
SR. 10 (iC23? 5. PAULO — BRASIL — 1968 M. KOVO — MARÇO 8 D. " XX'pM-T*į

Jo Eminenciją
KARDINOLAS AGNELO ROSSI

gės vejami. Ne, ne svetimųjų 
vejami, bet savo broliu, ku
rie patys iš Lietuvos nuo sve 
timųjų jungo nusitraukę čia 
buvo svetingai senųjų imi-

Lietuvos Laisvės Kovos Metai

Šio «Músu Lietuvos» numerio 
Garbės Leidėjai yra jaunuoliai 
IRENA IR ALFONSAS 

kurie šį šeštadienį susiriš moterystės sakramento ryšiais.
Jie prašė pavardžių neskelbti.

Dėkinga «M. L.» Administracija

peikia pirmajam šv. Kazimiero lietuvių asmeninės parapijos 
klebonui Tėvui Jonui Bružikui, S. J., parapijos

Įkūrimo ir asistentų paskyrimo raštus.

įkūrimo iškilmių raida

Kardinolas! Lietuvių parapija 
gims mūsų pačių rankomis 
statytose patalpose! Tegu tos 
patalpos ir ne bažnyčia. Te
gu ir sena salė — bet sava! 
Ateis laikas, kada bus tikra 
bažnyčia Laikinai pakaks ir 
tos pastogės, kuri jau virš ke 
turiu ihetų tarnauja «ir tan- 
čiul ir rožančiui», anot mūsų 
senos patarlės, Net seniai lan 
gai žvilga, tviska gražiai nu
poliruoti!

ARGI NE ČIA?

Neteko tai neteko pasipuo
šusiai salei priglausti asme
ninės šv. Kazimiero parapi
jos įkurtuvių mišių ir jos 
krikšto iškilmių. Šv. Kazimie
ras, vienintelis Bažnyčios pri
pažintas lietuvis šventasis, 
tiesa, negalėjo lietuviškoje 
pastogėje priimti jam rengia
mos pagarbos. Nustebo žmo
nės susirinkę ir pamatę raš
tą prie durų, jog šv. mišios 
būsiančios Bom Conselho baž 
nyčioje. «Kaip taip? Kodėl 
ne čia?* Paaiškins tai pats Je 
Em. Kardinolas inauguracijos 
pamoksle. Ir eina žmonės 
Bom Conselho bažnyčion sun
kiomis širdimis, kaip tremti
niai svetimųjų iŠ savo pasto-

S v. Kdzimiero parapijos

Mažytei skruzdėlėlei ir ne
didelis ki ušinis yra milžiniš
kas kalnas ir jai uždengia li
kusį pasaulį. S. Paulo neper- 
didžiausiai lietuvių kolonijai 
asmeninės parapijos įkūrimo 
iškilmės paskutini sekmadie
nį buvo panašus didelis kal
nas, kuris vi
sai uždengia visus kitus pa
saulinius įvykius. Mums tas 
įvykis yra visų didžiausias, 
todėl jam skiriame daug vie
tos 1 ūkraščio puslapiudse.

šventiškos nuotaikos

Pakili nuotaika buvo jaučia 
ma vos tik paskelbus laikraš
tyje, jog "įkurta nauja lietu
viams parapija ir kad forma
lų jos įkurtuvių aktą praves 
pats Jo Eminencija Kardino
las Agnelo Rossi. Kiek žmo
nių teiravosi: «Ar tai tiesa? 
Ar atvyks? Nejaugi?»

Ir suskato Mookos moterys 
Valyti dr. Vinco Kudirkos rū
mus, koplyčią, šluoti kiemą. 
Seimininkės tik laksto, tik pla 
nuoja, kaip ko geriau šeimy- 
aišką arbatėlę suruošti. Ir kur 
tik pasisuką, visui ir visimie 
liausiai prisideda. Kur gi ne! 
Toks įvykis l Pirmą kartą lie
tuvių pastogėn atvyks pat®

grantų pasitikti.
Galite įsivaizduoti, kad kom 

plimentai už tokį žygdarbį 
nebuvo pamaldų sutrikdyto- 
jams labai palankūs, ir kad 
šventiška nuotaika gerokai 
nuslūgo, iki minia pasiekė 
Bom Conselho bažnyčią.

ATSIGAVO!

Žmonių renkasi vis daugiau 
ir daugiau. Ateina organizaci
jos. Iš Zelinos šv. Juozapo 
Vyrų Brolija net savo unifor
mose ir su procesinėmis lem' 
porais. O čia tautiškuose rū
buose žilvitieciai irgi iš Želi, 
nos. Va katalikės moterys 
Zelinos ir Mookos Maldos 
Apaštalavimas, išsipuošusios 
tautiškais rūoaįs «Aušros» cho 
ro mergaitės, moterys, pasi
puošę vyrai... ;škyla vėlia
vos... Net mielasis prelatas 
A. Arminas iš Mauá visu sa. 
vo milžinišku ūgiu čia minio
je sukiojasi ir negali spėti 
visiems jį seniai bemačiu- 
sims bičiuliams ir draugams 
rankas spausti, kun. dr. A. Mi 
liūs, kuo. V. Pupinis, keletas 
kitataučiu kunigų... 0 pačio
je bažnyčioje jau kone pusė 
suolų prisėstų...

«Ar žinai, kad gerai, jog 
neįsileido Kudirkos salėu! Kur 
visi tie šimtai tenai būt sutū
pę?» — pastebi vienas žilste
lėjęs vyras. «Taigi, daugu
mai būt tekę visą laiką sto
vėti. O čia galėsim susėsti...

Tokios ir kitokios pastabos 
skraidė minioje belaukiant vi 
sų katalikų mie ojo ganytojo 
Kardinolo Rossi...

PAGA 1AÜ

Pagaliau jis ir čia. Išsiri
kiavę vyrai, su kryžium ir lik 
tarnom, kaip Lietuvoje, drau
gijų nariai lydi jo Eminenci
ją bažnyčion. Čia sugaudžia 
vargonai, pasigirsta mūsų my 
ūmoji giesmė «Pulkim am ke 
lių», vadovaudama chor , bet 
giedama visos bažnyčios.Skam 
ba gyvai. Emicencija žygiuo 
ja laimindamas minią. Suolai 
pilni. O bažnyčia žymiai di
desnė už Zelinos.

PIRMOJI PARAPIJOS AUKA

Kardinolo palaimintas žen
gia prie altoriaus pirmasis 
naujosios parapijos kleboną® 
T. J. Bružikas, S.J., aukoti pir 
mosuos šios parapijos aukos 
Viešpačiui, atsidėkoti Jam už 
Apvaizdos planuose nuo am
žių pramatytą parapijos įkū
rimą ir jos vietą bei uždavi
nius švenčiausiame Jo Pa
ties Mistiniame Kūne, ir tau
tos bendruomenėje.

Šv. Mišios gavėnios sekma
dienį turėtų būti laikomos vio 
letiniuose-atgailos rūbuose. 
Bet Jo Em. Kardinolui lei
džiant, jos laikomos Šv. Kazi
miero garbei — baltuose.

Pasigirsta choro bosai su 
nuolankiu «Viešpatie, pasigai
lėk»! įsijungia kiti balsai, ir 
visas choras maldaute mal
dauja «Viešpatie, pasigailėk», 
taip nuoširdžiai papraštai, tai 
tyliai nedrąsiai, tai tartum su 
didesniu pasitikėjimu ir ga
lingai «Pasigailėk».

Tas šauksmas juk atneštas 
iš pavergtosios tėvynės. Ten 
jis išsiveržė iš ujamo, nieki
namo kompnzit. kun širdies. 
Jis nė nežino, kad jo šauks
mas aidi laisvajame palmių 
krašte, kur Dievo gailestingu 
mas ne mažiau reikalingas, 
kaip gintaro žemėje...

Viešpatie, pasigailėk mūsų 
visų: ir pavergtųjų brolių, se
sių Lietuvoje ir mūsų laisvė
je kitR kitam koją kaišiojan
čių vargšų?.
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DŽIŪGAUJAME
Na, kad ir užtrenkė vyrai: 

«Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė GEROS VA
LIOS ŽMONĖMS.’» Ir kai ims 
visas choras krykštauti: «Šlo
viname Tave, garbiname Ta
ve, lenkiamės Tau...» Negalė
jau regėti giedančių veidų, 
nei akių. Bet žaibiškai sužim 
bančios aklamacijos toje gies 
mėje turėjo veržtis ugnies 
kibirkštimis iš choristų akių... 
Ir nejučiomis kilo žmonių 
širdy* krūtinėse, ir kažkoks 
savotiškas malonus jausmas 
užliejo sielas tos daugybės 
žmonių, kurie čia suplaukė iš 
visų S. Paulo rajonų tikrai 
geros valios vedami.

Dingsta žmonių netakto su
drumsta nuotaika, vėl pilnai 
išsiskleidžia šventiškas džiau 
gsmas, ir k<ai Jo Eminencja 
atsietojo prie mikrofono, sie
los jau buvo pasirengusios 
primti jo tėvišką žodį.

