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Tai žodžiai poeto B. Brazdžionio, žvelgiančio j savo tėvy
nę Lietuvę iš slogios išeivinės tolumos. Jam, kaip ir M. K.Oiurlioniui, tėvynė atrodo lyg brangakmenis, žėrintis karaiių ran
kose. Sklindanti šviesa liudija tėvynės gyvybę. Ję dengia vergi
jos ūkanos, tačiau vidinio žėrėjimo negali sunaikinti. O tas žė
rėjimas vergijos laikotarpyje slepiasi žmonių širdyse ir prasiver
žia tiktai ypatingomis konvulsinėmis progomis. Jis liudija, kad
kiekviena pavergta tauta yra lyg ugnikalnis, kuriame slypi giliasluogsnė energija, galinti išsiveržti kiekvienu momentu,ypač
susidarius palankiom sęlygom. Tai žino kiekvienas pavergėjas
ir dėlto budi, kad tokios sęlygos neusidarytų. Taip budėjo Ru
sijos carai, manydami, kad karinė jėga įveiks ir tautų ugnikal
nius. Apsiriko. Ugnikalniai, kaip Lietuva, Latvija, Estija ir ki
tos valstybės, išsiveržė susidarius palankiom sęlygom. Tai bu
vo įrodymas, kad karinė jėga negali užgesinti, nors to siektų iš
tisus dešimtmečius ir šimtmečius. Tautos gelmėse rusena dva
sinė ugnis, kurios negali užslopinti jokia fizinė jėga. Ji gali su
naikinti daug rūmų, įmonių, institucijų, šventovių, muzėjų ir
net žmonių, bet negali sunaikinti gelminės tautos sielos, kuri
išlieka gyva ir be rūmų, be ginklų, be kariuomenės, tarytuam
auksas pelenuose.
Lietuvos atveju irgi įvyko nekitaip. Gilioje senovėje jinai di
džiavosi valstybiniu savo platumu, bet atėjo nuosmukio laikai
ir reikėjo nuo didybės kalno nusileisti žemumon, kurię valdė
galingesnieji. Rusų priespauda pasidarė tokia ilga ir tokia slogi,
kad nevienam atrodė liks tiktai Lietuvos vardas, t.y. bus Lietu
va, bet be lietuvių. Daugiau kaip šimtmetį vergavusi lietuvių
tauta atrodė jau pasmerkta mirti. Iš rytų ėjo karinis-policinis
spaudimas, lydimas kultūrinės rusų bei lenkų įtakos, iš vakarų
skverbėsi germaniškoji plėtra. Kaimyniniai valdovai atrodė lai
kė lietuvių tautę mirusia, sunykusia ir tiesė savo rankas ton tuštumon. Kai iškilo Vasario 16-sios aktas, kaimynai juo netikėjo
ir manė, kad tai bereikšmis užmojis jau karste begulinčios tau
tos. Įvyko betgi kitaip — sunyko didžiųjų kaimynų valdovai, o'
Lietuva iškilo kaip laisva, nepriklausoma valstybė. Lietuvių tau
ta greitai atsigavo ir įžengė laisvų tautų rikiuotėn. Tai buvo,ga
lima sakyti, ilgai rusenusio ugnikalnio proveržis, kuris gana
staigiai apreiškė savo gyvastingumę. Neveltui anas proveržis
yra laikomas pirmuoju Lietuvos prisikėlimu. Anas ugnikalnio
Sv. Kazimiero paveikslas Hohenschwangen pilies sienoje, Ba
rusenimas nebuvo tikra prasme gyvenimas, o tiktai kentėjimas
varijoje, Vokietijoje. Nuotr. V. Maželio
bei ruošimasis naujam ir laisvam gyvenimui, kuris per du de
šimtmečius plačiau išsiskleidė nei per du šimtmečius.
• Artinasi Šv. Kazimiero Jubiliejus - 500 metų nuo mū
Deja, pirmasis Lietuvos prisikėlimas, apsireiškęs stipriu tauti sų Tautos Šventojo mirties (1484 — 1984).
niu, kultūriniu bei religiniu gyvenimu, nebuvo ilgaamžis, Lais
Jungdamiesi su Lietuvos vyskupais, kurie paskyrė tris
vėn iškilusios dvasios proveržį, vėl užslopino fizinė-karinė jėga, metus kaip pasiruošimę Jubiliejui, priimkime ir mes šiuos
atkilusi iš rytų, priversdama jį grįžti giliau požemin. Tokioje
1982-ruosius kaip ypatingus MARIJOS METUS visai lietu
būklėje Lietuva prieš pirmęjj savo prisikėlimu išbuvo daugiau
vių tautai.
kaip šimtę metų. Antroje tos pačios Maskvos atneštoje priespau
Stengsimės, šv. Kazimiero pavyzdžiu ir pagalba, savyje i
doje ji kenčia jau keturi dešimtmečiai. Reikia naujos Vasario
kituose ugdyti gyvę pamaldumę j Mariję ir ugdyti ypatin
16-sios, t.y. antrojo Lietuvos prisikėlimo. Nevienas, žvelgdamas gai tę Marijos dorybę, kuria šv. Kazimieras labiausiai pasi
j. dabartinę lietuvių tautos būklę, sako, kad tokiam prisikėlimui žymėjo - skaistybę.
nėra pagrindo. Lietuva esanti mažytė, o jos pavergėja Sov. Sęf
m
i n rirrnnri m T
junga — milžiniška. Bet juk taip buvo ir prieš pirmęjį Lietuvos
prisikėlimę: Rusija buvo galinga, o Lietuva silpna, tačiau prisi
kėlimas įvyko. Gyvenime tai dažnas reiškinys — didieji griūva, kalnais. Laisvės pavasariai ateina ir mūsų laikais. Jie ateis ir B;
silpnieji keliasi. Juk ir pastaraisiais dešimtmečiais sunyko, nevie- tijos pajūrin, tik nežinia kuriais kalnais. Mūsų kartos užduoti*
nas milžinas, o jų vietoje atsirado visa eilė mažų, bet laisvų tau- — mokėt laukti, saugoti tautos gyvastingumo ugnį bei ryžting
tų, labai padidinusių Jungtinių Tautų sęrašę — net iki beveik
budėti, kad antrasis prisikėlimas būtų paspartintas ir nebeatšc
155. Kadaise Maironis dai na voapie pavasarį, ateinantį Karpatų. kiamas,
P r. G.
(Tėviškės Žiburiai)
J Lietuvos nacionalinė
| M.Mažvydo biblioteka
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• įdiegimas vykdytas išimtinai žiauriomis
prie įmonėmis. Suėmimus sekė masiniai vie
Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca • CEP 03124
tinių gyventojų trėmimai į Sibiro klaiku
São Paulo • Brasil Caixa Postal, 4421 • CEP 01000
mas. Suslovas pakarokliškai išsitaręs, kad
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
„Lietuva būsianti, bet be lietuvių!“
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA
Suslovo žiaurumas sukėlė net Lietuvos
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-033.8
komunistų nepasitenkinimą. Jie -pakarto
"NOSSA LITUANIA
tinai reikalavo Maskvoje, kad jis būtų iš
Lietuvos atšauktas. 1946 metais jis iš
Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1500,00
Atskiro numerio kaina Cr$. 30,00
Lietuvos atsiimtas, bet tai nepakenkė jo to
Prenumerata paprastu pastų i užsieni: 25 DoL Į P. Ameriką oro paštu: 32 DoL
lesnei karjerai. Tas pats Suslovas iškilo
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon:40 DoL Į tolimus kraštus 50 DoL
net į sovietinius „vyriausius ideologus“
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 3.000.00
žinomas šveicarų mėnesinis žurnalas
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$ 150.00
„Schweizerische Monatshefte“, skirtas po
Už skelbimų kalbą ir tisinį, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
litikai, ūkiui ir kultūrai, vasario mėnesio
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
numeryje paskelbė Berne gyvenančio
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
šveicaro Hans Rychener ilgą straipsnį, pa
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.
vadintą „Atsiminimai iš Pabaltijo“.
Baltijos tautų bičiulis pasižymėjęs
šveicarų autorius atpasakoja savo atsimi
jami neseniai mirusiojo sovietų „vyriau
nimus-apie jo lankymąsi Baltijos valstybė
siojo ideologo“ Michailo Suslovo gėdingi
se nepriklausomybės laikais, perpindamas
daubai Lietuvoje. Laiške primenama, kad
savo raštą aktu alinėmis temomis. Jis nu
1944 m. kartu su raudonąja armija į Lie
švietė, kaip Baltijos valstybės 1940 m. pa
tuvą atvyko Suslovas kaip sovietų komu
teko sovietų okupacijon, kai Maskva pa
nistų partijos specialaus biuro pirminin
sinaudojo Stalino-Hitlerio suokalbiu ’bei
kas.
Tam
'biurui
buvo
pavesta
iš
naujo
v
draugyste, kaip po vienerių metų baltų
įvesdinti okupuotoje Lietuvoje sovietin'į
tautas „išlaisvino“ vokiečių naciai, o 1944
režimą. Suslovo žinioje buvo visas valdžios ; m. jas vėl „išvadavo“ raudonoji armija...
ir partijos aparatas, įskaitant liūdnai pa
Šveicarijos sostinės vadovaujamas dien
Autorius nušvietė liūdną baltų tautų li
garsėjusią
stalininę
saugumo
policiją.
raštis „Der Bund“ paskelbė lietuvio para
kimą sovietų okupacijoje (masinius trė
šytą laišką į redakciją, kuriame atpasako- - i Suslovo vadovautas sovietinio režimo
mimus \ tautinę priespaudą (rusinimo pa
stangas,), kolonizaciją (rusų kurdinimą),
bet taip pat plačiai atpasakojo pasiprie
šinimą okupantui.
Žymiausias Šveicarų dienraštis .„Neue
Zuercher Zeitimg“ vasario 9 d. paskelbė
ilgą recenziją apie ,/Lietuvių Pasakas“,
kurias knygos pavidalu išleido Duesseldorfo (Vakarų Vokietijoje) Diederich leidyk
la. Pasakas į vokiečių kalbą išvertė Joc
hen D. Range. Recenzentas aukštai verti
na Ši lietuviškų pasakų rinkinį, iškelda
mas tą faktą, kad nors daugelis pasakų
turi bendrumo su kitų tautų pasakomis,
bet kai kurios pasakos aptinkamos tiktai
Lietuvoje.
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Šveicarijos spaudoje

