
Gerų vilčių teikia 
LIETUVOS JAUNIMAS

Mūsų kovoje dėl Lietuvos laisvės, ne- - 
turinčioje greitų vilčių išsipildymo, vis 
dėlto retkarčiais atsiranda šiokių tokių 
vilčių bei pragiedrėjimų. Ne todėl, kad 
okupacinis režimas būtų sušvelnėjęs, ir , 
ne dėl to,, kad Vakarų galybės būtų su
interesuotos greitesniu pavergtų tautų 
išlaisvinimu, dargi ne dėl to, kad išeivijos 
lietuviai bei jų veiksniai būtų šioje srity
je "kalnus nuvertę". Mūsų šiokį tokį op
timizmą kelia pati tėvynėje gyvenanti 
lietuvių tauta, viltis stiprina okupuoto
sios Lietuvos dabartinis jaunimas.

Nuo mūsų pasitraukimo iš Lietuvos 
tėvynėje išaugo 2 — 3 lietuvių kartos.Jų 
augimo bei auklėjimosi aplinkybės buvo 
nepaprastai sunkios. Mat, okupantai per 
40 metų darė ir tebedaro viską "perauk- 
lėti" lietuviškąjį jaunimą, kad iš jų išaug- : 
tų įsitikinę ateistai, komunistai, interna- x 
cionalistai. Šia kryptimi sutelktos visos 
turimos valstybinės prievartos priemo
nės: komunistų partija, komjaunimas,mo
kykla, karinė tarnyba, spauda, knygos 
bei laikraščiai, radijas, televizija, kinas, 
stovyklos ir kt. Be to, okupuotosios Lie
tuvos jaunimas yra geležine uždanga at
skirtas nuo laisvojo pasaulio ir netgi nuo 
savo artimųjų giminių užsienyje. Susiži
nojimas beveik neįmanomas. Tai kaipgi 
tokiose sąlygose per dešimtis kietos oku
pacijos metų lietuviškas jaunimas gali iš
likti tautiniai susipratęs?

O vis dėlto... Kad okup. Lietuvos jau
nimo aiškiai didžioji jaunimo dalis nenu
ėjo su komunistais, nepasekė jo perša
momis doktrinomis bei idėjomis, turime 
jau iš anksčiau daugybę liudijimų, kad 
ir iš labaLkuklių asmeniškų ryšių. Tą pa
tį rašė ir ankstesnė pogrindžio spauda. 
O štai dabar turime prieš akis mus iš ana
pus pasiekusį naują pogrindžio leidinį 
"Juventus Acadêmica" nr.2, kurį išleido 
kaip antraštė rodo, okup. Lietuvos aka
demiškas jaunimas. Tai Lietuvos jauni
mo sąjungos,(LJS) organas. O "'LJS — 
tai visų pirma dvasinė sąjunga širdyje — 
in pectore: valdybos narių pavardės vie
šai nežinomos, savo narystės joje taip 
pat nepatvirtinsi jokiais liudijimais, nie
kas nepatikrins, kaip naujieji nariai mo
ka įstatus ir ar yra gerai perpratę organi
zacijos programą, ar laiku sumoka nario 
mokestį. Tokia rūsti realybė, kai reikalą 
turime su galingu prievartos aparatu, eta
tiniais ir neetatiniais KGB darbuotojais 
ir informatoriais — auditorijose, cechuo
se, įstaigų kabinetuose, armijoje" (5 psl.į

Ateities Lietuvos reikalu šitaip pasisa-

-o.

koma: "Turime teisę turėti.savąją nepri
klausomą Lietuvos jaunimo organizaciją 
— okupantų malonė mums nereikalinga. 
LJS — Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
dalis; mūsų interesus kongresuose ir suva
žiavimuose atstovauja mūsų išrinktasis 
įgaliotinis, o visi kartu — pasaulio lietuvių 
jaunimas — esame didelė jėga ir nieko ne
pagailėsime, kad mūsų tėvynė būtų lais
vu, kad būtų užtikrinta tikrai tvirta taika 
žemėje, kad niekieno laisvei negrėstų pa
vojus. Prisimename įžymaus žmogaus 
teisių gynėjo žodžius - maža galimybž 
laimėti neturi sumenkinti mūsų pastan
gų — kaip tik tos pastangos gali padidin
ti šią galimybę' (7 psl.).

Iš pateiktos medžiagos matome, kad 
LJS turėtų būti artima katalikiškajai pa
saulėžiūrai. Šiuo reikaiu iš 1938-9 m. 
"Ateities" žurnalo perspausdinti poeto 
Vytauto Mačernio du rašiniai: "'Keli bu
simojo lietuvio kataliko inteligento bruo
žai"' ir ""Aš atnešiau jums saulės patekė
jimą". Redakcija pastebi, kad jo idėjos 
artimos dabartiniam jaunimui ir kad 
""taip susitinka kartos". Pažymėtina,kad 
šiuos rašinius rašęs Mačernis tada buvo

Į»;

Sov. Sąjungos kompartijos vadui M. GORBAČIOVUI lankantis Paryžiuje buvo surengta dide
lė demonstracija, orotestuojanti prieš tautų pavergimą Ir.paskirų asmenų pet^ękiojimą. Demons
tracijoje dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje - lietuvių skyrkis erdvioje salėje. VjKnje įrašas: "Li- 
tuanie — 40 ans d occupation ca suffit' \ Lietuva — 4C metų okupuota, jau gana)?S\pie šią de
monstraciją plačiai rašė prancūzų spauda. \

apie 18 m. amžiaus. Beje, dutoriü\tadò 
kėlė ir aniems laikams labai svarbų Klau
simą: už Dievą ar prieš Dievą. x

Ar dabartiniam Lietuvos jaunimui y- 
ra priimtinos buv. nepriklausomos Lie
tuvos katalikiškos organizacijos su jų 
ideologija? LJS programos kūrėjai ši
taip pasisako: "'Neįmanoma laisvos, de
mokratinės valstybes jaunimo organiza
cijų struktūrų, jų ideologijos automatiš
kai perkelti j totalitarinę visuomenę oku 
puotą valstybę. Kokie patrauklūs būtų 
ateitininkų, pavasarininkų ir nepriklau
somos Lietuvos jaunimo organizacijų 
idealai, jų nuopelnai auklėjant tuometi
nę jaunąją kart^, jų indėlis kovoje už Tė 
vynės laisvę — perėmę jų estafetę, apmą' 
tę ir kūrybiškai įsisavinę turtingą paliki
mą, mes turime eiti savo keliu, stengda
miesi, kad mūsų ateitis būtų verta praei
ties. Dabar ir pradedame suvokti atsako 
mybę už Savo darbą, nes pradėti turėsi
me nuo paprasčiausios socialinės institu 
cijos — nuo žmogaus, vadinasi, nuo savą 
Suv > artimųjų, draugų" (4-5 psl.i. ;

Jr
(nukelta j 4-tą psl.) ;
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Iš Lietuvos K. Bažnyčioj kronikos Nr. 66
K i a u k I i a.i (Širvintų rajonas). 1985 m. 

vasario 25 d. Kiauklių parapijos klebonas 
kun. Rokas PUZONAS buvo iškviesta^ rajo. 
ną pas vykdomojo komiteto pirm pavacjt D. 
TVIRBUTĄ, kuris supažindir;0 k|eboną su to. 
kio turinio įspėjimu: "19Pr0jį 13 įspėjimas. 
Nustatyta, kad 1985 sausj0 26 d. kun. R. 
PUZONAS Viduk bažnyčioje (Raseinių ra
jonas), neturė^arnas sutikimo iš Raseinių raj. 
V K, organizavo ir atliko religines apeigas ku
rių metu liaupsino vaistybinius nusikaltėlius, 
“ kun. Sigitą TAMKEVIČIŲ ir kun. Alfonsą 
SVARINSKĄ, — bažnyčią panaudojo priešiš
kai propagandai skleisti, o ne tikinčiųjų religi
niams poreikiams tenkinti.

