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SOVIETU PROPAGANDOS

ATAKA AMERIKOJE

Sovietu Sąjunga niekada nėra atsisakiu♦ įsigalėti visame pasaulyje, visą žmoniją
įjungti j komunizmo bendriją. Jau jie yra
stipriai įsigalėję Europoje, Azijoje, įsistip
rinę Afrikos Etiopijoje, Angoloje ir tvir
tai įkėlė koją j Amerikos žemyną, kon
troliuodami Kubą ir is’ Nikaragvos prietil-,
čio maištinmku kovomis plėsdami savo
valdas centrinėje Amėrikoje. Komunistu
partizanai veikia Filipinuose ir eilėje ki
tu kraštu, jų raudonosios brigados ir te
roristai, kad ir užsimaskuodami kitu tau
tybių sąjūdžiais, veikia eilėje kraštu.

S. PAULO LIETUVIUS NELAUKTAI IR AMŽ N Al APLEIDO
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Sovietu Sąjunga labai gerai žino, kad
stipriausia užtvara ju kolonialinėms už
mačioms yra Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Dėlto j čia ėmė kreipti savo ypatin
gas propagandos pastangas. Veikia, žino
ma, užsimaskavę, įjungdami j savo užmo-.
jus net ir universitetus bei Bažnyčių at
stovus. Chicagos universitete gegužės 9
d. International House patalpose organi
zuojama konferencija “Citizen Action
to Bridge the Gap“', atseit, panaikinti
plyšį tarp JAV ir Sovietu Sąjungos.Kon
ferencijoje be paskaitų, j kurias įtraukti
ir universiteto profesoriai, bus šešios
svarstybų grupės šiais klausimais: pilie
čiu įtraukimas j suartėjimo diplomatiją,
atominiai ginklai, įėjimas j informacijų
Tiltinius, mokymas apie Sovietų Sąjungą,
tjorbačiovo iniciatyva. Po konferencijos
dar bus diskusijos mažesnėse grupėse.
Veikiama taip gudriai ir apsukriai,
kad net yra įtrauktos ir bažnytinės ins
titucijos. Net ir Chicagos arkivyskupi
jos laikraštis “Chicago Catholic" įdėjo
ilgą informaciją apie šj užmojį. Tiesiog
keista, kad bažnytinės institucijos, net
neparodydamos reikiamo uolumo ginti
persekiojamus krikščionis už geležinės
Kun. dr. ANTANAS MILIUS, po trumpos ligos , ramiai pasimirė šv. Juozapo parapijos
uždangos, dabar taip lengvai įsijungia į .
klebonijoj, V. Zelinoj. Ligos metu buvo rūpestingai slaugomas kun. Juozo Šeškevičiaus
ir kitų gerų parapiečių Mirė praeitą šeštadienį, lapkričio 21 d. Mielą bendra brolį prisi
šiuos propagandinius užmojus. Tą apgai
minsime per sekmadienio popietines mišiasilapkričio 29 d.} mokoj, o V. Zelinoj mišios
lestaujant, gal reikia ir prisipažinti, kad
bus tą pati sekmadienį 19 vaL. Nekrologas bus paskelbtas vėliau. R. I. P.
išeivijos lietuviai ir kitos pavergtų tautų
grupės per mažai rodo pastangų įtraukti niekuo dėta, kaip ten klesti žavus Kultūri čiais, Buffalo su Kalininu, Cambridge su
Jerevanu, Charlottesville su Rubežnoje,
bažnytines institucijas į pavergtų tikin nis gyvenimas ir net politinė laisvė.
Chicaga su Kievu, Clevelandas su Volgo
Jau pradėtos pastangos taip "seseriš
čiųjų gynimą.
gradu, Cleveland Heghts su Novgorodu,
Jeigu aukščiau suminėtas užmojis yra kais, broliškais" ryšiais suporuoti MadiDetroitas su Minsku, Erie su Poltava, Far
soną, Wis., su “Sovietų Vilniumi", Chidaugiau Chicagos vietinis, tai Maskvos
go su Tiumenu, Gainesville su Novorosijpropaganda Šiemet ateina su daug plates cagą su Kievu ir ten jau pasiųsta Chica
sku, Glenview su Oebarkulu, Houston su
gos delegacija. Pavyko gauti ir jų plates
niu planu. Daromos pastangos “seseriš
Baku, Ithaca su Lomonosovu, Jackson
nius tokio poravimo planus. Atitinkamų
kais, broliškais" ryšiais sujungti JAV ir
ville su Murmansku, Jefferson City su
miestų lietuviai, jungdamiesi su ten gyve
Sovietu Sąjungos miestus, kad paskiau
Pugačevu, Kansas City su Alma-ata, Linnančiais vadovaujančiais latvių, estų uk
būtų galima iš Sovietų Sąjungos čia į
colnas su Novosibirsku, Long Beach su
rainiečių, lenku ir kitų etninių grupių
“brolišką miestą siųsti savo paskaitinin
Sochi, Medfordas su Nikolajevsku, Mil
kus, aktorius, dainininkus, ruošti knygų, patriotais, turi budėti ir veikti.
waukee su Ivanovu, New Haven su Maspaudos, meno ir kitokias parodas. Žo
Atlanta bus jungiama su Tiflisu, Balti chatčkula, Oaklandas su Nachodka, Olyr
džiu, parodyti, kaip Sovietų Sąjunga yra more su Odesa, Binghamtonas su Borovipia su Samarkandu, Palo Alto su Užgoro
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Pavarde pas irstyti straipsniai r® būtinai ftrdškb Redakcijos bei leidėjų nuomonę,
čekius, Perlaidas*ir adminštracinius Laiškūs rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS
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vardu.

Kiekvieną kartą, kai užsienio kores
pondentai renkasi spaudos konferencijai
sovietu užsienio reikalų ministerijoje,
mato kokia praraja skiria žinių telkimo
ir perdavimo darbą Sovietų Sąjungoje ir
laisvajame pasaulyje. Dabartinis ministe
rijos "spokesman" Gennady Gerasimov'
yra žurnalistas — buvęs "Novosti" žinių
agentūros vicedirektorius. Atrodo, lipda
mas karjeros laiptais, jis ligi šiol klaidų
nepridarė. Būdamas "Novosti" korespon
dentu Niujorke, pramoko anglu kalbos.
Visa tai naujame paskyrime išeina j nau
dą: ir žurnalistą, ir angliškai mokantis.

