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Pietų Amerikos žemyne yra Brazili- 
ios valstybė. Maždaug 55 kilometrai nuo 
Atlanto vandenyno yra įkurtas São Pau- 
o miestas, savo didumu ir gyventojų 
kaičiumi didžiausias Pietų Amerikoj.

Nuo senų laikų šiame didmiestyje yra j- 
'įkurę įvairaus amžiaus lietuvių. Jie išsi- 
-nko Vila Zelinos vietą, kaip tik tuo lai

ku, kai buvo pradėta pardavinėti žemės 
klypai. A.A. Kun. Benediktas Sugintas, 

būdamas Šiaurės Amerikoj ir sužinojęs, 
kad į Braziliją pradėjo emigruoti lietu- 
/iai, tai ir jis čia atvažiavo. Apsistojęs 
pas lietuvius, pradėjo jieškoti būdų, kad 
kaip nors pastačius Romos Katalikų baž
nyčią. Bet kaip ją pastatyti, kad pinigų 
nėra? Tuo laiku darbų mieste buvo ne
daug. Buvo gautas žemės sklypas Aveni
da Zelinos ir Rua Inácio kryžkelės. Ta
da kun. Sugintas ryžosi važiuoti j Siau
rės Ameriką. Tenai buvo ir yra lietuviai 
geriau pasiturintys negu čia São Paulo 
mieste. Tokiu būdu kun. Benediktas Su
gintas pastatė bažnyčią Vila Zelinoj ir 
buvo pašventinta Švento Juozapo vardu.

Laikui bėgant ir naujoje lietuvių baž
nyčioje pradėjo darbuotis kunigai. O dar-į 
bo buvo užtektinai: krikštai, vestuvės, 
mišios. Siek tiek pagyvėjo lietuviškas gy
venimas Vila Zelinoje, bet nepralinksmė- 
jo lietuvio širdis. Mat, lietuvio būdas y- 
ra linksmas ir jis visuomet nori dainuoti 
ir linksmintis. Kad pagyvėtų São Paulo 
ir Vila Zelinos lietuvių kultūrinis gyveni
mas, 1941 metais gegužės mėn. 4 dieną 
buvo įkurta Šv. Juozapo Vyrų brolija. 
Šios organizacijos kūrėjai yra kun. Tama
šauskas ir prel. Arminas, o Vyrų Brolijos 
pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Jo
nas Paukštys. Tada Vyrų brolija turėjo 
80 — 90 narių, kurie mokėjo nario mėne
sinį mokestį.

Vyrų Brolija dar turėjo šiuos pirmininO 
kus: Juozas Baužys (A.A.), Petras Nor- 
butis, Juozas Matelionis (A.A.), Jonas 
Bagdžius, Motiejus Tamaliūnas (A.A.) ir 
dabartinis yra Antanas Rudys. Vyrų Bro
lijos pirmininkas pradėjo judinti broliją 

' ir visus lietuvius gyvenusius tuo laiku Vi
la Zelinoj ir jos apylinkėse. Pradėjo orga
nizuoti iškylas, gegužines ir šventkelio- 
nes, kurių buvo labai daug. Iškyloje arba 
gegužinėje būdavo varžybos įvairaus spor
to šakų, kaip puodynių daužymas, virvės 
traukimas, maišų lenktynės irt.t. Laimė
tojams būdavo skiriamos įvairiausios pre
mijos'. Pelnas, kuris likdavo nuo geguži
nių ir iškylų ir dar dadedant nario moki 
tį, buvo panaudotas pirktis organizacija 
ir lietuvių bažnyčiai reikalingus daiktus

Bažnyčiai buvo nupirkta: Baldakimas, 
vėliava, kurioje yra išsiuvinėta Šv. Juoza
po karūna, 16 žibintuvų, ciezoriaus laz
da, 13 kamžų baltos spalvos, 27 kamžos 
raudonos spalvos su kairiajame šone išsiu- tada dar Vyrų Brolija buvo pajėgi: turė- 
vinėta ostija su kieliku. Brolija dar yra 
nupirkusi vieną vitražą, kur Šv. Juozapo 
atvaizdas yra išdėtas iš spalvotų stiklų. 
Daug kartų buvo skirta piniginė parama 
bažnyčiai, klebonijos ir Jaunimo namų 
statyboms.

Nors jau buvo praėję keletas mėnesių 
nuo kun. Benedikto Suginto mirties, vis-
tiek 1972 m. Vyru Brolija ėmėsi iniciaty- 7 dienę 11 va|andą per sumą Šv. Juozą- 
vos rinkti aukas ir jie patys aukojo kad 
surinktu reikiamą sumą pinigų nupirkti 
bronzinei letitai, kurioje būtų įrašyti A.
A. kun. Benedikto Suginto asmeniniai 
daviniai ir įmūryta bažnyčioje.

Prieš 10 metų ar daugiau Vyrų Broli
ja padėdavo finansiniai Brazilijos lietu-

. viu laikraščiui “Mūsų Lietuva“. Ji ruoš-' 
js, organizuodavo gar
us ir leidėjus. Kad Vy-

rų brolija galėtų daryti spaudos pietus, 
vyrai perkasi šaukštų, peilių, šakučių, 
lėkščių ir kitų reikalingų indų. Bet tas 
buvo nelabai seniai — kokie 7—8 metai:

jo 50 ar 60 narių.
Laikui bėgant 75°/o visų Brolijos na

rių atsisveikino su žemiškom gėrybėm 
ir iškeliavo amžinybėn. Dabar liko koks 
20°/o ar 25°/o visų narių. Negalime, ne
pajėgiame to padaryti, ką musų broliai 
yra padarę. Bet vistiek ką mes galime,tą 
darome: 1981 metais birželio mėnesio

po bažnyčioje Vila Zelinoj bus Šv. Mi
šios už Vyrų Brolijos mirusiųjų narių sie
las, tuojau po Šv. Mišių Jaunimo namuo
se yra rengiami skanūs pietus Vyrų Bro
lijos 40-čiui paminėti. Liepos mėnesį Bro 
lija ruošia šventkelionę į Aparecida do 
Norte.

M.Mé&pinfcin bittoto
Vyrų Brolijos 

Valdyba
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Matulionis buvo ištremtas ir greit mirė 
tremtyje. Kelias dienas prieš savo mirtį 
jis patyrė, kad Vatikanas pakėlė jį į arki
vyskupus.

Per trumpą laiką ištrėmė į tolimas pa
rapijas ir vyskupus Steponavičių ir Slad
kevičių, kurie iki šiol negauna leidimo iš 
tremties sugrįžti.

Jokio pagerėjimo
Nė po Chruščiovo pašalinimo nė kiek 

nepagerėjo Lietuvoje katalikų bažnyčios 
padėtis, taip1 pat ir po Helsinkio susitari
mų ir tikrinamosios konferencijos Belgra
de. Visos benamės Klaipėdos parapijos pa
stangos pasiekti pagalbos iš aukščiausių
jų šalies instancijų visą laiką lieka tuš
čios.

Anikštuiėliame maldos namelyje, kur

Klaipėdos bažiayėi
dabar renkasi tikintieji, žmonės dažnokai 
alpsta per pamaldas, bet valdžios organaim

LIETÜVIAI NORI

170.000 Klaipėdos — vienintelio Lietuvos 
uostamiesčio — gyventojai be galo retai 
lanko Liaudies Filharmoniją savo mieste. 
Pastatas Rumšiškės gatvėje atrodo suluo
šintas, net lyg jam galva būtų nukirsta.