GANYTOJAS KALBA

Jo Eminencijos pamokslas 
šiame numeryje (4 pusi.) ats
paustas ištisai ir portugalų 
kalba. Juo dažniau ir aty- 
džiau jį skaitai, juo labiau pa 
junti, kad čia kalba Gerasis 
Ganytojas į savo labai myli
mas avis. Kad žmonės tai pa 
juto, Tiudija gal tas faktas, 
kad kažkam ėmus ploti, visa 
minia užtrenkė ovacijų katu
tėmis. Plačiau šioje vietoje 
apie Kardinolo nepaprastai 
nuoširdų žodį terašoma. Jis

g eit bus patiektas lietuvių 
kalba ir kiekvienas galės 
pats juo pasigėti. Tiek, betgi, 
aeiškenčiame nepabrėžę, kas 
geresnio patriotinio pamokslo 
ir didžiausias lietuvis patrio
tas nebūt galėjęs pasakyti.

Regiu pamokslo gale Jo 
Eminenciją žengiantį prie ai 
toriaus. Regiu T. Bružiką ten 
suklupusį prie Ganytojo kojų 
ir iš jo ranKų priimantį para
pijos įkūrimo raštus, kurių, 
kažkas kalba, kurijoje niekas 
nežinąs ir nematęs. Argi sap 
nuoju? Argi tai ne tikrovė?

Per bažnyčią ateina inži
nierius Alfonsas Petraitis su 
ple. Ona Matelionyte, nešda
mi mišių aukai parapijiečių 
dovanas ostijas, vyną ir van
denį o su jais ir visų parapi
jiečių širdis bei maldas. Skam 
ba S. Paulyje dar negirdėta 
giesmė: «Šventas Kazimierai 
mūsų globėjau... vesk mus 
prie Dievo, prie dangaus Tė
vo». Tam juk ir kuriama ši 
Tavo vardo parapija

Iš akimirkos švento užsisva 
jojimo pažadino choras už
traukdamas Šventas. Šventas, 
Šventas iešpats galybių Die
vas! Pilnas yra dangus ir že
mė jo garbės’» Ta Jo garbė 
įsiveržia ir mano širdin ir 
nors akimirką kitą pasijuntu 
esąs garbingoje Dievo vaikų 
bendruomenėje, ir kad suima 
noras šaukti visa gerkle: 
«Broliai ir sesės lietuviai, te
gul niekad nenutilsią šv. Kazi
miero parapijoje nuostabi gies 
mė Šventas. Šventas!» Giedo. 
kim ją ne tik lupom bet ir kiek 
kvienu šventu savo darbu. Ne
galiu, betgi šaukti. Negaliu su
drumsti tos gilios tylos, kuri 
staiga pripildė visą bažnyčią 
Nutilę vargonai, nuti ęs choras' 
Visi susikaupę švenčiau
siajai konsekracijos
akimirkai. Klebonas J. Brnži- 
kas kelia aukštyn Kristaus 
Kūną ir Kraują, kuris visada 
gaivins parapijiečių sielas... 
Ar jutai, Klebone, kad drau
ge keli visą mūsų išganytojo 
likimą, sutelktą naujosios pa
rapijos užuomazgoje?

PIRMOJI PLOTA?

•Štai Dievo Avinėlis, štai, 
kuris naikina pasaulio nuo
dėmes» taria aukštai šv. Os
tiją iškėlęs klebonas. Ir arti
nasi prie Dievo stalo visi. Juk 
tai paties Išganytojo sureng
tas mums pokilis! Juk ta osti
ja — tai gyvasis Išganytojas 
ateinąs įžengti į kiekvieno 
šv. Kazimiero parapijiečio šie 
lą. Tiesa, ne visi šv. Mišių da 
lyyiai priėmė Jėzų ostijoje.

(pabaiga 6 pusi.)
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lo biblioteka
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Vasario 16 atgarsiai
JAV Washingtonas

Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone vasario 16 d. su
rengtame priėmime apsilankė 
apie 300 svečių, kurių tarpe 
buvo Atstovų Rūmų pirminin
kas John McCormack, Valsty
bės Sekretoriaus žmona p 
Rusk, buv. valst. sekr. J. F. 
Dulles našlė, eilė Valstybės 
Departamento pareigūnų bei 
diplomatų.

Asmeninius sveikinimus kor 
telėmis ar telefonu perdavė 
Valstybės Sekretorius, pase- 
kretorius, Valstybės Sekreto
riaus padėjėjas Europos rei
kalams, ambasadorius A. Har- 
rimanas, diplomatinio korpo 
dekanas (Nicaraguos ambasa
dorius), Vokietijos ir Laoso 
ambasadoriai.

Vasario 11 d. Washington© 
lietuvių surengtame sukak
ties minėjime kalbėjo Lietu
vos atstovas J. Rajeckas. Vt 
Jonuškaitė ir H. Kačinskas 
perteikė J. Šlekaičio pareng
tą poezijos pynę «Kai Lietu
va prabyla.

Anglija
Londono Lietuvių Namuose 

vasario 16 d. surengtame iš
kilmingame vakare dalyvtvo 
Lietuvos atstovas Londone V. 
Balickas, Latvijos atstovas 
Ozolinš, Estijos pasiuntinys 
Torma, Socialistų internacio
nalo gen, sekretorius Albert 
Carthy, žurnalo Foreign Af
fairs Circle sekretorius Ste
ward Smith, eilė egzilų vei
kėjų iš Rytų Europos kraštų 
ir Londono lietuvių kolonija. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos sukaktuviniai minėji
mai buvo ir visose kitose An
glijos lietuvių kolonijose.

Naujorkas
Apie 6000 naujorkiečių da

lyvavo iškilmingose pamaldo 

se Naujorko šv. Patriko kate 
droje vasario 18 d. 10 vai. 
Šios pamaldos buvo pirmoji 
Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo sukakties iškilmių da 
lis Naujorke: Iškilmingas mi
šias laikė Naujorko vyskupas 
E,. E. Swanstrom, asistavo 
Naujorko Aušros Vaitų para
pijos klebonas kun. Jurgis 
Gurinskas ir kun. Vladas Bu- 
dreckas, o pamokslą sakė 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
tėvas G, Kijauskas, S.J. Pa
mokslas buvo ištisai susietas 
su Lietuvos sukaktuvine te
ma. Pamaldų gale giedojo 
«Marija, Marija» ir Lietuvos 
bei Amerikos himnus.

Tą pačią dieną 4 vai. p. p. 
Irwing mokyklos salėje, Ma- 
nhattane biivo Naujorko lietu 
vių sukaktuvinis iškilmingas 
susirinkimas ir koncerta-. Čia 
kalbėjo Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir Atstovų Rūmų na
rys John J. Rooney, kurs tarp 
ko kita pareiškė:

Akiplėšos!
— Šiandien, kai komunisti- 

n ų valstybių vadai be palio
vos kaltina šią šalį už vadi
namąją «imperialistinę» poli
tiką, visnm pasauliui derėtų 
atkreipti dėmesį j SSSR-ą, ku 
ri pasireiškė aiškiai kaip die 
na bjauriausio pobūdžio, im
perialistiniais veiksmais, ko
kių pasaulis retai kada yra 
matęs.

— Reikia milžiniško akyplė 
šiškumo sovietams ir jų paka 
likams išeiti į tarptautines 
aikštes ir kaltinti šią šalį už 
Imperialistinius veiksmus, kaj 
nuo jų pačių rankų tebelaša 
kraujas nekaltų žmonių, nu
žudytų ir pavergtų beteisiš- 
kai pagrobiant Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių laisvę ir 
nepriklausomybę. Kaip tie 
«žmonijos gelbėtojai» ir «de
mokratijos globėjai» drįsta

_______ MUSD »I ETŲva 
kaltinti kitus, kai jų pačių 
nusikaltimai taip neišdildomai 
įrašyti istorijos lapuose vi
sos žmonijos akivaizdoj.

Kas nesupranta?
— Faktai aiškūs, tik, deja, 

permažai tų naujų suvereni- 
nėn padėtin iškylančių tautų 
pasinaudoja proga pažvelgti į 
tuos faktus. Perdažnai jų va
dai, o taip pat jų neapsišvie- 
tęs ir nevadovaujamas jauni
mas susižavi pasaulinių pro
pagandos meistrų sirėnų gies 
mėmis. Bet ir tai, tokio pobū 
džio pavergimas, kaip Lietu
vai primestasis, kurį komunis 
tai vylėsi išplėsiu visam pa
saulyje, tesusilaukė ribotos 
sėkmės. Tik gaila, kad net 
komunistų viešpatavimo nepa 
siektieji kraštai yra linkę pa
miršti ar nematyti užpuolikiš- 
kų sovietinių veiksmų, atlik
tų jūsų tautoj ir tėvynėj.