"Novosti" save vadina "nerpiklauso
ki, Philadelphia su Leningradu, Portlan- Vytautas Dambrava
ma žinių tarnyba", būdama Kremliaus
ias su Chabarovsku; Rįchmondas su Serįrankiu žinių manipuliacijai ir specia
"NOVOSTI"
ouchovu — Smolensku, Rochesteris su
liems uždaviniams atlikti. Daugeliui už
KREMLIAUS TARNYBOJE .
Novgorodu, Sacramento su Kišenevu,
jūrio korespondentu atrodo, kad GerasiSalt Lake City su Ulan Ude, San Diego
Nebe pirmas Sovietų Sąjungos dikta
movo perkėlimas patvirtina visų jau pri
su Talinu, San Francisco su Leningradu,
torius pasirodo su naujais šūkiais. Jie esą imtą nuomonę, kad "Novosti" ne tik
Santa Barbara su Jalta, Seattle su Tašken
tu, Sheboygan su Suja, Tallahasse su Kras turi reikšti pakeitimus totalistinėje siste skleidžia Kremliui tarnaujančias žinias,
bet ir atlieka labai aktyvų vaidmenį
nodar^ Washingtonas su Maskva, Worces- moje, kuri iš viso pakeitimų nepripažįs
ta.
Kremliaus špionažo tinkle. Tai legali prie
teris su Puškinu.
danga agentams o drauge ir "legalus ka
Gorbačiovas pasirodė Vakarams ne
Tai tik dalis suporuojamu miestu. Pa
nalas" KGB klaisinimo vajui vesti.
tik
su
nauja
eilute,
aristokratiška
šypse

prastai tokiam jungimui ieškomas burmis
Visa tai seniai išaiškinta. Nežiūrint
na,
bet
ir
su
šūkiu
"glasnost".
Tas
žodis
tro pritarimas. Atitinkamu vietovių lietu
to, "Novosti" ir toliau stengiasi pabrėž
reiškia
atvirumą,
o
drauge
prisipažinimą
viai ir kiti patriotai turi painformuoti bur
praeities klaidų. Dabar rinkimai bus "de- ti savo nepriklausomumą nuo valdžios.
mistrą apie tas propagandines pastangas.
moratiškesni", nes balsuotojai galės lais Anglijon pabėgęs veteranas sovietų ži
Kai bus pradėti susirinkimai jungimo rei
vai pasirinkti kandidatą, suprantama, tik nių agentūros "Tass" korespondentas
kalui ir iškilmėms aptarti, reikia dalyvauti
tai iš komunistu partijos sąrašo. Sacharo Uja Džirkvelov viešai pareiškė: "Visi
ir atkreipti dėmesį j tos propagandos žalą,
vas perkeltas Maskvon — "tekalba jis at . sovietu korespondentai yra vienu ar ki
pabrėžti, kad mes norime bendrauti su
tu būdu KGB agentai". O KGB neturi
virai mūsų akyse". Dabar Gorbačiovas
tais miestais,kada jie bus laisvi, kad mes
nieko bendro nei su atvirumu, nei su
rodo "glasnost" ir spaudos srityje: nori
niekada nesutiksime, jog Vilnius, Talinas
būti atviras ir prieinamas. Žodžiu norima garbingumu. KGB ir atvirumas - tai
butu vadinami sovietiniais miestais.
sudaryti įspūdį, kad uždara sovietų visuo dvi nesuderinamos priešingybės.
Jeigu tokio propagandinio jungimo
Džirkvelovas irgi prisipažino atlikęs
menė atsiveria pasauliui, nors svarbiau
nebūtu įmanoma sukliudyti, tai tada to siais joc bendradarbiais ir toliau liks trys "dvigubą darbá', būdamas Kremliaus
kiuose "broliškuose" renginiuose reikia
buvę KGB generolai, jų tarpe dabartinis tarnyboje 25 pastaruosius metus. Visi
kelti žmogaus teisiu klausimus, sąžinės
sovietų žurnalistai yra valdžios apmo
sovietų užsienio reikalų min. Schevardkaliniu išleidimą, Sibiro tremtinių kan
nadze. Kremliaus vartai atidaromi užsie kami tarnautojai, - sakė jis, — o ko
čias, Sovietu vykdytą genocidą Pabaltijy, nio spaudai. Tai, žinomd, nereiškia, kad
munistų partija turi absoliučių informa
šeimų perskyrimą, sunkumus psiųsti
laisvojo pasaulio korespondentai gali va cijos šaltiniu kontrolę - visą be išimties.
vaistus ir kitą pagalbą liguistiems gimi
žinėti po Afganistaną, Lietuvą ar Sibiro
[steigta 1961 m., "Novosti"' agentū
nėms ar kitiems už geležinės uždangos,
"gulagus". Tuo tarpu vartai arkelti tiktai ra pasiskelbė esanti "neoficiali" sovieti
kelti balsą prieš Maskvos kolonialinę sis į Kremlių.
nė žinių agentūra, kai "Tass" esanti "otemą, jos pastangas vergijoje laikyti ne- «
fidiali" žinių tarnyba. "Novosti" turi
Sovietų okupacijoje.
teisėta užgrobtas tautas ir dar savo val
apie 7.000 tarnautojų, kurių dauguma
das plėsti. Neleistiną Maskvos savivalia
Keista, kad į tokio miestų broliavimo
dirba užsienyje. "Tass" ir "Novosti"
vimą siunčiant pavergtu tautu žmones
si siekiančiu Chicagos delegaciją įsijungė
naudojamos rinkti informacijai špiona
jų vykdomai agresijai Afganistane, kelti ir arkivyskupijos atstovas. Kai turėtų vi
žo tikslais ir vykdyti Kremliaus dezin
pavergtu tautu ekonominį išnaudojimą. sas jėgas skirti persekiojamų tikinčiųjų
formaciją užsienyje. Skaitytojai yra gir
Gegužės 21-23/JÍenomis Seattle, Wash, gynimui, dabar čia padeda Maskvos pro- dėję apie prezidento Reagano raštų
pagandai, Bet neverskime visos kaltės tik
bus konferencija, kurią organizuoja tų
falsifikavimą ir fabrikavimą. Visa tai ro
ant
jų.
Gal
ir
mes
buvome
permažai
akty

miestų brojiãvimosi iniciatoriai, siekda
do, kaip toli eina sovietų įžūlumas, kurį
vūs
įtraukti
JAV
bažnytines
institucijas
mi painstiuktuoti, kaip plačiau ir geriau
Gorbačiovas dabar nori užglostyti "glas
prislėgtų
tikinčiųjų,
sąžinės
kaliniu
gyny

