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S. PAULO — VILA ZELINA: lietuvių statytos Šv. Juozapo parapijos bažnyčios apsidė su altorium. ‘
Ši bažnyčia buvo menis’kai išdekoruota dailininko ANTANO NAVICKO. Lietuviai taip pat sudėjo me
niškus langus, apšvietimą grindis ir suolus.
tirtį ir vakarietiškumą tuoj pat išnaudo
timesnis ir savas, negu koks užsienio
jo, jokių santykių kl aus imtumės pręsdalietuvis. O ir pilietybę papirkimais kai
mi, bet konkrečiai veikdami.
rusų
ĮJUNGTI AR IŠJUNGTI IŠEIVIJĄ
kurie svetimtaučiai sugeba gauti per
ųžgultipjie daug aiškiau ir drąsiau Aųdo
Kas seka Lietuvos spaudą, gali jau
savaitę. Nemažai renkasi ženklų, ro
demokratines idėjas, kylančias iš prowv
lengvai pastebėti, kad joje atsiranda
dančių dabartinės Lietuvos vyriausybės kariedškos laikysenos. Nėra abejonės, \
vis daugiau straipsnių, išreiškiančių
posvyrį į blaškymąsi, kurį daugiausia
kad ta linkme veikti padeda jų išeivių
nepasitenkinimą vyriausybės politikay sukelia asmeninės naudos apskaičiavi
įnašas. Tai jau pradeda pastebėti ir Lie
kritikuojančių seimo nutarimus, patuvos spauda. Štai naujasis “Gimtojo
mai. Todėl nėra ko per daug stebėtis
tvirtiaančių kai kurių sluoksnių, ypač tuo iš tikrųjų keistu išeivijos ir Lietuvos krašto“ redaktorius Mečys Laurinkus
pensininkų, varganą ekonominę būk
savo vedamajame 1994 m. gegužės 26
santykių klausimu. Tartum dviejų at
lę.
— birželio 1 d. laidoje, besiaiškindamas
skirų kraštų delegacijos jau ne kartą
Tame jau abejones keliančiame ne buvo susirinkusios. Kalbėta, konferuota, apie gyvenimo problemas, tarp kitko
priklausomybės stiprinime, nors dau stovėta prieš fotografus, Nutarimų ko pastebi, kad 'iš tribūnų ne kartą buvo
šaukiamasi išeivių — įvairių sričių specia
misijos ryškino svarbiąsias kalbėtojų
giau tikėtasi, išeivijai tenka tik stebė
listų pagalbos .r patarėjų (...) deja, ši gra
mintis, skelbė jas spaudoje. Į pastabas
tojo vaidmuo. Ir norom nenorom vėl
ži idėja nebuvo tinkamai realizuota“.
prisimena “nudžiūvusios šakos“ įtaigo- apie menką tokių konferencijų naudą
Jei ir vyriausybė susiprastų kažkur prašo
jimo laikotarpis, ta prasme gal net ge rengėjai dažniausiai atsiliepdavo paaiš
kinimu: reikia kalbėti. Suprantama, ta vusi pro šalį, dalykai turbūt dar galėtų
resnis už dabartini, nes buvo atviras.
čiau tos kalbos juk dar nieko nepageri būti pataisomi, nors, kai kurių specialis
Šiandien — žodžiai gražūs, kai reikia
no. Greičiau pablogino, nes klaidino vi tų akimis, žiūrint, nemažai sričių jau yra
paglostantys: ak, kaip puiku, kad per
skaudžiai apgadintų. Išeivijos išjungimas
penkiasdešimt metų tėvynės nepamir suomenę, peikiant jai vis aaujų vilčių
šote. Išeivių planai ir bandymai įsijung kad ir tos nelaimingos pilietybės ar nuo tada, kai valstybei jos labiausiai reikėjo,
savybės atgavimo reikalais.
nedavė nieko gero - nepasinaudota pro
ti Lietuvos atstatymo talkon oraktiškai nuėjo niekais. Atsimuša į kliūtis
Taip besišnekučiuojant, neorganizuo fesionalais ir talentais, o po rinkimų viskas
ir formalumus, gal dar tebegaliojančią, jant vis naujus valdžios pareigūnų suti sudėstyta pagal partijos šablonus ir net
nors nematomą uždangą, kad neištiktų kimus ir priėmimus, po nepriklausomy nevienodą supratimą apie nepriklausomy
kokia netikėta “vakarietis';.a invazija“. bės paskelbimo pakilęs išeivių entuziaz bę, kurios, tiesą sakant, ne visi šiandien
Apsaugos pradžiai — pilietybės atėmi mas — lėkti, skubėti, talkinti, pirkti, im Lietuvą valdantys norėjo. Vis dėlto reikė
mas, paskui lėtas ir sudėtingas jos dali vestuoti — atslūgo. Ar jis kada bepakils, tų dar tikėtis, kad naujos ir solidarios
įžvalgos ims sukti viršūnių orientaciją
nimas. Ir nebe juokais rašoma, kad Lie sunku pgsa^tmAiškutik,- kad estai ir
'
C. S.
tuvos vadovams vietinis rusas tapo ar latviai
jų pa normalesne linkme.
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vą atvyko Rusiijos derybų delegacija,
vadovaujama ambasadoriaus Viktoro įsa03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL
kovo. Susitikime su Lietuvos derybų dar
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
