
“Gemma, mes su Tavimi!”
Gemmos-Jadvygos Stanelytės teismas Kelmėje, paskyręs trejų metų lagerio bausmę už 

procesiją Šlluvon. Aprašymas iš pogrindžio "LKB Kronikos" 46 numerio

1980 m. gruodžio 16 d. Kel
mėje Įvyko Gemmos-Jadvygos 
STANELYTĖS teismas. Saugu
mas norėjo, kad šis procesas 
įvyktų niekam nežinant, — ne
buvo pranešta net artimiausiems 
giminėms. Ankstų rytą, dar 
tamsoje, prie teismo durų susi
rinko būrvs Gemmos bičiuliu. 
Kai prie teismo sustojo pilka ka
lėjimo mašina, kažkas iš Gem
mos draugų, prasiskirsčius mi
licininkams, prišoko prie geleži
nės kalėjimo mašinos ir garsiai 
sušuko prie pat automašinos du
rų plyšio: “Gemma! Gemmute! 
Mes su tavimi!”

Atvažiavusieji greitai sužino
jo, kur yra teismo salė ir sku
biai sugužėjo į vidų. Teismo dar
buotojai neramiai žvilgčiojo į 
salėje sėdinčius, o po kurio lai
ko atėjo solidnus veikėjas ir mi
licininkas ir visus išvarė iš sa
lės, sakydamas, kad toje salėje 
bus kita byla, o STANELYTĖS 
teismas būsiąs vėliau. Išvaryti 
žmonės nuėjo-i teismo pirminin
ko kabinetą ir čia sužinojo, kad 
Gemmos teismas būsiąs 12 va
landą ir jis įvyksiąs pirmininko 
kabinete. Išvaryti teisiamosios 
draugai ir pažįstami sustojo ant 
teismo laiptų ir koridoriuje, nes 
lauke buvo šalta ir drėgna. Žmo
nių prie teismo rinkosi vis dau
giau ir daugiau, — suvažiavo iš 
tolimiausių Lietuvos kampelių: 
kunigai, jaunimas, pagyvenę 
žmonės.* Visi norėjo patekti į 
teismo salę, bet milicija griež
čiausiai saugojo teismo duris. 
Atvažiavę kunigai — A. SVA
RINSKAS, S. TAMKEVIČIUS, 
V. VĖLAVIČIUS prisistatė kaip 
TTG Kataliku Komiteto nariai ir 
prašė leisti pasimatyti su teis
mo pirmininku. Tačiau jokie Įro
dinėjimai, jokie reikalavimai ne
suminkštino liaudies valdžios — 
milicija kunigų neįleido net pro 
duris į koridorių. Galiausiai ap
gaulės būdu daugelį laukiančių
jų pavyko išvilioti prie kitų du
rų iš lauko pusės —- saugumie
čiai sakė, jog per jas bus leidžia-

mi į salę ir, kurie pirmieji sto
vės'prie tų mažųjų durų, tie pa
teks į salę.

Pagaliau prasidėjo teismo po
sėdis. Į salę, iš kurios apgaule 
ir grasinimu buvo ‘išvaryti atva
žiavusieji, pro administracinį 
įėjimą suėjo apie 10 liudininkų 
ir Saugumo pakviestieji — iš vi
so apie 60 žmonių. Į salę įleido 
taip pat Gemmos seserį. Be to, 
pamatę prie durų stovintį šiau
lietį M. JUREVIČIŲ, jam leido 
dalyvauti teismo procese. Visi 
kiti laukė gatvėje.

Teismo kolegijai pirmininką-J 
vo teisėjas RAZIŪNAS, proku
roras MURAUSKAS. Teisiama- 
jai atsisakius advokato, pastara
sis išėjo iš salės.

Teismui prasidėjus, už langų 
pasigirdo bendrai gatvėje kalba
mas rožančius. Tuomet teismą 
nutraukė, kaltinamąją išvedė, 
ir lauke prasidėjo tikinčiųjų 
gaudymas, stumdymas, tąsymas. 
Kadangi buvo suvažiavę labai 
daug milicijos ir saugumiečių, 
jie lengvai susidorojo su žmo
nėmis. Buvo suimtas kun. Juo
zas ZDEBSKIS, Saulius KELP
ŠA ir Petras GRAŽULIS. Iš jų 
atėmė laikrodžius, diržus ir kt. 
ir įstūmė į nešvarias kameras.

Visą susirinkusią gausią mi
nią milicija pervijo net į kitą 
gatvės pusę ir nieko neprileido 
net iš tolo prie teismo durų.

Nubloškus tolyn minią, į salę 
vėl buvo įvesta teisiamoji STA- 
NELYTĖ, lydima trijų automa
tais ginkluotu kareivių.

G. J. STANELYTĖ kaltinama 
240 str. už veltėdžiavimą ir 199 
str. 3 d. už viešos tvarkos pa
žeidimą.

Pakviesti liudininkai — Ty
tuvėnų apylinkės pirmininkas, 
Kelmės rajono autoinspektoriai 
ir kiti liudijo, jog G. STANELY
TĖ 1979 m. rugpjūčio 26 d. va
dovavo eisenai iš. Tytuvėnų į Ši
luvą. Vienintelis liudininkas.

JADVYGA STANELYTĖ Lietuvoje nubausta trijų metų 
lagerio bausme už maldininku procesijos organizavima Šiluvon
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ŪK. LIETUVOJE
VYTAUTO DIDŽIOJO

MINĖJIMAS TRAKUOSE

Tai turėjo Įvykti spalio 
27 d., bet buvo uždrausta 
ten rinktis ir lankytis tuo 
metu. Tačiau jaunimas ne
iškentė neapsilankęs. Bet

Panevėžio autol up^t^rkua^iahafife1’ lc^° ^^4 í Pili išardytą, 
ruotojas ČERŠ! nuo kryžiuočių ginan-
važiavęs keleivine mašina p 1'0 Us~Senais laikais. Milicijos

buvo daugiau kaip dalyvių. 
Grįžti atgal buvo dar anks
toka, tad visi susispietė i 
bažnyčią, ten atlaikytos iš
kilmingos pamaldos ir pasa
kytas tam momentui tinka
mas pamokslas, paraginant 
nepamiršti savų didvyrių. O 
Vilniuje tuo tarpu prie pi
lies kalno buvo užversta ke
li sunkvežimiai žvyro su už
rašu: ’’Remontas”.
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“GEMMA, MES SU TAVIMI.“

Tytuvėnus, paliudijo teisingai, 
sakydamas, kad eisena nedaug 
tesutrukdė judėjimą; Žymiai 
daugiau laiko sutrukdė autoins
pekcija, betikrindama automaši
nas. Tačiau autobusas vis vien 
į paskirties punktą atvyko lai
ku. Teismas buvo labai nepaten
kintas ČERŠKOS liudijimu ir 
jam net pagrasino.