tą prąyėsti. Lietuviams ir kitų pavergtų
nost" taktika.
bai.
Bent
nepraleiskirne
pareigos
dabar.
tauzų atstovams reikia ten įsisukti, išryšį Japoniją pabėgęs KGB majoras StakZant tų broliavimosi propagandini šieJuoz. Pr.
.
■ Kimą ir keliant žmonių bei tautų teises
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nislav Levčenko tvirtina, kad pusė "No
vosti" personalo užsienyje dirba KGB
(sovietų saugumui) ar GRU (sovietų ka
riniam špionažui). Man pačiam yra žino
ma, kad net kultūros reikalams atstovau
ti skirti vadinamieji sovietų diplomatai
yra GRU nariai. "Kai kurie jų, — tęsia
•' evčenko, — atvirai tarnauja sovietinei
. opagandai (tai yra suprantama/, tačiau
daugelis vykdo "tamsiąja propaganda",
skleisdami sovietų (subversyvines) idėjas
• r įsifiltruodami i masinės komunikaci
jos kanalus užsienuje".
Štai pavyzdys, kaip "Novosti" tarnau
ja Kremliui. Neseniai Japonijoje buvo
išleista knyga "Prezidento nusikaitimas".
"Novosti" agentų dėka knyga išgyrė
prosovietiniai kritikai. Knyga, tariamai
parašyta japonų žurnalisto, gėdingai įti
kinėja, esą sovietų karo lėktuvų susprog
dintasis Korėjos keleivinis lėktuvas, ku:. riame skrido 269 įvairių kraštų keleiviai,
vykdęs JAV špionažo misiją. Knygos
autorius - Akio Takahashi. Pravedus
užsienio korespondentams tyrinėjimą,
greitai paaiškėjo, kad Japonijoje tokio
žurnalistu iš viso nesama, Spėjama, kad
tą knygą rašė KGB apmokamas Akio
Yamada, pasirašęs slapyvardžiu. Gauta
patikimų žinių, kad knygą redagavę
KGB "operatyvai".

Štai kitas klasiškas pavyzdys, kaip
"Novosti" žinių tarnybos vardu vykdo
subversyvines operacijas. 1963 m. iš
Berno Šveicarijoje buvo išvytas "Novos
ti" personalas dėl "įžūlaus kišimosi j
Šveicarijos vidaus reikalus". Šveicarų
žvalgyba susekė, kad "Novosti", veikusi
Aleksėj Dumovo vadovybėje, buvo tik
ras subversijos ir agitacijos centras, ku
rio priekin priedangai buvo išstumti keli
šveicarų kolaborantai. Durnovas; buvo iš
vytas iš Šveicarijos drauge su KGB val
dininku Leonidu Ovčinikovu, dirbusiu
sovietų misijoje (Ženevoje) ir prižiūrėju
siu jo veiklą.
Šveicarijos vyriausybė apkaltino Dumovą šveicarų piliečių kurstymu neiti
atlikti karinės prievolės; organizavimu
prieš Ameriką nukreiptų "taikos" ma
nifestacijų Berne; treniravimu savo įstai
gose paramilitarinės jaunimo grupės va
dų, kurie įsakyti suorganizavo kruvinas
manifestacijas; kurstymu triukšmingais
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GRAŽI LIETUVIŠKU, KALĖDINIU, PAPROČIU, KNYGUTĖ
PORTUGALU, KALBA
Labai gera kalėdinė dovana, sveikinimų kortelė, arba, kaip sakoma, "brinde",
tiek draugams lietuviams, kaip brazilams, o ypač klientams.
Galima pirkti sv. Kazimiero ir šv. Juozapo parapijose, V zelinos spaudos
kioske ir Bazare "SVEIKAS"
Knygutės kaina Cz.3ū,ūo. Nuolaidos perkant didesniais kiekiais.
protestais trukdyti šveicarų parlamento gauti visą laiką, bet negalima apgauti vi
darbą, kad darbo sesija būtų nutraukta. sų žmonių visam oikui".
Tai toks buvo pagrindinis "Novosti" už
Kokia yra sovietų "glasnost" ir ko
davinys Šveicarijoje.
vertas Kremliaus viešai ir atvirai duotas
Dumovo ir Ovčinikovo išvijimas iš
garbės žodis, žinome nuo 1940 m. birže
Šveicarijos buvo tiktai naujas epizodas
lio penkioliktosios, kai sovietų tankai
iš visos eilės kitų, vykdomų kituose kraš sudrebino tris Baltijos valstybes. .Toks
tuose. 1981 m. "Novosti" koresponden buvo Kremliaus iškilmingai "visiems lai
tas spruko iš Ispanijos, sužinojus, kad is kams" sudarytų tarpusavio sutarčių liki
panų žvalgyba buvo susekusi tikrąją jo
mas.
paskirtį: telkti Sovietų Sąjungai agentus
Reformos kompartijos viduje pasau
Ispanijos kariuomenėje. Jo veiklą iš Ma-'
lio nešildo ir nešaldo. Priespaudos jungą
drido kontroliavęs sovietų ambasados
sekretorius taip pat buvo išvytas iš kraš nešančios tautos laukia priespaudos pa- .
baigos ir pradžios laisvo bei savarankiško
to.
gyvenimo.
1980 m. Naujosios Zelandijos vyriau
"Tėviškės Žiburiai"
sybė davė "Novosti" korespondentui
Oklande — Sergejui Ziminui 72 valandas
išsinešdinti iš krašto. Priežastis — subver- POLITINĖ LIETUVIU KONFERENCIJZ
VAŠINGTONE
syvinė veikla. Dviem dienom praėjus, sovietų ambasadorius Vsevolod Sofinsky
Jau praėjo 13 metų nuo platesnio masirgi buvo išprašytas iš Naujosios Zelandi■' to pasitarimo Lietuvos laisvinimo veik
jos už papirkimą sovietams palankia ta los klausimais. Pasaulio Lietuvių Bend‘ ruomenės valdyba jaučia, kad ryškėjant
pusios politinės partijos.
* Kaip "atvirai" veikia sovietų žurnalis naujiems Sovietų Sąjungos vidiniams
tai, parodo dar vienas Džirkveiovo papa poslinkiams ir tarptautinėms ginklų kon
pastangoms, atėjo laikas. iš esmės
sakotas pavyzdys. Kai 1975 m. Zambija trolės
...........................
atsisakė Džirkvelovą paskirti koresponden-Pa^veĮ9^ j susidariusią padėtį ir nustaty
ti ilgalaikės Lietuvos laisvės veiklos prog
tu, jis buvęs tuojau paskirtas Pasaulinės
ramos gaires išeivijoje. Todėl PLB valdy
sveikatos organizacijos Ženevoje infor
macijos valdininku. Į jo tiesiogines parei ba, remiama JAV LB, Kanados LB, kitų
gas įėjęs nuolatinis sovietų misijos infor kraštų bei Pasaulio lietuvių jaunimo są
mavimas apie slaptus tarptautinės orga jungos valdybų, nutarė šaukti pasaulio
lietuvių politinę konferenciją 1987 m.
nizacijos reikaius.
spalio 23-25 dienomis Vašingtone. I kon
Kalbėdamas apie "glasnost" dabarti
ferenciją bus kviečiami politinėje srityje
nis Kremliaus "solistas" Gorbačiovas ne besireiškią vienetai (organizacijos ir pa
turėtų užmiršti, kad laisvasis pasaulis jo vieniai politinės veiklos puoselėtojai).
žodžius priima tik ką sutrauktai atpasa- u Konferencijoje bus siekiama, išsiaiškinti
kotų faktų šviesoje.
svarbiausius išeivijos uždavinius laisvės
Linkolnas kartą vienam lankytojui
kovoje ir nustatyti būdus juos sistemaBaltuosiuose rūmuose pasakė: "Teisy tingai įgyvendinti.
•
bė, kad yra galima apgauti visus žmones
PLB valdyba pavedė PLB Visuomeni
kurį laiką: galima kai kuriuos žmones apnių reikalų komisijai paruošti konferen
BMDDES
hde
cijos planą;.
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M O S U LIETUVA

