ŠIRDIS AUKŠTYN - ŽVILGSNIS PIRMYN
Kun. Petras Rukšys
KUNIGO PRANO GAVĖNO 70 metų
gyvenimo sukakčiai paminėti(spalio 11 d.;

Tarp darbų ir darbelių nepasijutom
kai jau ateina metų pabaiga. Dar nepaminėjom "MUSU LIETUVOS" 40-čio
ir jau spalis su kun. Prano Gavėno, šv.
Kazimiero parapijos klebono. P. A.
Lietuvių Kunigų Vienybės pirmininko,
ML-vos em Português priedo redakto
riaus 70-tasis gimtadienis.

•

Man yra tikrai didelis džiaugsmas ir
garbė, kad galiu pridėti keletu lapeiių
ir žiedelių prie kun. Prano Gavėno Gar
bės vainiko. Pagaliau nuo 1952 m. jis
buvo mano jaunystės idealų įkvėpėjas,
jauno šventojo Domininko Savio entuziastinis gerbėjas, mano meilės Lietuvai,
jos kalbai ir kultūrai žadintojas...

Yra sunku keliuose puslapiuose su
glausti įspūdingą ir darbJs šakotą su
kaktuvininko gyvenimą. Tačiau kur
stinga gaiios.atstoja geras noras.

Dainavos šalies sūnus
Ant dar jaunutės Šešupės kranto, prie
Suvalkų Kalvarijos, nežymiam Zapalimų kaime 1918 m. spalio 11 d. Antano
ir Kotrynos Gavėnų šeimoj sukrykštė
paskutinysis iš aštuonių vaikų. Ir tuoj
buvo pakrikštytas Kalvarijos parapijos
bažnyčioj Pranciškaus vardu.

Lietuva vos tik kėlėsi iš karo griuvė
sių. Ir neturtingoj 8 vaikų šeimoj nebu
vo lengva verstis 3 "margų" žemės ūke
ly. Tad dviem vyresniom dukrom ište
kėjus (viena mirė visai mažytę), tėvai
su penkiais vyriškiais susigundė vykti
pasaulin laimės ieškoti. Ir 1926 m. išvy
ko Brazilijon.

Pateko į "fazendą" — kavos plantaci
ją, toli nuo civilizacijos. Neištvėrė — po
kiek laiko ją paliko ir nusidangino į São
Paulą. Buvo vos prasidėjusios didelės
pasaulinis krizės laikotarpis. Nebuvo
darbų; trūko duonos; stigo butų. Bom
Retire, prie stoties, vienam kambary
susispietė dvi šeimos (ir dvi tautybės):
Gavėnai ir kokia tai lenkų šeima.
Ypač motinai neįstengiant priprasti
prie visai skirtingos svetimos aplinkos,
po dviejų metų tėvai su jauniausiuoju —
Pranuku - grįžo į gimtąją Suvalkiją, ki
tiems keturiems pasilikus tropikų krašte.

Sukaktuvininkas kunigas PRANAS GAVĖNAS SDB rrĄsų tarpe

Nuotr. P. Rukšio

Traukiamas dvasinio pašaukimo, ta
čiau neturėdamas galimybių tėvynėj iš
eiti mokslus, susitikęs su saleziečių pa
triarchu kun. Ant. Skeičiu, 14 metų <
Pranukas 1933 m. rudenį, su į pietus iš
skrendančiom gervėm patraukė saulė
tos Italijos link.

Ir ruošėsi, ryžtingai ir su dideie vil
tim. 1938-9 metais Villa Moglia novicia
te buvo 8 "naujokai" lietuviai, o greti
moj Chieri seminarijoj - 8 seminaristai,
jau netoli kunigystės šventimų. Deja, vi
sa ir Tėvynės ateitis pakrypo kitu keliu.

Taigi, atlikęs naujokyną ir 1939 m.
tapęs saleziečiu, tęsė toliau mokslus jau
Ten, Perosos miestely, prie«Torino,
rado apie 30 kitų į save panašių lietuviu sunkiais karo metais. Besikuriančiom
saleziečių universitete Torino mieste iš
kų. Pramoko itaių kalbą ir vėliau tęsė
ėjo filosofijos-pedagogijos kursą, specia
studijas vietos saleziečių mokyklose.
Degdamas kilnaus pasišventimo idea lizuodamasis eksperimentinėj psicholo
gijoj» Paskui, užbaigęs teologijos kursą
lizmu, net prašėsi leidžiamas į misijas.
licenciato Lipšniu, 1949 m. liepos 3 d.
Tačiau saleziečių centro viršininkai nu
buvo įšventintas kunigu.
sprendė, kad "lietuviai turi pasiruošti
savo misijai Lietuvoj".
Į Liet,c > “I u°i Pat buvo pakviestas į saleziečių
Į Ma . .;o . 'ydo
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kongregacijos centrą Torine.
Jau studijų metu pasireiškęs kaip
plunksnos mėgėjas (tarptautinėj kunigų
seminarijoj įkūrė ir leido keliakalbės
apimties žurnaliuką "Unanimes"), sale
ziečių misijų centriniam biure įkūrė "Sa
leziečių Misijų Agentūrą AMS", kuri
dar ir dabar, perkelta į Romą ir pasikei
tusi į platesnį "Saleziečių Žinių Agentū
rą ANS", aptarnauja visus pasauly sale-,
ziečių leidžiamus biuletenius 32 kalbom.

Geisdamas įgauti daugiau kompeten
cijos žurnalizmo srity, dvejus metus lan
kė Romoj tarpt. Žurnalizmo, Propagan
dos ir Publicistikos universitetą PRO
DEO.
1960 m. tarptautiniam Europos Žur
nalistų suvažiavime Florencijoj tapo
"Europos Žurnalistų Bendruomenės"
narys-kūrėjas.

Besigilindamas pedagogijos srity į
Don Bosco auklėjimo sistemą, 1963 m.
buvo įtrauktas į "Tarptautinio Istorinio
Instituto" Don Bosco raštams leisti studijozų skaičių.

KUNIGAS PRANAS GAVĖNAS
ką tik įšventintas į kunigus 1949 m. Torine

kykliniai vadovėliai, kaip "Senųjų am
žių istorija", mišioliukas "Melskitės,bro
liai" ir, iš misijų pasaulio, jo perrašytas
"Ukė-VVagūu".

