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Š. o . .
eimos nuotaika

IŠSILAIKYMAS DRAUGĖJE
Organizacijoms išsilaikyti — tai su

daryti šeimos nuotaiką pačioje orga
nizacijoje, tarp jos nariu ir jos veiklo
je. Išsilaikyti pa.apijai, ypač tuose 
kraštuose, kur parapijos nariai išsis
kirstę tarp kitu tikėjimu žmonių, rei
kia išlaikyti parapinę šeimos nuotaiką, 
kad kiekvienas jaustųsi savo parapijo
je kaip savo namuose. Tai patariama 
ir etninėms bendruomenėms, jeigu 
jos nenori paskęsti svetimtaučiu jūro
je ir įsimaišyti kaip nežymus smėlio 
grūdelis didelėje plokštumoje. Tas 
yra visuose emigraciniuose kraštuose, 
tas yra ypač Amerikoje, kur tautą 
sudaro tautu mišinys ir kur etninis 
margumynas yra žymesnis negu tau
tiškumas.

Apie tai turime galvoti ir mes, ku
rie gyvename svetimame krašte, nors 
jj jau pasidarėme savu. Juo labiau jj 
pasidarė savu jaunimas, čia užaugęs 
u Cíõ no. jOKia Kliū
tis daryti šeimynišką nuotaiką — rei
kia tik pačiam jausti, kad esi savo 
šeimoje,reikia tik kitus laikyti savo 
šeimos nariais. Ir tai sudaro vienybę, 
bendrus troškimus, moralinius, kartais 
ir materialinius norus, kurie įvykdo
mi tik bendromis jėgomis. Ir niekas 
taip nesuriša kaip šeima, kurioje yra 
bendra nuotaika, niekas taip neišski
ria, kaip pyktis, nesutarimai šeimoje 
ir skirtingi keliai, kurie išskiria šeimas 
ir šeimos nuotaiką padaro priešingą , 
— svetimą ir nenorimą.

Ar tokią nuotaiką mėginame suda
ryti mes patys savo organizacijose, sa
voje spaudoje, savo veikime ir veiki
mui priemonių pasirinkime, tai klau
simas, kurio negalime išspręsti kitaip, 
kaip.tik žiūrėdami j gerą Šeimos nuo
taiką,ar priešingą šeimai nuotaiką — 
pyktį, ginčus ir neapykantą šeimai, 
tautai, bendruomenei. Reikia pažvelg
ti, kas šeimos nuotaiką stiprinę ir kas 
ją silpnina. Tauta, net svetimu vėjų 
gairinama, turi atiduoti savo tautie
čiams paveldėjimo brangenybę ateinan
čioms kartoms.

Lietuviu imigracija šiame krašte bai
gia nykti ta prasme, kad ji jau nesi- 
reiškia naujais nariais ir seniau turėtu 
organizuotumu. Teisybė, turime orga
nizacijų jaunimui ir senimui, turime 
veiksniu, norinčiu ir besistengiančiu 
padėti pavergtai tautai, bet esame už
daryti geležine uždanga nuo savo tė
vynės, iš kurios galėtume gauti pasti
prinimo. Taip pat jie turi bijoti mūsų
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JAV prezidentaar ir ponia Reagan ( dešinėj ) Diplomatinio korpuso pri
ėmimo metu 1984. VU. 1 d. Baltųjų Rūmų sode su Lietuvos atstovu dr. Sta
siu Bačkiu ir ponia Ona Bačkiene.
ir laukti iš musu tik pagalbos, kurią 
dabar priešas baigia iš naujo geležine 
uždanga užsklęsti.

Išeivija tegali šiuo metu pasitikėti 
tik savo jėgomis ir pastangomis išsilai
kyti ir padėti. Išsilaikyti svetimose že
mėse, nepasiduodant svetimoms įta
koms, pagelbėti net pro geležinę už
dangą pavergtiesiems, kad jie nesutap
tu neviltyje ir nežinioje. Priešas ne
snaudžia, rusindamas užgrobtus kraš
tus, taigi ir Lietuvą. Mūsų draugai, 
mus priglaudę, taip pat nesnaudžia tir
pindami savame puode, nors švelniai, 
be skausmo, bet pastoviai ir užtikrin
tai. Mes turime žinoti, kad mūsų išei
vijai nėra tik vienos kartos misija. Ta 
misija sąmoningai turi pereiti dar bent 
j kelias kartas, kad jose vis atsirastu 
idealistu, norinčiu padėti pavergtai ir 
niokojamai tautai.

Emigracija suėda tvirčiausias tautas 
ir suvirškina jas j naują tautų mišinį. 
Ant to mišinio sukurta šiuo metu ga
lingiausia valstybė — Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Nors čia dar tik kuria
ma sava tauta, tik skiepijamas patrio
tizmas, kuris dažnai įžeidžiamai vadi
namas šovinizmu, bet geras amerikietis 
gali būti tik tas, kuris myli savo kilmę 
ir rūpinasi savo senoliu tauta. Ameri
kietis per plati sąvoka, kad ją visi tei
singai suprastu. Kiekvienas, turi supras
ti, kad jis yra tos, o ne kitos tautos 

ainis, šiuo metu turįs mylėti tą kraštą, 
iš kurio kilęs ir tą, kuriame gyvena ir 
kuria savo bei savo vaiku ateitį. Tai 
motyvas, kurį iškeli senieji Amerikos 
patriotai, kad reikia nudaryti savo tau
tinę Šeimynišką nuotaiką, ir ta nuotai
ka padaryti save'šeimos — tautos na
riu.

Šeimos nuotaika priklauso nuo mu
su pačiu — organizacijų, parapijų, me
niniu ir kultūriniu apraiškų, spaudos, 
šeimų bendravimo. Nuo mūsų pačiu 
priklauso, ar jaunimas bendrauja ir ben
draus su vyresniaisiais ar vyresnieji ir 
jaunesnieji eis visiškai skirtingu keliu. 
Reikia rasti bendrą kalbą net skirtingų 
pažiūrų žmonėms. Reikia surasti ben
drą pamatą, ant kurio būtu galima su
stoti ir kalbėtis. Juk visus jungia ben
dras tautiškumas ir bendras nusiteiki
mas savo tautos atžvilgiu.