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
---------------------------------------------------
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Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Coaj. 9 • Fone: 37-8958

ŽIEMOS TRAUMOS
Trauma — naujas žodis okupuotos Lie
tuvos spaudoje. Jis reiškia organizmo su
žalojimą. Tokių traumų buvo vien Kaune
per dešimt sausio mėn. dienų per kelis
šimtus, Tai nelaimingi atsitikimai, paslidimai gatvėse, lipant ir išlipant iš auto
buso ir pan.
Traumatologinio punkto .vyresnioji -se
suo 'Dalia Merkienė sakė, .kad visi ligoniai
skundžiasi, jog Kauno šaligatviai valomi
blogai ir (beveik nebarstomi. Lenino pros
pekte užkalbinu gatvės valytoją:
Sakyk, močiut, ar smėliuko čia nepažeriat?
— O iš kur aš jo gausiu?
— atsakė.
Žingsniuoju Laisvės alėja. Išpuošta Si
gatvė. Ne dažnas miestas tokią turi. Deja,
čia slidu kaip čiuožykloje.
Ne vienas mename, kai motina pelenais
pabarstydavo tarpuvartę, laukujus laip
tus, takelį iki šulinio. Dabar ir pelenų re
tai kur rasi, sako korespondentas.
Kauno ligoninėje dėl „traumų“ sausio
4 d. sugipsavo 29 lūžusias kojas bei rankas,
sausio 6 d. — net 33. Panašių traumų bu
vo Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!
Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO

SUSIKAUPIMUI
TĖVYNĖS ŠVYTURYS
(Tęsinys iš pr. numerio)