Ten

sėjai, kaip kun. Petras Rukšys (atvykęs
iš Anglijos), kun. Hermanas Šulcas (iš
Vokietijos), kun. Mečys Burba ir br.
Vladas Sabaliauskas (iš D. Britanijos;.
1969 m. visa institucija, susidarius
tam tikrom aplinkybėm, apleido Castelnuovą, trumpam persikėlė į Romą ir se
kančiais metais įsikūrė nusipirktoj viete
lėj Frascaty, ant vienos iš Romą supan
čių kalvų. Ten, Vytėnais pavadintoj
būstinėj, susikūrė lietuvių saleziečių vei
kimo centras.
São Paulo arkivyskupas, kard. Agnelo Rossi, primygtinai skatino vykti São
Paulan peeimti Vila Zelinos parapiją.
To prašėsi ir tos lietuvių parapijos kle
bonas, Mons. Pijus Ragažinskas. Po ilgo
ko tampymosi, 1971 m. pradžioj kun.
Gavėnas su keliais kitais bendrabroliais,
iškrapštytais iš kitų darbo vietovių, iš
vyko Brazilijon. Buvo saleziečių ben
druomenės direktorius-koordinatorius.
Ir ten aktyviai įsijungė tiek į sielovadą
nį, tiek į visuomenį lietuvių kolonijos
gyvenimą. Tuoj įkūrė BL Kunigų vieny
bės skyrių, stojo į vietinį Liteaatūros
Ratelį, įėjo j B L Bendruomenę, ėmėsi
plunksnos skelbti brazilams Lietuvos
kančias.

Iškilus V. Zelinoj nesusipratimams,
persikėlė į asmeninę lietuvių šv. Kazi
miero parapiją, kurią saleziečiams per
leido tt Jėzuitai. Eidamas klebono par
eigas ir dirbdamas su kitais bendrabro
liais — kun. Šileika, kun. Urbaičiu, kun.
Rukšiu - ir tapęs MŪSŲ LIETUVOS
redaktorium, tęsė ir kitų veikalų laidą
lietuviškai ir portugališkai - net įkūrė
skvriu.

Atsidarius 1952 m. lietuvių progim
nazijai Castelnuove, išsilaisvino iš visų
kitų pareigų ir visas jėgas pašventė lietu
viškai veiklai.Lietuvių kalbos mokytojas,
katechetas, "Saleziečių Balso" redakto
rius, "Jaunimo Bibiiotekos"organizatorius, galop pačios institucijos direktorius.

Nors mažas ir kuklutis, tas lietuviška
sis Kastelnuovas-Naujapilis buvo poka
rio metu tam tikras švyturys pasimetu-»
šioj Europoj. Ten buvo mokykla, ben
drabutis, (suvažiavusiems lietuviukams
iš įvairių kraštų), spaustuvė. Iš ten ėjo <
"Saleziečių Balsas", kurį, kun. J. Zieliausko pradėtą, kun. Gavėnas redagavo
17 metų; iš ten ir kiti leidiniai — savos
mokyklos apyvartai, o ir platesnei publi
kai. Kun. Gavėnas pats parašė kelis vei
kalus, ypač kreipdamas žvilgsnį į jauni
mą. Tai "Jaunojo Galiūno keliu", "Mi
kas Magonė", "Didysis reisas", keli mo-

CIRURGIÕES DENTISTAS

CASTELVUOVO DON BOSÇO lietuvių saleziečių progimnazija s'iaurės
Italijoj. Antras iš kairės lietuvių kaibos mokytojas ir Dvasios Vadas kun.
Pranas Gavėnas. Pirmas is" kairės ant žemės sėdi mokinys Petras Rukšys
1952 m. nuotrauka daryta Saleziečių Generolo lankymosi metu.
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LIETUVOJE
VYSK. STEPONAVIČIUS LAISVAS

VYTÉNAI prie Romos įsigytas lietuvių saleziečių centras. Kun. Pr. Gavėno
didelis darbas: per metus įstengė apmokėti namų pirkimo skolas.
*
Nuotr. P. R ūksi o

KažĖmierinio Jubilėjaus proga sten
gėsi visokiais būdais garsinti Lietuvos
Globėją ir Lietuvos vardą — lapeliais su
Šventojo biografija ir Kazimierinėm
"Maldos Dienom už Lietuvą" įvairiose „
brazilų parapijose (net kitose vyskupi
jose ir vyskupų katedrose/. Parašė ir
gan padorų veikaliuką — SÃO CASiMIRO - , kuris pasklido po Braziliją
ir Portugaliją. Ta pačia proga pravedė
ir Brazilijos dailininkų tarpe "Kazimierinį konkursą". Kūrinių paroda buvo
išstatyta didžiausio P. Amerikos atleti
nio klubo — Juventus — patalpose.

Kathpress žinių agentūra praneša,
kad po 27 metų yra nuimtas ištrėmimas
vyskupui Julijonui Steponavičiui ir kad
jam leista kitą mėnesį aplankyti popie
žių Romoje. Jis 1961 m. buvo ištremtas
i Žagarę už tai, kad jis liepė kunigams
mokyti vaikus tikybos, bet jis niekuo
met nebuvo teisiamas. Jo reikaię kėlęs
kardinolas Agostino Cassaroli, Vatika
no valstybės sekretorius, kada jis lankė
si Maskvoje krikščionybės jubiliejaus
proga. Ta pati žinių agentūra prideda,
kad manoma, jog vyskupas Steponavičius buvęs 1979 m. pakeltas j kardino
lus "in pectore".

■i-

$

¥

Tais pačiais Kazimieriniąis Metais ak
tyviai prisid ėjo prie BLB-nės pastangų
įvesti lietuvių kalbos ir kultūros kursą
São Paulo Popiežiškam Katalikų Univer
sitete PU C.
Pats asmeniškai įstojo j São Paulo
Valstijos Žurnalistų Sąjungą (APIį ir bu
vo priimtas į Brazilijos Rašytojų Sąjun
gą (UBE). Vis tuo pačiu tikslu — g^sin- į
ti Lietuvos vardą.