POPIEŽIAUS

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

:
'■

600 METŲ JUBILIEJŲ
(Tęsinys iš pr, numerio)
Bažnyčia ir šeima, nors tarp daugelio sun
kenybių ir kliūčių, įstengė išlaikyti gyvą tikėjimą
ir gyvą kultūrą. Tai jų dėka tauta neprarado savo,,
tapatybės ir savo sąmonės. Taip pat ir šiandien,
kai laikai daugeliu atžvilgių nėra palankesni
negu praeityje, Bažnyčia ir šeima ištikimai sau
goja tą šventą ir neliečiamą turtą. Bažnyčia ir
šeima yra didžiųjų žmogiškųjų ir krikščioniškųjų
vertybių šventovė: sąžinės laisvės, žmogaus
asmens orumų, tėvų paveldo, kultūrinės tradi
cijos ir moralinės energijos išteklių, kurie slypi
šiose vertybėse ir kuriuose yra sudėtos ateities
viltys.

8.
Šeši krikščioniškojo gyvenimo šimtmečiai
Lietuvoje yra kupini ženklų to nenutrūkstamo
Šv. Dvasios veikimo, kuris jūsų Bažnyčią išpuošė
savo dvasiniais vaisiais (plg. Gal 5, ?2), paža
dindamas būrius vyrų ir moterų, kurie yra verti,
kad būtų pripažinti tikrais Kristaus mokiniais.
Norėčiau drauge su jumis prisiminti kai kuriuos
Lietuvos sūnus, kurie tautos Širdyje paliko
neišdildomą savo dorybių ir savo apaštališkojo
uolumo ženklą.
Pirmiausia mūsų mintys ir malda krypsta į
sv. Kazimierą, kurį jau 1636 metais popiežius
Urbonas VIII paskelbė Lietuvos globėju. Prieš
trejus metus jūs iškilmingai paminėjote jo mir
ties penkių šimtų metų jubiliejų. Jubiliejinės
iškilmės, į kurias mielai įsijungiau drauge su visa
Bažnyčia, buvo svarbus Dievo malonės įvykis
jūsų bažnytinės bendruomenės gyvenime.
Kilęs iš garbingos Jogailaičių giminės kara
laitis Kazimieras ypač pasižymėjo savo dorybė
mis ir « per trumpą laiką pasiekė tobulumo »
(Išm 4, 13). Praėjus vos vienam šimtmečiui, jis
buvo brandus tautos « Krikšto » vaisius. Buvo
palaidotas Vilniuje, pačioje tautos širdyje, tau
tos, kuri jau penki šimtmečiai su nenykstančiu
AR ŽINOTE, KAD
MŪSŲ LIETUVA
PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE,
AV. ZELINA, 8 3 1 ?

J
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maldingumu garbina jo relikvijas. Ne atseli
nai prie šv. Kazimiero kapo įvvks pagnnd»
krikščionybės jubiliejaus minėjimas
Nuostabus tyrumo ir žmopių meiles, rm.
lankumo ir paslaugumo broliams pavyzdys
šv. Kazimieras virš visko mylėjo Kristų ir visai
nupelnytai iš savo amžininkų gavo « vargšų gy
nėjo » titulą. Popiežius Pijus XII šv. Kazimierą
paskyrė ypatingu Lietuvos jaunimo globėju, jo
« kilnų pavyzdį » nurodydamas toms kartoms,
kurios auga tarp daugybės prieštaravimų ir
pinklių.6

9.
Prisiminkime taip pat Žemaičių vyskupą
Merkelį Giedraitį, kuris buvo tikras Tridento
susirinkimo reformų apaštalas. Minint jo mirties
350-tąsias metiny, mano pirmtakas Jonas XXIII
panorėjo šio ganytojo pavyzdį priminti Lietu
vos vyskupams/ Būdamas kupinas maldingumo
ir kunigiškų dorybių, vyskupas Giedraitis savo
uoliu apaštąįavinau parodė, « ką reiškia kovoti
už katalikų tikėjimą ir jį ginti visomis savo
jėgomis ».8
Apaštalo'Pauliaus žodžiais Timotiejui tariant,
jis «kovojo gerą kovą, išsaugojo tikėjimą ir
gryną sąžinę, kai tuo tarpu, jos atsižadėjus, kai
kurių tikėjimo laivas sudužo » (1 Tim 1, 18-19).
Erezijos plitimo ir kai kuriose srityse senosios
pagonybės išsilaikymo akivaizdoje vyskupas Gie
draitis pažadino tikrą dvasinį atgimimą, rūpin
damasis kunigų parengimu, statydamas naujas
bažnyčias ir asmeniškai vykdydamas tautos kate
kizaciją gimtąja lietuvių kalba.
Vyskupo Giedraičio pramintu keliu praėju
siame šimtmetyje ėjo jo įpėdinis Žemaičių vysku
pijoje vyskupas Motiejus Valančius. Jo vyskupa
vimas sutapo su liūdnu ir tamsiu laikotarpiu lie
tuvių tautai, kada buvo iškilęs pavojus net jos
tautinei bei religinei tapatybei. Toje sunkioje ir
pavojingoje padėtyje vyskupas Valančius buvo
ne tik rūpestingas ir išmintingas tikinčiųjų gany
tojas, bet ir tikras moralinis savo tautos vado
vas. Plačiai pagarsėjo jo energingi kreipimaisi
į kunigus ir į krikščionis tėvus, kad pilnai su
prastų savo atsakomybę perduoti jaunosioms
kartoms drauge su tėvų tikėjimu visą kultūrinių
bei religinių tautos tradicijų turtą.
Tuo pačiu metu vyskupas Valančius įsipa
reigojo atlikti sunkų ir labai svarbų religinės
tautos sąmonės atnaujinimo darbą, slapta ir su
didele rizika organizuodamas katekizacijos ir
švietimo tinklą. Šalia savo motinų vaikai tada
išmokdavo skaityti ir rašti, katekizmo tekstą
panaudodami kaip elementorių.

