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KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS

Lietuvių tautu apsikrikštiju labai vėlai
>.r per tris kartus: 1251 metais — karalius
Mindaugas su savo dvariškiais; 1387 —
lukštaičiai; ir pagaliau 1413-17 — žemai
čiai.
Tarp pirmojo — Mindaugo krikšto —
»r masinio, pravesto Jogailos»Vytauto,
praėjo virš i 30 metų. Dar ilgiau truko,
Kol visa tauta pasisavino krikščionybės
dvasia.
Dėl kaimyninių valstybių politinių
motyvų, krikščionybės kelias Lietuvon
Puvo ilgas ir vargingas. Bet karta joje jsivirtmus, ji tapo tautos gyvastingumo ir
dorybės šaltiniu. Krikščiontško-katali< iško tikėjimo stiprinama, lietuvių tauta
^tvermmgai pakėlė virš 120 metų užsitę>uęią caristines Rusijos genocidinę vergi*ą be’ jos vykdoma religinį persekiojimą.
Nepalaužia tautos dvasios ir dabartinis
ateistinis komunizmas. Sibiro taigos, ver
gų lageriai ir partizanų pralietas kraujas
ššaukia ne beprasmį kerštą, o ugdo kil
iausius krikščioniškos meilės jausmus,
kaip liudija Nijolės Sadūnaitės žodžiai ją
pasmerkusiems teisėjams: "Blogi turime
visu griežtumu smerkti, bet žmogų, nors
ir klystantį, privalome mylėti".
Krikščionybės Lietuvon įvedimo jubiiejų švęsime 1987 metais, nes 1387 meų krikštas lietuvių tautai turėjo lemiąs
mos reikšmės religiniu, tautiniu, kultūri
niu ir politiniu atžvilgiu. Šiuo krikštu
Lietuva sėkmingai atsiribojo nuo slavų
kultūros ir Maskvos politinės įtakos bei
galutinai susirišo su Vakarų Europa.

Tačiau nežiūrint kiek 1387 metų
krikštas būtų reikšmingas politiškai, tau
tiškai ar kultūriškai, 1987 metais šven
čiamas krikščionybės jubiliejus pirmoje
vietoje yra religinė sukaktis it kaip tokia
turi būti atšvęsta.

Šv. Jonas Krikštytojas, nežinomo lietuvio liaudies menininko darbas,
saugojamas Kauno Valstybiniam Čiurlionio muziejuje. Vietovė nežinoma

sija žydų klube Hebraica, kur laikė pas
kaitą Paryžiaus arkivyskupas, dalyvau
jant keliems Brazilijos kardinolams, vy
(domus tas Paryžiaus arkivyskupas,
kupams, žydų rabinams, São Paulo gu
Dėl dabartinės lietuvių tautos padė
kardinolas Jean-Marie Lustiger. Žydas
bernatoriui. Panašias paskaitas kardinę
ties, vieši ir iškilmingi minėjimai yra rei
las praves kituose Brazilijos miestuose
kalingi ir svarbūs, tačiau jubiliejaus pasi (jo motina buvo sudeginta Auswitze),
sekimas priklausys nuo to, kiek kiekvie jaunystėj apsikrikštijęs, tapo ne tik kuni ir P. Amerikos sostinėse.
nas iš mūsų tapsime sąmoningesni krikš gu, o ir vyskupu, arkivyskupu ir Pary
Neteko asmeniai šioj konferencijoj
žiaus kardinolu. Neslepia savo žydiškos
čionys.
dalyvauti. Tačiau sužinojęs, kad sėkmė
Centrinis Jubiliejaus Komitetas, suda tautybės, kas daugeliui sukelia sunkiai
dienį kardinolas laikys pamaldas pranc
išsprendžiamų
problemų;
betgi
ir
yra
rytas iš visiems laisvajame pasaulyje gy
zų misijos centre Liceu Pasteu, Vila M<
šulas
didelio
pasaulinio
sąjūdžio
krikš

venantiems lietuviams atstovaujančių or
riana, 4 vai. po pietų, nutariau ten nu
čionių
susiartinimo
su
žydais.
ganizacijų bei jo įgaliotas Vykdomasis
vykti. Iš kito miesto krašto atvyko p.
Šiuo metu Brazilijoj vyksta pirmoji
komitetas ruošia bendrus jubiliejaus
Halina Mošinskienė.
šventimo planus ir gaires. Paskirų kraštų Visos Amerikos Katalikų—Žydų Santy
Liceu-kolegijos salė, paversta j kupb
Kunigų vienybės bei Sielovados centrai1 kiams Konferencija.
čią, nedaug ką didesnė už šv. Kazimier
ir Lietuvių bendruomenės yra kviečiamos
Praėjusį sekmadienį įvyko, pirmosji se
(nukelta j 6-tą psl.
sudaryti vietinius komitetus tinkamai
jubiliejų švęsti savo kraštų katedrose, pa
rapijose, organizacijoje, šeimose.
SKAITYK IR PLATINK "MŪSŲ LIETUVĄ"
Paulius A. Baltakis, O.R.M.
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr 66
TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo
Pirmininkui K. ČERNENKAI

Nuorašai: RRT prie TSRS Ministrų Tarybos
Pirmininkui KUROJEDOVUI Lietuvos
TSRS įgaliotiniui P. ANILIONIUI

adresas atsakymui:
23561 0 Telšiai
Spaudos 2
Vyskupijos kurija
Telšių Vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros
kunigų
PRAŠYMAS

Jus labai daug pasisakote apie taiką ir tarp
tautinį teisingumą, todėl norime atkreipti Jū
sų dėmesį į tikinčiųjų patiriamus neteisingu
mus.
Nors Tarybinė Konstitucija garantuoja vi
siems piliečiams sąžinės laisvę, bet mes, kuni
gai ir tikintieji, susiduriame su įvairiausiais nekonstituciniais suvaržymais ir nenugalimais
sunkumais. Štai keletas svarbesnių:

1) 1946 m., Vyriausybės patvarkymu, bu
vo uždarytos trys Kunigų seminarijos; palikta
tiktai viena (Kauno mieste) ir ta pati su labai
mažu auklėtinių skaičiumi. Tiesa, paskutiniu
metu leidžiama kasmet priimti apie 30 auklė
tinių, tačiau kunigų skaičius aiškiai nepakan-*
karnas. Vien Telšių vyskupijoje ir Klaipėdos
prelaturoje iš 142 bažnyčių tik 84 turi savo
kunigus, o 58 bažnyčios — be kunigų.
Be to, yra priversti dirbti kunigo darbą ligo
niai, nusenę, invalidai kunigai, kuriems norma
liose sąlygose priklausytų užtarnautas poilsis.
Kunigų skaičius LTSR kasmet labai mažėja —
išmiršta 2 — 3 kart daugiau, kaip įšventinama
naujų, jaunų kunigų. Padėtis katastrofiškai sun
kėja. Atsiranda savarankiškai baigusių mokslą,
valstybės neužregistruotų, vadinamų nelega
liais kunigų. Tai tikrai nenormalu, kad visa to
nebūtų, būtina leisti priimti į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų seminariją ne 30 naujų auklėti
nių kasmet, bet tiek, kiek Lietuvos Katalikų
Bažnyčios episkopatui bus reikalinga. Prime
name, kad Kauno Kunigų seminarija pilnai iš
laikoma vien tikinčiųjų aukomis.

