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JAV-ése kasmet pagerbiami savano
riškai įvairiems visuomeniniams reika
lams daug savo laiko pašvenčian tieji as
menys. Šiemet tokiu pagerbtųjų asme
nų tarpe yra ir čikagietė lietuvaitė Ra
mutė Kemežaitė, išrenkant ir paskel
biant ją kaip "Outstanding Young Wo
man i America 1984".

Ramutė Kemėžaitė, plačiai besireiš
kianti visuomeninėje ir organizacinėje 
lietuviško jaunimo veikioje, yra duktė 
Waterbury, Ct., gyvenančių Jono ir 
Onos Kemežų. Turi ji artimų giminių 
ir Chicagoje, tai dėdė ir dėdienė poe
tas Kazys ir Kazytė Bradunai.

Ramutė 1980 m. Mt. St. Mary Col
lege Newbury, N.Y., įsigijo bakalauro 
laipsnį iš medicinos slaugymo mokslo. 
Tais pat metais buvo išrinkta "Who's 
Who Among Students in American U- 
niversities and Colleges". Baigusi moks
lą koledže, persikėlė i Chicaga ir įsidar
bino Illinois universiteto medicinos cen
tro priešoperaciniame ir pooperacinia
me atsigavimo skyriuje. Darbas ne tik 
atsakingas, bet ir sunkus, dažnai reika
laująs dirbti ir naktinėje pamainoje, 
bet Ramutė dėl to nesiskundžia, nes 
ji turi įgimtą meilę žmogui, taip reika
lingą jos nelengvoje profesijoje. Nežiu: 
rint nuovargio po naktinio budėjime 
ligoninėje, ji visiems turi malonų šyps
nį ir paguodos žodį jo reikalingiems.

Beveik visą savo laisvalaikį Ramutė 
skiria visuomeninei veiklai lietuvių ir 
amerikiečių tarpe. Šiuo metu yra koor
dinatorė tarp Illinois College of Nur
sing Ir ligoninės — planuoja medicinos 
seselių studenčių orientaciją praktikos 
atlikimui operacinėje ir pooperacinio 
atsigavimo kambaryje. Yra narė ir Nur
sing Policy and Procedure komitete. 
Jei pažvelgtume į kelių praėjusių metų 
jos darbus lietuviškoje visuomeninėje 
veikioje — susidarytų ilgas sąrašas.Reiš
kėsi ji ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyboje, atliko įvairias atsa
kingas pareigas V-ta ja me PLJ 
dalyvavo IV-tajame PLJ Kongrese, VI- 
tojoje Tautinėje Lietuvių Skautų sto
vykloje Australijoje. P LB įpareigota, 
lankėsi Pietų Amerikoje — Brazilijoje, 
Urugvajuje/ Argentinoje, padėdama 
ruošti ir pravesti lietuviško jaunimo 
stovyklas. Dabar Ramutė mielai talki
na Chicagoje Lietuvių Socialinių reika
lų tarnyboje kas savaitę vieną dieną 
tikrindama kraujo spaudimą vyresnio 
amžiaus žmonėms. Bet tikrieji jos ta
lentai atsiveria veikloje su lietuvišku 
jaunimu, ypač vaikais. Ilgametė Lietui 
vių Skautų organizacijos narė, už nuo-
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latmę veiklą pakelta į paskautminkės 
laipsnį, ji plačiai reiškiasi "Kernavės" 
tunte. Kai kitos to amžiaus merginos 
šeštadienių popietes praleidžia besi ruoš
damos įvairioms savaitgalio pramogoms, 
Ramutė, po pamokų lituanistinėse mo
kyklose susirinkusi gražų būrį "Kerna
vės" tunto "Mirgos" draugovės skau- 
čiukių — sueigoje Jaunimo centre. Ji 
netik sumaniai sugeba jas skautavimui 
patraukti, bet kiekvienu atveju stengia
si skiepyti meilę lietuviškoms tradici-

Kongrese, joms,papročiams ir dainai. Gražiai tal
kina ji ir kituose tunto darbuose ir 
skautiškuose renginiuose. Neseniai skau
tiškųjų talentų popietėje teko išgirsti 
ią viešai scenoje dainuojant. Savo skam
bia daina ir geru nusiteikimu ji galėtų 
patrauklesniu padaryti ne vieną viešą 
lietuvišką renginį.

Sveikiname Ramutę taip vertai įgiju
sią viešo įvertinimo amerikiečių tarpe. 
Linkime ir toliau sėkmingai reikštis ar
timo meilės ir visuomeninėje veikloje.

: ir.
"DRAUGAS"

Lietuviui iš Lenkijos, o ypač 
šiam iš Seinų parapijos, susitikti 
Popiežium buvo maloni staigmeną 
no dėmesį patraukė labai darnus foen- "4 
drosios audiencijos pravedimas. Kąjjp 
teko pastebėti, individualiniams suísfti- 
kimams Šv. Tėvas skiria daug dėmesio. 
Popiežiaus laikysena bendrosios audien
cijos metu yra labai atvira rr sukelia • 
gyvą emocionalę dalyvių reakciją.

Man Šv. Tėvą pasveikinus lenkų kal
ba ir pasakius iš kur atvykęs, Popie
žius sustojo. Aš pasakiau, jog Seinų 
parapijos lietuvių vardu dėkoju už pa
rodytą dėmesį jų poreikiams. Įteikda
mas Šv. Tėvui gražią dovanęię — lietu
vių moterų išaustą stulą — pareiškiau, 
jog čia yra simbolis lietuvių dėkingu
mo už tai, kad jau Seinų parapijos lie
tuviams ir Lietuvos katalikams yra pa
daryta, pabrėždamas, kad čia kartu 
yra ir mūsų vilties simbolis, jog lietu
vių poreikiams bus ir toliau teikiama 
globa ir rodomas dėmesys.

Šv. Tėvas susidomėjo, ar aš pats
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esu iš Seinų. Atsakiau, jog esu iš Sei
nų parapijos. Popiežius man atsakyda
mas pabrėžė, jog lietuviai, o ypatingai 
Lietuva yra jo nuolatinėse maldose, 
Šv. Tėvas padėkojo už dovaną ir pra
šė sugrįžus būtinai pasveikinti Jo var
du Seinų parapijos lietuvius.

Kartu su dovanėle įteikiau ir laišką 
adresuotą Popiežiui, kuriame išreikšta 
padėka už ligšiolinę Seinų parapijos 
lietuvių globą ir prašoma tolimesnės 
pagalbos bei dėmesio lietuvių rūpes
čiams bei problemoms.

Bronius Makauskas

UŽ BAŽNYČIOS LANKYMĄ - / 
LAUK IŠ MOKYKLOS. /

TAI LIETUVA

dėmesys į-sovietų Lietuvoje pastoviai 
vykdomus pagrindinių žmonių teisių 
ir religinės laisvės pažeidimus, diskri
minuojanti tikinčiuosius ir žmogaus 
teisių gynėjus.

“Pabandyk įsivaizduoti kraštą, ra
šoma brošiūros įžangoje kreipiantis į 
skaitytoją, kuriame gali būti įmestas 
j kalėjimą už Kalėdų švenčių viešą 
paminėjimą, kuriame gali būti tardo
mas ir diskriminuojamas už dalyvavi
mo dvasinio susitelkimo valandose,už 
bažnyčios lankymą gali būti atleistas 
Fš darbo arba pašalintas iš mokyklos. 
Tu, galbūt, tuo nepatikėsi, bet toks 
kraštas yra. Tai Lietuva“.
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mano, kad dabartinė padėtis visada 
tęsis. Pabaltiečiai stengiasi pasyviu 
pašipriežinimu apsaugoti tautieę tapa 
tybę. Lietuviu pasipriežinimui prieš 
svetimą ideologiją daug padeda jų 
religinis tikėjimas.

