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LAIŠKUOSE IŠ LIETUVOS

Gatvėse žmonės giedojo, dainavo,
deklamavo eilėraščius
Prieš mane ant stalo guli du neseniai
gauti iš okupuotos Lietuvos laiškai, ku
riuose atsispindi tikrasis gyvenimas.
Nors ateistinė propaganda tenai naudo
jasi visomis privilegijomis, bet žmonės
tebevertina pastovias religines ir tauti
nes vertybes. Be reikalo propagandistai
giriasi, kad Katalikų Bendrijos reikšmė
ir įtaka Tarybų Lietuvos gyventojų tar
pe sparčiais šuoliais nyksta ir priskaito
apie 50°/o netikinčiųjų. Iš tikrųjų ma
tome kg kitą.

Krikščionybės sukaktis
Krikščionybės sukaktis buvo gražiai
paminėta ne tik Vilniuje ir Kaune, bet
i^r parapijose. Gautame laiške, kuri para Taufinįą šokių grupė "AUŠRA", sėkmingai dalyvavusi S. Paulo Japonų Kultutos Centro sureng
se Vienas unigas, S aitome. Kriks io- tame xvi-me Tarptautiniame Folklorinių Šokių Festivalyjesp^lio 3—4 dd., buvo vienintelė, ku—
nybes jubiliejus gražiai praėjo. Pasiren- rios nuotrauka buv0 atspausdinta FOLHA DE S. PAULO dienras'tyje. Sveikiname "AUŠRĄ"
ge ne tik choras su savo programa, bet > su gražiu
ir propagandine organizacija.
reikėjo ir parapijos gyvenimą kuo nors
mės — arkivyskupo J. Matulaičio mirtin- ma... Dabar yra išleista pora knygų
atžymėti. Įsigytas buvo jubiliejinis meda
gųjų palaikų iš buv. sarkofago į čia pat apie Lietuvos krikštą ir kryžiuočių inlis, jubiliejinė vėliava, penketas naujų ar jo garbei paskirtą altorių perkėlimas.
Grygas bei popiežių bules. Savaip komennotų, didesnė graži komuninė. Tai vis
Žmonių buvo susirin.kę iš visos Lietuvos, tūojant ir darant išvadas, susipažinti
teko pabėgioti, o po kelionės reikėjo
Viskas praėjo labai tvarkingai. Į bažny- naudinga . Ig. M.
poilsio jėgoms atgauti. Liepos pirmąjį
cią leido liaudį tik su bilietais, o šiaip
sekmadienį bažnyčioje minėjomeLietubuvo užpildytas ne tik šventorius, bet ir
vos krikšto sukaktuves. Prieš jubiliejaus artimesnės gatvės. Nuotaika buvo labai DVIDEŠIMT PENKI SENATORIAI
.
minėjimą turėjome trumpas rekolekcijas. pakili. Milicija, inspekcija ir draugovi- • PAREMIA VYSKUPĄ STEPONAVIČIŲ
Po iškilmingų pamaldų pačioje bažnyčio ninkai labai mandagiai nurodinėjo :kšDvidešimt penki senatoriai spalio 22
je buvo surengtas montažas, prisimenant teles atvažiavusių mašinoms pastatu i.
d. laiške kreipėsi į Sovietų Sąjungos Re
visų Lietuvos 600 metų svarbesnius išgy Tik vienas vyskupas dėl ligos negalėjo
liginių reikalų tarybos pirmininką Konsvenimus. Buvo įpintos populiariausios
dalyvauti, o šiaip visi dignitoriai atvyko, tantiną Karčevą dėl Vyskupo Julijono
giesmės ir dainos, paminėti visi Lietuvai Gatvėse šventoriuje ir aikštelėse usibūrę Steponavičiaus jau daugiau kaip 26 menusipelnę žmonės. Minėjimas tęsėsi 3,5
žmonės giedojo įvairias giesmes, sakė
tus užsitęsusią tremtį. Atkreipdami K.
vai,, p žmpnės nesiskirstė iki pabaigos"'. kalbas, dainavo jau dabar himnu tapu Karčevo dėmesį į tai, kad spalio 18 d.

Kitas pažįstamas, pasaulietis, savo
laiške rašo: "Čia mes taip pat pagal gali
mybę įvairiose vietose atšventėme krikš
to jubiliejų, užbaigdami rugsėjo 13 d.
Šiluvoje, kur buvo susirinkusios minios
žmonių. Dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai, daug kunigų,
Turėjau tiek sveikatos, kad galėjau būti
maldininkų tarpe - susikaupti prie Juo
zapo kapo (vysk. Matulaičio — Labuko,
Ig.M.) ir prie kapo Kazimiero Balkūno
(advokatas, buvęs Sibiro tremtinys, Ig.
M.,), kuris prieš keletą metų buvusių
gimnazistų atlydėtas į Šiluvos kapines.
Gėlės, kurias padėjau visų mūsų vardu,
solidarizuoja mūsų pagarbą į amžiną
polsį pasitraukusiems draugams".

sią Maironio "Lietuva brangi, mano tė Vyskupui Steponavičiui sukako 76 me
vyne" ir kitas patriotines giesmes, sakė tai, senatoriai prašo Karčevo pasirūpin
eilėraščius — niekas jiems netrukdė".
ti Vyskupo sugrąžinimu į Vilnių, kad
jisai vėl galėtų eiti Vilniaus Arkivysku
"'Glasnost" Lietuvoje
pijos apaštalinio administratoriaus pa
Toliau tas kunigas rašo: nŠiais metais reigas.
jaučiasi saikingas palaisvėjimas. LaikrašLaiško pradžioj senatoriai išdėsto
čiuose yra straipsnių, apie kuriuos anks priežastis dėl kurių Vyskupas Stepona
čiau net nesapnuota. Suretėjo antireligi- vičius buvo ištremtas, būtent kad atsisaniai straipsniai". Antrame laiške pažįsta- kė kunlgamsTsaVyti/kad nekat^chizu^
mas pasaulietis patvirtina: "Gyvenimas tų jaunimo, neleistų jam dalyvauti reli
pas mus darosi atviresnis ir įdomesnis. ginėse eisenose, uždraustų vaikams būti
Laukiame pilnesnių persitvarkymo poc klapčiukais. Be to, sako senatoriai, vys
slinkių. Jau dabar atsilanko iš kitų kraš kupas priešinosi valdžios pastangoms
tų vienas kitas dvasiškis. Šią savaitę vie kištis j seminaristų kunigystei bei į semišėjo Kaune Brazilijos vyskupai su primų • na rijos fakulteto paskyrimus.
Nors buvo darbo diena, Kauno bazilika
Senatoriai pažymi, kad Vyskupas
buvo sausakimša. Ta proga susitikome
Palaimintojo palaikai
visi Kaune ir netoliese gyvenantys gimna- Steponavičius jau daugiau kaip 26 mene-
^us vargsta .tremtyje nors jis niekas rie
Štai tolimesnė ištrauka iš to paties ku zijos laikų draugai. Visi atrodo palygin- tus
nigo laiško: "Liepos 12 d. Marijampolė ti sveiki, tik senatvė be išimties visus rie- buvo nei formaliai apkaltintas kokiu,
nors prasižengimu prieš valstybę nei vaivalje (dabar Kapsuke) buvo didžiulės iškil- čia, bet tai natūralu ir savotiškai links-
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"NOSSA LITUANIA"
Atskiro numerio kaina Cz. 10,00
Metine prenumerata Brazihjc^ Cz. .500,00
| P. Ameriką oro pastų: 45 Dol
Prenumerata paprastu pašris i užsto): 35 Dol
Prenumerata oro paitu šiaurės Amorikons^O Dol l tolimus kra/tas: 75 Dol
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cz. 800,00
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz. 600,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anunocs) mokami ui skilties (Coluna) centimetrą Cz. 30,00
UI skelbimą kalbą ir turinį, Redakcija neatsako.
Rainiai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtimi iánàâkà Redakcijos bd leidėjų nuomonę
čekius, Perlaidas'ir admiatetracinius laiškūs rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

