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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
SV. KAZIMIERAS SAMURAJŲ 

KRAŠTE

RJuatindiba,28 - Pque. da Moóca - 03124 SAO PAULO, TeL273-O338

Kun. Albinas Margevičius, salezietis, 
misionierius Japonijoj, prisiuntė mums 
spaudos staigmeną — šv. Kazimiero gy
venimą japoniškai. 55 puslapių knygelė, 
iliustruota, išleista kaip tik 1986.II 1.4. • 
(Tiek tegalėjau pats suprasti, nes skait
menys — tai mūsiškiai, arabiški).

Knygelėj įterptas propagandoo lapelis, 
kurio japoniškus įrašus kun. Margevičius 
perrašo lotyniškom raidėm, o paskui iš- 
ir išverčia. Leidinys, kaip matosi, jeina į 
panašių knygelių rinkinį (čia 16 numeris), 
kuris eina ° Kristaus liudytojai" vardu. 
Tai mus jaudina, kad mūsų jaunas šven
tasis eina Kristaus liudyti japonams — ir 
šiandien, jau praėjus 500 metų nuo mir
ties.

Veikalo titulas: "Lietuvos didvyris — 
šv. Kazimieras". Kaip tinka tam "samu
rajų" — didvyrių — kraštui, ypač gi jų 
jaunimui!

O kaip japonai vadina Lietuvą? Ogi 
"Ritoaniya". Tai knygos užvardinimas 
taip skamba: "Ritoaniya no liyu Sei Ka
simiro". Daugiau — patys pasiskaitykit..

Ten keli šv. Kazimiero paveikslai, Vil
niaus Antakalnio bažnyčia, komunistų 
suprofanuota Vilniaus katedra. įdomus 
ir originalus paišinys: 12-metis Kazimie
ras, ant žirgo, energingai iškėlęs jietį, su 
pulkais kareivių išjoja į karą, atgauti Ven
grijos sosto. Virš jo galvos plevėsuoja dvi 
vėliavos — su Lenkijos ereliu ir Lietuvos 
vytimi.

Kas šioj knygelėj itin skirtingo, tai va
dinamoji šv. Kazimiero giesmė "Omni < 
die" čia įdėta lotyniškai ir japoniškai, su 
gaidomis. Tai brangenybė, kurios neteko 
užtiktčkitose kalbose išleistoj šventojo 
biografijoj.

Sv. Kazimieras, Lietuvos didvyris, 
Kristaus liudininkas ir samurajų salose. 
Galėtų būti ir simpatinga dovana kokiam 
draugui japonui ir čia.

Sveikinimai "Sei Kasimiro" autoriui 
ir leidėjams.

(KPG)
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" Ritoaniya no Eiyu Sei Kasimiro - Lietuvos diįVyris šv. Ka
zimieras": šv. Kazimiero biografijos japoniškai viršely

Balandžio 18 kun. Pranas Gavėnas 
(kartu su kun. P. Urbaičiu) nuvežė į Bra-
zilijos Vyskupų Konferencijos būstinę 
Itaici sodyboje (130 km nuo São Paulo) 
jau pažadėtą Italijoj gražiai išleistą Sibi
ro lietuvaičių maldaknygę, užvardintą 
"Preghiere" su labai taikliu Msgr. Vinco 
Mincevičiaus įvadu.
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miestą vieną ponią, kori prisistatė kaip 
"asmeninė Dom Luciano sekretorė".
Bevažiuojant paaiškėjo, kad tai Brazili
jos Generalinio Konsulato Genovoj, Ita
lijoj, vicekonsule, laikinai sugrįžusi dėl 
brolio ligos, ir nuolat kontaktuojanti su 
Vyskupų Konferencijos generaliniu se
kretorium. Apdovanojau ir ją Sibiro lie-

SIBIRO LIETUVAIČIU MALDAKNY 
GÉ PREZIDENTUI | RANKAS

Brazilijos Respublikos Prezidentas, 
balandžio 24 švęsdamas savo gimtadienį, 
susilaukė tikrai netikėtos dovanos — Si
biro Lietuvaičių Maldaknygę. Ir visa tai 
įvyko atsitiktinai, be jokių ankstyvesnių 
planų.

Po ilgiau užsitęsusio spaudos ir TV 
žurnalistų pokalbio su Vyskupų Konfe
rencijos viršūnėm, kuriame ir aš norėjau 
dalyvauti, teko pietauti vėliau su BVK- 
jos pirmininku kard. Ivo Lorscheiter fr 
jos generaliniu sekretorium vysk. Dom 
Luciano. Po pietų šis pastarasis paklau
sė, ar negalėtumėm pavėžinti j artimą

tuvaičių maldaknyge. Ir taip užsimezgė 
kalba ąpie Lietuvą. Prieš atsisveikinda
ma pasisakė esanti dabartinio Brazilijos, 
Prezidento studijų kolegė ir kaip tokia 
pakviesta j sostinę Prezidento gimtadie
nio proga (balandžiu 24).

Man dingtelėjo mintis: "Ar negalė
tum P^nui Prezidentui nuvežti ir iš lietu
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SIBIRO LIETUVAIČIU MALDAKNYGĖ 
vių puses nors šią kuklią dovanėlę — Si
biro lietuvaičiu maldaknygę?

Ji mielai prisiėmė. 0 aš įrašiau dedika
ciją Prezidentui gimtadienio proga ir įtei
kiau poniai (Lucy de Jesus Teixeira).

Nesinurėjo tikėt, kad knygelė Prezi-
dentą pasieks; o jei ir pasiektu, ar jis, 
gimtadienio proga gavęs daugybę sveiki
nimu ir dovanu, atkreips j ją dėmelį?

O vistik po trijų dienu jis ras>^; asme
niškai, ranka, laiškutį: "Kurzr ra nu i Ga
vėnui/ dėkoju už knygą "j/eghiere"/, 
kurią buvot toks geradari pasiusti per 
Lucy Teixeira. /Svę/inimai ir pagarba 
— José Sarney/J^deratyvinės Brazilijos 
Respublikos įžzidentas/ 28/4/86.

