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Šv. Tėvas savo privačioj koplyčioj Castelgandolfe laiko Mišias lietuviškai Kazimierinio Jubilėjaus uždarymo proga 
(1984.VIII.25).

Lietuvybės ir asmenybės 
UGDYMAS

Ateinančios iš okupuotos Lietuvos 
žinips kalba apie atgabenamus iš Af
ganistano karstus ir nukautais lietu
viais. Tarptautinė teisė neleidžia oku
puotame krašte mobilizuoti žmonių 
į karinius dalinius, bet okupantai lau
žo ir šį nuostatą, kaip ir daugelį kitų, 
gal net sąmoningai besistengdami tirp
dyti musų priaugančią kartą.

Naujausias mus pasiekęs pogrindžio 
"Aušros" 37 (77) numeris skelbia: 
^šiurpiausia, kad paskutiniu metu iš 
armijos ateina daug žinių apie padaž
nėjusius paslaptingus lietuvių kareivių 
nužudymus". Ir pateikia eilę faktų. 
1982 m. pavasarį upėje prie karinio 
dalinio Kaliningrado srityje buvo ras
tas kareivio Varnausko lavonas... Va
dovybė aiškino, kad tas kareivis pabė
go ir dingo be žinios... Beveik po me
tų jis buvo atrastas upėje prie dalinio 
su smurto žymėmis"...

Toliau "Aušra" skelbia: tragiškai 
tarnybą armijoje baigė A. Kavaliaus
kas iš Vilkaviškio. Paimtas karinei tar

nybai j Kaliningrado sritį vaikinas laiš
kuose skundėsi tėvams, kad jį ten prie 
vartauja kažkokie ažiatai... Tėvams 
prašant jis buvo perkeltas j kitą dali
nį. Aplankę jį tėvai rado laimingą, bet 
po trijų dienų gavo žinią, kad sūnus 
neva pasikoręs. Tėvai tam nepatikėjo 
ir pareikalavo ištirti.Mediciniška komi
sija nustatė, kad A. Kavaliausko lavo
nas buvo su prievartos žymėmis, buvo 
nužudytas imituojant savižudybę.

1982 m. Jurbarko rajono karinia
me daliny buvo nužudytas kitas jau
nas lietuvis kareivis. Tėvai turėjo įro
dymus, kas nužudė, bet kaltininkai 
nebuvo nuteisti. 1982 m. lapkričio 
mėne > buvo Kaliningrado kariniame 
daliny nušautas kaunietis B. Okupan
tas netausoja Lietuvos jaunimo. Kari
nę tarnybą jie galėtų atlikti savame 
krašte, bet juos išskirsto po visus už
kampius, net siųsdami į Afganistano 
pavojus.

Okupantas ir kitu būdu žaloja mū
sų jaunimą, užtvindydamas Lietuvą 
alkoholiu. Pogrindžio spauda skelbia: 
"Rajonams reikia vykdyti alkoholio 
pardavimo pianą, kurio neįvykdžius 

sutrinka finansai. Nėra iš ko mokėti 
atlyginimų. Kaimo žmonės net skatina 
mi pirkti ir gerti". Žmonijos istorijoje 
turbūt nebuvo tokios santvarkos, ku
rios ekonomika tokiu laipsniu, kaip 
Sovietų Sąjungoje, remtųsi alkoholiz
mu".

Dėl tų okupanto skriaudų, ypaž ža
lojančių musų jaunimą, kiek tik gali
ma visur turime kelti protesto balsą, 
išryškinti tuos faktus, paveikiant viešą
ją opiniją.

Esant įvairiems pavojams mūsų jau
nimui okupacijoje, me turime su di
deliu rūpestingumu ir budrumu auklė
ti mūsų jaunimą išeivijoje, kad jis bū
tų branduolys, kuriant šviesesnę mūsų 
tautos ateitį. Ačiū Dievui, kad mūsų 
išeivijos jaunimas taip uoliai imasi 
mokslo specialybių ir čia pasiekia labai 
didelių laimėjimų. Džiugu, kad toks di
delis mūsų išeivijos jaunimo procentas 
interesuojasi lituanistiniu auklėjimu,lie- ’ 
tuvybe ir su dideliu rūpestingumu tas 
jiems stengiamasi perteikti. Tai labai 
svarbu. Mūsų jaunimas domisi įvairio
mis mūsų tautos kultūrinėmis vertybė-

( Nukelta j 3 psl.'
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63
KATALIKIŠKA LIETUVA MINI 

PASIAUKOJIMO ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI 
50-METl

1934 m. liepos 1 d. Lietuva buvo paau
kota ŠvČ. Jėzaus Širdžiai. Šiemet sukanka 
50 metų, kai Jėzaus Širdis — Jos Didžioji 
Meilė veda Lietuvų ir jos Bažnyčių kietu 
išbandymų keliu.. Kai atsigręžiam atgal ir 
peržvelgiam praėjusius metus, su meile tu
rim dėkoti Jėzaus Širdžiai,kad tokioje su
maištyje, sunkumose, persekiojimuose, ko
kių Lietuvos Bažnyčia per 6 šimtmečius ne
buvo patyrusi, ji, Dievo meilės remiama, 
nepasimetė, atlaikė bedievių priespaudų ir 
liko neparklupdyta.

Prisiminkim Stalino laikus: arkivyskupas 
M. REINYS, vysjc. T. MATULIONIS, vysk. 
Pr. RAMANAUSKAS — suimti kalėjimuose, 
vyskupas BORISEVIČ1US — sušaudytas, di
delė dalis kunigų ema Gulago keliais, atimi
nėjamos ir uždarinėjamos bažnyčios, Kuni
gų seminarijos ir vienuolynai. Tauta lieka 
be tinkamų vadų, be religinės spaudos, be 
vaikų katekizacijos. Kunigams uždrausta 
ne tik katekizuoti, bet ir lankyti tikinčiuo
sius. Klebonui, norint per atlaidus talkon 
pasikviesti kunigų, reikia kryžiaus kelius ap
eiti, norint gauti valdžios leidimų: vienas 
nelojalus bedieviškam režimui, kito pamoks
lai per geri ir panašiai. Chruščiovo paskuti
nių valdymo metų ateistinės psichozės pasė
koj vienintelėj Lietuvoj velkančioj Kauno 
Kunigų seminarijoj gali mokytis vos pora 
klierikų kurse. Du vyskupai — Julijonas • 
STEPONAVIČIUS ir Vincentas SLADKEVI
ČIUS — tremtyje, vietoj jų j Vatikano ll-jj 
visuotinj Bažnyčios susirinkimų siunčiami 
kapituliniai vikarai... Ir stebuklas. Tokiomis 
sųlygomis religinis atgimimas. Pokario me* 
tais persekiojamos tautos ir Bažnyčios sūnų 
ir dukterų kančios sėkla nenuėjo veltui — 
ji neša vaisių. Ir veltui bedievių pastangos... 
Jau istorija virtusio rakto nuneigti neįma
noma. Su Lietuvos religiniu atgimimu susi
ję vardai Šiandien.?gerai žinomi plačiajame 
pasaulyje: vyskupai — tremtinys J. E. Julijo
nas STEPONAVIČIUS bei iįgų laikų buvęs 