2) Iki šiol ir toliau pasilieka sena, skaudi ir
atvira žaizda dėl Tarybų Valdžios neteisėtai
atimtos Klaipėdos katalikų bažnyčios.
Bažnyčia buvo pastatyta su Tarybų Val
džios Ministrų Tarybos sutikimu ir leidimu.Ją
statė Klaipėdos dirbantieji, statybą aukomis
rėmė visa Lietuvos tikinčioji liaudis. Tik pasta
čius, prieš pat pašventinimą, bažnyčią Tarybi
nė Valdžia konfiskavo, nugriovė bokštą ir. pa
vertė ją Valstybine Filharmonija. Visi daugkar
tiniai Klaipėdos tikinčiųjų prašymai liko neiėt
klausyti. Vargsta tikintieji, kamuojasi Klaipė
doje dirbantieji kunigai, nes pernelyg jau ma
žas dabartinis Klaipėdos miesto maldos namolis. Žmonės vargsta lauke ant lietaus ir kenčia
šaltyje, nes bažnytėlėje nėra kur susitalpinti.
Todėl labai labai Jus prašome patenkinti Klai
pėdos tikinčiųjų nuolatinius prašymus — gra- 1
žinti jų darbu ir lėšomis pasistatytą bažnyčią,
nes Klaipėdos tikintieji stropiu ir sąžiningu sa
vo kasdieniniu darbu to tikrai nusipelnė.

3) Tarybinė Konstitucija garantuoja vi
siems savo piliečiams sąžinės laisvę. Deja, dalis
vietinės valdžios pareigūnų ateistų, pažeisdami
tarybinę Konstituciją, varžo jos garantuojamas
religines teises, kaip štai: labai mažai teleidžia
religinės spaudps, kuri nepatenkina nei mini
malių tikinčiųjų poreikių, draudžia mokslei
viams ir tarnautojams lankyti bažnyčią, nelei
džia vaikų mokyti religijos, tikėjimo tiesų,
kaip tai daroma kitose socialistinėse demokra
tinėse respublikose.
Todėl tikimės, kad minėtų valdžios parei
gūnų antikonstituciniai veiksmai bus sudraus
ti ir tikintiesiems nebus trukdoma praktikuo
ti tikėjimą.
4) Paskutiniu metu mus ypač nustebino ir
didžiai nuliedino dviejų musų kunigų — Alfon
so SVARINSKO ir Sigito TAMKEVIČIAUS
— nuteisimas didelėmis bausmėmis, nors Jie
tik gynė tarybinės Konstitucijos garantuoja
mas religines tikinčiųjų teises. Šiuo metu už
grynai religinę veiklą suimtas kun. Jonas-Kąstytis MATULIONIS.
t

Todėl mes labai prašome jus, Gerb. Pirmi
ninke, paveikti atitinkamas Valstybės valdžios
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įstaigas, kad butų peržiūrėtos kun. Alfonso
SVARINSKO ir kun. Sigito TAMKEVIČIAUS
bylos, kad jie ir kun. Jonas-Kastytis MATU
LIONIS butų paleisti j laisvę ir vėl galėtų lais
vai eiti savo kunigo pareigas.
Telšių Vyskupijos ir Klaipėdos Prelatūros
kunigai: Adomas ALMINAS, Stanislovas ANU
ŽIS, Klemensas ARLAUSKAS, Albinas ARNAŠIUS, Antanas AUGUSTIS, Brunonas BAGUŽAS, Aloyzas BAŠKYS, Antanas BENIUŠIS,
Petras BERNOTAS, O. Domininkas BIVAINIS, Juozapas BUKAUSKAS, Antanas BIČ
KUS, Bronislovas BURNEIKIS, Juozapas BIT
KUS, Liudvikas DAMBRAUSKAS, Stanislo
vas EŽERINSKAS, Antanas GARJON1S,Juo
zapas GASTIŪNAS , Kazimieras GASČILI
NAS, O. Vincentas GAURONSKIS, Jonas
GEDVILĄ, Algis GENUTIS, Domininkas,
GIEDRA, Antanas GYLYS, Juozapas GRA
BAUSKAS, Jonas ILSALS, Antanas IVA
NAUSKAS, Aleksandras JAKUTIS, Juozapas
JANAUSKAS' O. Petras JASAS, Antanas
JURGAITIS, Vladislovas JUŠKYS, Jonas
KAUNECKAS' Anicetas KEPRAUSKAS, Vin
centas KLEBONAS, Alfonsas KLIMAVIČIUS,
Bronislovas LATAKAS, Aloyzas LIDEIKIS,
Petras LINKEVIČIUS, O. Petras LYGNUGARIS, Petras MERLIŪNAS, Juozapas MAŽELIS,
Juozapas Ml KLOVAS, Vytautas MIKUTAVI
ČIUS' Julijonas MIŠKINIS, Vytautas MOTEKAITIS, Petras NAŠLĖNAS, Juozapas OR
LAUSKAS, Juozapas PAČINSKAS, O. Jonas
PAKALNIŠKIS, Algirdas PAKAMANIS, Jo
nas PALIOKAS, Petras PALŠIS, Jonas PAU
LAUSKAS, Jonas PETRAUSKAS', Konstanti
nas PETRIKAS, Tadas POŠKA, Antans PETRONAITIS, Kazimieras PRIEALGAUSKAS,
Adolfas PUDŽEMYS, Alfonsas PRIDOTKAS,
Klemensas PUIDOKAS, Petras PU ZARAS,
Bronius RACEVIČIUS, Vladas RADVEIKIS,
Antahas RIČKUS, Kazimieras RIMKUS, Jo
nas RUDZINSKAS, Pranas RUŽĖ, Stanislovas
SAKUTIS, Vincentas SENKUS, Liudas SERA
PINAS, Petras SERAPINAS, Henrikas SIR
TAUTAS, Vytautas SKIPARIS, Domininkas
SKIRMANTAS, Petras STUKAS, Liudvikas
ŠARKAUSKAS, Antanas ŠEŠKEVIČIUS, Va
lentinas ŠIKŠNYS, Zigmas ŠIMKUS, Juozas
ŠIMAITIS, Juozas ŠIURYS, Vladas ŠLEVAS,
Juozas ŠUKYS, Henrikas ŠULCAS, Tomas
ŠVAMPARYS, Julius TAMAŠAUSKAS, Felik
sas VALAITIS, Petras VENCKUS, Konstantinas VEBLIONIŠKIS, Leonas VESELIS, Vin
cas VĖLAVIČIUS, Jonas VIČIULIS, Antanas
ZDANAVIČIUS, Juozas ZEBERSKIS, Ferdinandas ŽILVYS, Kazimieras ŽUKAS, Romual
das ŽULPA, Vytautas ŽVIRZDINAS, du para
šai neįskaitomi.
1984 m. gruodžio men.
Kunigai, atsisakę pasirašyti po pareiškimu:
Jonas B Ei NORIS, Česlovas DEGUTIS, Zeno
nas DEGUTIS, Edmundas GERMANAS, Juo
zapas GEDGAUDAS, Stanislovas ILINČIUS,
Kazimieras MECELIS, Juozapas MANTVYDAS, Juozapas RATALÉ, Antanas STRIUKIS,
Bernardas TALAIŠIS, Vytautas. KADYS.
Renkant parašus, nerasti namuose šie kunigai:
Branislovas BRAZDŽIUS, Anupras ŽUKAS,
Anupras GAURONSKIS, Kazimieras GYLYS,
Konstantinas JADVIRŠIS, Izidorius JUŠKYS,
Stan isl ovas VAITELIS, Stanisl ovas LĖTU KAS,
Juozapas LIUTKEVIČIUS' Aloyzas ORENTAS, Pranciškus SATKUS, Pranas VENCKUS,
Vincas VITKUS'.
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pavasario ŠVENTĖ

