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Tikinčiosios Lietuvos Diena Kanadoje jau tapo tradi
cija — kiekvieną pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį beveik 
visose lietuvių šventovėse pasigirsta maldos už persekio
jamus Lietuvos tikinčiuosius, pamokslai ąpie herojinę mū
sų tėvynės kovą už religijos laisvę, atsiveria piniginės ma
terialinei savo krašto tikinčiųjų paramai. Tai labai natūra
lus ir prasmingas dalykas. Jei to nebūtų, sakytume lietu
viai neatlieka savo pareigos — nepadeda savo tėvynės ti
kintiesiems, kurie tokios paramos yra nepaprastai reika
lingi. Jei mes kasmet aukojame misijų kraštams, įvairioms 
labdaros organizacijoms Kanadoje, Amerikoje bei kituose 
.kraštuose,, juo labiau turime aukoti savo gimtojo krašto 
labdarai. Įvairių kraštų misijoms aukoja viso laisvojo pa
saulio tikintieji, bet mažai kas — Lietuvai, kuri yra tapusi 
daugiau nei misijų kraštu. Paprastai misijų kraštuose re
ligijos skleidimas vyksta laisvai, misijonįeriai turi pakan
kamai laisvės savo darbams, o dabartinėje Lietuvoje to nė
ra — vyksta brutalus krikščionybės naikinimas ne tik vie
šajame gyvenime, bet ir žmonių širdyse. Atsilankyti prieš 
tokį milžinišką ateistinį spaudimą reikia herojinių pastan
gų. Dėkui Dievui kol kas jų netrūksta. Dėlto būkime ne 
vien tiktai jų stebėtojais, bet ir rėmėjais, jų kovos' daly
viais, tiesiančiais savo pagalbos ranką bent iš tolo.

ŪSŲ pagalba, žinoma, ribota. Savose šventovėse mel
džiamės už persekiojamus Lietuvos tikinčiuosius, 
telkiame aukas jų paramai. Tai gražu, bet nepakan

kama. Esame persilpni, kad vien šavo jėgomis galėtume pa
daryti ką nors didesnio. Reikia ir kitų pagalbos. Dėlto Ka
nadoje Tikinčiosios Lietuvos Dienos proga kreipiamasi į 
vyskupus, kviečiant juos prisidėti tą dieną prie to maldos 
žygio su visais savo ganomaisiais. Ligšiolinė patirtis per ke
letą metų parodė, jog yra jautrių vyskupų, kurie mielai 
prie tokios iniciatyvos prisideda ir Lietuvos vardas nuskam
ba per ištisas vyskupijas, ypač ten, kur yra^Metuvių. Toje 
srityje Kanados Lietuvių Katalikų Centras per eilę metų 
jau yra nemažai padaręs, bet reikėtų ta linkme dar stip
riau belstis, kreipiantis ne tik į Kanados katalikų, bet ir 
kitų konfesijų vyskupus. Būtų idealu, jei kovo mėnesio pir
masis sekmadienis, artimai susijęs su šv. Kazimiero-diena, 
būtų paskelbtas visame laisvame pasaulyje Tikinčiosios 
Lietuvos Diena. Tai būtų plataus ..mąsto maldas ? be? para
mos žygis Lietuvos tikintiesiems padėti. Tai būtų stiprus 
pasibeldimas į tikinčiųjų pasaulio duris bei sąžines. Ir tai 
nėra neįmanoma. Jei tik lietuviai patys tokią dieną sutar-
tų, jų organizacijos daugelyje pasaulio kraštų ją išpopu
liarintų,. gautų vietinių vyskupų pritarimą, ir laisvojo pa
saulio šventovėse suskambėtų Lietuvos vardas kaip stip
rus varpas, šaukiantis pagalbon.
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t VENTO VĖS nėra vienintelė vieta pagalbai telkti. Yra
I ir kitų galimybių. Viena tokių — religinė spauda. Ji
1 Lietuvos tikintiesiems galėtų daug padėti, skleisdama 

informacijas apie persekiotojus ir keldama viešumon da
barties budelius. Deja, toji spauda įvairiuose kraštuose nė
ra lengvai prieinama, nes mūsų žmonėms trūksta ryšių su 
ja, be to, ne kiekvienas sugeba tinkamai paruošti medžia
gą taip, kad ji būtų įdomi to ar kito laikraščio skaitytojams. 
Š. Amerikoje toje srityje bene daugiausia, yra nuveikęs 
kun. K. Pugevičius, sugebėjęs sudominti ^didžiuosius k a- .
talikų laikraščius. Italijoje sėkmingai dirVacMinJmė

M.Mažvydo biblioteka

Vilniaus katedra 1907 metų nuotraukoje, kurioje matosi ir 
stoginės statulos, nugriautos sovietinės valdžios, kuri šioje šven
tovėje įrengė paveikslu galeriją, o vyskupą J. Steponavičių istrė- 

r y 
mė. (T. Z. klišė)

cevičius. Yra paskirų asmenų ir kituose kraštuose, kurie 
pajėgia daug pasitarnauti Lietuvai religinėje spaudoje. 
Tai daugiausia privati iniciatyva, randanti kelius be jokios 
organizacinės pagalbos. Bet ir čia galima būtų stipriau 
belstis, jei turėtume centrinę įstaigą, kuri toje srityje spe
cialiai dirbtų ir pastoviai tiestų kelius į religinę pasaulio 
spaudą. Vargu ar kada nors tokia įstaiga atsiras. Dėlto ini
ciatyvos reikėtų laukti iš toje srityje jau dirbančių Ameri
koje, kad jie savo darbo lauką išplėstų į visą laisvąjį pasau
lį ir telktų jėgas, gebančias dirbti religinės spaudos srityje. 
Tai būtų pagalbos telkimas tikinčiajai Lietuvai,' klausian
čiai: ką darote, kad mums būtų lengviau kvėpuoti slogioje- 
tikėjimo priespaudoje? Tai būtų stiprus beldimasis į pasau
lio viešumą, kurios vengia tamsoje dirbantys persekioto
jai. Pr. G.

Tėviškės Žiburiai

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

Brazilijos lietuvių kunigų vienybės iniciatyva buvo pa
ruoštas Brazilijos vyskupams raštas - prašymas paskelb
ti savo diecezijose MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ, ga
limai birželio 14, kai šiemet sukanka 40 metų nuo liūd
no Lietuvos genocido pradžios. Prie prašymo pridėta 
atitinkama informacija apie dabartinę padėti Lietuvoj.

