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VERGIJOS NEPASLĖPSI

Kai kalėjimo viršininkas nori įrodyti 
visuomenei, kad kaliniai yra laisvi žmo
nės, kad jie gerai gyvena ir viskuo yra 
patenkinti — ima vaizduoti kalėjimo gy
venimu rožinėmis spalvomis, pasakoti 
apie kalinių pasiektus gamybos rezulta
tus, Švietimo laimėjimus^ puikią vidaus 
tvarką. Klausant tokio pasakojimo, susi
daro įspūdis, kad kalėjime gyvenimas 
yra geresnis, tvarkingesnis, produktin- 
gesnis nei laisvėje. Ir vis dėlto kalėjimo 
gyvenimu niekas nesižavi — nei laisvėje 
gyveną žmonės, nei patys kaliniai. Pasi
tenkinimą tokiu gyvenimu reiškia tik
tai kalėjimo viršininkas, kuriam rupi bi- 
zūninė tvarka ir pigi darbo jėga, tarnau
janti jam. Tai yra taip akivaizdu, kad 
Vakaruose niekam neateina j galvą min
tis laisvą gyvenimą pakeisti kalėjimine 
sistema. Kitaip galvojama Rytuose, kur 
įvesta prievartinė sistema. Ten kalėjimo 
viršininkai visą laiką skelbia, kad jų sis
tema yra pranašiausia, kad jos pasiekti 
rezultatai visose srityse yra geriausi,kad 
joje išsprendžiamos visos problemos iš
mintingiausiai. Belieka įvesti tokią sis
temą visame pasaulyje, ir visos proble
mos bus išspręstos. Kitaip tariant, suva
rykite visus žmones j sovietinį kalėjimą, 
ir pasaulis bus laimingas. Panašiai, kaip 
Orwellio "Gyvulių ūkyje", kur tvarka 
nebėra grindžiama laisvės principu.

Kad tai utopiška sistema paneigianti 
žmogiškumą ir tuo būdu tampanti di
džiausia žmonijos problema, — aišku 
kiekvienam normaliam žmogui. Aišku 
ir sovietinio kalėjimo viršininkam, be 
to neleidžia pripažinti imperialistinis 
jų žmojis. Jie gerai žino, kad tai vergija, 
bet ji reikalinga "aukštesniem" daly
kam, būtent, jėgos imperijai, planuoja
mai pasauliniu mastu. Dėl to jie savo 
sistemą stipriai gina ir dėl jos kovoja. 
Savo propagandoje jie tą vergiją vadina 
laisve, ir tai didesne nei Vakaru kraštuo
se. Pvz. visame pasaulyje gerai žinoma, 
kad sovietinėje sistemoje religija yra 
persekiojama, niekinama, naikinama. 
Tačiau sovietu valdžios (kalėjimo virši
ninku) atstovai, net ir dvasininkai, da
lyvaudami tarptautiniuose suvažiavi
muose apie tai vengia užsiminti ir netgi 
kalba apie ten esamą religijos laisvę. So
vietiniai mokslo žmonės, atvykę j tarp
tautines konferencijas, taip pat vengia 
paliesti laisvės klausimą, ypač psichia
trai, kuriu profesija sovietinėje sistemo
je tapo pajungta žmonių kankinimui.

KUR TĖVYNĖ MOTINA
Piešinys inž. Pr. Drąsučio

Sovietu sportininkai, atvykę j tarptauti
nes žaidynes, yra budriai saugomi par
tiniu palydovu, kad nepabėgtu. Be to, 
sportininkai turi laimėti kuo daugiausia 
medaliu ir tuo būdu liudyti sovietinės 
sistemos pranašumą. Kad tas "pranašu
mas" yra kalėjimiškas ir nužmoginantis, 
viršininkams nerūpi.

Slepia sovietinė sistema savo vergiją 
labai rūpestingai, bet nesėkimingai. Ne
paisant visu jos pastangų, visokiu Ber
lyno sienų, cenzūrų, radijo trukdymu, 
policiniu suvaržymu, — pasaulis tą ver
giją mato. Ylos maiše nepaslėpsi, ypač 
mūsų laikais. Ir kiekvieną kartą, kai to
ji yla išlenda, sovietai jaudinasi. Pasaut 
lio akyse jie nori būti laisvės, pažangos 
ir taikos pionieriais, bet nesiseka, nes 
visur jie ateina su pridengta vergija.Pvz. 
kad ir pasaulinės sporto olimpiados at
vejis. Kai tik išryškėjo Los Angeles 
mieste sąjūdis, pasiryžęs atskleisti tik
rąjį sovietu veidą, Maskva pabūgo. Ji

savo sportininku neišleis, bet ir tuo nie
ko nelaimės. Jos slepiama vergija vis . 
tiek iškils viešumon. Tuo pasirūpins pa
vergtųjų tautu žmonės. Jau yra suorga
nizuota Laisvės olimpiada Toronte, ku
ri plačiu faktu primena sovietinę vergi
ją. Pastarąją dar labiau pabrėš Laisvės 
olimpiados žibintas, jei bus nešamas 
pavergtųjų tautų bėgiku iš Toronto i 
Los Angeles per didelę dalį Amerikos. 
Tai būtu labai ryškus priminimas, kad 
yra tautų, kurios negali dalyvauti ben
droje pasaulio olimpiadoje, nes jos su-' 
rakintos soevietų slepiamoje vergijoje. 
Laisvės olimpiados liepsna, keliaujanti 
per Amerikos žemyną, primintų pasau
liui, kad olimpiada Los Angeles mieste 
nėra visuotinė ir kad laisvės viltis, slopi
nama Europos rytuose, ryškiai sklei
džiasi kitoje Atlanto pusėje.

'"Tėviškės Žiburiai"
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“Visi ryžkimės Lietuvai!”
Pietų Amerikos lietuvių kongresas Venezueloje liepos 21-25 <Ld

Kongreso proga televizijos 
studijoje bus įrašytos Mišios 
visam kraštui ir atliktas pa
šnekesys apie tautinę ir reli
ginę padėtį Lietuvoje. Du te
levizijos kanalai perduos šią 
programą sekmadienį, liepos 
22 d. Kongreso išvakarėse kun. 
K. Pugevičius turės spaudos 
konferenciją, kurioje’dalyvaus 
svarbiųjų krašto dienraščių ir 
televizijos žurnalistai.

