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KALĖDŲ RAMYBĖ
NERIMO TONUOSE

laukti Kalėdų? 
ypač tiem, kurie 
negali džiaugtis?

grėsmėje, -džiaugs-

Šias mintis patiekė pries kele
rius metus ilgos atminties k u n. Sta
sys Yla. Jis jau iš Anapus mums 
kalba apie "šias Kalėdas", sulau
kęs "galutiniu Kalėdų".

Kai matai šventėm nušvitusius 
miestus, galvoji, jie greit vėl nu
blanks. Džiaugsmas iškils ligi savo 
crescendo ir išsibaigs. Ramybė iš
keliaus su kalėdinėm giesmėm ir 
dovanom.

Kokia prasmė 
Prasmė mum, o 
nė tom dienom 
Gimimas tebėra
mas baimėje, ramybė netikrume. 
Vistiek Brežnevas, Moatsetungas, 
Castro tykos nužudyti Kūdikį,kaip 
anuomet Erodas.

Bet Kūdikis išaugo slepiamas, iš
ėjo viešumon vadų ne laukiamas, 
kalbėjo grasinamas akmenimis. Iš
vengė kalavijo būdamas kūdikiu, 
bet neišvengė kryžiaus tapęs vyru. 
Būrys sutelktų mokinių dingo,kaip 
nužudyta viltis, ir grįžoatgal tik 
Jam prisikėlus. Grįžo baimingai,kaip 
avys, suglaudusios galvas būrin. Rei
kėjo Sekminių audros, kad juos 
padrąsintų, išskirstytų po pasaulį 
ir jveiksmintų. Bet ką reiškė dvy
lika vienišų žvejų prieš pasaulio le- 
gijonus, valdžias ir mases?

Romos liūtas urzgė, jausdamas 
žvejų meškerę. Ėmė švaistytis kar
du ir ugnimi Dioklecijonas, Deci- 
jus, Valerijonas, Neronas, Trajanas, 
Hulnerikas. Jie tačiau nenutildė 
"Gloria" ktakombose, kalėjimuose, 
amfiteatruose.

Nauja gaivi gyvenimo srovė pa
mažu plėtėsi visuos kraštuos. Sun
ku buvo užčiaupti burną kūdikiams, 
— dar sunkiau ryžtingiem jaunuo
liam.

Vergai ir kariai, valdininkai ir 
senatoriai slapta garbino Dievą net 
slankiodami apie dievų panteonus 
ir "dieviškąjį" ciesorių.

Ramybė neapgaubė žemės nė 
tada, kai Konstantinas pasirašė tai
kos ediktą. Liovėsi tik persekioji
mai, bet dar kovojo filosofai, grū
mėsi plunksnomis rašytojai, puolė 
ir gynė tiesą kalbėtojai.

tada kai tautų karaliai, kaip 
Mindaugas, lenkė savo galvas 

Krikšto šaltinių, Kristaus ra-

Ateia 
tvir- 
ke-
Ta- 
vėl

bė buvo ir bus drumsčiama neri
mo, ir geroji valia bus engiama 
blogosios. Bet Tavo planas, Dieve, 
nebus pakeistas ir Tavoji simfoni
ja nebenutils, kol visi pamažu 
grjž j Tave.

Kokia butų prasmė nelaukti Ka
lėdų mum, o ypač tiem, kurie 
kenčia persekiojimą dėl Dievo? Jei 
vaikas laukia "šių Kalėdų", tai 
mes per šiąsias laukiame galutinių. 
Kalėdom ruošiamės ir ruošiame pa
saulį naujam gimimui. Jei yra kas 
mus neramina šioj dieviškoj ramy
bėj, tai nebent mūsų pačių sąži
nė, 
jai

Bet ir 
kalėdinė

ji turi vilties, nes ir 
žvaigždė rodo* kelią.

Ir 
mūsų 
prie 
mybė dar nebuvo įtvirtinta. Atro
dė pildosi pranašo žodžiai: " 
pas Tave, Dieve, kaip marių 
tuma, tautų gausybė. Tautos 
liaus Tavo šviesoje ir karaliai
vo kilmės atspindyje". Bet ir 
tamsuma dengdavo žemę ir miglos 
tautas. Vėl persekiojo Tave, Dieve, 
vėl kankino tavuosius, trėmė ir 
žudė, kol nevienas pats žuvo, nes 
Tu nugali, Galilėjieti.

Pamažu, amžiais trunkančiu ban
gavimu, skleidžiasi "Gloria" tonai. 
Bet ir tame himne, pastebėkim, 
įsipina minorinis "Miserere". Ramy-

Lai negęstanti Kalėdinė Kristaus 
Kazimierinių Metų įžengiantiems į 
m o Metus, nuolat šviečia ir rodo 
vilų ir pastangas visiems — jaunimui ir senimui — 
atsinaujinti asmeniškai ir visuomeniškai, ir taip atnau
jinti , lietuvių kolonijos veidą ir vardą svetingoj brazilų 
žeme j. Asmeninė Lietuvių šv. Kazimiero parapija

ir MŪSŲ LIETUVA

Žvaigždė
Tarp tau tinius Jauni-' 
kelią, stiprindama

mums, is
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Metinė prenumerata Brazilijoj Cr $.20.000,Ob 
Prenumerata paprastu paštu i užsienį: 35 DoL 
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon:j60 DoL 
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 30.000,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą Cr. 1.200,00
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NAUJAS VYSKUPAS LIETUVAI
Jau seniai buvo laukiama nauju 

vyskupų paskyrimo, ypač pasitrau
kus iš pareigu Panevėžio vyskupui 
Romualdui Krikščiūnui, tačiau oku
pacinės sąlygos neleidžia laisvai tu 
dalyku tvarkyti. Šiomis dienomis 
sužinota iš Vatikano dienraščio 
"L'Osservatore Romano" 1984.XI. 
17 laidos, kad nauju vyskupu pa
skirtas kun. Juozas Preikšas, Vil
kaviškio klebonas ir dekanas. Jam 
teks persikelti j Kauną ir būti 
vyskupo L. Povilonio pagalbininku. 
Vysk. L. Povilonis, einąs jau 75- 
sius metus, pakeltas tituliniu arki
vyskupu, kuriam ir toliau tenka 
pareiga eiti Kauno arkivyskupijos 
bei Vilkaviškio vyskupijos apaštali
nio administratoriaus pareigas.

