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Halina Mošinskienė

PARODĄ APLANKIUS
Siu metu Imigrantu Paroda Bienale
susilaukė daug lankytoju, gal todėl,kad
jos data buvo tinkamiausia 31.3 — 8.4.
1984 m.
Lietuvos paviljonu paruošė labai rū
pestingai ir kruopščiai Jonas ir Aldona
Valavičiai padedant Alg. Saldžiui, p. Silenei Silickienei ir jaunimui. Šioje paro
doje eksponatai buvo lietuviu dailinin
ku tapybos originalai, grafikos repro
dukcijos ir Lietuvos senuku gyv. sody
bų bei bažnyčių architektūros fotogra
fijos "posters".
Tapybos skyriuje nustelbė savo didin
ga tropiku tapyba 6 stambūs a.a. Jono
Rimšos paveikslai vaizduojantys Bolivi
jos gamtos kontrastus ir tautos papro
čius. Čia tenka išreikšti padėką dailinin
ko giminaičiui Com. Jonui Rimšai su
ponia paskolinusiems šią vertingą priva
čią nuosavybę lietuviu paviljonui.
Dailininkas, menininkas poetas, mu
zikas yra žmonės priklausantys univer
salaus masto kultūrai. Kokios jie bebū
tu tautos kilmės, gyvendami specifinė
je aplinkoje kuria tos aplinkos veikiami.
Poetas Venancijus Ališas rašė savo so
netus "Po Pietų Kryžiumi" išryškinda
mas Brazilijos aplinkos įvaizdžius. Kom
pozitorius Rimsky — Korsakovas para
šė operą "Sadko" Indijos įspūdžiu pa
veiktas. K.M. Čiurlionis gyvendamas
Varšuvoje buvo pasidavęs savo muzikos
kompozicijų išraiškoje Šopeno įtakai.
L. Kondratavičius, rašytojas Kraševskis
buvo lenkai, bet sužavėti Lietuvos pra
eities istoriniu faktu didingumo rašė
lenkiškai poemas ir romanus apie Lie
tuvos didvyrius.
Tai matėme ir šioje parodoje, kur vis
dėl to vyravo Lietuva — praeities ir da
barties. Lietuvos vaizdai, dabartiniu dai
lininku tėvynėje J. Banaičio, J. MackoKUN. JONAS KIDYKAS, dalyvavęs Romoj šv. Kazimiero jubiliejaus atidaryme, neužmiršo Bra
nio; Antano Navicko reprodukcijos,
Stasės Steponaitienės Sv. Kazimiero
zilijos lietuvių ir jiems pasiuntė šią gražią nuotrauką su velykiniais sveikinimais ir prisiminimu.
personaliai sukurtas atvaizdas; lietuviu
Prie stalelio poilsiui prisėdus, bėga
įspūdis
Šv.
Kazimiero
"kampelio"
—
grafiku reprodukcijų miniaturos — Vyt.
dar akys sienomis ir gėrisi jaunu daili
giliai
jaudinantis
drobule
Lietuvos
sesių
Igno, Telesf. Valiaus, St. Krasausko, ■
ninku pastangomis, širdis džiaugiasi at
nuausta,
Lietuvos
lino
"giesmė".
Nubė

Romo Viesulo, Vyt. Klemkos, Dom.
eitimi. Ne veltui pastangos, ne veltui
gantis
pro
mūsų
senovės
kaimo
trobe

Tarabildienės, Magd. Birutės Stankuvie
nuovargis, nes paroda buvo tikrai puiki.
siu
bei
nuostabiu
šventovių
didingus
pa

nės, Vlados Stančikaitės — tai vis LIE
Kas jos nespėjo aplankyti - "po piet
minklus
žvilgsnis,
širdyje
atliepia
poeto
TUVOS įvaizdžiu motyvai.
šaukštai".
riksmą:
"Šaukiu
aš
Tautą."
Ir
vėl
susto

M. Cristina, Angele Joteikaitė ir An
P.S. Kas lengviau skaito portugališ
ja ties Marijos Remenčienės audiniu
na Koralov paizažai kukliai lyriški ma
kai, patartina pasiskaityti priedą "ML"
"seklyčia". Čia taip ramu. Čia pinasi
lonūs akiai, kaip ir Alices Pavilonienės
em português Nr 6/65 1984.4.5. Henri
spalvos juostu raštuose, kaip audėjos
bei St. Steponaitienės gėlės ir siautėjanque L. Alves "Os pintores lituanos",
spalvingas gyvenimas, kaip sesių daina
čios atlanto bangos. Kiekviena ju savi
kur meno kritikas labai (žvaliai apibudi
tarp tulpių ir lelijų taureliu — simboliu
tai originali, kaip technika taip ir nuo
na šios parodos eksponatus.
ilgesio mylimos tolimos tėviškės.
jauta.
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VASAUSKIENÉ buvo kaltinama kam lankosi
atlaiduose ir Panų kalne. Pastaruoju metu jai
nebeleidžiama tęsti studijų Klaipėdos Konser
vatorijos neakivaizdiniame skyriuje.