bo grupe, kuriai vadovauja seimo narys
Administrador: PETRAS RUKSYS
ambasadorius Virgilijus Bulovas, buvo
Redige Equipe Editorial - Fone: 63-5975
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA
aptartas susitarimo projektas dėl laikino
sios darbinės veiklos ir dėl tarpusavio ke
lionių. Tarpvyriausybinis susitarimas dėl
Metine prenumerata Brazilijoj i R S. 5,00
i
Atskiro numerio kaina R S. 0,25
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 35 Dol
į P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon> 60 Dot l tolimus kraštus: 75 Dol.
muitinių srityje buvo pasirašytas. Numa
GARBĖS PRENUMERATORIUS: RS. 8,00
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS: R S. 7,00
tomą atidaryti tris pasienio tranzito
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R§. 0,35
punktus, rašo "Amžius" (nr.23). Lietuve
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
ir Rusijos centrinių bankų atstovai pasira
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
šė susitarimą dėl atsiskaitymų tarp šių
bankų principų ir tvarkos bei susitarė dėl
skyrus kultūros ir švietimo ministeriją,
buvusios SSRS "Vnes'ekonombank" laiky
kuriai vadovavo Dainius Trinkūnas, pas tų Lietuvos piliečių indėlių grąžinimo sa
tarasis pasiliko kultūros ministério pa
vin inkams.
Lietuvoje paminėti
reigose. Profesorius Albertas Vasiliaus
Nors susitikimo metu nebuvo svarsto
s i b i r i n i a i trėmimai
kas, vadovavęs Lietuvos miškų institu
mos karinio tranzito problemos, Rusijos
ELTA praneša, kad birželio 15 d. tui, paskirtas miškų ūkio ministeriu. Pre delegacijos vadovo teigimu, pagrindinės
Lietuvoje buvo paminėta "Gedulo
zidento patarėjas ekonomikos klausi
Lietuvos ir Rusijos santykių problemos
ir vilties diena". Prezidentas Algirdas
mais profesorius Aleksandras Vasiliaus yra Rusijos keleivių ir krovinių tranzitas
Brazauskas, ministeris pirmininkas
kas bus naujas ekonomikos ministeris.
per Lietuvos teritoriją, Su jomis siejamas
Adolfas Sleževičius ir kiti valdžios
Derybos su Rusija
didžiausio palankumo prekyboje statuso
bei Vilniaus miesto pareigūnai padėjo
BNS pranešimu, birželio 6 d. į Lietu- taikymas Lietuvai.
gėlių prie paminklo "genocido au
koms", ant geležinkelio bėgėųiir prie
garve-žio Naujoje Vilnioje. Vėliau ten
pat vyko minėjimas, kuriame dalyvavo
Vilniaus tremtinių choras bei ansam
blis "Lietuva", kalbėjo politiniai ka
liniai ir tremtiniai. Valstybiniame mu
ziejuje buvo išstatyta Gedulo ir vilties
dienai skirta paroda. Vilniaus arkikatedroja už gyvus ir mirusius tremtinius
aukotos Mišios, po kurių vyko eitynės
prie Genocido muziejaus, buvusių
KGB rūmų. Dalyviai nešė gėles bei Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vėliavas. Vaka
re Operos ir baleto teatre buvo groja
mas A. Dvoržako (Dvorak) "Requiem".
Užuojautos mirus
ambasadoriui
Vašingtone birželio 13 d. mirus Lie
tuvos ambasadoriui Italijai Stasiui Lo
zoraičiui, Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pasiuntė užuojautos telegra
mą ambasadoriaus žmonai Danielai Lo
zoraitienei, rašo ELTA. Taipgi ministe
ris pirmininkas Adolfas Šleževičius pa
siuntė telegramą jai ir Kaziui Lozorai
čiui, ambasadoriui prie Šventojo sosto
ir Maltos ordino.
Naujai paskirti m i n i s t e r i a
Kaip rašo ELTA, birželio 10 d. pre
zidentas Algirdas Brazauskas paskyrė
šeis mimsterius pagal ministério pirmi
O
ninko Adolfo Šleževičiaus pristatymą.
Valdymo reformų ir savivaldybių reika
lų ministeriu paskirtas Mindaugas L.
Stankevičius, buvęs socialinės apsau
gos ministeris. Bronius Bradauskas, bu
A. a. STASYS LOZORAITIS, ilgametis Lietuvos diplomatinės
vęs aplinkos apsaugos departamento ge
/ tarnybos narys, ambasadorius Vašingtone, vėliau Romoje, kandineralinio direktoriaus pavaduotojas,
/ datavęs Lietuvos prezidento pareigybei, po neilgos ligos mirė
dabar bus aplinkos apsaugos ministeris.
, 1994 metu birželio 13 dieną Vašingtone, JAV-bėse. Palaidotas
Švietimo ir mokslo reikalų ministeriu
birželio 17 dieną Dangaus Vartų kapinėse šalia Nekaltai Pradė
tapo Vladislovas Domarkas, buvę užsie
tosios Marijos seserų vienuolyno Pu t n ame, CT
nio reikalu ministério pavaduotojas. Per
