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'87-tuosius

São Paulo asmeninės lietuvių šv. Kazimiero įž
parapijos klebonas, kun. P r. Gavėnas, SDB,rug*|j
piucio 18 lankydamasis Valencijoj, Venezueloj, o rugsėjo 8 pačiam São Paule, skelbė reika
lą aktyviai ruoštis jau artimam Lietuvos Krikš
to Jubilėjui.

Stenkitės atspėti laikų ženklus (cfr.
Mt 16,3; Lk 12,56)
Gerai naudokite laiką (Et 5,15)

Pop. Jonas Paulius II, keturias dienas
(1985.1.26-29) lankęsis Venezueloj, atsi
sveikindamas pabrėžė kelis kart išreikš
tą paskatinimą: "Venezolano, renueva
tufe".
Pietų Amerika skiria 9 metus (devyn
metį) pasiruošti krikščionybės įvedimo
5-tam šimtmečiui tinkamai atšvęsti
(1994). Ukrainiečiai taip pat jau iš anks
to rengiasi krikščionybės 1000-mečiui
paminėti 1988 metais. O mums 600 me
tų krikščionybės Jubilėjus jau visai čia t
pat - 1987 metais. Ir kaip mes ruošia
mės tinkamai j j atšvęsti? !

Kazimierinis jubilėjus mus "užpuolė"
beveik netikėtai, nelauktai — nepasiruo
šusius, nemokančius jj atšvęsti tinkamai,
nesugebančius juo pasinaudoti religi
niam atsigavimui ir musų Šventojo bei
Lietuvos vardo deramam išgarsinimui.
Jei ne pats Popiežius - lenkas, kaip mes
pabrėžiam
kuris iškėlė, išnešė šv. Ka
zimierą, o su juo ir Lietuvą, j tarptauti
nius vandenis, būtume gal pasitenkinę
tik kokiom ten iškilmingesnėm pamal
dom, plačiau išgarsintais pietumis — ir
jubilėjus baigtas.
Tiesa, Lietuvos vyskupai skyrė 3 me
tus dvasiniam jubilėjaus paruošimui.Bet
tatai buvo (okupuotoj ir persekiojamoj)
Lietuvoj. O čia, išeivijoj? Tik gal koks
susirūpinimas medžiaginiais reikalais...
O kaip bus pas mus su '87 metų jubilėjurn?!

"Venezolano, renueva tu fė"! — šau
kė Popiežius venezueliečiams.
Nelaukim, kad mūsų vyskupas, ar
net pats Popiežius, mums šauktų (o mes
gal nuduotum negirdėję): LIETUVI,
ATSINAUJINK SAVO TIKĖJIME!...
Taip mums šaukia jau pats artimas
Lietuvos Krikšto Jubilėjus.
Taip turim šaukti nuolat ir vienas ki
tam.

Taigi, LIETUVI, ATSINAUJINK SA
VO TIKĖJIME!

Kaip? Ką daryti?
Tiesa, laukiam direktyvų, kurias duos
Lietuviu Vyskupo sudarytas Jubilėjinis

ŠILINĖS MOKOJ. Šventėje: procesijoj, mišiose ir minėjime dalyvavo daug žmonių, ypač jauni?
mo. Nuotraukoje Volungės choristai neša Marijos statulą.
Foto A. Kublickas

komitetas. Tačiau šj tą turime pradėt ,
judinti ir mes. — Čia tik kelios paskleis
tos mintys, tarsi prabėgomis praskinti
takeliai.

: ugdyti vadus, liderius...
: organizuoti žadinimą pašaukimų —
apaštalų Lietuvai bei lietuvių kolonijom

: pravesti ir išeiti pasauliečių teologi
- LIETUVI, ATNAUJINK SAVO
jos kursą, ar katechųmenato kursą, siste
TIKĖJIMĄ, pradėdamas nuo paprasčiau
mingai peržvelgiant ir pagilinant visą ka
sių kasdienių veiksmų:
tekizmo programą, atnaujinant pasiruo
: krikščioniškai pasisveikinti (nors
šimą išpažinčiai, komunijai, moterystei,
įeinant į namus): Garbė Jėzui Kristui1,
ligonių patepimui... ir užbaigiant krikšte
arba: Garbė Kristui!
apeigų atnaujinimu;
: pasimelsti, ar bent persižegnoti,
: kurti, lankyti "maldos būrelius",
prieš valgant ir pavalgius;
juose aktyviai dalyvauti;
: palinkėti valgantiems: Sotink, Dieve!
: ar dalyvauti "cursillo" ar kokiam
kitam katalikiškam sąjūdy;
: palinkėti dirbantiems: Paaėk, Dieve!
: rytą ir vakarą pasimelsti;
: palaikyti ir pagyvinti kasdienį roži
nio kalbėjimą...

: įvesdinti j namus kryžių, Marijos,
šv. Kazimiero paveikslą...

— Paskui

: pagyvinti, atnaujinti, įprasminti lie
tuviškus religinius papročius (pav. Kū
čios, lietuviškos laidotuvės...);
: pagyvinti dalyvavimą sekmadieniais
ir šventėmis šv. Mišiose;
: krikščioniškai švęsti gimtadienius,
įvairias sukaktis, šeimos bei organizaci
jos šventes;
: prieiti išpažinties ir komunijos bent
pr didžiąsias šventes...

— Paskui (čia jau reikia platesnio organizuotumo):

: ar bent pravesti rekolekcijas, ar "mi
sijas", religinius jaunimo susibūrimus...

— Kulminacinis jubilėjaus punktas:
bendras lietuvių atnaujintas "krikštas".
— Jubilėjaus prisiminimui: pastatytas
lietuviškas kryžius (ar kas panašaus/.

Aišku, galės būti daug geresnių ir
konkretesnių planų. Reikia apgalvoti,
pristatyti, apsvarstyti, galutinai supla
nuoti, veikti.
z ?’
Čia iškyla klausimas: Kas (imsis inicie
tyvos, planuos, praves)? Kur? Kaip?
Kam? Kada? ...
Visa tai įeina į platesnį organizacini
planą.

Tačiau tuos paprasčiausius, kasdienio
gyvenimo veiksmus, kurie buvo priminti pradžioj, jau reikia pradėt sukrikščio
ninti dabar.
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Iš Lietuvos K. Bažnyčia Kronikos N r. 66
KUNIGO JONO - KASTYČIO MATULIONIO
IR JAUNUOLIO ROMO ŽEMAIČIO
TEISMAS

jim*

* <v-> padaryta.

