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Mokslas ir pasirinkimai
Mokslas yra viena iš pagrindinių žmogaus gyvenimo 

vertybių. Jau nuo senų senovės jo reikšmė, žmonijai buvo 
ieisingai suprasta visose tautose, neišskiriant nė mūsų 
tautos, kurią net ištisus šimtmečius nelemtos unijos ir 
žiaurios okupacijos bandė laikyti tamsoje, skleisdamos 
savąją, mums’svetimą, šviesą. Ir vis dėlto"tapome nuga
lėtojais, atlaikėme visus spaudimus ir mėginimus - šian- 
lien turime savąjį raštą, savo kultūrą, o moksle, net jau 

ir pasauliniu mastu, nesame paskutiniai.

MOKSLO svarbos supratimas, galima sakyti, šiuo 
metu yra pačiame savo išsiskleidime. Pradinis 
ir iš dalies vidurinis - jau įstatymais pivalomas, 
o aukštojo mokslo siekiančiųjų-eilės labai ilgos. Taip yra 

šiandien kone visame civilizuotame pasaulyje. Kai 
kuriose šalyse, pvz. Šiaurės Amerikoje, bendrojo prasi- 
lavinimo aukštąjį mokslą baigusiųjų yra net perteklius. 
Gyvenimo sąranga ir vis pažangėjanti technologija jau 
reikalaute reikalauja specialistų, kurių vis dar trūksta. 
Nemažai jaunų žmonių, baigusių aukštąjį mokslą be spe
cialybių, dirba bet kokius darbus šalia daug žemesnio 
išsilavinimo žmonių. Užtat galvojant apie pasisekimus 
ar pasiekimus darbuose, specializavimasis yra būtinas. 
Specialybių pasirinkimas betgi turėtų turėti teisingas 
matuokles, tai yra aiškius ir neklaidinančius sprendi
mus, neišgalvotas ar įkalbėtas, bet iš žmogaus polinkių 
kylančias priežastis. Jei pasirenkama paviršutiniškai 

draugai, geras'gyvenimas, pinigai - specializavimasis 
dažnai nepateisina dėtų vilčių. Tiesa, kad vadinamosios 
praktiškos specialybės ir jų paklausa atveria mokslus 
baigiantiems labai plačius darbo laukus, bet savo darbe 
žmogus turi jaustis ne vien turtingas, bet ir laimingas. 
Neretai taipgi pasitaiko, kad įsidarbinę, nors ir ne per 
daug mėgstamoje srityje, tolydžio pripranta, būna paten
kinti ir naudingi. Bet vis dėlto mokslo siekiantiems rei
kėtų pirmiausia pasiduoti jaučiamai vidaus traukai, gal 
pašaukimui, gal širdies balsui. Galimas dalykas, kad į 
šitai nebekreipiant jokio dėmesio, ir dvasinių pašauki
mų klausimas nebeišsprendžiamas.

MOKSLŲ“siėkiūbsė",'"kaip Ii* apskritai gyvenime, 
be asmeninių poreikių ir tikslų, lygiagrečiai 
eina ir platesni visuotiniai ar tautiniai porei
kiai. į kuriuos taip pat negalima nekreipti dėmesio. 

Išeivijoje nepraktiška humanitarinė, mūsų atveju litua
nistinė, sritis taipgi laukia kandidatų, kuriems paruošti^ 
turime Čikagoje, Ilinojaus universitete,, net lituanistikos y- 
katedrą. Taip pat tos srities studijos tautos laisvėjimo 
prošvaistėse dar labiau, prieinamos atgimstančioj Lie
tuvoj. Gal kai kas manytų, kad tenai kvalifikuotų lituanis
tų,yra pakankamai ir todėl čia, išeivijoje, jų nereikia. 
Taip galvoti būtų klaida. Pirmiausia - mums trūksta pa
mainos raštijoje. Antras Jobai svarbus dalykas - tai va
karietiškų kultūrų paliesti lituanistai, kurių nauda ir 
Lietuvai neabejotina, pvz. jau vien dėl trūkumo geresnių 
vertėjų, sugebančių tinkamai supažindinti laisvuosius kilmėmis įteikė tuometiniam' Jūet sukanka 70 metų nuo toisto- 
Vakarus su Lietuvos raštijos kūrėjais, aplamai litera- JAV prezidentui W. G. Harding rinio dokumento gimimo, liūdi- 
tūra. Turime pakankamai gabaus besimokančio jaunimo, peticija kuria buvo pasirašę mi- jancio tuolaikiniu Amerikos lie- 
kuris galėtų nesunkiai derinti savo asmeninius ir tauti- ,'Amerikos piReči (pa. tuvių susipratimų bei svarbias ir 
mus poreikius. Gal reikia tik dažnesni© priminimo, pa- , ,v x ; . ' x • i
drąsinimo, paraginimo šeimose, organizacijose. O atgims- buvo įnstį į 138 knygas;, <.p^2yme _as pas angas vis~ e 
ta n ti Lietuva taipgi tebūna paskatinimas ta linkme. ČJS. prašant pripažinti Lietuvos-me- riopai padėti jaunai, nepriklau- 