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Tai buvo nerašytas įstatymas, vadinamo
BIRŽELINIAI ĮVYKIAI
jo proletariato taktinis bruožas. Jį gerai BENZINAS IŠ PLASTMASĖS
suprato trėmimų organizatoriai ir vyk
Žahasis birželis - laimėjimų ir skau
Japonų bendrovė Toshiba išrado
dytojai,
patys
jau
spėję
rodyti
tą
baimės
džių pergyvenimų laikas. Kasmet jis mi
lengvesni būdą, kaip perdirbti plastma
ištikimybę
naujam
darbdaviui.
Todėl
nimas, nors nuo tų priešybių tolstame,
sę į kuro alyvą. Jų teigimu, iš vieno ki
kai kurie dokumentiniai paistymai apie
vienokiu ar kitokiu būdu prisimin.mus
logramo plastmasės galima išgauti vie
humaniškus gyventojų perkeldinėjmus
perduodame naujoms kartoms.
ną litrą benzino arba žibalo. Dabar Ja
be atitinkamų paaiškinimų neturėtų ras
Šiemet biržei.o 6 d. sueina 50 metų
ponijoje per vienerius metus išmetama
ti vietos knygose, kurios vadinamos isto
nuo vadinamosios "D-DAY" — sąjunj šiukšlyną apie 5,6 milijono tonų plast
rijomis. Istorija yra tikrų įvykių aprašy
ginimnkų išsi kėlimo Normandijoje. Sėk
masės.
mas, remiantis dažniausiai per ilgesnę
mingas žygis, kainavęs dešimtis tūks
Jau ir anksčiau buvo bandoma pavers
laiką surinktais duomenimis iš visų šalti
tančių gyvybių (nemažai yra žuvusių ir
ti plastmasę į kurą, bet procesas buvo
nių. Neseniai surinktų vienašališkų do
Amerikos lietuvių), sunaikinęs nesus
brubus. Būdavo pagaminamos nuodin
kumentų rinkinys pasirodė "Lietuvos
kaičiuojamus kiekius įvairiausių gery
kovų ir kančių istorijos" pirmajame to gos dujos, o alyvos gaudavo tik mažą
bių, .švedė Vakarų demokratijas į lai
me, atskirai paėmus, negali būti pavadin nuošimtį.
mėjimą — po metų nacionalistinė Vo
tas tikra istorija. Geriausiu atveju - tai
Toshiba bendrovės mokslininkams
kietija, vadovaujama Adolfo Hitlerio,
leidinys istorijos papildui, pristatytas
pasisekė išvystyti paprastesnį alyvos
buvo priversta pasiduoti. Laimėj.mu
kaip sąmoninga komunistinį dviveidiš
išgavimo būdą. Įrengimai nedideli, juos
betgi teko dalintis su Sovietų Sąjunga,
galima kilnoti, kurlik reikia. Toshiba pe
kuri tuo pačiu metu plūdo iš rytų ir užė kumą rodanti knyga. Nėra abejonės,
kad šį birželį s.birin.us trėmimus mi
dirbimo būdas skiriasi nuo kitų, nes per
mė pusę Europos. Atitinkamoje lako
nint ir meldžiantis už tame siaube mi
kaitinimo procesą įpurškiamas šarminis
perspektyvoje istorija įvertins tuos di
rusius vai <us, sušalusius, nužudytus, nu mišinys, kuris įgalina išgauti daugiau
džiuosius žygius, suskaičiuos klaidas,
žmogintus stovyklų įnamius, -- iškils į
alyvos (apie 90°/oz nepagaminant nuo
suras naujų nežinomųjų. Prie birželinių
dien >s šviesą kas tyčia ar netyčia išneš
dingų dujų. Bendrovė tikisi, kad 1994
įvykių, paženklintų laimėjimo džiaugs
dar ir kitokių Lietuvoje slepiamų sovie metais tai bus naudojama komerciniu
mu, tenka priskirti ir 1941 m. birželio
mastu.
22 d. sukilimą, kilus Vokietijos-Sovietų tinių klastočių. Baisiausia, jei kas pla
nuoja tiesai užbėgti už akių, sukurti
Jei šis teigimas teisingas, mokslininkai
Sąjungos karui. Nors tasai įvykis mūsų
dvi "tikrovės" ateinančių kartų ar kita sako, kad, įgyvendinus tą procesą, būtų
pačių dar nėra vienodai aptariamas didelis šuolis i dvidešimt pirmąjį amžių.
faktas vis dėlto istorinis, ir niekas nega taučių pasirinkimui. Abejonėms kilti
lės paneigti, kad kovota dėl savo tautos, pagrindai vis .šlenda. Jomis nesakoma
• Auka bei talka lietuviškai
kad kovoje žuvo nemažai brangaus jau - "kas be kaitės, pirmas meskit akme
spaudai - parama savajai tautai
nį". Sąžininga visuomenė nenori tik
nimo, kad buvo sudaryta laikinoji Lie
tuvos vyriausybė, bandžiusi panaikinti
kito birželinio įvykio — 1940-tųjų oku
pacijos — padarinius. Nepavyko dėl nau
jos okupacijos iš kitos pusės. Tų sandū
rų eigoje patyrę daug skriaudų ir netei
sybių, šiandien galime drąsiai teigti, kad
didžioji tikrovė yra ryžtas kovoti už
laisvę. Ji visais laikais rodėsi pastovesniu
pavidalu, negu trumpalaikė pergalė. Ka
ro liudininkai jau nebeatpažįsta tu buvu
sių milžinų, kurie milijonus gyvybių
paklojo, nieko kito iš tikrųjų netrokš
dami, o tik laimėjimo ir žmogaus paver
gimo.