Liepos 25 d. bus skirta indi
vidualiems pasitarimams, išvy
koms į pajūrį ir į Venezuelos 
“Alpių kaimą” — Colonia To
var. Vakare bus Karaliaus Min
daugo balius, dalyvaujant lie
tuviams ir venezueliečių bei 
kitų tautų atstovams.

Vykdydama Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo pa
vedimą. š. m. liepos 21-25 d.d. 
Venezuelos Lietuviu Bendruo
menė rengia VIII Pietų Ameri
kos lietuvių kongresą. Ta pro
ga šaukiamas P. Amerikos Lie
tuvių Bendruomenių pirminin
ku suvažiavimas, antrasis P 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas ir stovykla, o 
taip pat P. Amerikos lietuvių 
kunigų vienybės konferencija. 
Kongresas sutampa su šv. Ka
zimiero 500 mirties sukakti
mi. Bus prisiminta ir Lietu
vos karaliaus Mindaugo 730 m. 
vainikavimo sukaktis.

Kongreso šūkis: ‘Visi ryžki
mės Lietuvai!”X Pagrindinis 
kongreso uždavinys — kritiš
kas žvilgsnis i save.

Pirmąją kongreso dieną, 
be iškilmingo atidarymo ir 
įžanginės kun. K. Pugevičiaus 
paskaitos, bus pamaldos Ka- 
rako katedroje šv. Kazimiero 

v sukakties proga, o taip pat Min
daugo krikšto bei jo vainiką 
vimo Lietuvos karaliumi su
kakties proga. Mišias konce- 
lebruos Karako arkivyskupas 
kardinolas Jose Ali Lebrun. 
Po pamaldų bus padėtas vai
nikas prie Simono Bolivaro 
paminklo.

Antrąją kongresordięną, sek
madieny bus iškilmingos pa
maldos San Casimiro švento
vėje (San Casimiro miestely, 
apie 90 km nuo Karako). Bus 
pašventintas Venezuelos lie
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tuvių padovanotas altorius, 
atidengta šv. Kazimiero sta
tula (Amerikos lietuvių — p.p. 
Marijos ir Antano Rudžių, do
vana). o taip pat perkėlimas 
iš Karako į San Casimiro šv. 
Kazimiero relikvijų. Vakare 
numatomas baltiečių simfoni
nės muzikos orkestro koncer
tas.

Sekančios dvi dienos bus 
praleistos kalnuotoje Pozo 
de Rosas užmiesčio vietovėje 
— San Pedro de los Altos, kur 
vyks kongreso darbai. Be pa
skaitų ir pranešimų, planuo
jamas specialus diskusinis 
jaunimo forumas, kurį praves 
buvę Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Jie kritiškai įver
tins lituanistinį švietimą 
gimnazijoje ir pasisakys dėl 
gimnazijos organizuojamų 
kelionių į Lietuvą. Taip pat 
apie lituanistinį švietimą ir 
kultūrinį darbą bendruome
nėse kalbės PLB valdybos na
rė Milda Lenkauskienė.

Antrąją posėdžių dieną 
priešpietis skiriamas kritiš
kam P. Amerikos lietuvio 
žvilgsniui į save. Diskusijos 
bus pravestos literatūrinio 
teismo forma ir palies visas 
svarbiausias bendruomeninio 
darbo sritis. Popietė bus re
zervuota darbui įvairiose dar
bo grupėse, ruošiant nutari
mus ir rezoliucijas. Vakare 
bus baigiamasis kongreso po
sėdis, o po jo jaunimo organi
zuojamas laužas su programa.

Res..’ 2744836

Į vykdomąjį kongreso komi
tetą įeina visi VLB organiza
ciniai junginiai Darbo naštai 
pasidalinti sudarytos darbo 
grupės. Kongreso komitetui 
vadovauja VLB krašto valdy
bos pirm. dr. Vytautas A. Dam- 
brava. Svečių registracija ir 
priėmimu rūpinasi Eugenija ir 
Vladas Mažeika bei jų vado
vaujamoji grupe (Qta. San Ni
colas, Calle Macareo. Lomas 
de Trinidad. Caracas 1081; 
tel. 93.30.03; kongreso infor
macija — Jūratė Rosales (tel. 
978-3907). liturgija — Algis 
Dugnas, turizmu — Vilius Nei 
sas (tel. 93.14.72). Kongreso 
darbus koordinuoja kr valdy 
bos sekretorius Juozas Menke 
liūnas, o kongreso sekretorius 
yra agr. Vincas Baronas.

Bene pirmą kartą P Ameri 
kos jaunimas pilnai įsijungs 
į kongreso darbu programą. 
Kongresui pasibaigus, jauni 
mas dar stovyklaus iki savai 
les pabaigos

KUN. RUKSYS VENEZUELOJE
Sibiriniu trėmimu sukak 

tis Venezueloje paminėta pa 
maldomis birželio 3 d. Jas lai 
kė iš Sao Paulo atvykęs sale 
zietis kun. Petras Rukšys. ‘ Mū
sų Lietuvos” redaktorius

Savo žodyje jis iškėlė nuo 
pelnus parapijos kapeliono 
kun. Antano Perkumo kuris 
tiek misijose Hong Konge' ir 
Kinijoje, tiek ir pastoracima 
me darbe Venezueloje negai
lėjo darbo bei jėgų lietuvių 
parapijos ir bendruomenės gy 
vybei išlaikyti. “Galbūt jo fi
zinės jėgos jau yra išsekusios 
— sakė kun. Rukšys. — tačiau 
savo dvasia jis yra optimistas; 
ir dabar jis su džiaugsmu su
tinka kiekvieną užsimojimą, 
tarnaujantį Dievui ir tėvynei 
Lietuvai.
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Stasys Vancevičius

40 METŲ NUO PIRMOJO IR 
PASKUTINIO LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
MIRTIES

Neseniai esu gavės "Pasaulio Lietu
vio" nr. 3 iš 1984 metu kovo mėn. Ta
me numeryje "P. L", prisimindamas pir
mojo ir paskutiniojo Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos prezidento Anta
no Smetonos 40 metu sukaktį nuo jo 
mirties Klevelande. Siaurės Amerikos 
mieste, tarp kitko, prisimeaa, kad jam, 
kaip Valstybės viaruotojui, ypatingai 
rūpėjo ir lietuviu išeivija. Mums, Brazili
jos lietuviams, prezidento Antano Sme
tonos 40 metu nuo jo mirties sukaktį 
prisimenant, ypatingai svarbu neužmirš
ti, kad musu São Paulo lietuviu koloni
ja susilaukė daugiausia paramos tuo lai
ku, kai Lietuva buvo laisva ir nepriklau
soma.

