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Halina Mošinskienė

"LAISVĖ LIETUVAI".— ŠAUKSME

1972 m. gegužės m. 14 d..apsipylęs
gazolinu, prieš Kauno buv. Valstybinį
Teatrą susidegino save jaunuolis Romas
Kalanta. Lietuvos spaudoje šis įvykis
buvo minimas, kaip išprotėjusio jaunuo
lio savižudybė. Nežinoma tiksliai nei
kur jis palaidotas ir griežtai uždrausta
minėti jo mirtį, bet — toje vietoje visa
da randasi gėlių puokštės "nežinomos
rankos" padėtos.
Laisvojo pasaulio turistai lanko tą
vietą Kaune "prabėgomis", bet minties
ir susimąstymo jokia jėga neužgniaužia.

Savižudybė pagal V-jį Dievo įstatymą
— "Nežudyk", yra viena didžiųjų nuo
dėmių. Kiek apgraibomis žinome Romas
Kalanta buvo normalus mokinys, tikin
tis, bet nepakeliąs smurto tėriojančio
mylimą tėvynę. Ar įspėsi, kas dedasi
žmogaus sieloje? . Lietuvis yra savyje už
sidaręs — tai charakteris iš protėvių pri
gimtas. "Tyla — gera byla", net nuo vai
kystės skaitėme savo vadovėliuose. Bet,
tuo pačiu skaitėme musų tautos — lietu
vių tautos garbingą praeitį, kurioje išky
la Živilė, Margiris, Gražina, Ona Platerytė, Liet. D. kunigaikščio Kęstučio mir
tis... visa eilė didvyrių, tik pavarčius Lie
tuvos istorijos lapus — jaunuolio širdis
užsidegė galinga patriotizmo liepsna.
Jis, nėra abejonės, pasiaukojo, kad
"išjudintų" apsnūdusį patriotizmą savų
jų tautiečių tarpe. — Tad melskimės vi
si už to jaunuolio sielą, kuri "klaidžioja
be vietos"... bet gyva mūsų širdyse ir
maldose.

Savo laisvės galimybėmis, mūsų lietu
vių ateivija — Bendruomenė, gražiai su
brendęs čia jaunimas, turėtų nuolatiniai
sekti kas vyksta Lietuvoje. Mūsų vad.
"constituintes" — jei tokių yra, turėtų
atkreipti dėmesį į etnines mažumas.

Čia nereikalinga "susideginimo" aukų
— jos pačios nulingavo j Amžinybę, ati
davusios savo pajėgumą Brazilijos atei
vių ateičiai. — O jei jaunimui to negana
— teprisimena bent R. Kalantos mirtį
prieš 15-ka metų — paaukojusį save Lie
tuvai — pačioje Lietuvoje. Ar tai supran
tama Jums? Suruoškite tylią kuklių aka
demiją savo tarpe gegužės mėn. be šokių,
be vaišių, tik ta daina:
"Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus
Nepaliki žilvyčių žalių...
Be Tavęs vakarai bus nuobodūs
Be Tavęs nebus sodžiuje dainų"...
Br. Liet. Bendruomenės vardu, Br.
Liet. Jaunimo Sąjungai duodu sugestijas

Bit
Romas Kalanta
1
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iš tolo — judėkite daugiau, ruoškite pobū
vius, vaidinimus liet, visuomenei, kalbė
kite savitarpyje tėvų kalba. O tai bus
A.A. Kalantos klaidžiojančiai vėlei atgai
va.
Ir visiems seniams bus lengviau išmes
ti vieną kitą cruzado jūsų Sąjungos kasos
naudai.

EUROPOS TARYBA IR BALTIJOS
VALSTYBĖS

Reikalauja svarstyti Baltijos valstybių
klausimą Rytų ir Vakarų derybose
1987 m sausio 28 d. štrasburge Euro
pos taryba vienbalsiai priėmė nutarimą,
kuris rodo, kad ne tik Maskvoje, bet ir
laisvoje pasaulio dalyje gali papūsti nauji
vėjai. Rezoliucijų, smerkiančių Lietuvos,
Latvijos ir Estijos pavergimą, prievartini
prijungimą prie Sovietų Sąjungos, žmo
gaus teisių pažeidimus šiuose kraštuose
buvo ir anksčiau. Šie dalykai smerkiami
ir naujausioje Europos tarybos rezoliuci
joje. Tuo ji neatrodo labai originali. Be
ne svarbiausias ir tikrai labai reikšmingas

yra naujas požiūris — jieškoti politiško
sprendimo realistiškai, būtent, didžiaja
me Rytų ir Vakaru, ypač dviejų pasaulio
galybių, santykių kontekste. Tai labai re- .
alistiška ir konstruktyvi mintis, kuri re
miasi santykių gerinimo prielaida ir noru .
tuos santykius toliau gerinti. Kas tam ga- .
lėtų nepritarti?

Nutarimas, kurio projektą pasiūlė
olandų parlamentaras Van den Berhas,
susideda iš 14 punktų. Pradžioje nurodo
ma, kad Sovietų Sąjunga, prievarta prisi- r
jungusi tris Baltijos valstybes, grubiai pa ;■
žeidė tarptautinius susitarimus, kuriuos
įsipareigojo gerbti. Tokios yra tarptauti- :
nės pilietinių ir politinių teisių bei eko
nominių, socialinių ir kultūrinių teisių
sutartys. Primenamas ir Sov. Sąjungą
saistantis Helsinkio baigiamojo akto
VIII principus, kuris garantuoja tautų
apsisprendimą. Europos taryba, kuriai
priklauso 21 Vakarų Europos valstybė,
pažymi kad didžioji Europos valstybių
dauguma ir daugelis tarptautinės ben
druomenės narių sovietinio Baltijos vals
tybių prijungimo nepripažįsta. Nutari-
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me reiškiamas susirūpinimas nesibaigian1
čiu žmogaus teisiu, ypač religijos laisvės,
pažeidinėjimu, asimiliavimo politika, pa
vojais baltiečių kultūrai ir tautiniam išli
kimui.
Rezoliucija siūlo politiškai spręsti Bal
tijos tautu likimo klausimą platesniame
Rytu ir Vakaru santykiu kontekste, pa
daryti dvieju pasaulio galybių nusiginkla
vimo ir ūkio derybų sąlyga. Europos ta
ryba mano, kad tarptautiniu santykiu
gerėjimas sudaro naują galimybę kelti
Baltijos valstybių klausimą Europos ben
dradarbiavimo ir saugumo pasitarime,
kuris siekia sumažinti Rytu ir Vakaru
priešingumus. Tai padėtu labiau gerbti
Kiekvienos valstybės teisę lemti savo
valstybės, ūkio, visuomenės ir kultūros
santvarką pagal savo piliečių valią.