Anot naujesnių pogrindžio savilaidos lei 
dinių, niūriąją tos savo Filharmonijos is
toriją Lietuvos katalikai pasipasakojo jau 
trečią, o gal net ketvirtą kartą Leonidui 
Brežnevui. Paskutinė peticija partijos va
dui bei valstybės galvai apima 1500 pus
lapių ir maždaug 150.000 parašų (datuota 
1979 m. liepos mėn.). Tai sudaro 5 % vi
sų Lietuvos gyventojų skaičiaus. O turint 
galvoje, kad totalitarinėje valstybėje pa
sirašyti panašų dokumentą reikia paro
dyti daug ryžto, vertinant tokios peticijos 
svorį, reikėtų ši nuošimtį bent padvigu
binti, gal ir patrigubinti.

Chruščiovo a tolydžio zenito metu 1956 
m. gegužės 2 d. komunistų organas L‘Uni- 
ta Romoje paskelbė tik ką paskirtojo Tel
šių vyskupo Maželio pareiškimą, kad Lie
tuve katalikams vėl atgyjančios viltys. 
Klaipėdoje turėsią pastatyti naują katali
kų bažnyčią — Sovietų Sąjungai tikrai

lieka kurti bet kuriems prašymams grą-
žinti Taikos BažnyčiąBAŽNYČIĄ

,Wiį>AŪS *V>*A*O
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Okupacinės valdžios (sakymu Taikos Karalienės bažnyčios 
pastatas atimtas katalikų ir paverstas liaudies Filharmonijos 
sals (1976 m. nuotrauka.}

Naujoji Klaipėdos katalikų bažnyčios baigta statyba 1960 m.

neįprastas įvykis.
Tais pačiais 1956 m. Sovietų Lietuvos*’ 

premjeras Šumauskas išdavė statybai 
leidimą, Klaipėdos miesto architektas ap
robavo planą, gauta paskyrų statybos me
džiagoms, tikintieji suaukojo 3 milijonus 
rublių sumą, ir prasidėjo tikra to žodžio 
prasime visaliaudinė statybos taika. Kai 
vokiečius, kurie užėmė Klaipėdą 1939 m. , 
kovo mėn., išvijo iš to.miesto; 1945 m. sau
sio mėn., iš visų katalikų bažnyčių liko 
tik griuvėsiai. Tad klaipėdiečiai subruzdo 
net naktimis savo naują bažnyčią statyti.

1960 m. vasarą Taikos Karalienės bažny 
čia buvo jau pastatyta. Ten būta trijų al
torių, virš didžiausiojo — Marijos Kara
lienės, kurios garbei pavadinta bažnyčia, 
bareljefinės stacijos, vitražiniai langai. 
Įrengti puikūs vargonai, ir rugpjūčio 10 
d. turėjo įvykti pašventinimo iškilmės.

Daroma kliūčių
Tačiau to nesulaukta. Valdžia pradėjo 

kliūčių daryti. Ęeikalavo tai stipresnių 
lubų, tai gelžbetoninių laiptų į bokštą, 
tai antrojo elektros kabelio ir specialių 
priešgaisrinių dažų.

' Baigiamoje savo praeitų metų peticijos 
pastraipoje 150.000 Lietuvos žmonių pra
šo:

„Tikimės, kad Jūs, Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininke, patyręs apie 
skriaudą, kuri padaryta Klaipėdos bei vi
sos Lietuvos katalikams, tuoj imsitės 
skubių žygių, kad mums leistų naudotis 
mūsų pačių pastatyta bažnyčia ir ten 
melsti Mariją Taikos Karalienę, kad ap- 
saugotų taiką visame pasaulyje. Nė kiek^ 
tuo neabejojame, nes žinome, kaip aukš
tai jūs vertinate taiką ir kiek įdėjote pa
stangų i kovą dėl taikos* .

Iki šiol jokio atsakymo nesulaukta. 
1972 m., kai bažnytinio komiteto pirminin
kas, kaip pirmosios peticijos Brežnevui 
pirmasis pasirašytojas, gavo iš pašto pa
kvitavimą už laišką partijos vadui, prisi-

• Ne musų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet 
musų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.

DR. J. GIRNIUS
o. -4GM»< 1 <CE«> ' ». «B» -O» >«K><'O

Visus reikalavimus įvykdė, bet vėl iš
kilo nauja klūtis. Eina gandų, kad Krem
liuje Chruščiovas įtūžęs suriko: „Nauja 
Romos katalikų bažnyčia Klaipėdoje? 
Draudžiu tatai!“

Veikiausiai Lietuvos sostinėje Vilniuje 
neprireikė ' nė chruščiovinių uždraudimų. 
Klaipėdoje iškelta baudžiamoji byla kle
bonui L. Poviloniui, vikarui B. Burneikiuj 
bei trims pasauliečiams, kaltinant juos ta
riamų statybos medžiagų vogimu. Nuo
sprendžiai buvo žiaurūs: laisvės atėmimas 
nuo trijų iki aštuonerių .metų.

Pačių tikinčiųjų lėšomis, jų pačių ran
komis pastatytąją bažnyčią konfiskavo ir 
pavertė filharmonija. Bokštus nugriovė, 
pašalino Marijos Taikos Karalienės statu
lą,- sudaužė mozaikinį Kristų. Toks pat li
kimas ištiko altorius, Marijos freską ir 
net angeliukus fasado fortale.

.Klaipėdiečiai mėgino protestuoti, bet 
protestuotojus policija mėtė į sunkveži
mius, veždavo toli už miesto ir palikdavo 
dykynėje. Dar prieš padarant Klaipėdos NE- 
bažnyčioą „pogromą“, tik ką- sugrįžęs iš A , 
stalininių kalėjimų iškankintas vyskupas
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Savaitei bėgant...
II n-   IKI.......................... Alt D- P8tFaÍtÍS

Praeitą savaitę kalbėjomės apie lie
tuviu kalbą. Aišku, nevien iš gram ati
ku žmogus gyvena. Bet gal butu verta, 
net bendro pažinimo reikalus pajudin
ti.

Mielas skaitytojau, pamėgink atsa
kyti į sekančius klausimus. Pažiūrėk, 
ar juos galėtum egzaminų metu atsa
kyti. Štai tie klausimai:

- Kas buvo Mindaugas? Ar jis bu
vo Vytauto giminaitis?

- Kiek Lietuvoje yra gyventojų?
Du, trys ar keturi milijonai?

— Koks buvo antrasis Lietuvos pre
zidentas?

- Kas parašė "Pulkim ant kelių" 
giesmę? Ar ne Maironis?

- Kas tai per daiktas "Lietuvos met
rika"? Ar girdėjai kur ją minint?

- Koks skirtumas tarp rugsėjo 8 ir 
vasario 16 švenčių. Kodėl dvi?

Dabar, mielas pilieti, prisipažink, ar 
visus klausimus galėjai sau pačiam atsa
kyti. Ar galėtum savo draugui užsienie
čiui juos paaiškinti, jeigu tave jis staiga 
ką panašaus paklaustų? Čia klausimai 
labai paparasti. Tam, kas skaitosi lietu
viškos kilmės, gal net per lengvi, elemen
tarus. Gal nevisus klausimus žinojai.

