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PAVASARIS NEIŠVENGIA
MAI ATEIS

Is J.E. Vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, žo
džio Vasario 16 minėjime.

Mūsų viltis — religinis atgimimas Sovietų Sąjun
goje.

Praėjusiais '85 metais spalio 21 d. A- 
merikos žurnalo “U.S. News and World 
Report" numeryje, teigiama, kad Krem 
lius yra išsigandęs dėl augančios Bažny
čios įtakos Sov. Sąjungoje ir kad j tai 
žiūrint kaip j grėsmę komunistinės sant
varkos pastovumui.

Šįsyk sovietai gal būt yra teisūs. Yra 
užtektinai faktų, pateisinančių valdžius 
susirūpinimą dėl religinio atgimimo Suv. 
Sąjungoje. Oficialioji spauda dažnai užsi
puola komjaunimo sąjungos narius už 
dalyvavimą religinėse sueigose ar pamal
dose. Paskutiniu laiku valdžių suintensy
vino ateistinę ir priežbažnytinę propa
gandą, ypatingai mokyklose.

Bet jaunimas, nusivylę skomunistine 
ideologija, ieško gyvenimui atsakymų 
kitur; ir daugelis jų randa pasitenkini
mą religijoje.

Pav., Maskvoje įsikūrė senų ortodok
sų jaunimo draugija.

Ypatingai sparčiai auga oficialiai už
draustos įvairios protestantiškas ben
druomenės, kaip pav. baptistų ir sekmi- 
ninkų.

Kaikurie atsivertimai yra tiesiog sen
sacingi. Pav., pagal Vatikano radiją, Ge- 
orgi Malenkov, buvęs Suv. Sąjungos 
premjieru p~ Stalino mirties nuę 1953 
iki '55, apskrikštijo ir reguliariai lanko 
bažnyčią.

Garsusis ortodoksų kunigas disidentas 
Dimitrijus Dudko savo knygoje MUSLJ a
VILTIS, kuri buvo slaptai išvežta j Va
karus ir atspausdinta New Yorke (1979), 
teigia, kad tikinčiųjų skaičius Sov. Sąjun
goje pastoviai auga. Jis asmeniškai pa
krikštijęs virš 5000 suaugusių. Į tikinčių
jų eiles jungiami įvairių profesijų ir am
žiaus Žmonės; paprasti darbininkai, ir 
mokslininkai, partiečiai ir nepriklausą 
partijai, suaugę ir jaunimas. Kasmet iš 
užsienio j Sov. Sąjungų yra įvežama įvai
riais būdais apie 1 milionas Šv. Rašto 
egzempliorių.

Kun. Dudko, cituodamas rusų filoso
fą Eugenijų Trubetskoi, reiškiu viltį, 
kad “kai kelsis Bažnyčia, su jais keisis 
ir Rusija“ (Our Hope, p.14)

Kokios yra pagrindinės priežastys 
daug vilčių mums teikiančio religinio at
gimimo Sov. Sąjungoje?

ulius A. Baltakis kalba V. Zelinos šv. Juozapo bažnyčios auksinio jubiliejaus pro-J. E. Vysk. F
ga, laike jubiliejinių mišių Vasario 16 dieną.

Pirmoji ir pagrindinė, kaip virš minė
tas kun. Dudko nurodė savo klausyto
jams Maskvoje, yra ši, kad kiekvienas 
žmogus yra reikalingas religijos.

Religiją galima nustumti į gyvenimo 
užkampį, bet tam tikru momentu žmo
gus vėl grjžta prie Dievo.

Dievas yra gyvybės šaltinis. Mes ne
gavome gyvybės iš savęs pačiu, ir todėl 
anksčiau ar vėliau mes kreipiamės j Die
vą. \

Religija yra žmogaus jungta, su Die
vu, ir nuo šios jungties priklauâu mūsų 
egzistencija.

Kun. Dudko duoda tipišką pavadį, 
kaip ateizmas priveda žmones prio/eli-

Nuotr. P. Rukšio 

gijos.
Garsus Maskvos fizikas (N.N.) tapv 

tikinčiu. Tyrimų instituto vadovybė, 
sužinojusi, kad jis apsikrikštijo ir tanko 
bažnyčių, pasišaukė j tarybos posėdi k 
sako: — “Pasakyk mums atvirai, kaip 
tu, žymus mokslininkas, pradėjai tikėti 
Dievą.

Profesorius ramiai atsakęs: “| tikė
jimą mane atvedė ateistinė literatūra. 
Jeigu ne, aš galbūt niekuomet nebūčiau 
pagalvojęs apie Dievų. Aš galbūt būčiau 
ramiai dirbęs prie mano eksperimentų. 
Bet ta literatūra mane pabudinu. Aš 
pradėjau galvot, mąstyti ir pagaliau įti
kėjau Dievą“ (Our Hope, 74/.
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Antra priežastis, tai religijos persekio
jimas. Austrijos kardinolas, arkiv. Koe
nig savo įvadiniame žodyje anglikonu 
kunigo Michael Bourdeau knygai apie 
Lietuvę "Land of Crosses" rašo: "Musų 
laiku patirtis liudija, kad religijos negali
ma pašalinti iš žmonių gyvenimo socia
liniu ar ekonominiu sąlygų pakeitimu. 
Tikrumoje religijos persekiojimai atneša 
priešingus rezultatus (Land of Crosse^ 
XIV).

"Ateizmas, sako kun. Dudko, mušu 
gyvenimq padarė beprasmiu. Ateizmą 
mes pažinome visoje pilnumoje ir esame 
patraukti prie Dievo".

Rusu sąžinės kalinys Aleksandras 
Ogorodnikov tai labui vaizdžiai išreiškia 
aprašydamas savo paties atsivertimą. 
"Mano draugai ir aš augome ateistu šei
mose ... nuo marksistiniu įsitikinimu 
perėjome j 'nihilizmą, iš nihilizmo j vi
sišką betkokios ideologijos atmetimą. 
Pagaliau nuo hypiu gyvenimo stiliaus at
ėjome i Bažnyčią ir nugalėjome betkokią 
baimę".

Trečias faktorius prisidedąs prie religi
jos atbudimo Sov. Sąjungoje yra jauni
mo jautrumas aktualiem gyvenimo reika
lams. *

Sov. jaunimas, prisisotinęs ateistine 
dvasia, staiga pradėjo domėtis religija. 
Ateistai paskelbė aliarmą, nes prasiveržė 
toks didžiulis gaisras. Jie sako, kad tai 
vakaru kiršintoju darbas, bet tikrumoje 
tai normali jaunu žmonių reakcija j Sov. 
S-gos daromus nusikaltimus prieš teisin
gumą. Sovietu neatsižvelgimas j pagrin
dines žmogaus teises pagreitino religinį 
pracesų jaunime.

