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"Pasaulio Lietuvis-" savo vedamajame 
"Ruoškime prasmingesnius minėjimus" 
(1986.3, psLI) teisingai kritikuoja mu
sų įvairius minėjimus, kurie "dėl tų nuo
lat besikartojančių programų pasidaro 
nuobodus, banalus" ir nepasšekia nori
mų tikslų.

Betgi, teisingai pažymi vedamojo au- 1 
torius, "yra ir neeilinių, nekasmetinių, 
netradicinių minėjimų; tokių, kurie te
pasi kartoja tik šimtmečiais, kurių reikš
mė yra jau istorinės paskirties, kurie jau 5 
toli išeina iš musų tautos ribų ir dideliu 
narsu gali nuskambétijx) pasaulį". Vie
ną tokių atšventėm tepraėjusiais metais 
— Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktį, o ateinančiais me
tais minėsime Lietuvos Krikšto sukaktu- į 
ves. O prisimindamas Kazimierinius me- || 
tus, rašantysis pastebi, kad "tą jau atli
kom ir padėjom į istorijos knygas". Ir 
klausia: "Bet ar j j atlikom taip, kaip
mums reikėjo atlikti? " Kazimierinis ju

Los Angeles Lietuvių B-nės lietuviškų dainų ir šokių ansamblis "Spindulys", kuris * 
<ią savaitę vieši São Paule.

biliejus buvo atšvęstas žymiai geriau, 
negu "kasmetiniai" minėjimai. Betgi, 
dar pabrėžia autorius, — "tai daugiau 
mums palankaus Popiežiaus Jono Pau
liaus II nuopelnas". Tačiau, nors jo aidas 
nuskambėjo žymiai plačiau ir rado žy
mų atgarsį, "to minėjimo aidas jau seniai 
išsisklaidė erdvėse, nepalikdamas mums 
nieko ypatingesnio".

Tai liūdnokas konstatavimas. Su ku
riuo, tačiau, ypač kas liečia Braziliją, tik 
dalinai galima sutikti. Geriau — džiugu 
pasakyti: Nesutinku.

Čia šv. Kazimiero vardas (o su juo ir 
Lietuvos vardas) tikrai "išėjo iš musų 
tautos ribų", gan plačiai pasklido — ir 
dar vis plinta — plačioj brazilų visuome
nėj. Ką įrodo ir balandžio 17 d. São Pau
lo Literatūros Akademijos auditorioj * 
São Paulo Kultūrinio Centro iškilmingai 
įteiktas "Ciccillo medalis" vienam lietu
viui. Už ką? "Už prasmingą įnašą j dai
liojo meno skatinimą", kaip rašo "Cen
tro Cultural" pirmininkas. O tas meno 

skatinimas — td viešai paskelbtas tapy
bos, graviūros, skulptūros konkursas Ka- 
zimierine tema. Ir dar, kaip medalio įtei
kimo metu iškėlė to paties Centro kultū
rinis direktorius, Henrique Lošinskas Al
ves, "vienas šventasis — Lietuvos Globė
jas, šv. Kazimieras" — išėjo tautinėn bra
zilų viešumon per šv. Kazimiero 500-čio 
minėjimus", kitaip sakant, Lietuvos šven
tasis išnešė ir Lietuvos vardą.

Kazimierinių metų proga įsikūrė ir vis 
auga "Kultūrinis Kazimierinis Fondas", 
skirtas paremti spaudą (įvairius religinio, 
kultūrinio pobūdžio leidinius), lituanisti
nę mokyklą,ir, bendrai, kultūrinę ypač 
jaunimo veiklą.

Praėjęs minėjimas veda prie kito — žy
miai platesnio masto — jubiliejaus, su pla
čia programa, užsibrėžusią užangažuoti 
visas dar turimas lietuvių pajėgas, ir verž
tis į platesnį pasaulį — ir su jau tam tikru 
patirtimi bei praktika. Taigi: sąmoninges
nis atsinaujinimas tikėjimo pažinime ir jo 
praktikavime, religiniai ir civiliniai jubilie

jaus minėjimai (lietuvių r kitataučių tar
pe), platesnė informacija spaudoje (lietu 
viškoj ir vietinėj), ilgai lietuvius ir lietuvių 
jubiliejų primenančiu kryžiumi Marijos 
šventovėj Aparecidoj.

Ir, grįžtant prie kalbos apie konkursą, 
siekiant dar plačiau išgarsinti Lietuvos var
dą brazilų pasauly ir kitus supažindinti su 
Lietuva — su jos jnašu j pasaulio kultūrą, 
jos didvyriškumu ir dabarties vargais — 
skelbiamas tautinės brazilų apimties me
no konkursas tema: "LITUANIA E SEU_ 
UNIVERSO (Lietuva istorijoj, legendo
se, išeivijoj, dabarty...)".

Taigi, Kazimierinis Jubiliejus pravėrė 
duris j platesnes erdves ir parodė, kad, 
atsiraitojus rankoves ir praplotus akiračius 
(ir išėjus iš savo kiemelio), galima daug 
daugiau pasiekti, negu pirma akimirka pa
sirodo, c

P r. Gavėnas
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OUSIJ SLAFTGJI POLICIJA
IR KATALIKAI
Tarybinis režimas Saiko religiją savo 

pagrindiniu priešu, nes diktatūra supran
ta, kad tik religija yra vienintelė grandis, 
jungianti žmones su jų tikrąja tautine 
praeitimi ir kad tik tikėjimas gali atsaky
ti i žmogaus esybę liečiančius klausimus, 
j kuriuos partinė ideologija neranda tin- 
kame atsakymo. Pastaruoju laiku Baž- 
n/čios įtaka Rytu Europoje išaugo. Ryš
kiausias religinis atgimimas pasireiškė 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. Buvęs Ta
rybų Sąjungos komunistu partijos vado
vas Černenka 1983-iais metais irgi pareiš
kė (pirmas toks oficialus pareiškimas), 
kad "r emaža šalies gyventojų dalis vis 
dar tebėra religijos įtakoje". Manoma, 
kad iš 28C miliunų Tarybų Sąjungos gy
ventojų nuo 30 iki 40 milionų yra giliai 
tikintys, o apie 100 milionų neneigia 
Dievo ! uvimo.

