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dvigubai reikšminga diena
Rugsėjo 8-toji yra didžiausia reli

giniai tautinė lietuviu šventė. Ir 
simbolis nemaraus religinio lietuviu 
tautiškumo. Kai kas net išsireiškė, 
kad negali būti doras lietuvis, kas 
nėra geras katalikas (pi. "Lietuvos 
ateitis", Lietuvos jaunimo pogrindžio 
laikraštis, nr.6).

Rugsėjo 8-toji turi įgauti religi- . 
niai tautinę iygsvarę: tautinis elemen
tas neturi nusmelkti religinio, nei 
religinis — tautinio. Juk jie abudu 
ir sudaro šventei istorinius 
dus.

Tautinis rugsėjo 8-tosios 
buvo iškeltas visai neseniai 
metais, Lietuvai iškilmingai
500 metu nuo Vytauto Didžiojo 
vainikavimosi Lietuvos karaliumi ir 
jo mirties. Tais metais ir buvo 
įvesta TAUTOS ŠVENTĖ (ar TAU
TOS DIENA), švęstina Rugsėjo 8-
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Tai giliai prasminga šventė, sęmo- 
ningai pavadinta ne valstybės, o 
lietuviu TAUTOS DIENA.

Tauta gali gyventi ir be valsty
bės. Lietuviai irgi 
jo savo valstybės, 
va TAUTA. Iš to 
ta yra kažin kas
valstybė; tai lyg koks dvasinis da
lykas, kuris gali egzistuoti ir net ♦ 
neegzistuojant valstybei, kaip tokiai

Šis bruožas daug 
nnrndn kad tauta

ilgę laikę neturé- 
o visti k buvo gy- 
matosi, kad tau- 

augštesnio, negu

kę nusako; ir 
žvmiai dauaiau

■A f

vienokia ar kitokia valdžia.
Rugsėjo 8-toji — lietuviu TAU

TOS diena.
O kurgi lietuviu tauta? — Ji 

ten, kur yra lietuviu — susipratu
siu, sęmoningų, patriotiniai nusitei
kusiu lietuviu.

Šiuo metu lietuviu yra išsibars
čiusiu po visus pasaulio ženęynus 
— ir taip yra pasklidusi lietuviu 
tauta. Taigi, lietuviu tauta yra ne 
tik pačioje, dabar pavergtoje, Lietu
voje, bet ir įvairiuose Europos, 
Siaurės ir Pietų Amerikos, Austra
lijos, net Afrikos kraštuose, ir net 
Sibiro tundrose.

Lietuviu tauta yra ir čia, Brazi
lijoje. Mes esame gyva lietuvių tau
tos dalis. Ir kadangi lietuvių tau
ta susidaro iš paskirų lietuvių, lie
tuvių tauta susidaro ir iš mūsų. 
O tokia bus lietuvių tauta, kokie 
yra įę sudarantys lietuviai.

Vytautas Didysis
Švęsdami lietuvių TAUTOS die- 

nę, tuo pačiu norime pabrėžti ir 
tautiškumo sęvokę. Taigi šię dienę 
galėtume pavadinti ir LIETUVIŠ
KUMO diena. Juk tauta ir lietu
viškumas nėra atskiri ir bespalviai 
dalykai — jie pabrėžia tai, kas 
lietuvių tautai yra ypatinga. Žo
džiu, rugsėjo 8-toji primena ir pa
brėžia musų tautos savitumę, ki
taip tariant, tai, kuo ji skiriasi 
nuo kitų tautų.O lietuviškumas 
reiškiasi kalba; bet ne vien tik 
kalba, o ir prigimtimi, ir savais 
lietuviškais papročiais, budu, galvo
sena, laikysena...

Šį tautos savitumę kaip tik 
stengėsi pabr^žtiietinvJrociyMiiaVy^a j-

M.Mažvydo biblioteka 

tas Didysis, rūpindamasis vainikuo- ° 
tis Lietuvos — atskiros nuo Len
kijos valstybės — karksimi. Ir 
tuo išryškino bei paliko Amžiams 
ir kitę, nuo lietuviškumo risątski- 
riamę lietuvio bruožę — religiix;u- 
mę.

Vytautas Lietuvoj pastatė 26 
bažnyčias, kurių 16-kai parinko 
Švč. Mergelės Marijos titulę. Ir 
šiam, lemiamos istorinės reikšmės 
įvykiui — karūnavimuisi — pasirin
ko Marijos gimimo šventę, rugsė-« 
jo 8-tę dienę.

Gal tatai turėjo ir politinį at
spalvį, tačiau tuo paryškino ir sa
vo, kaip jau pasikrikštijusios tau
tos krikščionio valdovo, religinius 
jausmus. Tęsa 2 psl.
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(Pranešimas iš Floridos) 
ŠIMTAI JAV LAIKRAŠČIU RAŠO 
APIE LIETUVĄ

Amerikos žinių agentūra UPI 
praneša iš Popiežaius vasarvietės 
Castel Gandolfo, jog Sv. Tpvas 
Jonas Paulius II, negavęs leidimo 
vykti j Lietuvą Šv. Kazimiero 500 
metinėms, lotynu kalba parašė laiš
ką Lietuvos vyskupui Liudui Pavi- 
loniui, guosdamasis šiais žodžiais: 
“Man nebuvo suteiktas džiaugsmas, 
kaip maldininkui/;-nuvykti j Vilnių 
ir parklupus prie Šventojo (K) 

-karsto, pasimelsti... Ta proga man 
nebuvo leista nei per pasiuntinį 
Jumis pasveikinti“ Šventasis Tėvas 
pasisakė meldęsis ir tebesimeldžiąs 
už Lietuvą ir lietuvius. Jis džiau
giąsis, kad lietuviai nepraradę

3 tašė Steponaitienė ~ ŠV. KAZĮ M i E R AS

Nors Šv. Tėvas nuo 1983 m. 
pradėję žygius gauti leidimą vykti 
Lietuvon j Šv. Kazimiero jubilie
jaus iškilmes, kumunistinė valdžia 
jam to liedimo nedavė.

1984 m. Kovo 4 d. Šv. Tėvas 
Vatikano Sv. Petro Bazilikoje at
laikė specialias Mišias iš viso pa
saulio suvažiavusiems lietuviams mal
dininkams, Popiežiaus žodžiaisjn tai 
buvę tikri “religiniai atlaidai ir 
proga pasimelsti už savo tėvynę, 
aneksuotą prie Rusijos“'

UPI toliau praneša, jog Sv.Tė
vas savo privačioje koplyčioje Cas
tel Gandolfo Rugpjūčio 25 d.vėl 
priėmė grupę lietuvių maldininkų 
ir jiems atlaikė šv. mišias lietuviš
kai?