Pabaltijo kraštų gyventojai džiau
giasi, kai išeivijoje yra padaroma ką 
nors naudingo Pabaltijo tautų teisėm 
apginti. Estai rusų nekenčia, pažymė 
jo Randpeere, juos indentifikuodamį 
su komunizmo vergija. Jei Taline 
kas nors taisyklingai prašneka rusiš
kai, tuoj pajuntamas žmonių nedrau 
giš kūmas,

LRTV

Lietuvių Religinė Šalpa brooklyne 
dideliu tiražu atspausdino brošiūrą 
anglų kalba apie kai k/iuos žymes
niuosius gyvus ar nuy.dytus, dabarti
nius ir buvusius lieylvius sąžinės be
laisvius, >žmogau:/ceisių ir religinės 
laisvės gynėjus, Brošiūra yra iliustruo
ta minimų rznenų nuotraukomis — 
Antano Te/ecko su žmona, Vilniuje 
nužudytu 4 unigo Broniaus Laurinavi
čiaus, \

LRTV
PABĖGĘS NEBIJO KALBĖTI 

PRIEŠ SOVIETUS

,/ytauto Skuodžio, Viktoro Pet- 
/ ijolés Sadünsités. Yra pateikia- 

ųz'kiekvieno minimo asmens biografi
niai bruožai, svarbesnieji duomenys 
apie veiklą žmogaus teisių gynybos ar
ba religinėje srityje, spausdinamos iš
traukos iš minimų asmenų pareiškimo,

Nuo spalio mėnesio pradžios Jung
tinėse Amerikos Valstybėse lankosi 
šių metų vasarą j Švediją pabėgęs 
okupuotosios Estijos buvęs teisingu
mo ministro pavaduotojas Vaidas 
Randpeere. Amerikoje jis skaito pa
skaitas apie padėtį Pabaltijo kraštuos . 
Sg, yra rengiami jo susitikimai su 
spaudos, radijo ir televizijos atstovais. 
Randp ere yra jaunosios kartos es
tas, žymaus komunisto, apdovanoto 
aukštu Lenino ordinu, sūnus; Viena
me pasikalbėjime jis čptrrė Estijoje 
ir kituose Pabaltijo kraštuos o vyrau
jančias nuotaikas. Paklaustas apie bal-

UKRAINOS KB TONIKA
Vakarus pasiekė Ukrainos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos du paskutinieji nume
riai. Tai pogrindžio leidinys, panašus į 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, in
formuojantis apie religinės, laisvės varžy
mus Ukrainoje, tikinčiųjų ir apskritai 
žmogaus teisių gynėjų persekiojimus. Pa
skutiniuose dviejuose numeriuose tuo 
klausimu pateikiama daug. įvairios doku
mentinės medžiagos. Rašoma apie ukrai
niečio žmogaus teisių gynėjo Oleg Tychij 
tragišką mirtį koncentracijos stovykloje, 
apie ukrainiečių selnninininkų persekio
jimą, apie katalikų bažnyčios Lvive sude
ginimą, apie kunigui Vinicką ui gresiančią 
naują kalėjimo bausmę, primenant, kad 
šis taurus kunigas už ištikimybę kunigiš
kajai tarnybai jau 20 metų yra iškalėjęs 
sovietų koncentracijos stovyklose. Ilgame 
straipsnyje pateikiamas pranešimas apie

raštų, gynimosi kalbų, nurodoma,kur. t iečių jaunimo nusiteikimus, Rancipe-

• diploma' as yra pagarsėjęs visame pasau- 
‘ lyje dėl to, kad karo metais tarnaudamas 
Budapešte sgelbėjo daug žydų gyvybių 
Sovietai okupavę Budapeštą suėmė Wal
lenbergs ir ištrėmė j Sovietų Sąjungą, 
kur jis dingo be žinios. Pagal dabar skel
biamą pranešimą, ukrainietis Terjeras ka
lėdamas koncentracijos lageriuose patyręs, 
kad Wiailenbergas penktojo dešimtmečio

riuo pagrindu jie buvo nuteisti, kur ere atsakė, kad jaunoji karta Pabalti-
pradžioje buvęs kalinamas Kazanės psi-
chiatrinėje ligoninėje. Po -to apie jį nėra

yra ar buvo kalinami.
|į Atskirame skyrelyje brošiūros skai- 

•*: jrtytojai yra supažindinami su Lietuvos 
į; • Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katalikų Ko
i' rnitetu, nurodomi Komiteto tikslai, 

informuojama, kaip sovietinė valdžia 
yra susidorojusi su komiteto nariais. 
Suglaustai, bet ryškiai atkreipiamas

jyje nepriima komunistinės ideologi
jos ir atmeta Maskvos dominavimą, 
kad per 40 metų sovietai nepajėgė 
jaunosios kartos indoktriuucti ir ją 
palenkti komunizmui.

Paklaustas, ar pabaltiečiai tikisi at 
gauti nepriklausomybę, atsakė teigia
mai, pažymėdamas, kac žmonės ne-

F.ÃBRICA D E GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnarcus.

jokių pėdsakų.

Vakarus yra pasiekę, iš viso 6 Ukrainos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos numeriai.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltdá.
Rua Coelho BarredasJÍM - V. Prudente - Fone: 274-0677
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LIETUVIAI PASAULYJE
Rašo ML korespondentė iš Venecuelos

LIETUVIAI VENECUELOJE

Praėjo 16 Vasario minėjimas, Šv. Ka
zimiero metų uždarymas... rašau jums 
papasakoti, kaip ^viskas gražiai įvyko. 
Sujungėm abidvi šventes ir jas minėjo
me San Casimiro miestelyje. Miestelio 
parapijos kunigas bei parapiečiai lietu
vius visuomet gerai priėmė, kaip jau 
buvome patyrė nuo pereitų metų apsi
lankymo, VIII FALK metu. Tokiu bū
du, kovo 3 d., uždarėme Sv. Kazimie
ro metus, su mišiomis, kur giedojo lie
tuvių choras ir po to paminėjome ne
priklausomybę ir prisiminėm Šv. Kazi
mierą.

Minėjimo proga pasirodė "Tėvynėn". 
Šis yra naujas V.L.B. - Centro Valdy
bos leidinys. Jį redaguoja V.L.B. kolek
tyvas ir yra planuojama išleisti 4 kar
tus į metus. Pirmas numeris pasirodė 
su 22 puslapiais ir antras jau yra spaus
tuvėje. Žiniaraščio tikslas yra duoti ži
nias apie svarbiausius Bendruomenės 
gyvenimo įvykius ir informuoti iš anks
to apie veiklos planus.

Ne tik tokiais keliais pasirodo mūsų 
lietuviai. Gegužio 3 d. įvyko čia Vene- 
cueloje, Miss Venezuela rinkimai. Tik, 
kad šiais metais lietuviams turėjo skir
tingą prasmę. Sylvia Stepulionyté Mar
tinez, graži lietuvaitė, buvo kandidatė 
konkurse, atstovaudama Guarico valsti
ją. Vietiniai laikraščiai ir žurnalai jau 
buvo pradėję skelbti Sylvią kaip vieną* 
iš kandidačių, kuri turėjo daug galimy
bių. Ir koks žmonių džiaugsmas, kai 
jinai laimėjo. Dabar Sylvia atstovaus 
Venezuela! į "Miss Sul-America" ir po 
to į "Miss Universo" konkursą. Linki
me, kad jai irgi pasisektų į "Miss Uni
verso" konkursą, kuris yra didžiausias 
grožybės masto konkursas.

