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Neužmirštami praeities vaizdai

Nuo apyaušrio dundėjo sunkūs vario 
• būgnai. Jie budino žmones, kėlė ramiai 
snaudusi pavasarį. Jų garsas pasitiko ir , 
bažnyčion beskubančius: važiuojantieji 
dar greičiau suragino arklius, pievų take
liais ar paupiais traukiantieji — žingsnj 
paspartino.

Jau brėško’.

Bažnyčia pilna žmonių. Daugelis nak
tį čia praleido. Budėdami ir laukdami. 
Ten, prie šalutinio altoriaus, stovėjo pa- 

. rapijos jaunuoliai, vaizduoją Romos sar
gybinius. Čia pat ilsėjosi lino drobulėn ' 
įvyniotas Kristus, o Viršuj, gėlėse, sken
do Švenčiausiasis...

Pro plačiai atvertas bažnyčios duris 
nesulaikomai veržėsi žmonių srovė. Prie 
altoriaus neramiai sukinėjosi vaikai, dai
rydamiesi tai j karste gulintį Kristų, tai 
j zakristijos duris, tai j vargonus, kurie 
atrodė luš, neišlaikydami choristų ir vi
sos apylinkės muzikantų, susinešusių dū
das, klarnetus ir smuikus, kad tik "viso
kia dvasia galėtų garbinti Viešpatį".

Nuskambėjo varpelis. Žilagalvis kuni
gas, apsisiautęs sniego baltumo kapa, nu
skubėjo prie prisikėlimo laukiančio Kris
taus. Žmonės, kaip vienas, siūbtelėjo • 
ton pusėn. Vėl, kaip kiekvienais metais, 
vienam buvo paduota nešti mirtį nugalė
jusio Kristaus stovylėlė, kitam kryžius, 
perjuostas raudona stula, trečiam Vely
kų žvakė. .

Kunigas prisiartino prie Švenčiausio
jo. Prisikėlimo valanda čia pat. Ir kai po 
akimirksnio jis, laikydamas monstranci
ją rankose, atsisuko į žmones — visa Baž 
nyčia sudrebėjo galinga pergalės giesme:

— Linksma Diena mums nušvito...
Si giesmė užtvindė visų širdis. Ši ga-
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Lyg ją savo rankose būtų Likęs. Lyg jis
būtų davęs ženklą nubust rytui, atgimti davo jau aukštai pakilusi saulute 
pavasariui čiulbėti paukščiams ir visas Jaunimas ^betverdamas skubėdavo 
pievas saules spinduliais nužerti. prie vežjmŲ( rausdamiesi šiene suslėptu
Giesmės žodžiais žmonės guodėsi ir ra- įvairiaspalvių margučių ir čia pat,kalen- 

minosi. Dažnas nesuprasdavo, ko jam vi- darni j dantis, tikrindavo, kieno stipres- 
su kūnu eina šiurpas, ko rieda skruostais nis. Vyresnieji klupinėjo prie kairiojo al- 
ašaros. Ko liūdna ir graudu šioje linksmy- toriaus, atrinkinėdami savo pašventintus

tiems... 0 šypseną dar labiau nuskaidw.

lingoji giesmė, kuri veržėsi iš žmonių 
krūtinių, kuri gaudė vargonais, skambė
jo trimitais, verkė smuikais... O procesi
jai išslinkus šventoriun, ją pasitiko trenks- 
mininkai būgnai ir patekančios saulės 
spinduliai. Už varpinės sproginėjo para- . 
ku užtaisytos beržo kaladės. Velykinės 
giesmės ritmui pritarė ir Velykų varpai, 
aidėdami kloniais...

Ir niekad, rodos, nejuto senasis varpi
ninkas tiek savy jėgos, kiek šį saulėtekį.

bes ir pergalės procesijoje? . Tačiau kiek
vienas jausdavo, jog šios ašaros yra ne » 
sielvarto, o tikėjimo ir meilės ašaros.

Ir kai procesija, apėjusi trečią kartą 
aplink šventorių, grįždavo bažnyčion, vi-

ryšulėlius su velykiniais valgiais...
Po valandėlės vėl visais keliais riedėda

Linksmų Šv. Velykų linkime
si nušvitusiais veidais klausydavosi Auš
rinės, paskui mišių, pamokslo — ir vely
kinių giesmių grožybės.

Po pamaldų jie pasipildavo j švento
rių, spausdami pažįstamųjų rankas, bu
čiuodami skruostus, linkėdami vieni ki-'

visiems mūsų skaitytojams, 
rėmėjams ir bendradarbiams!

"MŪSŲ LIETUVA"
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vo įsismaginę vežimai, vėl takais ir kele
liais pasišokinėdami grįždavo vaikai...

Ir rodos jau iš tolo šviesdavo jiems 
kiemo sodybos, baltuodavo smėliu dar 
vakar nubarstyti takeliai, akj traukdavo 
sutaisytos lysvės...
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Trobų vidus blizgėdavo. Vienoje ker
tėje stovėjo balta drobe užtiestas stalas, 
o ant jo velykiniai valgiai: su tradiciniu 
kumpiu, paršiuku, paukštiena, skaniai 
kvepiančiu "čigonu", pyragais ir kitais 
skanumynais-. 0 vaikų nenuslysdavo 
nuo kiškio dovanų — margučių.

Pašlakščius švęstu vandeniu Velykų 
stalą ir sukalbėjus maldą, visi sėsdavo 
"atsigavėti" iškilmingais pusryčiais. Po 
ilgo gavėnios pasniko visi valgydavo, 
kiek tik širdis geidžia. Čia pat prasidėda
vo ir margučių mušimas. Ypač raginda
vo neatsilikti su kumpiu — žiūrėti, kad 
trečią dieną liktų tik kaulas, kurį, nune
šus galulaukėn, galima būtų užkati že
mėn, kad tik, gink Dieve, vasarą ledai ja
vų neišdaužytų.

Po pusryčių prasidėdavo kitos nesus
kaitomos linksmybės. Ypačiai jaunimui. 
Vieni mušė kiaušinius, ieškodami stip
riausio, kiti jais mainikavo, ritinėjo arba 
plukdė loveliuose ant ežero. Vėl kiti sku
bėjo j kluonus ar sodus pasisupti įtaisy
tose sūpynėse. Lalauninkų būriai eidavo 
per kaimus, su giesmėm ir dainom, vilio
dami kiaušinius, merkdami akį mergi
nom, krėdami išdaigas. Visais kaimais 
skambėdavo dainos, muzika ir juokas...

I pavakarį atbildėdavo vežimas su 
marškomis uždengtu kubilu vandens. 
Smalsuolių būriai sekdavo vežimą, pra
šydami parodyti, ką gi jie ten taip gabe
na. Tada vežėjai nuimdavo nuo kubilo 
marškas ir, pasėmę kaušą vandens, šiup- 
teldavo smalsuoliams. Kiek būdavo tada 
juoko. Ir niekas nepykdavo. Žinodavo, 
kad daugiausia vandeniu aplietas turės
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gerą sveikatą, susilauks Dievo palaimos...
Saulei pasislėpus, dar ilgai lietuviškas 

kaimas džiūgaudavo, o senieji kalbėdavo
si apie naują sėją, naują vasarą ir naują 
derlių...

