
KODĖL POPIEŽIUS NORĖJO 
NUVYKTI LIETUVON RUGPIŪ- 
ClO 26 ?

Lietuvoj švenčiama dviguba šv. 
Kazimiero šventė: kovo 4, jo mir
ties metinės ir liturginė šventė,nu
statyta Popiežiaus Urbono VIII 
1636 metais; kiek vėliau Pop.Ino
centas X paskelbė šv. Kazimiero 
kuno-relikviju perkėlimo šventę, 
švenčiamą pirmą sekmadienį po 
Marijos Dangun Paėmimo šventės 
oktavos, kuri Bažnyčios skelbiama 
kaip šv. Kazimiero — jaunimo glo
bėjo — šventė. Šiemet ji išpuola 
rugpiūčio 26; ir Lietuvos vyskupu 
nustatyta kaip oficialus šv. Kazi
miero metu uždarymas.

šv. Tėvas, negalėjęs nuvykti Vil
niun ir tenai, su Lietuvos vysku
pais, pradėti šv. Kazimiero Metus, 
juos pradėjo su visiems žinomom 
iškilmėm šv. Petro bazilikoje, Ro
moj, su kviesdamas visos Europos 
Vyskupu Konferencijų nors pirmi
ninkus (negalint nei vienam iŠ Lir 
tuvos atvykti); tai tikėjosi galėsiąs 
nuvykti Lietuvon nors Kazimieriniu 
Metu uždarymui, rugpiūčio 26. Ta
čiau "gaspadorius", su tuo nesuti
ko - ir Popiežiui neleido Lietu
vos aplankyti. Matyt, bijo, ir turi

Bendras vaizdas šv. Petro bazilikoje laike šv. Kazimiero Jubiliejinių pamaldų kovo 4 cL
» . ‘r-

ką nors nuslėpti. Juk tenai "pil
niausia laisvė". Tai ar Popiežius 
nenorės aplankyti, pavyzdžiui, to
kios Vilniaus katedros... kuri tik 
paveikslu galerija; ar nenorėtu pa
matyti šv. Kazimiero tautinę baž

nyčią... bet kad ten tik ateizmo 
muziejus; ar nenorėtu susitikti su 
Lietuvos tikinčiaisiais? Bet kad ten 
visi, pagal sovietu propagandą, visi 
atmetę Dievą, visi bedieviai, ateis
tai...
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URSS proíbe João Paulo II
»

ADE DO VATICANO — O 
l&apa João Paulo n revelou ontem 
que as autoridades soviéticas o proi
biram de visutar a Lituânia e levar 
pessoalmente sua mensagem aos 2,5 
milhões de católicos que vivem nessa 
nação báltica anexada pela URSS no 
início dos anos 40 e transformada 
numa República Socialista Soviética 
(as outras duas são a Estônia e a 
Letônia). “Não me foi proporcionada 
a alegria de efetuar minha desejada 
peregrinação de fé e amor a Vilnius, 
para orar ajoelhado perante o tumu
lo do Santo, e nem mesmo de enviar- 
vos minhas saudações através de um 
emissário”, disse o papa, num tele
grama que enviou ao presidente da 

Conferência dos Bispos da Lituânia, 
monsenhor Liudas Povilonis Em 
abril do ano passado, o episcopado 
lituano enviara um convite a João 
Paulo II para que assistisse às cele
brações do quinto centenário da 
morte de São Casimiro, o padroeiro 
da Lituânia, assim como da Polônia, 
terra natal do nontífic&__O ponto 
culminante das solenidades será ho
je, em Vilnius, e o papa prometeu 
que celebraria uma missa especial 
em sua capela particular, na residên
cia de verão de Castel Gandolfo.

No telegrama enviado pelo papa 
aos bispos lituanos nada se diz a 
respeito dos motivos que foram ale- 

, gados pelas autoridades soviéticas 
i para proibir a visita, que seria só de 
1 um dia e teria caráter únicamente 

pastoral. A Lituânia concentra a 
maior comunidade católica da União 
Soviética. Apesar dos esforços em
preendidos pelas autoridades do Gre
mlin com o objetivo de suprimir a 
religião com o aprisionąmento ę q 
exílio de centenas de padres, os cató
licos constituem hoje 80% da popula
ção lituana. A visita do papa certa
mente reforçaria a resistência dos 
católicos lituanos e essa póde ser a 
razão pela qual os dirigentes soviéti
cos decidiram proibir a peregrinação 
do pontífice.

Lietuvos nacionalinė 
M Mažvydo bjbliotcka
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Miela sese,
Šiandien, pirmąją Gegužės mėn. 

sekmadienj daugelis meldžiasi už 
motinas ir jas sveikina. Jau 33 
metai prabėgo nuo to momento, 
kai mano geroji motina iškeliavo 
pas Viešpatį, — ją galiu pasveikin
ti tik malda. Dieviškoji Apvaizda 
per 22 kunigystės metus leido 
man turėti ne vieną motiną, ku
rios su didele meile ir rūpestingu
mu padėdavo man įvairiuose reika
luose bei rūpesčiuose. Visas jas 
prisimenu, meldžiuosi ir sveikinu. 
Daug metų žemiškąją motiną pa
vadavote Jūs (ir tepavaduojate iki 
šios dienos), todėl šiandien mel
džiu visų gerybių Kūrėją, kad su
teiktu jums geros sveikatos, o ypa
tingai turtingą ir dorybėmis žydin
ti dvasinį gyvenimą.

Vos išsiunčiau jums balandžio 
mėnesio laišką, kai sekančią dieną 
gavau nuo jūsų. pirmą laišką, rašy- 

c tą kovo 15 d. Ačiū, jis man bu- 
.. vo labai mielas. Kadangi žmogus
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yra gyvas ne vien duona, todėl 
neatsižvelgiant j tai, kad aš para-
šysiu tik kartą j mėnesį, jūs rašy
kite dažniau ir kiekviename laiške 
parašykite kuo daugiau geru min
čių. Jei rašymas sudarytu sunku
mu, paprašykite kad kas nors pa
būtu už sekretorių. Jei net šv. . 
Rašto rašytojai turėdavo sekreto
rius, tai juo labiau jais galite pa
sinaudoti jūs.