- kas iš karto pridavė koncertui profe
sionalų ton$ ir, be abejo, papildė dainų
jaunatvišką skambesį. Dabartinių laikų
naujovišku muzikos instrumentu "syn
thesizes" grojo Aleksas Brovedoni, gi
tara - Arūnas Bruožis (kurį vėliau isgir
dome ir kaip vieną iš dainininkų), būg
nais energingai švaistėsi Denis Staitis ir
mažiau įprastu lengvai muzikai instru
mentu — violončele grojo Ieva Brovedani. Pianinui, kaip visada atstovavo Zita
Prašmutaitė.

Repertuaro dainos buvo naujos ir įvai
rios, nuotaikingai atliktos jaunų daini
Vartų parapijos klebonas kun. Augusti
ninkių Virginijos Bruožytės ir Birutės
kupo ilgametis baudimas senatoriams
nas Steigvilas, MIC. Ant stiebo buvo iš
Kymantienės. Čia skubu pridėti, kad
atrodo "neįtikimas".
kelta Lietuvos vėliava. Lietuviai sugieadelaidiškis Petras Račkauskas koncer
dojo Tautos himną. Pagrindinį žodį tri
to metu atliko tris solo dainas ir visą eile
Toliau laiške cituojamas Aleksandro
būnoje tarė lietuvaitę Joaną Masevičiūdainų kartu su "Svajonėmis". Girdėjo
Yakovievo, dirbančio Valstybės ir Tei
me kompozitorių sukurtas dainas, har
sės Institute Sovietų Sąjungoje, teigimas tę vedęs Lanuso burmistras Manuelis
Quindimilas. Dvi valandas truko tauti
monizuotas liaudies dainas ir labai seno
"Washington Post" dienraštyje, kad ga-(
viškas liaudies dainas, kurios buvo atlik
limas dalykas, jog sovietų valdžia panai nių šokių programa, kurion įsijungė ir
tos tikrai pasigėrėtinai. Išskirtinai gražų
Susivienijimo lietuvių Argentinoje an
kins vidine tremtį. Senatoriai stipriai
įspūdį paliko "Vestuvių rauda", kurią
pasisako už tokią reformą, bet priduria, samblis "Dobilas". P. Ciabio pranešimu,
"Svajonės", apsirengusios lietuviškais
kad dėl vyskupo amžiaus bei jo ilgų me rugsėjo 15 d. mirė burmistro žmona
tauriniais rūbais, dainavo be akompani
Joana Maseviciuté-Quindimil, palikusi
tų tremtyje, jis turėtų būti tučtuojaus
mento. Senovės liaudies dainą "Pasiplū
paleistas, nelaukiant reformų pravedimo. liūdintį vyrą Manuelį, tris dukras su šei
momis, keturis vaikaičius bei kitus gimines. do antelė" atliko kvartetas sudarytas iš
Šio laiško iniciatoriai buvo senatoriai
"Svajonių", Petro Račkausko ir Arūno
ŠIRDIES TRANSPLANTACIJA
Donald Riegle (demokratas iš MichigaBruožio. Tai labai sena daina — gūdi, pa
VILNIUJE
no) ir David Durenberger (respublikonas
slaptinga, pareikalavusi didelio daininin
iš Minnesota), kurie sutiko pirmininkau
Prieš mėnesį, Vilniuje buvo padaryta
kų susikoncentravimo ir klausytojų tar
ti naujai įsteigtai Senato Lietuvos Kata pirma širdies transplantacija Lietuvoje.
pe iššaukusi didžiulį susikaupimą bei įvei
likų Religinės Laisvės Grupei. Sis laiškas Pacientas, Albinas Penkauskas, su perso tinimą. Dainos buvo gerai išbalansuotos,
yra pirmasis tos grupės veiklos projektas. dinta širdimi gyvena jau daugiau kaip
todėl kiekvienas, atsilankęs į šį koncertą,
Senato grupė, kaip ir panaši grupė Atsto mėnesį laiko ir jaučiasi gerai. Operaciją
išsinešė ką nors mielo, atmintino.
vų rūmuose, glaudžiai bendradarbiauja
įvykdė Prof. A. Marcinkevičių:), Lietuvos
Kaip rr visuose koncertuose, "Svajonėssu Lietuviu Informacijos Centro skyriu Širdies ir Kraujagyslių, Chirurgijos Centre.
savo išvaizda ir scenos apranga publikos
mi Washingtone.
Iki praėjusių metų tokios operacijos
taip pat neapvylė. Jos rūbus keitė net ke
nebuvo
leidžiama
daryti
ne
tik
Vilniuje,
Neįskaitant senatorių Riegle ir Duren
lėtą kartų, nepamiršdamos ir tautinių rū
ir
visoje
Sovietų
Sąjungoje.
bet
berger, šie senatoriai taipogi pasirašė spa
bų. Savo apranga neatsiliko ir vyrai.
PUIKIAI
PAVYKĘS
"SVAJONIŲ"
lio 22 d. laišką: Alfonse D'Amato, Jo
Ir dainos, ir muzika, ir pats koncerto
seph R. Biden, Jr., Jeff Bingaman, Rudy
KONCERTAS
atlikimas buvo publikos šiltai įvertinti ii
Boschwitz, Quentin N. Burdick, John H.
Antrasis "Svajonių" koncertas, įvy
gaiš aplodismentais ir net švilpimais. Atsi
Chafee, Kent Conrad, John C. Danforth, kęs Adelaidėje rugsėjo 27 d., sutraukė į
dėkodamos "Svajonės" padainavo dar
Christopher J. Dodd, Pete V. Domenici,
Lietuvių Namus virš 200 klausytojų.
dvi dainas, iš kurių paskutinioji - "Wal
John F. Kerry, Frank R. Lautenberg,
Vieniems iš jų jau buvo tekę anksčiau iš
zing Matilda" turėjo lietuviškos Jaunimo
Patrick J. Leahy, Carl Levin, Spark M.
girsti Australijos lietuvių tarpe pagarsė
Kongresui pritaikytus žodžius. Šia "nau
Matsunaga, Howard M. Metzenbaum, Da jusias "Svajones", kitiems - tai buvo
jai sukurta" daina "Svajonės, gastroliuo
niel Patrick Moynihan, Frank H. Murpirmas kartas. Kad jų koncertas sutrau
damos Amerikoje, populiarino Australi
kowski, Don Nickies, Claiborne Pell, Lar kė tiek daug klausytojų, yra įrodymas,
joje įvyksiantį 6-jį Pasaulio Lietuvių Jau
ry Pressier, Paul Simon, ir Timothy E.
jog gražiai padainuota daina visuomet
nimo Kongresą.
Wirth.
(LIC)
mielai laukiama ir sutinkama lietuvių
Reikia pripažinti ir kartu pasidžiaugti,
publikos, nežiūrint kiek kartų jį buvo
ARGENTINA
kad turime gražaus, talentingo ir veik
girdėta.
laus lietuviško jaunimo ir Australijoje.
Ateivių alėja rugpjūčio 23 d. buvo
Klausytojai, susirinkę į šį koncertą,
pavadinta Rivadavia gatvė Buenos Aires
Dėkodami rengėjams už gražų koncer
buvo
maloniai
nustebinti
nauju,
skirtin

