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Balys Gajauskas
Sibiro kalinys
TIKTAI KOVOJANTI TAUTA
PRIARTINS LAISVĘ

Tautos, kaip ir žmonės turi sa
vo likimus. Vienos daug vargo pa
kėlė savo istoriniame kelyjepe ki
tos eina juo retai kada suklupdamos. Nėra tautos, kuri nebūtų
pakliuvusi po svetimųjų valdžia.Vi
sos išbandė svetimųjų jungą. Tik
vienos trumpiau, kitos ilgiau ken
tėjo priespauda. Todėl ne visos
tautos vienodai įvertina laisvę. Lais
vės praradimą skaudžiau jaučia są
moningesnės tautos, turėjusios tur
tingą istoriją bei valstybines tradi
cijas. Okupuotos tautos pirmosios
kartos skaudžiausiai reaguoja j lais
vės netekimą, labiausiai priešinasi
ir siekia atgauti laisvę. Tik ką
praradusios laisvę, jos gali palygin
ti dabartį su tuo, ką turėjo.
Tačiau užsitęsusi okupacija atbu
kina sekančių kartų laisvės sieki
mą. Naujos kartos, užaugusios oku
pacijoje, palaipsniui pamiršta lais
vės skonį (jos negyveno laisvėje),
pripranta prie okupacinių sąlygų
ir jas laiko normalia egzistavimo
forma. Tik nedidelės grupelės pa
žangesnių siekia laisvės.
BolševiKų imperijoje yra tautų,
kurios visiškai prarado viltį gyven1
ti laisvėje. Mordviai,čiuvašai, mariai,
komiai visai nesuvokia laisvės. Tai
fiziškai ir dvasiškai pavergtos tau
tos. Nedaug geresnė kazachų, kir
gizų, tadžikų azerbaidžaniečių, gu
dų padėtis. Jie nesiekia tvarkyti
savo tautų reikalų ir spręsti jų li
kimo.
Kariniai sukrėtimai

II amžiuje du karai pakeitė pa
saulio žemėlapį. Po jų atsirado
naujos valstybės. Po I D. karo at
gavo laisvę Suomija, Lietuva, Lat
vija, Estija, Lenkija. Ant AustroVengrijos imperijos griuvėsių susi
kūrė naujos valstybės. Susvyravo
carinė imperija. Bet visų Europos
tautų nelaime šią "aptrupėjusią"
imperiją išgelbėjo bolševikai. Jie
sumodernino imperiją ir, prisidem
gę patrauklesne ideologijajn siekia
pasaulinio viešpatavimo. Apie tai
carinė Rusija nesvajojo.
II D. karo metu dauguma Eu
ropos tautų prarado laisvę. Lais
vės vardan valstybės susivienijo ir

Garsioji tautinė Don Bosko šventovė. Altamira. Caracas, Venezuela
Zenutiniane šventovės aukšte veikia
veikls įvairiausia labdarybe.

Neblėstanti ugnis
kovojo prieš hitlerinę Vokietiją,
bet sąjungininkų tikdai skyrėsi.Bol
ševikai siekė išplėsti savo imperiją,
todėl ne visos Europos tautos at
gavo laisvę. Ten, kur baigėsi ka
ras Europoje, eina siena tarp lais
vės ir sumodernintos vergijos. Ten,
kur atėjo Vakarų sąjungininkų ka
riuomenės, tautos išsilaisvino, o
ten, kur atėjo bolševikų kariuome
nė, hitlerinę okupaciją pakeitė bol
ševikine. Ne tgavo laisvės Lenkija,
Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija,
Bulgarija. Jos tapo bolševikų im
perijos vasalais — pusiau suverenio
mis valstybėmis.
Didžiausios II D. karo aukos
yra Lietuva, Latvija, Estija. Nors,
prasidėjus karui, jos laikėsi griežto
neutralumo, tačiau skaudaus likimo
neišvengė. Bolševikinė imperija ir
hitlerinė Vokietija dalijosi Rytų
Europa. Šio sąmokslo pasekmė:bolševikai okupavo Baltijos kraštus,ir
daugiau kaip 40 metų Lietuva, Lat
vija ir Estija velka okupacijos jun
gą. Daug kartų mes pareiškėme
nesutinką su tokia beteise politine
padėtimi. Tauta, būdama net tokio
je beviltiškoje padėtyje, priešinosi.
Ji nepakentė nuolatinio teroro,
žeminimo, pačių elementariausių
žmogaus teisių pamynimo.
Deja, mes buvome per silpni ko
voti su tokia milžiniška imperija.
Vis dėlto mūsų ginkluotas pasi
priešini mas_nekapituliavo - okupantai jį suná ikinoos Mūsųnalūkei čia i
neiŠsipildęM-Mažvydo biblioteka

