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5**3METAlį

Per laiko slenkstį
Naujų metų dieną žengiame per laiko slenkstį, dar / 

nežinodami kur tasai žengsmas veda mus. Toje neži- 
nomybėje betgi yra ir maždaug žinomų bei planuojamų 
gairių. Jos ypač žinomos šiais 1987 metais, kai minime + 
Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį. Pagrindinės 
gairės buvo iš anksto suplanuotos, ir jomis teks vado- ♦ 
vautis puoselėjant lietuviškąjį gyvenimą išeivijoje. Vie-.< 
nos tų gairių liečia vidinį mūsų tautiečių gyvenimą, kitos J 
yra nukreiptos į Lietuvą, kurioje turėtų įvykti pagrin 
dinės iškilmės, nes tai jos sukaktis, jos istorinio posūkio.*} 
minėjimas. Išeivijos krikščioniškam gyvenimui stiprinti!# 
organizuojami vietinio pobūdžio renginiai - pamaldos, , / 
šventės, oratorijos, parodos, paskaitos, su važi avimai,Hįį* 
rekolekcijos, spausdinami specialūs leidiniai, ruošia-; 
mos atitinkamos programos jaunimo stovykloms, numa-, 
tomos pamokos šeštadieninėse mokyklose, planuojami; 
įvairūs vietinio pobūdžio projektai... Visa tai daroma,; 
kad mūsų išeivija, kaip krikščioniškos Lietuvos dalis/ 
pagilintų savo krikščionybę, stipriau susipažintų su jos’ 
turiniu, jos praeitimi, su didesniu rūpesčiu žvelgtų į'jį 
dabartinę Lietuvos krikščionybę, nutremtą į naujų laikų 
katakombas, t

ISA tai yra gera ir būtina, bet tai tik viena medalio' 
pusė. Lietuvos krikščionybės sukakties metai turi;; 
atkreipti viso pasaulio dėmesį į- pačią Lietuvą’# 

_ __ __ _ ___ - — — - /Į--- *- ----------------- c- ---  ---- —---- -----  - X Į;,n 
sinaudoti kuo plačiausiai įvairiose srityse. Ta prasme;# 
lengviausiai prieinama tikybinė sritis. Jau yra paaiš ■ L 
kėję, kad pvz. JAV-bių katalikų vyskupų konferencija^1 
priėmė vyskupo P. Baltakio pateiktą nutarimą kviesti:^ 
viso savo krašto vyskupus skelbti maldos dięną už Lie
tuvą 1987 m. birželio 28 d. Iš Kanados katalikų vyskupų 
yra gauta žinia, kad jie Lietuvos krikšto sukakties proga 
paskelbs atitinkamą pareiškimą, primenantį sovietinės# 
okupacijos persekiojamą krikščionybę Lietuvoje. Tai 
pat tikimasi, kad visa eilė Kanados katalikų vyskupų .j 
skelbs maldos dieną už Lietuvą savo vyskupijose. Bra-- 
zilijoje taip pat laukiama katalikų vyskupų konferen
cijos dėmesio, kuris buvo laimėtas jau pernai. Šiemet, 

bus -žy?niąL di.4es.nis^y>ge- 
^ueloje dr. V. A. Úàmoravos dėka buvo laimėta daug 
dėmesio sovietų persekiojamai Lietuvai Šv. Kazimiero 
metais (1984). Šiemet tikimasi ten dar didesnio dėmesio 
iš vyskupų, televizijos ir spaudos. Kituose kraštuose 
taip pat veikia įvairūs lietuvių vienetai, kurie steng
sis laimėti savo viešumos dėmesį Lietuvai.

IDŽIAUSIAS bei stipriausias pasibeldimas į pa
saulio sąžinę persekiojamos Lietuvos reikalu bus 
Romoje, kuri yra pati ryškiausia krikščionybės 

sostinė. Joje net ir latviai, kurių dauguma yra evangeli
kai liuteronai, turėjo centrines savo 800 metų krikš- L — - - - . ___...............■__________________
čionybės sukakties iškilmes 1986 m. Lietuviai pasirodys 0 ... v. /
žymiai platesniu mastu toje tarptautinėje viešumoje. Ç$lSCiulyj& VIGÍICIS IŠ tūRstdYlCiO ŽfflOTliu fidlloCi 
Visų pirma ten įvyks 1987 m. birželio 24-26 d.d. Grego- t ,r/o, i •
riniame universitete paskaitų serija apie Lietuvos lietuviškai... ęjlr tu vienas is jų.
krikštą XIII ir XIV š. Jas skaitys įvairių tautybių pro- $
fesoriai bei istorikai, kurių bus 12. Tai tarptautinio CURSO AUDiOVISUAL. 
masto renginys, per kurį Lietuvos krikščionybe pasieks 
pasaulinę viešumą ypač akademinėje srityje. Bet visuo
tinio dėmesio tarptautiniu mastu Lietuva sulauks paties

1987 GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS

kaip sukaktuvininkę. Tai didi proga, kuria turime pa-į
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Audinys, gautas iš Seinų, su Lietuvos vyčiu ir eilėraščio posmu

Šv. Tėvo Mišiomis ir jo žodžiu, skirtu Lietuvai bei visan 
pasauliui. Tą jo žodį išgirs ne tk prispaustieji, bet n 
prispaudėjai. Be to, prie tos istorinės iškilmės svarume 
prisidės paskelbimas palaimintuoju arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio - moralinio lietuvių tautos švyturio, nušvie 
čiančio kelią į gėrio laimėjimą per evangelinį tikėjimą 
Tuo būdu Lietuvos vardas ir jos kova už krikščioniškąjį 
tikėjimą bei tautos laisvę nuaidės per visą pasaulį. Ir 
tada, k^i Viable fvlės, pasaulis apie jį kalbės. Pr. G.