Krikščionybės simbolis yra kryžius. 
Kristus buvo nukryžiuotas, bet galutinis 
rezultatas buvo preišingas — ne mirtis, o 
prisikėlimas. Sov. S-goje prisikėlimas 
yra pakelyje.

Jauni žmonės, kurie yra jautrūs kiek
vienam aktualiam gyvenimo procesui, 
pradėjo domėtis religija. Ir to niekas ne
pajėgs sustabdyti.

I skeptiško klausytojo abejonę, kad 
nerealu tikėtis permainų S. S-goje, kur 
valdžia visom priemonėm kovoja prie* 
religinius ir tautinius pasireiškimus,kun. 
Dudko atsakė: "Jei augimas prasidėjo, 
jis nesustabdomas tęsis. Kai ateina pava
sario laikas, nesvarbu, kaip giliai įšalusi 
žemė, pavasaris neišvengiamai ateis. Re
liginis pavasaris čia (S.S-goje) jau prasi- 
dpejo. Jis dar yra silpnas, bet prasidėjo. 
Mes dirbame ne vieni.. Mes esame gyvi 
Dievuje. O kada mes ką nors darome su‘ 
Dievu, pergalė yra užtikrinta".

Šiandieninė musu tautos ir visos Sov. 
Sąjungos kova nėra vien politinė, bet ir, 
pirmoje vietoje, ideologinė. Kovojama 
ne vien dėl vienokios ar kitokios vJdy- 
mosi sistemos, bet dėl pagrindiniu Dievo 
žmogui duotu teisiu ir nemirštamo^ sie
los... Todėl šioje ideologinėje kovoje galu
tinė pergalė yra ne pasaulio galiūnų, o 
Dievo rankose.

Ano meto priešai nukryžiavo Kristų, 
bet galutinis rezultatas buvo ne mirtis, 
o garbingas prisikėlimas.

AMERIKOS KATALIKŲ VYSKUPŲ 
REZOLIUCIJA LIETUVOS REIKALU

Jau daugelį metu, kaip Amerikos kata
liku vyskupu konferencijai yra žinoma 
apie sistemingą religinės laisvės Lietuvoje 
priespaudą ir ypač apie drastiškus apribo
jimus dėl tinkamą maldoms namu, ir dėl 
to yra susirūpinusi.

Šitą padėtį pasunkino Sovietų vyriau
sybės specifinis pasielgimas, nelegaliai 
konfiskuojant 1961 m. Marijos, Taikos 
Karalienės bažnyčią Klaipėdoje, kuri nie
kada nebuvo sugrąžinta.
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Mes protestuojame prieš šį tebesitę
sianti neteisingą pasielgimą ir Šia proga 
raginame sovietu pareigūnus laikytis 
1975 m. Helsinkio Baigiamojo Akto,ku
ris garantuoja Lietuvos žmonėms laisvę 
praktikuoti savo tikėjimą.

Sutinkamai su Helsinkiu susitarimu 
įsipareigojimais mes raginame sovietu 
pareigūnus sugrąžinti Klaipėdos bažny
čią prieš 1987 metus, prieš 600-tu me
tu sukakties minėjimą nuo krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje.

(Šią rezoliuciją pasiūlė Vyskupas 
Paulius Baltakis OFM, lietuviams katali
kams išeivijoje vyskupas, Amerikos ka
taliku vyskupu konferencijoje, 1985 m. 
lapkričio 11-16 d. Washingtone. Jis pra
šė Amerikos kataliku vyskupus ją priim
ti kaip solidarumo su persekiojama Baž
nyčia Lietuvoje ženklą.) (ELTA)

NEPAPRASTASIS SINODAS

Atvykęs j Romą aptarti artėjantį 
Krikščionybės jubiliejų su Lietuvos vys
kupu konferencijos pirmininku, arkiv. 
L. Poviloniu, turėjau progos dalyvauti 
nepaprastojo vyskupu sinodo iškilmin
game atidaryme. Vyskupu nuotaika bu
vo pakili, o žingeidūs korespondentai 
gaudė žymesnius sinodo narius, tikėda
miesi gauti sensacijas sukeliančiu pasisa
kymu.

Sinodo eiga ir galutiniu dokumentu 
žurnalistai nebuvo patenkinti. Ne vienas 
įu, kaip pvz. vyriausias "America" redak
torius, George W. Hunt, skundėsi, kad 
nebuvo įleisti j uždarus mažu grupių po
sėdžius ir negalėjo sužinoti kas ir ką sakė, 
nė kaip j vienu pareiškimus reagavo kiti 
sinodo dalyviai.

Neišsipildė nei " konservatoriu/nei 
"liberalų" lūkesčiai, nes sinodas, cituo- 
mt šv. Tėvo žodžius: "pasiekė savo tiks- 
js, dėl kuriu buvo sušauktas: atšvęsti, 
Įtvirtinti ir pilniau įgyvendinti II Vati- 
ano susirinkimą".

Sinodas kviečia mus visus iš naujo per- 
caityti ir permąstyti II Vatikano susirin- 
imu dokumentus ir jais vadovautis savo 
/venime. Dokumentus į lietuvių kalbą 
Į/ertė prel. V. Balčiūnas ir išleido 
Krikščionis gyvenime" leidykla. Juos 
dima įsigyti: I.C. Concent, Putnam, 
T 06260.

Vysk, Paulius A. Baltakis, OFM.
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ŠVENTO KAZIMIERO 
LIETUVIŠKUMAS

Kun. prof. P. RABIKAUSKAS, 
SJ, Religiniame pasaulio lietuvių 
katalikų kongrese Toronte 1984. 
IX. 1 skaitė paskaitą tema "Šv. 
Kazimieras: jo šventumas ir lietu
viškumas". Čia pateikiame tos pa
skaitos ištrauką,- liečiančią karalai
čio lietuviškumą. RED.

Kad šv. Kazimieras buvo lietu
vis, aišku kaip diena. Jo abu se
neliai, tėvo tėvai, Jogaila ir Sofi
ja Alšėnaitė, buvo gryni lietuviai. 
Įdomu, kad šventojo senelė dar 
gyveno, kai jis gimė. Ji mirė ir 
palaidota Krokuvoje 1461 metais, 
vaikaičiai esant jau trejų metų. 
Mažytis Kazimieras galėjo kaip tik 
iš jos išmokti pirmuosius lietuviš
kus žodžius.