Kai poryti Lucy pranešiau gavęs Pre- 
ziden tojais ką, ji, visa nušvitusi, pasako
jo:kZoėjosi su Prezidentu, jam papasa
kojo apie atsitiktiną susitikimą su lietu

siais, asmeniškai įteikė dovaną, kalbėjo 
ąpie Lietuvą, lietuviu kančias ir ju didvy- 
nŠkurną.

Prezidentas liko sužavėtas. Priėmė 
knygutę, paskaitė dedikaciją, prašė "kad 
J/i'k už mane melstųsi". Dar pridūrė: 
"Skaitysiu... ir asmeniškai padėkosiu/

Kun. Pranas Gavėną/

NAUJA KNYGA API E S0VIETUS ’

Neseniai pasirodA/nkoje romanas 
sovietų-amerikiekiu tema: "The Hunt 
for Red October". Knygos autorius — 
Tom Clancy/

NuoyGorky Park" pasirodymo sovie- 
tu-am/ikiečiu temomis spausdinamos 
knygos pasidarė labai populiarios. Dau
guma ju yra nuobodžios, nes, vos pradė
jęs skaityti, jau pamatai, kad pasaulį'lš- 
gelbés" CIA ar MI5 agentas. Be to, 
agentas susitiks patrauklią, gražią KGB Amerikiečiai yra tikri, kad jie ras lai-

Vicente Vitor Banys Ltda
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F.ÀBRICA D E GUARDA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Aiemâa

šmpę, iU kuria kartu dirbs ir mylėsisjki 
bus baigta misija, o po to vienokiu ar ki 
tokiu būdu amžiams išsiskirs...

Nė vienas iki šiol geriausiai ("best-sel 
lers") parduodamu romanu nesuintri
guoja skaitytojo taip labai, kaip Turn 
Clancy pirmasis romanas novelė "The 
Hunt for Red October". Budinga ir tai, 
kad autorius šiam romane visiškai igno
ruoja taip labai populiaru šių laiku roma
nuose aprašomą "seksą".

"Red October" yra sovietu naujausias 
ir geriausias povandeninis laivas. To lai
co kapitonas yra lietuvis (iš tėvo pusės) 
Marko Ramius, gimęs II pasaulinio karo 
metu Leningrade. Jo tėvas Aleksandr Ra^ 
mius buvo komunistu partijos herojus, 
ypač Lietuvoje uoliai pasidarbavęs 1940 
m., t.y. pirmosios sovietu okupacijos 
metu ištremdamas j nežinią "nepatikim 
mus" lietuvius. 1944 m. Marko tėvas, 
sugrįžęs j gimtą šalį, pasireiškė dar dides
niu žiaurumu. Tuo metu mažasis Marko 
augo senelės globoje viename Lietuvos 
pajūrio kaime, iki jo tėvas už ypatingus 
"pasižymėjimus" buvo perkeltas į Mask
vą, j Politbiurą. Marko užaugo, mokėsi 
Maskvoje, tačiau senelės ir Lietuvos, kad 
ir blankūs vaizdai, išliko jo atmintyje.

Ir dabar suaugęs, ne vien gėdinosi sa
vo tėvo dėl padarytu "žygdarbiu" Lietu
voje, bet kartu planavo kerštą prieš So
vietu Sąjungą. Tuo lyg norėdamas paten
kinti ar užjausti tūkstančius tautiečiu, 
kurie mirė ar buvo nužudyti, dar jam 
(Marko) negimus.

Marko Ramius, paskirtas šio sovietu 
naujausio ir svarbiausio povandeninio 
laivo kapitonu, susiplanavo pabėgimą. 
Ir štai staiga laivas dingsta. Sovietai ir a- 
merikiečiai tuoj pat suprato, kas darosi 
ir prasideda tarp jų lenktynės — kas pir
mas suras laivą.
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vą ir jj pasilaikys. Kyla klausimas, ką 
darys su laivo įgulaa Gai ne visi įgulos na
riai norės laisvame krašte likti? Gal da
lis jų norės grįžti j Sovietu Sąjungą, o 
grįžę praneš, kur yra povandeniniais lai
vas. Tačiau negali gi juos priversti, kad 
pasiliktu — tai ne Amerikos stilius, o 
juo labiau negi'žudysi.

Ne vien amerikiečiai tuo susirūpinę. 
Nerami ir kapitono Marko Ramiaus sąži
nė. Jis abejoja, ar teisingai yra pasielgęs.

Gal todėl "The Hunt for Red Octo
ber" paliko didesnį, patrauklesnį įspūdį*, 
nes realiau sprendžiamas pabėgimo klau
simas. Tai turi būti traumatiškas išgyve
nimas, nepaprastai sunkus sprendimas. 
Sovietu Sąjungoje žmogus negimsta su 
mintimi, kad reikės ar tuo labfewnorés 
bėgti iš gimtojo krašto. Žmogus užauga 
toje valdymo sistemoje, nesusipažinęs 
su kitokia, ir todėl yra suprantama Mar
ko Ramiaus vidujinė kova ir abejonė dėl
suplanuoto pabėgimo. Lietuva ir lietuviai 

- knygoje "The Hunt for Red October"
yra teigiamai aprašyti. Norint galima už
tikti netikslumu, tačiau kur ju nėra?

Sanpanas

DRAUGAS, 85.12.17

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA
•' Padažnėjusios kunigų laidotuvės, Lietu

vos katalikams primena pareigą dar uo
liau melstis už Kauno Kunigų Seminari
ją, kad ji galėtų priimti visus jaunuolius, 
kurie yra apsisprendę už kunigišką pa
šaukimą.

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija 
rengia Lietuvos Katalikų Bažnyčiai kuni
gus. Mokslas trunka penkerius metus, 
baigusieji gauna teologijos fakulteto bai
gimo diplomą ir kunigystės šventimus. I 

•/Kauno ’ tarpdiecezinę kunigų seminariją 
kviečiami jaunuoliai nuo 18-kos iki 30- 
ties metų amžiaus, doro elgesio, prakti
kuojantys katalikai, baigę vidurinę ar jai 
tolygią mokyklą, atlikę karinę tarnybą ar 
nuo jos atleisti. Kandidatai patys atvyks
ta į Seminariją gegužės ar birželio mėne
si, atsiveždami dokumentus: pasą, karinį 
bilietą, vidurinio mokslo baigimo atesta* 
|tą, savo klebono charakteristiką, krikštr 
liudijimą, sveikatos pažymėjimą ir d' 
nuotraukas. Seminarijos vadovybės nusti 
tytu laiku kandidatai laiko stojamuosiu 
egzaminus žodžiu ir raštu iš tikėjimo pa
grindų (platesnio katekizmo). Bažnyčia 
kreipiasi į jaunuolius, ragindama pasvars
tyti altoriaus tarnybai kviečiančius mūsų 
Viešpaties ir Atpirkėjo žodžius: „Sek pas- 
;u> mane“.