Sandra Saldytė-Mažeikienė

TAIP RAŠOMA AUSTRALIJOJ

Lietuvių Kalbos kursai

Jau 13 metų Viktorijos Švietimo mi
nisterijos žinioje šeštadieniais veikia lie
tuvių kalbos kursai. Pamokos vyksta 
rytais 9.12 vai. University High School 

r CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITÜANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Faciüdade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes 

Para maioret informações

l Rua Juatindiba, 28 Fone: 273-0338 03124 São Pau Io,, SP.

gimnazijos patalpose, Parkville. 1984 
metų kursai neseniai baigėsi. Turėjome 
tris klases: žemiausią, vidurinę ir High 
School Certificate lygio, kuriuose dir
ba prityrę mokytojai — p. Sadauskie
nė, p. Varnas ir Loreta Čižauskaitė. 
Šiemet reikalinga daugiau mokinių,nes 
kitaip nebus pilnos klasės ir dėlto vie
ną jų gali uždaryti.

Moksleiviai jau iš antrosios gimnazi
jos klasės kviečiami stoti j šiuos kur
sus, nes juos baigus, lietuvių kalbos 
pažymys Švietimo vienas privalomų 
dalykų gimnazijos baigimo atestate 
(High School Certificate).

Rimtai pagalvokite ir suprasite, kad 
šiems kursams įsteigti reikėjo daug pa
stangų, kol buvo išgautas pripažinimas, 
kad lietuvių kalba būtų vienu H.S.C 
dalyku. Negi dėl moksleivių trflkumo 
leisime, kad tuos kursus valdžia užda
rytų?

Ar graikai, olandai, latviai ir kiti, 
kurie įsteigė savo kursus tik po lietu
vių pastangų ir pavyzdžio, vertina sa
vo kalbą daugiau negu mes savąją?

Moksleiviai ir tėvai kviečaimi ir ragi
nami lietuvių kalbos kursais rimtai su
sirūpinti ir nedelsiant kreiptis į Lietu
vių kalbos Tėvų komitetą.

Tėviškės Aidai, 1985.1.25

L I T U A N U S

Lietuvių akademinio jaunimo leidžia
mas lietuvių žurnalas anglų kalba "Li-* 
tuanus" šiais metais mini savo gyvavi
mo trisdešimtmetį. Lietuvių Studentų 
Sąjungos įsteigtas žurnalas "Lituanus" 
savo straipsniais supažindina svetimtau
čius skaitytojus su lietuviškąja kuitūra 
ir Lietuvos problemomis. Straipsniai 
liečia labai įvairias temas: kultūrą, po
litiką, filosofiją, sociologiją, meną ir 
literatūrą, kalbotyrą, muziką, recenzuo
jamos lietuviškos knygos, ske’biami 
pranešimai apie svarbesniuosius lietuvių 
ir apskritai pabaltiečių mokslinius suva
žiavimus, spausdinamos lietuvių daili
ninkų kūrybos darbų iliustracijos. Per 
30 metų yra išėję 120 žurnalo Litua
nus stambių numerių, apimančių iš vi
so apie 10 tūkstančių puslapių. Žurna
las turi apie 4 tūkstančius prenurnera- 
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torių 96 pasaulio kraštuose. Žurnalo 
Lituanus leidimu Akademinis jaunimas 
didžiai nusipelnė lietuvybės reikalui, 
ypač lietuviškosios kultūros platinimui 
svetimųjų tarpe.

DR. OTTO VON HABSBURG
LONDONE

Gegužės 31 d., Pabaltijo tautų atstovai 
turėjo progą susitikti su Europos Parla
mento nariu dr. Otto Von Habsburgu, Jo 
pagerbimui Baltų Taryba surengė priė
mimą Latvių Namuose. Priėmime daly va* 
va diplomatinių tarnybų atstovai: Lietu
vos — B. Bailokas su ponia, Latvijos — 
P. Reinhards, Estijos — dr. J. Taub 
Taip pat buvo pakviesti įvairių pabaltie
čių organizacijų atstovai ir kiti aktyvūs 
visuomenės veikėjai. SvėfU Išstatė Zig
mas Juras.

Savo pristatyme Z. Juras pabrėžė, kad 
pabaltiečiams labai malonu ir jie yra dė
kingi už šią galimybę susitikti ir susipažin 
ti su vienu aktyviausių rėmėjų ir tikrų 
draugų kavoje dėl musų tautų laisvės ir 
nepriklausomybės. Jis taip pat atkrei
pė dalyvių dėmesį, kad dr. Habsburg yra 
ne tik Europos Parlamento narys, bet jis 
yra plačiai žinomas kaip daugelio knygų 
autorius, jo straipsniai nuolat skelbiami 
pasaulinėje spaudoje. Jis rašo net penkio
mis kalbomis. Jo plati veikla ir darbas 
žmogaus teisių klausimais žinomi visame 
pasaulyje. Taip pat padėkojo už svečio 
pastangas sėkmingai pravesti rezoliuciją 
dėl padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje. Tai buvo įvykdyta 1983 m. sausio 
mėn. 13 d.

Svečias savo kalboje priminė klausyto
jams apie sunkumus ir trukdymus, 
kuriuos teko nugalėti prieš įtraukiant š’į 
Pabaltijo tautų padėties svarstymo klausi
mų Parlamento darbotvarkėm Kalbėjo apie 
tolimesnius plaBUP Pabaltijo valstybių 
klausimu, apie Sovietų imperijos sugriuvi 
mą, smulkiai išdėstydamas Įvairias prie
žastis.

Pabaltiečių Tarybos vardu dėkojo Tary
bos pirmininkas M. Bajorinas už svečio 
malonų sutikimą dalyvauti šiame priėmi
me ir už puikią ir informuojančią kalbą. 
Po jo kalbėjo latvių atstovas P. Reinhards.

Atsisveikinant dr. Otto Von Habsburg 
prižadėjo, kad neteisėtą Pabaltijo valsty
bių 45 metų okupacijos klausimą pirmąja 
proga iškels Europos Parlamente.

KUN. P. VASERIO SUKAKTYS
Kun. Prano Vaserio 45 m. kunigystės ir 

70 m. amžiaus sukaktys buvo paminėtos 
Melbourne, Australijoje. Jis nuo 1950 m. 
aptarnauja vietos lietuvius, dirba „Tėviš
kės aidų“ redakcijoje, veikia daugelyje 
organizacijų.

SKAITYK IR PLATINK

"M0SU LIETUVA "
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DR. ELIZIEJAUS DRAUGELIO
ATSIMINIMAI

JAUNYSTĖ
Marijampolės vyrų gimnazijoje (1900 
-1909)m. Starapoíê — Senapilé ~ 
Marijampolė.

Izalona Jadzka

Mano dideliam nustebimai, kada 
aš po 5 metų baigęs Maskvos uni
versitetą ir pašauktas j karo tarny
bą (mat. prasidėjo I pašauI. karas) 
vykau pro Vilnių j frontą, aš dar 
kartą Jadzę sutikau; ji ir dabar ly
giai taip atrodė, kaipo prieš 15 
metų,K tokia pat rainiaturiška, plona, 
mikli, žavi ir jauna, tik akys jos 
jau nebeblykčiojo liepsnelėmis...