Paties Tautinės Brazilijos Vyskupų Konferencijos 
(CNBB) Generalinio Sekretoriaus, vysk. Dom Lucia
no Mendes, pasiūlymu, rastas bus išsiuntinėtas iš pa
čios CNBB būstinės Brasilijoj (sostinėj); ir jis bus pa
siųstas ne vien tik vyskupams, o ir įvairių vienuolijų 
viršininkams, radijo, laikraščių bei žinių agentūrų re
dakcijoms, būtent visiems, su kuriais CNBB palaiko 
savaitinius informacijų ryšius. (K.Pr.G.)
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Mintimis lanka® Lfetaves žemę
Popiežiaus Jono-Pauliaus II laiškas vyskupui Steponavičiui

P. JATULIS

Mus pasiekė popiežiaus Jono- 
Pauliaus II laiško, skirto vysku
pui Julijonui Steponavičiui, 
nuorašas. Laiškas rašytas 1980 
m. rugpjūčio 20 d. Ilgas, ketu
rių ' puslapių dokumentas yra 
skirtas paminėti Vilniaus apaš
talinio administratoriaus vysku
po Julijono Steponavičiaus vys
kupystės 25-kerių metų sukak-. V • •ciai.

Iškeldamas Lietuvos sostinės 
vyskupo nuopelnus ir išsakyda
mas jam savo linkėjimus, Šv. 
Tėvas laiške išreiškia tėvišką 
rūpestį ir meilę Lietuvai bei vi
sai lietuvių tautai

Vyskupas Julijonas Stepona
vičius -dabar ' gy vėn a Ž a gar ė j e, 
Joniškio rajone. Lietuvos admi
nistracinė valdžia, nepateikda
ma jokio kaltinimo, Vilniaus ar
kivyskupijos apaštalinį adminis
tratorių ištrėmė iš sostinės .prieš 
20 metų, t. y. 1961 m. sausio 24 
d. Vyskupystės 25-kerių metų 
sukaktį vysk. Julijonas Stepo
navičius minėjo 1980 m. rugsė
jo 11 d. i

Laiško pradžioje popiežius 
Jonas-Paulius II išreiškia savo 
džiaugsmą dėl šios vyskupystės 
sukakties. “Šia proga prisimin
damas Tave, Garbingasis Broli, 
— rašo Šv. Tėvas, — mintimis 
lankau tolimąją Lietuvos žemę 
ir man taip brangius lietuvių 
tautos žmones, iš kurių Tu esi 
kilęs ir tarp kurių gyveni; žmo
nes, kurie yra taip prisirišę prie 
krikščioniškojo tikėjimo ir prie 
šio Apaštališkojo Sosto. Jau
čiuosi: tarytum būčiau. Jūsų tar
pe ir drauge su Jumis švęsčiau 
šią reikšmingą sukaktį.”

Toliau Jonas-Paulius n iš
reiškia savo, nuoširdžius sveiki
nimus ir linkėjimus, iškelda
mas. didelius sukaktuvininko 
nuopelnus, jo nepalaužiamą ti
kėjimą, ganytojišką uolumą ir 
išmintį, su pasiaukojimu tar
naujant sielų išganymui. “Vyk
dydamas šią misiją, — rašo po
piežius, — Tu'paaukojai beveik 
visą savo gyvenimą. Tapai ver
tu pasekėju tų, kurie didesnei 
Dievo garbei ir Bažnyčios gero
vei drąsiai skelbė ir nuostabiais 
darbais liudijo mūsų Viešpatį 
Jėzų Kristų”.

Savo, laiške Jonas-Paulius’ II 
trumpai apžvelgia visą Vilniaus 
vyskupo' Julijono Steponavi
čiaus gyvenimą. Baigęs pradžios 
mokyklą gimtajame Miciūnų 
kaime, jis mokėsi Vilniaus lie
tuvių Vytauto Didžiojo gimna
zijoje ir vėliau to paties miesto 
universitete sudijavo filosofi
jos bei teologijos mokslus. 1936 
m. įšventintas kunigu, dirbo 
Gardine kaip kapelionas ir tiky
bos mokytojas. Vėliau klebona
vo Palūšėje, Daugėliškyje ir 
Adutiškyje, kur ėjo ir Švenčio
nių dekano pareigas. 1955 m. 
Panevėžio vyskupui Kazimierui 
Paltarokui prašant, popiežius 
Pijus XII kunigą Julijoną Ste
ponavičių paskyrė vyskupu pa
galbininku. Vyskupui Paltaro
kui mirus, vyskupas Steponavi
čius buvo paskirtas Panevėžio 
vyskupijos ir vėliau Lietuvos 
teritorijoje esančios Vilniaus 
arkivyskupijos apaštališkuoju 
administratorium.
z Apžvelgęs vyskupo Stepona
vičiaus nueitą gyvenimo kelia, 
popiežius Jonas-Paulius II, ci
tuodamas Pilni j aus II žodžius, 

sako: “Skaičiuojant metus, at
rodo, trumpas laiko tarpas, bet 
žvelgiant į įvykius, atrodo išti
sas amžius”. Žiūrėdamas į pra- 
eitį, Sv-L
Steponavičių iš visos širdies.. dė
koti Dievui už visas Jo suteiktas 
malones bei dovanas, už dieviš
kosios Apvaizdos globą bei pa
galbą, kurios dėka, nepaisant 
visų kliūčių, sunkumų ir sle
giančios kryžiaus naštos, trem
tinys vyskupas galėjo išlikti iš
tikimas savo misijai kaip tikras 
Kristaus mokinys ir gerasis ga
nytojas.. “Kas Viešpačiu tiki, 

- tas kaip kàlnas Siono, kurio 
nieks nepajudins ir kuris stovi 
per amžius” — drąsina popie
žius vyskupą'Steponavičių psal
mės žodžiais.

Jonas-Paulius II linki, kad 
“Gailestingoji Motina”, kuria 
lietuvių, tauta taip nuoširdžiai 
garbina, savo nuolatine pagal
ba lydėtų vyskupo žingsnius, 
kad Kristus, kuris Įsikūnydamas 
visuomet pasiliko su mumis. , 
Šventosips Dvasios dovanomis 
nuolat stiprintų ir gaivintų..'

Baigdamas savo laišką Vil
niaus apaštaliniam administra
toriui vyskupui Steponavičiui, 
popiežius Jonas-Paulius II svei
kina visus Lietuvos tikinčiuo
sius, skatindamas, kad jie vie
nybėje su savo vyskupais gy
ventų, būtų nepalaužiami, tikė
jimu, stiprūs viltimi ir vieningi 
meile. Popiežius užtikrina, kad 
Lietuvos tikinčiaisiais jis nuo
lat rūpinasi’, juos iš visos širdies 
mylėdamas ir atjausdamas. “Te
žino Lietuvos tikintieji, — rašo 
Jonas-Paulius II, — kad Romos 
popiežius, švento Petro įpėdi
nis ir Kristaus vietininkas že
mėje, visuomet pasiliks, su jais. 
Juk reikia, kad vyriausias Ga
nytojas labiausiai rūpintųsi tais 
savo vaikais, kuriem tenka gy
venti sunkiausiose sąlygose”.