■

. ( B us da u g i a u<

JR. 47 (2032) 1987.XI.26

5

MUSŲ LIETUVA
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iUSŲ PROTĖVIŲ PINIGAI
Gilioje senovėje taip, kaip ir kitos
jtos, taip ir lietuviai vertėsi naminiu
' ;u ir natūraliais mainais. Paskui, mai
ms dažnėjant, plečiantis, šakojantis,
ireikė ir šiokiu tokių "pinigų". 0 suėį sąlytį su svetimais kraštais, - gavo
. • savo gėrybes (medų, vašką, kailius,
rvą, gintarą) tų kraštų mokamųjų prie•»nių ir jomis naudojosi tarpusavy.

Pirmykščiais savaisiais "pinigais" bubrangesnieji kailiukai, gintaro išdirbiiai, metalo gabalai ir kitokį pastovesni
liktai. Vėliau lietuviai sumanė liedinti
s ateinančio iš svetur sidabro (dirbinių,
’onetų) tam tikro svorio štangeles, ap
valios, "luito" ar kitokios formos; žmo;s jas pagaf gudus praminė "rubliais",
kapoti; smulkinti tą "pinigą" tekdavo
hlį jo nukirsti, arba įkirsti bandymo
kslais). Archeologų surasti "rubliai"
y ra beveik gryno sidabro ir sveria apie
80-190 gramų. Sis svoris savo laiku
miške tam tikrą svorio štandartą pinimms ir buvo vadinamas "gryvine". Si< ■’brinių "rublių" buvo privačių, be jo; ių pažymėjimų, ir taip pat buvo kuni./aikščio, miesto ar kito autoriteto štam
peliu lyg ir patvirtintų. Savo krašto pini■4 gerumu ypač rūpinosi Gediminas,
kvietęs užsienių pirklius ir amatininkus
•psigyventi Lietuvoj ir teikęs jiems viso
keriopos globos.

BAZAR SVEIKAS APRESENTA:
- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)
- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS’

<

- BOTONS - DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA)
- ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL
ACEITAMOS ENCOMENDAS
IKI

RUA D AS ROSEIRAS, 411

IVANI, SILVIA E EMILIA

TEL.:273-2317

Iki šiol užtikti duomenys rodo, jog Va dras, Kazimiero vietininkas Vilniuje,
karų stiliaus monetas, keleriais metais anks įsteigė naują monetų kalyklą — paleido
čiau ar vėliau, ėnę kaldinti: Kęstutis ir Vy apyvarton savo biloninius "pinigėlius" t
tautas vakariniuose Lietuvos plotuose,
(lenkai juos "denarkomis" vadino). Tu
Algirdo sūnus Vladimiras — Kijeve, Kari smulkučių monetų vienoj pusėj mato
butas — Naugarde, Jogaila — Vilniuje. Lie me Vytį, antroj — lenkų erelį. Kiek vė
tuvių gyvenamoms sritims monetose tepâ- liau pasirodęs Aleksandro pusgrašis da
dėti autoriteto ženklai; įrašų vietoje
ro visai kultūringu monetų įspūdį. Nuo
dabar ir įsigali monetose lotyniški įrašai.
. kartais vos viena raidė (pav.K) teišmušta (ką tos raidės reiškia - tebeaiškinaVokiečio Augusto II (sakso), išrinkto
ma); o platiesiems gudų plotams pini
sujungtos Lenkijos — Lietuvos valdovu,
guose buvo — gudiški įrašai. Smolensko
lietuviškasis šeštokas (1707 m. kaldin
žemėms skirtose lietuvių monetose
tas Gafdtne) buvo pats menkiausias iš vi
įmuštas įrašas "Pul Smolensky" ("pul
sų pinigų. Pagaliau, tai buvo ir paskutinis
- pagal totorius, nes prie jo vietos žmo
piniginis ženklas Lietuvos Didžiųjų kuni
nės buvo pripratę nuo seniau/.
gaikščiu istorijoje. Nuo to laiko lietuviai
Išskyrus "Pul", kuri buvo varinė, vi
turėjo vartyti savo rankose svetimus,
sos kitos ankstyvosios monetos buvo si-' jiems primestus pinigus — lenkiškus, pas
dabrinės su vario ligadura. Ir labai mažu kui rusiškus, dar vėliau vokiškus — iki
Iš svetimųjų pinigų mūsų krašte ėjo:
tės. Tuo tarpu, kai "pul" svėrė apie
1922 m., kada apyvarton išėjo Atgimu
graikų, Bizantijos,.romėnų, arabų ir kitų
1,35 g. sidabrinukės — vos 0,3 - 0,8 g.
sios Lietuvos, Pirmosios Respublikos grv
šalių pinigai. 0 čekiškieji "Pragos grašiai*",
Neveltui žmonėse prigijo joms "pinigė
na i lietuviškasis lotas.
pradedant Vaclovo II grynsidabriniais,
Vyturys
lių" vaizdas.
nuo XIV amž. pradžios ėmė plūste plūs
Salia savųjų Vytauto Didžiojo laikais
ti į lietuviu apgyventas žemes. Ilgainiui £
kursavo Lietuvoje nemaža svetimų kraš KADA MANĘS NEBUS
jie tapo tiesiog lietuviška valiuta. Paste
tų monetų, kontrasignuotų, /kaldintų
bėję, kad tie čekiškieji grašiai yra tokio
Kalnuos laisvi ereliai nardo, —
pat sidabro, kaip ir "rubliai", lietuviai su štampeliu (Gedimino stulpais, kryžiuku) • Kalnuos ir mes abu Iš jų išaiškintos: Maskvos, Aukso Ordos Vai kas kartos tau mano vardą,
sekė 60 grašių ir "rublio" artimą lygybę.
totorių, Kufos monetos.
Verčiant žodj "rublit, rubit" lietuviškai
Kada kalnų nebus?
"kapoti, kapoti", "rublis" arba 60 gra
Vytautui mirus, lietuviškų pinigų kal
Mum vėjai laisvės dainą sunkia.
šių virto tarytum kokiu nauju piniginiu
dinimas sustojo apie šešiasdešimčiai me
Laisviem nerūpi nieks.
vienetu — KAPA. Taigi dar ir šiandien
tų. Su Vytautu nuėjo j kapus ne tik di
Vai, kas primins tau mano juoką,
Lietuvoje 60 vienetų žmonės vadina ka
džioji jo lietuviška politika, bet ir pro
pa; beje, jau ne pinigu, o javų pėdu, kiau gresavusi pinigų sistema. Ir vėl čekiškie Kai vasara prabėgs?
šinių...
ji gražiai užėmė Lietuvoje vyraujančią
Diena su saule nusileido —
Kai kurie mūsų istorikai sidabro "pinigų" padėtį. Jais imta vertinti turtas, mokėti Su saule vėl nubus —
stangeles vadina muštinkus".
činšas, skaičiuoti pelną. Žodis "gražis" Vai, kas pakeis tau mano meilę,
Paskutiniame XIV amž. ketvirtyje patapo lietuviams savas.
Kada manęs nebus?
biro iš primityviai įrengtų kalyklų pirmoXV amž. pradž. kunigaikštis Aieksan.
.
v
, .
iTT,.T*innmTmmTinwTi i u
MWTHW—i
Salomėja Neris
sios istorines lietuvių monetos — abipu
siai, apskriti sidabro pinigai. Apie tą patį
laiką kaldino juos keli Lietuvos žemių
kunigai kščia bet kadangi tuose piniguo
se būtinu įrašų nėra tai ku ris ių nu kai
tiksliai paša
dintas pirmas ir kada
neįmanoma.
■XJmAAJHI