Negalima norėti, kad visi būtų vei
kėjai, visi kultūrinių vertybių kūrėjai, 
visi menininkai ar vienos profesijos 
žmonės. Tai jungia tik vienu kuriuo at
žvilgiu. O turi jungti daugiau kas — 
bendra pažiūra j savo tautinę kilmę sa
vo tautinį nusistatymą ir rūpestis savo 
tautos ateitimi. Gal vienas tai išreiškia 
veiksmu ir prisidėjimu prie kurios nors 
tautinės organizacijos, kitas yra pasy
vus stebėtojas ir tik rėmėjas. Bet tai ir 
yra bendras pamatas, ant kurio galima

( Nukelta į 3 psl.}
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3. Sv. Kazimiero prisiminimas 
yra brangus sūnums ir dukterims 
tos žemės, kuri kitados vystėsi Ge
dimino giminės didžiųjų kunigaikš
čiu ir Jogailaičiu dinastijos valdžio
je. Mane patj iki širdies gelmių 
jaudina prisiminimas to fakto, kad 
šitas Šventasis yra gimęs Krokuvos 
karališkoje pilyje 1458 metais ir 
kad jis yra didžiojo Jogailaičio Ka
zimiero, .Lenkijos karaliaus ir drau-

POP. JONAS PAULIUS II 
APIE ŠV. KAZIMIERĄ IR LIETUVĄ

Pamokslas, pasakytas šv. Petro 
Bazilikoje, kovo 4 .d.

7. "Būkite šventi, nes aš, Vieš
pats, jūsų Dievas, esu šventas" 
(Kun 19,2).

Šiais pirmojo šiandieninės liturgi
jos skaitinio žodžiais drauge su ju
mis, Broliai ir Seserys, mintimi ir 
širdimi persikeliu prie šv. Kazimie
ro kapo Vilniuje.

Šiemet sueina penki šimtmečiai 
nuo dienos, kai tos visai Bažny
čiai taip brangios relikvijos buvo 
sudėtos Dievo Tautos tarpe gimto
je žemėje. Jau penki šimtmečiai 
Lietuvos Globėjas šv. Kazimieras 
gyvena savo tautoje su visu šven
tumo paveldu, gyvena kaip Atpir
kimo paslapties liudytojas ir kaip 
ženklas tos vilties, kuria esame iš
gelbėti (Rm 8,24) .

Jau penki šimtmečiai jis kalba 
savo tautiečiams ir drauge savo 
broliams ir seserims tikėjimo ir 
švento Krikšto malonėje: "Būkite 
šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Die
vas, esu šventas".

2. Vakar Bažnyčia Lietuvoje pra-
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dėjo šv. Kazipniero mirties 500 me
tų jubiliejaus minėjimą, Lietuvos 
vyskupams dalyvaujant iškilmingoje 
koncelebracijoje ant Šventojo kapo.

Norime šio jubiliejaus minėjimą 
pradėti ir čia, šv. Petro bazilikoje, 
kuri yra regimas Bažnyčios vieny
bės centras. Jokiu būdu visuotinė 
Bažnyčia išreiškia savo katalikišką
ją vienybę su ta Bažnyčia, kuri 
Lietuvoje susitelkia prie per pehkis 
šimtmečius išaugusios šv. Kazimie
ro tradicijos. Galima sakyti, kad 
visa visuotinė Bažnyčia drauge su 
Romos vyskupu ir šv. Petro jpėdi- _ ___- • . . __ ' 1 11 — "

Šv. Tėvas Jonas Paulius II laiko Šv. Mišias lietuviškai 1984 
m. rugpjūčio 25 d. 6 vai. vak. Castelgandolfo koplyčioje baigiant 
Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties minėjimą. Jam asis
tuoja prel. Audrys Bačkis. Šalia lango matyti Aušros Vartų 
Madonos paveikslas (V. Kasiulio) ir Šv. Kazimiero paveikslas.

pradeda dvasinę maldos kelio-niu 
nę j tą Vilniaus šventovę, kur il
sisi šventasis Lietuvos patronas. Tai 
tikėjimo ir meilės kelionė, kuri 
mus 
tuje, 
nuje, 
nius, 
sos liudytojus — Tiesos, kuri iš-

sujungia ir vienija Jėzuje Kris- 
Dievo Sūnuje ir Marijos Su
su jungia kaip Dievo Tėvo jsū- 
kaip tos pačios didžiosios Tie-

ge didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
sūnus, kad jo motina buvo Elzbie
ta Habsburgaitė, kuri buvo vadina
ma "karalių motina".

Kazimieras iš tėvo paveldėjo var
dą. Jis buvo kilęs iš tos didžio
sios giminės, kuri apkrikštijo Lietu
vą 1386 metais (beveik prieš 600 
metu).

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

Iwentário, Despęjo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rira 15 de Novembro, 244 • 4 anu. - conj. 9 • Fone:3 7-8958 
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Kiek daug pasako jau vien fak
tas, kad to krikšto paveldas per 
trumpą laiką išaugino tokj brandu 
šventumo vaisiu.

Kiek daug pasako tai, kad toj 
pačioj vietoj, kur protėviai priėmė 
tą istorinės reikšmės Krikštą — tai 
yra Vilniuje — nepraėjus nė šimt
mečiui buvo palaidotas Šventasis.

Jame pasitvirtino tasai pašauki
mas j šventumą, kuris yra perduo
damas visai Dievo Tautai ir per ' 
kartu kartas spinduliuoja į visus 
šv. Kazimiero tautiečius. Lietuvoje, 
Lenkijoje, o taįp pat ir kitose 
krikščioniškose tautose, be to, ne
trūksta tokiu, kurie per Krikštą 
priima Kazimiero vardą, trokšdami, 
kad šv. Kazimieras būtu jiems va
das ir pavyzdys krikščioniškojo gy
venimo kelyje.

Bus daugiau

VOKIEČIU SPAUDA APIE
NELEIDIMĄ POPIEŽIUI

LANKYTIS LIETUVOJE
Vokiečiu spaudos nuomone, Mas

kva nedavė leidimo popiežiui Jo
nui Pauliui II-jam aplanlyti Lietu
vą, nes komunistiniame pasaulyje 
šiuo metu vyrauja netikrumas ir 
apsisprendimo stoka — popiežiaus 
vizitas sovietijos "kataliku centre" 
sudarytu perdideliu problemų ko
munistiniam režimui.

Die Welt rugpjūčio 27 d. veda
majame, pavadintame "Bijosi piligri
mo", rašo: "Ši pasaulinė galybė 
atsitveria nuo asmens, apie kurį 
Stalinas juokaudamas klausė, kiek 
jis turi divizijų.,. Sis silpnybės pa
demonstravimas neliks nepastebėtas 
anapus sovietinės galybės ribų, ji 
pastebės ir (SSRS-os) viduje, nuo 
Lietuvos,per Ukrainą su jos už
drausta Unitu Bažnyčia, Lenkijoje 
ir kitose kataliku apgyventose Ry
tu valstybėse. Ideologiniu atžvilgiu 
tai daug sako, bet ir pavojinga... 
Reikalui esant, Stalino įpėdiniai 
gali užsigeisti panaudoti tikras di
vizijas prieš popiežiaus įsivaizduo
jamąsias".

