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įtempimas, pasiaukojimas, pastangos
sutelkti apie save krikščionišką ben
druomenę ir išrikiuoti ją į vienin
gą, drausmingą, kovingą vienetą,ku
ris, gaivinamas katalikybės ir tauty
bės idealų, norėtų ir sugebėtų sa
vo krūtinėmis atremti pavojų ne
šančias jėgas. Kunigo vaidmenį to
kiose aplinkybėse supranta ir verti
na ne tik Bažnyčia, katalikai, bet
ir nekatalikiškai nusiteikę ir kovo
ję su Bažnyčia vyrai.
Pacitavęs kelis prancūzų politikus,
istorikus ir net anarchistą Proudhoną, kurie visi, galutinai, šaukiasi
evangelijos ir kunigų pagalbos, Au
torius tęsia:
Lietuvis kunigas savo praeity gra
žiai savo veikla ir pasiaukojimu
reiškėsi. Visur, kur tik pasireiškė
Lietuvos ir Bažnyčios priešas, jis
pirmose eilėse stovėjo aukštai iškė
lęs savo vėliavą su šūkiais: Dieva^
rr Lietuva. Jo nuopelnų iš mūsų
istorijos nieks neišsuks. Be kunigo,
mūsų istorija būtų pasukusi kita
Lietuvai nenaudinga kryptimi. Ar
nūdienis kunigas, Lietuvai ir lietu
vių tautai atsidūrus gal pavojingiau
sioj ir šiurpiausioj būklėj, išlaikys
kvotimus ir ar panorės eiti savo
pirmatakų garbingu keliu?

Musų šviesios atminties visuome
nininkas, prel. Mykolas Krupavičius,
tarp daug kitų reikšmingų veikalų,
parašė ir išleido 716 puslapių kny
gą KUNIGAS (Lietuviškos Knygos
Klubas, Chicagoje, 1961). Tai gili,
išsami, nepaprastai vertinga studija
apie "Kunigą Dievo ir žrponių tar
nyboje". Ją paskaityti naudinga ne
tik kunigui, bet ir pasauliečiui.
Užbaigęs šią studiją, 71L puslapy prideda "Postscriptum", kuriame sako:
Kunigas, stovįs savo pašaukimo
aukštumoje, yra didelė konstrukty
vinė ir kūrybinė jėga. Kunigas,kaip
moralės sargas, ugdytojas ir stip
rintojas, neša ant savo pečių ne
tik Bažnyčios, bet ir savo tautos
bei valstybės ateitį. Toks kunigas į
apsaugo savo tautą ir valstybę nuo
kylančių iš vidaus griaujamų audrų,
kurios šimtmečiams gali padaryti
sunkiai pagydomų žaizdų. Kur to
kios audros niiniokoja kraštą, ten
reikia ieškoti ir kunigo ir prasilen
kimo su savo pašaukimu ir skirto
mis jam pareigomis. Juo sunkes
nius ir pavojingesnius laikus gyvena
tauta ir valstybė, juo didesnis rei
kalingas kunigo budrumas, jėgų
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ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ
MIRTIES JUBILIEJAUS IŠKILMIŲ
ATGARSIAI

Sunku buvo katalikiškai Lietuvai
carinės Rusijos priespaudoje... Ir
tada buvo varžomas tautos Globė
jo šv. Kazimiero garbinimas. Rusu
caro cenzoriai braukė iš senųjų
kantičku per 200 metu musu liau
dies giedotą giesmę apie šv. Kazi
mierą:
"Lietuvos žemė kaipo būt pražu
vo
Septynis metus, kad nevalioj
buvo.
Bet Dievas padarė didelę meilę
savo,
duodamas patroną pagelbai gata
vą.
Kazimieras šventas iš dangaus
atėjo,
kurį Žalnieriai ant oro regėjo.
Paskui eidami taip gudus pa trė
mė,
verkiančius žmones iš nevalios
ėmė..."

Šiemet kovo 4 d. sukako 500
metu kaip mirė Lietuvos kunigai kštis šv. Kazimieras. Šį didį jubilie
jų musų tauta mini sunkiomis be
dieviškos priespaudos sąlygomis,Po
piežiaus XII žodžiais tariant, "taip
didelėje nelaimėje, už kurią dides
nės nėra buvę Lietuvos istorijoje"
šiuos žodžius patvirtina bedieviu
siautėjimas artinantis šv. Kazimiero
jubiliejui.

REIKALINGA MOKYTOJU

Reikalinga vieno mokytojo
lietuviu kalbos kursui, kito lie
tuviu kultūros, istorijos ir geo
grafijos, PUC Universitete, 2
kart į mėnesį, šeštadieniais.
Daugiau informacijų skambin
ti p. Tatarunui, tel. 63-7344.

(Taip giedojo mtisų protėviai,mi
nėdami 1655 metu rusu antplūdį’
Lietuvon). Ir šiais laikais, ruošian
tis šv. Kazimiero 500 metu jubi
liejui, kai Lietuvos vyskupams bu
vo leista oficialiai išleisti kataliku
kalendorėlj, bukletą ir jubiliejinį
paveikslėlį, tarybiniai cenzoriai brau
kė, neleido juose atspausdinti neu
tralios liturginės komisijos pareng
tos šventojo biografijos. Ką antita
rybinio šių dienu cenzoriai sugebė
jo įžiūrėti šv. Kazimiero biografijo
je? Kodėl taip bijomasi tiesos apie
šv. Kazimierą? Tiek katalikų ka
lendorėlj, tiek medalį ar paveikslė
lį kunigai ir tikintieji tikėjosi iš-