NR. 19 (1958) 1986. V.15 MUSU LIETUVA

LIETUVIAI PASAULYJE DR. HABSBURGAS SUSITIKO SU

Stepas Varanka

LIETUVOS ŽYDO SŪNUS - 
GUBERNATORIUS

Lietuva nėra gausi gyventojais, bet jos 
piliečių galima užtikti beveik kiekvieno
je valstybėje. Jų tarpe yra mokslininkų, 
sportininkų, kariškių, menininkų ir poli
tikų.

Brooklyne leidžiamas "The Jewish 
Press" 1986.11. 7-13 paskelbė Simeono 
Bakerio straipsnį "Jews on the Ameri
can Virgin Islands". Tame straipsnyje 
minima Lietuva ir jos žydai.

Sa lyno istorija
Virginijos salyną atrado Kristupas Ko

lumbas antroje savo kelionėje 1493 m. 
Jis tas salas taip pavadino, pagerbdamas 
šv. Uršulę ir jos kankines drauges vienuo
les. Salynas savo laiku buvo piratų slaps
tymosi vieta.

Dalis salyno dabar priklauso Anglijai 
ir dalis Amerikai. Virginijos salynas nuo 
Niujorko yra apie 1400 mylių, kur At
lanto vandenynas susitinka su Karibų 
jura. Tai puiki vieta atostogoms. Ten 
dangus nuolat žydras, vanduo švarus ir 
dienos saulėtus.

Visą Virginijos salyną sudaro per 50 
salų. JAV-bės dalį to salyno nupirko 
1917 m. iš Danijos vyriausybės už $25 
milijonus, kad ten vokiečiai I D. karo 
metu neįrengtų savo bazių. JAV salų 
plotą sudaro 132 kv. mylios.

Pirmieji Virginijos salų gyventojai bū
va atgabenti iš Afrikos negrai-vergai cuk
raus plantacijų darbams. Didesni JAV 
salyno miestai yra St. Thomas, St, Croix 
ir St. John. Šiandieną JAV salyno gyven
tojų yra per 100.000, apie 80°/o — juo
dieji.

Žydų ateiviai
Pirmieji žydų ateiviai Virginijos salo

se pasirodė XVII š. Pirmoji sinagoga bu
vo pastatyta St. Thomas mieste 1688 m. 
1804 m. ji sudegė. Neužilgo buvo atsta
tyta ir padidinta. Prie sinagogos telkėsi 
visas žydų visuomeninis ir kultūrinis gy
venimas. Šiandieną iš 120 šeimų (200 
asmenų) dauguma gyvena St. Thomas 
mieste.

Nors žydų skaičius nėra didelis, jų 
jtaka yra gana reikšminga. Jie užima at-

CURSO 1
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
I nformaçpes: tel.273-0338

sakingas pozicijas valdžioje, prekyboje, 
pramonėje ir finansinėse institucijose.

Virginijos salyno žydų prekybininkas 
ir istorikas Isidore Paiev.^isky savo už
rašuose sako, kad pirmas žydų guberna
torius Gabriel Milan tame salyne buvo 
paskirtas 1684 m. Tai padarė Danijos 
karalius Kristijonas V.

Nuo to laiko prabėgo daug audringų 
metų. 1960 m. JAV prezidentas Kenne
dy Virginijos salų gubernatorium pasky
rė žydą Raphael Moshę Paiewonsky, ku
rio tėvai buvo atkeliavę iš Lietuvos. Da
bartinis žydų bendruomenės rabinas yra 
Stanley T. Rekling. Jų sinagogoje St. 
Thomas mieste nėra grindų, yra tik smė
lis, kuris simboliškai primena Egipto 
dykumas, kur žydai klaidžiojo savo isto
rinėje praeities kelionėje.

Iš Lietuvos
Pirmas Aškenazi šakos žydas, kuris 

apsigyveno St. Thomas mieste, buvo Le
vinas iš Lietuvos Vilkaviškio. Netrukus 
jį pasekė šeši jo purbroliai, vienos šeimos 
broliai. Keturi iš jų vėliau apsigyveno 
Santo Domingo ir tapo turtuoliais. Vie
nas iš likusių St. Thomas mieste, Isaac, 
atidarė alkoholinių gėrimų gamyklą ir 
pasidarė bilijonierium. | jo rankas vėliau 
perėjo bankai, didžiulės krautuvės ir tea-
tras. Jis ir jo žmona Rebeka, kuri buvo
šeimos "smegenys", gyvenu 20 kamba
rių rūmuose, kurie anksčiau buvo Dani
jos princo rezidencija.

Jų sūnus Ralph Paiewonsky, tapęs gu
bernatoriumi, sumaniai, sąžiningai savu 
valdymo metu stengėsi pagerinti vietini 
gyventojų ekonominę būklę. Jo sesuo ir

■ du broliai yra gimę St. Thomas mieste. 
Jo paskyrimu JAV Virginijos salyno gu-v 
bernatoriumi vietiniai gyventojai buvo 
labai patenkinti. Gyventojai sava džiaugs
mą reiškė viešais šokiais gatvėse. Tai bu
vo pirmas atsitikimas, kad vietinis gyven
tojas buvo paskirtas salų gubernatoriu
mi.

