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Kasmet prisimenam 1940 ir 1941 
metu birželio mėn. 14 skaudžiąsias die
nas Prieš 43 metus - birželio 14 dieną 
musu tautą ištiko didžiausia ir skau
džiausia nelaimė: Lietuvą užgrobė bol
ševikai, lietuviu tauta neteko savo ne
priklausomybės ir didžiausios žmogaus 
gyvenime — laisvės.

Vos tik bolševikams okupavus Lie
tuvą, kiekvienas sąmoningas lietuvis 
tuojau pajuto, kad jo paties ir jo tau
tos gyvenime įvyko kažkas baisaus,kad 
jo gyvenimą gali pakeisti iš pagrindu ir 
jis nebegalės ne tik tikslu siekti, kuriu 
galėjo siekti Lietuvai esant nepriklau
somai, ir jau nebegalės taip gyventi 
kaip anksčiau gyveno.

Ir Štai po dvieju mėnesiu tas tapo 
realybe. Bolševikai j kalėjimus sugrūdo 
per 12,000 laisvę mylinčiu tautos vai-’ 
ku, kurie daugiausia buvo susisieję su 
tautos nepriklausomumo idealu. Besi
baigiant bolševikinio teroro metams, 
buvo nustatyta, kad enkavedistai kalė
jimuose jau nužudę apie 5,000 lietuvių.

Pradžioje tautos naikinimą bolševi
kai stengėsi pravesti galimai be dides
nio triukšmo, stengdamiesi naikinamuo
sius išnaudoti ir, net provokacijos su
metimais, dėdamies jų tautinės kultū
ros globėjais. O taip maskuodamiesi 
varė didžiausią per vietos komunistus 
tokią propagandą, kad, girdi, tik fašis
tam Tarybų Lietuvoje vietos nėra. To
dėl jie ir izoliuoti nuo visuomenės. O 
darbo žmonėms yra didžiausia laisvė 
ir viltinga ateitis.

1941 m. birželio mėn. 14-15 d., ne
girdėto istorijoje masto Lietuvoje ėmė 
enkavedistai naktimis gaudyti nekal
tus žmones ir vežti juos užkaltais vago
nais j šaltąjj Sibirą. Tik per dvi naktis 
jie suspėjo išvežti per 40.000 Lietuvos 
sūnų ir dukrų. Kiek verksmo, ašarų ir 
kraujo tomis dienomis išlieta.

Bolševiku tas vežimas buvo įvykdy
ta pagal nustatytą iŠ anksto planą. Jie 
buvo pasiryžę trigubai tiek išvežti, bet 
prasidėjus karui so vokiečiais, jie to ne
galėjo padaryti. Todėl traukdamiesi iŠ 
Lietuvos daugely vietovių bolševikai 
paliko išniekintas savo žudynių aukas...

TĖVYNĖS LAISVĖ NEMARI
Jurgis Juodis

Ko bolševikai nesuspėjo padaryti 
per pirmąją okupaciją, tai įvykdė an
trosios okupacijos metu. Statistiniai 
duomenys rodo, kad per pirmą ir an
trą okupaciją bolševikai išvežė ir nužu
dė iš Lietuvos apie vieną milijoną lietu
viu tautos gyventoju.

Didvyriški partizanu žygiai mums 
rūsčiai ir įpareigojančiai byloja, su ko

Aliejus

kiu nepaprastu ryžtu, karžygiška dva
sia ir pasiaukojimu jie kovojo su daug 
galingesniu ir skaitlingesniu priešu ir 
per savo kruvinus lavonus siekė visai 
musu tautai laisvės. Išvežtųjų ir nužu
dytųjų vietoje j Lietuvą atvežti ir dabar 
vežami iš Sovietų Sąjungos "burliokai", 
kuriuos didesniuose miestuose, o ypač 
prie Baltijos jūros krantų masiškai ap-

Birželio 17: visi i Katedrą,



2 ŠV. KAZIMIERO METAI MŪSŲ LIETUVA
a»

Rua Juatindiba. 28 Parque da Mooes - CEP 03i 24 
São Paulo - B rasti
Diretor Responsável: VY 1 ALTAS BACEVIČIUS 
Xdm liustra dor: PETRAS RLKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Xtsiaro numerio fcaina Cr$.300.00
I P. Amerika oro paštu: 45 Dol
l tolimus kraštus: ‘’S Dol.
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$ 30.000,00

SEMANARIO

"NOSSA LITŲANIA
Metinė prenumerata Brazilijoj CrS 15.000.00
Prenumerata paprastu paštu i užsieni: 35 Do L
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS 20.000.00
Užuojautos, Sveikinimai tr Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Colunai centimetrą Cr$ 1.200,00
Už skelbimu kalba ir tunnt. Redakcija neatsako . Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko save nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Reda kops bei leidėju nuomone.
Čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESC0 GAV ÉNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

■jjurwTrrri

MELDŽIASI PERSEKIOJAMA

ŠILUVOS ATLAIDAI

Marijos gimimo šventė Lietuvoje ne 
vienoje parapijoje pažymima iškilmin
gais atlaidais, o garsiausi šios šventės at
laidai būna Šiluvoje ir Trakuose.

Pernai Šiluvoje atlaidų metu dalyva
vo apie 40 - 50 tūkstančiu maldininkų 
iš visos Lietuvos ir kaimyninių respubli
kų. Minios tikinčiųjų su rožančiais ran
kose keliais ėjo visas oktavos dienas 
gyvendinta. Kg tas reiškia? Sovietai 
nori visiškai nušluoti musų tautą nuo 
gimtojo krašto žemės, o jų vietoj kolo
nizuoja iš Rusijos gilumos "burliokus".

Sibiro lietuvių tremtinių kančios,Lie
tuvos partizanų besąlyginis pasiaukoji
mas s o Tautos laisvei, o likusių Tėvy
nėje tautinis atsparumas ir jų golgotinis 
gyvenimas, mus, gyvenančius už tėvy
nės ribų, dar labiau įgalina gaivinti, stip
rinti savo tautos meilę, panaudojant vi
sus kovos budus ir priemones, siekiant 
savo Tautai laisvės. Visada munyse tu
ri būti gyva partizanų kovos dvasia dėl 
laisvės ir Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo.

Birželio 14-toji yra ne tik mūsų 
skausmo, susikaupimo ir gedulo diena, 
bet ir protesto. Protesto prieš Sovietų 
Sąjungos vykdomą žmogaus ir tautos 
naikinimą - prieŠ-genocidinė kovos die
na dėl žmogaus ir tautų teisės gyventi.

