
NR. 17 (1956) - SEMANÁRIO - 1986 - GEGUŽĖ - MAIO 1 D.- Cz$.2,50 RJuatindiba,28 - Pque. da Moóca - 03124 SÀO PAULO, TeL273-0338

SV. JUOZAPO VYRU BROLI JAi 45 METAI
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Tuomet \ nybés ir iMlės Dievas 
bus su jt \ s (2Kor. 13;V)

K.\ Pr. Gavėsias\

BROLIJA IR BROLIŠKUMAS
Šv. Juozapo Vyrų Brolijai minint savo 

veikios sukakti ateina proga iškelti bro
liškumą, kylantį iš paties Dievo Sūnaus, 
ir kurį ypač Vatikano II Susirinkimas 
pabrėžia ir išryškina. Čia tik kelios iš
traukos Sąmoningo Tikėjimo Metų dva
sioje.

"Prie pagrindinių šio meto pasaulio 
bruožų priklauso žmonių tarpusavio ry
šių daugėjimas. Tam ryšių vystymuisi la
bai daug padeda moderniosios technikos 
pažanga. Tačiau broliškas po
kalbis tarp žmonių tobulėja ne šios 
pažangos plotmėje, o giliau — asme
nų bendravimo plotmėje, kuris

zstėA gimęs vaikais nepelnytai kan\is 
M Scj/o nepadarytos nuodėmės, ar \ ca 
is žmogus, prabyląs į musų sąžinę IV 
įmenamu Viešpaties žodžiu: Kiek \ ai 
jūs tai padarėte vienam šitų mažk\

brolių, man padarėte (t.p., 27/. \
\ 

Linkėtina,kad Vyrų Brolija ne tik sJ 
tarpe gyvai krikščioniškai šita broly.-, 
gyventų, bet kad ir ją skleistų lietuvi 

'm kolonijos gyvenime,
V skatina šv. Paulius:

jkoje: Iš kairės sėdi vice-ph\ininkas 
ozapo Vyrų Brolijos gtobéjaA un.Pre- 
>. Iš kairės stovi: A. a. ūkio veAias 
i, a.a. revizijos komisijos narys \ ncas

Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 1963 metų valdyba su daugeliu ne ių kaip matom 
ir buvęs pirmininku A. A. Juozas Baužys, a. a. Juozas Matelionis, pirmininkas nuo 1963 
latas Pijus Ragažinskas, buvęs pirmininku Petras Narbutis, sekretorius ir iždininkas Kazimieras Rin 
Motiejus Tamaliūnas, a.a. narys Ignas Virbickas, a.a. Vitoldas Zaikauskas narys, a.aÀnarys Antanas 
Banys, Šv. Juozapo Vyrų Brolijos narys Liudvikas Jermalavičius, a.a. narys Kazimie lis Musteikis.

"Dievas, kuris kiekvienu tė iskai rūpi
nasi, norėjo, kad visi žmonės sudarytų 
vieną šeimą ir elgtųsi vienas si) kitu kaip 
b r o l i a i... Tad Dievo ir art 
yra pirmasis ir didžiausias jsc 
Raštas mus moko, jog Dievo 
būti nuo artimo meilės atskir

Pasakytina dar daugiau. Vi 
žus, melsdamas Tėvą, kad "vi 
na..., kaip ir mes esame viena 
jog esama tam tikro panašumo \irp Die
vo asmenų vienybės ir tiesos beVneilės 
suvienytų Dievo vaikų" (t.p., 2Z .

Ir Susirinkimas privedu prie I bnkrečių 
išvadų. Ypač šiandien esame gritptai įpa
reigoti tapri artimu kiekvienam [mogui 
ir, sutikus jį, veikiai ateiti jap j pagalbą, 
ar jis būtų visų apleistas seneVs, ar netei
singai paniekintas svetimšalis prbinin- 
kas, ar tremtinys, ar iš neteisė >s mote-
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VIENAS DIDŽIŲJŲ KOVOTOJŲ

"Laisvosios Europos" radijo tyrimų 
skyrius paskelbė dr. Sauliaus Girniaus 
straipsnį apie kunigo Juozo Zdebskio 
tragišką mirtį. Velionis, žuvęs automobi
lio nelaimėje š. m. vasario 6-ją, buvo vie
nas veikliausių Lietuvos katalikų sąjū
džio veikėjų.

Minėtame strapsnyje sakoma: "Be abe
jo, kai kurie lietuviai įtars, kad dėl jo 
mirties kaltas Valstybės saugumo komi
tetas, panašiai kaip ir dėl Lietuvos Hel
sinkio grupės nario kunigo Broniaus La/i- 
rinavičiaus žuvimo Vilniaus gatvėje / - 
1981-mais metais". /

Daugiau kaip du dešimtmečius ki/ii- 
gas Zdebskis be išlygų priešinosi re7mu 
pastangom nuslopinti katalikybę Lietu
voje ar bent sumažinti jos poveil/ tauti
nei sąmonei, verčiant dvasininkZs pasi
duoti valdžios valiai. Daugiui/caip du 
dešimtmečius valdžios orgayai jo nepa
leido iš akių, du kartus jį t/sė, jam grasi
no; jis ne kartą stovėjo akistatoje su mir
timi įtartinomis aplinky^am>s- Jjs buvo 
tikinčiųjų simbolis kovòp už sąžinės ir 
tikėjimo laisvę, dalyvavę Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komiteto steigime.

Kun. J. Zdebskis gin/5 1929 m. Nau
jienos k., Marijampolė-; aps. Kunigo šven
timus priėmė 1952 m /1964 m. jis buvo 
suimtas ir nuteistas rrZtams laisvės atė
mimo. Po kelių menkių buvo paleistas, 
panaikinus nuospreyJj. 1967 m. sausio 
8 d. drauge su kun ptru Dumbliausku 
jis parašė protestą 'iii valdžios kišimosi 
j Kauno kunigų seminarijos reikalus.Tais 
pačiais metais jam ir kunigui Tamkevi- 
čiui buvo atimtos^isės eiti kunigo pa-' 
reigas. Abu kasė J lovius.*Už vaikų mo
kymą 1971 n7. '/sąrą buvo suimtas Prie
nuose ir met'As/alinamas. Jo ir kitų 
dviejų kunig/į yJsmai 1970-71 m. šukė-

KUN. JUOZAS ZDEBSKIS
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto na
rys ir steigėjas žuvo automobilio nelaimėje va
sario 6 dieną.
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Šio komiteto penktoji dokumentų kriti 
kuojantj religinių susivienijimu nuosta
tus, pasirašė 522 Lietuvos kunigai ir du 
vyskupai.