VYKSTA | VASARIO 16-TĄ

Argentinos Lietuvių Susivienijimas
rugsėjo 28 suruošė "'Pavasario švente",
kurioje pasirodė keturių tautų vaikų šo
kių ansambliai. "Danubio' ansamblis atFko 4 švabų šokius, kroatų "Katarina
Strinki' vaikų šokių ansamblis, kurio
tautinius šokius palydėjo jaunimas švel
nia gitaros ir kitų styginių instrumentų
muzika, ukrainiečių ' Kalenka" — ansam
blis susilaukęs daug ovacijų, »r lietuvių
"Dobilas", kuris atliko šešis šakius ir
taip pat susilaukė daug katučių. Kroati
jos ansamblio vadovė išsireiškė, kad lie
tuviai, suruošdami šią vaikų šokių šven
te, suartino kelias tautas.

Į Vasario 16 Gimnaziją Vokietijoj
ateinančiais 1986 metais vyks dvi gim
nazistės — Analija Gaidimauskaitė ir
Ariana Rastauskaitė, kurias raštu reko
mendavo L. Centro ir SLA organizacijos
Iš Argentinos minėtoj lietuvių gimna
zijoj šiuo metu mokosi Nestoras Ruplė
nas, kuris dar lieka iki kitų mrjtų galo
pasigilinti lietuvių kalboje, o dabar lai
mingai pasiekė gimnazijų Danielius Ag
linskas.

ŠOKIŲ FESTIVALIS BERISSE

Buvo plačiai ir palankiai komentuo
tas šokių festivalis, įvykęs rugpjūčio 24
Berisso mieste. Jame dalyvavo 10 lietu
viškų organizacijų ansamblių ir sudėtinis
lietuviškas orkestras iš 20 narių. Dalyva
vo apie 2000 žiūrovų. Sekantis festivalis
vyks už trijų metų Buenos Aires mieste.

URUGVAJUS

MONTEVIDEO TURI NAUJĄ
ARKIVYSKUPĄ
Arkivyskupui Carlos Purtelli, sulau
kusiam 75 m. amžiaus ir todėl atsistaty
dinus nuo pareigų, Popiežius nauju
Montevideo arkivyskupu paskyrė lig
šiol buvusį arkivyskupijos pagalbininką.
Mons. José Gottardi, salezietį. Lietuviai
naujo arkivyskupo asmeny turi didelį
bičiulį.

MALDOS ŽYGIS
BERISSO - Argentina: "Nemuno' draugijos
„jaunimo" vienetas. Vadov .s Dulkė

VENEZUELA
LAUKIA VYSKUPO VIZITO

Sergant lietuvių misijos kapelionui,
kun. Ant. Perkumui, "kunigo P. UrbaiLapkričio 24 d., 10,30 vai. Buenos Ai- čio buvimas ir jo pagalba — rašo —, yra
es miesto katedroj įvyks iškilmingos pa būtinai reikalinga' . Todėl kun. P. Urbaimaldos už pavergtas tautus. Po pamaldų tis Venezueloj turės pasilikti ligi vysk.
)us eisena prie laisvės piramidės, kur jBaltakio apsilankymo.
/yks trumpas paminėjimo aktas.

TAUTAS

KUN. PERKUMO STOVIS

"Iš kunigo Perkumo, dabar atrodo tik
jo miniatura", rašo iš Venezuelos. "Anks
čiau, atrodo, daugiau jausdavęs skaus
mus ir, kai kada, neiškentęs, nusiskųsda
vo. Dabar jau taip nesiskundžia, nors ra
minančių vaistų daugiau jam neduoda,
ir matosi, kad skausmai ateina lyg ban
gomis.. Akys vis užmerktos. Kvėpuoja
tik per burną. Dažnai pasako ką nors be
sąmonės. Pats jau visiškai negali pasikel
Nereikia užmiršti, kad 1986 m. su
ti. Tačiau, nežiūrint viso to, turi puikiau
oks 75 metai nuo K. M. Čiurlionio mir- sią atmintį, viskuo domisi, rūpinasi kolo
ies (1911.1 V. 10). Ir mes čia, Brazilijoj, nijos gyvenimu... Kunigo Urbaičio buvi
.urėsim tatai tinkamai paminėti.
mas yra jam kaip koks vaistas. Kai, atė

Susivienijimo lietuvių Argentinoje
(SLA) Kultūros komisija rugsėjo 15 Su
sivienijimo patalpose suruošė Konstanti
no Čiurlionio paminėjimą. Salė buvo išouošta keiiorn M. Čiurlionio paveikslų
reprodukcijom. Paskaitą apie Čiurlionį
!aikė dr. Jonas Simanauskas, kuris riboosi vien K. M. Čiurlionio muzika, nelies
damas jo tapybos.

jęs, jj pasveikina kiniškai, ligonis, atrodo,
atsibunda, pramerkia akis, atsuko kiniš
kai; jo silpnas baisas sustiprėja, ir prasi
deda pokalbis.. Tačiau mūsų kapeliono
gyvybė matomai gęsta — ir atrodo, kad
Kalėdų sunkiai besulauks".

Jaunuolis Daniei Eduardas Jasponis
išvyko j Vasario 16 Gimnaziją Vokieti
joje, kurią lankys vienerius metus. Jį iš
lydėjo būrys draugų.