priemiestyje Lanuse. Iškilmėje dalyvavo.*
tą, linkime sėkmingo Kongreso Australi
gu
prupės
pristatymu.
Scenai
atsidarius,
apie 20 tautybių, sutelktų joms skirto- 1
jos lietuviu jaunimui. -Janjna. v.nė
išvydome jaunų instrumentalistų grupę
se aikštelėse prie Ateivių alėjos. Lietu
vos vardo aikštelę pašventino Aušros •.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.
Minj-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
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Magdalena Vinkšnaitiene
EKSKURSIJA l LIETUVĄ
(tęsinys iš "ML" nr. 43)

Aplankome Trakus

Traku miestas randasi 28 km. nuo Vil
niaus. Prie Traku yra keli dideli ežerai,
kurių didžiausias vadinasi Galve. Jo plo
tas yra apie 400 ha. Ežere yra 20 įvai
raus didumo salų. Dabar ežerai yra pla
čiai naudojami vandens sportui ir vasaro
jimui.
Istorijoje yra minimi senieji ir naujieji
Trakai. Tai istorinis miestas, pagarsėjęs
stipriom tvirtovėm apsigynimui nuo prie
šų. Trakuose buvo pastatytos 2 pilys.
Viena pusiasalyje, o kita Galvės ežero sa
loje. Abi pilys šimtmečių bėgyje apgriu
vo, bet salos pilis, kuri buvo didesnė,
virtesnė ir įdomesnė, dar lenkams val
dant Trakus, buvo pradėta 1929 m. res
tauruoti. Darbai vyksta dar ir dabar. Pi
lis yra tokia didelė, kad jos viduryje yra
kiemas, o šonuose laiptai j viršų. Dabar
šioje pilyje yra įrengtas istorinis muziejus. Yra taip pat erdvios salės, kurių vie
noje yra suolai - tai mes, turistai, susė
dome pailsėti ir pasiklausyti mūsų paly
dovės Inos paaiškinimus. Šioje salėje val
dovai priimdavo iš kitų valstybių garbin
gus svečius.

Trakuose savo buveinę turėjo D.L.K.
Gediminas. Tiktai vėliau, kai buvo įkur
tas Vilniaus miestas, Gediminas perkėlė
Lietuvos sostinę į Vilnių, ir pats ten ap
sigyveno. Trakai pasiliko antroje vieto
je. Juos tada pavedė savo vyriausiam sū
nui Kęstučiui.
Bet ypatingai Trakais rūpinosi Kęstu
čio sūnus Vytautas. Jis senuosius Tra
kus pavedė iš Lenkijos pakviestiems vie
nuoliams benediktinams ir pastatė
jiems didelį, vienuolyną ir puošnią bažny
čią. Tačiau šiandien toje vietoje belikęs
tik nedidelis piliakalnis.

Trakii pilis

aukštos kultūros žmonės. Jie visais laikais gerbė D. L.K. Vytautę ir visą jo
tauią. Jie yra ižvertę net Lietuvos himną
I araimų a ą.
Daugiausia dėmesio Vytautas skyrė
Galvės ežero saloje esančiai piliai. Jis pa
sirūpino pilį gerai sutvirtinti, padidinti ir
išpuošti. Čia jis įrengė ir sau rūmus, kurių
plotas apėmė apie 3000 m2. Pilis bu visi
ypatingai stipri tvirtovė. Daug priešų iš
jos buvo atmušta ir sunaikinta.

Užtat poetas Maironis apie Trakų pilį
rašė:
Pilie. Tu tiek amžių praleidai garsiai.
Ir tiek mums davei milžinu.
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulku.

Naujasis

Vilnius

Pakelyje į Trakus matėme vadinamą
Naująjį Vilnių. Tai rezidenciniai kvarta
lai - Žirmūnai, Lazdynai, Karoliniškės
ir kiti. Namai yra labai ilgi, 5 aukštų
(be keltų) ir kiekviename jų sutelpa
tūkstančiai gyventojų. Netolimoje atei
Trakuose Vytautas taip pat apgyven tyje naujasis Vilnius dar padidės Fabijo
dino karaimus, kurie buvo turkų kilmės, niškių rajonu, kuriame numatoma įreng
bet žydų tikybinės sektos nariai. Apie
ti 12.000 butų, kuriuose galės sutilpti
150 jų ainių Trakuose dar yra iki šių die- gyvent apie 50.000 asmenų.
n«* Pravažiuojant matėme jų mažus me
Piknikas Kernavėje
dinius namelius ir šventovę, vadinamą
Kinete, kurioje dabar yra jų istorinis
Kernavė yra mažas istorinis miestelis >■,
muziejus. Karaimai buvo, palyginus,
prie Neries upės, apie 35 km. atstume