Lietuvos žydo sūnus, nors gimęs už 
Lietuvos ribų, savo tėvų religijos ir pa
pročių neprarado. Inauguracijos apeigos 
įvyko sinagogoje, kur dalyvavo masė sa
lų gyventojų. .

f RESTORANAS 1

VIKTORAS XZLUKAVtôHIS
Savininkas

Lfetuviški ir europietiški valgai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

na Espirito S-anto, 118- TaL 441.6846
SÃO CAETANODO SU L

IWXN

DR. BOBELIU FLORIDOJE

Balandžio 9 d. Tampos Universitetas, 
Tampa. Fla., suteikė dr. Otto von Habs- 
burgui teisės mokslų garbės doktoratą už 
jo tarptautinę politinę veiklą — išleistas 
24 knygas, savaitinį politinį vedamąjį 
Europos laikraščiuose ir kt. šia proga pa
sakytoje savo kalboje dr. von Habsburgas 
paminėjo, kad Europa nepritarė Amerikos 
akcijai prieš Gadafį, kadangi jis yra gry
nai Sovietų Sąjungos 'įrankis, kad tero
rizmas ir jo planavimas ateina iš Sovietų 
Sąjungos, ir Sovietų Sąjunga išnaudojan
ti desperatiškus arabų laisvės siekimus. 
Von Habsburgas pagyrė Ameriką už jos 
konkretų apsisprendimą ir invaziją Gre
nadoje, tuo atstatydama savo autoritetą ir 
prestižą pasaulio akyse.

Po iškilmių, VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis susitiko su dr. von Habsburgu ir turė
jo išsamų ir labai'pozityvų pasikalbėjimą. 
Von Habsburgas užtikrino dr. Bobelį, kad 
Pabaltijo kraštų klausimas Europoje yra
gyvas ir bus išlaikytas gyvu.

(Elta)

AUKŠTOS PAREIGOS LIETUVEI
Amerikos spauda pranešė, kad buv. 

Ealfo pirmininkė Dalia D. Bobelienė yra 
paskirta JAV Prezidento komisijos pa
minklų apsaugai nare. Komisija susideda 
iš 21 nario, iš kurių septyni yra paskirti 
JAV Prezidento, 7 — Senato atstovai ir 7 
kongresmanai. D. Bobelienė yra paskirta
JAV Prezidento.

JAV Paminklų apsaugos komisija yra 
naujas organas, 'įsteigtas 1985 m. rugpjū
čio mėnesį. Jos uždavinys — prižiūrėti 
istorinių paminklų Amerikoje ir užsienyje 
apsaugą.

JAV spauda pažymėjo, jog Dalia D. Bo- 
Vhelienė yra 53 metų amžiaus ir yra dr.

Kxuzio Bobelio, chirurgo, žmona. Gimusi 
Lietuvoje, dabar gyvena St. Petersburg 

 

mieste, FSęridoje, ir yra penkių vaikų mo

 

tina. Ji yrà\baigusi Brown Universitetą 

 

1954 metais il\yra pasireiškusi lietuvių 

 

ir amerikiečių kultūrinių bei politinių or 
ganizacijų veikime.

DAUŽVARDŽIO \FONDO PREMIJOS 

 

LAUREATAI

Lietuvių Ž.urnalisti\ Sąjungos Daužvar- 
džio Fondo vaidyba 
jaunųjų lietuviškos spardos bendradarbių 

 

premijavimo, klausimą. \Jž 1985 m. dar
bus spaudojė pr\mijos I paskirtos trims 

 

bendradanbiams: pVmoj’i — Ritai Burei 

 

kaitei, antroji — IrĄrei Čuplinskaitei ir 

 

trečioji — Viliui DiĄdzilai.

ovo 26 d. svarstė

Dra.HELGiX HERING
MÉDICA - GWTYTOJA

HOMENS SENHORAS\CRIANÇAS
i B. do Lünâo

Rua Quartim Barbosa, 6
Fone: 265-7590

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e d.\14 às 18 hs.

• KALBAMA LIETUVIAI
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Vyrų Brolija iškylauja prie Bilings tvenkinio. Muzikantai: su bugnu Juozas Mateliams, 
smuikininkas Antanas Nizevičius ir akordeonistas Jurgis Mateiionis.

VYRO BROLOOS fiSVYKOS
Iš daug padarytų Sv. Juozapo Vyrų , 

Brolijos išvažiavimų vienas prie Bilings 
užtvankos Jurubatuboje pas tautietį p.“ 
Valdemarą Stasilionį.

1963 m. birželio mėn. 6 dieną, gražio
je saulėtos dienos ryte buvo, Sv. Juoza
pu Vyrų Brolija su dviem ekskursantų 
autobusais jau pas poną Valdemarą Sta- 
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gero vyno.
Varžėsi Vila Zeliniečiai su Casa Verde.

— Laimėtojais išėjo Vilazeliniečiai.

J s
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Jiems tarp savęs pasitarus pasidalino su 
pralaimėtojais lygiomis.

Pasilinksminę su žaidimais ir geru vy
nu, atėjj pietų laikas. Dauguma panorė
ją saldaus vandens žuvų, nuėjo į tautie
čio Valdemaro gražų restoraną, o kiti 
užkandžiavo. Po pietų vieni nuėjo į pre
fectures parko sodą pavėsiais pasivaikš
čioti, antri pasivažinėti laiveliais.

Tuojaus, kaip matoma nuotraukoje, 
trys muzikantai broliai Juozas ir Jurgis, 
Matelioniai su smuikininku Antanu Ni- 
zevičium pralinksmino iškylautojus.

Didžiulėje gražioje salėje pasigirdo 
lietuviškų šokių muzika. Muzikantams 
puikiai grojant, diduma ekskursantų 
linksminosi, het įkaitę šoko. Nežiūrėda
mi vyresnio amžiaus, prisimindami savo 
jaunas dienas, tiek vyrai, tiek moterys 
taip pat pamiklino Savo kojeles.

Visiems gražioje nuotaikoje bebūnant, 
štai jau ir pavakarė. Atsisveikinę su^po- 
nu savininku Valdemaru, padėkoję už 
malonų priėmimą ir gražią salę, visi lai
mingai grįžo j San Paul j, į savo namus.

Ten buvęs K. R.
I

*•, u

Tuojaus jam davus didžiulę erdvę sa
vo rūmų salę, tėvas jėzuitas Jonas Bruži- 
kas, atlaikė atvažiavusiems ekskurwv 
tams šv. Mišias, pasakydamas gražų pa
mokslą visiems. Po pamaldų tėvas Jonas - 
Bružikas tuojau išvažiavo j São Bernar
do do Campo. Ekskursantai padarė žai- 1 
dimus, netoli laivelių prieplaukos aikštės BĮ 
su šia programa:

1. laisvais 50 metrų bėgimas daugiau
siai dėl jaunimo su gražia premija.