Kun. J MATULIONIS saVo gynimosi kal
boje pare / .-Jog kėlinių dienoje jokio nusi
kalti™
ra padaręs, tik kaip kunigas kartu
1985 m. sausio 17-18 d. Vilniuje, LTSR Aukš
su tikindsh^ ; atliko religines apeigas, nuro
čiausiame teisme, įvyko kun. Jono-Kąstyčio
dytas "ApeJ^e". Teisiamasis stebėjosi, kad
MATULIONIO ir jaunuolio Romo ŽEMAI
20 vai. vakaro 20 minučių procesija į kapines,
ČIO teisminis procesas. Į "atvirą" teismo pa
giedant Visų šventųjų litaniją, drumstė rimtį
rodiją buvo įleisti tik patys artimiausi teisiamų
(tik neaišku kieno, ne* vykdomasis komitetas
jų giminės. Pažįstami, draugai ir artimieji, nuo
negavo nė vieno skundo), o dažni girtų asme*
lat stebimi saugumiečiui ir gatvėje patruliuojan
nų naktiniai triukšmavimai miestelio gatvėmis
čių milicininkų, meldėsi Aušros Vartuose. Kun.
nesukelia net rimtesnio milicijos susidomėji
J. MATULIONĮ teismas kaltino pagal BK
mo. | kaltinimą, kad rajono valdžia perspėjo
199 str. III. d., t.y., religinių eitynių organiza
kleboną kun. G. STEPONAITĮ, jog eiti į kapi
vimu, miesto rimties drumstimu, transporto
nes negalima ir kun. J. MATULIONIS tai žino
eismo trukdymu. R. ŽEMAITIS buvo kaltina
mas pagal tą patį 199 str. III d. ir 201 str., t y., jo, kaltinamasis paaiškino, kad tai netiesa, jo
kio išankstinio perspėjimo jis nežinojo ir kle
pasipriešinimu valdžios pareigūnams R. ŽE
bonas G. STEPONAITIS jam nieko nėra sakęs.
MAITIS, tikintiesiems procesijos būdu einant
Kun. J. MATULIONIS ginamosios kalbos me
j kapines, uždėjo ant peties ranką ir tokiu bū
tu buvo dažnai pertraukiamas. Paskutiniame
du neleido prie kunigo J. MATULIONIO priei
žodyje kun. J. MATULIONIS dalinai pakarto
ti miesto vykdomojo komiteto pirmininkui
jo gynimosi kalbos ištraukas, akcentuodamas'
GUDŽIŪNUI - red. past/.
artimo meilės, tolerancijos tarpusavio santy
Prokurorė SKAUDIENĖ kaltino teisiamuo
kiuose stoką. Paminėjo grubų pareigūnų elge
sius prasižengimu religinių susivienijimų nuosį suėmimo metu - sumušimo žymės ant ran
statáms, akcentavo, kad religinėms eisenoms
kų galutinai neišnyko net iki teismo dienų.
būtinas specialus rajono ir vietos valdžios leidi Kun. J. MATULIONIS kaltu neprisipažino,
mas, kad procesija drumstė gyventojų rimtį,
nesigailėjo, kalbėjo, kad visur, kur tik jis bus,
trukdė transporto eismą, o R. ŽEMAITIS akty stengsis gerai atlikti savo kaip kunigo pareigą
žmonėms. Jaunuolis R. ŽEMAITIS paskutinia
viai prisidėjo prie eisenos organizavimo, kvietė
į procesiją vaikus ir jaunimą.
me žodyje padėkojo tėvams už religinį auklėji
mą, pažadėjo neužmiršti maldos ir visur ir vi
Iš tūkstantinės minios, dalyvavusios Vėli
nių procesijoje j kapines, j teismą buvo pakvies sada stengtis būti geru, pavyzdingu kataliku,
o patį suėmimą traktavo, remiantis Kristaus
ti tik keturi liudininkai: parapijos klebonas
pasakytais žodžiais: "Jei mane persekiojo, per
kun. Gintas STEPONAITIS, dėl neaiškių prie
sekios ir jus... Mokinys ne didesnis už savo
žasčių neatvykęs j teismą, bažnytinio komite-;
mokytoją... "Savo kalboje priminė teismui,
to pirmininkas ir du teisiamo jaunuolio broliai
kad jau mokyklos suole už savo įsitikinimus
— Arvydas ir Edmundas ŽEMAIČIAI. Visi ki
ne kartą buvo tekę nukentėti, o, atsisakius neš
ti liudininkai — milicininkai, dragovininkai, ■
ti vėliavą, klasės auklėtoja grasino jam net Ki
vairuotojai, nežinia, kaip tą vakarą j bažnyčią
nijos siena.
patekusi netikinti moteris, miesto vykdomojo
komiteto pirmininkas ir kt Kaltinamieji atsi
Teismo nuosprendis: kun. J. MATULIO- '
sakė advokatų, gynėsi patys. Liudininkai kal
N IS nuteistas trims metams laisvės atėmimu
bėjo nesklandžiai, painiojosi savo parodymuo pagal B K 199 str. III d., bausmę atliekant ben
se... Kun. J. MATULIONIUI paklausus vairuo dro režimo lageryje. R. ŽEMAITIS — pagal
tojo, kiek laiko jis prastovėjo dėkeisenos, pas B K 199 str.lll d. ir 20 1 str. 2m. laisvės atėmi
mu, bendro režimu lageryje.
tarasis atsakė, kad apie 5 min. kol praleido
procesiją, ir jokios žalos jam dėl tokio pastovėPirmininkas blogai užpildė prisiregistravi-
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mo blankas, tai trūko kokio nors parašo. Už
pildytą formų Nr. 15 pasininke atmetė ir, atsi
nešusi naują blanką, užpildė ją savo ranka, rei
kalavo kad ant jos būtų ir SADÜNAITES para
šas. Pasininkės duotą formą Nr. 15 J. SADUNAS netyčia sugadino. Gavęs kitą blanką, už
pildė savo ranka. Kai užpildytus ir pasirašytus
prisiregistravimo dokumentus nunešė j pasų
skyrių, pasininke BIČKOVA pradėjo šaukti,
kodėl ne jos ranka užpildyta blanka, grasino
nepriimsianti dokumentų. Bet kažkur nuėjusi
ir pasitarusi, ramiai priėmė dokumentus, tik
negrąžino SADÚNAITÉS paso, reikalaudama,
kad Nijolė pati ateitų j pasų skyrių, atsinešdama įklijavimui j pasą naujas nuotraukas.

SADŪNAS prisiregistravo per tris savaites.
Tas pats ir su įsidarbinimu. Kol neregistruo
tas niekas nepriima T darbą. Sausio 2 5 d. 22,30
vai. Į SADÜNIJ butą atėjo milicijos vyr. Itn.
TOKRANOV ir, net nepasisveikinęs, užsipuolė
šeimininkę, kodėl šis dar neįsidarbinęs - SADŪ
NAS ramiai paaiškino, kad pagal įstatymus jis
turįs įsidarbinti per tris mėnesius. Milicininkas
nebesusivaldė ir pradėjo šaukti: "Mes tau paro
dysim kg reiškia nedirbti".
Pradėjus ieškoti darbo, paaiškėjo, kad dirb
ti pagal specialybę kelias užkirstas. Prie pašto
Nr. 43 kabojo skelbimas, kad trūksta laiškiniokų.J. SADŪNAS kreipėsi j pašto viršininkę.
Ji priėmė jo dokumentus ir prašė užeiti po dvie
jų dienų. Kai sutartu laiku J, SADŪNAS nuė
jo pas viršininkę, ši, pamačiusi jj, išsigando ir
pasakė, kad priimti negali, nes nėra laisvų vie
tų, o tos pačios dienos vakare Vilniaus "Vaka
rinės naujienos" skelbė, kad pašto skyriams
reikalingi laiškininkai. Galiausiai J. SADŪNAS
kreipėsi j miesto gyventojų įdarbinimo biurą,
bet vėl ta pati istorija: visais duotais adresais
darbo niekur negavo.