nuo Vilniaus. Kernavės vardas yra nuo
upelio Kernavėlės.
D,L.K. Mindaugo ir Traidenio (aikals
Kernavė buvo pirmoji Lietuvos sostinė.
Aišku, tada turėjo ir pilį - tvirtovę apsi
gynimui nuo priešų. Prie Kernavės yra
sodyba vadinama Krivaikiškiu. Pagal pa
davimus, senovėje ten gyvenęs krivių
krivaitis (to meto dvasininkas) kuris kū
renęs negęstančią ugnį.
Šiandien Kernavėje yra istorinis mu
ziejus, graži bažnyčia ir didelis parkas,
kuriame liepos mėn. 18 d., šeštadienį,
Intouristas surengė iš Brazilijos ir Ąigentinos atvykusiems turistams piknil^.
Svečius sutiko vietos kapela su rhar-'
šu. O vėliau, pietų metu, buvo plati me
ninė programa, kurioje pasirodė gausus
vietinis liaudies meno ansamblis su dai
nomis, deklamacijomis ir šokiais. Artis
tų buvo kelios grupės, o jų amžius maž
daug nuo 6 iki 60 metų.
Piknike dalyvavo, apart organizatorių,
turistų ir artistų, dar ir seniau Brazilijo
je ir Argentinoje gyvenusieji ar gimines
lankiusieji tautiečiai. Taigi, susidarė iš
viso virš 100 asmenų.
Diena buvo labai graži, saulėta ir šil
ta. Miškelyje rūko dūmai, skleisdami,
kepamos mėsos (vad. assado) kvapą.
Laikas tirpo labai greitai, visiems be§ivaišinant sultingais mėsos kepsniais/lietuviška duona ir gaivinančiais gėrimais.
Žinoma, turėjome progos visi tarpusavy
pasikalbėti, pabendrauti.

Pavakare grįžome į Vilnių, j "Lietu
vos" viešbutį su naujais įspūdžiais. Pik
nike visi išmokome mūsų liaudies dainą
"Pasėjau linelius ant pylimo" kernaviečių pridedamą po kiekvieno posmo nuo
taikingą priedą: Lineli, lineli laikas tau
žydėti. Mergele, mergele, laikas tau tekėti.
(Bus daugiau)

_________
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JONO PAULIAUS II
APAŠTALINIS LAIŠKAS
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LIETUVOS VYSKUPAMS
ŠVENČIANT- LIETUVIŲ TAUTOS « KRIKŠTO »

600 METŲ JUBILIEJŲ

Jo Ekscelencijai
Arkivyskupui Liudui Poviloniui,

Kauno ir Vilkaviškio Apaštaliniam
Administratoriui,

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui,
ir visiems Lietuvos Vyskupams

Mylimieji Broliai,

1.
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Tūsų tautos «Krikšto» šeši šimtosios
J metinės, kurias iškilmingai minite šiais
Dievo malonės metais, tiek jums, tiek jūsų tikin
tiesiems sudaro gražią progą sustiprinti tikėjimą,
pagilinti maldingumą, atnaujinti dvasinį gyve
nimą. Šia proga iš visos širdies gyvai ir broliškai
su jumis vienijasi visa Bažnyčia.
Kaip Įvairiomis progomis esu priminęs — pa
vyzdžiui, savo žodyje šv. Mišių metu šių metų
sausio 1 d. — visa Bažnyčia mini drauge su
jumis šią taip reikšmingą sukaktį ir drauge su
jumis «dėkoja Dievui už šią neapsakomą do
vaną » (2 K or 9, 15). Romos Bažnyčia ir visos
broliškos Bažnyčios pasaulyje jungiasi į jūsų
karštą padėkos maldą, kuria dėkojate Dievui
už neįkainojamą «Krikšto» malonę, už gyvą
jūsų tautos atsivėrimą šios malones veikimui ir
už tuos laimėjimus, kuriuos, ji pasiekė, šios ma
lonės veikiama, už tą dvasinę jėgą ir uolumą,
su kuriuo jūsų tėvai saugojo Krikšto malonę ir
ją ugdė šešių šimtų metų istorijos sūkuriuose.
Visuotinė Bažnyčia gerai pažįsta tą didįjį
dvasinį turtą, kurį Lietuvos katalikų bendruo
menė yra paskleidusi ir toliau tebeskleidžia Die
vo tautoje (pig. LG, 13). Visuotinė Bažnyčia
už tai dėkoja ir pripažįsta, kad tame per šimt
mečius besitęsiančiame Kristaus liudijime veikia
Šv. Dvasia, kuri «Evangelijos galia Bažnyčią
išlaiko jauną, nuolatos ją atnaujina ir veda į to
bulą vienybę su Sužadėtiniu - Kristumi »?

3

Kaip žinote, norėdamas išreikšti šią visuo
tinės Bažnyčios vienybę su jumis, šio birželio
28 dieną, tą pačią valandą, kurią jūsų tauta Vil
niuje iškilmingai minės krikščionybės jubiliejų,
čia ant apaštalo šv. Petro kapo aš pats vadovau
siu iškilmingam minėjimui, kurio metu man bus
didelis džiaugsmas paskelbti palaimintuoju di
dįjį jūsų tautos sūnų ir ganytoją: arkivyskupą
Jurgi Matulaiti. Prie altoriaus Šv. Petro bazili
koje šalia* manęs
Europos žemyno Episkopatų
y jivimas ir regimu būdu išreikš
mūsų dvasinę vienybę, mūsų artumą su Lietuvos
Bažnyčia. .
z

■v
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Lietuviu atsiver?^!^<jWrikščionybę Įvyko

keletą amžių vėliau negu kaimyninių senosios
Europos tautų. Patekę tarytum tarp dviejų varžtų
tarp Rytų, iš kur spaudė slaviškos tautos, ir tajp
Vakarų, iš kur veržėsi bauginantis Kryžiuočių
Ordinas, jūsų protėviai jau XIII amžiaus pra
džioje sukūrė nepriklausomą valstybę, kuri
ryžtingai gynė savo nepriklausomybę ir savo
laisvę. Šios ypatingos politinės ir geografinės
aplinkybės leidžia suprasti, kodėl lietuviai ilgą
laiką priešinosi priimti Kryžių iš tų, kurie prieš
juos ėjo su iškeltu kardu ir grasino juos pavergti.
Kaip tik siekdamas išvengti to išviršinio
spaudimo, didysis kunigaikštis Mindaugas 1251
metais nusprendė priimti katalikų tikėjimą ir
pasivedė ypatingai šio Apaštalų Sosto globai,
gaudamas iš popiežiaus Inocento IV karaliaus
vainiką. Tuo pat metu popiežius įsteigė pir
mąją lietuvišką vyskupiją ir patvarkė, kad ji
būtų priklausoma tiktai nuo Šventojo Sosto. Bet
Mindaugo atsivertimas nebuvo atitinkamai pa
rengtas. Dėl to jis sutiko pasipriešinimą tautoje,
kuri nepasekė didžiojo kunigaikščio pavyzdžio.
Jau prieš 1260 metus vyskupas turėjo pasitrauk
ti, ir 1263 metais tragiška Mindaugo mirtis
užbaigė tą trumpai švystelėjusį pavasari.