Kelmė. 1983 gegužės 29 d. Kelmės raj.
Žalpių parapijos atlaidų metu buvo renkami
Atskiro numerio kaina CrS. 300,00
.Metinė prenumerata Brazilijoj Cr$. 10.000,00
parašai po protestu dėl kun. Alfonso SVA
1 P. Amerika oro paštu: 45 DoL
Prenumerata paprastu paštu i užsieni: 35 DoL
RINSKO nuteisimo ir kun. Sigito TAMKEVIPrenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 DoL 1 tolimus kraštus: 7 5 DoL
ČIAUS suėmimo. Po Sumos į bažnyčią įėjo
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 15.000.00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS CrS.20.000,00
užgėręs čekistas LAPINSKAS ir jėga bandė
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po CrS. 800,00
atimti iš Arvydo JUŠKOS protesto tekstą su
Už skelbimu kalba ir tunru. Redakcija neatsako .
Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
parašais, už ką buvo žmonių sumuštas. Tą pa
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomone.
čią dieną milicija ir saugumas pradėjo ieškoti
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RL’KŠYS vardu.
kaltininkų. Tuo tikslu sekmadienio vakarą
pas parapijos kleboną atsilankė rajono proku
roras, o Kelmės autobusų stotyje buvo sulai
kyti: Žalpių parapijos vargonininkė Regina
Vėliau dėl minėto įyykio Skardupių para
TERESIÜTÉ bei rinkę parašus vaikinai - Ar
ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
piją užplūdo pareigūnai iš milicijos, vykdomo
vydas JUŠKA ir Alvydas VAINORAS. Jie vi
Telšiai. 1983 m. liepos mėn. 9 d. nak jo komiteto, sakėsi, net iš prokuratūros, Bu
si buvo melagingai kaltinami muštynių organi
tį nežinomi piktadariai pakartotinai išplėšė
vo tardomi ir gąsdinami vaikai, jų tėvai, baž
nyčios komiteto nariai, neliko nuošaly ir kun. zavimu. Sulaikytus jaunuolius milicijos parei
šventoriuje esantį koplytstulpį ir išnešė nau
gūnai stumdė, sukinėjo rankas, iš jų tyčiojosi.
B. ČEGELSKAS.
jai įdėta Rūpintojėlio figūrėlę.
A. JUŠKA ir A. VAINORAS buvo ištardyti
Rugpjūčio 23 d. parapijos klebonas kun.
ir sekančią dieną paleisti; R. TERESIÜTÉ bu
Viešvėnai (Telšių raj.). 1983 m. ba
B. ČEGELSKAS buvo nubaustas 20 ryb. ad
vo tardoma tris paras. Ji buvo išvadinta gir
landžio 20-21 naktį iš koplytėlės Viešvėnų
ministracijos bauda.
bažnyčios šventoriuje pavogtos nežinomo
tuokle, gąsdino išvežt į psichiatrinę ligoninę;
liaudies meistro iš medžio išdrožtos dvi klū
parą laiko kartu su ja kameroje buvo laiko
Molėtai. 1983 m. 1 d. į Molėtų baž
ma ištisai rūkanti kriminaliste. R. TERESIÜpančių angelėlių ir Sopulingosios Dievo Motinyčią atėjo miesto vyk. k-to sekretorė DAUnos figūrėlės.
TEI paprašius pareigūnų, kad jai neleistų tiek
BORIENÉ, draudimo inspektorė USTINČIUdaug rūkyti, milicininkai tik pasišaipė,
KIENÉ ir darbuotoja iš milicijos. Komisija
Plungė. Kunigas Ignacas ŽEBERSKIS,
1983 m. gegužės 30 d. pas R. TERESIÚrado bažnyčioje Stasę ROKAI T Ę, beruošian*
neakivaizdiniu būdu baigęs Kunigų seminariją
čią būrį vaikučių Pirmajai Komunijai. Atvyku TĘ, gyvenančią Kelmėje, Laisvės 11, buvo
ir dirbdamas Plungės bažnyčios vargonininko
padaryta krata. Krata padaryta nepateikus
sieji už šį "nusikaltimą" surašė aktą.
pavaduotoju, padėdavo parapijos klebonui ka
Rugsėjo 10 d. Stasė ROKAITĖ buvo kvie orderio ir nedalyvaujant pačiai R. TERESI LI
nauninkui GASČIŪNUI pastoracijos darbe.
TE I. Jos tikslas — paimto rašomąją mašinėlę,
čiama pas prokurorą BESUSPAR). Tą pačią
1982 m. pradžioje Plungės klebonas kanau
dauginimo aparatą ir pinigų dauginimo apara
dieną buvo pakviesti liepos 1 d. rasti bažny
ninkas GASČIUNAS kreipėsi į Kuriją, prašy
tą. Kratą darė 2 milicininkai ir 3 saugumo
čioje IV b. kl. mokiniai — KAVALIAUSKAIdamas tarpininkauti pas RRT įgaliotinį Petrą
darbuotpjai (Kiti 3 laikas nuo laiko atvažinėTÉ, BASTIJOKAITÉ, TARVYDAS, MEŠKĖANILJONį dėl kun. I. ŽEBERSKIO įdarbini
davo). Čekistams nedavus raktų, koridoriaus
NAS, GAIVELIS ir kiti. Vaikai buvo klausi
mo vikaro pareigose. P. AN ILION IS pagrasi
duris atsirakino savais, o j kambarius teko
nėjami apie Stasę ROKAITĘ; kas juos moki
no vyskupui uždarysiąs tas bažnyčias, kuriose
laipioti per langus. Paimta: kasetinis magne
no tikėjimo tiesų, kas davė katekizmus...
dirbs tokie kunigai kaip I. ŽEBERSKIS, ty.
tofonas "Sonij", 11 magnetofono kasečių,
Rugsėjo 19 d. administracinės komisijos
neturintys valdžios leidimo.
posėdis nubaudė Stasę ROKAITĘ 50 rub.bau- foto aparatai - "Zorkij", "Fedmikron", pro
Atsakydamas į prašymą, P. ANILIONIS
testas TSRS generaliniam prokurorui ( 8 egz.
da ir prigrasino nekartoti daugiau tokių "nu
atsiuntė Plungės bažnyčios komitetui ir kle
pareiškimas LTSR ATP (2 egz.), 12 lapų su
sikaltimų".
bonui raštą, kuriame grasinama uždaryti
eilėraščiais, 3 sąsiuviniai su tekstais, 1 paketas
Plungės bažnyčią, jei joje ir toliau dirbs kun.
Telšiai. Nuo 1981 m. yra persekioja
rašomojo popieriaus, 4 rašomajai mašinėlei
l. ŽEBERSKIS.
ma Telšių Kultūros mokyklos koncermeisterė skirtos kasetės, 1 paketas kopijuotės, 26 fo
P. ANILIONIS pasiūlė vyskupui iš naujo
Zita VASAUSKIENÉ, mat KGB sužinojo,
to juostos, 27 kun. A. SVARINSKO nuotrau
pasiųsti kun. I. ŽEBERSKj mokytis j Kauno
kad ji retkarčiais Telšių Katedroje groja var
kos, 3 bendros nuotraukos, kalendorėlis, 20
ar Rygos Kunigų seminarijas ir iš naujo šven
gonais. Prieš pat 1981 m. Kalėdas rajono vyk rašomąja mašinėle rašytų knygų, 180 tapų
ti kunigu. Minėtas kunigas yra beveik 60 me
domojo komiteto patalpose ji buvo įspėta,
įvairaus teksto, spausdinto mašinėle, 4 diapotų amžiaus.
zityvai. Čekistai krėsti butą atvažiavo dar ir
kad švenčių metu negrotų Katedroje. Pava
Skardupiai (Kapsuko raj.). 1983
gegužės 31 d. Paėmė: pogrindyje leistą leidi
duotojas JANKUS grasino VASAUSKIENEI:
m. liepos 28 d. Skardupių bažnyčioje buvo
nį "Alma mater" ir foto liniuotę. Tardymo
"Jei ir toliau vadovausi Katedros choreliui,
metu R. TERESIÜTÉ apie kratoje paimtus
egzaminuojami vaikai Pirmajai išpažinčiai ir
neleisime dirbti Kultūros mokykloje. Pati padaiktus kalbėti atsisakė, motyvuodama, kad
šv. Komunijai bei išduodamos kortelės Sutvir s irink — arba mokykla, arba eik dirbti į baž
tinimo sakramentui. Atėję į bažnyčią Kapsu
krata padaryta be jos žinios. Saugumiečiai
nyčią". Nieko nepadėjo Z. VASAUSKIENÉS
siūlė R. TERESIÜTEI pakeisti savo pažiūras,
ko raj. vykdomojo komiteto pirmininkas
aiškinimas, kad Katedroje ji groja laisvu nuo
MERKEVIČIUS, švietimo skyriaus vedėjas ir
bendradarbiauti, žadėjo leisti įstoti j bet ku
darbo metu. Kadangi Z. VASAUSKIENÉ ne
rią norimą mokyklą. R. TERESIÜTÉ nuo
dar keletas asmenų užsipuolė parapijos klebo
atsisakė pagroti Katedroje, nuo 1982 m. rug
pirmos iki paskutinės sulaikymo dienos bu
ną kun. Boleslovą ČEGELSKĄ, kam jis mo
sėjo 1 d. jai buvo perpus sumažintas valandų
vo paskelbusi bado streiką.
ko vaikus. "Mokiau ir mokinsiu", — atsakė .
skaičius Kultūros mokykloje, o nuo 1983 m.
klebonas, kartu pareikalavo, kad pareigūnai
gegužės 1 d. atleista iš darbo, "kaip nevykdan
• Kas neskaito lietuviškos spau
negąsdintų vaikų ir apleistų maldos namus.
ti komunistinio darbo uždavinių". Be to Z.
dos, bėga ir nuo Lietuvos
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Kadangi šalia Meksikos yra iškilusi
turtingiausia pasaulio Šalis Amerika,
tai naktimis meksikiečiai slaptai perei
na Rio Grande upę ir pasilieka Ameri
koje. Dėl to juos čia vadina "mojados"
— šlapieji. Iki Šiol niekas negalėjo su
skaityti, kiek jų čia yra. Spėjama —
apie penkiolika milijonų. Pusė jų yra
slapta perėję sieną. Jie čia įsidarbina,
ypač žemės ūkyje. Niekas iki šiol ne
galėjo jų antplūdžio sustabdyti. Kai ku
rie sako, jog JAV Meksikos sienai sau
goti turėtų pasamdyti sovietus...
Amerikos įstatymai laiko savo pilie
čiais tuos, kurie yra čia gimę. Dėl to daugelis Amerikos pasienyje gyvenan
čių ir kūdikių laukiančių moterų įvai
riais būdais pereina sieną ir čia pagim
do amerikiečius.

