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(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas • Vilnius 1986)

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS
DVASIOS METAI

M ALDO .S KALENDORIUS

Viena iš Lietuvos Krikščionybės Jubilie
jaus vedamų minčių yra puoselėti glaudesnę 
jungti sa Lietuvos tikinčiaisiais, kovojančiais 
už savo krikščioniškąjį tikėjimą bei laisvę, at
kreipti laisvojo pasaulio dėmes) į jų būklę bei 
didesne moraline pagalba sustiprinti Lietuvos 
Bažnyčios ir tautos viltj.

Todėl Amerikos Lietuvių Katalikų Tarnyba 
(ALKT) ir šiemet skelbia “Maldos Kalendorių“, 
kur kiekviena parapija, vienuolija, institucija 
ar organizacija turi sau skirtą, maldos dieną. 
Čia ištraukta tiktai kas liečia Brazilijos ir, ben
drai, P. Amerikos lietuvius. (Mus “kalendorius“ 
pasiekė pavėluotai; betgi galima ir “maldos die
ną“ atlikti vėliau — svarbu, kad nebūtų visiš
kai praleista). Taigi:

Sausis

3 — P. Amerikos L. Kat. Kunigų V-bé, São 
Paulo

23 — L. Kat. Moterų D-ja, São Paulo
24 ~ Fatimos Marijos parapija, Montevideo 
26 — L.R. Kat. Šv. Juozapo B-né, São Paulo

□ IV — Kito kelio Melui nugalėt nėra, 
kaip žinoti Tiesę 
ir nemeluoti sau nei kitam.
Kit6 kelio Blogiui nugalėt nėra, 
kaip neužsikrėsti Blogiu 
ir išlikti Geram.
Kito kelio Mirčiai nugalėt nėra, 
kaip paimti kryžių ant savo pečių 
ir nešti, kol ištvermė naštą nugalės.
Įsiamžino ir Poncijus Pilotas greta Kristaus 
(pasaulyje per amžius bus du: ištikimybė ir išdavimas), 
kai leido melui, kerštui, pykčiui, nevaldomiems keroti, 
kai parašu patvirtino 
savo bailumą, valdžios bejėgiškumą 
ir aklos neapykantos užkrečiančią galią, 
kai leido susijungti visam pragarui 
j vieną naikinantį kumštį 
ir kareivius pavertė budeliais.
Blogis išradingas — nesmeigia tiesiai širdin. 
Bus kiaurai perkalančios vinys, 
bus kartus actas ir tulžis — ne skausmui numalšinti, 
bus erškėčiai galvon smingantys, 
bus kraujo skara kaip drabužis dengiantis, 
bus apleidimai, sargyba, žiopliai ir patyčios, 
kai Pragaras prasiverš j lemiamą mūšį, 
bus skausmo bedugnė ir — NENUŽUDOMA MEILĖ
TIKIU: JĖZUS KENTĖJO PRIE PONCIJAUS PILOTO,'

BUVO PRIKALTAS PRIE KRYŽIAUS.

Vasaris

2 — Gyvasis Rožančius, Buenos Aires

Kovas j

26 — Ateitininkai, São Paulo

Balandis

22 — Escuela Privada No. 160, Rosario, 
Argentina

VYSKUPU PRIERAŠAS KUNIGAMS
Gerbiamuosius Brolius Kunigus prašo

me ir įpareigojame ateinančiais Gyvos 
krikščioniškos dvasios metais kreipti ypa
tingą dėmesį j savo pačių ir savo tikinčių
jų dvasinio gyvenimo pagilinimą. Dažniau 
sakyti pamokslus apie pašvenčiamosios 
malonės kilnumą ir kaip ją išlaikyti bei 
išugdyti, kaip bendradarbiauti su švento
sios Dvasios veikimu. Taip pat prašome 
aiškinti šiame laiške paminėtų moralinių 
negerovių pražūtingumą ir priemones 
joms nugalėti.

Vyskupai ir Valdytojai
Vilnius, 1986.10.02.

O V — Kas laukia žmogaus po mirties?
— Niekas? — Pragaras? — Dangus?
Mums NIEKĄ kaip.laimę pasiūlo 
dideli išminčiai seniau ir dabar... 
Tokia laime laimingi galėtų būti 
tik labai blogi žmonės, kurie nieko gera, 
o bloga labai daug padarė...
Karstą, užmerktas akis ir vystančias gėles 
mes patys matom, ir šito nustelbti negali 
artimųjų ašaros, palydinti minia 
ar tuojau pamirštami pažadai "Amžinai atsiminsim"...
Pragarą daugelis išgyvena žemėje, 
ir gąsdinti pragaru dabar nebeįmanoma.
O dangus pro mirties baimę visiškai nesišviečia, 
ir net sunkus gyvenimas žemėje 
širdžiai artimesnis už pažadus ar viltis Tenai...
Į žemę šitą ir j gyvenimą Čionai 
mes kabinamės visomis jėgomis, 
ir amžinos ramybės tik labai pavargęs tetrokšta. 
O Kristaus amžiaus žmogui tik veikios, 
darbų, kelionių ir nepabaigiamo skrydžio reikią. 
VISA PAGUODA, kad ir Kristus praėjo 
visa iš eilės: nykią mirties vienatvę, 
nuėmimą nuo kryžiaus — kai didvyrių nėra, 
kelionę j kapą ant kitų rankų ir sunkų akmenį, 
kurio nebeatkeis niekas, kai saulė tikrai leidos
— tikrai leidos ir visai užgęso...
TIKIU: JĖZUS, NUMIRĘS IR PALAIDOTAS

NUŽENGĖ Į PRAGARUS.
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Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

Lietuvių Emigracijos Brazilijon
— SežbsdlesSmtmsšflui ferainėti —

»,Ê0 METU B^ZB.typJ

Pradžia Nr. 29 (1968) 1986 m.
t

Tąsa iš N r,

V a x i a v o atvežti konsulą 
ir pateko į nemalonę

Daugiau atsidavę ir didesnį rūpestį pa
rodę katalikybės reikalams, lietuviai atei
čiai 1928 m. pradžioje jau turėjo sudarę 
lietuviškos parapijos steigimui komitetą, 
kuris tuoj pradėjo dirbti: padarę atatinka
mus žygius į Kauną lietuvio kunigo reika
lu. Prašymai, skundai ir alarmuojančios 
žinios paskleis tos Lietuvoje apie kataliky 
bes nykimą Brazilijos lietuvių tarpe gyve
nant be savo kunigo, davė teigiamų vaisių. 
1928 m. rugpjūčio men. 10 d. lietuviai 
jau turėjo savo kunigą, j São Paulo atvy
ko kun. Jeronimas Valaitis, keletą metų 
gyvenęs Žiemių Amerikoje, prityręs gyvi 
venti ir dirbti su emigrantais, savais tau
tiečiais. Sutvarkęs savo misijos bažnyti
nius reikalus ir gavęs leidimą šv. Antano 
bažnyčioje (Canindė) laikyti lietuviškas 
pamaldas ir vietą daryti susirinkimus, 
ėmėsi iniciatyvos ne tik jungti lietuvius, 
j katalikų bendruomenę, o vaikus moky
ti katekizmo, bet taip pat kurstė "plačia- 
s i as mases ', kad nesnaustų, o darytų žy
gius — rašytų prašymus Lietuvos vyriau
sybei ir reikalautų konsulo.