Be to, birželio 14-toji mus įpareigo
ja priminti kultūringajam pasauliui 
apie mūsų tautos naikinimą - tragišką 
jos buitį ir kančias. Prisiminkim kas 
prieš 43-jus metus dėjosi Lietuvoje ir 
kas dabar ten dedasi. Nusikelkim bent 
mintimis j savo gimtąjį kraštą, virtusį 
kapinynu. Prisiminkim savo artimuo
sius, brolius partizanus, žuvusius nely
gioje kovoje, aukojusius savo gyvybę 
už Lietuvos laisvę. Upeliais liejosi krau
jas... Nors okupantas stengiasi nuslo
pinti lietuvių tautoje Ja išveš troškimą, 
bet to nepajėgs padaryti. Lietuva, kad 
ir kraujuota, bet gyva. Liejamas jos vai
kų kraujas atneš jai laisvės rytojų.

"Laisvoji Lietuva"

LIETUVOS BAŽNYČIA

apie koplyčioje esantį Marijos altorių, 
prašydami Dievo Motinos globos sau 
ir persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai.
Šv. Komunija tikintiesiems buvo dalina
ma ne tik bažnyčioje ir koplyčioje, bet 
ir Šventoriuje. Išdalinta 40 tūkstančių.

Rugsėjo 11 d., sekmadienį (tai pa
grindinė atlaidų diena), šv. Mišių auką 
aukojo vyskupai — Liudvikas Povilonis 
ir Romualdas Krikščiūnas. Po pamaldų

VYTAUTAS VAIČIŪNAS buvo nuteistas 
praleisti pustrečių metų Baikalo kanclagery 
už... "šiluvinės procesijos organizavimą". Iš 
kanciagerio paleistas 1983. IX.24, svėrė 40 kg* 
mažiau.

NR. 23(1862) 1984. VI. 14

daugybė tikinčiųjų, tame tarpe nema 
žai jaunimo, kalbėdami rožančių už su 
imtus kunigus, keliais ėjo nuo didžiojo 
altoriaus apie bažnyčię. Tikinčiųjų prie
kyje ėjo kunigai: Vaclovas Stakėnas ir 
Leonas Kalinauskas. Praeitus du metus 
tokiai eisenai vadovavo kun. A. Svarins 
kas.

Rugsėjo 13 d., minint Dievo Moti- • 
nos pasirodymą Fatimoje, iškilmingas 
Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Juli
jonas Steponavičius ir 30 kunigų. Vys
kupas J. Steponavičius ta proga pasakė 
įspūdingą pamokslą.

Rugsėjo 14 d. buvo meldžiamasi už 
tautos blaivybę. Prie koncelebracinių 
šv. Mišių prisijungė apie 30 kunigų. Pa
mokslą blaivybės klausimu pasakė kun. 
P. Puzaras.

Rugsėjo 15 d., paskutinę atlaidų die
ną, po sumos ir iškilmingos procesijos 
buvo šventinamas ant vyskupo Labu
ko kapo naujai pastatytas paminklas a 
kryžius. Paminklą pašventino ir pasakė 
pamokslą vyskupas Vincentas Sladke
vičius.

Gausus ir aktyvus tikinčiųjų dalyva
vimas Šiluvos atlaiduose ateistams kė
lė daug nerimo ir rūpesčių. Autoinspek
cijos žiniomis vien tik sekmadienį į at
laidus suvažiavo maždaug keturi tūks
tančiai lengvųjų automobilių. Raseinių 
ra j. taksistams buvo uždrausta vežti 
žmones Šiluvos link. Raseinių autobu
sų stotyje važiuoti j Šiluvą autobusu 
laukė daug tikinčiųjų, tačiau papildo
mo autobuso niekas nedavė. Šiluvoje 
buvo daug uniformuotų milicininkų, 
saugumiečių, seklių, kurie nuolat ste
bėjo maldininkus.

Turimomis žiniomis Šiluvos nepa
siekė tikintieji iš Rygos, važiavę dviem 
pasamdytais autobusais. Jie buvo ap
klausti ir grąžinti j Rygą.

Rugsėjo 11 d. būrelis tikinčiųjų iš 
Kybartų (apie 20 žmoni.ų), kalbėdami 
rožančių pėsti ėjo iŠ Tytuvėnų j Šiluvą. 
Iki Šiluvos likus maždaug 2 km., mili
cininkai juos prievarta susodino į auto
busą ir, nuvežę j Raseinių milicijos sky
rių, užsirašė jų pavardes. Saugumietis 
Kavaliauskas ir milicijos viršininko pa 
vaduotojas liepė visiems rašyti pasiaiš
kinimus, tačiau tikintieji atsisakė, mo
tyvuodami, kad jie jokio nusikaltimo 
nepadarė. Nepilnamečius ir be tėvų bu 
vusius vaikus žadėjo perduoti vaikų 
kambario inspektoriui, tačiau šie, be 
pusryčių išbuvę iki 14 vai., pasitaikius 
progai, pabėgo.

LKB Kronika Nr. 60

Lietuvoj, nors visokiais būdais kliudomi — 
ir net žiauriai baudžiami — žmonės keliauja j 
Marijos šventoves; pėsti eina kilometrų kilo- . 
metrus; net keliais eina apie bažnyčią, melsda
miesi ir atgailaudami Ir tai ne tik kokios "da
vatkėlės", o ir tas jau bedievių auklėjamas jau
nimas...
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tokiu vardu komunistus darbininkus, jo dvejoti. Ypač kad dar keli piemens

DHL ELIZIEJAUS DRAUGELIO 
ATSIMINIMAI

Po keliu dienu ir vėl įvykis: aš su vyres
niąja sesute Apolionija, kaip paprastai 
ruošėme pamokas mokyklos patalpose. 
Žibalinė lempa degė ant stalo. Staigą, 
tik... činkt ir įlėkė plytgalis pro langą su 
stiklo gabalais... Mes gerokai išsigandom, 
bet prieš passislepiant po suolu, spėjom 
dar įsukti lempos knatą (degtą), kad 
tamsoje nepataikytu i mudu. Aptimus, 
nudūmėm pranešti tėvam, kas atsitiko. 
Tėvas pasidarė dar atsargesnis.

Mama parūpino langu.uždangalus,kad 
naktyje nebūtu matyti vidus kambariu. 
Tėvas padirbo ir tam tikrą Šulinio dang
čiui stūmą, kuri iš vidaus nepastebimai 
pritvirtindavo dangtį. Pasirodė ir šita at
sarga buvo reikalinga: po keliu dienu ma
ma ėjo j šulinį pasisemti vandenio ir ra
do ant dangčio puodkelėje įrišto šlykš- 
Čiausio mėšlo...

Tėvas pradėjo sekti ir aptiko pėdsakus, 
kurie vedė link Stumbriu sodybos. Vis
kas paaiškėjo: jaunoji Stumbrienė uš sa
vo dukrelę keršijo...