Amerika neprivalo...
— Šis kraštas niekad ne

pripažino sovietinės agn sijos 
teisėta. Ši valstybė nepriva
lo leisti, kad laikas aptemdy
tų jos atmintį apie Sovietų 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inveųtarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro. 244

Tel. 31 2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik' 18,00 vai

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik- 

tų. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Sąjungos niekšiškus veiksmus 
prieš Baltijos valstybes. Mes 
neprivalome leistis, kad ra
minantieji draugingumo bei 
taikingumo sambūvio siūly
mai sumažintų mūsų pasibiau- 
rėjimą, kurį visada jautėme 
plėšikiškiems komunistų veiks 
mams. Ligi jūsų giminės ir 
draugai — visa lietuvių tau
ta ir kitos Baltijos tautos ne
išsilaisvins iš sovietinio vieš
patavimo, kol Maskvos kon
troliuojamos marionetės ir pa 
stumdėliai nebus pakeisti lais
vai žmonis išrinktais vadais, 
ir kol atitinkami nuostolių at 
lyginimai bei žalų atitaisy
mai nebus Sovietų Sąjungos 
atlikti, tol kiekvieno ameri
kiečio atsakomybė yra daryti 
viską, kad suverenumas būtų 
grąžintas mūsų draugams, 
kurie to taip godžiai siekia 
ir kurie jo verti.

Gubernatorius ir kiti 
pareigūnai

Prie atstovo Rooney pareiš 
kimo prisijungė ir atst. T. 
Kupferman, atstovas iš tos 
miesto dalies, kurioje vyko 
susirinkimas. Buvo paskelbta

_________  1968 m kov» 8 L 
miesto galvos J. Lindsai pro
klamacija Lietuvos sukakties 
proga, gubernatoriaus N. Roe 
kefellerio, senatoriaus Javits 
ir senatoriaus R. Kennedy 
sveikinimai bei linkėjimai, taip 
pat daug kitų sveikinimų.

V. Januškaitė jr H. Kačins
kas perteikė patriotinės poe
zijos pynę «Kai Lietuva pra
byla», o St. Baro solo koncer 
tas (aktorė A. Kepalaitė) iš
kilmę išpuošė pasigėrėjimu 
ir pasididžiavimu — taip Lie
tuva dainuoja, net ir iš tėvy 
nės išstumtoji.

(ELTA)
Mwn
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Spauda
Linn’s Weekly Stamps News 

leidžiamas Sidney, Ohio, 1968 
m. vasario 12 laidoje paskel
bė trylika straipsnių apie Lie 
tuvos pašto ženklus ir apie 
su jais ryšio turėjusius istori
nius įvykius.

Tai vienas iš plačiausių Lie 
tuvos paminėjimų spaudoje 
ryšium su Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo sukaktim. 
Medžiagą laikraščių pateikė 
Naujorko lietuvių filatelistų 
grupė, kurios vadovybėje yra 
žymių lietuvių.

Kalbamasis laikraštis turi 
daugiau kaip milijoną skai
tytojų, 
n—in 
iinoMnii

SEPTYNIOLIKA VERTIMŲ. 
Sibiro lietuvaičių malda išleis 
ta ir Korėjoj. Jau 17-tas jos 
vertimas į svetimas kalbas. 
Korėjos leidinyje yra ir įva
das, kuriame paminėta Lietu
vos valstybės 'reikšmė Euro
poj vėlyvaisiais vidūramžiais- 
Lietuvos sostinė, sovietų už
puolimas, trėmimai į Sibirą 
ir maldos kilmė.

Maldos laida korėjiečių kai 
ba Naujorke gauta ką tik mi
rus kun. Jankui. Jis yra daug 
prisidėjęs prie tos maldos iš
populiarinimo ir išleidimo įvai 
riomis kalbomis.

Gintarė Banaitytė-lvaškienė

baltasis Jtumbras'
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsinys)

Vaikai užkemša jam bur
ną. Stipriai suriša rankas ir 
kojas ir nutempia požemin.

— Tegu pailsi, kol kalavi
juočiai atvyks, — taria vy
resnysis berniukas.

— O gal ir visai jį pribaig
ti? — suabejoja Audrys, kad 
daugiau negrobtų ir neišda
vinėtų.

— Palikime, Dabar jo die
nelės suskaitytos. Pranešime 
Mindaugui, ir nė vienoje pi- 
lyie Avaras nebegalės pasiro 
dyti. Tegu vyrai sučiupę jį 
nubaudžia, — pataria tas pats 
berniukas. /

-- Audrys pačiumpa nuo 
lentynos kepaliuką duonos.

— Seniai jau tokį skanėstą 
esu matęs, — pasiaiškina 
draugams.

Būrelis išslenka iš trobelės 
ir skuba miško link. Draugu
žis bėga pirma, suurzgia ant 

kurio nors Andrio draugų. Jis 
dar nelabai pasitiki naujais 
žmonėmis.

Eina nesikalbėdami. Kiek
vienas kitaip savo mintyse 
pergyvena pabėgimą. Audrys 
susisvajojęs apie grįžimą na
me. Tik vienas Draugužis gu
viai šokinėja per mėlynių 
kerus.

— Nežinau, - kaip mes ir 
atsidėkosime, — pagaliau pra 
taria vyresnysis berniukas Au
driui. — Nė susipažinti nespė 
jome. «Varpūnė» — taria, pr 
‘statydamas Audriui geitÓno- 
mis kasomis mergaitę, — «Min 
tos rikio duktė. Ją Avaras pa 
grobė, kai su seserimi irdrau 
gėmis uogavo netoli pilies».

— Aš pats prisistatysiu, — 
taria antrasis berniukas. — Ma 
ne vadina Gendručiu, nors 
man pačiam geriau patiktų, 
kad vadintų Gendriu. Gyvenu 
pas savo vyriausią brolį Sa- 

kuolės pilyje. Kartą su vaiki
nais nuėjome pąmiškėn lan
kų išbandyti. Beeidamas pasi 
imti nulėkusios strėlės, paju
tau maišą ant galvos. Atsiga
vau Avaro požemyje, pririš
tas pjie sienos. Ten pat ir 
Rintas ant šiaudų gulėjo.

Šviesiaplaukis Rintas aukš
čiausias išvisų trijų berniukų. 
Jis pirmąsis Audrį ’užkalbino, 
bet dabar eina susimąstęs- 
Liūdnai Audriui nusišypso ir 
toliau žengia, nuleidęs galvą 
Jis atrodo keliais metais už 
Audrį vyresnis. Jo rimta lai
kysena Audrį labai domina. 
Bet, jei berniukas pats nenori 
apie save pasakoti, Audrys 
nesiskverbia į jo paslaptis.

Sunku nakčia eiti. Kartais 
čia vienas, čia kitas suklum
pa ant nulūžusios šakos ar 
kelmo. Ilsėtis pavojinga: dar 
iki aušros reikia gerokai nu
tolti nuo Avaro būstinės, kad 
jis ir kalavijuočiai nepasivy
tų. O nuovargis lėtina būre
lio žingsnius. Ankstyvas ru
dens šaltis spraudžiasi tarp 

rūbų. Laužą sukurti būtų per 
daug neatsargu.

Ilgai tylėjęs, Gendrutis kal
bina Audrį.

— Pilin dar prieš mano pa
grobimą buvo atvykęs Iš Striū 
bo pasiuntinys.

Audrys krūptelia, išgirdęs 
savo tėvo pilaitės vardą.

— Jis klausė brolio, ar kar 
tais pas mus neužklydo Sko
manto sūnus, vasaros pra
džioje dingęs girioje. Ar tu 
nesi tas paklydėlis?

Avaro rūsyje, atrišdamas 
trijų pagrobtųjų rankas, Au
drys trumpai papasakojo apie 
save. Bet jis vis dėlto nepra
sitarė kas jis.

— Taip. Aš Skomantų Au
drys, — pagaliau jis prisipa
žįsta. — Nežinau, ar mane 
kas beatpažins — toks esu 
apdriskęs.

— Išvaizda visai nesvarbu. 
Tai tik patvirtina tavo gyve
nimą girioje. Svarbu, kad esi 
Striūbo rikio sūnus, ir mes 
tau tikime. Jei reikės, galėsi

me paliudyti. Ar ne? — krei
piasi Genurutis į Rintą ir Var 
pūnę.

Gendrutis visą laiką gyve 
no vien tarp suaugusių, to
dėl ir kalbėtis pratęs kaip di 
delis vyras. Audriui šis atvi
ras, nuoširdus berniukas pa
tinka.

Nuovargis visai baigia juos 
kamuoti. Nutaria sustoti ir 
pramigti. Laužo degti dar ne
galima. Rintas pasisiūlo budė 
ti, kol kiti pailsės.