LIETUVIS MISUONIERIUS
MEKSIKOJE
Išgyvenęs ten 35-rius metus ir sulau
kęs 75-rių metų amžiaus kun. Juozas
Kisielius tebėra Lietuvos pilietis

Tai dar vienas j platųjį pasaulį iš
blokštas lietuvis kunigas salezietis —
šv. Jono Bosko vėliavos nešėjas nuo
Jurbarko. Iš Jurbarko srities yra kilę
bene daugiausia lietuvių saleziečių.Tarp
jų yra a.a. kun. J. Puišys, du kunigai
broliai Sabaliauskai, kun. Pranas ir Sta
sys Petraičiai, kun. J. Gustas ir kun.
P. Maskolaitis (vėliau kitur išsikėlęs).
O kiek kitų kunigų ir vienuolių yra iš
ten išėję? Tarp jų yra taipgi garsusis
kun. Augustinas Dirvelė, pranciškonas.
Kun. J. Kisielius gimė 1909 m. Bendžių k., Girdžių par., Jurbarko vis.,
gausioje ūkininko šeimoje. Pradžios
mokyklą ėjo Girdžiuose, o gimnaziją
— Jurbarke. Girdžiai yra nedidelė pa
rapija, susidedanti iš grynakraujų lietu
vių ūkininkų. Viena tos paeapijos gar
senybių buvo klebonas kun. Alseika,
ilgai ten gyvenęs vilnietis. Jis, nors
mėgdavo taurelę, savųjų parapijiečių
buvo mėgstamas, nes jiems tėviškai tar
navo.
Kartą buvau grįžęs j Jurbarką iš Ita
lijos saleziečių seminarijos. Su savo tė
vu, too metu Jurbarko viršaičiu, užsu
kau pas kun. Alseiką. Pavaišinęs mus
pietumis, atnešė visą sekmadienio rink
liavą ir liepė ją parvežti saleziečių se
minarijai. Jis savo įtakingu žodžiu jau
nimo širdyse uždegdavo aukštesnių
idealų siekimo užmojį.
Italijon 1928 m. J. Kisielius, kartu
su didesniu lietuvių jaunuolių buriu,
klieriko A. Sabaliausko lydimas, atvy
ko pas saleziečius j Perosa-Argentiną.
Pramokęs kalbų, įstojo j saleziečių no
viciatą, kurį baigęs ir vienuoliškus įža
dus atlikęs buvo pasiųstas j Prancūziją
atlikti salezietiško mokytojavimo sta
žo. Paskutinį trimetį jis atliko salezie-,
čių mokykloje Vytėnuose, Lietuvoje.
Tolimesnius kunigystei reikalingus
mokslus ėjo Prancūzijoje ir Italijoje.
1940 m. įšventintas kunigu Marijos
krikščionių pagalbos bazilikoje TorineValdocco. Keletą metų darbavosi Itali
jos saleziečių mokyklose ir tuoj po II
D. karo buvo Pizoje, Italijoje, kapelio
nu ten susibūrusių, iš vokiečių kariuo
menės pabėgusių lietuvių.
Meksikoje

1947 m. kun. J. Kisielius išvažiavo
j Meksiką talkinti ten esantiems sale
ziečiams. Jis ir šiandien (1984 m.) ten
tebėra. Savo viršininkų labai vertina
mas dėl savo gilaus tikėjimo ir apašta
liškos dvasios, visuomet ir visur buvo
skiriamas atsakingoms pareigoms — sa
leziečių mokyklų ir įstaigų viršininku,
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Primityvios sąlygos
Kun. JUOZAS KISIELIUS, sale
zietis, 35 metus misijonierius Mek
sikoje, šiais metais minintis 75-rių
metų amžiaus sukaktį

šventovių statytoju, jaunimo ir sociali
nių klubų vedėju. Būdamas labai užim
tas, kun. J. Kisielius nerado laiko su
tvarkyti savųjų asmens dokumentų ir
iki šio laiko tebegyvena su iš nepriklau
somos Lietuvos atsivežtuoju užsienio
pasu. Kai prieš keletą metų Niujorke
mirė jo sesers vyras, jis negalėjo atvyk
ti j laidotuves dėl reikiamų dokumen
tų neturėjimo. Dabar jis norėtų vykti
j okupuotą Lietuvą, aplankyti savo ten
dar gyvenančius brolius ir seseris, ta
čiau to negali padaryti dėl tos pačios
priežasties. 0 tų giminaičių jau nėra
matęs daugiau kaip keturis dešimtme
čius.

Mano aplankytasis kun. J. Kisielius
tuo metu buvo Leon, GTO, įstaigos
viršininkes Su juo kartu dirbo du vieti
niai kunigai saleziečiai ir pora broliu
kų. Čia jie turi didefeą šventovę ir jau
nimo centrą, oratorija vadinamą. Šven
tovė su didele aikšte pastatyta užmies
tyje ant aukštos kalvos.
Tuo metu prisitinko daug maldinin
kų. O ten nėra nei vandentiekio, nei
jokių sanitarinių įrengimų. Žmonės vis
ką atlikdavo aikštės pakraščiuose. Be
visur juntamo nemalonaus kvapo, visur
pilna musių. Geriamąjį vandenį atveža
iš miesto sunkvežimiu statinėse ir su
pila j cementinę cisterną, iš kurios vi-,
si ateina jo pasisemti virve pririštu ki
biru.
Klebonijoje pilna musių ir virtuvėje,
ir valgykloje, ir visur, nes niekur nėra
languose sietelių. Gal dėl to greit ga
vau vidurių sutrikimą.

Darbo aplinka

1968 m. pasiryžau aplankyti kun.JK
Kisielių Meksikoje, kur jis buvo virši
ninku saleziečių įstaigoje Leon, GTO.
Tuo metu teko man pavaduoti sergan
tį a.a. kun. J. Juodeiką, klebonaujant)
Darning, N.M. Atlikęs pareigą, iš EI
Paso, N.M., išvykau pas savąjį tautietį.
Važiavau autobusu, nes norėjau pama
tyti Meksikos šalies gyvenimą. Mačiau
neišmatuojamas dykumas, mačiau kaip
dažnuose autobuso sustojimuose vidun
grūsdavosi su savo vaikais motinos,ma
čiau kaip j autobusą įeidami jsinešdavo vištas, gaidžius, ėriukus ir šunis.
Gyventojai''

Meksika keliais tūkstančiais kilome
trų ribojasi su JAV-bėmis ir turi apie
70 milijonų gyventojų. Savo teritorija
tai maždaug trečdalis JAV, tačiau di
desnė dalis yra nederlingi plokščiakal
niai. Tai šalis, kurioje yra didžiausias
gimimų skaičius. Beveik pusė jos gyven
tojų pusbadžiauja.