Tėviškės žiburiai
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LIETUVA VIENOS KONFERENCIJOJ
Kun. Alfonsas Svarinskas buvo pami

nėtas JAV delegacijos deputato Samuel 
Wise gruodžio 3 d. Žodyje Vienos kon
ferencijoj, pranešė JAV Helsinkio ko
misija Lietuvių Informacijos Centrui. 
Kalbėdamas apie Helsinkio baigiamojo 
akto devintą principą, kuris liečia kraš
tų bendradarbiavimą, Wise sakė, JAV 
delegacija tvirtai tiki... ir laukia, kaip 
devintas principas nurodo, kad visi pi
liečiai gali prisidėti prie šio bendradar
biavimo ir džiaugtis jo nuopelnais... Jis 
aiškiai nusako, kad valdžios, instituci
jos, organizacijos ir asmenys — kartoju 
ir asmenys, atlieka svarbią ir teigiamą 
rolę siekiant kooperacijos... Per pasta
ruosius 10 metų per gerai susipažinom 
su likimu tų sovietų piliečių, kurie 
šiuos žodžius... rimtai priėmė ir įsteigė 
neoficialiąsias grupes remti Helsinkio 
susitarimų vykdymą... Šiuo metu, bent 
37 jų... yra lageriuose, kalėjimuose, ar 
tremtyje. Mes iš sovietų valdžios girdė
jome, kad šie asmenys yra "kriminalistai'/ 
kurie buvo nuteisti už sovietų įstatymų 
laužymą... Ar kun. Alfonsas Svarinskas 
yra "kriminalistas" už tai, kad jis gynė 
katalikybę nuo ateistinio nihilizmo, ku
ris prievarta'užmetamas ant jo tėvynės 
Lietuvos? Daugumoje civilizuotų kraš
tų tokie asmenys... būtų gerbiami kaip 
reformatoriai ir socialinio teisingumo 
užtarėjai, o ne metami į kalėjimo vienu
tę..."
AREŠTAS VILNIAUS JAUNIMO 

TEATRE
Lietuvių Informacijos Centras prane

ša, kad Vilniuje gruodžio 8 dieną, pirma
dienį, buvo sukmtas Gediminas Jakub
čionis, Valstybinio Jaunimo Teatro inži- 
nierius-apšvietėjas. Jis saugumo buvo 
tarcytas kelias dienas, vadovaujant pul- 
kin nkui Česnavičiui, kuris dažnai veda 

Vrcente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente - Fone: 274-067'’

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.
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Res.: 2744886

politines oylas. Nors oficialūs kaltinimai 
nežinomi, vienas saugumo agentas pasa
kė, k< d jie nori "išnakinti šį lizdą"

Kitą dieną po Jakubčionio arešto, 
gruocžio 9, buvo padaryta nuodugni 
krata pas studentą Vinclovą, kuris dirba 
neetaciniu techniniu darbuotoju taip pat 
Valstybiniame Jaunimo Teatre. Pas Vinc
lovą per kratą buvo paimta 80 knygų su 
viršum.

Valstybinis Jaunimo Teatras pastaruo
ju metu savo kūrybiškais spektakliais su
kėlė tarptautini susižavėjimą. Kai praėju
siais metais apsilankė tuzinas amerikiečių 
rašytojų delegacija Vilniuje, rašytojas Ar
thur Miller pavadino teatro spektaklį į 
vienu geriausių visame pasaulyje.

Pora dienų prieš Jakubčionio Valstybi
nį Jaunimo Teatrą aplankė JAV režisie
rių, aktorių ir producerių delegacija su 
"Tarptautine Teatro Maina". Grupėje da
lyvavo aktorė Colleen Dewhurst ir La Ma
ma režisierė Ellen Stewart.

JJLV. tautinė katalikui 
VYSKUPU KONFERENCIJA 
VIENBALSIAI PRIĖMĖ VYSK.. 
BALTAKIO REZOLIUCIJA 
LIEČIANČIĄ LIETUVOS BAŽNYČIĄ

Lapkričio 12 d. Washington, D.C. su
sirinkę 290 Amerikos katalikų vysku
pai vienbalsiai priėmė vysk. P. Baltakio 
paruoštą rezoliuciją solidarumo su Lie
tuvos kenčiančia-kovojančia Bažnyčia.

Artėjant lietuviu tautos krikščiony
bės 600 metų jubiliejui, kuris bus šven
čiamas 1987 metais, J.A.V. tautinės ka
talikų konferencijos vyskupai nori iš
reikšti solidarumą su mūsų broliais, Lie
tuvos vyskupais ir tikinčiaisiais.

Mes maloniai prašome visus J.A.V. 
vyskupijų ordinarus 1987 m. birželio 
28-ą dieną, kurioje ši sukaktis bus šven- J 
čiame su šv. Tėvo Mišiomis Romoje, pa-
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skelbti maldos diena už persek ojimą 
Lietuvos Bažnyčią, su pritaikii .a tikm 
čiųjų maldų.

Mes kreipiamės į Sovietų vy įdusybę 
kad, užlaikant Visuotinę Žmot ius Tei 
šių Deklaraciją, 1975 metų He linkio 
Baigiamąjį Aktą ir kitus tarpiu timus 
susitarimus, gerbtų lietuvių žrr jgaus te* 
sės ir patenkintų Lietuvos vysi jpų pra 
šymą gražinti religiniam naudi imu» V'1 
niaus katedrą ir šv. Kazimiero ažnyčią 
Vilniuje, sykiu su Taikos Kara enės baž 
nyčia Klaipėdoje.

Mes taip pat kreipiamės j so tetų vy 
riausybę, kad patenkintų Lieti /os vys 
kupų prašymą leisti atspausdir « šv 
Rašto naują lietuvišką vertimą

Rezoliucija priimta vienbals n 1986 
lapkričio 12, Washingtone, D.(

NGO ATSTOVU PRIĖMIMAS JAV 
AMBASADOJE, VIENOJE

Puošniuose JAV Ambasados pobūviu 
patalpose lapkričio 5 d. JAV a įbusado 
rius Wareen Zimmermann su p nia pne 
mė apie pusantro šimto organ i jciju 
atstovų, kurie dalyvauja tračiai ie Heis. 
kio susitarimu visumos peržiūr >s suv. z<a 
vime, Vienoje, Austrijoje. Dal\ /ių tarpe 
buvo neseniai iš TSRS išleistas lun Onu 
vas, Ginzburgas ir kiti. Priėmin e dalyva 
vo dr. ir ponia Bobeliai, kun. c J.Pruns 
kis, G. Dapnušytė, VLIKO Vak.ybos ;a 
riai: dr. J. Stiklorius, dr. D. Kr nekas dr 
E. Armaniené, V. Jokūbaitis, L Grinius 
M. Samatienė.

Vėliau j pobūvį atėjęs JAV ' Jstybes 
Sekretorius Geroge P. Shultz s. sirinku 
siems pabrėžė, kad JAV neatsk įkys 
1975 metais pasirašyto Helsinh o Aktu 
ir niekad neatsisakys ginti žmo aus teisiu 
Jo žodžiais, Helsinkio sutartis 'a nei- 
pat svarbi kiek kitos tarpiau t i r. s šutai 
tys. Pasirašyta Helsinkio sutart s privalo 
būti visų vykdoma. Jos pilno v kdymi 
JAV ir sieks.