į*

Brazilijos lietuviai pi unieriai broliai GAVĖNAI, nuotraukoje iš 1972 m.
Dabar musų tarpe teliko kun. Pranas ir Juozasisėdi pirmas iš kairės,

Dabar svarbiausias jo užmojis — pra
vesti kampaniją pastatyti São Paule šv.
Kazimiero bažnyčią, kuri ne tik aptar
nautų tikinčiuosius, o ir skleistų Lietu
vos Šventojo vardą, likdama São Paulo
didmiesty prasmingu krikščioniškosios
Lietuvos paminklu.
*

PABALTIEČIAI UŽS. REIK.
Lietuvos Krikšto Jubiliejiniais me
MINISTERIJOJE
tais įstengė pastatydinti lietuvišką kry
Pabaltiečių vadovų konferencijos
žių tautinėj brazilų Marijos šventovėj '
proga Anglijoje, Pasaulio Pabaltiečių
Aparecidoj, įterpti į brazilų Liturginį
Santalkos (Baltic World Council) pre
Kalendorių "Maldos Dieną už Lietuvą"
zidiumo trys nariai — L. Savi (estas,
ir paruošti trumpą apybraižą apie "Lie
pirm.), dr. L. Lukss (latvis, vice-pirm.) ir
- m ai ARiBimiOi'iOi'-ri^iir^r?.-iiTril>iiinii«liMt7_SBBiiiiliiiiii s*
tuvą, kaip Marijos žemę", kurią, kaip
dr. K. Bobelis (vice-pirm.) apsilankė
užsienio reikalų ministerijoje ir turėjo ilgą
"Lituania, Terra de Maria", yra pasiry Lietuviškos spaudos rėmėjai
pasikalbėjimą apie paskutinius pasižęs išleisti Svč. Dievo Motinos Apsireiš
YRĄ
SAVOS
TAUTOS
GYNĖJAI
-keitimus Pabaltijo valstybėse su sovietų
kimo Šiluvoj 380 metų paminėjimui.
m

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL; NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS
' ‘

WISK1E8 - CHAMPANHES
CONHAQUES - UCORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC,

ACEITAM-SE ENCOMENDAS P ARA" FESTAS EM GERAL
MENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.
. *
■
PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 • CEP 63140 • Fone; 215-6227 - Vila Žilina - S. Paulo

reikalams departamento pareigūnu —
John Holmes. Delegaciją lydėjo londoniškės Baltų Tarybos pirm. M. Bajorinas ir
vice-pirm. Z. Kronbergs.

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
- B. do Limão
Rua Quartim Barbosa, 6
Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Bendro darbo vaisius - VIII-ji šokių šventė
ALFONSAS NAKAS
( Tęsinys iš pereito numerio)

Iškilmingos pamaldos

Jos vyko dviejose vietose liepos 3,
sekmadienio rytą: evangelikams — lat
vių bažnyčioje (18 Viktoria Ave. S.) ir
katalikams - Convention Centre, kur
vakarykščiai puotavome, linksminomės.
Dalyvavau pastarosiose. Nežinau, kiek
ten buvo sunešta kėdžių, bet labai daug,
sausakimšai salę pripildę, stovėjome.
Dar prieš Mišias labai įspūdingai pra
gydo sopranas Anita Pakalniškytė. Vysk
Pauliui Baltakiui, OFM, su būriu kuni
gų prie altoriaus artinantis, ir vėliau per
Mišias, giedojo Toronto Prisikėlimo bei
Hamiltono Aušros Vartų parapijų cho
rai, diriguojami Vaclovo Verikaičio ir
Darijos Deksnytės, vargonuojant Dan
guolei Rotkienei. Skaitymus atliko
JAV LB kultūros tarybos pirm. Ingrida
Bublienė ir KLB valdybos pirm. Vytau
tas Bireta.
Neįštestame pamoksle
vysk. P. Baltakis pradžioje oficialiai pa
skelbė, kad turime kardinolą Vincentą
Sladkevičių, o maldininkai žinią sutiko
bene trijomis plojimų bangomis. Paskui
kalbėjo apie Marijos reikšmę lietuvių
tautai ir baigė sveikindamas atvykusius
į džiaugsmingą šventę.

!

Pamaldos užtruko apie 75 minutes.
Jos būtų buvę kur kas iškilmingesnės,
jei ne ta spūstis. Stovintieji, jeigu toliau
už kolonų, beveik nematėme improvi
zuoto altoriaus. Nematėme nė vyskupo
- ne tik prie altoriaus, bet ir su procesi
ja einančio. Tarnais mačiau tik keletą

kunigų dešiniam altoriaus šone. Nuosta
biai aiškiai girdėjosi pamokslas ir visos
maldos. A. Pakalniškytės balsas skam
bėjo kaip kokios Metropolitan operos
solistės. Su chorų balsais buvo kiek blo
giau, nes tik mikrofonai veikiausiai ne
besiekė. Bet ir chorai skambėjo visiškai
patenkinamai. Jaudinančiai visa, gal
dviejų tūkstančių ar didesnė minia, su
giedojo tris 'Marija, Marija" posmus,
pamaldas užbaigiant.
Su vainiku prie paminklo

Jau vidudienio saulei negailestingai
kepinant, po pamaldų, čia pat prie Con
vention Centre rūmų, organizavosi eise
na, gatvėse specialiai patelktiem keliem
policininkam laukiant. Kažkodėl užtru
ko bent 15 minučių, kol eisena pajudė
jo, nors tautiniais drabužiais moterys,
uniformuoti šauliai, įvairių Kanados bei
JAV lietuvių organizacijų atstovai, su
vainiku ir vėliavomis kolonos pryšaky
kantriai stovėjo ir laukė.

Kelias iki laisvės paminklo vidurmies
čio Gore parke trumpas, gai trys ar ke
turi skersgatviai nuo Convention Cen
tre, gal apie kilometras. Spėju, kad žy
giavo apie penki šimtai žmonių, o prie
paminklo jau laukė apie 1000. Vainiką
padėjo iškilioji tautinių šokiu mokyto
ja iš Niujorko Jadvyga Matulaitienė. Po
keletą rinktinių, apgalvotų žodžių tarė
Hamiltono miesto burmistras Robert
M. Morrow, šokių šventės rengimo ko
miteto pirm. dr. Vaidotas Kvedaras ir
JAV LB valdybos pirm. Vytautas Volertas, tik nebesu tikras, kuria tvarka.

Iškilmės prie paminklo užtruko gai
tik apie 15 minučių, jei ne trumpiau,
bet buvo nepaprastai įspūdingos. Pati
gražiausia jų dalis, tai užsklandai sugie
dotas Lietuvos himnas. Rodos tiek ma
žai žmonių, ne kokioj patalpoj, o mies
to aikštėj, bet visiems giedoti suskatus,
jis taip galingai, didingai nuskambėjo.
Nevienam, įskaitant ir čia rašantįjį, pa
drėko akys. Šio momento ilgai nepa
miršime...

