
f'l\l jVj
i ir n. \7

NOSSA L I T U A N I A

Caixa Postal 4421 
01000 Sao Paulo, E.S.P.

Diretor responsável
DR. JOSÊ FERREIRA CARRATO 

Redator: JONAS KIDYKAS 
Admin. :JONAS BRUŽIKAS

Metinė prenumerata: 25.00 cr 
Vienas numeris : 0. 50 cr

NR. 5 (1227) XXIV. 1972 M. VASARIO-FEVEREIRO 3; R.JUATINDIBA 20, 03124 SAO PAULO. Tel. 27 3.03 38

cijos darbus bet atsiekimus, kuriais bet kokiu būdu 
prisidedama prie Lietuvos laisvinimo pastangų, ypa
tingas dėmesys krypsta į musų jaunimą, kuris šių 
metų Kongrese bandys išryškinti savo paskirtį ir vie
tą lietuvių tautos likiminių uždavinių vykdyme. Lin
kime jam sėkmės ir tikime, kad jis aktyviai įsijungs 
į VLIKO struktūrą ir darbus.

Liėtuvos Nepriklausomybės šventės proga kvie - 
čiame »visą lietuvių tautą į suderintą ir prasmingą Lit 
tuvos laisvinimo talka. 

tr

Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse'.

New Yorkas, Vyriausias Lietuvos
197 2 m. sausio 19 d. * Išlaisvinimo Komitetas.

LIETUVIAI
Nepriklausomybės šventės išvakarėse su pagar

ba prisimename praeitų metų bėgyje per visą pasaulį 
nuskambėjusius beginklio kalinio, Simo Kudirkos so
vietiniams savo teisėjams pasakytus žodžius: "Aš ne
išdaviau savo tėvynės Lietuvos". Tai žodžiai kuriais 
didžiuojasi kiekvienas tikras lietuvis ir kurie žadina 
viltį bei įpareigoja.

Laisvės troškimas pavertoje Lietuvoje tebėra gy
vas, nežiūrint daugelio sovietinės priespaudos metų. 
Jis kalba į pasaulio sąžinę per tuos, kurie .nebodami 
pavojų .rinko s i laisvę, kurių tiesos žodis sukrėtė so
vietinio teismo sales bei tremtinių stovyklas. Jis pra
siveržia pro sovietinę cenzūrą lietuvių kūrėjų darbuo
se.

Laisvės šauksmas iš pavergtos tėvynės yra neįkai
nuojamas įnašas į bendrą mūsų tautos kovą už Lietu
vos laisvę. Esančius gi laisvėje jis įpareigoja mums 
įmanomais būdais veikti ir aukotis, kad pagaliau, ir 
Lietuva galėtų pasinaudoti tautų apsisprendimo teise.

Labai susidomėję sekame vis dažnėjančius Sovie
tų imperijos viduje laisvės reikalavimu bei tautinio 
išsilaisvinimo siekimų prasiveržimus.

Tarptautinėje arenoj pastaruoju metu regime pa - 
tys nepaprasto masto didžiųjų pasaulio jėgų persigru- 
pavimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas netik 
stropiai seka visus šiuos apsireiškimus, bet ir akty
viai veikia, kad nebūtų pažeisti Lietuvos interesai 
tarptautinių įvykių sraute ir kad jos suvereninių tei
sių vykdymas kuo greičiau būtų atstatytas.

Aukštai vertiname kiekvieno lietuvio ar organiza-

Kovo 5 dieną, sekmadienį, Šv.Kazimiero parapi
ja Švęs savo Globėjo Šv. Kazimiero metinius atlai 
dus. Iškilmingas mišias atnašaus pats mūsų Ganyto
jas arkivyskupas PAULO EVARI3TO ARNS. Tai pir
mas Jo Ekscelencijos apsilankymas mūsų parapijoje. 
Labai prašau visus lietuvius, kurie nuoširdžiai verti - 
nate savo lietuvišką parapiją, ko gausiausiai daly - 
vauti. Savo gausiu dalyvavimu pareikšim regimu b”. - 
du savo dėkingumą mūsų arkivyskupui, kuris labai 
supranta mus, atjaučia, mumis džiaugiasi ir net di
džiuojasi. Nepatingėkit tą dieną atvykti ir iš toliau
sių bairų, nors lytų.

Klebonas J, Bružikas, S. J.

Kun.J. Šeškevičius, koncelebravęs tautų pa i adė .
keletu globojamų indėnų, š.m. sausio

u ! Lietuvos nacionalinė
• M. M až v y d o b i b 1 i o teka
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DAUGIAU ŽINIŲ APIE SIMĄ KU - 
DIRKĄ. Teisiamas už bandymą pa
bėgti nuo sovietinio laivo pas ameri
kiečius, Simas Kudirka paprašė tei
sėjo, ne neprašė, o pareikalavo, 

jei butų nuteistas mirties bausme, 
jis norįs priimti sakramentus, tai 
teisėjas nudavė jog nesuprantąs, ką 
Simas kalba, ir, aišku, jam kunigo 
nedavė. Neužmirškim, Sovietų Ru
sijoje, kaip ir kituos e) kraŠtuo s e ka
liniai nemiršta maldos lydimi. Pa
saulio geradariai ir to paskutinio 
žjnoniško patarnavimo bei paguodos 
neduoda»

BRITAS MARK POTTER 
neseniai lankėsi Lietuvoje. Jis pa
skelbė savo įspūdžius FCI biuleteny. 
Autorius skyrė daug daug dėmesiu 
Lietuvos katalikų kovai už savo tikė
jimą. Pirmoj eilėj jis nurodė, jog 
Lietuva yra vienintelis kraštas So - 
vietų Rusijoje, kurs negali turėti jo
kios naudos iš tų ryšių, kurius Vati
kanas aiškiai didina su komunistų 
kraštais. Jis nurodo, kad pagerėjo 
tikinčiųjų reikalai Lenkijoje, Vengri
joje ir Čekoslovakijoje, Bet ne Lie- 

f tuvoje.
Potteris ^.palygina Vilnių su Len

kijos miestais. Esą, Vilnius tik tiek 
teprimenąs Lenkijos miestus, kad tu* 
rįs puikių barokinių bažnyčių. Ta
čiau, kai Lenkijoje bažnyčios nelabai 
tevaržomos, jei jos visos atdaros, 
tai Vilniuje DAUGUMA BAŽNYČIŲ 
VŽDARYTA. Kaikurios paverstos 
muziejais ar net sandėliais. Buvu
sioji katedra paversta paveikslų ga
lerija, kita gi bažnyčia (Sv. Kazimie
ro, Rd.) ateistiniu muziejum. Bet 
vis dėlto, Vilniuje esą daugiau atvi
rų bažnyčių negu visoje likusioje Rtt 
sijos imperijoje. Jau tai liudija,kad 
Lietuvoje tikėjimas yra pakankamai 
stiprus •