prikĮausąmybę de jure Lietuvai,
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Australijos Adelaidėje Ribbeutropo-Molotovo sandėrio 50 metų sukakties 
proga baitiečiai surengė rugpjūčio 36 d. gausią demonstraciją, reikalau
jančią grąžinti laisvę okupuotoms Baltijos valstybėms. Nuotraukoje iš 
kairės: estė E. Ėayne, A. Paškevičiūtė,. A. Gent (ąbi lietuvaitės), latvė V. 
Bruns. Dalyvavo ir lituanistinės mokyklos bei kurs^ mokiniai,

VELSURINKIME MILIJONĄ PARAŠŲ
Amerikos lietuvių veikėjų su- tofe pripažinimas įvyko 1922 

važiavime, įvykusiame 192L,metais, o Amerikos pavyzdžiu 
gegužės 30 -31 Washingtone, .pasekė .ir kitos didžiosios valkty 
dalyvavo apie 150 įvairių Amen- į>ės^ 
kos. lietuvių organizacijų atsto- Parašai., šiai peticijai buvc 
vų. Jie su atitinkamomis iš-;.pradėti rinkti 1919 metais. Šie-
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Labai vertėtų ir dabar paruoš
ti naujas peticijas, reikalaujan
čias nepriklausomybės atstaty
mo Lietuvoje. Reikėtų vėl suor
ganizuoti parašų rinkimą — su
rinkti milijoną parašų JAV-se ir, - 
kiek įmanoma, kituose laisvojo

kraštų vyriausybėms, efektingai 
ir efektyviai prisidėtų prie naujo 
tautinio atgimimo tėvynėje ir jos

Tokios peticijos būtų prasmin

gos gyvastingu
mų.

Vyt. Plukas

LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZA
CIJŲ KOORDINACINĖS TARYBOS

< IŠEIVIJOS JAUNIMĄ
1939-1940 m. L.rp Ta rybų Sąjungos 

u Hitlerinės Vokietijos buvo pasirašytos 
slaptos sutartys, kurios nulėmė Lietuvos 
HKimą. Net trys okupacijos bangos, lydi
mos nuožmaus teroro ir genocido, nusi
rito per mūsų kraštą. Nemaža lietuvių 
nepanorusių patekti į Sibiro gulagus, pa
nko gimtuosius namus ir pasitraukė j 
Vakarus.

Likusiems Lietuvoje beveik penkias
dešimt metų įkyriai buvo peršama nuo
monė, kad užsienyje gyvenantys tautie
čiai yra Tėvynės išdavikai. Priešo sąvoka, 
deja, egzistavo ir užjūry. DažnJ buvo 
laikomi "raudonJs" ir užmiršta, kad 
esame lietuviai. Gyvendami skirtingomis 
sąlygomis ir neturėdami betarpiškos in
formacijos, nepajėgdami suvokti tikro
sios padėties, ilgainiui ėmėme toiti vieni 
nuo kitų. Mus skyrė abipusio nepasitikė
jimo siena.

