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LIETUVIŲ IMIGRACIJOS
PAMINKLAS BRAZILIJOJE
Prieš aštuoneris metus, 1976 me
tais Brazilijos lietuviai šventė Lietu
viu Imigracijos Brazilijon Penkiasde
šimtmetį. Šio jubiliejaus parengimus
tvarkė Penkiasdešimtmečio komitetas,
išrinktas iš visu lietuvišku organizaci
jų atstovu. Komiteto Pirmininkas bu
vo Prelatas P. Ragažinskas, Vice-prrmininkas Kpt. Juozas Ciuvinskas, pa
rengimu vadovė ir iždininkė Aldona
Valavičienė.
Komiteto pastangomis buvo pada
ryta visa eilė parengimu, koncertu,
Lietuviu Imigracijos Paroda, Imigraci
jos Paroda, Imigracijos Šventė Rio
de Janeiro mieste, Tautos ir Pavasa
rio šventės S. Paulyje. Buvo išleistas
50 metu Jubiliejaus Leidinys, kurį
redagavo tėvas A. Saulaitis. Taip pat
buvo atsiektas visu São Paulo ir
ypač Vila Zelinoje gyvenančiu lietu
viu noras. Vila Zelioos aikštės vardas
buvo pakeistas iš Praça São José j
Praça Republica Lituana. Tuometinis
São Paulo burmistras Olavo Setúbal
patenkino Lietuvių Bendruomenės
Pirmininko advokato A. Sliesoraičio
prašymą, kad butu suteiktas Lietu
vos vardas Vila Zelinos aikštei, kur
prieš 50 metu pradėjo kurtis lietuviu
imigrantai ir kur buvo pastatyta pir
moji lietuviška bažnyčia Brazilijoje.
Vila Zelina tapo svarbiausias lietuviu
imigracijos ir kultūros centras ir juo
paliks visada.
Prieš aštuoneris metus dėl susidariusiu aplinkybių nebuvo atsiektas vr
su noras - pastatyti 50 MetŲ Imigracijos Paminklą. Tačiau idėja ir
mintis nebuvo užmirštos.
1982 metų pradžioje BLB-nės pir
mininkas Jonas Tatarūnas įteikė São
Paulo miestro burmistrui Reynaldo
de Barros prašymą, kad būtu refor
muota Republica Lituana aikštė ir
kad būtu pastatytas obeliskas su Ge
dimino stulpais. Deja, palankumas ir
pažadėjimai nebuvo ištesėti.
Dabartinis São Paulo burmistras
Mario Covafc dėl ekonominės situaci
jos turi daug sunkumu ir mažai lėšų.
Miesto burmistro politika yra kviesti
visuomenę, organizacijas ir kompani
jas, kad kolektyviniu būdu visi prisi
dėtu prie miesto išlaikymo ir pagrą
žinimo. Visi gali pastebėti, kad gana
geri rezultatai yra atsiekiami. Miestas
yra dažomas, valomas ir puošiamas.
Daug firmų apsiėmė globoti aikštes,
kelius ir sodus. Vila Zelinos aikštė
buvo visai negraži, apleista ir pasida-

nusi automobiliu garažu.
Naujas Vila Prudente Administra
torius Dr. Walter G. Makassian, pa
matęs Republica Lituana ankstyves
nius reformos planus, kreipėsi j Vila
Zelinos reprezentuojančius asmenis,
kad bendromis jėgomis aikštė būtu
padidinta ir pagražinta.
| Dr. Walter Makassian pasiūlymą
atsiliepė mums gerai pažįstamas pre
kybininkas Renato Mendo, sukūręs
šeimą su lietuvaite Elena Matuzonyte. Renato su šeima visada dalyvavo
ir dalyvauja lietuviu kolonijos gyveni
me, prisidėdamas ne tik finansiniai,
bet, kas daug svarbiau, taip pat or
ganizaciniame darbe. Daugelį metu
buvo Sv. Juo ząpo—para p i j o s -kornrtet o
pirmininkas ir'£ibh$fefls
kas
M.Mažvydo biblioteka

Renato Mendo, pažindamas lietu
vius ir kitus apylinkės gyvento jus, ap
siėmė organizuoti lėšų sutelkimą dėl
aikštės reformos. Jisai kreipėsi j prekybininkus ir pavienius asmenis, greitu laiku surinkdamas, reikalingas lė- .
šas dėl suolu, apšvietimo ir mozaikiško grindinio, šiandien aikštė jau vi
sai gražiai sutvarkyta. Prie lėšų sutel
kimo prisidėjo 26 firmos ir 58 pavie
niai V. Zelinos gyventojai, iš kuriu
maždaug pusė yra lietuviai. Lietuviu
Sęjunga Brazilijoje padovanojo
Cr.600.000,00, taip užmokėdama už
100 metru grindinio. Ateityje bus
paskelbta visu aukotoju sąrašas.
Vila Prudente Administratorius Dr. .
Walter G. Makassian įėjęs j kontaktą

(Tęsinys 3-čiam psl.)
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JONAS PAULIUS II

APIE ŠV.
LIETUVĄ

KAZIMIERĄ IR

Su dideliu šventumo paveldu ka
raliaus sūnūs Kazimieras pasiliko
tarp Dievo tautos savo žemėje. Pa
siliko Lietuvos Globėjas.
Šiandien musu širdys ir musu
malda ypatingu būdu krypsta j tą
žemę ir j tą tautą. Su meile ap
kabinkime visus Lietuvos sūnus ir
dukteris. Nors geografiškai būdama
Rytuose, Lietuva jau šeši šimtme
čiai tikėjimo ir katalikiškos vienybės

Jūs, kunigai, uolūs ir ištikimi
"Kristaus tarnai ir Dievo slėpimu
tvarkytojai" (1 Kor. 4,1): jūsų tikė
jimo šviesa, tikėjimo, kuris buvo už
grūdintas daugelio bandymu, iškentė
tu drauge su savo tikinčiaisiais, te
šviečia toji tikėjimo šviesa be palio
vos žmonių akivaizdoje. Su ypatinga
meile prisimenu senus ir ligonius ku-'
nigus, kurie nenuilstamai, iki pasku
tinio atodūsio dirba Viešpaties vy
nuogyne.
Jūs, kurie esate pasšaukoję Dievui
Evangelijos patarimu įžadais: savuoju
visiško Dievui pasiaukojimo liudijimu
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kurios sudaro žmogiškojo orumo pa
grindą, gražias krikščioniškas tradici
jas, kurios per ilgus šimtmečius yra
persunkusios lietuviu tautos kultūrą.
Prisimenu ypač jus, jaunime, kad
sektumėte šv. Kazimiero pavyzdi bū
dami ištikimi Dievui ir siekdami gy
venimo šventumo.
Mano ir jūsų malda, pagali a u, virs-”
ta maldavimu už ligonius, už tuos,
kurie kenčia bandymus, už visus,ku
rie gyvena Kristaus palaiminimu dva
sia: "Palaiminti jūs, kai dėl manęs
jus niekina ir persekioja bei meluo
dami visaip šmeižia. Būkite linksmi
ir džiaukitės, nes jūsų laukia gausus
atlygis danguje" (Mt. 5,11).