Tai šitaip Lietuvos kaimas šventė Ve
lykas Nepriklausomoje Lietuvoje.

Šiandien pro Aleliuja girdime Lietu
vos raudą ir dejas. Ten siaučia svetimieji 
netikėliai, naikindami ir gražiuosius lie
tuviškųjų Velykų papročius.

Tačiau Velykų Dieną tauta atnaujina 
tikėjimą teisingumu pergale. Kristus, ne- 
pavydėjęs Marijos žemės vaikams savo 
žaizdų, nepagailės jiems ir savo prisikėli
mo laimės. Velukos kartoja pažadą, kad 
kančios baigsis,ir sugrįš linksmos Vely
kos laisvės pavasario gaivinamai Lietu
vos žemelei.

Tad — Aleliuja.

PALAIDOTAS KUN. J. ZDEBSKIS

Vasario 10 dieną Rudaminoje, Lazdi
jų rajone, palaidotas autoavarijoje tragiš
kai žuvęs Rudaminos klebonas kunigas 
Juozas Zdebskis. Velionis buvo žymus _ 
religinės laisvės ir tikinčiųjų teisių gynė
jas, drauge su kun. Alfonsu Svarinsku ir 
kun. Sigitu Tamkevičium 78-tų metų 
lapkričio 13 dieną Lietuvoje įsteigęs TI
KINČIU TEISĖM GINTI KATALIKU 
KOMITETĄ. Per penkerius viešos veik
los metus Komitetas paskelbė daugiau 
kaip 50 svarbių tikinčiųjų teises ginančių 
dokumentų, kuriuos pasaulyje yra pla
čiai išgarsinusi užsienio spauda.

71-mų metų lapkričio 11 dieną kun. 
Juozas Zdebskis Kauno liaudies teisme 
buvo nuteistas vieneriems metams lais
vės atėmimo už vaikų katekizavimą Prie
nų bažnyčioje. Prisiminkime bent kele
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tą sakinių iš šia proga jo pasakytos teis
minio gynimosi kaibos:

"Kai ateistų grupė, atėjusi į bažnyčią, 
paklausė, ar aš žinąs, kad vaikus mokyti 
yra draudžiama, atsakiau tais pačiais žo
džiais, kuriais pirmieji Jėzaus mokiniai 
paaiškino aukščiausiam žydų teismui: 
"Dievo reikia klausyti labiau kaip žmo
nių... Vaikus mokiau tikėjimo tiesų dėl 
to, — toliau teismo salėje kalbėjo kun. 
Zdebskis, — kad toks yra Kristaus reika
lavimas... Pirmiausia Kristus reikalauja 
nė vieno žmogaus nelaikyti savo priešu... 
Niekas kitas nėra išdrįsęs statyti tokio 
reikalavimo. To neišdrįso nė komunistų 
partija... Piliečių gerovė negali būti su
prantama be tėvų teisės į savo vaikus... 
Kai tėvainoori, kad vaikai susipažintų 
su religija, kad jie išmoktų religinių tie
sų, — juos siunčia pas religijos mokytoją. 
Teisė į sąžinės laisvę ir teisė j vaikų auk
lėjimą priklauso prie pagrindinių žmo
gaus teisių, kurios yra įrašytos į Visuoti
nę Žmogaus Teisių Deklaraciją..."

Taip kun. Juozas Zdebskis gynė religi
nę laisvę ir pagrindines žmogaus teises 
sovietiniame liaudies teisme.

Grįžusį į laisvę kun. Zdebskį saugu
mas nuolat sekė ir persekiojo. Jam nebu
vo leista įsidarbinti savoje Vilkaviškio 
vyskupijoje. Dėl to buvo paskirtas Šila
lės vikaru, Žemaitijoje. Tik vėliau galėjo 
grįžti j savo vyskupiją ir buvo paskirtas 
Šlavantų klebonu.

Žinia apie autoavariją, kurios auka ta
po kun. Juozas Zdebskis, daugeliui savai
me primins šį ir kitus terorizmo faktus. 
Ji ypač primins kitą autoavariją, kurioje, 
81 metų lapkr. 24 d. pastūmėtas po sunk 
vežimio tatais, Vilniuje žuvo lietuviško
sios Helsinkio grupės narys kun. Bronius 
Laurinavičius.

GYVENIMO LAIKAS

Argi pražuvo be naudos 
Manasis laikas?. 
ir geros mintys ir darbai. 
Miegokit amžini vergai, 
Jus nepažadins laisvės vaikas.

Kada nekaltą kūdikį matau.
Taip gražų, kaip lelijos baitą žiedą.
Man laimės ašaros per veidą rieda.
— Atsimenu, kad aš toks pats

buvau...

Biliūnas
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CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
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Kun. Juozas Prunskis

SUSITIKIME DANGUJE

Kartą j klebonijos duris pasibeldė vy
ras. Kai kunigas atidarė duris, išgirdo 
keistą sveikinimą:

— Kunige, ar norite paspausti atsiver
tusio girtuoklio ranką?

Ir toliau jis taip pasakojo:

— Kitados turėjau gerą darbą, puikią 
šeimą, gražu namą. Bet — ėmiau skęsti 
alkoholyje.

Vieną dieną suskambėjo telefonas dar
bovietėje ir išgirdau žodžius: “Jei nori 
pamatyti dar gyvą sūnų, skubėk namo“. 
Nusiskubinau j butą, kur gyvenome, nes 
namus jau buvau pragėręs. Sūnui sunk
vežimis buvo pervažiavęs koją ir dalį klu
bo. Jis buvo bemirštąs. Kai aš klūpojau 
prie jo lovos, berniukas apkabino mano 
ranką ir silpnai kalbėjo: “Tėveli, aš ta
vęs nepaleisiu, kol man neprižadėsi susi
tikti Danguje“.

Jo sekantis atodūsis buvo paskutinis. 
Žmona padėjo atlenkti jo stingstančius 
pirštus, bet jie tebelaiko mano ranką. 
Nuo tos dienus aš nepaėmiau stiklelio...

To mirštančio berniuko raginimas su
sitikti Danguje turi rasti atgarsį kiekvie
nu mūsų širdyse. Susitikti Danguje su 
musų geriausiais, tauriausiais žmonėmis, 
su mūsų tautos šventais kankiniais dabar 
ilgas kančias pakeliančiais dėl savo įsitiki
nimų, mirštančiais kalėjimuose ir ištrė
mime, susitikti su šventaisiais, kurių pa
vyzdys mums rodo kelią.

Liurdo mergelės, kuri savo akimis ma
tė Marijos pasirodymą, Bernadetos Su- 
birutės šventąją paskelbimo dieną popie-^ 
žius savo pamoksle pažymėjo:

<

— Šventieji tai lyg astronomų telesko
pai. Kaip teleskopu galima pamatyti aki
mis nematomas žvaigždes, taip šventųjų 
dėka galime įžvelgti tas amžinąsias tiesas, 
kurias pasaulio kasdienyiaė pridengia 
nuo mūsų akių.

