
musulietuva
NR ÍO (1849) - SEMANÁRIO - 1984 KOVO - MARÇO 8 D. " Cr$.200,00 -Rua Juatindiba, 28 - Parque da Mooca - 03124 SAP PAULO, Tel ^73^338

m

KAZIMIERINIS 
JUBILÉJUS BRAZILIJOJ

SÃO CASIMIRO - PADROEIRO DA LITUÂNIA.

Šv. Kazimiero 500 metų Jubiįėjus 
Brazilijoj prasidėjo su gan intensyvia 
programa: iškilmingos Mišios katedroj, 
šventojo biografijos paskleidimas, šv. 
Kazimiero 36 x 26 cm. paveikslas, lape
lis su trumpa šv. Kazimiero biografija, 
oficialus pašto antspaudas, filatelinė- 
numizmatinė paroda, filatelistų biulete
nis skirtas šv. Kazimierui ir Lietuvai ir 
kt.

KARDINOLAS ATIDARO 
JUBILĖJINIUS METUS

Kovo 4-tę — karnavalo sekmadienis. 
O karnavalas — brazilams didžiausia 
šventė: prasideda šeštadienio naktį ir 
baigiasi (kur baigiasi.) Pelenų dienos ry
ta. Tomis dienomis (ir naktimis) žmo
nės dūksta gatvėse. Ir juos niekas kitas 
nedomina, kaip — karnavalas. Karnava
lo sūkurys pasiekia ir lietuvius, ypač gi 
jau čia gimusį jaunimą...

Betgi kovo 4-tos ryta lietuviai viso
kiom susisiekimo priei.ionėm iš įvairių 
São Paulo didmiesčio šalių traukė kate
dros link. Net viešuose autobusuose 
jautėsi neįprasta aplinka: visur buvo gir
dima kalbant lietuviškai. Atrodė, kad 
būtum kur nors Vilniuj, ar Kaune, ar... 
Čikagoj.

Prie didžiausios katedros durų susiti
ko seniai nesimatę pažįstami: atsirado 
ir jaunimo (tai ypač Palangos vietininki- 
jos skautai); išsirikiavo vėliavos. Kate
dra prisipildė pilnutėlė maldininkų.

Lietuvos ir Brazilijos vėliavos apsupo 
altorių, o šv. Kazimiero dar Lietuvoj 
austa "karūna" iš vienos pusės rodė mal
dai susikaupusį Jaunikaitį, iš antros liu
dijo, kad "viskam kintant, nekintantis 
stovi tik kryžius".

10,30 vai. punktualiai išsirikiavo ei
sena Mišiom, kurias išėjo celebruoti 
São Paulo arkivyskupas kard. Paulo 
Evaristo Arns, o su juo koncelebrantai 
— prel. P. Ragažinskas, kun. Pr. Gavė
nas, kun. F. Jakubauskas ir lenkų kun. 
Ladislau Klinicki (šone altoriaus susto
jo ir lenkų kolonijos atstovai — kelios 
mergaitės tautiniais rūbais).

Mišios buvo itin iškilmingos: su ceri- 
monierium (toks simpatiškas monsig- 
noras negras, kariuomenės majoras, di
delis lietuvių, ypač skautų, bičiulis), su 
smilkalais (ko daug kas jau seniai buvo 
pasigedęs) ir būriu patarnaujančių semi
naristų.

Lietuvių bendras choras įžangai trau
kė Broniaus Budriūno "šventas Dieve,

ANO JUBILAR CASIMIRIANO (4.H 1.1984 - 4.III. 1985)
Vo centenário da morte de S. Casimiro (1484 - 1984)

Carimbo comemorativo autorizado pela ECT de acordo com o Ofício CT/P — 
0144/84, de 3-2-84, do Presidente Adwaldo Cardoso Botto de Barros
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Brazilija įėjo oficialiai j Šv. Kazimiero Jubilėjinius metus: Federalinės Brazilų Valdžios Pašto ir 
Telegrafo Bendrovė (ECT) autorizavo komemoratyvinj pašto antspaudą, o São Paulo Valstijos 
Kultūros Departamento Filatelijos ir Numizmatikos komisija išstatė komemoratyvinę parodą Rua 
Lituania gatvėj, L. Sąjungos būstinėj, šv. Kazimiero mirties 5-tam šimtmečiui paminėti. (Nuotrau
ka: iš AFIGRASP São Paulo Valstijos Filatelistu biule,tenio viršelio).

tautų įkūrėjau, laimink mūsų tautę ir 
jos vaikus", o paskui ir kitas "Tautos 
švenčių progomis Mišias".

Kardinolas ištisas Mišias — nuo pat 
pradžios iki galo — taip įstengė perpin
ti šv. Kazimiero ir Lietuvos vardais, 
kad buvo kuo gėrėtis.

Tikinčiųjų maldoj skambėjo, paties 
arkivyskupo pageidavimu, lietuviški 
atodūsiai: "Kad visi lietuviai, tiek tėvy
nėje, kiek išeivijoje, šv. Kazimiero pa
vyzdžiu, pilnai įgyvendintų Kristaus 
Evangeliją ir sudarytų tikrai krikščioniš
ką tautą... Kad pavergtieji mūsų broliai 
ir sesės neprarastų vilties, kad Lietuva, 
jiems ištvermingai kovojant ir šventa
jam Kazimierui užtariant, atgaus laisvę 

ir nepriklausomybę..."
Per atnašavimą kardinolui buvo 

įteiktas ir neseniai atspausdintas šv. Ka
zimiero paveikslas su užrašu lietuviškai 
ir portugališkai "Šv. Kazimieras, Lietu
vos Globėjas". Celebrantas jį iškėlė ir 
parodė visai bažnyčiai.

Po komunijos giesmės, svečias iš Ka
nados, solistas Antanas Keblys, dar su
giedojo solo Stradellos "Pieta".

Prieš užbaigdamas Mišias, iš lapelio, 
kuris buvo padalintas visiems maldinin
kams, kardinolas užvedė kun. Pr. Gavė
no sustatytą maldę j šv. Kazimierę, 
jkvėptę Sibiro lietuvaičių maldaknygės.

Malda dar tęsiasi: "Šv. Kazimierai, 
(nekelta į 6-tą psl.)
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 60
TIESOS NEGALIMA NUTEISTI...

1983 m. gegužės 16 d. 10 vai. Vilniaus 
Aukščiausiame teisme buvo pradėta nagrinėti 
Garliavos gyventojos Jadvygos BIELIAUSKIE
NĖS byla. J. BIELIAUSKIENĖ kaltinama pa
rašų rinkimu po pareiškimu KP CK pirmajam 
sekretoriui Petrui GRIŠKEVIČIUI dėl tikinčio 
jaunimo persekiojimo, bendradarbiavimu 
"LKBK", vaikų būrimu j ratelius bei organiza
vimu nacionalistinio turinio vaidinimų.