Laikas bėga, bet laisvės troški
mas neišblėso. Pavergta tauta turi
kovoti dėl laisvės. Jeigu ji negali
tuoj pasiekti laisvės, turi laukti
palankaus momento. Tačiau ji ne
turi pasyviai laukti laimingos va
landos: privalo įdėti savo indėlį j
laisvės atgavimą.
t
Tauta turi kovoti tomis priemo
nėmis, kurios jai prieinamos. Jų
yra daug. Tik nuolatinė kova pa
ruoš tautą, atėjus palankiam mo
mentui, imtis pačių ryžtingiausių
priemonių atgauti laisvę. Kovojanti
tauta priartins laisvę.
Pažvelkime j neseną savo praei
tį. Praėjusio šimtmečio pabėiga.Aplinkui vien tamsa, jokių perspekty
vų laisvei. Uždrausta spauda. To
kiose sąlygose prasidės tautinis lie
tuvių judėjimas. Carinė Rusija atsa
ko represijomis. Neplatus buvo tau
tinęs sąmonės žadintojų ratas.Koks
jis silpnas ir gležnutis, tačiau jų
atkaklus darbas su bėgančiais me
tais vis labiau išjudino tautą. Ir
jų darbo vaisiai mums visiems ži
nomi: tauta, pasinaudojusi I D.ka
ro suirute, griebėsi ginklo ir iško
vojo laisvę.
Bet kiekviena kova — tai aukos
Ir tada, ir dabar lietuvių tauta
aukojosi ir aukojasi. Mes pergyve
name tragišką mūsų istorijos pus
lapį. Mūsų akivaizdoje okupantai
naikina tautą morališkai, naikina
mūsų kultūrą. Jie stengiasi įdiegti
perkelta j J-fa psl.
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Lietuvos pasiaukojimo ŠVENČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI 50-mečiui
(1934-1984) ir §v. Kazimiero mirties 500-mečiui (1484-1984) įprasmin
ti, atkreipkime rimtą dėmesį j Piety Amerikos Lietuvių Kunigų Vieny
bes ypatingą atsišaukimą.
Sekant Lietuvos Eucharistijos Kar
žygių mintimi, mes visi turime irgi
jungtis aplink Eucharistiją, kuri lyg
saulė nušviečia kelią tamsioje šių
dienų naktyje. Šv. Jonas Bosko
prieš 100 metų vienoje vizijoje ma
tė Sv. Petro laivą apsuptą priešų,
kuris išsigelbėjo įplaukęs tarp dvie
jų stulpų, ant kurių švietė Eucha
ristija ir Šv. Mergelė Marija. Dabar
tinis Sv. Tėvas Jonas-Paulius II ro
do šį naują kelią: Eucharistijos ir
Marijos link. Turime atsiliepti į
Švento Tėvo kvietimą.
Tegul visos bažnyčios, koplyčios
tampa atsinaujinimo centrais,kur vi
si grįžtų prie Eucharistijos per Ma
riją. Tegul kyla nuolatinės maldos
- už musų tautos atgimimą, už dvasinius pašaukimus ir viso pasaulio
PER MALDĄ, LABDARĄ IR ATGAILĄ
Šv. Kazimiero 500-meõio jubilėjus
taiką.
Kai kuriuose kraštuose, miestuose
Atsidarė šv. Kazimiero jubiliejinių
yra įsisteigę amžinos adoracijos cen
metų durys. Sv. Kazimieras mūsų
trai-koplyčios, kur nuolatos ant al
tautos globėjas mus kviečia per
toriaus vyksta adoracija, kur visi,
maldą, labdarą ir atgailą j atsinau
jinimą. Lietuvos jaunimas jau susis seni ir jauni, sudeda savo maldas
pietė j Eucharistijos Karžygių Sąjū ant altoriaus kaip nuolatinę auką.
Siaurės Amerikoje yra jau ir vis
dį už geresnę ateitį. Mes visi lais
daugėja tokių amžinos adoracijos
vojo
pasaulio lietuviai privalome
centrų. Kiekvienas adoratorius ski
jungtis j šį eucharistinį žygį, grįžti
ria tik vieną valandą kiekvieną sa
prie atsinaujinimo šaltinio — Kris
vaitę adoracijai. Šią adoraciją orga
taus. Pop. Pijus X pradžioje šio
šimtmečio kvietė visus: "VISA AT nizuoja pasauliečiai, o kunigai au
koja votivines Šv. Mišias už Šv.
NAUJINTI KRISTUJE". Maksimili
Tėvo intencijas, ypač už žmonių
jonas Kolbe Lenkijoje suorganizavo
jaunimo karžygius, kurie padėjo pa teisių pripažinimą ir jų įgyvendini
matus naujai kartai, kuri eina ban mą, už kunigų ir vienuolių pašau
kimus ir viso pasaulio taiką.
dymo metą.
ATSIŠAUKIMAS ( VISUS
GEROS VALIOS LIETUVIUS

REIKALINGA MOKYTOJU

Reikalinga vieno mokytojo
lietuvių kalbos kursui, kito lie
tuvių kultūros, istorijos ir geo
grafijos, PUC Universitete, 2
kart j mėnesį, šeštadieniais.
Daugiau informacijų skambin
ti p. Tatarūnui, tel. 63-7344.
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Ateina laikas, kad visi kartu su
Šventuoju Tėvu bendroje maldoje
tęstume tą dvasinę kovą už žmo
nijos gerovę. Mes turime paremti
pavargusias Šv. Tėvo rankąs, kad
jos išmelstų mums pergalę, kad
įvyktų Fatimos Marijos pranašystė:
"Pagaliau mano Nekalčiausioji Šir
dis laimės..."
Tiktai bendroje maldoje ir atgai
los bei labdarybės dvasioje galėsi
me sulaukti dvasinės pergalės virš
Šių dienų nakties.
šv. Kazimiero metai tegul įkvė
pia mūsų jaunimą prie šio gražaus
idealo: "Visa atnaujinti Kristuje"
arba "Per Mariją prie Kristaus" į
eucharistinį žygį, į dvasinį atsinau
jinimą. Todėl drąsiai pirmyn, be
baimės. Mums vadovauja Kristus,
kuris nugalėjo pasaulį. "Nebijok,
mažasis būry", mums šaukia Kris
tus, "aš nugalėjau pasaulį". Su
Kristumi "eina kartos gyventi; '.su
juo eis visa Lietuva".

S/s atsišaukimas eina visų
Pietų Amerikos Kraštų Lietuvių
Kunigų Vienybės vardu.
PRAŠOME PATALPINTI - PAPLA
TINTI IR PRAKUKUOTI i
VALDA
LABDARA
ATGAILA