Taigi, siekdami šviesaus susitikimu am
žinybėje, mes turime daugiau mokytis 
iš šventųjų pavyzdžio.

— . į - JĮ r-wr-r-rW,M"‘"" ■■

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

Dra.HELGA HiBING
MÉDICA - GYDYTOJA 

homens senhoras crianças
Rua Quart i m Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a das S às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

margučiai.

Jean Pierre de Caussade parašė knygą; 
“pasivedimas Dievo Apvaizdai“ (Aban
donment to Divine Providence“. Tame 
veikale man įstrigo viena <abai įsidėmėti
na mintis:

— O, kad gi karaliai ir jų ministerial, 
Bažnyčios kunigaikščiai ir eiliniai žmo
nės žinotų, kaip lengva jiems tapti šven
tais. Viskas, ko jiems reikia, tai:

ištikimai pildyti paprasto krikščionio 
pareigas,

būti sąžiningam savo luomo pareigose, 

džiaugsmingai sutikti visus sunkumus, 
kuriuos jiems gyvenimas atneša,

ir pasivesti Dievo valiai visuose kentė
jimuose.

Taigi, tie keturi punktai labai visiems 
svarbūs, siekiant šviesios amžinybės.

Plačiai pasaulyje žinomas tėvas Pijus- 
Padre Pio, kuris turėjo savo šone, ranko
se tokias žaizdas, kokias Kristus turėjo, 
davė tokj patarimą:

— Palik praeitį Dievo gailestingumui, 
palik ateitį Jo rankose, mylėk Jį ir tar
nauk Jam dabar.

Tai giliai įsimąstytinas patarimas. Mū
sų dėmesys turi būti sukauptas j tobules- 
•nj gyvenimą dabartyje.

Tiesa, esame žmonės, su žmogaus silp
nybėmis. Pasitaiko suklupimų. Ir tada 
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disimintinas J. Powell patarimas, kuri sa
vo knygoje “Jis palietė mane“ (He Tou
ched Me), kur kalbama apie Viešpaties 
laiminantį palietimą, taip autorius išsi
reiškė:

— Vienintelė tikra klaida, tai nieko 
nepasimokyti iš klaidos. Kiekvienas su
klydimas tai įspėjimas, kad esame silpni, 
kad turime laikytis vadovaujančios Vieš
paties rankos, kad turime vengti blogų . 
progų ir būti ryžtingi ateičiai, kad kiek
viena klaida mus pamokytų ateityje tokii 
suklydimų išvengti.

Kai buvo laidojama šv. Teresėlė Vai-’ 
kelio Jėzaus, ant jos kapo buvo pastaty
tas medinis kryžius su užrašu— mintimi 
iš jos dienoraščio:

— Aš leisiu laiką Danguje, darydama 
gera žemėje. ,

Tai kiekvieno gero žmogaus šūkis: 
jaučia žemėje leisti laiką darant gera, 
kad tą galėtume tęsti ir amžinybėje.

Vienas visiškai aklas anglas nakčia vis 
nešdavosi žibintą. Kai jam žmonės saky
davo — “Kamgi nešies, juk vis tiek jis 
tau nešviečia,nematai“, — jis atsiliep
davo:

— Aš nešuosi ne tam, kad pats neuž- 
griūčiau ant kitų, bet tam, kad kiti, ma
tantieji, ant manęs neužgriūtų.

Lai mūsų visų krikščioniškojo tauru
mo švieselė būna taip skaidri, kad nie
kas prie mūsų priartėjęs neatsidaužtų, 
kad matytų tą tyrą kelią, kuris mus vi
sus vestų j susitikimą Danguje.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI I 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI



Antanas Diítkus

~;.'V ■

MUSU LIETUVA NR. 12(1951) 1986.111.27

BALYS GAIDŽIŪNAS sąmoningais prasimanymais klaidina skai
tytoją.

IS LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS
PAPILDYMO

Pereitais metais Amerikos J.V. Lietu
vių Enciklopedijos leidykla, (leidėjas 
Juozas Kapočius), paruošė ir išleido tris
dešimt septintą papildytą enciklopedijos 
tomą. Pirmieji trisdešimt šeši tomai bu
vo išleisti prieš šešiolika metų. Per tą lai
ką daug kas pasikeitė; nesibaigiančia tėk
mė gimė naujos gyvenimo apraiškos, iki 
šiol negirdėti mokslo išradimai, kurie už
gimė žmonijos istorijoj dar neatidengtus 
plotus. Po daugelio metų atsirado plyšių, 
kuriuos pats istorijos kitimas vertė papil
dyti naujais daviniais. Mat, Enciklopedi
ja yra informacijos mokslinis leidinys ir, 
pagal istorijos eigą ir jos vystymąsi, turi 
būti aktualus ir teisingos jame išdėstytos 
informacinės žinios. Va, dėl to ir buvo 
reikalas išleisti Enciklopedijos trisdešimt 
septintą tomą ir sudėti jame tai, kas yra 
naujo pasiekta pasaulyje ir tautoj visose 
gyvenimo srityse, o taipgi ištaisyti pasi
rodžiusias klaidas bei netikslumus pir
muose tomuose.

Siame Enciklopedijos papildymų to
me yra pateikiama žinių ir iš lietuvių 
gyvenimo Brazilijoj. Išvardinti yra keli 
pavieniai asmenys, žinoma, leidėjų ir re
daktorių manymu, kuo nors ypatingai 
išsiskyrę yra iš kitų, jų užsiėmimas ir 
įnašas j visuomeninį bei kultūrinį lietu
vių gyvenimą. Enciklopedijos leidėjams 
talkininkavo straipsniais ir informacijo
mis apie Brazilijos lietuvius, šie bendra-^ 
darbiai: Povilas Gaučys, Klemensas Jūra, 
P. Kasulautis, Alg. Mošinskis, J. Tataru
nas ir kt.

Apie šios žemės mažą lietuvių kolo-
niją prirašyta daug, tačiau duoda skai
tytojui labai siaurai ją pažinti ir apytik
riai susidaryti aiškesnį tautinio, kultūri
nio bei religinio gyvenimo vaizdą. Suži
nome iš jos dar ir tokių dalykų, apie 
kuriuos niekas iš mūsų čiabuvių negir
dėjo ir jų rimtumu tenka paabejoti.Pri
rašyta daug, bet netrūksta ir netikslumų 
kurie, galima spręsti, padaryti sąmonin
gai pačių informatorių nuožiūra.

Aprašomajame skyriuje apie Brazili
jos lietuvius, ypatingai skaitytojo dėme
sį kreipia pavardžių atranka, pavyzdžiu]

"Bumbulis Aleksandras, spaustuvinin
kas, vsm. veikėjas, ir. LE XXXVI..."