Bus daugiau

Kūra.

HELGA HERING
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Rua Quartim Barbosa. 6
- B. do Limão
Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Kauno arkikatedroje bazilikoje 1984 m. birželio 17 d. buvo įšventinta dvylika naujų kunigų, kurie ryžosi šiam pa
šaukimui, nepaisydami siaučiančio persekiojimo. Pirmoje eilėje — seminarijos rektorius kun. dr V BUTKUS,
vysk. A. VAIČIUS, vysk. L. POVILONIS, vysk. V. SLADKEVIČIUS ir iškilmėje dalyvavę dėstytojai

ryšiais yra susijusi su šv. Petro sos
tu Romoje.
Mintimis ir malda trokštu pasiek
ti kiekvieną tos tautos sūnų ir duk
terį.
Jūs, brangieji broliai Vyskupai,ku
rie Gerojo Ganytojo rūpestingumu,
nepaisant daugelio kliūčių, turite ves
ti lietuviu tautą išganymo keliu, stip
rinami šviesaus ir ne kartą heroiško
ištikimybės bei meilės Kristui ir Baž
nyčiai liudijimo, kurj yra palikę dau
gelis vyskupu ir kunigu jūsų tėvynė
je.

ir tyliu, dažnai mekeno nepastebimu,
bet kupinu artimo meilės darbu gy
venimu, jūs statote Jėzaus Kristaus
Kūną.
Jus, seminaristus: kupini uolumo
ir drąsos, ištvermingai nugalėdami vi
sas kliūtis, išmokite atsiliepti j Vieš
paties kvietimą.
Mintimi ir malda trokštu apkabin
ti krikščioniškąsias šeimas, kad pa
saulyje, kuris nepripažįsta religiniu
vertybių, sugebėtu perduoti savo vai
kams brangiąsias gyvenimo vertybes:
per krikštą gautąjį tikėjimą; dorybes,

f RESTORANAS 1
V8 KTORAS
Z LUKAVIČIUS
Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Santo, 118- Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL
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(Tęsinys iš 1-mo psi.)
su lietuviu organizacijų pirmininkais
pasiūlė, kad lietuvių kolonija pasta
tytu Republica Lituana aikštėje savo
tautos ir imigracijos paminklą su pil
nu São Paulo miesto burmistro suti
kimu ir paskatinimu. Jų nuomone,
lietuviu kolonija daug prisidėjo prie
São Paulo miesto išaugimo ir turi
pilną teisę iškelti šitame mieste savo
ženklą, kuris primintu ant visados
musų imigraciją ir musų tėvynę Lie
tuvą. Situacija visai pasikeitė, gavo
me paskatinimą, kad paminklas butu
pastatytas, kai prieš keletą metų
sunku buvo kalbėti apie bet kokj
panašu projektą.
Reikėjo greitai veikti. Penkisadešimtmečio Komitetas, atlikęs savo ju
biliejaus darbus, gavo naują uždavinį
ir 1981 metu rugpjūčio 25 dieną
buvo įgaliotas visu São Paulo Orga
nizacijų persiorganizuoti j Lietuviu
Muziejaus ir Arkyvo Komitetą. Šio
Komiteto Pirmininkė Aldona Valavičienė, pasitarusi su Lietuviu Sąjungos
ir Lietuviu' Bendruomenės valdybo
mis, su visu organizacijų pagelba su
tiko organizuoti LIETUVIŲ IMI
GRANTU PAMINKLO pastatymą Re
publica Lituana aikštėje. Paminklo
statybai reikalingos didelės lėšos ir
todėl jau pereiro rugpjūčio mėnesio
12 dieną buvo paruoštas pirmas pa
rengimas Lietuviu Sąjungos patalpo
se. Muziejaus ir Arkyvo Komitetas
laukia, kad ir sekančiuose parengi
muose dalyvaus daug svečiu tuo pa
remdami paminklo statybą.
Buvo nutarta pastatyti kopiją įžy
maus lietuviu skulptoriaus Juozo Zi
karo Laisvės paminklo, kuris buvo
pastatytas Kaune.
Pagal turimas fotografijas, pamink
lo projektas buvo paruoštas ir pritai
kytas architekto Rodolfo Veríssimo
de Mello. Paminklas turės maždaug
7 metru aukštumą ir stovės pačiame
aikštės centre. Paminklo statyba pa
vesta Inž. Jonui Silickui. Darbai »?u
•?
pradėti, pamatai jau gatavi ir spar
čiai paminklas kils j viršų.
Muziejaus ir Arkyvo Komitetas
laukia paramos iš visu Brazilijos lie
tuviu- Esame tikri, kad ir šį ’kartą
visi supras šito darbo tikslą ir reikšmę padėdami darbu, žodžiu ir finan
siškai.
TEN KUR MŪSŲ TĖVAI IR SE
NELIAI prieš penkiasdešimt metu iš
kėlė ir pastatė pirmąją lietuvišką bažAR ŽINOTE, KAD
MŪSŲ
LIETUVA

MUSU

LIETUVA

nyčią Brazilijoje;
TEN KUR VĖLIAU ŠIOS BAŽ
NYOlOS ŠVENTORIUJE pastatėme
lietuvišką medinį kryžių;
TEN, REPUBLICA LITUANA
AIKŠTĖJE, PASTATYSIME TAIP PAT
LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILI
JON PAMINKLĄ.
Šis paminklas išreikš musu pagar
bą ir padėką Brazilijos kraštui, kuris
mus priglaudė ir mums duoda laisvą
gyvenimą.
Jis visada patvirtins musų meilę
ir musu norą matyti laisvą tėvynę
Lietuvą.
Šis paminklas primins ateinančioms
kartoms, kad lietuviai atvyko j šitą
žemę prieš daugelį metu, dirbo, ko
vojo tiel savo gerbūvio, bet niekados
neužmiršo savo tėvu žemės Lietuvos.
Šis paminklas primins visiems, kad
lietuviu tauta taip pat prisidėjo ir
prisideda prie šito didelio krašto —
Brazilijos statybos, augimo ir išsiplė
timo ir kad lietuviu tauta taip pat
turi neužginčijamą- teisę j laisvę ir
nepriklausomybę.

Jonas Valavičius

ITALIJA
MIRĖ KARDINOLAS SLIPYJ

(Rugsėjo 7 d. Romos ligoninėje mirė 92
mėtų amžiaus Ukrainos kardinolas Josyf
Slipyj. Jis buvo Lvovo arkivyskupu ir 18
metų kalėjo sov. darbo stovyklose, kol
Chruščiovas 1963 metais leido jam išvyk
ti į Romą. Po dviejų metų jis buvo pakel
tas iį kardinolus.