Draugužis pagaliau pripran 
ta prie Audrio draugų. Dabar 
jis ramiai guli prie budinčio 
Rinto kojų. Netoli jo tįso iš 
Avaro paimta ietis. Jau saulė 
aukštokai pakilusi, bet Au
drys, Gendrutis ir Varpūnė 
miega giliu miegu. Rintas 
taip pat vos laikosi. Tik vie
nas Draugužis neramiai šner
ves judina. Jo vilkiška uoslė 
yra pagavusi nemalonų šer
no kvapą. Draugužis tyliai a 
sikelia, kad neprižadintų snū 
duriuojančio Rinto, ir atsikė
lęs nucimpina tankių eglaičių 
link. " (B. D.)
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Didelio džiaugsmo diena!
Blankiame išeivijos gyvenime, retai tepasitaiko tokių 

džiaugsmo, paguodos ir pasididžiavimo kupinų dienų, koks 
buvo paskutinis sekmadienis S. Paulo lietuviams.

Rašantysis šias eilutes dar negyveno S. Paulyje, kai bu 
vo šventinama Zelinos bažnyčia. Bet jis mano, jog tada lie
tuviai išgyveno panašų džiaugsmą.

Niekas neįstengs geriau nusakyti mūsų džiaugsmo prie
žastį už Jo Eminenciją Kardinolą Agnelo Rossi. Ketvirtame 
šio numerio puslapyje yra visas jo pamokslas, pasakytas per 
pirmosios asmeninės šv. Kazimiero parapijos lietuviams inau 
guraciją Bom Conselho bažnyčioje. (Vėliau duosime pilną jo 
vertimą. Red.) Tiek visgi turime pabrėžti, jog lie uviai, švęs 
darni Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 59 metų sukaktį 
negalėjo gauti didesnės dovanos, kaip asmeninu, pilnateisę, 
vien tik lietuvių reikalams aprūpinti skirtą parapiją. Tos pa 
rapijos įkūrimas padarė S. Paulo lietuvius nuo niekieno ne
priklausomus religinėje dvasinėje srityje. Ta aukščiausio ar 
arkivyskupijos Ganytojo Jo Em, Kardinolo Agnelo Rossi pri
pažinta dvasinė nepriklausomybė ne tik de facto, kaip tai 
buvo jo pirmatakų daroma praeityje, EET IR DE JURE da
barčiai ir ateičiai, kiekvieno lietuvio širdį pripildė džiaugs
mo dėkingumo ir pasididžiavimo jausmais. Tų jausmų nebe
sulaikydamas, nors ir santūrus lietuvis neiškentė nesu- 
kėlęs plojimų-katučių audros Bom Conselho bažnyčioje, Jo 
Eminencijai pabaigus save tikrai karštą, tėvišką žodį, ir pas 
kui po ilgiausių jam sugiedotų metų Mookos salėje. Tai be
ne buvęs pirmas toks įvykis S. Paulo lietuvių pamaldose. 
Tas ovacijas Jo Eminencija priėmė giliai susijaudinęs ir at
sakė į jas savo palaiminimu!

Nepaisant plačiai skleidžiamų gandų, kad, girdi, Moeko 
je sekmadienį žadėtųjų iškilmių nebūsią, lietuvių privažiavo 
bene iš visų bairų, Buvo jų daugiausiai iš Mookos ir Zeli
nos, Bet buvo ir iš kitų S. Paulo užkampių. Ir kokia pakilia 
nuotaika švietė veidai, žibėjo akys! Kaip galingai jautriai 
skambėjo bažnyčioje visų dalyvių ir choro giedamos gies
mės bei mišios. Balsuose jautėsi kažkas tokio, ko paprastai 
nejaučiama kasdieniniame giedojime. «Marija, Marija» gie
dant ne vienam ašaros nuskandino balsą. Taip giedojo dė
kingos ir džiaugsmo kupinos lietuvių širdys.

PASKIRTI DIDESNI UŽDAVINIAI

Nepriklausomoje valstybėje gyvenanti tauta turi žymiai 
daugiau ir svarbesnių uždavinių atlikti negu vargstanti po 
svetimu jungu. Kai pavergtos tautos visos jėgos telkiamos 
kovai už savo laisvę, tai išsilaisvinusi tauta savo valstybėje 
griebiasi organizuoti įvairiausias savojo gyvenimo šakas, ver 
žiasi suklestėti visose kultūrinio, ekonominio, politinio gyve
nimo srityse. . v

Jo Eminencija Kardinolas Agnelo Rossi pačioje savo 
pamokslo pradžioje nepriklausomajai lietuviškajai šv. Kazi
miero parapijai pramatė panašių dvasinės srities didesnių 
ir platesnių uždavinių. Štai jo žodžiai:

Kalbėdamas apie sukuriamą Šv. Kazimiero parapiją, pa 
sakė; «Šitas žymus įvykis S, Paulo lietuvių gyvenime galės 
paruošti dar paveikesnę (efektyvesnę) religinės pagalbos or 
ganizaciją ne vien Pauliniečiams, bet visai Brazilijai ir net 
visai Pietų Amerikai (Red. Pabraukta). Žinoma, tai pereis 
nuo S. Paulo lietuvių atsiliepimo ir bendradarbiavimo su ši
tuo Katalikų Bažnyčios prielankumo gestu jūsų žmonėms ir 
jūsų tautai.»

Šitais savo žodžiais Jo Eminencija atvėrė mums didžiau 
šių veiklos ir dvasinio vaisingumo galimybių lauką. Vienu 
požiūriu tai rodo, kokį didelį pasitikėjimą jis turi lietuviais. 
Kitu požiūriu įgytoji dvasinė nepriklausomybė mums uždeda

MUSŲ LIETUVA_________________

Vėzdai spaudoje
.1968 m kovo 8 d 

lapiuose jaunimui darosi sve
timos ir net keistos.

Tautos mėgsta sportą — 
vienos vienos vienokį, kitos 
kitokį. Sakysime, ispanai ypač 
mėgsta bulių rungtynes, kana
diečiai — ledo ritulį, ameri
kiečiai — beisbolą ir krepši
nį, šiauriečiai — slidžių spor
tą ir t.t. Ką gi labiausiai mėgs 
ta lietuviai? Krepšinį? Taip, 
tai gana populiari sporto ša
ka, bet nevisiems prieinama- 
Yra dar viena «sporto» šaka; 
žymiai senesnė už krepšin* 
Lietuvoje, tai — rungtynės 
spaudoje. Jau nuo seno lietu
viškoji periodinė spauda yra 
tapusi idėjinių, politinių, reli
ginių varžybų arena Dar dau 
giau, toji spauda panaudoja
ma net asmeninėm sąskaitom 
suvesti. Jei valdahčiam plunks 
ną kas nepatiko, pykšt korės 
pondeaciją laikraščiui! Palies
tasis atsikerta dar aštriau ir 
pakyla triukšmas, kurio pasi
klausyti sulekia laikraščio 
skaitytojai. Panašiai vyksta 
su vadinamomis «diskusijo
mis» Ketai kaua jos pasiekia 
akademinį lygį. įsibėgėję dis- 
kusininkąi skaitytojų akivaiz
doje taip įkaista, lyg būtų 
rungtynių arenoje. Diskusi
jos tampa aršia kova, o žo
džiai — vėzdais. Sekančiam 
lietuviškąją spaudą koksu da
rosi radus tokius «perlus», 
kaip «avinas», «buožgalvis», 
«demagogas», «komunaras» ir 
pan. Kai girdi tokius termi
nus išgėrusių būrelyje, tai dar 
gali išsiaiškinti, bet kai tai 
skaitai kaikurioje spaudoje, 
nebėra kuo pateisinti.

Ko gi tad trūksta? Išsilavi
nimo? Neatrodo. Iš rašančių
jų matyti, kad išsilavinimo 
yra, žinojimo nestinga, bet 
trūksta vidinės kultūros, tam 
tikro džentelmeniškumo. Sa
koma, kad mūsų rašantieji 
išėjo iš kaimo, bet kaimas iš 
jų neišėjo. Galimas daiktas, 
kad tas kaimas mūsuose gi
liai įaugęs ir laikosi atkak
liai. Kaikurie netgi bando kur 
ti teoriją, kad lietuvių misija 
vakarietiškoje kultūroje yra 
įnešti ta n tikro berniškumo, 
kaimietiškumo., Deja, tokia 
teorija mažiausiai galime im
ponuoti. Jeigu amerikiečiai ir 
kanadiečiai imtų skaityti lie
tuviškus laikraščius, neabejo
tinai nusistebėtų jų prakti
kuojamu «sportu». Juo nesido 
mi ir jaunoji lietuvių karta, 
įpratusi prie kitokio pobūdžio 
spaudos, kurioje nėra vėzdų- 
Galimas dalykas, kad vyres
niajai kartai dar ir dabar pa
tinka vėzdų kalba bei stilius. 
Jeigu jo niekas nemėgtų, Sa
vaime išnyktų. Atrodo, yra 
asmenų, kurie sąmoningai tą 
vėzdinį stilių palaiko. Tai ma 
tyti pvz. kad ir humoristiniuo 
se leidiniuose ar bandymuo
se. Norima vadinti humoru, 
bet tikrovėje tai švaistymasi-s 
vėzdais. Galbūt dėlto humo
ristiniai bandymai ligi šiol iš 
dalies ir baigėsi nesėkmin
gai. Išskyrus Ant. Gustaitį, iš 
dalies dr. Aliūną, humoras ne 
ilgai tesireiškė, nes nebuvo 
humoras. Tai mato ne tik se
nimas, bet ir dar skaitantis 
jaunimas. Vyresniosios kar
tos rungtynės laikraščių pus- 

didelę, nors ir labai garbingą naštą. Ar mes pasirodysim pa 
Rankamai subrendę neapvilti Jo Eminencijos? Ar mes mo
kėsim taip bendradarbiauti, kad galėtumėm užauginti gra
žių lietuviškojo religinio bei kultūrinio gyvenimo vaisių? Tai 
parodys ne per tolima ateitis. Turim savo kolonijoje ir ga
bių žmonių, ir geriausios valios žmonių, jaunų ir vyresniųjų. 
Reikia tik visas tas jėgas, visus gabumus sujungti vienin
gam bendram darbui. Šv. Kazimiero parapijos kunigai darė 
ir darys ką lik galės, jungti visus tam kiluiam, šventam 
kiekvieno lietuvio kataliko širdies darbui. O žmonės, šventė 
je, irgi pareiškė tiek daug geriausių linkėjimų bei troškimų 
ir žadėjo visokeriopą paramą, kad jei ir pusė tų pažadų bū 
tų ištesėta, būtų galima labai daug padaryti mūsų tautiečių 
labui.