1980 m. spalio pradžioje kun. Zdebs
kis buvo paslaptingomis aplinkybėmis 
apdegintas. Po to pasikėsinimo jis liovėsi
pasirašinėjęs katalikų komiteto dokumen
tus, tačiau ir toiiau veikliai reiškėsi.
1980 m. gruodžio vidury jis buvo sulai
kytas prie teismo, kuriame buvo teisia
ma Gemma Jadvyga Stanelytė. 1982 m. 
vasarą jis pasirašė Vilkaviškio vyskupijos 
kunigų protestą dėl valdžios kišimosi i 
K. Bendrijos vidaus reikalus. 1983 m. 
kovo 20 d. jis buvo sulaikytas ir nuga
bentas j prokuratūrų, klausinėjamas apie 
katalikų komiteto veiklą.

Kun. J. Zdebskis vyko j Vilnių stebė
ti kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus teis
mų. 1984 m. liepos pradžioje per kratą 
iš jo buvo atimtos rašomosios mašinėlės 
ir rankraščiai.

Kun.Zdebskio mirtis sietina su neišaiš
kintu užpuolimu, kurio auka pernai rug
pjūčio mėnesį buvo kitas katalikų komi
teto narys kun. Vaclovas Stakėnas: su 
jau minėta kunigo Laurinavičiaus mirti
mi, su kunigų Leono šapjkos ir Leono 
Mažeiko nužudymais, šie įvykiai dauge
liui Lietuvos katalikų primena, kad ne
proporcingai didelis skaičius kunigų mirė 
nuo smurto įtartinomis aplinkybėmis.

Lmb

lė masinius tikinčiųjų protestus Lietuvo
je ir paskatino kunigus viešai ginti tikin
čiųjų teises. Kun. Zdebskio teismas pa
skatino "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos" pasirodymą. Pusę pirmojo 
kronikos numerio sudarė jo teismo apra
šymas ir protestai.

Atlikę bausmę, kun. Zdebskis keletą 
mėnesių negalėjo eiti kunigo pareigu sa
vo vyskupijoje ir dirbo K-uno taksių 
parke. 1974 m. sausio 14 d. saugumie
čiai kelyje sulamdė jo automobilį, bet jis 
išliko sveikas. 1976 m. kovo iO d. jis bu
vo sulaikytas, neteisingai kaltinamus, ne- 
blaivumu, pusantrų metų neturėjo vai
ruotojo teisiu, kad valdžiai butų leng
viau kontroliuoti jo judėjimą.

1978 m. lapkričio 13 d. jis dalyvavo 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komite
to steigime ir apie tai drauge su kunigais 
Svarinsku ir Tamkevičium netrukus pain 
formavo užsienio žurnalistus Maskvoje.

AMERIKiEClU RAŠYTOJŲ AKCIJA 
PADĖTI GINTAUTUI IEŠMANTUI

Lietuvių pastangos tarptautinėje rašy
tojų organizacijoje atnešė gražių vaisių. 
Vasario prodžijje, amerikiečių PEN Cen
tras išsiuntinėjo Savo narLms aplinkraštį, 
kuriame jie raginami rašyti laiškus sovie
tų valdžios atstovams ir prašyti, kad iš 
konclagerio būtų paleistas poetas ir žur
nalistas Gintautai Iešmantas. Amerikie
čių PEN Centrui priklauso apie 2000 ra
šytojų.

PEN aplinkraštis aprašo Iešmanto gy
venimą ir jo teismą 1980 m. drauge su 
Povilu Pečeliūnu ir Vytautu Skuodžiu. 
Apie jį negaunama daug žinių ir atrodo, 
kad jo šeima bijo susirašinėti su užsie
niu. Iešmantas buvo paskelbęs bado 
streiką, protestuodamas prieš koncLge- 
rio vadovybės uždraudimą jam rašyti. 
Po dešimties dienų badavimo jį pamaiti
no prievarta ir vertė bematant valyti 
sniegą nepaprastame šaltyje. (ELTA)

r
Guqrda Chuvas de todos os tipos, pars homens, senhoras e c nane as. /

_ Mini-st/mbnnhas. tipo Italiano e Alemãa

icente Vitor Banys Ltda.
Rua Cc/y ^arradasJ04 / V. Prudente • Fbne: 274-0677
■■nu. [rmi..JBK.t38BEsaūar/flaMaMMMaĖBMaBMnMi0anKBeMaMnM

Res.: 2744886

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves. 1206 • lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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NELAIMĖ, SUJAUDINUSI IŠEIVIJOS
LIETUVIUS

Kovo 10 d. vakare Vašingtonu televizi
ja ir radijo stotys trumpai pranešė žinią, 
kad tos dienos pavakaryje 16-oje gatvėje 
Vašingtone pravažiuojančio automobilio 
buvo sužeistas Lietuvos atstovas Vašing
tone ir Lietuvos diplomatijos šefas dr. 
Stasys Bačkis, vasario 10 d. sulaukęs 80 
metų amžiaus.

Ši nemaloni žinia greit pasiekė vietos 
lietuvius, ji buvo pranešta Čikagai, To
rontu! ir kitiems didesniems lietuviu tel
kiniams. Antradienio rytą ją paskelbė 
"Amerikos balso" Rytų Europos tarny
bos.

Netrukus sužinota ir daugiau smulk
menų apie įvykusią nelaimę. Dr. S. Buč
kis ėjo skersai gatvės iš pasiuntinybės rū
mu, nešdamas laiškus j pašto dėžutę.Tai 
buvo pirmadieni kovo 10, tarp 4 ir 5 v. 
p.p. Žengiant skersai gatvės užlėkė auto
mobilis. Dr. S. Bačkis buvo partrenktas, 
tačiau sąmonės neprarado. Tuojau buvo 
nuvežtas j ligoninę, kurioje paaiškėjo, 
kad padėtis kritiška: žiauriai sulaužyta 
dešinioji koja, dešinysis šonas, sulaužyti 
keli šonkauliai, sulaužyta dešinioji ranka 
ir petys. Gydytojams pabijojus, kad ry
šium su į plaučius įsmigusiais šonkau
liais gali atsirasti kraujo, buvo įstatyti 
vamzdeliai ir todėl maždaug paros laiko
tarpyje ligonis negalėjo kalbėti. Iki ket
virtadienio kritiškoji sveikatos būklė pra
ėjo, ligonis jau atsisėdo lovoje ir pirmą 
kartą gavo lengvo maisto, o penktadieni 
jau buvo išimtas- iš ypatingos priežiūros 
skyriaus.