2. bėgimas su kiaušiniais — šaukštuo
se nustatytomis taisyklėmis — su premi
ja.

3. Bėgimas maišuose, taip pat su pre
mija.

4. Varžytinės — traukimas storos 20 
metrų virvės, premija didžiulė bačkelė

CICS

JAD

Centro Integrado de Computação e Sistemas S/C Ltda.
Prestação de serviços em computador
Desenvolvimento de sistemas e wrô>o de pr agramação 

Jonas Paulo de Oliveira Siiickas

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

Aríete Dylis Si liekas
RUA STELA 515 - BLOCO D - CONJ. 22 TELS. 570-6969 / 575-0187

Šv. Juozapo Vyrų Brolijas valdyba 1976 met is: sėdi iš kairės: sekretorius - Jonas Baltaduonis, 
ūkio vedėjas - Jonas Makusevičius, pirmininkas - Motiejus Tamaliunas (nuo 1972-1977 m.) ir 
iždininkas - Kazimieras Rimkevičius. Stovi is’ kairės naftai: A.A. Motiejus Jurkonis, Aleksandras 
Miieikis, a,a. Kazimieras Musteikis, a.a. Antanas Skreby a.a. Juozas Masiulis, Pranas Stankūnas 
ir a.a Vincas Banys.

GELBĖKIME PRAEITIES VERTYBES

Visi esame susirūpinę išsaugoti musų 
kultūrines ir istorines vertybes. Visgi 
pasitaiko atvejų, kad per daugelį metų 
stropiai saugotas lietuviškos knygos ar 
spauda, rinkėjams mirus, būna išmeta
ma. MŪSŲ LIETUVAI labai rūpi išsau
goti kiek galint daugiau Brazilijoj ėjusią 
spaudą, todėl prašome tuos, kurie to
kios spaudos ir gal kada mano "atsikra
tyti", pranešti M L-vos redakcijai telef. 
273-0338.
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1971 metais Šv. Juozapo Vyrų Brolijos padarytame spaudos Bičiulių baliuje prie garbės stalo
svečiai. Sėdi iš dešinės: Ona Paukštienė, a.a. Kazimieras Musteikis, a.a. Jonas Paukštys buvusis 
pirmasis Šv. Juozapo Vyrų Brolijos pirmininkas tėvas Petras Daugintis, kun. Pranas Gavėnas, pre' 
latas Pijus Ragažinskas, Šv. Juozapo Vyrų Brolijos pirmininkas Jonas Bagdžius, kun. Dr. Antanas 
Milius, kun. Stasys Šileika ir prelatas Aleksandras Arminas.

liong savo kolekcijai arba jj padovanoti 
draugams ir pažįstamiems. Įsigydamas 
vienę ar keletą medalionų, paremsite 
Jubiliejaus komiteto kitus sukaktuvinius 
užsimojimus.

Medalionas pasirodys rinkoje maždaug 
1986 m. liepos 15 d. Tuo metu jo kaina 
bus 30.00 dol. Siūloma ypatinga lengva
ta: kas užsisakys medalionu prieš 1986 
m. liepos 1 d., tam kaina bus nuleista 
iki $25.00.

Kaikurie medalionai bus dar pasida
bruoti ar paauksuoti. Pasidabruotas va
riantas kainuos papildoma penkine 
($5.00), o paauksuoto medaliono kaina 
ekstra $10.00. Specialiai užsakant bus 
ir gryno sidabro medalionai. Bus ir Gal- 
vano Žymenys, po 12 colių bronza nulie
ti nuo pradinio eskizo, kurie bus tinkami 
sienom puošti. Galvano kainos priklau
sys nuo užsakymo skaičiaus.

Medalionus dabar galima užsisakyti 
per Medaliono komiteto pirm. Loretta 
I. Stukas, 234 Sunlit Dr., Watchung, 
NJ 07060.
Medalio pirmoji pusė vaizduoja tris Lie
tuvos valdovus: karalių Mindaugų ir ku-

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS

Rwosrw sukaktuvinis mec&lionas pami
nėti Lietuvos Chrštianizsciją.

1987 m. lietuviai po visų pasaulį pami
nės Lietuvos krikščionybės 600 metų su
kaktį. Iš tikrųjų krikščionybė atsirado 
Lietuvoje trijuose etapuose. 1251 m. ka
ralius Mindaugas priėmė krikščionybę. 
Taipgi mažas skaičius lietuvių tapo krikš
čionimis. Bet krikščionybė "neįsitvirtino" 
Lietuvoje iki 1387 m., kada didžiojo ku
nigaikščio Jogailos pastangomis Aukštai
tija buvo krikštyta, ir Lietuva įstojo j 
krikščioniškų tautų bendruomenę. 1413 
m. didysis kunigaikštis Vytautas užbaigė 
krašto christamizacijų, įvesdamas Žemai
tija i tikinčiųjų gretas.

Šie Lietuvos sukrikščioninimo trys 
etapai yra puikiai atvaizduoti jubiliejinia
me medalione, kuris buvo nukaltas pami
nėti šį svarbų jubiliejų. Medalionas, kurį 
kaldina Medallic Art Company, buvo su
projektuotas ir nukaltas gilia reljefą. Me
dalionų suprojektavo Vytautas Kašuba, 
kuro» darbai, parodos ir nuopelnai žino- 
mi keliuose žemynuose. Medaliono me
niškų grožj ir prasmingų turinį galima pa-

A. SLIESORAITIS - G, BAČELIS

AUTO POSTO
N. S, DAS GRAÇAS LTDA

Rua Chavantes, 211
_________ Pari ^Jel. 93-6294

stebėti iš iliustracijų.
Medalionas kaldinamas bronza su an

tikiniu apdirbimu. Jo skersmuo 3 coliai. 
Lietuvos christianizacijos 3 etapai me
niškai atvaizduoti su gražiomis trijų di- . 
mensijų detalėmis. Galite įgyti šį meda-

1969 m. balandžio mėn. 18 d. 15 valandų, tenai jėzuitai atlaikė paskutines šv. Mišias («tuvių 
Dr. Vinco Kudirkos mokykloje, rua Lituânia, 67, Mokoje, S. Paule. Jiems einant — išsikraustyti, 
šv* Juozapo Vyrų Brolija, vadovaujant pirmininkui Juozui Matelioniui, padeda išnešti iš tų lietu
vių namų koplyčios kryžių ir abi tautines vėliavas: Brolijos ir Lietuvos.