Sugrįžus po karo j Marijampolę 
aš ne tik jos, bet ir iš viso jo
kių lenkų neradau: vieni išvykę 
buvo j Lenkiją, o sulenkėję lietu
viai — atlietuvėjo...

Paskutinis "musys" su lenkoma- 
nais jyyko "Laisvės Metais". Jame 
teko dalyvauti ir man. O buvo 
štai kaip.

Kaip minėjau bažnyčioje buvo 
sakomi lenkiški pamokslai ir laiko
mos gegužinės pamaldos. Dr. K. 
Griniaus žmona aršesnė pirmeivė ir 
už patį vyrą kartą sutelkė mus 
gimnazistukus ir nusivedė j bažny
čią Sv. Mergelės Marijos litanijos 
giedoti. Prie musų prisidėjo dar ne
pažįstami vyrukai ir merginos iš 
apylinkių.

Susidarė neblogas choras.
Suėjom į vidurį bažnyčios. Pa

maldas pradėjo generolas Senkevič, 
aišku-lenkiškai. Vos spėjo lenkų 
rniesčionkos užgiedoti, kaip musų 
improvizuotas choras traukė lietu
viškai ir traukė taip darniai ir to- 

' kiu ūpu, kad lenkų balsai pasken
do. Kilo sąmyšis, triukšmas. Ir 
generolui nepavyko mūsų sustabdyt 
ir numalšyt. Jis išėjo j zakristiją, 
o mes, baigę litaniją išsiskirstėm 
namo.

Pasėkoje buvo taip patvarkyta: 
lietuviai galės litaniją giedoti 6 
vai. rytais, gi lenkai - 3 vai. po 
piet, kaip ir pirmiau.

Aišku, mums gimnazistukams ry- 
, tinis laikas buvo neparankus ir 

mes negalėjom dalyvauti lietuviško
se pamaldose. Bet užtai boikota- 
vom ir popietinės ir jose taipgi 
nedalyvavo m.

ir išlošė tik... kipšiukas.

MARIJAMPOLĖS KARALIŠKAS 
SODAS

Miesto sodas keliais atvejais bu

vo įdomus. Dėlto apie jį reikia 
plačiau parašyti. Pansšhj sodų te
ko matyti Su v. Kalvarijoje -r Su
valkų mieste. Matomai jie sodinti 
jau seniai. Prileistina, kad jų pra
džia siekia Didž. kunigaikščių ir 
karalių laikus. Nebereik ir pavadi
nimą gavo — "Karališkas sodas". 
Be šito sodo dar buvo kiek di
desni sodai vienuolyno, gimnazijos 
direktoriaus bei inspektoriaus, na 
ir vienas privatus miesto centre. 
Gi miestelėnai, ypač žydai dėl vie
tos stokos jų aeveísé. Kadangi 
gatvės buvo siauroj netaisyti ak
menimis brukuotos, o ir šaligatviai 
dar tik lentomis grįsti tai mums 
gimnazistukams buvo neįdomu to
kiose gatvėse vaikščipti. Visi išvar
dyti sodai mums buvo uždari,nors 
kartais pilni vaisių, tačiau negali
ma buvo ten nė nosies kišti, nė 
jų vaisiais naudotis.

Tiesa, buvo dar kapinės, didelės 
gražios kapinės — katalikų, protes
tantų ir pravoslavų. Jose augo ne
maža medžių (aišku — ne vaisau)}, 
krūmų. Nestigo ir gėlių. Mpinh 
gražiai tvarkomos, apvestos mūro 
tvora, tik priešakyje prie Marijam
polės — S. Kalvarijos plento tvo
ra buvo aukštų medžio rtakietų. 
Katalikų kapinių dalies dažniausia 
vartai buvo atidari, tačiau įdū 
nedideliame namelyje gyveno jų 
sargas ir dabojo, kad neĮdautados 
neskintų gėlių, nelaužytų krūmų 
ir bendrai elgtųsi paderini, rimtai, 
susikaupę. Tai ir suprantemą kad 
mums, padaužom nebuvo kai vei
kia. O ką jau ir ka'bė;, apie 
"spacieriavimą" su draugėm, ar 
šiaip panelėmis? A^ku, — nepato
gu. Vienos ž$dų kaoinės buvo 
priešingoje pusėje miesto -- tuoj 
už Degučių priemiesčio. Tačiau jos 
buvo taip apžėlę ne tu krūmais, 
kiečiais ir medžiais, kad pro aukš
tos 2 sieksnių lentų tvoros plyšius 
nesimatė nei takų; c pàminkJai 
buvo neįdomūs; kaibe kokios ce
mentinės ar kalkių lentot su 2 
sukryžiuotais trikempids ir kelio
mis raitytomis raidėmis, kurių mes 
nesupratom. Šitos kepinės buvo 
nejaukios ir mes n deed jų nelan- 
kydavom.

Taigi, lieka tik sodas, mūsų 
mielas Senapilės ni rto sodas. Čia 
buvo poilsio ir atsius h/inimo vieta. 
Čia netrūko džiaugsi c ir e;?rų. 
Vilties ir nusivylime. ir ne
apykantos. Žinome vis-. ui tik

vaikišku: mastu matuojant...
Sodas buvo viešas. Visiems atvL 

ras, prieinamas. Aišku, jame ne 
vaisiniai medžiai augo ir gėlės ne
žydėjo. Aptvertas aukštais gražiais 
štakietais, juos laikė mediniai stul
pai. Matomai tvora kadaise buvo 
žaliai nudažyta, tačiau metams 
slenkant gerofeúi apšepo, nubluko. 
Bet kadangi visa tvora buvo aoso- 
dinta spygliuotais erškėčiukais ir 
jie taip buvo susipynę, susiviję, 
kad nelabai štakietų ir matėsi. O 
ir perlipti per tvorą, buvo neįma
noma: liktų tik kelinių sklimiė&ai: 
Taigi, niekad tokiu susisiekimo bū 
du ir nesinaudojome.

Takai buvo platūs, smulkaus žvy 
ro išpilti ir suplukti. Net ir ne
susikabinę porelės galėjo lengvai 
viena pro kitą praeiti neužkliuuž 
džius. Pagrindiniai takai buvo apie 
soaą ir įžambiai į kampus. Pro 
didžiuosius vartus būtų galima ir 
vežimu įvažiuoti: toks platus takas 
buvo, tačiau retai kade tekdavo 
važiuoti. Jeigu tik kokių perengi
mų metu reikėdavo atvežti j vidų 
ryje sodo pastatytą pavi Iloną ataus 
ar limonado. Na, dar selterio ir 
šiokių tokių skanėstų, kepsnių. 
Mat kartais gimnazijos vadovybė 
surengdavo lyg ir iškilas. Kartą 
atsikvietė net cirką, ir mes savo 
akimis pamatėm įvairių žvėrių,ko
kių lig to! gyvų nebuvome matę; 
Kitą kattą buvo surengę kažin 
kurį minėjimą ir leido fejerverskus 
bengalines ugnis. Mums tai buvo 
naujiem, nes įvsiriaspa&ės ugnys 
tryško i padangę, o kitos sorog- 
davo lyg perkūno trenksmas.