Negana to SADŪNAMS neleidžiama gauti
laiškų iš užsienio. Nuo 1981 iki 1985 jie nega
vo nė vieno laiško iš užsienio bičiulių. SADŪNAITEI per minėtus keturis metus iš užsienio
atėjo tik du laiškai: iš Milano ir Cisena. Iš ei
sena laiškas išsiųstas 1984 m. lapkričio 9 d.,
ant kurio kitoje pusėje užrašyta — 88 5; iš Mi
lano išsiųstas lapkričio 19 d. su numeriu 989.

Paeeicūnai įvairiausiomis progomis stengia
si sužinoti, kur yra N. Sadunaitė. J. SADŪNAS
prisiregistravimo metu apie seserį užklaustas,
atsakė, kad sesuo yra namuose. Pareigūnai ty
lėjo,
SVEIKINAME
Sveikiname pasaulio Pabaltiečių organizuo
jamą taikos žygį - BE TAUTŲ LAISVĖS NE
GALI BŪTI PASTOVIOS TAIKOS. Visose
taikos konferencijose turi būti keliamas šis
šūkis. Kokiu vardu reikia vadinti Berlyno kon
ferencijos dalyvius, ppgaudinėjančius pasaulį
ir siekiančius sudaryti įspūdį, kad socialistinių
šalių tikintieji turi pilną laisvę? Tikrieji taikos
kovotojai socialinėse šalyse yra sunkiai per
sekiojami.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c na nc as.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04

V. Prudente • Fone: 274-0677

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R, Niciporciukas
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 • lo and.

Res.; 2744886

V. Prudente Fone: 273-Ó696
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LIETUVA

LIETUVIAI PASAULYJE
URUGVAJUS
VENEZUELA
MARIJOS GiMTĄDIENIS

Montevido ŽINIOS praneša, kad
"rengiantis švęsti Marijos gimimo 2000
metines rugsėjo 8-tą, išvakarėse, rugsėjo
7, 16 vai. aikštėje "Trenta e Tres" buvo
kalbamas rožančius, kuriam vadovavo
aikivyskupas José Gottardi. (Si malda
ten jau kalbama pirmaisiais mėnesio šeš
tadieniais nuo birželio mėnesio".

Venezuelos Lietuvių Bendruomenė
leidžia žiniaraštį TĖVYNĖN, kurio Nr.
2-3, 1985 m. pasiekė ir Braziliją.

Gan platus (36 puslapiai), alsuojantis
gyvybe, rūpesčiais, ryžtu, veikla. Ten ir
bendra Bendruomenės veikimo apžvalga:
Vasario 16-tosios šventė SAN CASIMI
RO mieste ir bažnyčioj, Motinos diena,
Jubilėjai (Dr. V. Dambrava, p. Julius
Vaisiūnas, inž. Bronius Deveikis), naujos
REIKŠMINGA KAIMYNYSTĖ
valdybos rinkimai, feljetonai, straipsniai,
pasisakymai. Ten ir SKAUTYBÉS skyre
Argentinos Lietuvių Susivienijimo
vaikų ir jaunių ansambliai, lydimi vyres lis ir JAUNIMO ŽINIOS: vedybos, cho
niųjų (viso 55 asmenys), išvyko į Monte-“ ras, Lino Dambravos koncertas, Vikto
video, Ten rugsėjo 20 d. Urugvajaus Lie ro ir Baliaus Petrasevičių laivas LITUAtuvių Kultūros Draugijos valdyba rengia NIA ir pan. Kuo jie taip pat nemažai di
džiuojas, tai dažnai TV ekrane matoma
eilę įvairių parengimų, kurie tęsis visą
Miss Venezuela, Silvia Martinez Stepusavaitgalį. 21 - šeštadienį, jvuks meni
lionis — Stepulionyté. Silvio^motina,An
nė programa, kurią atliks svečiai iš Ar
gela Stepulionyté de Martinez, buvo pri
gentinos ir vietiniai "Rintukai", o sek
madienį — bendri iškilmingi pietūs."Kas pažinta visų varžovių motinų karaliene.
galėtų savo namuose priimti dviem nak
Venezuelos lietuvių kolonija gyva. Ir
tim vieną kitą svečią, prašome pranešti
gyvai lietuviškai nusistačiusi. Ir jaunimas
Kultūros Draugijos valdybai", skamba
— lietuviškas (susirinkimuose kalba lie
atsišaukimas.
tuviškai; ir nereikia vertėjo!).
Tikrai pavyzdinga tokia bičiuliška ir
Venezuelos lietuviai organizuojasi rr
kultūringa kaimynystė.
ruošiasi vysk. Pauliaus Baltakio lankymuisi Venezueloj ir susirūpinę ypač sun
kia Popiežiškosios Lietuvių Misijos Ve
ĮSPŪDŽIAI APIE BRAZILIJĄ
nezueloj direktoriaus, kun. Ant. PerkuViešnia iš Urugvajaus, praleidusi atos mo, liga.
togas Brazilijoj, aprašo ŽINIOSE savo 1
ARGENTINA
įspūdžius. Tarp kita ko rašo: "Brazilijoj
gyvenimo sąlygos panašios į mūsų. Vie "NIJOLĖ" ISPANIŠKAI
ni gyvena geriau, kiti prasčiau. Lietuviai,
Argentinos lietuviai išleido ispaniš- pas kuriuos teko būti, gyvena gerai.Man
kai Nijolės Sadūnaitės KAIP AŠ PA
susidarė įspūdis, kad ten visi labai daug
KLIUVAU į KGB OBJEKTYVĄ valgo..."
LAS MEMÓRIAS de Nijolė Sadūnaitė,
objetivo e victima de la K.G.B. ZeferiVOKIETIJA
no Juknevičiaus vertimas, LAIKO
"LIETUVIŠKI" KRYŽIAUS KELIAI
spaustuvė, Avellaneda, Bs. As. Antroji
laida — 1985 (Kaina nepažymėta), 67
Vokietijos seselė Michaele sukūrė
puslapiai, su kun. Aug. Steigvilos prista
Kryžiaus Kelius su trumpomis meditaci
tymu, Avellanedos vyskupo ir CELAM
jomis, imdama medžiagą iš tikėjimo per
pirmininko Mons. Antonio Ouarracino
sekiojimų Lietuvoje. Pateiktos ištraukos
"įžangine pastaba", 6 puslapiais "Trum
iš laiškų kun. A. Svarinsko, N. Sadūnaipos informacijos apie Lietuvos istoriją",
tės, kun. S. Tamkevičiaus, B. Gajausko,
V. Petkaus, A. Terleckio, J. Bieliauskie kurią parašė C.l. (J).
nės. Prie tekstų pridėtos ir jų nuotrau
kos. Tekstas vokiečių kalba, pritaikytas
jų visuomenei. (Žinios, 1985.7.28).

CURSO

Išversti j ispanų kalbą ir atspausdinti,
Nijolės Sadūnaitės pergyvenimai (ir Lie
tuvos kančia) lengvai pasklis po Pietų

AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes
Pura motore* informaçõe*

Rua Juatindiba, 28

Fone: 273-0338

qj ^4 São Paulo, SP,

Amerikos žemyną. Tuo ne tik pagarsi
namas Lietuvos vardas i.r sunki dabarti
nė josios padėtis, o ir daugeliui, dar ak
lai tikinčiam komunizmu, atvers akis j
"raudonąjį rojų'.