Dabar man kyla mintis: ar nebūtų 
verta šias ir kitas žinias pasikartoti? 
Mes čia visi skaitomas patrijotai, veikė
jai. Ir tai yra tiesa. Mes visi, daugiau ar 
mažiau, savo laisvą laiką skiriame lietu
vybės reikalams.

Dabar suprantama, kad apie Lietuvą 
girdime labai retai. Nevisi turėjome pro
gos lankyti lietuviškas mokyklas. Ir tai 
ne musų kaltė, kad gyvename užsienyje. 
Tačiau gal jau kiek musų kaltė, kad ne
sistengiame daugiau ir planingai pažinti 
ir savo krašto, ar savo tėvų ar senelių 
krašto žinių.

Apie vietos reikalus girdime per radi
ją, matome per televiziją, skaitome spau
doje. To neturime kas liečia musų tėviš
kę, nes gyvename užsienyje.

Tai gal ir butų neprošalj atsisėsti kad 
ir vieną savaitės vakarą kur nors po ke
lius susirinkę ir pasimokyti lietuvių kul
tūros.
' Sunkumai? Vienas vakaras savaitėje
— tai tikrai neperdidelis kryžius. Žinomat 
televizija vilioja ir vyrus ir moteris, ne
kalbant apie jaunimą. Bet jis nepabėgs. 
Šeima irgi nenukentės. Nėra diskrimina
cijos, kas liečia amžių. Vidury savaitės
— nekliudo savaitgalio išvykai. Aš ma
nau, kad verta pagalvoti.

Pakartoju, mokytojų netrūksta. Tuo 
tarpu trūksta tiktai susidomėjimo.

Alfonsas D. Petraitis

MUS Ų LIETUVA

Pasaulio lietuviu
Ir

jaunimo sąjungos

ŽINIOS
JAUNIMO PETICIJA

Norėdama priminti pasauliui a'pie pa
darytą skriaudą Pabaltijo valstybėm bei 
iškelti viešumon heroi'šką Pabaltiečių ko- 
už žmogaus ir tautos teises, Pasaulio Lietu 
vių Jaunimo Sąjunga ragina Lietuvių 
Jaunimo Sąjungas visame pasaulyje 
rinkti parašus peticijai, kuri bus įteikta 
Vakarų Vokietijos vyriausybei: ši petici
ja reikalauja, kad Vakarų Vokietijos vy
riausybė atkreiptų dėmesį į neteisėtą Lie
tuvos okupaciją ir pasmerktų gėdingą 
1939 m. Molotovo-Ribbentropo paktą, ku
riuo Lietuva buvo atiduota Maskvos glo
bai.

Kaip žinome, 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga sudarė ne
puolimo sutartį ir papildomą slaptą pro
tokolą. Po Antrojo pasaulinio karo pasau
lis sužinojo apie Vokietijos ir Sovietų Są
jungos slaptą bei piktą politinų žaidimą. 
Išryškėjo, kaip hitlerinė Vokietija ir So
vietų Sąjunga iš anksto susitarė atimti 
savo kaimynų valstybinę nepriklausomy
bę, dalijosi jų žemėmis, jomis mainikavo 
ir prekiavo.

iProf. dr. Bronius Nemickas taip rašo 
Aiduose 1979 gruodžio numery apie Voikie 
tijoš-Sovietų Sąjungos sąmokslą: ^Moloto- 
vo-Rilbibentroipo sambaudis įžiebė Antrą jį 
pasaulinį karą, suplanavo Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos,. Latvijos, Estijos bei 
Suomijos, — Lenkijos valstybinės nepri
klausomybės žudynes ir Besarabijos už
grobimą. Keturi dešimtmečiai apklojo sto 
ru dulkių sluoksniu to sąmokslo nuoskriau 
das — pasaulio sąžinė joms kurčia. Sun
ku berasti draugų, kurie keltų tas nuo
skaudas, reikalautų Jų atitaisymo. Paga
liau ir mes patys į tą sąmokslą žvelgiame 
lyg per rūką: senesnieji gerokai jau pri-

KLAIPĖDOS BAŽNYČIA
statė KGB saugumo karininkas ir tą paš
to kvitą 'konfiskavo. Aną peticiją buvo pa
sirašę trys tūkstančiai žmonių.

Prieš keletą savaičių, Madrido tikrina
mosios konferencijos išvakarėse, į Olandi
ją atvyko i'š Vilniaus klebonas (įtikinti 
Olandijos žurnalistų, kad Lietuvoje atida
roma naujų bažnyčių bei naujų kunigų se
minarijų. Kiek ankstėliau tas „klebonas“ 
A. Dilys išsijuosęs veikė, stengdamasis 
reabilituoti žmogų, kurtį pašalino iš vie
nintelės Lietuvos seminarijos už viešą iš
tvirkavimą. Tą vyrą jo bendramoksliai 
klierikai laikė slaptuoju agentėliu.

Žinoma, gražu sutikti dvasiškius, kurie 
gali vykti iš Sovietų Sąjungos į Vakarus, 
tai visiškai atitinka Helsinkio susitarimų 
dvasią, bet vis dėlto čia ne pro šalį būti 
atidiems ir atsargiems.

Juozas Budreika 
(Šis straipsnis buvo išspausdintas olandų 
laikraštyje „Het Parool“ 1980 m. gruodžio 
13 d.)

EUROPOS LIETUVIS 

mtrsonre" jo smulkmenas,' jaunesnieji ne' 
visada pasistengėme jas kaip reikiant pa
žinti "■

Slapto protokolo turinys buvo toks, kad 
Suomija, Estija ir Latvija atiteks Sovietų 
Sąjungai, o Lietuva Vokietijai. Naujas 
draugystės ir sienos nustatymo susitari
mas tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
įvyko 1939 rugsėjo 28 d. Tas susitarimas 
pakeitė rugpjūčio 23 papildomąjį proto
kolą ta prasme, kad Lietuva „patikėta“ 
Sovietų Sąjungai, išskyrus teritoriją kai
rėje Šešupės pusėje, kur turėjo atitekti 
Vokietijai.

Pagal tarptautinę teisę, slapti dokumen
tai neregistruojami, tai reiškia, ka<Lpasi
rašiusiems nesukuria prievolių. Kitaip 
sakant, Molotovo-Ribbentropo paktas ne
galioja. Bet atsižvelgiant į tai, kad šis 
paktas yra tikra juoda dėmė vokiečių tau
tos istorijoj ir didžiai slepiamas istorinis 
įvykis Sovietų Sąjungoj (Vladas šaka’lys, 
kuris suredagavo 45 Pabaltiečių pareiški
mą prieš Molotovo-Ribbentropo paktą ir 
praeitais metais pėsčias pabėgo iš Sovie
tų Sąjungos į Vakarus teigia, jog jis apie 
šį paktą sužinojo tik 1974 m.), jis yra ver
tas dėmesio.

■PLJS Valdyba ragina visų kraštų LJS 
Vaidybas rinkti parašus tai peticijai. Pe
ticijos bus įteiktos Vak. Vokietijos amba
sadoms visuose kraštuose, kur yra LJS 
skyriai.

1981 M. SUKANKA 40 METŲ NUO 
BAISIOJO BIRŽELIO TRĖMIMŲ

Lietuviai š.m. birželio 14-15 dienomis 
liūdnai prisimins 1941 metais sovietų 
prievarta išvežtuosius į Sibiro gilumas.

.Šia sukaktuvine proga bus ruošiami 
baisiojo birželio minėjimai visame pa
saulyje pagerbti nukentėjusius.