Prieš 40 metu su šiuo pasauliu išsis
kyrė pirmasis ir paskutinis Nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona. Jis mirė gaisro nelai
mės metu 1944 metu sausio 9 dieną.

1918 metais vasario 16 dieną Lietu
vos Tarybai paskelbus visam pasauliui 
Nepriklausomybę, greitu laiku, buvo iš
rinktas pirmasis Lietuvos Valstybės pre
zidentas Antanas Smetona. Pirmaisiais 
Nepriklausomos Lietuvos metais A.Sme- 
tonai neteko ilgesnį laiką vadovauti 
valstybei. Po jo ilgesnį laiką, kaip Vals
tybės prezidentas, buvo išrinktas krikš
čioniu demokratu partijos asmuo Alek
sandras Stulginskis. 1926 metais vėliau 
buvo išrinktas valstiečiu liaudininku 
partijos asmuo Kazys Grinius, kuris tas 
pareigas ėjo iki 1926 metu gruodžio 17 
dienos perversmo. Po perversmo, ku
riam vadovavo Lietuvos kariuomenė, 
vėl buvo pakviestas pirmasis Respubli
kos prezidentas Antanas Smetona, ku
ris vadovavo Lietuvos Valstybei apie 14 
metu, iki 1940 metu briželio 15 dienos, 
kada Sovietu Rusija, su keliais šimtais 
tūkstančiu ginkluotos kariuomenės o- 
kupavo visą Lietuvos Valstybę, kas tę
siasi iki Šiam laikui.

Sovietu Rusijai okupavus Lietuvą, 
Antanas Smetona pasitraukė j Vokieti
ją ir po kiek laiko gavo sutikimą apsigy
venti Šiaurės Amerikoje. Kada paskuti
nis didysis karas nesustabdomai vyko 
Europoje, A. Smetona vykdamas j Šiau
rės Ameriką, aplinkiniais keliais, užsu
ko ir j Braziliją. Prisimenu, kai mudu su 
A. A. konsulu Aleksandru PoliŠaičiu 
nuvykome j Santos uostą pasitikti A. 
Smetoną. A. Smetona važiavo j Siaurės 
Ameriką su visa savo Šeima. Išlipę iš lai
vo, su buvusiu Lietuvos Valstybės pre
zidentu A. Smetona nuvykome j Gua- 
rują miestą pietauti, kur turėjome ilges-
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nį pasikalbėjimą. Prisimenu, kaip šian
dien, kad Antanas Smetona, jau tada 
buvo pramatąs, kad karas galįs užsitęsti 
dar keletą metu. Ir jis nė kiek neabejo
jo, kad Vokietija ilgainiui pralaimės ka
rą. Tuo laiku tik viena Anglija dar sun
kiai kovojo prieš Vokietijos diktatorių 
Hitlerį. A. Smetona jau anuo laiku pra
matė, kad j pasaulinį karą įsikiš Šiaurės 
Amerika, kuri nulems to karo likimą.

Mes, Brazilijos lietuviai, irgi turim 
prisiminti pirmąjj ir paskutini Neprik
lausomos Lietuvos Valstybės preziden
tą, kuris daugiausia laiko vadovavo tau
tai, kuri per trumpą, palyginti, laiką, 
per 22 metus, gyvendama laisva ir ne
priklausoma, padarė milžinišką pažan
gą visose gyvenimo srityse.

Čia gal ir ne vieta prisiminti tai, ką 
nepriklausoma Lietuva yra pasiekusi 
per tuos 22 metus. Bet minint 40 me
tu A. Smetonos mirties sukakti pravar
tu prisiminti, jo paties žodžiais tariant, 
ką jis galvojo apie lietuviu išeivi ją:"Tau- 
tos suskato Šiuo metu itin rūpintis sa
vaisiais, pasklidusiais per visą pasaulį. 
Kad neprarastu tautiškos sąmonės, atsi
dūrę svetimųjų tarpe, ir kad nepakrik- 
tp, būdami palaidi, jie telkiami drau
gėn tautinės kultūros pagrindu ir palai
komi kuo galint. Juk svarbu tautai,kad 
jos žmonės daugėtu ar kad bent jos 
prieauglis, svetur išėjęs, galutinai ne
dingtu- Ir mums, lietuviams, negau
siems esant, dar labiau, nekaip kitiems, 
pravartu domėtis savo tautiečiais, ats
kirtais nuo Laisosios Lietuvos ar šiaip 
kur toli nuo jos likimo numestais. Tai
gi didelį darbą dirba toji mūsų draugi
ja, kuri sudariusi nemažą talką, dvasi
nėmis ir materialinėmis priemonėmis 
eina pagalbon užsienio lietuviams.Mes 
jai turime visi padėti. Telktinėmis pajė
gomis sieksime, kad tie mūsiškiu, ku
riem buvo lemta palikti savo tėvynę, 
nenutrūktu sąmonė gijų su savo tautos 
kamienu".

Tai žodžiai buvusio Respublikos pre
zidento Antano Smetonos, skelbti spau
doje, iŠ kuriu matyti kiek jis rūpinosi 
užsienio lietuviais.