Tad sveikinimų Argentinos lietu
viams ir už šj labai vertingą darbą.
(MŪSŲ LIETUVA)

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Pirmoji, platesnės apimties, Lietuvių
Tautinių šokių šventė Argentinoje įvy
ko rugpjūčio 24 Berisso mieste. Dalyva
vo apie 200 šokėjų: Argentinos Lietuvių
Centro, S. L. A., Berisso Nemuno-ir Min
daugo ansambliai.
Oficialiojoj programoj buvo: rugpjū
čio 24 d., 10 vai. pamaldos Maria Auxi
liadora bažnyčioje, 11 vai. iškilmingas
aktas prie ateivių „paminklo, 20 vai. cen
trinis aktas; Pirmoji Lietuvių Tautinių
Šokių Šventė Argentinoje, šventė susi
laukė Argentinos Prezidento Raul Alton
sin'o ir kitų augštų pareigūnų sveikini
mų.
Iš Urugvajaus šventėje dalyvavęs Mon
tevideo "Ąžuolyno" vadovas, Antanas
Grigorio Sleivys, aprašydamas ŽINIOMS
savo įspūdžius, tarp kita ko sako: "Tik
rai nuostabu, kad Argentinos, Pietų
Amerikos, krašto lietuviai sugebėjo su
rengti tokią didelę šventę vien tik su sa
vo krašto ansambliais".

TALKININKAS IŠ JAV
Virš dviejų mėnesių praleido Argenti
noje stud. Erikas Vasiliauskas, kurį
PLB-nė pasiuntė iš JAV-bių į talką lietu
vybės išlaikymo darbe. Medicinos stu
dentas, praleido savo atostogas ypač
dirbdamas su Argentinos lietuvių jauni
mu. "Jam teko susidurti su jaunimu,ku
ris nekalba savo tėvų, t.y. lietuvių kalba
Su juo draugaudami, tie, kurie turėjo
gerus norus, galėjo bent kiek susipažin
ti su lietuvių kalba", rašo "Argentinos
Lietuvių Balsas". "Jis turėjo, kaip pats
sakė, platesnio veikimo užmojį; bet tai
kiek padarė, yra nemažas įnašas, kad
lietuvybė, po Pietų Kryžium, ilgiau bū
tų gyva".

RESTORANAS
VIKTORAS \y LUKAVlClUS
Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai
MA: ONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • TeL 4418846
SÃO CAETANO PO SU L
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SOVIETŲ DELEGATAS OTTAWOJE
PUOLA KUN. SVARINSKĄ

' Kunigas Alfonsas Svarinskas buvo
linksniuojamas žmogaus teisių konfe
rencijoje gegužės 22 d. Sovietų delega
cijos vicepirmininkas Kondraševas pa
neigė Vakarų kaltinimus, kad sovietai
kalina žmones už religinę veiklą ir pa
reiškė, jog niekas nebuvo įkalintas už
religines pažiūras ar religijos praktikavi
mą. “Nors sovietų delegacija yra nusi
stačiusi prieš individualinių atvejų disku
tavimą, mes panaudosime Svarinską
kaip pavyzdi“ — kalbėjo žmogaus tei
sių žinovu tapęs KGB karininkas.
Anot Kondraševo, Svarinskas buvęs
“21 žmones nužudžiusios ir jų nuosa
vybę sudeginusios grupės“ ryšininkas,
• turėjęs tris suklastotus pasus. Nors Va
karuose jis aukštinamas kaip “religinis
kalinys“, jis tesąs paprastas “nusikalte
lis“.
Debatų metu, JAV-ių delegacijos pir
mininkas Ričardas Schifteris du sykius
pareiškė Kondraševui, kad jis netiki jo
aiškinimais. Neįmanoma tikėti, kad
“21 žmonių nužudymo“ bendrininkas
butų buvęs apkaltintas tiktai “dntisovietine agitacija ir propaganda“, tvirtino
Shifteris.
Šį epizodą birželio numeryje komen
tuoja ELTOS biuletenis anglų k. Poka
rio metais, rašo ELTA, sovietų okupaci
nėms pajėgoms Lietuvoje pasipriešino
stiprus partizanų sąjūdis, kurį rėmė pla
tus tautos sluoksniai. | Kondraševo tvir
tinimus reikia žiūrėti labai skeptiškai,
nes sovietiniai teisingumo organai tuo
metu elgėsi labai sauvališkai net ir pagal
dabartinius sovietinius standartus ir dau
guma tais metais paskelbtų nuosprendžių
pasirodė nieko bendro neturintys su tik
rove. Tai pripažino ir aukščiausieji sovie
tinės valdžios organai, kaip pvz., Chruš
čiovas savo 1956 metų vasario mėnesį
pasakytoje kalboje, kurioje jis pasmerkė
nepaprastus teisėtumo pažeidinėjimus
Stalino laikais.

Be to, rašo ELTA, jei Svarinskas ir
butų rėmęs lietuvių laisvės kovotojus,
tai nepadaro jo “nusikaltėliu“. Lietuvių
partizanų kova buvo savigyna prieš oku
pacines pajėgas. Tokia savigyna, tarptau
tinės teisės akimis, yra teisėta; agresorių
teisminiai organai neturi teisės nei teisti,
nei teisinti, nei patsai jų buvimas oku
puotoje šalyje yra nusikalstamas veiks-
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mas. jei lietuvių partizanai (ir juos neva
rėmęs Svarinskas) yra kalti, tada kalti ir
prieš nacių okupantus kovoję prancūzų
ar italų pogrindininkai, jugoslavų parti
zanai, ir lenkų armija.

Pasak EITOS, amerikiečių delegato
komentaras buvo taiklus. Mėgindama nu
kreipti dėmesį i tariamus (ir nejrodytus)
kun. Svarinsko nusikaitimus ankstyvai
siais pokario metais, sovietinė delegacija
temėgino nuslėpti dabartinių kaltinimų
trapumą.
(ELTA)
PUOLIMAI PRIEŠ “KOLEKTYVINI
NACIONALIZMĄ“ IR IŠEIVIJOS
VEIKLĄ

Kompartijos CK teorinio žurnalo Komunis 1.3 kovo numeryje, doc. Valenti
nai ’ - iutka aprašo masyvią “kapitalisti
nės Amerikos“ kampaniją prieš Sovietiją.
Kaip skelbia straipsnio pavadinimas:
“Kolektyvinio nacionalizmo koncepcija
— Imperializmo teorinis ginklas“. Viena
konkreti tokio “kolektyvinio nacionaliz
mo“ forma esąs “Pabaltijo nacionaliz
mas“ kuriam “imperializmo specialiosios
tarnybos skiria specifinę funkciją būti
svarbiausiu ideologiniu ginklu separatis
tinėms, antitarybinėms nuotaikoms
skleisti tarp Pabaltijo tarybinių respubli
kų tautų“.

puoselėti draugiją“ (Association for
the Advancement of Baltic Studies).
Šios tarptautinio akademinio pripažim
mo susilaukusios organizacijos veiklą
Lazutka aprašo kabutėse: “ 'Mokslinės
studijos', 'simpoziumai' ir 'konferenci
jos'.“ Jos publikacijose, esą “gausu su
klastotu faktų, antitarybinių išpuolių“
Užkliūva ir “Metmenų“ žurnalui, neva
propaguojančiam “kolektyvinio nacio
nalizmo“ pasaulėžiūrą. Tą nomenklatū
rinj propagandistą bauginantį “neoną
cionalizmą“ jis sieja ir su JAV-ių “neo
konservatorių ideologija“. Pasak Lazuk
tos, beveik kiekvienas Europos ir Azijos
“buržua“ nori kuo greičiau “amerikam
zuotis“ ir susijungti su Amerika, “kad
būtų išgelbėtas kapitalizmas“ “Mono
polistinė buržuazija“ mėgina sustabdy
ti “istorijos pažangą“, kuriai atstovauja
Sovietų Sąjunga, bet tai jai nepavyks
užtikrina savo skaitytojus Lazutka. Jo
straipsnis yra geras pavyzdys, kokio ly
gio yra pasiekę tarybiniai “docentai“