Šios UPI Agentūros žinios pate
ko j Šimtus Amerikos laikraščių. 
Čia įdėtos ištraukos buvo paskelb
tos dienraštyje Miami Herald š. 
m. rugpjūčio 26 d. Šimtai JAV 
laikraščių abonuoja 
savaitės bėgyje rašė 
padėtį Lietuvoje.

atvykstant maldininkams
Lietuvos, o ir iš

Gudijos, Latvijos, 
vardą nepaprastai 
metais ten įvykęs

Prūsų,

Mari-

Tęsinys iŠ 1 osi 
i

Ir Šiluvoi buvo pastatyta baž
nyčia, kurios titulas - Marijos 
Gimimas. Bažnyčiai paveikslas, vė
liau “Nuo senu laiku garsingas 
stebuklais ir ypatingomis malonė
mis“, buvo atvežtas iš Romos P. 
Gedgaudo, kuris ten lankėsi Vy
tauto vainikavimo reikalais, ir ku
ris Romos leidimu, 1775 metais 
buvo vainikuotas Karalienės vaini
ku.

Šiluvoj' vykdavo garsūs Šilinės 
atlaidai. Atlaidai būdavo švenčiami 
8 dienas, 
ne tik iš 
Lenkijos,

Šiluvos 
no 1608
jos apsireiškimas. Tai pirmas Eu
ropoj toks viešas Marijos apsireiš
kimas (kuris tačiau liko mažai 
kam žinomas dėl pačiu lietuviu 
nerangumo).

Marija, apsireiškusi Šiluvoj, apgy
nė Lietuvą nuo protestantizmo 
bangos ir išgelbėjo Lietuvoj tikėji
mo vienybę. Taigi, ne tik Vytau
tas Didysis, bet ir Šiluvos Marija 
pabrėžia ir palaiko lietuvių tautos 
savitumą - kaip tautiniai susipra
tusios tautos gilų ir gyvą nusista 
tymą eiti Apvaizdos jai skirti keliu.

Pr. Gavėnas

UPI žinias ir 
apie katalikų

AULAS PARTICULARES 
PARA PRIMÁRIO

Rua Lourenęo Franco, 16
Vila Industrial

Professora: Lilian M i kalke nas

LIETUVĄ
spauda plačiai 

Šv. Tėvas, Mas-

e t u-

“džiaugsmingų vilčių, pamaldumo, 
jėgų ir kantrybės dideliame sunk
metyje“, turėdamas mintyje Bažny
čios suvaržymą ir persekiojimą,kurj 
vykdo Maskva, aiškina UPI.

Savo rėžtu praneša, jog Lietuvo
je visi vienuolynai yra uždaryti,vi
sos religinės draugijos uždarytos, i r 
tik labai nedidelaim skaičiui jau
nuoliu leidžiama stoti j Kunigu 
Seminariją.

POPIEŽIUS UŽ
Viso pasaulio 

komentuoja, kad 
kvos begėdiškai neįleistas j Lietu
vą šv. Kazimiero šventei rugpjūčio 
26 dieną, nenuleidžia beviltiškai 
ranku. I dvi dienas tris kart vie
šai paskelbė Šj jam padarytą ne
malonumą ir skriaudą Lietuvos ka
talikams. Iš savo pusės, šeštadienį 
(rugp.25) laikė Mišias
v i š k a i, ir jos buvo perduo
tos per Vatikano radiją j visą 
plačląa Maskvos imperiją. Ir patį 
sekmadienį laikė kitas Mišias už 
Lietuvą savo privačioj koplyčioj 
Castengaldolfe, kalbėdamas ten su
sirinkusiems tūkstančiams maldinin
ku. Ir pabrėžė: “Vistik turime 
viltį, kad išsipildys troškimas ap
lankyti Šiuos mūsų tikėjimo bro
lius -taip tolimus, bet kurie, kaip 
tik dėl šio tolumo, yra taip ypa
tingai arti“.

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 paslystas “PASAULIO LIETU
VIS“.

(našas Cr$.5.000,00 metams, kurį 
galite sumokėti “Mūsų Lietuvos“ re
dakcijoje ar pasiusti čekį Comunidade 
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindi
ba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo.

Dra. HELGA HERING į
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
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KUN. PRANAS GAVĖNAS
VIII PASAULIO KNYGŲ PARO
DOJE - BIENAL

Rugpjūčio mėnesio 26 dieną 
baigėsi, užtrukusi savaitę laiko, 
VIII Pasaulio Knygių Paroda — 
BIENAL, praėjusi su dideliu pasi
sekimu São Paulo Parque Ibirapu- 
era Parodu paviljone. Joje dalyva
vo apie tūkstantį Brazilijos knygų 
leidyklų, ir taip pat didelis skai
čius kitu tautu įrengė savo "stan
dus", išstatydami knygas įvairiomis 
kalbomis. Pagal Parodos rengėju 
informacijas ("Camara Brasileira do 
Livro"), šios parodos išstatytojai 
pardavė knygų bendroje vertėje 
už maždaug 800 milijonu kruzei- 
rų, kurią sumą paskaičiavo knygų, 
leidyklos kaipo didelį pasisekimą.

i
Lietuvis Parodos lankytojas turė

jo progą patirti labai malonią 
staigmeną, atvykęs prie 96-ojo 
"stando", kur jį pasitiko kun.Pra
nas Gavėnas, kaipo vienas tarpe 
parodos šeimininku, atstovaujančiu 
"Editora Salesiana DOM BOSCO"
knygų leidyklą. Tarpe daugelio sa
leziečiu leidiniu išstatytu lentyno
se, čia ant svečiams paruošto sta
lo buvo paskleista visa eilė knygų 
tuo pačiu viršelio titulu: "SÃ0 
CASIMIRO — o Primeiro Santo 
Jovem Leigo da Era Moderna —
1458-1484". Lietuvį Parodos lanky-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-------------------------------------------------- - ADVOGADOS ------------------------------------------------ ' \

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

MŪSŲ LIETUVA

toją priėmė pats knygos autorius 
kun. Pranas Gavėnas, kuris jteikė 
jam vieną knygos egzempliorių su 
savo paties autografu. Šia proga, 
svečio prašomas, knygos autorius 
patiekė pluoštą žinių apie savo 
kūrinį.

