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PASI RUOŠIMAS SV. KAZIMIERO METAMS

Gegužės 15 d. vysk. Vincento Brizgio iniciatyva buvo susi
rinkęs būrys organizacijų atstovų ir kunigų sudaryti planus, 
kaip geriau paminėti šv. Kazimiero mirties 500 metų sukaktį. 
Šv. Kazimiero mirties sukaktis bus 1984 m., bet jau dabar rei
kia rengtis, kad sis Lietuvos dvasinis globėjas, jaunimo šventu
mo sektinas pavyzdys, būtų tinkamai visoje krikščionybėje vi
suomenėje paminėtas ir jo garbinimas išplėstas net j kitų tautų 
žmones.

Lietuviai vyskupai, gyvenę laisvajame pasaulyje, 1984 me
tus žada paskelbti šv. Kazimiero metais. Tai bus specialus raš
tas, kuris išryškins pareigas Dievui ir tėvynei šv. Kazimiero me
tų proga.

Tų metų iškilmės būtų Romoje kovo 4 d. šv. Kazimiero 
šventėje. Jau dabar reiktų rengtis, kad tę dieną kuo plačiausiai 
galėtų lietuviai dalyvauti. Jei tai bus įmanoma, iš anksto žada
ma prašyti, kad šv. Mišias lietuviams Romoje laikytų pats po
piežius Jonas Paulius 11. Be to, iš anksto bus prašoma, kad Va
tikanas išleistų ta proga pašto ženklę, kuris primintų šv. Kazi
mierą kaip Lietuvos globėją.

Tais pačiais 1984 m. rudenį planuojama Kanadoje, Toronto 
mieste, surengti lietuvių katalikų kongresą rugsėjo 2-3 dieno
mis, kada JAV-bėse ir Kanadoje yra Darbo dienos šventė. Kon
gresui rengti pirmininku yra išrinktas dr. Jonas Songaila iš To
ronto, o jis ten susidarys komisiją visiems parengimo darbams.

Katalikų kongresui numatyta akademinė dalis, kuri išryš
kintų šv. Kazimiero gyvenimą ir katalikų pareigas savo tikėji
mui. Religinėje dalyje būtų iškilmingos šv. Mišios, kurioms bū
tų kviečiami lietuviai ir nelietuviai, galį dalyvauti vyskupai, ku
nigai ir pasauliečiai. | tai turėtų atkreipti dėmesį religinės, kul
tūrinės ir tautinės organizacijos, kurių nariai jau iš anksto turė
tų būti raginami tose iškilmėse dalyvauti.

Kongrese numatoma ir muzikinė dalis, oratorija ar jnisteri- 
ja, kuriai libretą parašys poetas Kazys Bradūnas, o kompozici
ją prižadėjo sukurti komp. Darius Lapinskas. Tai atliktų solis
tai ir Kanados chorai.

Spauda bus nuolat informuojama apie pasiruošimus, ir per 
spaudą žinios pasieks ir lietuvių visuomenę.

Prof. dr. Paulius Rabikauskas yra pasižadėjęs parašyti šv. Ka
zimiero biografiją, kuri bus išleista lietuviškai ir angliškai. Prof. 
Simas Sužiedėlis jau yra parašęs apie 60 pusi, knygą apie šv. 
Kazimierą. Ta knyga populiarins sukaktį. Ją žadame išleisti an
gliškai, vokiškai, ispaniškai ir portugališkai, kad ji galėtų pa
siekti visus kontinentus ir visur gyvenančius lietuvius ir nelie
tuvius. Dr. Alfonsas Šešplaukis suredaguos literatūrinę antolo
giją apie šv. Kazimierą, apimančią viską, kas yra apie šį šventą
jį sukurta. Kun. Stasys Yla pažadėjo paruošti iliustruotą anto
logiją, kurioje bus sudėti šv. Kazimierą vaizduoją senesni ir 
nauji meniniai kūriniai.

Taip pat bus paskelbtas konkursas parašyti giesmę šv. Kazi
miero garbei. Ir tai bus vėl dviem kalbomis — lietuviškai ir an
gliškai. Ją galės kurti tie, kurie rašo lietuviškai ir kurie rašo an
gliškai.

Sudarytas yra ir komitetas, kuris pasirūpins, kad tai, kas nu
matyta, būtų kuo geriausiai atlikta. Gal reikės dar keisti, kai 
ką pridėti ar kai ką atimti, bet tai planas, kurį vykdys komite
tas, susidaręs savo komisijas atskiriems darbams.

Į komitetą yra išrinkti: pirmininku Vytautas Volertas, vice
pirmininku ir Katalikų kongreso pirmininku dr. Juozas Sungai- 
la, vicepirm. kun. Kazimieras Pugevičius, kun. Stasys Yla. M.

Kun. dr, Juozas Prunskis. nauju prenumeratorių konkurso mecenatas

Skabeikienė, sekretorė Gintė Damušytė, iždininku kun. Vikto
ras Dabušis, nariais — Vytautas Birieta, Juozas Gaila, Pilypas 
Skabeikis ir dr. Česlovas Masaitis. Kiekvienas turės savo parei
gas ir susidarys savas komisijas, kurios bus paskelbtos vėliau.

Reikia manyti, kad šis komitetas su lietuvių visuomenės pa
galba savo pareigas atliks — paruoš šv. Kazimiero metus.

Pn.

KUINt. PUGEVlClAUS PRANEŠIMAS JAV KONGRESO 
KOMITETE

Gegužės 6 d. kun. Kazimieras Pugevičius padarė išsamų 
pranešimą apie religijos padėtį Lietuvoje JAV Kongreso komi
tetui, svarstančiam Pabaltijo valstybių ir Ukrainos klausimus 
(Congressional Committee on the Baltic States and Ukraine). 
Tą pačią dieną komitetas išklausė estų demokratinio sąjūdžio 
nario, Sergiejaus Soldatovo, ir vienos iš Ukrainos Helsinkio 
grupės steigėjų dr. Ninos Strokata-Karavansky, pranešimą. 
Apklausinėjime dalyvavo VLIKO pirmininko pavaduotojas, 
dr. Domas Krivickas. (ELTA)
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sarataos

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 52
TTG KATALIKUI KOMITETE

1981 m. gruodžio mėn. 25 d. TTG Katali
kų komitetas parašė raštą Nr. 50 TSKP Gene
raliniam Sekretoriui L. BREŽNEVUI apie tai, 
kad 1981 m. sovietinės valdžios pareigūnai 
pradėjo Lietuvoje grubią akciją prieš tikintį 
jaunimą. Rašte minimas susidorojimas su gru
pe jaunimo Molėtuose, kun. Ričardo ČER
NIAUSKO areštas, Kybartų jaunimo sulaiky
mas Šlavantuose, milicijos įsibrovimas ir jau
nimo sulaikymas Vilkaviškyje, įsiveržimas 
Kapsuke (buv. Marijampolėje) į KUNCEVI- 
ČIUTES namą.

“Nors praėjo nuo šių įvykių jau nemaža 
laiko, bet tikinčio jaunimo terorizavimas tebe
sitęsia: jie yra tardomi, gąsdinami, kaltinami, 
jog tokie susirinkimai esanti veikla prieš sovie
tinę valdžią... Argi priėmus naują TSRS Kons
tituciją ir paskelbus, kad įžengėme į brandaus 
socializmo laikotarpį, dar reikia tokiųmežmo- 
niškų ir negarbingų priemonių, kovojant prieš 
tikintį jaunimą? ” - rašbma dokumente.

1981 m. gruodžio 25 d. TTG Katalikų ko
mitetas pasiuntė raštą Nr. 51 Lietuvos KP 
CK Sekretoriui P. GRIŠKEVIČIUI, gindamas 
Stulgių kleboną kun. Joną BUČINSKĄ ir Žal
pių kleboną kun. Juozapą RAZMANTĄ, ap
kaltintas 1981 m. lapkričio 1 d. organizavu
sius “demonstraciją į kapines”.

RELIGINĖS ŠVENTES LIETUVOJE
Į Šiluvos, Aušros Vartų ir Žemaičių Kalva

rijos atlaidus suplaukia didžiulės žmonių mi
nios, kuries kaip rakštis graužia kovingų Lie
tuvos bedievių akyse. 1981 m. ramiai praėjo 
tik Žemaičių Kalvarijos atlaidai, švenčiami lie
pos mėn. pradžioje.

Prieš Šilinių atlaidus rugpiūčio mėn. aplink 
Šiluvą buvo suorganizuotas “kiaulių maro” 
karantinas, kuris iki šiol dar neatšauktas. Ti
kintieji iki pat atlaidų pradžios nežinojo, ar 
bus galima nuvykti į Šiluvą, todėl atlaiduose 
dalyvavo kur kas mažiau žmonių, negu anks
tesniais metais. Nuotaika atlaidų metu taip 
pat buvo slogi. Milicijos maišios važinėjo po 
Šiluvos gyventojų kiemus ir užsirašinėjo auto
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mašinų numerius. Bažnyčioje žmonės trauke 
pečiais, klausydami kai kurių pamokslų apie 
savižiidystes, žmogžudystes ir pan. “Kodėl to
kios problemos keliamos per didžiuosius Šilu
vos atlaidus, kai į Marijos šventovę iš visų Lie
tuvos kampelių susirenka patys geriausi žmo
nės, kurie nesirengia nei žudyti, nei nusižudy
ti? ...”, traukė pečiais tikintieji.