vysti prieš jubiliejų, juo labiau,
kad vyskupu kunigams išsiuntinėto
rašto prieraše jubiliejiniams pamoks
lams siūloma naudotis kalendoriuje
įdėtą kazimierologine medžiaga.Mi
nėtas kalendorius leidyklai spaus
dinti buvo atiduotas 1983 m. va
sarą, tačiau jo spausdinimas buvo
vilkinamas, atidedant paskirtą išlei
dimo terminą, ir tik vienas kitas
kunigas kalendorių gavęs jubiliejaus
išvakarėse ir praktiškai juo pasi
naudoti iškilmių dienai nesuspėjo.
O maldyno pasirodant tikriausiai
reikės laukti dar ne vieną mėnesj.
Kiekvienas Lietuvos kunigas gavo
po 70 šv. Kazimiero paveiksliuku,
kelis medalius, keliasdešimt kalendbrėlių, o tai, palyginus su tikin
čiųjų skaičiumi, mažiau nei lašas ,
juroje. Bet tai tik įžanga j prieš
jubiliejinį bedievių siautėjimą.
Dar prieš jubiliejų periodinėje
spaudoje pasirodė visa eilė straips
nių, kuriais mėginta sumenkinti
šv. Kazimiero asmenį, suniekinti ir
iškreipti paties jubiliejaus tikslus.
Kaip pavyzdžiui, "šventųjų kultą
Bažnyčia visada naudojo politinei
ir ideologinei kovai. Kazimiero mir
ties ir jo pripažinimo šventuoju
sukakčių minėjimus organizuoja ultradešinieji lietuvių buržuazijos emi
gracijos veikėjai ir klierikaliniai
ekstremistai Lietuvos Katalikų Baž
nyčioje". ("Kalba Vilnius" 1983
m.
Nr. 10m14 psl.) Belieka tik
pridėti, kad neužilgo ir pati religi
ja ar noras kalbėti gimtąja kalba
bus vadinama politika ar klierikalinio ekstremizmo apraiška. Dėl
akiu (ar dėl Vatikano suklaidinimo
buvo leista sudaryti jubiliejinę ko
misiją, kuriai, kaip vėliau paaiŠkėjp, tik porą kartų teko laimė po
sėdžiauti.
Visa katalikiška Lietuva rengėsi
tinkamai sutikti vienintelio oficia
liai paskelbto šventuoju Lietuvos
kunigaikščio šv. Kazimiero 500
mirties jubiliejų. Pagrindinės jubilie
jaus atidarymo iškilmingos pamal
dos buvo paskirtos kovo 3 d.Vil
niaus šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je, kur ilsisi žemiškieji šv. Kazi
miero palaikai. Tą dieną maldinin-
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Kai iš visos Lietuvos rinkosi j sv.
Petro ir Povilo bažnyčią. Bažnyčia
ir šventorius netalpino žmonių, ne
maža jų dalis stovėjo už švento
riaus ribų. Nuo ryto girdėjosi len
kiškos ir lietuviškos maldos. Pa
grindinės pamaldos buvo pradėtos
12 vai. Šv. Mišias laikė Jo Eksce
lencijos vyskupai — L. POVILO
NIS, A. VAIČIUS, J. STEPONA
VIČIUS, V. SLADKEVIČIUS pamokslą lietuvių kalba pasakė Pa
nevėžio vyskupijos valdytojas kun.
Kazys DULKSNYS, lenkams kalbė
jo Vilniaus vyskupijos valdytojas
kun. Algirdas GUTAUSKAS. Ir vis
tik daugelio tikinčiųjų veiduose
matėsi skausmas: didelė jų dalis
negalėjo pilnai dalyvauti iškilmėse,
Šventoriuje, kur meldėsi gausi minia tikinčiųjų, tą dieną pamaldų
metu viešpatavo tyla — neveikė
garsiakalbiai, nors jau geras dešimt
metis, kai garsiakalbiai toje bažny
čioje veikia, veikė jie net pačiame
remonto įkarštyje. Paaiškėjo, kad
garsiakalbiai nustojo veikti išvaka
rėse bažnyčią apžiūrinėjusios komi
sijos pageidavimu. Pamokslų negir
dėjo ne tik tikinčiųjų minia šven
toriuje ir už jo, bet ir presbiteri
joje buvę kunigai. Kad tai neatsitiktinumas, verčia galvoti ir tas
faktas, jog šiemet Marijampolėje
per Garbingojo Dievo tarno arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus minė
jimą panašiai "atsitiktinai" užsi
trenkė sakyklos durys ir niekas
negalėjo surasti raktų, todėl pa
mokslą sausakimšai bažnyčiai teko
sakyti nuo altoriaus laiptų. Visa
tai liūdnų dalykų pirmos kregždės.
Nebe bedievių įsikišimo -šv. Kazi
miero jubiliejaus pagrindinės pamal
dos buvo laikomos kartu lietuviams
ir lenkams, kai jau nuo seniausių
laikų jos vyksta atskirai, o ypatin
gai tomis progomis, kai j bažny
čią nei vieni lietuviai, nei vieni
lenkai nesutelpa. To pasėkoje per
pus mažiau žmonių turėjo galimy
bę sąmoningai dalyvauti pamaldo
se; iš šventoriuje ir gatvėje besispaudžiančių maldininkų tiesiog pa
sityčiota, stebėtiaa, iŠ kur ta pa
prasta liaudis turėjo tiek kantrybės
— beveik tris valandas žiūrėti ir
nieko nematyti, klausyti, bet nie
ko negirdėti — ir sąmoningumo
tyliai pavieniai daugiausia rožan
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čiaus maldai. Jubiliejaus atidarymo
iškilmėse nebuvo perskaityta Popie
žiaus Jono-Pauliaus II telegrama,
siųsta vyskupams ir visiems iškil
mių dalyviams. Kažkas "atsitiktinai'
pasistengė, kad vyskupas L. POVILONIS ją gautų tik grįžęs iš iškilmių, nebuvo paskelbta ji ir sekančios dienos iškilmingose pamaldose. Jubiliejaus išvakarėse šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčioje, kur; jau
buvo susirinkę nemažai maldininkų,
nebuvo pasakyta nei vieno pamoks
lo, nei pusė žodžio neužsiminta
apie rytdienos iškilmes. Į iškilmes
nebuvo leista pakviesti daugiau ku
nigų išpažintims klausyti. Žmonės
vargo eilėse prie klausyklų tiek iš
vakarėse, tiek jubiliejaus iškilmių •
dieną, kai kurie iŠ jų eilėse prie
klausyklos prastovėjo nuo 10 vai
ryto iki 17-18 vai. vakaro. Vil
niaus arkivyskupijos kunigai negavo
jokio pranešimo apie kovo 3d. ju
biliejaus pradžios iškilmes. Ir vis
tik, nepaisant informacijos stokos/
j iškilmes suvažiavo nemažai kuni
tačiau po pagrindinių pamalgu
dų nė vienam iš jų nebuvo teista
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje lai
kyti šv. Mišias. Buvo padaryta vis
kas, kad kovo 3 d. j iškilmes at
vykęs jaunimas negalėtų bendrai
pasimelsti. Senamiestyje, prie šv.
Kazimiero bažnyčios (dabar ateiz
mo muziejaus), pastoviai budėjo
milicininkai ir saugumiečiai. Bedie
viai nuolat suko galvas, kaip su
menkinti šv. Kazimiero jubiliejų,
Skaudu, kad jiems talkininkų atsirado ne tik iŠ eilinių tikinčiųjų
tarpo.
Kadangi vaikai ir jaunimas kovo
3 d. mokėsi ir negalėjo dalyvauti
iškilmėse, pasimelsti prie šv. Kazi
miero karsto Vilniuje jie rinkosi
kovo 4 d., sekmadienį. Visoje Lietu
voje tą dieną, bijant, kad jauni
mas gali nuvykti j Vilnių ar daly
vauti savo parapijos iškilmingose
pamaldose, buvo įvairiais būdais
stengàamasi juos išlaikyti prie mo
kyklos. Sumos metu mokyklose
buvo organizuojami įvairiausi užsi
ėmimai: viktorinos, pasivaikščioji- '
mai po gamtą ir t.t., kuriuose bū
tinai privalėjo dalyvauti visi» .moki
niai, neatvykus buvo gąsdinami,
jog reikės rašyti pasiaiškinimus.Ne
paisant visų trukdymų, apie 18
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vai. Vilniaus šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje prie šv. Kazimiero kars
to suskambo giesmėm ir eilėraščiai:

Kazimierai
Šventasis,
Kapais didvyrių, kankinių krauju.
Visuos piliakalniuos jžiebsim ug
nį naują.
Jokiems engėjams Lietuva nepa
siduos.
"Tauta prisiekia tau,

Tylėjo Nemunas Šimtmečiais su
kaustytas,
Ilgėjos Nemunas ir laisvės ir
audrų...
Tegul p ra kirs žaibai negandų
naktj juodą.
Tegu pravirks liūtis ir sąrašas
kalčių nuplaus.
Tauta prisiekia tau, Kazimierai
šventasis,
Stovėt po kryžiumi tvirtai ir
laukt aušros..."

Meldėsi iŠ skirtingų vietų suva
žiavęs tikintis Lietuvos jaunimas.
Programa truko maždaug dvi va
landas, po kurios, prašant šv. Ka
zimierą globoti Tėvynę Lietuvą, vi
si suklupo rožančiaus maldai. Pro
gramos metu-.’ bažnyčioje knibždėte
knibždėjo oficialūs bei slapti sau
gumo darbuotojai ir rūsčiais žvilgšniais varstė besimeldžiantį jaunimą.
Prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios,
mašinų stovėjimo aikštelėje, buvo
privažiavę milicijos mašinų. Susirū
pinę žmonės kalbėjosi tarpusavyje:
"Greičiausiai
gaudys... bet už ką?
negi jau ir melstis laisvai negali
ma? " Po vakarinių šv. Mišių jau
nimas skirstėsi j namus. Kiekvieną
svečią saugumo budri akis lydėjo
iki pat stoties, kur laukė, kol vi
si susės j traukinius ar autobusus
ir išvažiuos.
Ne tik šv. Petro ir Povilo baž
nyčia, bet ir kiekviena parapija
ruošėsi kuo gražiau paminėti savo
Globėjo Šv. Kazimiero jubiliejų.
Nors Kazimiero minėjimas galėjo
vykti tik bažnyčiose, tačiau bet
koks iškilmingesnis jubiliejaus pami
nėjimas bedieviams ir čia rodėsi
pavojinga. Negalėdami visiškai už
drausti minėti šv. Kazimierą, įvai
riausiais išankstiniais perspėjimais,
nurodymais ar tiesioginiais varžy
mais siekė, kad jubiliejaus iškilmės
bažnyčiose praeitų kiek galima kuk
liau. Vasario mėnesį RRT įgalioti
nis Petras ANILIONIS išsiuntinėjo
rajonų vykdomųjų komitetų pirmi
ninkams bei atsakingiems už ideo;
loginį darbą asmenims raštus, ku
riuose nurodomi būdai bei priemo
nės jubiliejaus iškilmių atskirose
parapijose sekimui. > (Bus daugiau)
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Vaškelis pradės savo mokslinį dar
bą rugsėjo menes) kaip pirmasis
šios katedros vedėjas.
nūs: veikė Argentinos lietuviu Or
Profesorius dr Bronius Vaške":*
ganizacijų ir Spaudos Taryboje,Se
gimė 1924 metais Lietuvoje. To
neliu Židinio valdyboje ir kitur.
ronto universitete Kanadoje 1958
Brolio Pijaus asmenybė buvo cha metais gavo bakalauro laipsnį irA
rakteringa savo paslaugumu: padėti
1961 metais — magistro laipsnį.
ligoniams, priimti svečius, pavėžin
1964 metais Pennsylvanijos univer
ti jaunimą j šventes, bei minėji
sitete apgynęs disertaciją “The Lan
mus su tautiniais rūbais.
guage of Jurgis Baltrušaitis“ Lithua
Brolis Pijus yra padaręs nemaža
nian Poetry" gavo filosofijos dak
kelionių po pasaulį: aplankė Euro
taro laipsnį. Nuo 1963 metu pro
pą, Kanadą, Šiaurės Ameriką, Ko
fesoriavo Lafayette universitete Penlumbiją, Venezuelą, Braziliją, Čilę,
nsylvanijoje. Lietuvių literatūros ir
Urugvajų, dalyvaudamas kongresuo
kitais klausimais bendradarbiavo lie
se, įvairiose šventėse, lankydamas
tuviškoje ir kitu kalbų spaudoje.
“Laiko“ skaitytojus, išleido “Laiko"
Jaunimo ir visuomeninėje veiklo
Žinyną, kelionės įspūdžius įdomiai
je Bronius Vaškelis reiškėsi kaip
aprašė "Laike. Buvo pastovus
lietuvių juru skautų vadovas, aka
“Laiko" korespondentas, aprūpinda
demikas skautas, Kanados lietuvių
mas spaudą įvairiomis naujienomis.
studentų sąjungos pirmininkas ir
Brolio Pijaus šermenys įvyko ša
1959 — 63 buvo pirmosios Pasau
lia Aušros Vartų mokyklos, kur
lio Lietuviu Bendruomenės valdy
susirinko daug žmonių atsisveikinti.
bos narys.
Laidotuvės įvyko su iškilmingomis
PLB Valdybos pastangomis ir rū
Šv. Mišiomis Aušros Vartų bažny
pesčiu 1981 metais įkurta ir pa
čioje, kur dalyvavo Avellanedos
saulio lietuviu parama per trejis
vysk. Ruben Dimonte, Rosario kle metus ugdyta Lituanistikos Kate
bonas kun. J. Margis, Aušros Var
dra šiais metais tapo realybe. Tai
tų namo vyresnysis kun. Aug.
didžiulis kultūrinis ir mokslinis lai
Steigvilas, marijonai kunigai: kun.
mėjimas lietuviu tautai, pasaulio
Myk. Jodka, kun. Ant. Lubickas,
lietuviams ir Lietuvai.
du marijonu klierikai iš Rosario,
PLB Valdyba sveikina profesorių
Brandelero Ramon ir Villan Alci
dr. Broniu Vaškelį, linki jam pras
des, klierikas iš Sarandi, Daniel
mingo lituanistinio darbo, ir šia
Aguilera, kun. Alberto Sasso, pilna
proga kviečia pasaulio lietuvius dar
bažnyčia tikinčiųjų.
daugiau visokiais būdais remti Li
Laidotuvių apeigas Sarandi ka
tuanistikos Katedrą.
puose atliko kun. Juozas Margis,
Vytautas Kamantas
atskaitydamas vienuolio laidojimo
PLB Valdybos pirmininkas
maldas, o kaimynas ir choristas Pi
jus Sakalauskas pasakydamas atsis
Lituanistikos tyrimo ir studijų
veikinimo žodį. Laidojimo vieta Sa
centras (Pasaulio lietuvių archyvas
randi kapuose, centrinėje vietoje:
ir Pedagoginis lituanistikos institu
3 division, 31 sekcija ir 26 kapas.
tas) mokslo studijų reikalams da
PASAULIO LIETUVIŲ
bar renka knygas rašytas pokarinė
BENDRUOMENĖ
je Lietuvoje. LTSC darbuotojai at
vyks j knygų aukotoju namus, jei
LITUANISTIKOS KATEDRA
taip aukotojams lengviau. Knygų
PRADEDA DARBĄ
aukos irgi nurašomos nuo valdžios
Pasaulio Lietuviu Bendruomenės
mokesčiu. LTSC pateiks užpildytą
Valdyba su malonumu praneša lie
mokesčiu formą. LTSC adresas:
tuviu visuomenei, kad Illinois uni
5620 So. Claremont, Chicago, IL
versitete Chicakoje pakvietė profe
60636 USA. Telefonas (312)
sorių dr. Broniu Vaškelį vadovauti
434-4545. Iš anksto liekame dėkin
Lituanistikos Katedrai. Profesorius
gi*