Teisiamoji. STANELYTÈ drą
siai pareiškė,.kad ji organizavu
si ir iš dalies vadovavusi eise
nai todėl, kad jai brangios se
nos lietuvių tautos tradicijos.
Eiseną paskatino organizuoti
klystantis 'Lietuvos jaunimas. 
Lukiškių kalėjime praleisti pen
ki siaubo mėnesiai tai puikiau
siai patvirtino. Čia ji susidūrusi 
su jaunimu, praradusiu betko- 
kius idealus, betkokį žmonišku
mo jausmą. Kadangi teismas 
kaltino teisiamąją, kad eisena 
įžeidusi ateistų jausmus, o taip 
pat, jog ji buvusi be leidimo, į 
tai kaitinamoji atsakė: jeigu ei
sena būtų buvusi ne religinė, 
niekam nebūtų užkliuvusi. O 
dėl įžeistų ateistų jausmų, ji pa
aiškino, kad ateistai dažniau už
gauna tikinčiųjų jausmus per 
televizijos laidas, literatūrą ir 
kt., o jie tačiau nebaudžiami.

Kaltinimui dėl veltėdžiavimc 
trūko įrodymų.

Paskutiniame žodyje G. STA- 
NELYTĖ pasakė: “Esu giliai re
liginga. Nors laisvė labai* bran
gi, bet tikėjimas man branges
nis už laisvę.” .

Teismas nuteisė G. J. STANE- 
LYTĘ trejiem metam bendro 
režimo lagerio.

Teismo proceso metu, nors 
oras buvo šaltas ir drėgnas, bet 
minia lauke nesiskirstė, vis augo 
ir augo. Einantieji pro šalį klau
sinėjo, kokį nusikaltėlį teisia ir, 
sužinoję, kad teisiama už reli
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giją, už eiseną į Šiluvą, nenorė
davo tikėti ir daugelis pasilik
davo stovėti, norėdami sužinoti, 
kaip visa baigsis. Atvažiavę to
limą kelią, nemigę, nevalgę, pa
stirę nuo šalčio, išstovėjo visą 
dieną ant gatvės. Nors vakarop 
pradėjo smarkiai lyti, tačiau nie
kas nesiskirstė.

Tikintieji labai nerimo dėl ne
kaltai suimtųjų ir. nesulaukda
mi juos paleidžiant, parašė pro
testą. Po juo pasirašė -60 žmo
nių. Tik vėl vargas: nebuvo kam 
ji įteikti, nes prie jokio virši
ninko milicija neprileido. Kas 
tik prisiartindavo prie pareigū
nų, tuos vydavo šalin, apšauk
dami juos “banditų išperomis”, 
apipildami necenzūriniais žo
džiais. o bandančius jieškoti tie
sos — stumdė, grasindami su
sidoroti su jais.

Pasibaigus teismui ir išvažia
vus kalėjimo mašinai į gatvę, 
minia pradėjo mesti gėles ant 
mašinos ir šaukti: "Gemma' My
lim! Gemma! Mylim!”

Nors kalėjimo mašina 'išva
žiavo. bet-'minia nesiskirstė — 
laukė suimtųjų. Galiausiai vie
nas po kito grįžo suimtieji. Ti
kintieji triukšmingu entuziazmu
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sutiko grįžtančius iš milicijos, o 
kuri. Juozui ZDEBSKIUÍ dar 
gatvėje Įteikė gėles, ir čia pat 
minia išsiskirstė.
Lietuvos KP CK sekretoriui P. GRIŠ
KEVIČIUI
Nuorašas: Kelmės raj. vidaus reika
lų skyriaus viršininkui

Pareiškimas
1980 m. gruodžio 16 d. mes, že

miau pasirašiusieji asmenys, atvyko
me dalyvauti viešame Jadvygos STA- 
NELYTÊS teismo procese. .Milicija 
ir saugumiečiai nė vie.no. iš mūsų Į 
teismo salę neįleido- — visus nuvijo 
net nuo teismo Tūmų, o tris asmenis: 
kum J. ZDEBSKĮ, Saulių KELPŠĄ 
ir Petrą GRAŽULĮ be jokios prie

žasties suėmė. Ta proga mes išreiš
kiame protestą, kad tarybiniai parei
gūnai grubiai laužo LTSR konstituci
ją ir Įstatymus.

Reikalaujame nedelsiant paleisti 
sulaikytus asmenis.

Pasirašė: E. Šuliauskaitė, A. Ra
manauskaitė, N. Sadūnaitė, B, Sta- 
niulytė, J. Kuodytė, R. Kabkaitė, O. 
Kavaliauskaitė, J. Šileikis, B. Dak- 
nienė, E. Petrylaitė, M. Kiimkąitė,
O. Dranginytė, L. Stankūnate, B. 
Griciūtė, D. Dambrauskaitė, B. 
Šaųklienė, R. Bumbliauskaitė, D. 
Meškauskaitė, J. Petkevičius, T. Ste
ponavičiūtė, kun. J. Razmantas, kun. 
S. Tamkevičius, J. Baužaitė, L. Bru- 
žaitė. kun. A. Svarinskas, Z. -Vasaus- 
kienė, J. Kerbelytė, B. Mališkaitė,. 
G. Drungilaitė, N. šukevičiūtė, A. 
Umbrasaitė, P. Stankūnienė, C. Ule
vičienė, E. Drungėlienė, V. Grince- 
vičiūtė, M. Bieliauskaitė, R. Teresiū- 
tė, I. Pelionytė, L. Briliūtė, G. Ma- 
čenskaitė, G. Buzaitė, A. Augustina- 
vičiūtė, B. Briliūtė, B. Valaitytė. D. 
Bukauskaitė, B. Vazgelevičiūtė, J. 
Judikevičiūtė, A. Montvilaitė, A. 
Kaušilienė, M. Gavenaitė, V. Vaičiū
nas, J. Jankauskienė, R. Tamašaus
kaitė, A. Kiaulevičiūtė, A. šukytė, 
B. Mišeliūnienė, P, Darjenytė, J. 
Meškauskienė, C. Meškauskas, B. Mi
niotas, E. žygaitė, E. Žiliene, V. 
Žiezdrytė, M. Genyte. P. Šiaulytė,
P. žąsinas, A. Stukienė, kan. B. An
tanaitis
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Mečys Valiukėnas <
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SUSITIKIMAS SU KRMUGELIUWJS
Leonas ir Irena Kriaučūliūnai 

yra daugiau ar mažiau pažįstami 
ne tik lietuviškoje Chicagoje, bet ir 
toli už jos ribų. Tai energingi,
aktyvūs visuomenės gyvenime, 
dosnūs lietuviškos veiklos rėmėjai, 
talkininkai, jiedu 1981 m. sausio 4 
d. atšventė 30 m. vedybinio gyve
nimo sukakti, gausioje savo gim
iniu, draugu ir globotiniu draugėje, 
Nico's restorano salėje, Bridge
view, Illinois. Svečiu tarpe matėsi 
ir bendruomenini ūkai, ir altiniu kai 
ir vlikininkai, u jaunimo, ir kultū
riniu organizacijų narių, viso gero
kai per du šimtus asmenų.