Tautinių šokių šventė

Galėčiau kitaip šį skirsnelį pavadinti.
Kaip nors iškilmingiau. Bet juk palai
mintas paprastumas.
Garbės diena ir valanda atėjo. 1988
metų liepos 3, sekmadienis, 3:00 valan
dą po pietų. Tikrai erdvus, kaip rekianuodami skelbėm, tikrai modernus ir
puikiji vėsinamas, Copps koliziejus, kJ
pusėj trečios, jame atsiradau, pilnėjo ir
pilnėjo kiekvieną minutę. Tikėjausi dide
lio vėlavimosi, nes koridoriuose, dienos
šviesoj, ėmė žmonės vieni kitus atpažin
ti, sveikinosi, glebėsčiavosi, neskubėjo
vietas užimti.

Ir vis dėlto. Dabar jau skaičiuosiu mi
nutes. Garbės svečiai į jiems skirtą pa
aukštinimą atvesti 3.03 v.ir jų įkandin
atneštos vėliavos. Tautinių šokių grupių
paradas prasidėjo 3.05 v. ir užsibaigė
3.36 v. tad užtrukęs tik 3 i minutę. Ži
nau, kad iš užsiregistravusių grupių ne
dalyvavo Argentinos. Ar buvo daugiau
iškritusių, nežinau. Bet per tą pusvalan
dį koliziejaus arena sk.indinai persipildė.

VIII Laisvojo pasaulio liet tautinių šokių šventės rengėjai Hamiltone, Ont Iš k: Bernardas Mačys - šventės pokylio vadovas, Jeronimas
Pleinys - komiteto sekretorius, Vida Verbickienė ir Lėlė Kontenienė - nakvynių ir informacijų vadovės, Juozas Krištolaitis - šventės
iždininkas, dr. Vaidotas Kvedaras — šventės komiteto pirmininkas, Genovaitė Breichmanienė — vicepirm. ir viena iš meninės dalies
vádovitv Rita Karasiejienė—šventės meninės dalies vadovė, Kazys Mileris—spaudos komisij os pirm., Juozas Karasie jus — meninės dalies
vadovas ir Kazys Deksnys- šventės suvenyrų ir technikinių darbų vadovas. Nuotraukoje nėra dar vieno šventės meninės dalies vadove»
/ Liudo Sagio, tautodailės parodos komisijos pirm. Elvyros Bajoraitienės ir susipažinimo vakarų rengėjo Juozo Bajoraičio.
' Nuotr. Vyt. Beniušio.

S0C. NACIONAL DE AUTOMÓVEIS
rf
E PÉÇAS Ltda
A. SLIESORAITIS — G. BAČELIS
RUA JOÃO PESSOA, 261 - SANTOS TEL. 35-3721

LIGONIU DĖMESIUI

Šv. Kazimiero parapijoj yra
dvi ligonių lovos. Jos kartais
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei
kalui esant kreiptis į parapiją
tel. 273-0338.
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Nuostabus, džiugus vaizdas.
3.30 — 3.40 v. — trys himnai. Savo
menku muzikiniu supratimu juos įvertin
čiau šitaip: Kanados buvo giedamas pia:
no, JAV — forte, Lietuvos - fortissimo.
Pirmąjį himną mokėjo gal trečdalis, an
trąjį — du trečdaliai, trečiasis visus su- t.
jungė į lietuvišką jėgą.

Sekė kalbos, kurių visi taip bijo ir,
jeigu jos užtruktų, žadėjo dr. V. K ved a 0
rą nuskalpuoti. Kanados ministério pir
mininko Brian Mulroney atstovas (nesu
pratau pavardės) kalbėjo 2 minutes, On
tario premjero Davi Peterson atstovas —
2.5 min. JAV. prez. Ronald Reagano
sveikinimą Rasa Kubilienė perskaitė per
1.5 minučių. Per sekančias 4 minutes
buvo pristatyti šie garbės svečiai: vysk.
Paulius Baltakis, OFM kard. Vincentas
Sladkevičius (in absentia), Hamiltono
burmistras R.M. Morrow, naujai išrink
tas PLB pirm. dr. Vytautas Bieliauskas,
K LB valdybos oirm. Vytautas Bireta ir
JAV LB valdybos pirm. Vytautas Volertas. Pagaliau 3 minučių žodį tarė dr. Vai
dotas Kvedaras, VIII Laisvojo pasaulio
lietuvių tautinių šokių šventę oficialiai
atidarydamas.

lį, kurioje po pertraukos buvo 10 šokių,
trimis šokiais pradėjo mažyliai, pradi
nių mokyklų vaikučiai. Juos su dviem
šokiais sekė jauniai, su dviem - studen
tai, vieną sušoko veteranai ir dviem šo
kiais programą užbaigė studentai. Pasku
tinis buvo labai įspūdingas "Aštuonytis" (programoje klaidingai visur rašo
ma su viena n vidury; šokių vadovai, pa
žvelkite į žodynus.).