Naujai paskirtasis vyskupas J. 
Preikšas, teologijos licenciatas,yra 
gimęs 1926 m. lapkričio 22 d., 
taigi 58-riu metu amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1951 m. rugsėjo 23 
d.Ėjo įvairias pareigas. Nuo 1956 
m. dėstė Kauno kunigu seminari
joje, o nuo 1959 m. persikėlė 
klebonauti Vilkaviškin, kur buvo 
ir vyskupijos tribunolo teisėju.Pas
taraisiais metais buvo išrinktas Vil
kaviškio vyskupijos kunigu tarybos 
nariu ir vyskupijos patarėju.

Monsinjorais pakelti šie okupuo
tos Lietuvos kunigai: Leipalingio 
klebonas kun. Konstantinas Ambra
sas, Kauno bazilikos prepozitas 
kun. Pranas Juozapavičius, Šiaulių 
Šv. Petro ir Pauliaus klebonas 
kun. Kleopas_ Jakaitis.

MŪSŲ LIETUVA

Atskiro numerio kaina Cr$. 500,00 
į P. Amerika oro paštu: 45 DoL 
į tolimus kraštus: 75 DoL
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 50.000,00

Dar neturi savo vyskupo Pane
vėžio vyskupija. Vilkaviškio vysku- 
pijąL tebevaldo apaštalinis Kauno 
administratorius, o Vilniaus arkivys
kupiją — valdytojas kun. A. Gu
tauskas. Vilniaus vyskupas Julijo
nas Steponavičius tebėra ištremtas 
ir negali eiti savo pareigu. S.m. 
rugpjūčio 24 d. pas jį Žagarėje 
atsilankė sovietinės valdžios įgalio
tinis P. Anilionis ir pažėrė jam 
visą eilę perspėjimu. Esą vyskupas 
nesilaiko valdžios nuostatu, važinė
ja j atlaidus, sako pamokslus, ra
gina kunigus mokyti vaikus religi
jos, sudaryti kunigu bei patarėju 
tarybas, pasirašinėja po įvairiais ku
nigu protestais. Vyskupas gi pri
minė, kad sovietinės valdžios pa
reigūnai kišasi j tikybinius reika
lus, o spaudoje ir televizijoje skel
bia priešingai. Taip pat jis pareiš
kė papasakosiąs visiems apie tuos 
perspėjimus. Apie tai vėliau rašė 
"LKB kronika" 64 nr. M.

JAV-IŲ YPATINGAS DĖMESYS 
SKUODŽIO BYLAI

"Skuodžio byla musu akimis yra 
viena svarbiausiu žmogaus teisiu 
problemų JAV ir SSRS dienotvar
kėje", pareiškė laikinas JAV-Ių Vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas Ro
bert F. Turner. Jis cituojamas 
Washingtone leidžiamo savaitraščio 
THE SPOTLIGHT rugsėjo 10 d. iš
spausdintame Tom Bradley straips
nyje "American Languishes in So
viet Prison" (Amerikietis kamuojasi 
sovietiniame kalėjime
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Pasak straipsnio autoriaus, Kuris 
rašo iš Vilniaus, "SSRS tebekalina 
vergu darbo stovykloje Amerikos pi 
lietj ir kritiką Kremliaus vergu val
dovu įvykdyto Lietuvos užėmimo". 
Lietuva, Bradley žodžiais, "nepriklau
soma valstybė prie Baltijos jūros,bu
vo 1940 m. Sovietu imperijos oku
puota ir nelegaliai aneksuota". JAV- 
ių vyriausybė, rašo Bradley, dabar 
protestuoja Skuodžio įkalinimą apie 
300 myliu i rytus nuo Maskvos, 
Boraševe,. Mordovijoje, esančiame 
konclageryje.

Turner apgailestavo tai, kad "So
vietu Sąjunga laiko Skuodį sovietiniu 
piliečiu, pavaldžiu (Sovietu valdžios 
interpretuojamiems) sovietiniams įsta
tymams. Sovietai tvirtina, kad jo 
pretenzija j JAV-iu pilietybę neturin
ti pagrindo, nes jie nepripažįsta dvi
gubos pilietybės". Anot Turnerio, 
JAV-ės iškėlė Skuodžio klausimą 198z 
m. Madrido konferencijoje apie Euro
pos saugumą ir bendradarbiavimą.

"Mes turėsim jo bylą omenyje, 
susitikimuose su Sovietu pareigū
nais ir tarptautiniuose forumuose" 
pabrėžė Turner. "Be to, JAV-iu 
konsulato pareigūnai palaiko nuo 
latinį ryšį su p. Skuodiene, idant 
mes galėtumėm jiems padėti".

(ELTA)

Stasys Gečas

KALĖDŲ RHĄ
Sniego žvaigždutės ankstyvą rytą 
Sklaidėsi padangėje visur, 
Kai mes skubėjom pasveikinti Jį, 
Ką tik gimusį Rytuose kažkur.

Mes tylūs,susigūžę nuo šalčio, 
Žingsniavome svetimomis gatvėmis 
Kur varpų gaudimas kvietė, 
Kur skambėjo Tyliosios Nakties 

giesmė... ’V
Čia mes dar vis svetimi žmonės, 
Išsiilgę tėviškės laukų ir kluonių... 
Meldžiame Tave,Viešpatie,užgimus fe 
Leisk mums greičiau sygrįžti 
Į tėviškės laukus.

g ŠV ir džiugių
| M fyTU
® 9’mmems/ draugams ir pažįstamiems-^

Jadvyga, Antanas ir Viktoras
......... rvaunausKas LUKAVIČIAI

o

V.KALÉDLC
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Advokatas: Aleksas ir Paulius
,n^1 ’ Kalinauskas

'll a
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PROSPERO ANO NOVO

šeima^ sveikina visąMeliunu

CRUFO 
eytamei

per
LIETUVIU kolonija ir draugus, linkėdami

Linksmų Kalėdų ir Laimingų
NAUJU METU

através da família Meliunas, 

a toda colônia Lituana
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
SENIAU IR DABAR

Meilus, K. Grigaitis, dr. Sungaila 
ir p. Kralikauskas su teise koop
tuoti du narius lygių teisių su 
rinktaisiais. Valdybos sudėtis rodo, 
kad valdyba bus Toronte, o Ka- 
nadosr» siūloma perkelti j Montre-

pa-
re-

greitai nu- 
Išsisklaidymas, 

stoka bendros 
ir kt.

