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Didysis pavojus
MŪSŲ RYŽTAS

Vargu kas parodo tiek energijos ir 
iniciatyvos, atkreipdami démésj j Mas-B 
kvos kolonialinio imperializmo pavo
jus, kaip du Kalifornijoje savo veik
los centrus turintieji asmenys: Fred 
Schwarz, vadovaujaBtis Christian An- į] 
ti-Communism Crusade sąjūdžiui, ir h 
protestantu kun. R. Wurmbrand, už 
septynis tūkstančius išpirktas iš Ru
munijos komunistu kalėjimo. Jie daž-1 
nai gina ir lietuvius. Savo naujausia- i 
me informacijų biuleteny Fr. Schwarz® 
kuris uoliai seka tarptautinius jvykius 
ir veikia ne tik raštu, bet ir organi
zuodamas kursus, konferencijas, pri- I 
mena Šiuos faktus, kuriuos paskelbė « 
JAV Informacijų agentūros vice-direk-g 
torius Ronald Trowbridge, atlikęs ty- i 
rimu kelionę j Centro Ameriką.

Sovietu Sąjunga nuo 1982 m. išlei
do 319 knygų ispanų kalba ir pasklei
dė ju 11.6 milijonus egzempliorių. 
Knygos, kurios nebuvo išdalintos ne
mokamai, buvo parduodamos ypatin
gai pigiai. Tos, kurios JAV-se kainuo
tu 6-8 dolerius, buvo pardavinėjamos 
po 50 centu Nicaraguos sostinėje Ma- 
naguoje. Pusė tu knygų buvo skirtos 
vaikams. Dauguma paduodančiu pra
šymus priimti dėstytojais centrinės 
Amerikos universitetuose yra baigę 
savo mokslus komunistiniuose kraš
tuose.

šis faktas išryškina, kaip atkakliai 
savo propaganda Maskva stengiasi įsi
stiprinti ispanu kultūros kraštuose. 
Lygiai stipriai su savo propaganda 
braunasi ir j kitus pasaulio kraštus.

Bet tai tik viena ju veiklos pusė. 
Antroji — užkariavimai ginklu, kaip ’ 
jie baisiai kruvinai pasireiškia Afganis
tane, kur žmonės žudomi bombomis, 
nuodingomis dujomis. Komunistu 
žiaurumas toks didelis, kad ju arti tri
jų milijonu žmonių viską palikę iš Af
ganistano pabėgo j Pakistaną.

Ką žmonės komunistu okupuota
me krašte turi išgyventi, tegu mums 
primena kažkaip pro cenzūrą iš Lie
tuvos prasmukęs laiškas apie pirmuo
sius bolševiku okupacijos metus.

"Sintautuose kaimynystėje gyveno 
du broliai Vitkūnai. Už vieno brolio 
buvo ištekėjusi Apolonija, už kito 
Anatalija Meškauskaitė. Nežinau kie
no ranka pakėlė šautuvą prieš Apolo
nijos vyriausią sūnų Joną ir turbūt 
tą pačią dieną buvo irgi namuose nu
šautas ir Anatalijos sūnus Simonas. 
Nušautuosius numetė j Anykščiu

Dainuojančių olandų ansamblis DAINA, atlikęs lietuvių liaudies dainų koncertą 
1984.X.14 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Iš kaires: Betty Hund, Esther Den Brin
ker, Marga Grooff, Marjolein Sprengers, Paul De Boer (dirigentas), Han De Winde, 
Gosse Tackema ir Jan Sleumer. Daugiau 5-tam psi.

L. Meilaus nuotr.

miesto centrą. Ant gatvės suguldė ir 
kelias dienas lavonus rodė žmonėms. 
Kai vežė lavonus, tėvai turėjo sekti 
paskui raitus. Juos varė ir tyčiojosi. 
Tėvams širdis plyšo. Po keliu dienu 
lavonus užkasė apleistoj žvirduobėj. 
Naktį saviškiai išsikasė ir palaidojo 
Katlerėliu kapinėse. Antras Apoloni
jos sūnus Kazimieras turbūt Šimoniu 
girioje ar kitame miške supuvo. Iki 
šios dienos niekas apie jo likimą neži
no. Tėvai, dukros, jauniausias sūnus 
Antanas buvo išvežti j Sibirą... Tėvai 

• 9 f fmirė .
Šį laišką gavęs praneša, kad 1945 

m. tose apylinkėse egzekucijas ypač 
vykdė keturi čekistai, atlikę Vitkūnu, 
Tylu, V. Karvelio ir kitu žudymus, 
ypač Leliūnų, Utenos, Skiemonių, 
Anykščiu valsčiuose. Broliai Vitkūnai 
buvo 17-20 m., broliai Tylos 39-42 
m., V. Karvelis — daugiau kaip 50 ’ 
m. Tai tik vienas pavyzdys iŠ dauge
lio įvykusiu Lietuvoje, o dabar vyks
tančiu Afganistane ir galinčiu įvykti 
kituose kraštuose, jeigu ten įsistiprins 
komunizmo diktatūra.

Gal šiuo metu komunistu tironija 
yra kiek švelnesnė, bet ji tebėra ir 
siekia plačiai. Ukrainiečiu laikraštis 
"Ukrainian Weekly" savo liepos 8 d. 
numeryje skelbia žinią iš Miuncheno, 
kad ten dabar apsigyvenęs buvęs ko
munistu politinis kalinys dr. Kronid
Lubarskis. Jis Miunchene leidžia biule
tenį apie sovietinę priespaudą. kas Rafalskis yra sveikas žmogus, tik

lėtą kartu jis gavo slaptus telefoninius 
paskambinimus, kad, jeigu jis nesiliaus, 
bus nužudytas. To nepaisydamas dr. 
Lubarskis skelbia informaciją apie so
vietu disidentu areštus, teismus ir sun
kias ju sąlygas komunistu kalėjimuose. 
Dr. Lubarskis gerai visa tai pažįsta, 
nes jis pats penkerius metus buvo lai
komas kalėjimuose ir vergu darbo sto
vyklose. Tai mokslo žmogus, buvo at
stovas vadinamo Solženicyno fondo, 
kurio lėšos susidarė iš Solženicyno 
knygų ir iš kurio buvo šelpiami disi
dentai ir ju šeimos. Už tos šalpos 
skirstymą dr. Lubarskis buvo 1977 m. 
ištremtas iš Sovietu Sąjungos.

Tas pats ukrainiečiu savaitraštis de
da nuotrauką ir pranešimą, kad ukrai
niečiu istorikas Viktoras Rafalskis, ku
ris dar 1950 m. dešimtmety buvo už
darytas j psichiatrinę ligoninę už "an- 
tisovietiniu pažiūru skleidimą" buvo 
pabėgęs, bet dabar vėl sugautas ir vėl 
uždarytas j psichiatrinę ligoninę Lvove. 
Tai dar pajėgaus amžiaus — 50 metu 
— ukrainiečiu istorikas, buvęs istorijos 
mokytojas. Buvo areštuotas 1954 m. 
Dniepropetrovsko psichiatrinėje ligoni
nėje jis susipažino su Leonidu Pljušč, 
kuris 1973 m. buvo uždarytas j psi
chiatrinę ligoninę už "antisovietinę
veiklą", bet 1976 m. jam buvo leista
išvykti j užsienį ir jis čia parašė auto* 
biografinio pobūdžio knygą: "History' 
s Carnival". Pljušč liudija, kad istori



MŪSŲ LI ETUVA NR. 3 (1892) 1985.1 z

"NOSSA LITUAhHA"
Metinė prenumerata Brazilijoj Cr$.30.000,00
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 35 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon:-60 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 30.000,00 
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą Cr.
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako. Rašiniai grąžinami tik âutoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu. ,

DIDYSIS PAVOJUS LIETUVOJE

Rua Juatindiba, 28 Parque da Moóca - CEP 03124 
São Paulo - Brasil
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Atskiro numerio kaina Cr$. 700,00
l P. Ameriką oro pastų: 45 DoL
I tolimus kraštus: 75 DoL
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 50.000,00 

25001,00 1 

Visuos pilkalniuos įžiebsi m ugnį naują - 
Jokiems engėjams Lietuva nepasiduos.

Tylėjo Nemunas, Šimtmečiais sukaustytas, 
Ilgėjos Nemunas ir laisvės ir audrų...
Tegul p ra kirs Žaibai negandų naktį juodą. 
Tegul pravirks liūtimi ir sąnašas kalčių nu-.

plaus.

Tauta prisiekia tau, Kazimierai Šventasis, 
Stovėt po kryžiumi ir laukt aušros...

Utena. 1984 m. pavasarį Utenos rajo
no parapijų komitetų nariams kalbėjo RRT 
įstaigos atštovas. Aiškino, kokie dideli nusi
kaltėliai yra kunigai — Alfonsas SVARINS-
KAS ir Sigitas TAMKEVIČIUS, kurstė ko- 
miteto narius perimti iš klebonų parapijų

komunistu kankinamas psichiatrinėje 
ligoninėje, brukant jam nereikalingus 
vaistus.

Tai tik vienas pavyzdys iŠ daugelio 
šimtu, o gal ir tūkstančiu. Ukrainiečiai 
savo laikraštyje pateikia taip pat nuo
traukų Vladimiro Osipo, pranešdami, 
kad jis buvo kalinamas Mordovijos la
geriuose ištisus 8 metus už tai, kad, 
būdamas redaktorius žurnalo "Zemlia", 
leido ir pogrindžio laikraštį "Veche". 
Ir bausmę atlikęs tas 46 m. ukrainie
čiu laikraštininkas tebėra ištrėmime 
Tarusoje, apie 80 myliu nuo Maskvos, 
ir vėl naujai KGB varginamas už tai, 
kad išdrįsęs išeiti iš miesto, j kurį jis 
yra nutremtas.