Helsinkio susitarimai, pažymi rezoliu
cija, neįšaldė esamos sienų padėties Eu
ropoje, bet įsakmiai pabrėžė galimybę
jas keisti pagal tarptautinės teisės nuo
status taikingu būdu ir susitarimu. Be to,
žmogaus teisiu padėtis jau nebėra tik
valstybių vidaus reikalas. Visa tai turėda
ma mintyje, Europos taryba nutarė
kreiptis j Sov. Sąjungą, kad ji respektuo
tų apsisprendimo teisę ir žmogaus teises
Balstijps valstybėse, ir ragina tarybai pri
klausančių valstybių vyriausybes pasinau
doti Vienos pasitarimu ir jame kelti Pa
baltijo valstybių klausimą. Lmb.
"Tėviškės Žiburiai"

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
SUIMTA NIJOLĖ SADŪNAITĖ

PO PENKERIŲ METŲ
SLAPSTYMOSI
Nijolė Sadūnaitė Lietuvos katalikams yra
tai, kas Anatolijus Ščaranskis Tarybų Są
jungos žydams. Taip skelbia Lietuvių in
formacijos centras Niujorke, perduoda
mas žinią apie Nijolės Sadūnaitės sulai

kymą. Palyginimai palyginimais, bet Ni
jolė Sadūnaitė nėra baltas popieriaus la
pas. Tai vardas, kuris plačiai žinomas už
Lietuvos ribų. Po penkerių metų tylos,
kuri dengė jos sėkmingas pastangas iš
vengti persekiojimo, apie Sadūnaitę vėl
prašneko tarptautinės ' žinių agentūros.
Ką Gorbačiovas Vakarų pasaulyje laimė
jo, pasikalbėjęs telefonu su akademiku
Sacharovu ir j-į paleidęs, tai Lietuvos če
kistų „uolumas“ gali sugadinti. Ir ar dėl
to jie sulauks pagyrimų iš Maskvos, ga
lima labai abejoti. Visa garsioji „glas
nost“ atsiduria pavojuje pasirodyti tokio
je šviesoje, kuri kompromituoja Tarybų
Sąjungą pasauliniu mastu.
Balandžio 7-ją tarptautinės žinių agen
tūros perdavė pranešimą iš Maskvos apie
žymiosios Lietuvių katalikų veikėjos suėmimą. Žinią vakarų korespondentams
perdavė akademiko Sacharovo žmona Jelena Boner, kuri tik tiek galėjo pranešti,
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kad ją pasiekė pranešimas, jog balandžio
antrąją Sadūnaitė buvusi Vilniuje suimta.
Balandžio 8-ją Kestono kolegija Lon
done pakartojo šį pranešimą ir pažymė
jo, kad Sadūnaitė pastaruosius penketą
metų gyveno pogrindy, kad išvengtų jai
gresiančio antrojo suėmimo už jos religi
nę veiklą. 1982-trais metais jai buvo gra
sinama areštu už politinių kalinių lanky
mą psichiatrinėje ligoninėje, kur tuo me
tu buvo laikomas ir jos brolis Jonas Sadūnas.
—■Sndrmaitė' nuo 1974-jų atliko šešerių
metų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad
perrašinėjo Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos numerį. Šis leidinys nuo 1972
metų dokumentuoja Lietuvos katalikų
teisių pažeidimus. Atlikusi bausmę, Sadū
naitė parašė pirmąją savo atsiminimų
dalį, kurioje vaizduojami jos pergyveni
mai lageryje. Neseniai Vakarus pasiekė
jos atsiminimų antroji dalis, kurioje ap
rašomas jos slapstymasis.
Kestono kolegija pažymėjo, kad Sadū
naitė, Lietuvių informacijos centro žinio
mis, yra slapta vienuolė. Vienuolijos ir
vienuolynai Lietuvoje buvo uždaryti tuo
jau po to, kai šią buvusią nepriklausomą
valstybę Antrojo pasaulinio karo metais
užėmė Tarybų Sąjunga.
Balandžio 7-ją platų pranešimą apie
Sadūnaitės sulaikymą anglų kalba išpla
tino minėtas Lietuvių informacijos cent
ras Niujorke.
Sekančią dieną centras savo pranešimą
papildė naujomis žiniomis. Vakarų žinių
agentūrų šaltiniai nurodė, kad Nijolė Sa
dūnaitė buvo milicijos sulaikyta Vilniu
je, ne savo namuose, balandžio 2-ją ir oo
dviejų valandų paleista. Jai išduoti re
gistracijos dokumentai, bet nurodyta,
kad keliama baudžiamoji byla už vengi
mą administracinės priežiūros per pra
ėjusius penkerius metus. Toks praneši
mas buvo perduotas telefonu iš Vilniaus
J.Vd.

NELEIDŽIA LANKYTI DRAUGŲ
Kaip pranešė Vakarų Berlyne gyvenau
tys rusai ir žydai emigrantai, Belgijoje g\
venančio Liutauro Kazakevičiaus motina.
Valentinai Kazakevičienei nebuvo leista
aplankyti draugų komunistinėje Vokieti
joje. Emigrantų sluoksniams V. Berlyne
tai yra labai keista, nes praeityje Valen
tina Kazakevičienė jau lankėsi šiame
krašte.
Ponia Kazakevičienė su savo seserim
Zinaida Gierasimova gyvena Vilniuje ir
jau šešis kartus jos gavo neigiamą atsa
kymą į jų prašymą aplankyti jų sūnų ir
sūnėną Belgijoje.
Dabar joms uždarytas kelias ir į komucistinius kraštus. Jos abi yra pensininkės
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IMI E ID B TA© II JOS
GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)
Gražia gamta dera gėrėtis, gėle pasidžiaugti,
gyvulį paglostyti, žmogų prakalbinti...
lD

Išankstinis draugiškas, šiltas jausmas žmogui,
ar “prašom", “ačiū", ar šauksmas “pagelbėk",
dovana už padarytą gerą darbą, parodytą gerumą,
pagarbos švelnumas, pakvietimas prie staio,
paprastas pokalbis apie orą ar ligas,
kantrybė, koi bus papasakotas ilgas sapnas—
tikrai yra tikros meilės išraiška
ir brangesnė už visus griežtus pamokslus.
Nes meilė — ne tik šaltinis neišsenkantis,
ne tik dangum kvepiantis tiksLs,
ne tik viskuo aprūpinta vaikystė ar senatvė,
bet ir būda s, kuriuo tu žvelgi į pasaulį,
kuriuo tu prakalbini žmogų, prašai ar atlygini jam,
bet ir mielas gerumas.