Ryškiausias tų kėslų vaizdas iškilo
1941 m. birželio 14 d. sibirinių trėmi
mų veiksmuose. Prisiminta, kad to ryš
kumo okupanto patikėtiniai nenorėjo
tada dangstyti, nes visiems jiems buvo
privalu darbuotis skiepijant visuomenė
je hg šiol nepažįstamą baimės ištikimybę.

Montrealietis JONAS ADOMONIS Žemaitijoje, netoli Lyduvėnų, kur
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m. gegužės 28 d. Kaune. Po ka
ro mokėsi Augsburgo lietuvių
gimnazijoje. 1961 m. Fairfield,
Conn, universitete baigė che
miją ir tais pačiais metais įsto
jo į jėzuitų ordiną. Bostono
kolegijoje 1965 m. studijavo
filosofiją, Westono kolegijo
je - teologiją. 1969 m. įšven
tintas kunigu.
Sau pasirašytos kasdieninės
dienotvarkės rėmuose yra atli
kęs ir atlieka gausybę gerų
darbelių bei darbų, pastebi
mų ir nematomų, bet reikalin
gų žmogui ir Lietuvai. Tebūna
tiesus pasirinktas kelias. S.

SVEIKINAME

Kun. Antanas Vytautas Sau
laites, SJ, lietuvių jėzuitų pro-

vinciolas išeivijoje, jaunimo
vadovas, ilgametis spaudos
darbuotojas, “Skautų aido“ re
daktorius, dažnas rekolekci
jų vedėjas, 1994 m. gegužės 17
d. tyliai prisiminė savo kuni
gystės 25 metų sukaktį.
Sukaktuvininkas gimė 1939
•»

“KREGŽDUTĖ“ - SAVAITRAŠTIS
VAIKAMS
Tikrai maloni pažintis su “Kregž
dute", Lietuvoje leidžiamu savaitraščiu
vaikams. Metrikoje skaitome, kad tai
Lietuvių katalikų mokslo akademijos
kultūros centro laikraščio “XXI amžius“
leidinys, redaguojamas (M. Telksnytė,
V. Račkaitis, dail. S. Račkaitytė) Anykš
čiuose, spausdinamas Kaune “Raidės“
spaustuvėje. Tiražas 18.000 egz. Redak
cijos adresas “Kregždutė“ J. Biliūno 2015, 4930 Anykščiai, Lietuva.

Prie 17-kos numerių siuntos pridėtas
gana ilgas redaktorių paaiškinamasis
laiškas, iš kurio matyti, kaip labai rupi
narnėsi religiniu-tautiniu vaikų auklėji
mų. Tarp kitko jie rašo, kad “jaučiame
- labai reikalingas toks leidinys Lie
tuvos vaikams, matome, kaip būtina
sėti meilės Dievui ir Tėvynei sėklą į gė
riui, grožiui imies širdeles“. Prašo,pa
galbos religinės literatūros vaikams,
išeivijos poetų religinės patriotinės poe
zijos, beletristikos (apsakymėlių, paša
kų), praverstų ir dailės kūrinių repro
dukcijos. Kiekvienu atveju redakcija
laukia iševijos bendradarbių, kad sujung
tomis jėgomis galėtume tobulinti, įvai
rinti Lietuvos vaikams skiriamą skaity
bą, prisidedančią prie paramos eiti tie
sos keliu.

Ką dabar matome vartydami 8 psl.
“Kregždutę“? ( akis krinta išeivijos au
toriai: Ant. Vaičiulaitis, Jurgis Jankus,
Bern. Brazdžionis, Ant. Giedrius, Alė
•Rūta, Jonas Minelga. Ką vaikai skaito,
ką mato? Nemažai eilėraščių, grožinių
apsakymėlių, pačių vaikų rašinių, spaus
dinama daug nuotraukų, kryžaižodžių,
galvosūkių, linksmų ketureilių su pieši
niais. Puslapiai įdomūs ir vaikams.

IMPORTANTE: A REUNIÃO DOS PASSAGEIROS PARA A EXCURSÃO
SERÁ NO DIA 16 DE JULHO , SÁBADO ÃSsWHS., NA LUFTHANSA RUA SÃO LU I Z, 59-1° A N DA R -SÃO PAULO

EXCURSÃO
VILNIUS 94
SAIDA
diversas

-

dia 21 de agosto !!!

Modalidades de excursões a escolher:

Ta - 7 dias de excursão org’aftizada na LITUÂNIA,
'• La - 2 semanas ou mais de exci/rtão,
J j j a - Participação do passageiro somente na viagem aérea,com
estadia minima de 14 dias .Excursões terrestres na Lituâ
nia por conta dele.
IV a-Organ izamos qualquer viagem complementar anos as exzursões
na Li tuân i a .
P R E Ç OS_ : Excepciona 1 men te baixos para um grupo minimo de 20

passage!ros.Temos poucos lugares.

INFORMAÇÕES,FOLHETOS e RESERVAS com ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS te 1 • -241 -2831 ,ou
a LUFTHANSA - Av.São Luiz,59, tel.-256-9833.

ÈB

@ Lufthansa

S
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PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIAI TARĖSI
(Tęsinys iš praeito nr.)