Bet tai nebuvo galas. Dar prabilo
KLB valdybos pirm. Vytautas Bireta.
Per tris minutes jis pasidžiaugė taip
puikiai praėjusia švente, padėkojo vi
siems jos dalyviams bei svečiams ir bai
gė šio rašinio autoriaus sukurtu, šūkiu
"Tautinio šokio judesy, Tėvyne, mums
gyva esi". Jo kalbą palydėjo tradicinis,
Tad kalbos užtruko lygiai 14 minučių, visas šokių šventė? užbaigiantis "SuktiSpėju, kad čia pasiektas visų astuonių
nis". Ir galiausiai, kaip prieš pertrauką
šokių'švenčių rekordas. Valio, gerai orga "Malūnas", dabar visus nustebino sku
nizuotiems rengėjams.
biai ir sklandžiai iš šokėjų suformuotas
Programa pradėta trim studentų gru žodis LIETUVA. Nepaprastai tikslios
pių šokiais, po jų du šokius šojco jauniai, raidės, simetringai į arenos erdvę įtalpin
tos. Tai buvo 6:00 Valanda vakaro.
tris vėl studentai (nes iš 10-tos vietos j
6-tą atkelta "Blezdingėlė"), du — vetera
Jau prieš šventę daugelį kartų minė
nai ir pagaliau studentų grupės sušoko
jome keturis meno vadovus: Genovaitę
"Malūną", kokio niekada dar nematėmę. Breichmanienę, Ritą Karasiejienę, Juo-,
Jis leidiny aprašytas taip: Choreografija zą Karasiejų. Liudą Sagį. Manau, kad
K. Marijošienės. Pridėtinė choreografija visi jie, įskaitant ir susirūpinusį Sagį, šia
G. Breichmanienės. Muzika charmoni-’
švente liko patenkinti. Gerų žodžių už
zuota J. Zdaniaus. "Malūnas" šokio fi
sipelno ir dalyvavę muzikos atlikėjai,
gūromis ir šokėjų temperamentų visada ypač vadovai. Programoje dalyvavo Da
žiūrovus elektrino ir per visą šokį vertė
lios Viskontienės gerai išlavintas "Vo
katutėmis "dalyvauti". Betšpkartą, "vė lungės" choras. Bet Jonas Govėdas šven
jui tilstant" ir keturiems milžiniškiems
tėje atliko mano nuomone patį sunkiau
sparnams per visą areną išsitiesus jau
sią muzikinį darbą. Jis dirigavo ir profe
lėtai sukantis, pirma netekome žado, o
sionalų orkestrui, ir minėtam chorui.
paskui pasiutome ploti. Antras išskirti
Tos muzikos buvo nemažiau kaip pus
nai gražiai atrodęs šokis buvo studenčių trečios valandos. Kai VII šokių šventėje
"Blezdingėlė". Tai nereiškia, kad tik
pakaitomis darbavosi trys dirigentai, tai
šie du ir tebuvo "geri", o kiti devyni
čia vienas vienintelis Jonas Govėdas iš
kuo nors nevykę. Anaiptol. Aš tik ne
tesėjo. Nepaprastai gerai pranešėjų pa
noriu leistis į visų šokių vertinimą, nes
reigas ėjo Rasa Kurienė ir aktorius Arū
nas Ciuberkis. Pirmoji daugiau pasireiš
nei esu kompetetingas, nei turiu noro
kė vakare. Arūnas Ciuberkis čia prie
gražbylystėmis rašinį tęsti. Antrąją da-

ANGIE

mikrofono buvo tikrasis šeimininkas.
Jo balsas skardus, aiškus, dikcija pui
kiausia abiem kalbom. Nedingo nė vie
nas jo tariamas skiemuo.
Nebeminėsiu pavardėmis rengėjų ko
miteto ir visų komisijų narių, nes šiame
laikrašty pokalbiuose su Juozu Krišto
laičiu bei dr. Vaidotu Kvedaru visus
juos išryškinau. Garbė jiems visiems.

Kiek žmonių šventėje dalyvavo? Kai
liepos 1 vakare atvykęs su rengėjais susi
skambinau, buvo iš anksto parduota ar
ti 6.500 bilietų. Spėju, kad parduotų bt
lietų skaičius galėjo priartėti prie 7.000.
Pridėkime du tūkstančius šokėjų, šim- ♦
tus visokių veltui įėjusių darbuotojų ir
gausime arti 10.000. Imponuojantis skai
čius. Koliziejuje žvalgiausi į apypilnes
sekcijas ir negalėjau atsidžiaugti.
(Beis daugiau)
LIETUVOS LAISVĖS LYGA PRAŠO
LIETUVOS PASIUNTINIO SUDARY
TI TARPTAUTINĘ KOMISIJĄ IGNA
LINOS PATIKINUMUI NUSTATYTI

(Washungtonas, 1988 rugsėjo 6.LIC)
Antanas Terleckas Lietuvių Informaci
jos Centrui perskaitė šiandien datuotą
Lietuvos Laisvės Lygos kreipimąsi į p.
Stasį Lozoraiti dėl Ignalinos atominės
jėgainės. Pateikiame pareiškimo pilną
tekstą.
Pasiuntiniui Washingtone ir prie
Šventojo sosto
Ponui Stasiui Lozoraičiui
Vilniaus spaudoje nekartą buvo rašy
ta, kad Ignalinos atominė stotis buvo
pastatyta grynai politiniais sumetimais
— tiekti piutonijų vienai iš dviejų super
valstybių dalyvaujančiai ginklavimosi
varžybose.
Rugsėjo 5d. elektrinėje įvyko dar vie
nas gaisras, patvirtinęs mintį, kad šis ato
minis monstras gręsia fizinei lietuvių tau
tos egzistencijai.
Kreipiamės į pon^ pasiuntinį prašyda
mi dėti visas Tamstos galėję esančias pa
stangas sudaryti tarptautinę komisiją Ig
nalinos atominėje stotyje padėčiai nusta
tysi
Prašome atkreipti Europos valstybių ;
| visuomenės dėmesį į tai, kad Ignalinoje
FEMININA ^slėpta sulėtinto veikimo atominė
hnmha
nam^Tiaii
nat/minna
t iv už
/ori
bomba,
nemažiau
pavojinga
Žernobilyje sprogusią.
Reiškiame Tamstai gilią pagarbų, linki
Bom Retiro
me sėkmės šventojoje Jūsų misijoje.
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Halina Mosinskiené

lietuvių veikios. Ar kus nors jj aplanko?
Ar rūpinasi jo stoviu?