Ji drumstė apylinkėje, agitavo, papir
kinėjo. Skundai atsidūrė net Varšuvoje 
pas patį "popiečiteliu". Opiausia vieta, 
buvo galima smogti, tai paskusti rusams, 
kad mokytojas moko vaikus katekizmo 
ir šv. Rašto... lietuviškai. Nors tėvas išsi
aiškino ir neliko pakaltintas, tačiau suti
ko priimti valdžios pasiūlymą. — persi
kelti j Šunskų mokyklą. Mokykla buvo 
erdvesnė, patogesnė. Ir gyvenamas galas 
buvo didesnis, erdvesnis. O šeima pagau
sėjo, suaugo: keletą kambariu labai pra
vartu buvo. Prie mokyklos daugiau žemės, 
daržu. O sodas didelis, gražus, sutvarky
tas, aptvertas. Viena pusė sodo pilna van 
siniu medžiu- Kitoje — agrastu, serbentu, 
žvirbliavuogiu krūmai, kurie augo patvo
riais ir apie daržovių ežias. Viename šo
ne platus takas, apsodintas aukštais rie
šutu lazdynais. Mokykla buvo nuošaliai 
nuo bažnytkaimio gatvių ir nuo aikštės. 
Už keliasdešimt sieksniu buvo maža rau
donų plytų bažnytėlė. Klebonas žemas 
drūtas senukas, kurį visi vadino "tėveliu", 
gi jaunasis vikaras man gerai pažįstamas 
kun. Volungevičius: jis mane krikštijo. 
Čion jis atsikėlė iŠ Keturvalakių.

Žodžiu visiems patiko daugiau ši nau
ja vieta ir mes beveik lengva širdimi atsi
sveikinom savo gimtinę.

Dar kartą aš ją pamačiau tik po 40 
metu. Kaip ten viskas pasikeitė... sunku 
ir aprašyti.

Stachanoviečiai
Sis žodis maskolių bolševiku išrastas. 

Tokiu vardu pavadina darbininką, kuris 
neįmanomai trumpu laiku padaro neįsi
vaizduojamai didelius darbus. Okupuo
toje Lietuvoje dabar madoje atžymėti 

kadvvisi pavergtieji stengtųsi dirbti kaip 
atžymėti, kad daugiau pagamintu nau
dos. Pavyzdž. "stachanovietė" karvių 
melžėja per kelias minutes primelžia iš 
vienos karvės kelis kibirus pieno. Tačiau 
kas ten žino, kiek j tą kibirą buvo pripil
ta vandenio? Tai ne svarbu: svarbu pro
paganda.

Bet prieš 60 metu apie bolševikus ko
munistus mes dar nieko negirdėjom. Ne
buvo nė to keisto žodžio. Tačiau spar
tuoliu pasitaikydavo. Štai sakydavo, Zei- 
ku Onutė tikra spartuolė: rugiapiūtės 
metu kaip kerta rugius Stoškų Jonas, 
(nieks jam negali prilygti), bet gi vis jam 
pakulniui ir pakulniui... Tačiau čia aš 
noriu kitos rūšies spartuolį aprašyti. 
Svarbiausia, kad tai ne pramanyta, o ti
krovėje būta.

Mano metais Oškabaliuose augo toks 
berniukas Dabulevičius Jonukas. Jo am
žininkai berniukai atganę galvijus, o mer
gaitės žąsis - lankydavo musu mokyklą. 
Matys senis Dabulevičius buvo kitu pa
žiūru ir vaiku švietimu nesidomėjo. Jo 
kaimynai ne kartą jam prikaišiojo: bijok 
Dievo, sūnus liks beraštis... Senis pradė-

Neišsemiamos meilės Širdis

Lyrinis-poetinis ŠvČ. Jėzaus Šir

dies LITANIJOS vertimas, sukurtas 
nežinomo autoriaus ir slapta atga
bentas iš Lietuvos. Jis bus išleistas 
atskira knygute. Čia - tik vienas 
“atodūsis ”.

Toks geras žvilgsnis sielą pasitinka. . 
Ir darosi kažko labai graudu.
I pačią širdį Tavo akys sminga 
Ir, rodos, Tu šauki mane vardu.

Tavo Širdis - vienintelė pasauly, 
Kuri kasdieną ilgisi manęs.
Ji nuostabioji mano sielos Saulė, 
Nušviečianti giliausias bedugnes.

Ji mano žingsnius dieną naktį saugo 
Ir mano meilės trokšta — laukdama. 
Joje gerumas Tėvo, Brolio, Draugo 
Ir meilė. . . Meilė neišsemiama .

Manęs taip niekad niekas nemylės '. 
Ir savo meilę siela Tau išlies. . .

CURSO w AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes
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jau augo. Taip kartą atvyko pas tėvą ir 
sako:

— Ponai profesoriau, ar negalėtum 
mano sūnų paruošti j Marijampolės gim
naziją?

Tėvas tik skėstelėjo nustebęs ranko
mis:

— Bet gi jis raidžiu (tuomet — "litarų") 
rodos nemoka parašyti? .
- Tai išmokyk: tam ir esi profesorius.
—.Bet j gimnaziją priima tik baigus 

pradžios mokyklą... Tam užtrunka bent 
3 metus. Tai kiek gi sūnui metu?

- Pavasaryje pradėjo dvyliktuosius.
- Taigi matai. | gimnaziją priima ne 

vyresnį 12 metu, ir lieka iki įstojimo j 
gimnaziją tik 3 — 4 mėnesiai...

- Ar per 3 mėnesius negalėtum jo 
paruošti? nenusileido ūkininkas.

Tėvas susimąstė. Mokyklos vaikai tik 
ką buvo paleisti atostogų — vakacijoms. 
Mokykla tuščia.

- Gerai, sako tėvas, — bet tik štai ko
kiomis sąlygomis sūnus turės likti čia 
pas mane tuos 3 mėnesius; pas mus jis 
galės maitintis ir miegoti; jį galėsit lan
kyti, bet kuo rečiau ir tai sekmadieniais.

Nudžiugęs ūkininkas stvėrė tėvo ran
ką ir norėjo pabučiuoti. Tėvas sulaikė: 
- palauk, pažiūrėsim kas išeis? tada ga
lėsi padėkavot...

Vėliau paaiškėjo ir ūkininko pažiūru 
pasikeitimo priežastis. Mat andai buvo 
parvažiavęs j savo tėviškę į Oškabalių 
kaimą garsus daktaras Basanavičius; jis 
taip įtikinančiai jiems aiškino švietimo 
reikalą, kad kiti ūkininkai net nuspren
dė samdyti piemenis, kad tik ju vaikai ’ 
galėtu mokytis.

Taip prasidėjo mokslo lenktynės. Jo
nukas buvo guvus ir gabus vaikas. Per 
tris mėnesius jis turėjo išeiti 3 metu pra
džios kursą. Lakstymui lauke maža laiko 
beliko, o išdykauti nebuvo su kuo, nes 
mums tėvas uždraudė trukdyti Jonuką.

Mokslas sekėsi gerai. Jonukas paino
kas turėjo ruošti visą laiką, gi tėvas iš- 
klausdavo du kart dienoje.