□ — Tai gerumą galime vadinti meile?

— Galime ir privalome. Nes gerumas yra meilės išraiška
ir vaisius. Be gerumo miršta meilė.
Apskaičiavimas, griežtas teisingumas,
naudos siekimas, reikalavimas į niek., nežiūrint,
įtarumas, atlyginimas pinigais — žudo meilę
(nors ir visa tai gdi atsirasti iš meilės,
gali būti atmiešta meile, pasaldinta meile...)
— O okią meilę ar galima vadinti meiie,—
nepaisančią teisybės, nepaisančią nieko?

ARKIVYSK. JURGIS MATULAITIS
PALAIMINTASIS
Tėvu Marijonu generolas, t. Donald
S. Petraitis, iš Romos oficialiai praneša,
kad 1987 m. birželio 28 d., 9,30 vai., Šv.
Petro bazilikoje Sv. Tėvas Jonas Paulius
II iškilmingai paskelbs palaimin
tuoju Arkivyskupą JURGI MATULAITĮ-MATULEVIČILĮ, Marijonu vie
nuolijos atgaivintoją ir jsteigusj dvi sese
lių vienuolijas — Nekaltai Pradėtosios
Vargšu Seseris ir Eucharistinio Kristaus
ta rnaites.
Ir kviečia dalyvauti šiame visai Bažny
čiai džiugiam įvyky bei jungtis su Tėvais
Marijonais padėkoj Dievui ir Šventajam
Tėvui.

IŠKILMHvlGAS PIRMASIS TRIDIENIS
ROMOJ
Paskelbus palaimintuoju Arkivysk. Jur
gį Matulaitį, naujojo Palaimintojo garbei
bus laikomas pirmas iškilmingas tridienis
didžiojoj Marijos bazilikoj Romoje —
Santa Maria Maggiore:
birželio 29: pamaldos lietuviškai, ku
rioms vadovaus vysk. Paulius Baltakis,
O F M,
birželio 30: pamaldos lotynu/italu kal
bom, kuriom pirmininkaus kardinolas
Pietro Palazzini,

liepos 1: pamaldos lenkiškai, vadovau
jant kardinolui Henryk Gulbinowicz,
Wroclaw arkivyskupui.
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— Turbūt. Nes meilė yra kažkokia beprotybė.
Juk tikrai, rodos, neapsimoka mylėti, gyventi, aukotis,
taikintis, «tieisti, dovanoti,
atiduoti, dalyti, būti geram kiekvienam. Neapsimoka.
Ir dažnai neprotinga. Neverta.
Bet tik meilė suteikia akis pamatyti tai,
ko niekas nemato ir niekada nepamatys.
Suteikia kojas atbėgti iš labui toli,
suranda žodžius tiesiai širdin,
atLnkia rankas ir pirštus dosnumui,
atveria vartus, atrakina duris,
atidar, skrynias ir išdalija didžiausius turtus.

Ir žmogiška meilė padaro t.., patį,
ką Kristus padarė ant kryžiaus.
Ir Dievas — mylėdamas — padarė ir daro kasdien
tai, k j daryti, atrodo, tikrai nereikėjo...
... Meilė kaip upė pavasarį: netelpa jokiuos krantuos.
□ Žinokim: ne visiems reikia vienodos meilės.
Yra žmonių piktu, šaltu pirkiiu, kuriems iš meilės
galima ir būtina kitaip prabilti.
Yra žmonių - žvėrių, žmonių - banditu,
kurie tik atimti, apiplėšti, pusgyviu palikti geba.
Meilė tokiems, deja, nesuprantamas, nereikalingas jausmas,
nes mato jie tik tai, kas juos pasotinti gali.
Žvėrims šitiems lazdos — iš meilės.’ -- reikia.
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M O S Ų. LIET U V A

FATIMOS VYSKUPO LAIŠKAS
LIETUVIAMS
Gegužės 13-osios proga

ninkus (jų bus daug tūkstančių) melstis
už Lietuvą ir visus lietuvius, esančius sa
vo tėvynėje ar išblaškytus po visą pasau
lį, toli nuo Lietuvos.

Šis laiškas buvo atspausdintas A L RK
Vienybės žurnale LUX CHRISTI 1961
m. birželio mén. nr. 2—39. Tačiau jis ak
tualus ir šiandien (Red.).

Jūs visada būsite mano širdyje ir ma
no maldose. Aš meldžiu Fatimos Dievo
Motiną, kad duotų jums drąsos ir kantry
bes pakelti jus slegiančius vargus ir sun
kumus.

Aš visada esu labai sujaudintas, kai
kreipiuos j žmones, kurie kenčia perse
kiojimus dėl tikėjimo savo krašte ar
vargsta svetur, toli nuo savo tėvynės.

Siųsdamas jums visiems savo ganytojinj palaiminimą, lieku visada su jumis
Švenčiausios Jėzaus ir Marijos Širdies
vienybėje.

Aš žinau, kad Dievo Motina, pasirody
dama Fatimoj 1917 metais, turėjo gaivo
je juos (neabejotinai su visa meile ir Jos
Nekalčiausios Širdies švelnumu), iš anks
to pranašaudama, kad daug žmonių bus
persekiojami ir turės kentėti komuniz
mo priespaudoje. Taigi Ji turėjo galvoje
ir jus.