3.
Reikėjo vėl daugiau kaip šimtmetį laukti,
kol nušvito spinduliuojanti «Krikšto» diena.
Tai buvo užmojis ir nuopelnas žymiojo Lietuvos
sūnaus didžiojo kunigaikščio Jogailos, kuris
1386 metais sutiko priimti katalikų tikėjimą ir
būti pakrikštytas drauge su savo valdiniais. Už
tai jis gavo Lenkijos karaliaus vainiką ir kara
lienės Jadvygos ranką, tos kilnios krikščionės
moters, kuri ir šiandien Krokuvoje yra gerbiama
kaip palaimintoji. Keturių vėlesnių amžių Lie
tuvos istorija yra paženklinta ypatinga bendra
politine bei religine lemtimi su Lenkija.
(Bus daugiau)

■

•
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M O S U MIRUSIEJI

daug tautiečiu iš Mokos, Agua Raza ir V
Zelinos.

7-tos dienos mišios buvo šv. Kazimie
ro parapijos koplyčioj. Vėliniu dieną su
giedotom mišiom velioniui pagerbti.
Daug dirbęs ir beveik visą gyvenimą
paskyręs artimo tarnybai, dabar ilsėkis
ramybėje ir liki gyvas musu įvertinime
ir atmintyje.
P. R.

Halina Mošinskienė

VIETOJE GĖLIŲ - ŽODŽIAI

ANTANAS GOLSKIS
.

i

Palydint Amžinybėn Antaną Golskį,
staigiai mirė spalio 27 d. Su Antano
Golskio mirtimi netekome dideliu'talen- lietuvį, tautietį. Mirtis pasigavo ir nusi
nešė žmogų dar, rodos, tokį sveiką,
tu ir žmonišku vertybių asmenybės.
stipru, visada kur buvus nebuvus susitik
Velionis buvo gimęs Raudondvaryje, davome, rankos paspaudimu jautėme
Kauno apsk. 1908 m. spalio 1 dieną.
artumą lietuvio širdies. — Tik tuo suarBrazilijon atvyko 1927 m. Pradžioj gy
tėdavome. Bet dar menu, kai tekdavo
veno provincijoj ir, kaip daugelis lietu
įvairiuose pobūviuose pasiklausyti jo
viu, turėjo pabėgti iš "fazendos". Atvy "švilpimu" programos, lyg rodos sugrą
kęs į S. Paulo įstojo j miesto policiją.
žindavo mus j praeityje likusiu kluonu
Valsčiaus policijoj buvo gražus būrelis
gurbus, piemenų ir naktigoniu aplinką,
gerai nuaugusiu lietuviu vyru. Antanas
tokią savotiškai jaukią Lietuvos —.anos
Golskis, iki pensijos neapleido darbo
Lietuvos — išlikusios mano atmintyje.
nei vienos dienos, nes niekad nesirgo.
Kas pažinojo arčiau Antaną Golskį,
Salia nuopelnu ir dekoracijų policijoj,
galės daug daugiau apie jį papasakoti, ir
buvo gabus muzikas ir 25 metus grojo
policijos orkestre ir 6 mėtos fegotu Es tai būtu labai gražu, naudinga, ypač bendralaikiu, bendradarbiu pareiga.
tado simfonijoje.
Niekas neprasitarė, niekas nepranešė
Antanas Golskis buvo geras sportinin
— tik dabar, kai maldoje Vėliniu dieną
kas, Lituanikos sporto sąjungos narys,
bėgikas ir, kaip brolis Jurgis, futbolistas. lankydama kapus savo mirusiųjų draugu,
ant nežinomo apleisto kapo padėsiu VėNors ir ėjo policininko pareigas, buvo
lionies pagarbai gėlę sukalbėdama maldą
geros širdies ir draugiškas. Daug metu
už mirusius.
prižiūrėjo sergančią motiną ir paskui
Juk būtu taip gražu, kad savo tautie
paraližuotą sportininką brolį Jurgį, arba
čio garbei suruoštu draugai "skudučiu
kaip jį draugai vadindavo "Jurgutį".
vakarą", kad ir toje pat "Lituanikoje"
Tris ir pusę metus gyveno Cidade
— tarp pušynu ir žiogeliu smuikavimo.
Ocian prie jūros, o paskui pirko namus
Kas suruoš? — Kas pagerbs dar vieną
ant rua Lituânia, beveik priešais Sąjun
mus palikusį nesugrąžinamai? — Kur
gos rūmus.
skudučiu daina dar skambės be Antano
Nors ir buvo pririštas prie ligonio,
tačiau iš lietuviu tarpo neišsiskyrė. Kun. Golskio? — Jei laidotuvėse nebuvo nei
vienos gėlės, kuri priglustu prie nutilu
Petro Rukšio prašomas sutiko mokyti
sios širdies.
jaunimą birbynių ir vadovauti kvarte
tui:

X

............................................

A.A. Antano Golskio atminimui, ski
riu Sv. Kazimiero Kultūros fondui asme
ninę kuklią auką — (Cz.100,00).

Halina Mošinskienė

SKUBA MUSUį DIENOS
Kaip debesų gaurai
neša pavėjuj audros griausmai
musų dienas ir valandas
nežinion.
Sustojai. Dairaisi ir neberandi —
vakarykštės dienos pėdsakai
Hko toli, toli - sutrypti.
Dabarties nykumoje vėl įžiebi šviesą,
ji užgęsta vėjuotos palangės spragoje.
Tiesi ranką i blėstantį žiburį —
žiburys užgęsta rankoje.
Taip skuba musų dienos,
mes skubame drauge —
sulaukę rytdienos — laimingi.
Praeitą dieną laidodami savyje.
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KITI MIRUSIEJI
Turime žinių, kad praeitą savaite, spa
lio 26 d., S Cristovai ligoninėj mirė JO
NAS ŽUKAUSKAS iš S. Bernardo.
JONO JARMALAVIČIAUS laidotuvių
lentelę patéme V. Alpinos kapinėse spa
lio 29 d. Taip pat mirė ONA SAKALAU
SKIENĖ ir ONA VAIDOTIENÉ.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Leonas KRIAUČIŪNAS
Cz.500,00
Jonas CHOROZIĖJUS
Cz2.000,00
Helena BUITVIDAS
Cz.500,00
Povilas URBONAS
Cz. 500,00
Linas MAŽEIKA
Cz. 500,00

DBVIÊSOf

. '

NAUJOS RŪŠIES KONKURSAS

Skiriu tris premijas ML skaitytojams
ir neskaitytojams už tiksliausią pasisa
kymą apie kas yra LIETUVIŠKUMAS,
arba, kaip dabar portugališkai vartoja
ma, "LITUANIDADE".