Nuo 1978-tų metų pastebimas religi
nis sąjūdis ir tarybinių musulmonų tarpe, 
įspūk. ..niausiąs momentas reiiginiame 
Rytu Europos atgimime buvo lenkų kar
dinolo Voitylos išrinkimas popiežiumi. 
Pirmą kartą katalikų Bažnyčios istorijo
je šj aukščiausią bažnytinį postą užėmė 
socialinės šalies dvasininkas, kuris, mato
mai, turi užsibrėžęs tiksią sugrąžinti ateis
tinę Rytų Europą prie tikėjimo. Naujo
jo popiežiaus Kremlius bijo nemažiau 
kaip NATO.

Pastaraisiais metais ypač sustiprėjo 
susidorojimas su tikinčiaisiais Tarybų 
Sąjungoje. Buvęs milicininkas Sergejus 
Kourdakovas Frankfurte prie Meino 
1983 m. išleistuose savo memuaruose 
rašo, kad jau aštutajame dešimtmetyje 
Tarybų Sąjungoje buvo įrengta 20 konc- 
lagerių, o partijos dešinioji ranka KGB 
suorganizavo gausius, gerai apmokamų 
smogikų būrius, kuriems buvo duotas už
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davinys smurto ir teroro pagalba įbaugin
ti tikinčiuosius.

Nuo šeštojo dešimtmečio pradžios 
NATO žvalgybai tapo žinoma, kad. Tary
bų Sąjungoje įkurtas specialus skyrius, 
kurio užduotis buvo infiltruoti savo 
agentus į dvasininkų tarpą. Nuo 1945 
m. Kremlius pradėjo sistematišką Rytų 
Europos Bažnyčių griovimą iš vidaus, o 
nuo 1949 m. tą pačią veiklos kampaniją 
pradėjo ir prieš Vakarų Bažnyčias bei 
musulmonų tikinčiuosius. Siam specia
liam skyriui, kuris buvo pavaldus Vidaus 
reikalų ministerijai 1951 m. Varšuvoje 
atidaręs savo biurą, pradėjo vadovauti 
pulkininkas Vasilijus Gorelovas. Jo dėsi-' 
nioji ranka Piaseckis tapo "Pax" grupės 
organizatoriumi. Minėtos grupės uždavi
nys buvo Bažnyčios infiltracija ir jos grio
vimas iš vidaus. Šiam tikslui Kremlius 
negailėjo lėšų — kaip pranešama 1953-54 
metais ši grupė savo ardomajJ veiklai iš 
Maskvos gavo 22 tonas aukso.

Nuo II Pasaulinio karo pabaigos tary
binis režimas visais būdais bandė privers
ti Bažnyčią dirbti jo naudai. Persekioji
mo ir vos ne teroristinių priemonių pa
galba, kas aiškiai prieštarauja Konstituci
joje nurodytai tikėjimo laisvei, tarybinei 
valdžiai, bent iš dalies, pavyko apjungti 
Bažnyčią savo valiai. Iš tokių trafaretinių; 
tarybinėje spaudoje dažnai minimų pa
reiškimų, kai "šiandieninėje ideologinėje 
kovoje (prieš Bažnyčią), galima spręsti, 
kad tarybinės vyriausybės skiriamas dė
mesys religijai pastaruoju laiku žymiai 
išaugo. Apie tai liudija ir KGB veikla — 
1969 m., dar vadovaujant Andropovui.

Tarybų Sąjungoje buvo įkurtas specia
lus skyrius Nr. 5, kurio užduotis buvo 
kovoti ne tik su disidentais ir tautinių 
mažumų nacionalistais, bet ypatingai 
prieš religines bendruomenes.

"E. Lietuvis"
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philadelphijos kardinolas
RAGINA BELSTIS UŽ LIETUVĄ

Š. m. birželio 2-ąją dieną rašytame 
laiške, Philadelphijos Arkivyskupas, Kar
dinolas Krol, Philadelphijos vyskupijai 
paskelbė šeštadienį, birželio 14 d., mal
dos dieną už Lietuvą. Laiškas buvo iš
siuntinėtas visoms parapijoms, ir atspaus
dintas vyskupijos laikraštyje. Seka laiš
ko turinys:

"Philadelphijos arkivyskupijoje, šešta
dienį, 1986 m. birželio 14, bus švenčia
ma MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ta pati 
diena numatyta kaip PABALTIJO LAIS
VĖS DIENA (BALTIC FREEDOM 
DAY).

Lietuva stovi izoliuota kaip vienintelė 
katalikiška Pabaltijo respublika, kuri bu
vo prievarta inkorporuota į Sovietu Są
jungą. Nežiūrint nuolatinio smurto, per
sekiojimo ir kančios, lietuviu tauta, drą
siai pasipriešindama ateistiniams engė
jams, tęsia savo heroišką kovą, kad galė
tu praktikuoti savo katalikišką tikėjimą. 
Jie iš laisvojo pasaulio kataliku laukia 
moralinės bei dvssinės paramos.

Šiemet, birželio 14-oji lietuviams turi 
ypatingą reikšmę. Šiais metais sukanka 
45-eri metai nuo masiniu lietuviu suėmi
mu ir deportacijos iš tėvynės, sopuligon 
tremti n ir kalėjimą n Sibire. Nesuskaito
mos masės lietuviu žuvo už tikėjimą.

Šie metai taip pat švenčiami kaip tikė
jimo atnaujinimo bei maldos metai lietu
viams, besiruošiant ateinančiais metais 
švęsti 600 metu Lietuvos krikšto sukak
ti.

Šios arkivyskupijos tikintieji yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti maldos die- • 
noje birželio 14 Čestochuvos Marijos 
šventovėje, Doylestown, Pennsylvanijo- 
je, ir maldauti Mergelės Marijos globos 
bei apsaugos persekiojamai Bažnyčiai 
Lietuvoje.

Nuolankiai prašau, kad per sekmadie
nio prievoles Mišias birželio 14-15 dd. ' 
savaitgalį, Tikinčiųjų maldos metu butu 
kalbama sekantis prašymas:

Kad Pabaltijo kraštai: Lietuva, Latvi
ja, Estija bei kiti komunistu pavergti 
kraštai, butu išlaisvinti iš persekiojimo 
ir bedieviško sovietu pavergimo, maldau
kime Viešpatį.

Birželio 14-os minėjimas teapjungia 
mus visus maldoje ir meilėje".