Be abejonės, jus esate brangiausi Die
vo Motinos vaikai, nes jus kenčiate, o Ji
yra mūsų Motina. Jūs gerai žinote, kaip
mūsų motinų širdys yra linkusios ypatin
gai mylėti ir branginti nelaiminguosius
vaikus. Niekada to nepamirškite. Taip
pat nepamirškite, kokią didelę reikšmę
turi kančia Dievo akyse, kai toji kančia
yra priimama nuolankiai, kaip Dievo va
lios. pasireiškimas.
Pakilkite dvasioje, mylėkite Motiną
ir pasitikėkite Jai. Ji bus jūsų stiprybė,
jūsų viltis ir suraminimas visuose jūsų
gyvenimo momentuose, jeigu vykdysi
te Jos prašymus — kalbėsite kasdien ro
žančių patys, o jei galima, bendrai šei
moje, vykdysite pirmųjų mėnesių šešta
dienius kaip atsilyginimą už nuodėmes
ir aukosite kiekvienos dienos darbus
Jos Nekalčiausiai Širdžiai.
Jei imtumėte svyruoti ir netektumė
te ryžtingumo, atsiminkite Jos pažadą,
kad galų gale Jos Nekalčiausia Širdis
triumfuos.

Aš esu laimingas sužinojęs, kad šių
metų gegužės 13 dieną sueina 10 metų
nuo Lietuvos pasiaukojimo Nekalčiau
siajai Marijos Širdžiai. Tai Jos pirmojo
pasirodymo diena. Tą dieną švenčia vi
sa portugalų tauta ir tada vykdomos ke
lionės j Fatimos šventovę. Aš pažadu
jums, kad tą dieną prašysiu visus maldi-

João Pereira Venancio
Leirios Vyskupas
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birželio mėnesio 28 dienos iškilmių, ka
da arkivyskupas Jurgis Matulaitis bus
paskelbtas palaimintuoju.

Didžiai Gerbiamas Kunige, prašau Jus
atšvęsti Jūsų parapijoje gegužės 13-tąją
artimiausiam šiai dienai sekmadieny, ta
pruga pakartoti pasiaukojimą Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai, pakviesti žmones,
kad jie garbintų Švč. Jėzaus ir Marijos
Širdį ir kiekvieno mėnesio pirmą šešta
dienį priimtų Marijos prašytą ŠV. KO
MUNIJA KAIP ATGAILOS KOMUNI- ’
JĄ, AUKOJANT JĄ UŽ LIETUVOS
LAISVE IR PASAULIO TAIKĄ.
Kun. Albertas Kontautas,
Lietuvių Mėlynosios Armijos Sąjūdžio
Dvasios Vadas
LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS
IR BATONAS IEŠKO VASAROS
STAŽISTO

Lietuvių Informacijos Centras ir BATUNas. pabal'tięčių organizacija prie
Jungtinių Tautų, rengia bendrą stažą
studentui, norinčiam dirbti' šią
vasarą
New Yorke.
Internas dirbs dešimt savaičių Lietuvių
Informacijos Centro įstaigoj Brooklyne ir
BATUNo įstaigoj Bronkse. Pareigos: pabaltiečių sąžinės kalinių duomenų rinki
mas ir įvedimas į kompiuterį, ryšių pa
laikymas su nevaldinėm organizacijom ir
diplomatais prie Jungtinių Tautų, ir kit
pavesti techniški įstaigos darbai.
Kandidatai į interims turi būti bent 18
metų, laisvai valdyti anglų kalbą ir turėti
mašiną.
GEGUŽĖS 13-T O J I
Stažistui bus mokoma 1500 dol. iUS)
Lietuviu Mėlynosios Armijos Sąjū
už dešimt, darbo savaičių. Bus parūpin
džio Dvasios vadas siunčia laišką-kvieti tos gyvenimo patalpos ir apmokamos pra
mą visoms lietuviu parapijoms:
gyvenimo bei su darbu surištos išlaidos
Šįmet sueina 36-ji metai, kai gegužės Pirmenybė bus duodama studentams, tu
13 diena yra švenčiama kaip VISO PA rintiems nuovoką apie žmogaus teisu,
SAULIO LIETUVIO MALDOS IR AT klausimus.
Lietuvių Informacijos Centras ir BA
GAILOS DIENA UŽ LIETUVOS LAIS
TUNas veikia principu, kad taikli infor
VE IR PASAULIO TAIKĄ.
macija yra reikalinga efektyviai akcijai,
Popiežius Jonas Paulius II šiemet Nau ir todėl suteikia galimybę studentui pras
jųjų Metų proga paskelbė Šventuosius
tiškai patirti informacijos ir diplomatinio
Marijos metus. Šventieji Marijos metai
darbo svarbą.
prasidės šių Sekminių šventėje ir baigsis
Reziumė siųsti iki gegužės 8 d. į Lithu
1988 m. Marijos Dangun paėmimo šven anian information Center. 351 Highland
-Blvd., Brooklyn NY 11207. tel. (718) 647tėje.
2434.
(LIC)

Be to, šie metai Lietuvai yra ypatin
gai svarbūs, nes šiemet, birželio 28 die
ną viso pasaulio lietuviai ir Lietuva mi- MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
nés 600 metų Lietuvos krikšto sukaktį. GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
Taip pat lietuviai su džiaugsmu laukia ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

VICTOBAS
Savininkas _
Lietuviški ir europietilki valsai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Sítnto, 118 • TeL 441.6846

SÃO CAETANO DO SUL

CHOPP - PIZZA- QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO

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

«
|
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” ANTANAS ■ DUTK US

PO SESIASDESIMT METlį
LIETUVIU EMIGRACIJOS PAMINĖJIMAS
Pradžia Nr. 29 (1968) 1986 m.
Tąsa iš Nr. 17 (2002)