Sock abipus takų augo kaštanai, 
vinkšnos, drebulės. Sodo viduryje 
keliolika eglių. Tačiau įdomiausi 
buvo 2 dideli medžiai, kurie au
go tuojau už tiltelio: jie buvo Įat 
stori ir labai aukšti; net jų šakos 
jau buvo storesnės už kaštanų 
liem&nss. Tokių mūsų apylinkėje 
nebuvome matę. Bene buvo tai 
platonai? Tai jau šiltesnių kraštų 
medžiai. Jie auga ilgši ir išauga 
milžinais.

ANAPUS MARIŲ 
Vena nei jus Ališas

paminėti Prel. Aleksandro Armino 
10 metų mirties sukaktuves Ateities 
Literatūros Fondas (Chicago) išleido 
jo poezijos rinktinę. Toje pačioje kny
goje, trumpa jžimaus dvasiškio ir poeti 
biografija. Knygą galima gauti abejose 
lietuvių parapijose ir pas Joną Tatarun. 
Av. Zelinap.1.135 tel. 63-7344

Knygos kaina 7 dol. (Cr$.35.000).
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Dr. Petras Mačiulis

(Tęsinys iš praeito nr.)

Kai 1930 m. spaliu 24 d. buvo van
dališku būdu "'Lietuvis Brazilijoj" re
dakcija ir visas jos turtas (raidės, inven
torius, archyvas) išplėštas ir sudegintas 
taip vadinami) opozicionierių lietuviu 
kun. Valaičio nusivylimas pasiekė kraš
tutines ribas.

Tris metus išvargęs, skurdęs ir dir 
bęs naudingą darbą, sukomunistėjusio 
elemento niekšingai apšmeižtas, 1931 
m. balandžio 13 d. išvyko Lietuvon,

Tat, buvo ir kunigas, [r visuomeni
ninkas ir spaudos darbininkas.

Teisybė, jis čia nepastatė bažnyčios, 
kaip Aleksote, bet šimtus, o gal ir 
tūkstančius žmonių sugebėjo grąžinti j 
padoresniu žmonių eiles, tuo pačiu di - 
del j gerą darbą padarydamas.

"Aušros" srnukimas buvo nebeišven 
giamas dar ir dėl to, kad "Sus. Liet. 
Braz". persiorganizavo ir rugsėjo 16 d. 
išleido savo laikraštį "Garsą", kuris 
"Aušros" kūrėjams ir vadovams nesigai
lėjo aitriu žodžiu ir priekaištu. Visuo
meniškas darbas savaime suskilo.

Įžanginiame žodyje "Garsas" pasisa
kė būsiąs darbininku draugas, neliesiąs. 
jokių asmenišku įsitikinimu, nevelsiąs 
žmonių į politiškus ginčus. Jis pakvietė 
inteligentus spiestis apie "Sus.Liet.Bra
zilijoj" organizaciją, kurios vienintelis 
tikslas padėti savo žmonėms.

Atsakinguoju redaktorium pasirašo 
A. Zauka, kuris (galutinai iš "Garso" 
redakcijos pasitraukė tik 1930 m. va
sario pabaigoje, suredagavęs 77 "Gar
so" numerius. Nors pats viešai nepasi
sakė atsisakymo priežasčių, tačiau A. 
Marmos, parimusio "Garso" redagavi
mą, veikla jau ir anksčiau "Sus. Liet. 
Braz." pasireiškusi jo griežta linija ro
do, kur laikraščio nukrypta. Marmai 
tepa yko suredaguoti tik dešimts nu
merių, t.y. ligi vietos policija laikraš
čio neuždarė už parodytas komunis
tams simpatijas.

Pats A. Marma ir kiti keturi lietu
viai iš Brazilijos buvo ištremti; "Garso" 
visas turtas (raidės, archyvas, skaitykla) 
politiškos policijos buvo su konfiskuo
tas.

Kaip bebūtu Garsas" rašęs, kiek 
bebūtu prirašęs neteisingų užgauliojimų, 
kartais ir nesąmonių, tačiau ir "Garsas 
judino musu koloniją iš pasiviškumo.

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

"P. A. Lietuvis" sustojo ėjęs veik 
metais anksčiau, t.y. 1929 m. liepos 
9 d., išleidęs savo 77-ą ir paskutinį nu
merį.

1929 m. sausio^ 13 d. greta "P. Ame 
rikos Lietuvio" ir "Garso" pasirodė 
trečias savaitraštis "Lietuvis Brazilijoj".

Tas pats J. Ruškys, kuris anksčiau 
redagavo "P. Am. Lietuvį", dabar pasi
rašo naujo savaitraščio redaktorium, o 
sykiu perėjo kiton biznierių kontoron 
ir dabar jau agituoja žmones pirktis 
žemes kitoj srity.

"Lietuvis Brazilijoj" nuo pat pirmoą 
savo pasirodymo dienos užėmė karingą 
toną. Nors ir šis savaitraštis sakėsi tik 
lietuviams ir lietuvybei tetarnausiąs, ta
čiau jo susimetimas biznierių kantoron, 
tu biznierių labai neaiškūs darbeliai pra
eity, o paties Ruškio ryškus persimeti
mas iš vienos kontoros kiton, negalėjo 
šaim laikraščiui sudaryti platesnės vi
suomenės simpatijų.

Ir, kai 1929 m. gegužės 10 d. visu 
pakreipi) žmonės susirinko į bendrą va
karienę atvykusiam konsului pagerbti 
vienų kitais nusiskundimai prakalbose 
pasipylė kaip iš gausybės rago.

Konsulatui įsisteigus žmonės ėmė 
per jį ieškoti savo pinigu, sukištu įvai
riose kontorose: vieni rankpinigių už 
užpirktus išsimokėjimui žemes, kiti už 
iaivokartes, dar kiti — patikėtu pinigų 
kontoroms^Tikurios tarpininkaudavo per- dainos meno dr-ja "Viltis"."Lietuviu
siuntimui Lietuvon.

Iš tų dokumentaliu skundų tuojau 
pradėjo aiškėti, jog suktybių visur bu
vo pridaryta, bet didžiausias nuošimtis 
lietuviškose kontorose.

"P. Amerikos Lietuvis" 1929 m. lie
pos 9 d. likvidavosi su skolomis.

Ne geresnis likimas buvo ir "Lietu
vio Brazilijoj", nes po 22-jų numerių 
jo skolos spaustuvei siekė apie 2.000 
milreisų, o buvę kontoros bendrinin
kai jį remti atsisakė,

Vienam savaitraščiui susilikvidavus, 
antram patekus į neišbrendamas sko
las, kolonija galėjo liktis su vienu lai
kraščiu, "Garsu". Tačiau "Garsas", dėl 
jo linijos kovojo su nesąžiningais agen
tais, o be to, dėl agresingumo prieš 
konsulatą ir apskritai prieš Lietuvą, . 
negalėjo būti bešališku kolonijos gyve
nimo atstovu.

1929 m. birželio 19 d. pajų pagrin
dais susiorganizavusi spaudos bendro-

ADVOCACIA E INOVEIS
EDSON DEOMKINAS

L į COMPRAS - VENDAS-
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Vila Sacadura Cabral • S. André

Pareito CIVIL . Dir. CRIMINAL

Direito TRABALISTA

Av. Novo Horizonte, 213 • Conj., 2 

vė "Šviesa" nuo "Garso" nusigrįžę ir 
apmokėjusi "Birutės" spaustuvei skolas, 
su naujais žmonėmis pasiėmė leisti 
"Lietuvis Brazilijoj"’.