Beveik visi teisme liudininkais dalyvavę 
vaikai ir jaunimas J. BIELIAUSKIENĘ charak
terizavo kaip labai gėrę, aukštos moralės tikin
čią moterj. Garliavos l-os vid. mokyklos direk
torius NAUSĖDAS savo parodymuose liudijo, 
kad J. BIELIAUSKIENĖS nepažjsta, bet jau 
nuo 1979 m. pastebėjęs, jog vadovaujamoje 
mokykloje būriuojasi ne vienos klasės, t y. 
įvairaus amžiaus mokiniai. Buvo gauta žinių, 
kad tikintys mokiniai renkasi kartu atšvęsti 
gimtadienių; priimtas nutarimas, kad tokiuo
se suėjimuose privalo dalyvauti vienas iš peda
gogų. Direktorius paminėjo, kaip iš komjauni
mo išstojo mok&riai — GLUOKSNIAI ir Artū
ras SLEPKOVAS. Nemažai dėmesio savo kal
boje jis skyrė Mindaugui BABONUI, pasako
jo, kaip Mindaugas savo mokykliniuose raši
niuose Dievą buvo pradėjęs rašyti didžiąja rai
de, o j mokytojų perspėjimus, kad tai yra 
bendrinis žodis ir jj reikia rašyti mažąja raide, 
atsakęs: "Jums tai gal ir bendrinis' žodis, o 
man tikrinis". Kalbėjo, kaip M. BABONO ra
šinį apie taiką reikėjo net perduoti atitinka
moms instancijoms. Teisėjui paklausus, kas 
vaikams darė tokj poveikį, direktorius atsakė, 
kad jo manymu, buvęs Garliavos vikaras kun. 
Vaclovas STAKÉNAS.

J. BIELIAUSKIENĖS gynimosi kalba, pa- 
sakyta 1983 m. gegužės 17 d.:
“Senai, labai seniai 
Užrašyta Rašte Šventam 
“Ir tarė sau karta beprotis: 
- Nėr Dievo... ” — 
Išminčiai, pranašai, žyniai 
Giedojo psalmes, giesmes, 
Liepsnojo aukurai 
Galybių Dievo šlovei

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

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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O ta nežmoniška vapėjimą, 
lyg juoda liepsna vėjas plaikstė 
Iš šimtmečio i šimtmetį, 
Kol gimė padermė liūdna, 
Kuri kartot panūdo 
Anuos nužudančius žodžius 
- Nėr Dievo. Dievo nėra... - 
Tiktai žmogus.. - 
Jo nesukūrė joks dangus... - 
Ir nelaimingoji karta 
Uždėjo tiesai grandines, 
O melas išskleidė sparnus

Keliolika metų pati sunkiai sirgau sunkia 
epochos liga — bedievybe... Skaudžias žaizdas 
paliko sieloje šie metai ir davė rūsčią patirti 
apie mirtiną netikėjimo pavojų. Berods Gėtė 
yra pasakęs, kad žmogus daug praranda, ne
tekęs turto, nepalyginamai daugiau nustoja, 
netekdamas garbės, ir beviltiškas vargšas tam

pa, prarasdamas tikėjimą... Lietuva jau žino, 
ką reiškia netikėjimas. Jis Lietuvą jau atvedė 
prie kapo duobės. Liūdnas pasidaro žmonių 
gyvenimas, kai bendravimo pagrindu tampa 
savimeilė, o gyvenimo tikslu — malonumų 
ieškojimas. Nepastebimai plinta girtuoklystė, 
ištvirkimas — griūva šeimos. Kiek daug šiandie
ną nelaimingų vaikų, jaunuolių, kuriems pasau
lis šaltas, nykus nesvetingas. Gimdytojai gyvi, 
bet šeimos židinio nėra. Kas atpirks vaikų aša
ras, skriaudas širdgėlą, kas išgydys sužeistą 
prigimtį? •

Yra baisus planas visus pavetsti bedieviais. 
Stalinmečio teroru ir dabartiniais neteisėtais 
persekiojimais, kuriuos palaiko Respublikos 
Galva, 1981 m. gegužės 17 d. plenume pasa
kytu teigimu, kad reikia "visokeriopai stiprin
ti internacionalinio ir patriotinio auklėjimo 
ryšį su kova už religinių atgyventų likvidavi
mą", jau labai daug pasiekta, ir padariniai, ne
turintys pavyzdžio, kelia siaubą: girtuokliavi
mas, ištvirkimas, venerinės ligos, negimusių 
kūdikių žudymas, šeimų irimas, beglobiai vai
kai, išsigmimų ir išprotėjimų gausėjimas, didė
jantis nusikalstamumas. Nežiūrint į šiuos tau
tos sunaikinimą nešančius padarinius, bedievy
bės platinimas, palaikomas aukščiausios val
džios, kaskart vis griežčiau ir rafinuočiau vyk
domas. Jei dar pusę šimtmečio taip smuksime.
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tapsime ištisai girtuoklių, kriminalinių nusikal 
tėlių, idiotų tauta, pamažu žūstanti kalėjimuo 
se, beprotnamiuose, išsigimėlių namuose, ligo
ninėse. Sakykit, ar visa tai matant, galima ty
lėti? . Tylėjimas — išdavystė. Tautos dvasia pa
ti šaukia per jautrias, baimei nepasiduodančia, 
širdis, šaukia poetų lūpom, šaukia besimel
džiančių lūpom j Dievo Motiną... Garliavos 
vaikai per Gyvojo Rožančiaus maldą garbina 
Mariją, prašydami, kad gelbėtų Lietuvos jauni 
mą iš bedievybės, girtuokliavimo, moralinio 
pakrikimo... Vaikai, maldos įkvėpti, patys pa
nūdo tapti gelbėjimosi šauksmu. Jie tą šauks
mą su pagalba B. BRAZDŽIONIO poezijos 
jdėjo į Kalėdų šventei (1980 m.) skirtą vaidi
nimėlį. Tegul šitas vaikų šauksmas tampa visos 
Lietuvos jaunimo šauksmu...., tegul šitas šauks 
mas kiekvieno lietuvio širdyje pa virė liepsno
jančiu aukuru, kad išsisklaidytų nuodėmingos 
bedievybės sutemos, pasigailėtinom pamėk
lėm pavertosios jau tokią daugybę puikiausių 
mūsų brolių. Prisikels Lietuva Dievuje, o D ie
vų j e gyva tauta vienodai pakelia tiek laisvę, 
tiek vergovę — nors tūkstantį metų ji tęstųsi. 
Aukos troškimu liepsnojančios širdys eis kan
čių keliais ir stiprins tautos dvadę.

Esu teisiama pagal 68 str. I dalį. Man sako, 
kad aš siekiau silpninti Tarybų Sąjungą. Negi 
Tarybų Sąjungos stiprumas slupi siekime per 
bedievybę ir nužmoginimą nutautinti, sunai
kinti mažąsias tautas? .... Šitaip keliant klausi
mą, galima suprasti, kodėl taip grubiai pažei
džiamos Konstitucijos garantutos tikėjimo, są
žinės, kritikos laisvės ir nuolat teisiami žmo
nės. Siekdamas tobulėjimo, ugdydamas savyje 
asmenybę, jaunimas praktikuoja religiją ir yra 
grubiai persekiojamas. Dėl persekiojimo iš vi
sos Lietuvos buvo siunčiami protestai Lietu
vos KP sekretoriui su tikinčiųjų parašais. Pro
teste išdėstyti persekiojimo faktai laikomi 
šmeižikiškais, silpninančiais Tarybų Sąjungą. 
Po skundu pasirašę žmonės tardomi, laikomi 
nusikaltėliais... Žmonės represuojami, o aš tei
siama kaip parašų rinkėja... Atskira tauta neto 
ri teisės siekti savo moralinio sveikatingumo, 
gydytis nuo dvasios raupsų, paralyžiaus, maro 
Ar Dievo išpažinimas gali būti grėsmė valsty
bei? . Žmonių moralinis supuvimas — štai kur 
tikroji grėsmė. Kodėl tokio pavojaus akivaiz
doje neleidžiama gelbėtis? .