Venezuelos lietuviai ruošiasi deramai
sutikti, priimti/ ir išleisti vyskupą Paulių
A. Baltakį, OFM, kuris Venezueloj ir Ko
lumbijoj lankysis 1986 m. sausio 31 J. Mičiūdas, Hetuvių atstovas imigran
vasario 11 dienomis. Numatyta, kad vys
tų komitete, pranešė, kad yra organizuo
kupas lankysis ne tik lietuvių centre —
jamas imigrantų muziejus, archyvas ir
Caracas —, o taip pat ir lietuvių apylinkė
biblioteka, kur kiekviena tauta turės sa
se. Tarp kita ko, lietuviai ruošia būrelį
vo skyrių.
vaikų ir jaunimu pirmajai Komunijai bei
Sutvirtinimo Sakramentui.
PAMALDOS UŽ PAVERGTAS

PAMINĖJO M.ČIURLiONĮ

yt į

GIMNAZISTAS VASARIO 16-TOJ

IMIGRANTŲ ŠVENTĖ

Imigrantų šventėj, kuri įvyko rugsėjo
1 d. B. Aires priemiesty Bakoje, dalyva
vo įvairių tautų imigrantai su savo vėlia
vomis, m-ano programa ir tautiniais rū
bais. Visų imigrantų vardu padėkas žodį
tarė ALOS atstovas Julius Mičiūdas. Lai
ke Mišių, kurias koncelebravo taip oat
įvairių tautų kunigai, lietuviškai invokaciją atskaitė jaunuolis Lukšas.

į-i-i

Montevideo mieste, Gaisrininkų aikš
tėje, kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadie
nį vyksta maldos žygis: kalbamas rožinis,
prašant Dievo daugiau taikos ir meilės
— daugiau’meilės ir taikos šeimose, tau
tose ir tarp visų pasaulio tautų. Šiame
žygyje dalyvauja didelė maldininkų mi
nia.
J A V- B É S
VLIKO SEIMAS

Vyriausias Lietuvos IšLisvinimo Ko
mitetas (VLIK) ruošia savo SEIMĄ, ku
ris įvyks šių metų gruodžio 6-8 dienomis
St. Petersburg Beach, Floridoj. Seimo
darbai vyks The Don Cesar Beach Re
sort viešbutyje, o sekmadienį, gruodžio
8 d., bus iškilmingos pamaldos Šv. Var
do bažnyčioje, kur Mišias laikys lietuvių
vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM.
Tarp kitų, programoje yra Dr. K. Bo
belio paskaita "Kopenhagos Tribunolo
bei Taikos ir Laisvės Žygio atgarsiai ir
besikeičianti Europos politika" su disku
sijom.

r RESTORANAS *
ÀZXZ ■
vi ktoras\/luicavičius
Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Santo, 118 • Tek 441.6846
SÃO CAETANO PO SU L
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IŠVAŽIUOJA AMERIKONAS
Amerikonas yra Arvydas Žygas. Jis
čia mums suruošė daug paskaitų apie
Lietuvos dalykus, kuriuos kiekvienas
lietuvis turėtu žinoti. Jis rodė savo dar
bo skaidres, kalbėjo apie Lietuvos isto
riją ir dabartį. Paskaitos buvo geros, la
bai geros ir visiems naudingos.

Audris Tatarūnas
BŪK TIKRAS, KAD KOVOSIM.

Arvydo atsilankymas davė galimybę,
kad visas musu jaunimas galėtu pažinti
Lietuvos realybę ir suprasti, kiek mums
reikia dirbti, ir kovoti, kad Lietuva bū
tu vėl nepriklausoma. Daugeliui atrodė,
kad Lietuva buvo sapnas ir tik galvoti
apie ją užtenka.
Ačiū labai, Arvydai.

Būk tikras, kad kovosim.
Bravo, chau

Janete ir Arnaldas Zizai

TURIME PADARYTI
Gyvenime Dievas yra viskas. Viskas,
ne tik mums ateitininkams, bet ir vi
siems žmonėms. Ir mes lietuviai ir jauni
nas turirpe Dievu tikėti, ir mylėti mu
su tėvynę Lietuvę. Ir dirbti taip, kaip
Arvydas Žygas ir kiti žmonės, kurie diroa Dievui ir Tėvynei. Tik tada musu gy
venimas turės tikslę/prasmę. Labai ačiū
Tau, Arvydai, ir visiems kitiems, kad
mums parodėte, kad esame lietuviai ir
turime daug dalyku čia padaryti;

C. Bacevičiūtė

GALI DUOTI TIKSLĄ MŪSŲ
GYVENIMUI

Mums lietuviškam ir ateitininkiškam
jaunimui Arvydo atvažiavimas buvo di
delė dovana. Tai buvo dvasios ir tautiš
kumo sustiprinimas idėjomis ir paskžtinimassveikimui. Turime labai gerai gau
tomis žiniomis ir paraginimais pasinau
doti, kad jo kelionė nebūtu veltui.

, Konkrečiai, turime daugiau susirink
ti,viens kitam padėti, ir stengtis išlaiky
ti lietuvybę ir ateitininkiškumą.

Dra. HELGA HEBING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6
- B. do Limão
Fone: 265-7590
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nęs ir mane prie tų reikalų dur labiau
priartino. 0 tai yra labai svarbu.

Jeigu veikimas darosi neįdomus, ir
jeigu dirbti nenorime, tai ženklas, kad
turime jieškoti nauju keliu ir idėjų iki
dirbti pasidarys "smagu". Mes negalime
laukti kad kiti mus kviestu ar už mus
padarytu. Mes patys turime veikti ir
stengtis, kad viskas išeitu kuo geriausiai.
Pirmiausia turime tikėti, kad mūsų lie
tuviškas darbas yra svarbus ir kad mes
turime juo rūpintis kiekvienę dieną.Tu
rime prie to darbo pritraukti kitę lietuviškę jaunimą. Ir juos mes kokiu nors
būdu turime įtikinti, kad lietuvybė yra
labai svarbi. Ji gali duoti tikslę mūsų
gyvenimui,

Labai ir labai dėkoju Arvydui, kad
jis pas mus atvažiavo. Laukiu visada,
kad dar daug kartų pas mus sugrįžtu

Mes norime iš naujo išgyventi kartu
praleistas dienas. Mes jas visad prisimin
sime.
Labai ačiū, Arvydai.

Stasiukas Žūtaitas
PADĖKA
Mes labai nuoširdžiai dėkojame už
Arvydo Žygo pasišventimę. Dėkojame
už aplankymę, už orientaciją, už žodį,
visuomet pozityvų, ir gyvenimo pavyz
dį. Prašome, kad Dievas jį laimintų,kad
niekuomet neprarastų to entuziazmo ir
noro dalintis su kitais, ir kad jo idealiz
mas niekad nemažėtų, bet vis augtų.

Ona Paulę Tatarūnaitė

LAUKSIU,

KAD SUGRĮŽTŲ

Du mėnesius turėjome mūsų koloni
joje vienę ypatingą draugę. Šis draugas
mums parodė kiek lietuviškos kultūros,
istorijos ir Lietuvos papročiu- Tai buvo
laikotarpis, kada kolonija turėjo progos
pamęstyti apie problemas, kurias gyve
na mūsų broliai po sovietu jungu ir
kaip kovoja, kad galėtu išlaikyti gyvą
katalikų tikėjimą.

Juozas Vaikšnoras
ARVYDAI.»
Dėkojame Dievui, kad Tave mums
atsiuntė. Mus praturtinai savo paskaito
mis, savo kitniu asmeniu ir savo simpa
tiškumu. Tikimės, kad Tavo idealizmas
kas kart vis augs ir stiprės, kaskart pa
trauksi vis daugiau jaunimo sekti Tavo
pavyzdžiu, kad jie išlaikytų gyvą mūsų
kultūrą ir tradicijas.