LIETUVOS MISIJA
C. P. 4421
01000 S. PAULO, S.P,
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DR. JONAS NICtRMCIÜKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente - Fone: 273-6696
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nugyvenusios savo motinos pa
sakojimu, kaip atrodė Kaunas išvi
jus Napoleoną: griuvėsiai ir keli
DABARTINIS KAUNAS
’ tūkstančiai gyventoju. Šančiai tada
dar buvo plika dykynė, Žaliakalny
Kaunas, š. m. sausio 19 d. gi
mus
Žygimantui Kajauskui, susi
je augo .lapuočiu miškas, per kurį
ėjo vieškelis j Ukmergę. Dabarti
laukė 400.000 gyventoju. Jo vardy
niame miesto centre ’augo giria.Aš,
nos
senojoje Kauno rotušėje įvy
prisimenu, kaip buvo statomas so
ko kovo 24 d. 400.000-tasis Kau
boras, kaip Kaunakiemio kaime (da
no gyventojas yra vaistininkės Al
bar kvartalas tarp Lenino prospek
mos Kajauskienės ir F. Dzeržinskio
to ir Kutuzovo gatvės) pirkias rengamyklos termisto Alfredo Kajaustėsi Tilmansu gamyklos (dabar "Per
ko sūnus. Š. m. sausio 19 d.
galės" susivienijimas) darbininkai".
Kaune gimė ne tik Žygimantas Kajauskas — buvo susilaukta dešimt
SPARTUS AUGIMAS
ties mergaičių ir vienuolikos kitu
berniuku- Šia proga "Tiesos" ben
Prieš I D. karą Kaunas turėjo
dradarbis Antanas Marčiulionis ko
96.000 gyventoju, o II D. karo iš
vakarėse — 154.000. Šiam karui
vo 25 d. laidoje paskelbė istori
niais duomenimis grįstą reportažą
pasibaigus, gyventoju skaičius suma
"400.000: įvykis kurio laukė kau
žėjo iki 80.000. 1947 m. vėl bu-
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pagausėjo 3.291 mergaite; ir 3.416
berniuku. Pasak Kauno sveikatos
skyriaus vedėjo Romualdo Rimdeikos, dabar kasmet šimtui mergai
čių Kaune gimsta maždaug 103
berniukai. 1983 m. gimė 56 po
ros dvynuku. Daugiausia mažyliu
pasaulį išvysta liepos mėnesį, ma
žiausiai — balandžio ir gruodžio
mėnesiais. Beveik pusė naujagimiu
yra pirmieji vaikai šeimose, 35°/o
— antrieji. Ilgamečiu gyventoj u, per1
žengusiu 80 metu amžių, Kaune
yra 2.742 moterys ir 1-.033 vyrai.
Reportažo autorius A Marčiulionis
pasakoja: "Šimto ketveriu metu Ma
rija Gimbutienė jau daug- ko ne
prisimena, o kai pirmą kartą miest
te važiavo arkliu traukiamu tramva
jumi, neužmiršo. Tada jau buvo
dešimt metu..." Tas arkliu traukia
mas tramvajus apie 1890 m. pakei3
tė "diližanus", "kalamaškas", "brič
kas". Picmieji autobusai Kaune pa
sirodė 1929 m. Dabar Kaune 53jais maršrutais važinėja 360 autobu
su ir troleibusu, kasdien pervežančiu apie 600.p00 keleiviu. Laisvės
alėja jau senokai paversta pėsčiųjų
gatve, transporto eismas esąs nu
trauktas ir Kauno senamiesčiui pri
klausančiose Valančiaus bei Vilniaus
jatvėse.

JAUNIMO BŪRYS

i

niečiai". Jis primena skaitytojams,
kad Kaunas pirmą kartą istoriniuo
se' šaltiniuose buvo paminėtas XII
š. ir kad jam XV š. viduryje bu
vo suteikta teisė kasmet vasarą
rengti dideles muges, turėti gelum
bės ir vaško dirbtuves. Rotušės
aikštėje XVI š. Kaunas susilaukė
siuvėju ir puodžių, ginklininku ir
batsiuviu skyrių, pinigu kalyklos,
laivu statyklos. Seniausia Kauno /
gyventoja Oaa Marcinkevičienė, pra
dėjusi 106-sius amžiaus metus, pa
sakoja: "Dar neužmiršau ilgą am-'

vo pasiekta 100.000 gyventojų.
200.000-tasis kaunietis užregistruo
tas 1958 m., 300.000-tasis - 1969
m. Prie Kauno 1947 m. buvo pri
jungti Petrašiūnai, dalis Vilijampo
lės, 1961 m. — Palemonas, dešimt
mečiu vėliau - Sargėnai. Statisti
kos darbuotojo Sigito Giedri ko pra
nešimu, kauniečiu skaičius dabar
per dieaą vidutiniškai pasipildo še
šiolika mažyliu- Pastarajame dešimt
metyje kasmet gimdavo puspenkto
tūkstančio vaiku, o pernai Kaunas

CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
V

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 2744)677

Res.: 2744386

A. Marčiulionio pateiktais duo
menimis, Kaunas turi 16.000 stu
dentu, 20.000 specialiųjų viduriniu
ir profesiniu technikos mokyklų,
auklėtiniu. Keturiasdešimt penkiose
vidurinėse mokyklose mokosi apie
48.000 moksleiviu, 102 vaiku dar
želi us-lopšelius lanko daugiau kaip
19.000 mažyliu. Apie 100.000 kau
niečiu dirba devyniasdešimt devy
niose miesto įmonėse. Kaunas turi
didelį plotą: iš Romainių iki Kau
no mariu yra 23 km, nuo Sargėnu iki II forto — 13 km. Yliškės
ir Muravą skiria 12 km, Panemu
nę ir naujausią gyvenamąjį Eiguliu
mikrorajoną - 15 km. Esą viso- .
mis Kauno miesto gatvėmis perva
žiuoti prireiktu maždaug pusės pa
ros. Naujieji gyvenamieji rajonai da
bar užima 660 hektaru iki tol ma
žai apgyvendintu plotu. Pagrindinis
dėmesys šiuo metu tenka naujajam
Šilainių rajonui Vilijampolėje, kuris
prasidės prie Kleboniškio tilto, nu
sitęs iki Milikoniu gatvės, Žemaičiu
plento. Pirmieji daugiaaukščiai na
mai išaugs netoli IX forto. Šilainių
rajone galės apsigyventi beveik
90.000 naujakuriu. Jo bendra apim
tis — pusketvirto kvadratinio kilo
metro.
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VLIKO AKCIJA TERLECKUI
PADĖTI