Mes tokiu faktu daug žinome iš 
Lietuvos. Tokie idealistai kaip kun.A. 
Svarinskas, kun. S. Tamkevičius ir 
daug kitu šiandienę yra kankinami ko
munistu kalėjimuose, darbo vergu la
geriuose, beprotnamiuose.

Mes negalime pasilikti abejingi aki
vaizdoje to didelio pavojaus ne tik 
mūsų tautai, bet ir daugeliui pasaulio 
kraštu įvairiuose kontinentuose. Vi
siems reikia įsijungti j ryžtingą darbą. 
Tvirtai pasisakydami už socialines re
formas, už darbo žmonių gerovę, mes 
turime ryžtingai veikti prieš komunis
tinę tironiją, kolonialinę Maskvos dik
tatūrą. Prel. V. Mincevičius dabar iš
leido į italų kalbą išverstą Nijolės Sa- 
dūnaitės kančių knygą, jos atsimini
mus "Come Sono Finita Nell Obietti- 
vo del K.G.B.". Ne visi galime tokius 
leidinius paruošti, bet visi galime ati
tinkamą literatūrą platinti.

Juoz. Pr. Saugumiečiams ir auklėtojams labiausiai 
nepatiko prie Šv. Kazimiero karsto sakomi 
eilėraščiai, ypatingai paskutinis:

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS yauta pasiekia tau,Kazimierai Šventasis, 
SPAUDOS IŠLAIKYMO Kapais didvyrių, kankinių krauju.

DRAUGAS

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

Inventário, D®speįo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

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

JUBILIEJINIŲ ŠV. KAZIMIERO 
METŲ ATGARSIAI

Kaunas. 1984 m. kovo 4 d. būrelis 
jaunimo, susirinkęs iš skirtingų Lietuvos 
vietų prie Šv. Kazimiero karsto šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Vilniuje, meldėsi, skaitė 
eilėraščius, giedojo giesmes.

1984 m. birželio mėnesio pradžioje sau
gume, darbavietėse ir mokyklose už dalyva
vimą Šv. Kazimiero jubi lajaus minėjime ir 
ten atliktą programą prasidėjo tardymai.

Iš Kauno 7 vid. m-klos saugumietis Jo
nas MATULEVIČIUS tardymui į saugumo 
komitetą išsivežė pradinių klasių mokytoją 
Laimutę TRIUSKAUSKAITĘ. Čekistui ne
patiko, kad L. TRUSKAUSKAITê dalyvavo 
Šv. Kazimiero minėjime Vilniuje, priekaišta
vo, kam rašo kaliniams laiškus — keletas 
jų, nepasiekę adresatų, gulėjo kabinete ant 
stalo. J. MATULEVIČIUS vertė L. TRUS- 
KAUSKAITĘ rašyti pasiaiškinimą, pažadant 
pakeisti savo elgesį. Tardomoji, paaiškinus, 
kad taip elgtis, jos įsitikinimu, yra kiekvie
no kataliko pareiga, rašyti bet kokius pasi
žadėjimus atsisakė. Supykęs Čekistas pagra
sino galįs L TRUSKAUSKAITĖ įmesti į 
rūsius ir ten kartu su žiurkėmis išlaikyti 3 
paras. Po dvėejų valandų truteio tardymo, 
pažadėjęs greitą susitikimą, kur "bus kita 
kalba", čekistas J. MATULEVIČIUS L 
TRUSKAUSKAITĘ paleido.

Kaunietę Vilę MASYTĘ už dalyvavimą, 
Šv. Kazimiero jubiliejaus minėjime griežtai 
įspėjo Kauno Mažylio medicinos mokyklos 
vadovybė.

Antaną ŽILINSKĄ tardė ir auklėjo Kau
no Sanatoūkio įpareigoti asmenys.

Su Jolanta GREBLIAUSKAITÊ pokalbį 
pravedė Kauno mėsos kombinato atstovai.

Kauno klinikų administracija nuogąstavo 
dėl Giedrės CIBAUSKAITÉS ir Ilonos ŠU- 
PENYTÉS.

valdymą.
Lektorius piktinosi prof. Kun. P. RABI

KAUSKO pasisakymais per Vatikano radiją 
apie Šv. Kazimierą. Prelegentui ypatingai ne
patiko prof. kun. P. RABIKAUSKO pareikš
ta nuomonė dėl istorijos mokslų kandidato 
doc. V. LAURAIČIO straipsnio "Kaip Kazi
mieras tapo 'šventuoju' ("Komjaunimo tiesa' 
1982.X.23). Esą ne kunigų re kalas vertinti 
istorikų darbus bei spręsti ar teisingai ateiz> 
mo propaguotojams pripažinti mokslo laips
niai.

Polekėlė (Radviliškio raj.). 1984 
m. kovo 4 d. Polekėlės bažnyčioje buvo 
Švenčiami šv. Kazimiero atlaidai. Vietinė val
džia nerimavo, kad atlaidai nevisrtų iškilmin
gu Šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimu. Kolū
kio pirmininkas pasiuntė vieną moterį pas 
Polekėlės klebonu kun K. DAKNEVIČIŲ 
prašyti, kad atlaidų dieną nebūtų procesijos 
ir svečių kunigų. Klebonas paaiškino, jog at
laidų iškilmių nemenkins ir bus visa, kas 
privalo būti. Atlaidų dieną prieš bažnyčios 
duris stovėjo saugumiečių mašina. Civiliai ap
sirengę vyrai stebėjo pamaldas, ypač procesi
ją ir joje dalyvavusį jaunimą.

NAFTOS ŠALTINIAI BALTIJOJ
PRAVDA (1984.XII.10) pranešė, kad so 

vietų -geologai, ieškodami naftos šaltinių 
Baltijos jūroje, netoli Kalingrado (Kara
liaučiaus) išgręžė 3 km gylio šulinį, iš ku 
rio išgavo kelias tonas aukštos kokybės naf 
tos.
Laikraštis sako, kad tyrinėjimo platforma 

yra pastatyta kelių mylių atstume nuo 
Taran iškyšulio. Ten dabar bus išgręžta 
dar keletas šulinių, kad galima būtų nu
statyti šelfo plotą, kuriame yra „juodojo 
aukso“.

r RESTORANAS'
\ **** ^5/

VI KTORAS\Z LUKAVlClUS 
Savininkas

Lbtuviški ir europietiiki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS .

Rua Espirito Santo, 118-Tel 441.6846
lįk SÃO CAETANO DO SUL

.....■ HIM! 1 IIBIIIUjiOT^gaiSMKBasam^Mg



NR. 3 (1892) 1985.1.24

Vytautas A. Dambrava

KONGRESAS 
ŠVENTO KAZIMIERO ŽENKLE

(Tęsinys)

12) padėkoti Lietuviu Informaci
jos Centrui per jos pirmininką 
kun. Kazimierą Pugevičiu už nuo
latinį glaudu bendradarbiavimą;

13) padėkoti PLB už pasiunti
mą vicepirmininkės Mildos Lenkaus
kienės, o taip pat ir dr. E. Len
kauskui už aktyvu ju įsijungimą
j kongreso darbus;

14) paraginti bendruomenių pir
mininkus paminėti aušrininką Vište
liauską (Jūratė Rosales įsipareigoja 
pateikti medžiagą);

15) Kongresas skatina moraliai 
ir materialiai remti lituanistikos 
katedrą Chicago Illinois universitete;

16) Kongresas paveda Vykdo
mam organui ištirti devintojo P.A. 
L.K. surengimą Kolumbijoje galimy
bes; — jei neįmanoma — devintą
jį kongresą rengti Brazilijoje 1988 
metais.

VIII-jo P.A.L. Kongreso pasiūly
mu komisiją (papildytas sąstatas) 
sudarė: inž. Antanas Šulcas, dr. 
Povilas Mažeika, Vaclovas Slotkus 
ir Algimantas Dugnas.

Rezoliucijos
Galiausiai Kongresas baigiamoje 

plenarinėje sesijoje vienbalsiai priė
mė sekančias rezoliucijas.

%

Lietuva nusipelniusi kardinolo
1) Kongresas prašo Jo Šventeny

bę Popiežių Joną Pauliu H, kad 
jis įvertintu lietuviu ištikimybę Ka
taliku Bažnyčiai ir Šventajam Sos
tui ir sudėtas Lietuvos kataliku 
kančias ir aukas, paskirdamas Lie
tuvai kardinolą;

2) Kongresas prašo Jo švente
nybės popiežiaus Jono Pauliaus II, 
kad Vilniaus arkivyskupija būtu 
priskirta prie Lietuvos Bažnytinės 
Provincijos;

3) Kongresas prašo Jo Švente
nybę Popiežių Joną Paulių II pa
greitinti Dievo tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus beatifikacijos 
bylą.