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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tremt as b olis J. E vyskupas Vincentas 
SLAE KEViČILS, kunigai — kaliniai — AJ 
ŠEŠKEVIČIUS , J. ZDEBSKIS, V. JAUGE- 
LIS, N. SADÜNAITÉ, V. LAPIENIS, G. 
STANELYTÉ, A JANULIS, pagrindinių 
žmogaus teisių gynėjai Helsinkio grupės na
riui - V. PETKUS, V. VAIČIŪNAS, M.JU- 
REVIČIUS — ir visa eilė.<kitų.'Tai pogrin
džio katalikiškoji spauda, nelegaliai veikian
tys vyrų ir moterų vienuolynai, neakivaizdi
nė kunigų seminarija, Eucharistinis bičiulių 
sųjūdis, TTGK komitetas, blaivybės akcija, 
maldos eisenos j Šiluvų, j triskart sunaikintų, 
bet ir vėl iŠ naujo kryžiais pasipuošusj Meš
kuičių piliakalnj... ir dar daug gražių faktų 
iŠ šio 50-mečio minės Tėvynės ir Bažnyčios 
istorijos. Žinant kokiomis priespaudos sųly
gomis visa tai atsirado, išaugo ir išsiskleidė, 
be Jėzaus Širdies globos, pažadėtos jai pa
siaukojusiems, nepaaiškinama.

Lietuvos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Šir
džiai 50 m. jubiliejaus išvakarėse paaštrėjęs 
bedievių spaudimas tai tarsi dangaus ženklas, 
priminimas ir įpareigojimas — neužmikit 
ant laurų, neužmirškit, kad svarbiausia auka 
ir ištikimybė, neužmirškit, kad esat Mano 
tauta ir todėl kartu su Manimi jums reikia 
kentėt ir aukotis.

Šiandien bedieviai religini tautas atgimi
mų bando maždaug 20 metų atblokšti atgal. 
Suiminėjami ir teisiami uoliausi Lietuvos ku
nigai, — Alfonsas SVARINSKAS IPSigitas 
TAMKEVIČIUS, — mėginama užgniaužti ku
nigų vadovaujamų organizuotų vaikų kateki- 
zacijų, 
Šioms, 
laidus 
gumas 
mus, ypač stengiasi, kad jų numatyti kandi
datai taptų konailtatoriais, visais būdais ban
do sumenkinti atlaidų bei minėjimų didžio
siose Lietuvos šventovėse iškilmes, pvz. RRT 
įgaliotinis P. ANILIONIS terorizuoja Telšių 
vyskupų A. VAIČIŲ, kad Šiais metais Žemai
čių Kalvarijoje nebūtų skelbiama kunigų die
na, kad vyskupas ir kunigai kartu su liaudi
mi neitų Kryžiaus kelio. Esu tai religinių su
sivienijimų nuostatų laužymas. Kunigams

uždrausti vaikams patarnauti Šv. Mi- 
priversti kunigus prašyti leidimo j at- 
pasikviesti vienų ar kitų kunigų, sau- 
bando jsikiŠti j kunigų tarybų rinki-

Ąžuolinė iv. Kazimiero statula, pastaty
ta 1984 m. Kauno kunigų seminarijos 
kieme. Apačioj jrasyta: iv. Kazimierait 
globok musų jaunimų. 1484 — 1984.

«9
leista tik savo parapijoj melstis, o kartu su 
žmonėmis a^mustyt! Kryžiaus kelių — jokiu 
būdu negalima. Liaudis Kryžiaus kelių tegul 
eina viena, o kai ji eis viena, bedieviams dr. 
siau bus imtis kraštutinių priemonių. Prieš 
pora metų, kad Panevėžyje valdžios pareigū
nas, susikvietęs vyskupijos dekanus, pradėjo 
jiems aiškinti, kad parapijų bažnytinių komi 
tetų pirmininkais gali būti tik tikintieji, vie 
nas iš kunigų paklausė: "O kas, jei kunigas 
taip pat tikintis? " Tų kartų pareigūnas atsi 
prašė, o dabar ir vėl visokiausiais būdais ba 
do kunigų atskirti nuo tikinčiųjų, net melst 
kartu su jais draudžia. Tiesa, jei kunigai bu 
"geri", jei užmirš nuteistus kunigus, - Alt. 
SVARI8ISKĄ ir S. TAMKEVIČIŲ - už juo 
viešai nesimels, įvairiais raštais neprašys juo; 
paleisti, valdiški bedieviai žada padidinti Ku 
nigų seminarijon priimamų klierikų limitų.
Ir kas iš to masalo, jei saugumas j Seminari 
jų stengiasi prakišt vis daugiau savo agentų..

Kai tik keletas štrichų pavaizduoti bedie
vių priespaudai, kurioje Šiandien gyvena ir 
kovoja Lietuvos Katalikų Bažnyčia, Švenčian 
ti Lietuvos paaukpjimo Švč. Jėzaus Širdžiai 
50-metj.

Atnaujindami prieš 50 metų padarytų pa 
siaukojimų, savo viltį sudedam meile liepsno 
jančioj Jėzaus širdy. Su nuoširdžiu tikėjimu 
kartojam lygiai kaip ir prieš 50 metų:

Jėzaus Širdie, teateinie Tavo katalystė j 
mūsų brangių Lietuvę. Tam aukosimės ir 
dirbsim.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATZ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJC

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente — Fone: 273-6696
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mis, kaip daina, tautiniu šokiu. Didžio
ji mūsų išeivijos jaunimo dalis tuo mus 
džiugina, kaip tai buvo ryšku šokiu 
šventėje.

Tačiau ir čia nuliūdino mus, kad ir 
negausios išimtys. Jei šimtai ir net 
tūkstančiai musu jaunimo kėlė mūsų 
tautos vardą šokiu arenoje, tai, kaip 
spaudoje buvo iškelta, visgi atsirado ke
letas, kurie viešbučiuose kėlė triukšmą. 
Suprantame, kad tai išimtys, kuriu vi
sur gali pasitaikyti, bet vis dėlto tai 
liūdnos išimtys. Tai skauduliai, kurie 
mus supurto, primindami, kad šalia rū
pestingai atliekamo tautinio auklėjimo, 
mums reikia taip pat domėtis ir asme
nybės ugdymu. Ta kryptimi eina skau
tai, ateitininkai, musu lituanistinės mo
kyklos. Bet minėti skaudūs faktai pri
mena, kad tą reikia sustiprinti. Asmeny
bės ugdyme svarbus yra sąžinės jautru
mo ugdymas, o tam stipriai padeda re
liginiu idealu puoselėjimas. J.W. Goethe 
skelbė: "Savo visame gyvenime aš. tik 
tenai atradau nesavameiliškus žmones, 
kur radau tvirtą religinį gyvenimą, tikė
jimo išpažinimą. Čia toksai charakteris 
turėjo nesikeičiantį pagrindą".