Mokykla

Salia miesto Leon, GTO, yra sale
ziečių vadovaujama pačių neturtingų
jų berniukų mokykla ir internatas.
Miesto aikštėje mačiau tos mokyklos
išlaikymui įmūrytą aukų dėžę su ketu
riais stiklo šonais, kad būtų matyti
įmesti pinigai. Pagalvojau: jei taip bū
tų padaryta Amerikoje, pirmąją naktį
viskas būtų išdaužyta.
( tą mokyklą nuvykęs paklausiau ;
vieną didesnį berniuką, ką jie gauną
pietums. Atsakė — pupelių. O vakarie
nei? Irgi pupelių. Pasirodo, tik vieną
kartą savaitėje jiem duodama truputis^
mėsos, o kitomis dienomis — pupelės.
■

'

J' ''

Miestelis

Ištisą savaitę kasdien lydėjau kun.J.
Kisielių, važiuojantį aplūžusiu džipu
parsivežti pašto. Ta proga pasidairyda
vau po vietinių žemės ūkio gaminių .
turgus ir pan. Pro miestą teka nedidę- ,
lįs upelis, fctaurj subėga miesto gyven-
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lietuvių pergyvenimus sovietinėje oku
pacijoje, užsiminė apie mėginimus lie
tuviams įbrukti rusų kalbą, ir išreiškė
BLB-NĖS VALDYBOS POSĖDIS
JAV-ių Senatas paminėjo Lietuvos
savo pasididžiavimą, kad jo vyriausy
Balandžio 16 vakarą įvyko BLB-nės
Nepriklausomybės šventę vasario 21
bė niekad nepripažino Lietuvos įjungi
Valdybos posėdis einamiems reikalams
d. Senatorius Persy savo kalboje pa
mo j Sovietų Sąjungą. Senatorius Bum apžvelgti. Čia tik santrauka dalykų,
brėžė Laisvės Radijo Baltijos Valstybių pers paminėjo lietuvių katalikų surink
apie kuriuos buvo kalbėta.
Bangos įsteigimą, Senato rezoliuciją
tus 132.000 parašų po peticijomis,rei
Buvo aptartas lietuvių kalbos kursas
apie pabaltiečių laisvę apsisprendimę,
kalaujančiomis paleisti kunigus Svarins PUC universitete; iškeltas reikalas suda
ir Religinių Teisių Tarybos veiklą. Jis
ką ir Tamkevičių. New Yorko Senato
ryti kultūrinį fondą. Išreikšta padėka
nurodė j demokratinius pasikeitimus
rius D'Amato iškėlė Viktoro Petkaus
Imigrantų Parodoj lietuvių skyriaus ren
Argentinoje, kaip j ženklą, jog prie
pavyzdį, o senatorius Moynihan susie-j
gėjams — p. Aldonai ir p. Jonui Valavi
spaudai visur ateina galas, ir pareiškė
jo Lietuvos nepriklausomybę su Prezi
čiams bei bendradarbių ekipui. Numaty
niekad neprarasięs vilties, kad ir pabaldento Wilsono 14-os punktų programa. tas geras pasisekimas ir Imigrantų Olim
tiečiai susilauks laisvės. Demokratų
Taip pat kalbėjo Senatoriai Thurmond, piadoj. Iškelta vis neišspręsta lituanisti
partijos prezidentinės kandidatūros sie
Roth, Domenici, Pryor, Lautenberg,
nės mokyklos problema. Liūdnojo bir
kiantis Senatorius Glenn kalbėjo apie
Exon,
Dodd,
Dixon,
Levin,
Pell,
Sarba

irri
—i
—■»
želio įvykių minėjimas bus aptartas se
nes,
Weicker
ir
Zorinsky.
Daugelis
kal

tojų sanitariniai vamzdžiai. Tuo gi van
kančiam posėdy. Numatyta Dariaus ir
bėtojų
apžvelgė
Lietuvos
istoriją.
deniu žmonės laisto pakrantėse esan
Girėno Diena Lituanikoj liepos 15.
Atstovų
Rūmuose
Lietuvos
Nepri

čius plotus daržovių, kurios labai so
Bendruomenė pilnai dalyvauja Kaži
klausomybės
minėjimas
įvyko
vasario
driai auga ir kurių didelę dalį, ypač
mierinių Metų sąjūdyje.
22
d.
Invokaciją
sukalbėjo
Vyskupas
žiemos metu, eksportuoja j Ameriką ir
BLB-nės valdybos posėdžiai numaty
Vincentas
Brizgys.
Minėjimu
rūpinosi
Kanadą.
ti galimai pirmąjį mėnesio pirmadienį.
Atstovų
Rūmų
narys
Frank
Annunzio
Tokioje tad aplinkoje ir šalyje mū
IX OLIMPIADA DOS IMIGRANTES
sų tautietis stropiai ir nenuilstamai dar (III.). Savo kalboje jis priminė, kad
"šiandien lietuviai yra belaisviai savo
buojasi, kaip jis pats prisipažino, sek
tėvynėje, ir nors komunistai bando nu Datas, locais e horário das competiçõe;
madieniais kartais atlaikydamas net
em que participarão equipes da Lituâ
septynerias Mišias ir sakydamas pamoks šluoti jų kultūrą, religiją ir tradicijas,
nia.
jiems nepavyko palaužti šių narsių vy
lūs. Manau kito lietuvio kunigo nėra
rų ir moterų dvasią, kurie tebetęsia
FUTEBOL DE SALÃO - 1o jogo (eli
taip ilgą laiką dirbusio Meksikoje įvai
kasdieninę kovą dėl laisvės ir žmogaus
minatório)
riose vietovėse religinį, socialinį ir kulorumo. Vienas iš tokių asmenų yra An Dia 14 de abril — às 20 horas
tūrinį darbą.
tanas Terleckas, sąžinės kalinys, kuris
Local: Clube Armênio
dabar yra didžiame pavojuje po to,kai
Gvadalupėje
R. Ascendino Reis, 1.450 - Ibirapu*
jis visą savo gyvenimą pašventė heroji
Išvykdamas iš kun. J. Kisieliaus gyLITUANIA X UCRANIA
nei kovai už pagrindines savo tautiečių
venvietės, norėjau aplankyti žymiausią
žmogaus laisve^ '.Ta proga Kongresma- BASQUETEBOL
Meksikos Šventąją vietą G vada lupę, kunas Annunzio įrašė į Congressional Re Dia 26 de abril — às 21 horas
ri yra viename sostinės pakraštyje. Va
cord (1984 m. vasario 22 d.). įžanginį
Local: Club Homs
žiavau naktį traukiniu. Anksti rytą nu
straipsni apie Antaną Terlecką (pami
Av. Paulista, 735
ėjau laikyti Mišių prie stebuklingojo
nėdamas, kad straipsnis paimtas iš
LITUANIA X Vencedor do 1o jogo
Dievo Motinos paveikslo. Kreipiausi j
1983 gruodžio mėn. ELTOS Informa
(China ou Uruguai)
zakristijoną, prašydamas leisti laikyti
cijos Biuletenio, kuris leidžiamas Vy
Mišias prie didžiojo altoriaus, kuriame
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite Competirão ainda pela Lituânia:
yra garsusis paveikslas. Iš jo gavau atsa
to ir finansuojamas Tautos Fondo).
ESGRIMA:
kymą, kad jau visa eilė vyskupų laukia
Kongreso minėjimuose dalyvavo Lie
Saime Gelcer
eilės. Tuomet išėmiau iš kišenės ir j
tuvos Diplomatijos Šefas Dr. Stasys A.
TIRO AO ALVO:
jo ranką įspaudžiau penkis dolerius.Jis
Bačkis su Ponia, Amerikos Lietuvių
Daiva Sipas Siqueira
paragino tuoj rengtis liturginiais drabu
Tarybos atstovai iš Čikagos, Petras Bu
žiais ir skubėti prie altoriaus...
XADREZ:
čas ir Mykolas Pranevičius, Dr. Jonas
Garsioje bazilikoje kasdien būna
Genys, Kun. Dr. Tomas Žiūraitis, O.P., A Alexandre Remenčius
daug lankytojų. Labai jaudinantį įspū
Alexandre Ktimas
Dr. Domas Krivickas su Ponia, Dr.Kos
dį daro lauko pusėje milžiniška aikštė,
tas Jurgėla, Juozas Laučka, Margarita
Locais, datas e horários dessas compe
kurioje nuo pat tolimiausio pakraščio
Samaitienė ir Alfonsas Petrutis.
tições serão comunidadas no próximo
atvykę tikintieji nuogais keliais eina j
Vasario 16 d. proga kalbas pasakė
numero.
šventovę. Nors jų artimieji ar Šiaip gai
62 Atstovų Rūmų nariai ir 19 Senato
lestingi asmenys taip einančius vyrus
ATENÇÃO TORCIDA: COMPAREÇZ
rių. (ELTA)
ir moteris globoja, po jų keliais iš prie
E PRESTIGIE OS NOSSOS ATLETA
kio tiesdami paklodes ar kitus pana
šius audinius, tačiau labai ryškiai maty
ti, kad jų keliai kruvini.
Savajam tėvynainiui kunigui J. Ki
sieliui linkime gausios Dievo palaimos
POR correspondência
bei ištvermės tęsti misijonieriaus pašau
kimą, skleisti krikščioniškąjį tikėjimą
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes
Meksikoje, prisimenant, kad tas pats
Para maiore* injorrrwçfiex
Caixa Postal 4421
Rua Juatindiba, 28
tikėjimas yra persekiojamas jo tėvynė
01000 São Paulo, SP.
Fone: 273-0338
q3 124 São Paulo, SP. )
je Lietuvoje. K.A.S.