Susirūpinimas antitotalitarine ir antį
imperialistine išeivijos veikla ryškus ir
tame pačiame Komunisto numeryje re
cenzuojamoje J.Lakio knygoje Antiko
munizmas ir tikrovė (V. Mintis, 1984)
Autorius rašo, kad “reakcinė“ išeivija
suklęri kalėjusi. Lietuvių emigracijos
“nacionalistinės ir antikomunistinės
Lazutka vadina “labai reikšmingu“
propagandinės akcijos dažniausiai rem.o
nutarimą nuo 1934 m. spalio 8 d. per
si Tarybų Lietuvos valstybingumo nem
kelti “Pabaltijo valstybių skyrius“ iš
pažinimu“. Savo “reakcinę 'vadavimu
“Laisvės“ į “Laisvosios Europos“ radijo veiklą š*os atplaišos papildo neigiamai
stotį. Cituojamas abiejų stočių vadovas
tarybinę tikrovę apibūdinančiais faktais
James Buckiey: “Tuo pačiu bus labiau
Lakis tvirtina, kad išeivijos “sovietui n
pabrėžtas JAV užsienio politikos nusis gų 'moksliškumas'... pasirodo beesąs tik.
tatymas nepripažinti Lietuvos, Latvijos tuščia frazė“. 0 “ 'vadavimo' vizijos
ir Estijos valstybių prisijungimo (sic)
esančios “persismelkusios nacionalistine
prie Tarybų Sąjungos“. (Originale Buck- Lietuvos atplėšimo nuo kitų sąjunginių
ley kalbėjo apie “įjungimą“ - “tarybi
respublikų idėja“. Lakis pabrėžia “sočia
nis docentas“ tipiškai suklastojo tekstą). listinės asmenybės ideologinio atsparu
Nepatinka Lazutkai ir tai, jog, esą, “rem mo ugdymo, kontrpropagandos“ svar
damiesi faktu, kad Pabaltijo tarybinės
bą.
respublikos vėliau įėjo į TSRS sudėtį,
Lazutkos straipsnis ir Lakio knyga
imperialistinė propaganda plačiai sklei
yra savotiški komplimentai išeivijai Vis džia 'ypatingos' Pabaltijo tautų padėties
tik pasirodo, kad “merdinti“ išeivija vis
idėją, gina kai kurių imperialistinių vals
dar neduoda ramybės maskvinio totali
tybių... poziciją nepripažinti, kad Pabal
tarizmo tarnautojams. (ELTA)
tijo respublikos įeina j TSRS sudėtį“. 1

iPÃRDUODAMÃS

“Pabaltijo nacionalizmas“, anot La
zutkos, nėra konkreti realybė, bet
“specifinis imperializmo specialiųjų
tarnybų išradimas“. Pabaltijo išeivijos
organizacijas, anot jo, sukūrė ne patys
išeiviai, o “imperialistinės specialios
tarnybos“. Jo pagiežos smaigalys nu
kreiptas į mokslinę “Pabaltijo studijoms

- . ŽODYNAS
DICIONÁRIO

PORTUGÜÉS-LITUAIO
Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją,
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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TANCREDO TĖVYNĖJE SU

Esperantininkais
Kaip kituose kultūringuose kraštuose,
taip ir milžiniškoję Brazilijoje kasmet
Vyksta įvairūs Esperantininkų vietiniairegijoniniai sambūriai ir bendri tautiniai
^kongresai.
Šiemet, 21-masis Tautinis Esperanti
ninkų kongresas įvyko Minas Gerais vals
tijoje, Belo Horizonte mieste, nuo 17
jk. 21 liepos. Belo Horizonte yra 3-čtesię gyventojų skaičiumi, ir vienas iš pa
traukliausių Brazilijos miestų.
Kaip Brazilijos atstovui ir "Brazilą
Katoliko Esperanto Bulteno" redakto
riui, man, šio straipsnio autoriui, derėjo
kongrese dalyvauti, nuo 17 iki 21 liepos
dienomis.

Kongrese dalyvavo virš 700 Esperan
tininkų ir jų simpatizantų, iš beveik vi
sų krašto valstijų ir teritorijų.

Gaila, kad šj kartą iš lietuvių, Espe
ranto kalbos autoriaus bendrataučių,
niekas kitas tame svariame visiems įvy
kyje nedalyvavo.
Žinotina, kad Liudvikas Lozorius
Zamenhof gimęs Baltstogėje - dabarti
niame lenkų Bialystok — visur garsinosi
kaip lietuvis, o ne lenkas ar izraelitas.

LIETUVA
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minuoti ir, ta kalbajvairiais leidiniais
— savo sektą garsinti ir plėsti visame pa
saulyje.
Reikia, kad ir mes lietuviai išeitume
aikštėn bent su Sv Kazimieru ar kuo
panašaus j pasaulį, taip pat Esperanto
kalba, nuo kurios pasaulyje įvedimo,
kaip sakoma,bus išspręsta didelė dalis
dabartinių kalbinių ir kitų problemų.

SÃO JOÃO DEL REI IR
TIRADENTES BELANKANT
Geri esperantininkai, bendrai kalbant
būna ir apdairūs turistai. Jie dalyvauda
mi įvairiuose — vietiniuose - tautiniuo
se — pasauliniuose -- kongresuose susi
pažįsta su vietovių ir žmonių problemo
mis. Be to gali jie praturtinti savo is
torines žinias ir daug ko išmokti iš ap
lankytų brolių — žmonių. Jie gyvena
atsiminimais ir patirtais įspūdžiais.

Ypatingą įspūdį man teko išsivežti
ypačilTancredo miesto,São João del
Rei. Tancredo buvo giliai tikintis ir pa
maldus žmogus. Jis buvo net ir Pranciš
konų tretininkas. Tretininkų kapuose
dabar randasi, labai lankomasi Preziden-^
to Tancredo kapas.