Balandžio mėn. 18 d. man bu
vo labai brangi — dėkoju Viešpa
čiui už kunigystės dovaną. Prieš 
22 metus, trečiadienį prieš Vely
kas (lygiai kaip šiemet) virpančio
mis širdims dešimt dijakonu žengė
me prie Katedros didžiojo altoriaus, 
parpuolę ant žemės meldėme kan
kinius ir Šventuosius globos, o po 
to Telšių vyskupas Petras Maželis 
suteikė kunigystės šventimus. Ba
landžio 23 d. (antrąją Velykų die
ną) savo gimtinės parapijos bažny
čioje aukojau pirmąsias šv. Mišias. 
Be galo esu dėkingas Viešpačiui 
ir už kunigystę ir už nueitą ke
lią. Nuolatos jutau dabojančią Ap
vaizdos ranką ir tik tos rankos 
prilaikomas, kaip brangu perlą iš
saugojau kunigystės idealą. Atrodo, 
tie 22 metai nebuvo tuščiai pra
leisti, nors, jei būčiau mokėjęs to
bulai bendradarbiauti su Dievo ma
lone, rezultatai būtu buvę kur kas 
geresni. Tebūna Viešpats man gai
lestingas, kur apsileidau ir ko ne
padariau taip, kaip turėjau padary
ti. Dabartinis mano gyvenimas gal- 
užpildys tas spragas, kuriu pasitai
kė mano pastoracijoje.

Daug džiaugsmo atnešė šv. Vely
kos. Kur bebūtum, o mirtį nuga
lėjęs Kristus tave pasiekia ir atgai
vina. Kaip liūdna būtu gyventi,jei 
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nepažintum šito kenčiančio, mirš
tančio ir prisikeliančio Viešpaties. 
Su šventu širdies virpuliu prisime
nu tuos brangius šv. Velykų rytus, 
kai paėmęs monstranciją iš Kris
taus kapo užintonuodavau: “Links
ma diena mums nušvito", o tūks
tantinė minia, kaip angelu chorai, 
džiaugsmingomis širdimis tęsdavo 
šventąją Velykų giesmę su tuo ne
pakartojamai gražiu "Aleliuja".Tur
būt reikia, kad tiek tai metu ne 
lūpomis, o pačiu gyvenimu into
nuočiau prisikėlimo giesmę.

Mano gyvenime pasikeitimu ne
įvyko. Ir toliau dirbu gamyklpje, 
prižiūrėdamas švarą bei tvarką. 
Dienos bėga nuostabiai greitai.Štai 
šiandien jau metai, kai palikau 
mylimus kybartiečius, ir visus, su 
kuriais Apvaizda buvo surišusi. Kad 
tik mokėčiau tas dabarties dienas 
labai prasmingai praleisti. Padėkite 
savo malda. Jūsų pasiustu pinigu 
dar negavau, bet tikiuosi greit gau
ti. Kalendorių jau turiu ir skaiti
nėju. Kai pasirodys "liturginis mal
dynas", tikiuosi vyskupas neužmirš 
pasiusti. Banderolę, kaip esu rašęs, 
gavau ir jos turinį taupiai naudo
ju.

Už viską ačiū. Nuo brolio Jo
no jau esu gavęs du laiškus. Po 
vieną laišką gavau nuo kitu bro
liu. Gaila, kad nesu gavęs nė vie
no laiško iš kunigu. Na, bet rei
kia išmokti pasitenkinti minimumu 
visame kame. Tai būtina laimės 
sąlyga visiems. Kas daug visko no
ri, niekada nebūna ramus ir pil
nas džiaugsmo. Sveikinkite tuos, 
kas mane prisimena. Meldžiuosi ir 
visus laiminu.

Su Dievu.
kun. Sigitas 

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS 
KITU LAIŠKU NEGAUNA, TIK 
IS GIMINIU

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Gimė Lietuvoje 1938. 
įšventintas kunigu 1962. 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto 
narys. (TTG KK įsteigtas 1978 lapkričio 13 siekti 
katalikams lygių teisių su ateistais, kreipiant 
dėmesį į Bažnyčios ir paskirų tikinčiųjų dis
kriminavimo faktus).
Sumanus, drąsus ir teisingas kunigas. Būda 
mas gyvo būdo, jis sugebėjo patraukti tikin
čiuosius arčiau prie Bažnyčios visur kur jis 
dirbo; pagyvindamas jų pamaldumą savo ne
paprasta pasiaukojimo dvasia ir uždegančiais 
pamokslais. Jam atvykus į Kybartų parapiją, 
ypač gausiai pradėjo bažnyčią lankyti jauni
mas. Jis drąsiai katekizuodavo vaikus, nebijo
damas jokių bausmių.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
351 Highland Blvd.

Brooklyn, New York 11207

2



NR. 34 (1873) 1984.VIII.30. MŪSŲ LIETUVA
, " ' ... 7 Į ■» »■—.~n ■.■MlTTTri ■ - ; III ■ ■■■7 ~ ~ II I

Antanas Puikus
LIETUVIU SPlUll BRnZILIJOJ

Tąsa iš 33 (1871) nr.

Prityrę 
specialistai stengsis laikraštį išlaiky
ti taip, kad visi jį norėtų pasidė
ti ilgesniam laikui, nes jis bus 
gausiai iliustruotas vaizdais iš tėvy
nės ir iš plačipjo pasaulio. Todėl 
visa lietuviškoji visuomenė, visi tau
rūs lietuviai, kurie myli savo tė
vynę, savo tėvų kalbą ir rūpinasi 
lietuvių tautos ir jos kultūros ver
tybių ugdymu, turi aktyviai prisi
dėti prie naujos, atkurtos spaudos 
darbo, kad toji spauda būtų ta ri
šamąja grandimi, jungianti lietuvius 
j vieną bendrą šeimą ir ieškanti 
to, kas mus suburia, bet neiš- 
sklaido. Laukite tuo tikslu greit 
būsiančių informacijų, kurios su
teiks platesnių žinių../'

Kito kelio nebuvo. Išalkusi 
spausdinto lietuviško žodžio, paža
dėtojo naujo laikraščio, kolonija 
laukė ilgai. Atkurtoji prieškarinė 
"Šviesa" užgęso 1947 m., o laik
raštis pasirodė už metų laiko

Suplemento da "Nossa Lito&nia
V ien1n £áTí s^Llnksma s Lai kr as tis eiv

Amerikos Kontinente
~ Saca s ii)

Mūsų Lietuvos" vardu.
Naujas laikraštis buvo leidžiamas 

ne katalikų Bendruomenės, kaip * 
tai buvo tikėtasi, bet pavienių as
menų suorganizuotos spaudos ben
drovės vardu, kurios pagrindine 
ašimi, o taip pat ir pradėtojo lai
kraščio „Kūnas ir siela", buvo 
Juozas Matelionis, kaip tai iŠsireišC 
kusi yra duktė Maria Matelionytė 
-Tijūnėlis, savo prisiminimuose (šių 

eilučių autoriui) apie lietuvišką 
spaudą,.