JAV KONGRESAS MINI LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ
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Savaitei bėgant
<■■■■....... ■■■—■■
Alt D Petraitis
Didžioji savaitė pilna gražių tradicijų, pa
pročių jau prabėgo. Ypač, kur tos tradicijos
dar palaikomos. Tačiau didmiesčio gyvenimas
jau daug ką jų nublukino. Neįmanoma paly
ginti to įspūdžio, kai Lietuvoje šventėme, mi
nėjome šios savaitės papročius. Štai Velykų
rytas, sėdžiu prie mašinėlės ir mąstau. Nubėgu
į vaikystės dienas, rodos matau mamą ruošian
čią Velykų stalą, matau margučius, ne šokola
dinius, taip, ne blizgančiame popieriuje įvynio
tus, o paprastus ruda spalva numargintus kiau
šinius. Mamos pyragas, rodos dar dabar kve
pia... Buvo viskas labai paprasta, bet kartu ir
labai didinga. “Linksma diena mums nušvito...'
galingai skamba bažnyčioje, vėliavos, likternos,
vėsus rytas...
Nesuprantu, šiandien bet viskam užteko
laiko, Darbo valandos nebuvo žymimos ant
kartono, bet vakarais vyrai ilgas valandas pra
leisdavo kortuodami. Buvo laiko nueiti į baž
nyčią, buvo laiko ramiai pasišaekučiuoti su
kaimynu. O dabar nežinau, kas pasidarė. Din
go ramus pokalbis, neužtenka laiko net papras
čiausiam eliniam reikalam, visur bėgame, bė
game, bėgame.
Ir ką mums atnešė nauja gadynė, nauji lai
kai? Gal kiek patogesnį gyvenimą, daugiau
daiktų. Bet klausimas, ar dėlto mes esame lai
mingesni? Man ateina dabar į galvą, kad, pa
vyzdžiui, dažnai nėra laiko pasikalbėti su šei
ma, nes laisvas laikas užimtas su televizija. At
seit, likome televizijos, to žydro ekrano vergai.
Didįjį Penktadienį nuvykau į Lituanikos
sodybą. Ten dar yra šiek tiek daugiau galimy
bių atsikvėpti ir sustabdyti kiek to skubaus
laiko bėgimą. Nėra telefono, nėra televizijos,
nėra didmiesčio triukšmo. Ir jeigu kas užeina,
galima be skubėjimo pasikalbėti. Naktys gana
ilgos pasiklausyti geros muzikos, paskaityti
jau daug kartų padėtas į šalį knygas, paben
drauti su šeima. Iš ryto net paukščiukų balsų
galima išgirsti.
— Kiek laiko čia turėsime šią ramybę? —
manęs klausia vienas kaimynas, išsigandęs ir
susirūpinęs mūsų krašto sudėtingomis proble
momis.
Nežinau, ką atsakyti. Manau, to niekas ne
žino. Ateities stiklo burbulo neturime. Manau,
vistik vienas svarbus faktas yra, kad dabar mes
galime dar pasinaudoti šia ramybe. Nieko nė
ra amžino, kaip ir mes ne amžini.
Faktas, kad gyvename momentu. Jeigu šis
momentas ramus ir gražus — ačiū Dievui —
tai gyvenkime tuo momentu. Visa kita ne mu
sų rankose.
Yra įprasta pasiguosti sunkiu gyvenimu,
krašto problemomis. Atrodo, kad jau paskendome krizės klane ir iš tos balos neišbrisime.
Kartais net neviltis paima ie nesimato jokios
išeities. Išsikalbi ir sužinai, kad ir kitur nevien
pyragai. Štai Didžiojo Šeštadienio pietų metu
turėjau garbės pietauti Lituanikos sodyboje
su atvykusiu iš Urugvajaus lietuviu veikėju
muz. Vyt Doreliu su ponia. įsišnekėjome apie
šį, apie tą ir, aišku, pasiguodėme, kad juoda
krizė mus baigia užspausti. Tačiau viena jo
pastaba, man parodė, kad netaip jau juodas
mūsų horizontas. Jis išsitarė:
— Buvau supermerkaduose. Viskas labai
gražu; ir pastebėjau, kad jūs dar perkate ir nebūtiniausiai reikalingas prekes. Mes perkame,
tik kas būtiniausia...
_
Alfonsas D. Petraitis

......

PADĖKA
Širdingai dėkojame mieliems bičiuliams Jonui ir Birutei BAGDŽIAMS
bei jų šeimai už musu priėmimą, malonu globojimą ir vėžinimą laike mu
su apsistojimą S. Paule.
Marcele ir Vytautas
DORELIAI

i

Rimvydas ir Vida Rapšiai, prie savo namų, kun. Petro Urbaiiio pas juos atsilanky
mo proga, 1983 m. vasarą.

RIMVYDAS IIR VIDA RAPŠIAI,
gyvenantys Chicagoje, yra nuoširdūs
lietuviu Saleziečiu bendradarbiai ir kun.
d-ro. A. F. Bendoraičio gerbėjai, inž.
Rimvydas prieš keletą metu lankėsi Bra
zilijoje ir ilgesnį laiką apsistojo GujaráMirim, RO, Gerojo Ganytojo ligoninė
je.
Jiedu labai pergyveno kun. Bendorai
čio beprasmį 11 mėnesiu, kalinimą, o
dabar džiaugiasi ir Dievui dėkoja už
skaudžios klaidos pilną atitaisymą.
Jie čia matomi prie savo namu, kun.
Petro Urbaičio pas juos atsilankymo
proga ,1983 m. vasarą.

VELYKOS SENELIŲ MIESTE
Velykų proga kun. Petras Rukšys su
Labdaros Ratelio atstovais aplankė Itaqueros "Cidade dos Velhinhos" seneliu
namus. Lietuvius įnamius ir įnames ap
dovanojo margučiais.

PIGIAI PARDUODAMI
įvairūs gintariniai karoliai, apyrankinu-

PETRO PERKUMO NAMŲ ŽINIOS
"Calma no Brasil" — taigi dėl to da
lykai vystosi pamažu, palengva, bet rim
tai, pagal planą.
Pirmoji gyventoja yra patenkinta ir
namais ir apgyvendinimo sąlygomis.
Dabar laukiama antroji, o yra ir tre
čioji, jau pramatoma.
Be to, yra ir "vietiniu" (kitonišku
tautybių) moterų kandidačių.
Pirmenybė buvo ir bus lietuvaitėms,
ypač toms, kurios prisistatys nepavėluc
tai.
Musų tel. 273.03.38 ir ačiū už ben
dradarbiavimą.