- Į,

- titliliTirnmiBTlBIlWirr ~

intrearxeii

Dra. HELGA OINGA
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6
- B. do Lúnào
Fone: 265-75W

Rua Voluntários da Pátria, 1275
Santana
. Tel. 2904399

í
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Messkaitomės esą Br. Lietuviu Ben
Prieš kelis metus sveikata truputį su druomenė — kuo ji domisi? — Dabar
Premijos bus lietuviškos muzikos,
tais, kurie važiuos į Australiją — Jaunimo^
šlubavo. Antanas neliko vienas. Turėjo
laisvai pasirinktos, trys, dvi ar viena,
daug draugu, kurie jį dažnai lankydavo, kongresu. Anksčiau tais, kurie vėl kur
o krikštasūnis Gilbertas Pavilionis su šei nors atstovaus Romoje Br. lietuvius, o ‘ • kasete-juostelė.
savo tarpe mes tik atsitiktinai sužinome
Mecenatas
ma jį prižiūrėjo. Kai ištiko širdies prie
apie mirtį tos bendruomenės nario, jei jisB
puolis nuvežė ligoninėn ir, mirus, rūpi
P.S. Pasisakymus galima pasirašyti
nespėjo atsiliepti.
nosi laidotuvėm. Laidotuvėse dalyvavo
slapyvardžiu.

POSTO BE SERVrCOS

-

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI
..........II... -g—------

-------- - •
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Dėl pašto nesklandaus patarnavimo (buvo
uždarytas keliom savaitėm Mokos paštas), ponios Janinos Valavicienės straipsnis mus pasie*.
kė tik čią savaitę. Red.

?
L
L
U

- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)

SAULĖTA PAVASARIO ŠVENTĖ
SODYBOJE "LITUANIKA"

j

- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS)

n
' k

BAZAR SVEIKAS APRESENTA:

- BOTONS - DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA)

Pereito sekmadienio rytas tikrai buvo V;
-ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL
nepaprastas: oras šiltas, dangus mėlynas i
ACEITAMOS ENCOMENDAS
jautėsi pavasario oras. Į Lituaniką šuva- Ii
žiavo gražus būrys lietuviu ir jų draugu» Ih
IKI
Priežastis labai rimta: bus renkama Pava- p:
sario šventės Karalaitė ir dvi Princesės.
RUA DAS ROSEIRAS, 411
IVANI, SILVIA E EMILIA
Brazilijos Lietuviu Bendruomenė nutarė
TEL: 273-2317
toliau tęsti jau pradėtą prieš keletą me
tų tradiciją, duodant vis daugiau progos _j
pasinaudoti mūsų gražiąja Lituanika.
kurią apvainikavo su gintaro karūna ir
Valavičienė, netikėtai "pagauta" tam
lietuviška juosta mūsų mielas gerai pažįs darbui.
Mons. Pijus Ragažinskas atlaikė šv.
Mišias šv. Kazimiero koplyčioje. Koply tamas, niekad nepailstamas ponas Jonas
Svečiu vardu noriu padėkoti visięms.,
čia atrodė gana didoka, kai ją statė; da Tatarūnas. Antra vieta teko panelai Clau- kurie suorganizavo, kurie dirbo, daugiau
bar atrodo net per maža, bet laimė, kad dijai Cecilijai Daniel ir trečia Carlai Grigo ar mažiau, kurie prisidėjo, talkininkavo,
nis. Abi liko apjuostos turtingomis lietu
orui esant labai gražiam, žmonės galėjo
ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie ben
stovėti'šventoriuje" apsupti žalios sody viškomis juostomis. Publika, kaip ir pri dros, gražios nuotaikos musų gražioje
bos aplinkos. Po šv. Mišių visi susirinko dera tokiais atvejais, "pasidalino" į tris
Lituanikoje.
dalis ir rodė savo "nepasitenkinimą", ka
bendram pasivaišinimui, kur jau iš tolo
Janina Valavičienė
. visus vyliojo gardus keptu mėsų ir dešrų dangi visos kandidatės kaip vėliau pasiro
dė, turėjo stiprią "torcidą". Viskas pasi
kvapas. Dėka nepailstamų šeimininkių,
ŠEŠI ŠIMTAS METU...
pasirinkimas maisto buvo didelis: netrū baigė labai gražiai ir linksmai, ypatingai,
kai p. Vera Tatarunas pradėjo vaišinti ka
(gauta is Lietuvos)
ko nei lietuviškų kopūstų, nei kugelio,
nei raugintu agurkų. Visi skaniai valgė, va ir pyragaičiais. Po to sekė "Bingo"
A mžili Tėvo meilė globia
žaidimai.
Visi
mielai
išpirko
"Bingo"
la

užkandžiavo, užgerdami alučiu ar įvai
Šalį Nemuno - Neries
riais vandenimis.
pelius ir su dideliu atsidėjimu sekė šaukia Po lietuviška pastoge
Po piet buvo padarytas "Teisėjų Sta mus numerius, žvairuodami į premijas, iš‘ Jam nauja ugnis žėrės.
las", kuris buvo atsakomingas už Kara kuriu viena buvo didelė Krupniko bonka.
Ten, kur ošė girios žalios,
Popietis
karštas,
saulė
gerokai
kepino.
laitės rinkimą. Juri Komisiją sudarė:
Degė ugnys aukurų —
BLB Pirmininkas inž. Aleksandras Vala Pavakary daugelis nuėjo j baseiną atsi
Kristaus kryžių bokštai kelia,
vičius, Sąjungos Pirmininkas Aleksandras gaivinti. Kai penktą valandą išvažiavo
Neįveikiami audrų.
Bumblys, BLB sekretorė, Dra. Nilza Gū autobusas išveždamas didesnę dalį sve
Kryžiaus ženjdu pažymėti
ži kauskas-Celišauskas, geras lietuviu pie čiu, šeimininkės, musu nepailstamos bi
K!up o šim tm ečiai šeši...
telės, pradėjo tvarkyti virtuvę, ir svetainę.
telius, dentistas Dr. Aldemar. Ferrarezi
Kryžius padeda laimėti,
Graži proga pasisvečiuoti, pasibičiuir Lituanikos Sodybos nuolatinė lanky-'
Jei su Jėzum jį neši.
toja ir gyventoja Ponia Vanda Pumputis. liuoti, susitikti su seniai matytais vei
dais, pasidalinti naujienomis, įspūdžiais.
Žengiam kryžių apkabinę
Trys Jaunimo Organizacijos turėjo po
Reikėtų daugiau tokiu progų, gal 1 kart
Džiaugsmo ir kančių keliais.
vieną atstovę: Claudia Cecilia Daniel —
į mėnesį, gal kas du mėnesiai. Gaila, kad
Niekad jo neišsigynę,
"Aušros" tautu šokių grupės atstovė,
Tikim: Dievas neapleis.
Claudia Lucia Sajavičius Urtiza — repre- "išpuolė" trijų dienu savaitgalis, kaip vi
sentavo "Rūtelę" ir Carla Grigonis, "Ne sada musu žmonės, ypatingai jaunimas,
Jėzaus Motina Mergele,
pasirenka
kitas
pramogas
ir
pasilinksmi