Ar "Šviesa", būdama Katalikų 
Bendruomenės leidinys, turėjo kp- 
kj ryšj su pradėtu nauju laikraš
čiu "M. Lietuva", to nepasako nei 
vienas, nei antras. Žinome tik 
tiek, kad "Šviesoje" skelbiami "pri
tyrę spaudos specialistai ir rašyto
jų kadrai kaip tik ir buvo pra
džioje susimetę prie "Mūsų Lietu
vos" informuoti apie technikos lai
mėjimus, pasaulinės kultūros naujie
nas ir Brazilijos lietuvių gyvenimą. 
Specialistų kadras mėgino retkar
čiais savo skaitytojus ir "prajuo
kinti", išleisdami nemokamus laik
raščio priedus. Vienas tokių buvo 
"Linksmas laikraštis Pietų Ameri
kos kontinente", pavadintas "YLA'.'. 
"Važiuojamu" žodžiu, redakcija dė
koja savo skaitytojams, užr gerą ir 
prietielišką "Ylos" priėmimą ir 
džiaugiasi, matydama savo skaityto
jus besijuokiančius...

Nežiūrint dedamų pastangų, 
"linksmo juoko" "Yla" neparodė, 
priešingai — daugiau pykčio. Gal 
būt dėl tos priežasties, kad nesu
gebėjo prajuokinti ne tik Pietų 
Amerikos kontinento, bet nė savo 
"gizelių", antfoj dūriu "Yla" užlū
žo, palikdama savo buvimo ženklą 
lietuviškų spaudos leidinių sąraše.

Seka: Katalikų Bendruomenės 
"Žodis"
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valstybėse. Penki šimtai saleziečių ’ 
misijonierių iš Europos dirba 90-je 
misijų stočių. Saleziečiai Afrikoje 
turi 73 parapijas, 10 amatų mo
kyklų, 22 jaunimo centrus, 8 
bendrabučius, 2 raupsuotųjų kolo
nijas ir t.t.

Tose sparčiai augančiose Afrikos 
misijose jau šešeri metai pluša mū
sų tautietis kun. H. Šulcas. Vieti
nė dvasinė valdžia, pastebėjusi mū
sojo tėvynainio uolumą' bei jo dar
bus, jj paskyrė vadovauti valstybės 
sostinės misijų parapijai. Šalia Kin- 
galio miesto jis pastatė gražią it 
erdvią Šventovę, didelį jaunimo 
ce/itrą, kur vyksta įvairios amatų 
bei auklėjimo pratybos. Ten jis 
įsteigė žemės ūkio ir žūklavimo 
mokyklas, motorinį malūną, duo
dantį pragyvenimą alkstantiems jau
nuoliams.

Šiais metais kun. H. Šulcas 
trims mėnesiams atvyko j Vokieti
ją, Prancūziją, Belgiją ir Italiją 
jieškoti paramos savo pradėtiems 
darbams. Čia jis tų kraštų kalbo
mis sako pamokslus ir susirinki
muose rodo misijose paruoštas 
skaidres. Jis, kaip lietuvis yra dė
kingas visiems savo geradariams 
tautiečiams Europoje, Amerikoje, 
Kanadoje bei Australijoje.

Pažymėtina, kad kun. H. Šulco 
motina daug metų dirbo lietuvių 
saleziečių gimnazijoje Castelnuovo 
Don Bosco, saleziečių centre Fras
cati prie Romos ir lydėjo savo 
sūnų ten, kur jis ilgesnį laiką su
stodavo. Ji dirbo saleziečių virtuvė
se, talkindama ir Brazilijoje, ir Si
cilijoje ir jau keletą kartų ilgesnį 
laiką talkino savo sūnui Afrikoje.

Linkime mūsų tautiečiui misijo- 
nieriui dar ilgai purenti Kristaus 
vynuogyno dirvonus Afrikoje, gar
sinti savosios tėvynės vardą ir sa
vo pasišventusiu darbu tapti tokio 
masto misijonieriumi kaip Massaia, 
Lavigerie, Camboni ir kiti...

K. A. S.
"Tėviškės Žiburiai"

LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA
LIETUVIŲ KALBA

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

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

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. • conj. 9 • Fone: 37-8958

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
Y H 1 ——»■■■■ mu. ■....
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Augis Liepa

DVIKALBIŠKUMAS LIETUVOJE
IR IŠEIVIJOJE

(Ištrauka iŠ Augio Liepos paskaitos V. Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongrese — 1983.8.13)

Lietuviai visame pasaulyje dar nieka
da nebuvo taip arti pilno dvikalbišku- 
mo, kaip dabar. Lietuvoje beveik visi 
moka lietuviu ir rusu kalbas, o išeivijo
je lietuvių ir gyvenamo krašto kalbų: 
anglų, vokiečių, ispanų, portugalų,pran
cūzų. Istoriniu požiūriu tai gana nau
jas ir unikalus reiškinys, kad visi tautos 
atstovai moka ir vartoja bent dvi kal
bas. Kokių įtakų mūsų kalbai, mųsty- 
mui, kultūrai ir aplamai mūsų tautos li
kimui turi dvikalbiškumas?

Okupuotoje Lietuvoje
Kalbėdamas apie padėtį Lietuvoje, 

pirmiausia norėčiau išryškinti tas prie
žastis, kurios verčia lietuvius tapti dvi
kalbiais, t.y. mokytis ir vartoti rusų 
kalbų Šalia lietuvių kalbos.

Jau daug metų Lietuvos mokyklose 
įvestas visuotinis rusų kalbos mokymas. 
Visi vaikai anksčiau pradėdavo jos mo
kytis antroje pradžios mokyklos klasė
je. Pastaraisiais metais, po Taškento 
konferencijos nutarimų dėl rusų kalbos 
mokymo sustiprinimo nerusiškai kal
bančiose respublikose, vaikai pradėti 
mokyti rusiškai dar vaikų darželyje, 
nuo 5 metų amžiaus.

Čia norėčiau pastebėti, kad valdžios 
politika šiuo atžvilgiu yra gudriai prisi
dengusi laisvės skraiste. Formaliai rusų 
kalbos mokymasis mokyklose yra sava
noriškas, kaip ir lietuvių kalbos moky
masis Lietuvoje esančiose rusiškose mo
kyklose. Faktiškai gi, jeigu rusas gali 
atsisakyti mokytis lietuvių kalbos be 
jokių tolesnių pasekmių, lietuvis taip 
lengvai atsisakyti mokytis rusų kalbos 
negali. Mokytojų kolektyvas padarys 
viskų prėe to neprileisti,

l didesnius Lietuvos miestus privažia
vo daugybė rusų, ir jų kalba dabar gir
dima kiekviename žingsnyje: įstaigose, 
krautuvėse, visuomeniniame transpor
te, kieme, sporto treniruotėse. Ypač 
tai jaučiama Vilniuje, kur mažiau kaip 
50°/o gyventojų yra lietuviai. Pavyz
džiui, važiuodamas troleibusu po dar
bo retai kada išgirsi lietuvių kalbų,ypač 
kai važiuoji pro rajonus, kur yra dide
lės gamyklos. Ten dauguma darbinin
kų — ruski.