PARAPIJOS 35-MEČIO
PAMINĖJIMAS
Casa Verde Sopulingosios Dievo
Motinos parapija, šio rugsėjo 16 die
ną atšventė savo 35-metj.
Buvo didelės iškilmės. Buvo daug
maldininku iš arti ir toli.
Pirmoj vietoj parapijos jaunimas
pristatė žodžiais ir vaizdais septynis
Svenč. Marijos skausmingiausios per
gyvenimus.
Sv. Mišias laikė trys kunigai. Jų
tarpe buvo ir šv. Kazimiero parapi
jos atstovas — kun. Petras Urbaitis,
kuriam klebonas pakartotinai dėkojo
už atsilankymą.
Visi maldininkai labai džiaugėsi
Don Bosko Saleziečiu choru iš Lapos.
Atrodė, kad net murai drebėjo jiems
giedant.
Pamaldų pamokslininkas manė
kad tai lietuviu choras. Taip jis ir
dėkojo choristams ir Lietuvą paminė
jo.
Šventė užsibaigė — kaip paprastai
būna — su vaišėmis parapijos salėje.
Žmonės vieningai sugiedojo "Para
béns" parapijos klebonui kunigui
Amarai. Mat, buvo ir parapųįrs ir
jos klebono 35-mečio minėjimas.
Choras iš Lapos dar daug ko kito
išpildė. Buvo tikrai smagu.
Minėjime dalyvavo nedaug lietuviu.
Lietuviai turėtu būti dėkingi šiai pa
rapijai ir jos klebonui už malonę
kartą kas mėnesį čia turėti lietuviš
kas pamaldas.
Juozas Gavėnas
ITALAI APIE LIETUVĄ

MIRĖ KUNIGAI

N. NORKŪNAS IR J. JASINEVIČIUS

Birželio 28 d. Lietuvoje mirė Reškutėnų
(Vilniaus arkivyskupijoje) klebonas kun.
Napoleonas Norkūnas, gim. 1926 m.
Birželio 29 d. Kretingos ligoninėje mirė
Kartenos klebonas kun. Jonas Jasinevičius, gim. 1909 m.
MIRĖ KUN. J. BAIKAUSKAS

Klaipėdos ligoninėje staiga mirė vieti
nis altaristas kun. Jonas Baikauskas. Ve
lionis buvo sulaukęs 80 metų amžiaus.
Kunigu įšventintas 30-tais metais, taigi
prieš ketverius metus paminėjęs kunigys
tės 50 metų jubiliejų. Kunigo Jono Baikausko laidotuvės Įvyko Klaipėdoje rugp
jūčio 28 d. Mūsų žiniomis, tai jau 17-tas
šiemet Lietuvoje miręs kunigas. Telšių
vyskupijoje ir Klaipėdos prelatūroje yra
jau daugiau kaip 50 parapijų, kurios ne
turi savo kunigo ir yra aptarnaujamos iš
kitur.

Didžioji Italijos spauda daug rašė apie
Lietuvą. Dauguma laikraščių atpasakojo
Lietuvos Vyskupų konferencijos pirminin
ko vysk. Liudo Povilonio telegramą po
piežiui Jonui Pauliui II, kurioje (Lietuvos
vyskupai dėkoja Šventajam Tėvui už svei
kiminus ir lietuvių kalba aukotas Mišias
baigiamųjų šv. Kazimiero jubiliejaus iš
kilmių Vilniuje proga.

LIETUVI.
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 "Musų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiųsti čekį Comunidade
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatind*ba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo.

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

PARDUODAMA
V.

ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,
AV. ZELINA, 831 ?

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744886
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A. Mišelis

VOKIETIS, DUKART BUVĘS
KAUNE

"'Kai vysit rusus iš Lietuvos,aš busiu
jūsų savanoriu"
V. Vokietija, Augsburgas, 1946 me
tai. Aš su šeima gyvenau išvietintu as
menų (DP) stovykloje, rūpestingoje
UNRRA globoje. Žmona, kaip gailestin
goji sesuo, dirbo stovyklos ambulatori
joje, vaikai lankė vaiku darželį, o aš stu
dijavau veterinariją ir kasdien traukiniu
važinėjau j Muencheną, kur buvo įsteig
tas UNRRA universitetas. Jame studi
javo 21 tautybės keletas tūkstančiu stu
dentu. Tarptautinei pabėgėliu organiza
cijai IRO perėmus išvietintŲ asmenų
globą ir aprūpinimą, taupumo sumeti
mais UNRRA universitetas buvo užda
rytas.
Vokiečiu universitetai priėmė tik
10°/o užsieniečiu. Veterinarijos fakul
teto studentai sukvietėme susirinkimą
ir nutarėme, kad jaunieji, dabar tik bai
gusieji gimnazijas, tegul tuo pasinaudo
ja, o mes, vyresnieji, turime jieškoti ki
tu galimybių įsigyti specialybėms. Ir ki
tų fakultetu studentai padarė panašius
nutarimus.
Aš ir mano kurso studentas A. Las-'
tas, su kuriuo pusantrų metų kasdien
važinėjom j paskaitas ir praktikos dar
bus, nutarėme nuvažiuoti j garsiąją ve
terinarijos akademiją Hanoveryje, ang
lų zonoje. Ten mus maloniai priėmė,
rūpinosi ir net valgydino bendrabučio
valgykloje mano laidos iš karo mokyk
los draugas A. Valčuškis, kuris ten stu
dijavo ir gyveno bendrabutyje. Vet.akademijos vadovybė sutiko mus priimti,
bet, pagal veikiančius okupacinės val
džios potvarkius, turime būti anglu zo
nos gyventojai. Padėkojome, pažadėjo
me apsvarstyti ir pranešti.
Grįždami namo į Augsburgą, nutarė
me pamatyti daugiau Vokietijos, pasi
rinkome kitą kelią: Dortmund-Wiesba
den-Heidelberg-Stuttgart. Vagonas bu
vo erdvus, be jokių pertvarų, pritaikin
tas dar karo metui, kad žmonės galėtu
vežtis didesnius lagaminus. Nebuvo ir
perpildytas. Vokiečiai, kaip jau anks
čiau buvau pastebėjęs, vos tik atsisėda
•
f
išsiima gražiai parengtus sumuštinius ir
pradeda valgyti. Atrodo, jie visą laiką
yra alkani. Karo metu jie tai darydavo
tyliai, persimesdami vienu- kitu žodžiu,
bet dabar buvo tiesiog jomarkas — kal
bėjo garsiai, juokavo, atrodo, buvo pa
tenkinti.
Kiek toliau nuo musų sėdėjo vienas
jaunas vyras, nieko nevalgė, nesišypsojo. Jo veidas išdžiūvęs, pageltęs. Apsivil
kęs buvusia kariška miline, tokia pat ke-