LIETUVIAI PASAULYJE
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUSIAM
MŪSŲ BROLIUI
PIJUI GUDELEVIČIUI

metu liepos 17 d. mirė
Brolis Pijus Gudelevičius, Marijonu
vienuolyno narys Avellanedos mies
te, Buenos Aires provincijoje, Ar
gentinoje, palaidotas liepos men.
18 d. Sarandi kapuose.
P. Gudelevičius gimė 1912 m.
spalio mėn. 15 d. Šaltininkų kai
me, Krosnos parapijos, Marijampo
lės apskričio. Pradžios mokyklą
lankė Krosnoje. 1928 metais turė
damas 16 metu amžiaus jstojo j
Marijonu vienuoliją Marijampolėje.
Po metu užbaigęs naujokyną 1929
m. gruodžio 8 d. padarė vienuoliš
kus jžadus. Marijampolės vienuoly
ne išbuvo apie tris metus, du me
tus marijonų ūkyje — Patašinėje.
1934 metais Marijonų generolas
Tėvas Cikota brolį Piju išsivežė
Romon, kur apsigyveno centrinia
me name ir ėjo įvairias pareigas
per 16 metų. Romoje lankė muzi
kos konservatorijos mokyklą “Mu
sica sacra".
1950 metu spalio mėn. pabaigo
je atvyko j Argentiną ir apsistojo
Aušros Vartų lietuvių parapijoje,
kur įsijungė j naujo pasirodžiusio
laikraščio “LAIKO" administravimo
darbą, vėliau įsigijus nuosavas spaus
dinimo mašinas liko visos spaustu
vės administratorium iki pat savo
gyvenimo pabaigos.
Brolio Pijaus veikla neapsiribojo
vien tik administracija, bet pasi
reiškė visuotina veikla lietuviu tar
pe. Jis buvo nuolatinis vargoninin
kas ir choro vadovas po muz.Vac
lovo Rymavičiaus mirties, be to r
lietuvių -salės administratorius, įvai
riu švenčiu ir kelionių organizatoŠių

cyRso

audiovisual^

DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Caixa Postai 4421
01000 São Paulo, SP.
2K9

Fone: 273-0338

Rua Juatindiba, 28
03124 São Paulo, SP.
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KANADOJE

ŠV. KAZIMIERO 500 METU
MIRTIES SUKAKTIS (1484-1984)

Religinio pasaulio lietuvių katalikų
kongreso

PROGRAMA
Rugsėjo 1, šeštadienis

10 v. r.

atidarymas (organizacinio
komiteto pirmininkas dr.
Juozas Sungaila, Centrinio
šv. Kazimiero sukakties
komiteto pirm. Vytautas
Volertas, vysk. Vincento
Brizgio invokacija).

10.30 v.r. paskaita "Kazimiero
Šventumas ir lietuviškumas"
— kun. Prof. Paulius Ra
bikauskas, SJ, iš Gregorinio universiteto Romoje.

LIETUVA

Antanas Diitkus

UETOVIŲ SPflĮJOB BRnZILIlOJ
Tąsa iš 27

(1866)

nr.

KLEMENSO JŪROS
.
"DIEMEDŽIO ŠAKELĖ"
Šiais metais, (1984), lietuvių
dailiosios literatūros rinkoje, Brazi
lijoje, pasirodė rašytojo, Klemenso
Juros, naujas poezijos leidinys
"Diemedžio Sakelė". Knyga, paties
Autoriaus įrašu (autografu), —
"Kolegiškos pagarbos ženklui..." —
gavau. Mano bičiuliškas
ačiū.