Stasys Vancevičius

(tęsinys iš praeito nr.)
Rugpjūčio 29 d. sekė daug 

sisakymų sukėlęs St. Barzduko 
feratas apie priemones lietuvybei 
išlaikyti.

St. Barzdukas patiekė įdomių 
duomenų, liudijančių nutautimę: 
laikraščius skaito tiktai 36.000 se
nųjų ateivių ir 9.000 naujųjų,aka
deminiai profesionalai 
smunka j nutautimę. 
nuotoliai, rivalizacija, 
apimančios mokyklos

P. Kralikauskas stato klausimę 
ar komunizmui Lietuvoje žlugus 
ten liks kultūrinė tuštuma?

Jam atsakoma, kad taip nėra 
ir taip nebus. Diskusijose plačiai 
pasisakoma. Labai įdomiai kalba 
kun. Yla, Dr. Leimonas, prel. Kru
pavičius, V. Oižiūnas, prof. Skar
džius, V. Kavolis, kun. Jankus 
ir daugelis kitų.

Kitas svarbus referatas, labai 
kruopščiai paruoštas, buvo V.Mei
laus — PLB sęranga ir konstituci
ja.

Tai buvo vienas svarbiausių Sei
mo punktų ir jis svarstytas visu 
atsidėjimu. Konstitucija priimta, 
PLB valdyba renkama 5-riems me 
tams. Prie valdybos patariamuoju 
konstituciniu organu sudaroma Kul
tūros. taryba. PLB organizacijos 
principai kraštų: autonomija, veik
los derinimas, jungimas. Priėmus 
konstituciję balsavimu nustatyta: 
Pirmoji PLB valdyba bus Kanado
je. J ję išrinkti: J. Matulionis,V.

Iškilmmgas posėdis aplankomas 
didelio skaičiaus tautiečių, netilpu
sių j didžiulę salę. Pirmininkas 
V. Sidzikauskas sveikina ir infor
muoja susirinkusius apie Seimo 
darbus, pabrėždamas, kad Seimas 
pasveikino JAV prezidentę Eisen- 
hoverj ir sekretorių D.F. Dulles. 
A. Devenienė paskaito pranešimę 
angliškai. Sveikinimo kalbas pasa
ko Gen. konsulas J. Budrys, A. 
LT. pirm. L.Šimutis, VLIKo pirm. 
D r. Trimakas.

Kultūros tarybos L.Enciklopedi
jos redakciniam kolektyvui įteikia
ma premija, kurię paskyrė Ohio 
gydytojai. Kalba dr. Brazaitis, ir 
dr. Girniui įteikta 1.000 dolerių 
čekį. Dėkoja dr. Girnius. Studen
tų vardu sveikina s-gos pirm. Ka- 
mantas 
atiduos 

KLB 
dėkoja 
kėjimę 
viais ir kviečia visus j bendrę dar- 
bę, nes tiktai bendromis jėgomis 
sugebėsime ir didesnius darbus. V. 
Sidzikauskui padėkojus, iškilmingas 
posėdis baigiamas.

Seimo pasisakymai perskaitomi 
p. Maldeikio: pavergtojo krašto lie
tuviams, ansktesniajai išeivijai, lais

ir pasisako, kad studentai 
savo jėgas tautai.
Kr. V-bos pirm. V.Meilus 

už pasaulio lietuvių pasiti- 
Kanadoje esančiais lietu-

vojo pasaulio lietuviams, sveikinimas 
kultūros,darbuotojams, 12-kos pasi
sakymas įsteigti tęstinas premijas 
meno darbuotojams, leisti informa
cinį leidinį, minėti didžiąsias sukak 
tis, kvietimas paminėti V. Kudir
kos 100-metįi pasisakymas orien
tuoti lietuviams, kad reikia siekti 
Lietuvos etnografinėse ribose, pa- 
dėjcps Seimo organizatoriams, svei
kintojam, aukotojams, meniškųjų 
parengimų dalyviams ir t.t.

Vienas sunkiausių Seimo klausi
mų buvo finansiniai reikalai.

Pasiūlymų buvo daug, bet dėl 
laiko stokos liko daug kas ir ne
aptarta, — tai šie klausimai palik
ti valdybai, kuriai patarta tam' 
tikslui sudaryti spec. komisiję.Bal- 
fo reikalų vedėjas kun. Jankus 
siūlė B-nei imtis ir charitatyvinių 
uždavinių.

Sekmadienis praleistas šventiškai: 
iš ryto didžiulėje New Yorko 
katedroje, pilnoje žmonių, J.E. 
vysk. Podolskis laikė iškilmingas 
pamaldas, kurių metu pamokslę 
sakė prel. J. Balkūnas. 2. vai. 
masė lietuvių, apie 3.000 asmenų 
užpildė Carningie Hali, kur vyko 
Žiurlionio, Kudirkos ir Dainavos 
chorų su sinfonmiŲ orkestru kon
certas, dalyvaujant solistams p. 
Krištolaitytei, p. Stempužienei, p. 
Braziui ir Šalnai, diriguojant p. 
Mikuckiui ir p. Steponavičiui ir 
vargonuojant p.Žukui.

Vakare iškilminga vakarienė, ku
rioje pagrindines kalbas pasakė se
natorius p. Bush, Lietuvos atsto
vas p. Kajeckas ir kiti, o stiprię 
invokaciję visam vakarui paskaitė 
prel. Krupavičius. Beja, buvo dar

(Nukelta į 7-ta pse.)

Imóveis e Administração de Bens Ltda.

linki mieliems klientams, bičiuliams 
ir visiems pažįstamiems

^Jetiz CYlcda(.

no c)'! o t/o
ir sėkmingų 1985 metų aos Amigos e Clientes

AVENIDA ZELINA, 1001 CEP 03143 FONE: 257-6038 VILA ZELINA SÃO PAULO
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literatūros vakaras su diskusijomis. 
VLIKO priėmimas, kur taip pat 
buvo išsisakymų ir išsiaiškinimų.