Popiežius. 1 aiško pabaigoje 
suteikia vyskupui Julijonui Ste
ponavičiui galią atitinkama pro
ga jo vardu palaiminti Lietuvos 
tikinčiuosius. Ypatinga apašta
lišką palaiminimą Šv. Tėvas tei
kia. Lietuvos vyskupam, kuni
gam, vyram bei moterim, dir
bantiem Viešpaties tarnyboje 
ir visiem “tos mylimiausios že
mės žmonėm”.

■»<) ‘-«X xas>5 ><es»< ><ss>< hmbh xaroeBH

@ Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet 
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.

DR. J. GIRNIUS
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Sakaitei bėgant...
MUSŲ L!E T U VA

L LYJ E
Siandien pažiūrėkime kas vyko antro

joje 1980 mėty pusėje BLBendruomenės 
darbe baruose.

Birželio 15 suruoštas aukšto lygio liū
dnojo birželio minėjimas. Šalia vietos me- 
n o jėgų dar pasirodė ir C leve land o stu
denčių vokalinis vienetas Nerija. Vietos 
dienraščiai minėjimo išvakarėse plačiai 
aprašė Lietuvos okupaciją paminėdami, 
kad lietuviu tauta niekuomet nesustojo 
kovojusi už savo tikybos ir žmogaus lais
vą. Net nežiūrint kalėjimu ir persekioji
mu- (O Estado)

Liepos 3 d. popiežiaus sutikime ir pa
maldų metu lietuviai organizuotaipc.:j 
d ė kartu su Tylos Bažnyčia Campo de 
Marte aerouoste.

Pasibaigus V Imigrantu OI imp i j adai 
BLBendruomenėspirm. J. Tatarunas su
organizavo visiems sportininkams ir kul
tūrininkams, prisidėjusiems prie oUmpi- 
jados ir parodos pagerbimo vaišes L i tu a-

INŽ. HARIS LAPAS PAGERBTAS
KANADOS VYRIAUSYBĖS

»O

Rugpjūčio 8 B LB Tarybos ir Valdybos 
posėdyje dalyvavo ir iš JA V atvykusi 
P LB v ai d. sek r. ir Pasaulio Lietuvio ad
min. Daina Kojelytė. Ji įteikė 1000 do
lerių sumą "Musu Lietuvos"spaustuvei 
paremti atvestą iš PL Bendruomenės.

Nuo spalio mėnesio pradėta organizu
oti Brazilijos Lietuviu atstovavimas se
kančiame Pietų Amerikos lietuviu kon
grese, kuris įvyks Argentinoje. Tam rei
kalui sušauktas posėdis spalio 23 svarstė 
finansų reikalus. Numatyta siusti 7 ats
tovus, paruošti studiją apie švietimo rei
kalus musu krašte. Tam numatyta suša
ukti mokytoju simpoziumą, kurie paruoš 
iš anksto numatytas temas ir jas išdisku
tuos prieš vykstant į kongresą.

Lapkričio 9 suruošta išvyka į Lituani
ką. Jos pelnas skirtams paremti jaunimui 
ketioną į PALKongresą Argentinoje.

Lapkričio 29 B LB Literatūros būrelis 
susirinko paminėti savo 10 metu veiklą. 
Per tą laiką būrelio nariai bendradarbia
vo spaudoje, platino ir leido knygas, da-

Inž. H. Lapas

Šių metų lapkričio m. 5 d. Ot- 
Lavoje Chateau Laurier pokylių 
salėje Kanados generalinis guber
natorius E. Schreyer (ceremonh ė 
valstybės galva), dalyvaujant mi- 
nisteriams Marc Lalonde ir. 
Paul Cosgrove, įteikė inž. Hariui 
Lapui atžymėjimą (Award of 
Merit) už suprojektavimą ener
giją taupančio pastato Calgaryic. 
Albertos provincijoje.

Pastatas, žinomas kaip Gulf, 
Canada Square, turi 1,8 mil. kv. 
pėdų. 900,000 kv. pėdų nau
dojama įstaigoms, o likusioje da
lyje yra restoranai, krautuvės, 
teatras.

...Viešųjų darbų, ministeris Paul 
Cosgrove išleido knygą, kurioje, 
tarp kitų, smulkiai techniškai 
pristatomas Gulf Canada Squa
re projektas, kaip pavyzdys inži
nieriams ir architektams, ateity- 
e projektuojantiems pastatus. Kny
goje yra inž. Lapo nuotrauka su 
biografija bei jo bendrovės apra
šymu.

Pagerbimo pietų metu inž. La 
pas kalbėjosi su energijos ir že
mės turtų ministeriu Marc La
londe, kuris" maloniai sutiko per
duoti Kanados Liet. Bendruo
menės laišką, ipąsirašytą J. Sima
navičiaus ir J. Karaites, su pri
jungtu Vliko pirmininko dr. K. 
Bobelio laišku ir ^memorandumu 
min. pirm. P. E’ Trudeau, pra
šant Madrido konferencijoje už
tarimo Pabaltijo kraštams. Min. 
Lalonde pažadėjo tą pačią die
ną asmeniškai perduoti tuos laiš
kus savo geram draugui ministe- 
riui pirmininkui. 9

Inž. H. Lapas yra veiklus vi
suomenininkas. Jis yra K. L. Bend 
ruomenės taryboje Toronto Lie
tuvių namų visuomeninės veik
los pirmininkasirK. L. Fondo vai 
dyboje narys. Ne retai jo laiškai 
yra spausdinanti Toronto ka- 
nadiškuose laikraščiuose, atsilie
piant į Lietuvą ar Pabaltijį lie
čiančius straipsnius.

I 1965 m. įsteigtą inž. Lapo 
“Consulting Engineers” bendro
vę jau yra įsijungęs ir jo sūnus Ri 
čardas, 1978 m. baigęs Toronto 
universiteto Technikos fakultetą 
ir prieš mėnesį gavęs “Professio
nal Engineer” teises.

Inž. Haris Lapas priklauso As-
tyvavo lietuviškoje veiktoje. Kasmet su
sirinkdami po 10 kartu šiame susirinki
me jie paminėjo savo 100-tąjį veiklos ir 
lietuviško žodžio platinimo susitikimą. 
Savo išleistus rašinius, prisiminimus ir kū
rybą ruošia sudėti į vieną knygą ir išleis
ti netolimoje ateityje.

Gruodžio 4 per "Musu Lietuvą" B LB 
benduomenė paskelbia lietuviams studen
tams skiriamą, stipendiją. Kviečiami stu
dentai reikalingi paramos kreiptis į Ben
druomenės valdybą.