Sueddeutsche Zeitung rugpjūčio 
28 d. išspausdintame straipsnyje 
mėgina išaiškinti, kodėl Maskva ė- 
mėsi šio žingsnio: "Lenku popie
žius Vilniuje būtu sukėlęs neramu
mu ne tik Lietuvoje, bet visame

PIRKITE LIETUVIŠKUS^^ 
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS^

Ml

Pabaltyje, Lenkijoje, ir gal net ru
su stačiatikiu tėvynėje, kur prade
dama ruoštis krikščionybės įvedimo 
Rusijoje tūkstančio metu sukakčiai.
Popiežiaus pasirodymas Sovietu Są
jungos teritorijoje galėjo sugriauti 
Kremliaus tikrosios politikos pa
grindus — kietą discipliną viduje 
ir atsitvėrimą nuo visko, kas sve
tima''.

Die Zeit rugpjūčio 31 d. laido
je cituoja popiežiaus žodžius:"Mes 
tikimės, kad dar atsiras proga". 
Savaitraštis klausia: "Kokia proga? 
Kremlius nesutiko su Vatikano So
vietu vadovybei siūloma alternati
va: pasirinkti tarp užsirūstinusiu 
ar nuramintu lietuviu- Carams nie
kad nereikėjo popiežiaus nuramin
ti rusu imperiją". (ELTA) 
JAV

NAUJAS LAIMĖJIMAS LIETUVOS 
LAISVINIMO BYLOJE

Laisvės Radijo programos skiria
mos Sovietu Sąjungai, o Laisvos 
Europos Radijas transliuoja j sate
litines — vidurio-Rytu Europos ša
lis.

Pabaltijo programų perkėlimą iš 
Laisvės Radijo j Laisvos Europos 
Radiją ilgą laiką kliudė kažin ko
kia paslaptinga intervencija. Nuo 
šių metu pavasario VLIKO pirmi
ninkas Pabaltijo transliacijų klausi
mu keletą sykiu tarėsi su JAV 
Senato Komisijos Užsienio Reika
lams pirmininku senatoriumi Char
les H. Percy bei su JAV Valsty
bės Departamento Tarėju Edvardu 
Derwinskiu. Šioje akcijoje ypatin
gai daug pasidarbavo VLIKO vice
pirmininkas dr. K. Jurgėla. Pagaliau 
spalio 2 d. VLIKO pastangos bu
vo apvainikuotos laimėjimu, kuo
met sen. Percy oficialiai pranešė, 
kad transliacijos j pavergtas Pabal
tijo valstybe yra perkeliamos iš 
Laisvės Radijo j Laisvos Europos 
Radijo skyrių. Tai yra didelis VLI
KO atsiekimas, nes tuomi dar la
biau sustiprinama Jungtiniu Ameri
kos Valstybių Pabaltijo okupacijos 
nepripažinimo politika, kadangi Pa
baltijo respublikos vėl traktuojamos 
kaip atskiros Europos valstybės, o 
ne kaip Sovietu Sąjungos sudėti
nės dalys. VLIKAS taipgi tikisi, 
kad šių programų perkėlimą:» dar 
daugiau sustiprins transliacijas j Pa-

baltijj ir jos bus geriau girdimos 
Lietuvoje. (ELTA)

SENATORIUS DOLE PAMINI
PETKAUS SUĖMIMO SUKAKTI

Liepos 19 d. Robert Dole JAV- 
iu Senate paminėjo trijų "narsiu" 
Helsinkio grupių nariu — Viktoro 
Petkaus, Mykolos Rudenko ir Ana
tolijaus Ščaranskio — suėmimo su
kaktuves. Pateikęs j u trumpas bio
grafijas, Dole pareiškė, kad ju by
los rodo, jog sovietu valdžia "ne
silaiko savo tarptautiniu įsipareigoji
mu", įskaitant Helsinkio susitari
mus. "Šie trys vyrai", kalbėjo Do
le, "drauge su nesuskaitomais kitais 
sąžinės kaliniais, tęsia savo kovą 
už savo svajonės — laisvės visiems 
žmonėms — įgyvendinimą". Senato
rius Dole ragino savo kolegas ir 
toliau aktyviai remti "sąžinės kali
nius" Sovietu Sąjungoje, idant jie 
vieną dieną galėtu patirti savo pri
gimtinę teisę būti laisvais". (ELTA)

ŠEIMOS NUOTAIKA

stovėti ir susikalbėti. Into bendro pa
mato reikia ieškoti šeimyniškos nuotai
kos sukūrimu, palaikymu ir jos vertini
mu.

Negalime užmerkti akiu prieš blogį, 
besireiškiantį musu pačiu tarpe. Gal tai 
neišvengiama, kai vieni senatvėje pasida
ro irzlūs, kiti jaunystėje pasidaro nesu
kalbami, nes senųjų darbo nevertina. 
Vėl kiti linkę tik ieškoti blogio, įtari
nėti ir skleisti nesantaiką savųjų tar
pe, ardyti šeimynišką nuotaiką. Prie 
to prisideda asmeninės ambicijos ar 
savo darbu perdidelis vertinimas ir ne
noras kitu darbus matyti.

Organizacijos, spauda ir šeimos tu
ri sugebėti atskirti pelus nuo grūdu, 
rimtą veikimą ir rimtus užmojus nuo 
fantazijos ir pasigyrimu. Ar mes su
gebame tai atlikti, tai klausimas orga
nizacijų vadovams, spaudos darbuoto
jams, laikraščiu redakcijoms. Mes ne
turime priemonių, kurias turi didieji 
laikraščiai, didžiosios organizacijos ir 
valstybės. Šeimos nuotaiką mes gali
me ir turime grįsti tik gerais norais 
ir pastangomis laisviesiems priminda
mi ju uždavinius, o pavergtiems teik
dami paguodą.

Pr. Gr.
DRAUGAS

sana
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Antanas Butkus
L1EICTIIĮ SPHUDH BRAZILIJOJ

spaudos nu- 
išvardinę vi- 
bei žurna- 
pradžios iki 
pilnesnis

eitą 
sus 
lūs 
Ši U

Tąsa iš 34 (1873) nr.
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUO

MENĖS BIULETENIS
ŽODIS

Peržvelgę lietuviškos 
kelią Brazilijoj ir 

išleistus laikraščius 
nuo ju atsiradimo 
dienų ir kad butų 

išėjusių musų spausdinių paveikslas, 
pravartu, o netgi ir būtina yra,pa
minėti veikusių organizacijų išleis
tus biuletenius, kuriuose būdavo 
aprašomi trumpi, tačiau organizaci
joms reikspringi vidujinio gyvenimo 
ir veiklos įvykiai ir tarporganieaci- 
niai santykiai. Buvo organizacijų, 
kurios turėjo savo organus, savo 
minčių reiškėjus, — keido laikraš
čius. Turėjome ir tokių susibūrimų, 
(kaip jų yra net keliolika ir -šian
dieną), kurios tenkindavosi tik 
vienkartiniais biuleteniais savo veik
lai nušviesti ar ypatingus organiza
cijos gyvenimo momentus atžymė
ti. Lietuvių kolonijoje tokių visuo
meninių grupių biuleáenius- turėjo: 
Lietuvių Romos Katalikų Šv. Juo
zapo Bendruomenė, vardu "Žodis" 
ir Lietuvių Sąjungos-Alianęa sociali
nių bei kultūrinių ryšių pranešėja

žodžiuose

šventusi
nuo sa-

"Žodį". Redaktorium būti, pakvies
tas Bendruomenės pirmininko arti
mas draugas, Jonas Antanaitis.