Su dalyvavusia lietuvių grupt susipa.1* 
no ir dr. Lisa Maria Tender, JAV delega 
cijos Vienoje egzekutyvė sekre; arė. Pa 
prašyta konferencijos metu kie x gailina 
paremti Lietuvos reikalą dr. T nder atsa 
kė, kad jos motina, lietuvė, poi .a Bronė 
Budreikienė-Tender, jai dažnai ai prime 
na. Shultz'ui apleidžiant salę M Sumatie 
nė prisegė jam ant atalpo mažą ietuvišką 
trispalvę. (ELTA)

• Kas bėga nuo lietuviškos sj iu- 
dos. bėgi nuo savo tautos 
................ - -  ---------------- --- ------------ i——miimritffHi

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Nicí porei ūkas
Dr. Paulo R. Niciporciuka.

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - 1 and.
V. Prudente - Fone: 273-669Í
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3 YVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
DVASIOS METAI

Dievas nepaliko mūsų vienų: 
kiekvienam amžiui, kiekvienam darbui 
ir pašaukimui ateina JIS PATS 

pasiruošęs pasiimti KRIKŠTU, 
sustiprinti DVASIA, 
pavalgydinti SAVIMI 
atleisti SUGRĮŽTANČIAM, 
palaiminti IŠKELIAUJANTI, 
pašventinti SUSITUOKSIANČIUS, 
palikti KUNIGU.

MALONU bus, kai širdį Dievui atiduosi, 
DŽIUGU, kai kalbėsies su Dievu, 
RAMU, kai žinosi, jog esi tikram kelyje, 
PAKILU, kai eisi darydamas gera, 
ir TVIRTA, kai atsigręžęs atgal, 
pamatysi, kad teisingai gyventa.

(Vyskupai Lietuvoje)

ARGENTINIEČIŲ IŠVYKAI 
BEATIFIKACIJĄ

Kun.Aug. Steigvilas, MIC, iš Buenos 
Aires praneša, kad Argentinos lietuviai 
Jubiliejinių Metų proga organizuoja mal
dingą kelionę j Europą, aplankant Fati- 
mą, Liurdą, Arsą,, Paryžių, Madridą Asy
žių ir Romą ant Dievo Tarno J. Matu
laičio beatifikacijos. Trijų savaičių kelio
nė jiems kainuos, su viešbučiais ir kelio
nės išlaidomis, 2.150 dolerių. Ir pridu
ria: “Gal São Paulo lietuviai irgi norėtų 
vykti. Būtų galima organizuoti kartu.

Praneškite".

ŠV. KAZIMIERAS-LIETUVOS 
GLOBĖJAS?

Rašo vienas M L skaitytojas iš Meksi
kos: "Prie progos norėčiau žinoti, kokiu 
keliu šv. Kazimieras yra šventasis Lietu
vos globėjas, jei enciklopedijos ir Bažny
čios knygos sako, kad yra Kazimėero 
IV-to, Lenkijos karaliaus, sūnus, ir yra 
Lenkijos ir Lietuvos patronas? Labai 
ačiū".

Artinantis šv. Kazimiero šventei, kas 
iš ML skaitytojų gali trumpai, bet išsa
miai, pagrįstai, raštu, atsakyti j šį iškeltą 
klausimą,' per ML-vą.
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MEDITACIJOS

GYVOS KRJKSCIONISKOSIOS DVASIOS METAMS
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas • Vilnius 1986)

□ VI LT IS:
Užsidega žmogus ugnj ir pridengia delnais —

— ugnis neužgęs. /’
Užkuria žmogus laužą ir velka nepavargdamas malkas —

— laužas kūrensis.
Sodina žmogus gyvą medį, beria dirvon daigų grūdą —

— medis prigis, grūdas sudygs.
Stato namus taip, kad puikiai žino: "sau statau" —

— namai stovės.
Lipa, keberiojas iš duobės, apsiūdamas šimtuoju prakaitu —

— tikrai išlips. ■"./
Kenčiu ir nepiktžudžiauju:
gal kada nors palaimins ir mane Dievas?

— palaimins. ■
Linkiu kiekvienam gero ir laimės, *
gal ta laimė pasibels ir j mano duris?

— pasibels.
Nemato žmonės mano gerumo ir pasijuokia, kad balta varna esu, 
tai gal atsiras ir tokių, kurie supras mane?

— atsiras.
Išeina ir Jdysta kad ir gražiai išauginti vaikai...
Ar besugrįš kada j namus ir prie Dievo?

— sugrįš.

V I L T I S: kas turi būti - bus, 
jei teisus — bus viskas gerai,

x Dievas savųjų ir nuėjusių neapleis.

□ Krikščioniškos pasaulėžiūros esmę
koncentruotai ir aiškiai išreiškia kryžius. / ? ■
Mes tikim, kad viskas išėjo iš Dievo rankų 
ir viskas laikos Dievo delnuos.
Kristus atėjo nuo Dievo
mūsų išsigelbėjimui ir mūsų laimei. ■
Mes - Dievo sutverti, bet - ne dievai, 
neprakeikti, bet patys pasimetę ir iširę. , /
Per Kristų ateina žemėn Dievas —

- tai kryžiaus kamienas. ; .
Per Kristų mes galim pereiti
iš kairės j dešinę:
iš tokių, kurie ieško, klysta ir klumpa, 
j tokius, kurie žino, eina ir kyla, 
kuriuos šaukia Dievo dalia
pakartoti per Kristų - Meilę —
gelbstinčią meilę esantiems žemiau, ‘ ; z
vedančią meilę vargstantiems klaidoj, 
jungiančią meilę gyvenantiems su Juo —

- tai kryžiaus skersinis. ' .
Pasaulio ir žmogaus istoriją paženklinam 
Kuriančio Tėvo, Gelbstinčio Kristaus 
ir Gaivinančios Dvasios vardais.
O centre — Kristus: Tėvo Sūnusirr Šventosios Dvasios Siuntėjas.
Nes per Jj mes viską sužinojom ir veikiam.