Si šeimos šventė savo progra1- 
ma ir jos pravedimu išsiskyrė iš 
kitu panašaus pobūdžio renginių, 
nes joje sukaktuvininkų tvirtu 
nusistatvmu išvengta biografinių 
daviniu pasakojimo, kaip ir sveiki
nimu. Svečių tarpe matėsi ■ Lietu
vos konsule Juzė Daūžvardienė, 
bet ir jai, tarčiau, pirmą kartą toko 
dalyvauti šventėje ir nesveikinti 
Šventės šeimininku ir dalyvių viešu 
žodžiu ... Iš dvasiškių tik kun. dr. 
j. Prunskis gavo žodi, bet ne 
sveikink, o sukalbėti maldą, kuri
oje jis dėkojo Anksčiausiam, kad 
davė mums, lietuviams, šeimą, 
išgyvenusia 30 metu earniame 
sutarime ir didžioj tarnyboj lietu vi
jai, meldė dangaus tai šeimai 
gražios ateities ir leisti sušvytėti 
auksinio ir deimantinio jubiliejų 
progomis.

Pradėdamas šią šventę, dr. 
Leonas padėkojo visiems už atvy
kimą i ją. pasigerėjo sukatimi. 
tardamas, kad jiedu su Irena esą 
laimingi, nors tame laikotarpyje 
turėję daug maloniu, o nemažai ir 
skaudžiu dienų, bet visad bet kokia 
našta ant dvieju užmesta, lengviau 
pakeliama. Jiedu didžiuojasi savo 
dukromis, žentu ir gausybe drau
gų. Jų atsilankymas ir buvojimas 

jsu mumis jus džiugina ir kaip kad 
kvietimuose buvę pasakyta, tai 
esanti didžiausia dovana . . .

Įkandin tokio pareiškimo, vos 
nusisukus Leonui nuo mikrofono, į 
jo vietą atsistojo prof. Mečys 
Mackevičius ir susirinkusiųjų var
du keliais sakiniais pasveikino 
sukaktuvininkus, pareikšdamas jog 
lietuviška širdis neleidusi ateiti pas 
kaimyną i šventę ir nieko neatnešti 
jam, todėl viena dovana esanti jau 
atnešta ir prašoma neatsisakyti ją 
vėliau priimti . . . Pasirodė, kad toji 
dovana beesąs gražus keramikos 
kūrinys, paauksuota gėlių puoštė!

Vakarienę baigiant, dr. L 
Kriaušeliūnas paskelbė svečių 
tarpe esančią L. Dainauskienę ir 
atidengė paslaptį, kad ji prieš 30 m. 
buvusi jo ir Irenos piršlys! Vistiek 
ir jai neciave zocizio, bet pirs 
išlaikė charakteri,’ visai salei p

Irena ir Dr. Leonas Kriaučeliunai svečiu tarpe, ju 30 m, 
vedybų sukakties proga. Iš kaires: R. Kucénienè, V. Janusas, 
E. Jasineviciene, M. Jonušiene, neatpažinta, J. Kriaučeliū- 

nienê ir Dr. L. Kriaučeliūnas.
Nuotrauka: V . JasineviČiaus

jant, atsistojo ir neidama prie 
mikrofono pasveikino supirštuosi
us ir palinkėjo tolesnės sėkmės! 
Šokiu aikštelėje sutikti Algis ir 
Vida.. Kriaušeliūnaitė Jonušai, į 
paklausimą, kaip greit Kriaučel.iū- 
nai bus seneliai, Vida atšovė: „Toji 
švente jau čia pat!" Jolita Kruaš- 
eliūnaitė šventėje atrodė, tarytum, 
atskiro departamento, jaunesniųjų 
ir jauniausių svečių, globėja, bet 
kai i ją, dar svečiams renkantis, 
kreipėsi klausimu, ar tikrai nebus 
sveikinimų, ji atsakė, nieko neži
nanti apie programą . . .

Maloni staigmena šventės daly
viams buvo kai dr. Leonas pranešė, 
esą vietoj biografinių davinių savo 
požiūri i mūsų šeima išsakys prof. 
Balys \ itkus! Pakviestasis vietoj 
daugelio laukto žodžio ar skaity
mo, ,,apsakinėjo" itin gražiais jo 
paties sukurtais posmaid, juos 
dainuodamas!, o visa salė tuojau 
pagavo drulia-drulia melodiją ir 
įsijungė į jąją. Prof. B. Vitkui 
kupletus baigiant, visi perėjo į 
linkėjimus ,,Ilgiausių metų" žo
džiais ir melodija. Toliau tęsėsi 
šokiai, kuriems nuotaikingai grojo 
neolituanų orkestras, vedamas 
Algio Modesto, n

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 
r ■ ' ' .-i
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VII P. Aiwita Uetuiriu Kongresas
PALKO JAUNIMO STOVYKLA

VII Piety Amerikos Lietuviu kongreso da- 
I is buvo jaunimo stovykla vasario 7-9 d, Villa 
Elisa, T. Marijonu vasarvietėje prie Buenos 
Aires. Braziliją stovykloje atstovavo Rosana 
Jurciukonyté, jaunimo buvo is* visų penkių P. 
Amerikos kraštų, kurie kongrese dalyvavo.

Stovyklos pagrindinė tema: jaunimo ry
šiai pasaulyje, P. Amerikoje ir kiekviename 
krašte. Tokie buvo pokalbiai, diskusijos ir 
dienotvarkė paties PALKo jaunimo pasitari
mams.

Stovykla turėjo būti ilgesnė, bet paaiškė
jus finansinei būklei, nutarta sutrumpinti.

„Mūsų Lietuvoje" spausdiname ištraukas 
iš jaunimo laikraštėlio „Uodelis" (taip pava
dintas gausiems stovyklos uodams pagerbti)..