RELIGIJA IR TAUTYBĖ
Potterio nuomone, Katalikų Baž

nyčios likimas Lietuvoje turįs būti 
susietas su lautybe. Rusai labai 
stengiasi surusinti užimtus k r a š- 
tus, Lietuvon atgabentų rusų skai
čius siekiąs 8 procentus gyventojų, 
kai tuo tarpu Estijoje ir Latvijoje 
jų esama virš 30 proc. .Lietuvoje 
rusai labiausiai buriasi Vilniuje ir 
Klaipėdoje. Rusus vilioja komunis-' 
tai Lietuvon,duodami jiems geresn
es gyvenimo ir darbo sąlygas, negu 
pačioje Rusijoje. Jei nori geresnių 
sąlygų, tai ir lietuviai turi rašytis

MŪSŲ LIETUVA

komunistų partijom Tai daugelis lie
tuvių darą vien tautiniais sumeti
mais .

LABAI PRIEŠINASI
Potteris patyręs, kad lietuviai 

labai atkakliai priešinasi rusini a- 
mo užmačioms. Rusai yra nugrio
vę daug lietuvių tautinių paminklų, 
bet dar nedrįsta nugriauti visų. Vil
niaus svarbiausia aikštė dar tebe
vadinama Gedimino vardu.

Autoriaus įsitikinimų, kataliku 
Bažnyčia Lietuvoje galinti būti lai
koma šventove, kur dar rusena tau
tinio sąmoningumo ugnis. E s ą, j ei 
Vilniuje esančios dar atdaros še
šios bažnyčios, tai jau galima lai
kyti nemenku laimėjimu. Tačiau 
bažnyčių išlaikymo išlaidos esan
čios nemažos. Pav, : Bažnyčių ap- . 
švietimas (elektra) kainuojanti ke
turis kartus brangiau už žmonių na
mus . Parapijos neturi gana lėšų , 
o bažnyčiai nevalia rinkti pinigų. 
Dažnu atveju tada bažnyčia paver
čiama muziejum.

Potteris baigia savo rašinį: 
Prie Aušros Vartų gatvėje klūpan
čios juodai apsvilkusios moterys 
aiškiai liudijančios, jog lietuviš- 
kasis Vilniau s o o budis tebėra išli
kęs. (ET ~

č

AMERIKOS BEI KANADOS LIE- 
tuviai pasiuntė šimtus laiškų savo 
valdžioms, prašydami, kad jos pa
sistengtų įtikinti Sovietų valdžiaįiš- 
leisti Simą Kudirką su Šeima išvyk
ti iš Lietuvos Amerikon.

== VLIKas buvo kreipęsis į tarp
tautinę organizacija, kuri stengias 
išrūpinti amnestijas politiniams ko
munistų kaliniams, ir prašė paimti 
Simo Kudirkos bylą ginti. Gau - 
tas atsakymas užtikrina, kad ta 
organizacija jau ruošiantį reikalin
gą bylą ir ja pasiųs Jungtinėms 
Tautoms ir per jas įteiks prašymą 
Sovietams, prašydami, kad išleistų 
Simą iš kalėjimo laisvėn.

== Ne vien Amerikos ir Kanados 
bet ir kitų pasaulio kraštų spauda 
labai plačiai paminėjo Kudirkos iš
davimą Sovietams, Buffalo miesto 
vienas dienraštis įsidėjo net aŠ- 
tuoniuose numeriuseSimui skirtus 
vedamuosius straipsnius, nors ta
me mieste yra tik 8 lietuvių šei- 
----- 1-:^V .-------

timo bei užuojautos lietuviai ir 
Lietuvos laisvė randa kitų tau
tų Šeimoje.

== KAUNE šiuo metu esą 14 
veikiančių kino teatrų. Juos per. 
nai aplankę šeši milijonai žiū
rovų. Šiais metais būsiąs pra
dėtas statyti naujas teatras Vi
lijampolėje, kurs talpinsiąs 400 
žmonių.

== VILNIUS. Spaudos komi
teto pirm. F. Bieliauskas pa
sakojo “Tiesos” koresponden
tui, jog Lietuvoje knygynų esą 
mažiau, negu kituose Pabaltijo 
kraštuose. Lietuvoje vienas 
knygynas aptarnaująs 18.000 
gyventojų, o Latvijoje 11.000 
ir Estijoje 15.000. Per ateinan
tį penkmetį pramatoma įrengti 
Lietuvoje 18 naujų knygynų.

== PER ŠVEDIJA gautos ži
nios sako, jog Klaipėdoje esąn- 
16 prieplaukų prekėms pakra 
ti ir iškrauti. IŠ Klaipėdos iš
gabenama užsienin: metalai, ja- 
vai, medis ir įvairios kitos pre
kės. Metinė uosto apyvarta šie 
kianti 7 milijonus tonų. 1969 
metaks Klaipėdon atplaukę 
2.215 laivų, iš jų tik 915 turė
ję užsienio kraštų vėliavas.

== LIETUVOS KAIMU Mo
kytojai skundžiasi nTiesoje” 
(230 nris, 1971) kad jie negalį į- 
sigyti pieno, mėsos, miltų,kruo 
pų, šviežios duonos... Dėlto tu. 
rį važiuoti į rajono centrą ir 
sugaišti daug brangaus laiko.

== Amerikoje gyvenąs Lie
tuvos skautų įkūrėjas V.s.Pet 
ras Jųrgėla neperseniai atšver* 
tė 70 metų sukaktį.

== Prof.dr. A. Maceina pa
rašė, o ^Krikščionis Gyvenime- 
leidykla išleido naujausią mū
sų filosofo knygą „DIDIEJI DA_ 
BARTIES RŪPESČIAI.Kaina 
6 doleriai.

== ČIKAGA. Lietuvių Žur- 
listų Sąjungos pirmininku iŠ- 
kun. Juozas VaiŠnys, S. J., 
’’Laiškų Lietuviams” ilgame
tis redaktorius.