Rezoliucijos, adresuotos Sovietų 
Sąjungos vyriausybei:
1) Kongresas smerkia Sovietu 

Sąjungos tęsiamą Lietuvos pavergi
mą ir reikalauja leisti patiems lie
tuviams laisvai apspręsti savo atei
tį

Grąžinkite mūsų šventoves 
__2) Kongresas reikalauja, kad so-

MÚSU LIETUVA

Venezuelos LB Krašto valdybos, Caracas apylinkės ir Jaunimo sąjungos vadovai ryžtasi 
dirbti VIII PALK pasisekimui. Iš k.: Ričardas Zavadzkas — Caracas apyl. vicepirm., dr. 
V. A. Darnbrava — Krašto vald. pirm., Aras Mažeika — Jaunimo sąjungos pirm, ir An
tanas Baronas — Krašto vald. vicepirm.

vietų vyriausybė grąžintu tikintie
siems šv. Kazimiero bažnyčią Vil
niuje, kuri yra paversta ateizmo 
muziejumi; kad Šv. Kazimiero pa
laikai būtu sugrąžinti j Vilniaus 
katedrą ir kad Vilniaus Katedra, 
kuri yra paversta j meno galeriją, 
būtu grąžinta tikintiesiems;

3) Kongresas reikalauja, kad So
vietu Sąjungos vyriausybė leistu 
namu arešte laikomam arkivysku
pui Julijonui Steponavičiui °iti Vil
niaus arkivyskupo pareigas, kurioms 
jį šv. Sostas yra paskyręs;

Vajus tikėjimo ir žmogaus teisių 
aukoms išlaisvinti
4) Kongresas įsipareigoja Pietų 

Amerikos kraštuose laišku vajumi 
prašyti Sovietu vyriausybę gražinti 
laisvę tikėjimo ir žmogaus teisiu 
aukoms Lietuvoje: pirmiausia poli
tiniams kaliniams kun. Sigitui Tam- 
kevičiui, kun. Alfonsui Svarinskui, 
Viktorui Petkui, Baliui Gajauskui
ir Antanui Terleckui. Taip pat rei
kalauja paleisti ir visus kitus lie
tuvius, kurie yra kalėjime, trėmi
mu ar psichiatrinio gydymo pikt- 
naudojimu baudžiami už įsitikini
mus, kuriuos garantuoja Juntiniu 
Tautu Charta, Universalinė Žmo
gaus Teisiu Deklaracija ir Helsin
kio nutarimai;

Leiskite turizmą Baltijos 
valstybėse
5) Kongresas reikalauja Sovietu 

vyriausybę, kad Baltijos valstybės, 
Lietuva, Latvija ir Estija, būtu 
atidarytos tarptautiniam turizmui, 
tu kraštu lankymas nebūtu ribo
jamas vien sostinėmis, o lankymo 
suvaržymai panaikinti.

Reikalavimas gerbti žmogaus

teises
6) Kongresas reikalauja Sovietu 

Vyriausybę, kad šalpos siuntos 
tautiečiams būtu leidžiamos; kad 
j Šalpos siuntas valdžia nesikištu, 
tyčia įvairiais būdais trukdydama 
ju siuntimą ir gavimą. Tuo reika
lu Kongresas nutaria taip pat pro
testuoti Jungtinėse Tautose ir ki
tose tarptautinėse organizacijose; 
kad Sovietu Sąjunga panaikintu 
įstatymus, kurie vien šiais metais 
buvo kelis kartus sugriežtinti nau
jais potvarkiais, pagal kuriuos yra 
draudžiama Sovietu Sąjungoje gy
venantiems asmenims suteikti pasto
gę, transportą, ar bet kokią pa
galbą svečiams, atvykstantiems iš 
Vakaru; ir kad Sovietu vyriausybė 
panaikintu įstatymus, kurie drau
džia siusti su iš anksto apmokėtu 
muitu siuntinius pagalbos reikalin
giems asmenims ir diskriminuoja 
bet kokios rūšies pagalbos gavėjus, 
nes nustato, kad sovietu pareigū
nai, laužydami tarptautinę praktiką, 
turi teisę spręsti, kad Sovietu Są
jungoje gali gauti pagalbą iš už
sienio ir kas ne. Kongreso rezo
liucijų komisiją papildytame sąstate 
sudarė kun. Pranas Gavėnas, SDB, 
dr. Vytautas A. Dambrava, Jūratė 
Rosales, Elena Mažeikienė ir mišk. 
Vincas Baronas.

Įsteigtas vykdomasis kongreso

PÁRDUODAMÃS
ŽODYNAS

DICIONÁRIO

PORTU 6.U ÊS-LITUAMO
Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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organas
Kongreso pirmininko kun. Prano 

Gavėno, SDB specialiai sušauktame 
posėdyje, kuriame dalyvavo JAV, 
Argentinos, Brazilijos, Kolumbijos 
ir Venezuelos atstovai, svarstytas 
reikalas įsteigti Kongreso vykdomą
jį organą, kuris užtikrintų, kad 
Kongreso priimti siūlymai, rezoliu
cijos ir nutarimai bus įvykdyti. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vi
cepirmininkei Mildai Lenkauskienei 
pasiūlius, vienbalsiu nutarimu pa- ‘ 
kviestas d r. Vytautas A. Da m bra
va sudaryti Aštuntojo Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongreso vykdomą
jį organą ir jam vadovauti.

Posėdyje dalyvavo kun. Pranas 
Gavėnas, Milda Lenkauskienė, Nes
toras Ruplėnas, Vaclovas Slotkus, 
Kęstutis Slotkus ir dr. Vytautas 
Da m brava.

OLANDAI DAINUOJA 
LIETUVIŠKAI

Amsterdamo “Dainos" okteto 
koncertas Toronte

Iš spaudos pranešifhų jau seno
kai žinom, kad Olandijoje 1982 

, m. susidarė olandų oktetas, kuris 
dainuoja lietuviškai. Š.m. spalio 
20 d. turėjome malonią progą pa
matyti aną oktetą Toronto Lietu
vių namų salėje, kur Lietuvių na
mų vyrų būrelis surengė jo kon
certą.

I gąusiai susirinkusius klausovus 
prabilo rengėjų vardu V. Kulnys, 
o sveikinimo žodį tarė Kanados 
Lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
S. Bersėnaitė, nes šį dainos vie- - 
netą koncertuoti JAV-se ir Toron
te pakvietė JAV Lietuvių jaunimo 
sąjunga, šis jo koncertas š. Ame
rikoje buvo trečias (du Čikagoje), 
o ketvirtas — Detroite.

Olandų vienetas, pasivadinęs 
"Daina", atžygiavo scenon per sa
lę, dainuodamas lietuviškai. Tai 
keturios merginos, trys jauni vy
rai ir dirigentas. Jie atliko pro
gramą pavadintą “Daina ir Riman
tas". Jų istoriją nuo idiliškos jau
nystės iki vedybų, įjungiant ir ki
tų šeimos narių likimą, parašė 
olandas Jam Sleumer, viską pavaiz
duodamas dainomis, skudučiais ir 
kanklėmis. Visa dainų pynė truko 
apie pusantros valandos (su per
trauka). Prieš kiekvieną dainą skai- - 
lovas V. Razutis iš Čikagos skai
tė atitinkamą momentą iš Dainos 
bei Rimanto gyvenimo. O tokių 
dainų buvo per 25.

Olandų okteto dainavimas buvo 
pasigėrėtinas ir jaudinantis ta pras-. 

me, kad savo jautriu, lyrišku dai
navimu traukė klausytojų ašaras. 
Jo parinktos dainos buvo senoviš
kos, harmonizuotos paties dirigen
to Paul de Boer, Čiurlionio, Pa- 
keturo, Naujalio, Brazio, Karoso 
ir kitų. Visos dainos skambėjo 
švariai, išbalansuotai, be pianino 
palydos. Buvo matyti, kad daini- 
ninkai-ės supranta dainos turinį, 
gana švariai taria lietuviškus žo
džius. Programa buvo paįvairinta 
skudučiais, trumpais duetais, solo 
dainomis. Visa tai lydėjo Lietuvos 
vaizdai, rodomi ekrane p. Bieleš- 
kos.

Sužavėta publika gausiai ir ilgai 
plojo, prašydama vis daugiau. Na, 
ir išprašė — padainavo net ir vie* 
ną olandišką dainą. Apdovanoti 
gėlėmis ir V. Kulnio padėkoti, 
olandų dainininkai užleido sceną 
šokių orkestrui, kuris linksmino 
šokėjus visą vakarą.

Po koncerto teko pasikalbėti su 
dviem okteto nariais — J. Sleu- 
meriu ir P. de Boer.
LKB

KRONIKĄ l VISĄ PASAULĮ
Kun.Kazimieras Kuzminskas,Lietu

vos Kronikos Sąsungos pirmininkas, 
iš Čikagos praneša apie plačią ir 
sėkmingą Sąjungos veiklą Lietuvos 
Katakikų Bažnyčios Kronikos leidi
me ir platinime visame laisvame 
pasaulyje.

“ Jau išleidom LKB Kronikos 
lietuvių kalba 7 - tą tomą. Bai
giami paruošti spausdinimui LKB 
Kronikos ispanų kalba 6 - tas to 
mas,anglų kalba 6-tas tomas ir 
greitai bus renkami prancūzų kai~ 
ba 1-*-mas tomas ir 6 - tas to 
mas,ir jau redaguojamas 8 - tas 
tomas lietuvių kalba. Taigi viso 5 
tomai bus išleiti keturiomis kalbo
mis šiais 1985 metais.

Esame išrašą adresus vyskupams 
anglų, ispanų, prancūzų kalbomis; 
jų susidaro 2930, dirbančių 138 
valstybėse. Taigi siuntinėsime LKB 
Kronikos knygas į I38 valstybes, 
katalikų ir ne katalikų vyskupam, 
universitetų bibliotekoms, spaudai, 
vienuolynams, politikams ir į vai - 
riom centrinėm organizacijoms."

r
Geriausia dovana:
GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVĄ
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus

Iš savo pusės galime pastebėti, 
kad Brazilija yra natras katalikų 
kraštas vyskupijų skaičiumi: Italija- 
282; Brazilija - 241; paskui JAV 
bès - I72.Brazilijoje yra 374 vysku 
pai/ vien tik São Paulo,kartu su 
kardinolu, 12 vyskupų. Betgi ir 
gyventojų skaičiumi jis yra milži 
niškas - jame tilptų trys Lietuvos 

Neturint LKB Kronikos portuga 
lų kalba,brazilus galima aptarnauti 
ispanų kalba / ir net prancūzų /♦ 
kalba.

•

UKRAINIEČIAI RUOŠIASI 
SAVO 1000-MEČIUI

Ukrainiečiai 1988 metais švęs sa
vo tautoje krikščionybės 1000-metj 
(988-1988) — “Krikščioniškosios Uk
rainos tūkstantmetį“. Tai dar trys 
metai, tačiau jie visur, visokiom 
progom ir visokiais būdais jau da
bar stengiasi priminti sau ir kitiems 
savo tautos jubilėjų. Kalba, rašo 
laikraščiuose, pašto vokus antspau
duoja šį įvykį primenančiu antspau
du.