Jeigu mes bandytume išspręsti, kuris 
iš mūsų tautos žmonių dabar labiausiai 
pasitarnavo musu tautos išgarsinimui, 
turėtume pripažinti, kad šiuo metu šv. 
Kazimieras, kurio garbė ir po 500 m. 
nuo jo mirties taip nuskambėjo po vr 
sus kontinentus ir tiek stipriai pasitar
navo Lietuvai, kad negalime atsidžiaug
ti. O Šv. Kazimieras taip iškilo savo
asmenybės turtingumu, šventumo švytė
jimu. Ir tai buvo ne vienkartinis sušvy- 
tėjimas, o gilius pėdsakus paliekąs reiš
kinys. Jo asmenybė Švytės ir mus gai
vins jo garbei sukurtoje operoje, jam 
skirtu poezijos ir literatūros kūriniu an
tologijoje, jo atminimui tapytuose pa
veiksluose ir skulptūrose.

Taigi lietuvybė jaunose širdyse bus 
tada brangi ir švytinti,kad ji jungsis su 
asmenybe, kas mums ir yra labai svar
bu siekiant sudaryti mūsų tautai viltin
gą ateitį.

Asmenybė susilaukia visuotinio pri
pažinimo ir susidomėjimo. Meskime 
žvilgsnį ir j kitas tautas. Jau kelintas 
dešimtmetis su pagarba spaudoje mini
mas vardas Edith Stein. Jaunatvėje ji 
prarado tikėjimą, bet susidomėjo filoso
fija. Studijavo pas žymu Vokietijos fi
losofą Edmund Husserl. Užsidegusi pa
žinti tieaą, jos beieškodama ji tapo ka

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

VICEPIRMININKĖ M. LENKAUS
KIENĖ PIETŲ AMERIKOJE

Liepos 21-25 dienomis Caracas, 
Venezueloje, įvyko aštuntasis Pietų 
Amerikos lietuviu kongresas, kuria
me P LB valdybai atstovavo vice- 
pirm. Milda Lenkauskienė. Kongre
so studijų dienu metu M. Len
kauskienė skaitė paskaitą "Išeivijos 
tautiniai rūpesčiai". P LB valdybos 
atstovė turėjo progą susitikti su 
P. Amerikos LB darbuotojais, pa
tirti ju nuotaikas, rūpesčius, pagei
davimus. Po kongreso M. Lenkaus
kienė lankėsi Bogotoj, Kolumbijoj, 
kur susitiko su vietos bendruome- 
nininkais. PLB vicepirmininkė nuo
mone, Pietų Amerikos lietuviu 
kongresas, nors dalyviais ir negau
sus, buvo gerai suplanuotas ir pra
vestas. Didele dalimi tai Venezue- 
los LB krašto valdybos pirmininko 
dr. Vyt. Dambravos nuopelnas. 
Pietų Amerikos lietuviams yra gy
vybiniai reikalingi tarpusavio ryšiai 
ir moralinė bei materialinė para
ma iš žmonėmis ir finansais tur
tingesnių Bendruomenių.

OLIMPIJADA IR "LAISVĖS 
BĖGIMAS"

Savaitę prieš prasidedant Olim- 
pijadai PLJS suruošė "Laisvės Bė

talike ir net karmelite vienuole. Kadan
gi ji buvo žydu kilmės, naciai ją užda
rė j Auschwitzo lagerį, kur ji žuvo kre
matoriume, teturėdama 50 m. Jos as
menybė taip paveikė jėzuitą rašytoją 
Ernest Ferlitą, kad jis sukūrė libretą 
iš jos gyvenimo, o kitas jėzuitas — 
kompozitorius Kevin Walters pagal 
tą libretą sukūrė operą. Ir tai ne pir
mas kartas, kad opera pagerbiamos 
asmenybės. Poulenc yra sukūręs ope
rą apie Prancūzų revoliucijos kanki
nes "Dialogues of the Carmelites", 
Pizetti sukūrė "Murder in the Cathe
dral", naujausia — Messiaen opera 
"Šv. Pranciškus Asyžietis", o mūsų 
Dariaus Lapinsko "Dux Magnus" — 
opera apie šv. Kazimierą. Asmenybes 
pasaulis vertina.

Juoz. Pr.
DRAUGAS

gimą", kuris įvyko nuo Los Ange
les koliziejaus (kur įvyko Olimpi- 
jados atidarymas) iki miesto rotu
šės. Bėgimas buvo suruoštas at
kreipti dėmesį j visų pavergtu 
tautų sportininkus, kurie negalėjo 
dalyvauti Olimpijadoje atstovauda
mi savo tautą ir valstybę. Bėgi
kai nešė ugnį, kurią iš "Laisvo
sios Olimpijados" Toronte atvežė 
dr. Rimas Petrauskas. Šį "Laisvės 
Bėgimą" paminėjo net didysis 
Amerikos dienraštis "USA Today".

LAISVĖS IR TAIKOS LAIVO 
EKSKURSIJA

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Są
junga, kartu su kitomis pabaltiečiu 
organizacijomis, ruošia Pabaltiečiu 
Laisvės ir Taikos laivo ekskursiją 
Baltijos jūroje. Ji įvyks 1985 m. 
liepos gale — rugpjūčio pradžioje. 
PLJS valdybos pirmininkas Ginta
ras Grušas yra vienas iš trijų šios 
ekskursijos ko-pirmininku. Jis vado
vauja lietuvių skyriui. Vienas iš 
Šios ekskursijos tikslu yra atkreip
ti pasaulio dėmesį j Pabaltijo 
valstybių padėtį ir pabrėžti faktą 
kad taika priklauso ne vien tik 
nuo vienašališko nusiginklavimo,bet 
kartu yra neatskiriama nuo esmi
niu žmoaaus ir tautinio apsispren
dimo teisiu. Visos LB ir LJS 
kraštu valdybos, ypač Europoje, 
yra prašomos jungtis j šio projek
to paruošiamuosius darbus ir ska
tinti visus gausiai ekskursijoje da
lyvauti.
LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ 
DOKUMENTINIAME FILME

Šiuo metu po Ameriką keliau
ja dokumentinis filmas, kuriame 
nemaža dėmesio skiriama Lietuva'. 
"Ateities Pasaulis" (The World of 
Tomorrow) vaizduoja 1939 m. 
New Yorke įvykusią pasaulinę pa
rodą. Filmo gamintojai panaudojo 
broliu Motuzų filmuotu vaizdu iš 
parodoje suruoštos Lietuviu Die
nos, kai Lietuva dar buvo nepri
klausoma. * Žygiuoja chorai, skam
ba lietuviškos dainos, žvelgia pa
žįstami veidai.

Metams baigiantis, šj 
teigiamai įvertintą filmą 
rodyti PBS — viešosios 
stotys. Lietuviai turėtų 
sais būdais garsinti ir j jį kreip-' 
ti vietinės spaudos dėmėsi.

kritiku 
numato 
televizijos 

filmą vi-

P PIRKITE LIETUVIŠKUS»!
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS
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BRAZILUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

BLB-nės TARYBOS POSĖDIS
įvyko š.mėn. 8 dieną, šv. Ka

zimiero parapijos salėje. Dalyvavo 
14 Tarybos nariu ir 5 Jaunimo 
Sąjungos valdybos nariai. Dalyvavo, 
taip pat, kaip stebėtojas, žurnalis
tas Stasys Vancevičius. Pirmininka
vo Tarybos pirmininkas, Jonas Ta- 
tarūnas, sekretoriavo Juozas Vaikš- 
noras.