nigaikščius Jogailų ir Vytautų. Nurodyti* 
ir metai, kuriais Lietuva buvo krikštyta. 
Kiekvieno valdovo profilis yra skydo 
fone, ir ritmingas skydų išdėstymas pa
brėžia valdovų vieningų pasiryžimų jvesti 
krikščionybę krašte. Trys kryželiai virš

INIOVEIS
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL 

Direito TRABALISTA
Av. Novo Horizontą 213

ADVOCACI
ED SO fl DEOMKINAS 

COMPRAS - VENDAS - 
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral - S. André



o 
Fl
M 
v

MMoidmaiGEiKiHk. ____ ___________________________

jįĮ.akcentuoja faktą, kad ryšium su 
kríÈIOn^bés įvedimu Lietuvoj buvo 
trysi^įzymėtini įvykiai.

idalio antroje įspėję paviršius suskūs- 
r tas j tris plokštumas, kurios atžymi 

|^ÍÀkrikšto etapus. Iškilęs centrinis kry- 
krikščionybės simbolis, suvienija 

tuopas kirus įvykius. Vilniaus katedra 
ir V-arpinė simbolizuoja tikėjimo įsitvir
tinimą krašte, o Vytis — valstybės ženk
las,’rodo, kad krikščionybę priėmė visa 
tauta.

M&SŲ ŽIN90S 

ŽIAURIOJO BIRŽELIO SmNĖJBMAS ‘ 
RIJOJE S R APYLINKĖSE

Rijo — Niterojaus, Petropoliu ir apy
linkių lietuviai šio ateinančio birželio 
(VI.1) pirmąjį sekmadienį, 
10,30 vai., Sant'Ana Amžinos Adoraci
jos Šventovėje, ruošiasi vieningai daly
vauti matriarkės Uršulės Gaulienės už
prašytose Sv. Mišiose, prisimenant ken
čiančią Tėvynę ir Sibiran išvežtuosius 
bei ten mirusiuosius.

Žinia, kad Rijuj susidaręs naujas baž
nytinis komitetas su garbės pirmininke 
Uršule Gauliene, ir su trims efektyvioms 
pirmininkėms - Stase Kizeliene, Stase 
Dutkiene ir Salome Pauliokoniene, bei 
jaunutėmis dviems sekretorėms — Brone 
ir Maryte Vyčaitėms, tikisi išjudinti gana 
apsnūdusią ir sumenkėjusią koloniją, 
ypač šiais "Sąmoningo T i k ė,j i- 
m o Metai s", ruošiant kas pirmąjį 
mėnesio sekmadienį bendras lietuviškas 
pamaldas, galimai — su lietuviu Mišių 
Celebrantu.

Veikliosios pamaldų organizatorės ti
kisi ne vien broliu Gaulių, bet ir kitu 
tenykščiu šeimų dalyvavimu.

Drąsos ir sėkmės Rijo ir Apylinkių 
tautiečiams per šiuos 1986 Sąmoningo 
Tikėjimo metus, deramai pasiruošti 
1987-tiesiems, Lietuvos Krikštu šešių 
šimtmečiu jubiliejaus metams.

KPU. !

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Juozas-Isabela VENGRYS Cz.150,00 
Magdalena BUITVYDAS Cz.150,00 
Robert TAM OŠAUS KAS Cz. 150,00 '

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ - 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

DR. PAULO ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2709 — Conj. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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jo šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Lietuviu Sąjungos Brazilijoj

Valdyba

LABDARSNGOJ8 AUŠROS TELKSNY
TĖS IR orra ADOLFOSiMKEViČIU

ŽEMA
Petrjpoly R.J. gyvenanti, Aušrjs ir 

Otto Adolfo Simkevičiu labdaringu ir 
tautiniai susipratusi, yra ir sėkminga 
verslininku šeima.

Aušra ir Otto Adolfas išaugino gražu 
atžalyną, kuriu viena dukrytė, ja u tinka
mu amžium ir su augšta moksline kvalifi
kacija, jaučiasi paruošta sukurti atskirą 
savą šeimos židinį. Tebūnie tas "N o v o 
casal' visapusiškai Dievo palaimintas, 
panašiai.-kaip jaučiasi Dievo palaimintas 
Aušros ir Otto Adolfo šeimos židinys.

Aušra ir Otto turi savo veiklu Gasoli- 
nos Postą ir sunkvežimiu dalių pardavyk
lą. Iš savo gero uždarbio jiedu mielai ir 
dosniai duoda bažnyčios DIZIMUI, o, 
taip pat ir tautiniai lietuviškai veiklai bei 
spaudai.

Tikimės, vėliau kada 
ti apie mieluosius Aušrą ir Otto Adolfą 
Simkevičius, patalpinant net vieną — ki
tą ju fotonuotrauką, geresniam su skaity 
tojais susipažinimui.

Tuo tarpu, dėkojame už tą 2.000 Cz. 
ir už kitas pakartotinas svarias aukas 
"Musų Lietuvos" savaitraščio palaiky
mui.

Su nuoširdžia padėka ir Dievo palai
mos linkėjimais Aušros ir Otto Adolfo 
Šimkevičiu šeimai, šio "ML' numerio 
garbės leidėjai.

KPU.

MSOOFF A».
CHOPP - PIZZA -QUEIJOS- FRIOS

RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 s

JUOZAS PAVILONIS 
mirė gegužės 10 d. sulaukęs 62 metus.

Gimęs 1924 m. balandžio 30 Utenos 
apskrity, Anykščiu valsčiaus Slavėnu 
kaime, atvyko Brazilijon I924 metais. 
Lankė V. Belos Vytauto Didžiojo vardo 
mokyklą, skaitė liet, spaudą. Likęs vien; 
gungis, gyveno V. Zelinoj su motina 

plačiau k9 aprušy- (kuri mirė siu metu sausio 8 d.). Užsiė
mė namu sienų dažymuJUžsigavęs kojos 
pirštą ir jo tinkamai negydęs, gavo gan
greną, dėl kurios buvo nupjauta koja. 
Ligoninėj priėmė ligoniu patepimą. Sa
vaitę pasirgęs pasimirė. | V. Alpinos kre
matoriumą palydėjo kūn. Petras Rukšys.