Įvykus nelaimei, iš Romos buvo iš
šauktas Bačkiu sūnus prel. Audrius, ku
ris su savo motina Ona budėjo prie ligo
nio kritiškomis dienomis. Kol dar nebu
vo atvykęs prel. Bačkis, nelaimės prislėg
tą Oną Bačkienę į ligoninę vežiojo pasiun 
tinybės tarnautojas Cezaris Surdokas. Ka
dangi iš visur į pasiuntinybę plaukia de
šimtys telefonų skambinimų, C. Surdo- 
kas, kiek galėdamas, informavo susirū
pinusius dr. S. Bačkio sveikatos būkle. Į 
ligoninę ir pasiuntinybę plaukia gėlės ir 
laiškai su linkėjimais greitai pasveikti ir 
atgauti jėgas.

DR. STASYS BAČKIS \ 
Lietuvos diplomatijos šefas ir Liejos 
atstovas Vašingtone \

ris, tikimasi, atvyks į Vašingtoną. Tuo 
tarpu namiškiu pagloboti iš Paryžiaus 
atvyko antrasis sūnus Ričardas Bačkis. 
Pasak prel. A. Bačkio, kai tėvelis bus iš
leistas iš ligoninės, būsią problemų, nes 
dėl sulaužytu pečiu negalės vaikščioti su 
lazdomis, turės būti vežiojamas kėdėje. 
Pasiuntinybės rūmuose gyvenamieji bu
tai įrengti III aukšte, keltuvo nėra, tad 
gali būti sunkiai išsprendžiamų proble
mų. Kadangi nelaimės metu galva nebu
vo paliesto, dr. S. Bačkio protas ir atmin 
tis, puikiai veikia. Todėl tikėtina, kąd 
jis vėl galės atlikti savo pareigas prie ra
šomojo stalo.

"Tėviškės Žiburiai"

Uietubož
\ ' Jfbnbaž

217 BEDBROOK AVE, MONTREAL-WEST. QUE..
\ CANACA H4X1S2

įsijunkime į Mažosios lietu
ko s FONDĄ ŠIANDIEN !

TAPDAMI :
skaučių vadovės nuvežė į ligoninę.

Tos pačios dienosYytą j Amerikos Ka
talikų šventovės kriptą susirinko didziX 
lis būrys sostinės Vašingtono, jo apylin
kių ir Baltimorės lietuviu. Ten prek Au- 
dris Bačkis atlaikė Mišias savo tėvelio 
sveikatos intencija. Mišios buvo palydė
tos lietuviškomis giesmėmis. Daugelis 
Mišių dalyviu priėmė Komuniją, o Mi
šioms pasibaigus spaudė rankas nelaimės 
prislėgtai Lietuvos atstovo žmonai ir sū
nui prel. Audriui Bačkiui, prašydami 
Lietuvos atstovui perduoti nuoširdžiau
sius linkėjimus pasveikti. Įdomu, kad
šiuo nelaimingu momentu, tėvui gulint 
ligoninėje, prel. A. Bačkis sulaukė kuni
gystės 25 metų sukakties. Toji sukaktis

Sekmadienį, kovo 16, Latviu centre
įvyko tradicinė Vašingtono skautu mu
gė. Ant audeklo su atitinkamu įrašu pa
sirašė apie 200 mugės dalyvių, linkėdami
d r. Bačkiui atgauti sveikatą. Tą suvenyrą

CURSO 
AUDIOVISUAL

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

J? E MaĘ I S : S 10.oo 
Gau dam j>vi įu s aplinkra ščiu s 
ir nuolatxSo informaciją»

VARIAI 100t me tinis 
aVba S IOOOt vi tvartinis mok. 
Ga\ darni viską kaijx^^çg^iau, 
meniską pažymėjimą, s Fon
do išleistas knygas svSu±o- 
r ia u s \ pa va r d ė s paminė jx?\X 
M E C k» A T A I S S
ir daugiau. Gaudami viską V- 
kaip aukščiau su privilegija ' 
pasirinkti knygą finansavimui

STEIGĖJAIS 5 JOOOr-
Gaudami kaip aukščiau su nuo
trauka vienoj pasirinktoj kny

- buvo paminėta Mišių maldose. Ta proga go j ♦
jis gavo šv. Tėvo sveikinimu telegramą 
iš Rumos ir kitu aukštų Vatikano parei
gūnu.

Kaziuko mugei baigiantis, j ją užsuko Data: 
ir prel. A. Bačkis. Jūsų korespondentui 
teko trumpai su prelatu pasikalbėti. Tre
čiadienį, kovo 19, jis grįžo j Romą. Ten 
apie susidariusią padėtį painformavo pa
siuntinybės patarėją Stasį Lozoraitį, ku- 

f RESTORANAS ’a

□ TAIP noriu įsijungti*
□ Pridedu čekį sumoje:

Vardas ir pavardė

Miestas, prò v. 7 s t eita s

ZIP CODE TELEFONAS

SÃO CAETANO PO SUL

Era. HELGA HEFHNB
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 

Fone: 265-75W
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

VIKTORAS yMCWlCHB
Savininkas 

Lietuviški ir europictiški valdai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

Rua Espirito Santo, 118 • T ei 441.6846

- B. do Limão
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LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVAITĖ PRAMOGŲ PASAULY

- DISNEYLAND
Mūsų jaunieji mokslininkai ir meninin

kai yra labai kuklūs: nepamatysi spau
doj Jų pasisekimų istorijos ar jifiss iške
liančių pasikalbėjimų. Iš tikro apie žmo
gų, jo gabumus, darbų linkmę bei rezul
tatus daug pasako ne lūpos ir ne aprašy
mai, o patys darbai.

Netyčia j rankas pakliuvo praeitos va
saros spalvoti Disneyland žurnaliukui: 
"Line" ir "Disney Summer Magic". Juo
se užtikau lietuvaitės pavardę. Rašo ne 
ji pati ir ne ji reporteriui pasakoja. Ten 
tik parodyti (nuotraukomis ir įvykusių 
faktų aprašymais ) jos meninės kūrybos 
darbai. Atkreipus dėmesį ir pasiteiravus, 
rasta tų darbų atgarsiai ir kitoje spaudo
je: "New York Times", — Jms?22,1985, 
savaitgalio laidoje, "New York Post",Ju
ne 24, — 1985: "Los Angeles Tisines", 
Aug. 20, 1985. Visa tai labai sudomino.

Kę tie straipsniai įvairioj spaudoppasa- 
ko? Manau, kad bus įdomu sužinoti lie
tuviškos spaudos skaitytojams, nors apie 
aną įvykį pavėluotai, bet lietuvaite — me
nininkė dirba, kuria ir Šiandien.