PASKAITA KUN.SAULAITIS
Sestadienis ryta kalbėjome apie 
kelias svarbias temas.
Buvo sudaryti 4 būreliai, ku

rie issirinko vardus ( Uodai, 
Menulis, Saule ir Pušynas) 
Buvo, kalbėta apie sinos dalykus:
A) Svarbesni 1970-1980 įvykiai 
Lietuvoje
1. Romo Kalantos mirtis (1972)
2. Simo Kudirkas pabėgimas i 
laisve (197OJ
3. Kronika ir kiti laikraščiai 
(1972+)
,4. Lietuviai kareiviai siunčia
mi i Afganistana (1980)
5, Sadunaites teismas ir kančia 
(1974-5)
6. Bražinsku suolis i laisve 
lėktuvu.
B) įvykiai laisvajame pasaulyje
II PLJK 1972 JAV ir Kanadoje
III PLJK 1975-6 Argetinoje, Uru- 
gvajoje ir Brazilijoje
IV PLJK 1979 Europa
V PALK 1973 Brazilijoje
VI PALK 1977 Urugvajuje
VII PALK 1981 Argentinoje 
Šokiu Šventes 1976-80 
Dainų Šventes 1978
Kituose kraštuose pasirodymai: 
Aidas, Žibutes, Nerija, Ąžuoly
nas ir kiti.
Skautu dideles stovyklos 1973 
ir 1978 m.
C') PALKo tiklai:

- Sujungti lietuvius kurie gyve
nę P.Amerikoje
- Susipažinti su lietuviu kultū
ra.
D) KODĖL dalyvaujame stovykloje 
ir PALKe v
- Susipažinti su žmonėmis is ki
tu vietų kurie darbinojasi pana
šioje veikloje.
- Atstovauti savo kraštui ir Lie 
tuvai -
- Perduoti informacijas savo --

■ kraštui
- Susipažinti daugiau su Lietuve 
lietuviais y lietuviu kultūra.

< 
KRONIKOS VAKARAS IR LAUŽAS

Tai musu vakarine programa sekmadieni 
kuri buvo dvieju daliu.
Pirmoje dalyje buvo būreliu vaidini
mėliai pagal ištraukas is ’’Lietuvos 
Katalikų, Bažnyčios Kronikos” parodan
tys žmogaus, teisiu pazeidima Lietuvo
je.
Vienas įdomiausių vaizdeliu - ir ti
krai labiausiai jaudinanti - buvo Ni
jolės Sadunaites teismas.
Antra programos dalis išsivystė aplird 
lauza. v
Lauzavedziais buvo Paulius Kuras ir 
Aras Mažeika, kurie labai gerai mokė
jo visus išjudinti vaidinimėliais, 
sūkiais ir dainomis.
Taip pat dalyvavo stovyklos vadovas 
Antanas Saulaitis, kuris ypatingu 
budu pasirodė.

TAUTOSAKOS LAUŽAS

Stovyklos vienos dienos pratesimas 
davė progos stovyklautojiems suruoš
ti vien^ paskutini lauža.
Laužo tema buvo tautosaka, tai buvo 
isvaidinta Joniniu tradicijos.
Puie to, stovyklautojai atvaizdavo 
Aro, Paulius ir Kun. Margis.
Paskutinis vaidinimėlis buvo daina 
’’Buvo gera gaspadine”.
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LEONARDO ANDRIEKAUS „ETERNAL 
DREAM“

Manyland Books leidykla dailiai išleido 
(kietai įrišta, Romo Viesulo aplankas) Le
onardo Andriekaus poezijos rinkinį anglų 
kalba Eternal Dream (68 puslapiai). Eilė
raščius parinko ir išvertė Jonas Zdanys, 
dabar jau nemaža ką iš lietuvių literatū
ros pateikęs angliškai 'kalbančiam skaity
tojui. Jis ir įvadą šiam rinkiniui parašė.

L. Apdriekus lietuviui •skaitytojui jau 
yra davęs penkis savo poezijos rinkinius. 
Anglių kalba pateikiamas dabar jau antras 
rinkinys (pirmasis, „Amais in Amber“, 
tos pačios Maryland Books leidyklos bu
vo išleistas 1968 m.).

L. Andriekaus poeziją, tur būt, labai! ge
rai apibūdino „Library Journal“, recen
zuodamas jo „ Amons in Amber“: „Jo ei- 

* lėraščiai yra lengvi, kaip rapyra lengva. 
Stilius modernus. Nuotaika krikščioniška.“

ALBINOS KAŠIUBIENĖS „ŽIRGELIAI“
„Laisvoji Lietuva“ Čikagoje net 1.000 

egzempliorių išleido stambią (232 psl.) ei
lėraščių knygą žirgeliai (kaina 5 dol., pla
tintojams duodama 25 procentai nuolai
dos; leidėjo adresas: Laisvoji Lietuva, 
2618 West 71 St., Chicago, Ill. 60629, U. 
S.A.).

Kaip pati autorė rašo, knyga skirta jau
nimui, lituanistinėms mokykloms ir vi
siems. Eiliuojama apie daug ką ir apie 
viską: apie Lietuvą, tėvynės kančias,' Va
sario 16, Darių ir Girėną, Gedimino pilį, 
Romą Kalantą, motiną, Velykas, vasarą, 
rudenį, Kalėdas. Lietuvos karius, mokyk
lą ir t.t. Kai kurioms temoms Skirta met 
po pluoštą eilėraščių.

Gaila, kad autorė, prieš atiduodama sa
vo rinkinį spausdinti, nepasiprašė ką nors 
truputį bent kablelius apibraukyti, kurie 
būtinai čia rašomi po kiekvienos eilutės, 
ar reikia, ar nereikia, ir šiaip atidesne 
akimi žvilgterėti, kuir ritmas užkliūva, 
kur šis, ar tas. O gal svetur mums tokie - 
dalykai ir nebereikalingi — kaip parašei, 
taip ir getrai, nes kas Čia tokiais dalykais 
besidomi, kas juos besupranta!..

RINKTINĖS JAUNIMUI IR KITA

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Taryba, pasirodo, jau 1978 m. nutarė pra
dėti leisti jaunimui lietuvių rašytojų kū
rinių ištraukas, kad jis turėtų tinkamų 
skaitinių. Tikimasi, kad jaunuolis, paskai
tęs ištrauką, susidomės ir visa knyga.

TOkia serija 1980 m. pabaigoje ir pra
dėta leisti. Pirmuoju serijos numeriu dau
giau kaip 40 puslapių knygute išleista 
Nijolės Jankutės ,,Karilė ir pabėgėliai“, 
Juliaus Kaupo ,,Pasaka apie arlekino mei
lę ir apie burtininką be vardo“ (iš knygos 
„Daktaras Kripštukas pragare“) ir Ro
mualdo Spalio ištrauka iš ,,Gatvės berniu
ko nuotykių“. Ispausdintos tų rašytojų 
fotografijos ir po žiupsnelį žinių apie 
juos, ši knygutė skirta 8-11 metų amžiaus 
vaikams. Be kita ko, knygučių vardas — 
.Rinktinė jaunimui“.

Po ’’Žirgelių?’ pristatymo,poetė,mokytoja A. Kašiubienė įteikė po naują 
poezijos knygą programą išpildžiusioms ( iŠ kairės ) Rasai Dudėnaitei, 
Rimai Polikaitytei. Gyčiui Liulevičiui ir Aušrai Jasaitytei.