"Garsui" sustojus 1930 m. birželio 
21 d. lietuviškos spaustuvėlės savinin
kas K. Uckus, išleido naują savaitraštį 
- "Lietuviu Aidas Brazilijoj". "Liet. 
Aidas Br." jokiai organizacijai neatsto
vavo, tačiau žmonės, kurie anksčiau 
grupavosi apie "Garsą", dabar turėjo 
savo minčių užtarėją.

Policinėmis priemonėmis uždaryta 
"Sus. Liet.Braz". sąjunga savaime nega
lėjo numirti ir nemirė, nors viešai to 
vardu savo veikimo nerodė.

1931 m. buvusiu "Sus. Liet.Braz". 
nariu dalis pasirašė apolitinės organiza
cijos "Žiburys" įstatus, bet kiti susi
vienijimo nariai susimetė kiton organi- 
zacijor — "Kultūra". Kulturiečių vei
kia pasireiškė komunistine kryptimi.

Apie slaptą kultūriečių veiklą tik 
retkarčiais pasirodydavo žinios ju leis
to laikraštuko "Musu Žodis", kuris bu»- 
vo su aiškiu komunistinės ideologijos 
parašu.

"Liet. Aidas Braz". pradžioje palai
kęs žiburiežius, vėliau ir pats nukrypo 
kulturiečių link.

1931 m. gale susikūrė "Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoj", kurion nariais įėjo 
aštuonios organizacijos: "Šviesos" b-vė,

Moterų Sąjunga", sporto sąjunga "Li
tuânia" ir visos keturios lietuvių mo
kyklos: Dr. Vinco Kudirkos, Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus, Dr. Jono Basa
navičiaus ir D.L.K. Vytauto. Šiai sąjun
gai atstovavo "Lietuvis Brazilijoj", ku
ris nuo 1934 m. 16 (276) numerio iš
ėjo jau pataisytu pavadinimu "Lietu
vis" ir buvo lietuvių kolonijos pozity
vaus kultūros darbo reiškėjas.

Šis laikraštis niekad nebuvo užakcen
tavęs kurios nors politiškos pakraipos: 
jis pasisakė būsiąs lietuvių dvasioje lei
džiamas, kad patarnautų lygiai visiems, 
kurie moka ir sugeba lietuvišką zodj 
gerbti, o būdamas "Lietuvių Sąjungos" 
organu jis stengėsi savo skiltyse gvil
denti opiausius visos kolonijos reikalus.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Martins PAVILIONIS
Adelė SIMONAViClENĖ
Elzbieta MEDEIKIENÉ
Kęstutis DRAUGELIS

Cr. 30,000
Cr.50.000
Cr.30.000
Cr.50.000
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Halina Mošinskienė

BE TĖVŲ SUSIPRATIMO, 
PRADŽIA NEĮMANOMA

Kaip žmogeliui pašonėje augančiam 
įrodysi, kad "katę traukti už uodegos" 
jai skauda? — Tenka peštelėti už plau
kų kuokšto, ar ausies galiuką pasukti 
— rėkia, bamblys, ašarų liūtis... — su
prato.

Šių dienų auklėjimo duota laisvė 
mokyklose visai kita kryptimi veda — 
į seksą. Ta tema diskutuojma spaudo
je, TV programose visokių rimtų ir la
bai, deja, menkai paruoštų "psicholo
gų", bet mažiausiai rimtų "pedagogų".

Žmonija gyveno jau prieš daugelį 
tūkstanti metų, dauginosi, tarpusavyje 
kovojo, kariavo, mylėjosi — dauginosi, 
žudėsi, kol pasiekė musų kartos eros 
2.000-metj. Jame priviso perdaug žmo
nių visuose mūsų planetos kontinen
tuose. Senieji, vadinamieji "terceira ida
de" gyvena ilgiau, nes jau net eskimų 
tautoje nebeleidžiama senukus tėvus iš
varyti iš "jurtos" j ledynus baltų meš
kų maistui. Civilizacijos pastangomis, 
kurių pradą davė krikščionybė, apsau- 
gojama yra kiekvieno žmogaus gyvybė, 
kol jis miršta natūralia mirtimi. Čia 
nieko bendro neturi jokie "sexo" klau
siniai ar problemos.

Yra daug svarbesnės, sunkiai spren
džiamos ir labai skaudžios dilemos na
cionalinio — tautinio išlaikymo išeivijo
je — šio straipsnio pagrinde — Lietuvy
bės išlaikymas už Lietuvos ribų, išeivi
joje. Mes gyvename krašte, kuris turi 
labai netolimą praeitį, sudarytą invazi-' 
jos įvairių tautų XVI šimtmetyje portu
galų. Ne man gilintis ir aiškinti Brazili
jos Valstybės istorinius įvykius. Juos 
daug geriau žino mano vaikai čia baigę 
mokyklas, o dabar jos mokosi anūkai.

Ir kai buvo "atrasta" Brazilija, Lie
tuva buvo Europoje didinga valstybė 
"Nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų" galybė. 
Mes, deja, šiandieną tegalime praeitimi 
didžiuotis, bet esame palikuonys tautos, 
kuri dar gyva sava kalba kalbanti, išsi
tarkite atvirai, lietuviai tėvai, kame glū
di Brazilijos piliečio, gyventojo nacio
nalinis patriotizmas?

"Skaistusis" nutautėjęs lietuvių jauni
me, kodėl jums Brazilija tokia sava? - 

f advocacia 1 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMĮNIOS
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OAB S/P 43890 
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Futbolo rungtynės? ... O visa kita? — 
Patogios tarnybos,šeimoje tarnaitės,mor- 
domai ir t.t.?

I Sveikiname I

I Kun. PETRA URBAITI ir kun. PETRĄ , |
® 'wilW RUKŠJ vardinių proga, linkime sveikatos, sek- r
® m®s 'r kantrybės toliau dirbti su mumis ir mus
§ lankyti. Labdaros Ratelis

Ligoniai ir seneliai

Susikavniisi mergvtč

Šiltas klimatas, pajūriai? Karnavalas?

navalą" pasiruošę šokti laidodami Bra 
zilijos Prezidentą, o, "plikomis krūti
mis" merga sketeriojasi Brazilijos him 
ną histeriškai rėkaudama. - Ar Tu ga 
lėtum laidoti tokiu būdu savo tėvą, 
mylimą mamą? .

Ár šiandieną ir toje "ateistų Lietu
voje" taip atsisveikinama su Amžiny
bėn išėjusiu žmogumi?

Kalbu į Jus visus — ypač jaunų šei 
mų lietuvius, nes turiu teisę kalbėti 
tos Lietuvos vardu, kurioje, subrendai 
baigiau mokslus ir pati palikau ten sa 
vo auklėtinių gausą, keliančią didį Lie 
tu vos vardą visose respublikose savo 
kultūriniais, rašto ir meno pasiekimais 
Jie laiko Lietuvą ant savo nelinkstan
čių pečių.

Mylėkite Lietuvą ir brandinginte lie 
tuviškai kalbančius vaikus.

Tai yra Jūsų pagrindinė duoklė pre 
senių testamentui.

P. S. Mylėti Lietuvą iš tolo, rodos, ne 
įmanoma, bet jei prieš miegą vai
kai kalbės lietuviškai maldas už
tėvelių ir artimųjų sveikatą, jei ra 
sis mokyklėlė, kur jų pačių iš
puoštoje piešiniais rasis Lietuvos

Pateisinu. Kiekvienam gera savo "mor 
domijoje", bet? Jūs esate lietuviai. — 
Jus tėvai čia augino Lietuvai, visi jie. 
Tie savo skurdaus gyvenimo pradžioje 
klampoję purvynus j pirmąsias mokyk
las, tie, jas statė savo rankomis ir sun
kiais darbais išvargusia dvasia, ir skam
bėjo pliki tik žiurkių ir žebenkščių 
krūmokšniai, kelmynų tankumynai lie
tuvio daina, kai augo Vila Belos mokyk
la, kai radosi Mookoje, St. Andrė kal
nelyje, dar kitur ir kitur... Nejaugi liks4 
be atgarsio toji nuostabios aukos praei
tis? .