Lietuviu tautos tragedija, po Sovie
tu Rusijos okupacijos, skaudžiausiai pa
lietė visą lietuvišką visuomenę. Tatai 
pajuto ir São Paulo lietuviu kolonija, 
kurios ryšiai nutrūko su jos kamienu 
nepriklausomoje Lietuvoje. Buvusios
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São Paulo lietuviu mokyklos su ju pa
statais, kurie liudija, kad Nepriklauso
ma Lietuva rūpinosi savo išeiviais, ne
leidžia ir mums užmiršti prieš 40 metu 
mirusį pirmąjj ir paskutinį Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos preziden
tą Antaną Smetoną, kurio vadovybėje 
nebuvo užmiršti ir Brazilijos lietuviai.

Simas Bakšys

IŠSKL Y DUS IŠ TĖVYNĖS

Gražus pasaulis ir gyvent malonu 
kada jauti krūtinėj saulę, 
kada pavasaris ateina kloniu 
ir paberia šlaite žibučių saują.

f

Su paukščiais grįžtančiais svajojau laimę: 
sukursiu lizdą aš tėvynėj.
Bet... Vėsulas praėjo per mus kaimą...
Ir žiedus ir lapus nuskynė ...

Dabar... Aš po Pietų dangum svajoju 
varnėnus, gandrą ir lakštutę...
Akyse saulės įdegtas artojas 
sulinkęs paskui žagrę kruta.

O čia — tik bangos musų laivą supa 
kada tenai kviečiai banguoja...
Kada suskilusios piemenės lupos 
raudoną dobilą bučiuoja.

Saldu burnoj... O kai pražysta liepos, 
mus Lietuva medum pakvimpa.
Bet ji toli... žiūriu nuo laivo pasistiepęs 
ir... Tik akių blakstienos virpa.

Galiu aš veidu pult ant laivo denio, 
raudoti, verkt, kaip mažas vaikas, 
bet negaliu matyti žaliųjų pievų, 
kur Nemunas j jūres plaukia.

O, kaip karšta, karšta pusiaujo saulė, 
ir naktys nemiegotos tvaikios...
Koks skirtingas, koks margas mus pasaulis 
išėjo iŠ Aukščiausio rankos.

Pavasaris, ruduo žiema snieguota.
Kas nepažino jūsų burtų, 
nežino kam karštoji saulė duota: 
ar pražūčiai ar laimei kurti.

Ir ten, kur amžinai žaliuoja sodai 
ir ten, kur amžini ledynai
ten — vienuma. Be galo ten nuobodu.
Nėr krintančių spalvų žaidimo...

Ir man tiktai svetur ilgu Tėvynės...
Tiktai mirtis gaivina gamtą. — 
Žinau, išplėščiau širdį iš krutinės, 
jei amžinai gyvent būt lemta.
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Susivienijimas Lietuviu Argentinoje 
(SLA) liepos mėnesį švenčia savo 70 
metu gyvavimo sukaktį. Tam tikslui 
numatyta visa eilė parengimu: automo
biliu karavana, kuri lankys visas lietu
viškas organizacijas ir spaudą; Kultūros 
Komisijos atitinkama paskaita; Mišios 
lietuviu parapijoje už mirusius narius; 
saliono žaidynės; uždarymo balius su 
iškilminga minėjimo vakariene liepos 
15 dieną.

70 Metu Minėjimo Ruošos Komite
tą sudaro: L. Stankevičius, A. Staliorai- 
tis, H. Levanavičius, H. Spreafico.

KOLUMBIJA
LIETUVIS - VARGUOLIŲ 
APAŠTALAS

Siaurės Kolumbijoje, karštoje tropi
nio klimato zonoje, šio šimtmečio pra
džioje išaugęs Barranquilla miestas,da
bar turintis daugiau negu septynis šim
tus tūkstančiu gyventoju, yra glaudžiai 
susijęs su vieno lietuvio saleziečio kuni
go vardu. Tas lietuvis yra Žemaitijos 
sūnus kun. Stasys Matutis, šv. Roko 
parapijos Barranquilloje klebonas, di
deliu socialiniu darbu vykdytojas, ne
nuilstantis vargstančiųjų apaštalas. Jo 
vardas yra gerbiamas ir su nuostaba 
bei pasigerėjimu minimas ne tik Barran- 
quillos srityje, bet ir visoje Kolumbijo
je. Kun. Matutis jau kelis dešimtme
čius pasišventusiai dirba vargi ogiausia
me Barranquillos rajone, turinčiame 
apie šimtą tūkstančiu gyventoju. Visas 
savo jėgas jis skiria skurdžiausiu žmo
nių masės medžiaginio gyvenimo geri
nimui ir dvasiniam ugdymui. Jis ypač 
rūpinasi apleistu jaunimu. Salia parapi
jos įsigytame apie 50 tūkstančiu kva
dratiniu metru žemės plote kun. Matu
tis pastatė mokyklas, jaunimo klubus, 
kultūros centrus, valgyklas. Mokyklo
se Šiandien nemokamai mokosi daugiau 
negu 2 tūkstančiai neturtingu ir apleis
tu jaunuoliu- Tikimasi čia įkurti ir uni
versitetą. Pagal lietuvio kunigo planus, 
valstybė čia finansiniai remia ir naujų 
gyvenamųjų namu statybą, tiesia gat
ves, kuria medicininės pagalbos cen
trus. Kaip pažymėjo vienas Kolumbi

jos laikraštis, kun. Matutis dideliu pa
stangų dėka perkeitė, iš pagrindu at
naujino skurdu, žmogaus orumą žemi
nantį, "juodąja zona" vadinamą vargin
gą Barranquillos rajoną. Apaštalauda
mas Kolumbijoje kun. Matutis neuž
miršta ir savo tėvynės Lietuvos, daly
vaudamas vietos lietuviu veikloje ir gar
sindamas Lietuvos vardą ispaniškoje 
spaudoje.

KANADA
RELIGINIS PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS .

Kazimieriniu metu užbaigai rengia
mos plataus masto iškilmės Siaurės 
Amerikoje, kur telkiasi musu išeivijos 
dauguma. Centrinio Šv. Kazimiero su
kakties komiteto nutarimu tam tikslui 
parinktas Kanados Torontas ir ten su
darytas specialus iškilmių komitetas, 
kuris ryžosi organizuoti religinį pasau
lio lietuviu kongresą 1984 metu rugsė
jo 1 ir 2 dienomis.