Vilniaus Aušros Vartų Gailestingosios Die
vo Motinos atlaidus sutrukdyti žymiai sunkiau. 
- negi Vilniuje paskelbsi kiaulių marą? Čia di
dieji Marijos atlaidai marinami kitokiu būdu, 
net vilniečiams apie šiuos atlaidus nelengva su
žinoti, nes apie tai skelbiama tik šv. Teresės 
bažnyčioje. Kitose bažnyčiose paskelbia tik 
vienas kitas kunigas.

. Pamokslininkai dažniausiai neliečia konkre
čių šių dienų gyvenimo problemų arba paliečia 
iškreiptu būdu. 1980 m. atlaiduose vienas Ku
nigų seminarijos dėstytojas kalbėjo, kad katali
kai turi rūpintis ne žmogaus teisėmis, bet parei
gomis, ypač pabrėžiant pareigas valstybei

1980 m. Gailestingosios Dievo Motinos at
laidų trečiadienis buvo paskelbtas blaivybės 
diena, kuri cinilinei valdžiai, matyt, nepatiko, 
todėl sekančiais metais, kaip nors ir buvo pla
nuota, bet jos nebuvo. Keli pamokslai, palietę 
blaivybės temą, praktiškai buvo nukreipti 
prieš kovojančius už blaivybę. Buvo teigiama, 
kad dėl didėjančio alkoholizmo kalti katalikai, 
kad nereikia kovoti už svaigalų pardavinėjimo 
apribojimą, nereikia jokių išorinių priemonių/ 
matyt, turėta galvoje blaivybės draugija ir blai
vybės diena), užtenka tik dažniau katalikams 
eiti sakramentų ir viskas išsispręs savaime. Ki
tas pamokslininkas aiškino, kad nereikia jokios 
kovos už Bažnyčios teises, reikia tik mylėti 
žmogų.

Šitokiu būdu gadinama tikintiesiems nuotai
ka ir marinamas žmonių entuzijazmas. Ko ne
pajėgia suardyti valdiški bedieviai, padeda 
patys dvasiškiai.

Atlaidų dalyviai, ypač atvykstantieji iš to
liau, pagrįstai reikalauja, kad atlaidų organi
zatoriai ir pamokslininkai rimtai būtų pasi
ruošę tarnauti Dievui, o ne pataikauti Religi
jų reikalų tarybos įgaliotiniui.
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NUTEISĖ [BANDŽIUSĮ PABĖGTI
Sovietų -aukščiausias teismas Lietuvoje 

nuteisė bandžiusį pabėgti į užsienį taria
mą disidento Vlado Šakalio draugą Joną 
Pafkudką. Kartu su juo nukentėjo kiti lie
tuviai, kurie žinodami paslaptį, parūpino 
kelionei aukso dirbinių ir JAV dolerių.

Byla (buvo aprašyta TIESOJE (VI. 13), 
bet nebuvo nurodytos nei bendrininkų pa- 

. vardės, nei bausmės dydis.
1 Jenas Valentinas Pakuckas, gyvenęs Sas 
navos gyvenvietėje, Kapsuko rajone, *ir 
Mauručių kaime, Prienų rajone, buvo bai 

’ gęs vidurinę mokyklą ir Kauno medicinos 
mokykloje buvo įsigijęs felčerio specialy
bę.

Į jiį turėjęs įtakos „su Vladu Šakaliu 
praleistas laikas pataisos darbų kolonijo
je“. Artômai su juo bendraudamas, Jonas 

; Pakuckas „perprato ir jo antitarybines 
nuotaikas...“ Straipsnio autorius VI. Vai
čiūnas rašo: — „Padėjęs V. Šakaliui pasi
ruošti pabėgimui ir išlydėjęs bėgUį iį Vaka
rus, J. Pakuckas „godžiai gaudė „Laisvės“ 

.radijo stočių pranešimus...“
„Savo žygiui į „laisvąjį pa-saulį“ J. Pa

kuckas rengėsi kruopščiai ir, panaudoda
mas V. Šakalio patyrimą, stengėsi numa
tyti dar visus galimus atsitiktinumus, vis
ką apgalvoti iki smulkmenų. Turėjo ma
žojo kalibro šaunamąjį ginklą.. “

.^Ketindamas nelegaliai pereiti valstybi
nę sieną, J. Pakuckas apie savo sumany
mą papasakojo savo broliui Vytautui Pa- 
kuckui... ir jo žmonai“. Tačiau jam sukliu 
dė „tarybinių žmonių budrumas“. Jo nu
sikalstamą veiklą teismas įvertino pagal 
nuopelnus“.

IŠLEIDO PROF. V, RUOKIO 
MONOGRAFIJĄ

„Mokslo“ leidykla Vilniuje išleido buv 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos profeso 
riaus Viktoro Ruokio monografiją. Knygą 
parašė V. Danilevičius ir A. Motuzas. Kny 

— goję 142 psl.
Prof. V. Ruokis buvo pirmųjų agroche

mijos ir dirvotyros vadovėlių lietuvių kal
ba autorius. Jis taip p at" buvo daugelio 

, sporto šakų Lietuvoje pradininkas.

LANKĖSI DIPLOMATAI
Į Lietuvą „su oficialiu vizitu“ buvo at

vykęs Jugoslavijos ambasadorius Maskvo 
je M. Orlandičius, kuiis Vilniuje buvo pri
imtas visos „respublikos vyriausybės“. Po 
to jis lankėsi Kauno rajono Rokų kolūky
je, Rumšiškių buities muziejuje ir Kaune.

Birželio 1-2 dd. Vilniuje lankėsi JAV ge
neralinis konsulas Leningrade K.E. Skva- 
jeras, kuris padarė „atsisveikinimo vizi
ją“.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------ ---------------- —— ------------------ ADVOGADOS  --------------- —-----------~ "

1 DR. JONAS NICfPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

Inventário, Despejo, Desquita, Divorcio. 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.‘ . » *

X. Riu 15 de Novembro, 244 • 4 and- • Con> 9 • Fose:
’ F -

CROSP. 6049 
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288’4770
------ ------- ....... _ ----- -----------------
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

GYVENIMO DUONA

Kaip vakar, taip ir šiandien, prieš 
Kristų žmonės jaučiasi vienaip ar kitaip 
iritrenkti (Jo 6,41-52).

Anuomet: pasimaitino stebuklingu 
būdu padaugintu maistu ir liko taip su
gavėti Kristumi, kad butu priėję net 
prie nesąmoningo politinio veiksmo - 
ii apskelbti karalium. Tačiau Kristus 
juos išmušė iš vėžiu - jiems nurodė ki
lę kryptį (/yIeškokite duonos amžinai 
pasiliekančiam gyvenimui") ir atskleidė 
savyje kitę dimensiją ("Štai duona nu
žengusi iš dangaus... Aš esu gyvenimo 
duona").

Ir štai keblumas: "Argi jis ne Jėzus, 
Juozapo sūnus? Pažįstam jo tėvą ir mo
tiną. Tai kaip dabar jis gali sakyti: Aš 
nužengiau iš dangaus"?

Ir šiandien, kaip anuomet, Kristus 
dar vis lieka visiems paslaptis.

Perdaug patrauklus, kad nesijaustum 
jo traukiamas; bet kad būtu "nužengęs 
iš dangaus", kad būtu Dievas, labai sun
ku priimti. Todėl ieškoma visokiu išsi
sukinėjimu, išvedžiojimu ir samprotavi
mu jam pažeminti: "Juk pažįstam jo tė
vą ir motiną..."

L Dovana.M ir pastangos
Pats Jėzus aiškina, kodėl žmogui taip 

sunku pilnai pažinti, kas jis yra: trūks
ta tikėjimo.

Bet gal sakysi: Tai ar mano čia kaltė? 
Aš jo negavau I

Kristus tęsia: "Parašyta: Ir bus visi 
mokomi Dievo".

Visiems yra apreikštas Dievas - ir 
per gamtą, ir per antgamtinį pasaulį.

Kristus nori, kad visiems būtu skel
biami jo pamokymai ir pateikta išgany
mo dovana.

"Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, - 
mums užtvirtina Kristus, — ateina pas 
mane".

Taigi, iš vienos pusės — tikėjimas yra 
dovana Dievo, kuris apsireiškia

per neiškreipto proto surinktus duo
menis,

MUSŲ LIETUVA 
IĮ...—■■■!■!

per tiesios sąžinės intuiciją,
per galingą patrauklumą, kurį turi vi

sa, kas gera, teisinga, gražu,
per vidinį impulsą pripažinti Dievybę, 

palikti savo gyvenime vietą Dievui,
per įvykstančius stebuklus,
per Senojo ir Naujojo Testamento per

teiktą Dievo apreiškimą.
Iš kitos pusės, reikia kad žmogus su

tiktu laisvai priimti Dievo žodį ir iš jo 
kylanti patraukimą. Tuomet jis eis prie 
Kristaus, kaip moko šv. Tomas Akvinie- 
tis,

per pažinimą tiesos,
per patraukimą meilės,
per sekimą darbu.

II. T i k et i ir širdimi
Mes Dievo nematom akimis ir jo negir

dim ausimis; bet jis pats mums davė išim
tiną, nuostabią galią jį pažinti. "Niekas 
nepažįsta Tėvo, jei ne per Sūnų, kuris jį 
parodo; ir niekas neateina pas Sūnų, jei 
neklauso jį parodančio Tėvo", moko šv. 
Tomas.