I

60 METU BRAZILIJOJ

Brazilijos lietuvių
Susivienijimas
São Paulo priemiesčiuose išsklaidyti
lietuviai jautė didelį ilgesį ir sunkiai sle
giančią vienumos nuotaiką. Ilgesys Tėvy
nės ir tenai likusių savųjų, slegianti vienu
ma ryškiai atsispindėjo jų kasdieniniame
gyvenime. Mažiausiai progai pasitaikius,
nepraleisdavo jos ir bėgo ten, kur jautė
ir žinojo, jog rasią daugiau panašių šird
gėlos kamuojamų savo brolių — bėgo į
Luz sodą. Čia,iš tikrųjų, sutikdavo savo
pažįstamus, užmegzdavo naujus santy
kius, patirdavo koks skaičius tą savaitę
atvyko iš Lietuvos «aujų emigrantų, iš
girsdavo naujienų iš Lietuvos apie savo
gimines, pažįstamus ir draugus. Tokiose
sueigose kiekvienas persikeldavo minti
mis j paliktą Lietuvą. Čia buvo nuspręs
tas ir pradėtas lietuvių organizacinis kū
rimosi darbas, čia pradėti busimieji lietu
vių kultūrinio ir visuomeninio judėjimo
reikalai. Visos iškeltos mintys — organi
zacijos, spauda, parapija, konsulatas —
išplaukė iš čia susirinkusių emigrantų
pasitarimų bei pokalbių. Čia gimė ir pir
moji lietuvių organizacija, kuriai kūrimo
si darbą vykdyti įsipareigojo, pačiam sa
ve rekomenduojant, jau anksčiau minė
tas, didelių norų, i r plačių užsimojimų
žmogus — Vincas Zarakauskas. Jam tal
kininkavo šitame organizacijos kūrimo
painiame darbe dar šie asmenys: J. Trili-*
kauskas, J. Vaicekauskas ir J. Didelis.

nizacijos įstatuose buvo įdėtas paragm
fas, kuris skyrė jam tokią galią, kad n< ,
veikiančią organizaciją, pagal savo nur
žiūrą, galėjo suspenduoti. Organizacijc
- kontrolės nebuvo, susirinkimai nebūvi
įšaukiami, atskaitomybės prieš narius
| niekas nedarė. Be abejo, toks žmonių
susibūrimas negalėjo ilgai tverti. Ankst
'čiau prityrę V. Zarakauskui, žmonės
nuo jo organizacijos pasitraukė ir palike
jį vieną. “Brazil i jos Lietuvių Susivieniji
mas“, nežengęs vieno žingsnio pasirinktu
keliu, — suburti lietuvius — suklupo.

I

>
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Dėl nepasisekusio pirmo bandymo su
daryti lietuvišką organizaciją, ateiviai
i rankų nenuleido, supratę organizuoto
darbo reikšmę ir vienybės naudą, dar
To paties lietuvio kolonisto gyvenamas namas su didesniu užsidegimu spietėsi krūvon
po 10 metų.
Tais metais esant didelei darbo jėgos
Organizacijai veikti reikalinga turėti
paklausai, jaunuoliai emigrantai iš fazen
paruoštą ir narių priimtą programą išdės dų veržėsi miestan ir, užmezgę pažintis
tytą organizacijos nuostatuose. Visą šitą su čia gyvenančiais, didino visuomenines
darbą apsiėmė atlikti pats vadovas — V. jėgas organizuotis. Nusivylę nevykusiai
sukurta sąjunga “Brazilijos Lietuvių Suti
Žara kaus kas. Pavestą jam darbą atliko:
surašė įstatus, juos užregistravo, pats pa sivienijimu“, tos pačios sąjungos autoriai
sirinko patikimų žmonių valdybą, o sa nutarė steigti naują organizaciją, pavadin
ve pasiskyrė pirmininku. Revizijos komi darni ją “Brazilijos progresyviai lietuvių
sijos nebuvo. Jo manymu — tokia komisi- kultūrinė bei ekonominė sąjunga Aušra
ja nereikalinga. Ir taip sutvarkąs organi 1927 m. liepos men. pirmą dieną, Jonas
zacijos reikalus, pradėjo ir nario mokes Stankaitis pranešė tautiečiams, kad São
Paulyje pradėjusi veikti nauja sąjunga
tį imti iš narių “Brazilijos lietuvių susi
vienijimo“ vardu. Mat, tokiu vardu pava “Aušra” ir kvietė lietuvius stoti jon na
dinta buvo pirmoji lietuvių organizacija. riais prie lietuviško kultūrinio darbo.
Sugretinus sambūrio organizavimosi eigą Lietuviai sujudo, ypač jaunuomenė verir pradėtą veikimo darbą anais laikais,
žėsi prie darbo.
{bus dauqiau)

Í

t

S

— Mes statome elektros laidams stulpus Didžiajame San Pauiy. Tada
požeminių įtaisymų nebuvo. “Light" kompanijos darbininkai lietuviai
prie elektros darbų 1928 m.

daug panašumo rasime dar ir šiandien
pas egzistuojančias kolonijoje organiza
cijas. Paveldėjimo ypatybės? ... Nuo
1927 m. lietuvio, pradedančio kurtis ūkyje, kolo 1927 m. balandžio mėn. lietuviai jau tu->
rėjo savo tautinį, legaliai veikiantį susivie
nisto gyvenamas namas Vila Siivania.
nijimą, pavadintą “Brazilijos Lietuvių Su
i
sivienijimas“. Pagal įstatus, organizacija
galėjo būti suspenduota ar visiškai užda
I
MÉDICA - GYDYTOJA
ryta tik Lietuvos konsulo nuožiūra.

^Hlra. HELGA HEHIHG
HOMENS SENHORAS

CRIANÇA*

Rua Quartim Barbosa, 6
-B. do Limit
Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs*

l

Kaip matome, jau tada lietuviai galvo
jo apie konsulato įsteigimą ir savo orga-

j

BAZAR

i

SVEIKAS

i
?
4

2
fibrinu* ums iojinha de presentes,
I papelaria, artigos lituanos e religiosos,
Veftham eontm^r^os.
J
f
Muito gretas .

į
j,

»

t Iveny — Ana tewfeg — Stóa — Emilia |

f

RUA DAS ROSEIRAS, N°411
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SKAITYK IR PLATINK

KALBAMA LIETUVIŠKAI

4.

“MŪSŲ LIETUVĄ “

MÚSU

KELIONES j LIETUVĄ

LIETUVA
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Išleido PLJS 1985 metais
Tęsinys iš pereito numerio
TARYBINIO GYVENIMO
APIBŪDINIMAS

Reikia susipažinti su sovietine sistema
prieš aplankant Lietuvą.

<

Lietuvoje yra deficitų (trūkumų/. De
ficitinės prekės dažnai keičiasi, tad vieną
dieną gali būti pilna dantų pastos, o ry
toj — jau jos nebėra.

Eilėse laukimas yra kasdieninis "užsiė
mimas".
Kyšiai, vagystė ir blatas (t.y.pažintys)
padeda žmogui verstis sovietinėje siste
moje.
Saugumas dažnai seka žmones.