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
Z E LINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ,

Ã
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ŽINIOS
iŠ BOLIVIJOS IR AMAZONIJOS
Iš Seselės M. Ksaveros sužinojome,
už STEFANIJĄ SALDIENĘ
kad "Centro Materno Infantil", Guayamirties metinių proga
merin — Beni — Bolivia, plečiasi. Vyks
bus atlaikytos gruodžio 6 dieną, 17 vai. žv. Kaži
ta nauja statyba šalia jau,dalinai pastaty-.
miero parapijos koplyčioje.
tos ligoninės. Ten bus vietos ligoniams
paguldyti ir operacijoms daryti.
Kviečiame gimines ir pažįstamus gausiai
Jau porą mėnesiu kai pradėjo veikti,
dalyvauti.
Saldžių šeima
ligoninės iniciatyva/ir jos kieme/turimose patalpose (Chapéu de Palha), "Ameri
pats sužadintu daugiau dvasiniu pašauk
can Caritas". Čia vieną kartą j dieną 100 nuo
mu Tėvynei Lietuvai ir lietuviu kolom
vaikučiu sočiai gauna pavalgyti. Tuo pa dėm įrašyta "Albinas Margevičius"; ki
jai Brazilijoj.
tam puslapy motinos nuotrauka, paskui
čiu gauna ir dvasios peną — katekizmo
daugely atvaizdu jis pats, tarp mokiniu
pamoką.
LIETUVOS ATSTOVYBĖ
'
ir mokytoju. Gal ir labai gražiai apie sa
Vyksta senųjų kun. d-ro. BendoraiVAŠINGTONE
ve rašo, tik kad čia žmogus nežinai, iš
čio namų atremontavimas, Brazilijoje.
kurio krašto pradėt sklaidyti. Dar gerai,
Pranešimas spaudai
Darbą prižiūri ir išlaidas padengai nuo
kad puslapių numeracija (arabiškais skait
Lietuvos atstovas d r. Stasys A. Bačseniau ten dirbą savanoriai - prancūzu
menimis) prasideda iš dešinės, nuo galo.
kis 1987 m. lapkričio mėn. 15 d., dėl
dentistyi labdaringa pora.
Kas daugiau patraukia lietuvio akį ir
sveikatos, pasitraukė iš pareigu ir tą die
Manoma, kad namu remontui užsi
parodo autoriaus patriotiškumą, tai kad
ną Lietuvos atstovu Vašingtone tapo p.
baigus, tada būtų dar daugiau vietos 4
visas knygos aplankas, apačioj, yra išti
Stasys Lozoraitis jr., likdamas kartu ir
lietuvių atidirbto 100-mečio patoges
Lietuvos atstovu prie Šv. Sosto.
niam paminėjimui, gal net su J.E. Vysk. sai perjuostas atspausdinta lietuviška
Dr. S. A. Bačkis liks Lietuvos Pasiun
P. Baltakio ir kitų svečiu iš toliau daly Trispalve.
tinybės sąraše su diplomatinėmis privile
Kun. Margevičius — lietuviška salelė
vavimu.
plačiajam japonu salyne. Jo pastangomis gijomis.
KPU.
1984 metais išėjo japoniškai ir "Sv. KaziJAPONIŠKAI - SU LIETUVIŠKA
Vašingtonas, 1987 m. lapkričio mėn.
mieras — Lietuvos didvyris".
16 d.

MOŠŲ Ml ROS lt JI

Garbė ir pagarba šiam iškiliam misio
nieriui ir musu tautiečiui.

A.A. ALBINA KURGONIENÉ

NAUJAS LIETUVIU KILMĖS
KUNIGAS

Lapkričio mėn. 21 d. mirė Albina
Kurgonienė, 74 metu amžiaus, Leono
Kurgono našlė.
Iš Taubatės diakonas José Alberto A.
Atvykus iš Lietuvos 1929 m., gyveno
Minderas, SCJ (priklausantis Švč. Jėzaus
anksčiau Bom Retire, paskui visą laiką
širdies — Sagrado Coração de Jesus vienublijai), praneša, kad gruodžio (dezem V. Prudentėje.
Ilgą laiką gydėsi nuo aukšto kraujo
bro) 8 d. Taubatės katedroj bus įšventin
tas kunigu, o sekančią dieną, gruodžio 9, spaudimo ir gavo širdies smūgį.
Liūdesy paliko du sūnus Nelsoną ir
laikys primicijas São José dos Campos,
Nossa Senhora das Graças bažnyčioj, 19, Henriką, dvi dukras — Heleną ir Niną,
marčias žentus ir anūkus.
valandą. Ir kviečia šiose apeigose daly
Palaidota šv. Petro kapinėse.
vauti.
Septintos dienos mišios bus penkta
Albino ir Emilijos de Mello Antunes
Minder sūnus, gimęs 1955/3/4 São Pau dienį, 27 d., 19:30 valandą, Šv. Juozapo
Kun. Albinas Margevičius, salezietis,
bažnyčioje, Vila Zelinoje.
le, įstojęs į virš minėtą vienuoliją Jarayra ilgametis misionierius Japonijoj.
guá do Sul 1978 metais, seminarijos
K U L TU R I N I S
Net prisiėmė japonu pilietybę, natūrali- kursą išėjo Taubatė. Patvarus "MŪSŲ
KAZIMIERINIS FONDAS
zavosi, o dabar parašė japoniškai knygą. LIETUVOS" skaitytojas ir nuolat besi
"Mano mokiniai nori, kad ką nors jiems
Šiuo metu prisidėjo:
rūpinąs Lietuvos reikalais, ir primicijų
palikčiau", rašo atvirlaiške, prisistatypranešime priduria: "Ofereço a Deus
29. H. Mošinskienė a.a. Antano Golskio
damas.
meus sacrifícios pela Lituânia".
atm..........................
Cz. 100,00
Knyga (150 puslapiu) yra, matyt, au
Džiaugiamės šiuo nauju lietuvių kil
30. N.N
............
Cz.25.000,00
tobiografija. Vienam puslapy, gale (bet mės Levitu. Sveikinam taip pat jo Tėve 31. A.A. Alekso Vinkšnaičio atm.
šeima...........................
Cz. 1.000,00
japoniškai — "pradžioj", nes jie pradeda lius. Ir visi kartu meldžiamės, kad Vieš
32. Buv. Sv. Juozapo Vyrų B-jos p-ko
a.a. Jono Bagdžiaus atm.
Vyru Brolija ..................... Cz. 200,00
33. Antanas Rudys a.a. Maldučio
Laupinaičio atm. ...... Cz. 200,00