Betgi tikėti Kristų nėra tik teorinis da
lykas — tik priėmimas protu. Beikia ir 
širdies sutikimo.

Kas tiki Kristų, — aiškina šv. Tomas,
- priima Kristų i save: j protą per tikėji
mą, j širdj per meilę, kuri tikėjimui duo
da formą. Ir jei prisimenama, kad Kris
tus yra amžinasis gyvenimas, seka, kad 
kas tiki Kristų, turi amžinąjį gyvenimą 
savyje.

Dėlto Kristus ir sako: "Aš esu gyveni
mo duona... Aš esu gyvoji duona nužen
gusi iš dangaus. Jei kas valgys tą duoną, 
gyvens amžinai".

_____

CÃcONISA IMÓVEIS
|SIKORIUSI VYTAUTO DIDŽIOJO RŪMUOSE

DĖMESIO LIETUVIAI!!!
CONISA IMÓVEIS YRA VISŲ LIETUVIŲ

NEKILNOJAMO TURTO JSTAIGA
Parduodam, perkam, nuomojam ir admi

nistruojami namus, sklypus ir visą nekilnojamą 
turtą.
Galime jums pasiūlyti geriausius namus ir skly
pus Šioje apylinkėje.

Mūsų advokatai jums mielai patars visuo
se reikaluose ir sudarys reikalingus kontraktus.

S JŪSŲ ATSILANKyMO
—-------------------------išgersime kartu kavutę.——---------------

RUA STO. AMASIO, 327 - V. BELĄ • FONES: 274-9002 E 274-8187
(ESQ. C/ Rua Giestas alt do n. 1.090 ) C RE CI 22140

III. Amž i nasis gyvenimas 
šiandien pat
Kristus — gyvenimo duona.
Tačiau priėmimas Kristaus nesibaigia 

tik tikėjimu ir meile. Jis veda prie susi
vienijimo — komunijos — per sakramen
tą.

Juk Kristus yra "gyvenimo duona" 
ne tik kaip Dievo Žodis, o ir per savo 
žmogišką kūną ("Duona, kurią aš duo
siu, yra mano kūnas pasaulio gyvybei").

Jo kūnas yra jo dievybės įrankis. Sa
vo kūnu Kristus davė ligoniams sveika
tą ir net numirusiems grąžino gyvybę; 
per savo kūną, Eucharistijoj, jis duoda 
sieloms gyvybę. Ir tai ne tik vienam ar 
kitam asmeniui, o iš savo pusės - tokią 
gyvybę jis duoda visam pasauliui, nes 
Kristaus mirties nuopelnu, kurie šiame 
sakramente mums užskaitomi, pakan
ka visiems, kaip moko šv. Tomas.

Iš to seka, kad gyvenimas, kurį Kris-* 
tus mums duoda per savo kūną, nėra 
kažin koks tolimas "amžinasis gyveni
mas" debesyse; tai dvasinis gyvenimas 
jau šiandien,čia pat, ant žemės.

"Tavo duona, Viešpatie, - sakom at- 
liepiamojoj psalmėj, - palaiko vargdie
nius kelyje".

Palaiko mus, vargdienę Dievo tau
tą, kelyje Tėvynės link, kaip maistas, 
kuris sustiprino pranašą Eliją.

Tyruose Dievas palaikė savo tautą 
stebuklingu valgiu ("Jūsų tėvai valgė 
maną");

šiandien Bažnyčioj Kristus maitina 
savo žmones savo paties kūnu: "Šita iš 
dangaus nužengusi duona... tai mano 
kūnas dėl pasaulio gyvybės".
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Kun. Antanas Sabaliauskas, SDB

KELIONĖ PO ŠVENTĄJĄ 
ŽEME 1982 M.

Balandžio mėn. 9 diena.
Didysis Penktadienis. Trečią valandą igLg 

po piet teko man laiminga proga daly- bgfeį 
vauti kryžiaus Kelių ėjime Jeruzalės taip |||| 
vadinamuoju Via Dolorosa keliu. Koks 
gilus įspūdis eiti tais pačiais Kristaus 
kančios keliais siauromis Jeruzalės sena- 
miesčio, šiandien arabų turgavietės, gat- g/į 
vėlėmis — Kryžiaus kelių paskutinės 5 
stotys yra Kristaus kapo bažnyčioje. 
Nors žmonių spūstis buvo didelė ir ara- £ 
bų krautuvėlės buvo atviros, čia pat ant _ 
stalų sukrautomis prekėmis — tačiau re- įg 
tai pasitaiko, ta proga ir kitą dieną vagi- i 
šių ir kišenvagių. |

Betliejuje pavakarieniavę,tos pat Di- ~ 
džiojo Penktadienio dienos vakare nuo 
8 iki 9 vai. dalyvavau Getsemani-Alyvų 
darželio erdvioje bažnyčioje, kur buvo

•• •
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vienos valandos Kristaus Kančios taip 
vadinama adoracija. Tai buvo man giliau
sias ir graudingiausias pergyvenimas. 
Bažnyčioje buvo didelė žmonių spūstis. 
Buvo skaitoma įvairiomis kalbomis Kris
taus Kančios istorija. Tiek tūkstančių 
žmonių tarpe buvo kapų tyla. Visi buvo 
tarsi užburti ir per visų veidus riedėjo ty
li, gaili ašara. Be to viso, aš gi, gan tyliai, 
dusliai ir pašnibždomis niūniavau taip 
širdį veriančią lietuvišką giesmę: — Aly
vų daržely krauju prakaitavo... Tos ty
lios valandos metu protarpiais skaitlin
gas mišrus choras giedojo graudulingas 
giesmes ir taipgi kada-ne-kada visa baž
nyčia kalbėjo ar giedojo lotyniškai Pater 
Noster..., Viešpaties išmokytąją maldą.

Balandžio mėn. 10 dieną.
Aplankiau Betliejaus apylinkėje esan

čią piemenėlių pakriautę. Čia buvo gir
dima angelų giesmė — Gloria in excelsis... 
Toje vietoje yra pastatyta bažnyčia. 
Vėliau gi nuvykau užkopti j Herodijanu- 
mą, 5 mylios atstu nuo Betliejaus. Čia 
karalius Herodas buvo pasistatęs sau rū
mus ir kur jis buvo palaidotas aukso 
karste brangakmeniais papuoštame.Prie 
Herodijanum sutikau didelę maldinin
kų ekskursiją iš Čilės — Pietų Amerikos 
(250 asmenų). Jų tarpe buvo 12 kuni
gų, su kuriais pasikalbėjau ispaniškai. 
Jie man sakė, jog dviejų savaičių kelio
nė orlaiviu su viešbučiais jiems atsiėjo 
po USA$ 2.500,00.

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
«

.-------- -- ------------------------  ------------- ------------------------------------------ .... ---------- , ........ !»■■*■>

Jeruzalės senamiesčio vaizdas su arabų šventove (uolos kupolą). Ši šventovė yra maždaug 50 pėdų 
nuo buvusios Jeruzalės šventyklos, kurios net griuvėsių labai mažai belikę.

Kun. A Rubšio nuotrauka

Didžiojo Šeštadienio vakaro pamaldo
se dalyvavau ir Mišias koncelebravau 
Betliejaus saleziečių Svč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje. Koncelebravome 28 salezie
čiai kunigai. Skaitiniai buvo italų, arabų 
ir prancūzų kalbomis. Jose dalyvavo sa
leziečiai iš saleziečių Cremisan seminari
jos. Giesmės buvo itališkos.

Velykos — balandžio mėn. 10d
Anksti rytą — 6 vai. Jeruzalės Kris

taus kapo bažnyčioje buvo didingos ir 
iškilmingos prisikėlimo Mišios. Jas laikė 
pats Jeruzalės patrijarkas su daugybe 
koncelebruojančių kunigų. Žmonių skai
čius ir spūstis buvo taip didelė, jog ne
galima buvo įeiti j bažnyčios vidų. Teko 
stovėti lauko pusėje. Manoji širdis tą ry
tą ilgėjosi Lietuvos Velykų ryto balsin
gai ir griausmingai giedamos — Links-1, 
ma diena mums nušvito — giesmės. Tą 
patį rytą, aplankęs dar kai kurias kitas 
šventas vietas, buvau bepradedąs eiti j 
šalimai stovinčią garsiąją Omaro mače
tę. Tačiau, šūvius išgirdus, grįžau j Kris
taus kapo šventovę. Pasirodo — tai bu
vo — sako išprotėjęs — prieš 5 metus iš 
USA j Israel) atvykęs žydas, kuris pra
dėjo šaudyti susirinkusius j mečetę. 
Ten buvo keletas užmuštų ir daug su
žeistų. Mečetė tuoj buvo uždaryta. To
kiu būdu jos man neteko pamatyti.