Kas dienų susiduriant su rusų kalba, 
dažnai jų tenka ir panaudoti. Didelė 
dalis lietuvių krautuvėse, nežinodami 
kokios tautybės yra pardavėja, kreipia
si rusiškai. Atseit, taip saugiau ir pato
giau nereikės kartoti prašymo, jeigu 
pardavėja lietuviškai nesupranta.

Yra žmonių, kurie visada kreipiasi 
tik lietuviškai ir, netgi gavę rusiškų at-
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saKymų, toliau kalba tik lietuviškai. 
(Beje, tas rimtesnių problemų j tems 
nesudaro, nes dauguma rusų Lietuvoje 
lietuviškai puikiai supranta ir net gali 
kalbėti, tik nenori). Deja, tokių princi
pingų lietuvių yra mažuma.

Vyrams privaloma karinė tarnyba 
neišvengiamai priveda prie rusų kalbos 
vartojimo. Karinio parengimo pamo
kos prasideda dar vyresnėse gimnazijos 
klasėse, o po to tęsiasi eilę metų ir pa
grindinėse Lietuvos augštosiose mokyk
lose. Čia visi užsiėmimai pradedami tik 
rusiškai.

Geras rusų kalbos mokėjimas reika
lingas ir augštojoje mokykloje, ypač 
tiksliuosiuose moksluose. Dauguma ge
resnių vadovėlių, mokslinių straipsnių, 
laboratorinių darbų aprašymų yra iš
leista Rusijoje ir j lietuvių kalbų neiš
verčiama. Nemažų įtakų plačiam rusų 
kalbos vartojimui turi tas faktas, kad 
Lietuvoje gyvenantys rusai ir lenkai 
dažniausiai nenori kalbėti lietuviškai. 
Dėl to mišrioj kompanijoj dažniausiai 
kalbama rusiškai.

Nežiūrint nuolatinio rusų kalbos var
tojimo plitimo, iki 1979 m. Lietuvoje 
padėtis Šiuo atžvilgiu nebuvo bloga. Ru
sų kalba lietuviams tebuvo ta antrųja,' 
daug rečiau vartojama kalba. Labai nor 
rint, jos vartojimų buvo įmanoma su
mažinti iki minimumo. 1979 m. gegu
žės mėnesį Taškente įvyko visasųjungi- 
nė švietimo darbuotojų konferencija 
tema: "Rusų kalba — TSRS tautų drau
gystė- ir bendradarbiavimo kalba". 
Šios konferencijos nutarimai yra slapti 
ir, kiek žinoma, Vakarų nepasiekė, bet 
yra žinomi kaikurie joje iškelti pasiūly
mai. Jie signalizuoja, kad ši konferenci
ja yra posūkis Sov. Sųjungos nacionali
nėje politikoje, posūkis j asimiliacijų, 
rusų kalbos kaip pagrindinf&kalbos 
vartojimų, gimtųjų kalbų nustumiant į 
antrų planų. Štai kaikurie tos konferen
cijos pasiūlymai:

1. Įvesti kaikurių dalykų mokyklų 
augštesnėse klasėse dėstymų rusų kal
ba, o kai kur net dėstyti rusų kalbų vie
toj kaikurių pasirinktinių dalykų.

2. Augštosiose mokyklose visuome
ninius mokslus dėstyti rusų kalba, vis 
saip skatinti kursinių ir diplominių dar
bų rašymų rusiškai.

3. Diferencijuoti kvalifikacijos kėli
mų kursų klausytojams pagal rusų kal
bos mokėjimo laipsnį.

4. Įvesti rusų kalbos mokymų nerusų 
vaikų darželiuose.

5. Mišriuose vaikų darželiuose pa
laipsniui vis daugiau vartoti rusų kalbų.

6. Darželiuose ir už jų, t.y. šeimose, 
raginti tėvus vartoti rusų kalbų, ypač 
kalbant su vaikais.

Pastarieji punktai, liečiantys jauniau- 
siuosius, ypač pavojingi. Mišrių vaikų
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“darželių ir mokyklų (rusų ir lietuviu 
kartu) steigimas ir plėtimas tai pats tik; 
riausias kelias j nutautėjimų, nes smūgis 
nukreipiamas prieš vaikus — silpniausių 
tautos grandį, beginklę, dar nesuspėju
sių užsigrūdinti.

DvikalbiŠkumo paplitimas įvairiose 
Lietuvos dalyse nevienodas. Rusų kal
bos vartojimas /ra platesnis tose vieto- 
sėse, kur gyvena didesnis skaičius rusų 
— dideliuose miestuose. Reikia pabrėž
ti, kad Šiuo atžvilgiu mūsų sostinė Vil
nius ypatingai išsiskiria, netgi lyginant 
su kitais didesniais miestais. Kaimų ir 
mažesnių miestelių gyventojai rusiškai 
kalba žymiai prasčiau, nes kasdieninia
me gyvenime rečiau susiduria su ta kal
ba, o kaimo mokyklose mokymo lygis 
neaugštas. IŠ provincijos atvykęs jauni
mas pradėjęs stidijuoti kokioj nors Vil
niaus ar Kauno augštojoj mokykloj, 
dažnai turi didelių sunkumų su rusų 
kalba.

DvikalbiŠkumo atžvilgiu lyginant 
Lietuvę su kitomis Baltijos respubliko
mis, galima pasakyti, kad mes esame 
kažkur viduryje tarp Estijos ir Latvijos. 
Latvijoj rusų kalbos vartojimas yra dar 
platesnis, nes ten gyvena didesnis skai
čius rusų, ypač Rygoje. Estijoj padėtis 
geresnė. Estai Šiuo atžvilgiu labiau už
sispyrę, negu latviai ar lietuviai, pabrėž
tinai nevartoja rusų kalbos viešose vie
tose: krautuvėse, valgyklose, visuome
niniame transporte, praeiviai labai ne
noriai atsako j rusiškus užklausimus ar
ba specialiai duoda klaidingų informa
cijų. Aplamai, estai savo elgesiu labai 
stengiasi parodyti atvykėliams rusams 
savo nedraugiškumų ir net priešiškumų, 
kad sudarytų jiems Estijoj kuo nemalo
nesnę atmosferų.