Šventojo motina buvo Austrijos 
princesė, Austrijos hercogo, Čeki
jos ir Vengrijos karaliaus, impera
toriumi išrinkto Albrechto II duk
tė. Ji sustiprino Lenkijos kara
liaus dvare vengriškąjį ir vokiškąjį 
elementą, nors dėl savo vietos ir 
aplinkos, Krokuvos miesto, jame 
vyravo lenkiška dvasia. Tačiau ir 
lietuviškasis elementas nebuvo visiš
kai pamirštas. Kazimiero tėvas mo
kėjo lietuviškai ir laikė prie savęs 
iš Lietuvos kilusių tarnų. 1452 
m., kai jis dar buvo * nevedęs,Kro
kuvos vyskupas kardinolas Olesnic- 
kis valdovui prikaišiojo, kad savo 
kambariuose ("in suo cubiculo") 
laikąs vien lietuvius (B. Dundulis, 
... XV a..., p. 234). Todėl visiš
kai tikėtina, kad karaliaus aplin
koje lietuvių būta ir vėliau.

Be to, reikia nepamiršti, kad 
antrojoje XV a. pusėje Krokuvos 
universitete studijuodavo po kelis 
ar net keliolika lietuvių studentų. 
Nors apie konkrečius jų ryšius su 
karaliaus dvaru nieko nežinome, 
šiokią tokią jtaką tie iš Lietuvos 
atvykę jaunuoliai, reikia manyti, 
vis dėlto turėjo. Todėl galima

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

TRÊSfÕRÂNAS

VIKTORAS \Z LUKAVW1US 
Savininkas

Ltetuviski ir europietiški valdai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito S^nto, 118- Tel 441.6846 
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Nemaža Lietuvos miestų ir miestelių 
yra pasirinkę šv. Kazimierą savo herbams 

t 
prileisti, kad karalaičiui Kazimie
rui lietuvių kalba nebuvo visai 
svetima.

Ne tik savo kilme mūsų šven-' 
tasis tiesiogiai neturėjo nieko sla
viško, bet ir savo dvasia jis galė
jo jaustis visai kitoks negu slavai, 
su kuriais kasdien bendravo. Jo 
pagrindinis mokytojas ir auklėtojas 
kan. Jonas Dlugošas, kaip žinome, 
pirmasis aprašė lietuvių kilimą iš 
romėnų. Tai, kas mums dabar 
yra vien legenda, anais laikais 
daug kam buvo tikrovė. Taip iš 
kan. Dlugošo, gero lotynisto ir 
žymaus istoriko, karalaičiai daug 
ko sužinojo apie savo protėvių gi
minaičių šalį, apie jos praeitį ir • 
taip pat apie garbingą lietuvių iš 
romėnų kilmę, kurios jiems anais 
humanizmo plitimo laikais visi tu
rėjo pavydėti.

Karalius Kazimieras, pats nespė
jęs įgyti aukštesnio išsilavinimo 
(jis nemokėjo anais laikais tarp
tautiniame bendravime būtinos lo
tynų kalbos), pasirūpino, kad visi 
jo sūnūs būtų išauklėti pagal nau
jausius ir geriausius pedagoginius 
laimėjimus. Humanistinė lavinimosi 
kryptis veikė visų pirma žmogų, 
visą žmogų kaip tokį. Tautinis 
jausmas buvo antraeilis dalykas. 
Tai Kazimierą apsaugojo nuo stip
raus ir vienašališko lenkiškos ap
linkos poveikio, u kJ I I • • I į 1

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS
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Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Be didelio vargo jis ėmėsi kiek
vieno darbo, kurį jam skyrė tėvų 
valia ir susiklosčiusios politinės ap
linkybės, — ar tai nepavykęs žy
gis j Vengriją, ar kelionės tėvo 
palydoje per didžiausios anuomet 
Europoje valstybės teritorijas, ar 
karaliaus vietininko pareigos Len
kijos karalystėje, ar pagaliau jo, 
jau ligos paženklinto, praleisti pas
kutiniai gyvenimo mėnesiai Lietu
vos sostinėje Vilniuje.

Lietuva ir lietuviai, matyt,įtrau
kė šv. Kazimiero širdį labiau ne
gu kiti kraštai ir žmonės. Čia ki
tiems gera darydamas ir savyje 
tobuluman vedančias dorybes ugdy
damas, jis iki galo pribrendo am
žinybei. Dėk to jis tuojau po 
mirties tapo švyturiu katalikiško
sios Lietuvos sūnums ir dukte
rims, galingu užtarėju pas Dievą 
visuose jų reikaluose.

Pradžioje žmonės j jį kreipėsi 
savo asmeniniais reikalais. Po kiek 
laiko prisidėjo lietuvių tautiniai 
ir Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės politiniai rūpesčiai. XV a., 
pabaigoje ir XVI a. pirmaisiais 
dešimtmečiais Lietuva turėjo atlai
kyti didelį spaudimą iš rytų, iš 
vis stiprėjančios, visas rusų tautų 
žemes sau pajungti besistengian
čios Maskvos didžiosios kunigaikš
tystės. Ypač kai Lietuvos valdo
vu tapo kazimieraitis Žygimantas, 
visas jo valdymo laikotarpis buvo 
karų su Maskva laikotarpis. "Iš 
visų gediminaičių šiam Žygimantui 
teko daugiausia su Maskva kardus 
kryžiuoti, nors jis pats iš prigim
ties buvo gana taikingas", rašo 
prof. Ivinskis (LE XV, 301).

(Bus daugiau)

J. Vaičiūnienė

MANO TĖVYNĖ

Štai Vytis putotas išplaukia 
Viršum Gedimino pilies...
Girdėt geležinis ten vilkas jau kaukia 
Iš juodo chaoso nakties.

Štai vieškeliais raiteliai dunda 
Mėnulio šaltoje šviesoj...
Jie neša krauju parašytąjį skundą 
Berželio tošelėj sausoj...

Štai laiko snapely alyvos šakelę 
Balandis, nutūpęs ant vyšnios baltos...
Ir neš tuojau vėliavą žalią 
Pavasaris naujas laikais Lietuvos.

Tu mano puikioji Tėvyne, 
Tu Nemuno seno šalis, 
Kvėpuoja dar Aisčių garbinga krūtinė. 
Tau akys po verksmo nušvis.