pure,.per petį pasikabinęs karišką duonmaišj, bet atrodė, kad jame jokių su
muštinių nebuvo. Sėdėjo susimąstęs,
nesižvalgė ir j jį niekas dėmesio nekrei
pė.
(ėjęs traukinio palydovas pranešė
parengti bilietus patikrinimui. Tikrini
mas ėjo greitai, tik kiek ilgiau užtruko
prie kariškai apsirengusio vyro. Išgirdo
me traukinio palydovo jau pakeltą bal
są:
— Prašau, Tamsta sumokėk, jei nesu
mokėsi sekančioje stotyje turėsi išlipti.
Mus sudomino. Priėjome prie to ka
reivio. Jis teisinosi, kad jam išdavė to
kį bilietą — valdišką.
— Tamstos biliete aiškėai parašyta:
Kassel — Fulda — Wuerzburg — Augs
burg — Muenchen. Tamsta važiuoji vi
sai kitu, daug ilgesniu keliu, kur ir kai
na yra didesnė.
Lastas pasižiūrėjo j mane, aš palen
kiau galvą, ir jis paklausė palydovą:
— Kiek markiu jis turi primokėti?
Neprisimenu dabar tiksliai, bet tai
buvo tik keliolika markiu. Mano ben
drakeleivis padavė pinigus, ir palydovas
pradėjo rašyti bilietą. Mes grįžome j sa
vo vietas. Žinodami vokiečių tarnauto
jų pareigingumą, visai tuo nesistebėjo
me.
Palydovui išėjus j kitą vagoną, buvęs
kareivis pakėlė galvą, apsižvalgė ir pa
matęs mus — priėjo.
— Aš norėčiau turėti Jūsų adresą,
kad galėčiau grąžinti pinigus, kuriuos
esu Jums skolingas.
Dabar mudu abu beveik sutartinai
atsakėm:
— Tamsta mums nesi skolingas.Tuos
pinigus, kuriuos šiandien sumokėjom,
pagelbėdami Tamstai, panaudok, kaų
kas nors kitas bus reikalingas Tamstos
pagalbos.
Ar jis gerai nesuprato mūsų ae taip
jau sklandžios vokiečių kalbos, ar jį nu
stebino musu atsakymas: jis stovėjo ša
lia nuleidęs galvą ir tik akimis mirksėjo.
— Tamsta mums nesi skolingas.
— Ačiū, — grįžo j savo vietą. Sekan
čioje stotyje šalia mūsų sėdėjęs keleivis
išlipo. AŠ pakviečiau tą buvusį kareivį
ateiti pas mus atsisėsti, nes mes jau ren
gėmės užkąsti, norėjome ir jį pavaišinti.
— Peter (pavardės gerai nenugirdau),
— ištiesė mums ranką. Mes pasisakėme
savo vardus.
— Tamsta turi būti alkanas, nes ne
mačiau valgant, — kalbėjau paduoda
mas dėžutę konservų ir duonos.
— Taip, esu alkanas, bet jau esu pri
pratęs prie badavimo. Išduodami man
bilietą, išdavė ir maisto korteles 3 die
nom, bet aš neturėjau pinigų nusipirkti
maisto.
Jis labai pamažu valgė, lyg norėda
mas, kad tas veiksmas ilgiau užsitęstų.
Mes jį raginome gerai pavalgyti, rodė-
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me, kad turime daugiau dėžučių. Tuo
laiku stovykloje mes buvome maitina
mi vien tik konservuotu maistu, todėl
ir kelionei pasiimti buvo patogu — ke
lios dėžutės konservų ir duonos.
— Peter, gal gali pasakyti, kokie rei
kalai vertė Jus važiuoti j Miuncheną vi
sai neturint pinigų.
— Aš grįšiu iš Rusijos. Ten buvau ka
ro belaisviu stovykloje. Tūkstančiai mū
sų tenai. Labai daug miršta. Sunkus
darbas, blogas maistas. Dabar rusai grą
žina tik tuos belaisvius, kurie yra nusil
pę ir nebegali dirbti — tokius, kaip aš.
Sveikų jie negrąžina. Sako - turi atsta
tyti sugriautus miestus. Atvažiavau j
Hanoverį, kur gyveno mano žmona ir
mažoji Roza — duktė, čia man pranešė,
kad ji išvyko pas savo tėvus j Muencheną. Man išdavė bilietą ir 3 dienom mais
to korteles. Aš įsėdau į pirmąjį pasitai
kiusį traukinį, norėjau greičiau susitik
ti su šeima, visai nekreipdamas dėme
sio j maršrutą, už tai turėjau pasinau
doti Jūsų paslauga. Labai ačiū, aš to
niekad neužmiršiu.
Valgant antrąją konservų dėžutę, jo
veidas įgavo kiek raudonumo, pagyvė
jo, daugiau kalbėjo, pasakojo apie savo
pergyvenimus belaisvių stovykloje,tuo
atkreipdamas dėmesį netoli sėdinčiųjų,
kurie irgi klausėsi jo pasakojimų.
— Jūs turbūt esate ne vokiečiai? Aš
tai supratau iš Jūsų kalbos, - pertrau
kęs pasakojimą paklausė.
— Teisingai, mes nesam vokiečiai.
Mes esam lietuviai.
— Lietuviai. Lietuva. Kaunas... Aš
du kartu buvau Kaune.
— Gražus miestas, tiesa?
— Miestas, kaip miestas. AŠ mačiau
ir didesnių, ir gražesnių miestų, bet
žmonės... oi tie žmonės...
— Papasakok mums savo įspūdžius
iš viešnagės Kaune, mums bus labai
įdomu išgirsti.
— Pirmą kartą buvau Kaune 1941 m.
Varėme rusus karo belaisvius miesto
gatvėmis. O jų buvo daug, labai daug.
Visi išvargę, alkani. Mums buvo įsaky
ta nieko neprileisti prie belaisvių, neleis
ti nieko paduoti, net buvo įsakyta šau
ti j neklausančius įsakymų. Bet kur tu
gali sulaikyti, kai virš sargybinių galvų
skrenda ore j belaisvių kolonas duona,
vaisiai, cigaretės, net ir drabužiai, o ten
ištiestos rankos laukia ir prašo duonos,
vandens. Tuo laiku aš maniau, kad lie
tuviai labai myli ir užjaučia rusų karei
vius. Sunku bus mums tokiame krašte,
kur gyventojai yra priešui palankūs...
— Kitą kartą buvau Kaune po 3 me
tų. Šį kartą pasikeitėm rolėmis — aš
buvau varomas miesto gatvėmis kaip
karo belaisvis. Miestas atrodė toks pat,
niekas nepasikeitė. Atrodė, kad ir žmo
nės tie patys. Stovėjo ant šaligatvių,
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kalbą, kad jau galėjo laisvai lie
tuviškai padaryti platu pranešimą
apie įspūdžius, kuriuos jam teko pa
tirti metu bėgyje. Besimokydamas
gimnazijoj turėjo progos asmeniai pa
matyti Lietuvą ir parsivežti iš ten
begales įspūdžiu, kurie yra mums vi
siems labai įdomūs. Jis matė savo
akimis ir girdėjo savo ausimis apie
visą dabartinį pavergtos musu Tėvy
nės gyvenimą. Smulkiau savo įspū
džius jis aprašys "Mūsų Lietuvoje",
tad nepraleiskite neperskaitę jo raši
nio. Juk svarbu išgirsti įspūdžius iš
tokio asmens, kuris nesivadovauja
jokia įtaka ir jokia propaganda, bet
tik tikriausiais faktais. Jo apsilanky
mas Lietuvoje gali daug pasitarnauti
visam čia gyvenančiam jaunimui, ku
riu tarpe atsiranda suklaidintu apie
musu Tėvynės padėtį. Morkus Lipas
galės visiems nuoširdžiai pasitarnauti
ir papasakoti, kaip yra tikrumoje.
Taip pat jaunuolis Lipas gražiai
papasakojo apie savo apsilankymą
Vatikane ir įspūdžius susitikus su
Šv. Tėvu ir apie Popiežiaus meilę ir
pagarbą musu Tėvynei, parodytą
ypač šv. Kazimiero 500 metu sukak
ties proga.
Pasidalinus šiais įspūdžius sekė
gražiai paruoštos vaišės, kuriu metu
visi galėjo susitikti ir pasikalbėti apie
savo gyvenimo reikalus. Toks ben
dravimas yra reikalingas nuolat. Ki
taip mes greit nebepažinsime vienas
kito. Jaunimas auga, o senieji sensta,
ir mes nuolat mažėjame skaičiumi.
Tai bent likusieji būkime vieningi ir
draugiški vieni kitiems.
Laike pobūvio įvyko labai draugiš
kas mano pagerbimas, man minint
86 metu 'sukaktį. Tad nuoširdžiai dė
koju to pagerbimo iniciatoriams ir
visiems dalyvavusiems ir man linkė
jusiems sveikatos ir bet kokiu būdu
dar prisidėti prie kolonijos vienybės
ir lietuviško darbo. Man tai buvo
didelis malonumas galint asmeniai
dalyvauti tokiame draugiškame pager
bime, nes prieš metus, aš savo 85 <
metu sukaktį atšvenčiau "Instituto
do Coração" ligoninėje. Todėl dar
kartą, labai didelis ačiū visiems.
víu