Jau pora metu, kaip kun. P. 
Gavėnas praleido, rengdamas šios 
knygos redakciją, kad suspėtu ją 
išleisti dar Sv. Kazimiero 500 me
tu jubiliejaus proga, rašydamas ją 
portugalu kalba, kad galėtu pasiek
ti didesnį skaitytojų skaičių Brazi
lijoje ir kituose šios kalbos kraš
tuose, iškeldamas Šventojo asmeny
bę ir tuo pačiu pagarsindamas Lie
tuvos vardą. Susipažinus arčiau su 
veikalu, veikiai paaiškėjo, jog au
torius tikrai ir pilnai pasiekė šį 
tikslą, atlikdamas sėkmingai savo 
uždavinį ir užpildydamas savo įna
šą lietuvybės labui tarpe kitų spau
dos darbuotoju.

Peržvelgiant knygos turinį, skai
tytojas atkreips savo dėmesį j kny
gos skyrius, kurie paskirti Švento
jo gyvenimo biografijai. Čia auto
rius, su didele atyda, stengiasi pa
tiekti juo daugiau žinių, kurios 
tiksliai nusako Šventojo giminės 
kilmę ir giminystės ryšius tarp Ge- 
diminaičių ir Habsburgų dinastijų 
XV ir XVI amžiaus laikotarpyje. 
Toliau autorius aprašo su dideliu 
pastabumu visus Šventojo gyveni
mo įvykius, aplinką ir veiksmus, 
kurie jį riša su Lietuva ir su Lie
tuvos- Lenkijos sostu. Pajungęs sa
vo dėmesį šioje Šventojo gyveni
mo aplinkumoje, autorius teksto 
tąsoje skiria savo dėstymo mintis 
Šventojo gyvenimo religiniams nuo
pelnams, kuriu garsas vos tik po 
nedaugelio metų po Šventojo mir
ties pasiekė Romą, kur buvo duo
ta Sv. Kazimiero kanonizacijos pro

cesui pradžia. Baigia autorius savo 
knygą, aprašydamas Vilnių ir amži
nąją Šventojo poilsio vietą.

Paklaustas apie knygos tiražą,au 
torius pranešė tikrai pasididžiuoti 
ną skaičių, būtent, 5.000 egzem
pliorių. Daugelis brazilu grožinės 
literatūros veikalu yra išleidžiami 
maždaug tokio pat tiražo ribose,o 
lietuviu išleidžiamu knygų užsieny
je atskiro leidinio tiražas turi pa
sitenkinti žymiai mažesniais 'skai
čiais. Čia autorius paaiškino savo 
knygos paskirstymo ir pardavimo 
numatytos sąmatos priežastis. Kny
gos leidėjas yra Saleziečiu Leidyk
la, kuri apart knygų leidimo turi 
taip pat sau priklausantį knygų 
paskirstymo tinklą, būtent, 18 sa
vo knygynu ir 41 paskirstymo 
centrą visuose Brazilijos miestuose. 
Tokiose sąlygose yra užtikrintas 
knygų pardavimas pačioje Brazilijo
je ir jos ankstyvesnėse kolonijose, 
ten kur veikia saleziečiu centrai.

Tikrai yra malonu ir svarbu pa
brėžti, jog ši Šventojo gyvenimui 
paskirta knyga, pasipuošusi lietuvy
bės skraiste, pasieks tiek daug vie
tų ir skaitytoju, garsindama mūsų 
tautos vardą. Turėtų būti kiekvie
no "Mūsų Lietuvos" skaitytojo 
pareiga įsigyti šią knygą į savo 
namų biblioteką, pagerbiant mūsų 
tautos Šventąjį ir praturtinant mū
sų žinias apie jo gyvenimą. Kny
gos kaina yra 1.900 kruzeirų, ir 
ją galima įsigyti, kreipiantis į 
"Mūsų Lietuvos" Administraciją, 
Rua Juatindiba, 28 — Parque da 
Moóca - CEP 03124, São Paulo, 
Brasil.

H.V.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. • conj. y • Fone: 37-Ò958 ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Stasys Vancevičius

LIETUVIU KOLONIJOS VETERANUI

PETRUI ŠIMONIUI 
ASTUONIOS DEŠIMTYS METŲ

Nuo pat pradžios pokariniais lai
kais įsikūrimo Brazilijos lietuviu 
kolonijoje, ypatingai São Paulo 
mieste, visada atsirado pasižymėju
siu asmenų, kurie savo darbais ir 
visuomeniška veikla iškilo išeivių 
tarpe.

Tarpe tokių žymiu asmenų ir 
yra vienas iš veikliausiu žmonių, 
musu kolonijos veteranas Petras 
Šimonis, kuriam šių metų rugpjū
čio 16 dieną sukako lygiai astuo
nios dešimtys metų.

Petras Šimonis gimė Lietuvoje 
dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
1904 metais, kaip jau minėjau,rug
pjūčio 16 dieną, Gelašių parapijo
je, Panevėžio apskrityje. Pirmajai 
pasaulio karo audrai siaučiant, vos 
pradinį mokslą patyręs Lietuvoje, 
su šeima, pasitraukė j Rusiją, Si
biro sritį, apsigyvendamas Irbit 
mieste, Jakaterenburgo gubernijoje. 
Pirmąją jaunystę praleisdamas Rusi
joje;'.juokėsi amatų mokykloje iki 
1921 metų pabaigos. Tais pat me
tais grįžo j Lietuvą, Panevėžio 
miestą, kuriame apsigyveno iki 
1928 metų. Panevėžyje, per tą lai
ką vertėsi kaip statybininkas. 1928 
metais, palikęs šeimą Lietuvoje,pats 
vienas atvyko į Braziliją, Santos 
uostą, kur išlipo kovo 21 dieną.

Nesigilinsim j Petro Šimonio ma
terialinį gyvenimą kuriame, kaip ir 
naujai atvykusiam išeiviui teko per
gyventi įvairius laikotarpius. Šia 
proga, nors labai trumpais: bruožais, 
noriu prisiminti jo pergyventą lai
kotarpį lietuvių kolonijoje, kaip 
vieną' iš veteranų ir pionierių, vi
suomeniškoje veikloje.