Todėl: VARDAN DIEVO: TĖVO,
ir SŪNAUS, 
ir Šventosios dvasios.
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PO ŠEŠIASDEŠIMT METH
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJA

Lietuvių Emigracijos Biraziiijon
— Sssiasdesamtmečiui Paminėti —

fiO METU BRAZILIJOJ 
PIRMOSIOS KOLONIJOS PAŽIBOt 

IR VIZITAI IS LIETUVOS
Pradžia 29/1968
Tąsa iš Nr. 3 (1988)

Valdiškos emigracijos metu, kada B ra 
zilija nemokamai gabeno europiečius že
mės ūkio darbams kavos produkciją kel
ti, lietuvių emigrantų eilėse inteligentų 
beveik nesirado. Lietuvių emigracija sky 
rėsi nuo kitų tautų emigracijos. Kada 
pastaroji buvo planingai organizuota,em 
grantai buvo lydimi prityrusių savo k;raš 
to žinovų, tuo tarpu lietuvių iškeli dVjma 
emigracija j platųjį pasaulį, buvę, neorgaj 
zuota, chaotiška, be valdžios priežiūros 
be nustatyto pelno ir be vežamu svetur' 
savo piliečių apsaugos. Dėl to lietuviams 
ir teko pakelti didesnius Sunkn;nus atvy-sėdi LiOdas Valiukas, toje pačioje eilėje paskutinis — Vilhelmas Kiršteinas. O paskutinėje eilėje, vi» 
kus j svetimą salį, negu ki+' • * “ * ’ ’
grantams. Be nejpras* 
natūralių žmoo'*' !r ne^ , 
kino lietui gyvenimo sun- 
ir iu n~’ emi9rantL> gYvenimo nastą 

, ^dčių tautiečiai, kurie slėpdamiesi 
<uo teisingumo rankų už papildytus Lie- Važiavo drauge, kaip minėjome, ir "ne- 

tuvoje nusikaltimus, susiradę saugią užuo savanoriai", kuriems nebuvo vargo gyven
ti savoje tėvynėje; juos baimė varė ieško
ti saugesnės vietos. Atsivėrus imigracijos 
durims j Braziliją, bėgo iš Lietuvos taip 
pat ir visokiausi malversantai: visuomeni
nių įstaigų sąskaitų klastotojai, prekybi
nių bendrovių direktoriai, kooperatyvų 
vedėjai, ištuštintų kasų bankų valdytojai, 
neišpirktų "draugiškų vekselių" skolinin
kai, nevieną ūkininką nustūmę prie var
žytinių ir dar daug kitokių, teismu bau
džiamų ir ryškiai "pasižymėjusių patrio
tiniais" darbais jaunoje Lietuvos respu- 
b Ii ko j.

Paprotys — yra antra prigimtis. Taip 
sakydavo senovėje mūsų tėvai, iš jų išmo
kome ir mes daryti mūsų liaudies išmin
tus trumpus palyginimus. Buvęs konsu
las^ Petras Mačiulis savo rąstuose pastebi, 
kad mūsų paminėtos čia "patriotinės pa
žibos", jau Lietuvos visuomenei plačiai 
buvo pagarsėjusios ir buvo žinomos iš 
blogosios pusės, o čia atvykę savo papro
čių nepamiršo, bet toliau griebėsi "antro-

Jta maudavo lietuviams Pirmoje eilėje, iš kairės j dešinę, pirmutini

ų tautų emi- šuj, stovi Antanas Vosylius, buvę Kauno policijos viršininkas ir kap. Antanas Majus. Toje grupėje 
randasi J. Laskauskas, Medzianovskis, Virbickas, J. Žakevičius ir kitos pirmųjų emigracijos metu
kolonijos pažibos... — emigrantai nesavanoriai. 

žengiant pirmuosius žingsnius svetimoje 
žemėje.

Važiavo drauge, kaip minėjome, ir "ne-

vėją, ir čia pradėjo '"veikti" naivių, nepri
tyrusių lietuvių tarpe. Štai dalis pasižy
mėjusių kolonijoje "pažibų": Gavebskis, 
Valiukas, Krogertas, Buivydas, P. Abel- 
kis, P. Butkus, V. Kaštelnas, J. Laskaus- 
kas ir daug dar kt. Tiesa, atvyko keletas 
desėtkų nutraukusių mokslą gimnazistų, 
praradusių savo tarnybas buvusių "sąži
ningų" valdininkų, becenzių mokytojų 
ir kitų žemesnio rango piliečių, nusivy
lusių gyvenime. Tačiau jie nereiškė jokių 
pretenzijų atstovauti inteligentų klasei. 
Jie atvyko drauge su tėvais, arba prisirašę 
prie giminių bei pažįstamų šeimų, priim
dami net jų pavardes. Susimaišę su pilka 
emigranto mase, ėjo drauge su ja, dirbo 
kavos bei cukrinių nendrių plantacijose, 
įmonėse, fabrikuose, kelių statyboje, tu
nelių kasime ir kt. Juos visus slėgė ben
dra ir vienoda emigranto benamio našta, 
vienodos buvo visų dienos po svetimu 
dangumi ir vienodai skundai visus lydėjo,

KAZYS KASAKAITif^
Vidaus reiklų ministerijos valdininkas, 
lankėsi Brazilijoj ir tyrė lietui rių ekonomi 
nj, dvasini ir kultūrinį gyveni mę ir 1930 m 
padarė valdžiai pranešima apie mūsų gyve 
nimę. Plačiai informavo apitv lietuvių nus» 
teikimą Lietuvos atžvilgiu.

VIKTORAS \/LUKAVlČM|JS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, T18 -T ei 441.6846
. SÃO CAETANO

RESĖRVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |
Rua SOLON W62 - Bom Retiro - Tel, 223-2333 |
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-os prigimties" — skriausti lietuvius. To 
:'dties konsulo surinktais ir paskelbtais 
daviniais, "materiališkai mūsų žmonėms 
• mostelių ouvo padaryta trumpu laiku 
per 120.000 litų. Tada doleris pas mus 
kaštavo 7-8 milreisus, Šiandien kruzadais 
' Minamus, o litais - 10 litų už dolerį.

nalyginus mūsų tautiečių plūdimą į šį 
<aštą su kitų tautų emigracija, iš viso

kad pas mus reiškėsi savų tautie- 
m atsižadėjimas, juodajai lemčiai stūmi- ’ 
as, Lietuvos piliečių išpardavimas. 1927 

-) vykusioje Brazilijoje tarptautinės pre
kybos atstovų konferencijoje, kurioje Lie- 
uvą atstovavo dr. K. Pakštas, savo prane- - 

Šime konferencijos atstovams jis pareiškė, 
tog Lietuva kol kas galinti užsienin ekspor
tuoti ypač j Braziliją, tik gyvą prekę — 
emigrantus. Na, ir vežė. Visokiausiais bū
dais skatino tos rūsies "eksportą", kad

TADAS DAUKANTAS t 
Atsargos generolas, 1928 m. valdžios atsiųs
tas Brazilijon tirti lietuvių kolonizaciją. Grį
žęs su raportais Lietuvon, gavo paskyrimą 
būti generaliniu konsulu Rio de Janeiro. 
Begyvendamas Brazilijoj, jsigjjo kavos fazen
dą. Prieš karą grįžo Lietuvon, o karui užėjus, 
vėl teko keliauti į P. Ameriką, kaip DP.