1929 m. pradžioje, sausio mėn., tarp 
kelerių jau anksčiau čia besisukinėjančių 
“veikėjų“ ir pseudo-inteligentų, pasirodė 
dar viena “pažiba“ — Povilas Abel kis, — 
pasivadinęs Lietuvos universiteto biologi
jos studentu.. Jisai būdavo matomas vi
sur, kur tik didesnis lietuvių skaičius su
siburdavo: prie bažnyčios, susirinkimų 
salėse, Luz sode. Sausio 13 d. kun. J.Va
laitis pasikvietė būrelį lietuvių j bažny
čios salę pasitarti su savo parapijiečiais 
konsulo reikalu. Netruko jame ir P. Abel- 
kio. Kadangi svarstomas reikalas visiems 
svarbus, tad ir kalbėtojų, siūlančių savo 
nuomones ir dėstančių savo išmintį, atsi
rado bent keli. Pagrindinė visų kalbų min

tis buvo: kaip greičiau atsigabenti iš Lie
tuvos Konsulą. Susirinkimo eigoje, į salę

- prisirinko jau nebe būrelis, o tiesiog “mit 
nia“ ir po visų kalbų, prieita išvados: ra
šyti prašymą Lietuvių Rymo Katalikų 
Bendruomenės vardu Kaunan ir skubiai 
prašyti paskyrimo Brazilijon Lietuvos 
konsulo. P. Abel kis pasišvaistęs trumpą 
laiką Brazilijoj, sumanė grįžti Lietuvon. 
Pasinaudodamas susirinkime sukelta nuo
taika ir priimtą nutarimą, pasisiūlė patar
nauti — asmeniškai nuvežti prašymą į 
Lietuvą. 0, kelionės išlaidos? . Kas jas 
mokės? Kur pinigai? Kadangi kelionės 
reikalas visų yra bendras, tad ir išlaidas 
padengti nutarė visi bendrai. Kaip pasa
kyta, taip ir padaryta. Po milreisą—kitą 
sumetė P. Abelkio kelionei pinigus ir įpra
šė, kad nuvykęs Lietuvon būtinai asme
niškai įteiktų raštą užsienio reikalų minis
trui ir gyvu žodžiu įtikintų ministrą, kaip 
lietuviai kenčia be savo krašto legalaus 
atstovo svetimoje šalyje.

Be suaukotų kelionei pinigų, P. Abel- 
kis, dėl atsargumo, pas pasiturintesnius

*

wM
Vaikų katekizacija

1928 m. Kun. J. Valaičio rūpestis buvo — surinkti lietuvių emigrantų vaikus ir pamokyti 
juos trumpų katalikų tikėjimo tiesų — juos katekizuoti. Čia matome kun. J. Valaitį su bū
relių vaikų ir jų motinomis šv. Antano ba^nvAĮgs šventoriuje.

rinęs 1929 m. vasario pabaigpje, Lietuvių 
Rymo Katalikų Bendruomenės atstovas 
P. Abel kis jau plaukė Lietuvos link. Pa
gal ano meto Lietuvos Spaudą — “Lietu
vos Aidas“, “Rytas“ ir kt. - Abel kis, 
operuodamas lietuvių katalikų bendruo
menės vardu, savo misiją atliko, kaip bu
vo sutarta: lankėsi pas prezidentą, minis
trus, daręs interviu pas visuomenės vei
kėjus, politikus ir įtakingus viešame gy
venime asmenis, visiems primindavo kon
sulato įsteigimo Brazilijoj gyvą reikalą. 
Buvo spaudoje užuominų, kad savo apsi
lankymais (taikingose sferose, P. Abel kis 
ruošęs sau vietą konsulate.

Kaip ten tada buvo, šiandieną nebesu
žinosime, bet reikia daleisti, kad P. Abel
kio grįžimas Lietuvon ir jo vizitai valdžios 
įstaigose bei pranešimai spaudoje ir orga
nizacijų susirinkimuose apie lietuvių skur 
dų dvasinį ir medžiaginį gyvenimą Brazili
joj be savo konsulo, be lietuviškų mokyk
lų, paveikė valdančias viršūnes ir dar tais 
pačiais metais, 1929, tą klausimą išspren
dė teigiamai. Iš numatytų kandidatų j 
konsulus - Kalvaitis, Jatulis, Mačiulis ir,pasirūpino dar ir paskolą. Negi žinai, kas

gali kelionėje atsitikti. Finansiniai užsitik-galimai, F. Cemarka garbės konsulų, ku-
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VIKTORAS \z LUKAVIČHJS
Savininkas , 

Lietuviški ir eurcpiotilki valdai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

Rua Espirito J^nto, 118 • TeL 4416846 
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CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

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



Pr. Gavėnas

DIDVYRIŲ ŽEMĖ ŠAUKIA
Mintys Vasario 16-tosios šventėj

Lietuva — didvyrių žemė. Vakar — ir 
šiandien.

Sausio 1 dieną Popiežius Jonas Paulius 
II šv. Petro bazilikoj paskelbė visam pašau 
liui apie Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų.

Ar galėjo būti iškilesnė tribuna, kaip 
šv. Petro sostas? Ir ar galėjom tikėtis 
augštesnio pranešėjo?

Taigi, augščiausias autoritetas visam 
pasauliui skelbia, kad

— Lietuva — gyva.
— ir švenčia nepaprastai svarbų tauti

niai religinį istorinį įvykį,
— ir jį švenčia ypatingai sunkiose tau

tos gyvenimo sąlygose.
Tautos Himne giedam: "Iš praeities ta

vo sūnus te stiprybę semia".
— Iš tolimesnės praeities: Gedimino, 

Vytauto, šv. Kazimiero laikų...
— Iš artimesnės praeities: pav. Lituaniū 

kos skrydis.
— Iš brolių—sesių ryžtingos kovos, ku

ri ypač atsispindi LKBKronikoj.
Visa tai sudaro jėgos ir stiprybės šaltinį,
O taip pat yra ir "veidrodis", kuriuo 

turim pasitikrinti, ar mūsų veiksmai ati
tinka tų Tėvynės "sūnų" nusistatymui.