MUSŲ LIETUVA 
mwnnii^i. iiiiuuu ■—writ

Petras Šimonis, vos atvykęs j 
Braziliją ir apsigyvenęs São Paulo 
mieste, nuo pat pirmųjų dienu įsi
jungė j lietuviu kolonijos kultūrinį 
veikimą. Pirmoj eilėj, kaip turintis 
gerą tenoro balsą, įsijungė j tuo 
laiku veikusį Šventos Cecilijos cho
rą, kuris jau buvo suorganizuotas. 
Sis choras, po keliu metų persior
ganizavo į Brazilijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungą "Viltis". Vėliau šiai 
organizacijai užsidarius, 1937 me
tais vėl buvo suorganizuotas Brazi
lijos Lietuviu Šv. Juozapo Bendruo
menės choras, kuris veikia iki šių 
dienu. Šioje srityje Petrui Šimo
niui teko padaryti daugiausia veik
los, neišskiriant ir kitų lietuvišku 
organizacijų, kuriose jam tenka da
lyvauti iki šiol.

Begyvendamas São Paulo mieste, 
Petras Šimonis 1931 metais apsi
vedė su Ona Bagdušenkaite. Apsi
vedęs Petras Šimonis, metų bėgyje 
sukūrė pavyzdingą lietuvišką šeimą, 
susidedančią iš keturių dukterų ir 
vienos auklėtinės, kurią jis užaugi
no nuo pusantrų metu amžiaus.

Pirmoji duktė, gimusi 1932 me
tais, vedusi, Emilija Bendoraitienė, 
Šiuo metu gyvena Vila Belos rajo
ne. Visos penkerios Petro Šimonio 
dukterys yra vedusios. Antroji duk
tė, gimusi 1933 metais, gyvena 
Kanadoje, pavardė Laukienė. Se
kančios dukterys Irena Balaišienė 
ir Julija Kaulienė, o paskutinioji, 
auklėtinė yra Vilma Leitão, ištekė
jusi už panamiečio. Paskutiniosios 
dvi dukterys dabar gyvena Čikago
je, šiaurės Amerikoje.

Petras Šimonis, kaip visuomenės 
veikėjas daugiausia pasižymėjo, va
dovaudamas Sv. Juozapo Brazilijos 
Lietuviu Bendruomenės chorui, ku
rio pirmininku išbuvo apie dešimtį 
metų ir iždininku apie 20 metų.

P. Šimonis taip pat aktyviai da
lyvauja Brazilijos Lietuviu Bendruo
menėje, kurios pirmininku yra bu
vęs vienerius metus ir Revizijos 
Komisijoje kelis metus. Petras Ši
monis visada nuolatiniai dalyvauja 
visuose São Paulo lietuviu koloni
jos parengimuose ir paminėjimuose, 
niekad neatsisakydamas. Jis atvy
kęs j Braziliją nuo 1928 metu 
yra skaitomas vienas iš seniausių, 
dabar gyvenančiu ir veikiančiu lie
tuvių kolonijos išeivių.

Baigdamas dar noriu pažymėti, 
kad Petro Šimonio dukterys, ypač 
gyvenančios Siaurės Amerikoje (Či
kagoje ir Kanadoje), baigusios 
aukštąjį mokslą, aktyviai dalyvauja 
anų kraštų lietuviu kolonijų veik
loje. Tai didelis nuopelnas Petrui 
Šimoniui, kuris np tik būdamas
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aktyvus veikėjas, bet sugebėjo taip 
gražiai ir pavyzdingai išauklėti vi
są savo šeimą, kuri jam teikia 
tik didelį pasididžiavimą.

Linkėdami musu mielam jubilia
tui dar daug metu gyventi mūsų 
kolonijoje ir rodyti rimtą pavyzdį, 
kaip lietuvybės patrijotui ir visuo
menės veikėjui. Dar reiktu pridur
ti, kad Petras Šimonis visais lai
kais, taip pat širdingai rėmė lietu
višką spaudą, tiek prieškariniais lai
kais, tiek dabar paremdamas da
bartinį lietuviu savaitraštį “Mūsų 
Lietuva“ j

BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ
SVEIKINA

savo nuolatinį Tarybos narį, 
p. PETRĄ ŠIMONĮ, ję 80 
mėty sukaktuvių proga ir 
linki jam tvirtos sveikatos 
ie sėkmingo darbo lietuvy
bės baruose.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
7 E LINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

DU GIMTADIENIAI
Rugsėjo 1 dieną Jonas Buitvy- 

das sulaukė dar vieno pavasario, 
o to paties mėnesio 2-trą Magda
lena Buitvydienė užbaigė dar kitus 
metelius, kuriuos atšventė šeimoj, 
su vaikais ir giminėm. Namuose 
pakvipo didelis “churrasco“, kurį 
kepė sūnus Algirdas, prisidedant 
Helenai ir Jonui su užkandžiais it 
gėrimais.

Po pietų apsilankė Vengriu šei
ma, Juiieta, Nena ir Braz Bugliesi 
Vacys ir Vera Putvinskai, Elena 
Kučins-kienė, Alfonsas Kublickas, 
kaimynai ir bičiuliai. Minėjimas 
praėjo gražiai — ir kalbos užsitęsė 
iki vėlyvo vakaro.

Sukaktuvininkams MŪSŲ LIETU 
VOS ir šv. Kazimiero parapijos 
sveikinimai ir geriausi linkėjimai.

(ABC koresp.)
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ŽINIOS
LIETUVIU KUNIGU VEIKLA 
BRAZILIJOJE

Pranešimas Pasaulio Lietuvių Ku
nigų Vienybės Suvažiavimui Toron
te, Kanadoj, rugpjūčio 29-30 dd.

Pakviestas, bet negalėdamas as- 
meniai dalyvauti, ir paprašytas duo
ti informacijų, kun. Pr. Gavėnas 
pasiuntė šią Lietuvių Kunigų vei
klos Brazilijoje apžvalgą:
I. Brazilijoje yra trys parapijos ir 
priskaitoma 16 lietuvių kunigų:

1. (Teritorinė) šv. Juozapo pa
rapija São Paule, kurią aptarnauja

kun. Juozas Šeškevičius, klebonas 
kun. Feliksas Jokubauskas
Šiai parapijai eventualiai talkinin

kauja
prel. Pijus Ragažinskas (emeritas) 
kun.dr. Antanas Milius (pensinin

kas)
kun.Vytautas Kavolis (pensininkas)
2. Asmeninė lietuvių šv. Kazimie

ro parapija. Ją aptarnauje
kun. Pranas Gavėnas, salezietis, 

klebonas
kun.Petras Rukšys, salezietis 
kun.Petras Urbaitis, salezietis
3. Asmeninė lietuvių Kalvarijos 

parapija Rio de Janeire (tik ant 
popieriaus).