MECHANINIS MUZIKANTAS

Pastaruoju laiku labai daug rašoma a- 
pie robotu gamybą ir kaip jie pakeičia 
žmones, atlikdami įvairius ju darbus. Ju 
gamyba brangi, todėl daugiausia jie ski
riami praktiškiems darbams. Bet kartais 
robotai gaminami vien dėl įdomumo.Vie
ną tokį robotą pagamino japonu bendro
vė Sumitomo Electric, talkininkaujant 
Waseda universiteto keturiems profeso
riams. Jis sveria 90 kg, 180 cm. aukštu
mo ir turi 50 sąnariu.

Sis "mechaninis muzikantas" gali gro
ti standartinius vargonus iš "atminties" 
arba iš gaidų. Gali groti klasikinę arba 
modernią muziką, naudodamas net ir ko
jinius klavišus.

Dabar ši bendrovė, įstatydama savo 
prekes įvairiose parodose, naudoja "mu
zikantą" žmonių pritraukimui.

Kas žino, gal ateityje, nuėję į simfoni
nį koncertą, rasime ne ką kitą, kaip tik 
robotinius muzikantus ir robotinį diri
gentą.

V. Jautokas

MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

ŪR.PAULO ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2,709 — Conj. 32 
Fone: 881-8077 - H or. 12-18 h.

KALBAMA LlETUVIŠKAI

MŪSŲ LIETUVA

Veda Janina Vdavičienė 
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Daug dėmesio yra kreipiama dabar į 
teisingą ir maistingą valgio vartojimą. 
Musų tėvai ir seaeliai atvažiavę iš tolimos 
Lietuvos vartojo ir toliau jiems priprastą 
maistą. Niekas negalvojo tais laikais,kad 
Brazilijos klimatas ir gyvenimo sąlygos, 
o be to ir vis didesnis žmogaus amžius 
reikalavo tam tikro prisitaikymo prie gy
venimo aplinkybių ir... prie maisto. Mu
su žmonės mėgdavo užvalgyti gerokai rie
bios kiaulienos, kugelio ar cepelinu su la
šinukais ar spirgais. Tiesa, tas viskas yra 
nepaprastai skanu ir maistinga, bet ar 
tie riebalai nekenkė musų sveika i ? -• 
Šiandieną mes jau daug žinome apie ko- 
lesterolj, apie aukštą kraujo spaudimų, 
apie užsikimšusias širdies arterijas — gys
las. Kiek daug mums pažįstamu žmonių 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, kadangi netarė 
jo orientacijos arba neturėjo užtenkamai 
stiprios valios ir noro kad galutinai nebe- 
valgyti gyvulinių riebalu, tauku, lašiniu. 
Pamėginkite pasiliuosuoti nuo senu įpra
timu, pagalvokite ar Jus teisingai maiti
natės, ar Jūsų maistas nekenkia Jūsų svei
katai?

Gyvename tropikaliniame krašte,kur 
yra amžina vasara, kur amžinai viskas 
žydi ir žaliuoja. Kiek daug turime dar
žovių ir vaisiu ištisus metus. Vartokime 
juos. Kas turi aukštą krauju spaudimą, 
gali labai gerai save prižiūrėti su teisinga 
dieta — kartais ret vaistu nereikia.

Medicina yra susirūpinusi prailginti 
žmonių gyvenimą. Bendras amžiaus vi
durkis, beabejonės, yra paskutiniu metu 
daug didesnis. Žmonės miršta daug vė
liau. Bet ne vien medicina ir gydytojai 
prailgina žmogaus gyvenimą — jis pats, . 
jeigu jis gyvens susipratęs ir prižiūrės sa
ve, savo sveikatą ir valgys jo amžiui pri
taikytą muistą — tada jis galės dar pasi- { 
džiaugti savo įpėdiniais, vaikaičiais ir 
duoti mažiau rūpesčio savo Šeimai, savo 
vaikams.

Sekantį kartą pasidalinsiu su Jumis 
lengvais lietuviškais maisto receptais.

ADVOCACI
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito TRABALISTA
Av. Novo Horizonte, 213 - Conj
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Vasario 16 d. V. Zelinoj pasklido liūd
na žinia, kad pirmosios prieškarinės lie
tuvių emigracijos gretos dar praretėjo. 
Mirė Monika Maželienė, 85 metu am
žiaus, ilgokai sirgusi namuose, porą pas
kutiniu mėnesiu ligoninėje. Kilusi iš 
Aukštaitijos, Aluntos parapijos, Utenos 
apskrities. I Braziliją atvažiavo 1928 m.

Velionė buvo narė Liet. Kat. Moterų 
Draugijos ir Maldos Apaštalavimo. Buvo 
sąmoninga katalikė, susipratusi lietuvė. 
Bažnyčią lankė ne vien sekmadieniais, 
bet ir kitomis dienomis, ypač gavėnios 
metu giedojo Graudžius Verksmus, Kry
žiaus Kelius. Gegužės, Birželio mėnesiais 
— litanijas.

Dievas ją buvo apdovanojęs gražiu ir 
stipriu balsu. Nors ilgokai sirgo, bet bu
vo kantri. Ant jos pečiu uždėtą kryžių 
kantriai, susitaikiusi su Dievo valia, nešė. 
Prieš mirtį prašė, kad laidojimo dieną bu
tu atlaikytos šventos mišios lietuviu kal
ba, ir atgiedotas Viešpaties Angelas.

Varpams gaudžiant buvo išlydėta iš 
Vila Zelinos, Šv. Juozapo Bažnyčios, 
prie kurios statybos buvo prisidėjus, ir 
kurią uoliai per 50 metu iankė. Buvo pa
lydėta j São Caetano kapus.

Paliko liūdinčius sūnų Stasį ir dukterį 
Genę su šeimomis.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

ANASTAZE JANUŠKEVIČIŪTĖ 
KOVALIAUSKIENÉ, 84-rių metu našlė 
Aleksandro Kovaliausko, mirė vasario 
19 dieną Suzano mieste. Velionė buvo 
kilusi iš Mi kai iškęs, Žąslų valsčiuje. Bra
zilijon atvyko 1927 metais ir beveik visa 
laiką gyveno Suzanoj - SP. Buvo palaido
ta Suzano kapinėse.

Paliko liūdinčią dukterį Liudovikų ir 
žentą Antaną Siaučiulj.
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• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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MŪSŲ ŽINIOS
JO EKSCELENCIJOS VYSKUPO P. 
BALTAKIO PRIĖMIMAS LIETUVIU 
SĄJUNGOS BRAZILIJOJE PATALPO
SE

Siu metų Vasario 19 dieną Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje patalpose, Rua Li
tuânia, 67, kur randasi centralinė orga
nizacijos būstinė, buvo iškilmingai sutik
tas ir priimtas Jo Ekscelencija Vyskupas 
P. Baltakis.