Balandžio mėn. 12 dieną.
Mišias atsilaikiau Betliejaus salezie

čių svečių koplyčioje, pro kurios langą 
netoliese matėsėpiemenėlių kūtelės baž 
nyčia. Tą dieną provincijolas su savo mo 
tina išvyko j Nazaretą. Tačiau važiavo 
ne tiesiai vedančiu keliu per Samariją, 
kas yra Izraelio okupuotoji zona, o Vi
duržemio juros pakraščiu, kad jo auto 
su Izraelio numeriu arabai neapmėtytų 
akmenimis. Tą dieną likau namuose 
kiek pailsėti, nes ant rytojaus buvau su
sitaręs su Tel-Avivo Lietuvos žydu Mo
she Prusak porai dienų vykti į Galilėją. 
Kaip tik tai buvo man proga vykti į 
pranciškonų vienuolyną Betliejuje ap
lankyti tėvą Viktorą Garbuką. Kiek su 
juo pasikalbėjęs ir šalia esančios aikštės 
krautuvėse nusipirkęs devocijanalų, bu
vau beeinąs pas saleziečius, kur buvau 
apsigyvenęs. Tačiau, keista, visi į tą pu
sę vedantys keliai buvo užblokuoti gink 
luotais Izraelio sargybiniais. Ne tik gat
vėse, bet ir ant aukštesnių pastatų sto
gų jie patruliavo. Visas judėjimas buvo 
sustabdytas. Nebuvo kitos išeities - 
tik grįžti pas tėvą Garbuką ir pasilikti 
pas jį pietums. Papietavęs telefonavau 
saleziečiams. Jie man pasakė, kad ir jų 
mokyklos vartai yra uždaryti, tačiau, 
gerokai pabeldus, jei pribūčiau, jie ma
ne įsileis. Kaip vėliau paaiškėjo kaž koks 
jaunuolis arabas j vieną žydų sargybinį 
metė bonką su benzinu. Dar kiek lukte
rėjęs, paėmiau taksį ir aplinkiniais ke
liais užvažiavau j namus, sumokėjęs 50 
Izraelio šekelių (vienas USA doleris 
apie 20 šekelių).

(bus daugiau)
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REFLEXÕES^ “,s VĖZ
Quais serão as consequências para a Colo

nia se a língua lituana desaparecer na Lituania?
Na Lituânia, cada vez mais os russos au-1 

mentam as pressões no sentido de desistimular 
o jovem lituano a aprender o idioma pátrio.

Desde o jardim, as crianças são obrigadas 
a aprender a língua russa. Nas universidades, 
professores do idioma russo ganham três vezes 
mais que os do idioma lituano e as teses de 
mestrado somente podem ser feitas em língua 
russa; nas repartições públicas só se fala em 
russo e as designações de ruas e praças pare
cem um desfile de heróis russos.

Pensemos sobre o tema durante esta sema
na.

FIM DE SEMANA
Mais um fim de semana atribulado em nos

sa Colônia.
As reuniões começaram na 6a. feira, quan

do jovens se reuniram com o Arvydas, na casa 
do casal Zizas para assistir a projeção de uma 
série de slides sobre Punskas. Deste encontro 
participaram mais ou menos 15 pessoas que 
demonstraram grande interesse sobre as can
ções e paisagens apresentadas, porém o que 
mais impressionou foi a fisionomia das pesso
as retratadas nos slides, que tem em si o que 
podería ser chamado de magnetismo. Este en
contro foi promovido pela direção do G.A.L.

O sábado começou cedo. Por volta das 
9:30 já estavam os ateitininkai reunidos para 
um ensaio geral sobre o pograma que apresen
taram ao público no domingo.

Quando os ateitininkai chegaram na Ramo
vė já encontraram um grupo de “lobinhos” 
em plena atividade, além de um grupo de can
didatos a escoteiros que estavam levando adian
te o seu programa semanal.

O ensaio dos ateitininkai prolongou-se. 
Atravessou a manhã e sem intervalo para o al
moço, somente para um breve cafezinho, atin
giu a tarde, só sendo interrompido para dar 
lugar a próxima atividade, a reunião dos jo
vens para discutir temas relativos ao próximo 
congresso. Paralelamente a esta reunião o Rū
telė se preparava para a apresentação que 
iriam ter fora da Colônia no domingo, e no 
pátio estavam os menores do grupo Gintaras, 
que por absoluta falta de espaço físico e tem
po, estavam dispensados da sua reunião sema
nal.

O domingo também foi um dia de ensaios 
e festas. O Nemunas com seu ensaio de danças. 
Um pouco mais tarde começou a solene “Žo
lines” com todas as suas tradições religiosas e 
o Rūtelė por sua vez estava em plena apresen
tação.

Os ateitininkai, após o seu ensaio geral, 
apresentaram uma peça, “Kiškių Sukilimas” 
e a .representação de um casamento típico, 
com toda a sua pompa.

INFORMATIVO 
DA 

JUVENTUDE

O G.A.L, através de seu dirigente Claudio 
Butkus e de seus participantes, frente a críti
cas publicadas no último número do MES, 
vem esclarecer mais uma vêz os objetivos que 
nortearam sua criação.

O Grupo de Ação Lituana (G.A.LJ é diri
gido por CLAUDIO BUTKUS, sendo acesso- 
rado por ARNALDO ZIZAS eJUANDIELI- 
NINKAITIS (orientadores), HÉRCULES Cl- 
LIŠAUSKAS (Comunicações), CLAUDIA 
PRATALI (cultura), RICARDO BENDORAI- 
TIS (esportes), FLÁVIO BACEVIČIUS E 
HEITOR LIPSKI.

O objetivo prioritário dò grupo é a MOBI
LIZAÇÃO DA JUVENTUDE LITUANA. 
Isso será feito através de um trabalho que vi
sa criar novas formas de participação da ju
ventude para além daquelas ora existentes 
bem como incentivar as que estão em ação.

Tudo isto somente é possível através do 
aperfeiçoamento da estrutura política do Jau
nimas: comunicações, cultura, esporte e dis
cussão de valores (religião, tradições etc.)

Como ficou claro, o objetivo do G.A.L. 
é apoiar e mobilizar a Juventude LituanaTo- 
do e qualquer grupo da colônia, bem como 
a BLJS, em suas atividades terão o apoio do 
G.A.L. como já está acontecendo.

Quanto às criticas levantadas pelo GAL, 
este é um direito de quem está trabalhando 
e preocupando-se com os problemas de nos
sa juventude. Aliás, lembramos que a critica 
é sempre construtiva, enquanto a bajulação 
àqueles que nada fazem ajuda a corromper.

Quanto a BLJS em particular, o GAL res
peita e reconhece a soberania da organização, 
mas prefere desenvolver um trabalho inde
pendente da direção desta uaídyba. Não quer 
que fique a impressão de estar querendo 
competir com a mesma, mas sim promover 
atividades que comprovadamente por ela 
não podem ser direcionadas. Porém, ressalta 
que apesar dessa opinião, não burlará nem 
boicotará o trabalho desta valdyba, pois sa
be que tudo o que estáisendo feito tem por 
objetivo final nossa querida LITUÂNIA.

G.A.L.

O fim de semana não parou por aí.
O Volungė, que teve seu ensaio gravado pe

lo visitante iniciou suas atividades obedecen
do a um horário rigorosamente lituano.

Após este ensaio os ateitininkai ainda pre
pararam uma “despedida” para seu convidado 
especial, que devera embarcar para a Venezue
la na próxima quinta-feira.

Como podem ver, atividades não faltaram 
para os gostos mais diversos.'

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia
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DESPEDIDAS
Quatro ativos membros de nossa colônia 

estão de partida. Esta porém não seárá tão lon
ga, terá a duração de um curso de danças que 
a Ivani, O Butkus, a Irena e o Ricardo preten
dem fazer nos E.U.A., mais precisamente em. 
Chicago.

Esperamos que tudo corra bem e voltem 
cheios de entusiasmo e novidades na área.

O quarteto tem todo o nosso apoio e votos 
de boa sorte.

G.A.L.

PESQUISA ESTUDANTIL SOBRE 
A LITUÂNIA

Alunos da Escola Estadual de Segundo 
Grau “Professor Américo de Moura”, por ini
ciativa própria decidiram organizar na Feira 
Cultural (FECAC) da escola, um trabalho re
ferente à Lituania.

Tal trabalho de forma geral envolve a cul
tura Ütuana e seria muito importante nosso 
apoio tanto pela divulgação das nossas tradi
ções como pela espontaniedade — que os con
duziu a escolha deste tema, por não haver no 
grupo elemento algum que pertença à colônia 
lituana.

Esperamos que miciativas, a exemplo des
ta, surjam em nosso meio.

Janete Nikitin Zizas

CURSO SOBRE TEATRO (
O Instituto Salesiano, à Rua Dom Bosco, 

441 (Moóca) vai promover um curso sobre 
TEATRO. Este curso sobre o Processo de ex
pressão corporal e dramática será ministrado 
pelo prof. Antenor Amazonas, ator, diretor 
teatral e coordenador, com funções também 
de sonoplastia, iluminação e cenografia, locu
ção publicitária em Radio, TV e Cinema e ou
tras qualidades na área das artes gráficas.

O curso realizar-se-á no Instituto Salesiano 
S. Francisco, à Rua Dom Bosco, 441 (Moóca), 
de 18 de agosto até 22 de novembro, às 2-as 
e 4as feiras, das 19 às 22 hs, com total de ho- 
ras/aulas 72.

Informações e inscrições: fone: 279.1211.