Klebonas: prel. Pijus Ragažinskas
Yra dar žinomi šie lietuviai ku

nigai, kurie tačiau veikia vien bra
zilų tarpe:

kun. Martynas Gaidys, salezietis 
(vietinėj saleziečių kolegijoj)

kun. Kazimieras Bėkšta, salezie
tis (misionierius Amazonijoj)

kun. dr. Ferdinandas Bendoraitis 
(ligoninės vedėjas Amazonijoj)

t. Antanas Dragūnas, OFM Cap. 
(vienuolyne, São Paule)

t. Juozas Markalonis, TOR (mi
sionierius Amazonijoj)

kun. Aldas Ramašauskas, klebo
nas (São Pedro da Aldeia, RJ)

kun. Kazimieras Tamošiūnas (li
gonis, São Paule)

kun. Mečislovas Valiukevičius, 
klebonas (Niterói, RJ)

t. Vietorin Micka, OFM (Santa
rém parapijoj, Pará)

Yra ir kitų lietuvių kilmės ku
nigų bei vienuolių, su kuriais ta
čiau reti santykiai

AR ŽINOTE, KAD
MUSU LIETUVA į 

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,

AV. ZELINA, 831 ? '

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

II. VEIKLA
Be įprasto parapinio veikimo,Bra

zilijoj su lietuviais dirbantys kuni
gai turi ir kitų veiklos šakų:

— saleziečiai redaguoja-adminis- 
truoja vienintelį Brazilijos lietuvių 
savaitrašti MŪSŲ LIETUVA

— leidžia taip pat įvairius lape
lius, brošiūras, knygas tiek lietuviš
kai, kiek vietine kalba, skleisdami 
Lietuvos vardą

— ypač šiais Kazimieriniais Me
tais šv. Kazimiero parapija deda 
visas pastangas supažindinti brazilus 
(ir lietuvius.) su mūsų Šventuoju
ir pačios Lietuvos padėtimi:

: išleista Šventojo biografija SÃO 
CASIMIRO, kuri, tarp kitų, buvo 
įteikta visiems Brazilijos vyskupams 
(350) ir, per vietinių saleziečių lei
dyklą, paskleista per visą Braziliją 

: pravestos kazimierinės pamal
dos: katedroj São Paule (laikė SP 
kardinolas), pačioj parapijoj (laikė 
generalinis Vyskupų konferencijos 
sekretorius), įvairiuose SP. miesto 
rajonuose, kitose vyskupijose (kai 
kur ir pačiose katedrose, kaip 
Campinas, Jundiai), didžiausioj Bra
zilijos Marijos šventovėj Aparecida, 
ir net ištaikingiausiam SP atletikos 
klube (Juventus), kur prisistatė ir 
buvo pašventinta pirmoji Brazilijoj 
šv. Kazimiero statula;

: pravesti įvairūs šv. Kazimiero 
minėjimai ir gan augštose sferose, 
kaip Krikščioniškosios Literatūros 
Akademija, São Paulo Istorijos ir 
Geografijos Institutas, São Paulo 
miesto ir valstijos Istorijos Draugi
ja.

Numatyta užbaigti Kazrmierinius 
Metus 1985 m. kovo mėnesį su 
kardinolo laikomom Mišiom lauke 
(nes šv. Kazimieras dar neturi sa
vo bažnyčios) ir didele "Kaziuko 
muge — kermošium".

Reikia stebėtis, kaip kitataučiai 
gerbia mūsų Šventąjį — ir juo pa
sitiki.

kun. Pr. Gavėnas, SDB 
Brazilijos LK Vienybės pirmininkas

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS
Mūsų lietuviškų parapijų bei vie

nuolijų gyvybinis klausimas — pa
šaukimai j dvasiškius bei vienuolinį 
gyvenimą.

Viešpats mums nepaliko daug 

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

įsakymų; tačiau davė vieną, kuris 
tikrai naujas: "Prašykite Pjūties Sei
mininko, kad pasiųstų daugiau dar
bininkų j savo Pjūtį" (Mt 9,37). 
Tad reikia prašyti, melstis, galimai 
kasdien melstis šia intencija. Juk 
tai, tarp kita ko, paties Viešpaties 
įsakymas.

Norėdama šį reikalą priminti, o 
taip pat ir padėti melstis šia inten
cija, šv. Kazimiero parapija išleido 
lapiuką su "Malda už pašaukimus 
Kazimieriniais metais". Lapių kas 
yra plačiai skleidžiamas - ne tik Bra
zilijoj, bet ir kitose Pietų Ameri
kos parapijose bei lietuvių misijose, 

i
NAUJA SIUNTINIAMS
| LIETUVĄ TVARKA

Nuo rugpjūčio 1 d. pakeista 
siuntimo tvarka j Lietuvą. Siunti
nių įsileidimą j Sov. Sąjungą spręs 
vietinės sovietų įstaigos, ar siunti
nio gavėjas yra reikalingas materia
linės pagalbos iš užsienio. Už pri
siųstas gėrybes muitą turės apmo
kėti patys siuntinių gavėjai. Taip 
buvo pranešta įstaigoms, kurios už
siėmė siuntinių persiuntimu. Siunti
nius paštu, pagal nustatytas nor
mas, bus galima ir toliau siųsti 
(paštu pasiųsti siuntiniai paprastai 
grįžta atgal).

LATVIJA
Ir Latvijoj, ypač Latgalos srity

je, yra nemaža lietuvių. Iš ten 
gautomis žiniomis, gegužės 13 die
ną buvo ypatingai pagerbtas kun. 
Leonas Garška, sanpauliečio Jurgio 
Garškos brolis. Auksinio kunigystės 
jubilėjaus šventėje Rezeknėje {lie
tuviškai Rėžytėje) buvo didelės iš
kilmės: dalyvavo vietinis vyskupas, 
kardinolas, ir apie 50 kunigų. O 
žmonių — rašo — buvo marios.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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LIETUVIAI PASAULYJE
ARGENTINA
SALEZiETIŠKA SUKAKTIS

Brolis Jurgis Brizgys, salezietis, 
gyvena Rosario mieste, kur yra di
delės saleziečių spaustuvės ir mo
kyklos vedėju. Joje buvo išleistos 
dvi laidos "Lietuviai Argentinoje". 
Paskutinioji šių knygų laida buvo 
išleista minint Lietuvos Nepriklau
somybės 50 metų sukaktį. Medžia
gą knygoms surinko J. Papečkys, 
Rosario Liet. Bendruomenės pirmi
ninkas, o antrajai drauge su ALOS 
Tarybos spec, komisija. Jurgis Briz
gys yra gimęs Plynių km.Daukšių 
parap. Marijampolės apskr. devynių 
vaikų ūkininko šeimoje. Jo vienas 
brolis — vyriausias yra vyskupas, 
o viena seserų — sesuo Michelė — 
yra vienuolė.