O mes, lietuviai, ar jau pradėjom 
galvoti apie Lietuvos krikšto 7-tą 
šimtmetį, kuris išpuola 1987 metais? 
Šv. Tėvas, minėdamas šv. Kazimie
rą, tatai mums priminė; tačiau mes, 
rodos, dar nei nepradėjom apie tai 
galvoti. O ir Kazimieriniai Metai 
turi mus prie to lėtai, bet ener
gingai ir sąmoningai, vesti. Visus - 
suaugusius ir jaunimą. Ypač šis pas
tarasis apie religinę Lietuvos istori
ją tai tikrai jokios nuovokos ne
turi. O kas, kada ir kaip jį ir 
šiuo atžvilgiu apšvies?.

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML“
Apolonija JAKAITIENĖ 20.000,
Ona PAUKŠTIENĖ 20.000,
Antanas STROLIA 20.000,
Alberto GREIČIUS 20.000,
Marė JOVAIŠAS 30.000,
Danutė Šukys SATKÜNAS 20.000, 
Algirdas ŠUKYS 20.000,
Vitas Algirdas ŠUKYS 20.000
Jonas MAKUŠEVIČIUS 20.000,
Pedro MACEVIČIUS 30.000,
Wenceslau JACOČUUNAS 50.000,
Ona POLI KAITI ENÉ 20.000,
Antanina GUDAVIČIUS 15.000,
Robertas PETROKAS 20.000,

K
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ALEKSANDRUI POLISAICIUI ATMINTI
Lietuviu Sąjungos-Alianęa Valdy

bos posėdyje, 1985 m. sausio 
rnėn. 15 d., jos nariai, patarėjai 
ir svečiai, specialiu dienotvarkės 
potvarkiu, Antanui Dutkui pasiū
lius, nutarė pagerbti buvusį Lietu
viu Sąjungos-Alianęa Garbės Pirmi
ninką konsulą Aleksandrą Polišaitį, 
mirusį prieš 19 metu — 1966 m. 
sausio rnėn. 9 d.— ir šios die
nos posėdį pašvęsti jo atminimui. 
Be to, nutarta pakartoti spaudoje, 
"Mūsų Lietuvoje" perspausdinant 
iš Lietuviu "Sąjunga-Alianęa" biu
letenio straipsni "Aleksandrui Po- 
lišaičiui atminti", atspausdinta 
1966 m. sausio rnėn. 2 nr. ir 
tuo išreikšti jam Sąjungos pagar
bos jausmą 19 metu mirties su
kakties proga.

VALDYBA

"Prisiminti - tai nuskriesti j 
neaprėpiamus tolius j neaprėpia
mus tolius, j neišmatuotas platy
bes, kur glūdi neišdildomi, niekie
no nesunaikinami gyvenimo nusta
tyti praeities vaizdai, suklostyti 
nepertraukiamomis sapnu ar nepa
keičiamos tikrovės gijomis, kuriu 
šešėliuose atsispindi skausmas ir 
liūdesys, ar glamonėjantis užmarš
tyje paliktas ilgesys, kuris sužadi
na žmogaus sielą ir atskleidžia ū- 
kanomis degančius gyvenimo to
lius.

"Grįžti mintimis j praeitį — 
tai pažvelgti j užverstą gyvenimo 
lapą, kuriame atsispindi šviesus 
žmogaus paveikslas, kurio gyveni
mo kelią apsupę tamsus ir juo
das šydas. Žmogus mirė. Mirė 
Aleksandras Polišaitis — Lietuviu 
Sąjungos Brazilijoj Garbės Pirminin
kas.

LSB. Valdyba, ruošdama spau
dai antrąjį S-gos Biuletenio nume
rį, nesitikėjo, kad jau šio leidi
nio puslapiuose, S-giečiams teks 
atsisveikinti, ant visados, su ilga
mečiu savo nariu it Garbės Pir
mininku, konsulu Aleksandru Poli- 
šaičiu. Skaudus smūgis ne tik jo 
liūdinčiai šeimai, bet taip pat ir 
visai lietuviu kolonijai.

Garbės Pirmininkas Aleksandras 
Polišaitis mirė palikdamas S-goje 
dalį savo gyvybės, nenuilstamo 
triūso, daug atlikto darbo ir ge
riausiu troškimu, kad S-ga gyvuo
tų, klestėtu ir švituriu žibėtu S. 
Paulo lietuviu kolonijoje. Jis grū
mėsi už S-gą, už lietuviškumą, 
už jos ateitį,prieš nuolatos kėsi
nančias bei besireiškiančias audras

MŪSŲ LIETUVA

KONS. ALEKSANDRAS POLIŠAITIS
LSB Garbės Pirmininkas

S-gą sugriauti, suskaldyti, jos gy- E 
vybingumą susilpninti. Aleksandras 
Polišaitis žinojo, kad LSB, nuo 
pat jos įsikūrimo dienos ir pavel
dėjimu, lietuviai yra įnešę daug 
savo darbo ir prakaito, dėl to 
jam rūpėjo, kad ji būtu sveika, 
nesužalota, ir apjungtu apie save 
visus S. Paulo lietuvius lietuviš
kam darbui.

Lietuviu S-ga Brazilijoj pasilieka 
gyva, amžinybėn nuėjo tik jos 
Garbės Pirmininkas, palikdamas S- 
gieciams gražiais darbais nutiestą 
ateičiai kelią. S-gos Garbės Pirmi
ninkas Aleksandras Polišaitis mirė„ 
bet jo šviesios ir kilnios sielos 
troškimai ir darbai, lieka švituriu 
S-gos kelyje ateities siekiams ir 
darbams.

Konsulas Aleksandras Polišaitis 
mirė 1966 m. sausio rnėn. 9 d. 
Gimęs buvo 1892 met. spalių 
rnėn. 29 dieną, Panevėžio apskr., 
Lietuvoje. Gyvenimo kelias neper- 
ilgiausias nueitas. Dar būtu galė
jęs, drauge su visais lietuviais, 
džiaugtis laimėjimais ir sielotis ne
pasisekimais. Bet daug moraliniu 
smūgių sutiktu gyvenime, silpnino 
sveikatą. Jaunystėje — mokslas, 
tarnyba Tolimuose Rytuose, Vaka
rų Europos valstybėse, Lietuvoje

ADVOCACIA
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito T RA B A LISTA

Av. Novo Horizonte, 213 ■
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ir, pagaliau, Brazilija, kur atstova
vo nepriklausomą Lietuvą, būda
mas jos konsulu. Čia ir buvo jo 
ilgiausi, o taip pat ir sunkiausi, 
pilni įvairiu staigmenų, darbuotės 
metai. Ne tiek svetimųjų "išsišb- | 
kimai", kiek savųjų tautiečių, sa
vo broliu lietuviu, nepriklausomos -J 
Lietuvos "galiūnų" intrigos, mora-'.jl 
linis teroras, nuo pat pirmų Bra- S 
zilijon atvykimo metų, lėtai dildė 'Ę 
jo sveikatą.

Liūdi Lietuviu S-ga Brazilijoj 
prie savo Garbės Pirmininko Alek
sandro Polišaičio kapo. Šluosto < ‘ 
ašaras ir visa lietuviu kolonija ne
tekusi savo Konsulo, kuris per 
ilgus metus buvo visų draugu,/ 4 
patarėju, bičiuliu visuose reikaluo
se ir įvairiose gyvenimo kryžkelė- Jį 
se. Šviesus Garbės Pirmininko kon-5 
šulo Aleksandro Polišaičio pąvęi^/|| 
las ilgai bus gyvas Lietuvių S- 
gos Brazilijoj narių ir visų lietu- 
vių širdyse". /ji

Aleksandras Bumblis 
LSB Pirmininkas l

KĄ GALIME SUŽINOTI APIE f 
BRAZILIJĄ SKAITYDAMI UŽSIE
NIO LIETUVIŲ SPAUDĄ t

* <• . - '/į 
Kad mūsų klebonas (Vila Zelinojejjl 
mūsų lietuviai kunigai nesirūpina | 
išlaikyti lietuvybės bažnyčioje. | 
Kad kunigas jėzuitas Antanas Sau- t 
laitis ir Prelatas Pijus Ragažinskas 
yra Lituanikos steigėjai.
Kad literatūros būreliui priklauso 
keliasdeŠimts São Paulo lietuviu-
Kad Lietuviu Sąjungos tikslas: "Iš
laikyti lietuvybę ir Kultūrą".
Kad Sąjungos narių skaičius apie 
du šimtu lietuviu kilmės žmonių 
ir, kad maždaug trisdešimts nuo
šimčiu narių yra jaunimas.
Kad Brazilijos lietuviu jaunimas 
nemoka lietuviškai dėl trūkumo 
"Pakankamai geros modernios kal
bos mokymo metodikos".
Kad j Brazilijos Lietuviu Bendruo
menę balsuotu daugiau lietuviu, jei 
mes turėtume daugiau pinigu.
Kad lietuviukai lankytų lietuviu 
kalbos pamokas, jei pamokos bū® 
Lituanikoje.

Plg "Pasaulio Lietuvį, 
spalio rnėn. 84 metu

IMOVEIS 7

, į COMPRAS - VENDAS -
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Rašo kun. P. Urbaitis

VENEZUELOS
LIETUVIUS APLANKIUS

Karibų jūros Venezuela, Brazilijos 
kaimynas,turi netoli milijono kvad
ratinių kilometrų teritoriją ir apie 
16 milijonų gyventojų.

Toje,palyginant pasiturinčioje, Lo - 
tynų Amerikos respublikoje,paskuti
nio pasaulinio karo pasėkoje,atvyko 
ir įsikūrė virs tūkstantis mūsų iš - 
eivių. Daug kas iš jų, laikui einant, 
išvyko į Šiaurės Amerikos kontinen
tą. Likusieji, apie 700,daugumoje da
bar yra gražiai įsikūrę ir nesigaili 
čia pasilikę.