Tat su Jo Eminencijos Kardinolo Agnelo Rossi tėviš
kais paraginimais, su jo gauyiojišKu palaiminimu, kurs mums 
yra paties Dievo palaiminimo užtikrinimas, ir jo labai mums 
palankioje vadovybėje — į RIMTĄ DARbĄll!

Kol vyresnioji karta sėdi 
laikraščių redakcijose, neat
rodo, kad mūsų spaudos eti
nis lygis pagerės. Į redakto
rių, leidėjų, bendradarbių at
sakingumą buvo apeliuota jau 
nekartą. Dar visai neseniai 
veiksnių konferencija Vašing
tone ir kultūros kongresas 
Čikagoje savo nutarimuose 
kreipėsi į spaudą, pageidau 
darni didesnio atsakingumo. 
Deja, pagerėjimo nematyti. 
«Tautinis sportas» — kova 
spaudoje praktikuojama su ne 
mažesniu uolumu. Vienintelė 
priemonė jam sumažinti — 
skaitančios visuomenės reak
cija. Kai leidėjai pajus, kad 
visuomenė reikalauja aukš
tesnio lygio spaudos, bus pri
versti pasitempti. Dar daug 
kas remia lietuviškąją spau
dą iš tautinės pareigos, no
rėdami palaikyti savą spaus
dintą žodį, bet kai pamatys—- 
kad tas žodis smukdinamas, 
nustos jį rėmę. Be to, visa 
laisvųjų lietuvių spauda laiko 
si daugelio žmonių didelėm 
pastangom. Dar daug kas ski 
ria jai visas savo jėgas, kad 
lietuviškas žodis išeivijoje ne 
užgestų. Bet ar visų tų pas
tangų įtiksi as sudaryti sąly
gas vėzdams spaudos pusla
piuose? Ar tai mūsų spaudos 
misija išeivijoje? Anaiptol! , 
Lietuviškoji spauda yra kas
dieninė tautinės ir krikščio
niškos mūsų žmonių gyvybės 
gaivintoja. Ir tai ypač dabar
tiniu metu, kai išeivija pasie
kė gana kritišką savo gyveni 
mo tarpsnį, kai reikalingas 
tvirtas tautinis solidarumas ir 
sąmoningumas. Dar daug kas 
jieško savoje spaudoje dvasi
nės atramos. Jeigu jos čia 
nebus, spauda negalės atlikti 
savo uždavinio. Dėlto spauda 
negali paskęsti smulkiuose 
ginčiuose, asmeniniuose apsi
svaidymuose. Jos misija — x 
būti švyturiu laisvo gyveni
mo kryžkelėse.

Pr. G.
«Tėviškės Žiburiai»

1) Jaunimas, lyg potvynis užplūdo «džezo» muziką grojančias vietas. Ypatingai sekė 
si orkestrui «Orleano Ritmo Karaliaus» vardu;

2) Vienas pačių didžiausių džezo muzikos galiūnų yra Louis Armstrong, gimęs 1904 
m. liepos 4 d.

3) Didžiausias «džezo» muzikos orkestras buvo «Fletcher Henderson», kuriame gro
jo ir Louis Armstrong bei kitos to meno žvaigždės.
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jo Eminencijos
Kardinolo Agnelo Rossi 

Pamoksiąs Sv. Kazimiero Parapijos 
įkurtuvėse 1968 m. kovo 3 d.
Quisemos assinalar a passagem do 50° ani- 

versáiio da independência da Lituânia com mMs 
uma prova de estima e de afeto paterno para 
com a numerosa, laboriosa e querida coetivida- 
de lituana de S. Paulo, constituindo a paróquia 
pessoal de S, Gasemiro.

, Êste acontecimento marcante na vida litua
na em São Paulo poderá preparar uma organi
zação mais efetiva ainda de assistência religio
sa não só para a Paulicéeia, mas para todo o 
Brasil e até mesmo para a América Latina, de
pendendo, entretanto, da resposta e da colabo
ração que os 1 tuauos de São Paulo derem a ês 
te gesto de benevo ência da Igreja Católica a 
seu povo e à sua gente.

Não preciso encarecer a importância dessa 
decisão nossa, criando a paróquia de São Casi- 
miro, a todos aqueles que reaimente desejam 
uma atenção maior, uma especial responsabili
dade paroquial, e comequenteinente novo tipo 
de liderança para enfrentar direta e especial- 
men e que se opoem a uma efetiva união, à ver 
dadeira comunidade de fé, culto e caridade em 
meio da coletividade lituana de S. Paulo.

Apesar dos esforços e trabalhos, apesar da 
dedicação e generosidade de sacerdotes lituanos 
radicados em São Paulo, especialmente do ve
nerando Mons. Pio Ragazinskas, êles têm outras 
ocupações e preocupações no serviço da alma» 
e assim prestam inestimável auxílio na Arquidio 
cese de S. Paulo, o que agradecemos de todo 
o coração.

A paróquia pessoal de São Casemiro vem 
confiar a um apostólico grupo de sacerdotes je
suítas a preocupação de levar avante, organi
zar estruturar, dinamizar a assistência religiosa 
aos lituanos, conservando o fogo sagrado da fé 
e do amor à Pátria naqueles que precisam §dei- 
xar a sua terra natal exatamente porque se re
tirou das mãos do povo lituano a direção de sua 
própria Nação

A paróquia pessoal de São Casimiro exerce 
jurisdição cumultativa sôbre os lituanos e seus 
filhos, que continuam súditos também das paró
quias teriítoriais onde vivem e, portanto, na Ar
quidiocese de São Paulo, podem, doravante, op
tar onde frequentar os atos cultos mas também 
onde poderão batózar ou casar seus filhos.

Estamos instalando a paróquia de São Casi 
miro, por nos criada. É necessário providenciar 
quanto antes seja possível, a construção de sua 
Matriz, já que não possue local proprio, ade
quado para essa função.

S. Casimiro ha de merecer o apoio de to
dos os lituanos de S. Paulo, e nesta terra bendi
ta de Píratininga ha de ostentar seu/ templo, 
como uma autentica afirmação da fé dos litua- 
nos em Deus e na sua Pátria. Sob nenhum pre
texto, quem quer que seja, poderia alguém ficar 
alheio a este dever patriótico e cristão, como 
homenagem aos vossos antepassados e motivo 
de esperança para vosęos filhos e netos.

A Matriz de S. Casimiro seja, portanto, o 

símbolo de espirito democrático e catolieo io 
povo lituano, em terras onde desfrutam da liber 
dade de erguer um templo ao Senhor e reveren 
ciar o Patrono da Lituânia,

Estas considerações são não somente opor
tunas como necessárias quando nasce a paró
quia pessoal dos lituanos, dedicada a S. Casimi
ro, que nasce sem teto, sem lar, sem casa pró
pria. Não chegaria ao ponto de repetir, neste 
momento, aquela passagem do Evangelho, refe
rindo-se a Cristo e ao povo judeu: «Veio ao seu 
povo e os seus não o receberam.» A vossa aco
lhida generosa, a vossa presença desmente e»ta 
impressão^

Mas como esta cerimônia estava marcada 
para realizar-se na Rua Lituania, 67, devo a to
dos uma explicação.

Fui procurado, ante-ontem. em minha resi
dência, por uma comissão da Aliança Lituana 
Brasileira de Beneficencia e Assistência Social 
que me entregou um ofi io assinado pelo Presi
dente, Secretario e tree membros da Comissão 
jurídica comunicando-me que o imóvel daquela 
rua está sendo objeto de uma ação de reintegra 
ção de pose, que está ainda pendente de julga
mento. Apesar de alegarem satisfação pela cria 
ção da paróquia e nrometerem sua ajudaà "cons 
trução da Igreja Matriz em outro local, clara
mente mostravam seu desejo que não se insta
lasse nesse local de sua propriedade a paróquia.