Brolis Jurgis šiais metais mini 
45 m. salezietiško gyvenimo sukak
tį. Jau 34 metai jis darbuojasi Ar
gentinoje ir jau 47 metai nėra 
matęs savo tėvynės Lietuvos.

KANADA
IR LIETUVIAI LAUKIA 
POPIEŽIAUS

Rugsėjo 9 — 20 dienomis Sv. 
Tėvas lankysis Kanadoj. Rugsėjo 
11—12 bus Montrealy. Numatytas 
Popiežiaus maršrutas ir ta gatve, 
kur yra lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija (klebonas — kun. St. Šilei
ka). Kažin ar Popiežius, neįsileistas 
j Lietuvę kazimierinėm šventėm, 
neužsuks j lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčią — pats pasiguosti ir pa
drąsinti lietuvius?

J A V
LITUANISTIKOS KATEDRA 
PRADEDA DARBĄ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba su malonumu praneša lie
tuvių visuomenei, kad Illinois uni
versitetas Chicagoje pakvietė profe
sorių dr. Bronių Vaškelį vadovauti 
Lituanistikos Katedrai. Profesorius 
Vaškelis pradės savo mokslinį dar
bą rugsėjo mėnesį kaip pirmasis 
šios katedros vedėjas.

URUGVAJUS 
URUGVAJAUS JAUNIMAS

Urugvajaus lietuvių tautinių šo
kių grupė "Ąžuolynas" vėl susior
ganizavo ir ruošiasi programai mies
to centre šių metų pabaigoje.

Naujai sudaryta mergaičių tinkli
nio komanda. Jaunimas steigia lie
tuvišką biblioteką.

MŪSŲ LIETUVA

KOLUMBIJA
MIRĖ KUN. N. SALDOKAS
Rugpjūčio 11 dieną Popayan 

mieste, Kolumbijoj, mirė kun. Ni
kodemas Saldukas, salezietis. Prieš 
penkias dienas, laikydamas Mišias, 
pasijuto blogai — buvo greit nuvež
tas ligoninėn, bet širdis ilgiau ne
atlaikė. Buvo palaidotas jo paties 
įkurtose kapinaitėse, prie Popayan 
miesto. Ibaguė mieste jis įkūrė sa
leziečių žemės ūkio mokyklą — Es- 
cuela Agronomica. Ir gan ilgą lai
ką buvo Medelino saleziečių pro
vincijos ekonomu.
JAV
SKUODIS KVIEČIAMAS 
PROFESORIAUTI VAKARUOSE

Humanitarinių mokslų institutas 
Brooklyno kolegijoj pakvietė prof. 
Vytautą Skuodį dėstyti ateinančiais 
mokslo metais New Yorke. Brook
lyno kolegija yra New Yorko 
miesto universiteto padalinys.

Prie šios iniciatyvos prisidėjo 
Lietuvių Informacijos Centras, kuris 
kolegijos profesūrai prašant, sutei
kė geologo Skuodžio biografinius 
duomenis.

Prof. Robertas Viscusi, humanita
rinių mokslų instituto direktorius 
Brooklyno kolegijoj, naudodamas 
šiomis žiniomis, parašė du laiškus: 
vieną pačiam Skuodžiui, o kitą 
TSRS Mokslo Akademijos Žemės 
mokslų direktoriui akademikui A.P. 
Vinogradovui. Laiškus žadėjo per
duoti j Maskvą vykstantis moksli
ninkas, kuris ten dalyvavo geologų 
konferencijoj.

Šiuose laiškuose Viscusi išdėsto, 
kad jo vadovaujamas, institutas ruo
šia paskaitų ciklą apie mokslą ir 
aplinkos apsaugą "Siam tikslui", 
rašo Viscusi, "kviečiame prof. Vy
tautą Skuodį dalyvauti". Institutas 
sutinka padengti prof. Skuodžio 
kelionės ir apsigyvenimo išlaidas 
bei pridėti tūkstančio dolerių ho
norarą.

Laiške Vinogradovui, Viscusi pra
šo jo, kaip aukšto rango moksli
ninko, pritarti šiai iniciatyvai, nes 
paskaitų ciklo tema yra svarbi vi
sam pasauliui. "Aš tikiu, kad Jūs 
... suprasite šio taršos klausimo

Rua Espirito Sąnto, 118 - Tel. 441.6846 
8^ SÃO CAETANO DO SUL
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neatidėliotinumą... Žinau, kad šis 
pirtarimas nulems prof. Skuodžio 
kvietimo įgyvendinimą", pabrėžia 
Viscusi.

Čikagoj gimęs Vytautas Skuodis 
buvo nuteistas 1980 m. septyne- 
riems metams griežto lagerio ir 
penkeriems metams tremties už an- 
ti-sovietinę agitaciją ir propagandą. 
Jis buvo atleistas iš docento parei
gų Vilniaus universitete už "amo
ralų elgesį", nes kratos metu pas 
jį bute buvo rasta jo parašyta 
mokslinė studija — "Dvasinis geno
cidas Lietuvoje". Skuodis taip pat 
priklausė Lietuvos Helsinkio grupei 
bei Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komitetui.

Skuodis atlieka bausmę: USSR, 
431200 Barashevo, Mordovskaya 
ASSR, Tengushevsky raion. Uchr. 
ZhKh 385/3-5. Jo žmona Irena 
su dukromis Giedre ir Daiva gyve
na Vilniuje, Vandentiekio g-vėje 
44-4.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Eng.A. E. BAUŽYS Cr.20.000,00
Jonas-Emilija

VOSYLIUS Cr.20.000,00
Henrikas

VALAVIČIUS Cr.20.000,00
Elena GUTAUSKIENÉ

Venezuela Cr.75.500,00
Aldonia KASKEVICIUS

REISS Cr. 15.000,00
Vladas ZU KAS Cr. 15D00,00
Helena VAITKEVIČIUS

de Uzeda Cr. 10.000,00
Miriam SERICAS

D. Gomes Cr. 15.000,00
Marija Kleizaitė

MISIŪNIENĖ 
Albinas Henrikas

TAUJANSKAS 
Dzidorius SAULYTIS 
Stasys TERVYDfS 
Gražina BOLECKIS 
N.ZAJANCAUSKAS 
Aušra-Otto SIMKEVI-

ČIUS

Cr. 15.000,00

Cr. 15.000,00
Cr. 15.000,00
Cr. 15.000,00
Cr. 15.000,00
Cr126.000,00

Crl 50.000,00
Pranas^ LUKASEVICIUSCr.15.000,00
Stasys GERVETAUSKAS Cr. 15.000,
Ona KAUPAS Cr. 15.000,
Aleksandras BUMBLIS Cr.30.000,

RESTORANAS 1

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
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MŪSŲ ŽINIOS

R E M K L M E 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

Artinasi lietuviškos spaudos mė
nuo ir mūsų SPAUDOS DIENA.