AUŠRA — Lietuvos pogrindžio leidi- 
nys, tarsi tęsinys Basanavičiaus-Kudirkos 
leistos AUŠROS — 40-tam numery (1983 
m.) pabrėžia LITUANIKQS skrydžio 
svarbą. Žygis apgalvotas, kas ypač mato
mas iš sąmoningo "testamento":

— "Lituanikos laimėjimas tegu sustipri-žygdarbį".
na jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir (kva- Dabartinei LITUANIKAI, būtent Lie
pia juos naujiems žygiams. tuvai, tas "klastingasis Atlantas" nėra di-

— Lituanikos pralaimėjimas ir nugrimz- jysis vandenynas, o sovietinė okupacija, 
dimas j Atlanto vandenyno gelmes tegu "Okupantas — tęsia AUŠRA — kaip tik 
auklėja jaunų lietuvių atkaklumą, kad ir užsimojęs padaryti mus besparnius, 
sparnuotas lietuvis būtinai įveiktų klastin-1.y. sunaikinti mūsų tikėjimą ir tautišku-
gąjj Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei".
/ Lietuvos pogrindžio žurnalas AUŠRA 
pabrėžia: "Darius ir Girėnas šaukia kiek
vieną jauną lietuvį būti SPARNUOTU 
LIETU VI U,ša ūkią kiekvieną atlikti žyg- 
darbį-šavo tautos garbei ir gerovei".

Ir kTaušiasi: "Ką reiškia būti SPAR
NUOTU LIETUVIU? Būti lakūnu? Ne
būtinai. Reiškia — būti idealistu, turėti i z
;gerų, kijnių idėjų, siekių, ir visomis jėgo
mis stengtis tai realizuoti". Ir tęsia: "Jau
nas žmogus be kilnaus idealo, be gero šie- priešųivedamo tikėjimo ir tautiškumo

Didysis Lietuvos kunigaikštis GED8M8NAS sutinkamas Ukrainos Kijeve 1321 metais. Tuo rnetv. 
jis buvo galingiausias Rytų Europos valdovas. Ano meto kitų valstybių valdovai, metraštininkai 
ir pats Gediminas save vadino Lietuvos arba Lietuvos ir Rusų karaliumi. Didžiuoju kumgaiksc 
jj, pavadino Glugošas XV s. Šis paveškslasfautorius nenurodytas) atspausdintas prancūzų zurnah 
‘Tamille chretienne" 1986 m. gruodžio numerio priede

kimo — tai žmogus be sparnų, besparnis 
žmogus...

Bet ar gali kiekvienas jaunas žmogus 
įgyti sparnus i r atlikti žygdarbį? Kad ir 
mažą? Gali ir privalo: Kiekvienas? Taip, 
kiekvienas"’

Ir pati AUŠRA paryškina: "Pačius ga
lingiausius sparnus jaunam žmogui ugdo 
religiniai ir tautiniai idealai. Kas juos tu
ri — turi sparnus. Kas siekia savo gyveni
me šiuos idealus realizuoti, tas atlieka 

trią .
Kaip sovietai lietuvių tautoj naikina ti

kėjimą ir tautiškumą mums atpasakoja 
ypač LKBKronika. Daugumoj ją pažįs
tam.

Tačiau neužtenka vien tik skaityti 
Kroniką — reikia j ją žvelgti kaip j veidro
dį ir savo gyvenimą palyginti su musų 
brolių-sesių gyvenimo pavyzdžiais. Ir 
ypač klaustis, ar mes, savo gyvenamoj ap
linkoj, neprisidedam prie mūsų tautos

naikinimo.
Čia tik keli tokie klausiamieji "žvilgs 

niai", norintys užvesti ilgesnę kalbą.
— Ten uždrausta katėkizacija — vaiki 

jaunimo mokymas tikėjimo tiesų. — O 
čia: ar patys pažįstame svarbiausias sav 
tikėjimo tiesas? Ar į jas gilinamės? Ar 
žodžiu ir pavyzdžiu krikščioniškai aukl 
jam jaunimą?

— Ten iki 18 metų draudžiama daly 
vauti liturginiam bažnytiniam gyvenim 
kaip choras, procesija, pamaldos, sakrs 
mentai, Mišios... — O čia: kas draudžia 
tokį dalyvavimą iki 18 metų? Ir po 18 
— 30 — 50 metų? Iš kur toks mūsų ap 
sileidimas?

— Ten ne mada, ir net pavojinga, pa 
rodyti krikščioniu: tuoktis bažnyčioj, 
eiti išpažinties, priimti komuniją, daly
vauti Mišiose (gali netekti darbo, buto. 
O kas čia palaiko tą nekrikščionišką 
mūsų nerangumą, apsileidimą?

— Ten sergantis katalikas, jei nori ki 
nigo, dažnai turi jo šauktis telegrama...

— O čia: ar sąmoningai aprūpinam sé 
gančius savo namiškius ligonių sakrame 
tais?

— Vladas Lapienis pasakoja: Suėmę 
ir nuvedę į tardymo kamerą, išvelka n 
gą, išbrauko kostiumo ir palto siūles, j
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įma rožančių... — Klausimas: Ar panašiu 
atveju ir iš musu galėtu "atimti" rožan
čių? Ar daug kas iš vyru turi rožančių? 
Ar moka jį kalbėti? ...

— Tas pats Vladas Lapienis tęsia: 
įstumtas j kamerą tarsi j kokią didokų 
spintą, kaip įpratęs, prieš eidamas.gulti 
atsiklaupiau pasimelsti. Tačiau budėto
jas, pažvelgęs per "Karmušką" (langelis 
iš lauko pusės), griežtai įsako: Eik gulti 
Čia ne vieta melstis.’ — Kažin ar ir man 
tokio įsakymo reikėtų?

O gal būtu praktiškiau savęs pasiklaus
ti: Ar aš nesu "atpratęs" vakare nors 
trumpai susikaupti, pasimelsti? ...

— Tenai nuo pat vaiku darželio prati
nama kalbėti, dainuoti, deklamuoti, žais
ti vien tik rusiškai, lietuviu kalbą nustu
miant j šąli.— O čia: ar didelis pasididžia
vimas galėti pasakyti: Aš nekalbu lietu
viškai. Ir nedėti jokiu pastangų nors 
kiek pramokti lietuviškai, kai net tokie 
indusai domisi lietuviu kalba, kuri dau
geliui yra prieš beveik 3.000 metu miru
sios ju kalbos — sanskritu — dar gyva se
suo.

— Tenai kokias pinigo, darbo ir net 
gyvybės aukas žmonės sudeda komuniz
mo slibinui maitinti! — O čia: taip sunku 
prisikviesti ar prisidėti prie lietuviško ir 
religinio gyvenimo palaikymo. Ir esam 
tokie skūpūs bažnytiniams ir tautiniams 
reikalams...

Taigi Tautos šventė — ne vien pasikal
bėti, pašokti, padainuoti, šiuo ar tuo pa
sigrožėti, o proga ir savo sąžinę iškvosti. 
Reikia peržiūrėti savo nusistatymą — ir 
patikslinti tautiniai religinio darbo gai
res.

Prie to mus šaukia Didvyrių Žemė, di
dinga Lietuvos praeitis ir šių dienu mu
su broliu-sesiu karžygiškas nusiteikimas.