Iš giminiu liko brolis Antanas ir dvi 
seserys - Domicėlė Purttinienė ir Ona 
Dargevičienė.

7-tos dienos Mišios bus atlaikytos 
šeštadienį, gegužės 17 d., 7 vai. ryto V. 
Zelinos bažnyčioj.

Tepriima Viešpats i savo karalystę ir
šį musu tautieti.

y

I
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SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

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

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 45 metų 
sukaktis.

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

mo Marijai diena
18: Sekminės. Motinos dienos minėjimą^ 

Sąjungoj
25. Paskutinis mėnesio sekmadienis —

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

28: Popiežiaus Jono Pauliaus II gimta
dienis

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

DAUGIAU SĄMONINGUMO
TIKĖJIME

Sąmoningumas.
Vistik prasminga kartas nuo karto grįž

ti prie šio žodžio, kuris šiais metais ne 
tik kartojamas lietuviškam pasauly (Lie
tuvoj ir išeivijoj), bet ir skatina vis dau
giau įsigilinti j jo reikšmę ir išjo kylan
čios reikalavimus.

Są m u n i ng u mus, kaip aptaria 
Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodynas, 
tai sugebėjimas kritiškai vertinti save ir 
žmogų supančią tikrovę. "Sąmoningas 
žmogus kritiškai verti na ne tik save, bet 
ir visa, kas darosi aplink jj", aiškina žo
dynas. O sąmonėti — tai darytis 
sąmoningam, išmokti sąmoningai ir kri
tiškai vertinti aplinkos'reiškinius. "Mo
kymusi mokinys įsisąmonina mokomuo
sius dalykus", pavyzdžiu aiškinu Žody-

A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

AUTO POSTO
ITAPEMA LT D Aš

Ėst. Velha Rio-SP. Km.84 
Jacarei — Tęls 51-4963^^

MŪS UI I ETUVA

Birželio 22:
SVENTKELIONÉ l A P A R E C I D Ą

nas ž^dį "sąmonėti" ir priduria kitų žo
džio vartojimo pavyzdį:' Reikia ne tik 
pačiam s ą m o n ė t i, bet ir kitus s ą- 
m o n i n t i", būtent padėti ir kitiems 
tapti sąmoningais, išmomti sąmoningai 
ir kritiškai vertinti aplinkos reiškinius.

Priešinga "sąmoningumui" yra "nesą
moningumas7 , "neįsisąmoninimas", galu
tinai — nesąmoningai, neapgalvotai, neži
nant kam ir kodėl taip ar kitaip kalbėti, 
elgtis, gyventi.

Sąmuningumo reikia ir tikėjime.
Sąmoningumus tikėjime 

reikalauja giliau pažinti, apspręsti, įver
tinti tikėjimo vertybes ir kritiškai, apgal
votai, apspręstai pagai jas nusistatyti sa
vo gyvenimo ir elgesio guires. Reikia ap
žvelgti taip pat kas neįvertinam- ar aplai
džiam-, o taip pat ir tai, kas, nors ir ge
ra, vykdom- tik iš įpročio, automatiškai, 
nesąmoningai, nežinant dėl ko.

Kiek ir musų reiiginLm gyvenime nesą 
moningų įsitikinimų, visiškai nesąmonin
gų veiksmų, nesąmoningų (gerų ar blogų) 
nusistatymų.

Sąmoningumo tikėjime metai reika
lauja atidaryti ir perkratyti susigulėjusį, 
gal labai apdulkėjusį, o gal jau net aptrū- 
nėjusj mūsų religinio gyvenimo "Krome- 
lj" Gal ten prisirinkę daugybė senienų 
ir niekam netarnaujančių rankandų. Kiek 
dalykų, kurie reikalauja taisymo ar net 
atnaujinimo. Ir kiek naujų dalykų ten 
trūksta. Juk metai bėga, keičiasi pasaulis 
ir jo reikalavimai. Ir Bažnyčioj buvo net 
Visuotinis Susirinkimas, kuris įnešė į 
krikščionių gyvenimų daug ką nauja. 
(Bet gal šita "prekė" pas mur dar neatė
jo; ar jos neįsigijom — o reikėtų).

Taigi, reikia viską peržiūrėti, išvėdinti, 
atnaujinti.
\ Reikia atsinaujinti.

KELI MALDOS VAJAUS PASIŪLYMAI
ii. Asmeniškai ir šeimose (svarbu in

formuoti ligonius, vyresniu amžiaus Žmo
nes)

— jungiantis su visais lietuviais plačia
jame pasaulyje, melsti Jubiliejinę Maldą1 
kasdieną, kas savaitę (prie stalo, vakare);

— rūpintis gerais darbais ir patarnavi
mais;

— skaityti Šv. Raštą ir dvasinę litera
tūrą;

— rūpestingai atlikti šeimos darbo pa
reigas;

— žiūrėti, kuo butų galima apsimarin
ti ar susilaikyti kas tikėjimą silpnina; ly
giai svarbu žiūrėti, ką sustiprinti;

— kita.
2. Kur "du trys susirinks mano vardu" 

ten ir Aš
— suorganizuoti draugų, pažįstamų 

ar kurios nors organizacijos narių mal
dos būrelius, kurie rinktųsi sykį Savaitė
je, mėnesyje; (rinktis privačiuose namuo
se ar parapijoje melstis, Sv. Raštų ben
drai skaityti, įžvalgomis pasidalinti, ku
rią nors religinę temą gilintis...);

— sudaryti gyvą Rožančių (pasidalin
ti tarp kelių asmenų rožančiaus paslap
tis taip, kad visas rožinis sukalbamas pa
gal susitarimą kasdieną, kas Savaitę, ar 
kas mėnesį);

— būreliui bendradarbiaujant rūpintis 
gerais darbais pvz. žiūrėti, kas v-rge ar 
kokios paramos reikalingas;

— kita.