Tai štai kaip atrodo, labai paviršutiniš
kai pažvelgus, į BLBendruomenėspasku
tiniosios valdybos nueitą kelią. Daug ko 
čia nesuminėjau, daug ko nepamenu, kai 

(nukelta j 6-tą psl.)

Kadangi šiuo metu energijos 
taupymas yra būtinybė, šiam 
projektui inž. Lapas panaudojo 
našiausią apšvietimą, kuris kartu 
ir šildo pastatą. Elektros apkrovi
mas yra nuolat sekamas kom
piuterio, kuris automatiškai pa
tikslina energijos pareikalavimą. 
Šios modernios technologijos pri
taikymas davė labai gerus rezul
tatus, nes tas pastatas sueikvoja 
tik vienuolika kilovat — valan
dų per kv. pėdą per metus apšvie 
timui, šildymui ir oro vėsinimui, 
kai normaliai, kiti panašūs pa 
statai sunaudoja net iki 3 kartų 
daugiau energijos.

sociatiom of Professional Engi
neers of Ontario, Association of 
Professional Emgineers, Geolo
gist nF Alberta. Cosulting Engi
neers of Ontario, Consulting En 
gineers of Canada.

1977 m. jis buvo apdovano
tas (Special Award) American 
Public Power Association už su
projektavimą Ontario Hydro 1 
mil. kv. pėdų energiją taupan
čio pastato Toronte.

Mums lietuviams yra džiugu, 
kad savo profesiniais laimėjimais 
inž. Lapas sumaniąi iškėlė ir pa
vergtos tėvynės kančią.

AZg. Pranskūnas
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SEGRETERIA DI STATO

N. 61289

ŠVENTASIS TĖVAS MUS LAIMINA

Brazilijos lietuvių kunigų vienybė pasiuntė Popiežiui laišką, prašydama 
pagreitinti Dievo Tamo, arkivysk. Jurgio Matulaičio — Matulevičiaus, 
beatifikacijos bylos eigą. Popiežiaus Valstybės Sekretoriatas informuo
ja, kad prašymas buvo įteiktas atitinkamai institucijai, ir kad pats Popie
žius maloniai įvertino ten išreikštus jausmus ir mintis. Todėl ir siunčia 
savo Apaštalinį Palaiminimą ne tik kunigams, bet ir visiems Brazilijos 
lietuviams.

dal vATicANo, 3 Mar z o 1981

Reverendo Signore,

E' pervenuta ai Santo Padre la supplica del 9 
Febbraio u.s., con la quale Ella, nella sua qualità di 
Presidente dell’Unione del Clero lituano del Brasile, 
chiedeva, a nome di tutti gli aderenti al Sodalizio, 
che sia accelerate 1’andamento della Causa di Beatifi- 
cazione del Servo di Dio Jurgis Matulaitis-Matulewicz.

Nel significarLe che l’istanza è stata trasmes 
sa alia considerazione del .competente Sacro Dicastero, 
Le comunico altresi che il Sommo Pontefice ha molto ap- 
prezzato i sentiment! da Lei espressi.

A conferma della Sua benevolenza, Sua Santità 1 f
invoca su tutti i membri della suddetta Associazione e 
sul loro ministero pastorale un’incessante effusione di
grazie celesti e, in pegno di esse imparte di cuore la
implorata propiziatrice Benedizione Apostolica, che vo 
lentieri estende a tutti e singoli gli emigrati litua- 
ni in codesto Paese.

Profitto volentieri della circostanza per con 
fermarmi con sensi di distinta stirna

dev.mo nel Signore •

Reverendo Signore
Sac. PRANAS-FRANCESCO GAVĖNAS, SDB 
SAO PAULO

—----------------------------------- ------------r ......................... - --- ■ ... - -

- FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos., para homens, senhoras e enanças. 

Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • .V. Prudente • Fone: 274-067t Res.: 274-1886
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NAUJOS KNYCOS
ANTANO VAIČIULAIČIO ,,IR ATLĖKĖ 

VOLUNGĖ“

Rašytoją Antaną Vaičiulaitį pažįstame 
kaip prozininką — romano ,,Valentina“ ir 
daugelio apsakymų autorių — ir kaip kri
tiką. Prozoje jis — stilistas, o kritikoje 
netruksiąs įžvalgumo. O ar poetas? Taip, 
poezijos netrūksta ir kai kuriuose jo pro
ziniuose kūriniuose, bet daug metų, kai 
jis po truputį parašydavo ir eilėraštinės 
poezijos ir šen ten duodavo jos išspaus
dinti. O dabar čikagišikis (Lietuviškos kny
gos klubas išleido dailų tos jo poezijos 
rinkinuką, pavadintą Ir atlėkė volungė (96 
puslapiai, viršelis dail. Viktoro Petravi
čiaus, kaina 4 dol.).

Kūriniai rinkinyje paskirstyti į gamti
nių pavadinimų keturis skyrius: šiaurės 
soduos, Prie žaliųjų vandenų, Debesėliai 
ir Pieva. Skyrių pavadinimai maždaug at
liepia ir pačių eilėraščių motyvus. Dauge
lyje eilėraščių gamta yra arba veikėjas, 
arba fonas, kuriame įsiterpia su savo jaus
mais ar veiksmais žmogus.

Eilėraščiai sklandus, Skambūs, aiškūs— 
visapusiškai klasiški.

Is viso to lengvumo išsiskiria paskutinis 
skyrius. Čia išspausdinti žymiai sunkes
nės nuotaikos dalykai, štai „Pievoje“ ku- 
i įamas poetiškas vazdas, kas bus „Kai ma
no kūnas bus žolė,, aš miegosiu savo bran
giųjų lygumų krašte“. Kitur (,,Sėjėjas iš
eina i laukus“) apdainuojamus žemdir
bys. ,,Karaliaus Mindaugo paskutiniame 
monologe“ šiam Lietuvos vienytojui lei
džiama pasvarstyti mirties temą, čia 
spausdinama t „Odė žuvusiems partiza
nams“ ir psalmiško stiliaus didesnė poe
ma „Červenėj sušaudytųjų sielos stovi 
prieš Viešpatį Dievą“.

Prozos meistro ir eilėraščiai meistriški.
(k.b.)

KARALIŠKAI (KUNIGAIKŠTIŠKIEJI 
,,AIDAI“

Praeitais metais suėjo 550 metų, kai mi
rė Lietuvos valdovas kunigaikštis Vytau
tas Didysis. Svetur gyvenantieji lietuviai 
buvo raginami neužmiršti tą sukaktį pa
minėti, kai kur šitai ir padaryta, bet lig 
šiol spausdintu žodžiu nebuvo ta proga 
nieko naujo pasakyta.