Tas įvykis buvo, kaip rašo "’New York 
Times Review", — The Magical World of
Disney vaidinimas — Radio City Music
Hall (Sat., June 22,1985). Labiausiai nu
stebino kostiumai, sudarę visą tą atrakci
ją, — rašo reporteris, — be kurios nebūtų 
ir to sėkmingo, fantstiško vaidinimo, pa
vyzdžiui, septynių narelių didžiulis dru
gio kirminas, su 13 porų kojų, elektros 
nušviestų, žygiuojančios aprengtos šluo
tos ar Disneyland charakteringi — Mic
key, skrendąs dramblys Dumbo ir kito
kie...

Tų fantazijos pasaulio padarų kostiu
mus sukūrė dailininkė Alyja Paškevičiū- 
tė-Kalinich. Kas— ji? Minėtos spaudos 
reporteriui pažymi, kad ji gimusi Kaune, 
Lietuvoje, mokėsi New Yorke, dirbo 
ten ir ten, išskaičiuoja žymesnius jos dar
bus...

Taip, Alyja — jauna menininkė, nors 
talentu ir darbštumu jau daug pasiekusi.

Štai jos išsilavinimu ir patirties istori
ja.

Parsons School of Design (Major-1 (lus
tration) irSt. John's University (Major 
— 1. Fine Arts, ^Russian language) —

A. SL1ESORAITIS - G, BAČELIS

AUTO POSTO
I N, S, DAS GRAÇAS LTD A 

Į Rua Chavantes, 211I Pari— Tel. 93-6294

Šie Walt Disney World kostiumai yra dailinin
kės Alyjos Paškevičiūtės. Ji — jauna menininkė, 
bet jau daug kur pasirodžiusi ir atkreipusi į sa
ve meno mėgėjų dėmesį. Jos abu tėvai irgi daili
ninkai.
i - - •
New Yorke 1961 1965. Tume pat mies
te ji dirbo su Oleg Cassini (Sketch artist) 
1965-67, taip pat buvo Italijoj medžia
gų tapymo asistente, Vėliau dirbo Co
lumbia Pictures (1968), kurdama kostiu- 
mų.škicus filmui "The Ambushers".Sa
varankiškai dirbo drabužių kūrybos sri
ty (1967-69).

Disneyland^pradéjo dirbti nuu 1969 
m. kaip spalvingų'kostiumų kūrėja (tai
kino "Walt Disney pasaulio" atidaryme 
Floridoj — 1971). Kurį laikę vėl dirbo 
savarankiškai New Yorke (1972-73/,tu- PREMIJUOTAS VYTAUTAS DORELIS
réjo savo Meno galerijų South-hamton, 
Long Island. Ir nuo 1973 m. vėl grįžo j 
Disneyland — jau nuolatine, atsakinga 
meno srity tarnautoja ir kūrėja: Alyja 
— Viena iš dviejų pagrindinių Disney
land kostiumų gamintoja ir įvairių pasi
rodymų (shows) nuderintojų. Ten ji sėk
mingai dirba iki šių dienų. Jos pareigų 
ir kūrybos sritis: pramogų teatro Walt 
Disney World ir EPCOT scenos kostiu
mų parinkimas ir sukūrimas, Švenčių 
paradų ir tarptautinių pasirodymų vado
vavimas bei priežiūra.

Spauda jos kūrybinius darbus labui 
gerai įvertino (vasarą) ir tikriausiai dabar 
įvertina. Jai pavesta vėl naujo Disney'and' 
(Anaheim, California) pramoginio pasi
rodymo (Show), pavadinto "Circus" — 
kostiumų parinkimas, jų kūryba, suderi
nimas. "Circus" vaidinimo atidarymas 
buvo 1986 m. sausio 25 d. Kas tuo lai
ku buvo Kalifornijoj ir aplankė Disney
land, galėjo tuo įsitikinti "Circus" bus 
rodomas gal keletą mėnesių iki vasaros.

Alyja — žinomų dailininkų — Onos 
Dokalskytės ir Mykoio Paškevičių, gyve-

cun

ADV OCACI 
e n s o n 
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n^nčių dabar Šunta M micu. Calif., dukJ 
té. Tai iš tikro trijų dailininkų šeima, 
kiekvienas iš jų savo srity vertingi ir jau 
plačiai pasižymėję. Dailininkė Ona Do- 
kalskytė-Paškevičienė tik buvo išstačiusi 
penkiolika savo puikių tapybos kūrinių 
bei portretų individualioj meno parodoj 
(su dailininkėmis — Jina Leškiene ir Ra
mune Motiejūnaite - kituose kambariuo
se) Sv. KaJmiero parapijoj, Los Angeles, 
Calif. Lietuvių Katalikų Mokslo akademi
jos tryliktojo suvažiavimo proga. 1985 
m. gruodžio 26-29 dienomis. Parodu bu
vo atraktyvi ir sėkminga.

Iš dailininkų Paškevičių šeimos ypač 
originali ir daugiau gal amerikiečiams ne
gu lietuviams pažįstama jaunos Alyjos 
meno sritis. Iš jos sukurtų kostiumų nuo- 
traukųsmatyti jos didelė meilė spalvoms 
ir laki fantazija. Kartų ji reporteriui pasi
sakė: "Džiugiausia dirbti su spalvomis. 
Scena — tartum judantis paveikslas, čia 
dirbdamas daug išmoksti. Tik svarbu su
sikoncentruoti šimtu procentų prie kiek
vienos detalės, koi viskas galų gale susi
jungia j visumą". (Disneyland — "Line", 
1985 — vasarą). Tai išmintingas patari
mas kiekvienam kūrėjui...

Sėkmės Alyjai.
Alė Rūta

Urugvajaus lietuvis kultūrininkas, kelis kartus 
buvęs Uruguajaus Lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkas, choro vadovas bei dirigentas, uo
lus visuomenininkas, bendruomenininkas. PLB 
seimo narys ir aplamai visokio lietuviško darbo 
Urugvajuje nepailstantis darbininkas Vytautas 
Dorelis 1985 laimėjo kun. Juozo Prunskio vi
suomenininko premiją — 1000 dol. Čia jį mato
me linksmai ta premija besidžiaugiantį.

IMÓVEIS
Í

“i
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Sv. JUOZAPO VYRU BROLIJOS 
PIRMININKAI IR DARBAI

(Tęsinys iš praeito numerio)
— Dar anksčiau: Vyru Brolijos pastan

gomis buvo sutaisyti šv. Juozapo bažny
čios varpai.

— Buvo prisidėta pinigais auka prie 
Jaunimo Namų statybos V. Zelinoje.

— Buvo sudėti spalvoto stiklo langai 
(vitražai) šv. Juozapo parapijos bažnyčio
je.