žiūras.
Iškabintuose plakatuose ir visuose laik
raščiuose yra pilna propagandos.
Nepasitikėjimas žmonėmis dažnai suar
do santykius su jais.

Skirtingos situacijos išreikalauja skir
tingas kalbas: privačios kalbos labai ski
riasi nuo viešųjų.
Reikia prisiminti, kad draugų, giminių
apklausinėjimas vyks Jums išvažiavus.
Depresija yra ne tik asmeninė, bet ir
tautinė — juk Lietuva yra okupuota.

BRUNA MATELiONYTÉ su vyru LIUZ BARBARO praeitą savaitą,
beveik tuo pačiu laiku atšventė gimtadienius. Čia jie su savo turtu:
įsūnytais vaikais PAULIUKU ir ANA SILVIA .
Linkime ligiauių metų, daug laimės ir Dievo palaimos su toriu gra

žiu prieaugliu.

Nuotr. P. Rukšio

gydytojams vežkite stetoskopus, o meni niniai radijai (jaunimo tarpe vadinamieji
ninkams braižymo pieštukus ir t.t.
"boom boxes)
Dolerinėje klauskite giminių, ko jiems
visokiausia informacija, naujausios ži
reikia.
nios (pasaulinės ir profesinės)
\

Beveždami dovanas prisiminkite, kad
muzika - populiarios plokštelės, ka
Jūsų giminės, draugai gyvena už geleži
setės
Vaikų auklėjimas, išmokslinimas irgi
nės uždangos — jiems trūksta žinių, jie
Nepamirškite, kad cigaretės ir kramto
skiriasi nuo to kas yra laisvame pasaulyje, viskuo domisi. Net mums eiliniai dalykai
ma guma gali Jums padėti "susipažinti".
Reikia pakartoti Lietuvos istorijų prieš jiems įdomūs, pvz. Lietuvių Operos priJeigu patys galvojate ką nors specifi
statymo'proga gali kilti įdomios diskusi
kelionę — ten ji yra suklastota.
jos.
nio įsigyti beviešėdami Lietuvoje, iš
Verta pasiteirauti apie kerinę prievolę.
anksto parašykite giminėms savo pageida
Važiuokite su mintimi, kad paliksite
Tautiniai (arba tarptautiniai) santykiai
vimu: atsiminkite, kad ne viską galima
ir asmeniškus savo atsivežtus daiktus,
tarp respublikų nėra tokie draugiški, kaip
nusipirkti įėjus j parduotuvę. Tuo pačiu
ypač rūbus.
okupantas giriasi
atsiminkite, kad dovanų išvežimas iš Lie
Šiuo laiku pageidaujamos dovanos:
tuvos yra komplikuotas — reikia įsigyti
BUITINIAI DALYKAI/ DOVANOS
aspirinas, vitaminai, šiaip vaistai,
atitinkamus leidimus.
Nereikalaukite įrodymų iš giminių ar
lietuviški lipinukai, sagtukai (ypač iš
LABIAUSIAI LAUKIAMOS DOVA
draugų, kad jie naudoja Jūsų atvežtas do
šokių ir dainų švenčių)
NOS YRA DŽIAUGSMAS, INFORMA
vanas. Gal jie jas yra pardavę ar išmainę,,
CIJA IR VILTIS.
"t-shirts" (ypač su lietuviškais užra
o jums nenori to pasakyti.
šais)
KAS JŪS NUVAŽIAVĘ
Dovanas pirkdami atsižvelkite į gimi"trumpų bangų" radijai ir magnetofon i ų a r d ra u g ų p rof es i jas ar interesus, pvz.
Jus važiuojate iš laisvo krašto į oku

Rusifikacija yra kasmet stiprinama.

COMERCIAL SWSfl
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
a o*
I*
“ '
o

V W,SK,ES ’ CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.
4

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa. 7 » CEP 03140 - Fone: 215-6227 - Vila Zeiina - ST. Paulo
JBOÜE

™

puotą — Jus esate specialūs žmonės. La
bai mažas skaičius lietuvių turi glaudų
kontaktą su užsieniečiais, dažnai girdėsi
te, kad jus "iš tenai". Žmonės į jus žiuri
kaip į tiesos šaltinius, tai ir būkite tiesos
šaltiniai. Visur bus palengvinimų, kuriais
okupantas nori Jums įrodyti, kad "viskas
gerai". Jums retai reikės stovėti eilėse,
būsite vedami per gražiausius rajonus, res
toranuose Jums visuomet bus vieta.
Bus daugiau
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Halina Mošinskienė
LIETUVEI MOTINAI SVETUR

..." palikpme savąją žemės grožį, gimtą
ją pastogę, tėvus, gimines, draugus. Pali- ;
kome tėvynę baimėje, kad nenuskriaus-«f
tų šeimos okupantas žiaurus".

Čia pateisinsiu savo straipsnelį, kuriuo
noriu pasveikinti visas motinas lietuves,
antrojo pasaulinio karo pabaigoje palikus
sias savo tėvynę su savo vaikeliais glėbyje.

MŪSŲ LIETUVA

SVEIKINAM
mielą ir gerbiamą

14

f;.

•

80-tų metų gimtadienio proga linkėdami jam daug
laimės, džiaugsmo, geros sveikatos ir gausios Dievo pa S
laimos. Jis mums davė šliūbą, palaimino sidabrinę ir
auksinę vedybų sukaktį, tai dabar laukiame kad galėtų
palaiminti ir deimantinę mūsų vedybų sukaktį.

Jei Lietuvos Nepriklausomybės laikais,
kai raštas visomis pajėgomis kūrė savo
ateitį, buvo daug kam sunku prisitaikyti - tančių po karo pabėgėlių, išsisklaidžiusių
ypatingai subrendusiose šeimose — žmo po įvairius laisvus kontinentus lietuvių,
nės ieškojo "laimėjimų" svetur — tai bu kuriuos priėmė daugumoje JAV-ės, Ka
vo 1926 — 1932 metai.
nada, Brazilija, Australija, N. Zelandija,

g

Albina ir Kazimieras
Ambrazevičiai

I

Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? — Mamytė, mamytė.

Kas perdien su manim nepailsus
Bėgo, bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? — Ji mamytė, mamytė.