AR JAU TURITE JSIGIJE 5IAS B®
LK.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

DAUG DAUG DAINELIŲ,
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽE — Sienų ir naujų dainų rinkinys I

GEGUŽINĖ — Tradicinis subatvakario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS - Visų mėgiama Šokių muzika

GER! AUSI A DOVANA KIEKVIENA PROGA

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338

tik daugiau išvežus savo krašto žmonių 
pasaulio darbo rinkon, neištyrus išsamiai 
ir nuodugniai darbe bei gyvenimo sąlygų
socialiniu atžvilgiu. Tik po kelių emi
gracijos metų (1925-1929 m.) Brazilijon, 
Lietuvos vyriausybė sukruto ir atkreipė1 
cėmesj j netvarkingą iš savo krašto emi
graciją, pradėjo reguliuoti ir įstatymais 
nustatinėti emigracijos normas. O kad 
parodžius vyriausybės dėmesio vertus 
žygius, siuntė Brazilijon ir finansavo 
"moksliškas" ekskursijas turti gyvenimo 
sąlygas ir lietuvių kolonizacijai planus, 
kada jau čia gyveno netoli 50 tūkstančių, 
kaip valdžios laikraščio korespondentas
J. Daugėla rašė, "Dievo valiai" paliktų 
kurtis lietuvių imigrantų. įvairių sričių 
žjnovai, mokslininkai bei tyrinėtojai ap
lankė mus įvairiais laikais — ir žiemą ir 
vasarą — ir savo "tyrinėjimus" apie čio- 
nykščiųslietuvių gyvenimą suteikė Lietu
vai. Tai buvo šie asmenys: gen. T. Dau
kantas, po tyrimų, grįžo Lietuvon, gavo 
paskyrimą būti generaliniu konsulu Rio 
de Janeiro, vėl grįžo, nusipirko sau fazen
dą, prof. Žilinskas, gamt. Ivanauskas, V. 
R. Minist. valdininkas K. Kasakaitis, dr.
K. Pakštas, švietimo minist. valdininkas 
J. Kiaunė, J. Stepelis ir kt.

Bus daugiau

NEBIJOTI ATVIRO ŽODŽIO

Buvęs sovietų politinis kalinys fizikas 
Juri Orlovas, kalbėdamas Paryžiaus 
mokslo akademijoje, paragino Vakarų 
mokslininkus nebijoti atviro žodžio san
tykiuose su sovietais. Kai susitinkate su 
sovietų mokslo žmonėmis, kalbėjo Juri 
Orlovas, drąsiai pasakykite savo nuomo
nę visais jums rūpimais klausimais. 
Mokslo žmonės turi ne tiktai teisę, bet 
ir pareigą kritikuoti tai, kas jiems atro
do neteisinga. Sovietų Sąjungoje toji tei
sė mokslininkams yra paneigiama, jie ne
turi teisės nevaržomai išreikšti savo nuo
monės ir įsitikinimų. Juri Orlovas pridū
rė,' kad atviro žodžio pasakymas sovie
tams nesutrukdys mokslinių ryšių su So
vietų Sąjunga. Sovietams tie ryšiai yra 
reikalingi, nes Sovietų Sąjunga yra smar
kiai atsilikusi nuo Vakarų technologijos 
srityje.

Savaitei bėgant...
....„h. iii .............. ....................... n i Ali. D. PetFSfttS

Štai jau prabėgo ne viena, bet ištisos šešios 
savaitės, kai rašomoji mašinėlė linkėjo laimin
gų senųjų metų man ir skaitytojams. Laikas 
prabėgo ir štai aš čia vėl sėdžiu ir mintimis le- 
kioju. Prabėgo Kalėdos, atėjo Naujieji Metai,- 
dabar visa tai jau praeityje, liko tik prisiminimai.

Rodos, štai, vakar matau atvyksta trys jau
nuoliai iš Vokietijos Vasario 16-tos gimnazijos 
kartu praleisti Kūčias ir Kalėdas šiltai apsirengę 
ir labai gerai nusiteikę. Tai Kazys Motekaitis - 
texano, amerikietis, Dalia Tunaitytė-kanadietė 
ir Betina Bačelytė iš Brazilijos. Duktė Irutė, 
skaitosi vietinė, atseit Anglijos pajūrio miesto 
listings gyventoja organizuoja Kūčias. Silkių 
sunku sužvejoti šaltuose vandenyse, tai nutar
ta apsieiti ir kitokia kepta žuvimi. Supermerca
do turi ir kitokių patiekalų, atseit, be mėsos. 
Laikomės tradicijų. Žmona ištraukia paslėptas, 
kad nesusilaužytų plot kėlės ir su pirma ir an

tra žvaigždele meldžiamės lietuviškai ir linki
me linksmų švenčių. Visų mūsų artimieji yra 
labai toli. Mintimis skrendame pas juos. Bet 
Lietuva yra čia pat, už jūrų. Ant lango stiklo 
išrašėme lietuviškai Kalėdų sveikinimą. Džiau
giuosi, kad jaunimas jau visai gražiai kalba lie
tuviškai, matosi, kad gimnazijoje buvo gero
kai padirbėta. Betina mano buvusi mokinė 
PUC universitete tuomet labai silpnai galėjo 
išsireikšti, dabar malonu girdėti kaip kalba lie
tuviškai. Norėčiau, kad jos tėvai čia galėt?» bū
ti ir pasidžiaugti jos pažanga. Po Kūčių nutarė
me paskambinti kiekvienas į savo namus. | 
Ameriką sekasi geriau, ir į Kanadą greit pasise
ka, bet į Braziliją jokiu būdu. Tariamės, kas 
pirmas gaus liniją, prašys pasveikinti neteisio- 
giniai. Pagaliau Bačelytei pasiseka įjungti São 
Paulo, beveik tuo pat metu ir Irutė pasiekia 
susijungti su savo seserim ir Pauliukas jau ga
li pasakyti “Alô mamãe“. Visi patenkinti dai
romės po pilnas jaunimo gatves. Visi pasida
binę, matomai eina j šventę, gal j šokius. Jiems 
čia Kalėdų šventės išvakarės. Irutė man sako, 
kad šią ištisą savaitę čia labai geriama ir valgo
ma. Taip sakant Kalėdų — Naujų Metų tiltas.

Kiekvienas kraštas turi savas tradicijas ir pa
pročius. Jaučiuosi lyg kokioje saloje, kur iš j- 
vairių pusių susitiko lietuviško kraujo žmonės. 
Daug kas mus riša, nors ir dalis mūsų kilę iš 
įvairių ir tolimų kraštų.