— Brolijos pastangomis ir geros valios 
žmonių aukomis 1972 m. liepos 23 d. 
buvo įmūryta šv. Juozapo bažnyčios du
rų vidurinėje sienoje bronzinė lenta su 
užrašu:

Pagerbimas
Kunigui benediktui SUGINTUI 
šios bažnyčios statytojui
* Lietuva 3-1.1895
- Amerika 20-IV.1972

São Paulo lietuviu kolonija
ir portugališkai:

Homenagem
Pe. BENEDIKTAS SUGINTAS 
*Lituânia 3-1-1895
-rE.U.A. 20.IV.1972
Colonia lituana de São Paulo

šią atminties bronzinę lentą pašventi
no kun. Pr. Gavėnas. ♦

— Brolija dar prisidėjo pinigine auka 
prie koplyčios statybos, Lituanikoj, neto
li Atibajos.

— Taip pat prisidėjo pinigine auka 
prie Imigracijos (Laisvės) paminklo.

— Dar anksčiau, 1971 m. Saleziečiams 
perėmus šv. Juozapo parapiją, Vyrų Bro 
lija nupirko, kaip dovaną klebonijai, di
džiulį gazinį pečių su šešiais snapais.

— Dar buvo nupirktas ir Ramovėj įsta
tytas "Pebolim" stalas, kad lietuvių jau
nimas galėtų linksmiau praleisti laisvalai
kį.

— Nupirkta du dideli mediniai stalai 
ir 24 kėdės šv. Juozapo parapijos klebo
nijai.

Čia dar ne viskas — yra dar daugiau 
nuveiktu darbu, tik negaliu visų išvardin
ti, dėl stokos vietos laikraštyje. Bet visi

CICS Centro Integrado de Computação e Sistemas S/C Ltda. 
Prestação de serviços em computador
Desenvolvimento de sistemas e serviço de programarão 

Jonas Paulo de Oliveira SiHckas

JAD Suprimentos para Informatica
Formulários, disquetes, discos, fitas para impressoras, 
e todo tipo de material para computador

Arlete Dy Us SiHckas
RUA STELA 515 - BLOCO D - CONJ. 22 TELS. 570-6969 / 575-0187
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1371 metais Sv. Juozapo šventės procesija išeinant iš bažnyčios, su prelatu Ah ąru Armi
nu ir kunigu Pranu Gavėnu. Priekyje šv Juozapo Vyrų Brolija su savu unifurmom?\ę>-ųziumj 
ir žibintais, o paskui parapijonai.

Vyrų Broli) -s padaryti ar daromi darbai 
yra įregistruoti j knygą su pakvitavimu.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

EM6LUA VOSYLISNÉ BUS 80-METÉ
Emilija Butkutė Vosyliené, gyv. São 

Vicente, SP. a.a. Jono Vosyliaus našlė 
yra reto ryžtingumo ir Dievu pasitikėji
mo lietuvaitė.

Ji skaudžiai pergyveno savo vyro išsis
kyrimą, o dabar kasdieną, ji lanko Šv. 
Vincento bažnyčią ir dalyvauja Mišiose, 
o taip pat kas mėnesį užprašo šv. Mišias 
už brangu velionį.

TO»a«rog^«ssgffiBįirgrg~.TOa

CBEB

Emilija ir Jonas buvo retai užtinK\> 
sutarimo šeima.

Jonas norėjo mirti pirmasis, o Emilija
— įvairias operacijas ir ligas pergyvenusi
— stengėsi aprūpinti savo Joną rūbais, 
batais ir kitkuo, taip, kad jai pirma mi
rus — jam nieko netrūktu.

Dabar, Emilija, su nuoširdžia padėka 
Dievui, iš anksto ruošiasi Savo 80-tajam 
gimtadieniui, ateinančio spalio 28 die
ną, “Šv. Judo Tadeu šventėje“.

Ar tai nesektinas Dievui dėkingumo 
pavyzdys, kurio daug kam trūksta šven
čiant gimtadienius ir kitas svarbesnes su
kaktis? ...

Emilijai Vosylienei gausios Visagalio 
palaimos ir linkėjimai sulaukti 80-tųjų, 
kasdieną maldoje prisimenant — neuž
mirštamą gyvenimo partnerį — Joną. f

KPU.

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI



DAR VIENA LIETUVYBĖS SPRAGA 1 
KOLONIJOJE

Nelauktai ir su skaudančia širdimi, te
ko dalyvauti setptintosios dienos pamal
dose, prieš septynias dienas mirusio PE
TRO ŽARKAUSKO.

Beveik visa kolonija apgailo Petro 
Žarkausko mirtį, nes jis buvo vienas iš 
senosios imigracijos lietuvybės šulų.Tai 
buvo tikras lietuvis, su stipriu lietuvišku 
būdu, kuris kaip lietuviškas ąžuolas, at-

MŪSŲ LIETUVA NR. 17 (1956) 1986.V,1
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Swi įeiname f
gimtadienio proga (gegužės 4 d.) visu lietuviu 
mylimą ir gerbiamą

širdingai linkėdami geros sveikatos, Aukščiausiojo X? 
palaimos ir dar daug gimtadieniu praleisti musu 
iarPe‘ Šv. Juozapo Vyry Brolija

laikė visas ir didžiausias audras, nes jis 
savo stiprybę sėmė iš praeities. Jis buvo 
vienas iš tu, kuris dar jaunatvėje gyven
damas Tėvynėje, atliko savo pareiga Tė
vynei, atitarnaudamas Lietuvos kariuo
menėje apie tris metus ir už pavyzdingu 
tarnybą buvo paaukštintas ir pakeltas j 
vyresnio puskarininko laipsnį. Atlikęs 
savo pareigą Tėvynei, išėjo į kariuome
nės atsargą, pilnai pasiruošęs, jei būtų 
reikalas, grįžti vėlei į kariuomenės eiles 
apginti Tėvynės laisvę. Į atsargą jis išėjo 
po 17 gruodžio, kai Tėvynė jau buvo 
pradėjusi gyvenimą savo progreso žydė
jime. Bet atsižvelgiant, kad Lietuva yra 
beveik tik ūkio kraštas, tai sunku buvo 
surasti kokį nors darbą miestuose. Tad 
1929 metais, pasitaikius progai, išvyko 
kaipo imigrantas Brazilijon. Čia atvykęs 
pačios didžiausios krizės metu, apsigyve
no Lapos rajone. Reikėjo tikrai stipraus 
lietuviško būdo išsilaikyti ir pradėti nau
ją gyvenimą. Nežiūrint į visus gyvenimu 
sunkumus, jis tuojaus įsitraukė j lietuviš
ką darbą Vila Anastacio ir Lapos apy
linkių ribose. Pirmoje eilėje aktyviai pri
sidėjo prie Dr. Basanavičiaus rūmų sta
tybos ir vėliau per 33 metus dirbo lietuv 
vybės darbą, nesigailėdamas, nei savo lė
šų, nei savo brangaus laiku. Pokarinia
me periode jis visą laiką buvo pirminin
ku ten susidariusiosmokyklos priežiūros 
būreliu. Nors mokyklos nebebuvo gali
ma išlaikyti, bet lietuvybės veikia nesus
tojo tolei, kol tos apylinkės lietuviai ne
teko tos lietuviškos pastogės savo veik
lai. Šis atsitikimas labai paveikė Petrą 
Žarkauską ir visus kitus tos apylinkės 
lietuvius, kurių tuo metu dar buvo ne
mažas būrys. Sis neigiamas atsitikimas 
bus labai didelėmis juodomis raidėmis 
įrašytas į mūsų kolonijos ir Lietuvos Is
toriją. Nežiūrint, kad tie rūmai buvo pa
statyti visos Vila Anastacio, Lapos ir 
visu artimų apylinkių lėšomis ir darbu,