CHOP? - PIZZA ~ QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - TeL 223-2333

PAGERBKIME SAVO
MIRUSIUOSIUS ĮRAŠYDA
MI JUOS | KK FONDĄ.
M '

■■■ ■

■■■

!■■■

, - Į

>11 n

—imi

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS . IŠLAI KYMO
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mūsų žinios
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LIETUVA

PADĖKA
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Musų mylimajam giminei

SUSlRASlNĖJIMAS SU "PREFEITUFjA

Paskaitęs ML-voj, kad São Paulo Bur
KUNIGUI DR. ANTANU! MILIUI
mistras — Prefeito, Janio Quadros, pa
mirus
skelbė dekretą, kuriuo pavadinama VIN-'
nuoširdžią padėką reiškiame visiems, kurie lai k. ligonį
CO KUDIRKOS vardu viena São Paulo
miesto aikštė, pasiuntė jam padėkos
ir Juom rūpinosi. Ypatingai dėkojame kunigui Juozui
laišką. Priminęs, kad VINCAS KUDIR
Šeškevičiui bei parapijos bendradarbiams už pasingą ir
KA buvo publicistas, rašytojas, poetas,
rūpestingumą kunigui Antanui sunkiau susirgus
Lietuvių Tautos Himno autorius, dėl to
brangus kiekvienam lietuviui, dėkoja
Nuoširdus ačiū j e. vyskupui Dorn Luciano lendes
"por este gesto", que tanto sensibilizou
de Almeida ir kitiems kunigams laikiusiems mišias prieš
a coletividade". Ir pridūrė: "Agora toda
laidotuves, maestrams Viktorui Tatarūnui ir Feliksui Gira comunidade lituana aguarda ainda
dauskui bei choristams už gražų giedojimą, c tai* pat
mais urn decreto de Vossa Excelência:
a mudança do nome de Vila Zelina em
gausiems mišių ir palydėjimo į krematoriumą d?. viams.
VILA LI TU AN I A, ou PAR
Tikrai malonu stebėti, kad mūsų mielas kunigas
QUE LITUÂNIA, na Vila Pruden
Antanas buvo visų gerbiamas ir mylimas.
te, São Paulo".
Iš "Secretaria Particular do Prefeito"
Visiems Dievas teatlygina.
1987/X 1/16 atėjo pranešimas, kad gau
tas laiškas, ir pridėta informacija: "De
Brolienė Marija Miliuvier
ordem do Sr. Prefeito Janio Quadros...
Sūnėnas Gedvidis ir žmo-.a
informo que o assunto nela (na carta)
Maria Salete Milius
I .
contido foi transmitido ao Secretário
Geral das Subprefeituras, acompanhada
do memorando APP.3618/87. - Rober
Kadangi tuose p įsakymuose labai buvo
to Abrahão, Assessor Particular do Pre
paminėtas ir Lietuvos vardas, tai iš musų pusės
feito".
dvasiškija atsiliepė j svariais argumentais ir ne
O Jūs, ar jau pa rašėt laišką Burmis
AH. D, Petraitis trumpais straipsnis •„ Kas skaitė pirmuosius ir
trui — Prefeito?
antruosius pasisakyt .us, turės progos susidary
Paskutiniu metu labai dažnai Lietuvos var
Nežinot adreso? Štai:
ti savo įspūdį.
das buvo minimas vietos spaudos puslapiuose.
Tam buvo palankios aplinkybės ir susidarė ge
Prefeitura do Município de São Paulo
įdomu, kad pra< tą sekmadienį vieno dien
ra proga, kuri buvo tinkamai panaudota.
raščio, galima šaky**', visas turistinis priedas lie
Secretaria Particular do Sr. Prefeito
Kaip
visi
žinote,
pries
’
kurį
laiką
išvyko
iš
té Sovietų Sąjungą, bet ten įdėti pasisakymai
Pavilhão Manoel da Nóbrega Brazilijos pora dvasiškių j Sovietų Sąjungą, no jau visai kitokio tono. Jie bendri kiekvienam
Pque. Ibirapuera
rėdami pasimokyti socialinės, religinės veiklos
turistui, kuris vežnmas į įdomesnes vietas ir ku
04028 SAG PAULO, SP.
f

Savaitei bėganti

Rašo Gražina Boleckienė, iš Niteroi:

"Kadangi aš rengiausi atvažiuoti į S.
Paulo, nesiunčiau laiško. Bet matau,
kad prieš Kalėdas neįstengsiu atvažiuoti.
Esu užversta darbais. Be rašymo, turiu
daug mokinių prancūzų, vokiečių, rusų
ir net lietuvių kalbom (jos pačios pa
braukta — PG). Ypač nelengva mokyti
lietuvių kalbą, nes neturiu jokio vadovė
lio, nei gramatikos. Ar aš S. Pauly galė
siu gauti (pirkti) lietuvių kalbos vadovė//?
Vertimas, kurį apsiėmiau Jums pada
ryti (keli puslapiai LKB Kronikos —PG),
taip pat jau seniai paruoštas, bet man
daug galvos skaudėjimo, nes neturiu žo-

srityse. Bent taip rašė to meto spauda."

riam nerodomi, kas nereikalinga.

Grįžę prirašė spaudoje daug įdomių ir gražių
atsiliepimų, ypač pabrėždami nepaprastai dide
lę tikybos laisvę. Sakėsi, kad matę labai daug
bažnyčių bokštų, kad jos visos buvo labai gra
žiai užlaikomos, kad bažnyčios pilnos žmonių.
Ir tai sukėlė spaudoje skirtingų pasisakymų
audrą. Tiesa, bažnyčių su gražiais spindinčiais
bokštais, ten labai daug, tik kad dauguma jų
uždaryta, paversta muziejais, sandeliais, tai
jau kitas reikalas. Paviršutiniškam pakeleiviui,
ir įspūdis lieka paviršutiniškas. Nieko nuosta
baus, tik gaila, kad tie dvasiškiai padarė pavir
šutiniškas išvadas.