Atidarydamas posėdį, pirminin
kas pasveikino dalyvius ir pareiš
kė BLB-nės pasitenkinimą bei pa
dėką Jaunimo Sąjungos nariams 
atvykusiems dalyvauti kartu posė
dyje.

Kun. Pranas Gavėnas, vieninte
lis BLB-nės atstovas VIII Pietų 
Amerikos kongrese, įvykusiam lie
pos mėn. Venezueloj, padarė pra
nešimą apie Kongreso eigą ir re
zoliucijas. Ateinantis Pietų Ameri
kos Lietuviu kongresas turės įvyk
ti 1987 metais Brazilijoj, nebentx 
Kolumbija turėtu galimybių kon
gresą organizuoti. Kun. Pranas 
Gavėnas buvo išrinktas to kongre
so prezidiumo pirmininku. Jam 
už BLB-nės atstovavimą tame kon
grese, Taryba pareiškė padėką.

— Valdyba kontaktuos su ki
tais Pietų Amerikos kraštais dėl 
Pietų Amerikos Bendruomenių val
dybų pirmininku suvažiavimo atei
nančiais metais, kas turėtų įvykti 
Urugvajuj. Ta proga bus ištirta 
galimybė kultūrininku pasikeitimais, 
kaip nutarta paskutiniam Seime.

— Aptarta ateinančiais metais 
Vasario 16 minėjimas, j kurį 
BLB-nė stengsis efektyviai įtraukti 
kitas kolonijos organizacijas. Jau
nimo Sąjunga buvo paskatinta dau
giau prisidėti prie šios šventės 
rengimo. Buvo pasiūlyta rengimą 
kas metai rengti kitose vietose, 
kad kitu rajonų tautiečiai galėtu 
skaitlingiau dalyvauti.

— Valdybos pirmininko, Alfon
so D. Petraičio, pasiūlymas ateinan
čiais metais, per Tautos Šventę, 
ruošti spaudos konferenciją, mies
to centre, buvo vienbalsiai priim
tas.

— Aptarta 1985 metu Tarybos 

balsavimai. Alfonsas Kublickas, vi
cepirmininkas, pasiūlė balsavimus 
pravesti ir kituose miestuose bei 
rajonuose, kad išrinktieji vietovės 
kandidatai turėtu atstovus Bendruo
menėj. Tuo tikslu, Alfonsas D. 
Petraitis pasiūlė, kad būtu spau
doj aprašyta kandidatų trumpa 
biografija susipažinimui su balsuo
tojais.

— (teikta Endrikui Guzikauskui 
BLB-nės iždininkui, išlaidų ir pa
jamų apyskaita Pavasario Šventės 
Lituanikoje, kurios rengimas pali
ko Cr$.600.270,00 pelno.

— Nutarta paskirti Cr$.200.000, 
00 Laisvės Paminklo pastatymui 
Vila Zelinos aikštėje.

—. Nutarta paskirti Cr$. 100.000, 
00 "Mūsų Lietuvai".

— Nutarta sausio mėnesį sureng
ti simpoziumą su lietuviu kalbos 
mokytojais ir švietimo darbuoto
jais, kuriame bus svarstomos prie
monės atgaivinti lituanistinę šešta
dieninę mokyklą ir kaip geriau 
propaguoti lituanistikos kursus su
augusiems PUC Universitete.

Nutarta rinkti parašus po N.S. 
Aparecidos mišių, I pi rangoj, protes
tui, kuris bus pasiųstas URSS am
basadoriui, Brazilijoj, protestuojant 
prieš uždraudimą Popiežiui Jonui 
Pauliui II aplankyti Vilnių.

Juozas Vaikšnoras 
Sekretorius

PAIEŠKOJIMAI4

Per adv. Ernestą Petraitį 
Rua Irineu Marinho 30, 
ap. 604 - Cidade Nova 
20230 Rio de Janeiro, RJ.

V. Havris
43 Wentworth Road
Vancíuse 2030, Sydney
AUSTRALIA

teiraujasi apie giminaitį 
JARMALAVIČIŲ JONĄ, gyvą ar 
mirusį Brazilijoje.

Matas Dumblauskas, iš Lietuvos - 
paieško ANTANĄ NIZEVIČIU, taip 
pat gyvenusį — ar gyvenantį Bra
zilijoje.

"DIARIO POPULAR" ir 
MUSŲ LIETUVA

Dienraštis DIARIO POPULAR 
(26.10.1984, psl.21) skyriuje "Pá
gina do livro" pristato São Mi
guel rajono biblioteką, kuri bus 
pavadinta Raimundo de Menezes 
vardu. Apie tai rašo mūsų Hen
rique L Alves, kuris cituoja sa
vo paties įspūdžius apie kitą bi
blioteką, perduotus per MUSU 
LIETUVĄ: 
"Em crônica recente ao titulo 
MŪSŲ LIETUVA e o NACIO
NAL, publicada no jornal da co
Ionia lituana, apresentava esse to
pic©:..."

Taigi, šio iškilaus mūsų tautie
čio pastangomis ir nuolatiniu verž
lumu tiek lietuvių vardas, kiek 
ir lietuviu kolonijos laikraštis 
MŪSŲ LIETUVA bei lietuvių 
kultūra, kasdien vis giliau skver
biasi ir j kultūrinius brazilų tau
tos sluogsnius.

Pirmoje pusėje: Dangus griūna — 
Gužučio ir Gervės piršlybos — Milži
nai — Našlaitėlis ir Milžinas — Slibi
nas Devyngalvis — „Kuriu, kuriu pe
čiukų“. '

Antroje pusėje: „Ein Saulelė aplin
kui dangų“ — Perkūno ginčas su Vel
niu — Plungės Pilies kalnas — Eglė, 
žalčių karalienė.

Šią įdomią, puikiai pagamintą, tin
kamą ne tik vaikams, bet ir suaugu-, 
siems pasiklausyti plokštelę galima 
užsisakyti:

Vilnius Records, 2127 rue Guy,
Montreal, Quebec, H3H 2L9,
Canada.

. ... ...................................................................... . ........■ . ......... . ......................

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS " 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?*

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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K AZ I M I E R I N I Al 

METAI
DAR NEUŽSIBAIGĖ

Kai kur Kazímierinio Jubilėjaus mi
nėjimas jau užbaigtas, ar eina prie pa
baigos. Čia, Brazilijoj, "Folha da Tar
de" dienraščio išsireiškimu, "ištisi me
tai skirti jaunojo lietuviu globėjo, šv. 
Kazimiero, šventei". Tad jie ir tęsia
mi iki 1985 m. kovo mėnesio tai vie
nokia, tai kitokia forma. Buvo suruoš
ti keli ir augšto lygio minėjimais kaip 
Krikščioniškosios Literatūros Akade
mijos (Academia Cristã de Letras), 
São Paulo Istorijos Instituto (Institu
to Histórico de São Paulo), São Pau
lo Istorijos Akademijos (Academia 
Paulistana da História). Išėjo Švento
jo biografija, SÃO CASIMIRO, buvo 
pagamintas ir vartotas Brazilijos Pašto 
ir Telegrafu Centrinės Agentūros paš
to anspaudas, pravesta prasminga Ka
ziuko mugė — kermošius su propagan
da spaudoj ir televizijoj...