Jei sostai dreba, tai todėl, kad 
spauda juos puola. Jei ministrų kabi
netai griūva, tai todėl, kad spauda iš
plėšė jiems pasitikėjimą. Jei milijo
nuose širdžių tikėjimo šviesa yra iŠ- 
gesusi, tai todėl, kad tą ugnį spauda 
užgesino.

B. R. Jung
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Bn sa LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIEČIAI PAGERBĖ LIETUVOS 
ŠVENTĄJĮ

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero me
tai balandžio 8 d. buvo iškilmingai pa
minėti kurortiniame Bavarijos mieste 
Bad Viorishhofene. Pontifi kalines Mi
šias Šv. Ulricho parapijos šventovėje at
našavo Augsburgo vyskupas dr. Stimp- 
fle drauge su V. Europos lietuvių vysku
pu A. Deksniu, šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektorium prel. L. Tulaba ir ki
tais dvasiškiais.

Augsburgo vyskupas per pamokslą 
pabrėžė visuotinį Šv. Kazimiero metų 
pobūdį ir tą šventojo kilmės ryšį, kuris 
jungia lietuvių ir vokiečių tautas. Mus 
riša bendras tikėjimas ir šv. Kazimiero 
kilmė — sakė vyskupas Stimpfle. Visuo
tinį šv. Kazimiero metų pobūdį ypač
išryškino popiežius Jonas-Paulius II Ro- čių choras pateikė kitą staigmeną — 
moję kovo 4-sios iškilmėmis, kuriose 
dalyvavo Europos vyskupu konferenci
jų atstovai ir prie Vatikano akredituo
tų diplomatu korpusas.

Aiškindamas sekmadienio Evangeli-, 
ją, vyskupas pažymėjo, kad kaip Lozo
riaus mirtis buvo reikalinga jo prikėli
mo stebuklui, taip Lietuvos tikinčiųjų 
kančios K. Bendrijos atsinaujinimui ne 
tik Lietuvoje, bet ir V. Vokietijoje. 
Augsburgo vyskupas baigė pamokslą, . 
prašydamas šv. Kazimierą išmelsti Lie
tuvai tvirto tikėjimo, laisvės ir taikos.

Vokiečiu parapijos choras sugiedojo 
dvi lietuviškas giesmes: šv. Kazimiero 
giesmę - žodžiai kun. St. Ylos, muzi
ka — kun. K. Senkaus. Galingai skam
bėjo ir giesmė "Apsaugok, Aukščiau
sias'". Pamaldose dalyvavo keliasdešimt 
lietuviu, kurie sugiedojo giesmes: "O 
Kristau, pasaulio valdove" ir "Marija, 
Marija".

Po pamaldų Šv. Ulricho parapijos sa
lėje jvyko iškilmingas pobūvis. Vokie-

tai buvo išversti j vokiečiu kalbą.
Lietuviu kultūros instituto vedėjas 

magistras Vincas Bartusevičius supažin
dino vokiečiu visuomenę su Lietuvos 
šventojo globėjo sukakties programa ir 
Šv. Kazimierp gyvenimu, pabrėždamas 
jo kultą kituose kraštuose, ypač Vokie
tijoje.

Augsburgo vyskupas pašventino Šv. 
Kazimiero paveikslą, kuris buvo laiko
mas vietos parąpijos šventovėje įrengto
je šv. Kazimiero koplyčioje, kurioje jau 
kabo Vilniaus Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas. T.Ž.

tris lietuviu liaudies dainas: „Bijūnėli 
žalias", "Močiute, širdele", "Sėjau rū
tą, sėjau mėtą". Dar kartą sugiedojo Šv. 
Kazimiero giesmę, kurios žodžiai prieš

LIETUVOS POLITINĖS PARTIJOS 
VOKIEČIŲ LEKSIKONE

Nepriklaosomos Lietuvos politinės 
partijos aprašytos 1981 m. Stuttgarte 
Alfred Kroner leidyklos išleistame Eu
ropos Partijų Istorijos Leksikone (Lexi- 
kon zur Geschichte der Parteien in Eu
ropa). Įvadą "Lietuvos" skyreliui para
šė d r. K. J. Čeginskas, pasak kurio "mo
dernioji lietuvių daugiapartinė sistema 
susikūrė 40-metės kovos prieš carinį lie
tuviško rašto uždraudimą bėgyje, dar 
prieš šaliai išsikovojant savo politinį sa
varankiškumą. Kaip tautos valios įran
kis kovoje už tautinę tapatybę, ši siste
ma daug prisidėjo prie savos valstybės 
atstatymo 1918-ais metais", (vadas už

sibaigiamas Šiais žodžiais: "Pogrindyje 
Suveikiančios partijos ir naujai susikūru- 

S sios organizacijos 1943 m. įsteigė Vy- 
riausiąjj Lietuvos Išlaisvinimo Komite- 

< tą, kuris 1945 m. atsistatė Vakarų Vo
kietijoje ir nuo 1955 m. veikia JAV-ė 
se. Jame atstovaujamos visos 15 egzilio 

Apolitinių partijų ir kovos organizacijų"
Leksikone pristatomos šios partijos- 

Lietuvos Darbo Federacija, Lietuvos 
Ūkininkų Sąjunga, Ūkininku Partija, 
Lietuvos Valstiečių Sąjunga, Ekonomi 
nė ir Politinė Lietuvos Žemdirbių Sąjun 
ga, Lietuviu Tautininku Sąjunga, Lie
tuvių Krikščioniu Demokratų Partija, 
Lietuvos Komunistu Partija, Lietuviu 
Tautos Pažangos Partija, Lietuvos So 
cialdemokratų Partija, ir Lietuvos Va Is 
tiečių Liaudininkų Partija. Apie L. Ko
munistu Partiją rašoma: "Iki sovietinės 
armijos jžygiavimo 1940 m. LKP buvo 
politiniai bereikšmė". (ELTA)

__________________________________ ' LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
Šv. Kazimiero minėjime 1984.IV.8 Bad Woerishofene, V. Vokietijoje, kuriame dalyvavo į y R A SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 

ir vokiečiai. Iš kairės: vysk. J. STIMPFLE, vysk. A. DEKSNYS ww— ̂ ^**^«»*«^»^^*>»»»*’**^*******^*^*^****^***^*<
itwt'.vnBg

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. • conj. y - Fone: 37-8958

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente - Fone: 273-6696
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LIETUVIŲ JAUNIMAS BRITANIJOJE
Skautų bei kitų organizacijų vadovai ir 
tėvai svarstė jaunimo problemas

Į Bradfordą 1983 m. lapkričio 5-6 d. 
d. suvažiavo skautų bei kitų organizaci
jų veikėjai, tėvai ir kiti. Kadangi tai bu
vo skautų renginys, posėdžiui pirminin
kavo LSS Europos rajono vadas s. St. 
Br. Vaitkevičius, sekretoriavo vyr. sk. 
pl. V. Gasperienė. Skautišką maldą 
skaitė s. A. Jakimavičius, visiems drau
ge kartojant.