Išaugo nauja karta, nep .tyrusi Stali
nizmo ir hitlerizmo bJsumų. Jaunimas 
gimęs užsieny, dažnai nepažįsta tėvų že
mės, prastai moku gimtąją kalbą ir jų ry
šys su Lietuva lengvai pažeidžiamas. Dar 
šiandien tebedaroma nemaža kliūčių, 
kad patys aktyviausi lietuvybės puoselė
tojai pamatytų Nemuno kraštą. Todėl 
mes kreipiamės į Lietuvos vyriausybę,

prašydami sudaryti sąlygas atvykti tau
tiečiams į gimtąjį kraštą. Būtini gludūs 
asm niniai kontaktai, platus nuolatiniai 
ryšiai tarp išeivijos ir Lietuvos. Mum. 
reikalinga abipusė objektyvi inform_cij . 
Manytume, jog butu nauainga įsteigti 
Lietuvoje jaunimo organizacijų informa
cini centrą su biblioteka ir s kaityk, a.
Išeivija galėtu padėti formuoti tokio cen
tro fondus, persiūdama iš užsienio laik
raščius, žurnalus, knygas bei vedeo me
džiagą. Savo ruožtu mes apsiimame pa
ruošti straipsnius apie Lietuvoje besibu- 
riančias jaunimo organizacijas bei apru-

publika, vos atkūrusi NeprikLusomybę, 
būdama dc.r gana neturtinga sugebėjo 
to.imuose kraštuose išlaikyti lietuviškas 
mokyklas, turime pasakyti būsime kal
ti, jei neprisidėsime prie lietuvybės gaivi
nimo ir puoselėjimo Pietų Amerikoje. 
Daugelį metų Siaurės Amerikoje lietuviai 
stengėsi padėti savo tautiečiams Pietų 
Amerikoje išlaikyti gyvą lietuviškumo 
dvasią. Atgimusios Lietuvos pareiga prisi 
jungti prie šio kilnaus d^.rbo. Esam pasi
ryžę tarpininkauti siunčiant į Pietų Ame 
riką lietuvių kalbos mokytojus, kultūri* 
ninkus-visuomenininkus.

Mes kreipiamės į PLJS' prašydami or 
gani.uoti Pietų Amerikoje kuo d.ugiau 
įvairių renginių, festivalių, susitikimų, 
kuriuose galėtų dalyvauti ir Lietuvos jau 
nimas. Žinoma, jog tuose kraštuose įvyks 
VII PLJS kongresas ir laikome tai sveikin 
tinu reiškinių.

Vasario 16 gimnazija atlieka didžiuli 
darbjietuvinant išeivijos, iš jų Pietų 
Amerikos, jaunimą. Galbūt atėjo laikas 
pagalvoti apie išeivijos atžalų mokymąsi 
pačioje Lietuvoje. Stengsimės, jog būtų 
sudarytos lengvesnės sąlygos Pietų Ame
rikos jaunimui studijuoti Lietuvos aukš
tosiose m kyklose.

PLB. PLJS, Santara- Šviesa ir kt. išei
vijos organizacijos daug nuveikia, kad 
tautiška dvasia neužgęstų ne tik gyvena
muose kraštuose, bet ir pačioje Lietuvo
je. Šiandien Lietuva kyla iš nebūties, ir 
mūsų jaunuomenė yra pasiruošusi prisi
dėti prie lietuvybės gaivinimo. Lietuvos 
jaunimo organizacijų įgaliotiniai galėtų 
atvykti tam tikram laikui j mūsų kraštus 
ir kartu dirbti. Be to, būtų tikslinga, kad 

pinti analogiška informaci a PUS centrą, kuo daugiau Lietuvos jaunimo galėtų at-

Pripažindami, jog didžičusiu atgaivos 
ir lietuvybės puose<ėjimo šaltinių išeivi
jos jaunimui gali būti apsilankymas tėvų 
’emėje, manome, jog tikslinga organizuo
ti kuo daugiau kultūrinių lenginių, festi
valių, mokslinių konferencijų, kurių me
tu gdimu ne tik apsikeisti įvairia infor
macija, bet ir pabendrauti su tautiečiais; 
Mes kreipiamės į (...) vado/ybę, prašyda
mi, kad būtų išplėstos gali nybės išeivi
jos jaunimui studijuoti lituanistikos kur
suose. (...)