Garliavos vaikus tardytojai privertė kalbėti 
savo kategorijom, kad, neva, vaidinima buvo 
kalbama apie buržuazinės Lietuvos atgaivinim 
Vaidinime nebuvo paliesta jokia santvarkaTe 
Lietuva verkė moraliniame pakrikime žūstan
čių savo vaikų, o čia fabrikuojamas politinis 
insidentas.

Galite fabrikuoti bylas, klastoti tiesą, išsi
gelbėjimo troškimo vis tiek nesustabdysite... 
Niekas neturi teisės pasmerkti mažųjų tautų 
išnykimui, kaip jas yra pasmerkę teisėjai, vy
riausybės asmenys, šviesuoliai indiferentai, sa
kydami, kad mažosios tautos vis tiek išnyks. 
Apie tá man kalbėjo ir prokuroras BAKUČIO 
NIS, ir tardytojas per man sudarytų kaltinimi 
paskelbimą balandžio 6 d. Taip nebus. Taip 
neturi būti. Prisikels Lietuva Dievuje — taps

DR. JONAS NICtPORCIUKAS 
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente — Fone: 273-6696
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švari, sveika, tvirta, tada, nors tūkstantį metų 
truks mažųjų tautų sunaikinimo siekianti san
tvarka, lietuviais mes išliksimą.. Nenusiminki
te, vaikai, kad jus privertė duoti parodymus 
prieš mane ir dar neteisingus..., norint atsilai
kyti prieš moralinę tardytojų prievartę, reikia 
būti labai stipriam — mylėti Dievę ir Tiesę la
biau negu savo gyvybę, o tokiais pigiai netam
pama. Neapleiskite Ržančiaus, ateis laikas,kai 
drąsiai žvelgsite mirčiai j akis, nesulaužomi, 
nenugalimi. Nėra beprasmės aukos. Jūs trokš
tate tapti šauksmu Tėvynės lūpose ir prašėte 
manęs, kad jums padėčiau. Labai menki mano 
sugebėjimai, jokios patirties. Kadangi daugiau 
nebuvo kam, kiek išėjo — stengiausi. Būkite 
laimingi, kad esate persekiojami už Tiesę... 
Laisvanoriška nekaltųjų kančia sugėdins ne
teisingus teisėjus ir pavargs jie teiste Meilę, ei- 
nančię už kitus aukotis. Kitų dręsuolių lūpom 
pratęs Tėvynė jūsų šauksmą...

Esu silpna, tik Dievu ir gerųjų žmonių mal
dom gyva. Nepaprastai esu visiems dėkinga ir 
prašau - neapleiskite ir toliau. Už kalinius, o 
ypač už tardomuosius reikia labai melstis ir 
nepamiršti tų nelaimingųjų, kurie nutolę nuo- 
Dievo...

Labai gaila Šapokos '"Lietuvos istorijų" 
(11 egz.), kurias atėmė kratos metu. Tautos 
istorija nuo mūsų slepiama, todėl šis neteki
mas neįkainuojamas. Knygų negręžins. Reikia 
jas visom išgalėm nepaliaujamai dauginti. Esu 
kaltinama pagal prielaidę ir neteisingę eksper
tų išvadę informacijos perdavimu "LKBK*. 
Teisėjai, jūs pirmiausia turėtumėte rūpintis, 
kad nebūtų už tikėjimę persekiojami žmonės, 
tada nebus ir panašių publikacijų.

Meldžiuosi už tardytojus, gausius išdavikus.

DHL ELIZIEJAUS DRAUGELIO 
ATSIMINIMAI

PRADŽIOS MOKSLAS
Po anos pirmosios nesėkmingos pamo 

kos praėjo du metai, o gal ir daugiau. Iš 
savo vyresnės sesutės Apolonijos išmo
kau ne tik lazdutes rašyti, bet ir raides 
jau pažinojau. Ir kai aš pats savanoriškai 
ėjau į mokyklą, paadžia sunkiausio 
mokslo jau man buvo pažįstama. Sun
kiau sekėsi su rusų kalba. Carų laikais 
jau nuo pirmo skyriaus viskas buvo dės
toma rusiškai. Išimtis buvo daroma tik 
tikybai. Tikybą tėvas dėstė lietuviškai. 
Ir reikia pripažinti, dėstė labai vaizdžiai 
ir suprantamai. Šių pamokų mes visuo
met laukdavom, šventosios Istorijos 
svarbieji įvykiai buvo pavaizduoti dide
liuose paveiksluose, kuriuos tėvas paka
bindavo ant lentos ir sėdėdamas katedro 
je aiškindavo, vedžiodamas ilga lazdute. 
Mūsų vaizduotė lėkė j tolimus kraštus, 
kur narsi žydų tauta kovėsi su skaitlin
gais priešais. Kur Galijotas Dovydo ak
menuku buvo pargriautas kaip ąžuolas. 
Kur tauta iš vergijos išsilaisvinusi, perė
jo Raudonąją Jūrą sausomis kojomis. 
Keturiasdešimts metų klaidžiojo tyruo
se ir užmiršę tikrąjį Dievą, nusiliedino 
aukso veršį, ir šokdami jį garbino. Tigro 
ir Eufrato slėnyje gyveno taikoje su vi
sa gamta pirmieji tėvai — Adomas ir J ie
va. Tačiau visa sugadino žaltys ilgas ir

Jų gyvenimas skaudus — jiems lemta persekio
ti Tiesę. Ateis laikas ir supras jie, kad Tiesos 
negalima nuteisti — Tiesa teisėjus teisia. Nega
lima nužudyti Meilės, įkalinti Laisvės... Esu pa- . 
si ruošusi bet kokiai aukai.

Esu kaltinama nacionalizmu. Jau Vydūnas 
kėlė Mažosios Lietuvos lietuvių tautinį suprati
mą, todėl, kad, pagal jį, nutautėję žmonės nu- 
žmogėja... Kreipiuosi j visus, kurie užsibrėžėte 
smurtu, persekiojimais, teismais išplėšti tikėji
mą iš žmonių širdžių. Noriu paklausti: Ar jūs 
žinote, kad tokiu būdu pas merkiate minias nu
žmogėjimui? Prašau su meile, kaip Brolius,ne- 
atimkite iš žmonių tikėjimo, nežiriykite Lietu
vos. (Gynimosi kalba sutrumpinta — red. 
past).

Prokuroras savo kaltinime teigė, kad pa
rengtiniame tardyme J. BIELIAUSKIENĖS 
kaltė įrodyta, tik teisme kai kurie iš liudinin
kų atsisakė savo parodymų teisiamosios nau
dai. Kaltino, kad J. BIELIAUSKIENĖ ugdė 
mokiniupse nacionalistines nuotaikas, iškrei
pė tarybinę tikrovę, aukštino Lietuvos praei
tį, kunigaikščius, nelegalioje spaudoje ("LKBK" 
skelbė šmeižikiško turinio faktus apie tikin
čių mokinių persekiojimus, tardymus. Tai bu
vo paskelbta reakcinguose užsienio žurnaluo
se, — "Draugas", "Tėvynės Žiburiai", — Vati
kano radijo laidose. Prokuroras pareiškė, jog 
ekspertai nustatė, kad žinios perteiktos J. 
BIELIAUSKIENĖS stiliumi, todėl jai ir pri
klauso. Savo kaltinime prokuroras apkaltino 
teisiamąją bendradarbiavimu su kunigais: Al- 
fonsu SVARINSKU ir Sigitu TAMKEVIČIU- 
Ml, parašų po protestu dėl tikinčio jaunimo 
persekiojimo rinkimu. Priminė teismui, kad 
J. BIELIAUSKIENĖ ppkario metais palaikė

storas, kaip trys pančiai. Jis sugundė 
J ievą paragauti uždrausto vaisiaus. Liku
sią obuolio dalį Jieva net Adomui įpir
šo. Mes buvome nepatenkinti jų neap
dairumu, ir pykome, kad dėl jų žioplu
mo praradome rojų, kur ir šiandien dar 
būtume gyvenę. Jerikono miesto sienos 
griūva. Visuotinas tvanas. Ir ant Arara
to kalno viršūnės užkliuvusi arka.