Como não posso e nem devo, pelo Direito 
Canônico, instalar paróquia em casa alheia, em 
visto do alegado, buscamos hospedagem aqui na 
Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, que te- 
lizmente é casa nossa, católica, aberta sempre 
ao bem geral oo povo de Deus nesta cidade de 
S. Paulo.

Foi providencial, no entanto, que isto acon
tecesse. Parece que S. Casimiro quis mostrar 
ao seu povo no exílio a necessidade de, fora e 
acima dos interesses materiais, unirem-se os Ji- 
tuanos de S. ^aulo para construir a casa de 
Deus e do povo lituano. Nada melhor que a 
construção de uma casa comum para estreitar 
os laços de fraternidade numa comunidade.

Não queria também, que minha presença, 
com a instalação da paróquia de S. Casimiro, 
manifestasse preferência por um grupo envolvi
do numa pendência judicial, causando assim obs 
táculos a uma das partes. Nem desejava que 
minha visita de pai e pastor, produzisse cons
trangimento de qualquer espécie. Se instalasse 
a paróquia de S. Casimiro na Rua Lituânia, 67, 
ela nascería com pecado original.

Não, não desejamos tal sorte à paróquia 
dos lituanos. Ao contrário, nasce ela tendo Nos
sa Senhora do Bom Conselho como madrirha. 
E o primeiro bem conselho que Nossa Senhora 
nos dá é que devemos, apesar de tudo, buscar 
a pacificação da família lituana de S. Paulo, 
sempre e em toda a parte, quando naturalmente 
houver boa vontade.

Sentimentalmente falando, ê pena que a Rua 
Lituânia nao abrigue a paróquia d-os lituanos, 
pois seria natural que mãe e filha vivessem sob 
o mesmo teto, porque beneficência e asistêtncia 
social procedem da Igreja como sua mãe. Seria 
lamentável se, um dia, por venda ou transferen
cia do imóvel, que justificou o nome da rua, ne 
la apagasse a chama do fogo sagrado lituano.

RAM.KPSR:

Será sentimentaliame, sem 
dúvid a, mas há também »a 
alma nobre de um povo, um 
lu gar reservado e consagra
do aos sentimentos belos e 

sagrados.
O certo é que lançamos 

hoje, em outra terra, a semen 
te simbólica da nova Igreja 
de S. Casimiro e do futuro 
Centro Social Paroquial dos 
lituanos, que desejamos à al
tura da nobreza e dos senti
mentos cristãos e generosos 
dêsse grande povo.

No proximo domingo, esta 
rei inaugurando a Missão Ca 
toli ca Chinesa de S. Paulo 

em Vila Olímpia, no Brooklín Paulista. Seria in
teressante que os lituanos conhecessem, de per 
to, essa obra para vêr o carinho e o esfôrç© 
despendido para melhor atender a coletividade 
chinesa de S. Paulo. Serviría de estimulo à gran 
diosa obra dos lituanos, colaborando com os va
lorosos padres jesuítas, encarregados da paró
quia de S. Casimiro.

rorisso constatamos embora náo lamenta- 
mos as dificuldades ocorridas na instalaçõo des 
ta nova paróquia. Elas servem para preparar 
o terreno, no espirito de sacrifício proprio ua 
Quaresma, para as alegrias da Páscoa da Res
surreição.

Estamos em plena Campanha da Fraternida 
de, que esta paroqia de S. Casimiro rfeverà tam 
bém realizar, principalmente firmando os laços 
de fraternidade entre os sacerdotes e fieis to - 
dos, para que somando esforçcs comuns possa 
so erguer, o mais breve possível, a Paróquia de 
S. casimiro, fruto dos esforços e sacrifícios da 
comumuade lituana, que há de encontrar neia 
seu verdadeiro lar, enquanto para os demais po 
vos, será a presença genuína e autentica da Li- 
tuania Catohca, no coração de S. Paulo.

tAgnelo Card. Rossi, Arc. Metrop.
S. Paulo, 3 ue março de 1968

S. Paulo, 1 de Março de 1968
A
CURIA METROPOLITANA
Praça Ciovis Bevilaqua, 37—45
Capital
neveiendissimo Bispo JObE LAFAYETTE 
bispo Auxiliar e Vigário Geral de s. Paulo

lemos a honra ue vir a presença de v. Re 
verendissima, na quaiidaue ae diretores da Alían 
ça uiiuana brasileira ue tíeneLceacia e Assisteu 
cia bočiai para o seguinte:

O jornal dos jesuítas «Mūsų Lietuva» no dia 
9,2.196» v 23.2.1968 n<neia que a capt la aus pa
arės jesuítas, siiuaua a aua Lituania, 67, no bair 
ro da Mooca, foi transformada por yua Emmen- 
cia Cardeal Agnelo Rossi em paróquia pessoal, 
lendo siau convidado Sua Eminência, pata parti 
ctpar das festividades da inauguração a sesem 
realizadas no dia 3 de Março ue 196» as 17 ho
ras, como chefe da hierarquia católica apostó
lica romana desta Arquidiocese.

Cumpze-nos o dever de comunicai a essa 
preciara Curia que, segundo informa o semaná
rio a Igreja paroquial será instaurada no imovèi 
de propriedade da Aliança, é objeto de uma ação 
de reintegração que corre pela 16a Vaia Givej 
local, promovida contra a Missão dos Jesuítas 
Lituanos do Brasil, pendente de julgamento.

Esta comunicação é įeita para quea Curia 
tenha ciência do ocorrido, considerando que a 
Aliança e uma entidade católica, cuja finalidade 
visa somente © bém dos lituanos no Brasil.

ANEXO.- O semanario lituano de Nr. 6 (1019) 
de 9.2.68 e o Nr. ’8 (1021) de 23.2.68, noticiando 
sobre a inauguração da Igreja paroquial no pré
dio da Aliança, que se acha sob ação judicial 
da integração de posse, e que o processo foi 
adiado para 16 de abril de 1968.

v Presidente — Alexandre Bumblis| 
Secretario — Nelsonas Ambrozeviõius 
Comissão jurídica — Jonas Antanaitis, 
Jorge Garška
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Baltijos pajurys.

Pd dūlio Spdudoje

IR MOTERYS

Neseniai kalbėjome apie 
Katalikų Bažnyčios atsinauji
nimo dvasią. Viso pasaulio 
spaudoje tai skaitoma beve k 
kasdieninėse žiniose. Šian 
dien tai jaučiama ypač mote
rų pasaulyje.

Tie, kurie buvo pripratę 
prie senų tradicijų ir nepaju
dinamų papročių, bus tikrai 
nustebę, kai išgirdo iš popie
žiaus lūpų žinutę, kad mano
ma pakelti į Bažnyčios Dak
tarų eiles dvi žymias mote
ris: Šv. Kotryną iš Sienos ir 
Šv. Teresę Avilietę. Iki šiol 
tai buvo išimtinai vyrų šven 
tųjų garbės titulas.

Liturgijos gyvenime <ki šiol 
taip pat negirdėtas reiškinys 
moterų dalyvavimas. Kai pa

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Erikui k'ejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai.

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

sauliečių Kongreso metu per 
aukojimo ^maldą kuri buvo 
kalbėta net 11 kelbų, pirmą 
kartą pasigirdo trys moteriš
ki balsai.

Eukumeninis su irinkimas 
nekartą pabrėžė visišką lygy
bę tarp vyrų ir moterų, ypač 
šių dienų modernin'ame gy
venime. Praktikoje iki š <1 
tik vyrams skirtuose popie
žiaus 'uaiver-ltetuose, šian
dien jau studijuoja ir mote
rys. Praeita s me ais garsiaja
me Laterane mokėsi trys mo
terys, Gregorianu nie — še- 
š os, Bibliniame Institute — 
trys o Pytų Studijų Institute 
net dešimtis studenčių.

O kad ir tarp mūsų, Pietų 
Ameriko e, kur kunig trūku
mas yra nepaprastai dideb°, 
v eouolėms jau leidžiama <. - 
liiti šv. Komuniją ir vad - 
vauti trumpoms liturginė s

é. KAZ MIERO PARARÁ bIULETENS

apeigoms, jei minėtos prie
žastys neleidžia laikyti šv. 
Mišių. Aišku, mes čia mieste 
gyvendami to gal ir memato- 
me, bet (įtolimuose provinci
jos -užkampiuose aplinkybės 
yra labai skirtingos.

Romos Kurijoje, Vienuoly
nų Kongregacijų reikalus, lie 
čiančius mergaičių mokyklas, 
svarbias vietas jau užima ke 
turios vienuolės; anglė sesuo 
B, Mary Fitzgerald, italė-ame 
rikietė sesuo d, Cerletty, is
panė sesuo M. Claveria ir 
prancūzė sesuo Ag. Sauvage, 
Jos rūpinsis ir vienuolių mo
terų drabužiu sumoderninimu 
i * prie šių laikų aplinkos pri- 
ta kimo reikalu.