Kun. Rokas PUZONAS savo veiksmais kar
tu pažeidė ir Religinių susivienijimų 19 punk
tą, kuriame nurodyta, kad kulto tarnautojų 
veiidos rajonas apribojamas jų aptarnaujamo 
religinio susivienijimo narių gyvenamąja vieta 
ir atitinkamų maldos namų buvimo vieta.

Reikalauju kun. R. PUZONĄ laikytis tary
binių įstatymų ir įspėju už priešjstatyminę 
veiklą jo atžvilgiu busimu priversti imtis griež
tų poveikio pne^AOnjų Religijos reikalų tary
bos Jgalio;;|nis petras AN I LI ON iŠ. 1985 rn.ll. 
8."

Po įspėjimu kun. R. PUZONAS nepasirašė. 
Vietoje jo pasirašė liudininkai — MORKŪNIE
NĖ ir ANDRIKONIENÉ.

Kaunas. 1985 m. sausio 4 d. pas Teresę 
KURTI NAITYTĘ, dirbančią radijo gamykloje, 
prisistatė saugumietis KALAŠNIKOVAS. Su
melavęs, jog norįs grąžinti religinio turinio 
knygą, paimtą kratos metu, parvežė T. KUR- 
TINAITYTĘ iš darbo į namus, tikslu - jos ir 
Onos DRANGINYTÉS bute padaryti kratą. 
Kratai bute vadovavo vyr. tardytojas majoras 
PILELIS. Kratos metu O. DRANGINYTÉS 
kambaryje buvo areštuotas Vladas LAPĮ^NIS. 
Paėmė: iš V. LAPIENIO rašomąją marinėlę, 
atsiminimų iš lagerio gyvenimo rankraščius, , 
keletą "LKBK" ir "Lietuvos ateities" numerių; 
iš ten gyvenančių — dvi rąžomąsias mašinėles, 
kalinių - kun. S. TAM’KEVIČIAUS, kun. A. 
SVARINSKO, J. BIELIAUSKIENĖS, - ir

Kun. V. JAUGELIO nuotraukas.

Krata truko tris valandas. Apie 15 vai. at
vykęs majoras PETRAUSKAS T. KURINAITY- 
TE išsivežė j saugumą. Tardymo metu čekistą 
domino, ar dažnai V. LAPIENIS lankėsi pas 
O. DRAUGINYTĘ, ar O. DRAUGINYTÉS 
kambaryje nerašoma mašinėle, kada T. KURTI- 
NAITYTÉ įstojo j vienuolyną, kas paskatino 
tokiam žingsniui, koks vienuolyno pavadini
mas, T. KURTINAITYTÉS vienuoliškas vardas, 
kada padarė vienuoliškus įžadus, kiek perrašius 
"Kronikų", gal žino, kas rašo "Kroniką" ir Lt 
Po pusantros valandos trukusio pokalbio čekis
tas PETRAUSKAS išreiškė viltį, jog T. KURTI- 
NAIT YTÉ viską supratusi, | kabinetą įėjęs ma
joras PILELIS pasiūlė T. KURTINAITYTEI 
pasirašyti po kratos protokolu, tardomoji atsi
sakė.

M l’J S U KALINIAI

Iš k. u n. Alfonso SVARINSKO laiškų:

"... Šiandien antras sekmadienis didžiosios 
gavėni'os. Išvakarės mums lietuviams, taip bran
gios šv<entės — šv. Kazimiero.

Ankstyvas rytas, pasimeldžiau ir dabar no
riu jums parašyti.

Bendrai, aš kol kas laikausi gerai ir fiziškai, 
ir dvariškai, dar gi ne pagal metus - 60 metų. 
Tvirtai tikėkime, kad Dievas mums padės. No
rėtųsi daug papasakoti, bet popierius šito nelei
džia, nepraleidžia kalėjimo cenzoriai, - red. 
past).

Rei kia dėti visas pastangas, kad susitiktume 
danguje. Žemėje juk viskas greit prabėga. Visą 
savaitę sirgau gripu, nėjau į darbą. Dúbar dar 
kosčiu, bet viltis, kad pavasaris ir saulė pagy
dys.

Petr didžiąją gavėnią stengiuosi susikaupti. 
Daugiau meldžiuosi, darau nors ir mažas sava
noriškas aukas, ir visa tai už pasisekimą reko
lekcijų, kad visi dvasiniai užaugtume, dvasiniai 
atgimtume sutikdami šv, Velykas. Tiktai dva
sioje giirdėsiu linksmą Velykų Aleliuja, bet ma
no širdyje nebus liūdesio ir nusiminimo. Prie-
šingai, aš žinau, kad vykdau Jo valią, o tai man 
yra svarbiausia.

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

Mtni-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Bapys t.tda.

Rua Coelho BanadasJ04 • V. Prudente • Fone: 274Í-O6?' Res..-2744886
«5=5 C32

/
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Sveikinu su šv. Velykom visus visus ir tas 
vietas, kuriose daugiau ar mažiau dirbau.Daug 
dvasinio džiaugsmo, taikos tarpusavyje ir su 
Dievu linkiu visiems visiems.

Meldžiuosi už visus ir Tėvynę",

1985.111.3

Telegrama kun. A. SVARINSKUI j lagerį 
60-ties metų sukakties proga: "Sekmadienis. 
Viduklėje šaltukas — 14. Saulutė skaisčiai švie
tė. Žmonių pilna bažnyčia. Visų nuotaika pui
ki. Visi susikaupę su gaspadoriu (klebonu, - 
red. past), priešakyje meldėmės j Aukščiausią- 
jj ir sveikinom Tave, dvasios Tėve, su garbingu 
60-ju gimtadieniu. Dar kartą visi, visi geros va-
lios žmonės su išsiilgimu Tave sveikina ir dau
gybę kartų bučiuoja, linkėdami Dievo palai
mos ir gausios Marijos globos.

Tavo sesuo Janina ir krikšto sūnus 
Vytautas.

Pastaba: šią sveikinimo telegramą kun. A. Sva
rinskas gavo.

Kun. Alfonsui SVARINSKUI

Audros išlaužo tik šakas ir išverčia sutręšu 
sius medžius,, o ąžuolai lieka stovėti. Nors 
žaizdoti, nors supleišėjusia žieve, bet užsigrū
dinę, atlaikę viesulus ir vėtras. Jums, didžiai 
gerbiamas kun. Alfonsai, dar tik 60, todėl tau
tiečių vardu linkime sulaukti 100 metų jubilė- 
jų ir tikime, kad mūsų širdyse Jums visada 
bus vietos:

Kelių didžiųjų kryžkelės išskyrė. 
Ką laimini dabar sava ranka?
Bet ar ilgai dar būsi už kalnų ir girių 
Marijos žemės nukirsta šaka?