Paskleistame Bendruomenės biule
tenyje, leidėjai pirmuose 
pasisako:

"Nors jau kelis kartus 
šv. J. Bendruomenė yra 
savo sukakčių minėjimus,
vo įsteigimo datos — 17 d. spa
lių mėn. 1931 m. iki šiol, nete
ko aprašyti savo veiklos atskiru 
leidiniu, bei spausdintu žodžiu at
žymėti. Tačiau paskutinių dviejų 
metų pasikeitimai, persiorganizavi
mas ir naujos sąlygos reikalauja, 
kad informacijos apie mus 
būtų, pristatytos spausdintu 
ir iš pirmųjų Šaltinių. To 
siekdama, naujoji L.R.K.šv. 
druomenės Valdyba nutarė 
šį pirmąjį Bendruomenės Žodžio _,zI. . . ....... .... .
numeri. Reikalui ištikus, tęsime šj J^l'au prie )Ų pnsidejo Braz.hjoj

TJETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ5V. JUOZAPO BENDRUOMENES

pačius, 
žodžiu 

tikslo ■
J.Ben- 
išleisti

Z 0 S
Redaguoja - Jonas Actfanaitis 

ne Šio rašinio tikslas gilintis j tas 
priežastis ir jas nagrinėti. Tai or
ganizacijų istorijos sritis, o mums 
rupi tik spauda, jos atsiradimas ir 
reikšmė kolonijoje.

IŠ Kataliku Bendruomenės "Žo
džio" sužinome apie kun. J. Va
laičio pradėtą 1928 m. organizuo
ti LR.K.Šv. J. Bendruomenę, vė
liau, kun. B. Suginto sumanymą 
statyti lietuviams bažnyčią, kuriai, 
o taip pat klebonijai ir mokyklų 
įrengimui, gauta dovanai Bendruo
menės vardu, 9 žemės sklypai 
(2820 kv. metru). Sužinome taip 
pat, kad bažnyčia buvo užbaigta 
ir atidaryta maldoms 1936 met. i r 
kad tu pačiu metu pabaigoje, kun. 
B. Sugintas perleido Bendruomenės 
ir parapijas vadovybę naujai iš 
Lietuvos atvykusiam Run. P. Raga- 
žinskui, kuris lietuviškoje parapijo
je klebonavo iki 1971 m., o jam 
išėjus j pensiją, Vila Zelinos para
pijos reikalus tvarkė iš Romos at
vykę vienuoliai saleziečiai — Pr. 
Gavėnas, St. Šileika ir H. Sulcas.

Leidžia -=- Valdyba
"Sąjunga-Alianęa". Abu neoficialiai 
buvo platinami ne tik nariu, bet 

Nr. 1 1V73 m. Vasario —- Fevereiro 20 d.

ir didesnės visuomenės susibūrimuo- «PALAVRA DA
se. Ypač plačiai ir ilgai sklido 
kolonijoje "Sąjunga-Alianęa", nepe
riodiniai lankęs lietuvius, (virš de
šimties metų), apiamdamas tik vie
tos lietuvių gyvenimo įvairias sri
tis. -

Išleisti biuletenį "Žodį", finansi
niai parėmė V. Zelinos Katalikų 
Bendruomenė, prieš karą leidusi 
laikraštį "Šviesą". Po karo dėl pa
sireiškusių vidujinių nesutarimų ir 
kitų priežasčių, nuo spausdinto pe
riodinio savo minčių reiškėjo atsi
sakė, o Katalikiškos organizacijos 
reikalus nušviesti naudojosi "Mūsų 

vėliau, 
kun,Al.

m. išlei- 
bi uletenj

Lietuvis" paslaugomis, o 
Bendruomenės pirmininko 
Armino pritarimu, 1973 
do parapijos informacinį

Lituana Católica Rčmana dê Są® Josė, R. Inacio, S71 • V. Zelina 
S. Paulo Informaiiiva- sácios Brasil

a 
leidinį ir ateityje".

Iš redakcijos pasakytų pirmųjų 
žodžių, lengvai galima nuvokti,jog 
svarbiausias akstinas katalikų Ben
druomenės "Žodžiui" prabilti vie
šai į savuosius pasekėjus, buvo ne
laukti vidujiniai "sukrėtimai", kaip 
patys vadai pasisako: "Pereitais me
tais (tai buvo 1972 m.) netikėti’ 
įvykiai sukrėtė L.R.K.šv. J.Bendruo
menę ir privertė ją iš naujo prisi
kelti".

Kokie "sukrėtimai" ir 
mai" vertė seniausią ir 
šią lietuvių organizaciją, 
metų veiklos, iŠ "naujo

"pasi keiti- 
skaiti i ngiau- 
po 42

tik 
na- 
ir 
tuo

gyvenant is kun. Martynas 3 a i dy s.
Lietuvių katalikų šv. Juozapo 

Bendruomenės "Žodis" prašneko 
vieną kartą. Supažindinęs B-nės 
rius ir parapijiečius, o taip gi 
kitų kraštų lietuvius atvykusius 
metu į "pasaulio lietuvių kongresą", 
apie iškilusius nesusipratimus tarp 
Bendruomenės ir bažnyčioje dirban
čių lietuvių kunigų, dramatišku to
nu įspėjo visus tikinčiuosius dėl ar
tėjančios, (kažin iš kur?), "nelai
mės ir pavojų". O kad. to išven
gus ir atstumus gręsiančią pabaisą, 
šaukdamas" ... visų sąmoningų lie
tuvių ryžtingos paramos..." — "Žo-

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ I
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KĄ MES TURIME 
DARYTI DĖL LI ETUVOS?

Siūlymai R u d g e Ramose

Rugsėjo 23 Grande ABC ir São 
Paulo lietuviai suėjo j Rudge Ramos 
parapijos bažnyčią pravesti pamaldas 
už Lietuvą Kazimierinių metu proga. 
Suėjo lietuviu apie 350. Buvo ir vieti
niu parapiečiu.