11.30 v.r. paskaita "Krikščionybės
ir ateizmo grumtynės mu
sų tautoje" — dr. Juozas
Girnius, buvęs "Lietuvių
enciklopedijos", žurnalo
"Aidai" redaktorius, filo
sofinių studijų ir įvairių
veikalų autorius iš Bosto
no.

Pietų pertrauka
p. p.

8 v.v.

8 v.v.

vakaronė — sceninė jau
nimo programa (kazimierinis montažas, duetas ir
kt.), pabendravimas jauni
mo ir kitų kongreso da
lyvių.
opera "Dux Magnus" Ryersono teatre (43 Gerrard
St.E.). Kompozitorius ir
dirigentas — Darius La
pinskas, libreto autorius
— Kazys Bradunas. Smul
kesnė informacija apie
operą — atskirame leidi-

nYJe-

.x.x.x.
įžanginėje knygos dalyje (prolo
ge), Poetas, O. Tarrieri mintimis,
sužadina ir iškelia mumyse gludumęje tunojančius poeto sielos vir
pėjimus:
"Poezijos pulsu nuplevena buvi
mas;
Poezijos pulsu prasideda rytas,
pasaulis, diena, daina ir naktis;
Poezijos pulsu sužėri... pirmasis
vilties spindulys".

Tačiau, poetas žėrinčios vilties
spinduliuose nesuranda patenkinan
čio sielos jausmo, ir toliau bevil-..
tiškai tęsia savo kelionę,
"Dainuodamas graudžiai... ilgesio
dainą, tylos irklais irdamasis per
sunkiai užmigusią ašarų jurą...",

Bevaizduojant savo valtį "tylos
irklais ašarų jūroje", poetui atgims
ta gyvenimo pulsas; jis pabunda ir
pasisako (portugališkai), — kuo jis
norėtų būti:

iki 2 v.

2 v.p.p. svarstybos (simpoziumas):
"Religinė išeivijos jaunimo
orientacija — kas stiprina
ir kas silpnina jo tikėji
mą" — vadovė Gabija
Juozapavičiūtė-Petrauskienė;
nariai — Laima Gustainytė-Underienė, Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, dr. Sau
lius Jankauskas, stud.
Edis Putrimas.

spalva, nubaltinta galva, barzdotas
Autoriaus atvaizdas, kuris daro la
bai gilios praeities jspudj.

KLEMENSAS JŪRA
"Diemedžio šakelė" Autorius

Keletą žodžių iš knygos ir apie
knygą.
Poezijos leidinys apima 140 psL,
gražiai apipavidalintas, dailininko
Pauliaus Jurkaus pieštas viršelis,o
vidų puošia, žydinčios obelies

Rugsėjo 2, sekmadienis
1.15 v.p.p. pamaldos Sv. Mykolo
katedroje.
3 v.p.p. opera "Dux Magnus"
(antras spektaklis) Ryersono teatre.
7.v.v.
pokylis ir kongreso užbai
ga "Royal York" viešbu
tyje. Baigminis rengėjų
žodis ir kongreso manifes
tas.

"Eu quero ser um vento com
asas eternas e vivas;
as nuvens geladas;
uma lágrima do inocente;
um sopro de invisível vento..."

Besiblaškydamas šaltųjų Andų
kalnų vėjų sūkuriuose, juodųjų ju
rų ašarose, rankomis suspaudęs sa
vo gyvenimo kelionės lazdą, pavar
gęs, ilgesio slegiamas, nostalgiškai
sušunka:
"Ok, laimingas žmogus, kuris
turi tėvynę,
Tą žemės lopeli — pavadintą
savu;
Nors menką, pakrypusią gryčią
šiaudinę,
Kvepėjimą pievų, kušdesj javu".

Bus daugiau
LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIŲ KALBA

Organizacinis komitetas

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

---------------------------------------------------- ADVOGADOS -------------------------------- —---------------

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS
LIPINĖLIUS - Adesivos

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. • conj. 9 • Fone: 3 7-8958

