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Vienas tokių būdų — platus, vie
šas dvasinio pobūdžio sąjūdis
Paskutiniųjų, kelerių metų laiko- |
tarpyje didėjanti Lietuvos tikinčių- f
jų persekiojimo banga ir rusifikaci
ja, pridengta "internacionalizmo"
vardu, verčia mus jieškoti naujų
ir paveikesnių būdų padėti mūsų
žmonėms Lietuvoje išlikti krikšcio- j
nimis ir lietuviais. Šalia įprastinių
veiklos priemonių, mes turime ras- f
ti naujų, visuotinai prieinamų ir
uždegančių būdų.
Organizacinė mūsų veikla yra ga- |
na gerai išvystyta, tačiau ji pasižy
mi tuo, kad tik mažuma yra veik
li, o dauguma dažniausiai yra pasy į
syvus stebėtojai. Paimkime pagrindė
nes mūsų visuomenės bendravimo
ir veiklos formas. Tai įvairiausi mi
nėjimai, suvažiavimai, pasirodymai,
parodos, paskaitos. Akivaizdu, kad
juose tik mažuma yra veikli. Tai
patys organizatoriai, paskaitininkai,
solistės, aktoriai, pranešėjai, o di
duma yra tik pasyvūs stebėtojai.
Kitaip sakant, didžiuma musų vei
klos susidaro iš tfekių formų, ku
riose dauguma yra tik klausytojai
ar žiūrovai, o ne veikėjai.
Mums reikia rasti būdų, kuriais
toji stebėtojų — klausytojų pasy
vioji dauguma taptų veiklesnė ir
veiksmingesnė. Reikia kad eilinis
mūsų visuomenės narys, kuris pa
prastai yra tik stebėtojas, kiaušy- •
tojas ir aukotojas, pats taptų ak
tyviu religinių ir lietuviškųjų verty
bių puoselėtoju bei gynėju.
Su žiniomis iš Lietuvos apie ti
kinčiųjų teises ginančių kunigų ir
pasauliečių teismus bei įkalinimus,
persekiojimą ir diskriminaciją atei
na vienas aiškus prašymas, kurio
mes jokiu būdu negalime atmesti.
Jis yra adresuotas j mus visus kar
tu ir drauge j kiekvieną atskirai.
Jei mes visi j jį gerai įsiklausysi
me, suprasime jo giliąją mintį bei
svarbą ir imsime jį vykdyti, —
tuomet įžengsime j naują išeivijos
vagą.
Pavieniai ir kolektyviniai tikinčių
jų balsai iš Lietuvos prašo mūsų
maldos, 1983 m. Vilniuje nuteista
"antra Sadūnaitė" ("Tėiėškės Žibu
riai" 1984 vasario 9) Jadvyga Bie
liauskienė teismo metu ne tiek gin-
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dama save, kiek bendras tikinčiųjų
ir lietuvių teises bei vertybe., drą
siai ir argumentuotai pasakė: "Esu
silpna, tik Dievu ir gerųjų žmonių
maldom gyva. Nepaprastai esu vi
siems dėkinga ir prašau — neap
leiskite ir toliau. Už kalinius, o
ypač už tardomuosius, reikia labai
melstis ir nepamiršti tų nelaimingų
jų, kurie nutolę nuo Dievo..."
Kreipdamasis j užsienyje gyvenan
tį lietuvių jaunimą, Lietuvos jauni
mas pabrėžė: "... svarbiausia — vie
nybė su mumis maldoje. Geros va
lios žmonių malda yra didžiulė
energija, galinti sustabdyti beriedan
tį bedugnėn pasaulį ir apsaugoti ra
mią bei tylią dvasios sietuvą —
musų tėvynę, mūsų mažąją Lietuvą.
("TŽ" 1984 vasario 9).
Popiežius Jonas-Paulius II, šv.Ka
zimiero 500 m. mirties sukaktuvių
audiencijos metu Romoje kreipėsi
j svetur gyvenančius lietuvius šiais
žodžiais: "Jūsų broliai ir seserys,
gyvenantys tenai (Lietuvoje) kasdie
niniuose gyvenimo sunkumuose,
skausmuose ir džiaugsmuose, karštai
žvelgia j jus. Jie labai vertina jūsų
paramą. Jie remiasi jūsų maldomis"
(Pope Urges Expatriates to Pray
for Lithuania, "New York Times"
1984 kovo 4).
Nėra abejonė, kad dalis užsienio
lietuvių meldžiasi už savo artimuo
sius, už tikėjimą bei žmogaus tei
ses ginančias persekiojamis žmones

Lietuvoje Bet to per maža. Atsi
minkime, kad mūsų sesės ir bro
liai Lietuvoje, taip pat ištremtieji
ar kalinamieji už jos ribų, reikalin
gi stipresnės pagalbos. Dėl to mums
reikia maldą už juos dar labiau
sustiprinti, išeiti iš uždaro indivi
dualaus privatumo j platų, aiškiai
regimą, sąmoningą ir sistemingą vi
suomeninį judėjimą, kuris ne tik
antgamtine jėga, bet ir savo masiš
kumu paveiktų bei pasiektų tiek
persekiojamuosius, tiek jų persekio
tojus Lietuvoje, Maskvoje, Sibire ir
kitur.
Atidžiau panagrinėję maldą ir jos
aktą, pamatysime didžiulę dvasinę,
moralinę, psichologinę ir visuomeni
nę jėgą, glūdinčią joje. Malda kaip
tik ir yra raktas, kurio mes jieškome, galintis atrakinti kiekviename
mūsų visuomenės naryje glūdinčią,
anot Lietuvos jaunimo, didžiulę
energiją. Atpalaiduota ir suaktyvin
ta paskirų narių energija pakeltų
mūsų nusistovėjusią ir sustabarėju
sią visuomenės veiklą j visai kitą
— aukštesnį lygį.
Religiniu požiūriu malda pirmiau
sia yra tikėjimo išpažinimas ir ti
kinčiųjų bendravimas. Tai viena pa
grindinių tikinčiojo ar tikinčiosios
bendravimo formų su savo kūrėju.
Bet malda savyje įungia ne tik
antgamtinį, bet ir visuomenj pradą.
Dalyvaudamas maldoje, žmogus ben
drauja ne tik su Dievu, bet ir su
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kitais žmonėmis, kurie toje ar pa
našioje maldoje jungiasi. Kai nu
teistoji ir dabar Sovietų Sąjungoje
kalinama Jadvyga Bieliauskienė pra
šo sau ir kitiems maldų kaip su
stiprinimo, o mes malda j jos pra
šymą atsakome, tai tas aktas, ša
lia antgamtinės reikšmės, turi aiš
kią visuomeninę ir psichologinę pu
sę Pažiūrėkime kodėl.
Iš karo belaisvių, nacių koncen
tracijos stovyklų, sovietiniu lagerių
bei kalėjimų išsigelbėjusių žmonių
liudijimų matyti, kad ne tik labai
blogas maistas, kankinimai ir visi
kiti fiziniai sunkumai naikina žmo
gų. Labai dažnai tuose atsiminimuo
se yra sakoma, kad socialinė, dva
sinė ir psichologinė pasmerktojo
izoliacija — vienišumas nemažiau už
fizines kančias prisideda prie kali
nio ar kalinės naikinimo. Neveltui
yra sakoma, kad žmogus ne vien
tik duona gyvas... Daugelis koncen
tracijos stovyklų kalinių palūžo,nes
jsitikino, kad pasaulis juos pamiršo,
kad jų kančių niekas nežino ir,
svarbiausia, kad jos niekam nerūpi.
Kai meldžiamės už kunigus Sva
rinską ir Tamkevičių, Bieliauskienę,
Plumpę, Terlecką, Kovaliovą, Sas
nauską, Navickaitę, Gajauską, Petkų,
Skuodį, Pečeliūną, Jurevičių, Iešman
tą, Statkevičių ir kitus, -• aiškiai
parodome, kad jie nėra pamiršti,
kad jie ir jų idealai, už kurių iš
pažinimą bei gynimą jie buvo nu
teisti, mums yra svarbūs ir bran
gūs.
Kai tikintieji ir pats tikėjimas
Lietuvoje yra jvairiopai puolamas,
pajuokiamas ir žeminamas, mūsų
masinis ir ryškus įsijungimas j mal
dos akciją visoje išeivijoje sustiprin
tų Lietuvos tikinčiųjų tikėjimą, pa
rodytų, kad mes taip pat tikime.