J u su Kristuje,
(Pasirašo) Jonas Kardinolas Krol 
Philadelphijos A rki vyskupas

P. S. Sis laiškas skaitytinas per visas sek
madienio prievolės Mišias birželio 
7-8.

LIG
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Contra as usinas nucleares
Quatro jovens corajosos — dois ra

pazes e duas moças — escalaram on
tem o telhado do escritório da linha 
soviética Aeroflot, em Berlim, para 
manifestar a sua solidariedade para 
com as vítimas do acidente na usina 
nuclear de Chernobyl. Eles pedem 

que todas as usinas nucleares sejam 
fechadas. Mas, ontem mesmo, as auto
ridades soviéticas anunciaram que 
não paralisarão a construção, na Li
tuânia, da que vai ser a maior usina do 
país, muito maior deque Chernobyl. A 
usina em construção em Ignalina tėra 

quatro reatores com capacidade « 
6.000 megawatts: o dobro de ChernòLL 
byl, e uma das mais poderosas da EįVĮ 
ropa. Os reatores, à grafite, serão 
tamente iguais aos que causaram .á ' 
acidente de Chernobyl.

RADIOAKTYVI TYLA LIETUVOS , 
SPAUDOJE

Kai Švedijoje, Lenkijoje, Jugoslavijo
je ir kitose šalyse piliečiai buvo perspėti 
apie radiacijos pavojus ir painformuoti, 
kg daryti, Lietuvoje vyravo radioaktyvi 
tyla. Spauda pasitenkino trumpomis ži
nutėmis, pakartodama TASSo išsisuki
nėjimus. Vadinamoji Lietuvos "valdžia" 
vėl pademonstravo savo visišką be jág iš
kurną ir priklausomumą.

Oernobylo krizės pavojingiausiomis 
dienomis buvo apribotas telefoninis su
sisiekimas su Lietuva. Kaikurie pasikal
bėjimai buvo pertraukti, ypač paminėjus 
branduolinės katastrofos pavojus Lietu
vai. Tautiečiai tėvynėje paminėjo, kad 
jie sužinojo apie Oernobylo avariją iš 
lenku radijo ar televizijos, Vakaru radi
jo stočių, ar per estus iš suomiu televizi
jos. Jų reakcijos búvo įvairios: vieni bu
vo labai susirūpinę, kiti nematė jokio 
pavojaus.

Šiuose pasikalbėjimuose ir užsienio 
spaudoje buvo dažnai užsiminta apie 
1984 m. sausio 1 d. pradėjusią veikti 
Ignalinos branduolinę jėgainę, ku
ri daug kuo panaši j Oernobylo. 1984 m. 
sausio mėnesį Baltu Pasaulio Taryba pa
skelbė pranešimą, pasak kurio lietuviu į 

mintu m ..........ir>i—iw 

ir sovietu mokslininkai protestavo prieš 
jėgainės nepakankamas apsaugos priemo
nes. Jie atkreipė dėmesį j tai, kad jėgap-* 
nėję nėra įrengimu užterštam vandeniui 
iš reaktoriaus branduolio atvėsinti ir su
laikyti. Prieš porą metų sovietiniai parei
gūnai kritikavo lėtą jėgainės statybos 
tempę.

VLIKO RUOŠIAMAS MEMORANDU
MAS TARPTAUTINEI ATOMINĖS 
ENERGIJOS AGENTŪRAI

Ryšium su branduolinės jėgainės ne
laime Oernobyly, kilo susirūpinimas dėl 
branduolinės jėgainės Igalinoj saugumo. 
Memorandume cituojami Sovietu spau
dos Lietuvoj pasisakymai kuriuose buvo- 
iškelti Ignalinos jėgainės trūkumai. Taip 
pat pateikiami Aug. Idzelio ir dr. Kazio 
Eringio teigimai apie tos jėgainės povei
kį Lietuvos ir kitu Pabaltijo valstybių 
aplinkai. Pagaliau pateikiamas Vak. Vo
kietijos užsienio reikalu ministério Hans- 
Dietrich Genscherio balandžio 30 d. ra
ginimas uždaryti visas Černobylio tipo 
branduolines jėgaines, ir Švedijos, Norve
gijos, Danijos, Islandijos bei Suomijos 
užsienio reikalu ministeriu Kopenhagoje 
nutarimas reikalauti, kad butu priimta 
tarptautinė sutartis dėl geresnės informa
cijos, kaip susidoroti, su branduiinėmis 
nelaimėmis. (ELTA)

AUSTRALIJA
Ryšium su Černobylio branduolinės 

stoties katastrofa Melbourne Pabaltie- 
čiu Taryba (Baltic Council of Victoria) 
pasiuntė telegramą sovietu ambasado
riui CanĮjerroje, o kopijas Australijos 
užsienio reikalu ministeriui ir pabaltie- 
čiams draugiškiems žurnalistams.

"Maskva iki šiol neskelbė apie radio
aktyvumo aukštį Lietuvoje po Černoby-f 
lio nelaimės. Žinių Pabiros užpildo šią 
spragą: radioaktyvumas Lietuvoj pasiekė 
500 kartu aukštesnį kiekį už normalų", 
rašo Australijos "Tėviškės Aidai".

x Vaclovas Kleiza, Lietu
vos gen. konsulas, parašė laiš
ką, kuris buvo išspausdintas 
,,Chicago Tribune” gegužės 18 
d. laidoje. Laiške jis primena, 
kad, be Ukrainos ir Gudijos, 
atominiai krituliai iš sprogu
sios atominės jėgainės pasiekė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jis 
siūlo sudaryti tarptautinę 
ikomisiją tikrinti nelaimės 
priežastis ir apsisaugoti 

\ateityje nuo panašių nelai
mių.
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STATYSI APARECIDOJ 
LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ?

Lietuva yra "katalikybės avampostas 
Europos Šiaurėj" (Pijus XII). Ir šian
dien sudaro vienintelį pilnai katalikišką 

. ..raštą toj nelemtoj Sovietų Sąjungoj.
Dėl tūkstančių kryžių, pristatytų prie 

. sodybų ir pakelėse, Lietuva vadinama 
"Kry-Sių žeme", o dėl ypatingo pamal
dumo j Dievo Motiną gavo "Marijos že
mės" vardą. Tačiau šiandien Lietuva yra 
bedievių sovietų komunistų užimta, ku
rie griauna nuolat tikinčiųjų atstatomus 
kryžius, ir visokiais būdais varžo švent- 
keliones j Marijos šventoves (jų garsiau
sia yra Šiluva, kur 1608 metais apsireiš
kė Švč. Dievo Motina ir sustiprino ligi 
šios dienos Lietuvos katalikus, grasomus 
besiveržiančio protestantizmo, ir juos iš
laikė ištikimus Romos Bažnyčiai).