DR.PAULO ŠLEPETYS |
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA
L IPO ASPIRAÇÃO

Rua Augusta, Z 709 — Conj. 32 
Fone; 881-8077 — Hor. 12—18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

VELYKŲ RYTAS

Mačiau mergaičių akyse linų 
žydėjimą,

Kada jos kunigui po kojom bėrė 
Pražydusių^palazdžių pirmus 

žiedus.
Varpų skambėjime pakilę 

paukščiai
Kėlė saulę iš miškų platybės, 
Kaštanų šakose maištavo vėjas, 
Jie šaukė žemei, dangui, 
Kad prisikėlė, kad prisikėlė!
Buvau su jais, svetur klajojęs 

brolis,

Sugrįžęs iš namų šaltinio 
pasisemt vandens,

Nuplauti veidą, dulkių 
užneštas akis,

Kad vėl aiškiau matyčiau
Tą savo žemės vargą, skausmą, 
Kada nužmogintas žmogus

Velykų rytą
Išsineria iš pinklių svetimų 

ir šaukia:

Jis prisikėlė, jis prisikėlė!

Prieš šesioliką metų toje pačioje En
ciklopedijoje to asmens pavardė ir var
das buvo įrašyti teisingai — Bumbi is 
Aleksandras, o dabar, pataisytame to
me atsirado "engraçadinho" ir bando 
pašposauti iš rimto ir atsakingo darbo. 
Skaitome toliau:

"Bakšys Simas, mokytojas, žr. LE 
II, mirė Brazilijoj. | Braziliją atvyko 
1936 mokytojauti lietuviškose mokyk
lose, redagavo ir leido jaunimui žurnalą 
Jaunųjų Žiedą ir vaikams žurnaliuką 
Mažųjų Pasaulį;... Trejus metus redaga
vo Bumbidio leidžiamąjį savaitraštį Ži
nios..."

Visa šio krašto saujelė lietuvių žino 
gerai ir prisimena, kad žurnalą "Jaunųjų 
Žiedą" leido Konstantas Uckus, o reda
gavo Antanas Dutkus. Enciklopedijos

• - bendradarbis ir informatorius apie Brazi
lijoje gyvenančius lietuvius, ką praeityje 
jie paliko, kaip ir ką jie dar išgali pasi
reikšti visuomeniniame gyvenime po 60 
metų emigrantinio gyvenimo buities, -

SKAITYK IR PLATINK 

"MUSŲ LIETUVĄ "

ADVOCACÍÃ E INOVEIS 
EDSON DEOMKINAS

COMPRAS - VENDAS -
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS ' ■» ® a

2 • Vila Sacadura Cabral - S. André

Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL
Direito TRABALISTA

Av. Novo Horizonte, 213 - Coni.

Enciklopedijai paduotos žinios bei in
formacijos apie žmones, visuomenę, or
ganizacijas turi būti dokumentuotos, tik
ros, neperdėtos, o ne paties informacijų 
autoriaus vaizduotės sukurtas padarinys. 
Enciklopedija juk yra mokslo kūrybos 
vaisius, skirtas milionams, kad iš jos sem
tųsi žinių ir nežinomų įvykių reiškinius 
pažinių.

Kas turi pirmuosius 36 enciklopedijos 
tomus, negalima praleisti neisigįjus ir pa
pildomasis 37-tas tomas, nes tai yra dva
sinis lietuvių emigrantų turtas, nežiūrint 
to, kad jame rasta sąmoningų iškraipy
mų ir aiškiai jaučiamų diskriminacijų.

VERTINGA KNYGA
Čikagos Lietuvių Jaunimo Centre buvo 

surengtas susipažinimas su neseniai išleis
ta jėzuito kunigo Juozo Vaišnio knyga 
„Praktinė lietuvių kalbos vartosena’ 
Knygos parengimui autorius pasinaudojo 
daugelio kalbininkų darbais, taip pat Lie
tuvoje atliktomis kalbinėmis studijomis, 
jas apvalius nuo komunistinių priemaišų. 
Veikalas yra skirtas ypač jaunimui, sie
kiančiam tobulintis lietuvių kalbos varto
senoje. Su naujai pasirodžiusia knyga vi
suomenę supažindino prof. dr. Bronius 
Vaškelis, prof. Petras Jonikas ir pats au
torius — kun. Vaišnys. Knygos išleidimų 
finansavo Amerikos lietuvių bendruome
nės kultūros taryba.
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"MALDOS DIENOS' TEKSTAS

Sv. Sosto Nuncijus Brazilijai (1985, 
X.16) raštu pranešė Brazilijos Vyskupu 
Konferencijos (CNBB) pirmininkui kard. 
Ivo Lorscheiter, jog "Sv. Tėvas būvu su
pažindintas su tekstu BKK-jos praves
tos MALDOS DIENOS už Lietuvių Tau
tą ir kitus kraštus, kur laisvė yra suvaržy
ta".

Man itin buvo smalsu, koks tas Mal
dos Dienos tekstas, su kuriuo Popiežius 
buvo supažindintas. Gal vyskupu tam 
tikslui sustatyta malda? Tad ir užklau
siau, pirmiau raštu, paskui ir asmeniškai, 
BVK-jos generalinę sekretorių, Dorn Lu
ciano Mendes de Almeida. "Tai tekstas, 
kurj Tamsta man įteikei", atsakė. "Aš 
tik pridėjau lydraštį ir pasiunčiau visiems 
vyskupams". Tam įrodyti, iš CNBB Bra- 
silijoj archyvo ištraukdinęs ir parūpinęs 
xeroxa, man prisiuntė to "teksto" nuo
rašą. O "tekstas" — tai ML-vos išleista 
portugališkai brošiūra "45 metai vienas 
tautos kryžiaus kelio" ir gen. sekretoriaus 
lydraštis vyskupams, užvardintas "Kvieti
mas j maldą". Ten jis sako: "Šiais 1985- 
taisiais minime lietuviu tautos 45 kry
žiaus kelio metus. Jau ankstyvesniais me
tais įvairiose Brazilijos vyskupijose buvo 
ruošiama "Diena Maldos" už Lietuvą ir 
kitus kraštus, kuriu laisvė suvaržyta. Sten
kimės pagyvinti maldą, kad Dievas, savo 
tėviškoj meilėj, išlaikytu tvirtus ir išlais
vintu šiuos musu brolius ir seses, kurie 
kovoja ir kenčia už tikėjimą ir-ištikimybę 
Kristui, bei jJo Bažnyčiai. Pridedu kun. 
Pr. Gavėno trumpą apžvalgą apie dabarti
nę Bažnyčios padėtį Lietuvoje". Ir pridu
ria: "Maldos Diena kur sutampa su birže-* 
lio 14, diena, kurią, Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo užimtos 1940 metais. Pamaldos 
už Lietuviu tautą ir Bažnyčią, kaip ir už 
kitus parsekiojamus kraštus, galės būti 
pravestos vyskupijos pasirinktą dieną ir 
kaip kiekvienam vyskupui atrodys tinka
miau".