IEŠKOMAS FILATELISTAS
"Būdamas aistringas filatelistas", F.
Gužas, Australijoje, ieško Brazilijoje ar
kitame Pietų Amerikos krašte tautiečic
kuris norėtu su juo pasikeisti pašto žen
klais. Čia jo adresas:

Mr. F. Gužas
21 Highbury Ave.
MOORABBIN / VIC-3189
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Halina Mošinskienė

NUOŠIRDI PADĖKA

I

TELYDI TAVE, BROLI, ŠVIESA
mano kuklių prisiminimų, kurie ryškiau
siai iškyla kai Tavo vėlę neša angelai j
Praamžiaus menes, mes susimąstymo
valandėlėje parimstame ties praeitimi.
Susipažinau su Juozo ir Veronikos
Skurkevičių šeima bene 1955-6 metais.
Irutė tada buvo mergytė — smulkutė,
plonomis kojytėmis, plonomis kasytė
mis, bet jau mokėjo eilėraštuką pasaky
ti. Jos broliuką retai matydavau. Nusi
vedė mane pas juos Jonas Kaseliūnas,
anais laikais V. Belą lietuvių mokyklos
patalpose mokydamas vaikučius lietu
vių kalbos, pradžioje — žaidimuose ir
šokiuose, vėliau rašto,ir skaitymo. Gau
su buvo tų lietuvių šeimų vaikelių, jų
tarpe Irutė pirmaudavo savo sugebėji
mais, savo guvumu. 0 tą guvumą jau iš
savo mamytės paveldėjo, gi tėvų kalbai
meilę iš tėvelio Juozo.
Tais laikais jis buvo kuklus darbinin
kas, bet aistringas lietuviško žodžio ger
bėjas. Jo didžiausia pramoga būdavo
po darbo — lietuvišką spausdintą žodj
skaityti. Tą lietuviška žodį jis tikrai ger
bė. Parodė vieną kartą man, visus lietu
vių spaudos Brazilijoje dailiai įrištus
komplektus — tai buvo jo pasididžiavi
mas, o gi tos spaudos būta nemažai nuo
1927 m. Jei knyga buvo sunkiai priei
nama, tai žmogus atsiversdavo tą vieną
kt. komplektą ir skaitydavo, prisimini
mais gyvendamas sekmadienio popiety.
Štai kur lobis. Tylaus, kuklaus darbo
žmogaus susemtas.
Pamenu palyginimui ir kt. vaizdą.
Aplankau senai matytą draugų šeimą —
dar iš Lietuvos pažįstamą. Svetainėje
ant stalelio sudėti įvairūs žurnalai "0
Cruzeiro", "Manchete", "Times", viens
kitas "madų". Žiūriu, krepšelyje, kur
dedamas perskaitytas "Estadão — Ėst.
de S. Paulo oficiozas sukaišiota keletą
nr. neatidarytų "M. Lietuvos" savaitraš
čio. Nieko nesakiau. Bet kada manęs
atsiklausė: Na, tai gi papasakok, kokios
naujienos "kolonijoje"... "neiškentusi
parodžiau j ten neatidarytas banderoles.
Gyvendama Quinta das Paineiras ra
jone artume V. Zelinos ir V. Belos, daž
nai parsinešdavau prekes suvyniotas j
"Mūsų Lietuvos" savaitraštį. Ar skaitę,
ar neskaitę išmesdavo lietuvišką spau
dą j "šiukšlyną".
Juozas Skurkevičius rinko spaudą.

C Ora. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

AfA

I

JUOZUI SKURKEVIČIUI

I

mirus

Daug kas sako, kad tik nelaimėje tenka pažinti tikri
draugai. Ne visai sutinku su ta nuomone, nes draugai lie

ka draugais. Tačiau, jeigu taip yra, tai tikrai galiu pasidi
džiuoti, kad turiu daug draugų. Tą jrodė visi ir visos per
mano tėvų Juozo ir Veronikos nelaimėje.

Nupširdus ačiū visiems už maldas, aplankymą ligoni

nėje ir namuose, už paguodą ir pasiūlytą pagalbą. Kun.

Petrui R ūksiui už suteiktus ligonių sakramentus. Po

skaudžių kančių kai reikėjo su tėveliu amžinai atsisvei
kinti.

Ačiū visiems, kurie dalyvavo šermenyse, budėjo naktį,

kun. Petrui Rukšiui už atlaikytas mišias prie karsto, kun.
Feliksui Jakubauskui už palydėjimą i amžino poilsio na
mus, už gražius gėlių vainikus, užuojautas ir dalyvavimą
7-tos dienos mišiose. Ypatingas ačiū giminėms už pagalba
bą.

Veronika, Ernestas ir Irene
SKURKEVIČIAI

I
}

po parapijos, prie Brolijos. Entuziazmas
Kai savo laiku dalindavau šventoriuje
savaime išblėso "nekurstomas". Bet...
Sv. Juozapo parapijos iš Kanados siun
čiamą "Moters" žurnalą, tiesdavosi ran savo uždavinį šioj svetimoj žemėj atliko,
kos, ir žinoma Skurkevičių buvo pirmu kaip tikras patriotas — Irena ir sūnus
kalba lietuviškai. Jiems nebereikia liet,
tinės.
kalbos pamokų, ir Irena seka a.a. Tėvo
Kai pradėjo po visų "karų ir sausros
Juozo pėdomis, lygiai tokia pat kukli,
metų" lietuviuose vėl atsigauti užslo
bet kur reikia niekada neatsisakanti pa
pintasis veržimasis j liet, mokyklas, V.
dėti.
Beloje sujudo sukruto tie patys, padėję
anksčiau tai mokyklai pastatą statyti. '
Juozo nebėra, bet jis gyvas savo vai
Čia impulsą davė muz. Jonas Kaseliūkų dabartyje ir ateityje. Ir visų jo drau
nas vedęs Karolę Pažėraitę.
gų ir lietuvių patriotų atmintyje. Nes
Juozas Skurkevičius ir Veronika su
jam kiekvienas lietuvis buvo Brolis, o
mažyte Irute, buvo tos mokyklos mece lietuvė — Sesutė. Taip jis visada vadinda
vo rašytoją Karolę Pažėraitę, kai drau
natai. Kur ko reikia, kam reikia — vai
ge apsilankydavome jų vaišinguose na
kus surinkti? Mokyklos patalpas pa
ruošti? Vaidinimui sceną įrengti? Suo muose.
Atsisveikindama reiškiu gilią užuo
lus parūpinti? Kokį kuklų "bufetą"
jautą šeimai, giminėms ir Vyrų Brolijai,
pospektaklio? — Skurkevičius visur patelieka Jumyse šviesus prisiminimas ty
spėdavo: "Bus padaryta". Ir padaryda
ros ir drauge nuostabiai ištikimos lietu
vo ir pats džiaugdavosi su kitais V. Be
vio širdies išeivijoje Lietuvai.
*
los lietuviais.
Niekada neprasilenkė savo kuklume
Halina Mošinskienė
su pagarba tiems, kurie dirba lietuvybei.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
V. Belos rūmų netekus, liūdėjo, kaip
kregždė išstumta iŠ savo lizdo.
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
Prisišliejo prie V. Zelinos šv. Juoza