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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'land;. Taip, kad keli milionai iš
girdo apie Lietuvą, sužinojo kur ir
kas ji yra, matė gražiu Lietuvos
"Aštuntas... Kongresas"
vaizdų, susipažino su LKB Kroni
MAŽAS
BŪRYSka, su Sibiro lietuvaičiu maldakny
DIDELIS
DARBA! ge, su pogrindžio spauda, su šv.
Kazimieru... Lietuviai sveikino vie
Maža ir jaunutė Venezuelos lie
ni kitus tokiu pasisekimu; iš Šiau
tuviu kolonija, tačiau ir Šiuo me
rės Amerikos tautiečiai stebėjosi,
tu įrodė, kad gera valia, sujung
kad jie, tenai, nei už didelius pi
tam jėgom ir nusistatytais tinka
nigus panašios programos negautų;
mais planais, galima daug pasiekti.
o sovietu ambasada krimtosi nagus
Taigi ir VIII Pietų Amerikos Lie
ir klausėsi: iš kur tie lietuviai,kad
tuviu Kongresas, nors negausus da
net TV programas užpildo?...
lyviu skaičiumi, pasiekė, man at
Atidarymo iškilmėms pamaldos
rodo, gan geru rezultatų. Laukiam
vyko Karako katedroj. Mišias laikė
dabar oficialaus kongreso darbu
pats Šv. Tėvo Nuncijus, o lietu
paskelbimo, rezoliucijų bei iliustra
viai įstengė pasirodyti darniai ir iš
tyvi nes medžiagos. (Visos kongreso
kilmingai. Tačiau kas gal dar įspū
kalbos buvo rašomos j juostelę ir
dingiau, tai pasirodymas Simono
pagrindiniai vieši kongreso aktai
Bolivaro aikštėj. Tenai, prieš Pietų
buvo filmuojami, taigi yra nema
Amerikos Išlaisvintojo paminklą, vi
žai dokumentinės medžiagos).
sų lietuviu vardu gėlių vainiką pa
Man, kai vieninteliam Brazilijos
dėjo paties Reagano atstovas iš
didžiosios lietuviu kolonijos atsto
Baltųjų Rūmu, Linas Kojelis, dūdiŲ
vui bei Pietų Amerikos lietuvių
orkestrui grojant Venezuelos ir Lie
kunigų vienybės pirmininkui, čia
tuvos himnus. O juos grojo milici
tenka išskirtina garbė — ir privile
jos orkestras — Banda Marcial de
gija — perduoti tik kelis pirmuo
Caracas. Kaip nesijaudinti su tokio
sius asmeninius įspūdžius bei įver
orkestro palyda giedant tą Tautos
tinimus.
Himną, už kurį tenai, Lietuvoj,
Maža, kaip minėjau, tautiečiu
gautum kalėjimo ar net ko nors
skaičiumi, ir jaunutė kolonija, o
daugiau. Ir matant tolimam Vene
įstengė aplink save sudaryti tokį
zuelos dangui laisvai plevėsuojant
įspūdį, tartum čia būtų milžiniš
Lietuvos Trispalvę.
kos masės žmonių ir kažin kieno
Lietuviai ir čia sveikinosi su
palaikomos organizacijos.
Pirmiausia jau keli mėnesiai prieš ašarom akyse.
Tuoj pat vyko PAKongreso ati
kongresą plačią venezueliečių visuo
darymas ir iškilminga plenarinė se
menę dažnai pasiekdavo įvairūs ir
sija. Tuo pačiu ir atidarymas II
įvairiom temom straipsniai, kuriuo
Pietų Amerikos Lietuviu Jaunimo
se tačiau tai vienu, tai kitu būdu
suvažiavimo. Invokacija, prezidiumo
vis būdavo paliečiama Lietuva ar
ir komisijų sudarymas, darbotvarkės
Lietuvos reikalai. Ką, aišku, paste
bėjo ir skaitė ne tik eiliniai didžių priėmimas. Sveikinimai. Kongreso
darbai.
jų dienraščiu skaitytojai, o ir insti
Bet apie tai — vėliau.
tucijos, kai amerikiečiu ir sovietu
Čia tik pabrėžtina, kad Kongre- ambasados. Ypač šiems pastarie
sas bei Jaunimo Suvažiavimas vyko
siems visa tai dirgino nervus.
šv. Kazimiero Jubilėjaus Šviesoje
Kongreso išvakarėse Venezuelos
ir minint 730 metu nuo Mindaugo
TV įregistravo "sekmadienines Mi
krikšto ir jo vainikavimo Lietuvos
šias", kaip kad daroma ir čia,Bra
karaliumi. Visi kongreso darbai bu
zilijoj; tik kad ten visa Mišių te
vo vedami Šūkio: "Visi ryžkimės
ma buvo šv. Kazimieras ir perse
Lietuvai."
kiojama Lietuva. Mišias laikė vys
kupas, Karako augziliaras; altorių
Kun. Pr. Gavėnas
supo jaunimas tautiniais rūbais ir
Sabe, mamãe,
su (net Šešiom) Lietuvos Trspalvėm;
quando você olhou para mim
gražiai, žavingai, jaunatviškai giedo
e sorriu, então
foi
nesse instante
jo mažas lietuvių choras (Televizi
que eu comecei a nascer.
joj matėsi tik dirigentas, Algis Dug
(Ivone Moreno)
nas, ir pirmieji smuikininkai, tačiau
klausytojui sudarė įspūdį, kad ten
DR. JONAS NICtmCIÜKAS
nors 50 choristu gieda.). Gi koCIRURGIÃO DENTISTA
mentaristas visokiais būdais priminė
CROSP. 6049
Lietuvos priespaudą ir josios teisę
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
laisvai apsispręsti. Sekmadienį tos
Mišios buvo perduotos per du
V. Prudente - Fone: 273-6696
TV kanalus, kiekvienas po pusva-

MŪSŲ ŽINIOS

IŠVYKO PREL.

RAGAŽINSKAS

Šio mén. 7 dieną, Prel. Pijus
Ragažinskas išskrido j Montreal).
Iš ten dalyvaus 29 ir 30 rugpiūčio, Toronte, lietuviu kunigu suva
žiavime. Po to, dalyvaus Šv. Kazi
miero sukakties kongrese, kuris
įvyks tame pačiame Kanados mies
te, 1 ir 2 rugsėjo.
Be kitu kongreso renginiu yra
"Dux Magnus" opera, sukurta Šv.
Kazimiero garbei, parašyta poeto
Kazio Bradūno ir kompozitoriaus
Dariaus Lapinsko.

VOLUNGĖS CHORAS
Išrinkta nauja Volungės choro
valdyba: Pirmininkė — Elizabete
Vazgauskas; vicepirmininkas — Mar
cos Sauka; iždininkas — Stasys
Žūtautas; sekretorės — Cristina Zaluba ir Priscila Gercov. Dirigentė:
Lucija Banys; Pianistė — Claudia
Daniel.
Brazilijos Lietuviu Bendruomenė
įteikė naujai valdybai "Volungės"
santaupas, Cr$.2.709.922,21, suma
kuria sudaro 1981 Naujų Metų
sutikimo pelnas priaugęs^ palūkanų
ir pinigu pataisos per tą laikotar
pį. Iš šių pinigu, Volungės valdy
ba jau susimokėjo pianino pataisy
mą kuris kainavo Cr$. 500.000,00.
Linkime naujai valdybai geriau
sios sėkmės.

Brazilijos Lietuviu Bendruome
nės Valdyba ir Taryba
ŠVENTO

KAZIMIERO STOVYKLA

Nós achamos que o acampamento foi ai
go muito positivo. Foi uma oportunidade
de se ter contato com a natureza, de cur
tir um pouco a liberdade. Achamos que u
to é muito válido para a formação moral
do indivíduo, pois, este além de ter temp»
e um lugar para meditar junto à natureza,
aprende um pouco mais a viver em socieo
de e aprender até a sobreviver utilizando
rudimentares instrumentos.