Tai būtų aiškus perspėjimas sovie
tų režimui liautis persekioti musų
brolius ir seseris, jų vaikus ir se
nolius.
Maldai nėra jokių geležinių už
dangų, jokių užtvarų ar sovietinių
cenzorių, galinčių sutrukdyti mūsų
bendravimą su tikinčiaisiais tėvynė
je ar Sibire. Maldos nesulaiko jo
kia sovietinė pasienio sargyba, pla
tus saugumiečių tinklas, jokie kon
centracijos stovyklų ar kalėjimų
sargai, psichiatrinių ligoninių prižiū
rėtojai.
Malda yra visiškai laisva ir be
baimė. Didžiausioje pasaulio polici
nėje sistemoje, kur beveik viskas
yra griežtoje partijos ir valstybės
priežiūroje, malda yra laisva ir ne
sukontroliuojama. Dėl to malda ke
lia baimę sovietinės imperijos vado
vams. Jie nori sunaikinti tikėjimą
Lietuvoje, kad pasijustų saugūs.
Toki dvasinio pobūdžio maldos
sąjūdį už kenčiančią Lietuvą derė
tų pradėti šiais šv. Kazimiero me
tais. Pats šv. Kazimieras buvo mal
dos ir veiklos žmogus, gyvenęs kri
tiškais Lietuvai laikais, turėtų būti
dvasinė sąjūdžio žvaigždė mūsų tau
tai, pergyvenančiai ypatingai sun
kius laikus. Tuo būdu atsinaujintu
me patys ir atnaujintume rusenantį'
visuomeninį savo gyvenimą.
Kanados lietuviai jau turi Tikin
čiosios Lietuvos dieną pirmąjį ko
vo sekmadienį. Toji diena yra skir
ta maldai už Lietuvą, kurioje da
lyvauti kviečiami ir kanadiečiai per
jų vyskupus. Tokią dieną turėtų
įvesti visi kraštai, kur gyvena gau
sesni lietuvių telkiniai. Tuo būdu
išeitume iš privatumo į visuomeni
nį viešą dvasinio pobūdžio sąjūdį,
taip . reikalingą mūsų laikų Lietuvai.-
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Aušra, Nr. 43 (83) Lietuva, 1984

Sunku šiandien suvokti, kaip dabarti
nėmis sąlygomis "LKB Kronika" gali
egzistuoti. Anais Lietuvos Atgimimo
laikais negalėjo ilgai išsilaikyti tokie
laikraščiai, kaip "Aušra", "Varpas" ir
daugelis kitų net turėdami geresnes vei
klos sąlygas. O "Kronika" gyva. Jau
dvylika metų ji šventai vykdo savao
pareigą, nežiūrint, kad prieš skelbiamą
tiesos žodį stoja visas tamsos pasaulis
su savo ištikimaisiais pagalbininkais:
melu, šmeižtu, klasta, išdavyste, prievar
ta. Tačiau ji gyva, nes joje kalba pati
tikinčioji liaudis, pati paniekintoji tau
ta, nes "vox populi-vox Dei", nes "...
Galybių Viešpats mus gina, mus Visaga
lis Dievas globoja..."
Šiandien visiems turi būti aišku, kad
kova su Kristaus Bažnyčia yra pasmerk
ta žlugimui. Istorija pateikia šimtus pa
vyzdžių, kai patys aršiausi tikėjimo prie
šininkai prisipažinb nugalėtais. Romos
imperatoriaus žodžiai: "Galilėjieti, Tu
mane nugalėjai" tiktų ir dabartiniams
kovos su religija skatintojams?

Tačiau, kaip rodo faktai, kova su
Bažnyčia ne tik nesilpnėja, bet įgauna
vis platesnį užmojį. Vadovaujantys par
tijos veikėjai apie tai užsimena beveik
kiekvienoje savo kalboje. Jie į kovą su
religija stengiasi įjungti ir plačiąją visuo
menę, o ypač inteligentiją.
1984 m.II.3 Vilniuje įvykusiame Lie
tuvos kūrybinės inteligentijos plenume
LKP CK sekretorius L. Šlepetys kalbėjo:
"... kovoje prieš buržuazinę propągandą,
prieš religinį ekstremizmą... visur norė
tume matyti ir labiau suteiktas bei ak
tyvias kūrybines inteligentijos gretas".
Matyt, juodi ir nešvarūs darbsi, doriau
sių Lietuvos vaikų (B. Gajausko, V. Pet
kaus, A. Terlecko, J. Sasnausko, V.Skuo
džio, P. Pečeliūno, G. Iešmanto, J. Bie
liauskienės, kun. A. Svarinsko, kun. S.
Tamkevičiaus ir kt.) pasmerkimas ir kan
čios per daug slegia valdančiųjų sąžines.
Jie, kaip ir Pilotas, bijo istorijos teismo.
Todėl stengiasi įrodyti, kad ne jie vieni
sutepti, kad jų nešvarioms užmačioms
ir darbams pritarė ir daugelis inteligenti
jos atstovų. Kūrybiniai darbuafcaiaUkvie-
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čiami dažniau pasisakyti per spaudą, ra
diją televiziją taip pat minint visus svar
bius praeities kultūros įvykius. "Tik, —
įspėja L. Šepetys, — vertinant praeities
kultūros reiškinius, reikėtų griežčiau at
rinkti kai kuriuos iš jų, moksliškiau ver
tinti istorinius faktus, kad reakcingoji
emigracinė spauda nepiltų deguto".
(Po tokios "griežtesnės atrankos" ir
"mokslišku įvertinimų" nebuvo oficia
liai paminėti nei Vytauto, nei Kęstučio
jubiliejai, buvo uždaromi kraštotyros —
etnografijos bei blaivybės klubai).
Niekas niekada nepils "deguto", jei
patys istoriofalsifikatoriai ar "moksli
nio" ateizmo propaguotojai neklastos
faktu ir nemaitins savu piliečių melu,
šmeižtais ir neapykanta.
Įdomu, kaip suderins savo pozicijas *
tarybinės propagandos šulai, L. Šepetys
ir prof. J. Jurginis, kurių vienas lietuviu
inteligentiją nuteikia kovai prieš religi
nę ideologiją, o kitas (žr. "Kauno tiesa"
1984.11.23. J. Jurginio str. apie šv. Ka '
zimierą) pagal tarybinį sąžinės laisvės
įstatymą užtikrina, kad "... priklausan
tis ar nepriklausantis religinei bendruo
menei žmogus gali būti mokslininkas,
menininkas, poetas ar prozininkas, tar
nautojas ar kultūros darbuotojas. Tai
mato kiekvienas doras pilietis, kaip die
votas, taip ir bedievis. Įtikinėjimas čia
nereikalingas".