Kas tiesą mums sakys ir kas paguos mus, 
Suklupusius per atlaidus šventus?
Girdžiu, kaip malda skverbiasi danguosna, 
Ledus sulaužius, lagerių vartus.

Mes minime Tave ir balsą girdim 
Kaip ir kadais, Tu su mumis esi, 
Kai Dievo šaukias pavergtųjų širdys, 
Marijos žemėj Tau giesmė šviesi.

Rašo doc. Vytautas SKUODIS:

"Šį šventą susikaupimo vakarą, su dėkingu 
mu prisimindamas Jus, savo dvasioj esu su Ju
mis. Ir vėl Kalėdos, ir vėl Nauji, šį kartą 1985 
metai. Ką jie atneš jums ir mums, par jdys lai
kas. Pasitikėkime Dievu, o Jis neapvils.

Tegul visada jus lydi Dievo palaima ir Jo 
malonė. Jūsų Vytautas.

1984.XII.24

AR ŽINOTE, KAD 
MÜSU LIETUVA

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV, ZELINA, 831 ?

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente • Fone: 273-66%
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AMERIKIEČIU ORGANIZACIJOS 
INICIATYVA GAJAUSKUI

IŠLAISVINTI

S.m. spalio 1 d. amerikiečiu krikščio- 
'ška žmogaus teisiu organizacija —

Christian Rescue Effort for the Emanci
pation of Dissidente — CREED — JAV

>■ -wvj Senato Rūmuose surengė po
sėdi pradėti žygius už sąžinės kalinio

•> «o Gajausko išlaisvinimą. Posėdį pra- 
ejo CREED organizacijos pirmininkas,
• Ernest Gordon papasakodamas apie 
ajausko kalinime ir paskaitė ištraukas 
io straipsnio, ‘ Taika: žodinė ar tikra? ' 
' Gordon pasiūlė šiuos veiklos būdus: 
-/n prez. Reaganui, kad jis Gajausko 

«•kala iškeltu lapkričio mėn. Ženevoje 
ūksiančiame pasitarime su Gorbačio-

u rašyti Sovietų ambasadoriui Dobry- 
nui Vašingtone; rašyti savo senato
rs ir Kongresmenams, kad jie parem-

m Gajausko išlaisvinimą; melstis už Ga- 
,dusko laisvę; ir prašyti savo draugų,kad 

! tą pati darytu
Gajauskui išlaisvinti yra sudaryta ko

misija - Free Baiys Gajauskas Commit
tee kurion įeina kardinolas J. Sernar- 
dm, senatorius Charles Percy, Aleksan- 
Jei Ginzburg, ir kt. Lietuvius atstovau
ti ALTO pirm. T. Biinstrubus ir Liet, 
'eiigmės šaipos direktorius, kun. K. Pu- 
gevičius. Ši komisija yra atspausdinusi 
keturis tūkstančius didelių Gajausko 
portretu su paaiškinimais apie jo kalini
mu ir ragina juos iškabinti bažnyčiose, 
įstaigose ar mokyklose.

Žymus sovietu kitamanis Aleksander 
Ginzburg posėdžio dalyviams papasako- 
iO apie savo susitikimą su Gajausku 
]968-ais metais sovietiniame kalėjime,
• ur jan< ypatingo įspūdžio padarė kitų 
Kalinių pagarba Gajauskui.

Kongresmenas Benjamin Gilman (R- 
NY/ tvirtino, kad privati iniciatyva pa
deda politkaliniams, ragino neprarasti 
vilties dėl Gajausko išlaisvinimo ir primi
ne, Kad JAV Kongrese yra žmogių, ku
riems rūpi žmogaus teisių pažeidimai. 
Keietą žodžių apie Gajauską pasakė sen. 
j. Kemp žmona, Joanne Kemp, CREED 
Tarybos narė. Posėdyje dalyvavo nema
žas būrys žmonių, įskaitant grupę lietu
vių. 'ELTA,

LIETUVĖS POLITKALINĖS 
ATSISAKO DĖVĖTI PAŽEMINAN
ČIUS ŽENKLUS

Vakaruose gautas Mordavijoje kalina
mų moterų pareiškimas, kurj pasirašė 
Edita Abrutienė, Jadvyga Bieliauskienė, 
ukrainiečių poetė Irina Ratušinskaja, ir 
penkios kitos politkalinės. Nepaisant 
represijų, jos pareiškia atsisakančios dė
vėti ant savo rūbų antsiuvius su pavar
dėmis, nes toksai prievartinis lenkių 
nešiojimas žemina žmogaus orumą, ką

MUSU LIETUVA
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pripažino ir Niurenbergo teismas bei pa
tys sovietiniai įstatymai. Politkalinės 
taip pat nevykdys pašiepiančių arba a- 
moralių režimo reikalavimų.

Abrutienė ir Bieliauskienė, drauge su 
este Lagle Parėk buvo pasirašiusios svei
kinimą prezidentui Reaganui jo perrin
kimo proga. (ELTA)

KITAS FIZINIS LIETUVOS KUNIGO 
UŽPUOLIMAS

Vakarus pasiekė žinia, kad š.m. rugpjū
čio 22 dieną Lietuvoj buvo bandyta nu
žudyti buvusį Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komi.eto narį kun. Vaclovą 
Stukėną.

Patikimi šaltiniai praneša, kad rugpjū
čio 22 naktį pas Krokialaukio kleboną 
kun. Stakėną atvyko dvi moterys, kurios 
prašė greitai su jom taksi važiuoti pas li
gonę. Nors klebonas ką tik buvo aplan
kęs ligonę, jos įrodinėjo, kad ji turinti 
dar ką pasakyti. Kleb ano seseriai, jo šei
mininkei protestuojant, jis visvien išvy
ko, nes, anot pačio klebuno, - ' jo kaip 
kunigo pareiga".

Pakeliui taksi sustojo ir j jį įlipo du 
vyrai. Nors kunigas sakė, kad nepatogu 
priimti daugiau keleivių,nes veža Šven
čiausi, vyrai nekreipė dėmesio. Kiek pa
važiavus, taksi miške sustojo. Vyrai tada 
ištraukė kunigą iš automobilio, surišo 
rankas už nugaros ir kojas guminėm vir
vėm, burną užkimšo kojinėm ir jj tempe 
tolyn į baią.

Gerokai patempus, taksi vairuotojas 
pasakė "gana", ir taip paliko kunigą ne- 
jtemptą j balą. Paskui visi skubiai nuva
žiavo.

Likęs kunigas vienas bandė gelbėtis, 
trynė surištas rankas ir kojas j medį.Kiek 
atsipalaidavęs, nušliaužė iki keiio. šaukė
si pagalbos bet mašinos važiavo ir nesus
tojo. Tačiau po kurio laiko važiavo vie
nos parapietės sūnus motociklu su j.., ir 
jie, pastebėję kunigą, tuoj sustojo. Jie 
paėmė kunigą -|r nuvežė į miliciją. Milici
ja nedėjo didelių pastangų surasti kalti
ninkų.