Vakare, tuoj po 8 valandos, J.E. Vys
kupas atvyko lydima:» kunigų: prelatas 
P. Ragažinskas, kun. Dr. Milius, ir Sv. 
Juozapo lietuvių bažnyčios klebonas 
kun. J. Šeškevičius, Sv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Pr. Gavėnas ir kun. 
P. Rukšys buvo atvykę ankščiau.

J. E. Vyskupą pirmasis pasitiko ir pa
sisveikino Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
pirmininkas Aleksandras Bumblis. Prieš 
pradedant iškilmingą priėmimą Valdy
bos pirmininkas pasiūlė aukštajam sve
čiui apžiūrėti Sąjungos esamas patalpas, 
pažymėdamas, kad šie buvusios Dr. V. 
Kudirkos mokyklos patalpų rumai buvo 
suorganizuoti ir pastatyti dar Lietuvos 
Nepriklausomybės laikais prieš pasauli
nį karą. Aukštasis svečias mielai sutiko 
apžiūrėti visas esamas patalpas.

Apžiurėjus patalpas ir visiems susė
dus prie paruoštų stalų, pirmininkas A. 
Bumblis pristatė visus Sąjungos Valdy
bos ir Revizijos Komisijos narius, kurie 
susėdo prie tam tikslui paruoštų stalų.

Pirmininkas padarė platesnį praneši
mą apie Sąjungos veiklą per visą eilę 
metų ir aukštasis svečias su dideliu-dė- 
mesiu klausėsi tokio išsamaus praneši
mo.

Pirmininkas pabrėžė, kad Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje tuo tarpu turi 216 
narių, kurie čia dar ne visi susirinkę.

A. Bumbiiui baigus pranešimą, toliau 
kalbėjo aukštasis svečias, dėkodamas už 
pranešimą ir ragino, kad Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoje, padedam, kitų organiza
cijų, rūpintųsi lietuviško jaunimo padė
timi ir organizuotų lietuvių kalbos pa
mokas lietuviškoje mokykloje. Aukšta
sis svečias savo kalboje pažymėjo, kad 
Brazilija randasi, turbūt, vienintelis 
kraštas, kur Lietuvos Vyriausybės pini
gais, dar Nepriklausomos Lietuvos bu-

*Dra. HELGA HERING
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KALBAMA LIETUVIŠKAI

VILA ZELINA - VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ: prieš minėjimą, jaunimas padeda vai
niką prie Lietuvos Laisvės paminklo pastatyto Lietuvos Respublikos aikštėje

Nuotr. P. R ūksi o

vo įgytas toks didelis turtas, kuris ran
dasi ir dabar.

Toliau sąjungiečių moterų pastango
mis buvo paruoštos vaisšės, kurios už
truko ilgesnį laiką.

J. E. Vyskupo apsilankymas Brazili
jos lietuvių kolonijoje yra nepaprastai 
reikšmingas. Jo buvimo metų dar nekar
tas teks susitikti ir išgirsti jo patarimus 
ir sugestijas to apsilankymo metu.

Reikia tikėtis, kad dar ne kartą teks 
su J. E. Vuskupu P. Baltakiu pasimaty
ti įvairiomis progomis.

Stasys Vancevičius

BUVAI, IR LIKAI MUMYSE

Tik šiandieną sužinojau (gavusi rugsė
jo mėn. "Tėviškės Žiburius" Nr. 37 iš 
rugsėjo mėn. laikraštį: kad Kanadoje už
geso JADVYGA AMBROZAITIENÉ,

Pirmoji, pokario lietuvė dipuke, atgai
vinusi su savo vyru Aleksu Ambrozaičiu, 
"Tautinės dainos ir tautinių'šokių atmi
nimą". Man keista ir nuostabu, kad ne
žiūrint visokių smulkmenų mumyse,net 
spaudą sekantys (gauną ją oro paštu), 
mums Brazilijos paulistams nepranešė.

Jadvyga Ambrozaitienė pasimirė — 
nebėta.
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CHOPP — PIZZA -QUEIJOS -FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333

Kur šaunieji šokėjai, dainininkai, ją 
atmeną? Kur parapijos Bendruomenės 
maldininkai?

Jadvyga — Saulėta mielaširdinga sese 
le, ligonių globėja, tiek pasidarbavusi S. 
Paulo ligoniams, sese, kur buvai, kuo 
buvai? - Niekas nežino.

Ir nežinos — O padėjo, kur galėjo.
Ir jungė jaunimą Lietuvos ateivių į 

bendrą tautinių šokių vienetą, kuriam 
vadovavo jos vyras Aleksas chore. Ir bu 
vo visiems saulėta be "dėmės" nuoširdi. 
Ar menate?

Kas, kur, kada? — Jau nevarbu . 
Jadvyga sukūrė pirmąjį "tautinių šokių 
ansamblį".

Halina Mošinskienė

REKOLEKCIJOS LITUANIKOJ

Vasario 21, 22 ir 23 d. Lituanikoj vy
ko rekolekcijos, Lietuvių Katalikų Kon- 
ferencija, sekmadienį — archyvo “Klėties"
pašventinimas ir, koplyčioj, per Mišias, 
aturvirtinimo sakramentas. Visus šiuos 
aktus pravedė (ar bent juose aktyviai 
dalyvavo) J. E. Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. — Apie visa tai turės būt plačiau 
aprašyta sekančiam ML numery.

H
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MUSŲ ŽINIOS
Kapit. J. Ciuvinskas

J,E. VYSK, PAULIAUS A.BALTAKIO 
PAGERBIMAS KOLONIJOJE

Dvi didžiausios kolonijos organizaci
jos: Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, gražiai 
pagerbė Vyskupu, iš anskto numatytuo
se viešuose susirinkimuose, kur buvo 
nuodugniai aptarti įvairiausi kolonijos 
gyvenimo kultūriniai, švietimo ir kiti 
reikalai.

Pirmas toks susirinkimas Vasario 18 
d. 20 valandą jvyko Šv. Kazimiero para
pijos salėje, kurioje dalyvavo aktyves
nieji Bendruomenaės nariai.

Ponas J. Tatarūnas Brazilujos Lietu
vių Bendruomenės ilgametis pirminin
kas, atidaręs susirinkimą, savo pagrindi
nėje kalboje nušivetė Bendruomenės gy
vavimo ir darbo reikalus, pažymėdamas, 
kad šiuo metu svarbiausias susirūpini
mas yra atgaivinti susilpnėjusius švieti
mo reikalus. Bendruomenė šiais metais 
jau yra sudariusi švietimo sekciją-komi- 
siją, kuri privalės rūpintis rmažesniųjų 
ir vyresniųjų vaikučių pradžios mokyk- 
Įjniais reikalais. Sis švietimo klausimas 
buvo rimtai apsvarstytas su įvairiausio
mis nuomonėmis ir pasiūlymais.