muno" grupę. Visus trys panelės pasipuo
Glausk vaikus šalies savos.
nimus.
šusios tautiniais rūbais slėpėsi pavėsyje
Rodyk laimen tiesų kelią
laukdamos "desfile". Manau, kad nebuvo
Noriu taip pat pažymėti, kad visa šven
Nuo kalnelio Šiluvos.
labai lengva "Juri" nubalsuoti už gražiau tė buvo filmuojama "Video" pono Al
Svieski mums iš Aušros Vartų
sią/ grakščiausią ir simpatiškiausią mergi fonso Kublicko. Jis visada rūpinasi muzi
Gailestingais spinduliais,
ną. Visos atrodė vertos Karalaitės titulo. ka, mikrofonu ir iš viso visa technika.
Be Tavęs — kas mus užtartų,
Po ilgų svatstymų ir galvojimų ir... taškų Turėsime progos ateityje pasižiūrėti "vi
Kas padėtų žengt dygliais?
skaičiavimų, pirmą vietą gavo p. Claudia deo" ir prisiminti drauge praleistą sekma
Lucia Sajavičius Urtiza "Rūtelės" šokėja, dienį. Pcanešiįėjo prie mikrofono Janina
Meilės apsiaustą išskleidus

ANGIE

GIR C K U SsM^BTD A
CONFECÇÃO

MASCULINA

E

FEMININA

Mus globoki visados.
Maloningas Tavo veidas
Neatmes širdžių maldos...
Šeši šimtai metų klupo,
Skundžias randai kruvini.
Bet — vii ties maLda an t lūpų
— Dieve, Tu mus gaivini.
... ................—.... ——-------- —-— —

Rua Solon, 773
CEP 01127
E5

Fone: 221-6377
Sa© Paulo Capital

Born Retiro

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

J

NR. 44 (2029) 1987.XI.5

MŪSŲ LIETUVA

GEDULINĖS PAMALDOS
Paskutinį Lapkričio mėnesį, kaip jau
įprasta, esam kviečiami susirinkti šv. Ka
zimiero parapijpj — prisiminti musu mi
rusiuosius Jubiliejinių Metų šviesoje.
Melsimės už visus mūsų mirusiuosius,
ypač už buvusius šios kolonijos veikėjus.

Programoj numatyta: Pradžia 16 va
landą:

Kituose kraštuose (ypač Vokietijoj)
kapinės yra lankomos ir prižiūrimos per
— Asperges, vandens pašventinimas ir visus metus. Brazilijoj atrodo kad žmo-,
krikšto pažadų atnaujinimas,
nes komunikacijos priemonių yra "pri
— Istorinė Lietuvos krikšto litanija
verčiami prisiminti"savo mirusius. Ta
— Kalėdaičių (plotkelių) pašventini
čiau ne tik brazilai primenami bet ir lie
mas
* .
tuviai. Visgi kai kurie lietuviai gal mano,
— Mišios (su giesmėmis)
kad tas priminimas jiems negalioja: lan
— Suneštinės vaišės, pasižmonėjimas
kant kapines matėsi tiek daug lietuviųOrganizacijos yra kviečiamos atsineš apleistų kapų... Gal reikėtų įsteigti kokią
"UŽUOJAUTOS DRAUGIJĄ", kurios
ti mirusiųjų, ypač žymesnių narių bei
veikėjų sąrašą, kad galėtų juos paskaityti tikslas būtų prižiūrėti apleistų tautiečių
per Mišias, "mirusiųjų prisiminimo" me kapus.
tu.
VĖLINĖS IR LIGONIAI
•
BRANGIOS VĖLINIU TRADICIJOS
Sv. Kristupo ligoninė Mokoj yra šv.
Kazimiero parapijos religinio aptarnavi
Kas prisimena gražias Lietuvoj religi
mo darbuose; ten beveik kas dien parapi
nių švenčių tradicijas, nenustebs, kad ir
jos kunigai laiko mišias ir lanko ligonius.
čia lietuviai dar gražiai pamini Vėlines.
Tai įrodo gausus tautiečių dalyvavimas < Kartais seselės praneša, kad yra paguldy
pirmojo sekmadienio lietuviškose mišio tas koks tautietis, o dažnai pasako, kad
mirė koks "patricio".
se CASA VERDE.
Mums yra labai gaila, kad mūsų tautie:
Sekančio mėnesio mišios bus už MA
RIJONĄ STANKŪNIENĘ mirties meti čiai dažnai užmiršta pranešti, kad jų gi
minė yra toj ligoninėj. Kartais kunigas
nių proga (gruodžio 8 d.).
lankydamas ligonius, netyčia užtinka kokj "filho de lituanos", besirūpinančiu sa
T. JONO BRUŽIKO KAPĄ
vo tėvu arba motina.
'
APLANKIUS
Ligoniams reikia ne tik daktarų patar
Vėlinių proga SSmo. Sacramento ka
navimo, bet ir kunigo gero žodžio bei
pinėse, kaip ir kitose didmiesčio kapinė
Bažnyčios sakramentų.
se, lankėsi masės žmonių.

Turėjau progos ilgiau pabūti prie Sv.
Kazimiero parapijos kūrėjo, T. Jono Bružiko, S.J., tragiškai mirusio 1973 m. ko
vo 14 dieną, kapo. Vertėtų jį ne tik per
Vėlines, bet ir mirties metinių proga, gal
net organizuotai aplankyti. (Kun.P. Urbaitis)
VĖLINĖS IR MIRUSIEJI
Mažai tikinčiame krašte, religiniai pa
pročiai kartais yra perdedami: žmonės
gal niekad nekelia kojos bažnyčion, bet
7-tos dienos mišiose matysi visokių
žmonių — budistų, japonų ir kitokių ti
kybų žmonių.

AMŽINYBĖN IŠKELIAVUSIŲJŲ
PRISIMINIMAS

Čia, atogrąžų krašte, kiek kitaip;
netgi priešingai. "Novembro" — devinta
sis romėnų mėnuo — nieko nesako apie
"krentančius lapus", apie gamtos ruoši
mąsi žiemos poilsiui ir neskatina susikau
pimui. Priešingai, visa gamta kviečia į
orą, į laukus, j pramogas, į paviršutiniš
kumą. Taip, kad ir tas Bažnyčios skatini
mas susikaupti, melstis už mirusiuosius,
aplankyti kapus, lengvai išeina tiktam
tikra pramoga, bedvasis ritualas, mažai
ką sakanti tradicija. Ir eina žmonės, ne
ša puokštę gėlių, dega žvakutę, nueina
"pasivaikščioti" ir į kapines...