Keturios lietuviškos dienos New 
Yorke neliks be žymių pėdsakų".

Toks didelis ir iškilmingas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas, pirmą kartą įvykęs 1958 me
tais padarė didelį įspūdį ir Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenei, kuri 
buvo gražiai susiorganizavusi tais 
pačiais 1958 metais, 

i 

PIRMASIS BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS POSĖDIS

1958 metų Gruodžio 2 dieną 
Vila Zelinoje įvyko pirmasis Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenės posė
dis, kuriame dalyvavo visi valdy
bos nariai. Buvo apsvarstyta kele
tas svarbių klausimų, kurių tarpe 
pirmuoju buvo Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių (Vasario 16- 
sios) paminėjimas. Siame paminėji
me numatyta taip pat kartu pa
minėti Dr. Vinco Kudirkos 100 
metų nuo jo gimimo sukaktį. Di
desniam Vasario 16 d. paminėji
mo pasisekimui numatyta kviesti 
j talką Lietuvos konsulą p. A. 
Polišaitį ir visus lietuviškųjų orga
nizacijų pirmininkus ar jų atsto
vus.

K

MB

siuvame Silkines sukneles ir madingus rūbus moterims

B o m Retiro

AUDINIU

B. L.Bendruomenė rengia pirmąjį 
Lietuvos Nepriklausomybės paminė
jimą São Paulo miesto teatre.

1959 m. "Gintaro" žurnale Nr. 
15 buvo trumpai paminėta, kad 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, talkininkaujant visoms São 
Paulo lietuviškoms organizacijoms 
ir globojant Lietuvos Konsului São 
Pauiyje p. Ateksandrui Polišaičiui. 
Tuo reikalu įvyko keli posėdžiai, 
kuriuose aptarta paminėjimu suriš
ti klausimai. Paminėjimas įvyks 
Vasario 15 dieną, sekmadienį, 3 
vai. po pietų Miesto Teatre (Tea
tro Municipal).

Paminėjimo aprašymas
Trumpas Lietuvos Nepriklauso

mybės aprašymas buvo paskelbtas 
"Gintaro" žurnale 1959 metais 
Nrs. 16-17 kovo mėnesyje, kurį 
čia perspausdiname:

"Iškilmingai Paminėta Vasario
16-ji"

São Paulo lietuvių kolonija šį-. 
met taip pat gcažiai ir iškilmin
gai paminėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo šventę Vasario 
15 dieną. Šiais metais paminėjimą, 
rengė Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė, talkininkaujant kitoms lietu
viškoms organizacijoms, spaudai ir 

radio.
Vasario 15 dieną, prieš piet, 

Vila Zelinos lietuvių bažnyčioje - 
buvo atlaikytos iškilmingos pamal
dos, kurias atlaikė kleboaas kun. 
P. Ragažinskas.

Iškilmingas paminėjimas įvyko tą 
pat dieną, 3 vai. po pietų São 
Paulo miesto teatre (Teatro Muni
cipal.). Paminėjimas buvo pradėtas 
Brazilijos himnu, po kurio sveiki
nimo žodį tarė Lietuvos konsulas 
p. A. Polišaitis. B. L. Bendruome
nės pirmininkas J. Antanaitis pasa
kė turtingą, šventei pritaikintą kal
bą, kurioje taip pat paminėjo Dr. 
V. Kudirką.

Įspūdingą ir gražią kalbą portu
gališkai pasakė senatorius kun. B. 
Calazans, kurjs kelis kart buvo 
nutraukta karštais plojimais. OficiaO 
Ii dalis buvo baigta Lietuvos him
nu.

Meninę programos dalį gražiai 
išpildė lietuviai dainininkai V. Lau
rinaitis ir K. Ambrozevičius. L.K. 
Bendruomenės choras, p. F. Gir- 
dausko diriguojamas ir Ateitininkų 
tautinių šokių ansamblis. Pabaigoje 
buvo pastatytas įspūdingas ir la
bai gražus gyvasis paveikslas. Pro
gramą labai vykusiai pranešinėjo 
Nardis Antanaitis. Publikos prisi
rinko pilnutėlis teatras, kurioje

G
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klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems

linki

'a,m,n sėkmingų MWtfMW

RuaSolon, 365 Fones: 221-6339 221-6831
01127 -São Paulo — Capital
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KINIJA ATGAIVINA PRIVAČIĄ 
INICIATYVĄ

Pekinas. — Amerikos prezidento 
kelionės j Kiniją proga, pasaulio 
spauda daug rašo apie pasikenimus 
Kinijoje per paskutiniuosius penke
rius metus. Visi prisipažjsta, kad 
Kiniją vfeldo vienos partijos dikta
tūra ir žmggaus laisvės varžomos, 
tačiau kartu pabrėžiama ir tài,kad 
Kinija šiandien panašesnė j Jugo
slaviją, negu j Sovietu Sąjungą.

Didžiausia revoliucija po Mao 
Tse Tungo jvyko žemės ūkyje. 
Naujoji Kinijos valdžia baigia išar
dyti 54,000 valstiečiu komunų. Pa

naikintos valstiečiu produkcijos gru
pė , darbo vienetu paskelbta šei
ma, kuri žemės plotus iš valstybės 
nuomoja 15 ar 20 metu. Valstie
čiai, atidavę valstybei savo gamini^ 
kvotą, likusią produktu dalj gali • 
patys naudoti ar parduoti kam no
ri. Si privati iniciatyva jau paro
dė rezultatus. Pernykščiai metai Ki
nijoje buvo rekordiniai žemės ūkio 
derliaus metai. Ūkininkai vieni au
gina daržoves, kiti — paukščius ar 
žuvis, Ju pajamos padidėjo.

Didesnės laisvės duotos ir mies
tiečiams. Amatininkams leidžiama 
steigti įvairias dirbtuvėles, leidžia
ma samdyti darbininkus ar gizelius, 

PU savininkai, susiorganizavę / ko
operatyvus, perka sunkvežimius, že
mės ūkio mašinas ar net mažus 
lėktuvus trąšoms barstyti ar kovai 
su kenkėjais.