i
II. Kazimieras — nesenstan
tis pavyzdys

Nors karalikiškoj šeimoj, bet tėvai
nelepino savo 13 vaikų.
Ir Kazimieras augo rimtas, darbštus,
pamaldus, tvarkingas.
Būdamas 9 metų, pradėjo mokytis
«kaityti ir rašyti vietos kalba — lenkiš
kai ir pratintis viešai kalbėti. Vėliau
• risidėjo vokiečių — motinos — kalba;:,
n lotynų - tuometinė diplomatų ir
bažnytinė kalba. Mažo, rodos, niekas
nemokino lietuvių kalbos, tačiau turė
jo jos pramokti pačioj Lietuvoj. Turė
jo lavintis gimnastikoj, jodinėjime, ka
rinėse pratybose.
Anksti rytą susitikdavo maldoj su
Dievu ir jam paaukodavo visą dieną.
Valgį, pamokas, žaidimus taip pat pa
aukodavo Dievui trumpa maldele. Va
kare susikaupdavo ir sąžinės sąskaitai.
Jam didžiausias džiaugsmas — daly
vauti Mišiose ir priimti komuniją. Nere
tai ir naktimis lankydavo Švenčiausiąjį
Sakramentą.
Jautrus ir gilus jo pamaldumas j Ma
riją
Mokėjo ir save tramdyti. Net ir valgy
Karalaitis — ir prie stalo visad mokėda
vo nuo šio ar kito skanėsto atsisakyti.
• Ir kai užpuldavo didesnės pagundos,'
atsispirdavo: Verčiau mirti, negu nusi
dėti.
Sv. Kazimiero pavyzdingumą iškėlė
ir paskleidė visoj Europoj pirmasis jo
biografas, italas Zacharijas Ferreri, ku
rio knyga apie "Santíssimo principe Casimiro" pirmą kartą išėjo Neapoly 1629
m. su iliustracijom. Ir tapo ano meto
"best seller", plačiausiai skaitoma.
Dorn Agnelo Rossi, buvęs São Paulo
kardinolas, kalbėdamas 1973 metais
popiežiškoj šv. Kazimiero lietuvių kole
gijoj Romoje, atskleidė šv. Kazimiero
pavyzdingumą mūsų laikams.
"Trumpam savo gyvenime šv. Kazi
mieras mums paliko pavyzdžius karžy
giškų dorybių, kurios taip reikalingos ir
musų dienoms:
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— pavyzdį ištikimybės Bažnyčiai ir
Popiežiui,
— pavyzdį atgailos, savitramdos, he
ro iško skaistumo,
— pavyzdį pamaldumo j Eucharistinį
Kristų, kurj dažnai priimdavo ko
munijoj ir net naktimis lankydavo,
— pavyzdį tikro, autentiško pamaldu
mo j Mariją, kurią garbino ne tik
lūpomis, o visu savo gyvenimu,
— pavyzdį konkrečios meilės betur
čiams, ligoniams, apleistiesiems.
Ir visa tai paprastam kasdieniam pa
sauliečio gyvenime".
• Taigi, šv. Kazimierapavyzdingumas
nepasensta — jis visad aktualus.
ill. L ii et u vos Globėjas
Kazimieras, kuris niekad netroško
žemiškos garbės, užsipelnė ir pasauly ne
marią garbę.
Kai Pop. Leonas X 1521 m. paskel
bė Kazimierą Jogailaitj šventuoju, jo
kultas tuoj išsiplėtė už Lietuvos ir Len
kijos ribų — j Vokietiją, Austriją, Italiją,
Belgiją, Ispaniją, Maltą.

Jis buvo statomas jaunimui ypač
skaistybės ir pamaldumo, geriau — krikš
čioniško gyvenimo — pavyzdžiu. Jo
aukšta kilmė rodo, kad šventumas gali
mas ir tarp turtingų bei kilmingų, ir kad
galima būti šventu ne tik senatvėj, o ir
žydinčioj jaunystėj.
Pop. Klemensas VIII dar 1602 m. šv.
Kazimiero šventę paskelbė "iškilme"
Lietuvoj ir Lenkijoj, o Pop. Pijus XII
1948 m. paskelbė šv. Kazimierą lietuvių
jaunimo, tėvynėje ar išeivijoj, ypatingu
Globėju.
Šv. Kazimieras nekartą pasirodė ir
ypatingas politinis bei karinis Lietuvos
Globėjas. Ryškiausias įvykis — Polocko
apgynimas nuo rusų 1518 metais.
Rusai to niekad neužmiršo. 1655 m.
vienas ortodoksų vyskupas jį ekskomunikavo; užėmę Vilnių, uždraudė šv. Ka
zimiero šventę, pavertė jo bažnyčią rusų
cerkve, o paskutiniu metu iš jos padarė
ateizmo muziejų.
Taigi, rusai, kovodami prieš lietuvius,
kovoja ir prieš šv. Kazimierą.
Betgi mes tvirtai tikim, kad šv. Kazi
mieras, su iŠ Dievo gauta galia, nugalės
priešus ir iškovos savo Tėvynei laisvę ir
nepriklausomybę.

GAVÉNIAdidesnio susikaupimo, gilesnio savęs
pažinimo, dvasinio lavinimosi, artimo
meilės darbams atsidavimo laikas.
Apaštalas Paulius skatina: "Mes no
rime jus įspėti: Nepraleiskite Dievo ma
lonės veltui. . . . Štai dabar palankus
metas, išganymo diena" (2 Kor. 6,1 ss).
ir apaštalas Jokūbas:' Kas iš to, jei
kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi ti
kėjimo darbų? ... Tikėjimas be darbų
yra nevaisingas. . Kaip kūnas be dva
sios yra miręs, taip ir tikėjimas be dar
bų — negyvas" (Jok. 2, 14 ss).
Taigi musų tikėjimas turi pasireikšti
darbais.
Musų atgaila yra atsivertimas,
būtent gilesnis atkreipimas ir žvilgsnio,
ir gyvenimo, į mūsų galutinį tikslą —
prisikėlimą su Kristumi.
Mūsų p a s n i n k a s — tai ne tiek
valgyti vienu ar dviem kąsniais mažiau,
kiek stengtis valdytis (valdyti kūną ir
jo geismus), ir tokiu būdu vis daugiau
išsilaisvinti iš žemės bei kūno. (jetduUy.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventario, Despejo, etc.