Asmeninė lietuviu šv. Kazimiero pa
rapija nesitenkino pravesti vien tik 
pradines Jubilėjiniu Metu iškilmes, įvy
kusias São Paulo katedroj kovo 4 die
na (celebravo São Paulo kardinolas}) 
o stengiasi metu bėgyje pravesti gali
mai daugiau tokiu susitelkimu kur, 
kartu su malda, pristatomas šv. Kazi
mieras tiek po Braziliją pasklidusiems 
lietuviams, kiek ir kitataučiams. Tatai 
stengiasi įvykdyti nors viena karta 
mėnesy tai vienoj, tai kitoj vietoj.

Taip jau buvo realizuotos tokios 
kazimierinės pamaldos už Lietuva

— São Paulo katedroj (Mišias laikė 
kardinolas),

— šv. Kazimiero parapijoj (celebra
vo generalinis Brazilijos Vyskupu Kon
ferencijos sekretorius),

— Mauá, šv. Andriejaus vyskupijoj,
— Campinas, katedroj (su esperan- 

tistais),
— Aparecidoj, didžiausioj Brazilijos 

šventovėj (dalyvaujant lietuviu maldi
ninkams, su Lietuvos Trispalve, Šv. 
Kazimiero karūna; choras, jaunimas; 
išdalinta tūkstančiai lapeliu su malda 
už Lietuvę),

— Jacarei, dvejose parapijose,
— JUVENTUS, ištaikingiausiam São 

Paulo Atletikos Klube (kur "gimė" ir 
buvo pašventinta pirmoji Brazilijoj šv. 
Kazimiero statula),

— Petropoly (Rio de Janeiro valsti
joj), dvejose parapijose,

— Rudge Ramos, Grande ABC (su 
plačiais atgarsiais spaudoj),

— São José dos Campos, Saleziečiu 
parapijjoje, per dvejas Mišias,

— Jacarei (antrą kartę)— N. S. da 
SS.ma. Trindade Bonsucesso parapijoje.

Artimu laiku ruošiamos tokios pa-

M Ü S U LIETUVA

maldos:
— Jundiai, miesto katedroj,
— Ipirangoj, São Paulo, N. Sra. Apa

recida didingoj parapijos bažnyčioj,
— São Paulo miesto lopšy — Pátio 

do Colégio.
Ir kitur.
Džiugu, kad visur, kur tik gali, da

lyvauja didesnis ar mažesnis lietuviu 
choras ir lietuviu jaunimas.

Gi pačiam São Paulo mieste ruošia
masi Jubilėjmiu Metu uždarymui atei
nantį kovo mėnesį.

Numatyta suruošti didesnę negu 
pernai šv. Kazimiero šventę pačioj šv. 
Kazimiero parapijoj — tiek religiniu, 
kiek tautiniu bei pramoginiu atžvilgiu:

— Mišios po atviru dangumi (sklype, 
kur dar bažnyčios nėra); o prieš Mišias

— procesija su šventojo relikvija ir 
statula;

— pašventinimas nišos-koplytėlės, 
kur bus išstatyta šy. Kazimiero statu
la;

— galimai pavadinimas šv. Kazimie
ro vardu aikštelės prieš Šventojo ko
plyčią,

— platesnė Lietuvos propaganda, 
ypač per

— Kaziuko mugę-kermošiu, kuris 
numatytas pirmą ir antrą kovo mė
nesio savaitgalį (2-3 ir 9-10 III 1985).

Tam jau kontaktuojami atitinkami 
spaudos, radijo ir tv. kanalai.

Tam jau skelbiamos ir įvairiu tau
tybių seklyčios-barakai.

Vietiniai rodo didelį susidomėjimą; 
ir jau organizuojasi.

Laukiama didesnio susidomėjimo 
ir bendradarbiavimo ypač iš lietuviu 
pusės.

Kun. Pr. Gavėnas

KAZIMIERINĖS PAMALDOS 
NITEROI, RJ.

Kazimieriniu pamaldų už Lietu
vą sąrašan dabar įeina ir Niteroi 
bei Rio de Janeiro lietuviai.

Kun. Mečislovas Valiukevičius,- 
Rio — Niteroi lietuviu dabartinis 
klebonas, laikys pamaldas už pa
vergtą Tėvynę Lietuvą, dalyvau
jant ir gausiem vietiniam jo pa
upiečiam N. Sra. de Fatima pa
rapijos bažnyčioj, Niteroi. Bus da1 
linama& Kazimierinio Jubilėjaus la
pelis su trumpa Šventojo biogra
fija ir malda j šv. Kazimierą už 
Lietuvą.

Kun. M. Valiukevičius dėkoja 
São Paulo šv. Kazimiero lietuviu 
parapijai už kazimierinius lapeliui 
ir kun. F. Urbaičiui už nuvežtas 
plotkeles bei lapelį portugalu kal
ba "Kūčios", kur pristatyta Kū
čių prasmė ir bendras ju šventi
mas šeimoje.

5

VYSKUPAS 
PAULIUS A. BALTAKIS

SVEIKINA i
Už Lietuvos sienų gyvenantiems 

lietuviams dvasinis ganytojas, vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM, laiške 
(1984.XI.3) kun. Pr. Gavėnui siun
čia sveikinimus "visiems broliams 
kunigams ir visiems lietuviams", i 
Ir praneša: "| Pietų Ameriką pla-i 
nuoju atvykti ateinantį rudenį — į 
lapkričio ar gruodžio mėnesį. Sy
kiu atsivešiu Fatimos Marijos sta
tulą, kurią pašventino ir paskyrė 
Lietuvai popiežius Pijus XII su 
mūsų vyskupais. Ji apkeliavo ŠiauC 
rėš Amerikos parapijas, bet dėl 
įvairiu priežasčių negalėjo pasiekti 
Pietų Amerikos. Daugiau informa
cijų šiuo reikalu pasiusiu vėliau".

RELIGINIS SĄJŪDIS
Naktį iš ketvirtadienio j penk

tadienį šv. Kazimiero koplyčioj 
vyko naktinė aeracija (kuri jau 
įgauna mėnesinės ^aktinės adoraci
jos formą). X. 'v

0 sekmadienį, lapkfrčįo 4, vie
tiniai pravedė "garbinimoxįąopietę 
— tarde de louvor": šv. RaXto 
skaitiniu apmąstymas, giesmės,gai
dos, paskaita apie sakramentus\

Kas antradienį šv. Kazimiero \ 
parapijos patalpose būna charhma- 
tinio sąjūdžio maldingi susirinki^ 
mai. \

NE ANŪKAS, O ...
Jaunasis ROGERIO, gimęs lap

kričio 3 dieną João XXIII ligoni
nėje nėra Jono ir Birutės Bagdžip 
anūkas (kaip buvo pranešta 44 
ML-vos numery), o Jono sesers 
Konstancijos Kleizaitės anūkas. Tai 
jau kiek tolimesnis...