1940 m. Lietuvos okupacija rusų So Venecuela, Argentina — dar visa gausa
vietų kariuomenės buvo visai tautai bai yra likusi Europoje Vakarinėse valstybė
sus smūgis, ypatingai pajutis "Didžiojo se, motina lietuvė visur stengėsi išlaikyti
lietuvišką šeimą.
brolio" geležinį kumštį pasireiškusį
Kas šiltais patalėliais paklojo
1941 m. birželio 14 d. teroristiniais išve
Jei domimės liet, spauda, galime pa
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
žimais visai nekaltų žmonių j Kazachsta stebėti, kad šiandieną moterys daugu
Kas kaip angelas sargos rymojo
no dykumas ir Sibiro tundras. Jas sustab moje turi stambias pozicijas P. Liet.
Per naktis prie manęs? — Ji — mamytė.
dė Vokietijos Hitlerio paskelbtas karas
Bendruomenėje — jaunosios kartos stip
Sov. Sąjungai tų pat metų birželio 22 d.
riausios pajėgos. Pasaulio Lietuvių Sąjunpaskelbtas karas. Komunistai traukėsi
goję, ‘ Ateitininkų Federacijoje , Lietudrauge su rusų kar. daliniais į Rusijos gi vių Švietimo vadovėliai, jaunimui skirto
lumą. "Raudonąją Žvaigždę" sudaužius, je spaudoje — moteris vadovauja. Ne tik
Vokiečių "Svastika" — naujas teroras —
moteris bet šeimps motina.
savo "Gott mit ūns" — užgožė bet ko
Tuo pačiu noriu pagerbti ir moteris
kias laisvės viltis Lietuvai.
— motinas Brazilijoje, tas kurios išauklė
1944 m. jausdami vokiečių pralaimė
jo ir subrandino savo kartos prieauglį
jimą visuose frontuose, ir vėl besiarti
lietuviais susipratusiais. Motinas savyje .
nant "išvadavimui", kas galėjo, traukėsi
viešumai užsidariusias bet kalbančias
iš Lietuvos j Vakarus. Nes buvo aišku,
savo vaikų darbais ir prieraišumu prie sa
Vakaruose vis rasis kelias į kt. laisvuo
vo etninio statuso.
sius kraštus karui pasibaigus.
Motina — šeimos širdis ir ugnis savitar
Taip bėgo, kaip kas išmanydamas, su
pio bendravimu.
šeimomis, ypatingai motinos su vaikais.
Motina — neišsenkamu kantrumo jėga.
Labai daug tragiškų išsiskyrimų įvyko,
Motina — vienintelis patikimas palydo
nes vyrai buvo pareigose, tai siuntė žmo vas vaikų gyvenimo kelyje.
nas vienas su vaikais ir atvirkščiai. Paša-'
Motinos netekus — lieka neužvaduo
kojimui nebūtų galo.
jama tuštuma.
Štai čia ir sustosiu. Pirmiausia prie tų
Tad su Vytės Nemunėliu (Br.Brazdžio
motinų , kurios pabėgime neteko savo
niu) prisiminkime ir savo anūkams pa
vaikų ir jų tėvų. Prie vaikų kurie neteko skaitykime:
savo motinų ir tėvo. Ir prie tų motinų,
MAMYTĖ
kurios, kurios savo drąsa ir vitaliniu ins
Gegužės 1 d. São Cristóvão ligoninėj
tinktu išgelbėjo savo šeimą. Iš 500 tūks- Kas paleido kaip margą drugelį
mirė ANTANAS MUSTEIKIS. Gimęs
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Utenoj 1928 m., dar kūdikis buvo at
vežtas j Braziliją 1929. Gyveno São Pau
NAUJI KK FONDO RĖMĖJAI AR PAPILDYTOJAI
le, M oo ko j. Vedęs Joaną Karmos, išau
Cz. 150,
gino tris vaikus: Antonio Carlos, Vania
10. Vaclovas Kontautas.................................................................
13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atm.......................... Cz. 100.Maria ir Joaė Roberto.
Cz. 200,23. L.K.B-nės choras a.a. Alekso Vinkšnaičio atm^....................
Nuo kiek laiko kamuojamas vidurių
24. Kazys ir Algirdas Baužiai a.a. Anelės Baužienės atm...... Cz5.000,
ligos, ypač paskutiniu metu daug išken
25. Bronius Skadas a.a. Martyno, Kazio, Antano, ARpijos
tėjo. Bet viską pernešė kantriai ir su pil
na sąmone. Aprūpintas ligonių sakra
ir Renato Skado atm.......................................................... • • Cz2.500,mentais, atidavė Dievui savo sielą, šauk
26. Albertas Zinevičius................................................................... Cz. 100,27. Viktorija Zarakauskas Zinevičius................................... • • • • Cz. 100,damasis šv. Juozapo globos. Buvo palai
dotas Brás kapinėse.
PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
7-tos dienos Mišias atlaikė kun. Pr.
ĮRAŠYDAMI JUOS Į KK FONDĄ
Gavėnas šv. Kazimiero parapijos koplyCIO].

MŪSŲ

LIETUVA

MUSŲ ŽINIOS
GEGUŽĖS 13-TĄJĄ, kaip viso pasau
lio lietuvių MALDOS ir ATGAILOS DIE
NĄ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR PASAU
LIO TAIKĄ, Šv. Kazimiero parapijoj atšvęsime paskutinį mėnesio sekmadienį,
GEGUŽĖS 31 DIENĄ, kartu su JUBILIE
JINIU METU PROGRAMA.

Šio "ML" numerio

GARBĖS L E I D
KwiFELI KSAS JOKUBAUSKAS
Ištvermingam lietuviškos spaudos rėmėjui gili padėka ir
nuoširdžiausi linkėjimai geros sveikatos ir gausios Vieš
paties palaimos.