Brošiūrą lydėjo apžvalginis lapelis su 
"Laisvės malda" bei kazimieriniais me-., 
tais sukurta "Malda j šv. Kazimierą už 
Lietuvą", kuri per tuos metus gana pla
čiai skambėjo Brazilijos katedrose, pa
rapijų bažnyčiose, net ligoninėse ir šei
mose. Ypač šiame pasta ra jm lapely j 
maldą įpinta ir dabartinė padėtis: "Šv. 
Kazimierai,... tu tiek kartu pasirodei ga
lingas savo tautos globėjas jor priespau
dos ir vargu metu. Pažvelk dabar į savu 
žemę ir savo tautą, ir ateik jai j pagalbą. 
Vilniaus katedra: kurioj veik 500 metu 
tu ilsėjais, dabar meno galerija ir koncer
tų salė; pati tavo bažnyčia paversta ateiz 
mo muziejumi; ir visa katalikiškoji lietu
vių tauta kenčia ir kovoja, svetimo be
dievio komunizmo prislėgta. Šventasis 
Lietuvos Globėjau, padėk savo tautai at
gauti laisvę..."

Taigi, nebuvo koks kitas vyskupu su
kurtas maldos "tekstas". Tačiaurjau pa
ti brošiūra alsuoja maldos dvasia. Tai 
suglaustai tautos "kryžiaus kelias" su 
puolimais ir atsikėlimais, su patirtais 
įvairiausiais kankinimais ir nenugalimi? 
ryžtu. Ten komunistų išgalvotos naujos 
priemonės religijai ir tautiniam jausmu; 
užslopinti, ir katalikiškos tautos rezis
tencija. Ten priminta ir Sibiro lietuvai
čiu maldaknygė, ir nuotraukom sugre
tinta Vilniaus katedra— menp galerija; 
ten nesusekama LKBKrohika ir kata- 
kombinės seminarijos; ten Lietuviu Ka
talikų Kongreso Toronte manifestas ir 
lietuviu maldų kalendorius...

Skaitydamas, kad visa tai pavadinta 
"maldos tekstu", ir aš pats supratau,kad 
melstis už Lietuvą nereiškia tik "sumes
ti" kokį poterėlį ar atkalbėti kad ir Lais
vės maldą ar pan., o įsisąmoninti esamą 
mūsų brolių-sesių padėtį ir pagal šią są
monę kaip nors pasireikšti. Tad brošiū
ros gale ir klausimas: Kas darytina?

Brazilai — jauna tauta, tad ieško "mo
delių", mėgsta konkrečius pavyzdžius. 
Kaip tik tam ir trumpai pristatoma kas 
kitu daroma kitur: JAV kongresmanas 
John E. Forter užtaria kun. K. Matulio-, 
nį; Anglijos katalikai rašo protestus 
URSS ambasadoms; 38 Prancūzijos vys
kupai pasirašo peticiją dėl lietuvių kuni
gų; Fatimos vyskupas gegužės 13 prašo 
maldų už Lietuvą Vokietijos vyskupai 
nusistato Maldos Dieną už persekiojamą 
Bažnyčią; Popiežius ragina Kanados vys
kupus jam padėti melstis už persekioja
mus tikinčiuosius; Sherbrook arkivysku
pas pasiūlo tikintiesiems tekstą maldos 
už Lietuvą; Kuritibos arkivyskupas, ra
šo straipsnius apie Lietuvą ir kalba per 
dvi radijo stotis ir priduria: "Jei kiekvie
nas Brazilijos vyskupas ką nors šiuo rei
kalu padarytų savo vyskupijoj, galėtų 
sužadinti kampaniją už Lietuvą..."

Su tokiu tad BVK-jos Maldos Dienos 
už Lietuvą "tekstu" buvo supažindintas 
ir pats Popiežius, kaip rašo Brazilijos 
vyskupams šv. Tėvo Nuncijus. Ir "augš- 
tai vertindamas šią iniciatyvą", prašo 
perduoti Vyskupu Konferencijai "savo 
pasigėrėjimą".

DIENA MALDOS už Lietuvą jau yra 
pačios Vyskupų Konferencijos iniciatyv 
kaip patiriama iš Nuncijaus ir BVK-jos e Kas bėga nuo lietuviškos spau-

QHQPPERIÀ
dos, bėga nuo savo tautos

CHOPP-PIZZA-QUEIJOS-FRIOS »
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

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

gen. sekretoriaus laiškų.
Kad tatai būtų dar ryškiau ir įeitų į 

brazilų Bažnyčios tradiciją, tas pats gen. 
sekretorius 1986.11.12 d. davė Liturgi
nio Kalendoriaus kompiliatoriams ins
trukcijas ateinantiems metams birželio 
13 kalendoriuj pažymėti: "Rytoj yra 
'diena maldos' už Lietuvių Tautą ir ki
tus kraštus, kur religinės laisvės suvaržy
tos", r»

Ir dar konkretesniam Brazilijos vysku
pu solidarumui su kankine Lietuva iš
reikšti Aparecidos arkivyskupas lejdžia 
didžiausios Pietų Amerikos Marijos šven
tovės šventoriuj Lietuvos Krikšto Jubilie
jaus proga pastatyti paminklinį lietuviš
ką kryžių.

Visą šį sąjūdį ir iniciatyvą, reikia, aiš
ku, palaikyti ir pagyvinti — ir pačiai mal
dai duoti motivacijos. Tam reikia medžia
gos.

Prieš ° 3 metus visiems Brazilijos vys
kupams (o jų yra apie 400) buvo išsiun
tinėtas laiškas su prašymu ir informacija; 
užpernai kiekvienam jų (ir portugalijos 
vyskupam) buvo įteikta ir SÃO CASI- 
MIRO biografija; pernai kaip tik buvo 
pasiųsta apžvalga "45 metai vienos tau
tos kryžiaus kelio". Šiemet stengiamasi 
juos apdovanoti Sibiro lietuvaičių malda
knyge (nauja itališka laida, su reikšmin
gais komentarais) ir prašyti, kad Brazili
jos vyskupai pareikštų savo solidarumą 
ypač arkiv. Julijonui Steponavičiui ir iš 
sovietų valdžios reikalautų grąžinti lietu
vių religiniam kultui Vilniaus katedrą, 
švelgiant ypač į '87-tuosius metus ir gali
mą Popiežiaus vizitą Lietuvai.

Visa tai kainuoja šiek tiek laiko, ir 
darbo, ir pinigo.

Darbo atžvilgiu, tikimasi, kad susida
ręs Jubiliejinis komitetas ir šioj srity pa
sidarbuos.

Pinigo neprašau. Tačiau jei kas nore-, 
tu ir finansiniai šį darbą paremti, gali ra
šyti — ir siųsti čekius — šiuo adresu:

Rev. Pr. Gavėnas
Rua Juatindiba, 28
03124 SÃO PAULO, SP. 
Brasil

kun. Pranas Gavėnas
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AUŠROS SPINDULIU BELAUKIANT

Vysk. Pauliaus Baltakio žodis São 
Paulo lietuviams.

Nepriklausomybės aušros spindulių 
dar nepajėgiame įžiūrėti, bet kaip JAV 
Valstybės sekretorius Schultz'as Amerh 
kos karo veteranams Čikagoje (1985 m.) 
pareiškė: ° Rytų kraštuose demokratijos 
ir laisvės svajonė yra galinga ir stiprėjan
ti jėga..." Ir "... Laikas nėra imperialisti-
nes priespaudos pusėje... vieną dieną pa 
sikeitimas įvyks" (| laisvę, 1985. rugs.
p.10).