Sodoma ir Gomora pleška, kad net 
baisu žiūrėti. Loto žmona druskos stul
pu pavirto. Milžiną Samsoną, graži bet 
klastinga Dalilė prigavo. Tiesa, jis vėliau 
atsigriebė ir Pilistiečiams atkeršijo, ir 
pats žuvo.

Tarp paveikslų buvo Kūdikėlio Jėzaus 
gimimas, jo gyvenimas ir stebuklai. Šiur
pulio sukrėsti, negalėdavom žiūrėti,kaip 
žydai gerąjį Dievulį šmeižė, skundė,kan
kino ir dar gyvą prikalė prie'kryžiaus. 
Ir blogi žmonės tą patį kartoja, nusidė- 
dami. Baisūs dalykai.

Tokios akivaizdinės pamokos įstrig
davo giliai — visam gyvenimui. Tėvas 
vartojo ir daugiau akivaizdinių priemo
nių. Didelės prie kartonėlio priklijuo
tas raides, ar numerius. Geometrijos pa
mokai turėjo iš Varšuvos atsiųstą dėžę 
kubikučių, tačiau mes vaikai juos dar il
gai naudojom namukų ir pilių statybai. 
Su nekantrumu laukdavom Sv. Istori
jos pamokų. Bijodavom ir nekęsdavom 
"tezoimetnistvų". Iš kur tas žodis paim
tas ir ką jis reiškė, aš ir šiandien neži-
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ryšius su buržuaziniais nacionalistais (partiza- 
nais-red. past.), platino atsišaukimus, už ką 
1948 metais buvo nuteista 25 metus kalėti, 
vėliau bausmė sumažinta iki 10 metų, o iki 
bausmės pabaigos likus 2 metams, buvo pa
leista. Prokuroras teigė, kad J. BIELIAUS
KIENĖ išvadų nepadarė ir, būdama laisvėje, 
toliau užsiiminėjo antitarybine veikla.

Nemažą dalį savo paskutinio žodžio J.BIE- 
LIAUSKIENÉ išsakė eiliuota forma, pasirenV 
dama J. Marcinkevičiaus "Ugnies poena", B. 
Brazdžionio "Atleisk man, Viešpatie" P. Šir
vio žodžiais. Pagrindinė mintis tokia:

Prašau, meldžiu Jus,
Mano sielvarto skaudžiausio Broliai, — 
Iš įsčių Lietuvos išėję, — Teisėjai mano, 
nenužudykite vyturio giesmės, — 
tos mylinčios, tyros, jaunos, 
į Dievę kylančios širdies.— 
nenužudykite,... —
Meldžiu, šaukiu, maldauju. ...

"O netikėjimo juoda ranka
I kurią mes patys virš savęs iškėlėm"...

Ji žudo vyturius, ji Meilę žudo... — 
Kaip skaudžią skaudžią žaizdą 
šią patirtį nešu. —
Todėl meldžiu Jus, Broliai mano, — 
atimkite tą juodą ranką 
iš dangaus mėlynės, 
kad nebežūtų vyturiai...
Tegul pavasarį jie neša....
Tegul pakyla meilės saulė
virš neapykantos ledyno... Tegul. ...—

Aukščiausiasis teismas J. BIELIAUSKIE
NĘ nuteisė 4 metams griežto rėžimo lagery
je ir 3 metams tremties.

a ------------ ----------- ■ - - —

nau. Tačiau visa tai buvo mums sveti- • 
ma, nekenčiama. Mums reikėjo įsikalti 
į galvą Carų vardus, taip pat jų žmonų, 
brolių, vaikų, dėdžių ir t.t. Caro ir jo 
artimųjų paveikslai kabojo mokykloje 
ant sienų. Jų veidai apžėlę tamsiai ru
dom barzdom, iš po karūnų styrojo to
ki pat plaukai, kaip Stoškų rudžio. O 
tai buvo didelis labai piktas šuva, ir 
mes visi jo bijojom.

Vyresnieji vaikai aiškino, kad tie ru
džiai užkariavo mūsų tėviškę, ir žudo 
bei tremia lietuvius j snieguotą Sibirą. 
Ten prie kojos prirakina sunkią geleži
nę kulbę, kad nepabėgtų. Aišku, po to
kių paaiškinimų, mes dar labiau neken
tėm maskolių ir jų perdėto garbinimo. 
Bet šitoji pamoka, po rusų kalbos, bu
vo viena ii svarbiausiųjų. Ir Varšuvos 
švietimo "popiežitelis'/ mus staiga už-_ 
klupdavo. Ir vargas buvo mokytojui, 
jei vaikai nepakankamai gerai atsakinė
jo šitą pamoką: gręsė pažeminimas, ar 
nukėlimas kur nors j užkampį — j "Mo
zūrų žemę". Po panašių apsilankymų 
tėvas pagarbiai nusivesdavo inspektorių 
j kitą galą namo — j "stanciją" (tai at
stodavo seklyčią ar svetainę), kur susi
rūpinusi mamytė jau laukė su garuojan- 
čiom vaišėm, mums taip retai matomais 
kepsniais ir "pyragais". Šėputėje (spin
telėje) tėvas tueėjo visą eilę bonkų. Už
silipę ant duonkepio pečiaus per pertva-
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Kun. Pr. Gavėnas

SUSIPAŽINKIME SU 
SV. KAZIMIERU

SV. KAZIMIERO KULTAS LIETUVOJ
Gardine miręs, Kazimieras buvo palai

dotas Vilniaus katedroj; ten, dešiniajam 
jos šone, karalius Kazimieras ėmė staty
ti atskirą koplyčią.

Lankydamasis Vilniuje, Kazimieras 
buvo ryškiai kritęs žmonėms j akis. Jam 
mirus, negalėjo susilaikyti nelankę jo ka
po ir garsiai nesimeldę jo užtarimo. Tuoj 
pasklido Kazimiero šventumo ir stebuk
lų garsai.

Jau 1516 metais Vilniaus vyskupas, 
vienuoliai bernardinai ir pats Kazimiero 
brolis karalius Žygimantas, Lietuvos ir 
Lebkijos valdovas, kartu su imperato
riaus Maksimilijono laišku siuntė j Romą 
prašymus, kad ° Lietuvos karalaitis Kazi
mieras butų paskelbtas šventuoju"'.

Roma tuoj teigiamai atsiliepė. 1520 
m. Vilniun atvyko Popiežiaus legatas Za
charijas Ferreri. Jis ant vietos pravedė in
formacinį kanonizacijos procesą ir pirma
sis aprašė Kazimiero gyvenimą, jo dory
bes ir per jo užtarimą patirtas malones - 
stebuklus. Ir išėjo "'Vita beati Casrmiri, 
scripta Vilnae."