Komunistu partija tvirtina, kad 
Kinija nuo socializmo nenusisuko, 
tik stato ji pagal savo tautos cha
rakterį ir savo sąlygas. Kinijoje 
dar daug atsilikimo, daug skurdo, 
nes žmonių daug, o du trečdaliai 

‘ teritorijos yra nederlingos dyku
mos ar kalnai. Ariamos- žemės vie
nam gyventojui tenka vos ketvirta
dalis akro. Kinijos derlingi žemės 
plotai sudaro tik 7 nuoš., viso pa
saulio kultivuojamos žemės, o ten-

BRAZILIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMINÉ

matėsi aukštu svečiu, tarpe kele
tas konsulu, valdžios ir kariuome
nės atstovu bei dvasiškiu".

Tai buvo iš viso pirmas toks 
didelis ir iškilmingas Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimas São 
Paulo Miesto Teatre.

Čia ir baigiasi prašmatnios Bra
zilijos Lietuviu Bendruomenės die
nos. Nuo čia B L Bendruomenė 
pakrypo j dekadenciją ir pakriki
mą, apie ką teks prasitarti sekan
čiuose “Mūsų Lietuvos“ savaitraš- 
čio puslapiuose. Bus d iau 

MORAES

São rauloVila ZelinaAvenida Zelina N9 913 Fones: 272-0111 - 272-0150 - 272-0442 - PBX

A. RAVENA
DO NASCIMENTO
MARCELO LUIZ

ADVOCACIA

nedaugiau septynių. Atsirado siuvė
ju, kirpėju, batsiuviu artelės, mies
tuose auga privačiu restoranu, par
duotuvėlių skaičius. Tai valdžiai pa
deda mažinti bedarbiu skaičių, n 
nors oficialiai bedarbiu Kinijoje nė
ra, yra tik “darbo laukiantieji“.

Pasikeitė ir Kinijos gyventoju iš
vaizda. Moterims nedraudžiama pa
sidažyti, įmantriau sušukuoti plau
kus, vilkėti įvairiu sukirpimu ir 
spalvų drabužius. Parduotuvėse dau
giau įvairiu prekių. Seniau kinams 
buvo svajonė7 įsigyti dviratį, siuva
mąją mašiną ar radijo aparatą. Da
bar šeimos taupo šaldytuvams,skal
bimo mašinoms. Žemės ūkio skly-

ka išmaitinti net ketvirtadalį pa
saulio žmonių- Daug sunkumu su
daro energijos nepriteklius. Daug 
įmonių laikinai užsidaro, nes nėra 
kuo sukti mašinų, trūksta keliu, 
transporto priemonių. Pačioje ko
munistų partijoje dar yra užkietė
jusiu “planuotoju", kuriems priva
čios iniciatyvos įvedimas, visų mo
dernizavimo planu vykdymas yra 
yra “kapitalistinės uodegos“ sugrą-' 
žinimas, klasių kovos principo iš
davimas. Tačiau užsienio stebėtojai 
negali nepastebėti žymiu pasikeiti
mu ne tik vadu šūkiuose, bet ir 
kasdieniniame kinu gyvenime.

CRC - SP - CEi - N.° 518

LUIZ DO NASCIMENTO
Contador e Advogado

Mieliems lietuviams linkimeLINKSMŲ SV KALĖDŲ
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

A TODOS OS AMIGOS ^Ylaįaį
E CLIENTES DEZEJAMOS

Advogados:
DR. ANTONIO VIOTTO NETO
DR. EDSON 
DR. LUIZ F.
Contabilista:
CONTABILIDADE

DR. DARIO A THOMAZ
DR. W. MARLEY R. DE
DRA. Ml RIAN DO NASCIMENTO

DO NASCIMENTO
- SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO
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R. Kymantas

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, 
LIETUVIAIS TURIME IR BŪTI.

São Paulo estade beveik visi 
laikraščiai paskelbė naują žinią iš 
Kinijos sostinės Pekino, kuri palie
čia ir Lietuvos reikalus. "O ES
TADO DE S. PAULO", žymiau
sias dienraštis Brazilijoje, pirmame 
puslapyje paskelbė: CHINA RECO
NHECE: o marxismo morreu.

Viso pasaulio spaudoje paskelb
tas kiniečiu pasiryžimas panaikinti 
marksizmą ir jo filosofiją pasiekė 
didžiausios reikšmės pasaulio politi
kos aplinkybėse. Kinijos garsusis 
"homem forte" Donk Xiaoping, 
pasmerkęs marksismo politiką ir jo 
filosofiją, sudavė mirtiną smūgį So
vietu Rusijos prestyžui ir jos ne
lemtai politikai pasaulio opinijoje. 
Si viso pasaulio laikraščiuose pa
skelbtoji politika atneša labai daug 
vilčių lietuviams, gyvenantiems už 
nepriklausomos Lietuvos ribų visa
me laisvame pasaulyje, kur yra di
desnis ar mažesnis lietuviu skaičius. 
Mums, Brazilijos lietuviams, ir ki
tuose laisvojo pasaulio kontinen
tuose gyvenantiemo musu tautie
čiams suteikia daug vilčių, kad 
Lietuvos nepriklausomybės’ atstaty
mas jvyks daug greičiau, negu męs 

tikėjome. Šis smūgis suduotas So
vietu Rusijos prestyžui bus toks 
reikšmingas, kad jo išvengti nėekas 
nesugebės. Lietuviams reikia tik 
džiaugtis, kad Kinijoje atsirado 
toks didelis ir kilmingas žmogus, 
kaip Kinijos dabartinis vadovas 
Deng Xiaoping, pasiryžęs suduoti 
mirtiną smūgi Sovietu Rusijai ir 
jos vadovaujamai politikai visame 
pasaulyje.

Šia proga tenka prisiminti, kad, 
be didelės -kitų valstybių okupaci
jos, Sovietu Rusija yra okupavusi, 
taip pat, pusantro milijono kva
dratinių kilometru Kinijos teritori
jos. Kiniečiai tos okupacijos nėra 
niekad išsižadėję. Ir, reikia tikėtis, 
kad jie, ankščiau ar vėliau, parei
kalaus, kad Sovietu Rusija išsi
kraustytų iš užimtu kiniečiu žemių. 
Čia ir gludi didelė viltis viso pa
saulio lietuviam, kad pasėkoje šito 
fakto ir mes, viso pasaulio lietu
viai, išblaškyti po laisvojo pasau
lio kraštus, daug greičiau, negu 
me tikėjome, susilauksime laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos Respu-» 
blikos išsivadavimo iš nelemtos So
vietu Rusijos okupacijos.