Dvasinis tų mūsų tautiečių aprū> 
pinimas,nuo 1949 metų,atiteko lie
tuviam saleziečiam, pradedant su kun. 
Antanu Sabaliausku. Nuo 1952 me
tu,' iki šiol, šios Popiežiškos Lietu
vių Misijos Direktorius yra kun. An 
tanas Perkumas,šventos atminties Pet
ro ("Petriuko") Perkumo brolis.

Advento metu, 1984, turėjau išvyk
ti į Venezuelą,nes reikėjo padėti sa 
vo sergančiam draugui kun. Antanui 
Perkumui kalėdojime ir kituose pas
toraliniuose reikaluose..

Nesant iš kelio ir už tą pačią 
orlaivio kainą,stabtelėjau Rio de Ja
neiro, kur gruodžio 13 dieną, 1984, 
džiaugiausi galėjęs dalyvauti paulisto 
ANDRIAUS VALAVIČIAUS pakeli - 
mo į laivyno karininkų padėkos Mi- 
šiasą,didingoje Rio de Janeiro Ka - 
tedroje.

Sekančios dienos naktį VIASA(Ve 
nezolana Internacional (de Aviacion, 
SA.) lėktuvu,palyginant pigia kaina,iš 
skridau į Caracas'ą.

Sakoma, kad nakties darbai - dienos 
juokai, bet man tą gruodžio 14 nak^ 
tį nebuvo iš ko juoktis. Vienišas, su

MUSŲ LIETUVA

Čia matoma iliustracija vaizduoja garsiąją 
tautinę, Šv. Jono Bosko šventovę — ba
ziliką Altamira, Caracas, kur dabar gy
vena kun. Antanas Perkumas.

Ten pat randasi ir visų Caracas lietu
vių Susitelkimo Centras.

dviem lagaminais (prikrautais knygų 
ir kitų reikmenų), turėjau įsispraus - 
ti į perpildytą autobusą, o po ku
rio laiko reikėjo persėsti į kitą,taip 
kad dar prieš vidurnaktį pasiekti 
Tarptautinį Galeão Aeruostą, esantį 
25 km atstume nuo Rio de Janei
ro centro.

Bevažiuojant atsirado kas man pa
tarė, padėjo ir net antrojo autobuso 
bilietą apmokėjo.Taigi, nėra reikalo 
perdėtai rūpintis ar liūdėti,kai girdi
me daug ką kalbant apie blogus, o 
sutinkame ir daug gerų žmonių

Po penkių ir pusės valandos skri
dimo, štai jau aš ir Tarptautiniame 
Maiquetia - Bolivar aeruoste, Cara - 
cas'e.Niekas manęs nepasitiko, ka - 
dangi valanda buvo gana ankstyva.

Oras vėsokas, dangus žydras,tai ge 
ri ženklai kelionės pradžiai. Panašų 
"žiemos sezono" klimatą radau ne 
tik kalnuotame,beveik vieno kilo
metro aukštumoje Caracas'e, bet ir 
kitur, net karštame Maracaibe.

Kun.Antaną Perkumą, savo arti - 
mą bendradarbį iš Kinijos laikų
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misijų, radau gerokai suvargus^ n is 
pat ryto pavargusį.Jis,tačiau,randasi 
vietinių saleziečių nuoširdžioje, bro 
liškoje globoje.

Tas nelemtas jo kojos peršovi 
mas Hong Kong'e 1941 metais, da. 
bar jam einant 75 metus,atsiliepia 
visu žiaurumu.

Susitikęs su Venezuelos lietuvių 
pirmininku Dr.V/tautu Dambrava 
ir su chorvedžiu Algiu Dugnu bei 
su inž. Antano ir Aldonos Šulcų 
šeimą gražiame Caracas'e, ir kitiems 
savanoriškai padedant su transpor
tu, skubėjau TURMERO-MARA - 
CAY - VALENCIA - BARQUISIMETO 
MARACAIBO link. Visuose tuose 
miestuose,beveik 800 km. nuotolyje, 
didesnės ar mažesnės, bet vis dar eg
zistuoja lietuviškos salelės.

Venezueloje kalėdotojai seka,kiek 
įstengia, iškilmingą,sudėtingą, įprastą 
Lietuvoje ceremonialą.

Gerai suplanuotas,nuoseklus,pus 
trečios dienos šeimų lankymas pra 
sidėjo industrijos sostinėje, Valencia 
mieste.

Apylinkės pirmininkas Juozas Za- 
vadskas, Aleksas Sapočkinas su po
nia, inž. Pesliakas ir ponia lydėjo 
kunigą.

Visur buvo rastas nuoširdus pri
ėmimas, o taip pat vyko ilgoki po
kalbiai kiekvienoje aplankytoje šei 
moję.

Kalėdinės Mišios, kartu ir šv. Ka
zimiero Jubilėjaus Pamaldos už Lie 
tuvą, įvyko Valencijos Saleziečių 
Krikščionių Pagelbininkės Šventovė 
je, dalyvaujant keliasdešimčiai tautie 
čių,iš arti ir iš toli atvykusių.Bent 
šeši iš jų atliko savo kalėdinę iš
pažintį,o dauguma priėmė komum 
ją.Taigi,ir čia reikia pasidžiaugti mu 
sų garbingų,senų tradicijų išlaiky 
mu, ypač didžiųjų švenčių proga. 
Iš viso Kalėdos Venezueloje šven
čiamos mažiau komerciškai,o dau
giau dvasiškai.

Bus daugiau )

KALENDORIUS MALDU UZ LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Tar
nyba skelbia šiems metams kalendorių 
maldų už Lietuvą. Apie tai bus dau - 
giau sekančiame ML numery. Čia tik ar
čiau liečiantys duomenys :

SAUSIS
23 : Liet Kat Moterų D - ja, São Paulo 
27 : Fatimos Marijos parapija, Montevideo
31 : Gyvasis Rožančius, Buenos Aires

São Paulo Liet. Kunigų Vienybė nustaty 
tą Maldos Dieną už Lietuvą perkelia į 
sausio 31, kviečiant visus liet kunigus į 
šv. Kazimiero parapiją metinei Don Bos 
co šventei.
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MŪSŲ ŽINIOS
JAUNIMO METU STOVYKLA

Lituanikoj, aplink "piknikų" na
mą, šeštadienį išdygo kelios palapi
nės ir pajudėjo jaunatviškas lietu-, 
vių sodybos gyvenimas. Mat, ten 
prasidėjo skautų Palangos vietininki- 
jos iniciatyva JAUNIMO METU 
STOVYKLA.

Stovykla linksma, tvarkinga, rim
ta. Jos komendantas ne bet koks — 
PM karinės policijos seržantas Jur- 
gis-Jorge Prokopas. Taigi su juo 
drausmė, tvarka ir... punktualumas. 
Nors kiek pavėluosi — jau esi kan
didatas lėkštėm ar puodam plaut...

Kiti stovyklos vadovybės nariai: 
Markus Lipas, Palangos vietininkijos 
skautų generalinis šefas; Marcia Pa- 
vilionytė - žaidimų, meno bei kul
tūros programos vedėja; Klaricė Ba
cevičiūtė — dainų bei giesmių ve
dėja; namų ruošos ir švaros darbų 
bei darbelių tvarkytoja — Kristina 
Karšo kaitė.

Generalinė visos stovyklos organi
zatorė ir vedėja — v.skilt. Eugenija 
Bacevičienė.

Šiuo atostogų metu, ypač gi 
sekmadienį, visa Lituanika pagyvėja 
- beveik visi namai atviri, su šei
mininkais ir svečiais.

Sekmadienį Lituanikos koplyčioj 
buvo Mišios, kurias laikė kun. Pr. 
Gavėnas. Jaunimas giedojo jaunat
viškas giesmes. Dalyvavo ir visi Li
tuanikos gyventojai. Celebrantas pa
stebėjo, kad, su jaunimu ir suau
gusiais, Mišiose dalyvavo ir BLB- 
nės valdybos ir tarybos pirminin
kai, valdybos sekretorius, taigi, be
veik visos lietuvių kolonijos atsto
vai. Ir tokiu būdu buvo pradėti,
Lituanikoj, Tarptautiniai Jaunimo 
Metai. Buvo pradėti pamaldomis, 
kaip dera krikščionių katalikų tau
tai.

Ponios Savera Petrokas ir Maria 
Ratkauskas veda virtuvės reikalus. 
Reikia tuoj pastebėti, kad jos ver
da labai skaniai. O jaunimui apeti
to tikrai netrūksta.

KETURIŲ NAŠLAIČIU 
ATOSTOGINĖ IŠKYLA

Praeitą sekmadienį, po šv. Mi
šių' šv. Kazimiero parapijos koply-

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

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: Z^-OóV Res.: 2744886

MUSŲ LIETUVA

čioje keturi našlaičiai — Armandas, 
Dimitrijus, Tiberijus ir Angelė Pus- 
telninkai, kartu su kun. Petru Ur- 
baičiu, padarė atostoginę iškylą j 
Sao Paulo didmiesčio centrą.

Čia jie matomi prie Katedros 
aikštės fontano. Aikštėje jie stebė
jo stulpą viazdupjantj centrinį 
miesto punktą.

Aplankę pačią didingąją miesto 
Katedrą, jie nužingsniavo ramiomis 
"Cidade" gatvėmis iki Respublikos 
aikštės, kur sekmadieniais eina įvai
riausių brangakmenių ir išdirbinių 
prekyba.

Pasistiprinę aikštėje veikiančių 
virtuvių "bajaniškais delikatesais", 
nusipirkę dvi "Flautas Presley — 
Preslavičius", jie patenkinti ir gro
dami grįžo j Petro Perkumo sve
tinguosius namus.

MOŠŲ LIGONIAI
JONAS ADAMAVIČIUS sunkiai 

serga ir yra paguldytas São Caeta
no ligoninėj. Jo aplankyti iš Rio 
de Janeiro buvo atvykęs brolis 
Leonas.