NATAÇÃO
0 6° Festival da Escolinha de Natação 

Estímulo, realizada em julho, em seu resulta
do final, traz nomes de descendentes de litua- 
nos como:

LAURA VAIKSNORAS, CRISTINA AN- 
DRUSAITIS, PAULO KARANAUSKAS NE
TO, LUCIANA SIMANAVIČIUS, SÉRGIO 
KARANAUSKAS, MARCOS GEVARAUS- 
KAS, JOSÉ PAULO TUNKUS, FÁBIO 
MARTINES GUDELIAUSKAS. JOSÉ LUIZ 
VAIKSNORAS, GUSTAVO PETROSUNAS 
CERBASE, CAROLINA RENATA RAMA- 
SAUSKAS, ANGELICA BALČIŪNAS, LEO
NARDO ROMUALDO RAMASAUSKAS.

Muitos deles conseguiram classificação e 
tempos excelentes nas diversas modalidades 
disputadas, provando que no futuro teremos 
grandes nadadores entre os jovens lituanos 
(e que não deixarão morrer o apelido de bi
cho d‘agua).
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EXISTE UM SENTIMENTO COMUM?
0 que seria este sentimento comum a que 

estamos nos referindo no momento9
Poderiamos atribuir particulamente diver

sas idéias ou significados pròpnos sobre o 
que realmente mantérá(ou ao menos deveria 
manter) a iigação entre os membros da colô
nia lituana (que somos todos nós e não so
mente associá-la aos organismos ou entida
des) que pela sua existência física em si, não 
bastam para manter um vínculo ou uma real 
unidade entre os lituanos e seus descendentes.

Quando se organizou a colônia lituana em 
torno de grupos de diversos fins, tentou-se 
erguer um alicerce de modo, a firmar não só 
nossa presença como imigrantes que vieram 
a constituir uma das partes do povo brasileiro, 
mas sim firmar nossa presença num país, que 
hoje é nossa pátria. E, ao mesmo tempo, atra
vés da manutenção das tradições e cultura do 
povo lituano levar ao conhecimento de todos 
v ,i nós mesmos fazer lembrar, das pessoas e 
dos parentes que vivem numa Lituânia, hoje, 
não mais livre. Deste modo, ainda nos apresen- 
íamos como elemento de união e contestação, 
< ontra as atitudes agressivas a todos os povos 
que por razões diversas foram e são subjuga
dos pela força, ao menos num caráter físico, 
mas que ainda lutam por manter não apenas 
sua personalidade própria, mas para retomar 
novamente sua vida como nação independen
te.

Mas tudo isto deixa de ter sentido a partir 
do momento em que nos rendamos aos senti
mentos negativistas ou pessimistas de que de 
nada irá adiantar manter esse trabalho. Traba
lho esse por um ideal, não apenas lituano.Mais 
ainda, trabalhar por um ideal ao mesmo tempo 
tão bonito como também árduo de ser alcança
do. ao qual chamamos, liberdade.

Na nossa situação se tentarmos corretamen
te definir ou explicar o que representa esse 
ideal de liberdade, esbarraríamos de início em 
nossas próprias deficiências de dicernimento 
ao tentarmos conceituá-lo, pois cada um de nós, 
de um modo ou de outro, mesmo sabendo da 
situação, não vivemos esta realidade no dia - a - 
dia.'

No entanto se como ideal, a liberdade nos 
parece um conceito, ou idéia, tão distante ou 
vago, e não apenas do povo lituano, como de 
tantos e tantos outros povos, que se sentem 
oprimidos tanto por regimes de esquerda co
mo de direita, que sufocam sua existência au
têntica; ao pararmos um pouco, todos nós sen
timos que existe a necessidade de se fazer algo, 
por pouco que isto possa parecer.

Cremos que só assim viremos a ter conos
co a certeza de estarmos, nos desenvolvendo 
como pessoas íntegras e conscientes, ao me
nos por tentar com nossos pequenos gestos es
tar procurando meios de prover das mesmas 
oportunidades que gozamos a aqueles que a- 
tualmente não as possuem.

A este sentimento de cada um, numa defi
nição um tanto quanto incompleta, podemos 
chamar de sentimento de liberdade.

É evidente que todos nós individualmente 
possuímos este sentimento conosco.

O que pretendemos sugestionar aqui, é até 
que ponto são válidas contestações pessoais e 
por isso patéticas, ou feitas por “grupos que 
são desunidos” e por isso inócuas, sobre a li
berdade dos povos, e aí não apenas os litua

nos pelo qual estamos particularmente lutan
do, como também de outras nações oprimi
das. e que. afinal de conta sào os mesmos ho
mens e mulheres, assim como nos

Terminaremos aqui com essas perguntas 
que gostaríamos que todos as fizessem sem
pre que fossemos fazer, ou deixar de fazer al
go na comunidade lituana.

Estamos realmente trabalhando para que 
esse sentimento comum gere uma força com 
objetivos não meramente “decorativos” e 
sim uma comunidade ativa, mostrando a exis
tência real de um movimento não de contes
tação mas de afirmação do sentimento de li
berdade que esteja vivo e atuante entre nós?

Estamos atuando em função da comunida
de com participação desinteressada e efetiva 
de todos e não satisfazendo apenas aspirações 
egocêntricas ao invés de sermos mais produti
vos aos interesses da colônia e do movimento 
lituano como um todo?

Gostaríamos por fim de lembrar que feliz
mente, nós, temos possibilidade de fazer op
ções. Então, vamos procurar, efetivamente 
um caminho que faça crescer este sentimento 
comum de integração e atuação em cada li
tuano?

Heitor Lipsky

INSCRIÇÕES PARA O V PLJK.
Estão abertas a partir de 5 de agosto 

até 16 de setembro próximo.
ATSTOVAI — deverão ser feitas por 
carta no seguinte endereço:

V PLJK-BLJS
Caixa Postal 4844
01000 SÃO PAULO, SP.

DALYVIAI — por telefone:
275-2619 - Alexandre
273- 3224 - Roberto
274- 7993 - Bete
Maiores detalhes e informações pedi

mos procurar a edição passada do Mū
sų Lietuva (31/1770) dia 5 de agosto 
de 1982.

BLJS 
CONGRESSO S3

Reuniram-se por horas a fio, em evento 
promovido pela BLJS. que recebeu plena ade
são e apoio dos participantes do GAL. jovens 
preocupados com a preparação das pessoas 
que receberão o encargo de representar a nos
sa juventude durante os dias de estudos do 
Congresso dos E.U.A.

O encontro serviu de primeira tentativa 
para encaminhar os temas que serão discuti
dos no próximo congresso mundial da juventu
de lituana.

O tema enfocado foi o bilinguismo e todas 
as implicações e dificuldades que dele decor
rem.

Maiores informações e detalhes serão for
necidos em edições posteriores do MES.
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LINKSMA VAKARUS III
Foi realizado no dia 7 de agosto, na Sede 

Aliança Lituana Brasileira, à rua Lituania.b’ 
o baile patrocinado pelo Coral da Juventude 
Lituana de São Paulo VOLUNGĖ - Linksma 
vakaris III.

Contando com a presença de um grande 
número de pessoas, o Grupo Coral teve a sa
tisfação de reunir nesta noite, seus familiares 
e amigos, entre os quais, os integrantes dos 
grupos de danças lituanas Nemunas e Rūtele 
e das colônias alemã, russa, polonesa e ucra- 
niana que não deixaram de dar um “show 
na execução dos passos da Quadrilha Lituana 
e outras brincadeiras realizadas no decorrer 
da noite.

O pessoal do Corai VOLUNGE aproveita 
para registrar os seus mais sinceros agradeci
mentos à Diretoria da Aliança Lituana Brasi 
leira, que gentilmente cedeu as instalações de 
sua séde para a realização do encontro.

Reforça também a sua gratificação, não 
somente por este fato, como também, poi 
ter recebido amplo e total apoio desta Entida 
de. na execução dos preparativos para o baile 
o que permitiu levar, a bom termo, a realiza 
ção deste evento.

Estendemos também os nossos agradeci
mentos a todos aqueles que com partilha ran » 
conosco da preparação do salão, contribuiu 
do com o empréstimo do equipamento de 
som e dos mais variados tipos de material uti 
lizados durante o baile.

O Lihksmavakaris III foi uma das progra
mações planejadas, de uma série de outras, 
com o objetivo de arrecadar fundos para o ( o- 
ral, com vistas à sua possível e almejada parti 
cipação no próximo Festival Internacional da 
Canção — Dainų Šventė - a ser realizado no 
dia 30 de junho de 1983, em Chicago. Estados 
Unidos.

Esperamos poder continuar contando sem 
pre com a colaboração de todos os grupos re
presentativos de nossa colônia e de nossos 
amigos, para levar para o exterior tudo aquilo 
que, com muito trabalho e esforços, temos 
conquistado em nossos cinco anos de existen-

Cristina Gabriela Valavičius 
Coordenadora

D. AGNELO ROSSI

D. Agnelo Rossi encontra-se internado 
num hospital em Campinas.

Foi ele quem fundou nossa paróquia, em 
3/3/1968, homenageando a data do cinquen 
tenário da Independência Lituana.

Esta paróquia, além de conservar a fe con 
tribui para que o amor pela pátria permaneça 
vivo entre filhos e descendentes espalhados 
por São Paulo.

É uma grande região o que requer grande 
esforço e agilidade dos sacerdotes para celeb 
rar missas mensais em 10 pontos diferentes

Este ano os lituanos resolveram ativar as ati 
vidades religiosas, declarando este ano como 
“ano das paróquias”, campanha com a qual 
pretende obter renascimento espiritual.

E nós jovens precisamos dar nossa contri
buição para que a iniciativa obtenha êxito,dan
do impulso às missas dos bairros.