Ricardo Petnys 14 anos
“Grupo dos Ereliai"

LIETUVI.
Ar jau susimokėjai sblidarumo mo
kestį BLB-nei 1984 metams? Su šiuo
įnašu tu paremsi lietuvišką veiklą ir lie
tuvybės išlaikymą šiame krašte ir dar
tau bus pasiųstas "PASAULIO LIETU
VIS".
Įnašas Cr$.5.000,00 metams, kurį
galite sumokėti "Mūsų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiusti čekį Comunidade
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindiba, 28 — CEP. 03124 — Sao Paulo.
IIHUIflUIIT Į
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LIETUVĄ"

galite nusipirkti Vila Zelinos laikraščių
kioske, šalia bažnyčios, Av. Zelina.
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ŠAUNIOS VESTUVĖS

AR ATSIRAS TALKININKU?...
Ivairiuose kultūringuose kraštuose
atsiranda išimtinai talentingų šeimų,
kaip štai — "Dainuojančiu šeimų".
Atsiranda ir stebėtinai reprezentatyviniu šeimų, galinčiu atstovauti sa
vąjį kraštą — miestą — įstaigą, or
ganizaciją.
São Paulo lietuviu tarpe taip
pat yra ir talentingu ir reprezentatyviniu šeimų.
Organizuojant Kazimierines Jubi
liejines Pamaldas už Lietuvą, tačiau
pasigendama ryžtingesnio pasiauko
jimo atstovauti koloniją Sv. Mišių
Aukoje — ar su giesme, ar kaip
aukų nešėju, tautiniais rūbais apsi
rėdžiusiuDėl mažadvasiškumo sunku, ką
nors pasiekti, nes menkadvasiškumas nieko nenuveiks.
Klausimas — ar atsiras ateityje
savanoriu talkininku — galinčiu dar
vieną dalyką daugiau padaryti,taip,
kad pasitarnavus ir Tautai ir Baž
nyčiai ir musu merdėjančiai kolon i ja i.
KAZIMIERINĖS PAMALDOS UŽ
LIETUVĄ JUNDIAI KATEDROJE

Kazimieriniai jubilėjaus metai jau
įpusėję. Svarbu, kad kuo daugiau
São Paulo ir kitu Brazilijos mies
tu parapijos (ypač ten kur yra lie
tuviu) turėtu progos pasimelsti už
Lietuvą ir susipažinti su jos globė
ju Sv. Kazimieru.
Toje pamaldų programacijoje įei
na ir Jundiai miesto katedros pa
rapija, N. S. Desterro. Mons. Ha
milton mielai priims ir Jundiai ir
kitu apylinkių lietuvius šių metu
spalio 21 dieną, 3-čią mėnesio sek
madienį, 11 valandą.
Pramatoma, kad pamaldose daly
vaus "Petro Perkumo oktetas", o
musu jaunimo atstovai neš aukas
ir eis garbės sargybą prie altoriaus.
Svarbu, kad kadaise užmiršta
"TYLOS BAŽNYČIA LIETUVA"
dabar baigtu su tyla, nes šiuo at
veju tyla yra bloga byla kenčian
čiai musu Tėvynei.
Tas priklauso ir nuo mūsų pa
čiu religinio — patriotiško dosnu
mo, ir čia pat Sanpaule, ar kitur
SP. provincijoje, ar net ir kitose
keliose Brazilijos Valstijose.
Šiais 1984 metais iš viso yra
apie 20 vietovių — kur jau būtu*
— ar jau pramatoma būti.
Vardan tos Lietuvos Vienybė
ir dosnumas težydi.

Sv.

Kazimiero Parapija
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Šeštadienį, 4 d. rugpjūčio, Sv.
Juozapo bažnyčioje, Vila Zelinoje,
kun. J. Šeškevičius palaimino nau
ją, lietuvišką šeimą. Priėmė santuo
kos sakramentą, Klaudijus Butkus,

Jono ir Elenos Butkų sūnus, me
chanikos inžinierius, veiklus skautas-vytis, "Nemuno" šokiu grupės
akordeonistas, anksčiau buvęs "Rū
telės" Šokėjas ir "Volungės" cho
ristas, su Rosana Jurčiukonyte, Jo-'
no ir Luzijos Jurčiukoniu dukteria,
vyr. skaute, buvusia "Rūtelės" šo
kėja, baigusia Farmacijos ir Bio
chemijos fakultetą.
Per vedybų apeigas, giminės ir
draugai pripildė visą bažnyčią,kur
buvo galima išgirsti GOUNOD
Ave Maria,
kurią birbyne pagro
jo muzikas Antanas Golskis, pa
lydimas vargonais.
Po to Braz.Liet. Sąjungos salė-’
je įvyko Šaunios vaišės ir smagus
pobūvis.
Dalyvis

Rašo žurnalistė Snieguolė Zalatorius.

KAZIMIERINIILĮ METŲ PAMAL
DOS UŽ LIETUVĄ
CARAPICUIBOJE, SP.
Praeitą sekmadienį (Vili. 12), 9
valandą, Šv. Jono Krikštytojo (ma
triz) parapijoje, Carapicuiba, SP.,
kun. Petras Urbaitis laikė Mišias
už Lietuvą labai perpildytojezviso
kio amžiaus žmonėmis, bažnyčioje.
Po pamaldų kunigas aplankė kai
kurias lietuviu šeimas.
Carapicuiba yra pažįstama kaip
sparčiai augantis, beveik' atskiras
miestas, turintis įvairiu ekonominiu
ir socialiniu problemų.
Keli šimtai tūkstančiu Carapicuibos gyventoji^ teturi vos tik ketu
rias parapijas, bet turi dar apie
90 bažnytiniu bendrijų. Negausiems
vietos kunigams daug padeda dia
konai ir jaunimas.
Svečiui kunigui klebonas kun.
Klaudijus labai dėkojo už talką ir
kvietė dažniau talkon ateiti. Be
talkos vienišam klebonui yra be
veik neįmanoma aptarnauti parapi
ja, kelias koplyčias ir kelioliką
bažnytiniu vienetu.
Kukliuose Dievo namuose, jautė
si didelis žmonių pamaldumas ir
entuziastiškas sutartinis giedojimas.
Atrodo, kad vargdieniai yra tie
Dievo išrinktieji, pasiturintiems, ap
sileidėliams įspėti.

Dalyvis

ŠILINĖS ATLAIDAI
Šilinės atlaidai ir Tautos Diena
numatyta Mokoje, atremontuotoj
šv. Kazimiero salėj, rugsėjo (setem
bro) 2 dieną. Pamaldos ir minėji
mas, prasidedant 16 valandą.
SPAUDOS DIENA

Spaudos diena numatyta spalio
(outubro) 14. Vieta ir programa
bus skelbiama vėliau.

Mielas Kunige.

Dėkoju Jums už pagalbą, prie
žiūrą ir patarimus man beviešint
Brazilijoje. Atleiskite, jeigu kas bu
vo ne taip.
Esu patenkinta Kara koše -Tik la
bai daug "rašymo" ir nesimato
galo. Amerikoje - Čikagoje perda
vė mano pasikalbėjimą apie PUC
I-vi'ų jt. kursus su H. Mošinskie
ne per "Margučio" radijo valandė
lę prieš 2 savaites, (maždaug). Esu
dabar užsiėmusi su PALKongreso
nuotraukomis bei straipsniais.