Antroji knygutė (48 puslapių) skirta 
13-16 m. amžiaus skaitytojams, ir joje iš
spausdinta Kazio Almeno „Mississippi“ 
(ištrauka iš romano „Upė į rytus, ūpe į 
šiaurę“), Pulgio Andriušio ,,Perskyrimas 
penktas“ (ištrauka iš romano ,,Tipelis“) 
ir Jurgio Jankaus ,,Paminklas“.

Tų knygučių kaina yra po 1,50 dol. (Bri
tanijoje turėtų būti tik penai pagal da
bartinį pinigų kursą).

Tuo pat metu JAV LB Švietimo Taryba 
išleido dar ir stambesnę V. Franlkienės- 
Vaitkevičienės knygą ,,Pasakų pasaulis“. 
Joje yra 5 didokos pasakos. Jose daug fan
tastiškiausių nuotykių išgyvena laikrody
je buvęs nykštukas, sugy vintas saulės 
spindulys, voverė Pūkutė, žaislinis meš
kiukas Cimukas, kiškelis Strikutis. Kny
ga gausiai iliustruota A. Korsakaitės-Sut- 
kuvienės piešiniais. Šios knygos kaina 3 
dol. (ji yra 80 puslapių).

Visas jas galima užsisakyti šiuo adresu: 
A. Kareiva, 6559 S. Richmond Ave., Chi
cago, IL. 60629, U.S.A.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!1

Guarda Chuvas de todos os tipos

Mim-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJOt V. Prudente • Fone: 274-0677 
-----—.-------—

C. Genučio nuotrauka

NAUJAS ,,MARY SAVE US“ (LEIDIMAS 
LONDONE

Sibiro lietuvaičių parašytoji maldų kny
gutė „Marija, gelbėk! mus“ jau yra išleis
ta daugeliu kalbų. K. A. Trimako, S.J., iš
versta, JAV anglų kalba ji buvo išleista 
1959 m. Tas pats vertimas, tik anglams R. 
Sealey pritaikytas, Britų Lietuvių Tarybos 
Londone pirmą kartą buvo išleistas 1964 
m. čia knygutė buvo tokia populiari, kad 
1975 m. ją teko pakartoti nauju leidimu. 
Tačiau ir tas leidimas buvo išparduotas, 
ir štai Aid to the Church in Need kartu 
Britų Lietuvių Taryba 1980 m. pabaigoje 
vėl turėjo išleisti, šįkart išleista su West- 
minsterio arkivyskupo kardinolo Basil 
Hume pratarme, kurioje jis kalba apie 
nuostabų žmogaus dvasios atsparumą.

Knygutė minkštais viršeliais (viršelio 
pirmajame puslapyje atspaustas Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas).

Knygutės kaina su persiuntimu papras
tu paštu yra 60 penų (JAV 1,50 dol.). 
Gaunama šiuo adresu: Lithuanian Com
munity in Great Britain, 55 Ringmep 
Ave., London SW6 5LP.

nwni»ri«rr,iTri»r'»»’iiii—įįįmgmŽMp—àeg—n—i—mtMiHifiBįBteį 
ARDA - CHUVAS
para homens, senhoras e cnanças.
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BLB-NĖS RIMKIMAI

Vasario mėn. 15—22 dienomis San 
Paulyje buvo pravesti rinkimai j Braz. 
Liet. Bendruomenės Tarybą ir Revizi
jos komisiją. Tam darbui atlikti buvo 
išrinkta speciali rinkimu komisija, ku
rią sudarė kum P. Rukšys, Angela Jo- 
teikaitė ir Mg. Vinkšnaitienė.

Balsuotoju patogumui veikė trys ur
nos: V. Zelinoje, Mokoje ir V. Anas— 
tacio. Be to, visa eilė balsuotoju atsiu
ntė savo balsavimo lapus paštu.

Vasario mėn. 26 d. V. Zelinoje, Jau
nimo namuose, įvyko balsu skaičiavi
mas. Tam buvo sudarytos dvi grupės 
pirmoji — Robertas Saldys, Ana Co— 
ralon—Dirsytė, ir Sandra Saldytė; an
troji — Mg. Vinkšnaitienė, Vytas Bace 
vičius ir Angela Joteikaitė.

Urna Nr.1 veikė Mokoje — šv. Ka
zimiero parapijoje. Balsuotoju ten bu
vo 39 bet vienas balsavimo lapas ras
tas tuščias, t.y. jame neatžymėtas nė 
vienas kandidatas, o dviejuose lapuo
se atžymėta visi 4 kandidatai j Revi
zijos komisiją, gi pagal rinkimu nuos
tatus tokie balsavimo lapai neužskai— 
tomi kandidatams.

Urna Nr.2, kuri veikė V. Zelinoj, 
šv. Juozapo parapijoj, turėjo 306 bal
suotojus. Be to, čia dar buvo prijun
gti 48 paštu atsiusti balsavimo lapai, 
kurie visi buvo užskaityti, nes vokai 
turėjo pašto antspaude datą prieš va
sario 22 d. Tačiau šiame 354 balsuo
toju skaičiuje buvo 2, kurie ant bal
savimo lapo neatžymėjo nė vieno kan
didato, o 5 buvo tokie, kurie pažymė
jo daugiau, negu balsavimo taisyklėse 
nustatyta.

Urna Nr.3 veikė V. Anastacio rajo
ne. Tenai balsuotoju buvo 46. Visi jie 
balsavo labai tvarkingai. Beto, ant di
džiojo voko užrašė kiekvienas savo pa
varde ir adresą.

Taigi, šiuose BLB-nės rinkimuose 
dalyvavo iš viso 459 balsuotojai, ku
riu 7 balsavo nerūpestingai ir kandi
datai ju balsu negavo, o 3 balsuotojai 
"nesurado" nė vieno tinkamo kandi
dato. Balsavo lietuviai ir ju ainiai 
ne tik iš S. Paulo, bet ir iškitu vieto
vių: Rio, João Pessoa, Campinas, San
tos, Suarão, P. Grande, Boqueirão, Ci-

MUSŲ LIETUVA

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS
PAS MUS

Roberto Jono Saldžio, BLJS Kultūros 
Koordinatoriaus, Žodis Vasario 16—sios 
proga.

Dar karta švenčiame Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo sukaktį.

BLJS-gos vardu sveikinu visus čia su
sirinkusius, mininti šešiasdešimt trečiuo
sius Lietuvos nepriklausomybės atgavi - 
mo metus ir kartu išsilaisvinimo nuo 
Rusijos pančių.

Anais Carinės Rusijos laikais, Lietu
voje buvo išleista daug įstatymu, su tiks
lu sunaikinti musų šalį kaip tautą. Tie 
įstatymai arba dekretai turėjo tikslą nu
marinti tautinę dvasią ir tautinę kalbą.