== LIETUVIŠKAS TEATj 
ras. Čikagos lietuviams išsi- 
ilgusiems teatro,nuo lapkri
čio 25 iki 28 d. buvo tikra šie- 
napiūtė. Pastatytos trys prem 
j eros: Ostrausko ME TAI, Jan
kaus AUDRONĖ ir Landsber
gio PASKUTINIS PIKNIKAS. 
Tai antrasis teatro fes tivalis, 
sutraukęs daug publikos.
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EUROPĄ APLEIDUS
S. Paulo lietuvių tarpe apsigyveno nauja darbo jė- 

ąa kunigas Jonas Šulcas. Buvo įdomu daugiau patirt 
ipie jauno kunigo darbuotę iki atvykstant Brazilijon. 
Jo paties pasiteiravus, Štai kas sužinota.

Kaip Jums pavyko kelionė iš toli
mos Europos?

Šių metų sausio 8 Neapolyje įlipau į laivą, apsi
vilkęs storais megztiniais ir s žieminiu paltu. Po 10 
dienų pasiekiau Braziliją, tropinės vasaros metu. Pir
mą kartą gyvenime patyriau per keletą dienų perėji
mą iš žiemos šalčiu į vasaros karščius. Tai savotiš
kas jausmas. Bet sakoma, jog "Šiluma kaulų nelau- 
v I! zo . 9 .

Kokiais tikslais Čia atvykote? Ką 
veikėte ligi Šiolei?

Per paskutiniuosius dvejus metus darbavausi Va
sario 16 gimnazijoje, kaip berniukų bendrabučio ve
dėjas, kūno kultūros mokytojas ir kapelionas. Glo
bojau ateitininkus. Pradžioje daugiau dėmesio sky
riau vyresniesiems, kurių dalis davė Įžodį. Vėliau 
pasirodė, kad dauguma jų pavargo būti ištikimi sa
vo duotąjam žodžiui. Tada ėmiausi organizuoti jau
nu čius. Po truputį buvo jiems perduoti ateitininkų 
idealai. Dalis jų galėjo duoti jaunučiu pasižadėjimą. 
Reikia tikėtis, kad jaunučiai bus ištikimesni, nes jų 
paruošimas buvo ilgesnis ir nuodugnesnis.

Su skautais mažiau teteko užsiimti. Ne todėl, kad 
jie būt buvę man mažiau simpatiški, bet vien dėlto, 
kad nebeliko laiko, nei energijos. Be to, skautai 
jau turėjo, kas jais rūpintųsi. Vistiek dalyvaudavau 
jų sueigose, žaidimuose ir ypatingai tveiklos pro
gramos organizavimo posėdžiuose. Prieš užbaigiant 
darbą su jaunimu Europoje dar teko kapelionauti ju
biliejinėje skautų stovykloje.

Na, o kokie Jūsų įspūdžiai?

Atrodo, jog tenykščiai jaunimo ir mokyklos v a - 
dai darė viską, kas yra įmanoma. Žinoma, visada y- 
ra pavojus sulėkštėti, įstrigti į išviršines formas ir 
primiršti pagrindinius savo idealus. To neišvengia 
nė Vasario 16 jaunimas. Tai gana natūralu. Užtat 
tam ir yra vadai, kurie stengiasi vėl įpūsti idealo 
meilės ugnelę.

Kokia buvo Jūsų veikla su visos 
gimn gimnazijos jaunimu?

Stengiausi laimėti moksleivių atvirumą ir pasi
tikėjimą. Todėl kiek tik galėdamas rūpinaus daly - 
vauti mokinių kasdieniame gyvenime: pamokų ruo
šoje, žaidimuose, pasikalbėjimuose. Beveik kas an
trą savaitę šaukdavau bendrus pokalbius ir bandyda
vau asmeniškai susitikti su kiekvienu mokiniu ir ar
čiau susipažinti. Gimtadienių proga pasikviesdavau 
mokinius kuklioms vaišėms, kad mūsų santykiai bū
tų ko šfeimyniškesni.

ŠIO Mūsų LIETUVOS NUMERIO 

GARBĖS LEIDĖJAS

ZELINOS PAiAPi.'OS üOMÍTETAS

JAM NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA
M_. L. ADMINISTRACIJA

<

nepamenate (dnaujintišią 
eikvos " 'fivenuvn tratą ?

ONUTEI JOTEIKAITEI,

SUSITUOKIANT VASARIO 5 DIENĄ SU VINCU 
KULIEŠIŲ, NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI IR 
LINKĖJIMAI ABIEM ILGIAUSIU BEI LAIMIN
GIAUSIŲ METU’.
TAVO DRAUGĖS: ONA GUIGIENĖ, ANGELL 
KA TRIUBIENĖ, ONA MASIENĖ, MONIKA 
MĖŽELIENĖ, JOANA SATKŪNAITĖ .

VINCĄ KULIEŠIŲ IR ONUTĘ JOTEIKAI- 
i TĘ, SUKŪRUSIUS LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽI-
' DINĮ ČIKAGOJE, ŠIRDINGAI SVEIKINA

S. P. TĖVAI JĖZUITAI

Kaip kunigas esate jautrus reli
giniam gyvenimui. Kokia Šiuoat- 
žvilgiu bendra padėtis Europoj?

Daugiau galiu išsitarti tik apie Vokietiją ir Italiją, 
nors tekko kiek pabuvoti Belgijoje, Anglijoje ir JAV-ė- 
se bei Kanadoje.

Bendrai, man atrodo, jog dauguma gerbūvio kraštų 
jaunimo yra pagauti materialinio smaguriavimo dva
sios, o tai labai nuslopina kilniąsias dvasines vertybes. 
Todėl daugelio jaunųjų yra gerokai apmigusi religinio 
gyvenimo praktika. Jaunimas jaučiasi nusivylęs gyve
nimu, nebeturi entuziazmo, griebiasi narkotikų. Bet, 
aišku, yra ir kilnaus jaunimo.

KODĖL nepasilikote darbuotis 
Europoje? Juk ten jaunimas at
rodo labai reikalingas idealisto 
kunigo prezencijos ir darbo?

Tei s inga pastaba. Bet prieš man nusike - 
liant Vasario 16 gimnazijon, mano vyresnieji ir mo
kyklos vadovybė buvo sudarę sutarti, pagal kurią aš 
čia turėsiu pasidarbuoti tik vienerius metus, nes dar

Na, ir kaip pasisekė laimėt mo
kinių pasitikėjimą?