O ČIA — VAIKAITIS
Huettenfelde, Vokietijoj, lapkri

čio 4 dieną gimė DANIEL VI
TOR JOSEF KOSĖK, Beatričės 
Bacevičiūtės ir Stepono Kosėk an- 
tragimis. Tai Eugenijos ir Vytau-* 
to Bacevičių anūkas — vaikaitis.

VIKTORAS \Z LUKAVlCiyS
Savininkas

Lietuviški ir eurcpietiŠki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • Tel. 441.6846 
SÃO CAETANO DO SUL

Gausios Viešpaties palaimos nau 
jagimiui, jo tėvams bei seneliams?
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SPAUDOS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 11 dieną lietuviu 
spaudos šventė susidėjo, kaip įpras
ta, iš dvieju daliu: pamaldos baž
nyčioj ir pietūs Jaunimo Namuo
se.

Mišias laikė tiesioginiai dirban
tys su MŪSŲ . LIETUVA kun.Pr. 
Gavėnas ir kun. P. Rukšys. Litur
ginius skaitinius paskaitė Morkus 
Lipas ir Liucija Banytė.

Jaunatviškai nusiteikęs lietuviu 
choras (dirigentas — Mo. V. Ta
tarunas), vargonininkas — prof. F. 
Girdauskas) žavėtinai gražiai sugie
dojo liturgines Mišių giesmes. Au
kojimui atnašas prie altoriaus at
nešė kpt. Juozas ir p. Marija Ciu- 
vinskai, lydimi ministranto, skautu
ko Roberto. Sveikinimo žodj prieš 
Mišias tarė p. J. Tatarūnas, o 
homiliją laikė kun. Pr. Gavėnas 
(kas yra laikrašty perduota atski
rai).

Pamaldose matėsi nemažai ir lie
tuviu jaunimo.

Jaunimo Namuose suruošti spau
dos pietūs susilaukė apie 150 da
lyviu. Gera, pakili, lietuviška nuo
taika, kuri dar labiau pasireiškė 
gale, įsisiūbavus lietuviškai dainai.

Visi — tiek spaudos dienos ren
gėjai, kiek svečia' — liko nuošir
džiai- dėkingi šeimininkui klebonui 
kun. J. Šeškevičiui ir visiems pie
tų ruošėjams.

Atskiroj salėj — su jungto j su 
pietų sale — buvo nedidelė soau- 
dos parodėlė, suskirstyta j tris 
dalis: lietuviu spauda laisvame pa
sauly,; pogrindžio lietuviu spauda, • 
pavyzdžiui kitataučiu spaudos 
apie Lietuvą. Su dar pridėtu vi
sam pasauly išeinančiu lietuvišku 
periodinių leidiniu sąrašu buvo ga
lima susidaryti gan pilną lietuviu 
spaudos vaizdą. Paruodą paruošė 
neseniai iš Kanados atvykęs stud. 
Vyt. Laugaljs.

Ten pat buvo galima įsigyti 
lietuvišku knygų bei nauju kalėdi
nių atviruku-

Per pietus daug kas įsirašė j 
ML-vos "Garbės leidėjus" bei už
simokėjo laikraščio prenumeratą.

gį - ------------------------------------------------------- .
Brazilijos Lietuviu Bendruomenė savo Tarybos posėdyje, 

šio mėn. 8 d., nutarė viešai pasveikinti, Tarybos nario ir 
BLB-nės atstovo Rio de Janeiro, bei jo brolių Kazimiero

££ ir Romualdo motiną,
| p. URŠULĘ GAULIENĘ |

jos 90 metų sukaktuvių proga, linkėdami dar ilgų ir pras- 
mingų gyvenimo metų, kaip iki šiolei, lietuviškoj dvasioj.

ML "GARBĖS LEIDĖJAI"
Per Spaudos Dienos pietus įsi

rašė j ML-vos "Garbės Leidėjus" 
(kas galėjo, tuoj ir susimokėjo):

1. Mečys Paleckis Cr. 100.000,
2. Aniele Dutkus Cr. 50.000,
3.

4.

Marė Bumblis ir
Aleksandras Cr. 60.000,
Jorge Garska Cr. 50.000,

5. Juozas ir Emilija
Šliktai Cr. 50.000,

6.

7.

Jonas ir Vera
Tatarūnai Cr. 50.000,
Sofija Mišių kaitė Cr. 50.000,

8. Antanas Kučinskas \Cr. 50.000,
9. Roberto Jonas Saldys 100.000,
10. Nina Butkevičius Cr, 50.000,
11. Ana Rutkauskas Cr. 50.000,
12. Anelė Baužys Cr. 50.000,
13. B L Jaunimo Sąjunga 50.000,
14. Petras Šimonis Cr. 50.000,
15. Helena Meldalskas Cr. 50.000,
16. Vyrų Brolija Cr. 50.000,
17. Monika Tamošaitis Cr. 50.000,
18.

19.

Jonas ir Vera
Bratkauskai Cr. 100.000,
Juozas Vaikšnoras Cr. 50.000,

20. Juozas Lisauskas Cr. 50.000,
21. Albino Budrevičius 50.000,
22.

23.

24.

Stepas ir Salomėja
Narušiai Cr. 50.000,
Jonas ir Marija
Jodei is Cr. 50.000,
Liudas Ralickas Cr. 50.000,

25.

26.

27.

Pio O. ir Lucia
Butrimavičiai Cr. 50.000,
Marija Mazurkevi-
čienė Cr. 50.000,
Ona Gorskienė Cr. 70.000,

28. Ona Šermukšnienė Cr. 50.000,

PADĖKA
MŪSŲ LIETUVA ir Sppudos 

Dienos rengėjai dėkoja pietų ruo
šos vedėjui kun. Juozui Šeškevi
čiui ir visai grupei darbininkių, 
kurios paruošė skanius pietus ir 

aptarnavo svečius. Tai 
Eugenija- Baronas 
Ona Masienė 
Teklė Kizeliauskas 
Ona Zalubienė 
Sofija Pilipavičienė 
Onutė Dirsė Coralon 
Jadvyga Karsokienė 
Apolonija Baltaduonienė 
Ksavera Petrokaitė 
Marija Ratkevičienė 
P. Alionienė

Daug pasidarbavo Angelina ir 
Viktoras Tatarūnai, Audrys Tata
runas, Robertas Kassokas. Ypač 
pakvietimų pardavimu rūpinosi kun. 
J. Šeškevičius, Jonas .Tatarunas, 
Antanas Rudys, Alfonsas Kublic- 
kas, Petras Šimonis, Lucija Bany
tė ir, ypatingai Pavasario Šventės 
karalaitės bei princesės.

Ir visiems kitiems, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiem- prie 
Spaudos Dienos, nuoširdus ačiū.