Miške bandė surasti švenčiausi, bet 
nesurado. Liudininkai matė nutrintą me
dį, j kurj kunigas trynė rankas, bandyda
mas jas atpalaiduoti.

Kun. Vaclovas Stekenąs yr- 51 metų 
amžiaus, buvo stiprios sveikatos, tarna
vęs kariuomenėj. Prieš paskiriant klebo
nu j Krokialaukį, jis buvo vikaru G^.riia-

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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voj, kur sėkmingai dirbo su jaunimu. 
1980 m. jis įstojo j TTG Katalikų Komi
tetą. Kunigų areštams bei valdžios grasi
nimams ir likusiųjų narių tardymams pa
didėjus, galimybės Komiteto veiklai pa
blogėjo, »r Katalikų Komitetas nuėjo po- 
grindin.

Anot liudininkų, klebonas, kiek po 
šio užpuolio atsigavęs, išvyko savaitei į 
Šiluvą padėkoti Dievui už stebukią kad 
išliko gyvas. —LIC —

APIE PABALTIJĮ ITALU SPAUDOJE.

Roma. - "Puolimas prieš Pabaltijo 
kraštus" — tokia antrašte ilgą straipsnį 
paskelbė plačiausiai skaitomas Italijos 
katalikų dienraštis "Avvenire". Straips
nis yra iliustruotas dviem nuotraukom, 
vaizduojančiom du diktatorius — Stali
ną ir Hitlerį, kurie gėdingu slaptu savi
tarpio suokalbiu pasidalino vadinamo
mis įtakos zonomis Siaurės ir Rytų Eu
ropoje, tuo metu kai Vakarų demokrati
jos jau narsiai kovojo prieš nacių Vokie
tiją. Svarbiausios to suokalbio aukos, ra
šo italų katalikų dienraštis, buvo trys 
Pabaltijo valstybės — Lietuva, Latvija ir 
Estija. Hitleris davė laisvas rankas Stal«- 
nui užpulti, užimti ir prisijungti Pabalti
jo kraštus, taip pat kitas plačias teritori
jas nuo Baltijos ligi Juodosios jūros. Ita
lų dienraštis straipsnyje suglaustai, bet 
ryškiai ir vaizdžiai primena savo skdAr 
tojam istorinius faktus, nulėmusius tri
jų laisvų ir nepriklausomų Pabaltijo kraš
tų tragišką likimą: nieku neparemtus so
vietų kaltinimus Pabaltijo kraštam dėl 
jų tariamai nedraugiškos laikysenos So
vietų Sąjungos atžvilgiu, ultimatumus, 
kad Pabaltijo kraštai įsivestų sovietines 
įgulas, ir tuoj po to visišką Pabaltijo 
kraštų okupaciją, kuri sukėlė Vakaruo
se pasibiaurėjimą. Bet Pabaltijo k aštai 
iš Vakarų nesusilaukė oagaibos. Kutai-- 
kų laikraštis toliau aprašo vadinam^ 
liaudies rinkimu farsą Lietuvoje, Livi
joje ir Estijoje, kurio metu Maskvos pa
rinkti ir atsiųsti vadinamieji deputatai, 
pasiprašė, kad Pabaltijo kraštai būtų pri
jungti prie Sovietų Sąjungos. Sekė pa- 
baltiečių trėmimai, prasidėjo žiaur- t-i- 
jų kraštų sovietizacija. Pabaltijo tautos, 
rašo italų katalikų dienraštis, tris Kartus 
buvo kankinamos: pirmosios sovietų 
okupacijos metais, vėliau įsibrovus na-' 
ciams, karui pasibaigus sovietam vėi už
plūdus Pabaltijį. Persekiojimai ir nutau
tinimo pastangos tebevyksta ir dabar, 
rašo baigdamas dienraštis "Avvenire", 
bet narsios pabaltiečių tautos drąsiai gi
na savo tautinę tapatybę, savo etniniai, 
-kultūrini palikimą, savo kalbas, tai yra 
tas vertybes, kurios sudaro visos Euro
pos turtą.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS G Y N É J A l
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Juozas Vaišnys, SJ Praktinė lietuvių kalbos 
vartosena. Chicaga: JAV LB Kultūros taryba, 
1985. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 240 pus
lapių. Kietais viršeliais. Kaina - 8 dol. Gauna
ma "Drauge".

Jau keliolika metu tėvu jėzuitu lei
džiamas žurnalas Laiškai Lietuviams turi 
kalbos skyrių. Su mažomis išimtimis s’is

Gerų vilčių teikia 
LIETUVOS JAUNIMAS

Toliau (9 psl.) paskelbtas LJS-gos svei
kinimas JAV-bių prezidentui R. Reage- 
nui, jo perrinkimo proga. Išreikšta padė
ka ' už neįkainojamą moraline Du.ran% 
tautoms, kovojančioms už savo politine 
nepriklausomybe, pagrindines žmogaus 
teises. Kasmetinės valstybės departamen
to ataskaitos apie žmogaus teisiu oažeidi- 
mus, deklaracijos Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo metinių orogomis.Pa
baltijo laisvės dienos - tai ir Jūsų didelio 
nenuilstam. darbo rezultatas' .

Kitoje vietoje (3 psl.) rašoma: "LJS 
drjsta atkreipti dėmėsi j savo pasiūiymą 
d-^.ms.truoti Helsinkio susitarimų bai
giamąjį aktą' , nes jie nieko gera neatne
šąs pavergtoms tautoms. Keliais atvejais 
pasmerkiama Sovietų įvykdyta laisvos 
Afganistano Valstybės okupacija, reiškia
mos ryškios simpatijos kovojančiai afga
nų tautai. Giriamas pastangos suruošti 
Kopenhagoje Pabaltijo tribunoią. Kitoje 
vietoje dėkojama išeivijos lietuvių jauni
mui už paramą Lietuvos jaunimui: ' Kaip 
gera, kad pačią jauniausią emigrantų kar
tą jaudina tėvynės Lietuvos likimas, tikin
čiųjų reikalai" (4 psl.).

Nėra abejones, kad kieto pogrindžio 
sąlygomis veikianti LJS-ga nėra gausi savo 
narių skaičiumi. Tačiau už jos pečių be 
abejo, stovi tūkstančiai geriausio akup. 
Lietuvos jaunimo. O LJS-gos valdybos 
atsišaukimas baigiamas šiais žodžiais: 
"Mes jaučiame, kad kalbame šimtų tūks
tančių nužudytųjų geriausių Lietuvos sū
nų — partizanų ir tremtinių kovų už tėvy
nės nepriklausomybę didvyrių - mūsų 
jaunimo atstovų vardu'.

b.kv
Draugas"

f Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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Petro Rimšos skulptūra vaizduojanti Lietuvos vargo mo
kyklą spaudos draudimo metu 1864-1904 m.

kalbos skyrius, trumpai vadinamas "Kal
ba", buvo vieno žmogaus darbas; jį jau 
daugeli metų "pagamindavo' pats Laiš
kų Lietuviams redaktorius tėvas Juozas 
Vaišnys, SJ. Jau prieš kelerius metus bu
vo pastebėta, kad reikėtų visus šiuos 
naudingus ka.bos vartosenos patarimus 
surinkti j viena vietų. Iš tikrųjų tam tik
ra prasme tai ir buvo padaryta: Lituanis
tikos seminarui, jau 12 metų vykstan
čiam netoli Akron, Ohio, buvo surink
tas toks visų šių kalbos skyrių rinkinys 
ir šviesoraščiu padaugintas. Visi, kuriems 
teko pasinaudoti šiuo gana stambiu to
meliu, vertino jo nauda.