žiurėjo pro langus -r mete... maistą, vai
sius, cigaretes.
— Kodėl? AŠ ir šiandien negaliu su
prasti. Mes buvome jų priešai, okupan
tai, juos apiplėšėm, naiki nom, žudėm.
Dėl silpnos sveikatos aš buvau paskirtas
užfrontės tarnybai. Ne kartą man teko
ištuštinti tvartus, klėtis, paimti ir kitus
daiktus, kurie buvo reikalingi kariuo
menės aprūpinimui. Ir štai dabar, kai
mes bejėgiai, kai mums gali atsikeršyti,
jis mus šelpia. Kodėl?
Šito jo pasakojimo klausėsi jau ne
tik arčiau sėdintieji, bet ir kiti vagono
keleiviai sustpję ratu apie mus.
— Matote, Peter, tai galima tik tokiu
būdu paaiškinti, kad priešas yra tik ta
da, kai jis ginkluotas ir nori tave sunai
kinti, bet kai jis yra be ginklo ir j vargą
patekęs, tuomet jau jis pats yra reikalin
gas pagalbos.
— Gali būti ir taip, bet mano tautie
čiai dar iki šiol to nesupranta — kalbė
jo Peter, ranka atstumdamas jų siūlo
mą jam sumuštinį.
— Kur jūs buvote tada, kai aš sėdėjau
suvargęs, alkanas tarp jūsų. Tada jūs
manęs nematėt, ar nenorėjot matyt.
Kai traukinio palydovas pasiūlė man iš
lipti sekančioje stotyje, jūs aet juokėtės. Jūs dar nesat vargo matę, nežinot
ką reiškia būti žmogum.
— O jūs, mano mieli bičiuliai, aš nie
kada neužmiršiu šio mūsų susitikimo
ir pasakodamas apie savo buvimą Kau
ne, papasakosiu ir apie susitikimą su
kauniečiais traukinyje.
Kelionė neprailgo ir jau baigiasi, nes
sekantis sustojimas — Augsburgas, Iškraustėm savo kuprines ir likusį maistą
(jo buvo nemažai, nes A. Valiuškio dė
ka buvo sutaupyta) atidavėm mūšy
bendrakeleiviui Peteriui, kad parvežtu
lauktuvių savo šeimai.
— Peter, ar nepagalvoji, kad kada
nors ir trečią kartą gali būti Kaune?
Žinoma, Kai jūs vysit rusus iš Lietu
vos, aš būsiu pas jus savanoriu.
— Sudie, mielas Peter, busimasis sa
vanori.
Mūsų noras tęsti veterinarijos studi
jas neišsipildė. Kpt. Albinas Lastas išė
jo j darbo kuppas, kuopos vado parei
goms, aš įstojau j dantų techniku mo
kyklą.
Tėviškės Žiburiai
Lietuviu šeimos kalba yra
lietuviu kalba

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
---------------------------------------------- --------

TAUTOS IR ŠILINĖS ŠVENTĖ
ŠV: KAZIMIERO PARAPIJOJE
Šios dvigubos šventės minėjimas
prasidėjo šv. Mišių auka, klebonui
kun. Pr. Gavėnui aukojant. Per mišias
gražiai giedojo rinktinis choras, maes
trui L. Ralickui vadovaujant ir vargo
nais pritariant p. Alf. Petraičiui. Per
mišias kun. Pranas Gavėnas pasakė
gražu ir turiningą pamokslą su paaiš
kinimais ir datomis, primindamas Ma
rijos pasirodymą Lietuvoje. Ypatingą
dėmesį kreipdamas, kad tu abieju
švenčiu prasmę galėtu suprasti jauni
mas, daugumoje p. Eugenijos Bacevi
čienės vadovaujami skautai, kurie be
veik visose šventėse ar tokiu ar kito
kiu būdu pasirodo. Tai tikrai gražus
ir pagirtinas pavyzdys visiems musu
jaunuoliam., ypač tiems, kurie dar
nedalyvauja jokiuose sambūriuose.Tėveliai turėtu pagalvoti ir leisti savo
vaikučius dalyvauti kolonijos jaunimo
organizacijose. Malonu musu koloni
jai matyti vis daugėjantį susipratimą
ir patiems tėveliams būtu didelis ma
lonumas matyti savo vaikučius gra
žiai dalyvaujančius įvairiausiose kolo
nijos Šventėse bei parengimuose. To
se visose organizacijose privalėtu veik
ti ir lietuviškos mokyklėlės. Tai bū
tu tikriausias kelias paruošti ateityje
lankyti jau veikiantį lietuviu kalbos
kursą universitete.
Po Mišių Br. Lietuviu Bendruome
nės Valdybos Pirmininkas p. Alf.Petraitis pasakė labai nuoseklią kalbą,
pritaikintą šiai šventei ir bendrai pa
darydamas trumpą apžvalgą paskuti
niu 10 metu musu kolonijos gyvavi
mo. Retai tenka girdėti taip gražiai
atsiliepian apie musu kolonijos lie
tuvišką gyvenimą. Paprastai mes esa
me įpratę smerkti ir skustis, bet už
mirštame, kad gyvenimas bėga nesu
laikomu greičiu ir viskas nuolat kei
čiasi sulig susidariusiu aplinkybiųToliau teko išgirsti musu jauno
sios kartos atstovą, jaunuolį Morkų
Lipą, kuris neseniai grįžo iš Vokie
tijos lietuviu gimnazijos. Šis jaunuo
lis jau nuo mažens visuomet prisidė
jo prie lietuviško jaunimo veikimo,
todėl Br. L. Bendruomenės padeda
mas buvo išvykęs vieniems metams
j Vasario 16-tos gimnaziją. Ten trum
pu laiku taip puikiai išmoko lietuDr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS ---------------------------------------------------