Anksčiau ar vėliau pasikeitimas S. S- 
goje įvyks, bet kad jis butų toks, kokio 
viltingai laukiame, mes privalome tai 
dienai patys ruoštis ir padėt pavergtai 
tautai pergyventi sovietinę okupaciją.

Faktai rodo, kad okupantas šiandien 
labiausiai bijo dviejų dalykų:

— 1. išeivijoje gyvenančių vienybės ir
— 2. Lietuvoje ir visoje Sovietų S-go- 

je besireiškiančio religinio atgimimo.
Išeivijos susiskaidymai yra naudoja

mi pačių išeivių neatsakingi veiksmai ir 
pareiškimai;

kovai prieš besireiškianti religinį atgi
mimą Lietuvoje (ir Sovietų Sąjungoje), 
ypač sąryšyje su artėjančiais krikščiony
bės jubiliejais Lietuvoje ir Rusijoje, yra 
paskirtas naujas religinių reikalų komi
saras Konstantinas Kąreliov, kuris jau ’ 
lankėsi Lietuvoje ir reikalavo suaktyvin
ti ateistinę ir antireliginę propagandą.

Aš tikrai džiaugiuosi, kad į bepdrą 
pavergtoje tėvynėje ir čia išeivijoje ren
giamą Lietuvos Krikščionybės Jubilie
jaus paminėjimą vieningai įsijungė visos 
mūsų, lietuvių, centrinės organizacijos.

Su metais, neturint natūralaus imigra
ciniu būdu tautinio atsinaujinimo, iš 
mūsų reikalaujama didesnio vieningumo 
ir nuoširdesnio bendradarbiavimo, ger
biant kiekvieną kilnią iniciatyvą.

Ką tik atšvęsti kazimieriniai metai pa
rodė, kad nesvarbu kaip mažai mūsų 
kuriame krašte bebūtų, jei mes dirbame 
vieningai ir pasitikėdami Dievo pagalba, 
galime daug atsiekti savo pačių gerovei u 
ir pavergtos tėvynės labui.

Prisikels mūsų tėvynė laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui, ir galbūt daug 
greičiau, negu kad ir didžiausi optimis
tai pramato, tik su sąlyga:

DU KLAUSIMAI LÂIKRASÔI© SKASTYTOJUh
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGAI, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ? \
\

Nuoširdžiai dėkojame visiems ir visom, kurie lankė 
namuose, dalyvavo šermenyse, laidotuvėse ir septintos 
dienos mišiose mūsų mamytės ir senelės

PETRONĖLĖS PALIVANIENÉS
Ypatingas ačiū ponui Viktorui Tatarūnui ir chorui už 
gražiai atgiedotas mišias. Dievas teatlygina visiems.

Duktė Elena ir šeima

jei mes dirbsime taip, lyg viskas pri
klausytų nuo mūsų pastangų, ir melsi
mės taip, lyg viskas priklausytų nuo 
Dievo palaimos.

Aš noriu baigti ištrauka iš Lietuvos 
jaunimo pogrindžio leidinio "Lietuvos 
Ateitis" (1983.8.3):

"Brangūs tautiečio, kur mes bebūtu
me — jūs Čikagoje ar Adelaidėje..., mes 
čia Lietuvoj ar... Permės lageriuose, visi 
esame vienos tautos, vienos kenčiančios 
Lietuvos vaikai. — Mūsų skirtingi liki
mai, bet vienas kraujas. — Mažam mūsų 
kraštui istorija lėmė sunkią ir savitą dalį. 
— Priešas daro viską, "kad lietuvių tauta 
ir Bažnyčia liktų be gyvybės, bedvasė, 
mieganti... Mes darysime viską, kiek pa
jėgsime, kad nebūtų gėda pažvelgti į 
akis mūsų kalinamiems kunigams, atei- 
nančiom Kartom, Amžinai Tiesai".

"O kdio gi Tu, Broli, gyvenęs toli nuo 
Tėvynės, galėtum mums padėti?

— Visų pirma, gyvenkite nuolatinia,m 
grįžime j Lietuvą.

— Ant a: darykite viską, kad budelis 
neliktų nežinomas ir bevardis... dalyvau
kite pave gtai Lietuvai paminėti rengi
niuose...

— Tree a, ir svarbiausia: būkite vieny
bėje su mumis maldoje. — Geros valios 
žmonių r 3lda yra didžiulė energija, iš
galint! su tabdyti beriedantį bedugnėn 
pasaulį ir apsaugoti... mūsų tėvynę, mū
sų mažąja Lietuvą".

PETRO PERKUMO NAMU ŽINIOS

Ateinančio balandžio 4 dieną, 20 va
landą, "Petro Perkumo Namuose 
("Centro Social Pedro Perkumas", Rua 
Tabajaras 556, Parque da Moóca), šių 
"Sąmoningų Tikėjimo Metų" ir Pirmo
jo Mėnesio Penktadienio proga bus Lie
tuviška Adoracijos valanda.

Ta pačia proga bus atlaikytos Šv.Mi- 
šios už a.a. Rozaliją Musteikieaę. Gimi
nės ir bičiuliai kviečiami dalyvauti pa
maldose.

"Petro Perkumo Namų" keturi pasto
vūs gyventojai laikosi gerai. Jie sveikina 
savo geradarius ir linki visiems džiugių 
Prisikėlimo Švenčių.

PPN krsp.

SVEIKINIMAI iŠ VILA BARBOSA,MG.

Albina — Alba Vasiliauskaitė yra vie
na iš nuošaliai gyvenančių lietuvaičių.

Ji yra d-ro. Manuelio Barbosos našlė 
ir jaučiasi gana vieniša. Apėe Brazilijos 
lietuvius ji pasiskaito "MUSU LIETU
VOJE" ir džiaugiasi jei kas jai parašo ar 
ją aplanko.

Per kum Petrą Urbaitį, ji siunčia "ML" 
skaitytojams Velykinius Sveikinimus ir 
prašo atsiųsti 500 egz. Šv. Kazimiero 
Jubiliejinių Metų tepelių išdalinimui vie
tos gyventojams, kaip Velykų dovaną.

A SLIESORAITIS - G. BAČELIS

AUTO POSTO
N, & DAS GRAÇAS LTD A 

Rua Chavantes, 211 
Pari — Tel. 93-6294 |
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MŪSŲ ŽINIOS
LI ETŲ VIU JAUNIMAS 

KULTŪRINĖJ IMIGRAN
TŲ PARODOJ

Kovo 14-23 São Paulo miesto Bienal 
Parodu rūmuose vyko 10-toji KULTŪ
RINĖ IMIGRANTŲ PARODA, kuri su
traukė 60 tautu i bendrą šventę. Kiek
viena tauta su savo stendais, ir visą savai
tę trukusios folklorinės manifestacijos.