Raginame Lietuvių Jaunimo Sąjungas:
1. Iš anksto pradėti ruoštis šiai nepa

prastai sukakčiai. Dabar jau laikas kvies 
ti svečius-iprelegentus į minėjimą. ■ Juos 
painformuokit, ar jiems bus duodama 
laiko prabilti į klausytojus. Jei Jūsų mi
nėjime sutiktų dalyvauti įtakingi gyvena
mojo krašto asmenys — politiniai ar re
liginiai atstovai, paprašykite jų biografi
nės medžiagos, kurią galėsite panaudoti 
ruošiant žinias spaudai prieš minėjimą.

2. Stenkitės atkreipti kitataučių dė
mesį. Kontaktuokit vietinę spaudą, radi
ją ir televizijos stotis prieš minėjimą. 
Papuoškit spaudos atstovams trumpą is
torinę apžvalgą apie baisiojo birželio trė
mimus. Suraskite, savo apylinkėje žmo
nių, kurie pergyveno šiuos įvykius. Iš
rūpinkite pasikalbėjimą apie tuos- pergy
venimus vietiniam laikraštyje.

3. Paskirkite kompetentingus asme
nis, kurie globotų atvykusius kitataučius 
svečius minėjimo metu. Globėjai galės 
žodžiu versti programą, jei viskas bus pra 
vesta lietuviškai bei pristatyti svečią Jū
sų lietuviškos bendruomenės veikėjams. .

4. Po minėjimo, parūpinkite informa
cinės medžiagos -bei nuotraukų iš minėji
mo kuo greičiau vietinei spaudai, ypatin
gai jei spaudos korespondentai Jūsų su
ruoštoj programoj nedalyvavo ar atvyko 
be fotografo.

5. .Pasiųskite padėkos laiškus pakvies
tiems svečiams, valdžios atstovams, kurie 
dalyvavo ar šia proga išleido proklamaci
ją, ir laikraščių redakcijoms, kurios įvy
kį aprašė.

3



MELSKIMĖS UZ PAVERGTĄ 
LIETUVĄ

1917 m. Fatimoje Marija prieš paau
koti Rusiją Nekalčiausiai Jos Širdžiai ir 
kiekvieno mėnesio pirmą.šeštadienį pri
imti Šv. Atgailos komuniją. Ir už tai Ji 
pažadėjo Rusijos atsivertimą ir pasaulio 
taiką.

Šiuo laiku komunizmas plečiasi visa
me pasaulyje. Ateizmo skleidžiamos 
klaidos plinta, tikintieji persekiojami,ka- - 
ro grėsmė didėja. Pildosi Marijos žodžiai: 
"... jei žmonės nedarys atgailos, Rusija 
sukels naujus karus ir Bažnyčios perse
kiojimą".

Lietuvoje, nežiūrint dideliu pavojų, 
žmonės kovoja už tikėjimo laisvą, Eucha
ristijos bičiuliai kiekvieną mėnesį priima 
Šv. Komuniją ir Ją aukoja už Lietuvą.

Amerikos LRKK Vienybės seimas į- 
vykąs 1980 m. lapkričio mėnesį, taip 
pat nutarė organizuoti parapijose žmo
nių būrelius, kurie vykdytų anksčiau pa
minėtus Marijos prašymus, ir raginti 
žmones atgaivinti gegužines pamaldas ir 
rožančiaus kalbėjimą spalio mėnesį.

Mielas Lietuvi, Kviečiu Jus prisidėti 
prie organizuojamų žmonių būrelių pa
rapijoje, kurie savo darbą, kančią, maldą , 
irSv. Atgailos komuniją kiekvieną mėne
sį aukotų Marijos prašyta intencija už 
nusidėjėlių atsivertimą, taiką, pavergtą 
Lietuvą ir visus lietuvius, kurie yra perse
kiojami už tikėjimą ir tautos laisvę.

Taip pat kviečiu dalyvauti tradicinėse 
gegužės ir spalio mėnesio pamaldose.

Kun. Albertas Kontautas
Lietuvių Mėlynosios Armijos 

Sąjūdžio Dvasios Vadas

A. Au gus ta i t is

Skubėjo metai, tartum žuvėdros virš vandenų,' 
O tarp ju nekartą džiaugeis ar verkei paslapčia. 
Motinėle. — auginai mane, saugojai nuo pavoju, 
Rymojai prie lopšelio dieną ir nakčia.
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MARIJA Lietuvos žemėje

v '

Dali. Vlada Stančikaitė-Abraitienė

O dabar tik aplankau Tavo kapeli, 
Tik su mintimis skrendu pas Tave.
Motinėle. — nors svajonėje, aplankyk mano dali, 
Aplankyk našlaitį nors sapne...

Tau su pins i u kaseles, baltos galvos, 
Išbučiuosiu vargu išpurentas rankeles. 
Kiekvieną žodelį, Tavo kalbos 
įrašysiu į spindinčias žvaigždeles.

Ir tikėjai, kad busiu užvadėlis, 
Sunkiuos gyvenimo žingsniuos. 
Prie manęs nurims Tavo veidelis, 
Nušluostysiu ašarėlę, metuose senuos.

Svetimoj žemelėj suradai sau vietą.
Ilsėkis motinėle. Ilsėkis kur gieda angelai.
Niekas nepakeis Tavo širdį šventą,
Oi niekas nepakeis, joki žodžiai, joki užrašai. ...

4



NR. 18 (1705} 1981.V.7 MŪSŲ

GĖLĖS PROF. IKUO MURATAI
Perskaičiusi 3,Europos Lietuvio" vasario 

26 d. skiltyse apie Kristijoną Donelaitį ir 
įsidėmėjusi gale to straipsnio pridėtą 
abejojimą, ar kas svetur susidomės Done, 
iaičiu ir jo ,,Metų“ įdomia tema, noriu 
pridėti, kad Donelaičiu ir jo kūryba yra

Onute .^.inkiitė-jausen įteikia gėies piof.
Ikuc Muratai

susidomėjusios tolimųjų kraštų tautos, 
tarp, kitų — Japonija. Juk Tokyo universi
teto profesorius Ikuo Murata yra išvertęs 
>,Metus" į japonų kalbą.

Tam profesoriui atsilankius Stockhol- 
mo universiteto Baltijos kalbu institute, 
jam buvo už tai padėkota ir įteikta gėlių.

Fotografija rodo 'kaip tik padėkos aktą 
ir gėlių įteikimą. Padėkos žodį tarė Baltų 
kalbų profesorė Velta Ruke-Dravina, o gė
les įteikia lietuvių tautiniais drabužiais 
apsirengusi 'Onutė šimkuitė-Janzon.

Elena Šimkienė

JAPONAS IKUO MURATA, Toki
jo ekonomikos kolegijos profesorius, 
antrą kartą viešėjo Vilniuje. Jis yra 
baltistas ir indoeuropeistas, studija
vęs lietuvių ir latvių kalbas Ohio 
uni versi tėtę. Japonų kalbon verčia 
pasaką "Eglė žalčių karalienė’', 
vysk. A. Baranausko "Anykščių šile
lį”, K. Donelaičio “Metus”. Pirmąsias 
144 "Pavasario linksmybių” eilutes 
jau 1973 m. paskelbė savo kolegijos 
humanitarinių ir gamtos mokslų žur-
nale, o 1977 m. pabaigoje išleido

DR. JONAS NICIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770

pilną "Vasaros darbų vertimą. Prof.
1. Murata K. Donelaičio "Metus” lai
ko vienu didžiausių pasaulinių kū
rinių ir tikisi, kad jie Japonijoje bus 
sutikti šilčiau, negu Vergilijaus 
"Eneida”. Iš Vilniaus prof. I. Mura
ta išvyko i Stockholmo ir Uppsalos 
universitetus gilinti studijų, kur taip 
pat tobulins lietuvių bei latviu kal
bu mokėjimą.