PROFESORIUS MACEINA PALAIDO
TAS V. VOKIETIJOJE 

I

Savo gimtadienio vakarą, sulaukęs ly
giai 79 m. amžiaus Westfalijos Miunste- 
ryjj, evangeliku ligoninėje, mirė plačiai 
žinomas profesorius dr. Antanas Maceina, 
1987 m. sausio 27 d.

Jau prieš Naujus Metus profesoroų 
pradėjo kankinti įkyrus kosulys, bet ti
kėjosi rūpestingoje žmonos priežiūroje 
palengva vėl pasveikti ir parašyti studiją 
apie Kataliku Bendrijos padėtį pó II Va
tikano visuotinio susirinkimo. Ta tema 
jau buvo perskaitęs keturias vokiškas kny-' 
gas ir pasidaręs daug pastabu. Profeso
rius labai džiaugėsi, kad jam pavyko lai
ku užbaigti studiją apie maldą, kuri atski
ra knyga planuojama išleisti 600 metu 
Lietuvos krikšto sukakties proga.

Numatydamas besiartinančią mirtį, 
profesorius pareiškė pageidavimą, kad 
būtu tyliai palaidotas antrosios savo žmo-
nos tėviškėje Bresbersdorfe. Tai nedide
lis miestelis tarp Wiurzburgo ir Schwein- 
fuilo. Schweinfurte jau prieš 40 metu 
palaidotas lietuvis salezietis kunigas dr. 
Jonas Puišys. Asmenys, kurie laidotuvių 
proga norėjo pasiusti gėlių ar vainiku, ve
liones ir našlės pageidavimu buvo papra
šyti pasiusti auką garsiojo premonstratie- 
čiu vienuolijos kunigo Werenfried van 
Straaten įsteigtai šalpos organizacijai 
"Kirche in Not Ostpriesterhilfe", Koe
nigstein, W. Germany.

Lietuviai, profesoriaus bičiuliai, vien
minčiai ir skaitytojai bus kviečiami at
švęsti "keturnedėlj — Sechswochenamt" 
šventovėje tos parapijos, kuriai velionis 
priklausė Miunsteryje. Kas norėtu prisi- /į 
dėti prie profesoriaus atminimo įamžini
mo, prašomi pasiusti auką "Lietuvos Ka
taliku Bažnyčios Kronikos" leidėju orga
nizacijai arba tiesiog kun. Kazimierui 
Kuzminskui Čikagoje. T,K.
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LATVIJOJE ĮSTEIGTA HELSINKIO 
GRUPE; VADOVAS SUIMTAS

Laisvųjų Pasaulio Latviu Federacijos 
atstovai Vienoje gavo dokumentus, ro
dančius, kad Liepojoje buvo įsteigta nau
ja Helsinkio gruoė. Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo (CSCE) komisijos at
stovas Vašingtone, John Finnerty pareiš
kė, jog jos nuomone grupė yra autentiš
ka ir apie ją bus pranešt&CSCE konferen
cijos delegatams Vienoje.

Iš Latvijos gautieji dokumentai datuo
ti 1986 m. liepos mėn. Tarp ju yra laiš
kai Popiežiui, Gorbačiovui, sovietu ir lat
viu kompartijų CK-tams, JAV delega
tams, dalyvavusiems 1986 m. Jūrmaloje 
įvykusioje "Chautauqua" konferencijo
je, ir "tautiečiams užsienyje". Grupė pro
testuoja prieš latviu ir ju kalbos diskrimi
naciją, sakydama, "Dievas niekam neda
vė tokio autoriteto paneigti žmonėms 
ju kalbą ju pačiu tėvynėje". Taip pat ci
tuojama Latvijos SSRS-os teisė "atsiskir
ti nuo Sovietu Sąjungos", į Gorbačiovą 
kreipiamasi, "leiskit mums savo tėvynė
je kalbėti ir būti suprastais latvių kalba. 
Leiskit mums patiems, referendmo būdu, 
nuspręsti savo likimą".

Daugumą pareiškimu pasirašė Linards 
Grantins, Raimonds Bitenieks ir Martins 
Bariss. Dar penkiolika asmenų pasirašė 
laišką centro komitetams. Dokumentus 
atsiuntusiu žinioms. Grantins buvo suim
tas tuoj po grupės įsteigimo ir jo likimas 
nežinomas. Tai pirmoji Helsinkio Grupė" 
Latvijoje.

1976-ais metais įsteigtą Lietuvos Hel-
sinkio Grupę laikinai nutildė areštai, la
geriai, emigracija ir smurtas (kun. Lauri
navičiaus mirtis). Pernai Vienoje ir Va
šingtone įvykusiuose gripės minėjimuo
se buvo išreikšta viltis, kad Lietuvos Hel 
sinkio Grupė netrukus atgims. (ELTA) t. .

AKKIVYSK. L POVILONIS 
VATIKANE

Lietuvos vyskupų konferencijos pi' • 
mininkas, Kauno ir Vilkaviškio vysk u p - 
jų apaštalinis administratorius arkivys
kupas Liudas Povilonis sausio 30 d; Va
tikane susitiko su Viešųjų Bažnyčios re - 
kalų tarybos sekretorium arkivyskupu 
Achille Silvestrini. Pokalbis užtruko apiu 
pusę valandos. Viešųjų Bažnyčios reika
lų tarybos sekretorius gyvai 'domėjosi 
visomis Lietuvos katalikų bendruomenės ■ 
problemomis, ypač daug dėmesio parody
damas Kunigui Seminarijai, vyskupijoms

I ir Lietuvos krikšto jubiliejiniams mi
tams.

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

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 • loand.
■ V. Prudente - Fone: 273-6696
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DR. PETRAS MAČIULIS

1929 m. gegužės mėn. 5 d. pirmas Lietuvos 
konsulas Brazilijoj savo darbo kabinete, rua 
Conselheiro Nébias, 103.

ris jau buvo Brazilijoj ir uarapicuiba ra
jone bandė bulves sodinti. Taip, pirmuo
ju konsulu Brazilijoje, buvo paskirtas dm 
P. Mačiulis, kuris, gegužės m. 5 d. jau sė
dėjo São Paulyje savo poste. Konsulato 
sekretorium vėliau buvo atsiustas iš Lie
tuvos Juozas Gaurilius, kuris trumpa lai
ką taip pat pavadavo Mačiuli, tam išvykus 
į Argentiną. 0 Cemarka su šiauliškiu But
kum ir liko sodinti bulves.

Atlikęs savo misiją Lietuvoje, P. Abel- 
kis susilaukė nemalonumu, asmenys — J.
Sakalauskas, kun. J. Valaitis ir kt.~ kurie 
jam buvo paskolinę pinigų kelionei ir jų 
neatgavę — konsului tarpininkaujant iškė
lė Lietuvoje bylą. Reikalas atsidūrė pas 
reismo tardytoją ir kuo tas viskas baigėsi 
— liko paslaptyje. Sužinota tik, kad kun. 
J. Valaitis savo duotus pinigus paskaitė 
negrąžinama pašalpa, o pats nuėjo rūpin
tis parapija ir vaikų katekizmo mokyti.