COMERCIAL; Falência, Cobrwa. etc

TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda. ICM, IPI

Kua Bario de iguape, 212-4° and.s/45 Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 900 às 1100 e das 1400 às 1800
Rua Campos Novos, 590 - V. Zefína - Horário das 1900 às 2100
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LIETUVIIĮ SHJUNGOS-ALSB MÇA PASTOGĖJE
Butanas ButkusPADIDĖJO NUSIPELNUSIŲ NARIU
PAVEIKSLŲ GALERIJA
Lietuvių Sąjungos-Alianęa salė, kur
vyksta susirinkimai, įvairūs pobūviai,
susitikimai su vietiniais tautiečiais ir,
įvairiomis progomis, su atvykusiais sve
čiais iš užsienio, — pasipuošė dar vienu,
nusipelnusio nario, garbės paveikslu,
užimdamas Garbės pirmininko vieto
tai mūsų dainininko Kazimiero Ambrozevičiaus. Gražu matyti nusipelnusių
organizacijai jos vadų ir narių paveiks
lų galeriją išdėstytų salėje, kuri minti
mis perbėgom nuveda j ilgus ir sudėtin
gus veiklos metų saulėtas dienas bei iš
kylančius ir dienas temdančius šešėlius.
Sausio mėn. 31 dieno visuotiname
Sąjungos narių susirinkime, po kasdie
ninių ir eilinių pasvarstytų reikalų, Są
jungos-Aliança pirmininkas, Aleksan
dras Bumblis, pasiūlė susirinkusiems
nariams, suteikti Kazimierui Ambrozevičiui pagerbimo — garbės pirmininko
— titulą. Pasiūlymui susirinkusieji pri
Solistas K. Ambrozevičius
tarė delnų plojimu. Tai gražus pasielgi
Sąjungos-Alianęa Garbės Pirmininkas
mas įvertinti nario darbą organizacijai
ir jį pagerbti vieninteliu būdu, — sutei - Juozą Januškį kuris nuo pirmųjų die
nų priklauso organizacijai. Pirmininkas
kiant jam garbės titulą.
baigdamas supažindinimo apžvalgą, pa
Kazimieras Ambrozevičius yra nusi
reiškė visiems, jog šiuo momentu, bus
pelnęs organizacijai. Nusipelnęs jisai
praplėsta esančioji nusipelnusių Sąjunyra ne tik Lietuvių Sąjungai, kurioje
dalyvauja, kaip pats yra išsireiškęs,
giečių paveikslų galerija dar vienu pa
daugiau kaip 50 metų; visą glėbį nuo
veikslu, tai būtent: naujai išrinkto Gar
pelnų jisai užsitarnavęs yra visoje kolo
bės pirmininko, Kazimiero Ambrozenijoje, dalyvaudamas visada, kur tik
vičiaus, pakviesdamas Marytę Bumbliereikia, — įvairaus pobūdžio sueigose,
nę atidengti užtiesalą ir tuo pačiu žy
šventėse, minėjimuose, — su lietuviška
giu inkorporuoti j galeriją dar vieną
daina, atnaujindamas mumyse vystan
garbingą Lietuvių Sąjungos-Alianęa
čios lietuvybės dvasią ir jausmus. Nors
narį. Atidengimo aktas susirinkusiųjų
kuklią, bet reikšmingą pagarbą jam su
buvo palydėtas karštais plojimais.
teikė Lietuvių Sąjungos-Alianęa nariai,
Po visų iškilmingų formalumų, Pirsuteikdami jam garbės pirmininko titu
.mininkas svečius pakvietė prie vaišių
lą, įamžindami jo vardą Sąjungos istori
stalo, kurių metu svečiai užsieniečiai
joje, o Valdyba jo paveikslu papuošė
buvo apdovanoti dovanėlėmis.
savo salę, kurion šimtai mūsų tautiečių
P.S. Kazimieras Ambrozevičius atšven
apsilanko visokiausiais reikalais.
tė savo gimtadienį vasario mėn.
Vasario mėn. 17 dieną, Lietuvių Są27 dieną. Šios "pastogės" redak
junga-Alianęa suruošė gražų ir iškilmin
cija linki jam ilgiausių metu.
gą priėmimą svečiams iš užsienio, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenių pirminin
kams pagerbti, j kurj, be svečių, atsilan
kė gerokas skaičius narių - veteranų.
Prie garbės stalo, pirmininkas Al. Bum
blis pakvietė svečius užsieniečius, o
taip pat ir Sąjungos Valdybą ir trum
pais bruožais apžvelgė organizacijos is
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
torinę eigą, nuo jos įsikūrimo iki šių
CIRURGIÃO DENTISTA
dienų, sulaukus jau 50 metų amžiaus,
CROSP. 6049
nušvietė jos tikslus ir atsiektus vaisius.
Kaipo liudininką auksinio jubiliejaus
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-ób%
metų, pakvietė prie stalo ir supažindi
fone: 2884770 I
R. Itapeva. 49 • Cj. 35
no su svečiais vieną Sąjungos veteraną,
wiiiiwuiiiiiiii'iiraimi
iam Į hiiiiuh
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Antanas Augustaitis

VOLUNGĖS CHORO METELIAI
Neišdildomoj ir svarbioj gimtosios
žemelės LIETUVOS Nepriklausomybės
šventėj, 1982 met. Vasario 14 dieną,
Vila Zelinoje, Seselių Pranciškiečių Ko
legijos salėje, jaunų širdžių, su patenkin
tomis šypsenėlėmis, pasirodė "Volun
gės choras", šioje dienoje išgyvenęs 3
metus.
Vos trijų gyvavimo metelių, visu sa
vo grožiu ir orą gaivinančiu kvapu, it
raudona rožė, uždangai prasiskėtus, pa
sirodė jaunos krūtinės pridengtos ir pa
sipuošusios tėviškės skoningais vaivo
rykščių spalvų drabužiais, garbingas jau
nutei is "Volungės choras". Atšvietė sce
noje, išsilgtosios LIETUVOS veidą, ma
tant ir jaučiant veidrodžio rėmuose.Taį
mūsų kolonijos, išpurentos dirvos išdy
gę garbiniuoti pumpurai. Mūsų džiaugs
mas, mūsų turtas ir pasididžiavimas. ..
Kur tik pažvelgsi, visur laukiama dai
nos . . . Kad ir paprasčiausia stepė, visų
apleista ir užmiršta, kur gyvybė vos kru
ta, laukia švelnesnio žodžio,dainos. . .
Kad ir kiečiausia žmogaus širdis dai
noje susitinka su kitokia aplinka, įgau
na kažkokią iškilnią šventišką nuotaiką.
Kaip artimas dainos aidas, šaukia jį gim
tinė ir labkia jo seniai paliktieji jaunys
tės takeliai.
Daina neturi jokių ribų, yra laisva ir
visų gerbiama.
Dainoje ir gimė mūsų mielas "Volun
gės choras". 16-je Vasario šiemet sulau
kęs jau tris gyvavimo metus.
Tad "Volungės choro" jaunuoliai-lės,
leiskite Jus pasveikinti ir jiems palinkėti
visko ko geriausio, trijų metelių įpinta
me jaunystės vainike. Kiekvieno Jūsų
krūtinės žiedelis, kaip danguj mėnesėlis,
tešviečia mūsų São Paulo lietuvių kolo
nijai. Ir dangaus skliautai telaimina Jū
sų jaunystės užsimojimus, norus ir pa
siaukojimą.
Džiuginkite gimtosios šalelės LIETU
VOS daina pribrendusias krūtines, ku
rios laukia dažniau Jus išgirsti ir Jūsų
skaidringų balsų akordai primena protė
vių šalelės džiaugsmus ir liūdesius, neap
rašomos LIETUVOS gamtos grožio eg
zotiką. Kuri puošėsi kalvomis ir kloniais,
ežerais ir giriomis, melsvėjančiu šydu,
miškų gaudes i u, kvapi u gėlių oru, me
džiais — skarotomis eglėmis, išlakiomis
pušimis, šimtamečiais ąžuolais, kurie
tarsi j tave šneka. .. Gimtinės tėvynės
grožis nepakartojamas — tik dainoje.
Kiekviena nauja karta gerbia ir puo
selėja tas iš amžių glūdumos atkeliavu
sias tradicijas. Neduoda joms išnykti,
kaip ryto rūkui.
Tad tikri esame, kad 3 metelių jaunu
tėms "Volungės choras", jau stovi lietu
viškos dainos sargyboje ir nekartą palies
"Kruzeiro do Sul" Brazilijos padangę.
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖJE
(tęsinys iš praeito numerio)

wri_vnrtATINES TARNYBOS ŠEFUI
1982 m. vasario 16 d.