Pastebima ir pas mus, kad kas
dien sunkesnis lietuviškos spaudos 
darbas. Kasdien viskas brangsta, 
ypač paštas. Su tuo didėja ir 
spaudos darbu išlaidos. Gi skaity
tojai — vieni pavargsta, ir net atsi
sako laikraščio; kiti ieško "sensaci
jų" — ir skaito vien tik "Noticias 
Populares"; kiti iškeliauja pas šv. 
Petrą...

Betgi pasirodo ir guodžiančiu 
ženklų. Tatai nors kiek padrąsina 
ir redaktorių, ir leidėjus.

Štai, pavyzdžiui, p. Gražina Bo- 
leckienė, iš Niterói, RJ: "Siunčiu 
čekj už ML prenumeratą 1984 m. 
Labai atsiprašau už pavėlavimą.Esu 
mat užimta ir turiu problemų... 
Tikiuos išspręsiu viską palankiai, 
tuo galėdama daugiau prisidėti prie 
ML išlaikymo".

ML-vos administracija dėkoja už 
kilnų pažadą prisidėti, o skaitytojai 
pasiilgę kokio jaunatviško feljetono, 
kuris pradžiugintu jau apsnūdusių 
tautiečiu šaltas dienas.

Ir Aušra-Otto Simkevičius iš Pe- 
tropolio, RJ: "Gyvenant toliau 
nuo lietuvių, yra sunku gauti žinių 
apie lietuvius gyvenančius Brazilijo
je. Tai vien tik per laikraštį MŪ
SŲ LIETUVA sužinau apie įvykius 
São Paulo lietuviu kolonijoj ir ki
tur... Taip pat esu labai susidomė
jusi "Lituanika" Atibajoj — ir ma
nau kada nors ją aplankyti". Ir 
siunčia ML prenumeratai Cr.150.- 
000,00 . Mielajai p. Aušrai nuošir
dus ačiū.

Rašo iš Čikagos Napoleonas Za- 
jancâuskas: "Visur su laikraščiais 
sunku, net ir Amerikoje... Aš susi
dūmojau ir Jūsų vedamam laikraš
čiui truputį pagelbėti. Jeigu, loska, 
ir man prisiųskite MŪSŲ LIETU
VĄ. Siunčiu 100 doleriu (60 dol. 
už laikraštį, o Jums už darbą 40 
dol.)". Malonu išgirsti, kad atsiran
da ML-vos skaitytoju ir dolerio 
krašte. P. Napoleonui nuoširdi pa
dėka.

ML dėkoja ir p. Eugenijai Sle- 
petienei, iš Av. Higienopolis, São 
Paulo, kuri savo vyro, a.a. Zigmo 
Šlepečio, mirties metiniu proga iš-' 
leidžia, kaip Garbės Leidėja, vieną 
ML numerį, aukodama 100.000,00 
kruzeirų.

MŪŠŲ LIETUVA

SVEČIAS IŠ LIETUVOS
Liepos 23 atskrido iš Lietuvos 

j São Paulą Gediminas Šukys ap
lankyti savo brolį, Algirdą Šukį, 
su kuriuo buvo nesimatę ištisus 
40 metų. Gediminas, kuris gyvena 
Kaune, Brazilijoj pasisvečiavo pas 
gimines, aplankė Santos, Rio de 
Janeiro bei kitas įdomesnes šio 
didžiojo krašto vietoves. São Pau
le lankėsi ir MŪSŲ LIETUVOS 
redakcijoj ir aplankė savaitraščio 
spaustuvę. Rugsėjo 10 per Buenos 
Aires grįžta j Lietuvą.

"DIÁRIO POPULAR" 
MUS SEKA

Savaitraštis DIÁRIO POPULAR 
"Página do livro" skyriuje kas 
penktadienį duoda "kultūriniu in
formacijų rašytojams, leidėjams,kny
gynams". Rugpiūčio 31 dienos lai
doje davė taip pat ir šią informa
ciją: "Kun. Pranas Gavėnas ką tik 
sugrįžo iš Karako, kur dalyvavo 
lietuvių suvažiavime, o čia dalyva
vo ir 8-toj Tarptautinėj Knygų Pa
rodoj — Bienal Internacional do 
Livro, kur autografavo savo veika
lą SÃO CASIMIRO".

MŪSŲlMIRUSIEJI

Rugpiūčio 25 pasimirė VINCAS 
ORANTAS, jau nuo kiek laiko 
sergantis.

Gimęs 1908 metais Kybartuose,, 
atvyko Brazilijon 1929 m. Gyveno 
Vila Zelinoj ir ilgus metus dirbo 
"Fundição Brasil" įmonėj.

Liūdinčius paliko žmoną Sofiją, 
sūnų Stanislovą, marčią Ana Maria, 
anūkes Marilia ir Marcia bei dau
giau giminių.

Buvo palaidotas "Crematório de 
São Paulo".

Šeima dėkoja visiems, išreišku- 
siems užuojautą šioj liūdnoj valan
doj.

BlIBJMUMMUgBBMBWNBIWtlWW ...................... ■■'

KAZIMIERINIŲ METU 
KLAUSIMAS

Lietuvos jaunimui 
(perduotas per Vatikano radiją)

Sv. Kazimiero šventės išvakarėse 
São Paulo, Brazilijoj, plačiai skai
tomas dienraštis FOLHA DA TAR
DE kazimierinio jubilėjaus ruošos 
pirmininkui, kun. Pranui Gavėnui, 
pastatė klausimą: "Que valor tem 
São Casimiro para o povo lituano 
(Kokią reikšmę turi šv. ’ Kazimieras 
lietuviu tautai)? "

"Man atrodo, — rašo iš São 
Paulo kun. Gavėnas, — kad tai es
minis šių kazimierinių metu klau
simas; ir kad j jį atsakyti nepa
kanka dvieju ar keturių žodžiu. 
Todėl aš jį perdaviau gilesniam 
svarstymui pačios Brazilijos lietuviu 
kilmės jaunimui, o per 8-tąjj Pie
tų Amerikos lietuviu kongresą Ve- 
nezueloj ir Pietų Amerikos lietu
viams.