Lietuvių stendas-seklyčia: erdvos pa
talpos, skoningai išstatyti eksponatai, 
daug lankytojų, seniai nesimačiusių tau
tiečių susitikimo vieta, pasikalbėjimai 
ir pasitarimai prie šalto braziliško alaus, 
vos iškepto lietuviško kugelio ar raugin
tu kpūstų, su lietuviško likerio — krup
niko — sikliuku. Tai Muziejaus ir Archy
vo komisijos, vadovaujamos nenuilstan
čios p. Aldonos Valavičienės, pilnu pasi
sekimu apvainikuotas darbas. — Apie 
patį stendą su įvairiais išstatytais rūdi
niais turės parašyti kas apie tokius daly
kus tikrai nusimano ir moka juos įvertin
ti. Čia tik pabrėžiamas išstatytas make
tas natūralaus dydžio Laisvės statulos, 
kuri 1985 m. gruodžio mėnesį buvo už
kelta ant 6 m. pjedestalo Lietuvos Res
publikos aikštėje, São Paule.

Folklorinėj manifestacijoj lietuvių 
jaunimas tikrai šauniai pasirodė. Pačios 
parodos atidarymo vakarą prisistatė ir 
lietuviai, kaip kad ir kitų tautų atstovai; 
tačiau kas sudarė tikrą išimtį, tai lietu
vių keturių kartų (Šimonių giminės) pri
sistatymas ir jų pagerbimas giedant Lie
tuvos Tautos Himną, o jaunimui suda
rant splavingą foną.

Gi šeštadienį ir ypač uždarymo sek
madienį, pačiose uždarymo iškilmėse, 
lietuvių jaunimas prisistatė su visu savo 
pajėgumu ir — kas taip pjat svarbu pa
brėžti — vieningumu. "Rūtelės" ansam
blis pašoko Rugučius, Landytinį, Sukti
nį; "Nemunas" — Kalatinj, Audėjėlę; o 
paskui visi kartu — Rūtelė, Nemunas ir 
choro ansamblis Volungė — dainuodami 
pašoko "Suk, suk ratelį". 40 porų šokė
jų, pindami įvairius ratus ir ratelius ir 
kanu dainuodami, o paskui visi 80 išsi
rikiavę prieš tarptautinę publiką, sudarė 
tikrai neužmirštamą vaizdą ir įspūdį, išL 
šaukdami garsias publikos ovacijas. Tad 
ir visos šios Kultūrinės Imigrantų Paro
dos rengėjas, pulkininkas Barcelos, susi-’ 
jaidinęs šaukė: "Tauta, turinti tokį šau-
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Jacarei- Tel. 51-4963 ,

galybę — pirmoj eilėj žydai, su ant rau
donų skarmalų išpaišytais komunisti
niais ženklais. — kūju ir pjautuvu, de
monstruodavo gatvėse, giedodavo savo 
internacionalą, užpuldami civilius ir 
kariškius, jų eisenas nenorinčius saliu
tuoti.

Gruodžio 17 perversmą suruošė ir 
įvykdė tie patys patriotai savanoriai,ku
rie iškovojo Lietuvai laisvę. Buvo atsta
tyta tvarka ir sudraustas komunistuojan
tis elementas. Valstybei vadovauti bu
vo išrinkti šviesiausi ir Tėvynei daugiaus 
šia nusipelnę mūsų patriotai — Antanas 
Semtona kaip prezidentas, prof. A. Vol
demaras kaip ministeris pirmininkas. 
Ir Lietuva ramiai ėjo pažangos keliu — 
iki 1940 m., kai komunistai jėga įsiver
žė Iš Rusijos.

Aš visam šiame istoriniam perversme 
aktyviai dalyvavau ir jj pergyvenau. 
Apie jj aiškiai kalba ir mūsų istorijos do
kumentai (plg. A. Šapoka, Lietuvos Is
torija, Kaunas 1936, psl. 588-592).

Kapit. Juozas Ciuvinskas 
RIODE JANEIRO

Otto Šimkevičius ir jo žmona Aušra 
Telksnytė įteikė Lietuvių Katalikių Mo- 

patiko. Gi tie "daugelis" — buvo daugiau- teru Komitetui Cz$. 2.500 Rio de Ja- 
sia komunistai, kurie... iki šiai dienai lie
ja krokodilo ašaras, kad jiems nepasise
kė sumindžioti, vos tik pražydusią, gra
žiausią mylimos Tėvynės gėlę — Laisvę.

Kad tas gruodžio 17 perversmas bu
vo būtinai reikalingas nepriktóusomy- 
beimišlaikyti, matosi iš prieš tai neigia
mų pasireiškimų.

Jie anksčiau, jau ruošė Tėvynės išda
vimą.

Prieš gruddžio 17 su koalicine tauti
ninkų ir socialdemokratų valdžia Lietu
voje buvo tikras chaosas. Komunistai . 
veikė ir ginklavosi, nes gavo pinigų ir 
ginklu iš Rusijos jiems netrūko. Ištisas 
dienas komunistinis gaivalas rodė savo

ny jaunimu ir mokanti tokiu kultūringu
mu pasireikšti, negali likto kieno r 'rs 
užgniaužta".

Tad BRAVO Brazilijos São Paulo lie
tuviu jaunimui.

(Šią informaciją ML per Vatikano ra
diją tuoj perdavė j Lietuvą) — KPG

SKAITYTOJAI RAŠO

GRUODŽIO 17 PERVERSMAS

Tiesiog nustebau perskaitęs p. Haiinos 
Mošinskienės straipsnį "Musu Lietuvos" 
5-tam numery (1986.11.6), užvardintą 
"Mes esame viena šeima likimo delne". 
Jj būtu galima pavadinti "popuri" arba 
įvairiu jos pergyvenimu pyne, čia at- . 
kreipsiu dėmesį j vieną jos išsireiškimą 
lietuviu istorijos atžvilgiu, kuris yra tik
rai neteisingas (nenorint jo pavadinti 
tendencingu). Ji rašo: "... staiga 1926 
m. savo pačių partijų nesutarimu gruo
džio mėn. 17 d. pateko j ambicingą na
cionalistu — tautininku tinklą. Deja, tai 
buvo svetima daugeliui valdymo forma.. 
Taigi jinai čia kalba apie 1926 m. gruo
džio 17-tosios perversmą, kurį ji smer
kia, ir apie susidariusią naują tautininku 
valdžią. Tatai, aišku, "daugeliui" ir ne- 
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KULTŪRINIS K A Z I M I E R I N I S FONDAS- 
FUNDO CULTURAL C AŠIM I Rl ANO

1. Kazimierinių Metu Ruošos komitetas.........................
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai....................
3. šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko, SJ, atminčiai...
4. Kun. Dr. J. Prumskis MŪSŲ LIETUVAI..................
5. Jadv.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai .
6. S. Paulo "Palangos" skautai.........................................
7. Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai..................
8. Antanas Gauba MŪSŲ LIETUVAI...........................
9. Vaclovas Kor tautas........................... ....................
10. G. Bačelio ir A. Sliesoraičio vardu...........................
11 N. N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui
12. M. Jakiūnienė a.a. Česlovo Jakiūno atminčiai....
13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atminčiai.