Sunku Į tai atsakyti. Visų mokinių tai tikrai ne. 
Bet manau, jog didelis jų skaičius manim pasitikė
jo ir atitinkamai elgėsi. Tikiu, jog niekuomet ne
reikia nustoti tikėjimo Į geruma, kurs gludi kiekvie- 
n r> iirHvip .

anksčiau buvau pasižadėjęs vykti Brazilijon pastoraci 
niam darbui lietuvių tarpe. Po metų Brazilijos reika
lai dar nebuvo sutvarkyti, todėl tik po dviejų metų te
galėjau iš Čia pajudėti, ir tikiuosi, kad čia, S. Paulo 
mieste, galėsiu veikti mūsiškio jaunimo labui. Jo čia 
daug. Darbo bus, geros valios nestigs - ir Dieve, lai
mink mus visus l

Knn„ y ČSilroc
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

íwwmm
(Tęsinys)

— Paklydai? — paklausė Mindaugas Girdei}.
— Viešpatie, girioje?— Girdelis pastato akis.
— Gi nuo mažens su paukščiais ir žvėreliais.
Šyp sena sušvelnina Mindaugo bruožus.

— O iš kur sveikas ?
Iš kur jis čia, tai ir ko jis Čia. Sunkiausias išsisuk

ti ir pavojingiausias klausimas. Pražūtų, jeigu išsi - 
plioptų. Girdelis žino: Mindaugas nė vienu nepasitiki 
— net ir pačiais artimaisiais ne visiškai, net nesavo 
sūnumi Vaišvilga. Pilnai tepasitiki tiktai savimi.Gal 
daugiausia dėl to jis ir nepražuvo, valdydamas visus 
net per dvidešimt Šešerius metus. . .

Ir šit dievai įmeta Girdelio galvon porą gerų žo
džių, kuriais išsisuks iš to pavojingo klausimo. Bet 
jau jis negauna jų ištarti: užgirsta tai, nuo ko net sei 
lės gerklėje išdžiūsta.

— Ar jis ne iš tų, kurie užmušė Parnų? — užme
na karaliui Mindaugui vienas palydovų.

—- Varną? — perklausia Girdelis, ištaisydamas 
nustebimo išraišką. — Varnų aš nemedžioju, —nusi
juokia ir trūktelis pečiais. — Varna gi pralestųmaa 
pilvą ir išlįstų.

— O mums atrodė, Jundilas čia su tauru susirė- 
męs.

— Jis gi, viešpatie, tuoj piktai kad suriko man— 
’’glušas", — bepasiteisina griozdiškas stipruolis, 
kiek lyg susigėdęs.

— Aa-a! — nutęsia Mindaugas.—Vos tik besusi
tikus, jau toks pirmas prasižiojimas.

— O šunimis užleidus gražu jam tyčiotis ? Ir dar 
ietim nutaikius. Bene būčiau vilkas ar žir gia vagis .

—> Kas esi — nežinom. Tik kad akiplėša, tai jau 
matyti, — pastebi Jundilas.

— Tau vaidenasi akiplėša, o aš užuodžiu Šešką, 
—Girdelis suraukia nosį. ?

Staiga — jis nužvelgia: Mindaugas mosteli palydo
vams kažkokį ženklą, O kas gi tai?

Sulig tuo ženklu net trys šoka nuo žirgų. Vienas 
griebia už Girdelio lanko, antras šnopšdamas —u ž 
jo peilio, o trečias už strėlių.

Kai nuo staigmės atsipeikėjęs suspurda priešintis, 
gauna kietą smūgį po smūgio, iki nukurnėja nosimi 
žemėn . . .

Dar keliolika akimirksnių — Gaidelis jau stan
džiai surištom rankom ir iš ūsų išlaižinėja sūrųkrau* 
ją. ’’Laima neperprašoma nei jokiais žodžiais, nei jo
kiomis aukomis,”— atsimena žynio žodžius. Va, tik
rai. Ką Laima ištarė — nepakeis, nors tu šiaip ir 
taip besisukinėtum. Tebūnie. . .

2
GIRDELIUI PASISEKA
GIRDELIUI PASISEKA IŠTRUKTI IŠ KERNAVĖS 
TVIRTOVĖS:

Kas gi negeidė sulaukti Augmens prabudimo šven
čių? O kiek nesulaukė ir neišvys, iškankinti vaidulių 
ir galop nuraminti Giltinės riestu piautuvu. . .

Brrr! -- Girdelis šiurpteli nuo virpulio Kernavės 
rūsyje.

Išbadėjęs ir sukaustytom rankom. Bet jis jau ne
maža ir prityręs ir nepasimeta nelaimėje. Jis nepra-

M
e

LIE TU V A____________________________________________ *
randa vilties net ir tokioje didelėje bėdoje, kaip dabar. 
Gali ilgai iškęsti šaltį ir alkį. Kitas tokiame drėgname 
ir šaltame rūsyje būtų jau apsirgęs ir sutinęs, o jis dar 
vis laikosi. Kai vėl ima drebėti, nelaukia iki pradės dan 
timls kalenti: ima zuzėdamas judėti — tuoj šiek tiek su
šyla ir atsigauna.. .

Taip, šią žiemą buvo daug verksmo, daug rankų laužy
mo beraudojant. Daugel sirgo ir karščiavo. Žibančiomis 
'degančiomis, raudoniu apvilktomis akimis paregėdavo 
baisius vaidalus. Šokdavo iš guolių ir verždavosi, kaip 
pablūdę, nežinia kur bėgti. Artimieji ko nedarė, ramin 
darni savuosius, dvasuojančius kaip žuvis. Guodė, glaudė 
prie savęs, guldė vėl atgal į lino guolius.

Tat ne tik prastų laukininkų liaudis, bet ir visa raitė 
lių tauta labai laukė Saulės sangrąžos — didžiausios vi
duržiemio šventės. . Visi gi turėjo kentėti nuo kietų ir 
aštrių speigų. Siautėdavo žvarbus rytys, pakaitomis su 
dar žvarbesniu šiauriu. Vakarai gi tokie ankstyvi, o 
naktys ilgos ir tamsios. Ir alkanų vilkų toks staugimas 
ištisomis rujomis, kad silpnesnė galva gali iŠ proto iŠ 
eiti. Tokie nepaprasti šalčiai ir Siaučianti baisi liga — 
labai užrūstintų dievų bausmė. ..