Tai bus manifestacinio pobūdžio iš
kilmės, kuriose dalyvauti kviečiami vi
si lietuviai, kad suspindėtu ne tiktai 
Lietuvos globėjas šv. Kazimieras, bet ir 
pati Lietuva.

Beveik kongreso išvakarėse, š.m. rug
pjūčio 29 ir 30 dienomis, Toronte bus 
laisvojo pasaulio lietuviu kunigu suva- 
žaivimas, kuriame bus paminėta Kuni
gu vienybės 75-riu metu sukaktis.

Kongreso programoje bus akademi
nė, liturginė ir meninė dalis.

VLIKO PAREIŠKIMAS VIl-ios 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
REIKALU

Tautiniai šokiai yra lietuviškumo iš
raiška mūsų ir svetimtaučiu tarpe. Tau
tiniai šokiai yra jaunimo būdas ben
drauti ir pasirodyti viešai. Tai yra svar
bi ir reikalinga lietuviško auklėjimo 
priemonė.

VLIKAS remia periodiškai pasauli
niu mastu vykdomas tautiniu šokiu 
šventes ir ragina visuomenę iš viso pa
saulio gausiai dalyvauti įvyksiančioje 
VII-oje Tautiniu Šokiu Šventėje, š.m. 
birželio 30 — liepos 1 d, Clevelande, 
Ohio.

KRIKŠTYNOS KAUKAJOJ
Birželio 10 Kaukajoj buvo pakrišty- 

ta Audra Regina, Reginos Bagdžiūtės 
Colombo ir Luiz Antonio Colombo 
dukrelė, kuriai jau sukako vienen me
tai. Tai Jono ir Birutės Bagdžiu anūkė. 
Jai pakrikštyti buvo nuvežtas j Kauką- 
ją prel. Pijus Ragažinskas. Krikšto tė
vai buvo Claudio Sinkevičius su žmona 
Cidinha Favaron.

Prie krikštynų skaniu užkandžiu pri 
sidėjo ir nepaprastai graži gamta. Visi 
svečiai linksmai praleido dieną.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjungos 

Ryšiu Centras skelbia Xl-tąjj Lituanisti 
kos Seminarą, kuris įvyks 1984 rugpiū 
čio 5 - 19 Ohio valstijoje, JAV. Jis ski 
riamas vidurinį mokslą baigusiam, uni
versitetinio lygio kursus lankyti pasiren 
gūsiam jaunimui, kuris laisvai kalba, ra 
šo ir skaito lietuviškai. Ypač skatinami 
dalyvauti aukštąjį mokslą baigusieji,jau 
nesniosios kartos profesionalai, nese
niai šeimas sukūrę išeivijos lietuviai.

Per pastaruosius dešimt metų semi
naruose pateikta 42 skirtingi kursai, 
įskaitant lietuviu kalbos gramatikos pa 
grindus, kalbos kultūrą, kirčiavimą, f o 
nologiją, rašybą, vertimu mokslą, lietu
viu prozą, poeziją, literatu ros semioti 
ką, kritiką, lietuviu mitologiją, proisto- 
rę, senosios Lietuvos valstybės istoriją, 
tautinį atgimimą, dvidešimtojo amžiaus 
Lietuvos politinę, ekonominę ir sociali 
nę raidą, fizinę aplinką, lietuviu kultū
ros istoriją ir daug kitu.

Seminaruose yra dėstę 25 lektoriai, 
ju tarpe lingvistai, literatai, rašytojai, 
archeologai, istorikai, sociologai, ekolo 
gijos, ekonomikos bei politiniu moks
lu specialistai. Daugumas dėsto JAV 
bei Kanados aukštosiose mokyklose. 
Seminarams jie skiria iàisvalaikį ir ne
gauna finansinio atlyginimo..

Dra. HELGA HERING 'i
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI J

T3S an ES

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

DR. JONAS NICtPORCIUKAS 
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente - Fone: 273-6696

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

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. - conj. y - Fone: 37-8958
■
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Brazilijos Lietuviu Kunigu Vienybės 
pirmininkas, kun. Pr. Gavėnas, gegužės 
9 pasiuntė laišką Sv. Tėvui, sveikinda
mas Jo Šventenybę gimtadienio proga 
(gegužės 18), dėkodamas už pravestas 
iškilmes Šv. Kazimiero garbei ir pažadė
damas Motinos Dienoj ypatingai prisi
minti Popiežiaus Motiną, jau iŠkeliavu-

Junho de 1984N. 132.500
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Reverendo Padre
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O Sumo Pontífice viu com agrado a delicada expressão de 
cumprimentos e votos, enriquecidos da oferta de preces pelas

ŠV. TĖVAS DĖKOJA IR LAIMINA
šią j amžinybę ir besimeldžiančią už 
mus visus. Ta pačia proga prašė palai
minti persekiojamą Lietuvą, Brazilijos 
lietuvius ir musu viltį galimai greičiau 
išvysti musu Tėvynę laisvą ir nepriklau
somą.

Sv. Tėvas teikėsi atsakyti per Nuncia
tūrą sekančiu laišku:

Suas intenções, que Lhe dirigiu pela passagem do Seu aniver
sário natalício, em seu nome e no da paróquia pessoal dos Li- 
tuanos "São Casimiro", em São Paulo.

i j

Confiou-me o Santo Padre exprimir a Sua gratidão, votos . o 
de todo o bem para a sua pessoa e para quantos representava 
e a afirmação do Seu apreço pelo testemunho de comunhão de 
sentimentos em Cristo. Como sabemos, o Senhor estabeleceu e 

, • - ,■ > - - i tcontinuamente sustenta sobre a terra "a sua Igreja santa co
mo um todo visível,comunidade de fé, de esperança e de amor";
e as paróquias representam, de algum modo, a mesma Igreja vi
sível, na medida em que, unidas ao próprio Pãroco que faz as 
vezes do Bispo, e por ele congregadas no Espirito Santo, pe- 
lo Evangelho e pela Eucaristia, forem família dos filhos de 
Deus, a viver e a irradiar a verdade e a graça. Para que se
ja assim essa comunidade paroquial, Sua Santidade o Papa en
via-lhe a Bênção Apostólica. v

Aproveito a oportunidade para lhe afirmar sentimentos 
de consideração em Cristo Senhor.