XBRICA

DE

GUARDA
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CHUVAS

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

Rua Quartim Barbosa, 6
- B. do Limão
Fone: 265-7590

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

Vicente Vitor Banys Ltda.
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KAZIMIERINIS JUBILĖJUS
Kazimierinis kalendorius
Kai kurios artimos datos Kazimierinių metŲ eigoje:
— Balandžio 29: Pamaldos už Lietu
vą Mauá Imaculada Conceição bažny
čioje.
— Gegužės 6: šv. Kazimiero šventė
jo parapijoj: 9 vai. Mišios, kurias laikys
rajoninis vyskupas, Dom Luciano
— Gegužės 13: baldos ir atgailos die
na (prisimenant Lietuvos pasiaukojimą
Marijai 1656 ir 1951 metais)
— Gegužės 20: šv. Kazimiero šventė
jo parapijoj (lietuviams): 16 vai. Mišios
programa, vaišės
— Gegužės 24: 19 vai. Academia Cris
tã de Letras ir Instituto Histórico e Ge
ográfico de S. Paulo paminės šv. Kazi
mierą Instituto auditorijoj, R. Benjamin
Constant 158 (prie katedros); autogra
fų vakaras
— Birželio 10: Oficialus šv. Kazimiero paminėjimas Biblioteca Municipal
auditorijoj
— Birželio 17: Brazilų tautos Maldos
Diena už Lietuvą: 10,30 vai. katedroj
Mišios už Lietuvą, kurias laikys Dom
Luciano, Generalinis CNBB Sekretorius
— Birželio 24: Šventkelionė j Aparecidą
— Petrinės — Joninės — Antaninės....

Brazilų maldos diena
už Lietuvą
Balandžio 25 Itaici mieste prasidėjo
(tęsis 10 dienų) bendras Brazilijos vys
kupų suvažiavimas (Assembleia Gerai).
Joje dalyvauja visi Brazilijos vyskupai
(300). Paties generalinio CNBB (Brazili
jos Tautinės Vyskupų Konferencijos)
sekretoriaus, Dom Luciano, patarimu,
j Itaici buvo nugabenta, kad būtų asmeniai kiekvienam įteikta ši Lietuvą lie
čianti medžiaga: biografija SÃO CASI
MI RO, paveiksliukas su Malda už Lietu
vą, informacinis lapas su apžvalga "Šv.
Kazimieras ir Lietuva" ir "Lietuva vakar
ir šiandien", vienas kitas šv. Kazimiero
atvirukas bei paveikslas ir bendras pra
šymas, kad Brazilijos vyskupai imtųsi
iniciatyvos viešai pareikšti sovietų val
džiai protestą dėl sauvališkai Lietuvoj
teisiamų ir pasmerkiamų kunigų bei pa
sauliečių, ir šiais, Kazimieriniais Metais,
grąžintų pirmykščiam religiniam kultui
nors tautinę šv. Kazimiero bažnyčią Vil
niuje.

NEGALÉJES DALYVAUTI ŠVENTĖJE cijas". Taigi ir mūsų SÃO CASIMI RO i
São Paulo Miesto Valdžios Tarybos
narys (vereador — Câmara Municipal de
São Paulo) Alfredo Martins jaučiasi "la
bai pagerbtas, gavęs pakvietimą dalyvau
ti Kazimierinio Jubilėjaus šventėse, bet
ne nuo musų geros valios priklausančios
priežastys neleido dalyvauti tokiam
reikšmingam akte". Tad dėkoja, ir sako
si visuomet pasiryžęs patarnauti — "coloco-me sempre à disposição".

KERMOŠININKLĮ MIŠIOS
Praėjusio Šeštadienio vakarą dar ne
užbaigtoj remontuoti šv. Kazimiero pa
rapijos salėj vyko jaukios pamaldos. Bu
vo norėta, ssisirinkus visiems, kurie "Ka
ziuko mugėj" su tokiu pasišventimu dar
bavosi, padėkoti Viešpačiui irŠv. Kazi
mierui už tikrai pavykusią mugę -- ker
mošių.
Po Mišių, kun. Pr. Gavėnas pristatė ir
finansinę apyskaitą:
Mugės apyvarta:............ Cr.7.903.206,00
Išlaidos:....................
Cr.3.144.320,00
Pelnas:............................ Cr.4.758.886,00

Tačiau kas dar svarbiau — tai perlū
žimas ledo, išmėginimas turimų jėgų,
bendras pasitenkinimas, užmojai atei*• •
etai.

SVEIKINA MŪSŲ- PASTANGAS
Centrinio Kazimierinių Švenčių Minė
jimo Komiteto iždininkas JAV-bėse,
kun. Viktoras Dabušis, laiške kun. Pr.
Gavėnui dėkoja "už laiškelį, šv. Kazimie
ro leidinį, visą plačią informaciją apie
jūsų parengimus Šv. Kazimiero garbei.
Platūs užmojai, atlikti dideli darbai".
Ir priduria: "Jūsų leidinėlis (SÃO CASI
MI RO) išėjo labai simpatiškas. Spauda
tobula, klišės geros, kaip lygiai ir jūsų
spaustuvės kalėdinis atvirukas puikiai
atspaustas. Jei nesudarytų didelių sun-'
kūmų, norėtume gauti jūsų portugališ
ko leidinėlio apie sv. Kazimierą, bent
10 egz. Kai kurie didieji mūsų gerada
riai nori turėti visų atliktų darbų kolek-"

VIAJE PARA OS ESTADOS UNIDOS COM O GRUPO DE DANÇAS
"NEMUNAS"
POR APENAS US$.650 IDA E VOLTA SÃO PAULO-MIAMI, MIAMI SÃO PAULO SENDO A VOLTA EM ABERTO (VOLTA QUANDO
QUIZER)
Informações com a SILVIA fone: 914.7769. Reservas até 30.04.84.

ras vietos JAV-bių lietuvių rinkiniuose.
Ir, rodos, Brazilijai nesudarys gėdos.

BIBLIOTEKA GAVO
"SÂO CASIMI RO"
São Paulo Spaudos Draugijos (Asso- >
ciação Paulista de Imprensa) biblioteka '
"Biblioteca Arsenio Tavolieri" taip pat ’
gavo "SÃO CASIMIRO", o primeiro
į
santo jovem leigo da era moderna" lei- į
dinj. Ir bibliotekos vedėja, jj įregistravu
si, dėkoja.

SV. KAZIMIERAS MEDŽIOJA
LIETUVIUS
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Praneša viena tautietė iš V. Marianos,i
SP: esanti sena imigrantė, neturinti jo
kių žinių iš Lietuvos ir jokių santykių
su lietuviais... Duktė buvusi Ibirapueroj,
Imigrantų Parodoj. Ten gavusi šv. Kaži- į
miero paveiksliuką su šv. Kazimiero pa-,
rapijos adresu ir telefonu. Tad irs kam- !
bina jkdeboniją: nori atgaivinti santykiui
su tautiečiais.
Tokiu būdu ne tik ateivė motina, o •
ir jau čia gimusi duktė, ima daugiau do-]
mėtis Lietuva ir lietuvių gyvenimu.
|

SV. KAZIMIERAS
LITURGINIAM KALENDORIUJ

4
7

Brazilijoj išėjo atspausdintas brevijo
rius - LITURGIA DAS HORAS - ku- :
ris įeina visos Brazilijos dvasiškių, vie
nuolių bei pasauliečių apyvarton per
Velykas, balandžio 22 dieną.
Jame šv. Kazimieras turi — ir palaiko
— savo vietą. Kovo mėnesį yra pažymė
ti tik 7 šventieji — jų tarpe, kovo 4-tą,
"S. Casimiro". Ir kovo 4-tą pažymėta
ir liturginė malęla j šv. Kazimierą.