1982 metais t. Vaišnys sudarė ir JAV 
LB Kultūros taryba išleido nedidele bet 
taip pat labai naudingą knygelę "Dabar 
tinė lietuvių kalbos rašyba". Ši knygelė 
buvo reikalinga, nes ne visiems buvo aiš
ku, kokie r_šyb<jS pakeitimai buvo ofici- 
liai įvesti Lietuvoje. JAV LB Kultūros 
taryba, vadovaujamu Ingridos Bublienės, 
pr< dėjo t. Vaišnio prašyti tas dvi darbu 
"dalis" sujungti į vieną knygą. Jis supras
damas reikalo svarbą, tai ir padarė. Dėl 
to dabar ir turime vieną iš pačių mikalin- 

I Geriausia šventinė 
p mac dovana:
l UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVĄ' 
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

y Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus

CA

*

giausių ir naudingiausių praktinio lietu
vių kalbos vartojimo Vadovų. kurio toli
masis pirmtakas, gulima sakyti, yra bu
vęs dar 1939 metais pasirodęs ‘ Kalbos 
patarėjas", kurį paruošė Leonardas Dam
brauskas (Dambriūnas/.

Ši ' Praktinė lietuvių kalbos vartose
na" susideda iš dviejų pagrindimu daiių:
I. Lietuvių kalbos rašyba (p. 13-53) ir
II. Nevartotini žodžiai ir posakiai (p.54- 
239). Pirmoje dJyje, nors ji yra pavadm 
ta tik ' Lietuviu kalbos rašyba", duoda
mos ir pagrindinės skyrybos taisyklės 
(p. 40-53). Šiame skyriuje autorius L ip 
pasisako dėl Lietuvoje priimtų rašybos 
pakeitimų:

Visos tos kalbininkų įvestos rašybos 
reformos tabai protingos ir logiškos. Kai 
kurias jau ir pirmiau kalbininkai siūlė 
įvesti. Kai kas, nesusipažinęs su tomis re 
formomis, praded.. įtarinėti, kad gal ten 
yra įvelta kokių n^rs mums nepriimtinų 
•deolog-nių daiykų. Vienintelis mums ne
priimtinas daiykas, jvestas ne kalbininkų, 
bet partijos organų - tai Dievo ir krikš 
čioniškų švenčių rašymas mažąja raide.



NR. 49 (19381 1985.XII.12 _______ _
"ffiunri iubwhiww^^ ■—■rwj—M»—wBr—n—mini ■imim—«n

Mes, be abejo, to nesilaikysime, bet visi 
kiti rašybos pakeitimai ir suvienodinimai 
mums yra visiškai priimtini. Mums juos 
priimti reikia, nes butų labai keista ir ne- 
patogu, jeigu Lietuvoje būtu vienokia ra
šyba, o čia išeivijoje, kitokia (p. 15).

Po to (p. 15, 16, 17) čia išvardijamos 
tos rašybos reformos. Gal pati akivaiz
džiausia yra ta, kad žodžiuose bjaurus, 
ojauti, spjauti ir visuose jų vediniuose 
t kaip, pvz., rugpjutis, išpjauti, pjaustyti 
ir t.t.Ąnuo dabar visada rašysime "j", o 
ne "i", Tu proga knygos autorius pridu
ria:

0 kaip su žodžiu ieva, iešmas, ietis, 
ieškoti rašymu? Juk čia pradžioje žo
džio tariame j, o rašome i. Minėtoji kal
bos komisija Lietuvoje buvo nutarusi ir 
šiuos žodžius rašyti su j, bet pasiprieši- , 
io bibliotekininkai, enciklopedininkai 
r Kiti, kurie turi sudarę įvairius sąrašus KARO MUZIEJAUS RUMAI

pagal alfabetą. Jie skundėsi, kad jeigu 
dabar vietoje i rašysime j, tai reikės per
tvarkyti tuos sąrašus, kas sukels įvairiu 
nepatogumų. Kalbininkai nusileido ir 
šiuos žodžius paliko be j. Paskui spaudo- 
ie pasirodė kritikos, kad dėl tokių mate- 
nannių motyvų atsisakyta principo. Tik
rai keistai atrodo, kai pasižiūrime kad ir 
) tokį sakinį: Jie nuvažiavo į Jiezną ieško
ti Ievos. Čia visi keturi žodžiai Jie, Jiez
ną, ieškoti, Ievos tariami vienodai — su 
), bet du rašoma su j, o kitus du su i. La
bai galimas daiktas, kad ateityje šiuos 
žodžius rašysime su j, bet kol kas juos 
teberašome be j (p. 16).

gi padarysi: visiško vienodum? ir 
Ji paskutinė rašybos reforma, aišku, ne
pasiekė, nors mėgino. Gal dėl to ir ne
nuostabu, kad kai kurie musų laikraščiai 
iš tikrųjų ir rašo: jietis, jienos, jieškoti 
-r pan.

D. ug painiavos lietuvių kalbos rašybo- 
- čia mes kalbame, žinoma apie ben

drinės, literatūrinės kalbos rašybų — su
daro tam tikrų preišdėlių bei žodelyčių 
rašymas tai drauge, tai atskirai. Šioje 
knygoje tokios taisyklės yra labai aiš
kiai išdėstytos, su išimtimis, kadangi ir 
čia, kaip anksčiau minėta, visiško suvie- 
nodininio gal ir negalima tikėtis. Butų

Karo Muziejaus Sodely
Lietuvos nepriklausomybės kovų 

savanoriams - kūrėjams prisiminti.

Gimtadienius Tavo mes šventėm, Tėvyne, 
Iškilmingai ŠEŠIOLIKTĄ VASARIO, 
Vainikus iš laurų ir žodžių supynę 
Palaikus puošėm NEŽINOMO KARIO.

Angelas didingai vėliavą iškėlęs
Laisvės paminkle virš blizgančių bokštų, 
Retežius sutraukęs vargų tėviškėlės 
Skelbė pasauliui. - Laisvėj gyvent trokštu!

Žuvusioms už laisvę paminklas stovėjo, 
čia švietė karžygių kovų praeitis.
Luoši invalidai nuolat čia budėjo,
Puošdami šventovę ir laisvės viltis.

Kritusiųjų garbei čia pat prie paminklo 
Aukure ruseno eglaitės skuja.
Kryžiai ir smuikeliai apsupę aplinkui 
StebėjoS-šventovės aplinka nauja...

gu musų bendrinė rašomoji kalba butų 
gyvavusi jau bent kelis šimtmečius, tai 
daugelis šių klausimų jau seniai butų bu
vę išspręsti ir suvienodinti.

Antroji knygos dalis, kuri ir sudaro 
beveik 200 puslapių (p.54-239) yra alfa
betiškai sutvarkytas labai naudingų prak-

m

IŠNOMUOJAME APARTAMENTĄ 
ATOSTOGOMS SANTOSE
1 — 3 mėnesiams Av. Epitácio Pes
soa Embarė. Teirautis telefonu: 
63-7344.