VLIKO pradėta akcija padėti
“sąžinės kaliniui“ Antanui Terlec
kui jau neša vaisių. Terleckui skir
tas 1983 m. gruodžio mėn. pasi
rodęs ypatingas ELTOS biuletenio
numeris buvo dažnai cituojamas
Congressional Record leidinyje, ku
riame buvo perspausdintas ir to
numerio vedamasis.
Kongreso atstovė Nancy L. Jo
hnson (R/Conn.) kovo 11 d. pa
siuntė laišką Konstantinui Černen
kai kuriame ji reiškia savo susirū
pinimą Terlecko “sparčiai blogėjan
čia sveikata... izoliuotoje ir atšiau
rioje aplinkoje“. Ji primena Čer
nenkai, kad SSRS pareiškė norinti
pagerinti santykius su JAVėmis:
“Terlecko paleidimas būtu teigia
mas žingsnis“ ta linkme. Atstovė
Johnson priduria, kad Terlecko
“vienintelis nusikaltimas buvęs na
cionalistiniu jausmu išreiškimas“.
Vasario 28 d. Nancy L. John
son pasiuntė laišką ir Terleckui
šiuo adresu^ 686410 Magadanskaya
obl., Omsukchansky raion, pos. Industrialny, ui. Sportivnaya 5-kv.17,
USSR. Ji rašo suprantanti Terlec
ko padėties rimtumą ir painfor
muoja jj, jog drauge su keliais ki
tais Kongreso nariais ji kreipėsi
laišku j sovietinę ambasadą ir da
ro ką tik gali atkreipti dėmesį į
jo padėtį.
Senatorius Charles H. Percy ko
vo 2 d. pranešė ELTAI, jog jis
kreipėsi j ambasadorių Dobryniną,
kad Terleckas butu paleistas. Pana
šiai j VLIKO iniciatyvą reagavo se
natoriai Bill Bradley, Christopher
J. Dodd, ir kt. Congressional Re
cord leidinyje kovo 2 d. išspaus
dintame pareiškime, senatorius Proxmire pagyrė Europos Parlamentą
už jo rezoliuciją apie “lietuviu per
sekiojimą“ ir paragino JAV-es rati
fikuoti Genocido konvenciją; tuo
būdu busiąs išreikštas solidarumas
su Lietuvos laisvo apsisprendimo
reikalu ir Terlecko bei j jj pana
šiu asmenų didvyriškumas nenuei
siąs veltui. Kongresmanas Dante B.
Fascell išsamiai aprašė Terlecką va
sario 21 d. Congressional Record
skiltyse.
Senatorius Ernest F. Hollings
kovo 6 d. painformavo ELTĄ
apie JAV-ių Valstybės Departamen
to atsakymą j jo kreipimąsi Ter
lecko reikalu. Asst. Secretary W.
Tapley Bennet, Jr. rašo, jog Valst.
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Brolis Mykolas Andriejauskas, lie
tuvis jėzuitas, dirbantis Rodezijoje,
kuri dabar vadinasi Zimbabwe, vie
nuolinio gyvenimo penkiasdešimtme
tį nutarė atšvęsti su savo giminė
mis Lietuvoje. 1983 m. lapkričio
mėnesį iš Lusakos orauosčio jis iš
skrido Maskvon ir laimingai pasie
kė Vilnių. Ten prasidėjo netikėtos
problemos: paaiškėjo, kad yra din
gęs vienas jo lagaminas. Iš orauos
čio M. Andriejauskas paskambino
savo giminėms, kurie tuojau atvyko
Vilniun. Bejieškant dingusio lagami
no, jam buvo pranešta, kad kaž
kas yra netvarkoje su įvažiavimo vi
za jo užsienio pase ir kad jis ne
gali būti įsileistas Lietuvon. Iš
orauosčio buvo nugabentas viešbutin, ten izoliuotas iki ryto ir se
kančią dieną grąžintas Maskvon.Din
gęs lagaminas staiga atsirado Mas
kvos muitinėje. Ten M. Andriejauskui buvo patvirtinta, kad jo užsie
nio pasas yra netvarkoje ir kad jis
turir išvykti iš Sovietu Sąjungos. Mi
licininkai M. Andriejauską palydėjo
ir įsodino j lėktuvą, skrendantį Lon
donan. Taip baigėsi lietuvio jėzuito
vienuolio kelionė į gimtąjį kraštą,
kurio nebuvo matęs beveik 50 me
tu. Tikroji ištrėmimo priežastis ne
buvo atskleista.
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NAUJOJO VYSKUPO
KONSEKRACIJOS ŽINIOS

Departamentas yra “susirūpinęs“
Terlecko padėtimi ir" ją atidžiai se
ka. JAV-iu nuomonė tuo klausi
mu buvusi pareikšta sovietams įvai
riomis progomis. Tačiau, anot jo,
“sovietai atmeta musu teisę pa
reikšti savo nuomonę apie politi
nių kaliniu kalinimą, nes jie juos
laiko kriminaliniais nusikaltėliais“.
Tai labai apriboja JAV-iu galimy
bes paveikti sovietu elgesį su kali
niais ir “mes negalime būti opti
mistais ir tikėtis, kad mes galėsi
me tiesioginiai pagerinti Terlecko
padėt)''
(ELTA)

R O D E Z
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Jo. E. vyskupo Pauliaus Antano
BALTAKIO, O.F.M., konsekracijos
iškilmės įvyks š. metu rugsėjo 14
d. (penktadienį), 2 vai. p.p. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo katedroje,
190 Cumberland Ave., Portland,
Maine.
J. E. Paulius A. Baltakis yra
paskirtas Sv. Tėvo Jono Pauliaus
II tituliniu Egaros vyskupu visiems
lietuviams’ katalikams, gyvenantiems
už Lietuvos ribų.
Konsekracijos apeigas atliks Šv.
Tėvo atsrtovas arkivyskupas Pio Laghi, Vatikano pronuncijus Washing
tone, asistuojamas vyskupo Vincen
to ©Vizgio ir Portlando vyskupo
ordinaro Edward C.O'Leary bei ki
tu, iškilmėse dalyvaujančiu vysku
pu. Pamokslą pasakys vyskupas An
tanas Deksnys.
Po konsekracijos iškilmių priėmi
mas — vakarienė bus Pranciškonų
vasarvietėje Kennebunkport, Maine.

TĖVŲ
a. a.

DIENAI

Vladui Pupieniui prisiminti

Tėveli Brangus, aš norėčiau,
Šią dieną, sveikinti Tave.
Kaip b uty linksma jei galėčiau,
Susitikti vėl Tave.
Šaltas kapas mus atskyrė,
Daug mėty kaip mane Tu palikai,
širdis mano, skausmo tiek patyrė,
Bet iš Anapus, viską Tu žinai.

Kaip gera buvo su Tavim gyventi,
Koks geras tėvas man buvai,
Dievulis neleido Tau pasenti,
Tu taip anksti iškeliavai.

Jei Tu gali mane išgirsti:
"Tėve Mūšy" maldą aš aukoju Tau,
Aš negaliu Tavęs užmiršti,
Amžiną Atilsi Dievulio aš prašau.
Nijolė

LIETUVIU ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIU KALBA

AUDIOVISUAL

DO idioma lituano
POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes
Para maiores informafõr»

Caixa Posta! 4421
01000 São Paulo, SP.

Fone: 273-0338

Rua Juatindiba, 28
03124 São Paulo, SP.