Nejaugi, Jaunime skaistusis, Jūs iki 
šiol nenuvokiate, kur link savo šeimos 
vedate? — Tavo aplinkoje juk net "kar 

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

vaizdeliai, ar jie sienose suras Tė
vynės vaizdų fotografijas ar lito
grafijas, vaikai tuo susidomės,gal 
ne tuo pačiu momentu, bet radę 
panašų vaizdelį savo kambary sa
kys: "Va, šitą mums mokytoja 
rodė". — tikėkite tas vaizdas liks 
iki senatvės jo atminty, kaip ties 
jo lovele pakabintas kryželis , ar 
Madonos veidas.

JUOKAI
Senesnė moteris, įlipusi į autobusą, ne

bematė laisvos vietos atsisėsti.
Konduktorius, tai pastebėjęs, rodyda. 

majį, į. sėdintį jauną vyruką, garsiai sako 
„Ponia., tas jaunas ponas, malonia 

su t iko pasaugoti -kėdę jums!“ —

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 ás 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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RINKIME PARAŠUS UŽ LIETUVOS 
KANKINIUS

E 
K Amerikos gavę paraginimą São 

Paulo Ateitininkai ėmėsi rinkti para
šus už kalinių kunigų Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus išlaisvinimą. 
Tam reikalui yra atspausdinti specia
lus lapai ir jau yra surinkta keli tūks
tančiai parašų. Dauguma pasirašiusių 
yra svetimtaučių. Visus, ypač toliau 
gyvenančius, lietuvius sunku pasiekti. 
O parašų rinkimas turėtų būti visų lie
tuvių reikalas. Nė vienas lietuvis netu
rėtų atsisakyti padėti savo kaliniams.
Todėl visi yra prašomi pasiimti lapą 
V. Zelinos klebonijoje ir rinkti para
šus. Tarp savo draugų, kaimynų ir pa
žįstamų. Nėra nė vieno žmogaus, ku
ris neturi 50-ties pažįstamų ir negalė
tų jų paprašyti pasirašyti. Jei kas tik
rai negalėtų rinkti, teužeina bent pats 
pasirašyti.

Mums, kurie gerai pažįstame komu
nistinę sistemą, sunku yra tikėti, kad 
komunistai teiktųsi nuteistuosius pa
leisti. O ir taip atsitinka, Laisvojo Pa-' 
šaulio Lietuvių akcijos dėka buvo iš
laisvintas Simonas Kudirka, ir visa eilė 
lietuvių net iš Sibiro išvažiavo į laisvę. 
Tačiau yra žinomas faktas, kad jei ka
linys pasidaro žinomas laisvame pasau
lyje, tai. jis kalėjime yra geriau trak
tuojamas. Buvę kaliniai pasakoja, kad 
jei kurį kalinį pradeda geriau traktuo
ti, tai jau visi kaliniai supranta, kad 
kas nors juo laisvame pasaulyje pradė
jo rūpintis. Propagandos bijo visi,ypač 
jos bijo diktatoriai. Musų krikščionių 
ypatinga pareiga rūpintis kaliniais. 
Kristus pasakė: buvau kalinys ir jus 
aplankėte mane. Ištikrųjų, sakau jums: 
kiek kartų tai padarėte vienam iš; ma
žiausių mano brolių, man padarėte, 
(plg. Mat.25,40).

UŽSIMOKĖJO UŽ
Claudio BUTKUS
Valentą DAMAS
Jonas JAKATANVISKI 
Carios ČEPU KAS 
Algirdas MOŠINSKIS

"ML"
Cr.50.000
Cr.30.000
Cr.40.000
Cr.30.000
Cr100.000

MUSU LIETUVA

MIŠIOS
uz a. a

ANDRIŲ STANKŪNĄ ir ONĄ PLEČKAITYTĘ 
bus atlaikytos sekmadienį, liepos 7 d. 16:15 vai. 
N.S. das Dores bažnyčioje Casa Verde. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi dalyvauti.

Stankūnų šeima

ŽINIOS Iš CIDADE OCIAN LIEPOS MĖNESIO GIMTADIENIAI

Ona Savičienė džiaugiasi bent retkai1- 
tiniu kunigo pas ją atsilankymu. Pasta
rojo atsilankymas (VI.28) proga ji už
prašė Mišias už savo gimines ir arti
muosius mirusius: Stasį Savičių, Zofiją 
Kazanauskienę, Povilą Joteiką, Uršulę 
Joteikienę, Vincą Kuliešių.

Ona Savičienė taip pat prisimena 
gyvuosius gimines ir artimuosius ir vi
sus kviečia nors dvasiniai dalyvauti Mi
šiose, kurios bus atlaikytos šv. Kazi
miero p-jos koplyčioje liepos 21 dieną, 
8 valandą. (KPU)

KAIMYNINĖS PARAPIJOS 50-METIS

Arkangelo šv. Rapolo (São Rafael) 
Alto da Moóca bairro parapija šiemet 
mini auksinę savo gyvavimo sukaktį.

Graži bažnyčia buvo perdekoruota. 
Vyko dvi savaites užsitęsusi šventė.

Iškilmingos padėkos Mišios buvo bir
želio 30. Jas laikė rajoninis vyskupas 
Dom Luciano, Barreto vyskupas Dom 
Antonio ir virš dešimt aplinkinių para
pijų kunigų. Šv. Kazimiero parapijai 
atstovavo kun. Petras Urbaitis.

Parapiją prieš 50 metų įkūrė tėvai 
barnabitai; ir iki šiandien ją aptarnauja. 
Dabartinis klebonas, pe. Morando, pa
laiko glaudžius santykius su šv. Kazi
miero parapija ir adoracijos koplyčia 

_ Rua Tabajaras, 556. Adoracijos centrą 
per pamokslą pristatė pats vyskupas, 
Dom Luciano.j __ ...______________

LIET UVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA 
LIETUVIU KALBA

Lietuvių Sąjungos Valdyba sveikina 
ir daug sėkmės linki savo nariams gim
tadienio proga.

06/7 — Wilma J. Žvingiela
09/7 — Helena Mazurkevičius Baužys
09/7 — Lucia Banys
11/7 — Tomaz Catafay
12/7 — Renato Mendo
13/7 — Audra L Antanaitis Catafay
15/7 — Vytautas José Bendžius
18/7 — José Rimša Filho
18/7 — Alfredo Durazzo
20/7 — Juozas Vasiliauskas
20/7 — Ona Podžiūnas Popic
21/7 — Regina Celia Karsokas
25/7 — Jonas Jakatanvisky
25/7 — Helena Jakatanvisky
26/7 — Ona Žibienė
26/7 — Kazys Bacevičius
26/7 — Nelson Ambrozevičius
29/7 — Kazys Baužys
30/7 — Eudokia Polišaitis
30/7 — Marytė Bumbles

SUKŪRĖ NAUJĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ

Birželio 8 Lins mieste, Dom Bosco j 
parapijos bažnyčioj susituokė Gilber- į 
tas Jasinkevičius su Rosangela Fernan
des Ferreira. Jtó

Jauniesiems gausios AugščiausiojęH-įį 
Dala i mos.