TINKAMAS VAIDAS

Prie besišypsančios kasiniu 
kės banke priėjo aptukęs po
nas ir tarė:

— Duok man čekių knygu
te, kvaile tu!

Išgirdusi save taip vadinant 
kasininkė nubėgo pas vedėją 
skųstis. Atėjo vedėjas ir pa
klausė klientą:

- Kaip tamsta pasakei ma
no kasininkei?

— Pasakiau: «Duok man če
kių knygutę, kvaile tu»,

Įs žeidęs vedėjas atžagarias 
pasitraukė, bei kasininkei lie 
pė paklausti, k tip to kliento 
pavardė. Kasininkė paklausė, 
pasitikrino einamąją sąskai
tą, nubėgo pas vedėją ir pa
sage.

— Kiek jis turi pinigų?
— Pusan io milijono.

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, n86, Tel 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas’} 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų,’

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Vedėjas trinktelėjo kumš
čiu į stalą ir sušuko:

— Duok jam greičiau če
kių knygutę, kvaile tu! f.
IIMHMBHII 
HiBMwnmii

SKUBĖJIMAS

Laivui išplaukiant iš uosto, 
keleivis paduoda savo nosi
nę kitam ir sako:

— Būk geras, pamosuok 
mano žmonai, o aš tuo tarpu 
nubėgsiu į barą išgerti.

LAKŪNO PATARĖJAS

Lakūnas buvo susirūpinęs. 
Kuro liko porai minučių, bu
vo bloga, Bet kai bandė leis
tis, negalėjo išmesti ratų. Pro 
bėdas jį lydėjo kontrolieriaus 
balsas, nurodąs, ką daryti. Ta 
čiau jis pamatė, kad visiškai 
susisuko ir pakibo ore lėktu
vo sparnas.

—• Sparnas nulūžo! — Ką 
man dabar daryti?

— Kontrolierius patylėjo, 
bet tuoj pasigirdo jo balsas:

—• Kartok paskui mane pa
mažu «Tėve mūsų..,»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELiNA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

šv Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua Tatai, 150 — Casa 
Verde. Ttl. 51-4011

pusi. 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li: 
tuania, 67, Mooka — TeL 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARI? 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7.30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiką 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1S vali 
Casa Verde, 17,15 vai:
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vah 
Utinga 16 30 vai.,

T r eč ią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vat,
Lapa 1^ ,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vau.,
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėh 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IF
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERjKOJ'

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA*.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina 
V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

CAGRIERI
Lindoya vanduo yra d<mai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK-ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite Ir visados naudokite!

Ruiu Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: £51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S A O PAULO

5



Tėvą ir sūnų 
KAZIMIERUS TOLEIKIUS

vardinių proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime 
stiprios šventojo Kazimiero globos Jums ir visai šeimai!

Inž. Mykolas Mitrulis
su visa šeima

ATSKIRO

KAINA 0,20

(pabaiga iš 1 pusi.)

PALENGVINK VERGIJĄ!

KLEBONO T. BRUŽIKO PADĖKA KARDINOLUI, 
EMINENTÍSSIMO CARDEAL AGNELO ROSSI,

PAREIŠKIMAS LSB VALDYBAI

Kadangi negaliu ilgiau pritarti dabartinės LSB Val
dybos nelietuviškam ir nekrikščioniškam pasielgimui su 
Tėvais Jėzuitais ir su Jo Eminencija mūsų Ganytoju 
kardinolu Agnelu Rossi, tai protestuodamas išstoju iš 
Sąjungos.

Vincas Kutka

ProSundamente sensibilizado, agradeço em nome da co
munidade lituana em S. Paulo, e em nome dos meus paro- 
quianos, pela grande honra e imensa alegria proporcionada 
por Sua Eminêcia, tornandome pároco da missão lituana.

TELEGRAMA

SVEIKINU ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONĄ 
TĖVĄ BRUŽIKĄ PADĖJĖJUS KIDYKĄ IR ZAREMBA DIEVE, 
LAIMINK IŠGANINGĄ DA72BĄ.

KUNIGAS JANlLIONlS.

SVEIKINIMAS

Sveikiname pirmąją asmeninę lietuvių Švento Kazimie
ro parapiją ir mūsų mylimą pirmąjį Kleboną Tėvą Joną Bru 
žiką, S. J. ir mieluosius asistentus Joną Kidyką, S. J., mūsų 
dirigentą, bei malonųjį Tėvą Leoną Zarembą, S. J. Tegu šv. 
Kazimieras globoju Jus visus naujuose žygiuose!

«Aušros» Choras

NAUJOJO KLEBO
NO PADĖKA

Širdingiausias lietuviškas 
ačiū visiems, knrie dalyvavo 
ir kuo nors padėjo iškilmin
game šv, Kazimiero lietuviš
kos ir personalinės parapijos 
atidaryme kovo 3 d.

Ypatingai dėkoju Jo Emi
nencijai Kardinolui Agnelo 
Rossi už tokią nuoširdžią, šil 
tą ir tėvišką meilę mūsų lie
tuviškai kolonijai, kad jis da
vė jai dar vieną lietuvišką 
parapiją. Toliau mieliems bro 
liams kunigams, kaip Prela
tui Aleksandrui Arminui, ku
ris, ir pakirstos sveikatos, ir 
iš <,aip toli atvyko, Kun. Dr. 
Antanui Miliui, Tėvui Vincen 
tui Pupiniu! S.J, ir k. Dauge
lis kunigų negalėjo dalyvauji, 
nes sekmadienio pareigos ne
leido,

Mano nuoširdus ačiū Prela 
tui Pijui Ragažinskui, kad ma 
loniai leido ir ragino Vila Ze 
linos parapijos draugijas da
lyvauti su vėliavomis ir likto 
riais kaip antai; Ateitininkai, 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija, vai 

DR; ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
• Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos —■ Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 4
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63-5352

kučai žilvitiečiai, Katalikų 
Moterų Draugija, Maldos Apaš 
taiavimas ir t.t. Jis leido p. 
Kutkienei parinkti aukų 
(106,50 nkr), kad' pagelbėtų 
tai naujai gimusiai jaunutei 
personalinei bežemei šv. Ka
zimiero lietuviškai «parapijai.

Visiems, kurie įtaikė aukas 
(Kazimieras Skorupskis net 
100 nkr.), Vyrų Brolijos dele
gatai 50 nkr., sunešė valgius, 
ruošė stalus, darbavosi virtu
vėje, patarnavo svečiams... 
Visų pavardžių neišvardinsiu, 
nes dėl daugybės neįmano
ma. Visiems dvasioje span, 
džiu ranką ir kartu su savo 
vikarais širdingai dėkoju nors 
ir už mažiausius patarnavi
mus kaip žvakių uždegimas 
ir tt. O Cho; ui dar ypatinga 
padėka už tokį milžinišką 
darbą pasiruošiant ir labai 
gražiai sugiedant pirmą kar
tą iš Lietuvos atsiųstas kun. 
Lukšio lietuviškas Mišias

Gi visuomenei, kuri sudarė 
tarp 500-600 minią, pripil
džiusią tokią didžiulę N, S. 
de Bom Conselho bažnyčią, la 
bai dėkoju už atsilankymą. 
Čia prisimenu ir Lietuvių Są

jungos Brazilijoje Dievo Ap
vaizdos numatytą ir leistą už
draudimą atidaryti šv. Kazi
miero parapijai lietuviškose 
Mokos patalpose, nes kurg, 
tokia minia but galėjusi tilp
ti Dr. Kudirkos patalpose? 
Gal tik trečioji dalis ir tai 
būt susispaudus. Taip viskas 
įvyko gražia, pigai Dievo 
aukščiausią surėdymą. Dėl to 
visiems dėkoju ir meldžiuosi. 
Teatlygina Jums visiems Ge
rasis Dieva,, Jo Motinėlė Ma 
rija kartu su parapijos Glo
bėju šv. .Kazimieru.

Baigdamas gulai dėkoju" i- 
S. ao Bom Conselho klebo
nui Tėvui Luiz, kuris, nors 
būdamas kitatautis, taip ma
loniai užleido parapijos baž
nyčią lietuviškos peisonali- 
nės parapijos įsteigimui, ši 
parapija vadinasi PERSONA
LI a E, todėl kad nėra surišta 
nė su apribota vieta nė su 
teritorija. Kur tik lietuviai 
yra, ten yra jų parapija.

Jūsų Personalinės šv. Kazi
miero parapijos klebonas

Jonas Bružikąs, S.J.

KAS PIRMASIS?

Po Tėvo J. Bružiko foto
grafija paskutiniame ML nu
meryje parašyta, kad jis esąs 
«pirmasis lietuviškosios para
pijos S. Paulije klebonas». 
Bet ar tai tiesa? Juk Liet. En 
ciklopedijoje parašyta, kad 
«pirmasis lietuvis kunigas at
vykęs Brazilijon ir ėmęs S 
Paulyje organizuoti liet, kata
likų bendruomenę buvo kun. 
Jeronimas Valaitis». Anirasis, 
jį pakeitęs ir Bažnyčią pasta
tęs kun. B. Sugintas. Suginto 
vietą užėmė trečias lietuvis 
kunigas, dabartinis prelatas 
P. Ragažinskas. Visi jie buvo 
pirmesni mūsų klebonai už 
T. J. Bružiką. Ar redaktorius 
neapsižiūrėjo?