BALTŲ KALBOS — INDOEUROPIEČIŲ 
KALBŲ CENTRAS

Pasakodamas ,^Literatūros ir meno" 
bendradarbei apie kitaitiaiučiius kalbinin
kus. kurie tyrinėja lietuvių ikalbą, Lietu
vos kalbininkas dr. Algirdas Salbaliaus. 
kas suminėjo ir V. Vokietijos molksiinin- 
ką Volfgangą P. šmidą ir aipie jį patalkė:

,,Į V. Šmidą baltistai ypač atkreipė dė
mesį, kai 1963 m. buvo išleista jo (knyga 
aipie .baltų ir indoeuropiečių kalbų veiks
mažodį. Indoeuropiečių kalbų senovė yra 
tikra šio žymaus vokiečių kalbininko, Ge- 
t.ingenio universiteto profesjoniaųs aistra. 
Remdamasis senųjų indoeuropiečių 'van
denvardžių ir įvairiomis atskirų kalbų fo
netikos, morfologijos, leksikos studijo
mis, V. Smidas sukūrė įdomią hipotezę, 
jog, tyrinėjant indoeuropiečių senovę, 
baltų kallbas reikia laikyti indoeuropie
čių kalbų centru.“

PUS LITERATŪROS KONKURSAS
«

PLJS Valdyba skelbia literatūros 
konkursą jaunimui. Tema: literatura 
vaikams. Galima pateikti 3 kategorijų 
medžiagą: 1. originalią beletristiką (pro 
zą, poeziją), 2. pasakos vertimą j lietu
viu kalbą; 3. pieštinj (karikatūrinį) ap
sakymą.

Planuojama skirti po dvi premijas 
(200 JAV dol. ir 100 dol.) Kiekvienai 
kategorijai trijose amžiaus grupėse:nuo 
16 iki 21 m. amžiaus, 22—27 m. ir 
23—35 m. Iš viso PLJS Valdyba skiria 
2.700 dol. premijoms. Atsiustą medžia
gą vertins šiam konkursui sudaroma ver 
tinimo komisija.

Medžiagą siusti iki 1981 spalio 1 
PLJS Valdybai. Kūriniai turi būti pasi
rašyti slapyvardžiu ir reikia pažymėti 
autoriaus amžių- Vardą, pavardę ir ad
resą j atskirą, užlipinta voką ir atsiusti 
kartu su konkursine medžiaga. Patei
kiantys pasakos vertimą taip pat prašo
mi atsiusti kurinį originalo kalba.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ tucijos.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
* -

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • ‘V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Dovana Princo 
sužadėtinei

ii

Neseniai susižiedavęs su Lady Diana 
Spencer D. Britanijos sosto įpėdinis, Jo 
Didenybė princas Čarlis, vasario 27 d. 
ankėsi Derbyje, vidurinės Anglijos pra
moniniam mieste, kur jis susitiko su įvai- 

. rių etninių grupių atstovais. Lietuviai, 
neturėdami savo klubo tame mieste, ne
galėjo šio garbingo svečio priimti savo 
būstinėje. Todėl lietuvių atstovai susiti
ko su princu Čarliu ukrainiečių klube ir 
vėliau miesto rotušėje.

Į susitikimą ukrainiečių klube buvo at
vykę daug Derbio DBLS Skyriaus narių 
ir vietos lietuvių. Trys lietuvaitės, apsiren 
gusios tautiniais rūbais, įteikė princui 
Čarliui dovaną — knygą ,,Lithuanian Cos
tumes“. Įteikiant dovaną dalyvavo Milda 
Mitkutė, Irena Venckienė ir Julė Zuzė, su 
kuriomis princas ilgokai pasikalbėjo.

Ponia Venckuvienė paklausta pasakė, 
kad ji vos prieš 12 metų atvyko iš Lietu
vos. Princas paklausė, ar sunku buvo prie 
dabartinių aplinkybių iš Lietuvos išva
žiuoti.

Susitikimas su princu lietuviams gerai 
pavyko. Dėkodamas už knygą, princas pa
sakė, kad tai bus gera dovana jo būsimai 
žmonai. Susitikimas buvo aprašytas ang
lų spaudoje.

Du lietuviai ta proga buvo pakviesti į 
priėmimą, kuris buvo suruoštas princo 
garbei miesto rotyšėje. Bankete dalyvavo 
DBLS Derbio Sk. pirm. V. Junokas ir po
nia G. Zinkuvienė. Miesto burmistras J. 
Thorp abu lietuviu supažindino su prin
cu, kuris su jais pasikalbėjo.

Vasario 28 d. Karalienės vietininkas 
Derbyje dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ir padėkojo lietuviams 
už princo Čarlio gražų priėmimą. Tai 
buvo istorinis įvykis Derbio lietuvių gyve
nime V. J.

V. KAŠUBOS MEDALIAI
Skulptorius Vyt. Kašuba sukūrė keletą 

Lietuves valdovų medalijonų. Pradėjęs 
nuo karaliaus Mindaugo, vėliau perėjo 
prie Lietuvos kunigaikščių. Kultūros Ži
dinį Brooklyne dabar j.au puošia penki 
medali j on a i: Mindaugo, Gedimini, Algir- 

-do, Kęstučio ir Vytaute.
Vyt. Kašuba dabar pradėjo naują meda

lijonų ciklą, skirtą Vytautui Didžiajam. 
Pirmasis 40 cm diametro vaizduoja Vy
tautą, laimėjusį Žalgirio' mūšį. To meda- 
lijono yra nulieta keliolika egzempliorių, 
kad juos galėtų įsigyti įvairios liet, insti-
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KUN. PETRAS M. URBAITIS 

Kinijoí 
miàionimus 
pÀSÀkojÀ,..

TRECIAM 'VIEŠBUTY'

"Varietas delectat" — sakydavo seno
vės romėnai. Kas įvairu, tas gražu. — sa
kome mes.

"Persiauklėjimo namuose" įvairumo 
tikrai netrūksta. Ko čia žmogus nepa
matai, neišgirsti, neišmoksti?

"Bendramoksliu" skaičiui augant, iš 
musu bendruomenės išėjo tikras miši
nys.

Vieną vidurnaktį buvo čia atvesta iš
tisa šeima — motina su keliais kūdikė
liais. Kuo gi jie nusikalto, tie mažieji kū
dikėliai?

Paslaptis, nors ir gana aiški, bet vis tik 
įspūdinga. Tai kiniškos šeimos vieningu- 

'mo ir meilės faktas. Mat tėvas buvo su
imtas ir pasodintas kalėjime; kad galėtu 
pragyventi, ir žmona su vaikais prašėsi 
tenai priimami. Tai savanoriai.