Iš visozSão João Del Rei 80.000 gy
ventojų miestas, kaip ir 800 gyventojų
Tiradentes žmonės - yrą reto pamaldu
Viso pasaulio Esperantininkai gerbda
mo, religingumo,Dievui dėkingumo ti
mi genialųjį pasaulinės Esperanto kal
kintieji.
bos iniciatorių, tuo pat gerbia ir mūsų
Iš jų ypač svarbaus galėtume išmokti
tėvynę Lietuvą, bei buvusį Lietuvos
— tai visokių gimtadienių, sukaktuvių,
"Bialystoke — Baltstogę".
bažnyčiose — su giminėmis ir bičiuliais
Prieštaraudami istorijai, lenkai visom
— atšventimu.
keturiom savinqsi Zamenhofą, dėl to,
Jei ir mes sanpauliečiai katalikai pa
kad jis ilgai gyveno Varšuvoj ir ten yra
palaidotas. Būkime, tad ir mes kiek verž mėgintume švęsti savo ypatingas dienas
lesni neatsisakydami kas sava, kas teisin su mišiomis jei ne darbo dienom — tai
bent sekmadieniais, mūsų, lietuviškos pa
ga ir mums garbinga.
maldus būtų daugiau lankomos, ir pats
Sekmadienį, 21-mą liepos, Kongrese
tautinis - patriotinis gyvenimas taptų
teko laikyti katalikams Šv. Mišias. Mi
daug prasmingesnis.
šios buvo koncelebruotos kartu su vieti
Pasekime, tad, Prezidento Tanęredo
niu naujučiu Esperantininku kun. Ema
nuel Messias. Jis4mažiau kalbantis Espe- ir jo žmonių pavyzdžiais, jei norinie dau
giau nusipelnyti ir Dievui ir Tėvynei. •
rantiškai,norėjo kad aš drąsinčiau katafikus ryžtingiau,jungtis į koidealistų
KPU
gretas, o neužleisti spiritistams visur do-

AR JAU TUiffW SIAS JUODELES?]
NEW YORKO VYRU OKTETAS
S KA M BA DA I N A

LEISKIT Į TĖVYNĘ
LIETUVIŠKU MELODIJŲ RINKINYS
ŽAVINGOS NAKTYS — Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA
Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273*0338
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Prof. Juozas Žilevičius
Rugpjūčio 5 d. Baltimorės ligoninėje,
JAV, mirė muz. prof. Juozas Žilevičius,
gim. 1891 m., kovo 16 d., Jarubaičių
vnsd., Plungės vlsč., Telšių apsk.
J. Žilevičius buvo muzikas, kompozito
rius, visuomenės veikėjas.
Palaidotas Elizabeth. N.J., prie seniau
palaidotos žmonos.

AUKA RELIGINEI ŠALPAI

Airių kilmės misijonierius, kun. Vin
cent Aherne, kuris keliauja po pasaulį
skelbdamas tikėjimo tiesas, pasiuntė 2000
dol. auką Religinei Šalpai. Jis susipažino
su Religinės Šalpos darbais per jos
leidinėlius ir tapo šios institucijos rėmė
ju, ne tik finansine prasme, bet ypač mo
raline. Po apsilankymo Religinės Šalpos
■įstaigoj, kur jis asmeniškai patyrė jos
darbą, jis toliau ryžosi skleisti Lietuvą .
liečiančias žinias pasaulio tikintiesiems,
net tokiose tolimuose kraštuose kaip Ma
laizijoj.
(LIC)
ŽINIOS TELEKSU

Lietuvių Informacijos Centras jau turi
galimybę per akimirką visame pasaulyje
perduoti žinias elektroninėmis kompiu
terio priemonėmis, ši žinių agentūra pra
dėjo siųsti skubias informacijas telekse. :
nuolatiniams spaudos bendradarbiams,',
kurie jas gali moderniškomis komunikn
ciios oriemonėmis priimti.

PAŠTO ŽENKLŲ KONKURSAS

Švenčiant 1987 m. sukaktis Lietuvos krikšto, vykdyto Mindaugo, Jogailos ir
Vytauto, skelbiamas pašto ženklų konkursas. Vatikanas prašomas išleisti šiuos ju
biliejinius pašto ženklus.
Konkurse kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai menininkai. Skiriamos trys premi' jos: pirmoji 600 dol., antroji 400 dol. ir
trečioji 300 dol.
Dėl informacijų kreiptis į Lietuvos
krikšto jubiliejaus vykdomąjį komitetą: .
5620 So. Claremont Ave.. Chicago, IL
60636, USA.
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LIETUVIŲ KULTŪROS KURSAS
Praėjusią savaitę, antradienį ir ketvir
tadienio vakarais, Arvydas Žygas kalbė
jo apie lietuvių liaudies dievdirbių kuri
nius, liaudies skulptūrą. Skaidrėse ir kny
gų nuotraukose matėme kaip liaudis me
džio drožiniuose atvaizdavo Kristų,
Dievo Motiną, angelus ir šventuosius.

ALEKSANDRUI AMBROZEVlClUI
Lietuvoje mirus
broliui Kazimierui ir jo šeimai bei giminėms
reiškiame nuoširdžią užuojautą bei solidarumą

Sąjungos - Aliança
Valdyba

Kristus dažnai vaizduojamas kaip gi
liai susimąstęs, susirūpinęs ir nuvargęs
žemdirbys, liaudies skulptūroje, mums
gerai žinomu "Rūpintojėliu". Žemaičiai
sako, kad Kristus čia vaizduojamas ne
per savo kančias, bet po prisikėlimo nu
žengęs žemėn. Viena legenda sako, kad
Kristus keliavo per pasaulį su erškėčių
karūna,, o išvargęs kelionėje atsisėdo ant
akmenų prie kelio ir graudžiai apsiverkė.
Dėkingi už tas ašaras, žmonės pradėjo
jį vaizduoti ne baudžiantį, bet gailestin
gą Dievą. Nė vienoje kitoje statulėlėj tie
mūsų liaudies skulptoriai neįdėjo tiek
realistinės išraiškos pajautimo, kaip Rū
pintojėlio atvaizde, kur kartais mato
mas beribis nuliūdimas; tas dar daugiau
pabrėžia, kodėl Rūpintojėlis kartais va
dinamas "Smuikeliu". Be Kristaus vaiz
davimo Rūpintojėlio pavidale dar yra
šie Jo vaizdavimo siužetai: Jėzus iš Na
zareno, nešąs kryžių Kristus, Nukryžiuo
tasis ir Kristaus krikštas.
Sv. Mergelė Marija buvo vaizduojama
dažnai kaip Skausmingoji Dievo Motina,
stovinti po nukryžiuotojo Kristaus ant
kryžiaus arba laikanti savo mirusį sūnų
ant kelių (Pieta). Dažnai jos gaiva yra vai
nikuota saulės spinduliais arba žvaigž- <
dėmis, o ant krūtinės, viršuje apsiausto,
vaizduojama liepsnojanti širdis su į ją
įsmeigtais septyniais kardais - septynių
skausmų simbolis. Kartais liaudis atvaiz
davo ir Marijos į dangų paėmimų per
Žolines, kur matome džiaugsmingą Ma
riją tarp meniškai išdrožtų gėlių ir žalu
mynų.

Mūsų liaudies skulptūroj be nebus
gražiausias šv. Jurgio atvaizdavimas, ku
ris buvo liaudies mylimas ūkio gerovės
ir gyvulių saugotojas. Šv. Jurgis visuo
met vaizduojamas ant žirgo, po kurio
kojomis slibinas, šv. Jurgio duriamas ie
tim į gerklę, greta stovi besimeldžianti
karalaitė. Šventas Izidorius, mylimas
žemdirbystės šventasis, vaizduojamas

Liaudis jautė didelį ryšį su šveimi
lyg tai šventieji butų dalis jų šeimos v
tik rodė jiems gilų pamaldumą, bei
(
pat jautė kad yra svarbu sekti švent..
gyvenimo pavyzdžiu, juk šveniiep -m
buvo žmonės kurie ant žemės vaik<
jo ir žmogišką skausmą ir džiaugsmų
patyrė. Sv. Juozapas vaizdavo ge» r
tėvo bruožus, Sv. Ona - gerosios -pestingos motinos, kuri moko sav- - "
terį, Mariją iš maldaknygės skaityt >
mylimas šv. Kazimieras savo gyve«pavyzdžiu mokė būti paklusniems i >
vo valiai ir tyros širdies.