Ir, štai, 1521 metais (taigi, tik po 4 
metų nuo užvestos bylos) Popiežius Leo
nas X Kazimierą paskelbė š v e n t u o - 
j u ir jam paskyrė šventės dieną kovo 4- 
tą. Ir kai 1583 m. Romoje išėjo pirmoji 
oficiali martirologijos (šventųjų kalendo
riaus! laida, toje šventųjų knygoje 4 die
ną buvo įrašyta "Vilnae, in Lithuania, 
natalis sancti Casimiri". — Vilniuje, Lie
tuvoje, gimimo (dangui) diena šv. Kazi
miero, Karaliaus Kazimiero sūnaus, kurį 
dėl nepaprasto šventumo ir įvykusių ste
buklų Romos popiežius Leonas X įrašė 
j šventųjų skaičių". Nedaug šventųjų 
yra sulaukę tokio greito Bažnyčios spren
dimo.- r'

ros plyšius galėjome stebėti tą retą puo
tą. Inspektoriaus veidas giedrėjo, surauk
ta kakta taisėsi ir po geros valandos,kai 
kepto gaidžio tebuvo likę tik kauliukai, 
ir bonka ištuštėjusi, jis maloniai atsis
veikindamas, kartais pasigesdavo ma
mos. Nors tėvas aiškindavo, kad ji nemo
kanti (pakankamai) rusiškai, garbingas 
svečias įtikinėdavo, kad reikia būtinai 
mokėti. Ir kaip jis girdavo jos virimo 
meną. Po to iškilmingai išplaukdavo 
pro duris, kur jau laukdavo žirgais pa
kinkyta brička (stuika).

Mamytė visuomet jaudindavosi, nes 
nežinojo kaip užsibaigs nelaukto svečio 
vizitas. Tėvas palydėjęs svečią nuramin
davo: kad audra pralėkė pro šalį. Įtam
pai atslūgus, mamytė mus pavaišindavo 
puotos likučiais.

(Bus daugiau)

MUSU LIETUVA
UB

Pop. Klemensas VIII šv. Kazimiero 
kultą buvo pažymėjęs lokaliniu, t.y. tik 
Lietuvai ir Lenkijai. Jo įpėdinis, Pop. 
Paulius V 1621 m. jį padarė visuotinį 
įrašydamas j mišiolą ir kunigų maldas — 
brevijorių.

Karalius Zigmantas Vasa šv. Kazimie
ro garbei Vilniaus katedroj pastatė atski
rą koplyčią, kurion su nepaprasta iškil
me 1636.VI11.14 buvo perkeltas jo kū
nas. Šv. Kazimiero relikvijos pirmą kar
tą buvo nešamos Vilniaus gatvėmis, o 
šios buvo išpuoštos vartais ir vainikais. 
Šventėje dalyvavo pats karalius, o Kazi
miero vėliavą pakaitomis nešė aukštieji 
DLK-jos pareigūnai. Pop. Urbonas VIII 
tada paskelbė šv. Kazimierą Lietuvos 
globėju.

Ypatingu lietuvių jaunimo globėju 
šv. Kazimierą paskelbė Pop. Pijus XII 
1943 metais.

Buvęs šv. Kazimiero altorius Vilniaus katedroj, dabar paverstoj pa
veikslų galerija.
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ŠV. KAZIMIERO KULTAS SVETUR
Kazimieras tppo populiariausias švet, 

tasis Lietuvoj, ypač Vilniaus krašte. G- 
tu laiku ten buvo pastatyta 13 bažny 
čių, turinčių šv. Kazimiero titulą.

Betgi kaip kiekvienas Bažnyčios šve 
tasis, taip ir šv. Kazimieras greit išėjo iš 
savo krašto ribų.

XVII amžiuje šv. Kazimiero kultas 
pasiekė VOKIETIJĄ (ypač katalikišką 
Bavariją, kur buvo nutekėjusi Kazimie
ro sesuo Jadvyga), giminiškų Habsbur 
gų žemes, ITALIJĄ (Florenciją, Neapo 
Ij, Romą), BELGIJĄ MALTOS riterių 
ordiną, ISPANIJĄ, o j rytus — gudiškus 
unitų katalikų plotus.

Šv. Kazimieras buvo statomas jauni
mui skaistybės ir pamaldumo pavyzdžiu 
Labai augšta šventojo kilmė rodo kilmių
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giems, kad ir karališkuose rūmuose gali
ma siekti šventumo idealo, ir tai ne tik 
senatvėj, o ir pačioj žydinčioj jaunystėj.

Vakarų Europoj šv. Kazimiero kultui 
išplisti daug padėjo vienuolynų ryšiai: 
Vilniaus augustijonai, pavyzdžiui, per 
savo konfratrus, Kazimiero kultą nune
šė j Siciliją, kaip liudija 1636 m. Paler
me išleista Hilarijono knygutė — šv. Ka
zimiero gyvenimas.

Jėzuitų kolegijos auklėtinių sodalici- 
ja Mechelne (Belgijoj) savo susirinkimų 
salėj turėjo šv. Kazimiero paveikslą ir 
priėjo kasdien rinkdavosi melstis. Auk
lėtiniai nešiojo taip pat jo medalikėlius. 
O kai 1962 m. Mechelną pasiekė Kazi
miero relikvijos, kolegijos mokiniai iš
kilmingose eitynėse atvaizdavo visą Ka
zimiero giminę, pradėdami Jogaila. Iš 
čia Kazimiero kultas išsiplėtė ir kitur 
Belgijoje, kurios bažnyčiose atsirado šv. 
Kazimiero paveikslų.

Tik XVIII amžiuje, šalia šv. Kazimie
ro, jaunimui vis daugiau V. Europoj bu
vo statomas pavyzdžiu taip pat augštos 
kilmės ir ypatingai švento gyvenimo 
jaunuolis, Aloyzas Gonzaga, tapęs moks
lus einančio jaunimo globėju.

Biografijos
šventojo kultą Europoj platino pasi

rodę įvairus leidiniai, kurių lenkiškoji 
bibliografija priskaito 98.

Pirmasis, Zacharijo Ferreri'o veikalas 
(Vita beati Casimiri), parašytas lotyniš
kai Vilniuje ir išleistas Romoje 1521 m. 
kelis kart perspausdintas lotyniškai, o 
paskui net šešių skirtingų autorių pa
naudotas keliom itališkom laidom. Tai 
jei tos laidos pasirodė, viena po kitos, 
ir vien tik Italijoj, 1620, 1622, 1629, 
1636, 1653, 1656, 1676 metais, tai rei
kėtų pripažinti, kad tas "II breve com
pêndio della vita, morte e miracoli del 
santíssimo prencepe Casimiro" buvo 
tikras anuometinis didikų jaunuomenės 
"best-seller" — daugiausia skaitomas 
leidinys.

Jubilėjaus proga ir Brazilijoj išėjo 
"SÃO CASIMI RO", o primeiro santo 
jovem leigo da era moderna" — Pr. Ga
vėno portugališkai parašyta Šventojo 
biografija.

Relikvijos
Visi, ypač giminės, norėjo turėti šv. 

Kazimiero relikvijų. Jos paplito karalių, 
didikų šeimose, vienuolynuose.