ANTANAS SERBENTĄ prieš 5 
mėnesius turėjęs trombozę, dar vis 
neatsigauna. Jį slaugo ir prižiūri 
žmona Ona ir vaikai.

SKAITYK IR PLATINK

"MUSŲ LIETUVĄ "

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Laima ADOMAVIČIUS Cr.20.000,
Kazimieras RINKEVIČIUS 20.000,
Ft. Petras DAUG INTIS,SJ 108.500, 
Angela PUMPUTIS 30,000,
Povilas URBONAS 30.000,
Ona TAMALIŪNIENĖ 30.000, 
Kazys RIMKEVIČIUS 10.000,
Rev. Antonio PERKUMAS380.000, 
Uršulė GAULIA 30.000,
Juozas KUKANAUZA 70.000,
Vladas ZIZAS 30.000,
Izidorius NAVICKAS 100.000, 
Liudvikas JARMALAVI'ČIUS30.000, 
Sonia MIŠKINIS 30.000,
Antanas GOLSKIS 50.000,
Ona Sebentaité. OPSENDORF30.000, 
Ana GURSKIS 30.000,
Aleksas JASlONAS 30.000,
José Pedro STULGYS 20.000,
Magdalena BUITVYDAS 20.000,
Aleksas KALINAUSKAS 60.000,
Adelė VAITKEVIČIUS 20.000,
Olga TALEI KIS 20.000,
Antanas KUČINSKAS 20.000,
Juozas VENGRYS 30.000,
Motėejus SEJŪNAS 10.000,
Valter PALI LIŪNAS 40.000,
Jonas BALTADUONIS 20.000,
Petras NARSUTIS 20.000,
Ona STOPKA 20.000,
Kazys LIPAS 20.000,
Pola KAVALIAUSKIENĖ 20.000,
Nijolė ŽALKAUSKAS 20.000,
Asta BRASLAUSKAS 20.000,
Aleksas VINKŠNAITIS 20.000,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Sekmadieniais yra laikomos Mišios lie
tuviškai:

8 vai. šv. Kazimiero koplyčioje, Mooca;
11 vai. šv.Juozapo bažnyčioje, V. Zelina.

Pamaldos yra laikomos lietuviškai ir 
įvairiose kitose vietovėse (bairros), nors 
vieną kartą į mėnesį

VEIKLOS KALENDORIUS 1985 METAIS

Sausio 19 - 27: Jaunimo stovykla Litua
nikoje;

Sausio 27: BLS - Aliança visuotinis susi 
rinkimas;

Sausio 27: šv. Juozapo Vyrų Brolijos vi
suotinis susirinkimas;

Sausio 31: BLK Kunigų Vienybės susi
rinkimas;

Vasario 10: Veteranų piknikas Lituani
koje;

Vasario 17: Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė;

Kovo 3: šv. Kazimiero šventė.
Čia numatyti tik keli duomenys. Vi • 

sos lietuvių organizacijos kviečiamos su- 
sistatyti savo veiklos kalendorių ir jį pa
skelbti.
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LIETUVIŲ IMIGRANTŲ 
PAMINKLO VAJUS
Šiuose naujuose metuose prie 

Lietuvių Laisvės Paminklo statymo 
prisidėjo sekantys aukotojai:

1. Veronika Dimšienė Cr. 10.000
2. Alfonsas ir Maria

Kleizaitė Misevičiai Cr.20.000
3. Algirdas ir Elena

Baužiai Cr. 100.000
Nuoširdus ačiū naujiems aukoto

jams. Dabar paminklo statymą pa- 
, rėmusių tautiečių ir organizacijų 
; yra 37. Viso pinigų surinkta 

Cr.2.350.000. Laukiame ir kitų 
tautiečių paramos.

Muziejaus ir Archyvo Komisija

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujųjų Metų sutikimas šiemet 

Vila Zelinoje buvo vienas geriau
sių. Buvo parduoti 248 pakvieti
mai. Muzika buvo gera. Vaišes gy
rė visi. Kai kurie svečiai išeidami 
iš susitikimo jau norėjo rezervuoti 
savo vietą sekančių metų sutiki
mui.

Parengimas davė tris milijonus 
likučio Jaunimo Namų remontui.

ŠV. JUOZAPO B-NĖS POSĖDIS
Šv. Juozapo L K. Bendruomenės 

senosios ir naujosios valdybos po
sėdis įvyko sausio 11 dieną.

Veteranų Piknikas nukeltas iš 
sausio 20 j vasario 10 dieną.

Be to, valdyba tarėsi lietuvių 
barako šv. Juozapo šventėje reika
lu. Norima jj suorganizuoti labiau 
reprezentatyvų.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Ateitininkų susirinkimas jvyko 

sausio 6 dieną p.p. Saldžių na
muose. Susirinkime, be vietinių,da
lyvavo iš Venezuelos atvykę San
dra ir Aras Mažeikai.

Sekantis ateitininkų susirinkimas
■ bus V. Zelinoje sausio 20 dieną. 

Iki sekančio susirinkimo dalyviai 
pasižadėjo ką nors parašyti “Atei
tininkų Žodžiui“.

KAZIMIERINĖS PAMALDOS UŽ 
LIETUVĄ NITERÓI IR SÃO

• PEDRO D'ALDĖIA, RJ. ,
Besibaigiant Jubiliejiniams Šv. Ka

zimiero metams, grįždamas iš Ve
nezuelos, kun. Petras Urbaitis spe
cialiai stabtelėjo Rio de Janeire, 
aplankė kun. Algirdą (Aldą) Rama- 
šauską ir atlaikė Kazimierines pa-

KUN. ANTANAS PERKUMAS, SDB
Venezuelos lietuvių popiežiškosios misijos direktorius 
savo 75-mečio proga (USA $ 100)

Dosniam musų tautinės spaudos rėmėjui gausios
Visagalio palaimos ir dar kitų nuopelningų metų.

Redakcija ir administracija

W Uliaoca lito Brasileira lie Beneficência e Assistência Social
Cumprindo as determinações legais dos seus Estatutos, Artigos 29o e 33o, 

convocam os seus sočios para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 
dia 27 de Janeiro de 1985, ás 17 horas, em sua séde social à Rua Li
tuânia, 67 - São Paulo - Moóca, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 
do Dia:

a) - Abertura e leitura da Ata anterior;
b) - Relatório da Diretoria;
c) - Apresentação do balancete anual;
d) • Relatório da Comissão Revisora e seus pareceres;
e) - Eleições dos membros da Diretoria, Comissão Revisora e seus

suplentes para biênio 1985/1986.
f) • Vários assuntos de interesse da Aliança.

Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação, ficam 

os srs. associados convocados desde já para se reunirem em segunda con
vocação ás 17:30 horas, no mesmo dia e local e será considerada válida 
a reunião com qualquer número de sodos presentes.

São Paulo, 02 de Janeiro de 1985

Aniele Dutkus Alexandre Bumbi is
Secretária Presidente

maldas už Lietuvą jo puikiai ve
damoje parapijoje. Mišios buvo is
torinėje, beveik 400 metų senu
mo, São Pedro bažnyčioje, spar
čiai augančiame, kurortiniame São 
Pedro D'Aldeia mieste.

Kun. Aldas visų jo parapijiečių 
įvertintas ir mylimas kaip klebo
nas, mokyklos ir ligoninės statyto
jas šiais 1985 metais švenčia savo 
kunigystės ir klebonavimo 20-metj.

Musų misijonierius džiaugiasi,ga
lėjęs atpažinti klebono mamytę, 
šeimininkę — Kazimierą, kuri ryž
tasi įteikti kiek galint j geresnes 
rankas gautus kazimierinio jubilė- 
jaus portugalų kalba lapelius.

Be to, tame, savaitgalį (1985 
m. sausio 11-12-13 dd), pas kun.’ 
Algirdą viešėjo jo brolis inž. Ro
mualdas su ponia ir dviem, iš 
jų keturių vaikučių. Ten buvo ir 
brolis Robertas.

Svečias misijonierius dėkoja^ už 
svetingumą dvigubą 20-metįj minin
čiam kun. kleb. Algirdui-Aldui «
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Ramašauskui, be to — savo ir vi
sų kitų gerbėjų ir jo bičiulių var
dan linki ir meldžia jam "ad 
multps, meritorios anos“.

Kun. Mečislovo Valiukevičiaus 
(Barreto parapijos klebono ir Fati- 
mos Marijos Seselių Kongregacijos 
sėkmingo steigėjo) atvėžintas j 'Ni
terói, kun. P. Urbaitis atlaikė dar 
dvejas Kazimierines Pamaldas už 
Lietuvą didingoje Marijos Krikščio
nių Pagelbininkės Bazilikoje, Salezie
čių vedamoje, Niteroi mieste, RJ.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu,kad š. m. sausio 

27 dieną yra šaukiamas visuotinis 
metinis šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
susirinkimas,kuris įvyks tuoj po 11 
vai. Mišių Jaunimo Namuose, Vila 
Zelinoje.Prašau visus Brolijos narius 
dalyvauti

Antanas Rudys 4 
Sv.Juozapo V. B. Valdybos

Į O į f) pirmininkas
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žmogaus orumą ir draudžia tyčiotis iš įsiti
kinimų. Karininkams komunistams plūstant 
necenzūriniais žodžiais, išjuokiant religiją 
ir lietuvybę, susidariau nuomonę, kad 
žmogiškumo reikalavimai čia tebėra "terra 
incognita” ("nežinoma žemė”)' ir kai ne
pajėgiančius j vykdyti darbo normos įsakyda 
vo gainioti su dujo-kaukėmis-cituoju. - 
"iki sąmonės netekimo" — tada supratau 
kokie teisingi žodžiai: "Kai atmetamas Die 
vas, nebelieka žmogaus". Su giliu dėkingu 
mu prisimenu visus dorus žmones, padėju 
sius įsisąmoninti Kristaus tiesę. Didžiuojuo 
si savo tautos didvyriais kunigais Sigitu 
TAMKEVIČIUM ie Alfonsu SVARINSKU, 
šiuo metu kenčiančiais Permės lageriuose

bet Dievas j; p,,Kėlė, išvaduodamas «LKB KrOlllka Nr.64 
mirties siaubo. „Tą Jėzų pievas prikėlė, ir 
mes visi esame jo liūdinėjai“ (Apd. 2, 32). 
Kristaus prisikėlinyfs 'yra pagrindinis 
įvykis, kurį skelb/ami apaštalai sukūrė 
Jeruzalėje krikščionišką bendruomenę.
Paskui linksma naujiena buvo skelbiama 
visoje Pales/moje ir Romos imperijoje.