Tur būt, vieninteliai neužsimiršo šios 
sukakties „Aidai“. To žurnalo paskutinio 
praeitų metų numerio (Nr. 6) visa pusė 
(32 didžiuliai puslapiai) skirti trijų isto
rikų straipsniams, susinusiems su vytau- 
tine tema. Straipsnyje. „Lietuva. išorinėje 
kryžkelėje“ Simas Sužiedėlis svarsto tą 
penkiolikos metų (1377-1392) laikotarpį, 
kai Lietuva galutinai susiejo savo likimą 
su vakarietiškąja krikščionybe ir kultūra 
ir kai keliems amžiams susirišo su Lenki
ja. Juozas Jakštas straipsnyje „Vytautas 
Didysis, Maskvos kunigaikštija ir totoriai“ 
gvildena šito trikampio temą. Viktoras Gi
džiūnas, OEM, nagrinėja temą „Lietuvos 
krikščioninimas Vytauto Didžiojo politiko
je“. O kad šis žurnalo numeris papuoštas 
skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurtais 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, tarp jų ir 
Vytauto, medaliais ir skulptūromis, tai

M. MtóMds (1S75-W) fe šventoriaus vartai

užtat žurnalas ir išėjo karališkai kuni
gaikštiškas.

Paminimas Nobelio premiją gavęs Cz. 
Milosz: iš 1955 m. lietuvių kalba išleistos 
knygos „Epochos sąmoningumo poezija“ 
perspausdinamas J. Kėkšto verstas jo pa
sisakymas ir pateikiami trys jo eilėraščiai, 
du versti J. Kėkšto, vienas T. Venclovos.

Dar spausdinama A. Rubšio straipsnis 
,/Dešimt Dievo įsakymų“, B. Raugo apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą 1970- 
1980 m., P. Jurkaus apie skulip. V. Kašubą, 
paminimi mirusieji pred. P. Juras ir prof. 
J. Grinius. A. Raginis recenzuoja B. Augi
no „Giesmės žydėjimo metą“, o dr. J. Gri
nius A. Vaičiulaičio išverstą ir paruoštą 
O. V. Milašiaus „Septynios vienatvės“.

KAS IŠLEISTA, KAS ĮLEIDŽIAMA, 
KAS LAUKIA EILĖS

IR ;KAS DAR ĮSIŪLOMA IŠLEISTI

Nidos Knygų Klubas 1980 m. išleido 
„Dešimtąją pradalgę“ ir J. Gliaudės nove
lių rinkinį ^Bausmė“.

Atspausta ir įrišta Vikt. Biržiškos „Gy
ventų dienų prisiminimai“, iš rišyklos tu
ri greit grįžti A. Tūlio novelių rinkinys 
„Inteligentų stalas“. Netrukus tos abi kny
gos bus išsiuntinėtos skaitytojams.

Dabar renkama Br. Railos „Žalsvos aga
vos“. Laukia eilės J. Jankaus pasakojimų 
knyga „Klajojančios liepsnos“ ir A. Sau- 
dargienės kelionių po sovietinius kraštus 
įspūdžiai „Vėjas iš Rytų“.

Yra pasiūlęs išplėsti V. Alantas savo 
premijuotą novelių rinkinį.

PREMIJA RIMUI KABADLAI

Australijos Lietuvių Fondo premija už 
mokslinį darbą lietuviška tema paskirta 
Rimui Kabailai.

Jo tasai premijuotasis darbas yra apie 
lietuvių architektūrą.

Antanas Vaičiulaitis 
VAKARAS

Varnėnas švilpia. Man nyku 
Vienam pas klėtį seną. 
Pro šalį dideliu pulku 
Strazdai nuskrido į šilus, 
Vanduo šaltinyje čiurlena, 
O sodas toks tylus, tylus.

TURGUS

Vieškeliams trinkant, trauksim į turgų, 
Į didį turgų — Višakio Rūdą.
O tai nuėję vadgysim spurgų, 
Sulą ir midų gersiva mudu.

Parduoda senis rėtį ir lanktį, 
Atjoja šyviais šimtas dūdorių.
Šilo žalvarniai, krankit nekrankit — 
Su savo miela pašokti noriu.

O tai mes šokomy net lieknos pušys, 
Net žalias skirpstas liovėsi ošę.
Džiaugės straksėjo .diedas apglušęs, ‘ 
Ir šaukė, plojo visas kermošius.

(iš rinkinio Ir atlėkė volungė)
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KELIONE I RIO

Atskridai! j Rio pietų metu. Oras bu
vo pilnas saulės, tačiau jautėsi beveik ne
pastebimas vėjelis iš Atlanto pusės. Bu
vo tikrai karšta. Pažvelgiau j laikrodį — 
turiu dar keletą valandų laiko. Nutariau

Mano kelionė j Rio pasibaigė greit.Nak- 
tiniu autobusu grįžau atgal į São Raulį. 
Mintyse dar ilgai grožėjausi matytais vaiz
dais, o širdyje buvau patenkinta, laiminga 
ir išdidi, kad musų jaunimas stoja į kas
kart aukštesnes Brazilijos mokslo Akade-
mijas.

aplankyti draugus, gyvenančius miesto 
centre.

Mano atvykimo priežastis į Rio ypa
tinga: Šiandie bus mažytės "išleistuvės" 
aspirantų Laivininkystės Akademijoje, 
kurie perėjo per sunkų 4 savaičių fizinio 
apmokymo periodą.

Prieš nustatytą, laiką jau buvau nuvaži
avusi j mažytę VILAGAGNON salą, ku
ri randasi greta aerodromo Santos Du
mont. Ten randasi visi Mokslo Akade
mijos Rūmai. Didžiuliai miegamųjų kam
barių pastatai, salės paskaitoms, salės par 
mokoms ruošti, biblioteka, administra
cijos ir ūkio rūmai, sporto aikštės, ap
mokymo aikštės, koplyčia, baseinai, salo
nai poilsiui ir 1.1.. Sala apsupta žalių pal
mių. Vaizdai nepaprasti: Tiltas j Niterói 
kairėj, Pão de Açúcar dešinėj, o Kristaus 
Redentor stovyla ant kalno, rodos, visus 
saugo. Lengvas ir pastovus jūros vėjas 
švelnina karštą Rio klimatą.Šitoje Aka
demijoje mokosi apie 700 jaunuolių-as- 
pirantų. Kiekvienais metais yra priima
ma apie 170 "Naujokų", kurie 4 savai
čių apmokymo periode oficialiai yra į- 
korporuoti j būsimų karininkų eiles.