J. E.
Ministeriui Stasiui Lozoraičiui
Via Po, 40 — 00198 — Roma, Italija

LIETUVOS REIKALAI (POLITINĖ VEIKLA)

Gerbiamas Pone Ministeri,
1. Talkina ir lėšomis bei darbais paremtas
kun. Kazimiero Pugevičiaus vadovaujamas
Lietuviu Informacijos Centras New Yorke,
\u kuriuo vyksta artimas bendradarbiavimas.'

2. Palaikomi ryšiai ir remiamas neseniai
įsisteigęs, Antano Mažeikos vadovaujamas,
Lietuviu - Amerikiečiu Informacijos Centras
1 os Angeles ir naujas baltų politinės veiklos
vienetas.

3. D r. Bronius Nemickas kaip PLB atsto
vas New Yorke kartu su ukrainiečių, estų, lat
viu, gudų ir turkestaniečių atstovais paruošė
papildomą medžiaga - dokumentaciją 6 tau
tybių akcijai į Jungtines Tautas New Yorke.
Memorandumas, siekiąs Sovietų Sąjungos dekolonizavimo, paskelbtas spaudai ir įteiktas
JT atstovams 1980 spalio 23.

4. Dekolonicacijos akciją ypatingai gerai
veda Australijos LB kartu su latviais ir estais.

5. Remti JAV ir Kanados LB paruošiamie|i darbai Madrido konferencijai ir pažadėta
reikalinga talka bei parama į Madridą vyks
tančiam JAV delegacijos nariui Rimui Česo
niui. Sutarta, kad JAV LB ir Kanados LB
kartu finansuos Helsinkio grupės nario Tomo
Venclovos kelionę i Madridą, kad jis ten ga
lėtų kelti Lietuvos ir Pabaltijo kraštų reika
lus. R. Česonis ir T. Venclova daug pasidar
bavo keldami labai sėkmingai Lietuvos reika
lus Madride.
6. 1980 gruodžio 13 Chicagoje PLB pirm.
Vytautas Kamantas, buvęs PLB pirm. Bro
nius Nainys, JAV LB VRT pirm. Algimantas
Gečys, Bronius Juodelis ir Algis Kazlauskas
susitiko ir pasitarė su lenkų (Polish American
Congress) vicepirmininku K. Lukomski apie
bendros akcijos reikalus prieš Sovietų Sąjun
gą ryšium su įtempta padėtimi Lenkijoje.

7. Rūpintasi Lietuvos pogrindžio spaudos
platesniu skleidimu. Balandžio mėnesį išleis
tas perspausdintas “Vyčio” Nr.5, birželio
men. perspausdintas “Perspektyvų“ Nr. 9,
o gruodžio mėn. išleisti “Vyčio” Nr. 6 bei
“Perspektyvų” Nr. 20 ir 21. Tie pogrindžio
leidiniai išsiųsti į visą pasaulį lietuviams.
8. 1981 birželio 11 — 12 dienomis New
• York įvyko sėkminga Lietuvių Bendruome
nės ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų politinė
konferencija, kurios dėmesys kreiptas į Jung
tines Tautas, ryšius su tarptautinėmis organi
zacijomis, JAV ir Kanados valdžios įstaigo
mis, lietuvių ir žydų santykius.

9. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefui
ir nariams pasiųsti raštai ir informacijos dėl
Lietuvos Garbės konsulo reikalo Australijoje.
. 10. Finansiškai paremtas BATUN (bendra*
pabaltiečių akcija į Jungtines Tautas), jiems
siunčiant atstovus į Jungtinių Tautų Žmogaus
Teisių Komisijos posėdžius Ženevoje, Šveica
rijoje. Jų ateities darbams paskirta vėl 1,000
doL parama.
(bus daugiau)

Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių
Bendruomenių Pirmininkų Suvažiavi
mas, vykęs 1982 metų vasario mėnesio
14 — 16 dienomis, São Paulo mieste,
nuoširdžiai veikina Jus, Pone Ministeri,
Vasario 16 proga, iškilmingai atnaujin
damas savo jsipareigojimę dirbti Lietu
vos gerovei.

Suvažiavimas vienbalsiai priėmė nu
tarimą, kuriuo Jus esate prašomas rū
pintis diplomatinės tarnybos tęstinumo
reikalu, neužmirštant ir Pietų Amerikos.
Suvažiavimo vardu,

Su gilia pagarba,
Jonas Tatarunas

BLB-nės Valdybos Pirmininkas

TELEGRAMA
UNICAMP/CAMPINAS

Ao Sr. Jonas Tatarunas
No ensejo Comemoração Data Na
cional da Lituania queira aceitar e trans
mitir à amiga Comunidade Lituano-Brasileira extensivos a tos Lituanos os mais
efusivos cumprimentos.

Urbano Marote Meirelles

REIKALINGA
LIGONIAMS - VARGŠAMS
-Vaistai: DIABINESE, IRIDUX,
SACARINA' ADOCYL.
— Drabužiai: moteriški nr. 46 ir 50 vaikams 2 — 4 ir 11 metų,
lovai pakloti ir užkloti.
— Maistas ir valymo produktai.

Galima įteikti Sv. Kazimiero parap
joje.
Kas nori aplankyti ir pamatyti, gali
gauti adresą Šv. Kazimiero parapijoje,
tuos adresus taip pat turi V. Zelinos
Moterų Draugija.