Iš tikrųjų, ką reiškia būti tikinčiu in
teligentu, mato visi, išskyrus patį Jurgi
nį. Sąžinės laisvės tikroviškumą gali pa
liudyti Šilalės raj. švietimo skyriaus ve
dėjas Lileikis, Kauno 25-os vid. mokyk
los direktorius Jančiauskas ir daugelis
tikinčiųjų studentų bei tarnautojų.
Kokiais "mokslo" kriterijais J. Jurgi
nis remiasi rašydamas minėtoj "Kauno
tiesoj", kad Katalikų Bažnyčia "paskel
busi Kazimiero šventumo jubiliejaus"
minėjimą? Ne tik Lietuva, bet ir visas
tikintis pasaulis žino, kad šiemet šven
čiamas 500 m. šv. Kazimiero mirties
jubiliejus, o ne 430 metų nuo jo paskel
bimo šventuoju. Visiems aišku, kad
žmogaus šventumą liudija ne paskelbimo
šventuoju faktas ar laikas, o pats pragy
ventas gyvenimas. Tad ko vertas toks
šv. Kazimiero gyvenimo įvertinimas, ku
rį pateikė J. Jurginis: "...tas nelaimingas
jaunuolis džiovininkas tiek Lietuvai nu
sipelnė, kad beveik dvejus metus kvėpa
vo jos oru ir mito jos maistu; taigi ne
padarė nei gera, nei bloga". Aišku, tokie
"supermoksliški" išvedžiojimai J. Jurgi
niui garbės nedaro...
Tai tik kelios užuominos apie tas są
lygas, kuriose šiandien mums tenka gin
ti savo tautines ir religines vertybes, ku
riose tenka dirbti ir Jums, brangūs "Kro
nikos" redaktoriai ir leidėjai. Bet tenebaido Jūsų niekas, nes su Jumis Tiesa,
su Jumis mūsų maldos, su Jumis Dievas
— musu prieglauda ir stiprybė.
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DR. ELIZIEJAUS DRAUGELIO
ATSIMINIMAI
"Šviesa", ji atidarė pradžios mokykJAUNYSTĖ
Marijampolės vyrų gimnazijoje (1900 ir suaugusių kursus.
bedieTai buvo taip vadinamu
-1909)m. Starapoíé — Senapilė —
vių' pastangos nes neįsileido tikyMarijampolėbos pamoku. Todėl sekamais meMusu mieste dar buvo 2 rusu
tais lietuviai katalikai įkūrė švietikareiviu pulkai, tačiau jie buvo lai mo d ra ugi ją
Žiburį". Jos pirm.
komi kareivinėse izoliuoti ir su gy buvo kun. J. Slaukatis (vėliau vys-,
ventojais negalėjo maišytis. Vienos
kūpąs). Žiburys ėmė plisti visoje
didelės raudonu plytų, 3 aukštu ka- Užnemunėje. Be pradžios mokyklos,
reivinės tilpo keliolikoje pastatų
suaugusiu kursų, buvo atidaryta
taip vadinamame Kumelionu prie
mergaičių progimnazija ir seneliu
miestyje' ant Šešupės kranto. Čia
prieglauda. Pradėjo steigtis ir eko
pulkas turėjo ir visus kitus pagalbi nominės organizacjjos. Žemės ūkio
nius pastatus, kaip cerkvei, klubui,
mašinoms bei trąšu prekybai buvo
virtuvei, sportui ir t.t.
įsteigta 1906 met. Lietuviu Krikš
Kitas pulkas buvo įsikūręs senuo čionių Ūkio Draugija "Žagrė". Ji
se mediniuose pastatuose kitame
turėjo 4 skyrius. Pirmeiviai nenusi
miesto priemiestyje jau už Degučiu
leido: to pat dr.K. Griniaus inicia
prie Kauno plento. Netoliese pulkas tyva buvc įkurta Marijar jpolčs Ūki
dar naudojosi didšiule pieva, tarpais ninkų Draugovė. Ir jau net 1911
apkasta aukštais "volais", kur laike
metais spalio m. buvo suruošta
pratimu šaudė. Pasibaigus pratimams pirmoji Žemės Ūkio paroda. Buvo
ir sužaliavus pievai, priemiesčio ūki išstatyta 200 gražiu žirgų, raguo
ninkai ganydavo karves ir miestą ap čių ir šiaip ūkio išdirbiniu — maširūpindavo pienu. Tą pievą vadinda
nų, sėklų, audeklu, menišku audivo "Tabūnai". Mes mėgdavom rink niu bei juostu, mezginiu, kilimu ir
ti tuščias šoviniu tuteles. O nere
tt.
tai rasdavom ir kulkų.
Visa toji sunki, atkakli lietuviu
O kaip su musu žmonėmis?
kova dėl savo kalbos, dėl spaudos,
Buvo sunkoka. Pati pradžia. Vienas
dėl savo kultūros su svetimais gai
kitas siuvėjas. Vienas fotografas.
valais — su rusais, lenkais, žydais
Viena krautuvė Pijaus Lazdausko
ėjo lėtai, bet nenumaldomai. Tai
buvo atidaryta 1893 metais. Tai
darė mums gimnazistukams gilų
pirmutinė lietuviu krautuvė.
įspūdį ir taip pamaži dar nesąmo
Tais pat metais keli susipratę
ningai mus ruošė ir grūdino būsi
stambesni ūkininkai sumanė įsteigti
mam gyvenimui, būsimai kovai dėl
kooperatyvą ir sudėjo apie 2000
savo tautos, dėl savo krašto laisvės.
rubliu. Ju vardai: Vincas Šlekys,
Jonas Čėsna, Jonas Matulaitis ir
Feliksas Vitkauskas. Dar prieš spau
dos atgavimą kilo platus tautinis
Paguoda
sąjūdis apėmęs plačius visuomenės
— Mielasis, — sako mergaitė savo .
sluoksnius. Jau 1894 met. įsikūrė
sužadėtiniui, — aš išviriau pietus, o
slapta draugija "Sietynas", kurios
šuo juos suėdė.
svarbiausiu tikslu buvo spaudos pla
— Nenusimink, — pasakė jaunuolis,
tinimas. Bet 1897 met. rusai suse
— aš tau nupirksiu kitą šunį.
kė ir Sietyno vedėją Vitkauską iš
trėmė j Rusiją.
Pasakos
1901 met. įkurta slapta draugija
— Mamyte, ar visos pasakos praside
"Artojas". Ji veikė iki 1905 metu.
da: "Vieną kartą buvo.. "?
Tai daugiausia buvo jaunimo orga
— O, ne visos, dukryte. Kitos pasa
nizacija, jos tikslas — platinti drau
kos pradedamos dar šitaip: "Deja, po
džiamoji spauda, rengti vaidinimus.
sėdis per ilgai užsitęsė. Aš greit dar ne
Dr. K. Griniaus iniciatyva gale
pareisiu. Nelauk manęs..."
1905 metų buvo įkurta draugija