Pietų Amerikos Lietuvių Bendruo
menių suvažiavimui Montevideo daug
dėmesio atkreipė PLB-nės valdybą per
savo pirmininką Bronių Nainį, kuris
susirinkusiems pasiuntė PLB-nės sveiki
nimus ir norėjo būti kuo glaudžiau in
formuotas apie suvažiavimo darbus ir
nutarimus.

MŪSŲ
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nors ir lietuvių statytos, yra teritorines,
tai jos tarnauja visiems aplink parapiją
gyvenantiems žmonėms, parapinėms or
ganizacijoms. Jeigu buna kartais nesusi
pratimų, tai ne lietuvių kunigų kaltė.
Lietuviai turi kiek galint pastoviau ir
gausiau dalyvauti parapijų lietuviškose
pamaldose ir parengimuose, turėti savo
parapini komitetą ir remti savo kunigus.
Montevidėjuj pasirodė nemažas parapi
jos lietuviškumo smukimas. Sekmadienį
per lietuviškas pamaldas, kurias laikė ku
nigai P. Rukšys, j. Giedrys ir J. Sukac
kas, nebuvo perdaug žmonių. Yra supran
tama, kad daug kas toliau gyvena nuo pa
rapijos ir nėra taip lengva atvykti. Tačiau,
bent per didesnes šventes ar ypatingas
iškilmes galėtų daugiau susirinkti. Lietuvių
kunigų teigimu, lietuviams parapijoj nie
kad nestigs vietos ar patalpų.

Didžiausią svarstybų ir diskusijų dar
bų dalį užėmė ŠVIETIMAS' Pagal Ar
gentinos organizacijų atstovus, ten vi
sos organizacijos turi savo mokyklėles.
Didžiausios problemos yra su mokyk
line medžiaga ir su mokytojais, Iš Lie
Suvažiavimas užsibaigė pietums Lie
tuvos atvykusieji mokytojai perdaug
tuvių Kultūros Draugijos gražioje salėje.
visų lūkesčių nepatenkino. Laukiame
Buvo nemažai žmonių, kurie linksmoje
naujų vadovėlių iš Amerikos ir pačios
nuotaikoje praleido popietę. Gražiai šoko
Lietuvos. Urugvajuje yra vartojami A.
Petraičio — P. Rukšio KorespondenciIr
•
1
nio Lietuvių kalbos kurso užrašai. Ta
.r
čiau ir jie turi būti atnaujinti ir pritaiky
tos garsejuostės. Brazilijoj labiausia
yra paplitęs Korespondencinis Lietuvių
C1
Kalbos kursas KALBĖK LIETUVIŠ
KAI su užrašais — knygutėm ir garsiajuostėm. Taip pat yra ir Portugalų-Lietuvių kalbų žodynas.
ly*.

, ■

tautinių šokių ansamblis ĄŽUOLYNAS.

Buvo pasiūlymas surengti jaunimo suv;
žiavimą metų pabaigoje Argentinoj, o lie
pos mėnesį Brazilijoj .

Tikimės, kad šis susitikimas nebus pas
kutinis, o tik dažnesnių susitikimų pra
džia.
Kun. Petras Rukšys SDB

Kompozitorius Bronius Jonušas, su
kūręs daug lietuviškų maršu populia
rių dainų motyvais, mirė 1976 m. va
sario 12 d. Omahoje, JAV Nebraskos
valstijoje. Jo populiarumas dabar spar
čiai kyla ir nepriklausomybę su savo
kariuomene atgavusioje Lietuvoje. Jo
maršus devyniasdešimt penktojo gim
tadienio proga vasario 26 d. Ylakiuose
ir vasario 27 d. Skuode grojo Lietuvos
kariuomenės "Geležinio vilko" garbės
sargybos pučiamųjų orkestras, vado
vaujamas kapelmeisterio Justino Jonušo.

•"T;
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Susirinkusieji labai pozityviai verti
no PLB-nės valdybos pastangas palaiky
ti VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJĄ ir
džiaugėsi duodamoms Pietų Amerikos
moksleiviams stipendijom. Vienerių me
tų gimnazijos lankymas ir trumpas atos
togos Lietuvoje duoda labai gerų vaisių.
Tik yra bendras visų kraštų atstovų nu
siskundimas, kad ne visi jaunuiliai, kurie
lankė gimnaziją, paskui įsijungia į lietu
višką veikimą, ar padeda kitus mokyti.
Buvo pristatytas klausimas apie Lietu
vių kalbos kursų lankymą Lietuvoje. Tai
gali būti labai naudingas dalykas, tačiau,
šiuo metu PBL-nė nenumato skirti stipendijų tokiems kursams.
Tam tikrą įtampą sukėlė diskusijos
apie lietuviškų parapijų veiklą švietimo
ir kultūros srityje. Buvo nusiskundimas,
kad parapijos mažai dirba šioje srityje
ir kad parapijose nėra patalpų lietuviš
kam veikimui. Kadangi visos parapijos,

CIRURGIA DENTISTA1
DANTŲ GYDYTOJA
DRA. SIMONE L.AUC1S PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA
ORTODONT1A ( APARELHOS)

CRIANÇAS E ADULTOS

MONTEVIDEO: tėvo Jono Bružiko ir Vlado Mikalausko statytoje bažnyčioje sekmadienio 1
lietuviškos pamaldos. Skaito p. Milda Lenkauskienė, mišias ..oncelebruoja kunigai J. Giedrys,
P. Rukšys ir J. Sukackas.
Nuotr. V. Tatarūnienės

VENHA ACAMPAR CONOSCO

Se você é escoteiro ou interessa-se pelas tra
dições lituanas o grupo de escoteiros PALAN
GA convida-o para participar de nossa stovykla
(acampamento)de julho.