ML redakcija ir administracija

SPAUDOS DIENAI
Spaudos dienos proga, prieš pra

sidedant pamaldoms Vila Zelinoj, 
Šv. Juozapo bažnyčioj, BLB-nės 
Tarybos, pirmininkas, p. Jonas Ta
tarunas, kreipėsi į susirinkusius 
šiais žodžiais:

MŪSŲ LIETUVOS redakcija, ad
ministracija ir visi lietuviu spau
dos puoselėtojai sveikiname vieni 
kitus čia susirinkusius šiai lietuviu 
spaudos dienai. Sveikiname laikraš
čio leidėjus, korespondentus, pla
tintojus, rėmėjus, skaitytojus. Su 
padėka ir pagarba primename Vieš
pačiui jau j amžinybę iškeliavu
sius ML-vos kūrėjus, spausdintojus, 
rėmėjus, darbuotojus.

Ir kviečiame šiandien vieni ki
tus j talką šiam Brazilijoj vienin
teliam mūsų visuomeninio susižino-

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.

jimo laidui.
Žinome, kad mūsų kaimynystėj 

vieni laikraščiai sulėtino savo eigą 
— išeina kas antra savaitė, ar 
kas . mėnuo, ar kas antras mėnuo..

i Rua Coelho Barradas,104 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677 
*^■1 I ------------------------- ----------------- ------------------------------ --------------------- .■ . II .......................... —................

Res.: 274-1886 AUKA PRISIDEK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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— ar ir visai sustojo. Net ir pa- ( 
čioj Siaurės Amerikoj kai kurie 
laikraščiai visai užgeso.

Ir čia, Brazilijoj, musų spauda 
nelengvoj padėty: trūksta sugeban
čiu rašyti, mažėja skaitytojui skai
čius, kyla finansiniai sunkumai: 
nuolat brangesnis popierius, kyla 
spausdinimo medžiagos bei spaui 
dos darbo kainos, pakilo pašto 
išlaidos.

Brazilija, savaime, yra antroji 
lietuviu išeivijos kolonija tautiečiu 
skaičiumi. Joje ir daug jaunimo, 
kas yra mūsų kolonijos ateitis.

MŪSŲ LIETUVA mūsų visu 
laikraštis. Tad turime visi susi
griebti — ir remti savo spaudą. 
Mes dar galime ją išlaikyti.

Pačios Brazilijos laikraščiai siun
čiami tik iš anksto užsimokėju
siems prenumeratą. Neatsitikime ir 
mes su savo spauda. ML-vos pre
numerata šiuo metu dar tik 
20.000 kruzeirų.

Padėkime savo spaudai ir “Gar
bės leidėjo“ vardu, kas dabar 
yra 50.000 kruzeirų.

Žinome, kad net didieji Brazili
jos dienraščiai išsilaiko daugiausia 
skelbimais valdžios ar kokios or
ganizacijos parama. Deja, mūsų 
spauda tokio užnugario neturi.To
dėl ji reikalinga ir laisvos, spon
taniškos aukos. Tad kas išgaliate- • 
prisideda ir kokia auka iš šalies.

Dedame viltis j musų, lietuviu, 
jaunimą. Jis, nors labai lėtai, pra
deda daugiau domėtis lietuviu 
spauda. Džiaugiamės jo dalyvavimu 
ir šioje spaudos dienoje.

Viršuj, Jaunimo Namuose, rasi
te suruoštą mažą spaudos parodė
lę: ten išstatyta lietuviu spauda 
laisvajame pasaul*', pogrindžio spau
da Lietuvoj, kitataučiu atsiliepimai 
apie Lietuvą ju« spaudoj.

Tai vis ženklas, kad Lietuva — 
gyva.

Tad nėra ko nusiminti. Tik 
reikia kovoti — ir nors kiek pa
sišvęsti. Ir nors finansiniai prisidė
ti prie musu spaudos išlaikymo.

*

SÃO CASIMIRO SKAITOMAS
Argentinoj gyvenantis brazilas,ga-‘ 

vęs SÃO CASIMIRO, rašo auto
riui: “Prieš kelias dienas gavau 
Tamstos brangią knygą, kurią visą 
iš karto ir perskaičiau — taip ji 
mane patraukė ir sužavėjo... Mel
džiu šv. Kazimierą, kurj Tamsta 
taip gražiai aprašei, laiminti Tams
tą ir Tamstos darbus“.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

MŪSŲ LIETUVA

K A Z I M I E R I N I Ų 
METŲ PLĖTOTĖ

IPIRANGOS APARECIDA 
LAUKIA ŠV. KAZIMIERO

Didingoj Aparecidos šventovėj 
Ipirangoj šv. Kazimiero paminėji
mas bei Maldos Diena už Lietu
vą ruošiamas šio mėn. 25 dieną. 
Numatyta šitokia programa: 8 vai. 
ryto: šventoriuje ’Brazilijos ir Lie
tuvos vėliavų pakėlimas, giedant 
atitinkamus Himnus. Ir Lietuvos 
Trispalvė plevėsuos visą dieną Ipi- 
rangoj, arti tos istorinės kalvos, 
kur buvo iššaukta Brazilijos Nepri
klausomybė. Vakare, prieš 6 vai., 
vėliavų nuleidimas ir eisena j 
šventovę pamaldoms. Po pamaldų 
aikštėj prieš bažnyčią, tautinių šo
kiu ansamblis “Rūtelė“ pademons
truos lietuviškus šokius.

Šventėj aktyviai dalyvaus lietu
vių choras, skautai, jaunimas.

Didinga Ipirangos Aparecidos 
šventovė. Sienos — išpuoštos Apa
recidos istorijos vaizdais; virš al
toriaus — antroji Dievo Motinos 
Aparecidos statula, pašventinta 
Tarpt. Eucharistinio Kongreso me
tu. Per pamaldas visuomet sausa
kimša maldininkų.

Kazimieriniam minėjimui jungti
nis Aparecidos ir lietuvių choras 
giedos lotyniškas “Missa azul" Mi
šias, o musų choras ir atskirai 
(jei brazilai dar nebus lietuviškai 
išmokę) lietuviškas giesmes.

Išimtina proga it tiems, ku
riems sunku nuvažiuoti j Apareci
da do Norte šventovę, apsilanky
ti Aparecidos šventovėj Ipirangoj, 
São Paule.

Svarbu tačiau ne tik “pasižiū
rėti“ ar “pasiklausyti“, o ir daly
vauti pamaldose, ypač einant 

fOra. HELGA HERINEi 
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

I KALBAMA LIETUVIŠKAI j

prie komunijos. . J
Taigi šio mėn. 25, sekmadienį, 

6 vai. vakaro — Nossa Senhora 
Aparecida šventovėj, Ipirangoj!

ŠV. KAZIMIERO SUSITIKIMAS 
SU JOSÉ DE ANCHIETA

Gal paskutinė šių metų kazi- 
mierinė manifestacija São Paule — 
šv. Kazimiero susitikimas su São 
Paulo miesto įkūrėju, palaimintuo
ju José de Anchieta, šio pastaro
jo namuose, “Casa de Anchieta“, 
Páteo do Colégio patalpose. Tai 
seniausia, istoriškiausia viso São 
Paulo vietovė.