Tokia Lietuvos padėtis buvo pristaty
ta Aparecidos arkivyskupui Dom Geral
do de Morais Penido žodžiu šių metų 
vasario 11 dieną, o paskui, gegužės 17 ir 
laišku. O šis pristatymas turėjo ir aiškų 
tikslą: "1987 metais Lietuva minės 600 
metų savo krikšto. Brazilijoj įsikūrę lietu
viai, geisdami ir konkrečiu, apčiuopiamu 
būdu išreikšti savo gilų tikėjimą j Išgany. 
toją Kristų ir savo dėkingumą Švč. Die
vo Motinai, šio jubiliejaus proga geidžia 
pastatyti tipiškų lietuvišką kryžių prie 
Švč. Mergelės Marijos kojų, Aparecidoj, 
didžiausios brazilų tautinės šventovės 
šventoriuj. Šiam tikslui prašome Jūsų 
EkscJencijos paskirti kelis metrus že
mės ir leidimą pravesti šį darbą, kurj ka
talikai lietuviai pasižada prisiimti".

Arkivyskupas jau per pirmąjį pasima
tymą su tuo sutiko, tik reikalavo raštiš
ko prašymo. O kai su juo susitikom per 
šventkelionę birželio 22, pats tuoj užve
dė kalbą: jis taręsis su šventovės adminis
tracija; administratorius (redemptoristas 
t. Noė) pasiūlęs vietą lauke, ant užpakaly 
šventovės esančio kalno, kuris bus "urba- 
nizuotas": išlygintas, apsodintas, su vie
ta keliems šimtams autobusų apsistoti. 
"'Galėtų būti ir vienoj kurioj šventovės 
koplyčioj, viduj", galvojo arkivyskupas. 
Arba, musų siūlymu, pryšaky, šventoriuj, 
prie didžiojo bokšto. Reikia, aišku viską 
aptarti su nusimanančiais asmenimis.

Lietuviškos kryžius pastatytas 
Italijos Alpėse su 
kun. Á. Perkumo ir Venezuelos 
lietuvių» parama.

Taigi, trys galimybės:
— lauke, ant kalno — aukštas, didelis 

kryžius (tik sunkiai galėtų būti medinis);
— viduj, vienoj šventovės koplyčioj;
— ant šventoriaus, prie bokšto.
"Noriu pastebėti", primygtinai kalbė

jo Aparecidos arkivyskupas, "kad jus tu
rit pilną laisvę išsirinkti jums tinkamiau
sią vietą.'*

/

Greitu laiku bus sušaukta komisija rei
kalui spręsti ir pristatyti. /

Kun. Pr. Gavėnas

VI «TORAS \z LUKAV1ÔMS 
Savininkas

Lietuviški ir europieti iki valgai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • Tat 441.6846
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Halina Mošinskienė

SÃO CAETANO DO SUL

iŠ AmPUS MARIŲ

Poeto Venancijaus Aiišo liko tik įamž 
žinti žodžiai. Lietuvio poeto, savito, skir
tingo ano "senų senovės" verkšlenančių 
išeivijoje poetų - nuo tų visų įmantrių 
žodžių dėstytojų, kur nežinai skaityda
mas nuo pradžios ką norėjo pasakyti, o 
ir nuo pabaigos j pradžią — lieka lyg 
"kryžažodžių" mįslė. Jis buvo nuostabus 
poetas ir neeilinis žmogus — 
kunigas, prelatas, visuomenininkas, kaip 
lietuvių, taip ir Brazilijos savo parapijie
čių |erpe. Aplankykite Mauá miestą. — 
Ten visur rasite jo vardą — o Šv. N. Mer
gelės Marijos didingoje šventovėje — rasi
te jj kiekviename kampelyje... Jis ten ir 
ilsisi. "Krikšto koplyčioje" — anot kan. 
Beiizario: "Per krikštą mes susjjungiame 
su Dievu, su Kristumi, kuriam šis garbin
gas lietuvis prelatas paaukojo save". 
Ar menate jo, Aleksandro V. Armino 
draugai, jau nuskubėjusias praeitin jo 11- 
sias mirties metines? Ar kiekvienoje lie
tuvių parapijoje buvo atlaikytos birželio 
men. 6 d. "Requiem" kad ir skaitomos 
Mišios? ... Neteko spaudoje skaityti — tur 
būt birželio 6 d. kiekvienas sėdėjo prie 
TV žiūrėdamas kas laimės futbolo pasau
lines rungtynes, kai net Dievo Kūno šven
tė savo laiku "nukelta" į kito savaitgalio 
pradžią.

Patogus, įdomiai nejaukus darosi Brazi
lijoje musų visų gyvenimas. — Kur mūsų 

"tradicijų " dienotvarkė? ... Kas ją tvarko? 
Asmeniškai, jaučiuosi tikrai labai liūdna 
visu tuo "iškilmingu" Vyskupo Pauliaus 
Baltakio priėmimu S. Paulyje -- Tai buvo 
tikra "industrialinio" — "Selva de Pedra" 
priėmimas. Ir lieka tik perduoti visiems 
Brazilijos lietuviams V. Ališo poeto žo
džius?susikaupę, skaitykite jo "Bals ą" 
Žvėris nasrus prieš jauną delčią pražiodinąs, 
Siaubingai stūgauja kainuos. Nuo riksmo 

dreba
Rasa ant dailiai iškarpyto lapo 
Ir sauso okeano bangos.

Batnkioj šviesioj tarytum dvi žarijų lysės, 
Sužydusios Ledinėm vakaro lelijom... 
Nutilk, nurimk. Širdis laukinio aido bijo, 
Kuriuo baisiu griausmu pernakt joje 

trankysis.

Bet balsas tas nerimsta. Kartais net atrodo, 
Kad gauna vis naujos jėgos ir šėlti ima, 
Lyg iš gelmių išsiveržią klodaj ugniniai.

Nebegirdėti jau nė vakaro ūžimo... 
Naktis jo kupina — nuo krašto Ugi krašto... 
Ir mėnuo danguje su žvaigždėmis užgęsta.