0 rašytoją poetą Petrą Babicką ar
TIK TOLIMI AIDAI SIEKIA MANE
kas prisimena? Juk sulaukęs 85 metus.
"nuskambėjusių varpų" palydint Amži Ar mūsų literatūros ir meno mėgėjai
nybėn tuos, kuriuos pažinojau, su ku
bent spaudoje "M.Lietuvos" jį atžymė
rinis bendravau Suvo iaiku, ar likimas
jo? Kur mūsų solistai dainavę "Nesek
taip netikėtai mus suvedė Brazilijoje.
sau rožės prie kasų? " Jis lieka kažkur
Apie Augusto Šiliaus mirtį sužinojau nepasiekiamas — užuomiršos tinkle.
ir... nežinau nei kada, nei kur, tik atsi
Bendruomenė skolinga visiems kurie
tiktinai. O lietuvių kolonijoje savo lai
dirbo ir tebevaro lietuvybės sunkią vagą.
ku buvo gerbiamas, net viename 16-sios
Vasario minėjime skaitęs paskaitę toks
rimtas ponas, Lietuvos kariuomenės
majoras. Pastaruoju laiku gyvenęs Cam
pos de Jordão, jau pasiekęs bene 85 m.
amžiaus. Žmonai Klarai Šilienei reiškiu
Antanas Augustaitis
savo gilię užuojautą, kaip bendros kor
poracijos, Romuvos Vaidilutės kamiiAtminimui kun. Prel.
tonei.
P. RAGAŽJNSKUI.
Prieš menesį laiko užgęso sunkios li
gos pakirstas Julius Laucevičius 65 met.
amžiaus su kuriuo drauge atvykome tuo
pačiu laivu. "Gen. Heintzeln-ami" Bra
zilijon 1947 m. Dar gal pusmetį atgJ,
buvome nusitikę "Metrô" vagone, taip
nuoširdžiai pasisveikinome, kalbėjomės
ir štai — žmogaus, tokio gražaus, tokio
stipraus vyro nebėra... Mano gili užuo
jauta našlei Olgai ir sūnums bei seseriai
Janinai Valavičienei su šeima — Jis bu
vo visada lietuvių draugas, mielas nuo
širdus draugas, padėdavo lietuviams kai
dirbo "Laitėje" vLight and Power) kompanijoje. Daugeliui ten rado vietą dar
bams.

Ir štai, užgęso visada šypsantis žurna
listas Stasys Vancevičius — kolega spaudoje. — Tai buvo gabus žurnalistas, drau
giškas žmogus, taktą išlaikęs su visais.
Jo biblioteka gausi visokių knygų ir do
kumentų apie Lietuvą, o ypatingai išei
vijos Brazilijoje, geriau skant, lietuvių
ateivijos istorijos. Brazilijos Liet.Bendruomenė turėtų susirūpinti visais jo
rankraščiais ir laikyti savo archyve, ži
noma su našlės ir sūnaus pritarimu.
Poniai Lidijai rr sūnui su šeima reiš
kiu gilią užuojautą savo,ir Algirdo Mo
si nskio vardu.
Mirusiems reiškiu pagarbą ir A. A.
maldas.

Jau negirdime aidą tavo balso,
Iškeliavai į Amžiną Ramybę.
Nepamirštamai tave turėsime širdyje,
Pionieriau, skiepinai mums lietuvybę.
TĖVIŠKĖLEI...
Norėčiau nors veiai vakare,
Tėviškėle į tave sugrįžti.
Paklaustai pasveikinus — tai tu klajūne,
Tai tau reikia duris atidaryti?
Miela Tėviškėle, neatėjau gerti, nei valgyti,
Išnaudoti tavo pilnus aruodus...
Iš tavo bliūdo stiprybę semti,
Ir iškeliauti, palikdamas tuščius puodus.

Atėjau tik gėlėtus klonius pamatyti,
Pasiskinti iš jų jaunystės žiedu
Iš tavo grožio vainiką nupinti,
Kuris puoš mano kapą, tarp svetimų.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Cz.
Cz.
Cz.
Cz.
Cz.

į-

-m

A H. D. Petraiti*

Praeitą šeštadienį įvyko B LB Tarybos po
sėdis. Sakysite, kad tai nenaujiena. Taip daž
nai esti susirinkimų, posėdžių. Jie prabėga ir
dalis jų lieka užmirštyje. Tačiau šį kartą atro
do, kad negalima praeiti ir nieko daugiau ne
pasakyti. Šiame posėdyje buvo svarstomas
Brazilijos lietuvių fondo statuto projektas.
Kaup jau būsime visi pastebėję, kad šis fon
das patyliai įslinko į mūsų tarpą. Sakau paty
riai, nes nebuvo dar daroma ypatingesnės
propagandos, tačiau tai nesumažina jo reikš
mės.
Prieš kurį laiką gavau iš JAValstybių Ame
rikos lietuvių fondo istoriją. Tai gana stora
knyga, kur aprašoma kokiais keliais vyko ir
kokius sunkumus teko nugalėti Šiaurės Ame
rikos lietuviams, kuriant jų lietuvišką fondą.
Jeigu šiandien jie jau netoli šešių milijonų do
lerių, tai savaime suprantama, kad tie doieriukai patys į fondą neatėjo. Lygiai tenka supras
ti, kad jeigu ir mums reikiant pagalbos vienam
ar kitam reikalui gaunama parama ateina iš to
fondo nuošimčių, turime būti dėkingi tiems
tolimiems tautiečiams, kurie pramatė fondo
reikšmę ateičiai. Dabar jau kitas reikalas, pri
trūksta, sakykim, kad ir jaunimui vykti į ko
kį kongresą pinigų, prireikia kam padėti išleis
ti kokį vadovėlį, ar grožinės literatūros veika
lą, ar kur paremti finansiniai prispaustą tautie
tį, užtenka kreiptis į Lietuvių Fondą su prašy
mu, išdėstyti reikalu ir parama ateis.

Prisimenu, kai prieš kelius metus rašiau čia
pat tuo reikalu, atsirado tautiečių, kurie taip
pat per spaudą pasisakė už šią mintį. Atrodo
nebuvo didesnio ir platesnio pasisakymo, vistik jau priėjome prie fondo įkūrimo. Dabar ti
kiuosi, kad tie mūsų pasisakymai už šią mintį
turės ir praktiškas pasėkas. Bendruomenės po
sėdžio metu ši mintis irgi buvo studijuota. Jei

Gimtoji žemele, tik nenusigąsk,
Su ašaromis iškeliavau, su ašaromis grįžtu
Mano ilgesio širdį nuramink,
Pažvelk į mane nors akimirksniu...

Helena MINDERYTÉ
Povilas PIPIRAS
Alberto MINKAUSKAS
Karolis GAIDYS
Vanda HAJDUH

Savaitei bėgant-

2.500,00
5.000,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MUSU, LIETUVOS PRENUMERATĄ,

gu kiekvienas iš mūsų surastų, kad ir nedaug,
po keletą, tautiečių, kurie paremtų viena OTN
šią mintį, ateities reikalai šviesiau atr ūdytų.
O ką mums reiškia toji viena OTN? Nedaug
ką galima už ją nupirkti, tai tiesa. Lygiai tiesa,
kad ir Šiaurės Amerikoje nedaug ką buvo gali
ma nupirkti už vieną - antrą dolerį. Taip pat
tiesa, kad ir ten pirmoje vietoje neatėjo dide
lės sumos.