SEKMADIENI PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDI

KATEKIZMUI
(Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdy

tojai)
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MŪSŲ ŽINIOS
SĄMONINGO TIKĖJIMO METU 

PROGRAMA
Gegužės 25 — paskutinis mėnesio sek

madienis, Svč. Trejybės šventė, SĄMO
NINGO TIKĖJIMO METI) PROGRA
MA šv. Kazimiero parapijoj:

— 16 vai.: pasikalbėjimas religine te
ma: Švč. Marija žmonijos istorijoje; Ma
rijos litanija;

— Mišios (galimai iškilmingesnės);
— vaišės, pasižmonėjimas.
Bus išstatyta lietuviškų knygų laikraš

čių, žurnalų. Bus galima pasidalinti in
formacijomis bei pasiūlymais.

Esant gan patogiai valandai, kviečia- * 
ma ir laukiama ir toliau gyvenančių pa
rapijiečių, ypaž iš ten, kur yra (ar kadai
se buvo) laikomos lietuviškos pamaldos.

Ryte, 8 vai., Mišių nebus.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
Birželio 15 yra liūdnojo ir baisiojo 

lietuvių tautos naikinimo (genocido) 
prisiminimas ir São Paulo arkivyskupi? 
jos "Maldos diena už Lietuvą".

10,30 vai. Mišias už Lietuvą São Pau
lo katedroj laikys Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos generalinis sekretorius, 
Dom Luciano. Giedos São Paulo Mies
to Savivaldybos choras (Coral Paulista
no), kuriam vadovauja geras lietuvių bi
čiulis, Mo. Roberto Casimiro.

Nepalikime tik kitiems melstis už 
Lietuvą.

Ypač šiose pamaldose dalyvaukime 
visi, nežiūrint, ar priklausantys kokiai 
lietuvių organizacijai ar neturintys jokių 
kitų santykių su tautiečiais, kalbantys 
leituviškai ar lietuviškai visai nesupran
tantys, senesnieji ir jaunimas.

Kvieskime ir kitus, lietuvius ir kita
taučius — gimines, kaimynus, kolegas,

EKSKURSIJA
x LIETUVĄ EXCURSÃO A LÍTUANIA.

/ ( NUO W RUGPIŪČIO IKI 23 RUGPlOClO
Z DE 10 DE AGOSTO ATÉ 23 DE AGOSTO)

Ekskursijos vardas "VILNIUS". Numatyta būti Lietuvoj 11 dienų: 5 
dienoS/Vilniuj, 2 - 3 dienos Kaune ir apylinkėse, o paskui, specialiu auto
busu,/važiuosime po visą Lietuvą. Grįžus į Vilnių — atsisveikinimo vaka
ras su giminėm ir draugais.

Galima užsirašyti iki 15 birželiu.
Rezervuoti ir teirautis tel. 241-2831 pas Aleksandrą Bogusleuską.
Šią Irmą kelionę lydėsiu aš pats.
Po ekskursijos Lietuvoj, kas norės, galės likti Europoj iki 2 mėnesių ir 

aplankyti kitus Europos miestus.
Palengvintos išsimokėjimo sąlygos.
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Administracij

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS

Pietūs ir Motinų pagerbimas /vyks Sąjungos namuose, 
Rua Lituânia, 67 — gegužės mėnesio 18 dieną, 13 vai.

Bus įvairi ir įdomi programa
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

Reservos: 274-5116 - 215-6310.

bio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

AUŠRA ir OTTO ADOLFAS ŠIMKEVIČIAI
Pastoviems ir dosniems ML-vos rėmėjams 

širdingai dėkojame ir linkime kuo geriausios 
sėkmės.

pažįstamus. Ir kalbėkime visiems apie 
Lietuvą — savo vaikams šeimoje, mo
kyklos ar darbo kolegoms, iki... Brazili'- 
jos Respublikos Prezidento. Juk netu
rim nei konsulato, nei lietuvių ambasa- 
dos-atstovybės. Tad kiekvienas lietuvis/ 
ė turime būti Lietuvos atstovais. Kur 
lietuvis — ten Lietuva.

Kas gali, terašo j vietinę spaudą, te
duoda pranešimus per radiją...

Dalyvaukime visi, vieningai, kad galė
tume patys jausti ir parodyti kitiems, 
kad Lietuva — gyva. Juk dalyvaus ir 
kviestiniai įvairių tautų atstovai. Ir kad 
galėtume pranešti j Lietuvą, jog birželio 
15 net didingos São Paulo gotiškos ka
tedros skliautai virpėjo — gal iš susijau
dinimo — Coral Paulistano ir São Paulo 

lietuviams energingai traukiant "Lietuva, 
Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme..."

Melsimės ne tik už Lietuvą, bet dos
niai, broliškai, ir už to paties likimo kai
mynus — Latviją ir Estiją bei kitas bedie
vio komunizmu pavergtas tautas.

Tebūnie ši diena kaip repeticija atei
nančių — jubiliejinių — metų šventės, 
kai birželio 14 Lietuvos Krikšto Jubilie
jaus iškilmes Romoje praves pats Popie
žius su iš viso pasauliu suvažiavusiais lie
tuviais, o čia, São Paule, švęsime mes pa
tys, katedroj laikant Mišias São Paulo 
kardinolui.— Kun. Pr. Gavėnas

NAUJAS SENELIU PRIEGLAUDOS 
ĮNAMIS

Ilgametis ML skaitytojas ir C. Verde 
gyventojas MOTIEJUS SIEJU N AS persi
kėlė gyventi j S. Vicente de Paula sene
lių namus (Estrada das Alvarengas/ S. 
Bernarde. Vfetą senelių namuose jam 
parūpino Labdaros Ratelis. Motiejus 
bus vienam kambary suTetru Želviu. 
Tuose pačiuose namuose randasi taip 
pat Magdalena Valaitienė Pasterczyk ir 
Julija Satkūnienė, kuri prieš porą dienų 
turėjo kraujo išsiliejimą smegenyse ir yra 
paguldyta Pereira Barreto ligoninėje 

DĖMESIO!
Jaunimo Sąjunga kviečia lietuviškąjį 

jaunimą ilgam Dievo Kūno šventės savait
galiui (gegužės 29 — birželio 1 dienom) 
j.LITUANIKĄ. Bus pramogų, paskaitų 
ir diskusijų apie Lietuvių Kultūrą.

Informacijos pas Oktavijų Rutkauską 
telefonais 869-2135 ir 211-3322 ram.40.
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