Iš motinos pusės su Habsburgais su
rišto Kazimiero kultas pateko j Habsbur- 
gų valdomą Neapolio karaliją. Ten, šv. 
Jurgio (San Giorgio Maggiore) bažnyčioj 
įsisteigė kilmingųjų sodalicija, kuri savo 
globėju pasirinko šv. Kazimierą. Iš Vil
niaus gautos relikvijos (piršto narelis) 
buvo laikomas medinėj šv. Kazimiero 
statulėlėj.

| amžinybę išlydėję

Vyrui Jurgiui, dukrai Brunai ir sūnui Juozui su šeimomis, 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Stankūnų šeima
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Seniausias šv. Kazimiero paveikslas, jo biografijoj, kurią parašė Zacha
rijas Ferreri Vilniuje ir 1521 metais atspausdino Romoje.

Maža šv. Kazimiero relikvija VX ’ir 
jo vardo asmeninėj lietuvių parapiją 
šv. Kazimiero koplyčioj, Sao Paule, Br 
zilijoj.

Etruskų (Florencijos) kunigaikštis 
Kosmas III, 1677 m. gavęs iš Vilniaus 
vyskupo M. St. Paco didelę relikviją 
(šlaunies kaulą), įtaisė brangų relikvio- 
rių. Per šventę ir dabar tas relikviorius, 
padėtas ant specialaus padėklo, yra ne
šamas keturių didikų Florencijos gatvė
mis. Ant relikvioriaus yra lotyniškas 
šv. Kazimiero skaistybės šūkis: "Malo 
mori qual foedari — Geidžiu verčiau 
mirti, negu susitepti".

Kazimiero relikvijų gavo ir Maltos ri
teriai, kurie, amžiais kovoję prieš tur
kus, išsirinko šv. Kazimierą savo dangiš
kuoju globėju. _____ ___

(Bus daugiau)

įsigykite ir platinkite tarp savųjų 
ir kitataučių pirmąją šv. Kazimiero i- 
biografiją portugalų kalba: SÂO CA- 
SIMIRO.

88 puslapių iliustruotas leidinys. 
Galima gauti ML administracijoj bei 
Praça da Sé, Livraria Dom Bosco. 
Kaina. Cr$.1.500,00.

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
•RESTORANAS VITUS 
Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

Rua Espirito Santo, 118 Tei.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL

AUTOMOBILIAMS
LIPINĖLIUS — Adesivos 

SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ



6

KGB Klaidina JAV 
Teisingumo įstaigas
Vašingtono žurnalistas Warren Re 

gers, kaip paskelbė ’’Washington 
Times" savo gruodžio 1 d. numery, 
atkreipia dėmesį, kaip KGB klaidi
na OSI įstaigą vadinamose karo nu
sikaltėlių bylose. W. Rogers skelbia 
kad KGB, savo sufabrikuotomis in-
formacijomis ir dirbtiniais dokumer 
tais nori sužlugdyti antikomunisti
nius emigrantus iš Rytp Europos. 
Pvz., KGB apkaltino ir jų kalintą 
ukrainiečių disidentą Valentyną Mo
roz bei ukrainietį emigrantą George 
Shimko (dabar Kanados parlamento 
narį), kad jie buvo karo kriminalis
tais, nors tuo metu, kai jie kaltina
mi padarę tuos kriminalinius nusika 
timus, vienas teturėjo 11, kitas tik 
8 metus amžiaus.

JAV Pasmerkia 
Ta m ke vi c i a u s Suėmimą

JAV Valstybės Departamentas spa 
lio 13 d. spaudai išdalino ypatingą 
pareiškimą apie žmogaus teisių pa
žeidinėjimą Sovietų Sąjungoje. Drau
ge su žydu aktyvistu Jo z if u Begu nu 
ir pacifistu Olegu Radzinskiu, prane

KAZIMIERINIS JUBILÉJUS 
BRAZILIJOJ

kuris padėjai lietuvių tautai nelaimėse 
ir varguose, pažvelk dabar j savo žemę 
ir ateik j pagalbą jos žmonėms. Vilniaus 
katedra, kurioj ilsėjaisi neveik 500 me
tų, dabar paversta j paveikslų galeriją; 
tavo paties šventovė virto ateizmo mu
ziejumi; visa katalikiškoji lietuvių tauta 
neša svetimo bedievio komunizmo jun
gą. Šventasis Lietuvos Globėjau, padėk 
savo tautai atgauti taip trokštamą laisvę: 
laisvę tikėti Dievą, laisvę praktikuoti 
ir išpažinti savo tikėjimą, laisvę naudo
tis pagrindinėm žmogaus teisėm".

Baigiantis Mišioms, kardinolas prane
šė gavęs S v. Tėvo įgaliojimą šia proga 
perduoti lietuviams jo paties palaimini
mą. Tad tą Popiežiaus palaiminimą 
maldininkams perdavė, kartu su kardi
nolu, visi koncelebruojantys kunigai.

Pamaldos užsibaigė aidint "Šv. Kazi
miero himnui".

Prie durų buvo galima įsigyti portuga
lišką šv. Kazimiero biografiją bei pa-
veikslą. Biografija, sako, daugiausia do
mėjosi lenkai. _____ __________

( Dra. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA

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

; Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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ONAI MATELIONIENB
mirus

reiškiame gilią užuojautą ilgamečiu! Vyrų Brolijos nariui 
Jurgiui Matelioniui, sūnui, dukrai ir jų šeimoms bei gimi 
nėms.

Šime minimas ir gegužės mėnesį su-, 
imtas kunigas Sigitas Tamkevičius. 
Pabrėžiama, kad JAV-ės smerkia 
tokį oficialiai vykdomą persekiojimą 
žmonių, kurie nori naudotis pagrin
dinė žmogaus teise laisvai garbinti 
Dievą. JAV Valstybės Departamentu 
išreiškia viltį, kad kunigas Tamkevi 
čius nesusilauks ilga lagerio bausme 
nuteisto kunigo Svarinsko likimo.

Begunas ir Radzinskis, vienas iš 
neoficialios Sovietų taikos sąjūdžio 
grupės įsteigėjų, buvo spalio mėnesį 
nuteisti už "antisovietinę agitaciją ir- 
propagandą”. JAV Valstybės Departs 
mentas pabrėžia didelį kontrastą tarj 
agresyvių sovietų pastangų kurstyti 
taikos demonstracijas Vakaruose ir 
taikos aktyvistų suiminėjimo ir ištrė 
mimo Rytuose o

Kalinamu Lietuviu 
Gynėjai

Dienraštis "St. Petersburg Indepei 
dent” spausdina labai vertingus Kay 
Masters vedamuosius, kuriuose stip 
riai ginami Sovietų Sąjungoje kanki
nami politiniai kaliniai. Ištisas veda 
m as is paskirtas Robertui Grigui, ku
ris pašauktas į Sovietų kariuomenę 
atsisakė daryti sovietinę priesaiką. 
Vedamasis pailiustruotas vaizdžių 
piešiniu. Laikraštis taip pat spaus
dina sąrašus ir adresus politinių ka
linių Sovietų Sąjungoje, ragindamas 
jiems rašyti laiškus. Taip paskelbti 
adresai (net pirmoj vietoj) kalinamų 
lietuviui Balio Gajausko, Adelės Kil 
čiauskienės, Mečislovo Jurevičiaus, 
Povilo Pečeliūno, Danutės Pečeliū
nienės, Antano Grigo, Vytauto Bogu 
šio, Jadvygos Kaušienės, Danutės 
Kelme lie nes, Vlado Lapienio, Jono 
Saunorio, Dalios Tamulytės, Petro 
Paulaičio, Alfonso Svarinsko, Jadvy 
gos Bieliauskienės, Antano Terlecke 
Elenos Terleckienės.