U3SÜ

labai gerai, jeigu musų laikraščių, žurna
lų, knygų redaktoriai bei korektoriai šių 
taisyklių laikytųsi. Taip pat ir rašytojai, 
mokytojai bei knygų leidėjai. Butų pa
prasčiau, vienodžiau ir kultūringiau. Jei-

tiškų patarimų ‘ žodynas". Ir Nepriklau
somoje Lietuvoje dar nebuvo pasiekta 
tokio lietuvių kalbos vartojimo laipsnio, 
kur viskas visiems butų aišku. Laikas bu
vo labai trumpas: galima sakyti, beveik
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AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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tik vienos generacijos, ir tai dar nepilnos, 
laiko tarpas. Nei lietuviai kalbininkai, 
nei rašytojai bei redaktoriai neturėjo iš
vystę aiškių gairių, aiškių praktinės var
tosenos taisyklių. Dar buvo vis vartoja
ma daug svetimybių, netikusių vertimų 
netikusių išsireiškimų. O čia, išeivijoje, 
žinoma, pradėjo veikti kitų kalbų įtaka. 
Visa tai ir aiškina bei taiso antroji šios 
knygos dalis.

Čia rasime nelietuviškų žodžių pavyz
džius ir kaip juos pakeisti geresniais, lie
tuviškais žodžiais bei išsireiškimais. Yra 
labai aiškūs nurodymai, kaip nevartoti 
įvairių prielinksnių kaip netaisyklingai 
vartojami įvairūs lietuvių kalbos linksniai 
ir taip toliau. Sakysime, apie netaisyklin
gą vietininko vartojimą rasime net devy
nis puslapius. Visur čia nurodoma, kaip 
vietoje netaisyklingai vartojamo vietinin
ko geriau vartoti kitą linksnį ir pan. Pa
čiame gale autorius taip susumuoja:

Vietininko vartojimo klaidų ir mūsų 
rašomojoje, ir šnekamojoje kalboje daro
ma labai daug. Šiai lietuvių kalbai nebū
dingai vartosenai daug įtakos daro sveti
mos kalbos, kur vietininko vartosena yra 
skirtinga nuo mūsų kalbos. Tad reikia 
čia daug atsargumo. Drąsiai jį galime var
toti tik tada, kai norime pažymėti vietą. 
Visais kitais atvejais (laiko, būdo, būvio - 
reikšmėmis) tuoj pagalvokime, ar ne aiš- 

sklandžiau būtų, jei pavartotume 
kilmininką ar visai kitaip sudarytume 
sakinį, vengdami vietininko ( p. 233).

Reikia dar pridėti, kad knyga yra rū
pestingai išleista,šriftai labai aiškūs, Ko
rektūros klaidų beveik neteko pastebėti, 
tik viename puslapyje viena pastraipa 
pakliuvo ne ten, kur reikėjo: tai p. 55, 
kur pastraipa, prasidedanti žodžiais 
"'Tad iš gyvosios.. ' , turėjo būti pasku
tinė žodžio abuojas aiškinimo pastraipa. 
Bet tai yra mažmožis.

Yra lauktina, kad šia labai naudinga 
„knyga rimtai pasinaudos visi, kurie rašo, 
spausdina, skaito korektūras, redaguoja, 
taiso kalbą, moko taisyklingai lietuviš
kai kalbėti ir rašyti. Žodžiu, visi mes, 
kuriems nors kiek rūpi lietuvių kalbos 
ugdymas bei taisyklingas vartojimas.

įrišta į kietus viršelius. Kaina nepažymė
ta. Turinyje: gabaus poeto, rašytojo ir 
dramaturgo Kūryba, po ankstyvos mirties 
redaguota L. Mockūno. Tai proza, dramų 
fragmentai, poezija, satyra ir humoras, 
labai įdomi autobiografija, fotografijos.

Antanas Rubšys, RAKTAS Į SENĄJĮ 
TESTAMENTĄ. III dalis — Tiltai ar sie-

RESERVADO PARA FESTAS į 

k Rua Solon, 106 2^- Td.223-2333 -Bom Retiro //

M 0 S U L I E T U V A. b

ALFONSĄ VIDMONTĄ 
antrų mirties mėtinių pruga bus atlaikytos 
gruodžio 22 d., 9 vai. ryto šv. KaJmiero 
parapijos koplyčioje.

Giminės/ draugai ir pažįstami parašomi 
dalyvauti, .y, gmjna g[ena yidmontienė

H

M

Gen V. XAGYS-NAGEVIČIUS, Ka- 
‘‘O Vuzic G - ,>v_:ė G -uražiu
H ’ui N 'inono- K . ; » pagerU.-

..oria.- ir Karo invauiii .I jė-

NAIMOS KNYGOS
VAIKAI GINTARO RŪMUOSE. Algird

ais Landsbergis. Trijų veiksmų drama' 
išleido Ateities Literatūros Fondas Chica- 
goje. 76 esi. 7 dol. Kiet. v.

VIDUDIENIO VARPAI, Česlovas Grin- 
cevičius. Pasakojimai ir pasakęs. Išleido 
lietuviškos knygos klubas Chicagoje. 119 
psl. 6 dol.

Antanas Škėma, RAŠTAI, III tomas. 
Išleido Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas, Čikaga, 1985 m. 510 p. knyga
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Halina M Oginskienė

!Š TOLO, VĖLINIŲ VAKARĄ

® Lankau artimųjų kapus.
H Mirga marga gėli u žiedai -
K vainikais puošti kapai
JU ir milijardai žvakučių liepsnelių
||| skaidriu atminimu žiburiuoja sutemų
M .••••• > skraistėje.

Ilgesyje: visu tu, kurie išskubėjo
M,.. Mirties Angelo sparnu glėbyje
■ nei žodžio atsisveikinimui neištarą.
W klaupiu ties nežinomo vardo kapu,

kalbu maldą už Radvilą Gurauską 
Bi ir dedu raudonos rožės išsiskleidusą gėlą.

Viešpatie.’ Priimki muso maldos ašams 
kaip vainiką už visus mirusius, 
musu tautos tikučius svetur- 
kaip tylią raudą širdžių
ilgesyje ju netekus, svetimoj žemėj kapuos.

Amžiną atilsį, ramybą dangaus, 
suteik, Viešpatie visiems savo didžioje

palaimoje 
užgąsusioms širdims, maldoje prašome 
ašarų pilnomis akimis.

uos? Leidėjas — „Kiikščionis gy\enimc 
Kalbą tikrino Petras Balčiūnas. įrašus pie
šė Pamins Jurkus, žemėlapius o. ošė S 
A. Romano, meniškai apipavidalino se
suo Onutė Mikailailė. spau>d no N. IT 
Marijos seserys. Putnam 1985 m. 525 ps: 
Kaina — 10 dol.

Balio Pavabalio MILŽINAI IR SLID. 
NAI. satyriniai eilėraščiai, išleido „Dar
bininkas". 1984 m. New Yorke. 80 psl.