Kun. Pr. Gavėnas per pamokslą pa
brėžė, kad minėjimas ir pamaldos nė
ra tik tuo metu praeinantis dalykas, 
o reikalaujantis ir tam tikro įsiparei
gojimo. Ir priminė, kad bedievėj ko
munistinėj gyvenimo santvarkoj "Die
vo nėra", todėl nėra nei atsakomybės 
jausmo, nei sąžinės, nei tiesos, nei 
kokio nors asmenį saistančio įsiparei
gojimo (viena sako, kita galvoja). Ką 
jie dar tikrai gerbia, tai tik fizinę jė-. 
gą ir viešą pasaulio opiniją: būti įra
šytais j nekenčiamą (bet nenugalimą) 
LKBKroniką, būti perduotais per Va
tikano radiją, paskelbtais pasaulinėj 
spaudoj... O kas duoda daugiau drą
sos tikintiesiems, tai, aišku, gyvas ti
kėjimas, ir žinojimas, kad jie neužmirš
ti — kad kas nors už juos ir su jais 
kovoja ir laisvam pasauly.

Tai ką šiandien galime — ir turime 
— daryti? ~ F

Tuoj pat:
1. Rašyti laišką Popiežiui, išreiš

kiant solidarumą ir liūdesį, kad sovie
tai neleido Jo Šventenybei įkelti ko
jos j Lietuvą pasimelsti prie Sv. Kazi
miero palaikų Vilniuje;

2. Rašyti griežtą protesto laišką 
sovietu valdžiai už tokį begėdišką

LIETUVIU SPAUDA BRAZILIJOJ 

dis" nutilo.
Daug metu prabėgo nuo kataliku 

Bendruomenės pasakyto "Žodžio" 
savo nariams Užviešpatavo lietuviško
je parapijoje ramybė Saleziečiai ap
leido, V. Zeliną, įsikurdami Parque 
da Moóca, V. Zelirios kun. B. Su
ginta pastatytą lietuviams bažnyčią 
perėmė valdyti Kun. J. Šeškevičius. 
Po 7-rių, be spaddos, nebilystės me
tu, staigiai ir netikėtai, pasigirdo 
kolonijoje antras "Žodžio" nume
ris, tik šiuo kartu jau ne kata
liku Bendruomenės, o buvusio re
daktoriaus Jono Antanaičio asme
ninis "Pareiškimas", pavadintas "Pa
siaiškinimu", dėl kurio teks išsi
tarti rašant apie paskutinį Lietu
viu spaudos Brazilijoje aktą — 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj išleis
to. biuletenį "Sąjunga-Alianęa", jo 
paskirtį ir spaudos atliktą misiją.

Seka: "Sąjunga-Alianęa".

MUSŲ LIETUVA
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sauvaliavimą ju "išlaisvintam" krašte;
3. pasiusti per Vatikano radiją so

lidarumo išraišką kenčiantiems bro- 
liams-sesėms Lietuvoj bei komunisti
nėj tremty.

Kas buvo tuoj pat padaryta.

Artimesniu laiku:
1. Kiekviena organizacija turi steng

tis nors vieną laiškutį j metus parašy
ti lietuviams tremtiniams (tiesiogiai, 
ar per Vatikano radiją). Į metus jau 
susidarytu 16-20 laišku. Galimai nu
siusti ir kokį siuntinėlį.

2. Skatinti lietuviu jaunimą, o taip 
pat ir kitataučius, rašyti j Lietuvą 
(kad ir per Vatikano radiją) solidaru
mo ir padrąsinimo laiškus, ypač to
kiom progom, kaip Kalėdų, Velykų 

Šventės: rašyti Lietuvos jaunimui,trem
tiniams (ML turi adresus);

3. BLB-nė organizuoti rašymą pro
testo atvirlaiškiu sovietu valdžiai 
(kaip kad daroma kitur ir įvairiom 
kalbom): ar tiesiai j Maskvą, ar per 
Sovietu ambasadą Brazilijoj;

4. Visokiais (galimais ir prieina
mais būdais, kaip spauda, radijas, tv, 
lietuviški pasirodymai) priminti ir iš
kelti Lietuvos padėtį sovietu vergijoj.

Betgi politinės ir socialinės veiklos' 
neužtenka. Mes, krikščionys, turim ir 
kitą ginklą (kurį gal permažai verti
nam, ar nevartojam, ar nemokam var
toti) — maldą. Būtina organizuoti 
Maldos kampaniją 
lietuviu ir kitataučiu tarpe. Pavyzdžiui:

— rengiant "maldos dieną už Lie
tuvą" įvairiose vietovėse, ypač šių 
kazimierinių metu bėgyje;

— nusistatant dalyvauti vieną kartą 
savaitėje neprivalomose Mišiose, jas 
aukojant už Lietuvą;

— įsirašant j "gyvojo rožančiaus" 
sąjūdį: 15 asmenų, kuriu kiekvienas 
kalba kasdien vieną rožančiaus paslap
tį;

— organizuojant ar dalyvaujant mė
nesinėj) dienos metu, ar naktį) adora
cijoj, ar nuolatinėj adoracijoj (adora
ção perpétua); • .

— neužmirštant, kad pasninkas, su
sivaldymas, išmalda, sugyvenimas... 
yra taip pat geri darbai, kurie gali bū
ti atlikti ir paaukoti tam pačiam tiks
lui — už Lietuvos išsilaisvinimą iš so
vietu jungo.

Tai ar čia skelbiama nėra kokia... 
revoliucija?

Ne, tik Evangelija.
Juk "jei tavo brolis — kad ir ko

munistas — klysta, perspėk jį".
Ir koks brolis — kokia sesuo esi, 

jei nesistengi savo broliui-sesei — sa
vo tautiečiui — reikale esant padėti?!

Kun. Pranas Gavėnas
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MŪSŲ ŽINIOS
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POPIEŽIAUS VARDINĖS
Lapkričio 4 šv. Kazimiero para

pijos dalyviai — tiek lietuviai, 
kiek vietiniai kaimynai — nors 
malda prisiminė Popiežių Joną 
Pauliu H, kurio vardadienis tą 
dieną išpuolė. Ypač mes, lietuviai, 
būsim amžinai dėkingi šiam Po
piežiui, kuris daugiau negu kada 
nors ir negu kas kitas,, visam pa
sauliui iškėlė Lietuvos vardą šv. 
Kazimiero Jubilėjaus proga. Ir pa
tį šv. Kazimierą pristatė tokioj 
istoriniai lietuviškoj Šviesoj, kokioj ■ 
gal net ir patriotiškiausias musu 
istorikas ar pamokslininkas nebū
tų sugebėjęs — ar nebūtu drįsęs 
— pristatyti.