Venezuela — Caracas
1984. VIL 28

Viso geriausio^Snieguolė

PADĖKA
L K. MOTERŲ DRAUGIJAI
Kunigu Dienos (VIII. 19) geres
niam įprasminimui, L. K. Motery
Draugija, iš savo kruopštaus labda
ros darbo santaupų, paaukojo Šv.
Kazimiero Asmeninei Parapijai ir
perdegusios elektroninės graviuravimo lemputės išlaidoms —
— Cr$.200.000,00 kruzęirų.
Visagalis, Visažinąs Dievas teatly
gina dosniom aukotojom ir telai
mina jy šeimas bei ateities labda
ros darbą.
Šv.

Kaz.

Asm.

Parapija

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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_Si© "WIL"iwmerio
garbės leidėjas

LAISVĖS PAMINKLAS V.ZELINuJE
Pereitą sekmadienį Sąjungos-Alianęa salėje įvyko Tėvu pagerbimui
pietūs, kurių pelnas skiriamas lietu
vių paminklo statybai, Praça Repu
blica Lituana, Vila Zelinos aikštėje.
Pietus suruošė Muziejaus ir Ar
chyvo komisija, kartu su Lietuvių
Sąjunga-Alianęa. Pravedė ponia Al
dona Valavičienė, komisijos pirmi
ninkė.
Ta proga, p. Aldona Valavičienė
įteikė šių metų Imigrantų Kultūri
nės Parodos menininkams ir talki
ninkams padėkos lapą.
P. Aleksandras Bumblis, SąjungosAlianęa pirmininkas, pradedant pie
tums, paprašė minutės tylos pagerb
ti mirusius tėvus. Kieme, fantų ba
rakas, davė progos dalyviams pamė
ginti savo laime. Po pietų, sekė
bingo lošimas. Linksmoje nuotaikoj
parengimas pasisekė ir paliko*
Cr$. 1.198.374,00 gryno pelno.
Prie šio pelno reikia pridėti pir
mą asmenišką auką. Antanas Augustaitis, negalėdamas dalyvauti pietuo
se, pasižadėjo paaukoti Cr$. 50.000,
00.
Tikima, kad Ši auka nebus pas
kutinė. Reikėtų kad Brazilijos lie
tuviai, ypač mūsų biznieriai, kiek
vienas sulig savo galimybėmis, pa
remtų tokj kilnų tikslą. Kodėl šia
proga neparodyti musų meilę mu
sų pavergtai tėvynei? Prisiminkime
kad kitos S. Paulo kolonijos turi
pasistačiusios savo paminklus —
italai, ispanai, armėnai, libaniečiai.
Kodėl negali turėti ir lietuviai?
Nepraraskime šios progos kada Vi
la Prudentes rajono administracija
jmums yra palanki. Prieš tris me
tus politiniai pasikeitimai neleido
mums lietuviams, šį tikslą įvykdy
ti. Dabar, rajoninė administracija
pertvarko šią aikštę ir sutinka su
paminklo statymu.
Per pietus paminklo piešinys bu
vo įstatytas salėje. Jis yra labai
panašus j Kauno laisvės paminklą,
komunistų nugriautą per musų tė
vynės okupaciją.
Vila Zelina yra žinoma kaip lie
tuvių rajonas S. Paulyje. Tai be
abejo, pastatyti tokj paminklą Vi
la Zelinos aikštėje, kuri pavadinta
Lietuvos vardu, prie lietuvių baž
nyčios, yra tinkamiausia vieta.

Šimonis

petras

kurj, rugpjūčio 16 dieną sulaukusį
žmona, dukterys, žentai ir anūkai,
cjja bei administracija, dėkinga už
biavimą lietuviu spaudos palaikymo
čiausiojo palaimos.

80 metų, nuoširdžiai sveikina
Prie jų jungiasi ir ML redakJubiliato pavyzdinga bendradardarbe, ir linki gausios Aukš-
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PUC
CURSO DE LÍNGUA E CULTURA LITUANA

2o Semestre
Para iniciantes e adiantados
Início: 18 de agosto de 1984
Término: 9 de,dezembro de 1984

Aulas aos sábados: das 9 às 12 horas
Vagas limitadas

Inscrições: R. Min. Godoy, 1029, 3o and. s/334
Informações: Tel. 63-7344 — Sr. Tatarünas

lietuvių kunigų ir misijomerių.

KUNIGŲ JUBILIEJAUS SUKAKTIS

Šv. Kazimiero Asmeninės
Parapijos Maldos Apaštalavimas

Malonu ir pareiginga sveikinti
ir gausios Dievo Palaimos melsti
POMIRTINĖS MIŠIOS
KLEBONUI PRANUI GAVĖNUI,
Už KAZĮ ir MARIJĄ JŪREVIjo kunigystės 35-rių metų sukakty
ČIUS bus laikomos šv. Mišios, at
je.
einančio rugsėjo (setembro) 2 die
Ta pačia proga sveikiname ir
ną, 8 valandą, Šv. Kazimiero pa
musų maldą, užtikriname buvusiam
rapijoje.
Kinijos misijonieriui, KUN.PETRUI
Gimines ir pažįstamus nuoširdžiai
URBAIČIUI, šio rugpjūčio 15 die
kviečiame pamaldose dalyvauti.
ną pradedančiam 45-tuosius kuni
Iš anksto visiems dėkoja.
gystės metus.
Viešpatie, duok mums daugiau
Marija Jurevičiūtė Terelienė
====»—< .----- - -------- —- --------------------- -- —---- —................................ ..

DALYVAUKIME
KUN' PRANO GAVĖNO

Pagerbime Jo 35 m. Kunigystės ir 45 m. salezietiško
gyvenimo sukaktuvėse

Rugpiučio 19 dieną
CLUBE JUVENTUS patalpose
Programa:

9:30 vai. — Iškilmingos mišios Klubo koplyčioje —
įėjimas per R. Com. Roberto Ugolini

12:00 vai. - FEIJOADA
klubo iškilmių salėje — R. Juatindiba
Pakvietimai

pietums gaunami Šv.

' ir pas

Liudą

Kazimiero parapijoje

Raiicką

Komisijos narys
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

,

Kviečia Brazilijos

Lietuvių Bendruomenė