Visų pirma buvo išklausyti įvairių 
skautų pareigūnų pranešimai. Ilgiau su
stota ties jaunimo klausimu, kalbėta 
apie budus patraukti jaunimą j skautų 
eiles. E. Šova, lankydamasis įvairiose 
lietuvių gyvenvietėse, pastebėjo, kad 
priaugančio lietuvių jaunimo yra. 
DBLS centro valdybos atstovui s. E.Šo
vai pavesta ištirti jaunimo padėtį, ir tar
tis su organizacijų valdybomis bei tė
vais. Taip pat pavesta v.s. J. Maslauskui 
ir s. E. Šovai palaikyti ryšius su SkotN 
jos jaunimo vadovais, organizacijų val
dybomis, lankyti Škotijos lietuvių gy
venvietes su skautiškomis programomis 
bei filmais. Ryšius su Vasario 16 gim
nazijos "Aušros" tunto tuntininke J. 
Lenkiene palaiko brolijos vadeiva.

Nutarta rengti 1984 m. liepos 28 — 
rugpjūčio 5 d.d. tradicinę stovyklą Lie
tuvių sodyboje. Sv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukaktį nutarta iškilmingai 
paminėti Mančesteryje kovo mėnesį. 
Orui atšilus, bus rengiamos savaitgalių 
stovyklėlės ir kiti pobūviai. Posėdis 
baigtas giesme "Marija, Marija".

Po užkandžių, kuriuos paruošė A. I. 
M. Gerdžiūnai, įvyko sueiga su vėliavo
mis, žvakutėmis, mirusių prisiminimu, 
pakėlimu į aukštesnius laipsnius, įžo
džiu, prakalbomis.

Buvo surengtas ir laužas, kuriam va
dovavo vyr. sk. pl. V. Gasperienė. E. 
Šova parodė filmus apie skautų stovyk
lą ir pasaulio lietuvių jaunimo kongre
są.

Svečius nakvynėn priėmė vietos lie
tuvių Šeimos. Ten pailsėję veikėjai sku
bėjo i sekmadienio pamaldas, kurias 
laikė kan. V. Kamaitis. Po jų visi susi
rinko klube pietums, kuriuos paruošė 
S. Vaicekauskienė ir R. Vaičekauskai
tė, Sveikinimo žodį tarė DBLS tarybos 
vicepirm. A. Bučys. Be to, kalbėjo s. J. 
Traškienė, V. Gurevičius. Loteriją pra
vedė ps. I. Gerdžiūnienė. Visiems padė
kojo rajono vadas s. St. Br. Vaitkevi
čius.

Suvažiavimo proga skautišką parodą 
surengė s. J. Traškienė, skautininkai I. 
A. Gerdžiūnai. Parodoje buvo ypač 
daug suvenyrų atvežtų iš sukaktuvinės 
stovyklos Kanadoje. J. M.

___________MUSŲ LIETUVA

Pranešimas iŠ Europos
ILGAI KELIAVO, BET TIKSLĄ 
PASIEKĖ
Lietuvos pogrindžio leidinys "Dievas ir 
tėvynė"

Vakarus pasiekė ilgai keliavęs laisvo
sios pogrindžio spaudos žurnalo "Die- 
vas ir tėvynė" 19 numeris, pasirodęs 
Lietuvoje 1981 m. ir turįs 42 mašinėle 
rašytus sąsiuvinio dydžio puslapius. Tu
rinyje - straipsniai ir eilėraščiai.

Straipsnyje "Kultūra mūsų gyvybė" 
žurnalo bendradarbis K. Aras nagrinė
ja krikščioniškosios kultūros problemą 
dabartinėje Lietuvoje. Iškeldamas vys
kupo Valančiaus pavyzdį, autorius reiš
kia nuomonę, kad Lietuvos Katalikų 
Bendrija yra pajėgi teikti moralinę, ma
terialinę, konkrečią ir organizuotą pa
ramą krikščioniškojo meno kūrėjams.

Kitas "Dievo, ir tėvynės" bendradar
bis, pasirašęs Studento slapyvardžiu, 
savo "Žodį bendraamžiui" pradeda ra
ginimu: "Sustok praeidamas prie šven
to Kazimiero bažnyčios durų — pagerbk 
labiausiai išniekinto Lietuvos globėjo 
šventyklą". Idealiai galvojančio auto
riaus jautrus ir patetiškas straipsnis bai
giamas taip: "Kai išniekinamos bran
giausios tautos šventyklos, kiekvieno 
lietuvio Širdis turi tapti Šventykla, ku
rioje niekada neužgęstų amžinoji ugnis. 
O kai eisi pro išniekintą švento Kazi
miero bažnyčią, neužmiršk, kad nešio
ji savyje Lietuvos karūną, tautos didy
bę ir kankinystę, kaip paveldėjimą, 
kaip priesaiką, kaip amžiną pareigą".

Šie "Dievo ir tėvynės" autoriaus ra
ginimai ypač prasmingai skamba šie
met, kai iškilmingai minimą Lietuvos 
Globėjo šventojo Kazimiero mirties 
penkių Šimtų metų sukaktis. Tai rodo, 
kad ir po trejų metų nuo savo pasirody
mo Šio numerio turinys tebėra aktua
lus ir nenustojęs vertės.

Yra ir daugiau išliekamą vertę turin
čių straipsnių. Prie tokių priskirtina ir 
Arūno Vaitkaus apybraiža: vMūsų par
tizanai. Petras Vainius 1926-1951". 
Kai oficialioji sovietų spauda nesijėau- 
ja niekinusi žuvusius už Lietuvos lais
vę kovotojus, čte kukliai, su natūralia 
pagarba prisimenamas vienas iš daugy
bės nežinomų partizanų — kaunietis
jaunuolis Petras Vainius, kuris, pabė- _________________ ______ ______
gęs iš sovietinio gulago, apie penkerius '
metus veikė tarp Rumšiškių ir Pravie- GERIAUSIA DOVANA—
niškių. 1951 m. žiemą, užkluptas enka- LIETUVIŠKA KNYGA.
vedistų būrio 25-rių metų nesulaukęs _____

A" FÀB R I C A D E GUARDA-CHUVAS

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemâa
• i

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Resu 2744886
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jaunuolis gynėsi iki mirties ir nepasida
rė. "Niekada nesužinosime, kur Petro 
Vainiaus kapas, tačiau šventas jo atmi
nimas, žygdarbiai niekuomet neišblės 
jį pažinojusių bendraminčių tarpe", — 
baigia savo pasakojimą Arūnas Vaitkus, 
paminėjęs ir dviejų išdavikų, irgi kau
niečių, pavardes.

Skyrelyje "Aktualūs patarimai" 
"Dievo ir tėvynės" 19 nr. spausdina du 
aktualius straipsnius. Pirmame "Saugo
kime savo kalbą", rašoma apie švieti
mo sistemą užgulusį sustiprintą rusini
mą. Visi raginami ginti gimtosios kal
bos teises, ypač švietimo darbuotojai 
- vaikų darželių auklėtojos, mokyto
jai, mokslininkai.