Desejamos ao D. Agnelo Rossi pronto resta
belecimento.

6



NR. 33 (1772) 1982.VIII.19 MŪSŲ LIETUVA

PARÓQUIA PESSOAL

ASMENINĖ LIETUVIŲ S V.
A paróquia é uma porção territorialmente 

determinada de uma diocese, cujos membros 
são confiados à um padre (pároco) com direi
tos e deveres de cuidar das suas necessidades 
espirituais.

Paróquia pessoal é aquela paróquia que os 
fiéis de uma língua, nação ou condição social 
(p. ex. universitários) tem direito de escolher 
para aí cumprir seus atos de culto, batizar, ce
lebrar casamento, etc.

A paróquia de São Casimiro é paróquia 
pessoal dos lituanos.

Criação da Paróquia

A “Paróquia Pessoal de São Casimiro" dos 
lituanos foi criada aos 3 de março de 1968 pe
lo então Arcebispo de São Paulo, Dom Agne- 
lo Rossi.

“Quisemos assinalar a passagem do 50° 
aniversário da Independência da Lituânia com 
mais uma prova de estima e de afeto paterno 
para com a numerosa, laboriosa e querida co
letividade lituana de São Paulo, constituindo 
a paróquia pessoal de São Casimiro" (Carta- 
documento, 3. II 1.1968).

Objetivos e prioridades
1) Fins próximos — "... a especial preocu

pação de levar avante, organizar, estruturar, 
dinamizar a assistência religiosa aos lituanos, , 
conservando o fogo sagrado de fé e do amor

o EM PORTUGUÊS

NR. 13 (72)

DE SÃO CASIMI RO

KAZIMIERO PARAPIJA
à Pátria naqueles que precisaram deixar sua 
terra natal exatamente porque se retirou das 
mãos do povo lituano a direção de sua próp
ria Nação";

2) Now tipo de liderança - "Uma atenção 
maior, uma especial responsabilidade paro
quial, e consequentemente novo tipo de lide
rança para enfrentar direta e especialmente
as dificuldades que se opoem à uma efetiva 
união, à verdadeira comunidade de fé, culto 
e caridade em meio da coletividade lituana 
em São Paulo“;

3) Um csmpo imenso — “Preparar uma or
ganização mais efetiva de assistência religiosa 
não só para a Paulicéia, mas para todo o Bra
sil e até mesmo para a América (Latina, de
pendendo, entretanto, da resposta e da cola
boração que os lituanos de São Paulo derem
a este gesto de benevolência da Igreja Católi
ca à seu povo e à sua gente".

4) Necessidade da matriz — “É necessário 
providenciar, quanto antes seja possível, a 
construção da matriz, já que não possui local 
próprio, adequado para essa função.

A paróquia de São Casimiro há de merecer 
o apoio de todos os lituanos de São Paulo, e 
nesta terra bendita do Piratininga há de osten
tar seu templo, como uma autêntica afirma
ção da fé dos lituanos em Deus e na sua Pátria. 
Sob nenhum pretexto, quem quer que seja, 
pode alguém ficar alheio a este dever patrióti

co e cristão, como homenagem aos vossos an
tepassados e motivo de esperança para vossos 
filhos e netos.

A matriz de São Casimiro, seja, portanto, 
o símbolo do espirito democrático e católico 
do povo lituano; em terras onde desfrutam 
da liberdade de erguer um templo ao Senhor 
e de reverenciar o Patrono da Lituânia".

Atuação paroquial
A atuação paroquial, de acordo com o do

cumento da criação da paróquia, deveria “pre
parar uma organização mais efetiva de assistên
cia religiosa não só para a Paulicéia, mas para 
todo o Brasil e até mesmo para a América La
tina". Na prática, os pp. Jesuítas atuavam 
com os lituanos da Arquidiocese de S. Paulo 
e das Dioceses de Sto. André e de Mogi das 
Cruzes, com visitas esporádicas também nou
tros Estados e Dioceses: Rio de Janeiro, San
tos, Rio Grande do Sul, Minas...

Em São Paulo atualmente a atividade pas
toral está dividida nos setores seguintes:

— MOÓCA (Rua Juatindiba, 28), séde pa
roquial: com Missa diária às 7 hs; e ao domin
go às 8 hs,em lituano e às 9 hs. em português

- PARQUE DAS NAÇÕES (Colégio Fran- 
ciscano)

- CASA VERDE (igreja N.Sra. das Dores)
— JAÇANÃ (Instituto Jaçanã)
-BOM RETIRO (Colégio Sta. Inês)
- AGUA RASA (igreja N.Sra. de Lourdes)
— MOINHO VELHO (igreja de S. Vicente 

de Paulo)
- VILA ANASTÁCIO (igreja de S. Este

vão Rei)
Tudo isso c/ Missa uma vêz ao mês.
Esporadicamente ainda, como colaboração, 

em
— VILA ZELINA (igreja de S. José)
- ATIBAIA (Sítio LITUANIKA)

"Kalėdoti"
Seguindo a antiga tradição lituana (de acor

do com o estabelecidwpeio Sinodo da Žemai
tija — Žemaičių Sinodas, em 1636), os padres 
da paróquia pessoal se preocupam também 
com a visita domiciliar aos paroquianos — 
“kalėdoti" — ao menos uma vez por ano.

Considerando porém que são cêrca 30.000 
os lituanos e sees decendentes em São Paulo 
sómente, constata-se quão inadequados são o 
pessoal e os meios para isso.

Serviço de imprensa
Apesar de a imprensa não entrar diretamen

te nos objetivos de uma paróquia, os responsá
veis pela Paróquia Pessoal de São Casimiro as
sumiram também a tarefa de “redigir e admi
nistrar" o semanário cultural lituano MŪSŲ 
LIETUVA, visando nele a finalidade de unir 
culturalmente os lituanos espalhados na Gran
de São Paulo e no Brasil, informando-òs e for
ma ndo-os.

Com os mesmos meios técnicos a paróquia 
pessoal lituana procura editar também outros 
escritos de caráter cultural, pedagógico e reli
gioso, pensando atingir também com isso os 
objetivos visados pela paróquia pessoal, isso é 
“conservar o fogo sagrado da fé e do amor à

7
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MŪSŲ ŽINIOS .
LIETUVIŠKAS KOPLYTSTULPIS 

AMAZONIJOJE
Kun. d-ro A. F. Bendoraičio 20-me

čio labdaringos veiklos ženkle, šio mėn. 
22 dieną (sekmadienį) bus pašventintas 
lietuviškas koplytstulpis, “Gerojo Gany
tojo" ligoninės kampe, prie svarbiau
sios Guajará-Mirim miesto alėjos. Be to 
j 20-tuosius darbo ir vargo metus įžen
gė ir Seselė Marija Ksavera Šakenaitė.

Atrodo, kad iškilmėse dalyvaus 2 
vyskupai ir keletas kunigų, apylinkės 
misininkų, tarp kurių net vienas ar du 
lietuviai - kun. Kaz. Bėkšta (iš Manaus) 
ir kun. P. M. Urbaitis (iš S. Paulo).

Ponia Eugenija Bacevičienė (ir dar 
kas su ja) atstovaus Rėmėjų Komitetą,

Dalyvaus iškilmėse ir d-ras Vitas Kiau
šas kaip “geras kaimynas“ — iš Porto 
Velho, RO.

Čia pat norima padėkoti aukojusiems 
koplytstulpio išlaidoms padengti, o 
taip pat ir naujosios ligoninės kambariu 
rių kryžiams įtaisyti.

Dosniausias aukotojas buvo kom.An- 
tanas ir ponia kom. Genė Girčkai. Jie 
prisidėjo su “Angie Modas“ paroda Lab
daros parengime ir dar “grynais“ auko
jo 50.000,00 kruzeirų.

Visuomet visiems dosnūs, ir šiame 
reikale pasirodė tokie,.p.p. Inž. Algirdas 
ir ponia Elena Baužiai, aukoję 5.000,00 
kruzeirų.

Nuoširdi padėka taip pat pp. Juozui 
ir Antaninai Bendžiam (Lapa de Baixo) 
už 2.000,00 kruzeirų talka, bei poniai 
Emilijai Misiukienei (Bom Retiro), už
I. 500,00 kruzeirus. Mok. Modistė p-1ė 
Sofija Misiukaitė įteikė 1.000,00 kru
zeirų, su linkėjimais geros kelionės.

Sv. Kazimiero parapijos Maldos Apaš
talavimo nariai — narės (viso jų yra 16) 
sudėtinai koplytstulpiui aukojo
II. 050,00 kruzeirų.

įskaitant turėto Labdaros parengimo 
pelną ir viršuj išvardintus aukotojus ir 
aukas — susidaro 115.050,00 kruzeirų 
suma koplytstulpiui.

Be to p. Petras Šimonis nupirko 
naujai ligoninei, 3 kambariams kryžius, 
o pp. Vincas ir Pranė Kliukai (Alto da 
Moóca), nuo savitų erdvių namų, nuo 
sienos nukabinę, padovanojo vieną iš 
meniškiausių kryžių.

Panašiai pasielgė ir p. Antanas Rudys, 
kiek susijaudinęs, išsiskirdamas su kry
žium per 24 m et u s,jo še i moi palai m ą

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mim-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradaJ04 • V. Prudente • Fòne:’2^4-O67'í Res.: 2744886

M
là«Mi

Rondonijos teritorijos Makurapi genties, jau 
civilizuotas jaunuolis,su kun. Bendoraičiu

benešusiu.
Dar kitų kryžių, kryželių ir sieninių 

rožinių, daug kam daug ką primenan
čių, nuoširdžiai paaukojo Mookos 
Apaštalavimo nariai — narės.