Tai kaipgi jie pradžiugo, dar gyvi sulaukę Saulės 
sangrąžos! Štai — blizganti, dručkė S;aulė grįžta per 
sniego vėpūtinius giiftariniais ratais. Iš tolybės pargrį
ta visų išsiilgtoji! Jie būrė Švęsdami. Jie vėl spėjo sa
vo ateitį. Kuris gi žmogus kada nesiilgėjo žinoti savo at 
eiti.es? Kas bus — žmogaus visų didžiausias klausimas

Bet Giltinės piūtis nesulėtėjo ir po Saulės sangrąžos 
švenčių. Sergančius tebegydė ligažyniai visų pirmiau
sia Perkūno paliestais daiktais: įtrenkto medžio ar ak
mens nuo skalda, kuri dažno laikoma troboje. O ypač 
didelę gydymo galią turi Perkūno akmeninis kirvelis, 
sviestas audros metu Bet Perkūno kirvelius teturi tik 
vieni žyniai. Kelių sankryžose ir aukštumose buvo kurs 
tomą ugnis, kad neleistų ateiti ligai ir baidytų piktybes. 
Žmones šaukėsi sau pagalbon dievybes. Alkose aukojo 
atmaldavimo ožiukus ir avinėlius. Perprašinejo, kad ne 
pyktų ir saugotų nuo nelaimių. Nesgi visa — kas buvo, 
yra ir bus — tik iš dievybių valios.. .

• ^Mirštantieji buvo guldomi asloje: prie žemės moti
nėlės prigludusio paskutinioji kančia yra lengvesnė.Gil
tinės išrinktuosius dausojo šventavietėse, degindami ap 
rengtus linu ir apgarbstytus visad žaliuojančių spygliuo 
čių šakelėmis ...

(Bus daugiau)

dūdelė
Kai vyšniom žydint, vakarais
Pragysta sodai, saulėj snaudę, 
Tu savo vienumoj kurčioj dairais 
Ir ulbini dūdelę irgaraudę.

Paulbink ją! Tepatrilens
Ji tau lyg paukštis jovaro viršūnėj, 
Toks vienas, kaipi ir tu ; nuo pat mažens 
Naktų naktis jis be namų pratūni.

O kas namie? Ar tie rasos
Lašeliai žiedo vidurėlyj ?
Ak, saulė dar tebeliepsnos,
O jie žiupsneliais rūko vėl jau pasikėlę.

Pritilo sodai. Tilk ir tu, 
Dūdele, liūdesį dainavus! 
Tarp pievų, auksu nužertų, 
Tesikužda upeliai sravūs.

Antanas Jasmantas
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MISSAS EM LĮTUANO

(S • Paulo -S .v Andre)
Primeiro domingo do mes 
10:00

15:00
17:15

Parque das Nações 
(Santo Antônio)
Vila Carolina
Casa Verde (N.S.
das Doresį

lo domingo do mes

Por ocasião do "Jaunimo Metai", 
ano da juventude entre os lituanos no 
mundo livre, e em preparaçao para 
o congresso mundial da juventude li- 
tuana (julho de 1972 nos EUA e Cana
dá), começamos uma serie de peque
nas informações sobre a emigração 
dos lituanos a diversos países.

Primeiro vamos tratar de Sao Pau
lo, que ocupa o segundo lugar (o pri
meiro e de Chicago, EUA) na popula
ção lituana fora da Lituânia.

O mapa mostra os principais bair
ros da capital e o numero de lituanos 
com filhos e netos, que constam nas 
fichas da paróquia de São Casimiro e 
de Sao Jose. O numero, parece, mos
tra apenas a metade de famílias litu- 
anas - aquelas, que recebem a visita 
de um padre lituano antes do Natal, 
que leem ,a.; "Musų Lietuva" ou parti
cipam das sociedades ou festas e co
memorações .

Os dois centros paroquiais estão 
assinalados com o símbolo ® : Sao 
Casimiro (Rua Juatindiba, 20, Parque 
da Mooca) e Sao Jose (Rua Santo Ina
cio, Vila Zelina). Ha escolas, con
struídas na década dos ’30, na Vila

Anastácio, Mooca (Vila Bertioga), E Vi
la Bela, sob os cuidados da Aliança Li
tuano-brasileira. Nestas escolas estuda
ram muitos dos pais dos nossos leitores 
O símbolo no mapa é A .

As Missas em lituano rezam-se em 
14 bairros da cidade--os dois centros pa
roquiais e em 12 bairros, marcados com 
os símbolo ♦ .(Veja o horário anexo).

Você conhece alguns vizinhos ou mora
dores do seu bairro, que sao de descen
dência lituana?

Na próxima semana veremos alguns 
dados estatísticos sobre as famílias, a 
idade, etc.; mais tarde discutiremos o 
numero de lituanos em outras cidades ou 
regiões e também um pouco da historia. 
E depois - vamos sair e visitar os litua
nos em 20 países do mundo, livre.

Se
8:30 Jaçanã (Instituto 

(Jaçanã)
10:30 Bom Retiro (Sta.

Inez)
16:30 Utinga (Sta. Maria 

Goretti)

Terceiro domingo do mes 
8:30 Agua Rasa (N.S. 

de Lourdes) 
Moinho VElho (Sãp 
Vineente) 
Lapa (NS da Lapa)

11:00

16:30
Últiimo domingo do mes 

V.Anastacio (Sto. 
Estevão) 
V.Bonilha (N.S. 
F atima)
V. PrudentefSão 
C. Borromeul

8:00

10:30

18 :00

Belo
Horizonte
25/1/1972

Senhor Redator: Musų Lietuva Mažiesiems está fazendo sucesso 
aqui em Belo Horizonte. A professora D. Maria Ines Caetano Rezen
de do Colégio Arquidiocesano da U.C. teve palavras elogiosas, para 
com o jornal zinho.

Musų Lietuva Mažiesiems não e somente para os’ pequenos lituanos 
lerem, mas para todos aqueles que apreciam boa leitura. Faço votos 
para que o jornalžinho cresça sempre, em tamanho e qualidade, para 
a alegria de seus milhares de leitores.
mentps. .... T~>--2---

SKAITYTOJAI

--Beatriz

fSb

Os,meus sinceros agradeci- 
Eatima de Almeida
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A 66COJ-AS
»\ MUSAS 6M LirUĄNO

2® ce*»rrwA5 J>e lituanos
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JAUNINTO KONGRESAS 

Parodos, kurios bus rengia
mos Čikagoje kongreso pro
ga ytra Šios: grynojo meno, 
taikomojo meno, architek
tūros, foto, filmų festivalis, 
tautodailės paroda, literatū
ros (knygų) paroda. Visos

C\ViAbKf?<cĄ\ y X®
irzKįucPA

12o
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V-EMA

À V-KLA
. too

5. UlcAS

Xoo

ąoo
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lio 24 diena.