IŠ anksto dėkoja
Labdaros Ratelis

LIETUVIU JAUNIMO TELEGRAMA

BREŽNEVUI
MOSKVA, KREML, GENERALNOMU SEKRETARY
TSK KPSS I PREDSEDATELYU
PREZIDIUMĄ
VERKHOVNOGO SOVETA SSSR,
LI. BREZHNEVU
Lietuvių kilmės jaunimas Pietų Ame
rikoje, suvažiavęs 1982 metų sausio 2325 Sao Paulo mieste Brazilijoje reiškia
savo absoliutų pasipiktinimą! todėl,kad
politinių kalinių ir žmogaus teisių gynė
jų eilėse yra lietuviai nuteisti sovietų
Sąjungoje priverčiamo darbo stovyklų
bausmėmis ar laikomi psichiatrinio gy
dymo specligoninėse. Tarp kitų yra mi
nėtini: Jonas BAGDONAS, Arvydas
CEKANAVICIUS, Voldemaras KARA
LIŪNAS, Liutauras KAZAKEVIČIUS,
Zita Kl RSNAUSKAITÉ, Algirdas STATKEVICIUS, ZUBAVICIUS, Petras <• ..
PLUMPLA-PLUIRA, Vytautas REMEI
KA ir kiti. Pietų Amerikos Lietuvių kil
mės jaunimas nutaria, kad per trečiojo
pasaulio viešąją opiniją bei jaunimo ins
titucijas ir organizacijas skelbs šiems lie
tuviams kaliniams daromą skriaudą. Ta
čiau, drauge jaunimas tikisi ir laukia,
kad Sovietų Sąjunga atsisakys priespau
dos ir nusikaltimų prieš istorinės oku
puotos tautos žmones.
KOPIJOS: Council of Ministers of
the USSR, Mr A N Kosygin; Supreme
Court of the USSR, Mr L N Smirnov;
USSR Minister of Internal Affairs, Mr
N A Shckelokov; USSR Union of Jour
nalists, Mr V G Afanasyev; USSR Minis
ter of Foreign Affairs, Mr A A Gromy
ko; USSR Minister of Health, Mr B V
Petrovsky; USSR Union of Writers, Mr
G M Markov; USSR Union of Artists;
Council of Religious Affairs, Mr V Kuroyedov; Moscow Patriarchate; USSR
Academy of Medical Sciences, Mr V D
Timakov; Presidium of the Lithuanian
SSR Supreme Soviet, A Barkauskas; U.
S. Secretary of State, Mr Alexander
Haig; American Psychiatric Asociation,
Dr. Melvin Sabshin; United Nations ir
Trečiojo Pasaulio Viešąją Opinija.

TRADUTOR PUBLICO JUWOTAD0 ]
LICENCIADO PELA FACULDADE DE FILOSOFIA. CIÊNCIAS E LETRAS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PORTUGUÊS - LATIM - GREGO

TRADUÇÕES: Públicas, Comerciais. Cientificas e Técnicas. Latim. Polonês. Russo. Ucraniano.
Iugoslavo, Tcheco, Bulgaro, Lituano. Italiano, Espanhol. Francês. Inglês c Alemão.

OFICIO:

Pça. Patriarca, 78 — 4o andar — Sala 43 - Fone: 35-1779

Residência:

Rua das Tordesilhas, 194 — Alto da Lapa - São Paulo
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Klemensas Jūra

Iš šiomis dienomis pasirodžiusio eilėraščiu,
rinkinio

KAUBURĖLIAI

BALTŲJŲ LELIJŲ PRINCUI
Tenai, toli — sename Vilniuj
Aš mačiau Tavo pėdas įmintas,
Jų neužpustė laiko smiltys,
Kazimierai — globėjau šventas.
Garsūs vardai ištirpo amžių vingiuos,
Tik dunkso Tavo prosenių pilis. .
Kai praeitis — giliom vilyčiom sminga,
Tai ateitis - vien paslaptis gili.

Vėlai pažinom Kristaus meilės šviesą,
Daug amžių klaidžiojom tamsioj nakty
Kol Tu mums atnešei gaivinančiąja rasą,
Kad neišdžiūtų lietuviškoj širdy.
Tu ir užbaigęs žemės būtį
Neatitrūkai nuo savos tautos;
Nešei paguodą, rodei viltį,
Prašei mums Viešpaties globos.
Tau laiko amžiai — mirksnis mažas.
Vilties lelijom suraminęs,
Tautos kančių vainiką gražų
Kūrėjui nunešei supynęs!
Dangaus lelijos karalaiti:
Išmelsk paguodą senam Vilniui,
Varguos palinko Aušros Vartai . . .
Šnarena liūdesiu Neris.

Kun.Dr. A. F.Benctoraičio 20-mečio

VE!KLOS PARODA
matoma, betkokia proga, šv. Kazi
miero parapijos salėje. Ją bus galima
matyti ir per šv. Kazimiero šventę.

NEBIJOKIME TEISYBĖS
Praėjo Vasario 16 šventės — minėji
mas ir galvoju, kad kaip paprastai, Mu
sų Lietuvoj bus gražių aprašymų apie
minėjimą. Vistiek aš noriu, kad būtų it
kiti dalykai. Kas rašo, atrodo, kad ne
mato kaip iš tiesų dalykai yra. Mišiose,
kurias laikė daug kunigų, nebuvo skau
tų ir kitų jaunuolių, kurie paskui šoko
ir dainavo. Tai kam jie iš viso ateina,ar
kad tik pasirodyti žmonėms, o ne atlik
ti savo pareigą Tautai ir Dievui? Čia
kalti šventės organizatoriai ir tų grupių
vadovai. Kodėl nepaskiria vietas bažny
čioje ir salėje skautams, ateitininkams
šokėjams ir dainininkams.
Kas metai mes matome, kad kartoja
si tas pats dalykas, ar tai buna minėji
mas ar kitos šventės Mokoj, jaunimas
ateina tik, kada turi šokti ar dainuoti
Vasario 16 minėjimas atrodė kaip jo
markas, kur jaunimas tik vaikštinėjo
trugdė programą. Kodėl negali visi sėdė
ti ir dalyvauti programoj, o ne trukšmau
ti lauke? Aš galvoju, kad vadovai turėtų
duoti daugiau drausmės. 0 kur buvo mū
sų skautai? Dalyvauti tokioje šventėje
yra visų pareiga, o ypatingai organizac
jų, kurių tikslas yra tarnauti Dievui ir
Tėvynei.
Aš tikiuosi, kad atsakommgi žmones
apie tai pagalvos ir ateityje tokios gėdos
žmonėms nepadarys. Teisybė ne visados
yra maloni bet ją reikia pasakyti
Tautietis

UŽSIMOKĖJO UŽ "MÜSU LIETUVA"
Vladas STEPONAITIS
8.000,00
Stasys GIMBUTIS
1.500,00
Marija Ambrozevičius
CATAFAY
1.500,00
Izidorius SAULYTIS
1.500,00
Stasė GRAPIENIS
1.500,00
Jonas TATARÜNAS (tėvas) 2.000,00
Stepas ir Sal. NARUČIAI
Stasė DUTKUS
Ona ŽVIRONAS
Gražina BOLECKIS
Ona LIUTIKIENĖ
(Australija)
Gustavo José BAJORINAS