Bus daugiau ’
* e

BAIL. INŽ. M. IVANAUSKO PARODA 
Dail. inž. Mikalojaus Ivanausko dailės

• darbų paroda, surengta Floridoj, St. Pe
tersburg Beach, bus iki sausio 15 d. Eks
ponuojama aliejinės grafikos ir eksperi
mentinė. technika.

3S33KE

LK.BEKDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

D A IhG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ— Senų ir naujų dainų rinkinys 
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS — Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA ■

Rua Juatindiba 28 — Pqua da Moóca — Fona 273-0338

MŪSŲ LIETUVA

Halina Mošinskienė

ŽĮSTAS, API E ši BEI TĄ
Gavau pasiskaityti Ginos Boleckis 

“Crônicas Mordazes“ lietuvės gyvenan
čios Rio de Janeiro estade — ten mėgia
mos savo straipsniais Brazilu spaudoje. 
“Linksmų plaučių“ moteris gerai pramo
kusi portugalų kalbos “žargoną“. Kas ji 
supranta gali kiekvienoje “pasakaitėje“ 
ir savo silpnybių surasti. Tai yra toks sa
kyčiau “tarpusavio anekdotų“ mandagus 
rinkinys, bespalvis, bet kurioje aplinko
je pritaikintas. Jokio kolorito nei asme
nybėse, nei krašto kuriame ji gyvena — 
nei su kuo šneka, nei kas jai atsako.

Anekdotų rinkinys. Brazilams tokios 
“sėkmės“ labai prie širdies. Neabejoju, 
kad turi pasisekimą. Jie tinka į “humor' 
eilutes, arba kalendoriaus lapeliams. O 
ypač į neskaitančių jokių rimtesnių rašy
tojų humoristų eiles. Mūsų jaunajai rašy
tojai reikia daugiau įsijautimo į humoro 
prasmę skaitant ne vien “kalendorių hu-
morą“, bet A. Čechovą, losčenko — rusų _ _ _ , _ ,,
kalbą jinai manau, skaito? Pagaliau kad UŽSIMOKĖJO UŽ ML 

ir L. Jančytę (pirmūnę), Juditą Vaičių- Justinas ŽVINGILA Cz. 250,00
naitę ir pan.) o jau brazilų rašytojų — Liudas BENDORAITIS Cz. 200,00
tai visa eilė, kurių nei vardų neišminėsiu. Marcelo CHAPOLA > Cz. 200,00
Pastangas įvertinu. Malonu, kad lietuvė Ana Dirsytė CORALON Cz. 500,00
pasireiškia brazilų spaudoje įvertinta. Bet, Veronika PAKALNIŠKIS Cz. 200,00
manyčiau, kad tai tėra “pirmieji žingsniai7Angele PUMPUTIENĖ Cz. 200,00 
ir toliau bus stipriau ir labiau įtikinantys, Edith Klimeika ZANUTTO Cz. 600,00 
kaip “kaimynų pletkai...“ Ona ŽVIRONAS Cz. 300,00

“Crônicas Mordazes“ Vanda RAMANAUSKAS Cz. 850,00
Gina Boleckis
Achiamė, Rio de Janeiro 1986.

(80 psl. knygelė).

Jau visai kitu tonu į mus byloja Bro
nys Raila knyga “Tave tegalima mylėti 
is’ tolo“ — Radijo prakalbos į Lietuvą 
1983 — 1985 m. kurios pradžiai yra 
George Orwell “1984-ji Metai“. Žmogus 
išgyveno savyje tuos visus metus, daug 
daugiau. Jis sekė visus savo didžiuose už
mojuose, savo pažaduose ir žlugdynėse, 
savo iškilimuose ir nuosmūkyje ir jų pa
žaduose, ir meile, jų vainikavime ir laido 
tuvėse... Žmogus, kuris skubėjo kartu, 
drauge tuos gyvenimo metus sekdamas, 
kad ir Kalifornijos saulėtoje padangėje,

£

5 
tzsax&asíBt&v'

bet skaitydamas, sekdamas kiekvieną žo
dį galiūnų, mūsų tautos pavergėjų siste
mą, jj komentuodamas radio valandėlėse 
Jį interpretuodamas ten, kur vieniems 
šnekant, jis įterpdavo savo komentarais.

Tai tikrai įspūdinga knyga ypač išeivi
jos lietuviams, liet, kalba skaitančiam jai 
nimui ir senesnės kartos inteligentams.

Stylius lengvas, skaitai ir grožiesi rašy
tojo iškalbingumu ir humoro gausa, kuri: 
palengvina “problemų sprendime“.

Knyga apima 442 psl. suskirstyta j ke
letą skirsnių kurie kiekvienas savitai įdo
mūs. Ypač iš tolo sekantiems komunistų 
santvarką.

Lietuviams, knygos mėgėjams patariu 
.pasiskaityti — nesigailėsite.

Bronys Raila
T avė mylėti tegalima iš tolo
Leidėjas mecenatas Kostas Ramonas.
Spausdino “Draugo“ spaustuvė 1986 ;
Kaina — US$ 8 dol.

Kun.Juozas KISIELIUS 
(Meksika)

Vaclovas KONTAUTAS 
Adelia S. KARDOS 
Vladzė Baltus'nikaitė

CAMARGO
Nijolė ŽALKAUSKAS
Veronica Grasytė BIMONTI Cz. 250,0( 
Ona PATINSKIENÉ Cz. 200,0C
Jonas MAKUŠEVlClUS Cz. 300,0C
Arnaldo Zizas
Petras NARBUTIS

Cz. 365,00
Cz. 400,00
Cz. 200,00

Cz. 300,00
Cz. 200,00

Cz. 500,00
Cz.200,00

Stasys GERVETAUSKAS Cz.200,00
Vaclovas RADZEVIČIUS Cz.1.000,0
Julia SKISTIMAS Cz.200,00
Ona SERBENTAITÉ

OPSENDORF
Viktoras ZUBELIS

Cz.200,00
Cz.300.00

a Abrimos uma lojinha ds presentes, 
t padaria, artigos litoanos e religiosos.
| Venham conhcsor-nos.
I Muito gratas
5 Ivany — Ana BcotHz — SHvia — Emilia
i RUA DAS ROSEIRAS, N°411

V
i
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LITUANIKOS
Kun. J. Šeškevičius 