------------- •—«  ----------------------------  ■ ■ ■OV V ■./..Á-UV

Rey.do Senhor , g \'' X-a
Pe. Francesco Gavėnas, SDB
Pãroco de São Casimiro (Paróquia dos Lituanos)
03124 — SAO PAULO, SP
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MŪSŲ ŽINIOS
Halina Mošinskienė

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

"Atmink mane, kada ant žemės veido 
Rasa prieš mėnesį blizgės..." - žo

džiais tremtinės 1955 m. VII.29. kalbė
siu j visas lietuviu išeiviu širdis.

Nuo seniausio, paties užkietėjusio 
"anti-smetonininko” j patį jauniausiu 
daigelį — vos - ne - vos dar tariant] "ma
ma". - Siu metu birželio 17 d. įvykęs 
'"Liūdnojo Birželio" minėjimas "Mal
dos Diena už Lietuvę" Brazilu Tautos 
ir S. Paulo Arkivyskupijos buvo atžy
mėtas Mišiomis, Sv. Pauliaus Katedro
je, kurias laikė Dom Luciano, Generali- 
nis CNBB sekretorius, koncelebruojant 
Sv. Kazimiero parapijos klebonui kun. 
Pr. Gavėnui, kun. Antanui Miliui ir 
kun. Jokubauskui, giesmes giedant jung
tiniam chorui vad. Viktorui Tatarūnui 
ir vargonams palydint maestro F. Gir- 
dauskui.

Lietuviai suvažiavo iš visu apylinkių, 
katedros didžioji nava buvo užpildyta 
ir kt. pavergtų tautų atstovų — ir ne vie
nam "ritosi ašaros, kaip kopūstų gal
vos", kada Dom Luciano savo pamoks
lo metu, labai jautriai pabrėžė ateisti
nę kovę Lietuvoje prieš katalikų tikėji
mo kankinius, prieš baisų komunizmo 
diktatūros siautėjimę. Jis šaukėsi drau
ge su mumis visais Sv. Kazimiero užta
rimo tautai, kurios jis yra Globėjas, 
Dievo Motinos - Šv. Marijos visų nu
skriaustųjų Globėjos. Tai buvo valanda 
tokio gilaus savyje susikaupimo ypač 
tų išgyvenusiu visę tę genocidę anais 
1941 m. birželio mėn. 14 dienę Lietu
vos pačiame žydėjime.

...Aš juos išgyvenau. Ir gal dar viens 
kitas dalyvavęs šiose tūkstantinio — 
gal net milijonę siekiantį tautos taikin
gos Lietuvos sunaikinimo pradžię... 
Verkiau maža dulke prigludusi prie 
Nukryžiuotojo taip toli, taip sunkiai 
pasiekiamos Kančios piedestalo.

Mes visi liudytojai Lietuvių tautos 
genocido, kurie tik Dievo Apvaizdos 
likome išgelbėti nuo Sibiro tremties, 
galime su ta tremtine mergaite, dar ne
baigusia nė pradžios mokyklos, kartoti 
draugei rašytus žodžius:

"Kur tėvynės žali kloniai, 
Pievos išpuoštos margai, 
Ten gyvenom, b ėgi nėjom, 
kol prislėgė Sibiro vargai. 
Bet neliūdėkim e, sesute, 
Po sunkia jungo našta, 
Sutruks pančiai nelaisvės. 
Ir auš laiminga diena".

Tais nežinomos lietuvaitės žodžiais 
— Brazilijos jaunimo karta teišmoksta 
lietuvių kalbę. — Laisvėje gerbūvyje 

savo tėvu lietuviu glėbyje. Mylėkite 
Lietuvę, padėkite Sibire kankiniams.

P. S. "Tremtinių suvestinė"
IŠ Naujosios Vilnijos gelež. stoties 

1941 m. birželio mėn. 15-22 d. išvežta 
30,425 žmonių j 12 tremties vietų, 
871 vagonais, 19 traukinių.

Kas iŠ ju sugrįžo? - Tolimame Sibi
re, Buriatijoje - Mongolijoje, Colano 
apylinkėse yra išvežtųjų lietuviu kapi
nės, kur jie daugiausia buvo laidojami 
1948 — 1957 m. Viename paminkle 
ten yra įrašas:

"Mes esame iŠ gintarų krašto, 
Iš garbingos gimtinės Lietuvos.
Kas išskaitys vargus be rašto
Kę iškentėjo didvyriai jos".
Okupantai rusai bolševikai į Sibirę 

yra išvežę apie 300.000 Lietuvos žmc 
nių. Iš jų maždaug trečdalis mirė dėl 
nepakeliamų sęlygų vergų darbo sto
vyklose. Juk net carų laikais per 40 
spaudos draudimo metų į Sibirę tebu 
ištremta apie 1000 knygnešių. Po di
džiojo 1863 m. sukilimo buvo išvežti 
apie 2.400 žmonių. O komunistai (m 
no pabr.) Sibiran gyvuliniais vagonais 
išgabeno dešimtadalį visos mūsų taut*

Eilėraščiai ir citatos paimtos iš kn\ 
gos "Lietuviai Sibire", red. Juozas 
Prunskis, Lithuanian Library Press. 
Chicago, III. 1981.

Ifit

Brazilijos lietuviu jaunimas Popiežiaus lankymosi metu Sao Paule

PAGERBTAS IŠKILUSIS
MUSU TAUTIETIS>

Konsulas P. Gaucys
Birželio 18 dienos vakarą,prabangus 

Teatro Municipal buvo pilnas rinktinės 
publikos. Tikrai rinktinės, nes buvo iš
rinkti patys iškiliausieji 1983-čiu metų 
literatai, kino bei teatro artistai, kino 
režisieriai, radijo ir tv darbuotojai,[vai
rių, kitųjneno sričių įžymybės - viso 
apie 150 asmenų iŠ visos S. Paulo vals
tijos (o literatūros srity buvo ir iš kitų 
valstijų, kaip Mato Grosso, Goias, Ama
zonas).