SPECIALI ELTOS LAIDA APIE 
ANTANĄ TERLECKĄ

Sausio mėnesį ELTA išleido ypatii 
. gą laidą anglų kalba apie ANTANĄ

TERLECKĄ. Jos pasirodymas šutau 

\BRICA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

pa su naujomis pastangomis judinti 
Terlecko bylą ir daryti žygių, kad 
jis būtų paleistas ir grąžintas iš 
tremties. Laidoje spausdinamos iš
traukos iš Terlecko 1975-ais metais 
parašyto autobiografinio pareiškimo 
JURIJUI ANDROPOVUI, kai šis dar 
buvo KGB vadovas. Aprašomos Ter
lecko areštavimo aplinkybės, jo teis 
mo farsas, ir jo "kryžiaus keliai" 
Permės kone lageriuose ir Magadano 
tremtyje. Aptariamas Terlecko v aid 
muo redaguojant 45-ių pabaltiečių 
pasirašytą ir 1979 m. paskelbtą me 
morandumą, pasmerkiantį Stalino- 
Hitlerio paktą ,kuriuo Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo atiduotos Maskva: 
Laidoje taip pat informuojama apie 
plačią protesto akciją Lietuvoje, Sov. 
Sąjungoje ir užsienyje prieš Terlec
ko suėmimą ir jo įkalinimą.

Terlecko atvejis - rašoma laidoje 
yra "klasiškas pavyzdys, kaip sovie 
tinė valdžia metodiškai pažeidinėja 
Helsinkio susitarimuose įrašytas 
žmogaus teisių garantijas. Šis atve
jis taip pat aiškiai rodo, kad tie,ku- 
.rie atsisako eiti prieš savo sąžinės 
balsą, ir kurie reikalauja bent mini
malios pagarbos žmogaus ir tautos 
teisėms, Sovietų Sąjungoje tegali eg 
zistuoti už grotų".

"Šio narsaus ir kilnaus asmens gy 
vybė šiandien pavojuje, ir todėl lais 
vų šalių vyriausybių, organizacijų 
ir piliečių akcija Terleckui padėti 
yra gyvybiškai svarbi", pabrėžia 
ELTOS ypatinga laida apie Antaną 
Terlecką.

ITALU SPAUDA APIE NUTEIS
TUOSIUS KUNIGUS

Lietuvių kunigų areštai ir teismai 
rado platų atgarsį italų spaudoje. Ve 
tikano oficiozas L* OSSERVATORE 
ROMANO (1983.XIL2) pareiškė, kac 
KUN. TAMKEVIČIUS buvo apkaltinti 
"bendrybėmis, kurios paprastai kari 
tojamos tokiais atvejais" ir todėl 
"komentarų apie tai nereikia".

• Namai be liet&viškos spaudos
— pilis be tautinės šviesos
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MOŠŲ MIRUSIEJI
AMŽINYBĖN IŠKELIAVO

ONA MATELIONIENĖ
Visai netikėtai mus pasiekė žinia, 

kad staigiai mirė Ona Matelionienė pra
eitą ketvirtadienį, kovo 8 dieną. Visi 
su Jurgiu, Ona, dukra Bruna ir žentu 
Luiz džiaugėsi anūkėliu, o tik po kelių 
savaičių šis skaudus įvykis..

Ona Paliukytė buvo gimusi Labiekių 
kaime, Utenos apsk. 1909 m. balandžio 
30 d. Su šeima Brazilijon atvyko 1929 
m. ir gyveno Bom Retire. Čia susipaži
no su Jurgiu Matelioniu ir 1936 m. su
kūrė lietuvišką šeimą. Jurgis Matelio- 
nis buvo gabus verslininkas ir su bro
liais Serafinu bei Juozu įkūrė batų įmo
nę CASA S. GEORGE. Visa šeima daly
vavo aktyviai visose lietuviškose organi
zacijose ir kiek galint jas rėmė. Ypatin
gai Jurgio Mateiionio šeima daug darbo 
ir pinigo įdėjo j pokario metu, naujai 
įsteigtą MŪŠI) LIETUVOS žurnalą. 
Ona, kaip gera šeimininkė dirbdavo vi
suose spaudos parengimuose ir buvo 
pagarsėjusi savo skaniais valgiais. Tiek 
Ona, kiek Jurgis niekad negailėdavo 
savo laiko ir darbo lietuviškiems reika
lams. Išaugino sūnų Juozą ir dukrą 
Bruna Lidia. Abu vaikai vedę ir augina 
gražų prieauglį. Juozas su žmona Maria 
Lucia, dukra Aleksandra ir sūnum Ce
sar bendrauja su lietuviais. Bruna su vy
ru Luiz dalyvavo Aušros chore ir dabar 
neapleidžia nė vieno lietuviško parengi
mo. Paskutinis didelis Onos džiaugsmas, 
tai buvo vestuvių surengimas dukrai 
Brunai. Tai buvo paskutinės didelės lie
tuviškos vestuvės mūsų kolonijoj. Po 
to velionies jėgos pradėjo silpnėti, jau 
nebegalėdavo daugiau išeiti iš namų. 
Jurgis irgi susirgo ir jau virš dviejų metų, 
kai neišeina iš namų. Pirmą kartą pali-

AfA
ONAI MATELiONIENEI

mirus
vyrui Jurgiui, sūnui Juozui, duk
rai Brunai, jų šeimoms ir giminėm.; 
reiškiame gilią užuojautą.

Tamaliūnų šeima

MUSU LIETUVA

ko namus kaip tik šia liūdna proga, kai 
palydėjo savo mylimą žmoną j paskuti
nio poilsio vietą Getsemani kapinėse. 
Bruna ir Luiz įsūnijo kūdikį irtai suda
rė didelį džiaugsmą seneliams. Deja Ona 
galėjo tik trumpą laiką džiaugtis anūkė
le. Velionė vis prašydavo Dievo, kad 
jai leistų numirti kitiems neduodant 
vargo. Dievas išklausė jos maldos, leido 
jai staigiai numirti. Aišku ta netikėta 
mirtis visus sukrėtė, bet laikas apramins 
skaudančias širdis ir suteiks visiems pa
guodos, o Dievas duos Onai amžiną gy
venimą ir ramybę.

Ona Matelionienė buvo pašarvota šv. 
Jono bažnyčios šermeninėje. Kun. Pe
tras Rukšys atkalbėjo egzekvijas ir pa
lydėjo į Getsemani kapines. 7-tos die
nos Mišios buvo šv. Jono bažnyčioj C. 
Verde. Lietuviai ypatingai prisimins 
Oną Metelionienę per lietuviškas pamal
das balandžio 1 d. N. S. das Dores baž
nyčioje 16:00 vai.

i.