(Tąsa iš praeito numerio)
Šiandien Lituanikoje jau yra 17 priva

čiu gražiu namu ir vienas<statomas. Iš vi
so, įskaitant Koplyčią, yra 22 pastatai. 
Koplyčios fundatorius yra kun. Dr. A. 
Milius. Pirmasis seneliu kaimo namukas 
buvo pastatytas pinigais, kuriuos sudėjo 
prel. P. Ragažinsko draugai jo 70 metu 
jubiliejaus proga. Antrasis — Viktoro ir 
Angelinas Tatarūnų auka. Svečiu namą 
pasistatydino Sv. Juozapo Bendruome
nė. Lituanikos žemė nepriėjo prie vieške 
lio. Vėliau šv. Juozapo Bendruomenė 
nupirko septyniolika tūkstahčių kvadra
tiniu metrų žemės ir tas priėjimas atsira
do. Atsirado sunkumų su šios žemės do
kumentais, kad juos sutvarkyti teko net 
tolimą Londriną pasiekti. Naujam pirki
nyje buvo padaryta dešimts sklypu, ir 
šiandien čia yra labiausiai apstatyt© Li
tuanikos dalis. Iš dešimties sklypu 7 turi

SVEČIU, NAMO, su kambariais, virtuve ir sale, iškilmingas pašventinimas
Nuotr. P. Rukšio

Lituanika turi plaukymo baseiną, švie
są, vandenį ir daugelį medžių, kurių la
bai gaila, didelė dalis paskutiniu laiku 
buvo negailestingai sužalota.

Mums atrodo, kad Lituanikos Įsigiji
mas yra vienas iš didžiausių, jei ne pats 
didžiausias paskutinio dešimtmečio įvy
kis musų kolonijoje. Turime patys kur 
nuvažiuoti, turime ir kitiems ką parody
ti.

-Lituanika yra visos kolonijos pasta ngt 
gų vaisius. Daug žmonių prie jos prisidė-

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Jįjį* A VjA.-vAkTJ

Didelis LITUANIKOS LAIMĖJIMAS: graži ir didelė maudyklė, prie kutios įrengimo

jo, kas juos visus besuskaitys? Bet tur
būt daug neklystume sakydami, kad be 
J. Tatarūno ir Dėdės Juozo, vargiai ar tu
rėtume Lituaniką, bent tokią, kokia ji 
yra ir bent ten kur ji yra.

Dešimtmečio proga norėtume prisi
minti tuos, kurie savo rankomis ją kūrė, 
kurie dienų dienas aukojo, kad Lituani
ka gražėtų. Jie yra Petras Šimonis, Jo
nas Jodei is, Juozas Petrokas, Juozas Alek- 
navičius,žemės matuotojai Galinskai iš mui ir tegaivina visu lietuvių dvasią ir kū- 
Jundiai, Renato Mendo, kurs padovano- ną.

pu klausimai Laikraščio skaitytojui:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

i 2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ? 

• . •

jo daug starybinės medžiagos. Juridinę 
pagalba teikia advokatai A. Sliesoraitis

Nuotr.P. Rukšio
ir Viocas Tūbelis; šis pastarasis padarė 
didesnį dalį bendruomeniniu namu pla
nus. Prie planu taip pat prisidėjo Jonas 
Silickas ir A. Butkevičius. Negalim nepa
minėti gerųjų Lituanikos šeimininkių, 
kurios kiekviena proga vaišina Lituani
kos svečius. Abieju bendruomenių sraldy 
bos įdėjo aavo dalį. Be sklypininku mate
rialinės ir moralinės paramos Lituanikoje 
daug ko tūktŲ. Tylioje maldoje prisime
name, 10-mečio proga, jau amžinybėn 
iškeliavusius Lituanikos narius A. Vinkš- 
naitj, Moniką Baranauskienę, Marytę 
Bumblienę, Praną šūkį, Praną Sakavičių, 
Bronislavą Kemeklytę Merani. •

Lituanikoje jau buvo nemaža suvažia
vimu, pikniku, studijų dienu ir stovyklų- 
Lituaniką aplankė, taip pat nemažas skai
čius musu svečiu užsienio lietuvių. Visi 
jie išvyko sužavėti. Lituanikoje jau buvo 
atšvęsta dvejos lietuviškos vestubės.

Vienoje ateitininkų stovykloje, stovyk 
lautojams buvo duota tema aašyti, "kas 
yra Lituanika"? Beveik visi be išimties 
parašė — Lituanika yaa man maža Lietuva 
Čia mes susirenkam, lietuviškai meldžia
mės, dainuojame, būname savųjų tarpe, 
lietuviškai valgome, išmokstame daug da
lyku apie Lietuvą ir atgaivinam savo lie
tuviškumą. Tebūna Lituanika dar ilgus
metus Mažaja Lietuva jaunimui ir seni-
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AISVÊJE GYVENDAMI, LAISVĘ 

PAGERBKIME
Lietuj prisiminę čia Brazilijoje ją pa

birbdami. — Ten tyliai sruvena upės ledę 
.^kaustytos j Baltijos jurą, niekas nesu- 
«•Mbdys jų srovės. Ten jaunimas dainuo-
■ r ten menininkai kuria, ten Lietuva — 
mažytė saujelė tarpe sovietiniu tautu

: aišaties. Bet ji gaji ir tvirta.
Prabočiai ten kyla iš kapu atgaivinti, 

vo kalbos kovotoju gausa, vietoj kry- 
ir smuikeliu stojasi medžio stulpai 

paminklai didžiųjų ir mažiausiųjų —
■ ’ptuvai širdies drąsa. Ir puošiasi Tėvynė

■ ninklais, lietuvio širdžiai artimais — 
* h prigludęs pakeleivis nurimsta radęs

vo praeities keliais nubėgiotus, išsvajo- 
‘ takus.

< H

Ošianti Baltija, šnerantys pušynai, snie-, 
’•u pusnys, pirmoji žibutė ten pasitin- 
Kekvieną kas ją myli šiandieną. Ir mū-

< meilė ilgesio sparnais glosto nubėgiotą 
‘ jkelį basa kojyte, kur suplazdeno pir-

ids drugelis ties pražydusia laisvės gėlyte, 
skamba plati erdvė vieversio sidabri- 

uais varpeliais, kai broliai kolchozo ma
šinomis verčia juodžemio vagas rytojui. 

‘ ’k kas surinks derliu ir kam jis teks?
i i u kita šnekta.

Lietuva gyva. Lietuva kultūros ir in- 
’ustrijos aruodas. "Našlaitė sukaustyta", 
sus aptarnauja. O mes ką duodame Lie

tuvai? Susimąstykime. Vien paguodos 
žodžiais, kurie kartojami beprasmiai, mes 
iu negalime įsijausti nemokėdami lietuviu 
kalbos.

Be kalbos — nėra tautos. Taip dingo 
visus tautos, dar prieš musu epochą din
gusios, nejaugi ir mes pasiduosime?

"Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus,
Nepaliki žilvyčių vienų,
Be tavęs vakarai bus nuobodūs,
Be tavęs nebus žodžių dainų".