Kongreso atstovų ir kitų pa
rinktų asmenų studijų savai
tė įvyks Kent State universi
tete liepos 4-8 dienomis.

Kongreso proga bus statoma
urinw
. yoo

paue M-S-v

dalyviais i š_vis_ų kraštų.
Jaunimo stovyklos su 500 
dalyvių ru^ša eina pirmyn 

/

9



HUTE IR KESTUTIS

Tarp šių raidžių yra laukinių ir naminių paukščių 
vardai: strazdas, volungė, pempė, kuosa, zylė,kala
kutas, lakštingala, šarka, griežlė, genys, varna, 
varnėnas, žuvėdra, sniegena, žvirblis,pelėda,kuku
tis, gandras, gervė, antis, tetervinas, kregždė, 
starta, vieversys, gegutė, kikilis, apuokas, vanagas, 
balandis, kėkštas, gulbė, višta.

fcpKBALANblSVARNĖNASK 
t^Rutlbocfakmktpzvjtb 
t„uOKASNJBNCOUVKLOTRS 
LFfSNCKĖKžTASKBfiCDFAT 
oį&ACKTRLS I TVüSARKAZV 
“EnStąrtAVSFGtHNTJKDL 
XbpCOLFSKlK•LI5DKLMAN 
£AsRsat23RTLG5PRCOFSP 
N<NLmK£>BTPŽV£RZALKTAN 

1SNULVIEVERSySFfiEHT 
0 s E G U t Ė L N P I KVPLÜBCTRZ 
^KGLjASRâNRMÉLÉCLMEKL 
PRESTSVZABBGULBEVARNA 
YAnagaSTLMLPDMTKDLVRT 
P^AktnPVAVI st an d r f I HR 
L‘rM«VbEBTMSTVZBCGENyS 
UNGFTRMNKRBSŽBĖMTRASL 
NBOCSjPKDTRLMPNTRSSKN 
G R I EŽLĖTRUMNŽUVĖbRATK

LIEZTU\^Jx
A.Í-• 

J- • ' r-‘ < , iii e' *Á A A v ' xy.

GIMTADIENIAI
- Carlos Alberto Bau

žys, Walter Sauka
-Juozas Roberto

Bočerovas
-Antanas 
Gervetauskas

,- Nida Remenčyte
- Elizabeth Tininis

Sao Paulo vaikų ir jaunimo stovykla įvyks Santa Isabel, 
netoli Via Dutros. Prasidės pirmadieni, vasario 7 die
nų. Šimoniu, Valavičių ir Ambrazevičių šeimos suti
ko perleisti savo ’’sitio” stovyklautojams. Kreiptis i k. 
St. Šileikų ar A. Saulaitę.
Del įvairių priežasčių reikėjo stovyklos vietą pakeisti^

PAUKŠČIU GALVOSŪKIS
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PASAULYJE
RAUU.rviNIJA - -Vakaru Pakis- . I»

tano prez. Bhutto kalbėjosi su mi- 
nisteriu pirmininku Chu-En-laia- 
pie ekonominę, karinę ii piniginę 
pagalbą. Del to, kad Didžioji Bri
tanija pripažino rytų Pakistano 
valdžią, Pakistanas nutraukė ry
šius su britų bendruomene.

KUBA- -Nauji žvalgybos laivai 
OSA su rak. etomis buvo atvežti iš 
Sovietų Sąjungos į Kubą^.

Š. VIETNAMAS- -At s ii i epdam i į 
prex. Nixono taikos planą, šiau
riečiai pasiūlė savąjį: grąžinti š. 
Vietname esančius belaisvius, kai 
bus atitraukti užsieniečiai kariai 
iš P. Vietnamo, JAV užmokėtųka- 
ro nuostolius, būtų tarptautinė 
priežiūra ir P. Vietnamas, Laos
as ir Kambodija liktų neutralus.

P AR Y ŽIUS- - Pabrėždami finan
sinius sunkumus, 12 laikraščių 
žurnalistai streikuoja. Televizi
ja, kuri yra valdžios rankose, ir 
radijas streiko neremia.

MASKVA- - Egipto pres. Sadat 
vyksta į Sov. Sąjungą tartis dėl 
vakarų Azijos padėties ir prašy
ti naujų ginklų.

ITALIJA--Virš 4 milijonų dar
bininkų streikuoja, ir min.pirm. 
Colombo buvo priverstas bandyti 
steigti naują kabinetą ar atsisaky
ti iš pareigų.

BRAZILIJOJE
--Užsienio reikalų ministras 

Barboza tarėsi su Bolivijos užs. 
reik. min. Mario Gutierrez.
--Brasilijoje gauta dar 20 mažų 

lėktuvų, kuriais būtų purškiami 
žemės ūkio plotai.

--Krašte šiuo metu bus statoma 
tik viena atominė elektros jėgainė 
Angra dos Reis. Po 1980 metų nu
matyta ir daugiau.

--Pernai Via Anchieta buvo su
rinkta 20 milijonų kr. mokesčių. 
Šia savaite pradėta rinkti mokes
čiai Via Dutroje.

NAUJI STUDENTAI
Matematikos SP katalikų univer

sitete studijuoti įstojo Marlene Ta
mašauskas, istorijos --Elenice Mà- 
ria Linkevičius, o praktinės inži
nerijos Faculdade de Engenharia 
Industrial--Luiz Carlos Bodendor- 
fas.

Visiems studentams linkime 
sėkmės 1

MŪSŲ LIETUVA

Įstojo į fakultetus
Egzaminus išlaikiusiųjų tarpe 

buvo dar šios lietuviškos pavar
dės: Carlos Simão Strickas-Lins 
Marcos Kranikovičius-Escola Fb- 
litecnica USP, Sergio Deli Lau
rinavičius-Esc. Politécnica IEP, 
Fabio Vaitkūnas-Esc. Politécnica, 
Sergio Augusto Kosmiskas-Univ. 
Federal de S. Carlos; į USP tei
sių fakultetą Oswaldo Pakalnis ir 
Marina Galkys Abreu e Silva.