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS | KK FONDĄ

Cz$.200,0C 
Cz2.000,00 
Cz$. 100,00 
Cz$ 100,00 
Cz$.100,0C 
Cz$.150,00 

Cz$. 200,00 
Cz$. 150,00 
Cz$. 200,00 
Cz$. 80,00 
Cz$. 150,00

neiro Catumbi kapuose esančio lietuviu 
paminklo remontui. Aukotojams parapi
ja širdingai dėkoja.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Ona ŽVIRONAS 
Otto-Ona SIMKEVIČIUS 
Adv. Antanas GAULIA 
Com.Kazimieras GAULIA 
Vladas VYČAS 
Elena VIDMANTAS 
Stasys MÁKUSKA 
J.Ernestas PETRAITIS 
Danutė S. GRUNAUER 
Paulo ŠLEPETYS 
Eduardo SANSONAS

Cr. 1.000.000 
Cr. 5.000.000 
Cr. 1.000.000 

. Cr. 2.240.C3: 
.Cr.
Cr.- 200.000 
Cr. 2.000.000 
Cr.
Cr. 
Cr.
Cr.
Cz. 1.000,00
Cz. 50,00

557.

1.000.000 
50.000 

500.000 
50.000
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Matriarké URŠULĖ GAUL!E 
Ríg Lietuvių Katalikių Moterų 
mininkė, Verbų sekmadienį, per 
šias, pakelta j "garbes pirmininkę".

Kwyisi tautiečiai gulėtų plačiau susi- 
pcJ^nfi su šio Jubiliejaus svarba ir iš jo 

reikalavimais, per ML-vą at- 
WiruSpu buvo išsiuntinėtas paruošia- 
mąsisi^Jubiliejaus minėjimo pianas". 
Kai jif bus patobulintas ir galutinai pa- 
tyirtiqtas, bus viešai paskelbtas — ir juo 
reikės visiems vadovautis.■ •-Į ■. f

Kun. Pranas Gavėnas, SDB 
Vy^d, Komiteto pirmininkas

BGrapnizacijų pirmininkai įsipareigojo 
be tikį patys dalyvauti, o j šį susirinkimą 

c’ ' 1 * "' • ■ v ypakviesti is s/vo organizacijų daugiau 
asmepij, k^rie galėtų stoti į Vykdomąjį

PLIAS fRANESšMAS

Pasaul^Ltetuvių Inžinierių ir Arki- 
tektų Sąjungos (PLIAS) Brazilijos sky
riaus narių susirinkimas šaukiamas š.m. 
balandžio 4 dieną, penktadienį, 19,30 
vai. Lietuvių Sąjungos patalpose, Rua 
Lituânia, 67.

Algirdas Idika, 
pirmininkas

ŽINIOS IŠ |lO 
f \

Siunčiu "žinutes" iš Rio. Atvykęs pa
tikrinti sveikatą kuri kiek sušlubavo,ra
dau čia kun. Petrę Urbaitį, SDB, kuris 
buvo atvykęs lankyti ligonius ir senius 
ir paraginti lietuvius tinkamai švęsti 
SĄMONINGO TIKĖJIMO METUS. 
Tam reikalui jisai sušaukė lietuvių kolo
nijų j ŠV. ONOS bažnyčių, kur buvo at
laikytos lietuviškos — portugališkos Mi
šios. Susirinko nemažas skaičius lietuvių, 
net ir tokiųį kuriuos retai tekdavo ma
tyti bažnyčioje.

Buvo sudarytas Komitetas, kurio 
GARBĖS PIRMININKE buvo išrinkta 
Rio Lietuvių Matriarké ir Kataliku* Mi
sijos pirmininkė p. Uršulė Gauiienė.

Dabar pirmininkaus:
1) p. Stasė Kyzelienė,
2) p. Stasė Dutkienė,

Salomėja Pauliukonienė
x ?■

ir sekretoriaus:
Marytė ir Bronislava Vyčaitės.

Komitetas rūpinsis, kad kiekvieną 
mėnesio pirmą sekmadienį būtų atlaiko
mos lietuviams Mišios šv. Onos bažny
čioje.

Bet, esama Rio ir liūdnų žinių: po
nia Stasė Dutkienė krito ir sulaužė pe- 

i ■! iwnm wii i iib imi m ...nnmji—JWMULMI -į_^

$ . f.O-
š^čiantys deimantinę — 60 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį (kovo 27 dieną).

• '’W-. ■

ftlelus sukaktuvininkus, sulaukusiuos tokios gražios sukakties, 
širdingai sveikiname ir dėkojame už meilę ir paramą spaudai.

Redakcija ir Administracija .

Kristaus PrisikėHmo švenčių proga 
sveikiname visus tautiečius, vieni ki
tiems linkėdami pabusti iš dvasinio ap~ 
snudh 10 ir vieni kitiems padėti keltis 
sąmoningesniam krikščioniškam gyve
nimui.

Šv. Kazimiero parapija

ČURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO

POR COR RESf ONt>>MCIA^^Wl|»:

TtflU Linksmų Velykų Švenčių 
f BENDRADARBIAMS MOKINIAMS IR RĖMĖJAMS

• » -j* '' •

-'■ 4 f
SAVAITĖ

\^PCAZI Ml E RO PARAPIJA

D. KETVIRTADIENIS:
1ya|.: I ietuviską i

i?CĮ vcL: portugališkai

D^ENKTADIENIS:

Lietuvišku i
ifcya I .’.portugališkai 

Ęt^STADIENIS: 

fe |8 va!.: lietuviškai
?0 vąl.; portugališkai

'-t'■'s 'pamaldas klausoma išpažinčių.
#• ■ ■■

i^TUVOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS 
i’l^ARBUS SUSIRINKIMAS

>Bgfendžio 4, penktadieni, 20 vai. Ra- 
mçry|je, V. Zelinoje, šaukiamas antrasis 
Jųbj|įejau§ Ruošos Komiteto posėdis. 
|0 tikslais: giliau panagrinėti anksčiau

"Jubiliejaus minėjimo planą" 
insyd|ryti galimai pilnus Centrinio ir 
Uyk^mojo Komiteto kadrus. 
^■"T^įdąrbotvarkėj numatyta: Centri

nio Komiteto pirmininko rinkimai, Vyk
domojo Komiteto valdybos sudarymas;

įje.įėus minėjimo piano" papildy- 
maą ijjp galutinis nustatymas; veikimo 
kpŠiliių sudarymas (plane pamatyta

minėjimų, Kryžiaus, Religinės 
t^eįkl^ Spaudos/prop^àndos komisK

ties kaulą, j p. Radzevičienė buvo nu
vežta j ligoninę, kur, atrodo, bus pada
ryta tulžies pūslės operacija. Linkime 
ligonėms greit pasveikti. P. Jonas Žai- 
dys prieš kurį laikų buvo antru kart ope
ruotas: operavo širdį. Operacija praėjo 
gerai, p. Žaidys namuose ir jaučiasi ne-
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