Šis paprastas įvykis truputį pakeitė j- 
prastą musu gyvenimo eigą .Viršininkai 
šiauriečiai akylai sekė šią naujos rūšies 
bendruomenę, kuri, tarp kitko, atrodė 
tikra vaiku verksmu ir žaidimu aikštė. 
Jie pastebėjo, kad sargai tapo dar meiles
ni ne tik su nekaltais kūdikėliais, bet ir 
su kitais kaliniais, kas jiems labai nepati
ko. Pirmiausias nepasitenkinimo ženklas 
buvo ryžiu ir vandens sumažinimas ne 
tik kaliniams, bet ir saugotojams; vėliau 
dažnos, staigios inspekcijos, šnipinėji-
mai.

Vieną dieną kareivių virtuvėj buvo su-, 
rastas kirvis, kuriuo kartais ir kaliniai 
pasinaudodavę. Tatai perpildė viršininkų 
įtūžimo saiką.

Tą pat naktį išvežė moteris ir vaikus, 
o visus kitus — neišskyrus nei svetimtau
čio — apdovanojo sunkiomis grandinė
mis.

Kažin į kiek naujų vietų buvome iš-
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Bronė Naruševičienė 
ir šeima

Musu liūdesio valandoje, — mirus vyrui ir musu tėvui KAZIMIERUI 
NARUŠEVIČIUI, — pareiškusiems mums žodžiu ir raštu užuojautą, da
lyvavusiems šermenyse, prisidėjusiems palydėti į amžinybės poilsį ir bū
ti Septintos Dienos Mišiose Vila Zelina ir Franco da Rocha bažnyčiose, 
— visiems nuoširdžiai dėkojame.

skirstyti? . Mat "laisvoje" Kinijoje "per
siauklėjimo namu" visa begalė — net pa
ti valdžia neįstengia apskaičiuoti.

Taip ir aš buvau perkeltas j naują 
"viešbutį".

Naujieji bičiuliai pamatę mane tuoj 
pradėjo kuždėti:

— Ar žinai, Tėve, kad esi savo namuo
se? Mat dabar čia esame Tin-chu-tong 
(Misijos namuose).

Pasiteiravęs sužinojau, kad tikrai mes 
gyvenome Tėvu Jėzuitu mokykloj, pa
verstoj kalėjimu. Malonu Buvau tikrai 
namie.

Vos prieš kelias dienas iš šių "Misijų 
namu" buvo pasprukęs — bet ir tuojau 
sugautas — vienas Makavo kareivis, afri
kietis. Dėl to čionykščiai sargai buvo vir
šininku labai įbauginti ir neapsakomai 
akylus, Kur tik pasisuksi, tuojau sutik
si revolverius, šautuvus, durtuvus atsuk
tus prieš tave,

Bet ir ten radau neblogu draugu — 
Hong-Kongo pasienio patarnautojų-ne- 
šėjų. Ju ten buvo apie trisdešimts ir visi 
ten sukimšti kad ir dėl menkiausio ne
susipratimo, Jie jau buvo išsėdėję gero
ką laiką pasienio kalėjime ir turėjo viso
kiu nešvariausiu odos ligų. Visi buvo su
imti darbo laiku, taigi buvo be drabu
žiu, be antklodžių- Net buvo nieko ne
pranešę savo šeimoms, kurias turėjo iš
laikyti savo uždarbiu. Tai tikras darbi
ninku "rojus".

Vieną rytą kas tai man pasakė:
— Tėve, pažiūrėk per langą. Ar ma

tai tą barzdotą svetimtautį?
Sužinojau, kad tai Tėvas Jėzuitas 

Guerra, portugalas ir Makavo vyskupi
jos misijonierius. Jėzuitas Jėzuitų na
muose — nebloga. Bet dar geriau, kad 
svetimtautis. Kitaip, tai tikrai sušaudy- 
mo nebūtu išvengęs. Kaip tik kelias die- 
nas buvau skaitęs laikrašty apie jam pri

mestas devynias — ir beveik visas mirtin
gąsias - "nuodėmes".

Aš kartas nuo karto per langą pažiū
rėdamas matydavau jį su rožančium ir 
breviorium rankose, visuomet ramu ir 
giliai susikaupusį. Mačiau jį ir valgant su 
kitais kaip jau pripratusi "klientą". Su
pratau, kad jau ne pirmame kalėjime 
/ i • x / • Z / viesejo .

Naujoj vietoj man ėjosi nepergerai. 
Sugrūsti j mažą sargo kambarėlį turė
jom gulėti ant grynos šaltos žemės, su 
nešvariausiais žmonėmis, su kuriais net 
ir antklode pasidalindavom. Maisto trū
kumas ir moralinis slėgimas pakenkė 
mano sveikatai: pasijutau, kad grįžta 
mane kankinusi malarijos liga. Viduriai 
pradėjo neveikti, pakilo karštis, spjau
džiau kraują.

"Seimininkai" tatai pamatė, ir susirū 
pino. Mane net pasiuntė į artimą didįjį 
kalėjimą, kur sėdi tūkstančiai kalinių, 
pas gydytoją. Jis man prirašė kokių ten 
vaistų, kurių, dėl atsargumo, nei nevar 
tojau.

Vėliau man davė net atskirą kambarė 
Ij su lova, kurioj buvogražiai įsikūrę tam 
tikri gyvūnėliai, Nepaisydamas tų išba
dėjusių Dievo tvarinėlių jaučiausi daug 
ramiau: vienas su Dievu... ir su nekaltais
jo kūrinėliais.

Viršininkai mane stebėjo, sekė memo 
ligos eigą ir rengėsi mane paleisti. Mat 
nenorėjo, net bijojo, kad aš tenai savo
kaulus jiems palikčiau. (bus daugiau)

KRIKŠTAS HUETENFELDE
Huetenfelde, Vokietijoj, per Vely

kas buvo pakrikštyta KARINA EGLĖ 
BACEVIČIŪTĖ KOSĖK, Beatričės Ba
cevičiūtės Kosėk ir Stefano Kosėk duk-

* relė. Krikštijo kun. Jonas Dėdinas, o 
krikšto tėvais buvo Bacevičių šeimos 
draugas Lawrence Thomas Sin Ze 
ir Danutė Silickaitė Čepas.

f Dra. HELGA HERING >
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

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

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

J. BUTRIMAVICIUS
CIVIL. Iimntario, Oaspej-o, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc

TRIBUTÁRIA: Imgwww be Renda. ICM, IPI
Rua Bžtžo de iguape, 212-4° and.s/45 • Liberdade Fone: 279-59J 7

Horário dss 9^M) ès 11O0 e das 14:00 às 18:00

Rua Campas Novos, 590 - V. Zeima • Horário das 1900 às 21 íM)
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MŪSŲ ŽINIOS
T

ŽINIOS IŠ LITERATŪROS BŪRELIO 
SUSIRINKIMO

Balandžio 25 dieną įvyko Literatūros 
Būrelio susirinkimas pp. A. D. Petraičių 
bute. Susirinkusių nebuvo daug, tačiau 
vakaro programa buvo aktuali ir pras
minga. Apie įdomias žinias iš lituanisti
nės veiklos plačiame pasaulyje pranešė 
p. H. Mošinskienė ir p. A.D. Petraitis. 
Gauta Dr. Algirdo J. Greimo knyga "A- 
pie Dievus ir žmones" ir perskaityta re
cenzija iš "Akiračių'apie aukštą įvertini
mą šios studijos. Tai didelis Dr. A. J. 
Greimo darbas, apimąs Lietuvos mitolo
giją. Įdomūs palyginimai ir išvados. Kny
ga, be abejo, yra didelis įnašas į lietuvių 
kultūros istoriją.