Šiemet iš pasižymėjusių kaip brazilų 
kultūros skleidėjas užsienyje buvo iš
rinktas ir Associação Paulista dos Crí
ticos de Artes diplomuofas mūsų iški
lusis buv. konsulas p. Povilas Gaucys 
už "Naujosios brazilų poezijos antolo- 
gijos^sudarymųlietuviu kalba.

Pati iškilmė bus apibūdinta plačiau 
sekančiam ML numery.
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MŪSŲ ŽINIOS
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Brazilijos Lietuviu Bendruomenė 
kartu su Brazilijos Kunigu Vienybe 
pereitą sekmadienį paminėjo lietuviu 
genocido dieną užprašydami iškilmin
gas Mišias S. Paulo katedroj, kurias lai
kė vyskupas Dorn Luciano Mendes de 
Almeida ir 3 kunigai lietuviai.

Katedra buvo pilnutėlė lietuviu ir 
lietuviu bičiuliu.

BLB-nė išsiuntė kitu kraštu paverg
tu tautu atstovam pakvietimą.

Tarp kitu, dalyvavo buvęs S. Paulo 
konsulas p. Povilas Gaučys, Prof. Pau
lo Zingg, Associação Paulista de Im
prensa pirmininkas, p. Vojciek Jeziers- 
ki, lenku organizacijos valdybos p-kas. 
Waldemar Czuzman, ukrainiečiu orga
nizacijos pirmininkas ir dar 4 valdybos 
nariai, visi su tautiniais rubais. Keli 
kroatu valdybos nariai, vadovaujami 
p. Simei Derer, p. Alexandre Silistrea- 
mu, rumenu atstovas ir kiti kuriu var
dai neteko užsirašyti.

Jonatas

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES
I NT R ON IZ AC I JA

i

Visam kataliku pasauly pirmąjį mė
nesio penktadienį vyksta ypatingos pa
maldos Svč. Jėzaus Širdies garbei. Ir 
visas birželio mėnuo yra skirtas šiam 
pamaldumui. Pati Svč. Jėzaus širdies 
šventė, skirta ypatingam atsiteisimui, 
švenčiama penktadienį po Dievo Kūno 
šventės.

Šiemet ji bus birželio 29-tą. Kaip 
tik tą dieną "Petro Perkumo Namai" 
ruošiasi įkurtuvėm. Penktą valandą va
karo numatyta viršutinėj namu salėj 
Svč. Jėzaus Širdies paveikslo introniza- 
cija, Mišios, atnaujintu namu pašventi
nimas ir suneštinės vaišės.

Svč. Jėzaus Širdies mylėtojai ir Pe
tro Perkumo gerbėjai nuoširdžiai kvie
čiami Šventėje dalyvauti. (Informaci
jom kreiptis: telef. 273-0338).

f RESTORANAS
I r*»* __ \ * * >0 /_____

VIKTORAS LUKAVIČIUS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 - Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL ____ j

MŪSU LIETUVA

BL KUNIGŲ VIENYBĖS POSĖDIS
Antroji Sekminių diena yra Brazili

jos Lietuviu Kunigu Vienybės diena. 
Tačiau šiemet Kunigu Vienybės susirin
kimas buvo nukeltas į penktadienį, 
birželio 15-tą. Susirinkime dalyvavo 
prel. P. Ragažinskas, klebonas kun. J. 
Šeškevičius, kun. F. Jokubauskas, kun. 
dr. A. Milius, kun. V. Kavolis, kun. P. 
Urbaitis ir kun. Pr. Gavėnas, pirminin
kas.

Po trumpo susikaupimo, kurį prave
dė kun. Pr. Gavėnas, susirinkusieji mel
dė Sv. Dvasios maloniu savo apaštalavi
mui, prisiminė Vienybės narius-kuni- 
gus išsisklaidžiusius po visą Pietų Ame
riką, meldėsi ir už kunigus, seminaris
tus, vienuolius bei pasauliečius Lietu
voj ir pasivedė jų, kaip kankiniu, galin
gam užtarimui. Paskui tarėsi sielovadi
nės veiklos pagyvinimu, švietimo reika
lais, Kazimieriniu Metu eiga, Kronikos 
leidimu; informavosi dviem dideliais 
lietuviu kongresais, Argentinos SLA 
jubilėjine Švente, ir einamaisiais reika
lais.

Sielovadinės veiklos pagyvinimui bu
vo iškeltas reikalas kviesti daugiau pa
sauliečiu j religinio atsinaujinimo subu
vimus, ieškant jiems tęstinumo. Šiam 
tikslui nutarta numatyti ir sustatyti ga
limos veiklos programą, sudaryti dau
giau galinčiu darbuotis lietuviu (gali
mai poru) sąrašą ir juos kviesti j darbą. 
Per šiuos tikimasi pritraukti ir daugiau 
jaunimo.

Buvo apgailestauta liūdna padėtis - 
kad nėra lituanistinės mokyklos. Šiai 
progai iš kunigu pusės nors kiek užkam
šyti, buvo pavesta asmeninei iniciaty
vai: bandyti ką nors padaryti. (Prel. 
Pijus pranešė, kad jis turįs apie desėtką 
mokiniu).

Rūpinamasi, kad nors kartas nuo 
karto išeitu portugališkai nors ištrau
kos iš LKB Kronikos. Yra įsipareigoju
siu vertėju, tačiau darbas eina labai lė
tai.

Buvo pasidžiaugta SÃO CASIMIRO 
biografija ir pilnu puslapiu ESTADO 
DE S. PAULO apie Lietuvos Bažnyčios 
kovą prieš Maskvą.

Susirinkimas baigėsi šeimyniškais 
pietum Šv. Kazimiero p-jos klebonijoj.

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS.

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

ŠV. KAZIMIERO METAI 7

MŪSŲ LIGONIAI
KAZIMIERAS BACEVIČIUS guli 

Santa Casa ligoninėj, kamuojamas šir
dies ir kraujo apytakos problemos.