Kitame straipsnyje "Jei tave pakvies" 
pranešama apie sustiprėjusią Saugumo 
veiklą, kurios tikslas likviduoti lietuviš
ką pogrindžio spaudą ir religinį suakty
vėjimą Lietuvoje. Duodama praktiškų 
patarimų, kaip apsisaugoti ir kaip kitus 

apsaugoti nuo Saugumo pinklių ir pa
vojų. "Be mūsų aktyvios pagalbos sau
gumas bejėgis" - pastebi "Dievas ir tė
vynė".

Paskutiniame šio numerio skyrelyje 
"Mus moko ateistai" spausdinami du 
straipsneliai, kuriuose atitaisomi ateis
tinių propagandistų nepagrįsti kaltini
mai.

Be to, spausdinami Leonardo An- 
driekaus, Stasio Santvaro, Kazio B ra- > 
dūno ir Bičiulio eilėraščiai. Trys pirmie
ji poetai gyvena ir kuris išeivijoje.

Pogrindinis "Dievo ir tėvynės" žur
nalas pradėjo eiti 1976 m. kovo 4 d. 
Vakarus jau yra pasiekę visi numeriai, 
išskyrus 15, 18 ir 20. Lmb.

VII-OJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Tautiniai šokiai yra lietuviškumo iš
raiška mūsų ir svetimtaučių tarpe. Tau
tiniai šokiai yra jaunimo būdas bendrau
ti ir pasirodyti viešai. Tai yra svarbi ir 
reikalinga lietuviško auklėjimo priemo
nė.

VLIKAS remia periodiškai pasauli
niu mąstu vykdomas tautinių Šokių 
šventes ir ragina visuomenę iš viso pa
saulio gausiai dalyvauti įvyksiančioje 
VII-oje Tautinių Šokių Šventėje, š. m. 
birželio 30 — liepos 1 d. Clevelande, 
Ohio. (ELTA)
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MŪSŲ
LIETUVIU KATALIKU SV. JUOZA
PO BENDRUOMENĖS NARIU SUSI
RINKIMAS Šaukiamas liepos mėnesio 
1 dieną, 16 vai. Jaunimo namuose.

Be einamųjų reikalu susirinkime bus 
paminėtas šv. Kazimiero Jubilėjus.

K. J. Šeškevičius 
Pirmininkas

Aldona Cermauskaitė-Fernandes 
Sekretorė

ATOSTOGOS LITUANIKOJE
t

Žiemos atostogų metu (Liepos mė 
nesi) Lituanikoje veiks Svečiu Namas. 
Norintieji atostogas praleisti Lituamko 
je rezervuokite vieta. Telef. 63-59 75.

ŠV. KAZIMIERO JUBILÉJAUS 
MINĖJIMAS

Vila Zelinoje jvyks Liepos mėnesio 
1 diena 16 vai. Jaunimo namuose.

Visi kviečiami dalyvauti.

BIRŽELIO 17 DIENĄ V. ZELINOJE

Lietuvišku pamaldų nebus. Visi kvie
čiami dalyvauti pamaldose Katedroje.

FÉRIAS NA ESTÂNCIA LITUANIKA 
(ATIBAIA)

Ambiente agradável para Você e 
seus filhos.

Rezervas fone: 63-5975.

ieškoma Šoferio
Nepilnam darbo teikui ieškomas šo

feris - vairuotojas. Pageidaujamas geros 
valios lietuvis, galimai pensininkas, gy
venantis Mookoje ar artimesnėse apylin
kėse. Skambinti 273-03.38.

IEŠKOMA MOTERS
Reikia vienos lietuvės moters prižiū

rėti ligonei lietuvei. Adresas: Rua da 
Graça 927, 2o andar, apt.3, Bom Re
tiro.

ŽINIOS
KVIEČIA MELSTIS UŽ PERSEKIOJI
MO AUKAS LIETUVOJE

Sv. Kazimiero jubiliejaus proga, Bal- 
timorės Arkivyskupijos Teisybės ir Tai
kos Komisija kovo mėn. išleido pareiški
mu kuriame kviečia melstis už religinio 
persekiojimo aukas Sovietu Sąjungoje 
ir ypač Lietuvoje. Minimas kun. A. Sva
rinsko ir kun. S. Tamkevičiaus nuteisi
mas. Anot komisijos, "prisimindami ka
talikus, kurie pergyvena spaudimą už 
tai, kad jie praktikuoja savo religiją, 
mes išreiškiame dal) musu visuotino rū
pesčio religijos laisve visame pasaulyje".

(ELTA)

ŠV. KAZIMIERAS IR LIETUVA 
ITALU KALBOJE

šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimas 
rado platu atgarsj italu spaudoje, "šv. 
Kazimieras ir slibinas - Černenkos pa
grindinė baimė", skelbia Milano savait
raščio II Sabato kovo 3-9 numeryje iš
spausdinto straipsnio antraštė. "Si So
vietu okupuota kataliku šalis šiandien 
pergyvena aršėjantj persekiojimą. Tai 
narsumo ir persekiojimo kronika"

Savaitraščio mėnesinio priedo 30 
Giorm kovo 9 d. laidoje, Tomasso Ric
ci rašo: "Jonas Paulius II-sis yra pirmas 
popiežius, pavadinęs lietuvius "broliais" 
tai patvirtina, kad jis lietuviškos kilmės. 
Ar jis paskyrė lietuvj kardinolu in pec- 
tore? . Lietuviu priežodis sako, "Die
vas aukštai, Roma toli, Rusija arti. ... 
Tauta, kuriai gręsia rusinimas, rado 
Bažnyčioje savo stipriausią gynėją. 83 
procentai gyventoju yra katalikai".

(ELTA)

Klemensas Jūra. DIEMEDŽIO 
ŠAKELĖ (Nostalgine elegi
ja). Viršelį nupiešė Paulius 
Jurkus Išleista Brazilijoje 
(matyt, paties autoriaus). 140 
psl.. tiražas 200 egz. Kaina ne
pažymėta. Knygos pradžioje 
įdėtas autoriaus atvaizdas — 
žilas, baltute barzda senelis, 
panašus į senovės lietuvių vai
dilą. Tas atvaizdas knygą daro 
paminklu sau pačiam. Ir visą 
poetinį kalbėjimą turėtume 
priimti kaip paminklinę knygą 
autoriaus senatvei.

Dra. HELGA HERINGA

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

Nėra pilnai tobulu žmonių. Visi 
turime savo trukumu. Kiekvienas 
žmogus yra šiokia tokia našta ki
tiems, ir tik meilė tą naštą padaro 
lengvą. Jeigu jus nepakęsite savo 
broliu, kajpgi jie jus pakęs?

G. Guicciardini

APARECIDA MŪSŲ LAUKIA
Birželio (junho) 24 dieną yra ŠVENT 

KELIONĖ | APARECIDA, Jubilėjimu 
šv. Kazimiero Metu proga.