Kapit. J. Ciuvinskas

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos

Inventário,

Despejo, Desquite,

Processo Crime,

Divorcio,

Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. - conj. 9 • Fone: 37-8958

SKYDELIUS su grandinėlėmis

Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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LIETUVIAI PASAULYJE
.andam šv. Kazimiero paveikslą ir
keletą lietuviu religinio meno kuri
IŠLEISTA SIBIRO MALDYNO
niu.
TREČIA LAIDA
Ant gero popieriaus išspausdin
Knygynu vitrinose Romoj ir ki
tas 80 puslapiu leidinys yra labai
tuose Italijos miestuose vėl pasiro
pataauklus savo viršiniu apipavidali
dė pasauly pagarsėjusio Sibiro lie
nimu, bet dar patrauklesnis yra
tuvaičiu maldyno "Marija, gelbėk!
jo turteys. Ryto maldos, vakaro
mus" itališkas vertimas. Tai jau
maldos, mišių auka, sakramentu
trečias šio maldyno leidimas Itali
maldos, Jėzaus Kristaus kančios
joj. Dvieju pirmųjų leidimu tiražas
apmąstymas, Kalėdų, Velykų, Sek
— 150,000 egzempliorių — buvo
minių ir kitu didžiųjų švenčių
greitai išpirktas. Trečiojo leidimo
- maldos, nuoširdus maldos pokalbis
tiražas yra 100,000 egzempliorių.
su Dievo Motina ir šventaisiais,po
Šj kartą leidinys yra pavadintas
piežiaus Pauliaus VI žodžiais ta
paprastesnių vardu — "Preghiere"
riant, dvelkia nuostabiu Šv. Dva
(Maldos). Jis yra pradedamas Mila
sios alsavimu.
no arkivyskupo kardinolo Montini,
Visose maldose yra ypač ryškus
vėliau tapusio popiežium Paulium
nepalaužiamas tikėjimas ir pasitikė
VI, trumpu atsiliepimu apie pirmą
jimas Dievu. Nuo pradžios iki pa
jį maldyno leidimą, kuris pasirodė
baigos yra gyvas laisvės rūpestis,
1962. Busimasis popiežius kardino*
susirūpinimas savo artimaisiais, sa
las Montini tada rašė:
vo tautos ir tėvynės likimu, troš
"Lietuvaičiu tremtiniu maldos
kimas savo kančia ir savo auka
yra jaudinantis labai didelės vertės
nugalėti nuodėmės apraiškas, iš
dokumentas, kurį reikėtų aukso
sklaidyti neapykantą ir skleisti
raidėmis įrašyti j tikrąją krikščio
meilę. Sibiro lietuvaitės savo mal
niškąją literatūrą, — j tą literatū
da ir savo meile apima ir priešus:
rą, kurioj galima pajusti paslaptin
"Viešpatie, pasigailėk ir tu, kurie
gąjį Šv. Dvasios alsavimą".
mus persekioja ir kankina, duok
Dešimtį pirmųjų knygelės puslair jiems pažinti Tavo meilės salduoių apima istorinis įvadas, pvado
mą .
autorius, maldyno vertėjas j italu
Nežmoniškose Sibiro tremties są
kalbą prel. Vincas Mincevičius,me
lygose Sibiro lietuvaitės maldoj iš
tęs žvilgsnį j lietuviu tautos istori
sako savąjį skausmą ir tėvynės il
ją nuo tolimiausiu laiku, ilgiau su
gesį. štai maldoj j Girkalnio Gai
sitelkia prėe pastarųjų jos dešimt
lestingumo Motiną jos sako: "Pa
mečiu, prie tragiškiausio Lietuvos
žvelk, o Motina, j musu vargo ir
istorijos laikotarpio su karinėmis
ilgesio sutrintas Širdis, j musu nuo
okupacijomis, priespauda, persekio
šalčio ir alkio pamėlusias lupas.
jimais, masinėmis gyventoju depor
Grąžink mus j Šalį, kurią mums
tacijomis.
pats dangus dovanojo, j kryžių ir
Sibiro lietuvaičiu maldynas "Ma
bažnyčių žemę, j kraštą, kurį tu
rija, gelbėki mus" iš Sibiro lage
nuo amžių pamėgai".
riu Vakarus pasiekė 1959. Maldos
IŠ Sibiro lietuvaičiu maldyno
buvo sukurtos prieš 1953. Rinki
kalba pirmųjų krikščioniu dvasia ir
nio data yra tu metu Vasario 16kankiniu heroizmas, — rašo vertė
oji. Tai keliu Sibiro tremtiniu lie
jas įvado žody. Tai maldos, kurios
tuvaičiu bendradarbiavimo vaisius.
niekada nepasens. Kol pasauly bus
Maldos lagery buvo surašytos ant
kančia, kol bus neteisingumas ir
pageltusiu popieriaus lapeliu. Kny
priespauda, tol Šios maldos nepra
gelė buvo įrišta rūpestingai išsiuvi
ras savo aktualumo. Jos visada liks
nėtu audiniu, Jos originalo nuo
aktualios ir dėl to, kad yra skir
trauką randam pirmuosiuose itališ
tingos nuo kitu maldų, panašiai,
kojo leidinio puslapiuose.
kaip Evangelija yra skirtinga nuo
Itališkojo leidinio viršelį puošia
kitu knygų... Tikim, kad šiuolaiki
Vilniaus Aušros Vartų Dievo Mo
niu kankiniu liudijimas turės lemia
tinos paveikslas. Tarp iliustracijų
mos reikšmės krikščionybės atnauji
nimui, o Lietuvos katalikam čia,

ITALIJA

DFL jouas

CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP.
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente - Fone: 273-6686
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MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

yra skirtas labai svarbus vaidmuo
Sibiro lietuvaičiu maldyno itališ
kojo vertimo trečiasis leidimas yra
baigiamas malda už laisvę: "Viešpa
tie, praradom brangenybių brangeny
bę: laisvę. Tave prašom, padėk
mum įą vėl atgauti. Išmokyk mus
ją branginti, mylėti ir ginti".
Sibiro lietuvaičiu maldynas Šiuo
metu yra labiausiai pasauly paplitu
si lietuviška knyga. Ji yra išversta*
ne tik j italu, bet ir j anglu, vo
kiečiu, prancūzu, ispanu, olandu,ki
nu, arabu' kalbas. Pakartotiniais teidimais įvairiomis kalbomis ji jau
yra pasiekusi milljoninj tiražą.
Kzl.