Lygiai pusę penkių pasirodė jūreivių 
orkestras (pučiamųjų instrumentų), 
kurie trimituodami davė signalą aspiran
tams. Iš miegamųjų pastatų pasipylė 170 
baltai žvilgančiom kepurėm ir antpečiais 
pasipuošusių "naujokų", kurie momenta
liai išsirikiavę pradėjo paradą. Vaizdas bu
vo nepaprastas: visi toki jaunučiai, gražūs, 
vienodo ūgio, tamsiai nudegę, švaručiai, 
disciplinuoti. Padainavo jūreivių maršą, 
apėjo keletą kartų sporto aikštę, pade
monstravo keletą figūrų. Kaikurie liko 
apdovanoti medaliais už neveiktas sporto 
kompeticijas. Bendras įspūdis jaudinan
čia gražus. Po parado mažytės vaišės ir 
susitikimas su giminėmis ir draugais.

Naujokų aspirantų grupėje randasi du 
lietuviukai: Valavičius ir Bartoševis išSto. feiVk'rašantieji ją finansuotų. 
Amaro (São Paulo). Trečiame kurse yra 
dar vienas lietuvių kilmės vyrukas, Matu
sevičius (iš S.Paulo interioro). Jų lietuviš
kos pavardės suvaidino labai svarbų vaid
menį: užsimezgė draugystė ir nuoširdu
mas. f

Janina Valavičienė

apie Šiukšles ir vėliavas
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SKAITYTOJAI RAŠO...

Skaitydamas "Musu Lietuvos" jauni
mo stovyklos aprašymus, neradau nė 
vieno gero žodžio tiems, kurie sudėjo di
delius pinigus, pirko stovyklavietę, ją j- 
rengė, kad jaunimas turėtu kur stovykla
uti, bet kritikos vienoj vietoj radau. Ka
dangi ir aš priklausau Lituanikos admi
nistracijai, tai noriu paaiškinti. Vėliavų 
stiebai buvo pastatyti prie pikniku namo, 
nes administracijai atrodė, kad ta vieta 
tinkama. Nežinau kodėl rašantiems jie 
atrodė arčiau prie virtuvės, negu prie šių 
namu. Šia proga noriu padėkoti p.J.Jode- 
liui ir p. Robertui Petrokui, kuriu auka 
ir darba jie buvo galima pastatyti. O jei 
stovyklautojai butu negirdėję pasakymo, 
kad: Lituanika priima visas geras suges
tija (palpites), jei jos ateina kartu su če
kiu. Tereikia tik, kad stovyklautojai įtei
ktu reikiamą sumą ir bus galima pastaty
ti kiti stiebai vėliavoms, ten kur stovy
klautojams atrodys gerai, neš Lituaniko
je yra daug vietos,

Dabar dėl šiukšlių: "Šiukšlių duobė 
arti ir nedengta", o nežiūrint to, tiek 
stovyklos metu, tiek jai pasibaigus, daug 
šiukšlių būna ne ten kur joms vieta, bet 
verandoje, kieme, ant gatvės, prie pala
pinių ir 1.1.. Nesunku įsivaizduoti, kaip 
butu, jei duobė butu toli, ir kiekvieną 
kartą reiktu kilnoti nelengvą dangtį. Hi
gienai išsaugoti susipratę gyventojai iš
pylę popierius, juos padega, išpylę šla
pias šiukšles jas padengia smėlio sluoks
niu, kurio yra gausu ir visai prie krašto 
duobės, Bet kur tu čia, žmogau, visus 
išmokysi! Bet, kad nebūtu pažeistas an
kščiau primintas principas, galima butu 
padaryti ir išmūrytą duobė su dangčiu,

Dėdė Juozas

Ora. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Su. Mana das 800 as 12 h. 
das 14500 às 18:00 Fone: 265-7590

Rua Quartún Barbosa, 6 - B. do Limão

1981 m. kovo 1 d.
Gerb.
"Musų Lietuvos" Redakcijai" 
São Pau/o
Brangieji,

A teiti ninku Federacijos valdy
bos vardu labai nuoširdžiai dėkoju už 
specialią Jūsų laikraščio, "Musų Lietu
vos", laidą Ateitim'nkŲ sukakčiai pami
nėti.

Dėkojame ir Jums talkon atėju
sioms ateitininkėms redaktorėms, su- 

* rinkusioms, sutvarkiusioms ir pateiku
sioms medžiagą apie viso ateitininku są
jūdžio ir São Paulo ateiti ninku veiklą. 
Jūsų dėmesys musų sąjūdžiui yra mums 
ypač brangus, nes Federacijos valdybai 
labai rupi ateitininkų veikla visuose kr
aštuose.

Duok, Dieve, kad Jūsų talka pa
skatintų ypač jaunesniuosius ateiti
ninkus gyvai domėtis savo re! i gi j a,sa
vo organizacija. Jūsų tarpe gyvenąs 
dr. Eliziejus Draugelis, vienas pirmų
jų musų sąjūdžio kūrėjų, tegu pasid
žiaugia ateitininkų Brazilijoje ryžtu 
visur vykdyti savo Šukį "Visa atnau
jinti Kristuje".

Su dėkingumu ir linkėjimais, 
Juozas B.Laucka

SAVAITEI BĖGANT
kur darbas nebuvo net daroma Bendruo
menės vardu, o tiktai jos atskirų žmonių. 
Visos istorijos turi savo netikslumų, tai 
ką čia sakyti apie vos trijų puslapių san
traukaię! Vienas tačiau rimtas faktas: 
Lietuvių bendruomenė dirbo ir dirba vi
sur ir visuomet. Jos pėdos matosi visame 
musų krašto lietuvių gyvenime. Nežiū
rint sunktų laikų, žmonių išmirimo, na
tūralaus nutautėjimo veikimo, dirbant 
beveik ne pinigo, be kapitalo, be dides
nių išteklių Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė atliko labai reikšmingą darbą.

Tegu Dievas ją užlaiko iki Lietuvoje 
užtekės laisvė! Tegu padeda visiems jos 
nariams išsilaikyti vienybėje! Vienybėje- 
galybė!

J. BUTRIMAVICIUS
Invtntano, Despejo, etc. COMERCIAL. Felència, CoMnça. etc-

TRIBUTÁRIA: Imposto cte Renda. ICM, IPI
kua BarŽo de 212-4° ancLs/45 • Liberdade Fone: 279*593 7

Horário das 9:00 is 1 li)0 e d» 14:00 às 18:00 f
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Skautas—gamtos draugas. T.Saulaitis duoda gamtos pamoką

ĮAUGIMAS AUKŠTUOSE MOKSLUOSE,
DOUGLAS SALDYS, jauniausias Alg. 

ir Albinos Saldžių sūnus, tiesiai iš gimna
zijos įstojo j Sto Amaro Odontologijos 
fakultetą. Sesuo Sandra jau baigė tą pa
tį fakultetą. Saldžių šeimos jaunimas y- 
ra visiems gerai pažįstamas kaip veiklus 
ir lietuviškai susipratęs.Douglas, kaip ir 
Sandra ir Robertas, visi dalyvauja cho
re, tautinių šokių grupėj, skautuose ir 
ateitininkuose, na žinoma ir Jaunimo

. Sąjungoje. Linkime Douglui sėkmės mo
ksle ir gyvenime.