RAMACIJUS RIBAČIONKA, gyve
nantis Jaçanã, serga krauju prasiliejimu 
j galvą. Guli Beneficência Portuguesa 
ligoninėj.
Iš JAV atvyko ELENA BIELSKYTĖ 

SORICH aplankyti savo sunkiai sergan
čio tėvelio, SIMO BIELSKIO, gyvenan
čio V. Zelinoje. Ponia Elena pasiliks 
São Paule iki liepos pabaigos.

Nevienam pasitaiko susirgti ir būti 
paguldytam ligoninėj. Tuomet malonu 
būti aplankytam ir prisimintam maldo
je.

Taip pat pabrėžtina, kad ligoniams 
svarbus ir paties Kristaus apsilankymas 
- per ligoniu patepimą ir komuniją. 
Juk Jis didžiausias Gydytojas ir gyvy
bės šaltinis. Tad ypač namiškiai ir šiuo 
reikalu turi pasirūpinti.

Musu tautiečiam ligoniams Dievas 
teduoda kuogreičiausiai sustiprėti ir 
grįžti į namus sveikiems.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Prieš mėnesį mirė MARIJA KLIŠI E- 

NÊ. 30-tos dienos Mišios buvo 17 bir
želio V. Zelinos bažnyčioje.

Velionė Brazilijon atvyko 1926 m. 
Mrrė sulaukusi 72 metu.

Gedule paliko tris vaikus su šeimom.
Palaidota šv. Petro kapinėse, V. Al- 

pinoj.

Nėra pilnai tobulu žmonių. Visi 
turime savo trūkumų. Kiekvienas 
žmogus yra šiokia tokia našta ki
tiems, ir tik meilė tą naštą padaro 
lengvą. Jeigu jūs nepakęsite savo 
brolių, kaįpgi jie jus pakęs?

G. Guicciardini

GERIAUSIA DOVANA- 
LIETUVIŠKA KNYGA.

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS1

IEŠKOMA MOTERS

Reikia vienos lietuvės moters prižiū
rėti ligonei lietuvei. Adresas: Rua da 
Graça 927, 2o andar,-apt.3, Bom Re
tiro.
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. JUOZA
PO BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSI
RINKIMAS šaukiamas liepos mėnesio 
1 dieną, 16 vai. Jaunimo namuose.

Be einamųjų reikalu susirinkime bus 
paminėtas Šv. Kazimiero Jubilėjus.

K. J. Šeškevičius 
Pirmininkas

Aldona Cerniauskaitė-Fernandes 
Sekretorė

ATOSTOGOS LITUANIKOJE
Žiemos atostogų metu (Liepos mė

nesį) Lituanikoje veiks Svečiu Namas. 
Norintieji atostogas praleisti Lituaniko
je rezervuokite vietą. Telef. 63-59-75.

ŠV. KAZIMIERO JUBILÉJAUS 
MINĖJIMAS

Vila Zelinoje įvyks Liepos mėnesio 
1 dieną 16 vai. Jaunimo namuose.

Visi kviečiami dalyvauti.

FÉRIAS NA ESTÂNCIA LITUANIKA 
(ATIBAIA)

Ambiente agradável para Você e 
seus filhos.

Rezervas fone: 63-5975.
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Švenčiausios Jėzaus Širdies

LITANIJA 

sonetais
Švč. Jėzaus Širdies LIT A N I J A so- 

netais-eilėmis yra žinoma Lietuvoj ir nusira- 
šinėjama ranka. Ji sukurta tikrai talentingo, 
tačiau nežinomo, poeto. Slaptai atvežta iŠ 
Lietuvos, ji buvo čia, São Paule, išleista tal
kos forma 1980 metais. Išsekus pirmajai lai
dai, o daugeliui pageidaujant, ruošiama antra 
laida, kuria norima atžymėti Lietuvos pasiau
kojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 50-metj (1934. 
VII.1.).

Bendradarbiu-aukotojy vardalbus įrašyti 
pačiame leidinyje ir, kas svarbiausia, norime 
tikėti - paties Jėzaus Širdyje.

PARAPIJOS LEIDINIAI

P. G. - KOČIOS (1971)
P. G. - A CEIA DE NATAL (1971)
- A ESPERA DE NATAL NA 

LITUÂNIA (1974) 
KRIKŠČIONYBĖS SKLEIDIMAS 

PASAULYJE (1976)
Pr. Gavėnas — ŠV. KAZIMIERAS

1984 m. liepos 15 dieną IŠVYKAI L I T U A N I K

Bus pagerbti Kultūros Parodos darbuotojai ir 

Imigrantų Olimpiados sportininkai.

Autobusai - tel. 216 78 80: Ant. Rudys 
Pakvietimai - tel. 63 73 44: Jonas Tatarūnas

(1978 - dvi laidos) 
Pr. Gavėnas - QUEM É SAO

CASIMIRO? (1979)
N. N. - MARIJOS LITANIJA (1979)
- PETRAS PERKUMAS, Lietuviu

Domukas Savio (1979)
- CALENDÁRIO DA DÉCADA

1980 — 1990 (paruošė kun. P. 
Urbaitis (1980)

N. N. - ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 

LITANIJA (1980)
NT - APAŠTALO PAULIAUS 

LAIŠKAI / 1 (1980)

- 1981 M. TAUTINIS ALMANA
CHAS (paruošė kun. P. Urbaitis - 

1981)
Dr. Vyt Dambrava - ŠIRDIES GIES

MĖ PETRIUKUI (1981:11 laida 

1983)
NT - APAŠTALO PAULIAUS 

LAIŠKAI / 2 (1981)
Pr. Gavėnas - SÂO CASIMIRO (1984)

Birželio (junho) 24:

I APARECIDĄ
Su Šv. Kazimieru

10 vai. naujoj šventovėj pamaldos už Lietuvą, kurias laikys Aparecidos 
arkivyskupas, Dom Geraldo.

São Paulo, Rio de Janeiro ir kitu apylinkių tautiečiai ypač šiais Jubilė- 
jiniais Metais visi susitiksime prie Marijos kojų Aparecidoj, jungdamiesi, 
kartu su šv. Kazimieru, maldoj už brangiąją Tėvyne.

Bilietus autobusu galima įsigyti pas Ant. Rudį bei abejose lietuvių para
pijų klebonijose. į
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