Será uma semana em que ensinaremos tradi
ções lituanašy.ecologia e escotismo para os jovens.
Data: 17 a 24\e julho
Lo ca I: L i t u a n i kà\- At i ba i a
idade minima: 6 anb;

Informações com Nádi\ou Solange
\ fone: 272-9763
Eugenia 63-93-43
\

6

MŪSŲ LIETUVA

PI ISi MINAM
TYLIOS MIRTIES METINĖS

Mačiau kaip jisai slaptai krikštino tu
g lietuviu komunistu partijos vaikus.
Slaptai, nes piliečiams buvo uždrausta
vaikus krikštyti bažnyčiose. Ir pasku
tinį kartą teko matyti ir kalbėti su juo
prieš 10 dienų jo mirties.
Jisai mano sako: Algirdai už pora
metų bus laisva Lietuva tai dabar va
žiuosime abudu kartu į laisvą Lietuvą.
Jisai to nesulaukė, tai staigi mirtis išplė
šė iš musu tarpo. Tai man teko vienam
be Prelato pamatyti laisvą Lietuvą, ap
lankiau jo kapą Pajevonyje, kur tą die
ną šventino jo Paminklą. Buvo iškilmin
gos mišios. Mišias laikė 4 kunigai: Kuni
gas Gavėnas iš Brazilijos.
__

Mielas Klebone Petrai Rukšy
Siunčiu Jums 20.000,00 Kruzeirų
Real už "GARBĖS LEIDĖJAS", už
mano šeimos mirusius: Mylimos mamy
tės, mylimo Tėvelio, Mielų Brolių ir
šio mėnesio mirusių — mirusio Mylimo
ir visiems Brangų Prelatą Pijų Ragažins-

Ir su a.a. prelatu Pijum buvau 2 kar
tus nuvažiavęs į Lietuvą 1980 ir 1987.

SKAITYTOJAI RASO
Belo Horizonte, 18 de Mato 1994
Padre Pedro Ruksys
Estimado Padre

Não quero deixar passar mais tem
po sem lhe agradecer tudo que me man
dou: a fita cassete com essas musicas
// tu anas tão bonitas, a gramática e o
curso de li tua no.
Realmente, estou muito agradecida
e gostaria de saber quanto estou deveu
do ao Senhor.

Gostaria também de lhe fazer uma
pergunta:
Tenho as apostilas de um curso que
estou dando aqui no Brasil, sobre psico
fogia e espiritualidade, e precisaria tra
duzi-las para o lituano antes de ir em
bora. O senhor sabe de alguém que po
dería fazer essa tradução? Seria um
trabalho pago, é daro. Ė um curso que
faz bem às pessoas e penso que na Li tua
nia ele poderia ser muito útil. Eu ain
da não posso fazer essa tradução, fica
muito difícil para mim.

Prel. PIJUS RAGAŽiNSKAS miręs
1988 fru.birželio 20 d, S. Paulo

Kaip malonu prisiminti prelatą Pijų. '
Atsimenu kaip šiandieną. 1947 metais 4
birželio men. Aš su broliu atvažiavome į
su antru transportu. Tų D.P. Daug lie- «
tuvių atvažiavo, kurie be savo noro turė
jo apleisti brangią Tėvynę Lietuvą. Ir
patekome čionais Brazilijoje visai mums
nepažįstamą kraštą. Mūsų tikslas mano •
ir brolio važiuoti pas dėdes, kurie gyve- į
no U.S.A, bet tuo metu emigracijos
nebuvo į U.S.A. Tai pirma emigracija
buvo į Braziliją. Ir čionais S. Paule la
bai maloniai buvome priimti. Tie nauji
emigrantai D.P. mylimo Prelato Pijaus
pastangomis ir gerų lietuvių a.a. Matulioniai, Paukštys, Tatarūnai ir kiti. La
bai daug padėjo visiems naujai atvažiavusiems Prelatas Pijus, kuris beveik vi
siems parūpino darbus G.M. ir kitur, pa
rūpino namus (apsigyvendinti materia
liai ir moraliai, tai ne kaip žinomi mūsų
seni emigrantai turėjo vargti kavos plan
tacijose su juodžiais kaip vergai). Kodėl
beveik visi užmiršome mylimą prelatą
Pijų, juk aš gerai žinau kad jisai visus
mylėjo vienodai, neskirstė (ideologiškai).
Jisai visiems padėjo, visus mylėjo, išėmė
vargšus iš kalėjimų, parūpino beveik vi
siems darbo. Aš labai gerai pažįstu a.a.
Pr. Pijų nes jisai iš mano parapijos, sykiu
baigė Vilkaviškio gimnaziją su mano
broliu Vincu ir seserim Joana Natkevičie
ne. Mano brolis a.a. Vincas Šukys buvęs
Lietuvos Kariuomenės kapitonas, kuris
1942 vasario 26 buco gestapo nužudy
tas, kad jisai buvo prieš žydų anikinimą.
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Esperando, então a sua resposta
me despeço por hoje, agradecendo uma
vez mais o envio dos livros e da fita.
Labai ačiū.