BRONIUS MARTINAITIS
išdirbęs 35 metus Brazilijoj, kovo pra
džioj išėjo j pensiją Šia proga užprašė 
padėkos Mišias, kurias kun. Petras 
Rukšys su Parque das Nações lietuviais 
atlaikė praeitą sekmadienį. Bronius 
Martinaitis dirbo ilgus metus General 
Motors ir Forde kaip mašinų prižiūrė
tojas. Naujam pensininkui linkime ge
rai pasinaudoti užsipelnytu poilsiu ir 
tvirtos sveikatos.
IEŠKOMAS FILATELISTAS

"Būdamas aistringas filatelistas", F. 
Gužas, Australijoje, ieško Brazilijoje ar 
kitame Pietų Amerikos krašte tautiečio, 
kuris norėtų su juo pasikeisti pašto žen
klais. Čia jo adresas:

Mr. F. Gužas
21 Highbury Ave.
MOORABBIN / VIC — 3189 
Australia

Džiaugiamės Elainos pasisekimais 
ir stebėtinu dosnumu ir linkime gausios 
Visagalio palaimos jos tolimesnėm sta
dijom ir visam gyvenimui.

MIŠIOS
už prieš metus mus apleidusi

POVILĄ BUITVYDĄ
bus atlaikytos balandžio 8 dieną, 8 vai. ryto šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioj, Giminės, draugai 
ir pažįstami prašomi dalyvauti.
_____ . . Magdalena Buitvydienė ir šeima

.-s

STEIGIAMAS VYRU CHORAS
Kviečiami vyrai j choro repeticijas šv. 

Kazimiero minėjimo progoms.
Repeticijos vyksta šv. Kazimieto para

pijos salėje pirmadieniais nuo 18 iki 20 
vai. Choro vadovybė

SKAITYTOJAI RAŠO. .
Malonėkite priimti čeki nr. DH-000- 

196 — Bradesco — Cr$. 10.000,00, ku
rį Jums siunčiu šiame laiške apsimokė
jimui už "M ŪSUI LIETUVOS' prenume
ratą 1984 metams.

ML gaunu per paštą, punktualiai,kas 
savaitę, dėl to esu Jums labai dėkingas..

Su gilia pagarba,

Jonas Masys 
Vila Anastacio

JAUNIMAS AUKŠTUOSE MOKSLUOSE

J
ELAINE SINKEVIČIŪTE

Albino ir Julijos Sinkevičių dukra, 
būdama vos 17-metė, sėkmingai baigė 
anglų kalbos studijas, o dabar išlaikė 
egzaminus net trijuose universitetuose 
(PUCAMP - UNICAMP - USP).

Elaine išsirinko fizioterapgpsfakul-
tetą ir USP universitetą.

Tarp kitko,Elaine, jau nuo seniau ry 
žosi vykti Amazonijon ir mediciniškai 
gelbėti tenykščiams indėnams ir kabo- 
klams. Tai tikrai ryžtinga lietuvaitė.
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERAS PORTUGALIŠKAI

Prieš kazimierines ° Editora Salesia- 
na Dom Bosco" (saleziečių spaustuvė 
ir leidykla) išleido SÃO CASIMIRO- 
šv. Kazimiero biografiją portugališkai.

Kadangi leidykla turi 12 knygynų 
įvairiuose miestuose ir 32 platinimo 
centrus, leidinys lengviau ir greičiau pa
sieks skaitytojus. Jis buvo paskelbtas 
ir per televiziją.

Penktadienį prieš Kazimierines TV 
GAZETA 11 kanale spykeris atidarė 
programą "su šventuoju Kazimieru". 
Pristatydamas vos išėjusį SÃO CASI- 
MIRO ir rodydamas knygos viršelį, pa
brėžė 4-'tam viršelio puslap/veikalo 
apibūdinimą, kurį parašė buv. São Pau
lo Meno Kritikų Draugijos pirmininkas 
Henrique L. Alves: "Tai tikra poema, 
apdainuojanti Lietuvos ir josios švento
jo istoriją. Tai jautri lyrinė apybraiža, 
atėjusi pakelti religinę literatūrą viena 
iš tobuliausių biografinių sintezių.Cia 
sklinda poezija, jautrumas, istorija, pri
siminimai..."

Ir žvelgdamas į žiūrovus išsitarė: 
"Parabéns, Pranas Gavėnas".

PATRONO DA UTUANIA"
Brazilijos Bankų Unija — União dos 

Bancos Brasileiros (UNIBANCO) — fi
nansavo išleidimą lapelio apie šv. Kazi
mierą portugališkai, užvardintą JUBI
LEU CASIMI RlANO. Viduj - trumpa 
šventojo biografija, dabartinė Lietuvos

í Kovo 12, pirmadienio rytą staigiai mirė ADELĖ ŽAR- 
įKAUSKIENĖ, Petro Žarkausko žmona. 7-tos dienos Mi
šios bus sekantį sekmadienį, kovo 18 d. 17 vai. Santo 
ESTEVÃO REI bažnyčioje, Vila Anastacio. Visi Anas
tácio apylinkės lietuviai, Žarkauskų šeimos draugai ir pa
žįstami prašomi dalyvauti.
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Mūsų Lietuvos ilgamečiu! rėmėjui ir talkininkui Jurgiui Matelioniui, jo 

žmonai a. a. ONAI MATELIONIENEI 
mirus

reiškiame mūsų gilią užuojautą ir solidarumą šioje skausmo valandoje. Už
jaučiame taip pat sūnų, dukrą, jų šeimas bei gimines.

ML redakcija ir administracija

padėtis po rusų jungu, kazimierimo ju- 
bilėjaus atidarymas Popiežiaus Romoje 
ir arkivyskupo São Paule bei trumpa 
kazimierrnių metų veiklos programa. 
Pryšaky — spalvotas šv. Kazimiero pa
veikslas su užrašu "Lietuvos Globėjas", 
o paskutiniam puslapy — Malda j šv. 
Kazimierą.

Lapelį, tarp kitų, ir pats UNI BAN
CO platins tarp savo pareigūnų bei kli
entų.
LITERATŪROS BŪRELIO
susirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
16 d. 20 vai. prel. Pijaus Ragažinsko 
bute/ Rua Frei Antonio de Guadalupe, 
64 - Vila Zelina, Tel. 274-2295. Susi
rinkimas svarbus tad visi nariai prašo
mi dalyvauti._____________ _____

MIŠIOS

ŽSNIOS IS RON DON UOS
Kun. dr. F. Bendoraitis turėjo šešias 

savaites išgulėti Porto Velho "Hospital 
de Base" ligoninėj, kur buvo operuotas 
inkstų specialisto. Dbbar sveiksta ir, pa
gal iš ten gautas žinias, turėtų greitai 
grįžti j Guajara-Mirim.

Jo juridinis reikalas dar nebuvo galu
tinai išspręstas; paskutinis sprendimas 
nupraatytas šio mėnesio 20 dieną.

Neseniai ten mirė, sulaukęs 82 metų, 
senasis vyskupas, Rondonijoj veikian
čių misijų įsteigėjas. "Visa Guajara ver
kė ir tebeverkia", rašo sės. Ksavera. Jis 
paaukojęs savo gyvybę už kun. F. Ben- 
doraičio išteisinimą.

Šiuo metu Guajara-Mirim Bom Pas
tor ligoninėj dirba dr. Vyt. Kiaušas. 
Sausio mėnesį buvo išvykęs laivu-ligo- 
nine Guaporė upe. Praleido ant laivo 33 
dienas, lankydamas ir aptarnaudamas 
paupiuose gyvenančius kabok lūs bei in
dėnus.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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\lKOVO 30.31, BALI D Šv. Kazimiero Parapijos ]
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BUS LIETUVIŠKŲ IR KITU TAUTU VALGIU IR 
BAZARAS. - Vfci KVÍEÕÍAMÍ DALYVAUTI

A. BMC
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