Dabar yra vienas ir visiems 
laisvame pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams būtinas ir neatidėlioti
nas uždavinys: sujungti visas lietu

viškas pajėgas atstatymui laisvos ir 
nepriklausomos valstybės. Dabar ne
laikąs griauti mūsų vienybę. Viso 
pasaulio lietuviai turi burtis prie 
dvipjy? pagriridinių lietuviškos veik
los įstaigų, tai yra prie VLIKO, 
kuris vadovauja politinėje veikloje, 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė , kuri dirba ir veikia kultūri
nėje srityje. Turime užmiršti par
tinius kivirčus ir jungtis j vieną 
nepriklausomos Lietuvos atstatymo 
politiką. . Turime užmiršti visas po
litines partijas, kurios tiek ginčų 
ir nelaimiu sukėlė Lietuvoje;'> kur 
mūsų didžiausias poetas Maironis 
savo eilėraštyje taip jautriai pažy
mėjo: "ir tu partijų tarp mūsų, 
jų programų ir barniu, jog vargiai 
pas vargšą blusų atsiras už marš
kinių".

Viso pasaulio lietuviams dar nie
kad nepasirodė tokia didelė pro
ga, kaip dabar. Taigi> būkime vi
si kaip vienas viso pasaulio kraš
tuose. LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, LIETUVIAIS TURIME IR 
BŪTI ________  __________ ___

AR ŽINOTE, KAD 
MUSŲ LIETUVA

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV. ZELINA, 831 ?

as
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□ CENTRO ADMINISTRATIVO — Av. Paes de Barros, 1306 — PABX 291-7022

□ RECRUTAMENTO E SELEÇÃO — R. José Bonifácio, 93 -1 ° - Conj. 12 — FONE 35-2533

□ AGÊNCIA MOÓCA — Av. Paes de Barros, 1229 —— PBX 291-5011

□ AGÊNCIA V. MARIANA -------- R. Vigário Albernaz, 52 — PABX 275-1200

□ AGÊNCIA JARDINS — R. Estados Unidos, 716 — PABX 282-9577

□ AGÊNCIA MOEMA —— AL dos Nhambiquaras, 508 ——• FONE 570-6500

□ AGÊNCIA TATUAPÉ — R. Tijuco Preto 1.376 — FONE 941-3599

— CEP 03114 — S. Paulo
— CEP 01003 — S. Paulo
— CEP 03115 — S. Paulo
— CEP 04134 — S. Paulo
— CEP 01427 — S. Paulo
__ CEP 04090 — S. Paulo
— CEP 03316 — S. Paulo
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AUKSINIS JUBILÉJUS
Gruodžio 31 dieną JUOZAS ir 

ANTONINA BENDŽIAI švenčia sa
vo vedybinio gyvenimo auk
sinį j u b i I ė j ų. 
Juodu verti platesnio aprašymo ir 
gilesnio įvertinimo. Ką galėtų pa
daryti tik artimiau pažinę šią lie
tuvišką porą.

JUOZAS BENDŽIUS, gimęs 
1908 m. Vilkavišky, turėjo tris 
brolius — Jurgį, Simą, Vincą - 
ir tris seseris - Oną, Uršulę ir 
Anelę. Atvyko Brazilijon 1926 m. 
kartu su seseria Anelia. 1934.XII. 
31 d. Santo Antonio do Pari baž
nyčioje susituokė su Antonina God- 
liauskaite, gimusia 1912 m. Pane
vėžy. Josios broliai — sesės: Ele
na, Marijona, Napolis, Bronė, Va
lerijus, Genė, Leonas ir Vladas.

Juozas pradžioj užėmė kelias vie
tas metalurgikos srity, kol apsisto
jo komercijos šakoj Lapoj, kur iš
silaikė iki pensijos amžiaus.

Mėgo sportą ir bendruomeninį 
veikimą. Tad jaunystėj dalyvavo 
lietuvių sporto draugijoj "Lituanika", 
Mookoj. Ir reiškėsi, bendrai, lietu
viškoj veikloj.

Jinai p. Antonina, kartu su sa
vo broliais dalyvavo S., Antonio 
do - Pari bažnyčiose chore "Santa 
Cecilia\'x ir "Vilties" chore, kur 
jos brolis Valerijus buvo pirminiu 
kas ir steigėjas.

Jos brolis Vladas plačiai reiškė
si sporto šakoj, kaip stalo teniso 
čempionas įvairiose Pietų Amerikos, 
São Paulo ir Brazilijos stalo teni
so rungtynėse.

Jau gan plati Juozo ir Antani
nos Bendžiu giminė:

— Sūnus Vytautas Juozas Ben- 
džius, vedęs Ireną Saldytą, yra 
Brazilijos Aviacijos dentistas: Jų 
vaikai: Gisela, Frederico, André;

— Sūnus Albinas Jonas Bendžius, 
dantų chirurgas. Vaikai: Carla Blo- 
ha Bendžius, Ricardo Bloha Ben
džius, Alexandre Bloha Bendžius, 
Ricardo Bloha Bendžius;

— duktė Lidija Antanina Ben
džius Guimarães, nutricionista, ište-

M OS Ų LIETUVA NR. 50 (1889) 1984.XII.20
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Jubiliatų BENDŽIŲ šeima: sėdi tėvai Juozas ir -Antonina; stovi vaikai Vytautas, 

Albinas ir Lidia

kėjusi už João Guimarães, advo
kato: Vaikai: Jean Bendžius Guima
rães ir Carlos Bendžius Guimarães.

Sūnus, duktė, marti, žentas ir 
vaikaičiai sveikina JUOZĄ ir AN
TONIMĄ BENDŽIUS jų vedybinio 
gyvenimo Auksinio Jubilėjaus pro
ga, jiedviem dėkoja už ilgametį 
pasišventimą it meldžia gausių

Aukščiausiojo malonių.
Prie šių šeimos sveikinimų ir 

linkėjimų mielai ir -dėkingai prisi
deda ir visa lietuviškoji visuomene

ANTONINAI ir JUOZUI BEN- 
DŽIAMS dar daug ilgų, sėkmingu, 
sveikatingų ir džiaugsmingų gyveni
mo metų.