O’’daba r, kas norės, galės ir iš tolo, 
ir vėliau panašiai paremti dviejų ligoni
nių ir dviejų misionieriškų laivų išlaiky
toją kun. d-rą Bendoraitj, veikiantį 
Lietuvos vardan.

O jei ne, tai bent dvasia tedalyvauja 
koplytstulpio šventinime ir Padėkos 
Mišiose — šio mėn. 22 dieną (sekmadie- 
nj)._

Žinotinas, ypač prielankesniems bei 
labdaringesniems sekantis adresas:

Centro Médico Social
Pe. médico A. F. Be ndo ra i Vis
C.P. 21
78980 Guajará-Mirim, RO.
Dievas visų, o ypač labiau vargstan- 

čiųjųyTėvas, teatlygina visiems už jų au
kas taip mums tolimos Amazonijos Lie
tuvių vedamai misijai paremti.

Kun. D r. A. F. Bendoraičio
Rėmėju Komitetas

IŠ STOVYKLAUTOJU LAIŠKO 
FEDERACIJOS VADUI

Trūksta žodžių padėkoti Ateitininkų 
Vadovams už rūpestį S. Paulio ateitinin 
kais. Norėčiau ypatingai padėkoti, kad 
šiemet atsiuntė Arvydą. Jis mums pali
ko didelį bagažą žinių ir ateitininkišką 
atgimimą.

Nilza Guzikauskaitė
(studentė)

- ■mu iwM—f
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Ši stovykla buvo geriausia iš visų, ku
riose aš dalyvavau. Aš išmokau febai 
daug svarbių dalykų apie ateitininkus 
ir Lietuvą. Arvydas Žygas su visu savo 
draugiškumu ir meilumu buvo motiva- 
cija, kuri mums buvo labai reikalinga. 
Esame labai dėkingi, kad jis atvažiavo. 
Mes puoselėjame viltį, Jus atsiusite Ar
vydą dar kartą j Braziliją, dėlto, kad jis 
palėėka čia labai daug draugų.

Nida R. Remenpiūtė 
(moksleivė)

Dėkoju Jums, Federacijos Vade, už 
rūpestį Brazilijos ateitininkišku jaunimu. 
Tiek kartų jau mums atsiuntėte žmones, 
kurie mums padėjo išmokti daug naujų 
dalykų iš ateitininkų ideologijos ir Lie
tuvos tradicijų.

Douglas Saldys 
(studentas)

Labai ačiū, kad šiais metais atsiuntė
te Arvydą Žygą, ir kitais metais kitus. 
Visi jie mums padėjo daug ką išmokti.

Audris Tatarūnas 
(moksleivis)

Esu labai patenkintas, kad Arvydas 
suorganizavo kitonišką stovyklą. Stovyk 
los programa buvo labai gera ir linksma. 
Norėčiau daugiau dienų su juo pasilikti 
ir daugiau išmokti.

Aleksandras Remenčius
(moksleivis)

Ačiū už visa ką išmokom apie Lietu
vą. Už džiaugsmą ir linksmumą, kurį 
mums suteikė stovykla ir jos vadovas. 
Už visa ką geriau supratome. Už atgai
vintą dvasią ir nuotaiką ir už visą kita.

Stasiukas Žutautas 
(Abiturientas)

Dėkojam už Arvydą ir už visas kultū
rines dovanas, kurias jis mums atvežė.

Celijus Kaminskas 
(moksleivis)

® Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

"MŪSŲ DEŠIMTMETIS"
Išleido: B.L.B. Literatūros Būrelis

. •*-

Redagavo: Halina Mošinskienė
Spaudė: “Mūsų Lietuvos“ spaustuvėj 
Viršelis ir vinjetės: Onos M. Petraitytės 
Liblik t
Tiražas: 500 egz.
São Paulo, Brazilija, 1982
Kaina C r $. 1.000,00

Knyga gaunama “Mūsų Lietuvos" 
redakcijoje*
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¥ PU KONGRESO RüOáA IW
JAUNIMO SUSI RINKIMAS
Praeitą šeštadienį Jaunimo Namai V 

Zelinoj atrodė kaip koks skruzdėlynas 
Knibždėte knibždėjo jaunimu. Ten bu 
70 Liucijos Banytės vaikiukai, ateitinin
kai repetavo lietuviškas vestuves, Rūte
lė tautinius šokius, o Jaunimo Sąjunga 
laukė laiko ir vietos susirinkimui pra 
vesti.

Brazilijos Lietuviu Jaunimo Sąjun 
gos pirmininkas Aleksandras Valavičius 
pravedė susirinkimą, o sekretoriavo So 
rija Žūtautaitė. Susirinkime dalyvavę 
svečias iš Amerikos Arvydas Žygas 
kviestas kun. Petras Rukšys. Pagrmdme 
susirinkimo užduotis buvo sekančiu 
metu Jaunimo Kongreso diskusijų fe 
mų pristatymas. Studijų dienu komis- 
ja jau pasiuntė keliu diskusiniu temų 
projektus, dėl kuriu vietinis jaunimas 
turėtu pasisakyti, ar tas temas bus ver 
ta svarstyti ar ne. Iš įvairių pasisakymu 
pasirodė, kad pradėtoji nagrinėti tema 
DVIKALBIŠKUMAS visiems buvo la 
bai įdomi ir, kad yra svarbu ią gera- iš 
nagrinėti.

Susirinkimo eigoje DVI KALBIŠKU 
MO temą pristatė Arvydas, kuris kaip 
tik dirbo tos temos paruošime. Kai ku
riuos paaiškinimus ir sakiniu vertimus 
davė kun. P. Rukšys. Temos nuorašus 
jaunimas, po trijų valandų diskusijų, 
nusinešė namo. Arvydas stebėjosi, kad 
jaunimas, šeštadienio vakarą, vietoj 
kur linksmintis, tiek laiko paskyrė lie
tuviškam reikalui. Brazilijos jaunimui 
yra sunku surasti užtenkamai laiko to
kiems susirinkimams pravesti. Tokiu 
svarbiu temų svarstymas, nežiūrint 
Kongreso ir atstovu rinkimo, turėtu su
silaukti visu jaunimo organizacijų daly
vavimo: Rūtelės, Volungės, skautu,atei
tininku, Nemuno... Taigi yra nesupran
tamas kai kuriu jaunuoliu abejingumas 
šiuo reikalu. Šių kongresų temų svars
tymas, kaip pastebėjo kun, Rukšys, 
mums duoda galimybę pravesti po "mi
ni" kongresą kiekviename krašte. Taigi 
Kongresu pasinaudos ne tik tie keli at
stovai, bet ir visas jaunimas. Robertas 
Saldys pasiūlė padarytusimpoziumą Li
tuanikoj, kai bus apsvarstytos kelios 
Kongreso temos.

Kongreso temom svarstyti susirinki
mai numatomi kas dvi savaitės.

PR.
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MAGDALENA ir ALEKSANDRAS PAULAVIČIAL vaiky tarpe, švenčia 50-ties mėty vedy
binio gyvenimo sukaktį 1977 m. rugpjūčio 10 diena

MŪSŲ MIRUSIEJI
ALEKSANDRAS: i r MAGDALENA 

PAULAVIČIAI rugpjūčio 10 d. su visa 
gimine ruošėsi paminėti 55 metu vedy
binio gyvenimo sukaktį, o taip pat 
Aleksandro 84-tą gimtadienį. Deja, šis 
pramatytas džiugus įvykis tapo liūdna 
realybė, kai dieną prieš Aleksandras ra
miai pasimirė namuose, palikdamas 
žmoną ir vaikus dideliame liūdesy. Vie
toj švęsti linksmą sukaktį, vaikai, gimi
nės ir draugai rugpjūčio 10 dieną paly
dėjo Aleksandrą j paskutinio poilsio vie
tą.

Velionis buvo pašarvotas Lapos ka
pų koplyčioje. Mišias prie karsto laikė 
kun. P. Rukšys, dalyvaujant dideliam 
žmonių skaičiui.

Aleksandras Paulavičius, Adomo ir 
Marijos Paulavičių sūnus, guvo gimęs 
Vilniuje 1898 metais. 1927 m. vedė 
Magdaleną ir neužilgo išvyko Brazilijon. 
Paulavičiai visą laiką gyveno V. Anasta- 
cio ir Lapoj. Aleksandras iki 1958 m. 
dirbo prie Jundiai-Santos geležinkelio. 
Paulavičiai turėjo penkis vaikus: Vytau
tą (mirusį), Petrutę ištekėjusią už indus- 
trialo Domingos Carvalho ViIlaça, Albi
ną ištekėjusią už Horacio Costa Jr., Va
cį vedusį su Anna Bonini ir Hildą neiš

tekėjusią mokyklų inspektorę, kuri gy
veno su tėvais ir juos prižiūrėjo. Paula
vičiai turi šešis anūkus ir viena proanū
kę.