DVASINIU PAŠAUKIMU METAI
Pietų Amerikos lietuviai kunigai, šių me
tų vasario 14 d. susirinkę pasitarimui 
Buenos Aires Vii PAL Kongreso proga, 
nutarė šiuos 1981 metus skelbti Pietų 
Amerikos lietuviams DVASINIU P AP
ŠAUKIMU METUS.

Susirinkimo dalyviai išreiškė šiltą pri
tarimą saleziečių iniciatyvai pašaukimų 
skatinimo srityje ir ypač kun.St.Šilei— 
ikos pašaukiminei misijai JAV-bėse bei 
Kanadoj. Pabrėžė ypatingai paties Kri
staus nurodymą šiuo atžvilgiu: "Prašy
kit Pjūties Šeimininką..."

São Paulo šv, Kazimiero šventės pro
ga buvo paskelbti MALDOS METAI 
UŽ PAŠAU KIMUS (iki 1982 m. tos pa
čios šventės). Tam tikslui numatytos 
įvairios iniciatyvos, kurios bus skelbia, 
mos ypatingai per São Paule susikūru
sio Pašaukiminio Sekretoriato organą 
SĖJĖJAS.

NAUJASIS TESTAMENTAS 
SĄSIUVINIAIS

Tęsiant Naujojo Testamento laidą sąsiu
viniais, Montevideo Lietuvių Katalikių 
Moterų draugija apsiėmė finansuoti se
kančio sąsiuvinio — LAIŠKAS GALA— 
TAMS — išleidimą, sudėdama 150 do
lerių. Tekstas bus lietuviškai ir ispaniš
kai. Leidėjams jdomu žinoti, kiek egze
mpliorių pageidauja Argentinos, Kolo- 
rnbijos ir Venecuelos I ietuv ia i (ypač at
sižvelgiant j lietuvių kilmės jaunimą, 
kuriam ypatingai ši laida skiriama).

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ MOKOJ*
Kovo 8 d., sekmadieni po pietų dan

gaus pašvaistė pradėjo niauktis, Betgi, 
nepaisant lietaus, parapijos salė, paruo- - 
šta koplyčios formoj, prisipildė tautie
čių— apie du šimtai žmonių. Visi susi
rinkom sv. Kazimiero vardinių atšvęsti.

4 vai. parapijos klebonas, kun. Pr. 
Gavėnas, pradėjo Mišias, kuriąs giesmėm-
palydėjo Palangos vietininkuos skautai- v
skautės. Kadangi jaunimo buvo nemažai, 
tai klebonas per pamokslą daugiau krei
pėsi į jį, pristatydamas portugališkai šv. 
Kazimierą kaip jaunimo pavyzdį ir glo
bėją. Mišių pabaigoj tikintieji labai pa
maldžiai stengėsi pabučiuoti šv. Kazimie
ro relikviją, kuri saugoma parapijos koJ 
plyčioje.

Vyko trumps meninė programa, ku
rioj pasireiškė Juozas Gavėnas iš Casa 
Verde, poetas Klemensas Jūra iš Suarão 
su progai skirtu eilėraščiu ir Vincas Ku
liešius net iš Čikagos. Staigmena — An
tanas Golskis, birbynių mokytojas, su 
savo pirmuoju mokiniu inž. Eduardu U- 
maru išpildė birbynėm kelias liaudies 
daineles.

Per suneštines vaišes, kurios tęsėsi iki 
8 vai. vakaro, buvo pasveikinti visi Kazi
mierai, kuriems asmeniai atstovavo Vy- j 
rų Brolijos iždininkas, Kazimieras Rinkėj 
vičius. į

nimo Bibliotskos leidinys, I to&svo Mi- 
jcrfé Jatulytė, Eiliuotos pasato apie te
pę snape ir jos gudrumu Čia tepė tošim 
krétys, čia laputė pataikūnė.

Kate- 70.00

Soné Tomarienė, KARALAITIS IR 
LELIJA, JaúnimoBiblioteto teidissys, 
iltetruotas Juozo Kibura. įdomi pasa
ka apie karahitL kakj, pilte r leliją. 
Gražios spateotõs Masin
ki lietuviška kalba

KateCr. 70.00

Grasė Petronienė, VAIKUČIO 
DŽI AUGSMAI, išleista Petro íMráo Į 
Kanadoje.' Gražios pabūgto autorės 
iliustracijos. Tai pasakų i? gtóiu ei’h? 
rinkinys. Knygos pėdžioje 
“Prašau jūsų, paskaitykit, minite 
pasvarstykit Kas šioj knygoj p&mMs 
tai jums yra pasakyta, Momj laimės 
jums ir gero palinkėti aš be fsla Aukit 
smeiki ir latengL bukit ttoatpwwHn- j

. KašmCs. 100.00 |

Sonê Tomarienė, UGNIES ŽIRGAS, j 
itotmeijos Danutes Štoien& Tai virs 
100 puslapiu gražių pasiskaityme kny- 
ga-apteugmes tirs?, tmgmj tow te- 
zoviųkar^ toste ir Mtofete rei»

UŽSIMOKĖJO ML:
VOSYLIUS Vytautas
LIPAS Kazys
KARVELIS Jonas
PUMPUTIENĖ Anelė

Cr. 1000
750
750
750

Horário Comerciai: 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as llhoras: 
R.Pedroso Alvarenga, 
505, - ap.57 TeL: 
852-0677, São Paulo

RUZGAITÉ Daniela 
PELECKIENÉ Marija 
DORELIS Vytautas 
SURVILA V.M. (Arg.) 
PETROKAS J. 
KUNC& Jonas (Arg.) 
KAZLAUSKAS Jonas

Ten Dalyvavęs
Kste G& 100.00

d Itouné, MIŠKO VIEŠNIA, Vinco 
Aleksamtoistos iliustruoto Jaunimo 
.bibliotekos leidinys. Pasaka apie sniegu, 
svečia ir Kūčių vakarą. Labai graži pro
ga tą knygelę paskaityti Kalėdų proga.