Kūčių vakaras šaltojoje Anglijoje dar tebe
stovi mano akyse: jis suartino mus visus, atro
dė lyg būtume artimi giminės, lyg tai būtų 
mano vaikai ir mergaitės. Kai po Kalėdų paly
dėjome į traukinio stotį, buvo sunku atsiskirti. 
O jie ant stiklo su spray išrašė»^ “AČIŪ“ ir išvy 
ko j Londoną.

! BAZAR i 
į SVEIKAS į

Abrimos uma lojinha de presentes, | 
i papelaria, artigos Iituanos e religiosos. k 
f Venham conhecer-nos. J1 r
| Muito gratas į

į RUA DAS ROSEIRAS, N°411 f 
S woww vilabela^. I



Sv. kunigas Jonas Bosco (Don Bosco) 
yra žymiausias praėjusiam amžiuj jauni
mo auklėtojas — ir per savo sukurtą Sa
leziečių Kongregaciją tęsia jaunimo auk
lėjimo bei globojimo darbą ir šiandien.

Don Bosco gimė Kastelnuove, netoli 
Torino, Italijoj, 1915 m., vargingoj kai
miečių šeimoj. Vos trejų metų, neteko 
tėvo. Vargais negalais įstojo į seminariją 
ir išėjo mokslus. Įšventintas kunigu, pa
šventė visas savo jėgas ypač neturtingam 
jaunimui. Ypatingo Dievo ir Krikščionių 
Pagalbininkės Marijos įkvėpimo vedamas, 
j kūrė saleziečių kongregaciją-vienuoliją, 
skirtą jaunimo auklėjimui.

Don Bosco mirė 1888 m. sausio 31 
dieną Torine.

Siandien*40.000 saleziečių — kunigų 
brolių ir seselių — dirba 93 valstybėse, 
tęsdamos savo Įkūrėjo misiją. Jie aptar
nauja vir-š 3 milijonus jaunimo per 2957 
institucijas, 347 našlaity nūs, 1949 jauni
mo centjrus-oratorijas, 39 ligonines, 75 
mediciniškus centrus, įvairias amatų ir 
žemės ūkio mokyklas, parapijas. Vien 
tik socialinės komunikacijos, auklėjimo 
ir evangelizacijos srity, ypatingai žvel
giant j neturtingą bei apleistą jaunimą, 
saleziečiai veda 33 spaustuves, 83 knygy
nus, 32 audio-visual produkcijos centrus, 
15 radijo stočių 1 TV stotį, 25 saleziečių 
dokumentacijos centrus, 1 radiofonijos

BROOKLYN
i REPRESENTAÇÕES SC L TOA. |

I Bairro Brooklin Novo
I 04559 SAG PAULO, SP.

MŪSŲ LIETUVA

Nepriklausomoj Lietuvoj saleziečiai 
jau turėjo 6 veiklos centrus — ir keliasde
šimt siūlymų -- prašymų užimti kitas vie
tas.

LIETUVOS VYSKUPAS — 
KONGREGACIJOS NARYS

Popiežius Jonas Paulius II paskyrė 
Kaimo ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinį 
administratorių arkivyskupą Liudą Povi-
lonį Katalikiškojo Auklėjimo kongregaci
jos Vatikane nariu. Katalikiškojo Auklėji_ 
mo kongrega.ciją šiuo metu sudaro trylika 
įvairių tautų kardinolų ir šeši vyskupai. 
Prieš keletą mėnesių Šv. Tėvas paskyrė 
kitus du Lietuvos vyskupus Vatikano 
kongregacijų nariais: vyskupą Antaną 
Vaičių — Kunigų kongregacijos nariu ir 
vyskupą Vincentą Sladkevičių — Sakra
mentų kongregacijos nariu.

KUN. DOCENTAS 
VLADAS MICHELE VIČIUS PASKIRTAS 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS IR 
VILKAVIŠKIO VYSKUPUOS 

VYSKUPU AUGZILIARU
Popiežius Jonas Paulius II paskyrė ku

nigą docentą Vladą Michelevičių Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinio administratoriaus arkivysku
po Liudo Povilonio augziliaru, žinią pa
skelbė Vatikano dienraštis „L'Osservatore 
Romano" ir Vatikano radijas įvairiomis 
kalbomis. Naujasis Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupas augziliaras Vladas Michelevi- 
č.ius yra 62-jų metų amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1948 metų gruodžio 31 dieną. 
Kauno Teologijos fakultete buvo įsigijęs 
teologijos licenciato laipsnį. Keletą metų 
tarpdiecezinėje Kauno Kunigų Seminari
joje ėjo dvasios tėvo pareigas. Paskutiniu 
laiku buvo lotynų kalbos dėstytojas. Loty
nų kalbos studijas gilino Italijoje. Šalia 
lietuvių ir lotynų, moka italų, anglų, vo- 

į1"’ečių, prancūzų, rusų ir kai kurias ki
tas kalbas. Kauno arkivyskupijos tribu
nole ėjo prosinodinio teisėjo pareigas.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Hilda PAULAVIČIUS Cz.200,00
Jonas BALTADUONIS Cz.250,00
Jonas Paulo de Oliveira

SILICKAS Cz.250,00
Konstancia ŠUKYS VI LKASCz200,00 
Isabela ŠĖLIOKIENÉ Cz.200,00
Petras Šimonis 0.200,00
Maria MAZURKEVlClENĖ Cz.300,00

NAUJI KK FOHDO RĖMĖJAI AK PAPILUYTOJAI
13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atm.
18. Brazilijos Lietuvių B-nės Valdyba
19. L.K.B.-nės Choras a.a. Jono Bagdžiaus atm.
20. Jonas Jakatanvisky
21. S. Narušienė a.a. Stepo Narušio atm.
22. Jonas Si liekas

C'
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PADĖKITE SURASTI
JONAS IR MARIJA MIZGAIČIAI, 

gyv. Rua Marechal Malet, 139, V. Zelina, 
bus labai dėkingi bet kam padedančiam 
surasti jiems abiems 80-mečiams, slaugę 
— lietuvaitę ar vietinę.

Slaugė galės pastoviai apsistoti šeimi
ninkų namuose, gaus maistą ir 1.500 Cz. 
mėnesiui.