Uždraudė lotynų alfabeto raštą, įves
dami ciriliškas raides.' Bet tuom ne vi
sas lietuvių kalbos skantejimas butų 
galima išreikšti ar parašyti. Tuom jie no
rėjo priversti rusų kalbos vartojimą vie
toj lietuvių

Bet lietuvių tautos dvasia nebuvo nu
rimus. Lietuvių patriotai, kurie tikrai no
rėjo išspręsti problemą, nutarė spausdin
ti knygas užsienyje ir jas persiųsti į Lie
tuvą, kad tuo galėtų išlaikyti kalba ir 
vienybę lietuvių jausmo. Nepriklausomy
bės noras vis augo. Jaunimas, kuris stu
dijavo užsienije, organizavosi grupėmis 
ir ieškojo būdu kaip atgauti nepriklauso
mybę. Karo bėgyje, priešai susilpnėjo ir 
lietuviai pajėgė susiorganizuoti ir atmuš
ti prispaudėjus. Ir galutinai savo nepri
klausomybę lietuviai paskelbė vasario 
16 d. 1918 metais.

Sunkiai praėjo pirmieji nepriklauso
mybės metai, bet, po to sekė daug pras
mingų metų.

Bet, antro pasaulinio karo bėgyje, Lie
tuva vėl buvo nežmoniškai ir brutaliai ’ . 
pavergta Sovietų Rusijos. Žmogaus tei
ses nebuvo ir nėra pripažintos. Uždraus-

, ...i»*-** ,

Raul Suares, Sto Andre, S.C. do Sul, 
Balsuotojus registravo šie asmenys:

Nilza Guzikauskaitė, Algimantas Sal
dys, Aleksas Vinkšnaitis, ir Antanina 
Gudavičienė.

Kiek kurie kandidatai gavo balsu — 
jau buvo paskelbta "Musu Lietuvoje". 
“ Dabar telieka viešai pasveikinti nau
jąją BLB-nės Tarybą ir Revizijos ko
misiją ir palinkėti darnaus ir našaus 
darbo Brazilijos lietuviu ir musu Tau
tos garbei, o visu šiuose rinkimuose 
balsavusiųjų džiaugsmui.

Magdalena Vinkšnaitienė 
Rinkimu Komisijos pir-kė

NR.10Í1697) 1981.111.12

ta religinės ir išsireiškimo teisės, neskai
tant visuotinės politinės laisvės.

Sovietai spaudžia musų tautą,ir pri - 
verčia jaunimą dalyvauti partijoje, jiems 
duodami privilegijų, kurių neturi jaunuo 

Jis nepriklausąs partijai.
Bet, jeigu marksismo ideologija mums 

butų maloniai priimtina, tai kodėl ją prie
varta ir bausme stumti tiems, kurie jos 
nenori? Dėl ko masyvinės deportacijos? 
Kodėl sovietinis genicidas prieš lietuvių 
tautą?

Kas j tai mums atsako, tai pati Sovi
etų Sąjunga, kurį remiasi musų didvyriš
ka praeitimi.

Jie gerai pažįsta musų tautiečių nepa
laužiamą dvasią, tiek tų, kurie gyvena 
Lietuvoje, kaip ir musų gyvenančių už
sienyje.

Pati Sovietų Sąjunga gerai žino, kad 
niekuomet nepajėgė ir nepajėgs sunai - 
kinti musų tautą, nes mūsų didvyriai ne
priklauso vien tik praeičiai, bet jų yra 
ir šiandien - jie gyvi, ir kovoja susiorga
nizavę pogrindyje Lietuvoje.

Šie , šių dienų didvyriai, kurie rašo 
“samizdat”, apie visus žiaurumus, kuri
os imperalinė, diktatoriška ir genocidi
nė valdžia daro prieš žmones, remiasi 
lietuviais gyvenančiais užsienyje, kad jie 
jų “samizdat” galėtų paskelbti ir perduo
ti laisvajam pasauliui, kad tuom galėtų 
jų dėmėsi atkreipti į Lietuvos padėti.

Mūsų didvyriai, ištremti į Sibirą, ra
šo poemas, atpasakodami savo sunkų 
gyvenimą vergijoj. Savo gyvybę rizikuo
ja, kad jų eilėraščiai pasiektų mus užsie
nyje.

Jie nesibijo sovietų, nes žino, jog ide
alas nėra užmušamas.

Musu tauta visuomet liks gyva, nors 
ir be politinės laisvės, ligi to laiko, gal 
būt nelabai tolimo, kuomet laisvės švie
sa mūsų tautą apšvies ir ji pasijus pilnai 
nepriklausoma

DVASIA .ČIA .SENELIŲ GYVA...
Kur ošia nuo amžių žalieji įšilai, 

lipėliau pakalnėmis čeža, 
Didvyriai piliakalniuos (miega giliai, 
O 'Nemunas tiesia feau tuagą.

Kur Bafltijos jūros šmaikščioj! banga 
Pakrantėmis gintarą barsto, 
Kur (medžiuos paskendus sena Palanga 
Karolius iš gintaro varsto,

Kur saugoja kelią smuikelis kuklus, 
Sodybos jalyvom alsuoja,
Ten Vytautas vedė (didvyrių pulkus
Nuo Vilniaus, Šiaulių bei Pakruojo.

Ten buvo nuo .amžių laisva Lietuva, 
Lietuviškos 'dainos ^skambėjo, 
Ir šiandien dvasia čia senolių gyva 
Ir protėvių gyvos idėjos.

Šis eilėraštis gautas iš Lietuvos su svei- . 
kiniimu Lietuvos Nepriklausomybės 63 me-'

dade Ocean,Itaquecetuba, Carapicuiba, 

( Dra. HELGA HERING > 
| MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

_____ ____  tų sukakčiai.

U. BUTRlMAVIClUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despojo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euliiu, 99 - V. Su. Mana das 8:00 as 12 h. 

das 14:00 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

TRIBUTÁRIA: Imoostno* Renda, ICM, IPI

Rua Barèo de Iguape, 212 -4° aixLs/45 ■ Liberdade Fone: 279-5931 
Horária áss 9£ü às 11 sOÔ e das 14:00 às 1800

Rua Campos Novos, 590 - V. Zeima • Hosžrio das 19:00 às 21 <X)

KALBAMA LIETUVIŠKAI
■mamm.mirwu^MOTniBiiiiim'i ——■ ■ i ir.i.——« i i !<■ i wiittt» ri
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TĖVĄ SAULAITį SUTIKUS

Musų mielo tėvo Saulaičio apsilan
kymas São Paulyje buvo kaip saulės 
spindulys lietinga dieną: trumpas, ta
čiau skaidrus, šviesus.

Brazilijos Lietuviu Jaunimo Sąjun
gos iniciatyva ir kvietimu, svečiai susi
rinko šv. Kazimiero salėje šv.Mišių au- 
* a» pereito sekmadieniofvasario 22 d.) 
popietę. Visi norėjo dar kartą pama— 
yti, kartu pasimelsti su tuo, kuris po 4 

metu vėl grįžo j São Paulj, nors ir trum
am. Visu veiduose matėsi džiaugsmas 

f visi stengusi prie jo prieiti, vieną kitą 
'odj'pasakyti, pajuokauti, pasidalinti 
' spūdžiais.