Taigi São Paulo, Rio de Janeiro ir ki 
tu vietovių tautiečiai esame kviečiami 
10-tai valandai susitikti prie naujosios 
Bazilikos durų, kad galėtume tvarkingai 
ir maldingai įeiti j šventovę, kur Apare 
cidos arkivyskupas lietuvius pasitiks. 
Turime jaustis ne kaip betkokie pavie 
niai, kad ir geri maldininkai, o tikrai ka 
tali kiškos, bet žiauriai persekiojamos, 
tautos atstovai. Juk tenai musu broliai 
sesės neturi teisės laisvai išpažinti savo 
tikėjimą, o jei maldingai keliauja (daž 
nai pėsti) j Šiluvą, Žemaičiu Kalvariją ar 
kokią kitokią šventovę, neretai turi ne’ 
finansiniai ar fiziniai nukentėti. 0 čia 
esame laisvi - ir tikrai turėtume jaust* 
sąžinės graužimą kaip nusikaltę prieš sa 
vo brolius-seses Lietuvoj, jei neatliktom 
kad ir šio išviršinio musu tikėjimo pa 
reiškimo Dievo ir žmonių akivaizdoj 
Neinam atgailauti ir melstis vien už sav< 
o ir už savo tautiečius, kurie, jei jiems 
būtu leista, gal net klupsti eitu ..

Mes esame ne eiliniai, o skirtingi, ki 
tokie maldininkai. Esame, sakytum. L 
tuvos atstovai. Ir kaip j tokius, j mus 
žiūrės Dievas ir visa Aparecidos bažny 
čia.

Tad turime, sakyčiau sudaryti viene 
tą. Choras, vėliavos, šv. Kazimiero "ko 
rūna", vyrai ir moterys, senimas ir jauni 
mas, galimai tautiniais rūbais, tvarkinga* 
kultūringai, pamaldžiai. Kadtbūtu gali 
ma sakyti, jog tai lietuviu šventkelione

Reikia taip pat ir dvasiniai pasiruoš 
ti. Juk vykstame j atlaidus: norime ap 
gailėti savo ir mūsų tautiečiu nusikalti 
mus, atnaujinti ryžtą krikščioniškiau qv 
venti sekant šv. Kazimiero pavyzdžiu, 
pavesti save ir savo Tėvynę motiniškai 
Marijos globai. Išpažintis ir komunija 
svarbiausios sąlygos romėrams-maldinm 
kams. (KPG)

Šypsenos
Patyrimas

Teisėjas kaltinamajam rūsčiai sako
- Jau trečią kartą, pilieti, esi sulai 

kytas vagiant. Ką visa tai reiškia.
- Tai reiškia, kad trūksta patyrimo

Laikas ir mados
- Keista, kad šiandieninės mergai 

tės labai panašios j berniukus. Žiūrėkit, 
kad ir šitoji.

- Bet juk tai mano sūnus.
- Atleiskit, aš nežinojau, kad jūs 

jos tėvas.
— Aš esu jo motina.
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MŪSŲ ŽINIOS

"ML-VOJ" DAUG BENDRADARBIŲ

Išvykus kun. P. RukŠiui ir palikus 
(laikinai) ML-ą, paskutini ML-vos nu
meri redagavo, talkmdamiesi, ne du, o 
trys nauji "redaktoriai", kurie ant ga
lo patys prisipažino "gizeliai". Tarp 
dvieju auklių - vaikas be galvos. Taip 
n ML-voj pasitaikė nesklandumu: pasi
kartojančios informacijos, nepatikrin-, 
tos (skirtingos) datos...

Ypač gi dėl to, kad kun. Gavėnas bu
vo kvaršinamas šimos, kuri dabar per
teikta šios laidos paskutiniam puslapy: 
"Reikia nugriauti salę". Užsiėmęs svar
biu rūpesčiu, negalėjo pilnai rūpintis 
kitais reikalais.
I
"VOLUNGĖ" DAINŲ KONKURSE ' 
PAS JAPONUS

São Paulo japonai, tarp kito, pasižy
mi ir savo nuosavu daugiaaukščiu Kul
tūriniu- Socialiniu Centru, gana centri
niam didmiesčio rajone, "Cidade Orien
tal".

Ten kasmet vyksta įvairūs konkursai; 
tautiniai ir tarptautiniai subuvimai ir 
kongresai.

Musu "Bendruomenės Choras", o 
pastaraisiais metais ir jaunimo "Volun
gė" ten turi progos kasmet pasirodyti 
ir Lietuvos vardę gausiai publikai iškel
ti.

Šio birželio (junho) 9 dieną, Šeštadie
ni, įvyko metinis Tautybių Choru Kon
kursas, kuriame mūsų "Volungė" dar 
kartę puikiai pasireiškė.

"Orientalu kvartale" jaučiasi "kaip 
namie" ypač įvairūs azijiečiai. Jie daug 
kartu nuneša laimėjimo laurus.

Sį kartę pavyzdžiui, puikią dainų 
programę, tikrai meniškai išpildė korė
jiečiai.
"Volungė" būtu gal susilaukusi ne

daug mažiau karštu ovacijų, jei garsia
kalbiai būtu buvę netaip nuošaliai išdės
tyti. Čiulbėk Volunge, čiulbėk ir Lietu
vos vardę visur garsink.

Krsp.

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS!

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAM!.

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PREL. ARMINO 9 METU MIRTIES 
r ^MINĖJIMAS

Pereitę sekmadienj buvo paminėta 
Prel. Aleksandro Armino devynių me
tu mirties sukaktuvės su mišiomis jo 
pastatytoje bažnyčioje Mauė mieste.

Pilna bažnyčia žmonių dalyvavo mi
šiose ir atidžiai išklausė dabartinio kle
bono Conego Belizėrio pamokslo, kuris, 
kaip visada, nepailstamai gerbia Prel. 
Armino asmenybę ir kartu lietuvius ir 
Lietuvę. Jo įsteigtas choras giedojo iš
kilmingas mišias, diriguojamas maestro 
José Valdemir Barbosa. Ta proga buvo 
minima 30 metu parapijos sukaktis, ku
rioje 21 metus klebonavo Prel. Armi
nas.

Per pamokslę Con.! Belizario primi
nė Prel. Armino nuopelnus ir dėkojo 
Dievui, kad davė tai parapijai ir tam 
miestui tokį darbštų žmogų-

Lietuvius atstovavo svečias iš Amen 
kos, Povilas Gaučys, Juozas Čiuvmskas, 
Jonas ir Vera Tatarūnai. Per mišias, Jo
nas Tatarūnas buvo pakviestas perskai
tyti laiškę tai dienai atsiustą kun. Albi 
no Armino iŠ Šveicarijos. Jisai žada at 
vykti ateinančiais metais dalyvauti 10 
metu Prel. Armino mirties minėjime.