Prel. V. Aleksandras Arminas, paliko sa
ve, ilgam laikui, ne vien žmonėms kurie jj 
gerbė ir mylėjo, kaip Žmogų, kaip Kris
taus Evangelijų nuolankų apaštalą, bet, 
kaip didelio ir reto talento poetą,
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MUSŲ ŽINIOS
ANGELA SU JUOZU SUMAINĖ 

AUKSO ŽIEDUS
Birželio 28 Čikagoje, Nekalto Prasidė

jimo bažnyčioje, iš São Paulo nuvykusi 
Angela Joteikaité sumainė aukso žiedą 
su tenykščiu Juozu Lesčinsku. Šiiūbą su
teikė t. Petras Daugintis, SJ.

Ilgametei, ištvermingai ML-vos ben
dradarbei ANGELAI nuoširdūs linkėji
mai laimės, sėkmės su gausia Augščiau- 
siojo palaima sukūrus šeimos židinį. Ir 
iki greito pasimatymo. Ji pati rašo8"Šių 
metu gaie pasimatysime Brazilijoje, nes 
bėgam nuo žiemos".

SVEIKINIMAI ANGELAI
Noriu pasveikinti Angelą Joteikaitę * 

visu Brazilijos draugu/iu vardu, kuri iš
važiavo į Ameriką, ir birželio 28 ištekė
jo už labai simpatiško Amerikos lietu
vio.

Jai norim palinkėti visos laimės jos 
naujam gyvenime. Ir lauksim jos atva
žiuojant, nors ant atostogų.

Ilgiausiu metu tau, ir tavo simpatiš
kam vyrui.

Tavo draugė
Olga

LINKSMOS METINĖS
Sveikinu savo mielą drauge Birutę 

Gervetauskienę, kuri atšventė dar vie
ną gimtadienį labai linksmai, tarpe sa
vo giminiu ir daug draugu, kūrė nuėjo 
jai palinkėti ilgiausiu ir linksmiausiu 
metu. Tarp visu, buvo ir Prelatas Pijus 
Ragažinskas, dar nevisai pasveikęs; ir 
anksti išėjo.

Gražiai ir skaniai ištaisyti stalai kvie
tė visus gerti ir valgyti. Tęsėsi pkylis iki 
vėlyvos valandos, su dainom ir linksmais 
pasišnekėjimais. Linkiu, kad dar daug 
tokiu gimtadieniu Birutė galėtu atšvęs
ti su Dievo palaima.

Drauge Olga

SVEIKINIMAI iŠ KANADOS
Kun. Petras Rukšys siunčia sveikini

mų visiems tautiečiams. Sėkmingai pa
siekė Kanadą, rado sveikus visus namiš
kius, kurie jo laukė atvykstant šešias va
landas daugiau, nes lėktuvas tiek pavėla
vo.

A, SLIESORAITIS - G BACELIS

AUTO POS TO
N, S, DAS GRAÇAS LTDA

Rua Chavantes, 211 
Pari - Tel. 93-6294

■  . r- " i._ -» -- — ~   ----- .

M Ū S L LIETUVA

DĖL PAMALDŲ CASA VERDÉJ
Paprastai pirmąjį mėnesio sekmadienį' 

Na. Sra. das Dores bažnyčioje, Casa Ver- 
dėje, būna lietuviškos Mišios. Pranešama, 
kad liepos mėnesį tokiu Mišią nebus.

LIEPOS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie švenčia 

gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės.
06/07 — Wilma J. Zvingela 
09/07 — Helena Mazurkevičius Baužys 
09/07 — Lucia Banys 
11/07 — Teresinha Buono 
11/07 — Tomaz Catafay 
12/07 — Renato Mendo
13/07 — Audra L. Antanaitis Catafay 
15/o7 — Rimantas Jonas Valavičius , 
15/07 — Vytautas José Bendžius 
16/07 — Aida Dal'Oglio Siaulys 
18/07 —José Rimša F° 
18/07 — Alfredo Durazzo 
20/07 — Juozas VašiI iayskas 
20/07 — Ona Puodžiūnas Popic 
21/07 — Regina Celia Karsokas 
25/07 — Jonas Jakatanvisky 
25/07 — Helena Jakatanvisky 
26/07 - Ona Žibąs 
26/07 — Kazys Bacevičius 
26/07 — Nefcson Ambrozevičius 
29/07 - Kazys Baužys 
30/07 — Eudokia Poiišaitis

Są j u n gos - Aliança V a I dy ba

NUMATYTAS "BINGO**
Jei kas turėtu ir norėtu dovanoti kokį 

fantą ruošiamam Bingo lošimui, ateinan
čio rugpjūčio 10 dieną, 16 valandą, pra
šoma pranešti Šv. Kazimiero parapijai 
tel. 273-0338, arba, (dar geriau) dovaną 
atvežti j kleboniją.

Bingo pelnas eis "Pedro Perkumas" 
biografijos išleidimui.

PANAUDOTINA KIEKVIENA PROGA
Kalbant apie Baisiojo birželio minėji

mą São Paule nereikia užmiršti, kad ir 
abejose lietuviu parapijose dar daug šim
tų balsų kilo j Dangų už pavergtus Pabal
tijo kraštus. Ir kitur. Pavyzdžiui, Na.Sra. 
do Pilar (V. Prudente) parapijos bažny
čioje šeštadienio vakaro pamaldose, ku
rias laikė kun. P. Urbaitis, buvo prisimin
ta Lietuva, skaitant iš lankstinuko "O 
trágico junho do povo lituano". Reikia 
tik stebėtis, kaip žmonės atidžiai klausė
si. Ir prašė daugiau informacijų.

Taigi, panaudotinos visos progos pri
minti Lietuvai ir jos laisvės troškimui.
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MILTINIAI PATIEKALAI
Lietuvoje buvo daug vartojama milti

nių patiekalų. Miltai buvo vienas iš pa
grindinių maisto produktų. Buvo kepa
mos įvairių rūšių duonos, gaminami ma
karonai, koldūnai, blynai, lietiniai, sklin
džiai, pyragėliai, paplotėliai su varške, 
žuvim kimšti pyragėliai, kimšti pyragai, 
kukuliai, virtiniai irtt. Miltai yra labai 
maistingas produktas, nes turi krakmo
lo, baltymų, cukraus, riebalų, minerali
nių druskų, o svarbiausia yra vitamino 
B'| B9 ir PP (nikotininė rūgštis, priešpe 
lagrims vitaminas).

Yra du pagrindiniai virtinukų recepte 
Pirmas yra sūrios tešlos receptas, varto
jamas koldūnams, pyragėliams prikimš
tiems žuvimsar kepenėlėm, o antras per 
ceptas yra saldiems patiekalams.