Iš viso tenka prisiminti vieną nesmagią tie
są: dauguma mūsų darbų buvo padaryta su
turtingųjų pažadais, ir su neturtingesniųjų pi
nigais. Kaip tik tie mažiau ekonomiškai sto
vintieji savo kuklia parama sudėjo didesnes su
mas. Būta tai grūdas prie grūdo.

Turime savo tarpe ligonį Ernestą Pe- ų tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Todėl dabar rašydamas, sakyčiau dar pasku
traitį gyvenanti Guaružoje Visi jį pažįsPetras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu tinio posėdžio įtakoje sau svajoju. Kiek čia mū
sų tautiečių esame? Lietuviškos kilmės žmo
ta iš jo gyvų straipsnių, Rio de Janeiro ~ paštu.
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nių tai tikrai daug, bet jų gera dalis visai neskai
to lietuviško laikraščio. Jie net lietuviškai ne
kalba. Kodėl sakykim, kad gal kokie keli tūks
tančiai dar būtų išlikę. Na kad ir tiktai tūkstan
tis būtume ir su mestu me po tą vieną OTN į
šį fondą, pradžia būtų visai gera: Lieku smal
sus, kažin ar kas atsilieps į šį kvietimą? Nėra
draudžiama ir daugiau negu vieną OTN prisi
dėti..! Lauksiu atgarsio ir iki kitos savaitės.

. g AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
_
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LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS
JUBILIEJUS VIENOJ BRAZILIJOS
ARKIVYSKUPIJOJ
(Tęsinys iš pr. numerio)
6 * O b u o I y s... bažnyčioj

Nepasisekė įvykdyti planę per pamal
das; tai teko jį išpildyti tik po Mišių, be
siruošiant iškilmingiems pietums kate
dros klebonijoj.
Arkivyskupas paskui namie "skundė
si": Aš turiu pamaldas, įvairius ilgus su
sirinkimus... bet man niekad neatnešei
obuolį...

Tačiau seselė atsikerta: Padre Fran- •
cisco yra... vienas toks, ir reikia jį lai
kyti. -

Seselė tačiau nežinojo (ir nei dabar
Bežino), kad tę rugsėjo 8-tą aš kaip tik
paminėjau (vienas, tyiiai tik su Dievo
Motina/ 49 metus savo apžadų ir salezietiško gyvenimo.
7-šventės

pietūs

Iškilmingose šventės pamaldose, ku
rias laikė arkivysk. Dom Fedaito o pa
mokslavo Dom Jaime, dalyvaujant ke
liems vyskupams ir apie 50 kunigų, pie
tums į vieną katedros salę buvo sukvies
ta 11 asmenų: d., arkivyskupai, ukrai
niečių eparchas, trys vyskupai, gimta
dienį švenčiantis katedros klebonas ir,
su monsignorais, kun. Gavėnas. Ir čia
teko išsikalbėti apie Lietuvą, ypač su
Dom Ladislau Biernaski, lenku, Kuritibos augziliaru.

.Mūsų LIETUVA_______

nos į katedros šventorių. Ant katedros
laiptų stovėjo Marijos statula. Giesmės,
maldos, šūkiai sklido per aikštę. Dom
Jaime, tridienio ir šventės pamoksli
ninkas, ugningu žodžiu stengėsi suves
ti pasklidusias mintis ir akcentuoti nu
sistatymus, pasiryžimus. Ir, dar kartą
pasikvietęs kun. Gavėną, priminė Lie
tuvą ir jos kankinius.
Čia nevienas atpažino vakarykštėj
"Gazetoj" matytą lietuvį — ir jį sveiki
no, ypač už "perestroika" ir antiboffizmą.

9- "T e r r a

de

Maria"

Kun. Gavėnas pravedė trumpą studi
ją apie Marijos kultą Lietuvoj — "LlTUANIA, TERRA DE MARIA". At
spausdinta ML-voj em português nuve
žė į Kuritibą ir gan plačiai paskleidė.
Norima dabar išleisti liustruotą, tinka
mesnėj, knygelės formoj, ypač norint
priminti Šiluvoj Apsireiškusios Dievo
Motinos 380 metų sukaktį. Arkivysku
pas Dom Fedaito parašys įvadą.

įdomu, kdd Kuritibos katedros di
džiajam altoriuj stovinti Dievo Motinos
statula mums yra nuostabiai artima.
Katedroj dalinamam lapely, su atvaiz
du, pažymėta, kad dabartinė statula
yra iš Baltijos pakrančių kedro iescolpida em madeira de cedro do Mar Báltico)
10-Kuritiba ir kongresas1

Geriau atsikvėpti vietinėj Paranos
gamtoj, teko pusdienį praleisti pas Ser
gio ir Onutę Petraitytę Libiik, įsikūru
sius 30 km. nuo miesto.

8 -Sve n č i ų

11 - Padėka

užbaiga

Šventė užsibaigė 8-tos dienos vaka

ru
Iš įvairių miesto šalių pasileido eise-’

Betgi visa padėka tenka Jo Ekscelen
cijai. Tikrai nežinau, ar buvo kur nors
kitur kitataučių taip plačiai ir nuošir
džiai atšvęstas Lietuvos Krikšto Jubilie
jus. Tad ir tenka pasveikinti Dom Pe
dro Fedaito ypač "Arcebispo dos lituanos do Brasil" titulu, kuriuo jis didžiuo
jasi, ir padėkoti už visą rodomą ir sklei
džiamą solidarumą Lietuvai ir lietuviams.

Ekscelencijos adresas:

Ao Excmo. Sr.
Dom Pedro Fedaito
D D. Arcebispo dos Lituanos
Rua Dr. Keller, 450 - C.P. 1371
80410 CURITIBA, PR.

Reikėtų taip pat atspausdinti ir pla
tintis Šiluvoj Apsireiškusios Marijos pa
veiksią.

Kai, šeštadieni, prieš atsisveikinda
mas informavau, kad grįžtu į São Pauią,
kur sekmadienį bus ne tik švenčiama
Šiluvos šventė ir tautos diena, o ir turė
sim koncertą jaunimo iš Australijos,
ruošiantis lietuvių jaunimo kongresui
P. Amerikoj, arkivyskupas teiravosi
apie kongreso datą. Ir primygtinai pa
brėžė: "Praneškit iš anksto, kad ir Kuri
tibos arkivyskupija galėtų kaip nors
prisidėti".