VEIKLOS KALENDORIUS I I•j-
Liepos 14: Šventkelionė į Aparecidą
Liepos 20-28: Skautų stovykla Lituanikoj.
Rugpjūčio 4: Tėvo Dienos minėjimas Sąjun

goj. !'
Rugpjūčio 11: Kunigo Diena šv. Kazimiero i 

p-joj.
Rugpiučio 28: Šv. Kazimiero konkurso pre- 

miavimas.
Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazi

miero parapijoj).
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj

(B LB)
Spalio: Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėji

mas.
Gruodžio 31: Maujųjų Metų sutikimas Są- 

jungpje.
- fe-r



8 MŪSŲ L i E T L V A NR. 26 (1915) 1985.VÍI.4

PETRINĖS MOKOJ

i.XlX’traHaca

Sio "ML*” numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

Praeitą šeštadienį, birželio 29 d., 
šv. Kazimiero parapijoj, buvo linksmai 
atšvęstos Antaninės, Joninės, Vladinės 
ir Petrinės. Sv. Petro ir Pauliaus šven
tės mišias konceiebravo kunigai Petrai 
Rukšys ir Urbaitis.

Mišiose buvo prisiminti visi, kurie 
šventė vardines ir mirusieji bičiuliai:
t. Jonas Bružikas, t. Vladas Mikalaus
kas, Antanas Ralickas, Jonas Dimša, 
Jonukas Rudys, Jonas Gorskis, Vladas 
Pavilavičius, Povilas Buitvydas, Petras 
Rutkauskas ir Paulina Sukarevičienė.

Kun. P. Rukšys pasakė trumpę pa
mokslėlį pašaukimų tema. Per Mišias 
choras, vadovaujamas Liudo Ralicko, 
gražiai giedojo.

Salėje vaišės prasidėjo su sveikini
mais, kuriuos gražiai paskaitė Ona Rut
kauskienė. Sveikino Antanus, Jonus, 
Vladus, Petrus ir Povilus. Ypatingai 
buvo pasveikintas kun. Petriukas, kuris 
per petrines šiemet įėjo j "pilnametys
tę", t.y. jam sukako 18 metų kunigys
tės. Jeigu jaunuoliai ypatingai švenčia 
18-tuosius metus, tai galima ir kunigui. 
Buvo sugiedota Ilgiausių metų ir pasi
vaišinta torta. Vaisęs dalyviai šnekučia
vosi, dainavo ir džiaugėsi, kad gavo 
progą vėl susitikti ir kartu praleisti po
rą valandų gražioj ir linksmoj nuotai
koj. \

Sveikiname visus, kurie šventė vardi
nes ir kun. Petriuką tapusiu pilname- . 
čiu kunigu.

Rengėjai

LITUANIKA

Atidesni Lituanikos lankytojai paste
bėjo, kad paskutiniu metu Lituanika 
darosi vis gražesnė: pradėta kultyvuoti 
žolė Lietuvos aikštėje, tvarkomas plo
tas tarp svečių namo ir koplyčios. Kop
lyčios šventoriaus žolė gražesnė. Ir vi
sa tai buvo galima padaryti tik dėlto, 
kad p.p. V.L Baniai Lituanikai pado
vanojo didelę ir labai gerą žolei pjauti 
mašiną, (kuri geradariam tuo laiku kai
navo pusę milijono kruzeirų), ir p.p. 
A.V. Pumpučiai padovanojo vielas (ca
bo) reikalingas mašinos darbui ir tuo 
būdu sutaupė Sv. Juozapo Bendruome-

(200.U00 kruzeirų)
Aukoto ja ms-rėmėjams gili padėka ir geriausi linkėjimai 

ML redakcija ir administracija

klauso taip pat nuo visų Lituanikos 
lankytojų.'

Siginali vasarnamis jau visai baigtas. 
Šeimininkai kas savaitę važiuoja tvarky
ti namo aplinką, valo, sodina daržą, 
gėles ir medžius. Bacevičių namo sie
nos jau kyla. Tumų namas jau baigtas, 
šiuo metu tvarkomas kiemas. Per Li
tuaniką perėjo šalna ir nušaldė, kai 
kurių augalų viršūnes. Tačiau pas kai
mynus šalna buvo daug stipresnė ir 
tuos pačius augalus nukirto iki šaknų. 
Šalnos pasėkoje ir pievos iš žalios spal
vos perėjo j geltoną.

Kiekvieną savaitgalį Lituanikoje ilsi
si kelios šeimos. Dabar prasidedant 
mokyklų atostogoms, L ituanika laukia 
daugiau svečių. Šia lietuviška sodyba 
gali pasinaudoti ir tie, kurie neturi sa- j 
vo vasarnamių: jų laukia svečių namah | 
Daugiau informacijų galima gauti tele- ® 
fonu 63-5975. ‘ , |

'CEDAU" DOMISI KAZiMiERINiU
KONKURSU

Rio de Janeiro universitete veikianti 
MUDES — Movimento Universitário 
Desenvolvimento Economics e Social, 
kuriam priklauso CE DAU — Centro 
de Documentação, Pesquisa e informa-

ui >

.?- . 1Iii
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ções de Assuntos Educacionais, inf or-------------—-------------- “ — ’
muoja gavę žinią apie Kazimiorinj kon- Brazilų Tautos Eucharistinio Kongrese 
kursą. Ir prisiunčia ML-vA cave infer- klimate prisimenant 45 Lietuvos kan- 
macinj leidinį PERSPECTIVA UN I VE R- šios metus Lietuvių Sventkelionė į 
SITÀRIA — Informação sobre Educa Aparecidą liepos (julho) i4 dieną,
ção, Cultura e Esporte, kur, 6 tam pus- 10,30 vai. šventovėj Mišios uš Lietuv.

kurias laikys Aparecidos arkivysk.lapy, skyriuj Cursos e Bolsas, patslpim 
ta plati informacija apie Centro Cultu
ral Francisco Matarazzo Sobrinho ir 
Lietuvių Kazimierinių Metų komiteto 
paskelbtą dailės kursą "Prêmio SÃO 
CASIMIRO".

ŠV. KAZIMIERAS ESt’E R ANTIŠKAI

Dom Geraldo.
informacijos ir bilietai:
Ant. Rudys — tel. 216-7880
Sv Juozapo p ja: 63-5975
S v. Kazimiero p-ja:273-0333

SKAITYK IR PLATINK

ne: nemažą sumą. L. K. Šv. Juozapo _ Romoj leidžiamas oficialus tarptauti- 
Bendruomenės Vaidyba aukotojams ■ njs Esperantistų Kataiikų Sąjungos orga; 
nuoširdžiai dėkoja. Padėka jiems pri- ‘ nas ESPERO KATOLLKs 1085/1 per- :

AR ŽINOTE KAD sispausdino Brazilijoj išleistą trumpą šv.
MŪS L) ” LIETUVA Kazimiero gyvenimo apybraižą ir ją pa« 

~ ,np.Ah/> a įvairino nuotrauka, kur Popiežius Jonas
rAriuudu. AMA Paulius II susitinka su hetuvių jaunimu-

V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,šv. Petro, bazilikoj Kazh^mnio JubPė- 
AV. ZELINA, 831 ? jaus proga. Ir talpina malei j šv. Kaži

-■----------- ------------ -——---------------- — mierą už Lietuvą.

MUSU LIETUVĄ

DICIONÁRIO

Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 
R Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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