Jei kas sužinotų apie kitus lie
tuvius, dar ML neminėtus, pra
šome pranešti redakcijai.

RIO
Sausio 30 Rio de Janeiro lie

tuviai suruošė Vasario 16 minėji
mą. Pamaldose ir šventeje daly
vavo LKB choras iš SP. Pamoks
lą Mišių metu sakė kardinolo at
stovas gen. vikaras vysk. Dom 
Jose Pinto. Chorą dirigavo V.Ih- 
tarūnas, vargonais palydėjo F. 
Girdauskas. Mišias koncelebra- 
vo Rio lietuvių klebonas prel. P. 
Ragažinskas ir pranciškonas kun> 
Vladas Šatas.

Po pamaldų šventės dalyviai 
rinkosi antrame katedros aukšte 
salėje oficialiai programai,, ku
rią turininga ir jautria kalba a- 
pie šventę ir dabartinę lietuvių 
tautos rezistenciją pradėjo A.Gau- 
lia.

Jaunosios kartos atstovai Nan
cy ir Vera Gaulytės ir Robertas 
Gaulia skaitė kruopščiai paruoš
tą montažą apie šių dienų kovo
jančios Lietuvos atstovą, Sibiro 
kalinį Simą Kudirką. Patriotinio 
turinio ilgą eilėraštį deklamavo 
seniausia kolonijos veikėja Uršu
lė Gaulienė.

Programa pradėta Brazilijos, 
o baigta Lietuvos himnu. Sveiki
no lenkų organizacijos atstovas 
ir federalinis deputatas Jose 
Rodrigues, kuris praėjusiais m.

e

«Francisco Braga» MUZIKOS
KONSERVATORIJA

Rua Marechal Mallet, 251, Vila Zelina 
DABAR LAIKAS ĮSIRAŠYTI

Kursai; klasinis pianinas 
klasinis gitaras
modernus, gitaras akordeonas 
padas muziko n (mokytojams ir vaikams) 
ritminė ir pataisomoji gimnastika 
baletas ir kiti kursai

• ________________________________ 7_
Meninės programos pranešėjas, 

J. Bagdžius pristatė LKB chorą, 
padainavusi dešimt dainų. Abiem 

kalbom paaiškintas dainų turinys. 
Dalyviai chorui dėkojo gausiai plo
dami, o dainos jaudino net ligi 
ašarų.

Šis minėjimas buvo originalus: 
nebuvo ilgų, nuobodžių kalbų, var
ginančių klausytojus, kurios daug 
ką atbaido.

Programą sekė vaišės katedros 
koridoriuose, kur yra ir lietuvių 
parapijos būstinė: stalai buvo ap
krauti Rio šeimininkių skaniai pa
gamintais užkandžiais. Skambėjo 
ir toliau lietuviškos dainos, o san- 
pauliškai buvo sužavėti ’’karijokū' 
vaišingumu ir nuoširdumu.

Minėjimo programos organiza
toriumi kaip bendrai kultūrinio ir 
religinio veikimo iniciatoriumi bu
vo ir yra prel. Z. Ignatavičius, ku
ris turi gražų būrį talkininkų.

Kelias tolimas, bet mielas
Specialiu autobusu praėjusį penk 

tadienį iš Vila Zelinos LKB cho - 
ras su dabartiniu Rio lietuvių pa
rapijos klebonu ir choro steigėju 
prel. P. Ragažinsku išvyko aplan
kyti Rio lietuvių. Gera nuotaikinu- 
gali nuovargį, skamba daina, juo
kas.

Saulei tekant vykstame į pran
ciškonų viešbuti Ipanemoje apsisto 
ti. Čia gyvena ir dirba kun.V.Ša
tas, kilęs iš V. Zelinos.

Važiuojame į pajūrius, Pão de 
Açúcar, perplaukiame į Niterói, 
iš toliau stebėti šviesose skęstan
čio nuostabaus miesto vaizdo.

Sekmadienį dalyvavome kultū
rinėje religinėje šventeje. Nebe 
pirmą kartą mes čia, ir šis apsi
lankymas nėra paskutinis. Užmes- 
gėm draugiškus ryšius, suartėjom. 
Ir taip suartesime bendram darbui.

Iš Rio išvykome sekmadienį a- 
pie 15 vai. Šios išvykos įspūdžių 
n iekados nepamiršime.

Dalyvis

lengvasis pianinas 
ritmo orkestras
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MÚSU, 
PADANGĖJ
VILA ZE LINA

' £>on Bosco atlaidai
Sekmadienį, vasario 6 d., 17 

vai. ruošiama programa sv.Jono 
Bosco, jaunimo globėjo, šventės 
proga. 17 vai. bendruomenės jau
nimo Mišios, 18. vai. vakarėlis, 
su ivairia lietuviška bei portuga
liška programa, paskui užkanda.

Visa programa vyks Colégio 
São Miguel salione, rua Campos 
Novos. Šventeje laukiamas jau
nimas, tėvai, parapiečiai ir sve
čiai .

Užkandai moterys ir mergai
tės prašomos prisidėti ’’užkan
džių, ” o vyrai ir berniukai -’’bu
teliukų."

Organizacinio komiteto vardu 
kun. Pr. Gavėnas

Sutuoktuvės
Vasario 12 diena susituoks 

Vincente Bilevičius ir Valdelice 
Florencio Silva, ir Pedro Tama- 
liūnas su Aparecida Faria.

Džiaugsmo, laimės ir gausios 
Viešpaties palaimos*.

Užprašytos Mišios
Vasario 5, 20 vai. metinės už 
Salome Namajunienę.
Vasario 7, 19 vai. septintos die
nos už Marija Elzbietą Širvidienę. 
Vasario 8, 19:30 už Stasį Stanke
vičių, 30 dienos.

Ateitininkų susirinkimas
Sausio 29 apie 15 Elizijaus 

Draugelio moksleivių ateitininkų 
kuopos narių susirinko klebonijo
je susipažinti su T. Gediminu K.- 
jausku, S J, studentų ateitininku są
jungos dvasios vadu ir at-kų fede
racijos tarybos pirmininku, v w •Parodyta skaidrių is Siaurės 
Amerikos ir papasakota apie atei
tininkų veikla ten, ypatingai sto
vyklose ir kursuose. T. Kijaus- 
kas ragino padidėti narių skaičiu
mi, o ypatingai veikla siekaiant 
ateitininkų idealų.