Prie gerų norų ir intensyvaus darbo, 
visi tiki, kad mokinių ir mokytojų ne
truks, nes kovo 9 d. bus diplomuojami 
pernai baigusieji lituanistikos gakulteto 
kursą. Belieka mokėti šj darbą organi
zuoti, kaip tai buvo dar netolimoje pra
eityje.

Tikimasi, kad kultūriniai irypačšvie* 
timo reikalai pagerės, nes prie šio darbo 
pasižadėjo prisidėti Brazilijos Lietuvių 
Sąjunga. Ji turi daugiau išteklių. Bet,ži
noma, jei visas darbas bus tinkamai orga
nizuojamas ir vykdomas.

Po ilgų draugingų diskusijų, užtruku
sių net keletą valandų, visi pasiliko su 
šviesiomis viltimis ateičiai.

Paskutiniuoju kalbėjo J.E. Vysk..P 
Baltakis, kuris savo nuoseklioje kalboje, 
tėviškai suteikė pavyzdžių ir įvairiausių 
naudingų patarimų. Jie mums visiems 
yra begaliniai naudingi, nes Vyskupas 
yra mums visiems lietuviams, šiuo metu, 

' A SLIESORAITIS - G. BAČELIS

AUTO PO S TO
N. S. DAS GRAÇAS LTDA

Rua Chavantes, 211 
Pari - Tel. 93-6294

vyriausias dvasinis autoritetas.
Užsibaigus diskusijoms ir prakalboms, 

visi buvo pakviesti užkandžiams, kuriuos 
suruošė Bendruomenė. Ir užkandžiau
jant dar visi dalinosi įvairiomis mintimis. 
Ir visi turėjo progos pasikalbėti su Vys
kupu, kuris yra labai malonus ir atydus, 
išklausydamas visus, kas tik norėjo su 
juo pasikalbėti.

Antras panašus susitikimas su Vysku
pu jvyko Brazilijos Lietuvių patalpose, 
Vasario 19 d. Tikcsu skirtumu, kad pir
mas susirinkimas buvo labiau techniško 
pobūdžio, nes buvo aptariami visi kolo
nijos reikalai, o antrame pagerbime, bu
vo tik nušviesta trumpai Brazilijos Lietu
vių Sąjungos istorija, ir jos veikla praei
tyje ir dabar. Apsčiai susirinkę dalyviai 
buvo tie, kurie atvyko pareikšti Vysku
pui savo solidarumą. t

Vyskupui atvykus ir apžiūrėjus Mo
kos rūmų patalpas, biblioteką ir arkyvą, 
prasidėjo susirinkimo eiga. Veiklus ir il
gametis Brazilijos Lietuvių Sąjungos pir
mininkas, p. Aleksandras Bumblis, nuo
dugniai apibūdino Sąjungos istoriją. Ka
dangi nebuvo paklausimų, tai sekė Vys
kupo kalba. Vyskupas maloniai atsilie
pė apie Sąjungos gražiai valdomą visų 
lietuvių turtą ir linkėjo, kad ir toliau jis 
tarnautų visos kolonijos kultūriniams ir 
švietimo reikalams; ir kad dabar ruošia
muose naujuose įstatuose būtų aiškiai 
numatyta turto likimas ateityje, kad 
niekas kitas negalėtų juom pasinaudoti, 
o būtų skirtas tik Tėvynės išlaisvinimo 
reikalams.

Negaliu nepaminėti, kad Sąjungos 
valdomas turtas yra puikiai administruo
jamas, nes jai pirmininkauja vienas iš se
nesniųjų Sąjungos narių ir be to ilgame
tis ir prityręs Pirmininkas, o Sąjungos iž
das yra ponios Al. Ambrazevičienės ran
kose, kuri taip oat yra viena iš seniausių 
Sąjungos narių nr todėl ji yra tikra tvirto
vė, Fždo atžvilgiu. Organizacijos gyveni-* 
me, svarbiausia yra patyrusi ir gabi vado
vybė.

Brazilijos Lietuvių Sąjunga, sulig gal - 
mybių, visuomet prisidėjo savo lėšomis 
prie kolonijos veikimo, bet šiais metais 
ypatingai yra pasižadėjusi remti švietimą 
ir kitus kultūrinius veiksnius, kaip tai: 
mokyklas, parodas ir kit.

Baigiant oficialią dalį, dar kartą buvo

malonu girdėti J.E. Vysk. Pauliaus A. 
Baltakio nuoseklius ir praktiškus patari
mus.

Po to visi susirinkusieji buvo pakvies
ti puikiai paruoštoms vaišėms, kurioms 
baigiantis, visi sugiedojo J. E. Vyskupui 
ilgiausių metų, kaip padėką už jo malo
nų atsilankymą ir tėviškus patarimus. 
DAR VIENA MALONI ŠVENTĖ

São Paulo karinės oro bazės komen
dantas, aviacijos pulkininkas Albertas 
Siaudžionis, pakvietė j aavo'namus visą 
grupę lietuvių — organizacijų pirminin
kus ir kitus kolonijos veikėjus bei jau
nystės draugus. Šiose vaišėse dalyvavo 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Jonas Tatarunas su ponia, Bra
zilijos Lietuvių Sąjungos pirmininkas 
Aleksandras Bumblis, prelatas Pijus Ra- 
gažinskas ir visi kiti su žmonomis: Kazi
mieras Ambrozevičius, Vyt. Tumas, Jo
nas Šermukšnis, Henrikas Valavičius, 
Jonas Valavičius, kapit. J. Ciuvinskas, 
dr. Antanas Šiaulys ir dar keli tautie-
z • •ciai.

Reikia gėrėtis lietuvių kilmės pulk. 
Al. Siaudžioniu, kuris jau nebe pirmą 
kartą kviečia lietuvius ir juos pagerbia.

Daug kartų yra kaltinami tėvai, kad 
dėl jų kaltės vaikai, išsimokslinę, atsiža
da bet kokio bendravimu su lietuviais 
ir taip dingsta šios šalies mišinyje. Pulk. 
Al. Siaudžionis gavo labai brangų paliki
mą iš savo tėvelių: jie jj patuošė būti 
puikiu žmogumi, neužmirštant savo lie
tuviškos kilmės. Pulk. Al.Siaudžionis 
neblogai dar kalba lietuviškai, nors be
veik niekuomet jam netenka lietuviškai 
kalbėti. Pulk. Al. Siaudžionis yra vedęs 
ir jo žmona, kilusi iš tradicinės brazilų 
šeimos, yra persiėmusį, kaip ir jos vy
ras, dideliu lietuvišku mandagumu ir vai
šingumu.