Sūri tešla:
660 gr. miltų
1 kiaušinis
1 šaukštelis druskos
1 stiklinė vandens

Saldi tešla:
500 gr. miltų
1 stiklinė pieno
2 kiaušiniai
1 šaukštas sviesto 
truputis druskos 
1 šaukštas cukraus

Miltai išsijojami ant stalo, viduryje •' 
padaromas įdubimas, įpilamas pasūdytas 
vanduo, suplakti kiaušiniai,-cukrus, sviei 
tas arba pienas ir minkoma iki vientisos 
masės. Po 20 — 30 min. tešla yra iškočiu 
jama pabarstoma miltais, sulenkiama pu 
siau ir vėl iškočiojamą 1—1 I/2 mm 
storumo sluoksniu. Išdėliojamas kinw- 
nys, kuris gali būti, kaip minėjau, mėsos 
kopūstą, grybų arba kepenėlių sūriai teš
lai, arba obuolių, vyšnių, varškės ar kito 
kių vaisių kimšinys saldžiąja! tešlai. Kol
dūnus paduoti užpiltus su sviestu, arba 
grietine, o virtinukus su vaisių kimšiniu, 
paduoti užpylus grietine.

Gero apetito.
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PETRINĖS SV. KAZIMIERO
PARAPIJOJ

Brazilijoj visas birželio mėnuo yra • 
skirtas "Festas Juninas" šventėm; o lie
tuviai įstengiu sujungti j vienas "Petri
nes" visus tą mėnesį išpuolusias vardines. UŽSIMOKĖJO-UŽ "HL"
Juk pas mus, pagal krikščionišką papro
tį, daugiau švenčiamas vardadienis, negu 
gimtadienis (kas yra daugiau protestan
tiško atspalvio).

Šiemet Petrinės išpuolė paskutinį 
mėnesio sekmadienį, taip sutapdamos 
su "Sąmoningo Tikėjimo Metų progra
ma". 16 vai. kun. Pr. Gavėnas pravedė 
jau įprastą šiai progai pokalbį, o paskui 
vyko Mišios, kurias koncelebravo, su 
parapijos klebonu, vardadienį švenčian
tis kun. Petras Urbaitis. Buvo priminti 
maldoje Sv. Tėvas, kun. Petrukas, kitos 
užprašytos intencijos. Ypatingai buvo 
prisimintas birželio mėnesį 1975 me- ' 
tais miręs musu poetas, prel. Aleksan
dras Arminas.

Nežiūrint didmiesty daugybės išsi
blaškymą ir futbolu pasaulinio čempio
nato užbaigos į šventę susirinku nema
žas būrelis tautiečių, o Mo. Liudo Ra- 
licko jungtinis choras, kuriam akompa
navo porf. F. Girdauskas, gražiai sugie
dojo liturgines giesmes. (Numatyta li
turgines giesmes įrašyti j juostelę, kad 
būtą "giedančiai bažnyčiai" ne tik prisi
minimas, o ir pagalba).

Antroji programos dalis vyko parapi
jos salėje ir gretimai esančiam kieme, 
su užkandžiais ir "bingo" lošimu. Visi 
įvertino mūsą jau įprastus virtinukus, 
kuriuos specialiai gamina ukrainietė p. 
Marija ir p. Vera Musteikytė. Reikia dė
koti ir kitiems vienaip ar kitaip pratur
tinusiems Jon in i ą-Petrin ią bufetą,kaip 
mok. modistė Zosė Misiukaitė, kuri pa
dovanojo kelis savo gamybos krupniko 
butelius.

Dera paminėti dar kitas, kuklesnes, 
bet. gana jautrias ir prasmingas Petrines, 
atšvęstas kelias dienas anksčiau Petro 
Perkumo Namuose, kur buvo priminti 
iškilūs broliai Antanas ir Petras Perku- 
mai ir ypač pagerbtas kun. Petras Urbai
tis. Ten buvo tartasi taip pat kaip prisi
dėti prie Petro Perkumo biografijos iš
leidimo portugališkai.

DR. PAULO ŠLEPETYS ]
CIRURGIA PLÁSTICA |

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO |

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI |

Šalpos batelis
į Šalpos Ratelį šiuo laikotarpiu (iki 

30.VI.86) savo įnašu prisidėjo:
NPN (už IV.V ir VI mėn.) . . . Cz.600,00

Dosniai širdžiai gili padėka.

Jonas BARSCEVIČIUS
Jonas NICIPORCIUKAS
Fam. VYCAS
Elena ĄŽUOLAS
Rosmarli ĄŽUOLAS
Ona ŽVIRONAS
Stasė BUTKUS

Cz. 150,00 
Cz.300,00 
Cz J 50,00 
Cz J 50,00 
Cz. i 50,00 
Cz.200,00 
Cz. 150,00

Aleksandras MIKALAUSKAS 150,00
Janina DRAUGELIS Cz.150,00

PADĖKA
Petro Perkumo Namu Vadovybė nuo- 

širdž’ai dėkoju už gautus vertingus virtu
vei dalykus, aukotojoms: Onai Paukštie
nei, Onai Šimonienei, Eugenijai Baronai
tei ir Zosei Misiukaitei.

mošų mos ii ji

Gegužės 9 dieną mirė Sanpqulieciams 
plačiai žinomas JUOZAS BENDŽIUS. *

A.a. Juozas gimė Vilkaviškyje 1908 
m. birželio 20 dieną. Brazilijon atvyko 
1925 metais. Vedęs Antanina Godliaus- 
kaitę, nuo 1936 metą gyveno Lapa prie
miestyje, Rua Felix Guilhen, 326. Ver
tėsi prekyba. Priklausė "V iltis" 
draugijai.

Gedule paliko du sūnus: d-rą Vytautą, 
Juozą ir d-rą Albiną, ir dukrą Lidiją su 
šeimomis.

CHOPP—PIZZA —QUEIJOS — FRI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel, 223-2333

NR. 25 (1964) 1986.VII.3

Buvo palaidotas Lapos kapinėse.
A.a. Juozas buvo pastovus "ML" skai

tytojas ir dosnus tautiniams reikalams.
Amžinę Atilsį duok Juozu i,Viešpatie.

JULÉSATKÜNIENÉ
Gimė 1906.IV.23 d. Utenoj, Zibiečių 

kaime. Į Braziliją atvažiavo 1932 metais 
su vyru Antanu (miręs 1975 metais) ir 
sūnum Albinu {miręs 1961 metais).