Susirinkimą pravedė Verutė 
Aleknavičiūtė, pirm., o pereito 
posėdžio protokolą skaitė sekre
torė Laima Vosyliūtė.

Globėjas kun. St. Šileika pri
statė naująjį kuopos kapelioną, 
kun. Hermaną Šulcą. Sekė vai- 
v • sės.

Stovykla jaunimui
Dar galima registruotis vai

kų ir jaunimo stovyklai, kuri 
prasidės vasario 7 Sta. Isabel, 
Kreiptis į abi klebonijas. Stovyk
la tesis savaitę.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

KELIONĖ I ŠIAURĖS AMERIKAI
M VKviečiame visus tautiečius, norinčius pasinaudoti proga vykti į JAV 

puikiomis sąlygomis, skubiai įsigyti bilietus. Dabar jau atėjo pats lai
kas mokėti pinigus, tvarkyti dokumentus ir galutinai sudaryti keliautojų 
sąstatą. Galutinės žinios yra šios:

Skrisime sprausminiu (jato) lėktuvu "Aerolineas Argentinas"
iš s kr i sim e birželio 27 (antradienį) ir grįšime liepos 26 dieną.
Kelionė kainuos (São Paulo-New York) keturi šimtai dolerių ar

ba Cr§2.314, 00. Mokėti galima iš karto arba su banko paskola dvylikai 
mėnesių (dvylika mokėjimų po Cr$232,10).

Paskolai gauti ir dokumentus tvarkyti galima kreiptis į Sr. Robert 
to, Sr. Donato ar Sr. Fernaldo, SPARK viagens e Turismo s/A, kurios 
raštinė yra Rua Brãulio Gomes, 37, centre (tarp gatvių São Luis ir Sete 
de Abril), tel. 36-3988, 37-1652, 35-5325-

Kas mokės iš karto, gali sumokėti: Vila Zelinos klebonijoje pas ku
nigus saleziečius (63-597 5), Mookoje pas kunigus jėzuitus (27 3-0338) ir 
Paraíso pas pirmininką Arūną Steponaitį (61-2181, ramal 64).

Tautiečiai prašomi prisidėti, nes tokia proga negreit pasikartos.
---- Arūnas Steponaitis

III PLJK Pirmininkas Brazilijoje

MŪSŲ LIETUVOS 1971 APYSKAITA
PAJAMOS
Prenumeratos Cr$ 7.871,55
Aukos 8.157, 90
Kitos įplaukos __ ______ 737, 00

Viso pajamų 16.766,45
IŠLAIDOS
Spaustuvė Cr $ 9.865,00
Paštas 1.458, 80
Popierius 1.231,80
Kitos išlaidos (klišės,
raidės, išnešiotojai...) 3.710,85
Viso išlaidų Cr$ 16.266,45
Likutis 1972 sausio: 500, 00

ML Administratorius
MIRĖ ŽURNALISTAS

Albinas Gumbaragis sauaio 10 d. 
Urugvajuje (gimęs 1910 m.). Daug 
rašęs straipsnių ir naujienų į Urųg 
vajaus, Argentinos, Nepriklauso
mos Lietuvos ir S. Amerikos lie
tuvių laikraščius . Rašydavo ispa
niškai apie Lietuvą Urugvajaus spau 
doje. Pats kurį laiką Urugvajuje y- 
ra redagavęs laikraštį "Išvakarės" 
(1934) ir leidęs "P3etų Amerikos 
Lietuvi"(1948). Dalyvavo Urugva
jaus lietuvių socialistinės grupės 
veikloje.
Literatūros mėgėjų nutarimai

Jau metus veikiąs literatūros ra
telis nutarė tęsti vaikų ir jaunimo 
puslapius ML-oje, o nuo vasarioió 
globoti literatūros puslapį, kuriuo 
ML padidėtų iki 10 puslapių.

Neužilgo pradės eiti du vertimai: 
kun. St. Ylos "Moderni mergaitė" 
portugalų kalba, išversta Onutės 
Petraitytės, ir brazilo rašytojo 
veikalas "Žmogus, kuris skaičia
vo" lietuviškai, išverstas Ryman- 
tės Steponaitytės,

Nutarta užsakyti ir platinti lie
tuviškas knygas bei plokšteles .Na
riai kasmet pirks nemažai knygų.

Įvesta lit, mokyklų reforma

São Paulo lituanistinių mokyklų 
mokytojai tarėsi sausio 31 Mokoj. 
Nutarta suvienodyti šv. Kazimie
ro ir Vila Zelinos mokyklų progia 
mas : nuo paveikslėlių^kurie pra
turtina žodyną, vaikai, nemoką lie
tuvis kai, per eitų prie skaidrių ir 
iliustruotų vadovėlių.

Neužilgo prasidės vaikų beijau- 
nimo registracija. Kadangi progra
mos bus tos pačios, galės užsira
šyti tiek Zelinoje, tiek Mokoje,kad 
būtų lengviau atvažiuoti.

Šiais mokslo metais taip pat 
veiks jaunimo ratelis Indianopolis 
(Brooklin-Sto. Amaro) apylinkėje. 
Įtraukus naujų čia užaugusių moky
tojų, jų pakaks ir didesniam moki
nių skaičiui.

Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 20, sekmadienį, V. 
Zelinoje, seselių salėje. Kiekvie
na organizacija pasižadėjo paauko
ti Cr$50, kurių likutis teks mūsų 
jaunimui, vykstančiam į Kongre
są. Visos minėjimo pajamos taip 
pat s kirsimo s šiam tikslui.

Sv Kazimieras
Sekmadienį šv. Mišias 17 vai. 

koncelebravo TT. Kijauskas, lie
tuvių jėzuitų provincijolas; Dau
gintis ir kleb. J. Bružikas. Po 
Mišių T. Kijauskas papasakojo a- 
pie lietuvišką veiklą S. Ameriko
je, iliustruodamas pokalbį skaid
rėmis .

Nors oras buvo lietingas, daly
vavo apie 100 asmenų, prisidėję 
ir įvairiais klausimais. Scena bu 
vo papuošta šv. Kazimiero pa
veikslo iš XVI šimtmečio kopija.

Vaišėms viešnios atnešė įvai
rių skanėstų. Mišių metu giedojo 
Aušros choro nariai.

12


	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00117
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00118
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00119
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00120
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00173
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00175
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00176
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00177
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00178
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00179
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00180
	1970-07-08-nr05-MUSU-LIETUVA-00181