Kristai/ prisikėlimas patvirtina, kad 
tikėjimas Apie mūsų prisikėlimą nėra tuš
čias. „//.» esu prisikėlimas ir gyvenimas. 
Kas ti/i mane, — nors ir numirtų, bus 
gyvar/ (Jn. 11, 25). Visa kūrinija, kaip 
apa/alas Paulius sako, iki šiol tebedū- 
są/ja ir tebesikankina (Rom. 8, 22). 
íyvieji ir mirusieji laukia, kada jų kūnai 

'z bus pašaukti amžinam gyvenimui.
Visa mūsų žemė yra prisidengusi 

‘ žmonių kaulai ir per nesuskaitomus šimt
mečius xísotinta žmonių krauju. Ateis 
laikau

KARIŠKIO PAREIŠKIMAS

Vidurinės Azijos karinės apygardos 
dienraščio "Kovos vėliava" redakcijai

Roberto GRIGO, Antano s., gyv. Lietuvoje, 
Lazdijų raj., Leipalingyje, Naujosios 13,

tik už tai, kad mokė Lietuvos tikinčiuo
sius sąžiningai gyventi. Dėkoju Apvaizdai, 
leidusiai būti šių didžių žmonių amžinin
ku.

Jūsų laikraščio paskelbtame straipsnyje 
įžūliai meluojama, tvirtinant, kad aš gyręs 
kareiviams Lietuvos laimėjimus Tarybų val
džios metais, draugystės su rusų tauta 
reikšmę "karo kurstytojų" akivaizdoje. Ta i 
prasimanymas. Tariamųjų laimėjimų nieka
da nešlovinau. Ką jis reiškia, lyginant su 
nuostoliais moralės, kultūros, žmogaus tei
sių srityje? Nekalbėjau apie jokią draugys 
tę su Rytų kaimynu, nes jos nepastebėjau 
nei istorijoje, nei dabartyje. Priešingai, pa
sisakymuose apie "didžiosios rusų tautos" 
vaidmenį Lietuvos istorijoje pabrėždavau 
demoralizuojantį rusinimo faktorių, akcen
tuodavau dvasinio, knygnešiško pasipriešini 
mo reikšmę lietuvių laisvės kovoje. Per 
dvejus Kazachstane praleistus metus nesu 
pavartojęs netgi išsireiškimų, kuriuos man 
prirašo minėtas straipsnis. Jeigu gerbiate 
savo pasaulėžiūrą, privalote atšaukti šmeižtą.

Robertas Grigas

Pareiškimas

kai visi kelsis iš numirusių, kaip 
yra prisikėlęs, bet niekas 

Tepasakys, kada ir kaip tai įvyks. Visi 
gyvieji žmonių kūnai gimsta, auga, bręsta 
ir miršta. Mes sakome, kad jie yra tie patys 
kūnai, nors ir labai keičiasi. Taigi ir prisi
kėlę kūnai bus tie patys, tik labai pasi-

1984.0908

Mes gyvename 
de, kuriame įvyko 
nijimas, kančia su mirtimi ir prisikėlimas. 
Šioje dieviškoje dramoje įvyko žmonijos 
atpirkimas. Dabar laukiame ir mūsų kūnų 
prisikėlimo iš šios žemės dulkių. Šv. 
Pauliaus žodžiais tariant: „Mūsų tėvynė 
danguje, ir iš ten mes laukaime Išgel
bėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris 
pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį 
panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, 
kuria jis sau visa palenkia (Fil. 3, 20-21).

Dievo kūrybos perio-
Dievo Sūnaus įsikū-

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠK
SPAUDOS IŠLAIKYMO

1982-1984 m. atidaviau “duokię" - 
dvejus savo gyvenimo metus darbo batalio
ne Kazachstane, Sadamo stotyje. Būdamas 
kataliku ir negalėdamas suderinti ištikimy
bės sąžinei ir ateistinei valstybei, atsisakiau 
duoti karinę priesaiką. Dėkoju Dievui, kad 
nepaisant fizinio ir moralinio teroro, šį 
principą išlaikiau iki galo ir tai užfiksuota 
kariniame biliete. Tačiau mano "auklėtojai" 
nenuleido rankų ir ryžosi bent apžmeižti. 
53-me Jūsų dienraščio numeryje šiemet pa
sirodė rašinys "Vieningoje šeimoje", kūri
me skalbiamas ciniškas melas. Jame rašo
ma, kad iki šaukimo būdamas tikinčiu, 
palaikęs nacionalistinius prietarus ir dvasi
ninkų prasimanymus apie konstitucinių tei
sių varžymą, armijos kolektyve aš "prare
gėjęs". Tai grubi klastotė, Buvau katalikas 
ir lietuvis iki Šaukimo, buvau dvejus prie
volės metus, esu dabar, grįžęs į Tėvynę 
Lietuvą. Faktai, su kuriais nuolat susidur
davau armijoje, labai sustiprino mano pa
žiūras, Štai tik keletas tokių faktų iš as
meninės patirties, TSRS yra pasirašiusi 
Žmogaus Teisių Deklaraciją, kurios 19 
straipsnis skelbia: "Kiekvienas žmogus turi 
į įsitikinimų ir jų išreiškimo laisvę. "Rea
liai šia teise pasinaudojau miegodamas ant 
narų Cimkent o ir ant betoninių grindų 
Kzyl-Ordos gauptvachotose, vien už tai, 
kad dėl reiiginių-tautinių įsitikinimų atsisa
kiau prisiekti kompartijai. Nepaisydami 52 
Konstitucijos straipsnio, garantuojančio są-bo įvairiose katalikiškose organizacijose 
žinės laisvę, tarnybos pabaigoje politinio 
skyriaus darbuotojai man grasino 5 metus 
kalėjimo, jei nepakeisiu požiūrio į priesai
ką. Tiek konstitucija, tiek Baigiamasis Hel 
sinkio aktas reikalauja gerbti kiekvieno

MIRĖ KUN. J. ŽELVYS
Vasario 5 dieną Kaune mirė šv. Antano 

parapijos altaristas, jubiliatas kaunaunin- 
kas Juozapas Želvys. Velionis buvo sulau
kęs 85-kerių metų amžiaus, kunigu įšven
tintas 1925 metais. Jis buvo kilęs iš Pu
šaloto parapijos, Panevėžio vyskupijoje. 
Jaunystėje kaip savanoris dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės kovose. Baigęs Kau
no Kunigų seminariją, vikaravo katedro
je ir kapelionavo Saulės mokytojų semi
narijoje. Perkeltas vikaru į Kristaus pri
sikėlimo parapiją Žaliakalnyje, čia suor
ganizavo antrą Žaliakalnio parapiją, kuri 
buvo pavadinta šv. Antano Paduviečio 
vardu. Kun. Želvio rūpesčiu buvo pastaty
ta nauja šv. Antano bažnyčia. Uoliai dir-
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Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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LIETUVIAI PASAULYJE
AMERIKIEČIU SPAUDA MINI 
DR. BOBELIO APDOVANOJIMĄ

ŠV. GREGORIJAUS ORDINU

Dr. K. Bobelio apdovanojimą šv. 
Gregorijaus ordinu paminėjo St. Pe
tersburg© (Fla.) laikraščiai. St. Pe
tersburg Times sausio 31 d. laidoje 
Mary Haley rašo, kad pirmą sykį St. 
Petersburgo vyskupijos narys gavo to
kį aukščiausią pasauliečio žymenį.Vys
kupijos laikraštis Florida Catholic 
sausio 18 d. šį ypatingą įvykį pami
nėjo straipsneliu, kurio antraštė skel
bia: "Popiežius Jonas Paulius II pa
gerbia kovotoją už Lietuvos laisvę". 
Prie straipsnio pridėta Dr. K Bobe- • 
lio ir prelato J. Balkūno nuotrauka. 
To paties laikraščio sausio 25 d. lai
doje St. Petersburgo vyskupas W. 
Thomas Larkin aprašydamas ordino 
įteikimo Dr. Bobeliui iškilmes pažy
mi, kad Vatikanas šj aukštą pagerbi
mą jam suteikė už jo darbus siekiant 
Lietuvos išlaisvinimo bei jo veiklą pa
saulinėse anti-komunistų organizacijo
se. Vyskupas Larkin toliau sako: 
"Mes, laisvojo pasaulio katalikai nie
kados neturime užmiršti Lietuvoje 
vargstančių žmonių kurie kovoja prieš 
daug galingesnę jėgą už savo religi- , 
nius įsitikinimus, ir jų pastangų at
gauti pagrindines žmogaus teises.Mels
kimės, kad ateis diena kada ir jie 
galės džiaugtis musų turimomis laisvė
mis".

Laišku dr. K. Bobelį sveikino Flo
ridos 8-tos apskrities kongresmenas 
C.W.Bill Young, kuris rašo: "Jūsų įsi
pareigojimas ir triūsas Lietuvos žmo
nių labui tapo kovos už pagrindines 
žmogaus teises simboliu ir jums už
tarnavo daugelio pasigėrėjimą ir pa
garbą". (ELTA)

EUROPOS SPAUDA DOMISI 
PABALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS

ŽYGIU

Šių metų vasarą įvyksiantis Pabal- 
tiečių Taikos ir Laisvės Ryžto Žygis 
Skandinavijoje jau pažadino Europos 
spaudos dėmesį. Vienas dienraštis Die 
Presse sausio 22 d. išspausdino straip:
nj antrašte Pabaltijo tribunolas na- Vasario 16 d. JAV-ių prezidentas

CURSO AUDIOVISUAL?