,Kur mes nukeliausimi“

kaip sėjikas arba artojėlis. Kartais dvie
jų jaučių jungu aria angelas ir šventasis
sėja, o kartais šventasis aria ir angelai
sėja. Tai parodė liaudies didelę pagarbą
šventai žemei ir dėlto kad šventasis bu
vo artimas žemdirbių gyvenimui, liau
dies skulptoriai apvilko šv. Izidorių lie
tuviška sermėga, ant galvos užmovė
šiaudinę skrybėlę.
Labai gražios dar yra šv. Antano, šv.
Vincento, Mykolo Archangelo, Sv. Ro
ko, ir Sv. Pranciškaus statulėlės kuriems
taip pat liaudis jautė didelę pagarbą, nes
pagal liaudies tikėjimą jie laimino ir sau
gojo žmones jų gyvenvietes, pvd.šv. Ago
ta saugojo žmones nuo gaisro nelaimės.

į Geriausia dovana: ’ I
u

GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

<

UŽSAKYKITE "MŪSŲ LIETUVĄ' l
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
į
*

Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus

$

Liaudies skulptoriai aprengė švem
sius paprastais kaimiečio drabužiais
švarkais, sermėgomis, sijonais, klumpe
mis, skaromis ir nuomotomis, ir ta- v liudija kokį artumą mūsų žmones
jais jautė. Gilus liaudies tikėjimas iJvdS
niai stiprino žmones sunkiose gyvem'
sąlygose, ypatingai Baudžiavos laikair caro valdymo metais. į šventuosius
jie sudėjo savo rūpestį ir pasitikėjimu
Daug ko ir mes galėtume pasimoky t
mūsų "nemokytos liaudies" Liauda*
kalba j mus per savo paliktas skulptu
ras, nes tai yra pasipasakojimas giliau
liūdesio, kuris dvelkia į mus ir iš Rup
tojėlio, ir iš Lietuvos laukų peisažo
ošimo tų medžių, kurie apsupa tų sum.
lėlių koplytėles ir koplytstulpius D?"
ir pasiliko gyva Lietuvos dvasia pe
kiaušius laikotarpius, nes Dievas negah
jo apleisti žmonių, kurie Jam ir j.o i.i
gui ant žemės tiek meilės parode.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKO'
SPAUDOS IŠLAIKYMO

CURSO AUXILIAR DE ENFERMAGEM D( •
TRABALHO
Curso de especialização destinado a Auxíímm*
de Enfermagem já formados, promovido pela
Cruz Vermelha em convênio com a Fundaceoj.ru

Matriculas abertas: de 02 a 30 de Setembro
Início do Curso: 07 de Outubro
Duração:
45 dias letivos
Horário das aulas: de 2a. a sábado das 8 às 12 hrs
Maiores informações e matrículas das 8 às 1 7
horas de 2a. a 6a. feira na secretaria da escola, à
Av. Moreira Guimarães, 699 - Indianópolis
Telefone 543-3211 - Rama’ 129.
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MUSŲ LIETUVA

mirus rugsėjo mėnesio 13 dieną širdingai dėkoja
me visiems draugams už palydėjimą j paskutinę
poilsio vietą.
Sūnūs, marčios ir anūkai

KKFo administravimas
— Kultūrinį Kazimierinį Fondą globos,
valdys ir administruos šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos atsakingi ir teisėti parei
gūnai.

VYRŲ BROLIJA, kaip visuomet taip ir šymėt
dalyvavo Šiluvos šventėja, A. Kublicko anuo'«aukoje iš kairės: Kazimieras Rimkevičius,JoMakus’veičius ir Jonas Baltaduonis.

STEIGIAMAS
4ULTŪRINIS KAZIMIÊRINIS
FONDAS
Įsteigimas — 1985 m. rugpjūčio
25 d. Atletiniam Klube JUVENTUS,
užbaigiant Kazimierinio Jubilėjaus minė
jimą Kazimierinio Konkurso kūrinių pa
roda bei jų įvertinimu, liko įkurtas KUL
TŪRINIS KAZIMIÊRINIS FONDAS
- FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO. Fondui pradžią sudarė Kazimierinių Metų Ruošos komiteto pirmininko,
kun. Prano Gavėno, įnašas —
Cr. 1.000.000 (milionás kruzeirų).

K K Fo I i k v i d a c i j a — Jei užsi
baigtų ir pranyktų numatytieji tikslai
čia, Brazilijoj, Kultūrinio Kazimierinio
Fondo kapitalas būtų perleistas pana
šiais tikslais veikiančiom organizacijom
kitur.

São Paulo, 1985 metų rugpjūčio 25
dieną -

kun. Pranas Gavėnas, SDB
PS - Visi tautiečiai yra kviečiami KKFą
naLemtmyo
_
- Ypač pagerbkime mirusius mūsų
veikėjus, įamžindami jų vardą
KKFo sąraše.

Rugsėjo mėnesio 12 dieną, išgyvenusi
patrijarkų amžių, su šiuo pasauliu atsis
kyrė JULIJA ČEPULYTĖ DRAUGELIE
NÉ. Velionė buvo gimusi 1896 metais
rugpjūčio 2 dieną, Meškuičių kaime.Jaunystėje mokėsi Šveicarijoje. Šiaip visą
gyvenimą buvo ištikima Dr. Eliziejaus
Draugelio palydovė, visuose jo profesi
niuose, visuomeniniuose ir politiniuose
darbuose. Nuo pat jaunystės priklausė
ateitininkams. Draugeliai j S. Pauli atvy
ko po antrojo pasaulinio karo. Buvo įsi
giję namelį Guaianazes, bet sveikatai su
silpnėjus gyveno sūnaus Kęstučio ir mar
čios Herikos globoje. Abudu labai mėgo
skaityti. Gaudavo daug lietuviškos perio
dinės spaudos, sekė lietuvišką gyvenimą
Ponios Julijos regėjimui susilpnėjus, ska;
tė dr. Eliziejus o ponia Julija buvo ištiki
ma jo klausytoja. Dr. Eliziejui prieš ket
verius metus mirus jos ryšys su pasauliu
pradėjo silpnėti. Su daktaro mirtimi ji
neteko ne tik skaitytojo, bet neturėjo
ką globoti, kuo rūpintis ir liko labiau
vieniša.

Iki paskutinių dienų turėjo šviesų
protą, neblogą atmintį, nors fizinės jė
gos vis silpo. Jau buvo sunku pasikelti
ir pavaikščioti. Daug meldėsi, daugelį *
kartų buvo aprūpinta ligonių sakramen
tais. Paskutinį kartą, kai aplankiau ji sakėf'Nieko man netrūksta, vaikai geri,ma
nim rūpinasi, tačiau jau nenorėčiau il
giau čia žemėje pasilikti. Melskis, teveli,
kad geras Dievas mane pašauktų" Ir ne
praėjo nė mėnesio laiko ir p. Julija,jau
pas Viešpatį. Ilsėkis ištikimoji Viešpa
ties tarnaite jo amžinoje šviesoje. Ir
melskis už tėvynę, kurią taip labai mylė
jai, melskis ir už mus visus. Iki pasimatę
mo.