Kreipiuosi j Lietuvos jaunimą, 
kuris, manau, gali giliau įžvelgti 
šį klausimą ir išsamiau j jį atsa
kyti. Padėkit tad man, kad nors 
šių kazimierinių metų gale galėčiau 
pats turėti ir tinkamiau atsakyti 
brazilų dienraščiui j klausimą: Ko
kią reikšmę turi šv. Kazimieras lie
tuviu tautai?"

POPIEŽIAUS LAIŠKAS 
BRAZILIJOS LIETUVIU JAUNIMUI 
(Informacija perduota j Lietuvą 
per Vatikano radiją)

Kaip BL Kunigu Vienybė ir 
BLB-nė, taip ir B L Jaunimo Są
junga parašė laišką Šv. Tėvui Jo 
Šventenybės gimtadienio (V.18) 
proga, dėkodama taip pat už taip 
iškilmingai pravestas pamaldas šv. 
Kazimiero šventėje Romoj ir pra
šydama palaimos sau, Brazilijos lie
tuviams bei tolimai Tėvynei.

BLJSąjunga gavo iš Vatikano 
Sv. Tėvo padėkos laišką su tėviš
kais nurodymais kur ir kaip kreip
ti savo jaunystės jėgas. Cituoju: 
"...kad kasdien vis daugiau pajustu, 
jog, su fiziniu gyvenimu, taip pat 
ir Kristaus atneštas 'naujasis gyve
nimas' turi bręsti jų viduje ir ug
dyti juose krikščioniškas asmeny
bes; kad kasdien vis geriau mokė
tų atrasti, giliau įžvelgti ir sekti 
Kristų, nuolat stengdamiesi išgirsti 
ir priimti atsakymą, kurį Jis, ir 
tiktai Jis, gali duoti žydinčio gy
venimo klausimams. Visų mūsų Tė
vas antspauduoja šiuos linkėjimus 
Apaštaliniu palaiminimu".
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UŽ LIETUVĄ
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Rugsėjo (Setembro) 23 dieną 
16 valandą
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje» 

Visi ABC miestų lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti» 0

A

(3

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LEIDĖJAS

M O S L E 
rugsėjo) proga.

Šio "ML"numerio
GARBĖS

E U G E N I J 
savo vyro a. a. Z I 
2-rų mirties metiniu

Lai Viešpats gausiai atlygina abiems už dosnumą. 
ML redakcija ir administracija

©
PAMALDOS LIETUVIŠKAI

šv. Kazimiero Parapijoje — 
Mookoje - Sekmadieniais - 8 vai.

Šv. Juozapo Parapijoje V. Zeli- 
noje — Sekmadieniais — 11 vai.

PAVASARIO ŠVENTĖ

Rugsėjo (Setembro) 30 dieną, 
13 valandą Mookoje, Rua Lituania, 
67 PAVASARIO ŠVENTĖ:

Pietūs, karalaitės rinkimas, vaini
kavimas, šokiai, balius...

Maloniai kviečiame visuomenę ir 
jaunimą joje dalyvauti. Šventės pel
nas skiriamas LIETUVIU EMI
GRANTU PAMINKLUI pastatyti 
Republica da Lituania aikštėje, Vi
la Zelinoje.

Ruošia: Muziejaus ir Archyvo 
komitetas, didžiai remiamas Lietu
viu Sąjungos Brazilijoje.

Taip pat prisideda Brazilijos Lie
tuviu Bendruomenė.

Prisideda prie šios šventės 
NEMUNAS, RŪTELĖ ir VOLUNGĖ 
statydami šias kandidates: 
NEMUNAS: Elizabeth Jurčiukonis

Simone Laučys Pinto 
Simone Virginia Car- 

nimeo
Solange Cristina Mika

lauskas
RŪTELĖ: Ana Maura Werner

Ana Maria Stankys
VOLUNGĖ: Solange Maria Zanevi- 

čius 
Regina Celia Karsokas

Daugiau žinių šiame ir kituose 
ML numeriuose.

MAUDYMOSI SEZONUI 
ARTĖJANT

Visi, kurie norės naudotis Litua
nikos maudymosi baseinu, gali išsi
imti gydytojo liudijimą pas dr. Ro
naldo, Avė. Zelina, 936, antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 14 
iki 16 vai. Telefonas 914.0309. 
Atestato kaina 4.000.00 kruzeiru.

LANKYSIS SÃO PAULO
BURMISTRAS

São Paulo miesto burmistras 
(prefeito), Dr. Mario Covas, kartu 
su rajoniniu Vila Prudentes admi
nistratorium Dr. Walter, lankysis 
Vila Zelinoj, atidarydamas atnaujin
tą Lietuvos Respublikos aikštę 
(Praça Republica Lituana) ir kartu 
patvirtindamas pamatus būsimam 

Lietuviu Emigracijos" paminklui.
Tatai įvyks rugsėjo (stembro) 

15 dieną, apie 16,30 — 17 valan
dą (tiksli valanda bus pranešta vėliau.

PADĖKA
Žurnalistas Stasys Vancevičius do

vanojo 180 knygų Lietuviu Sąjun
gos bibliotekai. Už ką Sąjunga nuo
širdžiai dėkoja.

Valdybos vardu — Pranciška 
Garškienė, bibliotekorė

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTE

TAUTOS ŠVENTĖ

$ I L INE

RUGSĖJO
DIENA

16 valandą
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ Į

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

Kitu gėrimu bus galima įsigyti pa
čioj salėj.

i

tautos Šventes minėjimas ir Šiluvos, maruos atlaidai

VEIKLOS KALENDORIUS

Rugsėjo 9 d.— Šilinės ir Tautos
Šventė.

Rugsėjo 23 d. - Kazimierinės Pamal
dos už Lietuvą Rudge Ramos šventovėje.

Rugsėjo 30 d.- Pietūs Sąjungos-Alian
ça salėje. Rengia Muziejaus ir Archyvo 
komisija.

Spalio (outubro) 14: SPAUDOS DIE
NA

Spalio 21 d.— Pavasario Šventė Litua
nikoj. Rengia: B. L. Bendruomenė.

ŠALPOS RATELIS
Prie Šalpos Ratelio lėepos — rug

pjūčio mėnesiais prisidėjo savo jna- 
šais:
Lidija Vancevičienė . . .Cr.10.000, 
Dzidorius Saulytis . . . Cr. 1.000, 
Jonas Jakatanvisky . . .Cr. 3.700,

Lai Viešpats dosniesiems atlygina 
dar didesniu savo dosnumu.
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