Antanas Rubšys, ŠV. RAŠTO VERTI
MAI. Atspausdas iš LKM akademijom 
„Metraščio" VI t. 415-426 ps’. Roma. 1985 
m

Antanas Rubšys, ISTORINIS JĖZAUS 
IF TIKĖJIMO KRISTUS. Alsp.mdas iš 
LKM akademijos ..Suvažiavimo aarbų" X 
i. 77-104 psl. Roma. 1984 m.

f(5hoppcría Sllcxchopp
CHOPP - PIZZA - FRIOS 
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Veda Janina Valaviciene 
Al. dos Quinimuras 447, 
04068 Capital-Tel. 275-2619
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Golgotos kančioje> Ji neapleidžia ken
čiančių, jos besišaukiančių vaikų. į

r >•? «£>. ’ ‘S'

Laimingai amžinybei pasiekti reikia ? 
ir žemes vargo, ir skausmo, o kartais ir 
kančios, panašios j Motinos Marijos kan
čią, l i T ' '

Artinasi metų pabaiga, o kartu ir šv. 
Kalėdų Šventės. Mano entuziazmas dide
lis - gavau laiškų ir telefono skambini
mų. Atsirado daug įvairių klausimų, pra
šymų, patarimų..Manau, kad sekančiais 
metais galėsiu kurtu su jumis, mielos 
skaitytojos išvystyti didesnį ir įdomesnį 
darbą. Ačiū visoms ir visiems kurie atsi
liepė ir parašė j šitą ''Moterų Kampelį".

Ar Jus jau pagalvojote apie Kūčias? 
Ar Jūs esate tikros, kad darysite tikras 
lietuviškas Kūčias? O jei niekada nesa
te dariusios, ar nebūtų laikas pamėginti 
ir praturtinti Kūčių stalą grynais lietuviš
kais patiekalais? Ar ne geriau palikti vi
sas mėsas ir kalakutus Sv. Kalėdų Die
nos pietums? Pagalvokite.

"Graži Marija, Tu esi, /' 
pradėta nekaltai...' . <■<

Šiandien Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo šventė. Kaip šeima be motinos, taip. ■ 
Bažnyčia jaustųsi be Marijos ir josios kųl-

Vurtokite žuvis, kurių mes čia turime ;0. Neįsivaizduojame klestinčio Bažny- 
dideię daugybę, pagaminkime įvairias ;jos gyvenimo be nekaltosios Mergelės, ir 
daržoves, iškepkite šližikus, vieton aguo-:yrosios Motinos Marijos asmens žavesio, 
nų pieno, galima Vartoti kokuso riešuto ir nenuostabu, kad tiek gražiausiųrtitulų 
pieną, iškepkite meduolį, padarykite aoezijos, muzikos ir meno kūrinių yra 
skanų vaisių kisielių, išvirkite sausų sau- skirta Marijai, 
sų vaisių kompotą. Pagaminkite silkes. 
Silkės yra labai brangios - importuotos, 
jas galima labei gerai pasigaminti iš'mū- 
sų sardinių.

Silkių gaminimas:
2 kg. didelių gražių gėrei išvalytų sardi
nių (be galvų) 
Druskos kiek reikia 
Pipirų grūdelių 
Bapkos lapelių

| gerai išvalytas sardines (filet/ įtrinti 
1 šaukštelį druskos ir uždaryti. Sudėti 
jas visas j stiklinį puodą ar dubenį, per
dėti keliais bapkų lapeliais, pabarstyti 
pipirais ir pridengus pastatyti į šaldytu
vą 3—4 savaitėm. Imti tiek kiek reikia 
vartojimui. Pirmiausia jas pamerkti j 
pieną per naktį, nuimti odą. gerai išplau
ti sudėti j indą ir užpilti kokia nors tyre. 
Šita tyrė gali būti pagaminta su maione- 
zu, arba su pomidorais, arba su grietinė
le. Šitas "silkes" galima vartoti "roli- 
mopsų" gaminimui. Pamėginkite servi
ruoti šitą silkutę su juodos duonos rie
kele.

PATIKSLINIMAS 46-tam ML nume
ryje Moterų kampelio recepte įsivėlė 
klaida, dėl kurios man skambino daug 
šeimininkių. Tai geras ženklas, nes,atro
do, kad ddug kas įdomaujasi šia rubrika. 
Klaida buvo "raugo gaminime", kur pa- - 
rašyta, kad reikia 900 gr. mielių. Turėtų 
būti 90 gr.

Nekaltasis Prasidėjimas 
(Lk 1, 26-38)

Pirmųjų tėvų klaida tarsi tamsiu čįe- * 
besiu apgaubė žmonijos gyvenimo Kelią? 
Tą prarają, skiriančią mylintį Tėvą — Die
vą ir jo kūrinius — žmones tegulėjo pa
naikinti tik didelė, tyra ir šventa auka. 
Ir šią žmogaus sutaikinimo su Dievu ..u- 
ką - Jėzų Kristų nuo prakartėlės iki 
Golgotos lydėjo nuolankiausioji ir ty
riausioji žmonijos duktė —Marija. Ją 
nuo amžių Dievas buvo numatęs šiai mi
sijai, todėl apsaugojo ir nuo mažiausios 
dėmės. Ji savo sielos skaistumu ir gyve
nimo nekaltumu iškilusi virš visų, lyg 
kelrodė žvaigždė nušviečia žmonijos gy
venimo naktį. Ji tarsi jūrų švyturys rodo 
kelią kiekvienam iš mūsų keliaujančiam 
per gyvenimo sūkurius į Viešpaties ištiki
miesiems parengtą !aimės uostą.

Marija — Nekaltoji Mergelė, bet ji yra 
ir Sopulingoji Motina, lydėjusi Sūnų

KULTŪRINIS KAZĮ MIER INIS FONDAS-

1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas.
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai ...
3. Šv. KaJmiero p-ja T. Jono Bružiko, SJ, atminčiai .
4. Kun. Dr. J. Prunskis MŪSŲ LIETUVA! . ....
5. Jadvyga Grigienė (USA) Marytės Bumbiienės atminčiai Cr.

j . ..-I ' ' " ■ •

AMELIJAI DUDÉNAITÈI PAUVĄNIENEI
-i'?- <■ >■. •„ .J-. ... ,ų: ■

... • -į ' . • ... •. ■ _• . ; ' mirus?
•; • / . V: . ,i.,_

j os Vy ru i K ĄZI U Į, sų nųms KAZIMIE R UI, AR- <
NALDŲI ir NELSONUI, broliui, seserims, bei 
marčioms ir anūkarps, rėifkiąme gilią užuojautą 
ir kartu $u jais liūdimą. •

5 •Petras ir Aldona Bareišiai
* ir jų'šeinia

• Kad ir. kasįvyktų, kokius tik sutik
tume bandymus — niekas neturi sugriau
ti mums sielos ramybės, niekas neturi 
palaužti tikinčiojo dvasios. Atminkime, 
kad Dievas niekada neduoda kryžiaus, 
viršijanpio.mųsų jėgas.

Gyyęnimo nemalonumus, skausmą su 
dėkime ant Nekaltosios rankų, kad ji, 
‘papjyošųsi savomis dorybėmis, kaip gė
lių puokštę kaip permaldavimą už mū- 
sų tautos ir viso pasaulio žmonių nedo* 
rybes, sudėtų prie Aukščiausiojo sosto.