J
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tęsinys iš 1-mo psl.

savo papročius ir gyvenimo būdą^
primeta savo vergovinę santvarką.
Kiek okupantai nusinešė gyvybių,
kiek kančių iškentė didelė musu
tautos dalis Sibire. Ši žala tautosgyvybės išlaikymui didžiulė. Ji ne
pasveriama ir neapskaičtuojama pi
nigais.
O kas apskaičiuos musu kultū
ros nuostolius? Juk išbrauktos iš
tisos kartos iš kultūros kūrimo.
Trūksta dvasinių vertybių, kurias <
jos būtu sukūrusios. Ši okupacija
gali būti pražūtinga mūsų tautai.
Ar mūsų nelaukia kazachu, mord
viu bei kitu jau beveik išnaikintu
tautu likimas? Kas žino? Nekovojanti tauta ne tik dėl savo fizi
nio, bet ir dėl savo kultūrinio eg
zistavimo, gali greitai nutautėti ir
ištirpti kitose tautose. Okupacija
tęsiasi, ir mes nežinome kada ji
baigsis.
Kova nebaigta
Nesibaigia ir kova. Tik kovos
priemonės kinta. Kovotojai prisitai
ko prie pakitusiu sąlygų. Tai sun
ki ir varginanti kova. Ji reikalau
ja daug valiosjn energijos, pasišven
timo, aukų. Pirmojo pokarinio de
šimtmečio kovotoju beveik neliko:
vieni žuvo, kiti nusilpo. Kovą tę
sia jaunesnės kartos.
Ilgas okupacijos laikas, atrodan
tis be prošvaistės, nesilpnina jau
nesnės kartos laisvės siekimo. Ne
paisant masinės bolševiku propa
gandos kvailinimo, šiai kartai lais
vė ne miražas, ne abstrakti sąvo-'
ka. Ji — aiškiai suvokiama idėja.
Tai žmogaus teisė: a. būti savo
krašto šeimininku, b. laisvai pa
reikšti nuomonę dėl savo šalies
valdymo, c. laisvai skleisti savo
idėjas, d. laisvai naudotis dvasi
niais turtais ir juos kurti, e. nau
dotis savo darbo baisiais, f. lais
vai keliauti po savo kraštą ir iš
važiuoti j kitas Šalis.
Šias laisves gali įgyvendinti tik
laisva tauta, sukūrusi savo valstybę.
Okupuotame krašte žmonės negali
naudotis tokiomis elementariomis
laisvėmis.

Tautos sąmoningumas
Sąmoningą tautą sunku išlaikyti
vergijoje - tai supranta kiekvie

LIETUVA

_5"

nas okupantas. Didžiausią rūpestį
jam kelia sąmoningiausia tautos
dalis, nes ji greičiau perpranta
okupantu kėslus. Todėl teroro
smaigalį okupantai pirmiausia nu
kreipė j aktyviausią tautos dalį.
Jie griebėsi senų caro imperijos
metodu — kalėjimu ir trėmimu j
Sibirą, tik juos ištobulino. Jau
pirmaisiais imperijos egzistavimo
metais bolševikai papildė caro im
perijos prievartos arsenalą savo
naujove — konclageriais. Daugiau
kaip dvidešimt metų veikę, jie
perleido milijonus žmonių. Jau
pirmaisisia okupacijos metais j
tuos lagerius nugarmėjo ri mūsų
tautos dalis.
Okupantai pasiekia savo tikslą,
kai pavergia tautos dvasią. Aki
vaizdus dvasinis tautos atsparumas
yra kalba. Ja, kabiau negu kitais
tautiniais veiksniais, tauta išsiski
ria iš kitu tautu tarpo.
Carinė imperija didelę reikšmę
kyrė nutautinimui ir surusinimui.
Tai įvykdyti ji stengėsi 120 me
tu. Todėl mūsų tauta gerai su
pranta ką reiškia dvasinis pavergi
mas. 40 metu lietuviams buvo
uždrausta spauda gimtąja kalba.
Rusija gana grubiai vykdė nutau
tinimo politiką. Ji net neslėpė
savo tikslų, nesiskaitė su priemo
nėmis. Lietuviams uždraudė lietu
višką spaudą, draudė mokyti vai
kus gimtąja kalba, valstybinėse
įstaigose vartojo tik rusu kalbą.
Jaunus vyrus rusino ir kariuome
nėje. Lietuviu tauta skaudžiai per
gyveno savo likimą, nes okupan
tas užgavo jautriausias jos sielos
stygas.
Tokiu sunkiu metu, kai tauta
neturėjo spaudos, įsižiebė tautinis
judėjimas. Deja, praėjusiame šimt
metyje pasaulis nebuvo jautrus
mažu tautu nelaimėmis.

Pasaulis ir pavergtieji
Viešoji pasaulio nuomonė, ku
ri užjautė okupuotas šalis, buvo
nestipri ir negalėjo paveikti vals
tybių politikos raidos. Buvo dau
giau pavergtu tautu negu laisvų,
ir daugeliui žmonių atrodė visai
normalu, kad silpnesnės tautos
priklauso stipresnėms. Be to,ma
sinės ryšiu priemonės buvo ne
tobulos ir negausios. Todėl pa-

Dr. PAULO KALINAUSKAS

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

saulis mažai žinojo apie Rusijos
pavergtas tautas. Tokia tarptauti
nė padėtis ir abejingos visuome
nės pažiūros palengvino,carinei
imperijai susidoroti su pavergto
mis tautomis.
Bolševiku imperija seka caro
imperijos pėdomis, tačiau jų mu
tautinimo ir rusinimo metodų
negalima sutapatinti. Bolševikai,
metę tautu lygybės šūkius, ma
nė jas lengvai patrauksią j savo
pusę.
“Tėviškės Žiburiai“

MŪSŲ ŽINIOS
SKAUTŲ PADĖKA
Skautų-skaučių “Palangos“ Vietininkija širdingai dėkoja, šeiminin
kėms: Ksaverai Petrokas, Eugenijai
Baronas ir Mikelinai Alionienei, už
skanių valgiu paruošimą; skautui
Antanui Rudžiui už parūpinimą au
tobuso; Arnaldui ir Janetei Zizams
už įspūdingus papasakojimus apie
ju kelionę per Europą; o ypatin
gai apie Lietuvą; kunigui P. Urbaičiui už atvykimą sekmadienio Mi
šioms, p.p. Tatarūnams ir p. F.
Kulvinskienei už aplankymą mus
stovyklpje, ir visiems kurie mažiau
ar daugiau prisidėjo stovyklos ge
ram pasisekimui.