ŽINIOS IŠ RIO
Iš São Paulo j Rio atvyko 

kun. P. Urbaitis, kaip nors vie
nas kunigas lietuvis bei Sao Pau
lo lietuviu atstovas, i p. URŠU
LĖS GAULIENĖS 90-mečio minė
jimą.

Jis pasinaudos Šia proga apka
lėdoti Rio bei artimesniu apylin
kių tautiečius. ,

NAUJAS ANŪKAS
Jonas ir Birutė Bagdžiai džiau

giasi anūku ROGERIO, kuris gi
mė lapkričio 3 d. João XXIII 
ligoninėj. Aišku džiaugiasi taip 
pat ir tėvai Konstancija Kleizaitė 
ir Rogerio Vitorino.
LIETUVIŠKAME RESTORANE

Š.m. Spalių 13 dieną, šeštadie
nį vakare mes du dukra ir žen
tu ir anūke nutarėm ieškoti to 
"Mūsų Lietuvoj" skelbiamo lietu
viško restoranu Vytus kuris randa
si São Caetano, Rua Espirito San
to 118. Nors buvo paskambinta 
iš anksto kad mes atvažiuosime, 
jau buvo mums paruošta virtiniu- 
kų ir kitu valgių. Mus pasitiko 
prie durų, pats šeimininkas Vikto
ras Lukavičius, labau malonus ir 
linksmas, ir mums užstato lietuviš-
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kę muziką, ir taip labai smagiai 
praleidom tą vakarę.

Man ir šeimai buvo maloni 
staigmena rasti tę kampelį, kur 
mums priminė kaip kę iš Lietu
vos, kur buvom prieš 5 metus.

Aš iŠ savo pusės patarčiau ir 
kitiems, nors retkarčiais nuvažiuo
ti pas Viktorą Lukavičiu, pasinau
doti jo ir jo kelneriu maloniu 
patarnavimu ir skaniais jo valgiais. 
Susitarus su šeimininku tel.: • 
441.6846. Jo restoranas randasi 
gale Rua Manoel Coelho, pasukti 
j° dešinę ir vėl j dešinę, tiems 
kurie atvažiuoja iš São Paulo per 
tiltą, pervažiavus traukinio liniją 
ir Rodoviaria jau yra Manoel Co
elho gatvė, kuria važiuojant iki 
galo, pervažiavus Goyaz avenida.

Jonas Bagdžius

MOŠŲ MIRUSIEJI
Lapkričio 5 mirė JUOZAS RAZ- 

VICKAS, gimęs Lietuvoj 1893.111. 
10. Marijampolėj. Atvyko Brazili
jon 1927, jau susituokęs su Ma
rija Urbanckaite. Gyveno Tatuapė 
rajone.

Liko liūdintys žmona Marija, 
sūnus Valdus (kitas sūnus, Juozas, 
jau miręs) ir šeši vaikaičiai: Ale
xandre, Ricardo, Valdus Junior, 
Wagner, Tereza ir Cristina.

I amžino poilsio vietą Quarta 
Parada kapinėse palydėjo kun.Pr. 
Gavėnas.

7-tos dienos Mišios bus atlaiky
tos lapkričio 12 d., 19,30 vai. 
Santo Antonio de Lisboa bažny
čioje, Tatua pé.

JUOZAS MASIULIS mirė lap
kričio 6 d. po vidurnakčio João 
XXIII ligoninėj. 7-tos dienos mi
šios bus lapkričio 13 d. 19,30 
vai. V. Zelinos Bažnyčioj.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Stasė KRAPIENIS Cr.30.000,00 
Jonas JAKUTIS Cr.20.000,00
Leonardo GRABAUS

KAS Cr.30.000,00 
Mikalina NEMICKIENÉ 15.000,00 
Julia JOTEIKA GAL- '

VÃ0 Cr.20.000,00 
Kazimieras JANULEVI-

ČIUS Cr. 16.000,00 
Maria STANKŪNIENĖ 15.000,00 
Leonas KRIAUČIŪNAS15.000,00

f FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho Barradas.104 • V. Prudente - Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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LIETUVIŲ IMIGRACIJOS PAMINKLO STATYBOS 
LĖŠŲ VAJUS

Paminklo statyba eina sparčiai ir pagal planą. Surengti paren
gimai sutelkė iki šiol reikalingas lėšas. Muziejaus ir Arkyvo 'Ko
misija dėkoja visiems už dalyvavimą parengimuose ir visiems ben
dradarbiams už darbę ir pasiaukojime. Didelis ačiū musu jauni
mui ir ypač mergaitėms už puikius rezultatus atsiektus per Pa
vasario Šventę.

Dar turime sukelti daug daugiau lėšų, nes kolunas apdengi
mas ir stovylos atliejimas reprezentuoja pačię didžiausią išlaidu 
dalj. Mes pasitikime visų tautiečiu susipratimu ir patriotiškumu 
ir toliau šį tiksle paremti. '

Labai dėkojame pirmiesiems tautiečiams, kurie duodami gražy 
pavyzdį, nelaukdami mūšy prašymo, jau 
paramę paminklo statybai.

Antanas ir Elena Augustaitis
Vytautas ir Vanda Vosylius
Juozas ir Emilija Slikta
Jonas Šapoka
Inž. Alfonsas ir Rosa Petraitis

šio gražaus pavyzdžio paskatinta Muziejaus ir Arkyvo Komisi
ja skelbia Lėšų Rinkimo Vaju. Kreipiamės j visus tautiečius ir 
mūšy kolonijos draugus prisidėti su didesne finansine pagelba 
prie paminklo užbaigimo.

Prašome pranešti jūsų aukas j sekančius telefonus: 
63-7344 246-4193 * 853-6423

Vera Tatarūnas Aldona Valavičienė Marytė Bumblis

PAVASARIO ŠVENTĖS 
REZULTATAI

Pavasario Šventė ir Princesių 
rinkimo vajus praėjo su dideliu 
pasisekimu ir gerais finansiniais re
zultatais. Šventė įvyko rugsėjo 30 
dieną, Lietuviu Sąjungos salėje, 
Rua Lituânia, 67, Moóca.

Šis antras parengimas buvo pa
ruoštas Muziejaus ir Arkyvo Ko
misijos ir Lietuviu Sąjungos Brazi
lijoje. Visas pelnas paskirtas Lie
tuviu Imigracijos Paminklo staty
bos, Praça Republica Lituana aikš
tėje, Vila Želi no je, išlaidoms pa
dengti.

Turėjome sekančius rezultatus:
Princesių vajus Cr.802.260.
Pakvietimai ir baras 1.253.000.

Pajamos 2.155.260.
Išlaidos 811.533.

Grynas Pelnas 1.343.727.
Muziejaus ir Arkyvo Komisija 

nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
parėmė šią šventę dalyvaudami,ku
rie pirko iš mūsų princesių' bal
sus.