Rusų kalbos kasdieninis vartojimas 
turi nemažos įtakos šnekamajai lietuvių 
kalbai. Didelis procentas Lietuvos gy
ventoj^' ypač jaunimo, savo kalboje 
vartoja daug rusicizmų (rusiškų žodžių 
su pridėtom lietuvištepm galūnėm); pla
čiai paplitusios kai kurios lietuvių kal
bai nebūdingos rusiškos sakinių kons
trukcijos, kiekviename žingsnyje girdi
mi rusiški keiksmažodžiai, įmaišyti j 
lietuvių kalbų. Reikia pasakyti, kad 
pastarojoj tendencijoj kaimas nė kiek 
neatsilieka, o kartais net ir pralenkia 
miestų.

Sąmoningesnis jaunimas, suvokęs 
kalbos užteršimo pavojų stengiasi to 
žalingo įpročio atsikratyti. Pastebėję 
rusicizmų draugo ar draugės šnekoje, 
vieni kitiems duoda pastabas. Kartais 
būrelis bičiulių net susitaria dėl baus
mės už rusiško žodžio pavartojimų 
(pvz. "duoda grūšių" j galvų). Žinoma, 
norėtųsi, kad tas sųmonkiigirn^ss neiš
nyktų, o stiprėtų. Lietuvai dar gali Jo 
labai prireikti.
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NAUJOJO VYSKUPO 
KONSEKRACIJA

J. E. Paulius A. Baltakis yra 
paskirtas Šv. Tėvo Pauliaus II ti
tuliniu Egaros vyskupu visiems lie
tuviams katalikams, gyvenantiems 
už Lietuvos ribų.

Jo konsekracija jvyks š.m. rug
sėjo 14 dieną (penktadienį), 2 vai. 
p.p. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
katedroje, 190 Cumberland Ave, 
Portland, Maine.

Konsekracijos apeigas atliks Šv. 
Tėvo atstovas arkivyskupas Pio La- 
ghi, Vatikano pronuncijus Washing
tone, asistuojamas vyskupo Vincen
to Brizgio ir Portlando vyskupo 
ordinaro Edward C. O'Leary bei 
kitu, iškilmėse dalyvaujančiu vysku
pu. Pamokslą pasakys vyskupas 
Antanas Deksnys.

Po konsekracijos iškilmių priėmi
mas — vakarienė bus Pranciškonu 
vasarvietėje Kennebunkport, Maine.

SVEIKINIMAI NAUJAJAM 
VYSKUPUI

J. Eksc.
Vysk. P. Antanui Baltakiui, OFM 
Lietuviu Pranciškonų Centras 
KENNEBUNKORT, Maine 04046
U. S. A

São Paulas, 1984.VIII.22 d.

Prakilnusis Ekscelencija,

dėkodamas Sv. Tėvui už Jūsų 
paskyrimą lietuvių vyskupu, nuošir
džiai Jus sveikinu Brazilijos lietu
vių kunigų vienybės, šv. Kazimie
ro parapijos, lietuvių saleziečių ir 
visų lietuviu vardu, linkėdamas ir 
melsdamas gausiausių Aukščiausiojo 
Šventosios Dvasios Dovanų Jūsų 
asmeniui ir Jūsų darbams.

Lauksime Jūsų Ekscelencijos ap
silankant ir Pietų Amerikos kraš
tuose, kurie reikalingi didesnės pa
skatos religiniai-dvasiniam atsinauji
nimui.

Tuo tarpu prašome Jūsų Eksce
lencijos ganytojinio palaiminimo 
mums patiems ir musų darbams.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
kun. Pranas Gavėnas, SDB 

Brazilijos L Kunigų Vienybės p-kas 
i nll.1i«——— i ——   i ■   ..... . .... Į KIB—3

AR ŽINOTE, KAD
MUSU LIETUVA

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,

AV. ZELINA, 831 ?

MÜSU LIETUVA

ŠV. KAZIMIERAS
TARPTAUTINĖJ "KNYGOS MUGĖJ"

São Paule, Parodų Rūmuose, 
nuo rugp. 16 iki 26-tos vyko 8- 
toji "Tarptautinė Knygos Mugė — 
Bienal Internacional do Livro", pa
sikartojanti kas antri metai. Tai 
milžiniška knygos paroda — su 
pustrečio kilometro ilgio "gatvė
mis", pavadintomis žymesnių' leidė
jų vardais.

Ypač šiemet mugė pasižymėjo 
gausumu pačių brazilų leidyklų iš 
visų Brazilijos valstijų ir knygų 
stendais iš viso pasaulio. Čia išsis
tatę ne tik Pietų ir Šiaurės Ame
rikos kraštai, bet ir Europos 
(kaip Portugalija, Ispanija, Italija/ 
Vokietija, Prancūzija) bei Azijos 
(kaip Kinija, Japonija...). Garsiai 
skelbėsi savo leidiniais ir "raudo
nieji" kraštai, kaip Rusija, Kuba, 
dar "raudonuojanti" Kinija.

Butų galėjusi išsistatyti ir LIE
TUVA, nors ir ne Lietuvoj išleis
tom knygom, kad ir susidėdama 
su kitų pavergtų kraštų leidiniais. 
Tik niekas nepagalvojo, ar nesusi
gaudė. Tebūnie paskleista mintis 
sekančiam kartui.

Betgi Šiemet Bienalėj prisistatė 
nors vienas lietuviškas leidinys, 
nors kad ir nelietuvių kalba — 
SÂ0 CASIMIRO. Saleziečių leidyk
la — Editora Salesiana Don Bos
co — priėmė pateiktą pasiūlymą 
— ir rugpjūčio 24 dienos vakarą 
prie leidyklos estando stovėjo skel
bimas: "Šiandien 19 vai. autogra
fų vakaras: Pranas Gavėnas — 
SÃO CASIMIRO". Prie išstatytų 
knygų kabėjo ir didelis šv. Kazi
miero paveikslas, o prie staliuko 
sėdėjo ir knygos autorius. Kai 
kas skaitė: "Pra-nas Ga-vė-nas, 
SÃO CASIMIRO". Praėjo žmonių 
minios — senų ir jaunų, studentų, 
profesionalų... Kai kas gal pirmą 
kartą paskaitė ar ištarė šv. Kazi
miero vardą; pavartė knygą; kai 
kas užsirašė; paėmė paveiksliuką 
su malda už Lietuvą; statė vieną 
kitą klausimą; vienas kitas nusipir
ko...

Praėjo ir žurnalistų, knygų lei
dėjų, naujienų ieškotojų. Buvo už
megzti ar atnaujinti santykiai. Ap
silankė José Maria Mayrink ("O 
Estado de São Paulo" tarptautinio 
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F. A B R I C A D E GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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skyriaus žinių vedėjas), São Paulę 
Meno Kritikų Draugijos vicepirmi
ninkas Henrique L. Alves, jau 
PUC universitete dėstą lietuvių kal
bą bei kultūrą Janina ir Henrikas 
Valavičiai.