Palanga
DAUG GERO MUMS ŽADANTIS
KONSULO POVILO GAUČIO
ATSILANKYMAS
Jei kas skaito ir supranta ką
skaito ir įsigilina j ką skaito, beabejo kap. Juozo Čiuvinsko straips
nis “Konsulo P. Gaučio pagerbi
mas“, “ML“ Nr. 30., yra nepraleistinas (kaip yra mums įprasta)
be komentaru, o kas svarbiau be įgyvendinimo ten išneštų viltin
gu vieningos — su Sąjunga ir ki
tom organizacijom veiklos programacijos, mūsų kolonijos tautiniam
— religiniam atgaivinimui, ypač jau
nimo švietimo reikalu.
Tikėkimės, kad atsakingi koloni
jos -žmonės — nepaliktu ant popierio ir tu geru poetiškų išsireiš
kimų, be konkrečiu geros valios
darbu.
Atidus “ML“ skaitytojas

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

ADVOGADOS

LIPINĖLIUS - Adesivos
Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Rui 15 de Novembro, 244 • 4 anu. - conj. 9 • Fone: 37-8958
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ŽAVINGAM RIO DE JANEIRO

AUGA PAŠAUKIMŲ SKAIČIUS
į KUNIGUS

Eilių autorius, Juozas Kaributas, USA,
Kalifornijoje gyvenantis “cineastas'’, keliauto
jas, poetiškos sielos ir intuicijos lietuvis (H.M.).

Pašaukimu skaičius Azijoje, Afriko
je ir Okeanijoje patrigubėjo paskutinių
jų 20-ties metu laikotarpyje. Misijų pa
Lenkiu tau galvą, Rio,
galbos institutas "Missio" Vakaru Vo
* Menu tave mintyse,
kietijoje praneša, kad 1961 metais j
Ir saulei, kaip žarijai,
vietines kunigu seminarijas naujai pri
Ir Kristui debesyse...
imtu studentu buvo apie tūkstantį, o
1981 metais naujai priimtu seminaris
Buki man brolis, Rio,
tu buvo jau trys tūkstančiai šimtas
Gintarais tave išpuošiu.
penkiasdešimt. Bendras seminaristu
Bangomis pasidabiną,
skaičius Afrikos, Azijos ir Okeanijos
Kelsim žavingą puotą...
seminarijose tame pačiame laikotarpy
je pakilo nuo 4.440 iki 10.000.
Karštai klastinga saulė,
Ypač Afrikoje p- kilęs pašaukimo
Lyg vaiką glamonėjo.
skaičius. Ten dvidešimties metu laiko
Nesakė, nepaklausė —
tarpyje net keturguvėjo. Ugandoje te
Kiek vargu iškentėjau...
ologijos studentu yra 720, Nigerijoje
Man' blaškė pasaulio vėtros,
1.060, o Zaire, kur prieš 20 metu bu
Aš netekau namu...
vo tik 500 teologijos studentu- 1981
Ak, Rio, tu neklausi,
metais buvo jau 1.700. Azijoje aukš
Kaip dabar gyvenu.
čiausias pašaukimu skaičius yra Indijo
je, kur yra 2.500 seminaristu- Korėjo
Žinau, matei turistu,
je yra 660 ir Indonezijoje 500 studen
Visokiu rasiu ir spalvų.
tu besiruošiančiu kunigystės pašauki
Bet nieks tau nekabino
mui. Vakaru Vokietijoje veikianti mi
Ant kaklo gintaru.
sijų pagalbos organizacija "Missio"
šiuo metu išlaiko daugiau kaip 6 tūks
Gražesniu už smaragdus,
Už jūsų topazus,
tančius teologijos studentu 57-niuose
Baltijos gintarėlis,
Afrikos ir Azijos universitetuose.
Gražesnis už visus...
Nereikia rūpintis
Niekuomet gyvenime nereikia rūpin
tis, nes visada atsitinka tik du daly
kai: art^a gerai arba blogai.
Jeigu viskas išeina gerai, tai nėra
ko rūpintis, o jei blogai tai vienas iš
dvieju: arba susirgsi arba ne. Jeigu
nesusirgsi tai bus viskas gerai, jeigu
susirgsti tai vienas iš dvieju: arba pa
sveiksi, arba numirsi. Jeigu pasveiksi
tai nėra ko rūpintis, o jeigu numirsi
tai vienas iŠ dvieju: arba eisi j dangų,
arba j pragarą. Jeigu eisi j dangų tai
nėra ko rūpintis, o jeigu j pragarą, tai
susitiksi tiek pažįstamu su kuriais tu-'
rėsi pasisveikinti, kad nebus laiko ka
da rūpintis.
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RENGIAMA IŠVYKA

Nuo Sugar Lof kalno
1975 m. sausio 10 d.
Rio de Janeiro
.i

Atsitiko, kad viena ponia liko nepa
kviesta į "po atviru dangum" arbatėlę.
Užuomarša šeimininkė stengėsi ati
taisyti klaidą pokylio dienos rytą.
"Jau pervėlu", sušnypštė kviečiamoji,
"aš jau meldžiaus, kad po piet lyty".
Didžiausią žalą savo menkadvasiškumu padaro religijai, taip vadinami, pamaldesnieji žmonės. Jie lengvai įsižei
džia, ieško priekabiu, pavydi, užsikefta, užsispiria, daro pastangas tuč tuo
jau surasti keršto priemones ir būdus.
Iš tikrųjų tokie, kitais atžvilgiais pa
garbos verti tikintieji, dėl menkų nesusipratimėlių, atsikeršydami, prieina iki
rimtų skriaudų žodžiu ir darbais.
Jei tu nori nešti Kristų kitiems, pir
ma užsitikrink, kiek gali suprasti ir at
leisti kitiems. Nekantravimai ir keršta
vimai, kad ir mažmožiuose, yra tikri
Dievo ir artimo meilės žudikai.

Viešpatie išmokyk mane susivaldyti ir
padėk man visus lygiai su meile traktuoti.