JUOKAI

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

MŪSŲ LIETUVA
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COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

ADMINISTRAÇÃO DE:
IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS
LOCAÇAO DE:
IMÓVEIS
LOTEAMENTOS
TERRAPLENAGEM
E SEGUROS

Dfí. ALGIRDAS BAUŽYS
CENTRO ADMINISTRATIVO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
AGÊNCIA MOÓCA
AGÊNCIA V. MARIANA
AGÊNCIA JARDINS
AGÊNCIA MOEMA
AGÊNCIA TATUAPÉ
AGÊNCIA GUARUJÁ
AGÊNCIA MORUMBI
AGÊNCIA PERDIZES

Av. Paes de Barros, 1306
R. José Bonifácio,93 - 1°-Conj.l2 Av. Paes de Barros, 1229
R. Vigário Albernaz, 52
R, Estados Unidos, 716
Al. dos Nhambiq naras, 508
R. Tijuco Preto 1.376
R. Petrópolis, 46
Av.Pres.Giovani Gronchi,5.174-s/l-b3.
R. Turiassú, 1374
—

PABX 291-7022
FONE 35-2533
PBX 291-5011
PABX 275-1200
PABX 282-9577
FONE 570-6500
FONT? 941-3599
FONE 86-6143
FONE 521.3048
FONE 65-90-06/62-6629

CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP

03114
01003
03115
04134
01427
04090
03316

Perdizes

- S. Paulo
>. Paulo
- S. Paulo
- S. Paulo
- S. Paulo
- S. Paulo
- S. Paulo
Guarujá, SP.
S. Paulo
- S. Paulo

Au kUBLKXAÇ

MUSŲ
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BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
SENIAU IR DABAR
Stasys Vancevičius

5

samblis Nerija, kuris čia lankėsi 1980
metų birželio mėnesį ir mus visus sujau-„
dino.

BLB kasmet rengia baisiojo birželio
Brazilijoje, ypač San Paulo mieste gy
minėjimą. Įspūdingas minėjimas buvo
Po ilgesnės pertraukos grįžtu vėl prie vena apie 150.000 daugiausia jau čia gi
musių lietuvių. Vila Zelina yra lietuvių surengtas 1981 metais, prasidėjęs šv. MiBrazilijos Lietuvių Bendruomenės se
šiomis S. Paulo katedroje, kurias atnaša
apgyventas rajonas. Čia yra lietuviška
niau ir dabar. .
bažnyčia ie Lietuvos vardo aikštė, kuriai vo S. Paulo arkivyskupas. Po jų eisena
Po pertraukos, kada 1957 ir 1958
pertvarkyti lietuvišku stilium BLB inicia- per miesto centrą, kur prie miesto steigė
metais Brazilijos Lietuvių Bendruome
tyva miesto savivaldybai yra įteiktas pro-jo paminklo buvo padėtas vainikas. Span
nė, gražiai veikusi ir paskui visai sužlu
iektas.
dai buvo išdalintas prasmingas BLB ir
gusi, ji atsigavo Tėvams Jėzuitams apsi
BLJS atsišaukimas. Spauda įvykį plačiai
Rio
de
Janeiro
yra
antra
lietuvių
kolo

stojus São Paulo lietuvių kolonijoje.
paminėjo, o keli laikraščiai atsišaukimą
nija,
kurioje
1976
buvo
apie
.140
lietuvių
Neturiu po ranka to veikimo anuo me
net atspausdino.
šeimų.
BLB
Rio
de
Janeiro
mieste
atstotu. Tas veikimas nebuvo tiek sėkmin
Kartu su lietuvių kunigų vienybę BLB
vauja dr. Antanas Gaulia, kuris į BLB
gas kaip ankstyvesniais laikais. Rinki
pasiuntė prašymą 194 Brazilijos vysku
tarybą yra išrenkamas jau kelintą karmai h Bendruomenės Tarybos narius
pams, prašydama birželio 15tą. pastovią,
' tą iš eilės.
svyravo tarp 300 ir 400 balsuotojų.PriMaldos Dieną už Lietuvą. Daug parapijų
S. Paulo mieste veikia 16 organizaci
simenant artimesnės praeities veiklos
jau antri metai tą prašymą vykdo, ir
jų ar jų vienetų. Pagrindinė yra Brazili
eigą čia noriu perspausdinti gerb. Jono
Lietuvos vardas yra skleidžiamas tarp
Tatarūno straipsnį iš ll-sios PASAULIO jos Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių
plačiosios Brazilijos tikinčiųjų tarpe".
Sąjunga Brazilijoje, Lietuvių Katalikų
LIETUVIŲ DIENŲ Knygos, kuriame
Po šio paskutinio pastarųjų laikų pažy
Šv. Juozapo B-nė ir Lietuvių Jaunimo
jis apibūdina Brazilijos LB penkerių
Sąjunga. Šalia jų turime PLIAS skyrių. mėjimo apie Brazilijos Lietuvių Bendruo
metų veiklos apžvalgą:
menės veiklą, sekantį ir paskutinį kartą
Literatūros, Lietuvių kunigų vienybę,
"Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
Volungės chorą, lietuvių skautų Palan teks pasisakyti apie tos Bendruomenės
buvo įkurta 1958 metais. Jos pirmas
gos grupę, tautinių šokių grupes: Nemu veiklą dabar ir ateities perspektyvas. Bet
steigėjas ir tarybos pirmininkas buvo
ną, Rūtelę, Gintarą ir moksleivių ateiti prieš tai dar teks pasikalbėti su dabarti
dr. Eliziejus Draugelis, ateitininkų pa
ninkų grupę. Prie Šv. Juozapo katalikų niu Brazilijos Lietuvių pirmininku p.
triarchas, buvęs Lietuvos ministeris ir
Jonu Tatarūnu.
B-nės veikia dar trys religinės grupės.
(Bus daugiau)
Seimo narys, miręs S. Paulyje 1981 me
S. Paulyje yra dvi lietuviškos parapitų spalių 8 dieną.
jos: Vila Zelinoje, kuriai priklauso lietu
Tačiau po dviejų veikios metų BLB
vių bažnyčia, o Šv. Kazimiero asmeninė
nustojo veikusi ir tik 1967.XII. dieną
parapija veikia Mokos rajone.
inž. Zenono Bačeiio (taip pat jau miru
LITUANIKA LIETUVAI
Savaitraštis Musų Lietuva, kurį lei
sio) iniciatyva, BLB buvo atgaivinta.
džia Tėvai saleziečiai yra vienintelis lai
Aušra, 43 (83, Lietuva, 1984
Tos atgaivintos BLB tarybos pirminin
kraštis Brazilijoje turįs apie 500 skaity
kas buvo išrinktas kun. J. Šeškevičius,
tojų.
Per siaubingas audras Lituanika skrenda.
o valdybos pirmininku — ekonomistas
Ji drąsi ir jauna - ar girdi, ar matai?
Jurgis Sliesoraitis (miręs).
Svarbiausias parengimas kiekvienais
Tai tava Lietuva kaip senovės legenda,
metais yra vasario 16 minėjimas, kuris
Paskutinių penkmečių BLB tarybų
Pasišventusi aukuro ugniai šventai.
suburia
200-250
žmonių.
Jame
dalyvau