Šiandien susirinkime.visi sutikome,
kad yra svarbu tikėti j Dievę ir išpažin
ti Kristų ir daryti gera kitiems.
Todėl mes lietuviai, kurie gyvename
laisvame pasaulyje, turime kovoti, kad
mūsų lietuviška bažnyčia Brazilijoje ne
mirtų ir kad mes melstumės ir padėtu
me kovoti tiems, kurie su tokia drąsa
ir pavojum kovoja.

Eugenija Vaikšnorienė

ÁRVORE E RAIZES

Para que árvore dê bons frutos é ne
Dėkoju, mielas drauge Arvydai, už
cessário que existam boas condições.
gyvenimo pamokę. Ir laukiu, kad greit
Mas antes disso, é vital que seus galhos
sugrįžtum.
sejam fortes, que seu caule seja resisten
te e que sua raiz absorva eficientemen
Markus Sauka
te a seiva do solo. Para tanto alguém
tem que regar suas raízes. Você precisa
MES DŽIAUGIAMĖS
regar suas próprias raízes e não só ab
Tikrai buvo gera ir smagu, kad Arvy sorver o que elas lhe proporcionam,
das Žygas vėl pas mus. Jis atvėrė mums mas conduzir, transmitir, preservar.
akis, kad galėtume matyti, kas atsitin
Se vovê não o fizer, quem o fará?
ka pas mus ir Lietuvoje.
Vera Lucija Banys
Jis per savo paskaitas ir pokalbius
pajudino mūsų širdis. Daug žmonių ir
jaunimo dabar kitaip galvoja apie Ben PENSAR E REPENSAR
druomenę, patrijotizmą ir katalikybę.
É fácil dizer "não" a tudo, o difícil
Man Lietuvos reikalai yra svarbūs ir
porém é saber dizer o "sim" de verda
visada rūpėjo. Jis tuos reikalus prie ma de. Para mim, apesar de não falar litua-
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NAUJOS KNYGOS
"LIETUVOS BAŽNYČIŲ "
NAUJAS TOMAS

"Lietuvos bažnyčių" serijinio veika
lo penktojo tomo pirmoji knyga jau at
spausdinta Čikagoje ir netrukus pasiro
dys įvairiuose kraštuose išeivijos lietu
vių knygų rinkoje. Sis tomas aprašo Vil
niaus arkivyskupijos bažnyčias ir skirtas
Lietuvos krikšto atnaujinimo ir Vilniaus
vyskupijos įsteigimo 600 metų sukak
čiai paminėti. 432 puslapių knygą, kaip
ir ankstesnius keturis tomus, parašė
Bronius Kviklys. Redakcijos komisiją
sudarė: istorikas Jonas Dainauskas,Bro
nius Kviklys, kun. dr. Anicetas Tarno- •
šaitis ir kun. Juozas Vaišnora. Žemėla
pius paruošė Vitalius Matulaitis, korek-

ATEITININKU ŽODIS
no. tenho a noção de que o que falaam foi ótimo. Tenho mais algo para
mim poder pensar, repensar e passar
aos que não enxergam a triste realidade.
Laura Vaikšnoraitė

Buivydžių bažnyčia Vilniaus arkivyskupijoje, sudegusi 1982 m.
gegužės 29 d. Šioje bažnyčioje buvo krikštytas dabartinis Wroclavo
kardinolas Romanas Gulbinowicz.

KODĖL VADOVAUJU VOLUNGEI?

Praeitais metais aš perėmiau "Volun
gės" vadovavimą. Aš žinojau, kad tai
labai sunkus darbas. Bet norėjau prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo. Choras
yra jaunimo. Visas jaunimas man labai
daug padėjo. Dauguma,jų dalyvauja
chore taip pat norėdami prisidėti prie
lietuvybės išlaikymo. Mums yra labai
svarbu dainuoti lietuviškai. Mes dainuo
jam ne tik dėlto, kad mylim dainuoti.
Mums svarbiausia populiarinti lietuviš
kas dainas, parodyti jas kitiems ir gar
sinti mūsų tėvynę Lietuvą.

Lucija Banytė
VIENINGI DVASIOJE

Iš visos širdies dėkoju brangiam Dė
dei Juozui ir São Paulo ateitininkams
už atsinaujinimą, kurį jaučiu savo širdy
je, turėdamas vėl progą su jumis paben
drauti, pamąstyti ir pasimelsti. Kaip
džiugu man buvo vėl atrasti lietuviškas
širdis ir nuoširdumą šiame krašte, ypač
ateitininkiškoje šeimoje. Tegul mus vi
suomet jungia tie idealai ir ateitininkijos principai, kurie mums padėjo subręs
ti krikščioniškoje dvasioje ir suprasti, •
kad gyvenimas yra prasmingas tiek,kiek
jame siekiame "Visa atnaujinti Kristuje".
Mes esame toli vienas nuo kito tik že
mės kelio atskirti. Mūsų mintys ir dva
sia visuomet tepasilieka artumoje. Būki
me vieningi dvasioje.
Ačiū už viską. Garbė Kristui.
Arvydas Žygas

torius Povilas Vaičekauskas. Knygą me
niškai apipavidalino dailininkas ir techni
kinis redaktorius Petras Aleksa.; Išleido
Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla
Čikagoje. Spausdinimo darbus atliko
Dr. Mykolo Morkūno spaustuvė. Tekste
atspausdintos 585 iliustracijos, įskai
čiuojant keliolika žemėlapių bei planų.
Knygos įžanga bei jos santrauka paruoš
ta lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Šia
me veikale pateikta Vilniaus vyskupijos
istorija nuo 1387 m. iki šių dienų, apra
šyta 40 Vilniaus miesto bažnyčių bei re
liginių paminklų. Priede yra 1940 m. Vil
niaus miesto planas (1:20.000) su lietu
viškais gatvių pavadinimais Vilniaus arki
vyskupijos tomo antroji dalis taip pat
jau parašyta ir atiduotaspausdinti, yra
renkama. Ji apims Vilniaus provincijos
bažnyčias, dabar esančias okup.Lietuvo
je ir Tarybų Gudijoje, iš viso apie 150
bažnyčių. Sis taip pat gausiai iliustruo
tas tomas bus išleistas 1986 m. Paskuti
nis tomas — "Kaišiadorių vyskupija"

CURSO

PETRAS KARUŽA - Anksti mi
rūsio Lietuvoje (1933 m.) poeto po
mirtinis leidinys - poezija, proza ir
publicistika. Redagavo Ant. Vaičiu
laitis 'r Bern. Brazdžionis. Iš eido
poeto brolis Kazys Karuža. 408 pusi.
Spauuė Draugo spaustuvė 1984 m.