SKAITYK IR PLATINK
"M0SU LIETUVĄ

RESTORANAS“!
VIKTORAS

LUKAV1Č9US

Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Santo, 118 - Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

t
J

MUSU

8

MŪSŲ ŽINIOS
KAZIMIERINÈS PAMALDOS

MAUÀ MIESTE

Kazimierinio Jubilėjaus proga stengia
masi vis daugiau žmonių supažindinti
su šv. Kazimieru ir Lietuvos padėtimi,
Šiuo tikslu ruošiamos pamaldos ir a.a.
prel. Al. Armino buvusioj parapijoj/
Mauà, Imaculada Conceição bažnyčio
je. Pamaldos bus balandžio 29, Atvely
ky, 10 valandą.
Vietos klebonas, kuris visais būdais
rodo pagarbą a.a. prel. Arminui ir lie
tuviams, pamaldoms kviečia ir choristus
ir jaunimą kad būtu dar gyviau primin
tas kilnus musu Tautietis, prel. Arminas,
šv. Kazimieras ir Lietuva.
Maua miestą galima lengvai pasiekti
ir greituoju traukiniu.

MOTINOS DIENA PRIE SOROCABOS
Kom. Antano ir kom. Genės Girčkų
naujoje vasarvietėje, Aparecidinha, prie
Sorocabos.gegužės (maio) 27 dieną, 11
vai. (ne Gegužės 13 dieną — kaip buvo
anksčiau skelbta), bus lietuviškos pa
maldos prisimenant Motinas, gyvas ir
mirusias.
Be to, Kazimierinip metu proga, bus
pasimelsta ir už Tėvynę Lietuvą.
Sorocabos ir apylinkių lietuviai nuo
širdžiai kviečiami šventėje dalyvauti.

IŠ AKADEMINIO SĄJŪDŽIO
įsteigti š.m. mokslo metu pradžioje
lietuviu kalbos kursai PUC — S. Paulo

DĖMESIO!
PABRANGO LAIKRAŠČIAI
Nuo balandžio 1 dienos pabrango vi
si laikraščiai. Pabrango taip pat ir popieris 29°/o. MŪSŲ LIETUVOS atskiro
numerio kaina dabar yra Cr$.300,00.

LITERATŪROS BŪRELIO
nariu susirinkimas, kviečiamas Balan
džio mėn. 27 d. 20 vai. pp. MoŠinskių
namuose. R. Prof. João Arruda, 176apto. 12 - Perdizes — Tel. 65-0907.

IEŠKOMA BIČIŲ VAŠKO
Velykų laikas ir daug kas nori dažyti
margučius, tačiau didžiausias sunkumas
rasti tikro bičių vaško. Krautuvėse dau
giausia, kaip sakoma, parduoda "katę
vietoj kraliko". Taigi krautuvės vaškas
dažniausia būna ne grynas. Kas turėtu
seno vaško, arba senu vaškiniu žvakių »r
jas norėtu paaukoti geram tikslui, prašo
ma atnešti j Šv. Kazimiero parapiją, arba
mums pranešti. Telefonas 273-0338.

ATSIMINKITE
Mhsų Lietuvos prenumeratą gali
ma taip pat užsimokėti V. Zelinos
parapijos klebonijoj.

O
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LIETUVA

Šio "ML" numerio

GARBĖS

L E i

MARCELĖ IR VYTAUTAS DORELIAI
Mieliem lietuviškos spaudos rėmėjam širdingai dėkojame
i r linkime gausios Dievo palaimos.
Administracija

S
Kataliku Universitete atkreipė dėmesį
"Academia Paulistana da Historia" dė
ka jos 1 -jo sekretoriaus Henrique L. Al
ves.
Š.m. balandžio m. 4 d. "Terraço Ita
lia" restorane, Akademijos tradiciniuo
se pietuose — jie įvyksta kiekvieno mėn.
pirmąjį trečiadienį, buvo pakviesti Okta
vijus Rutkauskas Machado Neto specia
liam pagerbimui, kursu koordinatorė
Halina Mošinskienė, Br. Liet. Bendruo
menės Tarybos pirm. Jonas Tatarūnas
iršv. Kazimiero parapijos klebonas kun.
Pr. Gavėnas.
Teko susipažinti su Akademijos gar
bingais nariais, kurie mus priėmė nuošir
džiai draugiškai linkėdami, kad kursai
duotu geru rezultatu.
Šiuo metu Akademijos prezidentu
yra istorijos mokslininkas Tito Livio
Ferreira. Pietūs praėjo jaukioje nuotai
koje ir manau, kad studentui Oktavijui
pareikšta pagarba paliko gilu įspūdį ska
tinantį ir toliau išsilaikyti lietuviu LIE
TUVAI. Tebūnie pavyzdžiu kitiems,ku
rie savo laiku irgi darbavosi ir kūrė, bet
entuziazmui išblėsus pasitraukė j "pasyviuju" eiles.
Halina Mošinskienė

ĮDOMI ŠVENTKELIONĖ
Kaip mums jau anksčiau rašė, Vytau
tas Dorelis žadėjo aplankyti šv. Kazi
miero parapiją Šventojo jubiliejiniuose
metuose. Taigi Vytautas su Žmona Mar
cele ir Dante Fornara Briuderis su žmo
na Myreya atvyko j S. Paulo didįjį an
tradienį. Doreliai apsistojo pas Bagdžius,
o Briuderiai pas Guzikauskus V. Želi
noj. Svečiai dalyvavo Prisikėlimo apei
gose V. Želinoj ir paskui dar atvyko j
šv. Kazimiero parapiją lietuviškoms pa
maldoms. Po Velykų svečiai išvažiavo j
Rio de Janeiro. Iš Rio per S. Paulo su
grįš į Montevideo. Vytautas Dorelis yra
didelis Urugvajaus lietuviu veikėjas —
visuomenininkas, lietuvišku drobių au
dėjas. Dabar yra atvežęs medžiagos tau
tiniams rūbams.
įsigykite ir platinkite tarp savųjų
ir kitataučių pirmąją šv. Kazimiero ibiografiją portugalų kalba: SÃO CA-

SIMIRO.
88 puslapių iliustruotas leidinys.
Galima gauti ML administracijoj bei
Praça da Sé, Livraria Dom Bosco.
Kaina. Cr$. 1.500,00.

A A KUN. BENEDIKTO SUGINTO
MIRTIES 12tos METINĖS
Pranešama, kad Sv. Kazimiero para
pijos koplyčioje bus atlaikytos Šv. Mi
šios, šio balandžio 29 dieną (atvelykio
sekmadienį), 8 valandą, prisimenant
tą ir Brazilijos ketuviu didįjį geradarį.

BRUNOS ŠAPOLAITĖS GIMTADIENI
Casa Verde gyvenanti ligonė — para
litike Bruna Sapolaitė atšventė per Ve
lykas savo gimtadienį. Šia proga iš V.
Prudentes ir Bom Retiro nuvyko bičiu
liu jos pasveikinti. Kun. P. Rukšys atlai
kė mišias ir po to buvo trumpai pasivai
šinta.
Brunai linkime gausios Dievo palai
mos ir didelės kantrybės. (L.R.)
Bom Retire buvo aplankyta Paulina
Sukarevičienė, kurios viena koja beveik
visai nupjauta, o kita per pusę. Ligonę
prižiūri sūnus Petras. Paulina paskolino
Brunai Sapolaitei kėdę su ratais. Už ta»
jai širdingas ačiū. (L. R.)

VITUS RESTORANAS
gegužės 1 dieną švęs savo pirmąjį gimta
dienį. Restorano savininkas inžA/iktora*
Lukavičius su žmona Elizabete bei tė
vais Jadvyga ir Julijonu ruošia jpatingus
pietus ir vakarienę. Kas tą dieną valgys
VITUS restorane, tikrai nesigailės.
Sveikiname šią malonią sukaktį ir lin
kime drąsos bei sėkmės.
ABC koresp.