Redakcija ir administracija

Braziliją. Japonų kilmės studentė Marga
rete lankėsi šv. Kazimiero parapijoj prašy
Fr. José Alberto Minderas, SCJ, (širdama informacijų ir medžiagos apie lie
dietis) iš Taubatės praneša, kad šio mė
tuvių imigraciją į Braziliją. Davus pirmus
nesio 23 dieną su trim kitais tos vienuo bendrus nurodymus ir žinias, buvo pa
lijos broliais bus įšventintas diakonu
klausta, kas ją supažindino su lietuviais.
(taigi maždaug už metų — kunigu).
Studentė atsakė, kad turėjo santykius su
' Janete Nikitin Ziziene. Sveikiname JaneNaujasis diakonas yra uolus ML-vos
tę, kad įstengė suįdominti japonikę apie
skaitytojas ir domisi lietuviškais reika
lietuvius. Dabar mėgink sudominti kokį
lais.
"lietuviuką" apie savo senelių ir tėvų imi
Jam geriausi linkėjimai gausios Vieš
paties palaimos pasirinktam Dievo tarny graciją į Braziliją.
bos kely.
Ir priminimas mums visiems, kad turi VEIKLOS KALENDORIUS
me kasdien ir karštai prašyti Viešpatį
Gegužės mėnuo:
pasiųsti "daugiau darbininkų į savo Pjū
13 — Metinės Lietuvos paaukojimo
tį" — sužadinti daugiau "misionierių"
Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai — Viso
iš mūsų tarpo ne tik mūsų kolonijoms
pasaulio lietuvių Maldos ir Atgailos Die
išeivijoj, o ir pačiai Lietuvai, kur kunigų na už Lietuvos laisvę ir pasaulio taiką.
prieauglis sistematiškai varžomas.
Šv. Kazimiero parapijoj šventė nukelta j

ŠVENTINAMAS DIAKONU

SVEIKINIMAI IŠ EUROPOS

Keliaudami po Europą ir ypač grožė
damiesi Italijos ir Como ežero grožiu,
Elizabete Bumblytė su vyru Alfonso Pin
to siunčia sveikinimus mielam tėveliui
Aleksandrui ir per jį visiems draugams .
bei S. Paulo lietuviams. Dėkojame už
sveikinimus, linkime gražiai praleisti atostogas ir laimingai sugrįžti namo.

gegužės
31.
«
*
17 — Motinos Dienos minėjimas Lie
tuvių Sąjungoj.

RELIGINIS MOTINOS DIENOS
PAMINĖJIMAS
Šv. KAZIMIERO PARAPIJOJ mišiose
uš motinas buvo daugiau žmonių, kaip
paprastai., tik nebuvo giedama. Taip pat
buvo mišios už Stepą Narušį(8 mėn. nuo
mirties.
Šv. JUOZAPO PARAPIJOJ, sakoma,
buvo mažiau žmonių, bet buvo, kaip pa
prastai, giedama Litanija

l PARQUE DAS NAÇÕES lietuviškas
mišias susirinko daug žmonių- Mišios bu
vo laikomos seselių Pranciškiečiu koply
čioje ir jose dalyvavo seselė Claraf Aldona
Burogaitė). Buvo gražiai giedama vado
vaujant Albinui Budrevičiui.
Seselė Clara stropiai mokinasi lietuviu
kalbos per korespondencini kursą ir toj
apylinkėj dabar ieško daugiau kandidatu,
nes randa, kad kursas yra labai geras.

PRAŠYMAS KELIAUJANTIEMS
l LIETUVĄ

24 — Marijos, Krikščionių Pagalbinin
kės, liturginė šventė.

Su ekskursija liepos mėn. važiuoja be
ne 44 asmenys iš Brazilijos. Aš turiu pa
31—16 vai.: šv. Kazimiero p-joj Jubi dėvėtų rūbų siuntą — 1 klgr. svorio, ku
liejinių Metų programa; gegužinės pamal- rią norėčiau perduoti savo vargstančiai
dos; Gegužės 13-tosios šventimas su padraugei Lietuvoje. Kas iš Jūsų galėtų ją
siaukojimu Marijai; Mišios; salėj paskaita priimti ir nuvežti iki Vilniaus?
"Krikščionybė Lietuvoj" ir skaidrių an
Skambinti telef. 263-8360 — Halina
LIUCIJA BANYTĖ, per ilgą Darbo
troji dalis; suneštinės vaišės, pasižmonėji- Mošinskis. Dėl svorio apmokėsiu dole
Dienos savaitgalį, buvo išvykusi Argenti mas.
riais susitarus.
non. Šalia atostogų, atrodo, kad ji ten
8 vai. Mišių nebus.
planavo VOLUNGĖS gastrolę Argentinoj.
Gegužės 4 d. sukanka 1 metai nuo
Birželio
mėnuo:
Ar tai tiesa, reikėtų jos paklausti.
JONO ANTANAIČIO buv. Br. Lietuvių
14 — Brazilų "Diena Maldos už Lietu Sąjungos pirmininko mirties. Būtų labai
MARCELO NAVICKAS, Reginos ir
vą ir kitus kraštus, kur tikėjimo laisvė su gražu, jei Sąjunga paminėtų savo garbin
Antano Navickų jaunesnysis sūnus iš
varžyta" — Gedulingojo birželio ir Lietu gą narį savitarpyje ir įduotų likusiai naš
Parque das Nações, baigė Mauá Inžineri vos Krikšto Jubiliejaus paminėjimas São lei atatinkamą pagarbą: — Galėtų suruoš
jos fakultetą, Diplomų įteikimo iškilmės Paulo katedroj: pamaldos 10,30 vai.
ti kuklią "akademiją", savitarpyje, jei
buvo Anhembi suvažiavimų rūmuose.
dar patys vertina savo laimėjimus.
28 — Lietuvos Krikšto Jubiliejaus iš
Sveikiname naują inžinierių ir linkime
kilmingas minėjimas Vilniuj ir Rompj;
geros sėkmės ir didelio pasisekimo.
Mano šeimos — Mošinskių vardu svei
arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacija
s’v. Petro bazilikoj; šv. Kazimiero parapi kiname 4.V. Prel. PIJU RAGAŽINSKĄ
JAPONAI APIE LIETUVIUS
joj Jubiliejinių Metų programa, jungiantis jo 80-mečio Jubiliejuje. Linkime stiprios
S, Paulo universiteto studentė rengiasi1 su v’so pasaulio lietuviais Jubiliejaus šven sveikatos, ilgų metų, neveltui išgyventu
gyvenimo vaisiais gėrėtis darbuose kurie
rašyti studiją apie lietuvių imigraciją į
-,mejungė lietuvius išeivijoje j bendrą šeimą.
Ilgiausių metų.

CURSO C® [PARDUODAM E
AUDIOVISUAL

A ir H. Mošinskių šeima linki.
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LIPINĖLIUS - Adesivos

DO I DIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tél.273-0338

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

AR ŽINOTE, KAD

V, ZE LINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE
AV. ZELINA, 831 ?