Aldo Miguel Šlepetis VYTIS^ Tai
dr. A. Slepeč o poezija ispanų kalba
lietuviškomis temomis, pav. Vytautas
ei Grande. Vilnius ir tt. Po kiekvieno
eilėraščio duotas paaiškinimas ispanų
kalba, trvs eilėraščiai idėti lietuviu
kalboje. Išleido A. L. Balsas’ . 57
pusi. Snaudė Tal’.eres Gráficos "b i.
Cacique’’ 1985 m.
Juozas Prunskis - redaktorius - LIE
TUVIAI SIBIRE. Liuksusinis iliustrutas leidinys. Išvežtųjų ir nukentė
jusių nuo bolševikų atminimui pa
gerbti išleistas šis albumas. Įvairių
autorių, pavykusių pasiekti Vakarus,
pergyvenimų aprašymai, 216 pusi.
Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidi
nys.
____

AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Rua Juatindiba, 28

Fone: 273-0338

03124 São Pauto, SP.
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PARYŽIAUS KARDINOLAS
SÃO PAULE
salę, buvo apypilnė. Permetus akimisrbuvo apie 120 asmenų

Viskas vyko labai kukliai — net, saky
čiau, perdaug paprastai. Kardinolas, tarp
misijos kapeliono ir dar kito kunigo, be
jokių išviršinių kardinolystės ženklų, iš
skyrus kryžių ant krūtinės ir raudonę
"pijusę' ; prie kuklių vargonėlių mažas
(lyg atsitiktinas) kokių 9 asmenų chore
lis, kuris padėjo bažnyčiai giedoti iš išda
lytų knygelių; kleboniškas kardinolo
pamokslas, aiškinant Visų Šventųjų šven
tės evangelijų; kukli aukojimo procesija;
menkai organizuota rinkliava. Taigi —
paprastos skaitytinės Mišios.
Užbaigęs pokomuninę maldę, kardi
nolas dar užsimanė pravesti tam tikrę
anketę. ' Kiek čia nuolatinių bažnyčios
lankytojų? ", paklausė. Pakėlė rankas
apie 40. ‘ O kiti? " — Ėmė prisistatinėti
"ateiviai": daugiausia įvairių vienuolijų .
seselės, kokių mokyklų mokytojos, vie
nas kapelionas..

Sumaniau prisistatyti ir aš.
Net ir dabar nežinau, iš kur man kilo
tokia dręsa. Juk čia reikia kalbėti pran
cūziškai; o ašgi dar niekad neišsižiojau
viešai prancūziškai ištarti nei "parler,
varlė...". Ir čia dar — prieš Paryžiaus kar
dinolų..
Betgi, sakau, reikia, kad Lietuvos var
das ir čia kaip nors būtų primintas.

Tad mintimi susistačiau prancūziškų
sakinį. Sakysiu: Čia yra ir kitataučių.
Aš esu lietuvis, kunigas, salezietis; mano
misija — darbas su lietuvių kolonija.

Pakėliau rankę, atsistojau, išsižiojau
ir... sakysiu: "Moi, je suis un pėrė lituanien..." Bet kad tas liežuvis taip keistai
sukasi — maišosi italų, portugalų, pran
cūzų žodžiai, artikeliai, galūnės...

O visa bažnyčia, kaip tyčia, sužiuro
j mane. Net ir p. Halina Mošinskienė,
kuri sėdėjo dviem suolais prieš mane,ir
ji atsisuko — gal užsitikrinti, ar čia tikrai
kun. Gavėnas, kuris bando neva prancū
ziškai švebeldžioti.
Ar išbalau, ar paraudonavau, nežinau.
Tik, kad nematyčiau visų tų j mane įbe
dusių akių, užsimerkiau ir, sukaupęs vi
sas jėgas, visti k šį tų išstenėjau.
Tik užbaigęs praveriu akis. Matau kardinolas nuo altoriaus.maloniai šypso
si. Ir paskui manęs klausia: "Ar tamsta
supranti prancūziškai? \\ (Gal būčiau tu
rėjęs aš jo klausti, ar jis suprato mano
"prancūzų kalbę").

Suprast suprantu, tik kad visa tai pa
sakyti sunku. Betgi išsižiojau ir: "Oui,
Eminence", atsakiau.
Matyt, kad ir kardinolas mano kulbę
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kardinolui kartu su paskutiniu ML em
português numeriu, kur yra Popiežiaus
laiškas Brazilijos lietuviams. Taigi, sakau
mato, kad ir mes nesam.
kokie bas 
tūnai.
Išejęiš Liceu PuSteur ir, po lietsargiu,
siekdami Metro, su p. Halina Mošins—
kiene dalinamės įspūdžiais.
Neturim perdaug jaudintis, kad nedi
delis dalyvaujančių skaičius mūsų tiek
religiniuose, kiek socialiniuose parengi
muose, lyg tik mes vieni "mažėtum".
Tc.s pats matosi ir pas kitus - ir dar
pas tokius, kurių sęiygos nepalyginam. i
lengvesnės.
Lustiger: judeu e cardeal
Vist i k tokiam įvykiui, kaip savo sos
suprato, nes tęsė: "ir Paryžiuj yra lietu
tinęs kardinolo apsilankymas, mes, * ievių bendruomenė, kuri puikiai veikia.
tuviai, manau, būtum dėję daug daugiau
Tuomet aš dar dręsiau (nors maišyda pastangų — ir būtum daug prašmatniau
mas, kaip salotas, prancūzų italų, portu prisistatę.
Džiugina faktas, kad lietuvių nors jų
galų žodžius bei galūnes): "Eminencija,
prašau pasakyti tenai jiems, kad šios die nedaug, yra visur; ir kad,bendrai paėmus,
nos Mišias ir Komunijų aukojau kaip tik visur turi gerų vardų. Ir kad, yp^č iš re
liginio taško imant, būdami gyvu nusi
už lietuvių bendruomenę Paryžiuj".
sutę prieš bedievį komunizmu, yra di
Visi dar smalsiau sužiuro j mane. O
delisatramos taškas ir kitiems kovoje
aš atsisėdau, pavargęs, tartum po sunkios
prieš bedievybe Todėl tiek tokioj Pran
šienapjūtės.
cūzijoj, kur valdžia yra oficialiai sočia
Kardinolas pažadėjo Paryžiaus lietu
listų kankose, kiek Brazilijoje kur so
viams perduoti São Paulo lietuvių svei
cial—komunizmas veržiasi į visų brazilų
kinimus (ir gal pasijuokti iš tokio kalbė gyvenimų, dar sveikai galvojantys B^ž
tojo). Bet gal bus taip pat pastebėjęs,
nyčios ganytojai ne tik jaučia reik Jų lie
kad ne tik žydei yra vieningi — vienin
tuvius palaikyti, betnet net viešai sako
gumų gali ugdyti tarpusavy ir lietuviai.
si lietuviams dėkingi už krikščioniškos
ištikimybės pavyzdį. Kę net ir Popie
Po Mišių buvo kuklutės vaišės. Ir ar
žius pabrėžė, ir tai jau ne vienų karta
timesnis susipažinimas.
Tik reikia, kad mes, lietuviai, taptume
— Nesu nei prancūzas, nei lietuvis,o
sęmoningesni, ir jaustume, jog mūsų kaip
brazilas, - atėjęs sveikinosi vienas pilie
kankinių tautos vaikų, paskirtis būti Imdv
tis. - Taččiau pažįstu daug lietuvių. tojais ištikimybės
Ir ėmė pasakoti apie jo pažintus lietu
Kristui ir Bažnyčiai; jeigu reiktų net iki
vius Paranoj, Rio Grande do Sul, São
mirties.
Kun# Pr Gavėnas SDB
Paule.