ir valdybų sudėtys buvo tokios. 197678 metų taryba: adv. Algirdas Sliesorai ja mūsų kultūrinės pajėgos, chorai, bu Daug plieniniu dulkiu šitoj žemėj rūdija.
tinių šokių grupės, solistai. Kviečiami
Sunkias ašaros, kraujas į slėnius senus.
tis — pirm., kun. J. Šeškevičius ir adv.
O lopšinė ir vėl čia nutilus atgijo
Antanas Gaulia; valdyba Algimantas Sal kalbėti žymūs politikai. 1979 metais
kalbėjo deputatas Ademar de Barros Fi Ir kartoja senovę bei bočių vardus.
dys — pirm., Pijus O. Butrimavičius,
lho, 1980 metais Artur Alves Pinto, o
Vincas V. Banys, J. Silickas ir Joana
Jei pavergtum kada, skausmas spaustu krūtinę
1981 metais — Campinas universiteto
Satkūnas. 1978-80 metų taryba: adv.
Ir dangus apsiniauktu švinu debesį;, Algirdas Sliesoraitis pirm., kun. P. Gavė prof. Urbano M. Ferraz Meirelles.
Tapki ąžuolu tuo, kurį audros augino nas ir Vytautas Tumas; valdyba Jonas
Mūsų kolonijoje didelį entuziazmą su Jis galingas, nors daug ant kamieno žaizdų.
kėlė ir lietuvybės sąmoningumą pagilino
Tatarunas pirm., prel. P. Ragažinskas,
Žemaitijos lauku, šiandien minim du sūnūs.
Magdalena Vinkšnaitienė, Angela Jotei- žymių svečių apsilankymai iš užsienio.
1979 metais gegužės mėnesį mus aplan Jie iškilo aukštai ir jie skrenda dar vis.
kaitė ir Jonas Silickas. 1980-82 metų 4
kė Simas Kudirka. Svečių globoje BLB, Juju žygis lai amžiams mums pavyzdžiu būna,
taryba kun. Pranas Gavėnas pirm. Adv.
Simas Kudirka kalbėjo lietuviams, turė Ju nupintas Tėvynei vainikas nevys.
Algirdas Sliesoraitis ir R. Bratkauskis:
valdyba: Jonas Tatarunas pirm., Juozas jo pasikalbėjimą su spaudos, radijo ir
Per siaubingas audras Lituanika skrenda.
Vaikšnoras, Endrikas Guzikauskas, Vy televizijos atstovais ir kartu su Romu
Ji drąsi ir jauna — ar girdi, ar matai?
tautas Bacevičius, Petras Bareišis ir Car Kasperu buvo priimtas S. Paulo valstijos Tai tava Lietuva kaip senovės legenda
vice-gubernatoriaus.
los H. Galeckas.
Laukia žygiu tavu, degant ugniai šventai.
Rinkimuose dalyvavo: 1967 metais
— 358 asmenys; 1972 metais — 489 —
1974 - 644; 1976 metais 685; 1978 368; 1981 metais — 459 asmenys.

Lietuviškos

spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS G Y N ĖJAI

Didelį pasisekimą turėjo vokalinis an-
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buvo", bet jaunimą mokėjo j save pa
š.m. birželio mėn. 9 (ar 10) dieną
traukti. Poezijoje reiškėsi be pretenzijų,
bus iškilmingas minėjimas Mauá parapijo
kukliai: "Žodis nėra taip tobulas, kad
je Mons. Alexandre Venancio Arminas
viską išreikšti".
mirties 10-mečio sukakties ir tuo pačiu
Bet ko nesugebėjo poezijoje perduo lietuvių išeivių širdyse poeto Venancijaus
ti, perdavė savo darbais. Jo charakterio
Ališo, savo kūryboje gal vienintelio nuo
jaunystės santūrumas prasiveržė j daug stabiausiai perdavusio Brazilijos egzoti
augštesnius idealus — per vėtras mėto
ką individualinės nuotaikos spalvingu
mas, vėtomas, veržėsi užsispyrusiai j
me.
platumų erdves. Neturėję "užnugary"
P. S. Būtų labai naudinga, kad PUC
paramos, vieton patekti Romon tolimes
lietuvių k. kurso lankytojams šia proga
nėm studijom, baigęs seminariją, buvo
būtų atžymėtas mūsų garbingo poeto
paskirtas keturvalakių vikaru. 1937 m.
Brazilijoje vardas Venancijaus Ališo, ku
iškvietė jj Brazilijon. Bet ir čia 1942
rio kūryboje susipina du skirtingi kon
m. užleido vietą kt. nemokėjusiems liet,
tinentai — Brazilija — Lietuva j nuosta
portugalų kalboje susikalbėti. Kuris da
bią muzikalinę pynę — žodžių ir jausmų.
bartinis klebonas užleistų naujai atvyku
siam savo parapiją? ...
KANTRYBĖS PONIOS
WI|III

Halina Mošinskienė

TRYS

ŽODŽIAI

- Praėjo... - atsidūsta palinkusi senelė.
- Gyvent - mylėti - jaunuolis atsakys.
- Gyvensiu dar. - akis į dangų vaikas kelia,
Trys žodžiai: ilgesys, veržimasis, viltis.
Trys žodžiai: o juose gyvenimas juk telpa
visas
Nuo lopšio ligi vakaro žaros.
Tai jie, tai jie vaidensis visose širdyse,
Tai jie jautriausiom stygom gros.

Venancijus Ališas

Mano prisiminimuose poeto Venancijaus Ališo pažinties akimirka nušvito
tarsi meteorito skrydis skaisčia žvaigž
de suspindėjęs, palikdarpas smulkų brilijantų taką nakties juodoje erdvėje už
gesusį.
Jo nelaukta mirtis 1975 m. birželio
m. 6 d. sukrėtė visą lietuvių išeiviją
Brazilijoje. Ne mažiau ji buvo skaudi
gimėms, jo artimiesiems ir mokslo die
nų draugams, o ypatingai Mauá miesto
parapijai, kurioje jis pradėjo nuo 1952
m. iš "nieko" kurti stiprią, susipratu
sią Romos Katalikų Bendruomenę ir
iki paskutinio atodūsio: „... Pasakyk
visiems, kad visus mylėjau..." buvo tik
ras Dvasios Tėvas nuo turtingiausio
industrialo iki skurdaus benamio valka
tos. Šiandieną su pagarba visų mini
mas, o ypač jo mirties 1O-tyje, Monsj.
Meksandro Venancijaus Armino darbų
palikimas yra visiems labai aiškus Mauá parapijoje, kurį su didele pagarba ir
tuo pačiu ritmu tęsia kanauninko Belisario vadovybėje jo užbrėžtų darbų
vykdymas.