Po mišių klebonas kartu su lietuviais 
ir choru nuėjo prie kriptos ir ten jam 
sugiedojo didingą giesmę. Po to padai
navo prelato mėgiamą dainę "Menino 
Passarinho".

- Mielas Prelate, priimk, iš mūsų 
lietuviu, maldas ir puokštelę ramunių, 
kurios primena tėvynės laukus, į kurią 
iŠ aukštybių dabar žiūri. Amžinę atilsį 
duok jam Viešpatie.

Paskui visi buvo pakviesti pašventini
mui viršuj klebonijos trečią aukštą, pa
vadintą "Recanto de Amizade Padre 
Albino", kurio lentelę atidengė BLB- 
nės Tarybos pirmininkas. Klebonas pa
brėžė chorui: "Čia jūsų, naudokitės 
kultūriniams reikalams".

Ta salė pastatyta dabartinio klebo
no, kuris tęsia Prel. Armino darbą. Jį, 
gerbdamas, kiekvienomis įkurtuvėmis 
duoda Armino Šeimos vardę.

Mes džiaugiamės, kad turime tokį 
taurų žmogų, kuris gerbia brangu Velio
nį ir su juo kartu visą lietuviu tautą.

A.V.T.

F RESTORANAS

VIKTORAS LUKAVlClUS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

i F I I*«* VįJ 'O J i W|' 
Lugano, Sekminės 1984.

Brangūs lietuviai - mielieji Tautiečiai,

Ačiū, ačiū, ačiū - iš visos širdies, su 
lietuvišku jausmingumu ir nuoširdų- > 
mu, Jums visiems, Broliai ir Sesės, už 
Jūsų meilę bei pagarbą musu tauriajam 
Kunigui, Lietuviui, Poetui Aleksandrui 
Venanciįui. Dievulis žino, kaip norė
čiau būti Jūsų tarpe prie Broliuko ka
po. Labai prašau pasimelsti ir mano 
vardu. Labai prašau padėkoti gerajam 
Kunigui Belisėrio už jo jaudinančią 
meile m ūsų Tėvynei, musu tautai, mu-' 
sų Broliui lietuviui Aleksandrukui. Pri
menu Jums poeto Vena nei j aus AHšo 
palikimą - testamentą mums lietu
viams tremtyje:

Esam įnamiai nūnai visų saliu, viso
mis pasaulio kalbam kalbomis. ŽemiŲ 
daug, daug miestu matėm dideliu; kai 
pa lyginam - tai Tu Tėvyne, gražesnė t# 
vis. Lietuva Tėvynė Šiandien mums te
nai, kur lietuvis. Tad ko bukštauti imi, 
kad // galinti išnykti amžinai, jei visur 
nešiesi ją su savim?

Ačiū visiems. Jeigu gerasis Dievulis 
norės, gal sekančiais metais - dešimtų
jų metiniu proga — pasimatysim bran
giosios Brazilijos padangėje.

Su broliška lietuviška meile

Jūsų Kristuje

ATVYKO POVILAS GAUČYS

Šeštadienį, birželio 9-tą, atskrido iš 
Amerikos konsulas Povilas Gaučys, pa
kviestas pačios APCA (Associação Pau
lista dos Críticos de Artes). Apsistojo 
pas pp. Čiuvinskus, Pça. Visconde de 
Souza Fontes, 191 (telef. 63-52-69).

Tuo pačiu lėktuvu atskrido ir SNIE
GUOLĖ ZALATORÉ, Penktojo Moks
lo ir Kūrybos Simpoziumo Organizaci
nio Komiteto spaudos ryšininkė. Visuo- 
menininkė, žiurnalistė - prisidės (nors 
laikinai) prie Sanpauliečiu visuomeni-. 
nio kultūrinio gyvenimo pagyvinimo.

"SÃO CASIMIRO" VATIKANE

"São Casimiro" biografija pasiekė 
ir Vatikaną^ Iš ten Popiežiaus dienraš
čio L'OSSERVATORE ROMANO di- 
rektorius-administratorius, kun. Salva
tore de Bonis, buvęs São Paulo salezie
čiu provinciolas, rašo kun. Pr. Gavėnui! 
"Neseniai gavau tavo gražu veikalą. 
Nuoširdžiai dėkoju už mano atsmini- 
mą ir linkiu, kad knyga padarytu daug 
gero ir tiems, kuriems ji skirta - skai
tytojams portugalu kalba".
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MŪSŲ ŽINIOS’
"REIKIA NUGRIAUTI SALĘ"

Parapjjos būstinės pašonėj statomas 
daugiaaukštis pastatas. Jau apie du mė
nesiai kai darbininkai ir mašinos leidžia 
žemėn ilgus (kokiu 15-18 metru) gele
žinius stulpus. Kai juos plaka ir muša 
žemėn, dreba visi aplinkiniai namai. Ir 
"sėdasi". Tatai pajuto netik žemutinis 
mūras, o ir salė, prie kurios vyksta nau 
jos statybos darbai. Ir ėmė leistis že
myn.

Buvo šauktasi Valdžios inspekcijos- 
priežiūros. Pirmadienį atvyko žvalgai,, 
o antradienį (birželio 5 d.). Prefeitūros 
inžinierius. Ir surašė sekantį aktą:
Prefeitura do Município de São Paulo 
Administração Regional da Moóca 
Subdivisão de F iscalização AR-MO -FIS 
Intimação
Distrito 12 Eng. Moyses
Pela presente fica a Sociedade Brasilei
ra de Educação 'būtent lietuviu sv. Ka
zimiero parapija . residente à Rua Jua- 
tindiba. n° 2i> 2K>. intimada a conso
lidar ou demolir o imóvel de sua pro-
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Sio "ML" numerio

GARBĖS

nemariam broliu — sesių kankinių atminimui

r

pnedade no local a baixo meru lonadu 
no prazo de 5 dias conforme art. '4 / 
$ 1 da Lei t... i e determinação do Sr 
Eng. Chefe sob pena de multas e de
mais sanções previstas na legislação vi
gente.

São Paulo, 05 de junho de 1984
(ftoj fiscal de Ar-Mo-FIS
Eng. Responsável: Moyses

Aišku, intimacija-jsakas buvo perduo
ta I MOB įstaigai, kuri rūpinasi čia veda
ma GTO statyba; apie kazusą buvo in
formuoti juridinė namo savininkė — T. 
Jėzuitu Provincija (Rio de Janeire), Sa
leziečiu provincija (São Paule), rajoni
nis vyskupas Dorn Luciano, Lietuviu T. 
Jėzuitu vice-provincija (Chikagoj).

Birželio (junho) 18, pirmadienį, 21 valandą

Teatro Municipal de São Paulo salėje 
bus oficialiai pagerbtas iškilus muą tautietis

Konsulas POVILAS GAUČYS
APCA Literatūros laureatas 

įėjimas laisvas.
Lietuviui garbė tame akte dalyvauti.
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