Daug metų gyveno Vila Zelinoje. 
Prieš 25 metus daktarai pripažino rau- 
matą. Gydėsi, vis nenorėdama pasiduo
ti, bet liga kas kartą labiau kankino, ma
žai galėjo ir vaikščioti. Galvodama, kad 
atmainius klimatą, bus geriau, persikėlė 
gyventi Praia Grande, kur su savo vyru 
turėjo pasistatę namelį. Mažai ką padė
jo. Po vyro mirties, negalėdama pati ap
sitvarkyti, surado šeimą, kuri sutiko 
drauge gyventi, su sąlyga, kad ją prižiū
rėtą. Pradžioje džiaugėsi, bet neilgai. 
Tada Julė pasijuto visai apleista, mažai 
kas užeidavo, sveikata vis blogiau, tai 
pati nutarė, kad geriausia eiti j senelių 
prieglaudą. Tokioj padėty nelengva gau
ti vieta, bet 1982 m. per Labdaros Rate-
lį, gauta vieta São Vicente de Paulo (S. 
Bernardo do Campo) senelių prieglaudo
je. Pradžioje jautėsi pasaulio atstumta, 
bet po truputį apsiprato, jautėsi gerai 
prižiūrėta; kai su sveikata kas rimtesnio^ 
buvo, tai nuveždavo į Pereira Barreto li
goninę, bet kai tik kiek geriau pasijautė, 
prašėsi vežti j prieglaudą, kur jautė, kad 
jos tikri namai. Labdaros Ratelis dažnai 
lankydavo, ir keletas pažįstamą kartais 
užeidavo, kuo ji labai džiaugėsi. Kun. 
Petriukas nuveždavo komuniją, prieš po
rą mėnesių suteikė ligonių sakramentą. 
Nuo šią metų pradžios reumatas sutrau
kė koją ir ranką sąnarius, mažai įstengė 
pasijudinti lovoje. Praeitą trečiadienį 
(VI.25) bjvo nuvežta j Pereira Barreto 
ligoninę, ir vakare užbaigė visus savo že
miškus skausmus ir vargus.

Buvo pašarvota Vila Baeta Neves ka
pinių šermeninėje, iš kur, ketvirtadienį 
po pietų, kun. Pr. Gavėnas ir būrelis 
draugų (ią), pasimeldę, palydėjo į amži
no poilsio vietą.

JULE, PO TIEK SKAUSMO ŽEMĖ
JE, DIEVAS TESUTEIKIA AMŽINĄ 
ATILSĮ.

Mišios buvo sekmadienį 29 d. Šv. Ka
zimiero parapijoje.
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Nepamiršk

1986

VEIKLOS KALENDORIUS

Liepos mėnuo:

1. Atvyksta "Spindulys" (iki 8 d.)
2. Žemaičių Kalvarijos Marija
6. Bendros Jubiliejinės Maldos Diena 

"Spindulio" programa V. Zelinoj
13. "Spindulys" Rio de Janeire (iki 18 d.) 
13-14. Marijos apsireiškimas Skiemonyse 
27. Paskutinis mėnesio sekmadienis:

16 vai. Sąmoningo Tikėjimo Metų programa 
šv. Kazimiero p-joj.

PAŽANGA ARKI V. MATULAIČIO
Šventumo byloje

Sausio 15 d. Vatikano gydytoju ko
misija vienbalsiai pripažino stebuklingą 
išgijimą, gautą Garb. Dievo Tarno arkiv. 
Jurgio Matulaičio MIC užtarimu. Tuo 
būdu tikimasi, kad jis palaimintuoju 
bus paskelbtas ateinančiu metu biržely
je, minint Lietuvos 600 metu krikšto 
sukaktį. Šventumo bylos vadovybė reiš
kia visiems gilią padėką už maldas ir ki
tą paramą ir tikisi jos toliau.

MATULAITIS
Į PALAIMINTUOSIUS

Daug kam atrodo, kad asmuo, pasižy
mėjęs šventu gyvenimu, vien tikinčiųjų 
prašymu, gali būti Šv. Sosto paskelbtas 
palaimintuoju ar šventuoju. Tokie prašy
mai yra naudingi, nes jie rodo žmonių 
įsitikinimą, kad miręs žmogus yra šven
tas. Tačiau to nepakanka. Bažnyčia šiuo 
reikalu yra labai atsargi. Ji yra nustačiu
si tam tikrus dėsnius, kaip turi būti pra
vesta kandidato j šventuosius ar palai
mintuosius eiga.

Be žmonių įsitikinimo ir noro, reikia 
dar įvairią kitų įrodymu, kurie sudaro 
visą beatifikacijos (į palaimintuosius) ar 
kanonizacijos (į šventuosius) eigą, kuri 
yra gana sudėtinga ir ilga. O ta eiga turi 
kelis labai svarbius tarpsnius.

LSventumo garsas.Taine 
paprasta propaganda, dirbtinai sukelta, o 
savaimingas, laisvas iš pačiu tikinčiųjų ki- 
IÇS sąjūdi s. J is pas i reiškia kan d i da to j pa - 
laimintuosius kapo lankymu, puošimu, 
jo užtarimu maloniu gavimu. Toks šven-
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Dievo Tarnas 
ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULAITIS - MATULEVIČIUS 
1871 - 1927

tumo garsas turi būti ne protarpiais, o 
nuolatinis.

t

2. Gyvenimo šventumas.
Tą parodo liudininkai, pažinę kandidatą 
nuo jo gimimo iki mirties, jo raštai, ku
riuose nėra nieko priešingo tikėjimui ir 
krikščioniškai dorai, jo gyvenimo darbai. 
Pagaliau įrodymas, kad kandidatui nėra 
teikiamas nederamas, viešas garbinimas, 
tarsi jis jau butu šventasis.

3. Kai visa lieka ištirta, einama prie 
DORYBIŲ HEROIŠKUMO PRIPAŽINI
MO. Čia vėl reikalingi kandidatą pažinu- 
sieji liudininkai, kurie paliudija, kad jo 
dorybės: DIEVIŠKOSIOS (tikėjimas, vil
tis ir meilė), MORALINĖS (išmintingu
mas, susivaldymas, teisingumas, tvirtu
mas) ir, jei'kandidatas vienuolis — VIE
NUOLIŠKOSIOS (skaistumas, neturtas, 
klusnumas) buvo didvyriškos. Visu šitų
tyrinėjimų, jei jie buvo teigiami, išvadoje Birželio 29, per Petrines, šv. Kazimie- 
Šv. Sostas paskelbia, kad kandidato dory- ro p-jos koplyčioj kun. Pr. Gavėnas pa- 
bės buvo nepaprastos, aukšto (heroiško; krikštijo Pilypą Petkevičių Nuneš, Ro- 
laipsnio. Be šitokio Bažnyčios sprendimo binson Rosa Nunes ir Halines Liucijos 
nė vieno kandidato, net ir mirusio už ti- Audronės Petkevičiūtės Nunes sūnų.