Atėjo "Nemunas", "Rūtelė" su savo 
likėjais. "Volungė" labai jaudinosi,nes 

rėvas Saulaitis nebuvo dar jų balsu gir
dėjęs. Kiekvienas savaip vis norėjo dide
snį dėmesį į save atkreipti. T. Saulaitis, 

iip visada, ramus, šypsantis, kiekvie— 
-am atatinkamą žodį turįs. Su visais 
meilus, vienodas. Gavęs rožių pintinę 
s "Volungės" choro, pasiprašęs Kristi
nos leidimo, visas rožes ponioms ir pa
nelėms išdalino, sau tik vieną prisimi
nimui pasilikęs...

Taip pat turėjome progos susipažinti 
su IV Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kon
greso dalyviais — buvo parodyta apie 
100 skaidriu, kurias t.Saulaitis per ke— 
‘ etą kraštu jau buvo rodęs.

Musu mielos šeimininkės irgi neatsi- 
hko: tuoj pasirodė lietuviški kopūstai, 
dešrelės, juoda duona ir alus. Pasigir
do muzika. Buvo gražu ir malonu pasi
žmonėti, susitikti su jau seniai maty
tais veidaisikurie atvyko T.Saulaičio"pa- 
matyti") ir stebėti musu tokį gražu ir 
mielą jaunimą.

Linkime Tėvui Saulaičiui daug svei
katos, ištvermės ir Dievo palaimos. Kad 
jis visada liktu musu atmintyse ir širdy
se kupinas tos šiltos draugystės, kurią 
sugebėjo prieš daugiau negu 10 metu 
įskiepyti ir išugdyti. Linkime laimingos 
kelionės ir daug pasisekimo savo užsi
brėžtame gyvenimo kelyje.

Janina Valevičienė

‘ SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVA "

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

L ITU ANO

Horário Comercial 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as 21 horas: 
R.Pedróso Alvarenga, 
505, - ap.57 TeL: 
852-0677, São Paulo

Šiemet sueina aštuoneri metai nuo 
a.a.tėvo JONO BRUŽIKO SJ tragiš
kos mirties.

Maloniai kviečiame visus j metinių 
Mišias, kurios bus atlaikytos kovo 15 
diena, 8 vai. Šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje.

Mokos Maldos ^Apaštalavimas

i s tCio...
E. Petraitis

Nors Rio de Janeiro termometras ro
de 41° C pavėsy, visdeito Nepriklauso
mybės minėjimui buv. Rio katedroje su
sirinko gausi publika. Minėjimas buvo 
vasario 15 dieną, sekmadienį.

Mėlyna padangė ir saulėta diena vi
sus kviete j paplūdimį, karštas rytas ne
traukė iš viso išeiti iš namu- Tai prie - 
žastis , dėl kurių sunku surinkti lietuvi
us Mišioms ar kokiam minėjimui.

Bet, matomai, kai pasirodo toent vie
nas asmuo su iniciatyva ir energija, atsi
randa stebuklingi vaisiai.

Kunigas. Mečislovas Valiukevičius, . 
pilnas energijos žmogus, lietuviškos dva
sios žmogus, tvėrėsi šiais metais vaisin
go lietuviško darbo, ne tiktai atgaivinti 
"Kalvarijos Asmeninę Parapiją", bet ir 
sutelkti išsiblaškusią Rio lietuviu kolo
niją Lietuvos Nepriklausomybės Dienai 
paminėti, bei atnaujinti šios mažos ko
lonijos tautini sąmoningumą.

P. Uršulės Gaulrenės bute buvo suda
rytas komitetas Šventei rengti, j kurj 
įėjo Ernestas Petraitis, Kazimieras ir 
Antanas Gauliai, Vladas Vyčas, Stasė 
Kyzelienė, Kazys Audenis ir Edmun
das Dubauskas. Civilinį aktą vesti bu
vo pavesta dipl. ekonomistui ir indus- ' 
trialui Kazimierui Gauliai. Jis pasirū
pino pakvietimu išspausdinimu savo 
spaustuvėje, jų išsiuntimu pavergtų Eu
ropos tautu atstovams ir visai eilei bra
zilų-;; kurie atvyko, tuom rodydami sa
vo simpatiją Lietuvai ir lietuviams.

Mišių metu prie altoriaus stovėjo lie
tuvaitės, tautiniais rubais,prie Brazilijos, 
Lietuvos ir Portugalijos vėliavų. Pasta
roji buvo iškelta, nes kun. Valiukevi
čiaus parapijos dalį sudaro portugalai, 
kurių viena atstovė net vėliau, per ci

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
;-----------------------------—-------------- ADVOGADOS ------------------------ --------------- ;----

Inventário, Despejo, Desquite, Drvcross, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. - Conj. 9 • Foos: 37-8958

vilinį aktą, perskaitė gražų eileraštj.Ku
nigas Valiukevičius, žinomas kaip gera; 
kalbėtojas, pasakė dienai pritaiKytą gn 
žu pamokslą, deja, portugalų kalba. Gi 
edota buvo lietuviškai. Ponia Uršulė 
Gaulienė, kolonijos "matriarche", kaip 
visuomet, padėjo kunigui prie Mišių 
athikymo.

Civilinis aktas įvyko parapijos salėje 
kurioje vos tilpo žmonių minia. Kazirr 
ero Gaulios prie garbės stalo buvo pak 
viestas kunigas Valiukevičius, federali • 
n is deputatas Dr. Euripedes Cardoso d 
Menezes ,žinomas kataliku veikėjas, te 
sėjas Dr. Ãulomar Lobato da Costa, se 
vanoris-kurėjas p. Ignas Dubauskas, po 
nia Uršulė Gaulia.

Kazimieras Gaulia pasiūlė sugiedoti 
Brazilijos ir Lietuvos himnus. Po to la 
vu žodžiu prakalbą pasakė teisėjas p. 
Dr. Aulomar Lobato da Costa. Po dvi 
ju eilėraščiu, kuriuos pasakė viešnios ,■ 
portugalė ir brazile iš Barreto, pagrin
dinę kalba pasakė deputatas Dr. Euri
pedes Menezes. Vertimą pasiuntėm "T 
viškės Žiburiams"j Toronto ir tikimės 
kad jis tilps lietuviškoje spaudoje.

Po civilinio akto svečiai buvo pavai
šinti prie skanaus lietuviško bufeto. M 
nėjimo rengėjai ir svečiai liko patenkir 
ti ir pageidavo, kad ir sekančiais metai 
Nepriklausomybės paskelbimo diena b 
tų taip gražiai atšvęsta.