Dėl sunkių ekonominių-pJitinių 
sąlygų Pietų Amerikos šalyse daugumai 
ten gyvenančių lietuvių Baltijos kraštas 
tapo nepasiekiama žeme. Net šiandien, 
kai iš Lietuvos imamas tiesei platus ke
lias į Vakarus, Pietų Kryžii us Lietuva 
lieka šalikelėje. Prisiminę, jog mūsų Res-

C1RURGIOES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - io and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

vykti studijuoti ir stažuotis į Vakarus. 
Būtina sudaryti visas sąlygas šios galimy
bės realizavimui, nes nepriklausomos 
Lietuvos valstybingumo vystymuisi di
džiausias stabdys artimiausiu metu bus 
savų kvalifikuotu specialistų trūkūmas. 
Lietuvai stinga ne tik savo darbą išma
nančių mokslininkų, ekonomistų, komer 
santų, bet ir politikų. Ar nebūtų pravar
tu apie jaunųjų politikų kursus, kuriuo
se jauni žmonės galėtų įgyti žinių ir įgū
džių, taip reikalingų aktyviai dalyvau
jant valstybės gyvenime,

Gegužės 14 d. Lietuvoje pirmą kartą 
buvo paminėtas Romo Kalantos tragiš
kos mirties metinės. Mitinguose Vilniuje 
ir Kaune kalbėjo jaunimo organizacijų 
atstovai, kurių lūpomis buvo išsakytas 
tiek ilgai širdies gilumoje slėptas siekis

XBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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IDEALISTINĖ LINKMĖ
Mintyse prisimenamos poeto eilės, 

kurias vaikystėje tekdavo deklamuoti: ' 
"Kaipgi nemylėti man kampelio šito, 
juk jis man brangesnis už kiekvieną ki
tą. Čia esu as’ gimęs, kūdikėliu žaidęs, 
čia dienas jaunystės as’ esu praleidęs".

Skaudu buvo palikti tėvynę. Pasitrau- 
kėm iš jos vienokiom, kiti kitokiom ap- tas, susiorganizavimas -- laikymasis iš- 
iinkybėm. Ypač pasitraukusiems po An-vien bent iš dalies išsaugo pilnutinio gy- 
trojo pasaulinio karo priežastis buvo vi
siems vienoda — antrą kart* nebenorė
jome pergyventi okupanto siautėjimo, 
kratų, žiaurių tardymų, kalinimų ir vi
siško nužmoginimo. Yra pakankamai 
aprašymų apie pasilikusius tėvynėje ku
rie bsisiai kentėjo. Taip pat yra aprašy
ti ir pasitraukusių vargai, žuvimai bom
bardavimuose, sunkūs vergų darbai, įvai
rūs nepritekliai.

Laikas padaro savo. Po tiek metų ma- rusios socialistinės ekonomikos užlopini- 
tome jau gyvenimą nusėdusi — tėvynėje rnuje Skelbiamos naujovės ir galimybės,

•beje, nėra tokios naujos. Jų dėmesys nu
kreiptas į pažangesnę Vakarų technolo
giją, kuria nelengva nei pavogti, nei pasi
vyti. O visi "lapės gudrumėiiai" per sep
tynis dešimtmečius jau tapo atpažinti.

Remkime savo išeivių spaudą. Ji ne- 
ploja sovietinėms "naujovėms". Ji vienin
telė stoja ginti tiesą ir priminti Lietuvai 
padarytas žaizdas tiems, kurie linkę grei
tai jas užmiršti. Sekime ją atidžiai ir ka
da ji duos ženklą, būkime tikri, kad jau 
poeto eilės išsipildė: "Kaipgi nemylėti 
man kampelio šito... ten buvau gimęs, 
kūdikėliu žaidęs"... ten ir noriu grįžti.

venimo pajautimą. Lietuviško gyvenimo 
veikiai verta susitelkti ir Pagalvoti apie 
atsiskyrusią idealistinę linkmę ir kokia 
be jos žala daroma sau ir mūsų kraštui/

Nėra ko mums džiaugtis "geradarių" 
pažadais gražinti Lietuvai laisvės. Paža
dais džiaugiasi paprastai tik vai kai. Negi 
atiduos tai ir taip lengvai, ką pakelės plė
šikai atėmė. Persitvarkymo ir demokra
tizacijos programa yra skirta tik prakiu-

vienaip, išeivijoje kitaip. Skaudžiausia 
ir žalingiausia,kad tas nubėgęs laikas 
taip sumaišė vertybes, jog atrodo, tik su 
šia diena gyventi teapsimoka, tartum jo
kios ateities niekada nebebus nei mums, 
nei mūsų vaikams. Rodos, kad vieninte
lė vertybė tapo ekonominis susitvarky
mas, kuriuo belieka tik ir rūpintis. Ta
sai svoris ne vieną užgulęs labai lengvai 
atskiria nuo idealistinės linkmės, kuri da
rosi nebereikalinga — likusi pasenusių 
pažiūrų.