Reikalas yra skubus.
J.M. Mizgaičių telefonas: 272-8139.
Iš anksto nuoširdžiai dėkoja už atidą 

ir gerą valią pagelbėti.
Jonas ir Marija Mizgaičiai

Cz. 100,00 
Cz. 500,00 
Cz. 500,00 
Cz 1.000,00 
Cz 1.000,00 
Cz2.000,00

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS | KK FONDA

I
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS

JUBILIEJAUS PROGA
Rio de Janeiro ir apylinkių tautiečiai 

sudaro antrąją tuoj po São Paulo, savo 
warba lietuvišką koloniją, kadaise buvu- 
ią labai veiklią.

To puikaus didmiesčio lietuviai katali
kai organizuoja Jubiliejines Pamaldas su
jungtas su Tautos švente šio ateinančio 
Vasario 1-ą dieną (sekmadienį) 10,30 
/ai., Šv. Onos Bažnyčioje.

Ligonių ir senelių bei kai kurių šeimų 
sankymui bei Pamaldų paruošimui į Rijų 
iš São Paulo išvyko kun. Petras M. Ur- 
baitis, ir dar, berods, kitkas su juo.

Didesnis, nuoširdesnis, Didžipjo São
Paulo lietuvių kolonijos talka mažesnėms 
mūsų kolonijoms yra svarbi, net būtina 
musų'bendros tautinės gyvybės pratęsi
mo milžiniškoje Brazilijoje.

Vardan tos Lietuvos, 
Vienybė težydi —

JUBILIEJINIU METU PROGRAMA
Sausio 25, paskutinį mėnesio sekma

dienį, Lietuvos Krikščionybės Jubilieji
nių metų programos pradžia šv. Kazi
miero parapijoj.

Nors lietus nevieną nugąsdino ir pot
vyniu net kelią pastojo, bet visti k susi
rinko gražus būrelis tautiečių. Ir net iš 
tolimiausių apylinkių ir, kaip kažkas 
pastebėjo, iš "augštos inteligentijos". 
Buvo malonu matyti pamaldose ir pobūv 
vy iš Instituo Historico e Geográfico at
skubėjusį Henrique Lošinską Alves, nese
niai JAV-bėse studijas baigusi inž. Alek* 
sandrą Valavičių, vos prieš kelias dienas 
iš Europos sugrįžusį ch. Alfonsą D. Pe-

VE1KLOS KALENDORIUS
Vasario mėnuo: ’ t

1 . Bendros Jubiliejinės maldos diena 
— Don Bosco šventė;

5. I mėnesio penktadienis; Mišios ir 
naktinė adoracija (20 vai.) Petro Perku- 
mo Namuose.

8. Girkalnio Gailestingumo Motina 
(apsireiškimas 1943.2.8);

15. Lietuvos Nepriklausomybės minė
jimas ir Jubiliejinių metų programa V. 
Zelinoje;

22. Paskutinis mėnesio sekmadienis: 
Jubiliejinių metų programos šv. Kazimie
ro p-joj nebus.

.PAULO ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA 
LIPOASPIRAÇÃO

Rua Augusta, 2.709 - Conj. 32 
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

 musų L I ETŲ V A 

traitį, dr. Antaną Šiaulį su ponia, iš JaV 
bių šalčių pabėgusią Angelą Joteikaitę- 
Lesčinskienę su vyru Juozu.

Mišias koncelebravo kun. Pr. Gavėnas 
su kun. P. Urbaičiu, o choras, Liudo Ra- 
licko vedamas ir Alt. Petraičiui akompa
nuojant, giedojo liturgines giesmes.

Meldėmės už save ir saviškius, už mū
sų kolonijos tautiečius, už Lietuvą ir jos 
kankinius. Klebonas, pabrėždamas skai
tytus šv. Pauliaus žodžius, “Viešpaties 
Jėzaus vardu maldau jus, broliai, kad vi
si vienaip sutartumėte ir nebūtų jūsų tar
pe susiskaldymų", ragino ypač šiais me
tais ugdyti didesnį vieningumą: daugiau 
ieškoti tai, kas mus jungia, negu tai, kas 
gali atskirti. Nes tik vienybėj jėga; o su
siskaldymais tik savo — ir Tėvynės — 
priešams pasitarnaujam.

Buvo gausios suneštinės vaišės ir mie
las pasižmonėjimas.

Kai kurie pasiliko ligi, gan vėlyvos 
nakties ilgesniam pasitarimui. Mat, buvo 
pabertos kelios temos, kaip šv. Kazimie
ro šventė, savišalpa parapiniam susisieki
mui, "šelptina" malda už pašaukimus, 
metinės rekolekcijos, kelionė Romon, 
išėjimo viešumon. Ateinančiam susitiki
me turės būt pristatytas konkretesnis ju
biliejinių metų darbų kalendorius.
VASARIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
01/02 — Alexandra Olga Marchi 
02/02 — Helena Buitvidas Kublickas 
03/02 — Willy Ambrozevičius 
03/02 — Janete Jakatanvisky 
05/02 — Rene Ferrari 
06/02 — Antonio Mikšas 
07/02 — Anizim Popic 
08/02 — João Šermukšnis 
12/02 - Francisco Satkūnas 
12/02 — Alfonsas Kublickas
12/02 — Regina Balsevičius Neumanas 
14/02 — Monika Stelmockus
14/02 — Jorge Gars ko
14/02 — Anita Pratali
15/02 — Odair Jeremias Collela
16/02 — Eugenia Reuba
18/02 — Alfonsas Pupelis
18/02 — Aida Garsko Pinheiro — Dra.
21/02 — Algimantas Saldys
23/02 — Arlete Bumbles de Abreu

• Carvalho
24/02 — Algirdas Šukys
27/02 — Casimiro Ambrozevičius

vai. sekmadienį, Cristo Jovem bažnyčio 
Baixo de Lapa.

Sąjunga-Alianęa 
Valdyba

H.LOŠINSKAS AUKŠTOJ VADOVYBĖJ

Instituto Historico e Geográfico de 
São Paulo yra seniausia šio didmiesčio 
kultūrinė institucija (įkurta 1894 metais). 
1987-1990 metų trimečiui išrinkta nauja 
Instituto vadovybė, kurios pirmininku 
yra istorikas Lycurgo de Castro Santos 
Filho ir j kurią įeina, kaip antrasis biblio- 
tekierius, mūsų rašytojas Henrique Lo- 
šinskas Alves, ištikimasis ir kruopštus ML 
bendradarbis.

Naujos valdybos prisistatymas įvyko 
sausio 25 d. Instituto būstinėj. Rua Ben
jamim Constant, 158, miesto Centre.

Mielajam mūsų bendradarbiui, Henriqu 
L. Alves, sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
Teskamba Lietuvos vardas ir tame augšto: 
kultūros Institute.