J. Valavičienė pristatė trumpą Jurgio 
Sauerveino, Mažosios Lietuvos Himno 
autoriaus biografiją. J. Sauerveinas gi
męs prieš 180 metų, vokietis, nepapras
tai pamilo Lietuvą ir, išmokąs lietuvių 
kalbą, dirbo per 20 metų Mažosios Lietu
vos naudai ir parašė, mums visiems žino
mą, himną-giesmę "Lietuviais esame mes 
girną..."

Pramatyta daugiau susirūpinti "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos" verti
mu į portugalų kalbą. Reikalinga sudo
minti jaunimą, kuris galėtų apsiimti ir pri
sidėti prie šito svarbaus darbo.

Minėta apie būsimos Parodos rengimą 
ir baisiojo birželio minėjimus. Kun. Ruk- 
šys pranešė, kad birželio 14 d., sekmadie
nį bus laikomos šv. Mišios São Paulo 
miesto katedroje paties Kardinolo, Dom 
Paulo Evaristo Arns. Apie tai bus paskelb
ta atskirai, bet jau prašome kuo daugiau 
mūsų tautiečių dalyvauti šitose apeigose

Inž. Aleksandras Valavičius apsiėmė 
atatinkamai painformuoti vietinę spaudą, 
paruošdamas tam tikslui straipsnius apie 
prieš 40 metų Lietuvoje įvykusią masyvi
nę tremtį birželio mėn 14—15 dienomis.

Norima surengti Vakarą-Balių su prog
rama, kviečiant į talką jaunimą ir kitas or
ganizacijas. Pelnas būtų skirtas švietimo ir 
kultūros reikalams.

Literatūros Būrelio 10-mečio knygos 
spaudos darbai eina pamažu pirmyn ir yra 
manoma, kad greitu laiku galėsime šitą 
knygą išteisti.

P-lė Irutė Petraitytė paskaitė įdomią 
kompoziciją jos pačios sukurtų sakinių iš 
žinomo brazilo poeto Carlos Drumond de 
Andrade frazių.

r RYMANTÈ STETO^AITIS
TRADUTORA JURAMENTADA

L ITU ANO
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 TeL:

852-0677, São Paulo

Sekantis Literatūros Būrelio susirinki
mas įvyks pas pp. Alg. Mošinskius 1981 
metų gegužės mėn. 30 dieną, šeštadienį, 
19:00 vai. Rua Prof. João Arruda, 176, ap. 
12, Tel. 65-0907.

Kviečiame narius ir simpatizuojančius 
atsilankyti.

Janina Valavičienė

APSILANKYMAS PAS PREL. 
RAGAŽINSKĄ

Pereitą savaitgalį, Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje "Aliança" pirmininkai, p. Jonas 
Tatarūnas ir p. Aleksandras Bumblis, 
kartu su žmonomis, Vera ir Maryte, lan
kėsi Avarė mieste, pas prel. Pijų Raga- 
žinską, kuris laikinai ten klebonauja, šv. 
Benedikto bažnyčioje.

Avarė miestas nėra didelis, bet gražūs 
vaizdai, prie didelės užtvankos. Prel. Ra- 
gažinskas aprodė įdomiausias miesto vie
toves ir supažindino su keliais Avarė 
miesto pareigūnais. Teko pastebėti, kad 
per trumpą laiką prel. Ragažinskes tapo 
visų mylimas ir labai gerbiamas,visiems 
žinomas kaip lietuvis kunigas. Kaip tik 
1° gegužės tenai prasidėjo didelis ker
mošius, kuris tęsis visą mėnesį. Kas krin
ta j akį, tai didelis skaičius parapiečių, 
kurie prisideda prie to parengimo, taip, 
kad klebonui nereikia tuo rūpintis.

Aplankymo tikslas, pasveikinti Prel. 
gimtadienio ir vardinių proga, 4 ir 5 ge
gužės. Tai teko tą padaryti anksčiau, 2- 
trą gegužės, kada svečiai kartu su Prel. 
Ragažinsku buvo pakviesti pietums pas 
Drą. Vivaldo de Souza, kuomet Prelatui 
teko nupūsti žvakeles, o dalyvaujantieji 
pagerbime giedojo Prelatui "ilgiausių me
tų". Ta proga abu organizacijų pirminin
kai tarė pasveikinimo žodį ir perdavė lin
kėjimus atstovaujamų ir Prelato bičiulių 
vardu ir primindami "avariečiams" Prel. 
Ragažinsko asmenybę, ypač lietuvių tar
pe.

Vietos parapiečiai surengė Prel. Raga- 
žinskui pagerbimą 4-tą gegužės. Mums 
reikėjo atsisveikinti ir grįžti-anksčiau, 
nors ir būtume norėję pasilikti ilgiau. 
Mat, mus laukė darbo dienos.

J. Tatarūnas 
t

SUKŪRĖ NAUJĄ ŽIDINl

Balandžio 25 N.S. do Bom Conselho 
bažnyčioj sumainė žiedus ir sukūrė šeimos 
židinį Robertas Janavičius Romero su Eli- 
sete Gonçalves.

iš R i o...
E. Petraitis

"Per Šv. Velykų pamaldas lietuvių ko
lonija pasirodė gražiai. Mūsų koplyčia bu
vo pilna tikinčiųjų, nors jų tarpe buvo 
"atsivestų" orazilų. Bet išviso buvo labai 
gražios pamaldos. Kun. Mečislovas pašven 
tino atsineštus "margučius", kurie tiems, 
kurie jų neatsinešė, buvo išdalinti. Po Mi
šių kai kurie vytai, pagal seną lietuvišką 
paprotį, daužė kiaušinius. Laimėjo p. Ro
mualdas Gaulia. Įtariu jį, kad turėjo medi 
nj kiaušinį, nes visų kitų kiaušinius sudau- 
žė-laimėjo.

Sekančios pamaldos bus gegužės 17 die 
ną, kada mes, kad ir pavėluotai, švęsime 
MOTINOS DIENĄ.

Sunkiai serga p. inž. Kazys Audenis, 
prašome Dievo jam sugrąžinti sveikatą, 
nes jis visų mūsų labai mylimas ir gerbia- 

r f mas .

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Šileikis Casimiro Cr. 1.000,00 
BEIVYDAS Valentin 1.000,00
IRMÃ LUZIA 3.000,00
DUTKUS Antanas 1.000,00
ZALUBA Antanas 1)000,00
BALTUŠNINKAS Marija 1.000,00
GERČIENĖ Teklė 750,00
ŽAIDYS Jonas 1.000,00
KONTAUTAS Vaclovas 4.000,00
UMARAS Eduardas 2.000,00 -
SELIOKAS Augustinhos
Isabel 1.000,00
PALECKIS Mečys •. 750,00
PALECKIS Mečys Junior 750,00
BACEVIČIUS Kazys 1.000,00

t '

Jonas PETRI KAS Cr. 750,00
Juozas VAI KŠNORAS 1.000,00
Elizabeth STEPONAVIČIUS 750,00 
R. TAMOŠAUSKAS 750,00
JonasGLEMŽA , 4.200,00

MŪSŲ MIRUSIEJI
f f- ■ '

Balandžio'30 d. Šv. Veronikos ligoni
nėje mirė ONA TUKAUSKAITÉ AJAUS 
KlENÉ. Buvo gimusi Panevėžyje 1894 m 
Brazilijon atvyko 1927 m. ir su vyru (mi
rė prieš 16 m.) gyveno V. Beloj. Nepal i kc
šeimos. Velionė buvo nuolatinė bažny
čios lankytoja.