I

.................................

. ........ .....

gy

— Kun. Aleksandras Arminas keliavo
Prieš keletą dienų Jaunimo Namuo
per įvairias parapijas, kur spėjo atremon se vyko pasitarimas lietuviškos mokyk
tuodavo apšiurusias bažnyčias, Antaną
los reikalu. P. Tatarūnas tam pasitari
Navicką a.a. pasikvietęs, vienur chorą,
mui pasirinko vadinamą choro salę.
kt. kokj orkestrą organizuodavo, kad
Nežinau nė kodėl, greičiausiai dėlto,
tik suglaustų jaunimą krūvon, kad "avy- kad nėra tiek jautrus salės išvaizdai,
dėje visiems būtų jauku". Ir mylėjo
kaip moterys. Tą salės vaizdą jau la
žmogų, kaip Kristus mus moko: "Mylė bai stipriai sukritikavo viena ponia da
kite viens kitą, kaip aš jus myliu"...
lyvavusi susirinkime, o p. H. Mosins
Mylėjo Lietuvą, ir nostalgijos naktimis
kiené stipriai pasisakė spaudoje išva
rašė, rašė...
dindama ją kluonu, ar blogiau kaip

Kai susitikus paklausdavau: "Kada
kluonu.
sulauksime naujo poezijos rinkinio? "
O tos salės istorija yra tokia. Jau
— Numojęs ranka: " Apie tai kitą kartą. kuris laikas, kai salės lubos buvo reika
Dabar duok, sese, atsigerti šalto van
lingos remonto. Paskutiniu metu jau
dens,,," Niekada nekalbėdavo apie save. atsirado galimybė tą remontą padaryti.
Atsigaivinęs nusišypsodavo, "O ką pati Bet dar prieš darbą pradedant salėje
rašai?....... Rašyk, savo talento nepalik
kilo gaisras. Gaisrininkai, gesindami
veltui... Tai vos-ne-vos 15-kos minučių
gaisrą, dar labiau lubas sužalojo. Gais
atgaiva jam ir man lyg koks "spriktas
ro priežastis elektrinės instalacijos.
makaulėn". Dar kviečiu pailsėti, nes
Kad nekiltų kitas gaisras, būtinai rei
matau kaip šluosto rasojančią kaktą;
kėjo keisti senus elektros įrengimus.
"dar gal vaisių sunkos" — siūlau... Jis
Ir juos užbaigus, taip ir neliks kapita
Apgailestauju, kad iš lietuvių su ku
lo skirto luboms. O abidvi ponios
jau maukšlina kepure su akiniais ant
riais jam teko darbuotis nuo 1937 —
tiek susirinkime kalbėjusi, tiek ponia
kaktos, sugriebęs ranką dar pažvelgia j
1942 m. nepavyko sulaukti bent vieno
Mošinskienė laikraštyje davė tik pabaakis, nusišypso rr dainuodamas "čiau,
atvirai nuoširdaus "prisiminimų" žiups
čiau bambina. Sėdasi ant savo burzgian "imus, nepaliko čekio (kiek aš prisimenelio — tai lyg liko nebesugrąžinama
čio "žirgo" ir dumia Mauá link. — Buvo iu per paskutinius trisdešimts metų,
"skola" jų šviesaus bendradarbiavimo
ir nebėra. — O kaž kas liko, lyg tos šyp nei girdėjęs, nei regėjęs, kad p. Mošins"Vyčių" chore, jo organizuotame ir
senos spinduliai ir juokas, didelio džiaugs -<ienė būtų davusi auką, kuriam nors
kt. reikalų reikaluose. — Gal būt neno
mo puokštė tarsi pabirusių žiedų kvapai Jetuviškam reikalui). Su pabarimais ir
rėta, o gal sąmoningai, nenorint save
patarimais, (nors šie pastarieji kartais
gaiviną...
palikti jo nuostabios asmenybės šešėly-'
būna naudingi) jokio remonto padary
je.
Akimirkos. —
ti negalima. Tai nieko nepadarysi. Su
Su gilia pagarba ir ypatingai graudžiu
ir jos dingo, kai nuovargis nugalėjo ir lubų remontu reiks palaukti, nors po
sentimentu perskaičiau "Anapus Marių", palaužė ąžuolą, kai įsivėlė j Šv. Juozapo nia Mošinskienė salę ne tik kluonu,
pastaruoju laiku išleistą "Venancijaus
Bendruomenės pirmininkus. Tarpusavio bet ir tvartu vadintų. Kantrybės po
Ališo poezijos rinktinę — Čikagoje
rietenos mumyse, ne vieną auką jau nu nios.
1985 m. Ateities Literatūros Fondo,
sinešė. Dar dabar man skamba telefono
Kun. J.Šeškevičius
kurios mecenatas užmokėjęs visas jos
ragelyje jo tylūs sunkiai tariami žodžiai:
klebonas
_
spausdinimo išlaidas, yra poeto Venan
"Halina, viskas baigta, sudiev..." — "O
cijaus Ališo - Armino jaunystės metų,
ne, prelate. Jūs turite gyventi, Jūs pa
gimnazijos bendraklasis, artimas drau
sveiksite..." Nutrūko baisas raudoje.
MÉDICA - GYDYTOJA
gas, čikagietis Petras Kasulaitis". Reda
Po kelių dienų nuaidėjo laidotuvių
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
gavo K. Bradūnas, poeziją jvęrtino A.
skaudūs varpai — Aleksandras Venanci
_
Rua rx
Quartim Rarhnça
Barbosa, 6
o - B. do Limão
Vaičiulaitis, o biografines žinias davė
jus Arminas užgęso. — Mylinčios pasaulį
Fone: 265-7590
jo buvę mokslo draugai prel. P. Ragarankos nusviro ir tik jo poezijoje jos liko
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
žinskas, prel. L Tulaba ir kt. Įsidėmė
apglėbusios "gyvenimą didį ir gražų glau L
KALBAMA LIETUVIŠKAI
jau pasisakymuose: "Labai socialus jiędžianti prie širdies" — Jo žodžiais.

rDra. HÊLGÍOING
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KUN. ALBINAS NEATVYKS

Paštui streikuojant, Mauá klebonas
telefonu susirišęs su Šveicarija patyrė,
kad kun. Albinas Arminas, nors dėjo
visas pastangas, negali atvykti Brazili
jon savo brolio, a.a. Prel. Aleksandro
V. Armino, mirties 10-mečio paminėji
mui. Visi apgailestaujam tokią nesėkmę.