"Bienalėj" tačiau SAO CASIMI
RO nebuvo vienintelis lietuvis. Už
darymo dieną (sekmadienį, rugp. 
26) prisistatė ir Henrique L. (Lo- 
šinskas) Alves su savo vos išleis
ta knyga MUMBICAį o anksčiau 
sutikom savo knygą pardavinėjan
tį 13 metų rašytoją lietuviuką 
— Isaac Levensteiną.

Tarp Saleziečių Leidyklos estan
do lankytojų paliktų adresų užti
kau ir vieną (vietinę) iš Mauá, 
iš "Colégio Mons. Alexandre V. 
Arminas".

Per šias 11 dienų Knygos Mugę 
aplankė apie milionas žmonių. Ir 
buvo pravestas didelis biznis. KPG.

BALSAI IŠ TREMTIES 
(Kalinių eilės)

(Aušra Nr. 26, 1983 m.)

Su tavim per šiaurės naktį juodą 
Aš žengiu su viltimi šventa.
Dengia sniegas amžinąjį gruodą, 
Kaukia vėtra į akis šalta.

Žengiam mes, o viesulai vis šėlsta, 
Stengiasi išskirti mus ir pražudyt. 
Stingsta rankos, šalty lūpos melsta, 
Bet žvaigždė Tėvynės ten toli matyt

Ten matyt gimtosios žemės krantas! 
Ar pasieksim jį per audrą mes?
Ar prieisim savo laimę šventą? . 
Ar pavojų perplauksim gelmes? . .

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 pasiųsti čekį Comunidade 
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindi- 
ba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo. 
"MUSU LIET U VĄ77

galite nusipirkti Vila Zelinos laikraščių ' 
kioske, šalia bažnyčios, Av. Zelina.
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LIETUVIAI
LIETUVIO PĖDSAKAI AFRIKOJE 
Kunigas Hermanas Šulcas — pirmas 
misijonierius, mokęsis Vasario 16 
gimnazijoje

Augalotas, lieknas lietuvis dar ne
seniai pradėtame savo apaštalavimo 
darbe pasireiškė pažymėtinai įmin
tais pėdsakais įvairiuose pasaulio 
kraštuose bei tautose. 
Hermanas Šulcas.

Su II D. karu, o 
baigoje, sustojo visas
saleziečiu veikimas Lietuvoje. Išvie- 
tintųju tautiečiu tarpe buvo atgai
vintas lietuviu saleziečiu pašaukimu 
puoselėjimas.
įį. jMį &

Tai kun.

ypač jo pa- 
organizuotas

PASAULYJE
fr Huettenfelde. Is ten pasuko Ita
lijon j ką tik įsikūrusią lietuviu 
saleziečiu gimnaziją Castelnuovo 
Don Bosco prie Torino, Čia ket
verius metus jam teko intensyviai 
mokytis ir įsijausti j šv, Jono Bqs- 
ko dvasią. Centriniame saleziečiu 
institute "La Moglie" baigęs nau
jokyną, 1959 m. atliko įžadus ir 
tęsė studijas mažojoje saleziečiu se
minarijoje Foglize. Trejų metu 
praktinį stažą atliko lietuviu sale
ziečiu gimnazijoje Castelnuovo Don 
Bosco, kur kiek anksčiau ir jis 
pats mokėsi. Teologijos studijuoti 
buvo pasiustas j neseniai įsikūrusį 
saleziečiu universitetą PAS Romo-

persikėlė j Romą, lietuvius moki
nius paskirstė j italu saleziečiu mo
kyklas. Iš ten jie netrukus išstojo 
ir grįžo kur kas pas savuosius.

Lietuviai saleziečiai, likę be mo
kyklos ir be auklėtiniu, nutarė 
vykti dirbti tarp lietuviu išeiviu j 
Braziliją. Prie jų prisijungė ir kun. 
H. Šulcas. Sãc Paulo mieste kun.
H. Šulcas darbavosi lietuviu Šv. 
Juozapo parapijose. Tame mieste 
kun. Šulcas kurį laiką profesoriavo 
ir vietinfe vyskupijos seminarijoje.

Dėl tam tikru nesusipratimu, įvy
kusiu su vietine vyskupija bei vie
tiniu parapijos komitetu, lietuviai 
saleziečiai turėjo palikti šv. Juoza
po parapiją ir persikėlė gyventi j 
lietuviu jėzuitu paliktą lietuviu pa
rapiją, kur jie ir šiandiem tebedir
ba.

Tuo metu kun. H. Šulcas, susi
dūręs su asmeninio pobūdžio kli£ū 
timis, grįžo Italijon. Čia savo pasu
pusią sveikatą atitaisė, vienerius 
metus gyvendamas pas saleziečius 
Sicilijos saloje. Sustiprėjęs, atliko 
ilgesnio pobūdžio rekolekcijas pas 
tėvus trapistus prie Romos ir pa
juto gyvą trauką vykti j misijas. 
Jo prašymas buvo priimtas, ir jis 
pats gavo paskyrimą vykti į Aįrr- 
ką, į nedidelę juoduku parapiją 
nepriklausomos Ruandos valstybėje.*

Viename savo laiške jis rašė, 
prasidėjo įdomiausi jo gyveni- 
metai. Nors įvairiu sunkumu 
kliūčių daug, tačiau yra nema- 
ir vidinio džiaugsmo...
savo darbą vienoje Ruandos

saleziečiu misijų stotyje kun. H. 
Šulcas pasinėrė visu savo pajėgumu. 
Išmoko vietinę--' ir prancūzu kalbas, 
talkina misijų stoties statyboje, 
skleidžia Evangeliją.

Šiuo metu Afrika Kataliku Ben
drijoje yrakylanti žvaigždė. Juoda
sis kontinentas 1900 m. turėjo
I. 177.000 tikinčiųjų ir 118.000.000 
gyventoju: 1980 m. jau buvo 
64.000.000 kataliku ir 485.000.000 
gyventoju. 2000 metais ten bus 
120.000.000 kataliku ir 850.000.- 
000 gyventoju.

Saleziečiu vienuolija šiandien 
darbuojasi 29 atskirose Afrikos 

r RESTORANAS"

kad 
mo 
bei w zai

Lietuvis misijonierius kun. HERMANAS ŠULCAS laiko 
«pamaldas Afrikoje savo parapijiečiams misijy stotyje Įjįgį?

je, kur 19by m. buvo įšventintas 
kunigu ir gavo teologijos licencia
to laipsnį.