Dfi PAULO ŠLEPETYS |
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA'
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augustą 2.709 — Conj. 32
: Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

staiga jie pasiliki oe mažiausio lietuvy
bės centro toje apylinkėje. Jokia organi
zacija nepasirūpino tos apylinkės lietu
viais, nei senimu, nei jaunimu — taip jie 
ir dingo lietuvybei šio didmiesčio bango
se.

Todėl neseniai vienas šio savaitraščio 
korespondentas užklausė, kur dingo Vi
la Anastacio ir Lapos lietuviai, kad jie 
jokioj šventėje nebepasirodo? į tai ga
lės pilnai atsakyti tik Brazilijos Lietuvių 
Istorijos lapai. J

Petras Žukauskas paliko pavyzdį su 
kokiu atsidavimu reikia dirbti lietuvy
bei ir savo Tėvynei, nežiūrint j visas susi
dariusias kliūtis, kaip jis dirbo iki pasku
tinių savo gyvenimo metų. Be abejo, ne
tekus to lietuvybės židinio, Dr. Basana
vičiaus Vardo mokyklos patalpų, tas vis
kas pakirto Petro Žarkausko sveikatą, 
nes jis nebematė jokios galimybės bet 
kokiam lietuvybės veikimui ateityje.

Be viso darbo Vila Anastacio mukyk- 
lus rūmuose, kol jie dar buvo būrelio 
globojami, Petras Ža r kaus kas ir žmona 
Adelija, visuomet būvu aktyvus nariai 
Brazilijos Lietuvių Sąjungos, iki aplinky
bės privertė juos iš ten pasitraukti.

Septintos dienos mišioms prisirinko 
pilnutėlė Šv. Stepono bažnyčia V. Anas
tacio, kurioje matėsi daug vietos lietu
vių ir nemažai atvykusių iš kitų tolimes
nių apylinkių, kaip iš St. Andrė. Muoka, 
Bom Retiro, Vila Zelinos ir kit. Ir daug 
jo draugų brazilų. Visi apgailestavo Pe
tro Žarkausko mirtį, nes jis paliko gerą 
vardą kaipo lietuvis veikėjas ir pavyzdin
gas šeimos galva, bei puikus draugas kaip 
lietuvių, taip ir brazilų tarpe.

Tokiu tai būdu retėja tradicinių senų
jų tikrų lietuvių eilės. O kas juos pava-

CHOPP "-PIZZA —QUEIJOS — FRIOS ž
RÊSERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro —* Tel. 223-2333 g

to žodžiais, gal tik "ant lauko pliko, ke
lios pušelės apykreivės liko..."

Tad, mielas Petrai, giliai yra dėkingi 
visi, kurie matė Tavo pasišventimą lietu
vybei. Visi apgaili Tavęs netekę, bet Tu 
palikai kilnų pavyzdį ateinančioms kar
toms, kaip visi turėtų dirbti lietuvybei 
ir pavergtos Tėvynės labui.

Mūsų gili užuojauta taip pat ir Petro 
Žarkausko šeimai, kuri pergyvena bega
liniai nustoję savo šeimos vado. Bet čia 
negalima nepaminėti, taip gražiai užau
gintas dvi dukreles: Genę ir Stasę, kurios 
prižiūrėjo savo Tėvelį, iki paskutinės va
landos jo gyvenimo, kas šiandieną retai 
bepasitaiko. Tegul Aukščiausias būna 
mielaširdingas mirusiam ir taip pat sutei
kia tvirtybės nuliūdusiai šeimai, kantriai 
pergyventi taip sunku momentą jų gyve
nime.

Kapit. J. Čiuvinskas

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI
I

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės.
01/05 — João Stelmoėkus 
02/05 — Ana Rauba Aradzenka 
03/05 — Walter J. Žvingila 
03/05 — Jonas Grigas 
03/05 — Claudio Butkus 
04/05 — Mons.Pijus Ragažinskas 
05/05 — Claudia Ceqiiia Daniel 
13/05 — Vera Ana Tatarūnas 
14/05 — Antanas Augustaitis 
15/05 — Luiz Alberto Jarmalavičius 
15/05 — Marcelo Chapola 
15/05 — Ernestas Rubliauskas 
16/05 — Algirdas Mušinskis 
29/05 — Algirdas Idika

Lietuviu Sąjungos - Aliança 
Valdyba
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SĄMONINGO TIKĖJIMO
M ETA I

VEIKLOS KALENDORIUS (kuris prašo
si papildomas)
Gegužės mėnuo:
4: Bendros jubiliejinės maldos diena.

Sv. Juozapo Vyru Brolijas 45 metų 
sukaktis.

11: Motinos diena
13: Maldos-atgailos-Lietuvos paaukoji

mo Marijai diena
18: Sekminės. Motinos dienos minėjimai 

Sąjungoj
25. Paskutinis mėnesio sekmadienis —

16 vai. Sąmoningo tikėjimo programa 
šv. Kazimiero p-joj; Marijos Krikščio
niu Pagalbos, šventė.

28: Popiežiaus Jono Pauliaus II gimta
dienis

29: Dievo Kūno šventė. LJS-gos sueiga 
Lituanikoj (iki VI. 1)

RELIGINĖS VEIKLOS KOMISIJA.
Pagyvinti liet, krikščio
niškus papročius ir pamal
das

MOTINOS DIENA
Artinas Motinos Diena.
Kaip mes, lietuviai katalikai, ją švęsi

me? Ar tik keliais gražiais žodžiais, 
puokšte rožių, kokia krautuvėj surasta 
dovanėle, šventės pyragu...? Taip ją ga
lėtu atšvęsti ir žydai, ir kokie budistai, 
makometonai, ar betkokie pagonys... 
Nors ir jie, aišku, neapsieitu be jokio 
religinio gesto ar veiksmo.