Išeivija negali būti savojo ir prarasto 
krašto pakaitalu ir kol kraštas okupuo-

JAUNIMO ORGANIZACIJLĮ. . .
kreipimasis

— norime gyventi laisvoje, nepriklauso
moje Lietuvos valstybėje, norime augti 
garbingais Lietuvos Respublikos piliečiais.

MUSŲ LIETUVA 3

V. V.

LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS

muno kranto. Man 22 metai, esu inži
nierius,laisvalaikį skiriu sportui, dailei, 
gamtai. Rašykite, labai laukiu.

Adresas:
Lietuvos TSR
Drąsutis Krupovisovas
Piliakalnio 9 - 2
Kaunas 233019

Su pagarba
Drąsutis

ATITAISYMAS
Atitaisome klaidą iš praeito ML-vos nu
merio. Žyminį gavo ALDONA VALA— 
VIČIENĖ už lietuvišką veiklą, ypač ren- 
giamt lietuvių paviljoną kultūrinėse emi
grantų parodose. Jai stovylėlė buvo įteik
ta per Joną Jakatanviskį. Aldona Vala— 
vičienė del ligos negalėjo dalyvauti.

JIE NUOŠIRDŽIAI MELDĖSI UŽ 
LIETUVĄ...

Taip, tą praeitą sekmadienį J98S.
X.1), Sv. Kazimiero Parapijoje, gausūs 
"Esperantininkai — Viltininkai" ir jų 
artimieji bičiuliai, lietuviai ir brazilai^ 
rnuoširdžiai meldėsi už Lietuvą ir jos 
Atgimimo Sąjūdį.

Viso pasaulio Esperantininkai, gi, ži
no, kad tuometinėje 1859 metų istorinė
je Lietuvoje gimė genialusis Pasaulinės 
kalbos IViltininkų kalbos) iniciatorius, 
d-ras Liudvikas Lozorius Zafnenhofas.

Neužmirškime jaunų žmonių, sudėju
sių galvas už tokią Lietuvą, prisimename 
ilgus metus išsėdėjusius Sibiro gulaguo
se, katėjimuose, perėjusių "etapus". Dau
gelio, jų gyvenimas ir likimas tik patvirti
na nuo mažumės girdėtą tiesą — Lietuva 
negali būti pavergta amžiams.

Kviečiame visą pasaulio lietuvių jauni
mą ir toliau darbuotis tautos vardan. 4 
Esaene ilgo ir nelengvo valstybės atkūri
mo pradžioje. Mes grįžtame į Lietuvą.

Krupovisovas, gyvenu Kaune ant Ne-

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

a SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

Nori užmegzti ryšius
Mieli Tautiečiai 7
Rašau iš mums brangaus krašto — 

Lietuva. Siunčiu kuo geriausius linkė
jimus iš atgimstančios Tėvynės, dali
nuos auštančios Laisvės spinduliais.

Gerbiami tautiečiai,noriu su Jumis 
užmegzti ryšį, dalintis informacija, 
nuoširdžiai bendrauti. Siek tiek apie 
save. Mano vardas Drąsutis, pavardė

Tas geros valios, labdaringasis izraeli
tas pastoviai garsinos!, kaip lietuvis, va
dindamas Lietuvą-Titovujo mia malfe- 
liča patrujo" — "Lietuva mano nelai
mingoji tėvynė".

Pamaldų pilnas aprašymas neužilgo 
išeis "Brazilą Katoliko" mėnraštyje. Jis 
išeis į plačius, gilius vand mis — j pen
kis kontinentus, Esperanto kalba, at
stojančia beveik 3.000 pasaulio kraštų 

. - tautų kalbas. .
"ML" , kiek vėliau gdės pasitarnauti' 

tuo prof. Euclides Carneiro da Silva 
straipsniu.