Irmã Ana Maria

Estou mudando para Teresópoiis,
no começo do mês que vem. Lá meu
endereço vai ser:
Irmãs da Assunção
Caixa Posta! 92.750
2595 T970 Teresopoüs - RJ.

NAUJA JUOSTELĖ
A. A. PRELATO PIJAUS RAGAŽINSKO
paminklo antkapis pastatytas prieš metus

Tad turiu padėkoti visiems kurie pri
sidėjo prie to paminklo statymo: pir
miausia Petrukui Rukšiui, Gavėnui, Pa
nelei (kuri gyvena Kaune) Dalei Mika
la l skaitei ir visiems kitiems kurie prisi
dėjo prie statymo Paminklo. Ir labai
dėkoju Poniai Anai Verai Tatarūnienei
už didelį jos darbštumą įkūrimui Pijaus
gatvės vardo.
Viso geriausio
Algirdas Šukys

ÀÜLAS DE LITUANO
NA CASA DA JUVENTUDE
VILAZELINA
serão ministradas por Lucia J. Butrimavičius ás segundas feiras de 20:00
até 21- 30 hs.

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai įgrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
telėj. "MŪSŲ LIETUVA.':.
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45 METAI
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KRISTAUS TARNYBOJE

geras pamokslininkas ir būdavo kviečia
mas pamokslauti šventėse ir atlaiduose.

Don Siqueira, Itu vyskupas, pasikvietė
kun. Vytautą dirbti Salto parapijoj. Čia
naujas klebonas dirbo su jaunimu, suor
ganizavo sporto veikimą ir kitokias baž
nytines organizacijas.

Po dviejų'metų, buvo pakviestas kle
bonu į šv. Teresinhos parapiją Utingoj.
Čia buvo tik parapijos vardas, o pačios
parapijos dar nebuvo. Naujam kunigui
teko pradėti naujos parapijos statybą.
Gavo sklypą iš miesto valdybos, pastatė
bažnyčią, kleboniją, teatro salą ir reikia
mas parapijos sales. Atlikus šį visą dar
bą per 10 metų,kun. Vytautas buvo
iškeltas j Guaianazes, kur ant pliko lau
ko buvo tik maža koplytėlė.
Mūsų kunigas vėl.griebėsi darbo ir
jstengė pastatyti didelę bažnyčią, kle
boniją ir visus parapinius įrengimus.
Kun. Vytautas mokėjo prisitraukti įta
kingus žmones kaip Corinthians futbo
lo klubo vedėją Vicente Matheus. Tokiu
būdu galėjo atlikti tikrai didingą darbą.

Atrodo, kad mūsų kun. Vytautui
bu o skirta tik bažnyčių statyba. Taigi
baigus tą ddingą darbą, turėjo parapiją
perleisti ispanų misionieriams. Persikė
lė į Vila Emos parapiją. Čia irgi reikėjo
viską pertvarkyti. Čia taip pat įdėjo ne
mažai darbo. Visgi šalia darbo bažny
čiai, yra taip pi t įsipareigojimų ir savo
šeimai. Kai kun. Vytauto mamos svei
kata susilpnėjo, jis grįžo namo į Vilą
Zeliną ir apsigyveno su savo mama, ku
rią daugelį metų prižiūrėjo i vi jos mir
ties 1987 metų balandžio 11 dienos,
kai ji iškeliavo iš šio pasaulio.

SUKAKTUVININKAS KUNIGAS VYTAUTAS KAVOLIS
bo žydams siuvimo darbus. Vytautas
Šiais laikais, atrodo, kad išėjo iš ma prisimena, kaip tėvas Vincas ir mama
Būdamas Vila Zelinoj kun. Vytautas
dos švęsti kokias sukaktis ar jubiliejus. Anastazija, nors ir patys mažai ką turė dar laikydavo mišias mūsų parapijoj
Taip pat paskutinių motų atsimainymo jo, bet vis priimdavo ir vaišindavo kun.
ir sakydavo gražius pamokslus, kuriuos
sūkuryje, buvo pamiršti ar atidėti kai
Benediktą Sugintą, kuris vaikščiodavo
žmonės ir dabar prisimena. Po mamos
kurie jubiliejai. Taip išėjo, kad praėjo
po visas miesto apylinkes rinkdamas pi mirties daugiausia laiko praleidžia prie
nepaminėtas mūsų KUNIGO VYTAU nigus lietuviškos bažnyčios statybai V.
jūros, kur turi savo namelį. Nors pernai
TO KAVOLIO 45 metų kunigystės ju Zelinoj.
atšventė 70 metų gyvenimo sukaktį, bet
biliejus, Kun, Vytautas Kavolis buvo
1935 metais, jau prasidėjus bažnyčios nėra labai geros sveikatos: turi probleįšventintas kunigu 1948 metų gruodžio statybai, Kavolių šeima; tėvas Vincas, ma-mų su cukrine ir blogu regėjimu,
8 dieną per Marijos Nekalto Pradidėjima Anastazija, Duktė Valerija ir sūnus
Daug nusipelnusį S. Paulo vysKupijai
mo šventą.
Vytautas persikėlė gyventi į V. Zeliną.
kunigą mes negalime pamiršti. Priešingai,
Kun. Vytautas Kavolis nuėjo ilgą ku Vytauto tėvas Vincas Kavolis buvo baž turime iškelti jo didelius nuopelnus, pa
nigystės ke.ią pašauktas, kaip pranašas nyčios komisijos narys ir daug prisidėjo sveikinti atšventusi 45 metus kunigystės
Jeremijas "statyti ir auginti" (Jer.1,10). prie bažnyčios statymo. Vytautas lankė jubiliejų, palinkėti geros sveikatos ir gau
Kėlias tikrai buvo ilgas.
saleziečlų oratoriją prie N. S. Ainxiliasios Dievo palaimos.
dora parapijos Bom Retire, o paskui
Vytautas Kavolis gimė Rokiškyje
DAUG DŽiAUGSMO, LAIMĖS IR
Jėzaus
Širdies
gimnaziją.
Kun.
Suginto
1923 metų spalio 8 dieną ir, turėdapias
ILGIAUSIU METU LINKIME
paragintas
įstojo
į
mažąją
kunigų
semi