Komisija dar kartą dėkoja jau
nimui, jaunimo grupių vadams ir

NR. 44 (1883) 1984.XI.8

atsiuntė savo finansinę

CrS.50.000,00 
CrS.20.000,00 
Cr$200.000,00
CrS.50.000,00 
CrS. 10.000,00

visoms musu princesėms, kurios 
taip nuoširdžiai dirbo balsy plati
nime per keletę savaičių ir per 
pačię Pavasario Šventę.

Dėkojame Lietuviu Sąjungos Pir
mininkui p. Aleksandrui Bumbliui, 
ir Sąjungos Valdybai už patalpas, 
darbą ir visą pagelbą suruošiant 
šią antrąją šventę Lietuviu Imigra
cijos Paminklo statybos naudai.

Lietuviu Sąjunga per daugelį 
mėty išvystė gražią tradiciją ruoš
dama, įvairioms progoms paminėti, 
sekmadieninius pietus. Visi noriai 
dalyvauja ir atvyksta, kadangi visi 
jau pažįsta Sąjungos šeimininkių 
sugebėjimus pavaišinti visokiais ska
numynais ir ypač su tradiciniais 
lietuviškais valgiais ant skoningai 
išpuošto stalo. Dalyvauti šiuose 
pietuose yra taip pat malonu, 
nes visi turi progos susitikti ir 
pasikalbėti su savo draugais ir pa
žįstamais.

Labai ačiū sekančioms Sąjungos 
narėms ir bendradarbėms, kurios 
organizavo ir paruošė Pavasario 
Šventės pietus: Marytė Bumblienė 
Albina Ambrazevičienė, Pranciška 
Garška, Anele Dutkienė, Elena Pu- 
pelienė, Adelė Godliauskienė, Cile
ne Si liekas, Regina Naumanas, Al
bina Miškevičienė, Vara Tatarūnas.

Prašome visus ir toliau remti 
paminklo statybą, nes stovylos ir 
užbaigimo išlaidos yra dar nepa
dengtos. .. , ... ... za Aldona Valaviciene
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PREL PIJAUS RAGAŽINSKO 
JUBILIEJUS
Šiemet sueina 25 metai kai 

kun. Pijus Ragažinskas buvo pa
keltas j monsinjorus.

ML-vos redakcija, administracija 
ir bendradarbiai, sveikindami Pre
latą šios sukakties proga, per
spausdina "M ŪSLį LIETUVOS" 
1959 m. lapkričio 21 dienos nu
merio žinią pirmame puslapyje.

Turime Naują Monsinjorą .
Šeštadienio vakare lapkričio 14 

Jo Eksc. São Paulo Kard. pagel- 
bininkas vysk. Dom Paulo paskel
bė Vatikano parėdymą, kuriais Jo. 
šventenybė Popiežius Jonas XXIII 
pakelia j Prelatus labai nusipelnu- 
sj Dekaną ir šv. Juozapo lietuviš
kos parapijos kleboną Piju Raga- 
žinską. Įvilktuviu iškilmėse dalyva
vo daug žmonių iš arti ir toli, 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas po
nas A. Polišaitis su Ponia.

Mums lietuviams buvo labai 
džiugu ir linksma sužinoti, kad 
kun. Pijaus Ragažinsko nuopelnus, 
kurie susikrovė per daugiau kaip 
20 metu lietuviškoje kolonijoje 
São Paulyje, pripažino ne tik 
vietinis Kardinolas, bet ir Vyriau^ 
sias Bažnyčios Ganytojas šv. Tė
vas, paskirdamas tą darbštų Baž
nyčios kunigą savo asmenišku Pre
latu. Būti popiežiaus Prelatu yra 
didelis paaukštinimas ir nepapras
ta garbė. Dėl to ir mes lietuviai 
Prelato Pijaus Ragažinsko asmeny
je esame nepaprastai šv. Tėvo 
pagerbti ir tuomi džiaugiamės jį 
nuoširdžiai sveikindami, o šv. Tė
vui reiškiame didžiausią padėką.

AR ŽINOTE, KAD
MŪSŲ LIETUVA

PARDUODAMA
V ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV. ZELINA, 831 ?

Svei Itiwawie Jį | 
PREL. PIJŲ R A G A Ž / N SKąI 

,J>' «į,

minintį 25 metus prelatystės, dėkodami Die- & 
vui už jam duodamą sveikatą bei darbingu- 
mą ir linkėdami: "semper ad majora".

BL Kunigo Vienybė

ŠALPOS RATELIS
Prie ŠALPOS RATELIO šiuo 

laikotarpiu (spalio men.) savo įna
šu prisidėjo:
Lidija Vancevičienė (mėn.)Cr. 10.000, 
Marija Jakiūnienė (mėn.) 10.000, 
Jonas Jakatanvisky(X.XI.XII) 15.000, 
NPN................................Cr. 100.000,

Dosniems rėmėjams lai gausiai 
atlygina Viešpats. (

Ypač Kalėdų — meilės švenčiu 
— proga parodykim daugiau mei
lės neturtiogesniems, ligoniams, seh 
neliams, prieglaudose gyvenantiems, 
savo auka, kokia dovanėle, asme
niniu aplankymu, asmeniniu įsipa
reigojimu. Bus daugiau džiaugsmo 
jiems ir mums patiems.

MIŠIOS
Lietuviai skautai užprašo Mišias 

už a.a. ONĄ SAULAI- 
T I E N Ę mylimo t. Antano 
Saulaičio Mamytę, 5-tu mirties 
metiniu proga, lapkričio (novem
bro) 18 dieną, 9 vai., šv. Kazi
miero parapijoj. Ir kviečia kiek 
galima daugiau t. Saulaičio bičiu
liu jose dalyvauti. Už ką iš anks
to dėkoja.

KALĖDOJIMAS
Kalėdos jau čia pat. Ir kalėdai

čiai (plotkeles) jau iškepti ir pa
šventinti. Tik kas juos visiems iš
dalins ir visus po platųjį São 
Paulą pasklidusius tautiečius aplan
kys?

Lietuvoj pašventintas “plotkeles" 
j namus atnešdavo zakristijonas 
ar kuris kitas klebonijos “tarnu", 
o paskui kunigas kalėdodavo lai-, 
kotarpy tarp Kalėdų ir Gavėnios. 
O čia žmonės nori (kurie nori.), 
kad kunigus juos aplankytu prieš 
Kalėdas. Betgi aišku, kad neįma
noma visus patenkinti.

f Dra. HELGA HERING
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

Dabar kaip tik pasauliečiu, ben
dradarbiu "leigos" laikotarpis. Ar 
norim, kad visi (norintieji) tautie
čiai gautu "plotkelę" prieš Kūčias? 
Nebūtu sunku, jei kiekvienam 
"bairre" atsirastu vienas savanoris 
(ar du), kuris, pažindamas apylim 
kės tautiečius ir jų adresus, laiku 
jiems išnešiotu iš parapijos gautas 
"plotkeles". O kunigas aplankys 
kada ką ir galės, kad • ir vėlesniu 
laiku. Tokiu bendradarbiu laukia
me. Ir laukiam nedelsiant pasisiū
lyti, kad ir per telefoną: 
273.0338.