MAŽŲJŲ "MOTINOS DIENA"

Gegužės, 26, sekmadienį,susirinko
mažieji lietuviukai paminėti visi kartu
Motinos Dieną. Liucijos Banytės vado
vaujami, padedant Kliaricei Bacevičiū
tei ir pianinu palydint Reginai Korsa
kaitei, keturios poros "didžiųjų" pa
linksmino ir maloniai nuteikė tėvų ir
senelių publiką šv. Kazimiero parapi
jos salėj.
Ant scenos išsirikiavo visi "artistai":
Sandra Banevičiūtė, Tomas (bene pats
"didžiausias" — trijų metukų) ir Pau
lius Butrimavičiukai, Lukas Silickas,
Juliana Silickas de Barros, Kamila Silickaitė, Leticija Karasauskaitė, Katia
Tubis Ludovico. Tad jie ir dainavo, ir
šoko, ir deklamavo — viskas lietuviškai:
"Pučia vėjas, Sėjau rūtą, Klumpakojis,
Grybs grybs, Tėveli kalveli, Buvo dė
dė Vilniuj, Bitute pilkoji". Parodė, ką
jie moka lietuviškai — kelis žodžius vi
si kartu; Tomukas ir Pauliukas padek
lamavo eiles Mamytei. Regina Korsakai
tė (Kliaricei Bacevičiūtei švelniai paly
dint pianinu) perteikė Mamytėms visų
vaikų sveikinimus ir linkėjimus. Paskui
kiekvienas iš vaikų įteikė po raudoną
rožę savo Mamytei.

PAŠAUKIMINIS SĄJŪDIS

Dailininkas ANTANAS AUGUSTAITIS, iš
puošęs šv. Kazimiero parapijos salę Motinos
Dienai, prie kelių savo meniškų papuošimų.
Nuotr. P. Rukšio

Per Sekmines šv. Kazimiero koply
čioj 9 vai. Mišias laikė vietinių salezie
čių centro Pašaukiminio Sąjūdžio vedė
jas, kun. Mauro Scaglia. Praleidęs vigili
ją (visą naktj) su 250 jaunimo.São Jo
se dos Campos saleziečių parapijoj, Mo
okoj skatino kurti pašaukiminę grupę,
kuri rūpintųsi pašaukimų žadinimu ir
jų palaikymu. Ir pabrėžė, kad pirmoji
ir pagrindinė priemonė — malda: mal
da pavieniui ir bendrai su kitais, malda
bažnyčioj ir namie, malda, kuri gali
pasireikšti ir asmeniniu pasišventimu.

riuose Sovietų Sąjungos plotuose iš
tremtus ar savanorius misionierius.Mei
dėsi taip pat ir už naują Popiežiaus
Po trumpos ligos, turėdama 80 me
paskirtą už Lietuvos ribų esantiems lie
tuviams vyskupą, Paulių Antaną Balta tų, mus apleido DOMICĖLĖ GUMAUS
KIENÉ gegužės 15 dieną. Velionė bu
kį, kurio vardą skatinosi pridėti ir
prie Mišių kanone minėtino vietos vys vo gimusi Kušonių kaime, Jiezmo
valsčiuje.
P. Vincas Banys filmavo visą šią ma kupo vardo.
Brazilijon atvyko 1927 m. ir pra
žyčių šventę.
Pravedus rinkimus į naują valdybą,
džioj dirbo kavos plantacijose. Vėliau
BLB-nės valdybos pirmininkas, p.
buvo vienbalsiai patvirtinta esanti: pir atvyko į Sanpaulį, kur gyveno iki mir
Jonas Tatarūnas, sveikino Mamytes ;r
mininkas kun. Pr. Gavėnas SDB, viceties. Buvo našlė 17 metų. Išaugino
Liuciją, Kliaricę, Reginą, kurios akty
pirmininkas-iždininkas kun. Fel. Jokusūnų Antana ir Aleksandrą, kurie yra
viai prisideda prie jaunučių lietuviško
bauskas, sekretorius kun. P. Rukšys
sukūrę šeimas.
"švietimo"; ir skatino tėvus gyvai rem SDB.
Velionė buvo pašarvota Quarta Pa
ti BLB-nės pastangas pagyvinti lituanis
rada kapų šermeninėj. Ten kun. Pe
Buvo trumpai apžvelgta Brazilijoj
tinę mokyklą.
tras Rukšys prie karsto laikė mišias
susidariusi gan aštri trintis įvairiuose
ir palydėjo į paskutinio poilsio vietą
Popietė prabėgo jaukioj jaunatviškoj Bažnyčios sluogsniuose, ypač dėl to
lietuviškoj nuotaikoj.
tose pačiose kapinėse. Laidotuvėse
nelemto "caso Boff".
dalyvavo nemažai lietuvių iš Mokos
KUNIGŲ VIENYBĖS SUSIRINKIMAS
Brazilijos lietuvių religiniam gyveni
ir V. Bertiogos. Šalia sūnų su šeimom,
me šiais metais svarbus įvykis bus nau
Antroji Sekminių diena — Brazilijos
liūdesy liko seserys Gracia, Ona ir
jo vyskupi vizitas. Tam reikia pasiruoš
Lietuvių Kunigų Vienybės diena. Ir
Marytė.
ti. Bet, kadangi dar neaišku, kada
šiemet nors São Paulo lietuviai kunigai
tiksliai atvyks ir kiek laiko galės čia %
VEIKLOS KALENDORIUS
suėjo tokiai sueigai gegužės 26, šv. Ka
pabūti, negalima tiksliai ką nors supla
zimiero parapijos patalpose.
Birželio 6: Msgr. Al. Armino 10-metis
nuoti. Tačiau numatoma savaitgalio
Birželio 16: Gedulo Diena (pamaldos kate
Bendroj maldoj prisiminė savo bensusikaupimas su vyskupu galimai Litua
droj)
drabrolius čia, Brazilijoj, įvairiose P.
nikoj, vyskupo pravestos rekolekcijos
Birželio 23: Joninės Lituanikoj (BLB)
Amerikos valstybėse^ Lietuvojjr^žiau-^
visiems, iškilmingos bendros pamaldos Liepos
: Šventkelionė į Apare c id?
V. Zelinoj, sutvirtinimo sakramentas
Liepos 21: Dariaus ir Girėno minėjimas
ANAPUS MARIŲ
lietuvių kilmės jaunimui, kunigų diena.
Lituanikoj
Venancijus Ališas
Galėtu būti ir vyskupo susitikimas su
Rugpiučio 4: Tėvo Dienos minėjimas S?junliet, organizacijom bei asmeninis pasi
9°j
Paminėti Prel. Aleksandro Armino
Rugpjūčio 28: Šv. Kazimiero konkurso prekalbėjimas. Visa tai paaiškės vėliau,
10 metų mirties sukaktuves Ateities
miavimas
susirašinėjus.
Literatūros Fondas (Chicago) išleido
Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazi

jo poezijos rinktinę. Toje pačioje kny
Vyskupas žada atvykti lapkričio ar
miero parapijoj)
goje, trumpa jžimaus dvasiškio ir poeto gruodžio mėnesį.
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj (BLB)
biografija. Knygą galima gauti abejose
Spalio
: Spaudos diena
lietuvių parapijose ir pas Joną Tataruną, Lietuviškos spaudos rėmėjai ; Lapkričio 10: BLSęjungos įsteigimo minėjiAv. Zelina, .1.135 tel. 63-6344.
Knygos kaina 7 dol. (Cr$.35.000). j YRA SAVOS I AUTOS GYNĖJAI Gruodžio 31: Naujųjų Metų sutikimas
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MUSŲ

MŪSŲ ŽINIOS

Sr. João Tatarunas
Presidente Comunidade Lituano
Brasileira
Rua Juatindiba, 28
São Paulo, SP.