Sveikintina tiek kun. P. Gavėno, kaip ir
kun. J. ŠeškevičL j straipsniai, kruopščiai pa
ruošti, surašytos e minės žinios ir kurios pil
nai atsako į netikslumus pirmųjų dviejų turis
tų, giriančių gražius Vilniaus bažnyčių bokštus,
aiškiai matomus iš viešbučio pusės...

Yra sunku suprasti, kad tie pirmieji dvasiš
kiai butų tiek naivūs, kad nepažintų tikrovės,
bent vietoje jie labai pastabūs, kritiški vietos
valdžios atžvilgiu, socialinės tvarkos kritikoje,
naujų kelių jieškojime.

O kad rašant spaudoje daug kas pastebi, tai
tik patvirtinimas, kad spauda yra didelis gink
Visai neseniai ten lankėsi aukštoji dvaiškija,
las. Ištraukas apie šias žinias iš vietos spaudos
tačiau jų įspūdžiai paskelbti spaudoje, jau visai
man atnešė du labai skirtingi asmenys. Abu ne
kitokie. Jie buvo pastabesni, daugiau pasiteira
lietuviai, nesidomintys nei religija, nei politika,
vo įvairiomis temomis, turėjo kontaktų su vie
taip sakant prab jom pažvelgią į tas temas
tas valdžios atstovais ir suprantama, jų nuomo
. spaudoje. Pirmas atsiuntė man per rankas,
nė
daug svaresnė.
kad pasiskaityčiu , kas darosi Lietuvoje, Kitas
pats įteikė su kon entaru:

POSTO DE SESWIC0S

- Matai, tavo patricijai netyli. Ir gerai rašo.
Nėra ko čia muH ų jieskoti ir reikia atsakyti.
Pasiskaityk ir tau bus pravaetu.
nrnjrrzir-"1- .''.r

Rua Voluntários da Pátria, 1275
Santana

r* -tt'

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Ruksy*
paprastu
j paštu.

MUSU LI ETUVA
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MUSŲ ŽINIOS

Musų mielam bendrabroliui kunigystėje

PLATINAMI SPAUDOS PIETŲ

KUN. DR. ANTANUI MILIUI
atsiskyrus su mumis

Jau atspausdinti ir platinami abejose
parapijose Spaudos Pietų, bilietai gruo
džio 13-tai dienai,
Bilietų kaina Cz, 400,00 asmeniui.
Prašome iš anksto bilietus įsigyti para
pijose ar per telefoną: 273-0338 arba
63-5975,

giliai liūdime su visa lietuvių kolonija praradę tokį gar
bingą bendradarbį ir reiškiame užuojautą giminėms »r
visiems tiems, kuriuos velionio netekimas palieka liūdesYJe-

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
PER "MUSU, LIETUVĄ"

Brazilijos Lietuvių
Kunigų Vienybė

GEDULINĖS PAMALDOS

Paskutini Lapkričio sekmadieni esa
me kviečiami susirinkti šv. Kazimiero
parapijon -PRISIMINTI MŪSŲ MIRŲ
SIUOSIUS Jubiliejinių Metų šviesoje.
Melsimės už visus mirusiuosius, ypač už
- j Amžinybe iškeliavusius šios kolonijos
veikėjus. Dėlto organizacijos yra prašo
mos atsinešti mirusiųjų savo narių sąrašą,
kad, jei nori, galėtų paskaityti per Mišias
"mirusiųjų prisiminimo" metu.

Pagal jau įsigaliojusį gražų paprotį,
daug kas sveikina gimines, draugus, ar kli
entus per "Mūsų Lietuvos" kalėdinį nu
merį. Šiemet kalėdinis ir kartu šių metų
paskutinis ML-vos numeris išeis su gruo
džio 17 dienos data. Sveikinimų tekstus
ir jų dydį prašome redakcijai įteikti iki
gruodžio 7-tos dienos.
M Eva turi dar kitą pasiūlymą: vietoj
kalėdinių kortelių siųskite savo draugams
ir ypač klientams lietuviškų kalėdinių pa
pročių kpygutą portugalų kalba - FE
LIZ ETERNO NATAL. Knygutė labai
graži ir įdomi, taigi bus vertinga kalėdinė
dovana ir ne tik sveikinimai.
Knygutės kaina Cz.30,00. Perkant di
desniais kiekiais bus duodamos nuolaidos.
Knygutes galima įsigyt?abejose para—
piiose ir V. Zelinos spaudos kioske.

už ANTANĄ GOLSKI
bus atlaikytos sekmadienį, lapkričio 29
dieną, 16 vai. šv. Kazimiero parapijos
salėje. Šią proga bus mišios už visus mu
sų kolonijos mirusius veikėjus.

Programoj numatyta: Pradžia 16 va
landą:
- Asperges: vandens pašventinimas,
pašlakstymas ir krikšto pažadų atnauji
nimas,
r- Istorinė Lietuvos Krikšto litanija,
- Kalėdaičių (plotkelių; pašventini
mas,
- Mišios (su giesmėm),

NAUJA H. ALVES KNYGA
ML-vos bendradarbis, Henrique Lo- Suneštinės vaišės, pasižmonėjimas.
sinskas Alves, lapkričio 18 dieną U.E.B.
KALĖDŲ EGLUTĖ
(União Brasileira de Escritores) būstinėj,
Iš Amerikos gauta Krikšto Jubiliejaus
B. Liet. B-nė šiais metais rengia Kalė
Rua 24 de Maio, 250, 13° andar, prista vėliava.
dų Eglutę lietuvių vaikams ir anūkams.
Pamaldų pradžioje ar per aukojimą
tė savo naują veikalą - "Contos alterna
Programą išpildys Lietuviškos mokyklos
bus galima uždegti žvakute prisiminto as
tivos", kuri išleido ARTUSI leidykla.
mokiniai.
mens vardu.
Kartu su šia, poetas Geraldo Pinto Ro
šventė įvyks gruodžio mėn. 20 d. 16
drigues pristatė poezijų rinkinį "Rio da
NAUJŲJŲ METU SUTIKIMĄ
vai. Jaunimo Namuose V. Zelinoj. Jau
vida".
pažadėjo atvykti Kalėdų Senelis.
VILA ZELINOJE rengia šv. Juozapo
Sveikiname "ML-vos em português"
Bendruomenė. Prašoma pakvietimus įsi
Visuomenė taip pat kviečiama pasižiū
korespondentą, džiaugdamiesi jo nepagyti iš anksto.
rėti programos. įėjimas laisvas.
slėotu talentu.

metine
GRUODŽIO (DEZEMBRO) 13D
M I Š I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus
PIETŪS 12*30 vai. Jaunimo Namuose

LOTERIJA su originaliais tapytojų paveikslais

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