B Mieliems lietuviams linkiu -â
i UNKSMJ ŠVKAIM! I

0 *r
I LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
Š Dra.HELGA HERING |
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JAUNIMO “KŪČIOS"
Jaučiamas reikalas ne tik palai

kyti lietuviškus papročius, bet ir 
juos perduoti priaugančiai kartai, 
jaunimui. Todėl svarbu su šiais pa
pročiais artimėau susipažinti ir gali
mai giliau juos pergyventi. Natūra
li aplinka tokiai šeimyninei šven
tei, kaip Kūčios, yra lietuviška 
šeima. Tačiau dabar nedaug šeimų, 
kurios sąmoningai švęstu Kūčias ir 
gilią ju prasmę perduotų savo vai
kams. Tad reikia ir Čia veikti or
ganizuotai, bendruomenėj, organiza
cijoj, vieni kitiems padedant ir 
vieni kitus apšviečiant. čia, aišku,

MŪSŲ LIETUVA

KRISTA US UŽGIMIMO ir NA UJU METLĮ proga sveikiname visus B ra- S 
zilijoje gyvenančius lietuvius bei jų ainius ir kviečiame visus į bendrą dar- 5 
bą Tėvynes labui. s

Visagalis tesuteikia kantrybės ir vilties musų broliams Lietuvoje, kad į 
jie galėtu, kuo greičiau sulaukti laisvės dienų. O mes besidžiaugdami čia 8 
savo gerbūviu, sveikata ir laisve, visuomet atsiminkime: lietuviais esame 3 
mes girną — lietuviais turime ir būt. 3

Braz. Liet. Bendruomenės
Valdyba

gal nebus tos šeimyniškos šilimos, 
kuri buvo jaučiama Lietuvoj, jau
kioj šeimos aplinkoj, lauke gal 
net medžiams sproginėjant nuo šal
čio, o viduj, namuose, šeimos ži
diniui Šildant ir jungiant visus na
miškius. Tačiau vistik šis tas bus.

Ir šiemet São Paulo Palangos 
Vietininkijos skautai suruošė paanks
tintas Kūčias, j kurias sukvietė sa
vo tėvelius, senelius, jeunesnius ir 
vyresnius broliukus-sesutes. Ir jas 
atšventė gruodžio 16-tą šv. Kazi
miero parapijos salėj. [ ją sugužė
jo viršo 120 asmenų. Tai didelė 
šeimyna.

Skautų mamytės paruošė ir su
nešė Kūčios skirtų patiekalų; jau
nimas išdabino salę ir padėjo pa
ruošti stalus; netikėtai išaugo ir 
Kalėdų eglutė; klebonas kun. Pr. - 
Gavėnas palaimino plot kėlės- kai ėdan
čius; kiek vėliau iš' labai toli at
keliavo ir Kalėdų Senelis su di
džiausiu maišu dovanų...

Tačiau vyko ne tik medžaiginis 
Kūčiųp paruošimas. Jaunimas penk
tadienį ir patį sekmadienį turėjo 
trumpą susikaupimo valandėlę su 
proga “iššluoti" savo vidų asmeni
ne išpažintim. Prieš tradicines Kū
čias buvo atšvęstas Kristaus gimi

CkcONISA IMÓVEIS
. .—.—■ Instalada no Prédio “Grão Dugne Vytautas - V ila Bela • -

COMPROMENTA SEUS AMIGOS LITUANOS E BRASILEIROS

DESEJANDO—LHES UM

Geltz clTalal e ^wspeia <s4no /lauo

CONISA IMÓVEIS a Imobiliária de boms negócios em 1983

Rua Santo Amásiõ, 327 • Vila Bela — (Esq. c/ Rua das Giestas, alt. ns 1,090) • Creci 22.140 
Fones: (PABX) 272-7911 - 274-2192

im.hi HUI'v»n-wim iuiiwwWli ■ 1 1 1111 11 111,1

mas Mišiomis, per kurias daug ti
kinčiųjų — jaunimo ir senimo - 
galėjo pakviesti gimusį Atpirkėją 
j savo širdį. Tai kaip tik čia tik
roji Kalėdų šventės prasmė.

Visi tautiečiai džiaugėsi galėję 
taip šventiškai praleisti kelias va
landas bendroj, šeimyniškoj aplin
koj, jausdami širdyse Kristaus at
neštą vidinį džiaugsmą.

Gili padėka jaunimui — skau
tams, ir ypač jų vadovei psklt.p. 
Eugenijai Bacevičienei — ir už 
šias Kūčias.

PADĖKOS MIŠIOS
Juozas ir Antanina Bendžiai, 

gruodžio 31 dieną švęsdami 50 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį, 
užprašė Padėkos Mišias, kurios 
bus atlaikytos gruodžio (dezembro) 
31 dieną, 7 vai. ryto, šv. Kazi
miero parapijos koplyčioj. Jubiliarr- 
tai kviečia gimines ir pažįstamus 
pamaldose dalyvauti — ir iš anks
to dėkoja.

UZSIMOKÉJO UŽ “ML“
Eugenija ŠLEPETYS Cr. 100.000, 
Vera SKURKEVIČIENĖCr. 20.000, 
Aldona M.GERENCSEZCr. 20.000,

Veronika MUSTEIKIS Cr. 20.000, 
Kazimieras KRIŠČIŪNAS 20.000, 
Alfonsas PUPELIS Cr. 20.000,
Teklė GIRČIENĖ Cr. 20.000,
Lidija SAKAVIČIUS Cr. 30.000,
Elizabeth STEPONAVI

ČIUS Cr. 30,000,

SOLIDARUMO (NAŠAI BLB-nei 
Nuo 1984 m. birželio 1 d. iki 
lapkričio 25 d.