Koloniją pasiekė liūdna žinia: p. Bi
rutė Kutkaité -Silva - Skučas šoko iš 
dvylikto aukšto j gatvę ir susilaužė kel 
šonkaulius/Guli ligoninėje. Linkime jai 
pasitaisyti fiziniai ir dvasiniai. Juk ji s< 
vo laiku buvo aktyvi dalyvė Rio lietuv 
chore ir šokių grupėje ir visuomet dirb 
Lietuvos naudai. São Paulo lietuviams 
irgi yra žinoma.
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Kun. Leonas Zaremba, SJ.
Lietuvių Jėzuitų provincijolas, tėvas 

Leonas P. Zaremba SJ, lankėsi pas sa
vo bendrabrolius Urugvajuj ir, keliau
damas atgal j Čikagą, savaitę laiko su
stos S. Paule. Į Congonhas aerodro
mą atskris trečiadienį, kovo 11 dieną, 
19:30 vai.(skrydžio nr.CRUZEIRO 
935). T. Zaremba apsistos šv. Kazi
miero parapijoj.

Sekmadienį,kovo 15 d. t. Zarem
ba laikys mirties metinių Mišias už a.

■ - a. tėvą Joną Bružiką 8 vai. ryto šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje.

DĖMESIO.1
DAUG KAS NORĖTŲ SUSITIKTI SU 
TĖVU ZAREMBA, O JAM NEBUS GA
LIMA VISŲ APLANKYTI, 
TODĖL ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS
SALĖJE BUS RUOŠIAMAS SANPAU- 
LIEČIU SUSITIKIMO VAKA—
RAS SU MIELU SVEČIU.
LAIKAS: SEKMADIENI, KOVO 15 D. 
16:00 vai.
PASIVAIŠINSIME VISŲ MIEŠTAIS 
UŽKANDŽIAIS. VISI YRA KVIEČIA
MI PER LAIKRAŠTĮ. NEBUS SPECI
ALIŲ PAKVIETIMŲ. Praneškite tiems, 
kurie negauna, ar pavėluotai ganua ML.

SVEIKINIMAI IŠ ŠEN IR TEN
Sutikti tautiečiai Buenos Airese bei 
Montevidejuje mielai prisimena san- 
pauliečius ir jiems siunčia sveikinimu. 
Betgi visų neatsiminsi. Vien tik kelis 
teko specialiai užsirašyti - tad čia ir 
perduodu. \
Montevidejuj sutikta p. Valentina B Iš
kauskas de Persico (iš Berisso), buvu
si Mindaugo draugijos choristė, prisi
mena ano meto chorvedį Alfonsą D. 
Petraito ir jam siunčia daug sveikini
mu.
P.Veronika Vidžienė (Montevideo), 
sveikina ypač pp. Vinkšnaičius.
P.Svečiulienė (montevideo) siunčia 
sveikinimus pp. Kutkams,
Tėvas Jonas Giedrys S.J. perduoda 
visa glėbi sveikinimu - visiems pažįs
tamiems ir nepažįstamiems.

Kun.Pr.Gavėnas

SVEIKINA KUN.URBAITI
"Iš MŪSŲ LI ETUVOS sužinojome, 

kad'ku n. Petras Urbaitis, S D B,sulaukė 
70 metų amžiaus. Linkime jam ir toliau 
jėgų dirbti Dievo garbei ir Lietuvos ge— 
govei"JEP, Rio de Janeiro.

"Nuoširdžiai sveikiname Jus 40 me
tų kunigystės proga. Linkime gausios 
Viešpaties palaimos skelbiant Evange— 
liją visyr. ir stengiantis padėti žmonėms 
jų dvasios reikaluose. Dabar daugelis Pe-
rtho lietuvių Jus maloniai prisimena ir 
siunčia nuoširdžiausius linkėjimus".

O.J.Liutikai, Perth, Australija

SVEČIAS IŠ ARGENTINOS
Sanpaule lankosi Gustavas Czapo, 20 

metų jaunuolis iš Buenos Aires. Gustavą 
vas yra Argentinos Lietuvių Jaunimo Są
jungos sekretorius. Aktyviai dalyvavo 
PALK stovykloje ir posėdžiuose. Per ka
rnavalą gražiai pasilinksmino su 40 ska
utų- Lituanikoj, kur davė skauto įžodį. 
Gustavas yra apsistojęs pas ponus Bace
vičius. Eugenijos Bacevičienės lydimas, 
aplankė šv. Kazimiero parapija ir teiravo
si apie musu spaudą bei Lietuvių kalbos 
pamokas korespondenciniu būdu. Kar
tu su skautais dalyvavo šv. Kazimiero 
šventėje.

UŽGAVĖNĖS LITUANIKOJ
Užgavėnių dienomis Lituanikoje buvo 
gausu žmonių. Svečių namuose svečia
vosi p.p. Juozas ir Eugenija Vaikšnorai 
ir jų atžalynas, p.p.Baniai, Pumpučiai, 
mok. Julija Tylaitė su Mamyte; mok. 
Angela Joteikaitė, p.p. Jodeliai ir viena 
japonų šeima. Šeimininkavo ponios Iza
belė Seliokienė ir Uršulė Cvirkienė. Ska 
niai pagamintu maistu svečiai buvo pa 
tenkinti.

Išvykų namuose iškilavo skautai. Sa
vo naujam pastatytam name atostoga
vo p.p. Petraičiai kartu su dukrelės šei 
ma. Vinkšnaičių name buvo ne tik tė
vai, bet ir sūnus, dukros ir jų šeimos. 
Daug svečių savo namuose turėjo Ga- 
leckai ir Fereiros.

Jeigu skaityti ir tuos, kurie tik trum 
pesniam laikui atvažiavo, kaip pav. vai
kus atvežę ar jų parsivežti atvažiavę tė- 
yai, tai Lituanikoj galėjo būti maždaug 
pusantro šimto žmonių.

Praėjusią savaitę baigtos maudymo
sibaseino sienos. Telieka jas iškloti ko 
klinėmis plytelėmrsfazulejosL Kai busr 
baigta p.p. Bratkauskų namas, Litua
nikoje jau bus 10 privačių vasarnamių, 
skaitant visus 13 namų. O namai vie
nas už kitą gražesni.

MŪSŲ M i RŪŠIE JI
Vasario Išmirė BRONĖ DEGUTYTĖ 
gimusi 1902 m. Ukmergėje. Atvyko Bra 
zilijon 1926 m. Gyveno Jardim Paulista 
Paliko seserėnus Beti ir Fabio Deguti 
Vaiam su šeima. Palaidota Tremembe 
kapinėse.

Kovo 3 d. mirė BRONĖ BITINIENÉ su 
laukusi 76 metų. Kilusi iš Rokiškio, at 
važiavo Brazilijon 1926 m. Gyveno Tu 
curuvi. Paliko vyrą Albiną dukterį Vale 
riją ir sūnų Albertą su šeimomis. Palai
dota Tremembe kapinėse.
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