Juozas Kaributas

imi

MENKADVASlSKUMAS NIEKO
NENUVEIKIA

"Mylėkite savo neprietelius, gera da
rykite tiems, kurie jūsų nekenčia, ir
melskitės už persekiojančius ir šmei
žiančius jus... Nes jei jus mylite tik
tuos, kurie jus myli, kokį turėsite užmokesnj? "
Mato (5,44 ~ 46)

Ak, Rio, buk man draugas,
Keliaukime abu.
Aš tau paseksiu-pasaką...
Kiek aš pergyvenu...
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AULAS PARTICULARES
PARA PRIMÁRIO
Rua Lourenço Franco, 16
Vila Industrial
Professora: Lilian Mikalkenas

YRA RENGIAMA SĄJUNGOSALIANÇA IŠVYKA-EKS KURSI JA |
ŠILTUS VANDENIS - CALDAS NO
VAS, RUGPIŪČIO (AGOSTO) 13
DIENĄ.
KAS NORI, GALI ĮSIRAŠYTI.
TELEF. 92-3309.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

LIETUVI.
PONTIFÍCIA

UNIVERSIDADE

CATÓLICA

PUC
CURSO DE LÍNGUA E CULTURA LITUANA
2o Semestre

Para iniciantes e adiantados
Início: 18 de agosto de 1984
Término: 9 de dezembro de 1984

Aulas aos sábados: das 9 às 12 horas

Vagas limitadas
Inscrições: R. Min. Godoy, 1029, 3o and. s/334
Informações: Tel. 63-7344 — Sr. Tatarünas

Ar jau susimokėjai sblidarumo mo
kestį BLB-nei 1984 metams? Su šiuo
įnašu tu paremsi lietuvišką veiklą ir lie
tuvybės išlaikymą šiame krašte ir dar
tau bus pasiustas "PASAULIO LIETU
VIS".
Įnašas Cr$.5.000,00 metams, kurį
galite sumokėti "Mūsų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiusti čekį Comunidade
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindiba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo.
"MUSŲ

L I E T U V Ą"

galite nusipirkti Vila Zelinos laikraščiu
kioske, šalia bažnyčios, Av. Zelina.
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KAZIMIERINÉS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ CASA VERDE; SP.
Santana bažnytiniame rajone kazimierinės, Pamaldos už Lietuvą
įvyko praeitą sekmadienį (VIII.5.)
10,30 vai., N. Sra. das Dores
bažnyčioje, Casa Verde.
Kun. Pranui Gavėnui, nespėjus
grįžti iš Venezuelos, pamaldas at
laikė kun. Petras M. Urbaitis.
proga, parapijos klebonas,
kun. Amarai, ir jo parapijiečiai
įsipareigojo, ir ateityje, maldose
dar nuoširdžiau prisiminti Lietuvą
ir kitus pavergtus kraštus.
Tarp kitko, N. S. das Dores
klebonas, — gerokai iš anksto —
kviečia mūsų Jungtinį Bendruome
nės Chorą dalyvauti parapijos 35mečio šventėje, rugsėjo (setembro)
16 dieną, 18,30 valandą.
Neatsisakykime lengvabūdiškai,
pasitaikiusios geros progos pagarsin
ti mūsų pavergtą Tėvynę, bet ko
kioje brazilu parapijoje ar įstaigoje.

SVEIKINIMAS
Lietuvj' Patrijotą, kun. PRANĄ GAVĖNĄ, Sv. Kazimiero
parapijos kleboną švenčiantį (19-08-1984) 35-jų metų kunigystės jubiliejų
SVEIKINAME

ir meldžiame Jam Aukščiausiojo palaimos, geros sveikatos,
ištvermės, sėkmės, laimingai žengti Kristaus keliu, Lietuvos
laisvės ir Nepriklausomybės atgavimo viltyje ir kovoja
S v. Juozapo Vyrų Brolija

KUNIGŲ DIENA
Šio mėnesio 5 dieną, sekmadie
nį, visoje Brazilijoje, buvo ypatin
gai paminėta "KUNIGŲ DIENA".
Rugpjūtis, iš viso, yra skirtas
maldai ir veiklai Dvasiniu Pašauki
mu žadinime, nes yra didelė ku
nigu — vienuoliu — seselių stoka
Brazilijoje.

"ML" bendradarbis

PERDEGĖ ELEKTRONIŠKOJI
GRAVIRAVIMO LEMPUTĖ

KAZIMIERINÉS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ, CARAPICU!BA,SP.
Ateinantį sekmadienį 11 valan
dą organizuojamos Pamaldos už
Lietuvą, Carapicuiboje, Centrinėje
(Matriz) bažnyčioje. Iš Šv. KazL
miero parapijos išvykstama 9 va
landą.
Kas norėtu prisidėti prie ten
vykstančiu mūsų kolonijos atstovu,
teskambina nedelsiant — 273-0338.

KAS DAR NEAPSIMOKĖJO
"ML" PRENUMERATOS?...
"ML " dar pakliuvo j didoką
bėdą perdegus elektroninei grai/iatūros lemputei. Buvo Cr$.210.000,
00 nuostolis.
"ML" administracija būtu labai
dėkinga, jei "ML" skaitytojai dar neatsilyginę už prenumeratą
— pasistengtu nedelsiant apsimokė
ti.
Dėkoja "ML" redakcija ir
administracija
BŪTINA ANKETA

Būtų labai įdomu, pravartu ir
naudinga žinoti:
1) Kiek "ML" skaitytojų' skaito
IŠTISAI savo savaitraštį.
2) Kas iš talpinamų" ML" daly
kų juos labiau domina.
3) Ką galima būtų padaryti,kad
daugiau kas su atida skaitytų, o
taip pat ir iš mūsų jaunimo —
užsisakytų ir skaitytų, mums bran
giai Rainuojančią mūsų spaudą.

Šių metu, liepos mėn. 31 die
ną, Santos miesto priemiesty,
Itanhaėm, mirė a.a. JUOZAS NA
VIKAS. Velionis sirguliavo Širdies
liga ir toji liga jį nusivedė amži
nybėn, po trečiojo širdies smūgio.
Velionis buvo uolus lietuviškos
spaudos rėmėjas ir "Mūsų Lietuva
ilgametis prenumeratorius.
Tegul bus lengvas fTau Juozai z
drėgnasis pajūrio smėlis.