■ .
B

2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
4.000,00
1.500,00
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KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v. Eulioa. 99

Kun. Dr. A.F. Bendoraitis plaukia LITUAN1A laivu gelbėdamas vargšus ligonius
Brazilijos-Bolivijos pasieniu.
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SPAUDOS VAJUS
Džiaugiamės, kad vis daugiau ML
skaitytojųužsimoka prenumeratą siųs
dami čekius. Nelaukite, kad koks kuni
gas kalėdodamas priimtu prenumeratą.
Siųskite čekį FRANCESCO GAVĖNAS
arba PETRAS LUKŠYS vardu.
Dėkojame visiems, kurie prie prenu
meratos prideda dar auką Musu Lietu
vai. Ypatinga padėka Jonui ir Antaninai
Gerulaičiams,
Gerencez;
'
• Aldonai
———
—Karolz
—'
Dėkojame Jurgiui Garškai, Antanui
Golskiui ir Marytei bei Aleksandrui Bum
eliams, kurie paaukojo Ml-vai po Cr$.
5.000,00
Algirdas Baužys, LELLO nekilnoja
mo turto bendrovės partneris, Spaudos
mašinos skoloms sumažinti paaukojo
Cr$.5.000,00. Jam širdingas ačiū!
Albina ir Kazimieras Ambrozevičiai
parėmė Ml-vą Cr$.2.000,00 auka. Ir
jiems širdingas Ačiū!

BLB-nės VALDYBA DĖKOJA
Reiškiam gilią lietuvišką padėką Jau
nimo Kultūros Komisijai ir jos vadovei,
p-iai Beatriz Bacevičius Kosėk, kuri su
savo kitomis komisijos narėmis surengė
lietuvišką parodėlę V. Prudentes Biblio
tekoj, 16 Vasario minėjimo proga. Nuo
širdžią padėką reiškiam dailininkui p.
Antanui Augustaičiui, kuris su savo lie
tuvišku vaizdu paveikslais, tą parodėlę
praturtino ir parodė mūsų jaunimui ir
vietiniams, kaip Lietuva atrodo. Be jo
prisidėjimo ir jo vertingu paveikslu, pa
rodėlė nebūtų tokia reikšminga. Ačiū
o Augustaiti, ačiū mūsų jaunime/

Jonas Tatarūnas
BLB-nės Valdybos Pirmininkas
Gerbiamas Redaktoriau,
Pereitam numeryje, Jūsų korespon
dentas, rašydamas apie lietuvių parodė
lę V. Prudentės bibliotekoje (A v. Zeli
ną, 177), skundžiasi, kad nebuvo nei jo
kios iškabos ar plakato apie jos atidary
mą.
Greičiausia, Jūsų korespondentas te
nai neats ilankė, nes kaip tik šitą kartą,
šalia Vila Zelinos bažnyčios buvo iška
bintas didelis plakatas su užrašu "Expo
sição Comemorativa da Data Nacional
da Li tuan ia — Biblioteca Regional de
ViIa Prudente — A v. Zelina, 177 — de
14 a 20 de 2-82.
: .„u, irTrni—
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MŪSŲ MIRUSIEJI

Helen Savickaité-Filek ir Ona SpaustinaitytéKliküniené iš Klevelando lankėsi šv. Kazimie
ro parapijoj bei ML redakcijoj. Jau aplankė
Peru, Boliviją ir Argentiną. Per Aparecida,
Rio, Belem, Santarém ir Manaus grįš j Limą,
iš kur skris atgal i Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Be to, buvo išsiųsta ir išdalinta dau
giau kaip 200 pakvietimų, per organiza
cijų posėdžius, abiejose parapijose ir ki
tur. Dėka to, atidaryme dalyvavo nema
žas būrys lietuvių, tarp jų, svečiai iš už
sienio, taip kad netilpo mažoj parodė
lės salėje.
Geriau butų, pone Redaktoriau, kad
vietoj netikslių priekaištų, Jūsų kores
pondentas paskatintų tą jaunimą ir tuos
žmones, kurie su geru lietuvišku pasiau
kojimu, tą mažą, bet reikšmingą paro
dėlę rengė. Pilnos sienos salės su gra
žiai iškabintais paveikslais parodė ne
tik mums, bet ir vietiniams, gražius Lie
tuvos vaizdus, taip kad ta maža parodė
lė buvo verta pagyrimo net iš svečių iš
užsienių.
Jonas Tatarūnas
Dėkojame gerb. Jonui Tatarūnui už pasta
bas padarytas dėl lietuviškos parodėlės atida
rymo V. Prudentes bibliotekoj. Aišku, kad
tokių netikslumų nepasitaikytų, jeigu visos
organizacijos turėtų savo korespondentus,kur
rie įvykius aprašytų nedelsiant, tiksliai su pa
našių parengimų organizatorių ir veikėjų var
dais bei kitais faktais. Kol to nebus, galime
susilaukti visokių korespondencijų.
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GUARDA-CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos. ;para homens, senhoras e crianças.
„

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

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

Res.: 2744886

Vasario 20 d. Catanduvoje mirė-JO
NAS VYTAUTAS AUGUSTAITIS,An
tano ir Juozo Augustaičiu brolis, būda
mas 59 metu.
Gimęs S. Kalvarijoj, Brazilijon atvy• ko 1926 m. Ilgus metus dirbo kavos
plantacijoj; paskui S. Paule ir paskuti
niu metu Catanduvoj. Susipratęs lietu
vis ir ML skaitytojas. Mirė religiniai ap
rūpintas. Atvežtas j São Paulą, palaido
tas Getsemane kapinėse.
Liūdesy paliko žmoną Adeliną ir sū
nus Nelso, Clovis, Claudio ir Maria Re
gina.
Amžino poilsio Velioniui ir gili užuo
jauta visiems namiškiams, ypač gi mū
šy bendradarbiui, p. Antanui Augustai
čiui.

Vasario 18 dieną Santa Casa ligoni
nėje, Praia Grande, mirė ONA ŽADEIKIENÉ.
Velionė buvo gimusi 1912 m. Ro
kiškio apskr... Dagiliu kaime. Atvažia
vo j Braziliją 1927 m. Gyveno Bom
Retire ir paskutinius 30 metu gyveno
Praia Grande, kur turėjo visiems pa
žįstamą " Estrela da Manhã" restoraną.
Palaidota Vila Antartica kapinėse,kur
dalyvavo daug žmonių.
Nuliūdime liko vyras Antanas, 3 se.serys ir kiti giminės. 7-os Dienos Mi
šios buvo atlaikytos 24 Vasario — 19
vai. Šv. Antano bažnyčioje — Boquei
rão — Praia Grande.