SĄMONINGŲJŲ 1986 SVIETU 
PROGA

PAKILKIME DVASIOJE
~Įsijungi m'as M A L- 

T DOS VAJUN lais- 
IMUMS REIKIA / . .v.

/ jūsų J vas ir asmeniškas 
y trigrašio’ 7 apsisprendimas.Ga

lima jungtis pavie
niui, mažose grupe
lėse ar prganizuo- 
jant specialias pa
maldas.

Tikriaus-iai • 
esate įsijungę 

į
MALDOS VAJŲ, 

ar ne?

Grupinei maldai siūlome rinktis PIR
MĄ MĖNESIO SEKMADIENĮ arba PIR
MĄ MĖNESIO PENKTADIENĮ vienyda
miesi su besimeldžiančiais lietuviais visa
me pasaulyje.

7
.XS3KS,at

kėjimę, beatifikacijos byla negali gauti 
tolimesnės eigos. Arki v. Jurgio heroiskas 
dorybes pop. Jonas Paulius II pripažino 
raštu 1982 m. gegužės 11 dieną.

4. Žmoni y gautosios ma
lones, po kandidato mirties nuolat pa
sikartojančios. Jas žmonės vadina stebuk
lais.

Konkrečiai kalbant apie ark. Jurgio 
užtarimu gautąsias malones, kurias, kaip 
padėkos ženklą,,žmonės yra viešai paskel
bę, nuo jo mirties (1927 m.) iki šių dienu 
ju yra užregistruota apie 1000. Yra ir ne
registruotu, nes kai kurie, gavę kokią 
nors malonę dvasios ar kūno reikaluose, 
niekam to nesako, neskelbia ir tik lieka 
dėkingi tam, kurio užtarimu pas Dievą 
yra ju išsiprašę.

Gautosios malonės nėra vienodos. Kai 
kurios ju yra grynai dvasinio pobūdžio, 
pavyzdžiui, tėvai išprašo savo nuo Dievo 
nusikreipusiam sūnui ar dukrai grįžimo j 
tikėj’Jmą, Dievą, Bažnyčią. Žmona išpra
šo girtuokliui alkoholikui ar ateistui vy
rui pasitaisymo. grįžimo į normalu gyve
nimą. Daugelis yra p7jėko^ Garb; Diev0 
Tarnui Jurkiui vien tik bena,?‘: už gautg 
didelę malonę.

Didelė dalis tikinčiųjų yra gavę malo
niu kūno reikaluose — išsiprašę sveikatos 
įvairiose, nepagydomose ligose (ne kartą 
vėžio liga sergantieji ir pan.). Reikia pa
stebėti, kad įvairiu maloniu yra gavę žmo
nės, ne vien lietuviai, įvairiuose pasaulio 
kraštuose: Lietuvoje, Lenkijoje, Vokieti
joje, Šveicarijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Jungt. Amerikos Valstybėse (daugiausia), 
Kanadoje, Argentinoje, Australijoje, Sibi
re, net Izraelyje.

NAUJAS KRIKŠČIONIS

Apeigose dalyvavo nemažai giminių, ku
rių tarpe jau keletas toj pačioj koplyčioj 
pakrikštytų, kurie buvo aktyvūs Filypo 
krikšto liudininkai bei pagalbininkai.

Naujajam krikščioniui ir jo tėveliams 
bei kūmams Aukščiausiojo palaimos.

NAKTINĖ ADORACIJA

si pirmąjį liepos penktadienį (VII.4),20 vai., 
Petro Perkumo Namuose, Rua Tabajaras,556, 
Pque da Mooca.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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SPINDULIO PROGRAMA 
SANPAULYJE
SPINDULIO Dainų ir Šoktu grupė at

vyksta liepos 1 d., per VASP liniją (skri
dimo nr. 864), 9,25 vai. ryto, j Guaru- 
Ihos aerodromą.

Spindulio programa Sanpaulyje bus 
šita:
Liepos 2 d.— Iš ryto S. Paulo miesto 

turas (aplankymas).
19 vai. televizijos 2-am ka
nale (RTV Cultura) pro
gramoje Festa Baile pasiro
dymas. Programa bus gra- 
vuojama Club Pimtininga 
patalpose, Av. Barros, 376 

( Higienópoiís).

Liepos 3 d. - Išvyka j Santos ir Guarujá. 
Vakare, 20 vai., Sąjungos- 
Aliança priérnimas.

Jiedviem gili padėka ir geriausi linkėjimai
ML redakcija ir administracija

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA ... ___

N R. 25(1964) 1988. Vii. 3

Liepos 4 d.— Išvyka j Lituaniką. Pietūs 
Svečių Namuose. Kas norė
tų dalyvauti išvykoj, pietus 
užsisakyti iš anksto, tel. 
63-5975.

Liepos 5 d.- Spindulio priėmimas su 
šokiais ir pasilinksminimu, Jono 
ir Arletės Si liekų namuose, Rua 
Mar. Mallet, 536, V. Zelina

Liepos 6 d.— Spindulio grupė giedos V. 
Zeiinos bažnyčioje, ii vai. 
mišiose. Po mišių, pietūs 
Portal restaurane, Av. Paes 
de Barros, 2860. Kas norės 
dalyvauti pietuose, prašo

mi rezervuoti vietą lei. 
63-7344 pas p. Tatarūnus. 
Pietų kaina, Cz$80,00 4 
10°/o (be gėrimų).
16 vai.- Koncertas Seselių 
Pranciškiečių salėje, Vila 
Zelinoje. Bilietai koncertui 
bus parduodami salėje, prie 
durų. Kaina, Cz$20,00 as- < 
menini, jaunimui Cz$10,00.

Liepos 7 d. — Laisva diena.

Liepos 8 d.— Spindulys išvyksta j Monte
video, 10 vai. ryto, per Plu
ma liniją.

BLB-nės Valdyba

çM/Vít

SÍWÜIXS

i®
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