Kun. Pr. Gavėnas J

KVIETIMAS | SEIMĄ
“MŪSŲ LIETUVOS" Redaktoriui:
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Valdybos vardu turiu 
garbę kviesti Tamstą dalyvauti 
VLIKo Seime, kuris įvyks š.m. 
gruodžio 1 — 2 dd. Čikagoje, 
Illinois.

Pridėtoje darbotvarkėje nurody
tas laikas ir vieta, kur ir kada 
posėdžiai yyks.

Dr. Kazys Bobelis, 
Pirmininkas

KAZIMIERINIS JUBILÉJUS
Kazimierinio Jubilėjaus minėji

mo cikle dvi artimos datos:
— lapkričio (novembro) 25 d., 

16 vai.: kazimierinės pamaldos
už Lietuvą didingoj Na.Sra. Apa
recida šventovėj I pi rangoj. Daly
vaus jungtinis lietuviu choras, o 
taip pat ir vietinės parapijos cho
ras;

— gruodžio (dezembro) 9 d., 
16 vai.: šv. Kazimiero susitiki
mas su padre Anchieta istoriš- 
kiausioj São Paulo vietoj, Brazili
jos milžinmiesčio lopšy — Casa 
de Anchieta, Páteo do Colégio. 
Minėjimas, pamaldos, maldos už 
Lietuvą ir už Brazilijos indus 
(indios). Prieš pamaldas bus lie
tuviams atviros miesto “lopšio" 
senienos, “suvenyrai", muziejus.

I

LIETUVIŲ ŠEIMOS KALBA YRA 
LIETUVIŲ KALBA
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susirinkimas šaukiamas 
gruodžio mėnesio 16 
valandą, Jaunimo na-

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS IR 
VALDYBOS RINKIMAI

L. K. Šv. Juozapo Bendruome
nės Nariu 
šių metų 
dieną, 15 
muose.

Programoje Naujos Valdybos rin
kimai. Visi prašomi iš anksto pa
galvoti, ką rinksime j naują Va h 
dybą.

Susirinkime bus galima užsimo
kėti nario mokestį.

Valdybos nutarimu, nariai atsili
kę su mokesčiu vėl bus laikomi 
nariais,.gei susirinkime sumokės 
Cr$.5.000,00 
laiką.

Visi

už visą atsilikusj

nariai prašomi dalyvauti.

J. ŠeškevičiusKun.
Pirmininkas

Aldona Černiauskaitė Fernandes 
Sekretorė

VETERANŲ PIKNIKAS
Sausio 20 dieną, šv. Juozapo 

Bendruomenė rengia Veteranų 
Pic-Nic Lituanikoje.

PADĖKA
Rankdarbiais prisidėjo prie baza- 

ro (V. Zelinoj):
Paukštienė Ona, Danutė Jones, Pe- 
trokaitė Ksavera, Guzikauskienė

A Diretoria da Aliança Lituana Brasileira de Beneficência e 
Assistência Social, cumprindo as determinações e exercendo as 
prerrogativas outorgadas pelos Estatutos, de acordo com os Ar
tigos 29°, 34° item "b" e 35° § Único, convoca a Assem
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de Novem
bro de 1984, às 16 horas no salão de sua sede, à Rua Li
tuânia, 67 - Moóca - São Paulo, a fim de tratar e deliberar 
a proposta apresentada pela Diretoria de reformar, aprovar ou
rejeitar os Estatutos vigentes da Sociedade’.

A reunião da Assembléia Geral Extraordinária será considera
da válida, com a presença de 3/4 dos sócios da Aliança.

São Paulo, 30 de Outubro de 1984.

ANIELE DUTKUS
Secretária

ALEXANDRE BUMBLiS
Presidente

í

Ona, Šimonienė Ona, Jakaitienė 
Paula, Alionienė M., Strumskyz 
Angela, Medalskiené Helena, Gas- 
paravičienė Nair, Masiené Ona, 
Svirkiené Julia, Baltaduonienė Apo
lonija, Bareišienė Aldona.

Su darbu ir paaukojimu: 
Baužienė Anelė, Rutkauskienė Ona, 
Sinkevičienė Aldona, Ana Paula 
Tatarunaitė, Angelina Tatarūnienė, 
Sofia Pilipavičienė, Magdalena Vinkš- 
naiiienė.

Visoms mano nuoširdus ačiū.
Taip pat Kun. Petrui Rukšiui 

už paskelbimą j "ML"., klebonui 
J. Šeškevičiui už sale, ir neuž
mirštant, visi kurie atsilankė j 
musu bazarą dar kartą ačiū vi
siems. Anna Dirsė Coralon

KRIKŠTAI MOKOJ
Adolfinos ir a.a. Antano PET

KEVIČIŲ šeima atrodo, kad ne
nori taip greit išnykti: kas met 
vis atsiranda nauju jos nariu. Da
bar ponia Adolfina kartu su tė
vais džiaugiasi dviem naujais anū
kėliais. ADRIANO, Aldonos Petke
vičiūtės ir Piero Vestri sūnus, o 
taip pat FABRICIO, Alinos Petke
vičiūtės ir Robson Rosa Nunes 
sūnus, buvo pakrikštyti šv. Kazi
miero parapijos koplyčioje praeitą 
sekmadienį, apalio 28 d. Tatp tė
vu, broliu, seserų ir vaiku koply
čia buvo pilna ir susidarė gražus 
ir malonus jspūdys. Krikšto apei
gas atliko kun. Petras Rukšys.

LAPKRIČIO (Novembro) 11 DIENĄ SEKMADIENĮ - VILA ZELINOJ

metinė SPAUDOS ŠVENTĖ
PROGRAMA:
11 vai. Mišios parapijos bažnyčioj.
12 vai. Pietūs Jaunimo Namuose

MUSU® LIETUVA

PARODĖLĖ:
MŪSŲ LIETUVOS pirmieji numeriai
Lietuvių spauda išeivijoj
Pogrindžio spauda Lietuvoj (samizdat!
Kitataučių spauda apie Lietuvą

Dalyvaus visos "PAVASARIO ŠVENTES" karalaitės ir princesės

Visi dalyvaukime ir savąją spaudą remkime!

BILIETUS PLATINA:
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA Tel.63.59.75
ŠV. KAZIMIERO PAR. tel.273.0338
JONAS TATARŪNAS tel.63.73.44
ALFONSAS KUBLICKAS (ABC) tel.457.6479
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