Visi dalyvavusieji šioje iškilmingoje 
vakarienėje pasiliko nuošidžiai dėkingi; 
ir linki pulkininkui Albertui Siaudžio- 
niui ir poniai Luiziane geriausios klo
ties. ,

A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

AUTO POSTO
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Jacarei — Tel. 51-4963



Halina Mošinskienė

PAVYKĘS MINĖJIMAS.

kas jame dalyvavo, grįžo, tikriausiai, pa
tenkintas. Minėjome visiems lietuviams 
brangią Vasario 16-tosios datą, 68-sius 
metus Lietuvos Nepriklausomybės. Ji 
buvo minima visame laisvajame pasauly
je, kur bent pora lietuviu gyvena.

Minėjome ir kitą reikšmingą jubiliejų, 
Šv. Juozapo L.K. Bendruomenės bažny
čios 50 m. sukaktį S. Paulo priemiestyje 
V. Zelinuje lietuviu Parapijos. Prisiminė
me maldose ir tos bažnyčios steigėja a.a. 
kun. B. Sugintą.

Iškilmingas pamaldas atlaikė, musu 
visu dideliam džiaugsmui atvykęs Vysk. 
Paulius Baltakis, koncelebruojant prel. 
P. Ragažinskui, kun. Antanui Miliui, 
kun. A. Gaidžiui, kun. Pr. Gavėnui ir da
bartiniam parapijos klebonui kun. J. 
Šeškevičiui. — Jungtinis choras — L.K. 
Bendruomenės ir šv. Kazimiero parapi
jos, vadovaujant maestro Viktorui Tata- 
rūnui, pritariant "vargonams" F. Gir- 
daaskui, nuostabiai gražiai giedojo visas 
giesmes. Taigi, pastebėsiu: "'Kai yra nuo
širdus noras pagerbti svečiu, mumyse 
randasi ir jėga". Ypač sujaudino giesmė: 
"O, Visagali, kai Tavo šalį apleisiu..." 
— Apsižvalgiusi, jau tiek daug, sunkiai 
besuskaitomu širdžių užmigo amžiname 
poilsyje... — O pažvelgus j aukštį, kur 

'dar išlikę tie brangus širdžiai a.a. Anta
no Navicko tapybos darbai, rodėsi, tarp 
šviesos kandeliabru skrajojo vėlės — var
du prisiminimuose, j u šypsenos, ju aša
ros, net skriauda...

Jaunas skambus J. E. Vyskupo Pau
liaus Baltakio pamokslas buvo graudus 
bet drauge ir drąsos priduodąs — "bud
riui vengti pinkliu" ir tikėti j vienintelę 
maldą kurioje Kristaus kančia ir meilė 
mus jungia su Dievu.

Vasario 16-sios šventės minėjimo svečias Vysk. Paulius A. Baltakis ir dalis minėjimo dalyvių.
Iš kairės St Vancevičius, A. Bumblis, V. Tatarunienė, kun. Pr. Gavėnas, Vyskupas ir J.Valavicics

Nuotr. P. Rukšio
choras "Volungė" vad.Lucia Banytė, 
prie piano Claudia Cecilia Daniel. Labai 
apgailestauju, kad viso choro tepasirodė 
6 vyrukai ir 6 mergaitės. O kur visi kiti?

Didžiausj pasisekimą turėjo "Ratu
kas' — liet, mokyklos mažųjų grupė,ku
riai jau keletą metu vadovauja Liucija 
Banytė, o jai pagelbsti Regina Celia Kar- 
sokas. Čia pasijutau tokia senutė. Juk 
tie mažiukai, yra mano buvusiu muki- 
niuku Vaikai. — "O vis dėl to darbas bu
vo ne veltui..." pati sau sumurmėjau. 
Tad sveikinu jaunas mamytes ir ju prie
auglį. Dainuokite ir šokite ir kalbėkite 
tėvu, protėviu kalba.

"Rūtelė'' — vad. Marcia Pavilonts, tai 
linksma grupė, tik skraidė po sceną, kaip 
Lietuvos lankose jaunimas.

pildant savo pajėgomis tą jau subrendu
sio jaunimo liet, šokiu ansamblį.

"Gyvasis paveikslas"? - Idėja, labai 
prasminga, deja, nutęsta ir "ant greitųjų 
režisuota". Poetiniai išgyvenimai, sunkūs 
ir slegiantys, beviltiški. Lietuva gyvena 
ir gyvens tik nauja diena, nauja viltimi, 
su skriauda, bet savu širdžių drąsa ir ryž
tu. — O mes turime ne "ašaroti", o iškė
lę šūkį "Laisvės Lietuvai", per tolimus 
vandenynus ir kalnynus tiesti jai drąsią 
ir kietą ranką. Ir grūdinti jaunąją kartą 
taip, kaip grūdino ją mūsų seneliai mūs 
tėvus.

Ačiū, skaisčiajam jaunimui už visą 
programą, ačiū tiems visiems kurie ją 
paruošė. Broliai tėviškėje irgi ja galės 
atsigaivinti.

Po pamaldų tvarkingai visi ėjome 
prie Laisvės paminklo. Ten Vysk. P. 
Baltakis padėjo gyvą trispalviu gėlių 
vainiką — ar reikia paaiškinimu? ...

O pats seniausias "Nemunas" - vad. Gaila, kad ne visi bendrai galėjome 
Silvia Bendoraitytė Machado, tai, visiems ia pasidžiaugti. Salėje buvo daug "mažu 
kt. paskatinimas neatsilikti ir tęsti, pa- vaiku" riksmo, bet ir daug tuščiu kėdžit
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Oficialioje (meninėje.) programoje 
buvo kalbos, sveikinimai organizacijų 
atstovu - esmėje: "Išeivijos lietuviai vi
sa širdimi nori savitarpio draugiško su
gyvenimo, o savo tiktajai tėvynei - Lie
tuvai, Laisvės....