LIETUVIAI VIENINGI
Prieš keletą metu JAV ir Kana
dos lietuviu spauda baiminosi, kad
lietuviai turi per daug draugijų bei
klubu; kad kelios draugijos ruošia
susirinkimus bei parengimus tuo pat
metu. Tai skaldo visuomenę.
Pastaruoju metu pasirodė visai
priešingas reiškinys: parengimu datos
skelbiamos liet, spaudoje labai iš
anksto. Vienos draugijos kviečia ki
tas netik atsilankyti j parengimus,
bet ir prisidėti prie paruošiamųjų
darbu.
Daug kur skautai bendradarbiauja
su šauliais, kuri nors senesnė drau
gija — su skautais ir šauliais drauge.
Pajėgūs aktoriai ir solistai, nesvarbu,
kokiai draugijai priklausytu, j naują
liet.koloniją atvykę, apsilanko para
pijoje, piliečiu klube, ten pagieda
ar pagroja kaip mieli, laukiami sve>• •
ciai.
Šiemet Ateitininkai parengė pui
kius Šv. Kazimiero minėjimus ir
kvietė visus lietuvius atsilankyti.Ku
rortiniuose miestuose veikiančios
draugijos kvietė visus turistus daly
vauti veikloje. Šią savaitę aliai vieno
lietuvio, kurs jaučiasi jaunas ir turi
kuo važiuoti, nuskubėjo į Torontą
pamatyti operos — misterijos apie
Šv. Kazimierą, vardu "Dux Magnus"
jai muziką parašė jaunas kompozito
rius Darius Lapinskas, o libretą poetas K. Bradūnas.
Mažiausiai visuomeniniame bei
kultūriniame bendravime matyti mū'
sų jaunimo. Tai apgailėtina.

D. N.

Kažin, ar tokia pat pažanga pasi
reiškia ir pas mus, Brazilijoje?! Vis
ti k norisi tikėti, kad jau krypstama
šiuo keliu.
LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIŲ KALBA
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HENRIQUE L. ALVES
LIGONINĖJ

Didelis mūsų, ypač "ML em por
tuguês" bičiulis, Henrique Lošinskas
Alves, sekmadienj atsidūrė Servidor
Publico ligoninėj, UTEI skyriuje.
Buvo pasiruošęs sekmadienio po
pietę vykti j ligoninę aplankyti ser
gančio giminaičio, ir tam tikslui bu
vo numatęs užsukti pas klebenę kun.
Gavėnę ir vykti kartu, kai pasijuto
pats blogai — su dideliu skausmu
krūtinėj. Buvo ant greitųjų nuvežtas
j ligoninę. Daktarai tuoj atrado šir
dies priepuolį — infarktę; ir paguldė
atgaivinimo skyriuje.
Pirmadienį, aplankytas, atrodė nu
galėjęs pavoju ir ramiai sau ilsėjosi.
Gavęs kunigo palaiminimę, kreipėsi
j gretimoj lovoj gulintį kaimynę, ar
irs jis nenorįs kunigo palaiminimo.
Tačiau anas tuoj atšovė: "Eu sou
judeu". Tad kunigas ir- jam palinkė
jo: "Jahwé tebūnie su tavimi". Kai
kunigas sugrįžo su Henriku atsisvei
kinti (nes įleidžia tik po vienę), ir
anas pamosavo ranka, atsisveikinda-.
mas.
H. Lošinskui užtikrinau, kad visa
kolonija, dėkinga, yra su juo. Ir
kad ir šv. Kazimieras dar laukia iš
jo nemažai darbo.
(KPG)
LAUKIAMAS "KALĖDŲ SENELIS"
Rašo Liucija Banytė savo atsišau
kime: "Kviečiu lietuviu kilmės tėvus
bei senelius atsivesti savo vaikus ar
vaikaičius šeštadieniais, 13 vai., j
Ramovę (4 salė), kur veikia mažųjų
ansamblis "Ratukas".
Priimami vaikai nuo 3 iki 10
metų amžiaus.
Pirmasis musu tikslas — paruošti
vaikus Kalėdų šventei — sutikti
"Kalėdų senelį".
Tatai bus galima įvykdyti tiktai
su tėvu bei senelių pritarimu ir pa
galba.
Daugiau informacijų: Liucija Ba
nytė, telef. 274-1886.
KONGRESO "MANIFESTAS"

Rašo kun. Pr. Gavėnui Laisvojo
Pasaulio Lietuvių Katalikų Kongre
so organizacinio komiteto vicepirmi
ninkas akademinės programos ir in
formacijos reikalams, kun. Pr. Gai
da: "Pasigedome Jūsų kongrese, ku
ris gerai pavyko. Siunčiu Jums kon
greso manifestę. Gal pavyks Jums
paskelbti jį Brazilijos spaudoje Iš
vertus į portugajų kalbę) ir "MU

SU LIETUVOJE"
Manifestas kondensuotas, išsamus,
ryškus, apžvelgiantis religinę, tauti
nę ir politinę padėtį Lietuvoje, to
dėl labai svarbus. Lietuviškai jis iš
eis sekančiam ML numery. Turi
atsirasti ir vertėjas j portugalų kal
ba; ir stengsimės jį platinti visokiais*
būdais. Juk spauda - kartu su mal
da— lig šiol mums vienintelis ginklas
kovoje už Tėvynės laisvę.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

Šio mėn. 13 dienę įvyko BLB-nės
valdybos posėdis. Kartu posėdžiavo
taip pat, dalis Jaunimo Sęjungos val
dybos. Buvo aptarta spalio 21 die
nos išvyka j Lituanikę ir kiti reika
lai, kurie yra bendri Bendruomenei
ir Jaunimo Sęjungai. Pasitarimai bu
vo malonūs ir naudingi, taip kad suO
sitarta, kad ateityje Jaunimą Sęjunga
ir toėl dalyvaus Bendruomenės posė
džiuose.
Pirmininkavo BLB-nės vicepirmi
ninkas, Alfonsas Kublickas. IŠ Jauni
mo Sęjungos dalyvavo Flavijus Bace
vičius (pirmininkas), Šapolas, Prokopas ir Jonas Butkus.
"ATEITININKŲ ŽODIS"

Viso krašto esperantininkai lengvai
pakliūva j Spiritistu rankas. Spintis
tai yra labai pro-esperanto. Jie yra
išleidę Esperanto kalba apie 50 kny
gų apie spiritizmę, kurios eina j 92
pasaulio kraštus.
Ir čia atsiranda pastoracinė proble
ma katalikams. Daug jaunuolių tam
pa spiritistai besimokydami esperanto
kalbę spiritistų mokyklose ir jų įta
koje.
Lietuvis Esperantininkas

KAZIMIERINÉS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ PETROPOLY, RJ.