Im^ntário, Despejo, Desquits, ’ Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Coaj. 9 • Fone: 37-3958

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
----------------------------------------------  ADVOGADOS -------------------------------------------

100U
* 750 
1000 
1770

750 
1750
750 '

sosz-tsa
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PRANEŠIMAS
METINIS

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

įvyks šių metų kovo mėnesio 29 dieną, 
15 vai. Jaunimo Namuose. 
Dienotvarkėje — Valdybos pranešimai, 
Kasos apyskaita, Ateities darbų planas 
ir kit.
Bus galima sumokėti nario mokestį 
Visi nariai šviečiami dalyvauti.
Angela Joteikaitė 
Sekretorius

K.J. Šeškevičius 
Pirmininkas

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖS PROGA 
kovo 19 d., Vila Zelinos bažnyčioje 7 
vai.bus laikomos Sv. Mišios lietuviškai. 
19 vai. 30 min. portugališkai. Vakari
nes Mišias aukos vyskupas Dom Lucia
no Almeida Mendes. Po vakarinių Mi
šių bus dizimistų pobūvis.
KOVO 21 ir 22 dienomis PAULISTUR 
ir Parapijos Komitetas rengia Šventę su 
tipiškais barakais. Lietuvišką baraką or
ganizuoja L.K.Moterų Draugija. Bus 
daug ir skanių lietuviškų valgių. VISI' 
KVIEČIAMI ATSILANKYTI. Šventės 
vieta Rua Ouarena. Barakus šventei pa
skolino Compania "ANTATCTICA". 
Šventės programoje pasirodys tautinių 
šokių Ansamblis "RŪTELĖ" vadovauja 
mas Silvanijos Aradzenkaitės.Pasirody
mas įvyks sekmadienio vakare 20:30 vai

LITUANIKA TURĖS LIETUVIŠKA ’
KRYŽIŲ

P. Vincas Banys, talkinamas p. Zizo ir 
Jodelio, padarė Sodybai gražų didelį lie
tuvišką kryžių. Kryžiaus pašventinimas 
numatomas gegužės pirmą dieną. Paš
ventins Belem vyskupas Dom Luciano. 
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

P.p. Banių namo statyba baigta. Skly
pas apsodintas žole(velėnomis), beto pa
sodinta daug medžių, krūmų ir gėlių. 
Praėjusią savaitę pradėta statyti A. Jo— 
teikaitės namai. Baseino sienos jau bai
gtos. Į ttečiąjį sodybos tvenkinį buvo j- 
leista spalvotų karpių. P.p.Bendžių sk
lypą nupirko p.p. Urbonai, gyvenantys 
Jardim Indipendencia.

Už lletuviiką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo k 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ję 
nupirks.

Mielam lietuviškos spaudos rėmėjui širdingas ačiū 
ML administracija

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ LIETUVA

T.PROVINCIOLO PARERBTUVÉS

Kovo 15 d. rytą lietuvių jėzuitų provin- 
ciolas, t. Leonas Zaremba, SJ, šv. Kazi
miero parapijos koplyčioje atlaikė Mi— M 
šias už a.a.Joną Bružiką, sukankant 8— ||Į 
riems metams nuo jo mirties. Susirin— Bį- 
ko pasimelsti daug parapiečių, kai ku— Mg 
rie net iš toli. JJjH

Po pietų, 4 vai., parapijos salėje vykofeg 
Tėvo Provinciolo pagerbimas-viešas su 03 
juo susitikimas. Klebonas, kun. Pr. Ga- K p 
venas,pasveikino T. Provinciolą salezie-1|||| 
čių ir parapiečių vardu. Po apsčių sune-JBI| 
štinių vaišių ir "Ilgiausių metų" prie di||^5|| 
delio pyrago, gausūs dalyviai turėjo prc^^g 
gos ir asmeniai pasikalbėti su svečiu bei KO 
pasidalinti informacijom. ||||p

T. Zaremba antradienį išskrido Cikag|į^ 
gos link.

MIŠIOS ŠEIMOJE
Labdaros Ratelio iniciatyva, praeitą sek- 
madienį, kun. Petras Rukšys laikė Mi—
šias Gričiūnų šeimoje Parque das Naçõ
es priemiestyje. Mišiose dalyvavo gra
žus būrelis žmonių iš Mokos, V.Pruden- 
te, V. Zelinos ir iš pačio Sto Andrė. Per 
Mišias giedojo lietuviškas mišių giesmes 
sujaudindami ligonius ir gimines brazi
lus. Po Mišių šeimininkai visus dosniai 
pavaišino. Ponei Julijai Gričiūnienei bu
vo nupjautos abi kojos virš kelio, o jos 
sūnus ptieš trejis.metus buvo paraiižuo- 
tas. Tiek ponia Julia, kiek sūnus Matas 
su krikščioniška kantrybe priima šias ne- 
laimes ir dabar džiaugiasi, kad jų namu
ose galėjo turėti kunigą ku Mišioms.

KRIKŠTYNOS
Kovo 8 d., sekmadienį, prieš pat išorinę 
šv. Kazimiero šventę, parapijos koply
čioje buvo pakrikštytas GABRIELIUS 
Rocha Santana Žarnauskas, Juozo ir 0- 
nos Zarnauskų sūnus.Krikšto tėvais bu-
vo Gabrieliaus seneliai, Juozas ir Vale
rija Žarnauskai ir Guarulhos. Po krikšto, 
ponai Žarnauskai ir jų duktė Antonia, 
dalyvavo šv. Kazimiero šventėje.

— CURSO —-----
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITLĄN0 
POR CORRESPONDÊNCIA

CJ>.4421-01000S.Püuk),SP

Kun. P.Urbaitis sutiko Aparecidoj sa
lezietį slovaką W.Adamek, kurį prieš 50 
metų turėjo savo draugu Italijoj, salezie
čių naujokyne. Su juo, pasigydžiusiu Sao 
Paule, išvyko Rio Negro link, kur Ada- 
mek misionieriauja tarp indigenų.

MIŠIOS SENELIU PRIEGLAUDOJ 
Itaqueros senelių namuose—Cidade dos 
Velhinhos yra geras skaičius lietuvių,ku
riuos lanko Labdaros Ratelis. Gavėnios 
dvasioje, ypač kai šiemet Bažnyčia kvie
čia tikinčiuosius susirūpinti sveikata ir 
ligoniais(Campanha da Fraternidade — 
"Saude para todos"), Labdaros Ratelis 
rengia Mišias lietuviams seneliams sek
madienį, kovo 22 d. 15:00val. Autobu
sas nr.3412 iš Parque Don Pedro II (pri
ešais V.Prudentes troleibusų stotį)nuve
ža prie pat senelių prieglaudos durų.

T iPAIEŠKOJIMAI
Paieškomas KULI KAUS KAS ZIGMAS 
gimęs Kaune..Turimomis žiniomis 1949* 
metais išemigravo iš Stuttgarto(V.Vo
kietija) j Braziliją ar į Naująją Zelandiją. 
Žinantieji apiejj prašom kuo greičiausia 
pranešti seseriakadresu: Mrs.KLEJUS 
Genovaitė, 30 Harting Str. , Glenroy 
3046, Vic.AUSTRALIA»
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