Iškilmingas savo primicijas jis at
šventė Castelnuovo Don Bosco lie
tuviu gimnazijoje su savais tėvynai
niais. Kurį laiką dirbo Vasario 16 
gimnazijoje Vokietijoje kaip kape
lionas ir bendrabučio vedėjas.

Bet ten jis nerimo — jį traukė 
platesni Kristaus vynuogyno dirvo
nai. Tuo metu lietuviu saleziečiu 
gimnazija Castelnuove Don Bosco 
užsidarė, saleziečiai su kai kuriais 
ten likusiais lietuviais berniukais

Castelnuovo Don Bosco lietuviu 
saleziečiu gimnazija pokariniais lai
kais pasinaudojo nemažas skaičius 
lietuviu paaugliu. Tačiau ir ten tik 
keletas įsijungė j saleziečiu eiles — 
tai kun. M. Burba, kun. P. Ruk- 
šys, brolis VI. Sabaliauskas ir kun. 
H. Šulcas.

Pastarasis yra gimęs Klaipėdoje 
1939 m. Jo motina buvo gryna 
žemaitė, o tėvas — Rytprūsių vo
kietis, kuris Klaipėdpje dirbo laivu 
statyboje inžinieriumi ir 1945 m. 
besitraukiančiame vokiečiu fronte 
žuvo. Kunigo Hermano tėvo tėvas 
buvo Rytprūsiuose dvaro savininkas.

Pradinę mokyklą Hermanas bai
gė Vokietijoje, kur jis buvo pasi
traukę su savo motina ir su bro
liu. Kurį laiką jis mokėsi Vasario 
16 lietuviu gimnazijoje Diepholze

I— WflBBTI

DR. JONAS NICfPOtôlUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente - Fone: 273-6606

VIKTORAS \ZLUKAVICIUS
Savininkas

Lffituviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 - Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL
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MŪSŲ ŽINIOS
"KUNIGO DIENOS" PROGA

Lietuviu rr vietiniu šv. Kazimie
ro parapijos kaimynu gražiai su
ruošta "KUNIGO DIENA" buvo at
švęsta klubo JUVENTUS koplyčio
je. Tai ne kokia ypatinga sukaktis 
ar jubilėjus, o vien tik pasinaudo
jant proga, kad kun. Pr. Gavėnui 
sueina 35 metai kunigystės, bandy
mas įsivesti parapijon metinę KU
NIGO DIENĄ. O kadangi kunigas 
yra ir visuomenės žmogus — tai 
galėtu būti ir VISUOMENĖS DIE
NA.

Kun. P. Urbaitis ir kun. Pr.Ga- 
vėnas džiaugiasi gražiai praėjusia 
švente iškiliausiam São Paulo atle
tikos klube, ten pat įvykusiu šv. 
Kazimiero "krikštu", dideliu tautie
čiu ir kitataučiu dalyvavimu, per 
Mišių atnašavimą gautomis dovano
mis (dvi bronzinės plaketės-prisimi- 
nimai), bendru visu džiaugsmu.Nuo
širdi padėka lietuviu chorui ir 
chorvedžiams — vargonininkui prof. 
F. Girdauskui, dirigentui L. Ralic- 
kui, Maestro V. Tatarūnui. Taip 
pat ir pravedusiems giesmes portu
gališkai — Jonas Fernandes bei 
Marcia Fuzaro.

Išskirtina padėka tuošėjams "fei- 
joados", kuri turėjo būti didžiulėj, 
klubo salėj, kurią JUVENTUS va
dovybė užleido nemokamai. O ka
dangi, dėl įvykusios nelaimės, "fei- 
joados" nebuvo, tai ruošėjams liko 
tik liūdesys ir didesnis rūpestis. 
Tik džiugu pastebėti, kad pakvies
tieji dalyką suprato ir, nors išalkę, 
be jokios rekriminacijos sutiko su 
susidariusia padėtimi. Kai kas, su 
dideliu tikėjimu, net išsireiškė:"Ma- 
tyt, kad šv. Kazimieras norėjo pa
sitenkinti tik pamaldomis". Juk 
klube buvo ir šv. Kazimiero "krikš
tynos".

Tačiau "feijoada" dar neatšalo. 
Ir ji bus atremontuotoj šv. Kazi
miero salėj rugsėjo 2 dieną, pra
dedant 12 valandą. Kas jau turi 
bilietą, dar kartą' kviečiamas daly
vauti. Daugiau pakvietimu įsigyti 
jau bus kiek sunkiau, kadangi vie
tos nedaug.

MIŠIOS
už KAZĮ ir MARIJĄ JUREVIČIUS
rugsėjo 2 dieną, 8 valandą

šv. Kazimiero koplyčioj 
Užprašo sesuo Marija Terelienė 
ir kviečia gimines bei pažįstamus 

pamaldose dalyvauti
ir iš anksto dėkoja

DON BOSCO ŠVENTĖ LAPOJ
Metinė Don Bosko šventė pa

prastai būna sausio 31 dieną.
Brazilijoje, ar net visame pietų 

hepjsfere, toji šventė įvyksta ne 
sausio mėnesį, nes tada būna va
saros atostogos, bet mokslo metu 
laike.

Don Bosko parapija Lapos rajo
ne, praeitą sekmadienį (VIII.26) 
didingai atšventė savo globėjo die
ną.

Parapijiečiu susibūrimas įvyko 
JUMBO - ELETRO aikštėje. Ten 
įvyko šv. Mišių įvadinė dalis. Po 
to, pamaldininku procesija su gies
me ir malda bei entuziastiškais 
Šukiais "Viva Dom Bosco nosso 
padroeiro", nužygiavo j nesenai 
baigtą statyti modernišką, "rotun
da" stiliaus bažnyčią.

Per Mišias giedojo ne vienas ir 
bet koks - bet trys gausesni ar 
mažesni chorai. Vienas ju buvo 
itaqueros Oratorijos jaunučiu cho
ras. Kitas choras buvo vietinis - 
jaunimo choras su ju pačiu įvairiu 
muzikos strumentu akompanavimu.

Pats pagrindinis oficialus parapi
jos uniformuotas choras šauniai pa
sireiškė ir giedodamas per pamal
das ir po ju.

Vietos klebonas - kun. Alcides 
ir aikštėje ir bažnyčioje tikinčiųjų 
miniai nuoširdžiai pasisakė už pa
vergtą Lietuvą, be to dėkojo As
meninės Šv. Kazimiero parapijos 
atstovui — kun. Petrui Urbaičiui 
— už dalyvavimą iškilmėse.

Kas įdomiausia, tai , kad atsisvei
kinimo laiku, p. Artur, didžiojo 
choro vedėjas, choro ir parapijos 
klebono vardu, ir jis užjausdamas 
Lietuvą pasisiūlė, dalyvauti Kazimie- 
rinėse Pamaldose už Lietuvą, kur 
ir kada reikės.