31. Aleksandras Bumblis
32. Marytė Bumblis
33. Albertas Magila
34. Helena Vaitkevičius Uzeda
35. Anna Vaitkevičius Vezzani
36. Pettas Šimonis
37. Angela Joteika
38. Gražvydas Bačelis
39. Nazira Bačelis
40. Algirdas Sliesoraitis
41. Mara Sliesoraitis
42. Jonas Jodelis
43. Marija Jodelis
44. Klemensas Jūra
45. Regina Juraitienė
46.
47.
48.
49.

Rimgaudas Juraitis
Emanté Juaraitiené
Ona Mikuckienė
Povilas Gaučys — Cr.25.000,
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* MUSŲ ŽINIOS
KALĖDINĖS PAMALDOS

Pamaldų tvarka šv. Kazimiero 
parapijos koplyčioj:
— gruodžio 24, Kūčios:

: Bernelių Mišios — 10 vai. ’
karo

: Missa do galo (portugališkai)
horas
25, Kalėdos: 

sekmadienio tvarkaraš-

va-

- 23 
gruodžio

: Mišios 
čiu:

8 vai. lietuviškai
9 horas: em português

savo įna-

LIETUVIU IMIGRANTU 
PAMINKLAS

Šią savaitę prie paminklo staty
mo iniciatyvos prisidėjo 
šu: 
Aleksandras Boguslauskas 
Aldona Valavičiūtė 
Silvia Boguslauskas

Minconi
Taip susidaro sąrašas 

čių, kurie prisidėjo ir 
Cr. 1.675.000 suma.

Laukiama, kad ir daugiau tau
tiečių prisidėtų. Dabar svarbiausia 
dalis — pati statula, kuri daugiau
sia kainuos.

Visiems nuoširdi padėka.
Muziejaus ir Archyvo

Komisija

Cr. 100.000
Cr. 100.000

Cr. 50.000
29 tautie- 

sudidarė

ra

SÃO CASIMIRO 
PASIEKĖ IR LIETUVĄ

Iš Kauno kun. Pr. Gavėnui 
šo arkiv. Liudas Povilonis, Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos Apaštalinis administratorius 
bei Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos pirmininkas: "Nuoširdžiai Tams
tai dėkoju už du egzempliorius 
Jūsų parašytos knygos SÃO CASI
MIRO. Ji papildys Kurijoj organi
zuojamo šv. Kazimiero metų mu
ziejėlio eksponatus".

Taigi, SÃO CASIMIRO 
gai pasiekė ir Lietuvą.

sėkmin-

pasiekė 
kurj

iš Am

BRAZILAS SVEIKINA 
LIETUVIŠKAI

Šv. Kazimiero parapiją 
šis lietuviškas sveikinimas, 
siunčia Odair José Zocchio, 
paro, SP: "Aš skelbiu jums dide
lį džiaugsmą: Šiandien jums gimė 
Išganytojas, Kristus Viešpats. (Lk.

LAIMINGU NAUJÜJU METU!

MŪSŲ LIETUVA NR. 50 (1889) 1984.XI1.20

Ž I A I /

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj

ftlAUlU METU SUTUKIMĄ,
vai.

iš anksto iki 
93-5470; 92-3309;

Šio "ML" numerio
B É S L E I

TANINA BEND
Gyvenimo sukakties proga

IR A N
Vedybinio

(1984.XII.31)
Mieliems tautiečiams, uoliems veikėjams 

geriausi linkėjimai ir gili padėka
ML redakcija ir administracija

O Z A S
50-mečio

gruodžio m. 31 d.— 22
Rua Lituânia 67

Norintieji dalyvauti, prašomi užsisakyti 
gruodžio 28 dienos, telefonais: 274-5116;

215-6310.

G

2.10-11). Linksmų Sv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujųjų Metų". . , 

Nors tekstas nusirašytas iš kitų 
panašių sveikinimo lapelių, vistik 
įdomu, kad ir kitatautis stengiasi 
pasireikšti ir išsireikšti lietuviškai. 
Tad ir jam nuoširdi padėka.

KALĖDINĖS PAMALDOS 
VATIKANE

Kalėdų Mišios, kurias Popiežius 
laikys Vatikane gruodžio 24 dieną, 
22,55 vai., ir Kalėdinis Popiežiaus 
žodis pasauliui Kalėdų dieną 12 
valandą bus transliuojama iš Vati
kano "Mondovisione" keliu. Brazilų 
TV susijungs su italų "Mondovisio
ne" ir mums perduos šias ypač 
katalikų pasauliui taip svarbias me
tines apeigas. (Žinia paimta 
TICIAS, Boletim mensal da 
6.XII.1984).

is NO- 
CNBB,

PAGERBTA DAILININKĖ
LIETUVĖ

Lapkričio mėnesi Rio de 
ro mieste "Salão Feminino'

Janei- 
meno 

parodoje, Stasė Steponaitienė už 
paveikslą "As vertentes dos abis
mos" gavo bronzinį medalį — 
"Medalha de bronze"; ir gruodžio 
2 d. São Paulo mieste "SNAP 
Pablo Picasso" meno parodoje už 
paveikslą "Cestinha mágica" gavo

o

Valdyba

pagyrimą Menção Honrosa
i 

dip

Sveikinimu plačiai pasireikškian- 
čiai musu dailininkei. Ir geriausių 
linkėjimu.

MŪSŲ LIGONIAI
Paulina Sakaravičienė paguldyta 

Hospital Na.Sra. do Carmo, Rua 
Martiniano de Carvalho, 2o andar, 
quarto 203. Laukiasi aplankoma, 
ypač Kalėdų švenčių proga.

Lankymo laikas: antradienį (terça 
ketvirtadienį (quinta) ir sekmadienį 
(domingo), 12,30 - 13,30 vai.

Ona Serbentaitė krito ant gatvės 
ir susilaužė stuburgalį. Buvo ope
ruota. Guli Bartira ligoninėje,
goję, 210 kambary. Lankymo va
landos: 15 minučių po pirmos

uti n-

M E S I O 
sausio mėn. yra ruo-

D Ė
1985 m.

šiama dviejų dienų išvyka j CAM
POS DO JORDÃO. Kas pageidau
tų dalyvauti Šioje išvykoje, dėl są
lygų turi teirautis pas Antaną Ru
dį sekmadieniais prie V. Zelinos 
bažnyčios, arba telefonu 216-7880 
nuo 5 iki 9 vai. vakaro.

o
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