Prisistatė ir ne toks augšto ūgio dva
siškis, matyt monsignoras ir gal kardino
lo palydovas. Sakėsi esęs kokio tai insti
BAIRŲ MUGĖ
tuto ar institucijos vedėjas. Ir ėmė kalbė
Ibirapueros parke, kur yra markine
ti apie lietuvius, su kuriais bendradar
S. Paulo Prefeitura ruoia didžiulę B ..i
biauja Paryžiuj, ypač spaudos srity. Ir
rų Mugę - Feira dos Bairros.
dar manęs paklausė:
Tai daugiau kaip IOO skyrių.ku
- Ar tamsta pažįsti ELTA?
rių įrengimu rūpinasi bairų organika
Kur tau nepažinsi? Juk dabar įvairiom
cijos, klubai bei kitos bairuose esan
kalbom VLIKo leidžiama lietuvių žinių
čios įstaigos, kurios stengsis parodyt'
agentūra. Tik kas įdomų, tai kad pažjst
ką kiekvienas rajonas turi geriausio
ta ir augštų sferų Prancūzijos žmones!
Taip įsidrąsinęs ir "išsitreniravęs, su ar įdomiausio.
Tarp kitų pamatysime ir Vila
tikęs kardinolų, šį sykį aš jo paklausiau:
Zelinos skyrių, kuris parodyssio lie
— Ar galiu su Jūsų Eminencija kal
tuvių pradėto rajono svarbiausius
bėti itališkai?
— Taip. — atsakė. Ir ėmė kalbėtis apie židinius - lietuvių bažnyčių,statomą
paminklų, Seselių Pranciskiečių gimParyžiaus lietuvius, kun. Petrošių ir ki
tus, kuriuos, matėsi, kardinolas pažįsta. nazijU/ir jos išsivystymų.
Mugės atidarymas įvyks šio mėn. 6
Pastebėjau tačiau, kad Eminencijos ita
dienų 14 vai. ir tęsis iki sekmadienio
lų kalba nei kiek negeresnė už mano
lapkričio I0 dienos, visuomet nuo 14
prancūziškųjų?Taigi — ' empatou' ir
iki 22 vai.
išėjom lygiom.
Lietuviškų skyrių ruošia ir juom rū
Ant vizitinės kortelės parašęs sveiki
nimų Paryžiaus lietuviams, juos įteikiau pinasi ponia Aldona Vaiavičienė.

DĖMESIO!
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NETEKOME DIDELIO LIETUVIŲ
DRAUGO

PADĖKA

Praėjusio spalio 22 dieną mirė Brazili
jos Užsienio Reikalų Ministerijas diplo
matas, ambasadorius-ministeris Dr. Mi
guel Franchini Netto. Buvo didelis lietu
vių bičiulis.
1936-38 metų laikotarpy, vadovaujant
Lietuvos konsulatui, p. Povilui Gaučiui
r man kaip pirmam sekretoriui padedant,
buvo suorganizuota iš vietos brazilų inteektualų, žurnalistų ir kitų "Baltijos Drau
gija - Sociedade dos Bálticos". Draugi
os tikslas —arčiau pažinti Bdtijos valsty
bes. Nes Lietuva, Latvija ir Estija, vos at
gavusios nepriklausomybę, faktinai bu'o mažai pažįstamos plačiam pasauly.
1 odei buvo dedamos visos pastangos su
pažindinti plačią Brazilijos visuomenę
j tų kraštų padėtimi, istorija, kultūra,
nenu, tradicijomis ir kt. Ir buvo ieškoma
jalimybių visa tai skelbti ypuč brazilų
paudoje.

Šios organizacijos narių tarpe pasiroiė jaunas žurnalistas ir rašytojas, Dr. Mi
guel Franchini Netto, kuris, supažindin
ąs su Pabaltijo valstybių gyvenimu, ne
įprastai pamilo Lietuvą — ir tvirtai nu
statė net asmeniai ją aplankyti.

Mirus mūsų mylimam tėveliui

AfA
i

'O N U I

S TA N KŪNUI

širdingai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už ligonio lan
kymą, suteiktus sakramentus, už mišias prie karsto ir
palydėjimą j paskutinio poilsio vietą. Dėkojame visiems
dalyvavusiems laidotuvėse ir 7-tos dienos mišiose. Ypa
tingai dėkojame Labdaros Ratelio nariams, buvusio
Aušros choro nariams, V. Zelinos giesmininkėms ir ma
estrui Liudui Ralickui. Jūsų visų draugystė ir solidaru
mas mus paguodė šioje valandoje.

•Nuliūdę
Duktė Onytė ir
sūnus Jonas su šeima
CHAMAR ESTE LIVRO: IMPRESSOES APENAS, SEM ENREDO, DE
UMA VIAGEM PELO PAIZ, TODO ,
ELLE LEMBRANÇA DOURADA NA
MEMÓRIA DO CORAÇÃO - OURO
SETENTRIONAL..."

Baltijos Draugijas narių tarpe didelis
Vėliau išvykdamas iš São Paulo j
entuziastas ir Lietuvos draugas pasirodė Rio de Janeiro ir pradėdamas tarnybą
aip pat Dr. Lyder Sagen, Suomijos kon- Brazilijos Užsienio Reikalu Ministerijo
•ular, nors jis buvo švedų kilmės.
je, man asmeniniai pareiškė, jog laimin
giausios jo gyvenimo dienos buvusios
Abu nutarė aplankyti ne tik Baltijos
praleistos bevažinėjant ir besigėrint
valstybes, bet taip pat ir Skandinavijos
Lietuvos nepaprastai gražia gamta ir
šalis — Švediją, Suomiją ir Norvegiją.
zpač gi ilgiau apsistoti Lietuvoj.
begaliniu svetingumu Lietuvos žmo
nių. Lietuvoje abu žurnalistai buvo
Dėka Dr. M. Franchini Netto ir Dr.
priimti kaip tikri ir nuoširdūs Lietuvos
_yder Sageno draugiškumo, kurį mu
draugai.
dviem su konsulu P. Gaučiu pasisekė
udaryti, juodu parašė knygą apie LieTad liūdna yra Ministério Dr. Miguel
uvą, užvardindami "A LITUÂNIA —
Franchini Netto mirimo žinia. Nustojo
)URO SETENTRIONAL'7. Knyga pame vieno nepaprastai malonaus ir tikro
ašyta įdomiai, vaizdžiai, gyva portugalų Lietuvos draugio šioje šalyje. Už viską
alba, paįvairinta Lietuvos gamtos bei
mes esame jam dėkingi, o ypač už kny
gą, kurią paskaitęs kiekvienas, kaip ekra
audies meno vaizdais. Knygo įžanga
rasideda šiais žodžiais:
ne, prisimena tą brangią Tėvynę Lietuvą
Nors dabar ji išvarginta, nualinta, bet vi
"OURO NAS PRAIAS,OURO NA
'OESIA, OURO NO TRIGO QUE ON- suomet mums brangi, nes ji yra mūsų tė
)EIA PELAS CAMPINAS, CORAÇÃO vų ašaromis ir krauju aplaistyta, ji yra
visų lietuvių Tėvynė, kuri buvo mylima
3E OURO NO PEITO DA SUA GENE, LITUÂNIA, PEQUENINO BLOCO ir mūsų draugų svetimšalių.