Buvo pašarvota Šv. Veronikos ligoninė
Naujam šeimos židiniui daug džiaugsmo ieir palaidota Keramikos kapinėse S.Cae-

ir laimės. tano do Su!. _______________

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
—------------------ —--- - advogados —------ —--------------- ----

1'rwentárk), Desquita, Divorctó,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Con> 9 • Fose: 37-8958

V*.
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SPAUDOS VAJUS
ML administracija širdingai dėkoja OT
TO ir AUŠRAI Telksnytėj ŠIMKEVI- 
ČIAMS už įsijungimą j MUSLJ LIETU
VOS spaustuvės FUNDATORIUS.

Jau pernai pp. Šimkevičiai is’ Rio de 
Janeiro naujai spausdinamajai mažinai 
paaukojo Cr.$.5.000,00, o šiemet paau
kojo Cr$. 10.000,00.

Gili padėka taip pat kitam lietuviui 
veikėjui N.N., kuris kasmet stambia au
ka paremia ML. Šiemet spausdinamos 
mašinos skoloms mokėti paaukojo 
Cr$. 10.000,00.

80-TASIS GIMTADIENIS

ML numerio

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJA
Dėkojame Vyru Brolijai ir linkime dar daug pasidarbuoti Bažnyčios 
ir Tėvynės naudai, o nariams geros sveikatos bei Dievo palaimos.

? ML Administracija

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA 

Hm

ATVYKO KUN.KAZ. KUZMINSKAS

Gegužės 2 d. iš Montevideo, per Rio 
de Janeiro, atvyko LKB Kronikos Leidi
mo Sąjungos Čikagoj pirmininkas kun. 
Kazimieras Kuzminskas. Rio de Janeire 
kun. Kuzminskas susitiko su kun. M. Va
liukevičium, adv. A. Gaulia ir kitais vei
kėjais, su kuriais aptarė galimybes leisti 
Kronikas portugališkai. Rio lietuviai pri
tarė sumanymui ir pažadėjo paramą. Sve
čio pasitikti į Congonhas ir parvežti i šv. 
Kazimiero parapiją nuvyko kun. Petras 
Rukšys.

Sekmadienį kun. Kuzminskas laikė lie
tuviškas pamaldas Mokoj ir 11 vai. V. Ze- 
linoj, o po piet dalyvavo Maldos Apašta
lavimo susirinkime. Pirmadienį vakare su 
kun. Pr. Gavėnu svečiavosi pas industria- 
lą Joną Rimšą ir ponią Paulą.

Antradieni numatomas susitikimas su 
Parque das Nações lietuviais ir susirinki
mas V. Zelinoj 8 vai. vakare.
POKONGRESINIAI DARBAI

ATITAISYMAS
ML balandžio 30 d. laidoje, 3 psl.

VII PALKo tema "Lituanistinis švieti
mas" išėjo priskirta mokyt. Halinai Mo- 
šinskienei, gi tuo tarpu ji yra mokyt. 
Magdalenos Vinkšnsatienės. Mat, teks
tas buvo renkamas iš šviesraščio (xerox), 
kur paskutinis lapas išėjo su nupjautu 
parašu. Ir taip įvyko klaidinga parašo in
terpretacija. Labai atsiprašom tiek vieną, 
tiek antrą Ponią. (Red.)
REIKALINGA VAISTU

Prieš Velykas Labdaros Ratelio nariai 
lankėsi Itaqueros senelių prieglaudoj ir 
pas kai kuriuos ligonius Jaçanoj, V. Gus
tavo, C. Verde, Bom Retire ir Sto. An
drė.

Ne visiems ligoniams — seneliams rei
kalinga medžiaginė parama, bet VISIEMS 
REI KIA vaistų, kurių kai kurie yra labai 
brangūs. Ypač reikėtų TAGAMET, DIA- 
BINESE, IREDUX.

ARGENTINOJ, z
Rašo iš Buenos Aires: "Rodos tik va

kar dar sukinėjomės po kongresą, o 
štai jau du mėnesiai prabėgo nuo šio į- 
vykio. Pas mus žmonės pradėjo rinktis 
prie darbo. Gegužės 1. dieną turėsime 
visuomenės veikėjų pasitarimą, kaip 
vykdyti kongreso nutarimus...

Turime pradėti organizuoti lietuviš
kas mokyklas ir jaunimą. Aušros Vartų 
parapijoj vyks lietuvių kalbos pamokos 
su Alt. D. Petraičio metodu. Tikiu,kad 
išjudinsime reikalą ir lietuviškuose klu
buose".

ANTANINA VIDMANTIENÉ š.m. ge
gužės 10 dieną švenčia aštuoniasdešimtą
jį gimtadienį, apsupta savo vaikų Zigman
to, Eugenijos Gražutės ir Antoninos Aldu
tės su šeimom, anūkais ir proanūkais.

Antonia, Antano ir Onos Junevičių dūk 
tė gimė Kauna 1901 m. ir 1928 m. atvyko 
Brazilijon. Gyveno ir dirbo Bom Retire. 
1929 metais ištekėjo už Zigmo Vidmanto 
ir pradėjo auginti šeimą. Vidmantų vaikai 
lankė Bandeirantes lietuvių mokyklą, gie
dojo šv. Antano bažnyčios chore ir su tė
vais dalyvaudavo visuose lietuviškuose pa
rengimuose. 1948 metais visa šeima persi
kėlė gyventi į Santana, tai tuomet jau ma
žiau galėjo dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Zigmas Vidmantas mirė 1962 m. ir Anto
nia liko dukterų Eugenijos Gražutės bei 
Antoninos Aldutės globoje. Sukaktuvinin
kė prenumeruoja MŪSŲ LIETUVĄ ir kiek
vienais metais dalyvaudavo spaudos baliu
je. Padėkos mišios gimtadienio proga bus 
atlaikytos sekantį sekmadieni, gegužės 10 
d. Bom Retire, Santa Inės bažnyčioje per 
lietuviškas pamaldas 10,00 vai. Antonijai 
Vidmantienei, ML skaitytojai ir rėmėjai, 
linkime daug laimės, sveikatos ir gausios 
Dievo palaimoa

PR

Galintieji kaip nors betkokių vaistų 
gauti prašomi pranešti Sv. Kazimiero pa
rapijai. Tel. 273-0338.

NAUJA SANPAU LIETĖ

ANTANINA SAURUSAITIENÉ pali
ko gražųjį Rio de Janeiro miestą ir atsikė
lė gyventi į Sanpaulį. Per Velykas Rio de 
Janeire buvo padarytos išleistuvės. Ponia 
Saurusaitienė yra gerai pažįstama ne tik 
Rio lietuvių, bet ir sanpauliečių kaip vai
šinga šeimininkė ir lietuviškų darbų rėmė
ja. Naujajai mūsų kolonijos narei linkime 
gražaus gyvenimo mūsų tarpe.

I .■ I JS JUOSTELiS?
D A U D DAUG DAINELIŲ.
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ
Senų ir naujų dainų rinkinys

GEGUŽINE
Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai 

i *

GERIAUSIA DOVANA M O T I N O S DIENOS PROGA

Į . Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338

8


	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00339
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00340
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00341
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00342
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00343
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00344
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00345
	1981-07-20-nr18-MUSU-LIETUVA-00346