Zelinoje kurtoji parapija be 
abejo, yra pirmoji lietuvių 
sukurtoji ir juos aptarnavusi 
bei aptarnaujanti parapija, ir 
jos klebonai pirmieji lietuvių 
klebonai «de facto». Tačiau 

Dr. Victor Pedro Saulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua Fr&nça Carvalho, 121, Moóea,

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

Zelinos parapija niekada ne
buvo Bažnyčios vyriausybės 
aptarnauti tiktai vieniems lie
tuviams, Iš pradžių de facto 
ja naudojosi tik lietuviai, bet 
kai tik Zelinoje apsigyveno 
ir kitataučiai, Zelina aptarna
vo visus vyskupijos kurijoje 
yra laikoma TERITORINE pa 
rapija, t.y. ji yra visų Zeli
nos ribose gyvenančių katali
kų parapija. Dėl to ji privalo 
turėti pamalda® ir portugalų 
kalba.

Šv. Kazimiero parapija yra 
pirmoji pagal šv, Tėvo dekre 
tą Exul Famiiia Kardinolo 
įkurta ir pripažinta vien tik 
lietuviams aptarnauti ASME 
NINE parapija, ir tokios as
meninės parapijos klebonas 
yra pirmasis. Todėl neaišku
mas kilo tik todėl, kad po T. 
Bružiko fotografija trūksta žo
džio «ASMENINES», t. y. pir
masis ASMENINĖS liet, para
pijos klebonas.

Red.

ŠV. JUOZAPO BROLIJOS 
VYRAI RENGIA METINĘ

RARAPIJO ŠVENTE

Sekmadienį, kovo 24 prieš 
sumą bus procesija. Po su
mos Jaunimo namuose vaišės 
parapijiečiams ir^svečiams.Pa 
kvietimus galima gauti pas 
šiuos asmenis:

J. Baužį, K. Rimkevičių, V. 
Žalkauską, I Verbicką. K. ' 
Triubą, Vila Prudente pas M. 
Tamaliūną, o Casa Verde pas 
J. Matelionį.

Parengimo pelnas skiriamas 
V. Zelinos bažnyčios atnauji
nimui.

Praėjusiame numeryje, re 
daktoriui neapsižiūrėjus, ne- 
atspaudintas Vyrų Brolijos 
sveikinimas Kazimierams. At
siprašome.

«Aušros» choro susirinkimas 
šaukiamas kovo 8 d. Tarsi- 
mės dėl mūsų iškylos ir ki
tais reikalais.

Kaip greit prabėgo t» iškil
mių valanda! Choras ir žmo
nės jau gieda «Marija, Mari
ja, palengvink vergija, maldų 
neatmesk... Regiu ^keliantis 
brolius, seses ir sekančius 
išeinantį Kardinolą ir kunigų 
Reikia ir man drauge eiti 
nors labai norėtųsi čia dar 
parymoti, pamąstyti, leisti sa 
vo širdžiai ilgiau pasidžiaug
ti tuo kas įvyko. Bene buvo 
paskutinis mano troškimas 
apleidžiant šventovę, «Mari
ja, Marija, globok mūsų jau
nutę parapiją, kaip globojai 
savo mylimiausią jį Sūnelį Jė
zų. Juk mes esame dabar jo 
švenčiausio Mistinio Kūno da 
lėlė. Kad mes būtumėm gyva 
parapija, šventa parapija, vi
si vieningi, surišti tais pačiais 
tikėjimo, vilties ir meilės ry 
šiais... Tegu išnyksta iš mūsų 
tarpo pavydai, neapykantos, 
erzeliai, tegu būname viena, 
darni, Viešpaties meilės ir pa 
siaukojimo stipriai suklijuota 
šeima, kurios nepajėgtų; išar
dyti, suskaldyti jokios pikto
jo Dievo ir mūsų priešo pas
tangos; kad mes pajustumėm, 
kaip gera būti darbuotis drau 
ge Dievo vaikams.

BITELĖS ŪŽIA

Lauke, prie bažnyčios durų 
minia stoviniuoja. Fotografas 
p. Maželis laksto, fotografuo
ja. «Kaip buvo gražu!» «Ai, 
kaip gražu!» «To niekada ne
sitikėjau.* «Ačiū Dievui!... Tai 
tik vienas kitas nugirstas žo
dis, prabėgom.. Dūzgia žmo
nių balsai, kaip bitelių avily
je, triūsančių apie saldų me
dų. Pagaliau visi pasijudina 
atgal i Rua Lituania parsineš 
darni savo širdyse Viešpatį, 
jo naująją parapiją, kuriai 
gimti nebuvo leista lietuviško 
je pastogėje. Bet ji čia pra
leis pirmuosius savo mėne- 
nesius ar metus, iki bus iš
mesta. Šita parapija stovės 
ten, kur bus nors vienas nuo 
širdus ir gyvas jos narys, nes 
ji yra gyvų asmenų, neterito- 
rinė parapija.

VAIŠĖS

Arbatėlėn atsilankė ir Jo 
Eminencija kardinolas Agne- 
lo Rossi. įsimaišė j žmonių tar 
pą, dalijosi su mumis tuo pa
čiu maistu ir arbatos stiklu. 
Mielai fotografavosi su visais. 
Jam Bendruomenės ir visų su 
sirinkusių vardu padėkos žo
dį tarė B-nės valdybos pirm, 
p. Jurgis Sliesoraitis ir drau
ge atsiprašė už kaikurių .mū
sų tautiečių įžūlų jo užgavi- 
mą, neleidusį jam inauguruoti 
parapijos šitoj pastogėje. ’Su
rinkti šimtai parašų, kurie pa 
liudijo tikruosius lietiivių ti 
kinčiųjų jam sudainuota il
giausių metų.

Skirstėsi žmonės Ginksmi, 
patenkinti, kita tokia šventė 
bus, kai dėsim kertinį bažny
čios akmenį — pranašavo.
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Estas possuem características 
decorativas estilizadas ’da flora 
parcialmente procedentes dos

São

Com este numero começamos uma pagina da 
juventude - palavras cruzadas em lituano, trabalhos 
das aulas lituanas, • algumas coisas sobre ą Lituania 

» - Os redatores

“■ movimentos Paga0S“
encontradas nos 
cemitérios e nos

s- ágfeSS campos'/atualmente 
'f" 1 proibidas pelo 

governo soviético/. Uma cruz está em 
frente da Igreja de São Jóse, Vila Zelina 

e uma capelínha está em 
A’Ą, frente da capela, de 
SM Sao Casimir o, • •

— Parque da’Moócaá^^^S
e rimįao ggž| 

Paulo.

A arte ilustrativa assim còmo as danças e os 
cantos exprimem a arte da nação e a vivência do 
passado, A arte popular lituana começou a ser 
reunida e estu- 
dada de forma 
mais amplà no 
século - XIX.

Sua$ formas 
principais sao 
CPU2ESE 
CAPELINHAS
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Skersai:
1. Lietuvos ženklas.
2. As jo duktė.
3. Gėlė minima Liet, dainoj.
Išilgai:
1. Su kuo žaizdą valo.
2. Liepia eit lauk.
3. Mergaitė kuriai a^ brolis, 

(Atsakymai sekančiame nr.)

Raganius: Greit, dkirpėjau, nukirpk 
plaukusl

Kirpėjas : Gerai, nusiimk palt^ ir 
skrybėlę ir atsisėsk.

Raganius r Neturiu laiko nieko nu
sivilkti ir sesti, labai skubu1.

KOKS TA So 
; VA R b A 5

...AS

I Ragana: Kur tu norėtum atsidurt-
danguj ar pragare?

II Ragana: As visad mėgau kelaiut,
norėčiau ir ten ir ten apžiūrėt

BUS fcAU&AuZ 
BUS f e>USl 
‘ .1.1 II.  „„ , , ||t|,

Zoologijos sodo prižiūrėtojas: O 
čia yra kengūra, Australijos 
gyventoja.

Ragana: Oil Nejaugi mano pusbro
lis nuskrido į Australiją tokįą 
vesti? Jis visad sakydavo, kąd 
.Australijos gyventojos labai gra
žios . ========== 

v
Raganaitė: Čia raganų mokykloj tu 

rim labai gerai mokėti ragaių^ 
istorija. Tu ten kampe, kas įyy 
ko 1111 metais ?

Raganiukas: Ogi tada gimė Didysis 
Raganius. f

Raganaitė: Gerai, okas ivyko 1Į16 
metais? ?

Raganiukas: Mmm... ogi Didysis 
Raganius šventė savo penktu ’ 
gimtadienį.

(EGLUTE)
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