Dar teko aplankyti vietinius salezie
čius (turi seminariją ir dvi parapijas),
marijonus tturi parapiją ir, nors daugu
moj lenkai, plačiai skleidžia pai. Jurgio
Matulaičio vardą ir Aušros Vartų Die
vo Motinos garbę).

Ao
Reverendo
Padre Francisco Gavėnas
Profundo reconhecimento
da Arquidiocese de Curitiba
08-09-1988

Išvykstant, Kuritibos arkivyskupas
įteikė kun. Gavėnui medžio graviūrą:
erškėčiais vainikuota Viešpaties galva,
su antroj pusėj įdegintu įrašu:

KALBĖK

Halina Mošinskienė
A. A. ANTANO DUTKAUS

ATMINIMUI -

Anapus horizonto
pražydo debesėliai raudona aguona
kiekvienos vainikuotos
vakaro žaroje.
O rožinės spalvos ūkanų migloje
kėlėsi iš jūros gelmių nuostabios pilys žiburiuojančios savo švieselėmis...
tarsi vylionių svajonių plaštakės svaiguly,

t

Ir rodėsi man Dievo akys
tame saulėlydžio spindėjime
pajūry -

Kaip šauksmas į kitos dienos gyvenimą
nei tau, nei man, nei priešui —
aguonų debesėliuose mačiau tik džiaugsmą kad gyvenu, matau, jaučiu ir...
verkiu, kad niekada nebematysi tų
aguona pražydusių debesėlių ūkanose iškilusių iš marių gelmės pilių,
gyvenimo troškulio, tėvynės ilgesio mumyse
paskendusių didžiojo Atlanto šlamėjime dienų.
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Nuoširdžiai sveikiname

RETAS ĮVYKIS

Visi, kurie brangina lietuvišką žodį,
turės progą šiais metais lapkričio mėn.
27 d. pamatyti scenos veikalą. Bus vai
dinama žymaus dramaturgo Vytauto
Alanto 3 veiksmų komedija "Buhalteri
jos klaida".
Pakvietimai jau platinami. Jų yra:
abiejų parapijų klebonijose, organizaci
jų valdybose ir Vito bare.
Gautas pelnas eis Lietuviškai Mokyk
lai.
ILGIAUSIŲ METU

Mūsų kolonijos veikli narė, gera cho
ristė ir vaidintoja ONA RUTKAUSKIE
NĖ atšventė spalio 4 d. dar vieną gim
tadienį šeimos ir bičiulių tarpe.
Iki šiol Dievas ją palaikė geroj svei- *
katoj, taigi linkime kad ir toliau ją lai
kytų sveiką ir linksmą.

U SU M l R ir s i e j

i

kleboną, spaudos darbuotoją ir visuomeninką

70-to gimtadienio proga (spalio 11 d.)
linkime daug sėkmės, geros sveikatos ir gausios
Dievo palaimos darbuotis Bažnyčios ir Tėvynės
labui.
"Mūsų Lietuva"
Kunigų Vienybė
Štai, Maringós ^Paraná) arkivyskupas,
Dom Jaime Luiz Coelho, rašo kun. Gavénui: "Agradecendo a Deus nosso co
nhecimento em Curitiba, espero ter a
alegria de recebe-lo em Maringá... Estou
investigando se há Lituanos nesta Arqui
diocese de Maringá. Voltarei a escrever
ao Sr."

religinga; ir paskambins savo seseriai
(Silvijos uošvei), pranešdamas apie šią
šv. Kazimiero parapiją, jei Tamašaus
kai dar neturėtų kontakto su parapija.
Ir dar priduria, kad Tamašauskai turi
dar kitą sūnų, inžinierių, Sap Paule.

Sveikiname
SESELIŲ PRANCIŠKIEČIU VIENUOLIJA

,r

< /ÍkI
TERESĖ MEILIENÉ

KUR TU LIETUVIU NĖR?.
Taigi, kur nerasi tų lietuvių? Daugu
moj pasimetą, net užmiršę savo kilmę,
savo šaknis.

Įdomu, kad ir kitataučiai jų ieško, ar
padeda juos surasti.

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS
LIPINĖLIUS - Adesivoi

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

<S

Kaip būtų sveika ir naudinga, jei
mes patys daugiau santykiautum vieni»
Ir tuoj praneša: "Com alegria, desejo su kitais, vieni apie kitus praneštum,
pasiųstum nors vieną numerį MŪSŲ
informar: tenho um sobrinho, Paulo
Henrique Coeiho Prado, residente atual LIETUVOS (jau "neįskaitančiam" lie
tuviškai, dabar ir ML "em português"
mente em Ribeirão Preto - SP, casado
gali nors šiek tiek patarnauti/. Ir IEŠcom SILVIA TAMASAUSKAS, filha
KOTUM tų lietuvių. Jei jau toks, kaip
de Sr. ANTANAS TAMASAUSKAS e
Senhora Antonina, residentes em São
Maringós arkivyskupas, visiškai kitatau
Paulo (ir duoda adresą bei telefoną).
tis (portugalų kilmės), deda pastangas
Silvia ė nascida em São Paulo, mas o
ir rašo: "Estou investigando se há Lituacasal é lituano (pats arkivyskupas pa
nôs nesta Arquidiocese de Maringá", ką braukia)". Ir pabrėžia, kad šeima yra
reikėtų sakyti mums? .
(KPG).

B#

mirė rugsėjo 26 dieną. Velionį jau dau
gelį metų gyveno viena Casa Verde.
Vyras a.a Rapolas Meilus mirė prieš 13
metų.
Velionė buvo gimusi 1898 metų ba
landžio 1 d. Brazilijon atvyko 1929 m.
ir pradžioj gyveno Bom Retire o paskui
Casa Verde.
Nekrologą parūpino velionės draugai
Julija ir Stepas Urbiečiai.
■

<&

seselės, kurios dirba Vila Zeiinoj — Parque Lituânia jau 50 metų.
A

7
Ą
V

Visi S. Paulo lietuviai jaučia labai didelį dėkingumą
u* vienuolijos atliktą darbą lietuvių kolonijos ir bendruomenės labui. Linkime gausių darbo vaisių ir Dangaus Palaimos\zŠimoniai, Bendoraičiai, Machado

IŠĖJO NAUJAS

ŽODYNAS
DICIONÁRIO
PORTUGUÊS LITUANO
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