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

Facilidade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes 
Para maiores informações

. Rua Juatindiba, 28 Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP. j

grinės sovietinę 'tautžudystę'." Rašo-, 
ma, kad apie dabartinę Pabaltijo tau
tų padėtį tribunolui parodymus duos 
įvykių liudininkai, tarptautinės teisės 
žinovai, Pabaltijo juristai bei profeso
riai, ir neseniai j Vakarus pabėgę so
vietų pareigūnai. Kaltinimų sąraše — 
neteisėta karinė Pabaltijo okupacija, 
nesiliaujantis rusinimas, žmogaus tei
sių pažeidinėjimas, Pabaltijo militari
zavimas, ir prievartinis estų, latvių ir 
lietuvių panaudojimas Sovietų Sąjun
gos karuose, ypač Afganistane. Cituo
jamas Laisvų Latvių Pasaulinės Sąjun
gos vadovo Julijaus Kadelio sausio 
21 d. Vienoje padarytas pareiškimas: 
"Jei Sovietų Sąjunga ir toliau galės 
tęsti savo dabartinę politiką, pavojus* 
gręsia pačiai Pabaltijo tautų egzisten- 
ei jai. 
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Apie Kopenhagoje įvyksianti Sovie
tų Sąjungos teismą išsamiai rašo ir 
šveicarų Neue Züricher Zeitung (1985. 
I.23). Pasak jo, teismo data neatsitik
tinai sutampa su 45-osiomis Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjungimo j Sovie
tų Sąjungą ir dešimtosiomis baigmi
nio Helsinkio Akto metinėmis. Pasta
rųjų sukaktuvių proga, Suomijos vy
riausybė pakvietė j Helsinkį aktą pa
sirašiusiųjų valstybių užsienio reikalų 
ministerius, kuriems Pabaltijo tribuno
las žada įteikti memorandumą. I teis
mą Kopenhagoje pakviestas tautų tei
sės žinovas Borisas Meisneris; jury ko
misijos sudėtis dar nenustatyta. Bus 
stengiamasi, kiek įmanoma, atstovau
ti Vakarų demokratijų pažiūrų spek
trą. Straipsnyje aprašoma sunkėjant! 
Pabaltijo tautų padėtis. Latviai ir es
tai užsienyje bijosi, kad jei rusinimo 
tempas nesulėtės, po vienos ar, vė
liausiai, po dviejų kartų vietinės kul
tūros bus išnykusios. "Lietuvoje, su 
jos 3.4 milijonais gyventojų, pasiprie- 
zinimas kompaktiškesnis — dalinai,ka
dangi ten, kaip ir Lenkijoje, dar tvir
tai įsišaknijusi katalikybė", rašo švei
carų dienraštis. (ELTA)

PREZIDENTO REAGANO 
ATSIŠAUKIMAS VASARIO 16-TOS 

PROGA
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Reaganas paskelbė šį atsišaukimą Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės pro
ga:

"Prieš 67-erius metu?, l-jam pasau
liniam karui baigiantis, nedidelė tau
ta atgavo laisvę. 1918 m. vasario 16 
d. paskelbdami Lietuvos respubliką, 
jos steigėjai pabrėžė savo šalies ne- 
priklausomibę ir įsipareigojo remti jos 
santvarką teisingumu, demokratija, ir 
asmens teisėmis. Po 22-jų metu, so
vietinė tironija įsibrovė į Lietuvą ir 
paneigė lietuviams jų teisę laisvai ap
sispręsti ir jų pagrindines žmogaus 
teises.

Religijos laisvė yra viena tų lais
vių, kurias Sovietų valdžia be atvan
gos puola. Katalikų Bažnyčios atsto
vai dažnai buvo šių puolimų auko
mis, kaip pa v., Tėvas Alfonsas Sva
rinskas, Tėvas Sigitas Tamkevičius, ir 
labai neseniai, Tėvas Jonas-Kęstutis 
Matulionis. Jų nusikaltimai: tikinčių
jų dvasinių poreikių aptarnavimas.

, f
Bet Lietuvos žmones atsisako nuo

lankiai pasiduoti. Šimtai tūkstančių 
pasirašė peticijas, kurios reikalauja 
kunigų bei kitų žmogaus ir pilieti
nių teisių vadovų paleidimo. Pogrin
džio leidiniai, kaip neseniai Vakarus 
pasiekęs 64-sis 'Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos' numeris irt 41- 
sis 'Aušros' numeris ir toliau infor
muoja pasaulį apie nesiliaujantį per
sekiojimą.

Amerikiečiai vieningai ir tvirtai ti
ki, kad tautos turi teisę laisvai gy
venti. Jungtinės Valstijos atsisakė pri
pažinti prievarta įvykdytą Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. Mes turi
me budriai stovėti šio idealo sargy
boje, nes mes žinome, kad kol lais
vė paneigiama kitiems, tol ji ir čia 
nėra visai saugi.

Mes minime šią Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį su nauja viltimi, 
kad Lietuva atgaus laisvės palaimą.

Pasiremdamas Atstovų Rūmų jung
tine rezoliucija 655, Jungtinių Valsty
bių Kongresas paskelbė 1985 m. va
sario 16 d. Lietuvos Nepriklausomy-, 
bes Diena ir įgaliojo bei paprašė pre
zidentą paskelbti atsišaukimą apie šio 
įvykio paminėjimą.

Todėl aš, Ronaldas Reaganas, Jung
tinių Valstybių prezidentas, skelbiu 
1985 m. Vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės Diena. Aš kviečiu 
Jungtinių Valstybių gyventojus pami
nėti šią dieną atitinkamomis ceremo
nijomis ir vėl pasišvęsti idealams, ku
rie mus vienija, o kitus įkvepia..." 

. (ELTA)
SKAITYK IR PLATINK
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ŠV. KAZIMIERAS PAŠTO 
ŽENKLUOSE

Paminėti šv. Kazimiero 500 metų 
gimimo sukakčiai 1959 m. spalio 27 
d. Vatikanas išleido du pašto ženklus 
(Scott nr. 246-265). Tą pašto ženklų 
serijų sukūrė žymus musų dailininkas 
Vytautas Kazys; Jonynas.

Popiežius Pijus XH planavo paminė
ti šv. Kazimiero mirties sukaktį 1958 
m. pašto ženklo išleidimu, kad atkreip
tų pasaulio dėmesį į komunistų perse
kiojamus tikinčiuosius Lietuvoje. Vys
kupas A. Padolskis, tada gyvenęs Ro
moje parašė V.K. Jonynui laišką apie 
planuojamą pašto ženklo išleidimą ir 
prašė, kad suprojektuoto pašto ženklo 
piešinys butų kaip galima greičiau (per 
vieną savaitę) atsiųstas į Romą.

Per tokį trumpą laiką pašto ženklo 
piešinys buvo paruoštas ir laiku pasiųs
tas j Romą. Pašto ženklas buvo priim
tas, bet jo spausdinimas dėl įvairių 
kliūčių buvo nudelstas. Tačiau galų ga
le tas pašto ženklas šv. Kazimiero su
kakčiai paminėti buvo išleistas 1959/i.

V. K. Jonynas atsisakė priimti bu
koki honorarą už to pašto ženkln/su- 
kūrimą. Jis skaitė didele garbe jog 
jis buvo parinktas tokį pašt^ ženklą 
suprojektuoti, ir tai esamam pakanka
mas atpildas. /

Pašto ženkle matome šv. Kazimiero 
atvaizdą su datomis 1458 - 1958 ir įra
šu "PATINUS . S. CASIMIRUS . 
PRIMANIUS LITHUANIAĘ" (šv. Kazi
mierai -- Lietuvos globėjas). Kairėje 
pusėje yra atvaizduota Gedimino pilies 

/papėdėje katedra, kurios puošnioje kop
lyčioje buvo laikomas šv. Kazimiero 
karstas. Penkiasdešimties lyrų pašto 
ženklas yra rudos, o 100 lyrų — žalios 
spalvos.

Pažymėtina, kad begyvendamas Vo
kietijoje V. K. Jonynas sukorė okupuo
tai Vokietijos sričiai net 34 atskirus 
pašto ženklus. Vokiečių filatelistų tie 
pašto ženklai buvo labai gerai įvertinti.

lį^^SĖA 
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SIAUDŽIONiO pagerbime dalyvavę mūsų kolonijos svečiai:
1 Walter G. Mikassian, Jonas Tatarunas, maj. Eduardas Zaborskis, A. Siaudžionis, Jonas 
/ Šermukšnis, Kazimieras Ambrazevičius, Marytė ir Aleksandras Bumbliak

Vatikano pašto ženklas, išleistas 1958 m. Lietuvos globėjui šv. Kazimierui 
pagerbti 500 metų nuo jo gimimo sukakties proga
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V. K. Jonynas gimė 1907 m. kovo 
10 d. Dzūkijoje, Ūdrijos bažnytkaimy
je, Alytaus apskrityje. Mokslus ėjo Kau
ne, Paryžiuje. Dėstė grafiką ir skulptū
rą Kauno meno mokykloje. Dalyvavo 
daugelyje meno parodų, kur buvo la
bai gerai įvertintas. Po II D. karo daug 
dirbo su pabėgėliais Hanau stovykloje 
ir Freiburge. 1951 m. atvyko į JAV. 
Nuo 1956 m. yra Fordham universite
to dėstytojas. K. K.

e žmfegūs fee žemės yra sykiu ir 
...žėnibgus-Wfradidjps. Tai klajūnas ne 
tik savo kūnu, bet ir savo dvasia» —

RHHNLANP

mirus
gilią užuojautą reiškiame broliui kunigui Mečislovui už brangios sesers 
ir didelės pagelbininkės praradimą. Meldžiamės už sesers vėlę ir už 
mielo konfratro sveikatą.
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