Agradeço sensibilizado em meu no
me e do Governo as condolências en
viadas pelo falecimento Presidente
Tancredo Neves. Reitero nosso propó
sito de prosseguirmos ba defesa ideais
Nova Republica. Atenciosamente.
José Sarney — Presidente da
República

PREL. ARMINO PRISIMINIMAS

Birželio (junho) 9 dieną - a.a.Prel..
ALEKSANDRO V. ARMINO mirties
dešimtmečio paminėjimas Mauá mies
te, jo statytoj Nekaltai Pradėtosios
bažnyčioj, 10 vai. sukaktuvinės Mišios.
Būtinai reikalinga, kad lietuvių daly
vautų kiek galima daugiau.
Progai numatyta trumpa brošiūrėlė
portugalų kalba, nušviečiant šio lietu
vio dvasiškio ir nemaraus musų poeto
kilnią asmenybę.
Prel. Armino prisiminimas bus atžy
mėtas ir V. Zelinoj, birželio 30 dieną.

NR. 20-21 (1910) 1985.V,30

Šio "ML" numerio

GARB É S
ONA
G

PREZIDENTO TELEGRAMA

l BLB-nės pirmininko užuojautos
telegramą atsiliepė pats Brazilijos Res
publikos Prezidentas, José Sarney:

LIETUVA

L E I

vyro Jono Gorskio mirties metinių proga (20 Gegužės)

Širdingai dėkojame laikraščio rėmėjai ir talkininkei
už paramą ir pagarbiai prisimename a.a. Joną Gorskj.
ML Administracija

.

Brazilų tautos ir São Paulo Arkivyskupijos

Maldos diena už Lietuvą
minint 45 metus nuo žiauraus Lietuvos pavergimo.

Birželio (junho) 16 dieną, 10,30 valandą

São Paulo Katedroje

Š V.

MIŠIOS,

kurias laikys Arkivyskupijos Augziliaras ir

"Região Episcopal da Sé" Generalvikaras

Vysk. DOM

DÉCIO

PEREIRA.

Stenkimės įrodyti ir mes, kad nors 45 metus kankinta
Dalyvaukime visi. Kas gali — tautiniais rūbais.
OOCCOCCO&SOCCCCQQPOOOOOOQOOCQOÕCCCOCCCOOOCOÇ*

apmokėti 2/3 leidinio "Academia Bra
Pirmadienį aplankė Lituaniką - ir
sileira de Literatura Infantil e Juvenil"
susižavėjo mūsų, lietuvių, vasarviete.
(kitą 1/3 padengs ML).
P.Birutė Jasaitienė jau buvo aplan
kiusi Argentinos ir Urugvajaus lietuvių
Kun. Pr. Gavėnas, BLB-nės valdybos
kolonijas. Jos kelionės tikslas — arčiau
sekretorius
susipažinti su mūsų veikla ir švietimo
IŠKILMĖS S. PAULO ORO BAZĖJE
reikalais.
Jota
Gegužės 22 dieną, S. Paulo oro ba
BLB-nės VALDYBOS POSĖDIS
zė šventė 44 metus savo įsteigimo. Ba
PLB-nės VICEPIRMININKĖS
zės komendantas, aviacijos pulkininkas
APSILANKYMAS
BLB-nės posėdy, įvykusiam gegužės Albertas Siaudžionis, kviesdamas aukš
16 dieną, BLB-nės valdyba svarstė ir
tus aviacijos pareigūnus, neužmiršo ir
PLB-nės vicepirmininkės švietimo ir
aptarė:
lietuvių. Iškilmėse dalyvavo BLB-nės
kultūros reikalams, p. Birutė Jasaitie
ir Sąjungos-Alianęa pirmininkai, Jonas
— Priėmimą ir viešnagę p. Birutės
nė, pas mus paviešėjusi 3 dienas, grį
Tatarūnas ir Aleksandras Bumblis su
Jasaitienės, PLB-nės vicepirmininkės
žo Amerikon gegužės 21 dieną.
žmonomis, ponia Aldona Valavičienė,
švietimo ir kultūros reikalams, kuri
Aerodrome viešnią pasitiko BLBlanko mūsų koloniją gegužės 18-20 dd. Jonas Šermukšnis, Kazimieras Ambra
nės valdybos pirmininkas Jonas Tatazevičius ir dar keli tautiečiai.
— Nustatyti solidarumo mokestį
rūnas ir tarybos sekretorius Alfonsas
Iškilmėse milicijos vyrų choras, įspū
1985 metams — Cr.20.000.
D. Petraitis su žmonomis. Pirmininko
dingai išpildė kelias dainas. Kai pradė
namuose surengtoj vakarienėj dalyva
— Prisidėti prie prel. Al. Armino
jo dainuoti operų arijas, staigmeningai
vo ir kiti BLB-nės pareigūnai.
mirties dešimtmečio paminėjimo.
į dainavimą įsitraukė mūsų kolonijos
Sekmadienį p. Jasaitienė dalyvavo
— Prisidėti prie Gedulo Dienos mi tenoras Kazimieras Ambrazevičius, su
V. Zelinos bažnyčioje lietuvių Mišiose;
žavėdamas savo lyriniu balsu ne tik
nėjimo programos.
vėliau aplankė lietuvių mokyklų rū
— Rengti Joninių šventę Lituanikoj, publiką, bet ir choristus ir jų dirigentą.
mus ir šv. Kazimiero parapiją bei MŪ
Pulk. Albertas Siaudžionis, parodyda
kartu su jaunimu, birželio 23 dieną.
SŲ LIETUVOS redakciją ir spaustuvę.
mas didelį palankumą lietuviams ir ne
Vakare, šv. Kazimiero p-jos salėj, da
— Patvirtinti USA 20.oo simbolinę slėpdamas lietuvio kilmės tokiose aukš
vė pranešimą apie lietuvių kultūrinę
paramą Lituanistikos Katedrai Illinois tose pareigose, yra vertas mūsų, lietu
veiklą ir atsakinėjo į duotus klausi
un-te ir USA 10.oo Lietuvių Katalikų vių, didžiausios pagarbos. Jam linkime
mus. Netrūko ir diskusijų apie mūsų
Kronikos Sąjungai LKB Kronikos leidi kuo geriausios sėkmės tose aukštose
veiklos trūkumus.
mo išlaidoms padengti.
pareigose.
Jota
AR ŽINOTE, KAD
— Surengti Dariaus ir Girėno minėjiM U S Ų
L I E- T U V A mą Lituanikoj liepos 21 dieną.
--------- CURSO -----------

PARDUODAMA
— Kadangi rašytojas Henrique LošinsV. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, kas Alves daug nusipelnė skleisdamas
AV. ZELINA 831 ?
Lietuvos vardą Brazilijos intelektualų
_______________
__ tarpe, valdyba patvirtino įsipareigojimą

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITLANO
POR CORRESPONDÊNCIA
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