Melskimės, kad tas mažasis Gintaro 
Kraštas,. Nekaltąja! Dieyo Motinai globo 
jąnt, savo vaikų darbais pasauliui liudy
tų dieviškosios meilės jėgą išugdančią 
žemėje dvas.ios galiūnus. \ Vs-

1) Marijos nekaltumo žavesys;
2) Marijos skausmo kelias; x
3) mums padrąsinimas eiti nekaltumo ir

« aukos keliu. — K. V.L.

UŽSIMOKĖJO UŽ' ML'

Cr.150.00C 
Cr. 500.00C 
Cr.150.00C 
Cr.150.00( 
Cr.150.00( 
Cr.150.00( 
Cr. 100.00( 
Cr. 150.001 
Cr. 60.00C 
Cr.230.00i 
Cr. 50.00C

Albina VASILIAUSKAITE 
Vitalis BALVOClUS 
Aloyzas RACKEVlClUS 
Adolfina PETKEVIČIUS 
VeraSKURKEVlClENĖ 
Albertas GREIČIUS
Stasys ŠATAS
Petras ŽA R KAUS KAS
Sofia MISIUKAITÉ 
José RIMŠA
Adelė SIMANAVlClENĖ

Cr. 1.000.000
Cr. 5.000.000
Cr. 1.000.000
Cr. 2.240.000

57.000

e=s
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I Mūšy žimos
’ĄRAMA MŪSŲ SPAUDAI
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Vitalis Balvočius, iš Ruą Tomás Car- 
/alhal, rsšo: "Siunčiu Cr.500.000 čekį 
jž 1986 metu prenumeratą ir kitoms 
ipaudos išlaidoms".

ML-vos administracija ir lietuviu kolo
nija jaučiasi dėkingu už paramą lietuvis-. 
<ai spaudai.

Ilu/l j «b1 v? »C ’p>ÍI t ; v /“J Į O • lk>O 

Raul Scares. Minas Gerais

G erbiam i e/i Ta u tiečia i,
aš kad ir gyvenu gana toli nuo didės- 

lės lietuviu kolonijos, bet gaudama ir 
'.kaitydama MŪSŲ LIETUVĄ, iaučiuo- 
>7 savy žmoni y tarpe. M., n MŪSŲ LIE
TUVA visuomet atneša laimės ir dide- 
io džiaugsmo. - Albina Vasiliauskaitė, 
š Raul Scares, Minas Gerais.

Ir siunčia Cr.300.000, taip padalinti: 
150.000 už ML prenumeratą >r 150.000 
jei Lietuviu Imigrantų paminklo.

\ M ŪSU LIETUVA NR. 49 {1938) 1985.
.. .... . ....—■

............  m ■■■III'ri <ii-ii-įtiittt.n ...........................II. .1 n iii..................................... i      

Šio ^ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS 
RAPOLAS B U R C I U S 

i

Mielam musų savaitraščio skaitytojui širdingai dėkojame 
už paramą spaudai.

ML redakcija ir administracija

a

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE, BRAZILIJOS 

LIETUVIŲ SĄJUNGA, ŠV. 
JUOZAPO LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRUOMENĖ, MUZIEJAUS IR 
ARCHYVO KOMISIJOS vardu Jus 

kviečia dalyvauti LIETUVOS 
LAISVĖS PAMINKLO atidengimo 

iškilmėse, kurios įvyks Prana.da 
República Lituana aikštėje, Vila 

Zelinoje, 1985 m. gruodžio 14 dieną 
14 valandą. Prieš tai, 13 valandą bus 
Mišios ypatinga Lietuvos intencij , 

dalyvaujant visoms lietuvių 
organizacijoms

LAISVĖS PAMINKLAS 
MININT LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 

50-METI v
Pastatytas Lietuvos Aikštės vidury, Vi

la Zelinoje, prieš lietuvių bažnyčią, Mu
ziejaus ir Archyvo Komisijos iniciatyva, 
su konkrečia Brazilijos Lietuvių Sąjungos, 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės, Šv. 
Juozapo Lietuvių Katalikų-8endruom>

S LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJ â
« RUOŠIA REVEILLON

:• Omu sutikimi «
L gruodžio m. 31 d.- 22 vai. ą« $

LIETUVIŲ SĄJUNGOS RŪMUOSE į
Programoje: vakarienė, Naujų Metų vaišės s

4 ŠOKIAMS GROS ORGANISTAS B E N N O N $
■- "V

> Bilietus prašome užsisakyti iš anksto iki.gruodžio 28 d. $
Telefonai: 274-5Í16, 215-6310, 92-3309 jį

Gildo Zampol, atvaizduojančia moterį ~ R
Laisve, sutraukiančią vergijos grandinę. MUSU MIRUSIEJI
Tai simbolis laisvės, kurią Lietuva atgavo 
1918 m. vasari u 16 dieną.

Sovietai, jį susprogdindami, ne tik su
naikino didelės meninės vertės tautinį 
paminklą, bet ir aiškiai įrodė sugriauną 
Lietuvos laisvę - ir iš naujo uždedu ver
gijos pančius.

Lietuvos laisvės paminklo atkūrimas 
laisvoj Brazilijos žemėj ilgai ir aiškiai by
los ap»e lietuvio jokiu būdu nenumalšina
mą laisvės troškimą.

ATĖJO DANUTĖ MARIJA

Sekmadienį gruodžio 8 d. šv. Kazi
miero parapijoj buvo pakrikštyta Danu
tė Marija, Ričiardo ir Astos Juditos Bras- 
lausku pirmagimė. Su kūmais Fabio Zai
kausku ir Regina Braslauskaite, krikšty
nose dalyvavo gausi Danutės - Braslaus- 
kų ir Vinkšnaičių - giminė ir daug bičių- -

■

0

nes, Brazilijoj ir kelių Amerikoj reziduo
jančių lietuvių parama. Tai atkūrimas 
1928 metais Kaune pastatyto Lietuvos 
laisvės paminklo, kurį sovietinė valdžia 
jau pirmosios okupacijos metu susprog
dino.

Jį sukūrė skulptorius Juozas Zikaras 
(1881-1944). Dabartinis Brazilijoje pa
minklas turi 6 m aukščio, su 1,80 m, sta-

!ių.
Krikštas buvo duotas per 8 valandos 

Miąįas. Esant Nekaltai Pradėtosios šven
tei, celebrantas, kun. Pr. Gavėnas, stengė
si iškelti ne tik nuostabų Marijos paskyri
mą būti žemėje skaisčia Švč. Trejybės 
buveine, bet ir mūsų, dar ' prieš pasaulio 
sutvėrimą", Dievu duotą pašaukimą būti 
šventais Dievo vaikais Kristuje. Kas pra
deda pildytis per krikštą.

AMELIJA DUDÉNAITÉ PALIVANAS

mirė š.m. gruodžio 4 dieną. Palaidota S. 
Caetano Ceramikos kapuose. Velionė 
turėjo 64 metus. Kilusi iš Rokiškio, j 
Braziliją atvyko 1927 metais. Liūdinčius 
paliko vyrą Kazj Palivaną bei sūnus Ka
zimierą, Arnaldą ir Nelsoną, marčias, 
anūkus, brolį ir dvi seseris. Gyveno S. 
Caetano do Sul jau ilgus metus.

3*.^.
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