Septintos dienos mišios buvo sekma
dienį, rugp. 15 d. 16 vai. Cristo Jovem 
bažnyčioje (Lapa de Baixo). Mišias lai
kė kun. P. Rukšys. Dalyvavusiu Mišiose 
buvo tiek daug, kad beveik netilpo baž
nyčioje. Daug ju buvo iš Anastacio ir 
Lapos. Aleksandras ir Magdalena bei vi
sa šeima remdavo Dr. Basanavičiaus lie
tuvišką mokyklą ir, kol dar buvo lietu
viu rankose, dalyvaudavo visuose paren
gimuose.

Paulavičių šeima širdingai dėkoja gi
minėms ir draugams už užuojautos pa
reiškimą dėl vyro, tėvo, uošvio ir senelio 
mirties, o taip pat už gausų dalyvavimą 
laidotuvėse, bei 7-tos dienos mišiose.

Hilda Paulavičius

ŲETUVIŠKOS ŽOLINĖ
8-tos valandos Mišias šv. Kazimiero 

parapijos koplyčioj laikė svečias iš JAV- 
bių, t.J. Kidykas, S.J, Buvo malonu sve
čiui ir parapiečiams susitikti, nors trum
pam, po 8 metu.

T. Kidykas laikė taip pat sumą V. Ze
linoj. Prieš Mišias vyko tradicinis gėlių 
bei žalumynu palaiminimas ir procesija 
Marijos, Dangun Paimtosios garbei. Cho
ras ir tikintieji su giesmėmis gyvai dalyve 
vo apeigose.

Pastebėta daugiau žmonių, negu įpras 
tais sekmadieniais.

© Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŠKU PARAPIJŲ REIKALU

Rugpjūčio (agosto) 29 d. V. Zelinoj 
nebus Mišių 11 vai., o jos bus 15 (3 vai. 
po pietų). Tuoj po Mišių Ramovėj vyks 
pasitarimas "Lietuviškų parapijų metų" 
sąjūdžio tiksiu. Seks arbatėlė.

Visi — senimas ir jaunimas, artimi ir 
iš toliau — kviečiami dalyvauti.

No programa do RENOVAMENTO 
PAROQUIAL

No dia 29 de agosto na Igreja de S. 
José de Vila Želi na haverá a Missa às 
15 horas, e em seguida na Ramovė a 
reunião de acordo com o programa do 
"Ano da paróquia lituana". Se conclu
irá com "arbatėlė".

Todos somos convidados.

ŠILINĖS ŠVENTE
Šiluvos Marijos šventė kartu su Tau

tos Dienos minėjimu numatyta rugsėjo 
(setembro) 12 dieną šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose.

Jaunimas įsipareigoja reikšmingai ir 
aktyviai prisidėti.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Rugsėjo (setembro) 19 d. Biblioteca 

Nacional, Mário de Andrade salone 
vyks oficialus Lietuvos atgimimo dai
niaus, Maironio, mirties 50-mečio minė
jimas, kurį ruošia Literatūros Ratelis.

FILATELISTŲ PASAULY
Brazilijos paštas ir filatelistai šiemet 

švenčia 100 metų nuo pasirodymo paš
to ženklų, vadinamų CABEÇA GRAN
DE - D. PEDRO II. Sukakties paminė
jimui išleista 1.500.000 ženklų, kurio 
kiekviena kaina Cr.21,00. Išleista taip 
pat 1-os dienos (rugpiucio 1 d.) 33.400 
vokų, kurie galios iki 1983.XII.31 die
nos.

Rugpiucio 1 dieną Centriniam São 
Paulo pašte, iškilmių salėje, susirinko 
virš 200 pakviestųjų. Vyr. Pašto Direk
torius atrišo švenčių kaspiną. Pirmasis 
tarė žodj Čekoslovakijos konsulas; 
paskui buvo visa eilė kalbėtojų. Po pra
kalbų ir sveikinimų buvo įteiktos premi
jos daugiau pasižymėjusiems filatelis
tams. Iš stambiausių premijų teko mū
sų tautiečiui, filatelistui Antanui Augus- 
taičiui, už jo Nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklų turtingą ir svarbų rinkinį, 
kuris jau buvo išstatytas keliose parodo
se. Mūsų filatelistas, visų sveikinamas, 
viešai dėkojo už nelauktą (bet tikrai už
sipelnytą) premiją.

Ir mes sveikiname p. Antaną Augus- 
taitj, kuris ir tokiu būdu garsina Lietu
vos vardą.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

MUSŲ NR. 33(1772) 1982.Vill.19
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

GARB ÉS LEIDĖJA

STASĖ STEPONAITIENĖ

Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai reiškiame širdingą 
padėką ir geriausius linkėjimus.

Administracija

T. KIDYKO ISLEISTUVÉS
Tėvas Jonas Kidykas, S. J. grįžta j

U. S.A, mėnesio pabaigoj. - Rugpjūčio 
29 d. 17 vai. bus atsisveikinimo Mišios 
šv. Kazimiero parapijoje. Po mišių arba
tėlė ir suneštinės vaišės. Kviečiame visus 
dalyvauti, ypatingai buvusius choristus.

Iki pasimatymo.

- LIETUVIŠKOS VESTUVES1"' 
MOOKOJ

Žolinių popietėj São Paulo ateitinin
kai šv. Kazimiero parapijos salėj "Bra
zilijos lietuvių visuomenei" suvaidino 
tas "Lituanikos kaimo vestuves", ku
rias paruošė neseniai įvykusioj ateitinin
kų stovykloj Lituanikoj. Vaidinimo re
žisierius ir dvasia — iš JAV atvykęs 
stud. Arvydas Žygas.

Tris dienas užtrunka vien tik vestu
vių šventės, o prieš tai — piršlybos, 
kvieslio lankymasis, mergvakaris, atsis
veikinimas su tėvais, bei namais ir išvy
ka j bažnyčią, tai kaip galima visa tai 
trumpai aprašyti? .

Kiekvienos apeigos pristatymas (ką 
padaro Arvydas), jos inscenizacija,daž
nai apdainuota, davė gan pilną lietuviš
kų kaimų vestuvių vaizdą ir maloniai 
nuteikė gausius žiūrovus, kurie, "vestu
vėms" pasibaigus, režisoriui ir veikėjams 
nepagailėjo katučių.

Reikia pasidžiaugti gyvu šiuo jauni
mo pasirodymu. Pasirodymas, aišku, 
būt buvęs dar ryškesnis, jei veikėjai bū
tų mintinai išmokę savo "rolę", o ne 
skaitę iš užrašų. Bet tai gal būtų perdaug 
reikalauti iš mūsų jaunimo, nors šiuo 
metu.

Prieš "lietuviškas vestuves" tie patys 
veikėjai suvaidino kitą, humoristinį vaiz
delį — "Kiškių sukilimas", kuris skaniai 
prajuokino publiką.

VEIKLOS KALENDORIUS
Rugpjūčio 28 d., 19 vai. Literatūros Rate

lio vakaras šv. Kazimiero p-jos patalpose.
Rugpjūčio 29 d., 15 vai.: V. Zelinoj Mišios 

ir pasitarimas “ Liet Parapijų metu" sąjūdžio 
tema;

Rugsėjo (setembro) 12 d., 16 vai. Šilinės 
šventė šv. Kazimiero p-joj;

Rugsėjo 19 d. Maironio minėjimas Bibliote
ca Nacional patalpose.

Stenkimės susistatyti visų organizacijų liet, 
veiklos kalendorių.

DĖMESIO VISIEMS LITUANIKOS 
lankytojams, stovyklautojams, svečiams 
ir savininkams. Rugsėjo mėnesį praside 
da maudymosi sezonas.

Gydytojo liudijimą galite išsiimti 
rugsėjo mėnesio 3 dieną Jaunimo Na 
muose (Vila Zelina) nuo 16 iki 20 vai

Liudijimo kaina suaugusiems
Cr. 1.000,00.

Vaikams, moksleiviams ir pensinio 
kams (su maža pensija) Cr.500,00.

Už liudijimus surinkti pinigai bus 
koplyčios užbaigimui. Liudijimas galios 
visam sezonui.

ATENÇÃO

ATESTADO MÉDICO
ATENÇÃO a todos condôminos, vi 

sitantes e campistas da LITUANIKA.
No mês de setembro recomeça a tem 

porada da piscina.
O atestado médico para usar a pisei 

na será feito no dia 3 de setembro das 
16 hs. às 20 hs. na CASA DA JUVEN 
TUDE / VILAZELINA.

Custo do atestado: ADULTOS Ci 
1.000,00.

Crianças, estudantes que não traba 
lham e aposentados de baixa renda 
Cr.500,00.

A arrecadação será em beneficio da 
Capela.

O atestado será válido para toda a 
temporada.

IS AMAZON I JOS
Rugpiucio 12 kun. P. Urbaitis ir p 

Eugenija Bacevičienė išskrido i Guajara 
Mirim dalyvauti, kaip sanpauliečių at 
stovai, kun. dr. Al. Bendoraičio 20-me 
čio veiklos ir lietuviško koplytstulpio 
pašventinimo šventėje. Rugpiucio 13 tą 
rašo: "Laimingai (per Rio ir Brasilią) 
pasiekėme Amazonijos sostinę Manaus 
(6 vai. ryto). Iš ryto čia jau buvo 24 
laipsniai šilumos, o apie pietus - net 
40. Tuoj po pietų išvykome j Porto 
Velho: bus smagi 18 valandų kelionė ."

--------  CURSO ------------
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITI \NO 
POR CORRESPONDÍ-NCI \

C'P 4421-01000 S.PtilUtK SP
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