MOSU MIRUSIEJI
PETRAS STRAIGIS mirė sausio 25 

d. 1 vai nakties, vos sekmadieniui prasi
dėjus. Jis buvo automobilio suvėžytas 
prieš savaitę.

Velionis turėjo 83 metus ir buvo ki
lęs iš Kauno. Su žmona Kazimiera Urba
navičiūte Brazilijon atvyko 1927 m. Pra
džioj gyveno V. Anastacio o paskui ilgą 
laiką iki mirties Lapoj. Dirbo ARNO mė
sų fabrike, bet su šeima turėjo laiko da
lyvauti lietuviškuose parengimuose.Duk
tė Ona lankė Dr. Jono Basanavičiaus lie
tuvišką mokyklą V. Anastacio. Duktė 
Ona davė tėvams tris anūkus: Mariją Zil- 
dą ištekėjusią už Sergio Tamašiūno, Ma- 
gali ir Marcos. Taip pat turi anūkus Re-' 
natą ir Andrė.

Velionis buvo pašarvotas Parque Jara- 
guá kapinėse prie Piritubos. Mokytojos 
Hildas Paulavičiūtės tarpininkavimu,kur 
Petras Rukšys atliko religines apeigas ir 
palydėjo j paskutinio poilsio vietą tose 
pačiose kapinėse. Laidotuvėse nebuvo 
daug žmonių, nes smarkiai lijo ir jau dai 
gelyje vietų miestas bubo apsemtas.

Dėl nelaimės ištikto Petro Straigio 
mirties nuliūdę liko žmona Kazimiera 
(sunkiai serganti jau du metus), duktė 
Ona su vyru Sergio Salorno, anūkai Mar 
ja Zilda su vyru Sergėo ir vaikais Renata 
ir Andrė, Magali ir Marcos.

Mūsų kolonija prarado dar vieną gerą 
tautietį ir pavyzdingą šeimos tėvą. Dievr 
tepriima jį į Amžinąją Tėvynę ir savuo
sius namus..

7-tos dienos mišios bus vasario 1 d.1<
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MŪSŲ ŽINIOS
JONAS TATARŪNAS SVEIKSTA
Prieš savaitę p. Jonui Tatarūnui bu

vo padaryta operacija - "ponte de safer> 
na". Pacientas jaučiasi gerai — jau vaikš 
čioja ir rūpinasi Bendruomenės reika
lais. Ir dėkoja visiems, kurie jį palaikė 
žodžiu ir malda.

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

ONA ŠERMUKŠNIENĖ

Mielai ML skaitytojai bei rėmėjai širdingai dėkojame 
ir linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos.

Administracija

UŽGIEDOJIMĄ- FONDUI

L. K. B.-nes Choro vedėjas, Mo. Vikto- | 
ras Tatarūnas, rašo j Mooką: "Šiame voke? 
yra 200 kruzadų, kuriuos p. Vinkšnaitie- 
nė paaukojo chorui u-ž giedojimus per a. į 
a. Alekso Vinkšnaičio Mišias, šiuo mes 
norime įrašyti Aleksa Vinkšnaitj j Kultu- * 
rinj Kazimierinj Fondą su šia auka". |

Padėka. Ir skatinantis pavyzdys.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO
SUKAKTIES

LITUANIKOS DEŠIMTMETIS
L IETUVIU KATALIKU ŠV.JUO- 

ZAPO BENDRUOMENĖ KVIEČIA VI
SUS | LITUANIKOS DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMĄ, VASARIO 22 DIENĄ LI
TUANIKOJE.

ATEITININKU SAVAITGALIS
Ateitininkai organizuoja savaitgalio 

išvyką-st o vykią Lituanikoje vasario 6,7 
ir B dienomis. Kviečiami visi buvę atei
tininkai ir lietuviškai susikalbantis jauni
mas.

rengiopias
vasario 15, sekmadienį, 4 v. p. Pn

VILA ZELINQJE - SESELIŲ SALĖJE

15 VAL. MIŠIOS V.ZELINOS BAŽNYČIOJ
16 VAL. MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA

PRANEŠIMAS
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Pranešu, kad šiais 1987 metais Vasario 
1 dieną, tuoj po 11 vai. Šventų Mišių au
kos, bus metinis Švento Juozapo Vyrų 
Brolijos narių ir valdybos susirinkimas, 
kuris įvyks V. Zelinoje Jaunimo namuo
se. Bus svarstomi labai svarbus — aktua- EKSKURSIJA
lūs klausimai. Visų dalyvavimas būtinas.

1 Antanas Rudys 
GERIAUSIA DOVANA-

į LIETUVĄ EXCURSÃO A UTUAHIA
NUO 13 IKI 27 LIEPOS - (DE 13 ATÉ 27 de JULHO)

LIETUVIŠKA KNYGA.

PARDUODAM®
SKLYPAS SU NAMU GEROJE 
VIETOJE S' VICENTE ir APAR
TAMENTAS TAIP PAT S. VI
CENTE. Kreiptis Tel. 273-5740.

usiauskės

INFORMACIJA
NORINTIEMS VAŽIUOTI SU 
EKSKURSIJA l LIETUVĄ 
8 vasario mėn., 15 vai. Lietu
vių S-gos-Alianęa patalpose, 
Rua Lituânia, 67 - Moóca, SP. 
įvyks pasikalbėjimas ir infor
macijos apie šią ekskursiją.

Aleks. B

1) — Lietuvoj būsime 11 dienų.
Numatyta aplankyti: Vilnius ir apylinkės, Kaunas, Druskininkai, 
Rumšiškės, Palangą ir Klaipėdą. 15 — 19 liepos Vilniuj bus Pabal
tijo Valstybių Folkloro Festivalis "BALTICA" su 3.000 dalyvių. 
Be to bus liaudies dirbinių ir suvenyrų parodos, kuriose galima 
bus nusipirkti įvairiausių meno dirbinių iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos.
Pramatytas atsisveikinimo vakaras su giminėmis ir draugais.

2) — Norintieji galės pratęsti ekskursiją j Leningradą ir Maskvą (maž
daug dar vieną savaitę).

3) — Pagal pageidavimus bus suorganizuotos ekskursijos Europoj. Gali
ma bus likti iki 2 mėnesių.

Ekskursiją organizuoja CETEMAR ir LUFTHANSA.
Kelionę lėktuvu galima mokėti palengvintom išsimokėjimo sąlygomis.
Kreiptis: CETEMAR - Tel. 258-5955 - Dr. Vignolo

ir A. Boguslauskas — Tel. 241-2831.

SKAITYK IR PLATINK AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
"MOŠŲ LIETUVA" _ SPAUDOS IŠLAIKYMO
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