Tad ypač šiais Sąmoningo Tikėjimu 
Metais ar negalėtum pradėt "sukrikščio
ninti" musu dažnai ir daug kur nukrikš- 
čionintą, nuvalkiotą, sumedžiagiratą Mo
tinos Dieną?! Kaip tai:

— užprašyti Mišias už mirusias Moti
nas ir Močiutes;

- dalyva^i Kartu \gJimai visa šeima/ 
musu didžiausioj religinėj Puotoj — Mi
šiose su Komunija.

Tuomet ir šeimos puotos stalas taps 
daug iškilesnis, ir rožės — daug maloniau 
kvepės.

MALDOS VAJUS
1986-tieji yra Lietuvos Vyskupu pa- 

skelbti Sąmoningo Tikėjimo Metai, ruo
šiantis švęsti i 987-tais savo ir visos tau
tos gautą krikšto malonę.

Atpažinkime, kad tai Viešpaties apsi
lankymo metas (Lk 19,44). Svarbiau už 
viskų kiekvieno akmens širdies atnaujin
tas posūkis j Viešpatį.

Salia komiteto, kuris rūpinasi Jubilie
jaus darbais, reikia žmonių, kurie melstų
si, kad ne veltui statytojai vargtų, nes 
Viešpats stato namus (Psalmė 127,1). Ti
kėkime, kad Dievas musu prieglauda ir 
stiprybė, kad Jis mus veda.

Visi kviečiami jungtis j Jubiliejaus ruo
šą per maldą. S k e I b i <a m a 1986 me
tų MALDOS VAJUS.

Į šj maldos vaju galima jungtis pavie- , 
niui, mažose grupelėse ar organizuojant 
specialias pamaldas. Kiekvienas laisvas 
savo budu šia intencija melstis. Grupinei 
maldai siūlome rinktis Pirmą mėnesio Sek
madienį arba Pirmadienį vienydamiesi su 
visais besimeldžiančiais lietuviais.

MALDA IR GERI DARBAI padės 
mums atsinaujinti ir išmelsti tikro dvasi
nio atsinaujinimo visai Tautui, atsiveriant 
Viešpaties planui mums visiems.

Norėtume visu pastangas, maldas, au
kas ir gerus darbus sujungti į vieną pynę 
šv. Mišių metu Sv. Petro bazilikoje i 987 
metais per šv. Tėvo rankas, kaip auką 
dangiškajam Tėvui.

600 m. Krikščionybės Jubiliejaus 
Religinės programos komitetas

JUBI LI EJAUS TI KSLAI 
IR DARBAI

šventasis Tėvas Popiežius Jonas Pau
lius II, pasibaigus šv. Kazimiero 500 me
tu mirties sukaktuvių minėjimo iškilmėms 
Romoje, 1984 m. kovo 4 d., atsisveikin
damas su lietuviais vyskupais, priminė, 
kad pasimatysime 1987 metais, Lietuvos 
krikšto 600 metu jubiliejaus iškilmėse vėl 
čia Romoje.

Lietúvos vyskupai ir vyskupijų valdy
tojai jau pereitų metu sausio 16 d. išleido 
ganytojišką laišką tikintiesiems, kurį pra
šė klebonus perskaityti bažnyčiose šv. Ka
zimiero šventės išvakarėse — i 985 m. ko
vo 3, ir Atvelykio sekmadienį. Tarp kitų 
dalyku vyskupai nurodė, kad... "1985 
metai tebus Gerosios naujienos metai;
1986-tieji — Sąmoningo tikėjimo metai;' 
gi 1987-tuusius — patį jubiliejų — švęsime

VEIKLOS KALENDORIUS ^uns pra
šosi papildomas)

Birželio mėnuo:
1: Bendros jubiliejinės maldos diena
6: Svč. Jėzaus Širdies šventė
15: Lietuviu tautos išsklaidymo diena: 

pamaldos katedroj.
22: Sventkeiionė j Aparecidą
29: Paskutinis mėnesio sekmadienis —

16 ,'al. Sąmoningo Tikėjimo metu 
proclama šv. Kazimiero p-joj.

30: Atvyksta "Spindulys" (iki VII.6)

Sis okupuotos Lietuvos vyskupu bei 
vyskupijų valdytoju laiškas mums išei
viams yra įkvėpiantis ir įpareigojantis.

Laisvajame pasaulyje šiąja sukaktimi 
siekiama

— iškelti krikščionybę, kaip didžiąją 
dvasinę vertybę, jos lemiantį vaidmenį 
lietuvių tautos istorijoje.

— žadinti dvasinį atsinaujinimu,
— puoselėti glaudesnę jungtį su oku

puotos Lietuvos tikinčiaisiais, kovojan
čiais už savo krikščionišką tikėjimu bei 
tautos laisvę,

— atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį 
į ju būklę bei didesne moraline pagalba 
sustiprinti okupuotos Lietuvos Bažny
čios ir lietuviu tautos viltis. Tokėa Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus minėjimo 
vedamoji mintis.

Pagrindinės laisvojo pasaulio lietuviu 
krikščionybės minėjimo iškilmės bus Ro
moje 1987 birželio 14 d. Iškilmėse paža
dėjo dalyvauti ir joms vadovauti Jo Šven 
tenybė Popiežius Junas-Pauiius II. Į šias 
iškilmes Romoje bus organizuojamus iš 
viso laisvojo pasaulio maldininku ekskur
sijos. Organizuojamas taip pat ir choras, 
kuris giedos per iškilpningas pamaldas 
Sv. Petro bazilikoje.

Svarbiausias gi šio jubiliejaus minėji
mo tikslas — d v a s i n i s atsinau
jinimas.

SKAITYK IR PLATINK
"MUSU LIETUVĄ"



mūsų Imkis
pažink™ kutką

Jaunas musų tautietis, iš v. Belos, VIN
CAS KUTKA, yra išstatęs savo paišybos 
darbus kartu dvejose parodose: Monika 
Figueiras de Almeida Galena de Arte 
(Rua Haddock Lobo, 1568) ir Galeria 
Deco (Rua dos Franceses, 153, Bela Vis
ta). Iki gegužes 17.

ŽVELGIANT Į JUBI tl ĖJŲ
Stengiantis konkretizuoti Jubiliejaus 

Ruošos veikimą, Sąmoningo Tikėjimo 
Metų programa šv. Kazimiero parapijoj 
buvoporadėta balandžio 27. popietinėm 
pamaldom.

Susirinkus net daugiau, negu buvo ti
kėtasi, tautiečiams net iš tolimų vietovių, 
kun. Pr. Gavėnas padarė įvadą j "Krikšto 
Jubiliejaus" programą. Stengėsi ypač pa
ryškinti, kaip jau didysis filosofas Ema
nuelis Kantas pastebėjo, kad lietuvių kal
ba tikrai atveria vartus ne tik j filologijos 
plonybes, o ir j primityvios istorijos pa
slaptis. Vienas tokių žodžių yra KRIKŠ
TAS. Jis, vien tik savo prasme, nusako 
gal dešimt kartų daugiau, negu graikiškas 
"baptismos" ir iš jo kilę'žodžiai kitose 
kalbose.