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

PRASMINGAS POBŪVIS PETRO 
PERKUMO NAMUOSE

Vasario 8 Petro Perkumo Namuose 
(Rua Tabajv.ras, 556) įvyko oficialus šio 
pavyzdingo lietuvio jaunuolio, Petro Per
kumo, metu atidarymas, minint 50-metj 
nuo jo mirties (1917 — 1937/1987).
Šventė įvyko "Petro Perkumo savanoriu" 
iniciatyva. Dalyvavo apie 40 Petro Perku
mo Namu bičiuliu, lietuviu ir vietiniu, iš 
arti ir iš toliau.

Prie "bingo" lošimo ir "churrasco", 
atsirado ir didelis tortas, kuri iškepė ir iš 
Bom Retiro atvežė mokyt, modistė Sofi
ja Misiukaitė, tikslu paminėti ir kun. Pe
tro Urbaičio 76-tą gimtadienį.

Viskas praėjo jaukioj, džiugioj nuotai
koj. Buvo pasisakyta už dažnesni bingo 
pravedimą ir įvedimą įvairios veiklos, 
ypač gi katekizacijos šiais Lietuvos ir Pe-
tro Perkumo jubiliejiniais metais.

mos y mosis ji

Kovo 1 dieną Santa Paula ligoninėj 
mirė ANGELĖ PILIPONYTÉ RIBA- 
ČIONKIENĖ. Gimusi Kaune 1910 m. 
liepos 8 d., atvyko į Braziliją 1926 me
tais. Ilgai gyveno Tucuruvi. Palaidota 
Tremembė kapinėse. 7-tos dienos Mišios 
buvo šeštadieni, kovo 7:tą, Nossa Senho
ra das Neves bažnyčioje, Tucuruvi.

Paliko dukteris Francisca ir Ana ir sū
nų Ramasiu su šeimomis.

vienas antras skirtingesnis dalykėlis, vertas 
atskiro paminėjimo.

Krito į akį pirmoje minėjimo dalyje jaunimo 
žodis. Kas kalbėjo lietuviškai tam nebuvo gali
ma priekaištauti dėl ištarimo, kirčių ir kitų kal
bos ydų. Anksčiau būdavo kitaip, kartais net 
sunkoka būdavo suprasti, o dabar visiškai tin
kamai jaunoji karta pasirodė, kas liečia lietuvių 
kalbos vartojimą. Tarp jų norisi paminėti inž. 
A. Valavičiaus žodį. Sklandus, greitas, geras iš
tarimas, originalios mintys. Jaučiasi, kad yra 
geroka pažanga. Matomai jis turėjo gana daug 
santykių su lietuviais, matomai skaito lietuviš
ką spaudą, žodynas geras.

Kitas reikaliukas, gal nedaug kas pastebėjo, 
tai viena naujenybė įvesta į mūsų tautinių šo
kių pasirodymą. Tai Liucijos Banytės šokių jun 
ginys. Ji sujungė kelius tautinius šokius į vieną 
mišinį, kuris gana gerai pasisekė. Atrodo, kad 
ši jauna muzikė turi gabumų ir galėtų mėginti 
net kai kuriuos šokius stilizuoti ir parodyti 
jiems naują muzikinį aprėdą. Suprantama tau-
tiniai šokiai pasiliks kokie jie normaliai esti, ta
čiau vienas kitas numeris, kartas nuo karto, ga
lėtų duoti publikai pajusti autorės fantaziją. 
Taip pat patiko, kad kai kuri grupė kartas nuo 
karto vartoja juostelėse įgrotą muziką. Tai la
bai paįvairina pačius šokius, net orkestro, ir ti
piško lietuviško orkestro pritarimas šokiams 
duoda gyvesnį judesį. Akordeonas yra klasinis, 
bet paįvairinimas gana įdomus.

Prie įėjimo, kur vyko ir rinkimų Bendruo- - 
menėn stalo dar buvo parduodama viena nauja 
knyga: "Crônicas Mordazes". Tai Gražinos O. 
Beleckienės trumpų rašinių, čia pavadintų 
kronikomis, rinkinys. Kai kurios pažymėtos da
tomis, apimant 1977 ir 1984 metus. Tai ištiesų, 
išverčiant pažodžiui, Kandžios Kronikos, apra
šančios įvairiausias gyvenimo šakas. Tai bedar
bė, tobulybė, sąžinės griaužimas, punktualu
mas, turistai — visa tai perbėga per autorės 
žvilgsnį ir įgauna savotiškai pastabų nuospalvį. 
Ji į gyvenimą žiūri su visai kitokiais akiniais, jų 
spalva-j jmoras, lengvas žodis, laki fantazija, bė
ganti nuo vieno lapo, lyg kokia plaštakė, nesus
tojanti niekur. Skaitai ir neturi mažiausios nuo- 
jaukos kur tave autorė nuves ir ką ji tau nori pa 
sakyti. Tai sužinosi tiktai paskaitęs paskutinę 
eilutę.

Manau, kad šios kronikos išverstos į lietuvių 
kalbą irgi rastų tokį patį pasisekimą, kaip ir vie
tos publikoje. Nors jos aprašo gal mums artimes

Ana STANKŪNAS Cz.200,00
Jonas Ernestas PETRAITIS Cz.250,00 
Aleksandras KURŽYS Cz.200,00
Eduardas JAKSTYS Cz.300,00
Jonas BALTADUONIS Cz.250,00
Jonas Paulo de Oliveira

SILICKAS Cz.250,00
Konstancia SU KYS VILKAS 200,00 
Isabela ŠĖLIOKIENÉ • Cz.200,00- 
Petras Šimonis ~ cz.200,00 i

r DR.PAULQ ŠLEPETYS l
CIRURGIA PLÁSTICA

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO ’

Į Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32 i 
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 K |

KALBAMA LIETUVIŠKAI I

Jau trys savaitės, kaip prabėgo Vasario 16- 
tos minėjimas. Tą pačią dieną prasidėjo rinki
mai j BLBendruomenę. Taip kad sudėtinga 
šventė, kurioje net vietos valdžios deputatas 
kalbėjo. O tai jau tikra retenybė.

nius faktus ir vietas, bet visa tai galų gale yra 
universalu, visų bendros ydos, visiems bendri 
rūpesčiai ir visiems bendras sąmojus.

Viena tų kronikų jau pasirodė lietuvių kalbo
je, prieš kurį laiką leidinyje "Mūsų Dešimtme
tis". Nežinau, kuri jų yra originalas, kuri verti
mas. Nesakysiu, kuri jų. Tegu skaitytojas pats 
atpažįsta. Tik norėčiau pridėti, kad verta įsigyti, 
jeigu dar liko pas platintoją, šį leidinį. Ir ne

Tačiau kas mane labiau nustebino, tai ne tam» kad paremtume autorę, kaip paprastai tarp 
buvo įdomi programa, geri šokiai, choro pasiro- rnūsų kalbama. Verta paskaityti ir kitiems paro
dymai. Kas met galima sakyti tie dalykai gėrė- dyti šį rinkinį. Jis duoda skaitytojui tikrai malo- 
ja, tobulėja, lenktyniuoja vienas su kitu. Buvo jumoro pilnų momentų.