Pažįstamų Tėvų Pranciškonų kvie
čiamas, kun. Petras Urbaitis rugsėjo
(setembro) 30 dienę, laikys pamaldas
už Lietuvę gal net dvejose Petropolio
bažnyčiose.
Manoma, kad kai kurie lietuviai iš
Rio de Janeiro ir Niteroi dalyvaus
pamaldose.
Kun. Utbaitis žada atvežti plotkeles besiartinančioms Kūčioms.
Campos, R J. esperantininkai taip
pat kviečia lietuvį kunigę pamaldoms
už Lietuvę, sekmadienį, spalio 7 die
nę.
Kunigų esperantininkų labai nedaug
Brazilijoje, dėl to daug katalikikų es
Praėjusiam "ML" numery ateitinin perantininkų susideda su spiritistais ir
kai savo rašiniais užėmė beveik pus
tokiais tampa.
antro puslapio, gerai nuteikdami skai
Reikėtų, kad Vyskupai ir kunigai
tytojus savo jaunatviškom mintim —
daugiau susirūpintų šia pastoracine
ir tai lietuviškai. Tačiau rašiniai liko
problema.
be skyriaus antgalvio ATEITININKU
ŽODIS. Už kę atsiprašome rašytoju
"ML" krsp.
ir jų vadovo (Red.).
VIEŠNIOS IŠ RIO DE JANEIRO
KAZIMIERINÉS PAMALDOS
Praeito šeštadienio popietėje,(IX. 15)
RIO DE JANEIRO VALSTIJOJE
dvi sesutės — Bronislava ir Marytė
Vyčaitės lankėsi "ML" redakcijoje.
Pažįstamų Tėvų Pranciškonų kvie
Bronė ir Marytė abi gražiai kalba
čiamas, kun. Petras Urbaitis šio rug
lietuviškai, nors — kaip jos sako —
sėjo 30 dienę, sekmadienį laikys šv.
Mišias vienoj ar net dvejose Petropo- Rio de Janeire yra labai mažai pro
gų lietuviams (jau ne taip gausiems)
lio bažnyčiose. Tikimasi, kad Petrosusitikti.
polio ir Rio de Janeiro — Niterói
Kadangi 4 seserų ir 2 brolių šei
lietuviai taip pat — bent kai kas —
ma kilimu yra iš Šeduvos, dviem se
dalyvaus pamaldose už Tėvynę.
serim, buvo, tad, labai malonu čia
Be to, Campos, RJ. esperantinin
redakcijoje rasti dar vienę šeduvj —
kai, taip pat pageidauja katalikų ka
kun. Petrę Urbaitį, jau nuo 1931
peliono pas juos.
metu palikusį gimtęję Šeduvę.
Iš viso Brazilijoje trūksta kunigų
"ML" Krsp.
esperantininkų.
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Šio "ML"numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

PAMALDOS LIETUVIŠKAI

STASĖ,
VLADAS,
RYMANTÉ
STEPONAIČIAI

Šv. Kazimiero Parapijoje —
Mookoje — Sekmadieniais — 8 vai.
Šv. Juozapo Parapijoje V. Zelinoje - Sekmadieniais — 11 vai.
KAZIMI ERINĖS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ

RUDGE

RAMOS

Rugsėjo (Setembro) 23 dienę
16 va landę
šv.

Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Visi ABC miestų lietuviai yra
kviečiami dalyvauti.

PAVASARIO ŠVENTĖ
LITUANIKOJE

Spalio (outubro) 21 DIEN/y sek
madienį.
Rengia Brazilijos Lietuvii^-Bendrominė.
Programa: 10 vai.: Mišios
12 vai.: Pietus
13 vai.: Karalaitės rinki
mai, vainikavimas ir šo
kiai.
Pastaba: Pietus reikia atsivežti (bus
galima išsikepti '"Churrasco")

Gėrimai bus parduodami.
Rezervos autobuse: telefonu:

Antanas Rudys: 216-7880
Jonas Tatarūnas: 63-7344
Alfonsas Kublickas: 457-6479.

LIETUVA

Ištvermingiems ir dosniems lietuviškos spaudos rėmėjams
gili padėka ir geriausi linkėjimai —
ML redakcija ir administracija

Q|______________________ _
VEIKLOS KALENDORIUS

RŪTELĖ

Praėjusios savaitės gale, 15 ir 16
dienę, Rūtelės Tautinių Šokių grupė,
vadovaujama Marei jos Pavi Ii onytės,
dalyvavo su dideliu pasisekimu, Avar
ré miesto sukaktuvių Šventėse.

Geri darbai

Rugsėjo 23 d- Kazimierinės Pamal
dos už Lietuvę Rudge Ramos šventovė
je.
Rugsėjo 30 d.- Pietūs Sęjungos—
Aliança salėje. Rengia Muziejaus ir Ar
chyvo komisija.
Spalio (outubro) 14: SPAUDOS DIE
NA
Spalio 21 d.- Pavasario Šventė Litua
nikoj. Rengia: B. L Bendruomenė.
Lapkričio 10 d.- Kermošius SęjungosAlianęa salėje, rengiamas Muziejaus ir
Archyvo komisijos.
Lapkričio 25 d.- Sęjungos-Alianęa
visuotinas susirinkimas.

Klasės auklėtoja klausia mokinius:
— Pasakykite, kokius gerus darbus
padarėte praėjusią savaitę?
— Aš padariau bent du, — tarė To
mukas.
- Kokius?
— Šeštadienį aš aplankiau tėtę, ir ji
tuo labai džiaugėsi.
— Sekmadienį išvažiavau ir tuo te SVEČIAS IŠ URUGVAJAUS
Grįždamas iš Pasaulio Lietuvių Ka
ta dar labiau džiaugėsi.
talikų Kongreso Toronte ir dalyvavęs
Skirtumas
tt. Jėzuitų posėdžiuose Čikagoj, užsu
Mark Twain buvo paklaustas, koks
ko į São Paulę t. Jonas Giedrys, SJ,
yra skirtumas tarp klaidos ir neapsi
Montevideo lietuvių parapijos klebo
žiūrėjimo. Rašytojas truputį pagalvo
nas. Apsistojo šv. Kazimiero parapi
jęs atsakė:
joj; čia sekmadienį laikė lietuviams
— Matot; jei vietoj savo prasto liet Mišias. Ant greitųjų bando aplankyti
sargio paimsi svetimę puikų lietsargį,
nors vienę kitę iš seniai pažįstamų
tai bus paprasčiausia klaida, bet jeigu
buvusių parapiečių,
vietoj savo gero lietsargio paimsi sve
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
ti mę menkaverti, tai bus neapsižiūrė
SPAUDOS IŠLAIKYMO
jimas.

PAVASARIO SVEN
RUGSĖJO (Setembro) 30 DIENA, 13 VALANDĄ
Lietuvių Sajunga-Alianęa salėje. Rua Lituânia, 67 - Parque da Moóca

Rengia: MUZIEJAUS IR ARCHYVO KOMISIJA IR LIETUVIU SĄJUNGA BRAZILIJOJE
PIETOS, KARALAITĖS RINKIMAI, VAINIKAVIMAS, ŠOKIAI IR BALIUS...

/V,*,

KANDIDATĖS

VISAS PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIU IMIGRACIJOS PAMINKLUI PASTATYTI,
PRAÇA DA REPÚBLICA LITUÃNA - VILA ZELINA - SÃO PAULO - BRASIL

Reservas: Fones: 274-5116

-

246-4193

-

93-5470 e 92-3309