K K Fo tikslas — Kultūrinis Kazimierinis Fondas turi tikslą sudaryti fi
nansinę paramą lietuviškam kultūriniarr
veikimui, ypač spaudos, mokyklų ir,
bendrai, jaunimo reikalams.
K K Fo kapitalas- KultūrinioKazimierinio Fondo kapitalą sudaro
laisvas tautiečių bei kitataučių įnašas,
palikimai, tam tikslui renkamos aukos,
palūkanos.

Kapitalas lieka nejudomas; tik kapi
talo uždarbis galės būti panaudotas
aukščiau numatytiems tikslams.

K. J. Šeškevičius

Už a. a. Julijos Draugelienės vėlę šv.
mišios bus laikomos rugsėjo 22 dieną
11 vai. V. Zelinos bažnyčioje.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

JBhoppcria SUexchopp?
KULTŪRINIS KAZIMIÊRINIS FONDASFUNDO CULTURAL C A S I M 1 R I A N O
1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas............... ..
2. N. N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai . . ................
3. Sv. Kazimiero p-ja T. Jono Bružiko, SJ, atminčiai ....

Cr. 1.000.000
Cr. 5.000.000
Cr. 1.000.0Q0

FH0PP “ PIZZA “ FRI0S

mūsica AO vivo
_

RESERVADO PARA FESTAS
- Tel.223-2333 - Bom Retiro /y

——
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Šio "ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

MŪSŲ LIETUVAI AUKOJO
Prie MŪSŲ LIETUVOS rėmėjų savo
auka dar prisidėjo pastovūs musų savait
raščio skaitytojai bei rėmėjai EMILIJA
ir JUOZAS SLIKTAI su gražia Cr.
250.000 auka.
Mieliems aukotojams širdingai dėko
jame ir linkime geros sveikatos.

ALBINAS

BU

Mielam musų savaitraščio skaitytojui širdingai dėkojame
uâ paramą spaudai.
ML redakcija ir administracija

O

X

ML administracija
LIETUVIŲ IMIGRANTŲ
PAMINKLO VAJUS
Sekmadienį, spalio 6 dieną Archyvo
ir Muziejaus kolonija RENGIA PIETUS
Sąjungos rūmuose (rua Lituânia, 67)
Paminklo užbaigimo naudai. Su pietum
bus bazaras ir bingo. Prašome jau nuo
dabar šj sekmadieni paskirti šiam subu
vimui.
Paminklo stovyla jau atiduota j bron
zes liejyklą, kur darbas užtruks 60 die
nų. Pramatoma, kad galutinis paminklo
atidarymas bus gruodžio mėnesį.

K

U

E

Spalio (outubro) 13 dieną, sekmadienį

Churrasco, Karalaitės rinkimai, šokiai

f
į

Rezervuokite vietas — Tel. 216-7880 — A. Rudys

63-7344 — J. Tatarūnas
Rengia: Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

iíUSJw

Yra labai prasminga, kad ir nedidelis
būrelis žmonių religiniai budėtų su Vieš
pačiu, kai kiti miega, ar nedorai budi,
ar visokių šunybių išsigalvoja. Ar budė
tų su tais, kurie budi ištremti, kalėjimuo
se, psichiatrinėse ligoninėse...

ARVYDO ŽYGO PASKAITA

Kviečiame visus musų kolonijos lietu
vius į paskaitą kurią skaitys Arvydas
•
Zygas, šio men. 25 dieną, 20 vai. Sąjun
gos-Aliança salėje, Rua Lituânia, 67 Mokoje. Bus rodomos skaidrės ir filmas
- apie senovės lietuvių tradicijas ir šiolaikinę Lietuvą.

Sprendžiant iš M L vos, Jūsų veikia
vyksta įprastine vaga. Nors ML nedide
lio formato, tačiau sugeba informuoti
savo skaitytojus visais aktualiais pašau
APIE BRAZILIJĄ IŠ JAV
lio lietuvių reikalais. Tai jau didelis nuo
Išmaujos vietos, Madison, rašo P.Gau pelnas. Tik jums reikia pritraukti dau
giau jaunų bendradarbių".
čys:

NAKTINĖ ADORACIJA

"Prieš keletą dienų gavau 4 ML nu
merius. Labai ačiū. Juos perskaitęs gali
orientuotis kas vyksta lietuvių koloni
joj.

Šv. Kazimiero parapijoj, rua Tabajaras namų koplytėlėj, kiekvieną pirmąjį
mėnesio penktadienį, iš penktadienio j
šeštadienį, vyksta naktinė adoracija.Yra
tikinčiųjų, kurie išbudi visą naktį; kiti
ateina pradžioj (22 vai.), o po valandos
ar dviejų pasitraukia ir užleidžia vietą
kitiems, kurie ateina ir po vidurnakčio.

Mane stebina, kad didžiulėje lietuvių
kolonijoje tiek maža aukotojų Vila Želi-,
nos lietuvių paminklui. Iš ML paskelbtų
duomenų, jų skaičius nesiekia nė šimto
asmenų, o turėtų būti net keli tūkstanv• •
ciai.

DĖMESIO!
VILA ZELINOS SKAITYTOJAMS
VYTO BARAS šiuo laiku yra uždarytas
pagrindiniam remontui ir ML skaitytojai
nuėję neranda laikraščio. Iki baro darbų
pabaigos ML-vą galima atsiimti V. Želi—
nos klebonijoj pas ponią Antoniną.

i

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
- ----------- ——
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UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Gruodžio 31: Naujųjų Metų Sutikimas Sąjun
goj-
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LIPINĖLIUS — Adesivos

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Mr. P. Gaučys
1815 Jefferson Str.
MADISON, Wise. 53711
USA

Madisonas, kur dabar su sūnaus šeima
VEIKLOS KALENDORIUS
persikėliau, yra Vi sconcino valstijos sos
tinė. Turi 300.000 gyventojų ir didelį
Spalio 13 : Pavasario s’ventė Lituanikoj (BLB)
universitetą (50.000 studentų). Gatvėse Spalio.... Spaudos diena
zuja dažniausiai jauni žmonės. Senų re- Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėjimas

ÍPÃRDÜÕDÂMÃS1

A U T O M O B I L I AMS

Naujas p. P. Gaucio adresas:

Victor ŠIAULYS
Cr. 120.000
Jorge PROKOPAS
Cr. 60.000
Jonas JAKUTIS
Cr. 60.000
Cr. 80.000
Malonu buvo patirti, kad yra sudary Jonas BUITVYDAS
ta komisija patyrinėti galimybėms įsteig Norbertas STASIULIONIS 60.000
50.000
ti lituanistinę šeštadieninę mokykią. Aš Irmã Luzia ASTRAMSKIS
Maria Kleizaitė MISEVIČIE
manau, kad tai būtų lietuvių kolonijos
NĖ
50.000
garbės reikalas. Washingtone tėra tik
Cr. 50.000
Ana SASNAUSKAS
koks 150 lietuvių, bet ten veikia litua
nistinė mokykla...

Jie meldžiasi už save, už artimuosius,
už koloniją, už Tėvynę... Garbina Dievą
' -cm déí.oia, jo atsiprašo, ir jo meldžia...

PARDUODAM E

tai tesutiksi. Lietuvą čia -edaug g.
koks 10 šeimų. Universitete dirba 4 ‘«etuviai profesoriai.

»

LITUANIKOJE vienas sklypas
ar du sklypai kartu.
Kreiptis į V. Tubelj — Tel.273-2700

Sou uma moça que trabalha
fora e precisa de um quarto pa
ra alugar numa casa de família.
Fone: 67-4617.