“Susitikimas“, su pamaldomis, 
numatytas gruodžio (dezembro) 9 
dėeną, 4 valandą po piety. \ Atvy
kus aikštėn vieną valandą anks- , 
čiau, bus galima aplankyti São 
Paulo senienas, muziejų, artimiau 
susipažinti su šio didmiesčio isto
rija. /

Per pamaldas melsimės už Lie
tuvą ir už Brazilijos indėnus, dėl 
kuriu jėzuitas José de Anchieta 
pašventė visą savo gyvenimą ir 
kuriems ėmė statyti miestą, pra
dėdamas su Šv. Pauliaus — São 
Paulo kolegija — bendrabučiu. ■ 
Dabar šį miestą yra užėmę, tarp 
daugelio kitu, ir ... apie 20.000 
lietuviu.

Ar nevertėtu nunešti pal. J. 
Anchietai šv. Kazimiero ir lietu
viu vardu ir kokią dovaną? Bet 
kad būtų tipiškai lietuviška. Ir 
kad (gal) liktu kaip lietuvių apsi
lankymo' atsiminimas. — Laukiame 
pasiūlvmu. (k. Pr. Gavėnas)

GRIŽO NAMO
Sveikiname laimingai sugrįžusius, 

po šešių mėnesiu atostogų, inž. 
Algirdą ir Lidiją Idikus. Parsivežė 
daug naujienų iš lietuviu veiklos 
Amerikoj, Kanadoj ir kitose vie
tovėse.

VETERANU PIKNIKAS
Sausio 20 dieną, Šv. Juozapo 

Bendruomenė rengia Veteranu 
Pic-Nic Lituanikoje.



MŪSŲ ŽINIOS
PABRANGO ML PRENUMERATA

brangstant, ir 
pakelti savo kai-

Cr.20.000

Viskam kasdien 
ML yra priversta 
ną. Taigi dabar

— prenumerata:
— Garbės leidėjas : Cr.50.000
— Garbės prenumerata:Cr.30.000
— atskiras numeris: Cr. 500

NAUJOS KALĖDINĖS KORTELĖS »
ML spaustuvė šiemet atspausdi

no nauju spalvotu korteliu su lie
tuviškais įrašais. Gražiai atspausdin
tos ant gero 
ma gauti šv. 
Želi no j ir šv. 
Mokoj. Tinka 
Lietuvą.

PAMINKLO STATYBAI
Dar šie tautiečiai parėjnė savo 

lėšomis Laisvės Paminklo statybą:
Antanas R.
Kazys Bacevičius 
Vytautas Bacevičius 
Vladas Jurgutis
Kun. Petras Urbaitis įteikė auką 
gautą Rio de Janeire gyvenančios 
tautietės —
Ona Žvironienė Cr$.50.000,

Visiems aukotojams lietuviškas 
AČIŪ .

U

Šio "ML” numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

MŪSŲ LIETUVA
NR. 45 (1884) 1984.XI.15
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ROMUALDAS, ANTANAS IR KAZIMIERAS GAULIA (Cr.1OO.OOO) 

savo motinos ir visų tautiečiu įmylimos
RŠULĖS GAULIENÉS 90-mečio 

Brangiai Sukaktuvininkei ir visai Gaulių šeimai 
su padėka gausios Viešpaties palaimos linki

. ML redakcija ir administracija

popieriaus. Jų gali-
Juozapo parapijoj V.
Kazimiero 
siuntimui

parapijoj 
ypač j

AU KOS

Cr$.30.000,
Cr$. 10.000,
Cr$. 10.000,
Cr$.30.000,

x Vera Tatarüniené 
Muziejaus ir Archyvo Komisi

jos Iždininkė

KALĖDOJIMAS PAJŪRIUOSE

@ Aliança Lituana Brasileira de IMicêneia e Assistência Social
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.

ORDEM DO DIA
1 - Abertura da Assembléia
2 - Constituição da Mesa
3 - Apresentação do projeto dos novos Estatutos e votação

dos mesmos.
A reunião da Assembléia Geral Extraordinária será considera

da válida, com a presença de 3/4 dos sócios da Aliança, qui
tes com os cofres sociais e no gozo dos seus direitos.

São Paulo, 30 de Outubro de 1984.

ANiELE DUTKUS ALEXANDRE BUMBLIS
Secretária Presidente

Lapkričio (novembro) 29 dieną' 
prasidės kalėdojimas — šeimų lan
kymas, namu šventinimas — SAN
TOS, SAO VICENTE ir PRAIA 
GRANDE pajūry (Boqueirão, Cida
de Ocian, Suarão, Itanhaém, Pe- 
ruibe).

Gruodžio (dezembro) 2, sekma
dienį, bus Kazimierinés pamaldos 
už Lietuvą. Pamaldos įvyks San
tos, Ponta da Praia, N. Sra. Apa
recida parapijos bažnyčioje, 10 
valandą. Melsimės ir už visus mi
rusius pajūriu lietuvius.

Kalėdojantis kunigas stengsis ne
užmiršti ir neprasilenkti ypač su 
tu miestu ir apylinkių ligoniais, 
seneliais, našlaičiais. Ypač tokių 
asmenų namiškiai, giminės ar pa
žįstami prašomi kalėdojančiam pa
dėti juos aplankyti.

Solemar apylinkėje, "Cidade da 
criança" namuose, jau keletas me
tu kaip priglausti — mokosi, au
klėjasi rr ruošiasi gyvenimui - 
trys lietuviu kilmės našlaičiai: Ar- 
mandas, Dimitrijus ir Tiberijus

Pustelnikai. Butu prasminga ne 
vien tik kunigui, o ir kitiems 
tautiečiams, ypač Kalėdų proga 
našlaičius aplankyti ir jiems paro
dyti nors truputį šeimos šilumos. 
Gal šventėms kas nors ju vieną 
ar kitą galėtu pasikviesti ir j na
mus. Jiems kaip tik trūksta ma
mytės — tėvelio širdies.

VEIKLOS KALENDORIUS

Lapkričio (Novembro) 25: 18 vai. 
KazimierinėS pamaldos N.S. Aparecida, 
I pi rangoje, Rua Manifesto.

Lapkričio (novembro) 25: 16 vai.
Sąjungos-Alianęa visuotinis narių susirin
kimas.

Gruodžio (dezembro) 2: 15 vai. Mu
ziejaus ir Archyvo Komisijos arbatėle 
su bingu ir bazaru Sąjungos-Aliança sa
lėje.

Gruodžio (dezembro) 9: 16 vai. šv. 
Kazimiero Jubilėjaus minėjimas "Casa 
de Anchieta", Páteo do Colégio patal
pose.

Gruodžio (dezembro) 15: Skautų 
ruošiamos Kūčios šv. Kazimiero salėje.

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS^ 
NARIU SUSIRINKIMAS IR 
VALDYBOS RINKIMAI

L. K. Šv. Juozapo Bendruome
nės Nariu susirinkimas šaukiamas 
šių metu gruodžio mėnesio 16 
dieną, 15 valandą, Jaunimo na
muose.

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

Susirinkime bus galima užsimo-* 
keti nario mokestį.

Valdybos nutarimu, nariai atsili
kę su mokesčiu vėl bus laikomi 
nariais, jei susirinkime sumokės 
Cr$.5.000,00 už visą atsilikus) 
laiką.

Visi nariai prašomi dalyvauti.

Kun. J. Šeškevičius 
Pirmininkas

Aldona Černiauskaitė Fernandes 
Sekretorė
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