Praeitą savaitę gaavuojant "ML"
30-tą numerį, perdegė elektroniško
ji lemputė. Dėl to laikraštis gero
kai pavėlavo.
Nuostolis 210.000,00 kruzeirų,
vietoj 400.000,00 kruzeirų, kaip
buvo kitoje krautuvėje reikalauta.
Tikimės, kad bent vienas kitas
iš dosnesniu ir pajėgesniu mūsų
tautinės spaudos bičiuliu prisidės
prie Šio nuostolio išlyginimo.
Už ką nuoširdžiai iš anksto dėBelaukiant grįžtant "Kunigo Pe koja
triuko", kun. P. Urbaitis, ir šioje
"ML" redakcija — administracija
nuotraukoje matomos: — modistė
mok. Sofija Misiukaitė, Ona Rudžiūtė, Veronika Dimšienė, Labda UŽSIMOKĖJO UŽ
ML"
ros Ratelio narės, aplankė paraliCr. 10.000,00
Rapolas BURÔIUS
žuotą Bruną Sapolaitę, gyv. Casa
Cr.20.000,00
Jonas BAGDŽIUS
Verde.
Juozas RATKEVIČIUS 20.000,00
Be to, "Kunigo Dienos" proga
Vladas STU LG Al T IS Cr. 15.000,00
jos pakvietė kunigą pietums p-lės
Onos Rudžiutės namuose.

-KPUU Ž U O J AUTA
Šių metų rugpjūčio mėn. 1 dieną, palydėjus j amžinojo
poilsio vietą, mylimą vyrą, brolį ir tėya A. A.
JUOZĄ NAVIKĄ, širdingai užjaučiame Juozo žmoną Eleną,
jo seserį Apoloniją, sūnus, marčias, anūkus ir visus gimines
bei pažįstamus.

MakuŠevičiu, Nikitin ri Zizaus
-šeimos

LIETUVOS NAUIUNAli in e
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MUSU ŽINIOS

LIETUVA

.Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

PO ATOSTOGŲ

Grįžo iš Europos, šį pirmadienį,
BLB-nės pirmininkas, p. Alfonsas
D. Petraitis su žmona Rože. Jie
du aplankė gimines Italijoje ir pa
keliavo po kelis Europos kraštus.
Po reikalingų atostogų, p. Alfon
sas Petraitis perima savo pareigas
Bendruomenei ir po atostogų, pa
sitvirtinęs, dar uoliau rūpinsis mū
sų kolonijos veikla.

LIUDA

MATELIONIENÉ

Atminčiai JUOZO MATELIONIO, mirusio prieš 15 metų.
Prisimename Velionį su Pagarba ir meldžiamės dėkodami už paramų ir dosnumų.
ML redakcija ir administracija

£>

IŠVYKO | AMERIKĄ.

TĖVŲ

Aleksandras Valavičius, buvęs
Jaunimo Sųjungos Pirmininkas ir
šios kadencijos Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės valdybos vicepirmi
ninkas, šio mėn. 8 d. išvyko j
Amerikų, gilinti studijas, kuriose
įgys, savo specialybei, magistro
laipsnį. Jisai yra baigęs laivyno in
žinerijos ir įmonių administracijos
kursus. Pasižymėjo kaip Jaunimo
Sųjungos pirmininkas dalyvaudamas
kongresuose ir jaunimo veikime.
Rašo j vietinę spaudų lietuvybės
temomis. Jo straipsniai pasirodo
S. Paulo ir Rio didžiulių dienraš
čių puslapiuose.
Linkime šiam tauriam Brazilijos,
lietuviui, geriausios sėkmės studijose
je ir asmeniškam gyvenime ir lauk
sime jo grįžimo kad ir vėl užimtų mūsų Bendruomenės svarbiaus i as pareigas.

DIENOS PAMINĖJUI IR PIETOS

1984 Rugpjūčio 12 d. (Agosto)
Pradžia — 12 vai.
Sųjungos-Almnęa salėje — Rua Lituânia 67 - Moóca

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ KOLONIJOJ PAMINKLO
STATYBAI, PRAÇA REPUBLICA LITUANA - VILA ZELINOJE
RENGIA: LIETUVIŲ SAJUNGA-ALIANÇA
MUZIEJAUS IR ARCHYVO KOMITETAS
Paašome "užsisakyti bilietus iš anksto
Tel: 274-5116
- 92-3309
246-4193
- 63.7344

KVIEČIAME VISUS ATVYKTI

KUN. GAVĖNAS SVEIKINA:
San Casimiro — Caracas

Nuoširdžiausių sveikinimų likusiam
ML-vos štabu i > redaktoriams, rašyto
jams, rinkėjams, lankstytojams, siun
tėjams ir, galop visiems skaityto
jams. Man asmeniškai, koks lengvu
mas, nors kiek atsitraukus nuo tų
kasdienių rūpesčių.
Dievui padedant iki greito pasimatymo.

Aleksandras Valavičius išvyko
susirūpinęs mūsų kolonijos veiki
mu. Mane sujaudino kaip jis man
paskambino prieš išvažiavimų ir pa
reiškė: Aš išvažiuoju j Amerikų
studijuoti bet noriu būti mūsų
Bendruomenė ir Jaunimo Sųjun
gos atstovas Amerikoje. Kaip grį
šiu vėl dalyvausiu lietuviškam vei
kime, ir mūsų organizacijų valdy
bose. Man rūpi lietuviškas veiki
mas mūsų kolonijoje."

Kun.

Pr.

Gavėnas

LIETUVIU ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIU KALBA

Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
:elinos PARAPIJOS KLEBONIJOJ,
E30

KUN' PRANO GAVĖNO
Pagerbime Jo 35 m. Kunigystės ir 45 m. salezietiško
gyvenimo sukaktuvėse

Tai pagirtinas šio jaunuolio
pavyzdys, vertas mūsų visų pa
garbos.

Rugpjūčio 19 dienų

J. Tatarunas

CLUBE JUVENTUS patalpose
Programa:

SVEIKINA

9:30 vai.

Palangos Vietininkija sveikina jau
navedžius: skautų vytį — KLAUDI
JŲ BUTKŲ ir vyr. skautę ROSANĄ JURČIUKONYTĘ, kurie sukū
rė naujų lietuviškų, skautiškų šeimų.

12:00 vai. - FEIJOADA
klubo iškilmių salėje — R. Juatindiba

Taip pat sveikina skautų-vytj
MARKŲ LIPĄ, laimingai sugrįžusį,
po 13 mėnesių, iš 16-tosios Vasa
rio Gimnazijos, Vokietijoje.

— Iškilmingos mišios Klubo koplyčioje —
įėjimas per R. Com. Roberto Ugolini

Pakvietimai pietums gaunami Šv.
ir pas Liudą Ralickų

Kazimiero parapijoje

Kviečia Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
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