)E OURO A REFULGIR SOB O CÉU
«EPTENTRIONAL, FIZERAM-NOS

,(5hoppcria 2ÍIcxchopp?
CHOPP - PIZZA - FRIOS

MÚSICA AO VIVO

RESERVADO PARA FESTAS
Rua Solon, 1062 - Tel.223-2333 - Bom Retiro

Kapitonas J. Čiuvinskas

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

KULTŪRINIS
KAZIMIERINIS FONDAS

Šių metų rugpjūčio 25 dieną Sžo P^ule įsisteigė KULTŪRINIS KAZIMIERI
NIS FONDAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO, Fondui pradžią
sudarė Kazimierinių Metų Ruošos komi
teto oirminihko, kun.Pr. Gavėno, įnašas
-Cr. 1.000.000.
Fondo tikslas — KKF-das turi
tikslą sudaryti finansinę paramą lietuviš
kam kultūriniam veikimui, ypač spaudps,
mokyklų ir, bendrai, jaunimo reikalams.
Fondo kapitalas — KKF-do
kapitalą sudaro laisvas tautiečių bei kita
taučių įnašas, palikimai, tam tikslui ren
kamos aukos.

Kapitalas lieka nejudomasį’tik kapita
lo uždarbis galės būti panaudotas aukš
čiau numatytiems tikslams.
Fondo administravimas —
KKF-dą globos, valdys ir administruos
šv. Kazimiero parapijos atsakingi ir teisė
ti pareigūnai.

Fondo I i k v i d a c i j a — Jei už
sibaigtų ir pranyktų numatytieji tikslai
čia, Brazilijoj, KKF-do kapitalas būtų
perleistas panašiais tikslais veikiančiom
organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
JRAŠYDADAMI JUOS ) KK FONDĄ

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS—
FUNDO CULTURAL C A S I M I R I A N 0

1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas.........................
2. N. N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai.....................
3. Šv. Kazimiero p-ja T. Jono Bružiko, SJ, atminčiai ....

Cr. 1.000.000
Cr.. 5.000.000
Cr. 1.000.000

MŪSŲ
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MŪSŲ ŽINIOS c
LIETUVIU IMIGRANTU
PAMINKLO VAJUS
Šią savaitę turime naują rėmėją. Per
MUSU LIETUVĄ vienas skaitytojas su
prenumerata pasiuntė Cr180.000 Lietu
vos Laisvės paminklui. Aukotojas neno
ri, kad jo vardas butų minimas. Siam dos
niam ir kukliam aukotojui širdingai dė
kojame.
Dabar jau tukime 93 aukotojus ir surinkta suma yra Cr. 15.082.950. Tiki- »
mes, kad yis daugiau tautiečių prisidės
prie paminklo darbų užbaigimo.

■V

_Sio ”ML"numerio ...
GARBĖS LEIDĖJAS
B.

L

SĄJUNGA-ALIANęA

(200.000 kruzeirų)

Aukotojams-rėmėjams gili padėka ir geriausi

0
LIETUVIU SĄJUNGOS

BRAZILIJOJE

PRANEŠIMAS
Sąjungos Valdyba kviečia visus savo narius j Sąjungos 54 metų jkūrimo
sukakties paminėjimą — vaišes, kurios įvyks šių metų Lapkričio 10 dieną,
18 vai. Dr. Vinco Kudirkos salėje, Rua Lituânia 67, Moóca.
Prašome patvirtinti dalyvavimą per tel. 274-5116,
Lapkričio 24 dieną, 16 vai., šv. Kazimiero parapijos salėje:

BENDROS

Ml ŠIOS

UŽ VISUS BRAZILIJOS LIETUVIU MIRUSIUS
VĖLINĖS

ARCHYVO PASTATAS jau pradėtus
statyti Lituanikoj. Pastatas bus lietuviš
kos klėties stiliaus.
SUSIRINKIMAS ZELINOJ

Lapkričio 3 d., sekmadienį V. Zeiinoj
j\tyko keliolikos lietuvių šeimų susirin
kimas,,tikslu svarstyti apie reiiginj lietu
vių apsinaujinimą. Išėjo kalba ir apie iie*
tuvių vyskupo atvykimą.

Šiose mišiose buvo labai daug žmonių
ne tik iš C. Verde, bet ir taip pat iš Mo
Šiemet Vėlinių mišiose šv. Kazimiero
kos, V. Prudentes ir V. Zelinos.
parapijoj dalyvavo gana daug žmonių.
Sis bendradarbiavimas tarp skirtingų
Pradžioje buvo perskaityta parapiečių
S. Paulo apylinkių yra labai gražus ir
sudarytas mirusiųjų sąrašas. Choras, va
dovaujamas maestro Liudo Ralicko, gie naudingas. Mes matome, kad visur mūsų
tautiečių skaičius mažėja, tad reikia vis
dojo Vėlinėms pritaikytas giesmes.
daugiau jungtis iš skirtingų vietovių.
CASA VERDE tą pačią dieną buvo
SPAUDOS PIETUMS
lietuviškos pamaldos. Mišios buvo už
spalio 24 d. mirusį JONĄ STANKŪNĄ,
Kun. J. Šeškevičius Lituanikoj augina
o taip pat sudėtinės mirusiųjų mišios.
karves. Vienas veršis auginamas tikrai
Per mišias gražiai giedojo moterų choras lietuviškiems reikalams: jis bus papjautas
iš V. Zelinos palydimas Liudo Ralicko. SPAUDOS PIETUMS/

Lapkričio (Novembro) 17 di
M I S I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

I E T Ū S 12’30 vai. Jaunimo Namuose

O T E R I J A sū originaliais tapytojų paveikslais
VILA

linkėjimai

ML redakcija ir administracija

PARAMA KULTŪRINIAM VEIKIMUI
Iš Čikagos kun. dr. J. Prunskis pa
siuntė kun. Pr. Gavėno vurdu 500 dole
rių, leisdamas sunaudoti kaip bus geriau
sia" Tad $300 paskiriam tiesioginiai MŪ
SŲ LIETUVAI, paremti, ir $200 KUL
TŪRINIAM KAZIMIERINIAM FONDUI.
Dosniajam Mecenatui nuoširdžiai dė
kojam šių abiejų musų lietuviškųjų ins
titucijų vardu. Ir, pagai brazilišką paprotį,
sakom: Lai Viešpats gausiai Jums atly—
9inaKun. Pr. Gavėnas

LITU AN I KA

——ww—

ZELINOJ-JAUNIMO

NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