Mums, lietuviams, reikia nemažo nusis
tatymo ir ryžto, norint giliau pergyventi
Lapkričio mėnesio susikaupimo ir prisimi
nimo dvasią.
KULTŪRINIS
K A Z I M I E R I N I S FONDAS
Kapitalas 1986.12.31

Cz.24.897,00

(nešė 1987 metais:

23. L.K.B-nės choras a.a Aleksandro
Vinksanaičio atm.
200,00

24. Kazys ir Algirdas Baužiai a.a. Anelės
Baužienės atm.
5.000,00
25. Bronius Skadas a.a. Martyno, Kazio,
Antano, Alipijos ir Renato Skado
atm.
2.500,00

26. Albertas Zinevičius

100,00

27. Viktorija Zinevičius a.a. Vinco ir
Edmundo Zarakauskų atm. 100,00

Lapkričio mėnuo yra skirtas tam tik
ram susikaupimui, apsvarstymui savo
gyvenimo prasmės, prisiminimui jau j
Amžinybę iškeliavusiųjų.
Europoj, Lietuvoj, pati gamta prie to
prisideda ir prie to veda.

Lapkritis: dienos trumpėja, laukai
jau tušti, nugenėti, javai suvežti j kluo
nus; krenta medžių lapai, žmonės velka
si šilčiau, gręžiasi daugiau į save, įeina j
savo "vidų"... Ir su gamta pergyvena
mirties paslaptį.

28. Kazimieras Bacevičius žmonos a.a.
Veronikos atm.
300,00
29. H. Mošinskienė a.a. Antano Golskio
atm.
100,00
30. N. N.

25.000,00

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
ĮRAŠYDAMI JUOS l KK FONDĄ
iiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiin

PRANEŠIMAS
Sąjunga — Aliança praneša savo na
riams, kad šį metą neruoš daugiau sek
madieninių popiečių — "domingueiras".
Sekančių metų kalendorius bus pa
skelbtas vėliau.
Sąjungos - Aliança
Valdyba

B /
r
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CHOPP -PIZZA-QUEIJOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICAAOVIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333

|
g

AR ŽINOTE, KAD
MŪSŲ, LIETUVA
V.ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE
A V, ZELINA, 831 ?
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MUSU ŽINIOS

Šio ML numerio

garbės le id ėja i

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
APARECIDOJ

STASĖ ir VLADAS JURGUČIAI

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M., ra
šo kun. Pr. Gavėnui, Sv. Kazimiero P-jos._
klebonui: "Nuoširdus ačiū už Jūsų džiu
gų pranešimą, kad pavyko gauti leidimą
pastatyti lietuvišką kryžių Aparecidos
šventovėje".
Nauja Aparecidos bazilika, kurią
1980 metais pašventino Popiežius Jonas
Paulius II, yra savo dydžiu, antra pasau
ly bažnyčia (tik mažesnė už šv. Petro
baziliką Romoje) ir didžiausia pasauly
Marijos šventovė. Viduj talpina 30.000
maldininkų, o ant šventoriaus (JonoPauliaus ll-ojo aikštė) gali tilpti pusė miliono. Bazilikos požemiuose yra didžiu
lės salės su moderniais įrengimais žmo
nių masėms aptarnauti.

Pirmą spalio mėnesio sekmadienį ba
zilikoj lankėsi 30.000 maldininkų. Praė
jusiais metais spalio mėnesį buvo apskai
čiuota 700.000 lankytojų.

gimtadienių proga (lapkričio 1 ir 14 d.)

Širdingai sveikiname mielus ML-vos skaitytojus gim
tadienių proga, linkime daug laimės ir dėkojame už pa
ramą spaudai.
* , . .
Administracija

PRANEŠIMAS
Sąjunga- Aliança praneša savo nariams, kad lapkričio (novembro) 14 d,
8 v.v. savo būstinėje, Rua Lituânia, 67 — 56 metų Sąjungos įsteigimo su
kaktuvių pr^ga — ruošia priėmimą savo nariams.
Prašome maloniai visus dalyvauti.
Sąjungos — Aliança
Valdyba

Čia ir strateginis punktas Lietuvos var- džiausioje Pietų Amerikos šventovėje,
dui išgarsinti. Tik reikia tam tinkamos
Aukas ga|ima siqsti per Lietuvių Katamedziagos.
likų Religinę Šalpą, pažymint, kad ji yra

Su tokiu lietuvišku kryžium, sakytum, skiriama kryžiaus statybai:
ir pati Lietuva pilnateisiai atsiduria po
Lithuanian R.Catholic Religious Aid,
ypatinga
Dievo
Motinos
skraiste;
Lietuviai gavo leidimą pastatyti ApaInc.
recidoj lietuvišką kryžių, kaip paminklą
Kun. Pr. Gavėnas
351 Highland Blvd
Lietuvos Krikščionybės 600 metų Jubi
Brooklyn, NY 11207
VYSKUPO
P.
BALTAKIO,
O.F.M,
liejui ir priminti tūkstančius Lietuvos
PRIERAŠAS
- kankinių.
PARAMA APARECIDOS KRYŽIUI
Džiaugiuos, kad Pietų Amerikos Sielo
Kadangi tiek Aparecidos arkivysku
Povilas Gaučys (JAV)... .USA $ 25
vadai,
kuriai
vadovauju
Tėv.
P:.
Gavėnas,
pas, kiek dabartinis Brazilijos Vyskupų
Sv. Kazimiero parapija
S.D.B.,
pavyko
realizuoti
seniai
puoselė

Konferencijos pirmininkas leido pasirink
S. Paulo...................... Cz. 1.000,00
ta
mintį,
garsioje
Brazilijos
šventovėje
pa

ti "tinkamiausią vietą", kryžiaus staty
mo komisija pasirinko medinį lietuvišką, statyti lietuvišką kryžių, kuris milijonamsŠALPOS RATELIS
maldininkų primins lietuviu tautą ir jos
kryžių statyti ne pačioj šventovėj (kas
Prie "Šaipos Ratelio" šiuo laikotarpiu
ištikimybę Kristui.
gal mažiau atitiktų lietuvių papročiams)
(1987/3-10 men.) savo įnašu prisidėjo:
Kadangi šis projektas yra toks svarbus Jonas Jakatanvisky.........
Cz. 300,00
ir ne po atviru dangum (čia medis nega
Cz. 100,00
lėtų ilgai išsilaikyti), o prieangy, prie pat ir reikšmingas Lietuvos išgarsinimui bei Pranė Kliukienė.............
Cz1.500,00
pagrindinių durų. Būtų ir uždengtas, ir iš pareikalaus gan didelės sumos jo įvykdy NPN..............................
mui, aš nuoširdžiai kviečiu visus lietuvius
tolo matomas, ir visi maldininkai pro jį
Lai Viešpats gausiai atlygina dosniems
prisidėti
prie
šio
kryžiaus
pastatymo
dipraeitų.
a u koto ja ms. _________ ___

SPAUDOS ŠVENTE
Gruodžio (dezembro)
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M I Š I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

PIETOS 1230 vai. Jaunimo Namuose
LOTERIJA su originaliais tapytojų paveikslais

VILA

Z E L I N O J - JAUNIMO

NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