4 metus, buvo atvežtas Brazilijon. Čia,
kaip daugelis lietuvių, gyveno Bom Re nariją Albuquerque Lins (Sta. Cecilia)
tire, kur šeima gy veno skiepuose ir dir ir Pirapora. Filozofijos ir teologijos
mokslus baigė Ipirangos kunigų semina
NUOMUOJAMI
rijoj ir kunigu buvo įšventintas kardino
KAMBARIAI - APARTAMENTAI
lo Vasconcelos Motta 1948 metų gruo
Lituanikoj galite praleisti atostogas
džio 8 dieną.
ar savaitgalius labai pigiom kainom.
OTIMO LUGAR
Po šventimų dirbo N. S. do Carmo
Falar com Alex ou Geny
Skambinti V. Tumui: 274-24.96
parapijoj, Sto. Andrė dabartinėje kate g
Tel.: 887-64.23
ar V. Bacevičiui: 63.93.43
droje.
Kun.
Vytautas
pasižymėjo
kaip
i... i ii .ui ■ ■wwwmwmmmwmmb
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

I

MŪSŲ ŽINIOS

Šio "ML” numeri
GARBĖS LEIDĖJA

PARĖMĖ MŪSŲ, LIETUVĄ
Verslininkas - industrialas komendatorius Stanislovas MELIONAS dosniai
parėmė mūsų spaudą paaukodamas
Cr,200.000,00. Mielam ML-vos skaityto
jui ir rėmėjui širdingai dėkojame ir linki
me geros sėkmės visuose darbuose.

Administracija

—

MARIJA

JAKIŪNIENĖ

STASIO VANCEVIČIAUS ir LIDIJOS VANCEVIČIENĖS
mirties metinių proga

Kartu su mūsų miela Marijona prisimename brangiuosius
mirusius ir širdingai dėkojame už paramą mūsų spaudai.
Redakcija ir administracija

MUSU MIRUSIEJI

SV. JUOZAPO ROMOS LIETUVIU
KATALIKU BENDRUOMENĖS
VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS
LIEPOS 3 DIENA 16 VAI
JAUNIMO

NAMUOSE

VILA

ZELINOJ
■SMM

Birželio 30 dienos rytą, Leão XIII
ligoninėje mirė KUN. FELIKSAS JOKUBAUSKAS eidamas 80-tus metus
ir 55 metus kunigystės. Lietuvis’kos '
Mišios už velionį bus sekmadienį, lie
pos 3 dieną 15:00 vai...7-tos dienos
mišios portugališkai bus penktadienį.

To — Aida Dal'Oglio Šiaulys
liepos 8 dieną, 19:30 vai. V. Zelinos
17 - Albina de Busas Gervetovski
bažnyčioje.
18 ~ José Rimša Filho
18 -■ Alfredo Durazzo
20 - Juozas Vasiliauskas
LIEPOS MĖNESIO
20 — Ona Puodžiūnas Popic
GIMTADIENIO
24 - Helena Jakatanvisky
Sveikiname savo narius, kurie švenO
25 - Jonas Jakatanvisky
čia gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug
26 — Mario Jorge Šimkūnas
sėkmės.
26 - Nelson Ambrozevičius
06 — Nilma Julia Žvingila
30 Anna Eleonor Guzikauskas
07 - Tereza Cristina Otranto Pažais
Sąjungos-Alianęa
Pastai n i
Valdyba
09 — Helena Maaurkevičius Baužys
UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
09 — Lucia Banys
Roberto KARSOKAS ’
Cr.6.000
10 - Albino João Bendžius
Vladas GODLIAUSKAS
C r.20.000
11 - Terezinha Buono
Bolius ADAMAVIČ’US
Cr. 7.000
15 - Rimantas Jonas Valavičius
Amelia KARSOKAS
Cr.20.000
15 — Sophia Greičius Kozuki

KUNIGO VYTAUTO KAVOLIO 45 METU, KUNIGYSTĖS SUKAKTIES
KUNIGO JUOZO ŠEŠKEVIČIAUS 40 METLĮ KUNIGYSTĖS SUKAKTIES
LUBĮ LIE JAMS

PAGERBTI

LIEPOS 10 DIENA 12:30VAI
PIETUMS BILIETUS GALIMA GAUTI KLEBONIJOJE
ARBA TELEFONU: 63.59.75

PRIE DURŲ BILIETAI NEBUS PARDUODAMI.

ŠV. JUOZAPO L, R. K. BENDRUOMENĖS