Po įvado buvo Mišios, o.po Jų - su- 
\ neštinės vaišės, kuriose visa/itrodo’, nu

konkuravo lietuvių bičiukė, ukrainietės 
Marijos, virtinėliai. /

Sąmoningo Tikėjimo Metų programa 
bus paskutinj šic/mėnesio sekmadienį, 
gegužės 25, sy/ilarijos Krikščionių Pagal
bininkės šve/te.

VENEZ^ELCS SALES! AMAS®
/ PAS BIOS

J?usitarusios su kun. Urbaičiu, Veae- 
yieloj gana išplėtusios savo veiklą landa- 

z ringos "Damas Salesianas" su savo įstei
gėjų, kun. Miguel Gonçalves, SDB, aplan
kė Manaus, Brasil iją, Rio ir šeštadienį 
bus São Paule. Gegužės 3 numatytas su
sitikimas "Petro Perkamo Namuose" ir 
pasitarimas labdaros darbais.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
"PETRO PERKUMO" NAKUOSE

Pirmąjį gegužės mėnesio penktadienį 
(V.2.) 17 vai. "Petro Perkamo" Namuo
se, Rua Tabajaras, 556, bus atlaikytos 
Mišios apylinkės seneliams, neįstengian
tiems toliau nueiti.

20 valandą bus, kaip jau įprasta, lie
tuviška Adoracijos Valanda. Bus gieda
ma Litanija, kalbamas rožinis ir duotas 
palaiminimas su Švenčiausiuoju.

Pamaldose dalyvaus Petro Perkamo 
oktetas. Pamaldas praves šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, kun. Pr. Gavėnas.
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fUJOOZAPO VYRU BROLIJA
45 metų įsikūrimo proga (gegužės 4 d.)

Širdingai sveikiname Vyrų Brolija su 45 veiklos metais, dėko
jame už nuolatinį bendradarbiavimą su spauda bei jai parama 
ir linkime sėkmės bei Dievo palaimos tolimesniuose darbuose.

Redakcija ir administracija

e 0

ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJAI 
minint 45 metų veikimo sukaktį

I kviečiame galimai daugiau tautiečių dalyvauti PADĖKOS MIŠIOSE, 
| kurios bus atnašautos V. Zelinoje gegužės 4 dieną, 11 valandą.

| Dėkinga

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

DIDINGAI PAMINĖTI 25-TIEJI
VEDYBŲ ^ETAi

Praeitą šeštadienį, 18 vai. Šv. Kazimie
ro parapijoje — Kom. ANTANAS GI RO
KUS ir ponia kpm. GENÊ, su Padėkos 
Mišiomis, abiejų dukrų ir gausių giminių 
tarpe paminėjo savo 25-tuosius darnaus 
vedybinio gyvenimo m e - 
t u s.

Kom. Antanas yra Bum Retiro Dom 
Bosko įstaigos eks-alumnas. Jis yra ir sek 
mingas industrials — siuvyklos fabriko, 
Angie Modas, Alex-chopp savininkas.

Po Padėkos Mišių visa gausi giminė 
(daugumoje gyvenančių Utingojej aisi- 
lankė į Alex-Choppą Jubiliatų pagerbi
mui.

Šv. Kazimiero parapijos klebonas,kun. 
Pranas Gavėnas, Padėkos Mišių celebran
tas ir kun. Petras Urbaitis bei Br. Krašto 
Bendruomenės pirmininkus p. Jonas Ta- 
tarunas su ponia, taip pat dalyvavo pa
gerbime ir galėju iš arčiau susipažinti su 
nuošaliau gyvenančiais tautiečiais — pa
rapijiečiais.

Mieliems sukaktuvininkams gausios 
Visagalio Palaimos kitų 25-tųjų belau
kiant.

GRAŽIAI PRAĖJO LIETUVIŠKOS 
VETOES PAMALDOS PAJŪRIUOSE

Praeitą penktadienį — balandžio 25 - 
dieną 16 valandą, Sv. Vincento parapi- 
josEbažnyčioje, São Vicente, SP. įvyko 
metinės lietuviškos pamaldos su gana 
gausiais dalyviais lietuviais, ir dar gauses
niais Charismatinio Sąjūdžio nariais,Lie
tuvai ir lietuviams prijaučiančiais.

Kun. Petras M. UrbJtis per pamai- t 
das priminė visiems, ypač du mūsų mi
rusius tautiečius — Joną Vosylių ir 
Juozą Pūkelį, daug kam pažįstamus.

Buvo prisiminta ir kenčianti Tėvyne 
Lietuva, bei jos globėjas Sv. Kalimiems, 
o taip pat ir J.E. Vysk. Paulius Baltakis, 
labai pasišventęs laisvo pasaulio tautie
čių lankyme.

Visiems labai patiko "Jubiliejinė Mal
da" (Oração do Jubileu) besiruošiant 
švęsti 600mwtų sukaktį Krikščionybės 
Lietuvoje.

Tarp kitų, pamaldose dalyvavo ir gar
sėjanti dailininkė p. Stasė Steponaitienė 
su vyru p. Vladu.

LIETUVIŠKA ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

Tęsiasi su pasisekimu šešatadieninės 
lietuvių kalbos pamokos. Veikia 5 klasės, 
4 šeštadieniais ir viena ketvirtadieniais,
Vila Zelinos jaunimo namuose. Dėsto 5 
mokytojai (jos). Jei kas atsirastų su gali
mybe ir norėtų mokytojauti, prašome pra 
nešti, nes reikalinga mokytojų pavaduoto
jų.

BLB-nės Švietimo Komisija
ŠALPOS RATELIS

Šiuo laikotarpiu, iki balandžio 30-tos, 
prie Šalpos Ratelio prisidėjo savu įnašu

Vincas Kliukas.................... Cz. 50,00
Jonas Jakatanviski............. Cz 150,00
NPN (III)...................... Cz200,00

Lai Viešpats gausiai jiems atlygina.

PIRMOJI EKSKURSIJA | LIETUVĄ
Pitmąįkartą organizuojama ekskursi- » 

Ja į Lietuvą iš Brazilijos. Numatyta būti 
Lietuvoj 11 dienų. Po ekskursijos norin
tieji galės pasilikti Europoj ilgesnį laiką. 
Ekskursija iš S. Paulo išskrenda šių me
tų rugpjūčio (agosto) 10 dieną. Informa
cijos telefonu 241.38-31.
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