Ar tai nebus šv. Jono Bosko 
įspūdinga malonė tas brazilu Lietu
vai ir lietuviams prielankumas ir 
ryžtas mūsų kolonijai pasitarnauti?..

Ačiū Tau Šv. Jonas Bosko, ir 
melskis už Lietuvą, melskis už mus.

(KPU)

GIMTADIENIS
Rugpjūčio 27 dieną LILIAN Ml- 

KALKÉNAITÉ atšventė 17-tą gimta
dienį. Lilian yra Nijolės, "ML" lai
kraščio sekretorės, ir Jono Mikalkė- 
nq duktė.

SVEIKINIMAI

Mūsų mamytei, Jievai Tatarūnienei, 
kuri š. mėn. 28 dieną atšventė 87 
metus, linkime ilgiausiu metų,tvirtos 
sveikatos ir Dievo palaimos.

Jonas— Viktoras ir Armandas

mūsiĮImirusieji

JONAS RATKEVIČIUS, gimęs 
1919 metais Prienuose, atvyko Bra
zilijon 1929 metais. Vedęs Dolores, 
ilgą laika gyveno Cidade Patriarca. 
Prieš metus sunkiai susirgo. Prieš 
du mėnesius išvyko j Alvares Ma
chado, kur rugpjūčio 20 dieną mi
rė ligoninėj ir buvo tame pačiame 
mieste palaidotas.

Nuliūdime liko žmona Dolores 
ir broliai Stasys ir Pranas su šei
momis.

Tebūnie jam lengva svetinga Bra
zilijos žemė.

ATREMONTUOTA SALĖ
Šv. Kazimiero parapijos salė nik en

trust nuo pašonę statomo dango
raižio darbu, jau atremontuota.
Dabar t k salėj valomos grindys, 
o aplink pravedami užbaigiamai 
darbai. Technikai užtkrina, kad 
jau viskas tvarkoj - ir salė dar 
stipresnė, negu anksčiau. Juk i 
jos pamatus buvo suleisti 14 
metru ilgio stulpai. Taigi, dabar 
tk reikia tinkamai ją panaudoti 
- ir ja pasinaudoti.

Pirmieji parengimai: rugsėjo 
(setembro) 2 dieną iš JUVENTUS 
atkelti pietus - feijoada; rik- 
sėjo 9 - Šilinės atlaidai ir Tau
tos Dienos minėj imas.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

7



NR. 34 (1873) 1984.V!11.30

MŪSŲ ŽINIOS
KAZIMIERINÉS PAMALDOS
UŽ LIETUVĄ
RUDGE RAMOS
Rugsėjo (Setembro) 23 dieną
16 valandą
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Visi ABC miestų lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti.

PATIKSLINIMAS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

,Sio "ML numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

0

kruzeirų)

Aukotojams-rėmėjams gili padėka ir geriausi linkėjimai 
ML redakcija ir administracija

(100.000

JO

Tiek "Garbės Leidėjo", tiek 
Žiniose, duota informacija, kad' 
L K. Moterų Draugija aukpjo 
Cr$.200.000,00, turi būti: VILA 
ZELINOS ŠV. JUOZAPO LIETU
VIU KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJA.

Už užsižiopsojimą ML redakcija 
labai atsiprašo.

MIŠIOS CASA VERDE

ĮNAŠAI ŠVIETIMO FONDUI

Ponia Marija Jakiūnienė, savo 
vyro Česlovo Jakiuno atminčiai, 
įnešė Cr$.20.000,00, kuria skiria
mi BLB-nės Švietimo Fondui. Pasi
žadėjo su tokia pačia suma remti 
kas mėnesj lietuvišką švietimą.

Ponia Lidija Vancevičienė taip 
pat įteikė Cr$.5.000,00 Švietimo 
Fondui. Joms, BLB-nės valdyba šir

dingai dėkoja ir laukia iš kitų tau 
tiečiu, paramos švietimo reikalams.

Aukojimas savo artimųjų atmin
čiai, kaip p. Marijos Jakiūnienės, 
labai paplitęs tarp Amerikos ir 
Kanados lietuviu- Jei prigytų ir 
tarp musų, butu labai naudinga 
musų artimųjų pagerbimui ir tuo 
pačiu lietuviško veikimo paramai.

BLB-nės Valdyba

Mėnesinių Mišių Casa Verdėj at
einantį sekmadienį (rugsėjo 2 d.) 
nebus. Pamaldos, dar iškilminges
nės, pernešamos j rugsėjo (setem
bro) 16 dieną, N. S. das Dores 
bažnyčioje (Casa Verde), minint 
klebono ir pačios parapijos 36 me
tu sukaktį.

Mišios bus 18,30 vai. | jas yra 
kviečiami visi Casa Verdės rajono 
ir apylinkių lietuviai.

Iš JUVENTUS klubo atkelti 
šventiški pietūs — FEIJOADA 

i
įvyks rugsėjo (setembro) 2 dieną, 12 valandą 

šv. Kazimiero parapijos salėje
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DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIU ŠVENTE

VEIKLOS KALENDORIUS
Rugsėjo 2 d. — "Feijoada" Sv. 

Kazimiero parapijos salėje.
Rugsėjo 9 d.— Šilinės ir Tautos 

Šventė.
Rugsėjo 23 d.— Kaži m i erinės 

Pamaldos už Lietuvą Rudge Ra
mos šventovėje.

Rugsėjo 30 d.— Pietus Sąjungos- 
Alianęa salėje. Rengia Muziejaus 
ir Archyvo komisija.

Spalio 21 d.— Pavasario Šventė 
Lituanikoj. Rengia: B.L.Bendruome
nė.

NEMUNO IR RŪTELĖS 
PASIRODYMAI

Šio mėn. 18-19 d., Nemuno ir 
Rūtelės šokių grupės dalyvavo su 
pasisekimu Japonų Kultūros meti
nėje Tautu šokiu Festivale.

Taip pat, 25 ir 26 dienomis, 
jungtinė Nemuno ir Rūtelės grupė 
buvo pakviesta Barretos mieste kur 
pasirodė su šokiais Festa do Bo- 
iadeiro parengime.

TAUTOS ŠVENTĖ 
S I L I N Ė 
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RUGSĖJO 
Q DIENA

16 valandą
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA: procesija ir Mišios 
minėjimas 
meninė dalis 
arbatėlė — suneštinės 
vaišės

Kitu gėrimu bus galima įsigytį pa
čioj salėj.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR ŠILUVOS. MARIJOS ATLAIDAI
•i ...... -___________ ____________________________ ________________________ ______
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