Meninėje dalyje pasirodė jaunimo

i r a or/n >1 n it r ■ ■ ■ a i ■m r i* it n r w t i*i tawi» art ,

KULTŪRINIS K AZ I M I E R I N I S FONDAS- : 
i; FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO 3

I >

o 1. Kazimieriniu Metu Ruošos komitetas............................ Cr. 1.000.000 L
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai.................... Cr. 5.000.000 ■<
3. šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko, SJ, atminčiai ... Cr. 1.000.000

;; 4. Kun. Dr. J. Prumskis MŪSŲ LIETUVAI......................Cr. 2.240.000
5. Jadv.Grigiené (USA) Marytės Bumblienés atminčiai . .Cr. 557.000 :

Advokatas
ALFONSAS ALIONIS

OAB S/P 43890
Advogado - Contador 

Av.Prestes Maia,241 - 7° and. cj.7O9 
CEP 01031 - Centro - São Paulo

Telefones: 228-7088 escrit.
918-2196 resid. _

6. S. Paulo "Palangos" skautai......................................... Cr. 200.000
7. Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai.................. Cr. 2.000.000
8. Antanas Gaulia MŪSŲ LIETUVAI........................... Cr. 1.000.000
9. Vaclovas Kontautas......................... . . . . . Cr. 50.000
10. G. Bačelio ir A. Sliesoraičio vardu........................... Cr. 500.000

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS [ KK FONDĄ



MŪSŲ ŽINIOS
VYSKUPO LANKYMOSI 

PROGRAMA
Vasario 24 ir 25 Vyskupo susitikimas 

su Peruibės lietuviais.

Vasario 26, 27 ir 28 Vyskupo susiti
kimas su Rio de Janeiro lietuviais.

Kovo 1 d., 19 vai.: iškilminga jubilie
jine Vakarienė — Vyskupo išleistuvės.

Kovo 2 d.: šv. Kazimiero šventė Moo- 
koje.

Kovo 4 d.: Vyskupo išlydėjimas j 
Montevideo (16,30 vai., skrydis Pluma 
nr. 502).
NAUJAS INŽINIERIUS

JONAS EDSON CHOROCIEJUS 
baigė inžinerijos mokslus Instituto de 
Ensino de Engenharia Paulista (IAPA) 
ir vasario 18 diena gavo civilinės inžine
rijos diplomą. Inž. Jonas Edson yra Ai
dos Greičiūtės ir Jono Chorociejaus sū
nus. Naujas inžinierius dirba su tėvu, 
kuris turi industrialinių kompresorių in
dustrijų AG G — Acessórios Gerais de 
Compressores Técnica e Comércio Ltda. 
Sveikiname nauj^ inžinierių ir linkime 
daug sėkmės darbe ir gyvenime.

AUKŠTAS PAKĖLIMAS

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK/

ŠV. KAZIMIERO ASMENINĖ LIETUVIU PARAPIJA

J. E. Vysk. PAULIAUS A* BALTAKIO dalyvavimo proga 
šv. Kazimiero parapijos Globėjo šventėje.

dalyvaujant LIETUVIŲ VYSKUPUI

sekmadienj; kovo 2 dieną 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

' - .jį

PROGRAMA
16 vai. LIETUVIŠKOS PAMALDOS
— procesija su Šventojo statula
- MIŠIOS, kurias laikys J.E.Vysk.

Paulius A. Baltakis
— trumpa meninė dalis
- suneštinės vaišės

Tautos Giolsėgo
S Šveutt.

Šv. Kazimieras
Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių jaunimo globėjas

3 g- c.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Iš "Diário Of leidi", sužinojom, kad 

lapkričio 5 dienų mūsų kolonijos veikė
jas ir V. Zelinus gyventojas JEROSL A 
VAS ARADZENKA, tarnaująs karinėje 
policijoj, buvo pakeltas j "Tenente coro
nel" laipsnį, tai yra j papulkininkus. 
Sveikiname.

DĖMESIO!
Lietuvių kalbos pamokom V. Zelinoj 

bus galima užsirašyti kovo 1 dieną nuo 
14 iki 16 vai. Jaunimo Namuose salėje 
n r. 4,

Pamokos prasidės kovo 8 dieną. Lau
kiame daug mokinių.

LIETUVIU KOLONIJA AUGA

Vasario 3 Janete ir Arnaldas Zizai su
silaukė ne vieno, o dviejų kūdikių. Tai 
dvynukai Andrius ir Edvardas. Abu svei
ki, kaip atsigavusi ir motina.

Jei vienas kūdikis, kuris gimsta, yra 
Dievo šypsnys žmonijai, tai du - tikras 
Dievo pasitenkiii'mns. Tad šiuo įvykiu 
džiaugiasi ne tik tėvai Janetė ir Arnol
das, seneliai Vladas ir Elena Zizai bei 
Vytas ir Jadvyga Nikitin ir proseneliai 
Jonas ir Valerija Makusevičiai, bet ir 
visa kolonija. Ir linkime, kad Augščiau- 
siasis tęstų laiminti šių gražių lietuviškų 
šeimų.

Ona SERMUKSNIėNĖ
Julia SKISTIMAS
Olga TALAIKISGALO
OnaSERBENTAITÉ

OPSENDORF
Adelė VAITKEVIČIUS
Amanas KUČINSKAS
Vaclovas PUTVINSKIS 
Gražvydas BACELIS 
Jonas GERULAITIS
Povilas URBONAS
Feliksas MEILUS
Jonas KASELIŪNAS
T.P. DAUGINTIS/

T.K. RAUDELIONAS Cr. 520.000

Cr. 150.000
Cr. 75.000
Cr. 150.000

Cr. 150.000 •,
Cr, 150.000
Cr. 150.000
C r. 150.000
Cr. 250.000
Cr. 200.000
Cr. 150.000
Cr. 300.000
Cr. 780.000

P I E T Ū S-P A 6 E R B I M AS

Rengia Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
1986 m. kovo 9 d., 12,30 vai.
Sąjungos - Aliança salėje
Rua Lituânia, 67 - Moóca

— (teikimas pažymėjimų baigusiems Lietuvių Kalbos ir Kultūros kursų 
PUC Unb^rsitete
— Pagedimas to paties kurso dėstytojų
— Pr.rarbimas trijų visuomenininkų, kurie daugiausia pasižymėjo 1985 
m?..ais Lietuvos išgarsinimo veikloje.

Rezervuoti bilietus iš anksto — tel. 63.73-44/ 274.51-16
c

Alfonsas LISAUSKAS 
Juozas GAVĖNAS 
Maria PALECKIENĖ 
Mečys PALECKIS 
Vincas TŪBELIS 
Juozas KUPSTAITIS 
Vincas Šukys 
Arnaldas ZIZAS 
Veronika PAKALNIŠKIS

Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000 
Cr.250.000 
Cr.300.000 
Cr. 160.000
Cr.200.000
Cr. 150.000

CURSO ®
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338
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