ADVOCACIA E IMÓVEIS
EDSON DEOMKINAS-Direito CIVIL • Dir. CRIMINAL COMPRAS - VENDAS -Direito TRABALISTA FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

i. Av. Novo Horizonte, 213 • Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral - S. André
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MfiStl ŽIHIOS
LIETUVOS GLOBĖJO ŠVENTĖ

šv. Kazimiero šventė buvo atšvęsta jo 
vardo parapijoj, Mookoj, kovo 8 dieną. 
Kukli, bet visti k šventiška procesija, jau
nimui nešant Šventojo paveikslą, Maldos 
Apaštalavimo moterims — šv. Kazimiero 
"karūną", klebonui nešant Šventojo re
likviją, kelią atidarant kryžiui su Brazili
jos ir Lietuvos vėliavom, jungtiniam cho
rui vedant o maldininkams palydint Liur- 
do Marijos, šv. Kazimiero ir, salėj, virtu
sioj bažnyčia, liturgines giesmes.

Pasibaigus Mišioms, Lietuvos Krikšto 
Jubiliejaus dvasioj vyko pirmoji dalis pa
skaitos KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJ. 
Paskaita pailiustruota vaizdais — skaidrė
mis, kurias iš JAV-bė^ prisiuntė Jubilie
jaus Religinės Programos ruošėjai (t. Ant. 
Saulaitis ir sės. Igne Mari jošiutė), o jų pa
ruoštas tekstas čia įrašytas j juostelę 
(Liucija ir Pijus Butrimavičiai ir Irene 
Skurkeviciūtė). Paskaitos programa api
ma 159 skaidres. Si pirmoji dalis pasiten
kino 54 skaidrėm, apimdama paskaitoj 
"Senovės lietuviu tikybą ir vertybes", 
"Pirmuosius krikščionybės žingsnius", 
"Lietuvos krikštą". Taigi dar lieka teks
to su 205 skaidrėm. Bus sekantiem susi
tikimam.

Tas pats tekstas ir skaidrės turi būti 
perduotos ir Argentinos bei Urugvajaus 
tautiečiams. Tad negalima čia perdaug 
uždelsti.

Paskutinį kovo mėnesio sekmadienį, 
29 dieną, numatyta Jubiliejinių Metų 
programa šv. Kazimiero parapijoj, pra
dedant 16 valandą.

Stengiantis praturtinti Jubiliejinių 
Metų ypač religinės programos medžia
gą, ML-vos spaustuvė perspausdino Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos išleistą la- 
piuką MlSlOS, išleido taip pat Lietuvos 
Vyskupų sustatytą naują KRIKŠTO JU-
Bl LIEJAUS MALDĄ ir ruošia atskirą 
Vyskupų laiško laidą, kad kiekvienas ga
lėtų turėti, permąstyti ir stengtis įgyven
dinti krikščionio atsinaujinimo progra
mą.

Religiniam tikinčiųjų lietuvių penui 
per ML-vą eina daugelio labai vertina
mos "Gyvos krikščioniškosios Dvasios 
metams MEDITACIJOS". Yra numaty
tas ir atskiras "Religinis priedas (vaikams 
ir suaugusiems)".

Administracija

APIE ŠVČ. MARIJOS PASIRODYMUS MEDJUGORÉJE, JUGOSLAVIJOJ

Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai retame širdin^ 
padėką ir geriausius linkėjimus.

Šio "ML" numerio
GARBĖS L E I D

įvyks 1887 m. kovo22dieną,sekmadienį, 4 valandą 
ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

irai Rua Juatindiba, 28 raf

NR. 10(1995) 1987.111.12

MOSII JAUNIMAS 
UNIVERSITETUOSE

Marcelo Lukaševičius, 27 metų, užbai
gė PUC universitete "Ciências contábeis" 
mokslus. Marcelo, Juozo (mirusio/ ir Di
vos Lukaševičių sūnus, kartu su broliu 
Vytu ir senele Prane Lukaševičiene gyve
na Alto da Moóca.

Simone Palgrymaitė lanko odontolo
giją, Sandra Mikalauskaitė - biologiją, 
Kristina Karsokaitė — teisę, Mario Jorge 
Šinkūnas — biologiją, Ricardo Petnys — 
teisę, Andrius Tatarūnas - matematiką, 
Anibal Ratkevičius Nikoluk- inžineriją.

Sveikiname mūsų naujus profesiona
lus bei studentus ir jiems linkime geriau
sios sėkmės gyvenime.

SVEČIAI iŠ PETROPOLIO
Šeštadienį lankėsi šv. Kazimiero para

pijoj ir ML redakcijoj pp. Aušra ir Otto 
Adolfas Simkevičiai, iš Petropolio, RJ. 
Užsisakiusi ekskursijai j Lietuvą, p. Auš
ra atvyko tvarkyti reikalingų dokumen
tų kelionei. Pasinaudojo proga užsimo
kėti ML prenumeratą už save ir už kitus 
kaimynus.

Aušra ir Otto Adolfas Simkevičiai yra 
dosnūs lietuviškos spaudos rėmėjai.

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 19. Judzapiinės; T
MŪSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 29' Paskutinis mėnesio sekmadienis - 
TAI IŠRAŠYTI ČEKJ, Francesco Gavėnas ubiliejinių metu programa šv. Kazimie- 
arba Petras Rukšys vardu ir pasiųsti DaDrasQ^£^BÍÍ2Í_Lâj^L—_ 
tUpaStU- MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ

SKAITYK IR PLATINK GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
"MŪSŲ LIETUVA” ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

-■ «J . <■

PRANEŠIMAS ■
Kovo mėn. 14 d. 10 vai pradeda

mos lietuvių kalbos pamokos Vila 
Zelinoje.

Prašoma susirinkti visus mokinius, 
kurie pernai lankė pamokas, o taip pat 
ir visus tuos, kurie nori šiais metais 
pradėti lietuvių kalbos kursą. Moki
niai bus suskirstyti į, kėlias grupes.

Tėvai, paraginkite savo vaikus, o 
jaunuoliai savo draugus, kad moky
tųsi senelių kalbos.

Kviečiamos tapi pat susirinkti ir 
visos mokytojos, kurios šiemet pasi: . 
žadėjo dirbti Lietuviškoje mokykloje.

B. Liet. Bendruomenė

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Com.Casimiro GAULI A Cz.500,00
Adv.Aleksas KALINAUSKAS 500,00 
Adv. Antanas GAULIA Cz.500,00
Elena KUČINSKAS Cz. 150,00
Juozas P. LISAUSKAS Cz.250,00
Ona LISAUSKAITĖ LESSACz.250,00 
Alfonsas LISAUSKAS Cz.250,00
Angela Joteikaitė LESČINSKAS

: Cz.320,00
VEIKLOS KALENDORIUS
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