Rio de Janeire mirė senutė našlė
JOANA NARUŠEVIČIENĖ, turėdama
daugiau negu 80 metu amžiaus. Gyve
no priemiesty Jacarépaguá, kur turėjo
namelį, priglaustą pas p. Šilerienę (naš
lę, taip pat kilusią iš Lietuvos), kuri ją
palaidojo Jacarépaguá kapuose. Pasku
tinį kartą teko matyti a.a. Joaną per
Mišias gruodžio 20 dieną, kada teko
jai įteikti BALF'o pašalpą, nes gyveno
gana skurdžiai. Tebūna jai lengva Brazi
lijos žemelė.

PARDUODAMAS
NAMAS: 3 dideli kambariai, virtu" vė, toaletas ir skalbykla. Namas ge
roj vietoj: nėra arti fabriku, apsemimo pavojaus, triukšmo.
R. Barão de Juparaná, nr. 157
V. Zelina. Teirautis pas Petrą La- r
pienį toj pačioj gatvėj nr. 151.
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KERMOŠIUS ZELINOJ

V. Zelinos Šv. Juozapo parapija su
Paulistur rengia KERMOŠIŲ kovo 1314 ir 20-21 dienomis. Bus įvairių tautų
valgių barakai. Pajamos skiriamos para
pijos labui.
Kviečiami visi prisidėti lietuviškais
patiekalais ir darbu — ir gausiai daly
vauti.

L I ET U V

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ÉS

LEIDĖJAS

KAZIMIERAS

SKARUPSKAS

Šiam ištvermingam lietuviškos spaudos rėmėjui geriausi
linkėjimai ir gili padėka.

ML redakcija ir administracija

ŠVENTĖ LITUANIKOJE

Po visų atidėliojimų, šventė Lituani
koje tikrai įvyks kovo 28.
Važiuoti galima savo susisiekimo
priemonėmis arba specialiais autobu
sais. Vietą autobuse galima užsisakyti
pas p. J. Tatarūną (telefonas 63-7344),
Šv. Kazimiero parapijos kleboninoje
(telef. 273-0338), Šv. Juozapo parapi
jos klebonijoje (telef. 63-5975).
Autobusai išeis iš Vila Zelinos 7,30-J
vai.
10 vai. Šv. Mišios Lituanikoje
Po Mišių koplyčios pamatų šventini
mas ir, plaukimo baseino atidarymas
(inauguracija).
12.30 vai. pietūs.
Veiks Svečių Namo svetainė. (Norin
tieji pietauti svetainėje prašomi praneš
ti iš anksto). Piknikų name bus kepa
mas "churrasco" ir veiks bufetas.
15.30 vai. kava (Svečių Namuose).
16.30 vai. autobusai išvažiuoja atgal.
Lituanikos vadovybė kviečia visus
lietuvius Šią datą paskirti susitikimui
Lituanikoje.
PRANEŠIMAS

Kaip buvo skelbta Ml-voj, Vyrų Bro
lijos ir valdybos narių metinis susirinki
mas įvyko vasario 21 d. tuoj po sumos
Jaunimo Namuose, V. Zelinoj.
Buvo nutarta štai kas:
— padaryti išvyką prie juros į Praia
Grande — Balneário Paquetá, kovo 21
dieną;
— išleisti vieną ML numerį (V.4.)
Brolijos mirusiųjų ir gyvųjų narių pa
gerbimui;
— užprašyti šv. Mišias už Brolijos mi
rusiųjų narių vėles gegužės 16 dieną,
11 vai. V. Zelinos bažnyčioj;
— birželio 6 d. ruošti švent kelionę j
Aparecida do Norte, kur bus atnašauja
mos šv. Mišios už lietuvius karius bei
partizanus, paaukojusius savo gyvybę
už Lietuvos laisvę; ir prašant gyviesiems
sveikatos, susiklausymo ir ištvermės
Lietuvos laisvės kovose.
Ten buvęs
•

. & Mísvos spãttãos siekis — laisva

LIETUVIŠKOS UŽGAVĖNĖS

bom retiro

Užgavėnių savaitgalio proga j Litua
niką susirinko nemažai svečių. Didelė
dalis namų buvo pilni. Daugiausia sve
čių turėjo p.p. Petraičiai; prie jų vasar
namio nuolatos stovėjo keturios (kar
tais ir penkios) mašinos.
• Svečių Namuose buvo apsistoję p.p.
Tatarūnai, Bumbliai ir Meceliai. Pumpu
čių šeima ir p.p. Jakiūnai naudojosi Sve
tainės patarnavimais, Kiti buvo atvažia
vę tik sekmadieniui ar antradieniui.
Pirmadienio vakare svetainės šeimi
ninkės: Angelika Trūbienė, Ksavera Petrokaitė ir Teklė Kizeliauskienė suren
gė blynų puotą, kurioje be nuolatinių
svetainės svečių dalyvavo dar ir p.p. Galeckai.
Centras visų susitikimo buvo maudy
mosi baseinas (nors dar oficialiai neati
darytas). Jis patenkino visus vaikus,
jaunus ir vyresniuosius. Vieni žaidė, ki
ti plaukiojo, vėsinosi, kepinosi saulėje
ir kalbėjosi su draugais.
Sekmadienį kun. J. Šeškevičius atlai
kė Šv. Mišias, kuriose dalyvavo maž
daug 50 ar 60 žmonių. Visi dalyviai,va
dovaujant p. Petraičiui ir Lucijai Bany
tei, giedojo lietuviškas giesmes.
Baltrūnų šeima Įš São Caetano buvo
užsukusi j Lituaniką pirmą kartą.
Lituanika yra visų lietuvių.

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ
įvyks š.m. kovo 14 dieną, S. Inės
kolegijos koplyčioje, RuaTrês Rios,
364, 10,15 valandą.
Vietos ir apylinkių tautiečiai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti pamaldose
už pavergtą Tėvynę.
Ta pačia proga melsimės ir už katali
kiškąją Lenkiją, šiuo laiku pergyvenan
čią ypatingus politinius sukrėtimus ir
medžiaginius neda te klius.

TĖVO J. BRUŽ1 KO PRISIMINIMAS

Mookos Maldos Apaštalavimo Mote
rys kviečia dalyvauti Mišiose už a.a.
Tėvą JONĄ BRUŽIKĄ, SJ, kurios bus
atlaikytos kovo 14 d.. 8 vai. šv. Kazi
miero p-jos koplyčioj. Kovo 13 sueina
9 metai nuo jo mirties.
— CURSO------- —
AUDIOVISUAL
j
DO IDIOMA LITUANO
PO R CORRESPONDÊNCIA
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