Tuo tarpu, ankstyvus AC1Ū — DAN- 
KON — VISIEMS pamaldų dalyviams, 
o ypač lietuviams ir jų muzikaliam jau
nimui už aktyvų prisidėjimą prie tų pa
maldų pasisekimo, Dievo Garbei, Tėvy
nės labui.

Organizacinė pamaldų komisija
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KRITIKA, TIESA IR FAKTAI
Iš Argentinos atvykę atstovai tartis 

kas link būsimo P.L.J. Kongreso ruošos, 
nustebinti skaitė ir rodė "ML" 37 nu
merį su p. G. Bačelio straipsniu smer
kiančiu mūsų jaunimą. Jie klausė kas 
nyksta pas jus, ar tai teisybė?

Pakviestas i susirinkimą p. Bačelis 
atsiklausė ar jaunimas sutinka su jo rei
kalavimu pakeisti B.L.J.S. valdybę, per- 
leidžiant jo išrinktiesiems, ir ar BL Ben
druomenės pritarimo nebus? Laimin
gai, kad patyrę atstovai suprato ir susi
tarė su jaunimu artimesniam bendradar
biavimui, su ar be p. Bačelio sutikimu. 
Liūdna ir nemalonu, kad liudininkais 
šio įvykio liko iš tolimo atvykę svečiai - 
atstovai, kurie nelaukė tarp mūsų tokių 
nesusipratimų.

P G. Bačelio neapykanta BLJ Sąjun- 
g i ir bendrai kolonijos jaunimui kilo 
nuo praeito J. Kongreso Australijoj, ka
da buvo demokratiniu būdu išrinkti kan
didatai jaunimą atstovauti tame kongre
se, ir buvo B.L Bendruomenės patvir
tinti

P Bačelis tikriausiai nedemokratiškų 
pažiūrų asmuo parašė straipsnį "Mūsų 
Lietuvoj" kritikuodamas BLJ Sąjungą 
ir pačią Bendruomenę, aprašydamas sa
vo dukters gabumus ir kodėl jai nebuvo 
pritarta vykti Australijon.

Jaunimas nenorėdamas leistis j pole
miką atsakė kukliai. Niekas p. Bačelio 
dukrai neprieštaravo vykti j Australiją. 
Sumanus tėvas, būdamas pasiturintis ga
lėjo savo dukterį leisti kartu. Būtų nuU- 
dinga buvę mūsų delegacijai ir pačiai A 
aneegaitei. Tai kam dabar keršyti jauni
mui?

Nesu prieš kritiką. Ji reikalinga kar
us ir naudinga. Bet kritika turi būti at- 
sakominga, teisinga, si patikimais duo
menimis, ypač kada viešai eina per spau
dą. Toliau seka kritiška pažiūra j p. Ba
čelio samprotavimus:

1. Apie 23 rugpiūčio nuotykius rašo 
p. Bačelis, kad Manifestacija buvo pra
vesta ir įvyko kaip buvo pramatyta. Net 
publikos susirinko daugiau kaip kad bu
vo laukta. Jaunimas paruošė plakatus ir 
juostas, dalyvavo iš jaunimo kas galėjo 
nes nevisiems galima iš darbo ar mokyk-

í®.......

•«’

Sveikiname
švento Kazimiero parapijos kleboną

K U N. PRANA GAVĖNĄ 

gimtadienio proga(X.11), linkime daug laimės, 
geros sveikatos ir gausios Viešpaties palaimos

Parapijos kunigai ir parapiečiai 
ML-vos bendradarbiai

NOITE LITUANA. Henrikas A. Lošinskasopri- 
stato maestro VIKTORĄ T AT ARŪNĄ ir nuš
viečia jo nuopelnus lietuviškoje veikloje ir lie
tuvių mužikos — kultūros išlaikyme prieš įtei
kiant žymini- stovyielę Nuotr p Ruks’į0

los pasiiiuosuoti. Kam kaltinti jaunimą 
ir koordenatorių, jei viskas išėjo paten
kinančiai?

Rašo toliau p. Bačelis: "kas išeis jeigu 
bus tokia koordenacija per sekantį pa-' 
saulinį Jaunimo Kongresą? ..." Manau 
šiuo klausimu pirmoj vietoj turi rūpin
tis BLJ Sąjungos valdyba kartu su viso 
pasaulio Jaunimo Sąjungom. Neabejo
ju, kad jaunimas sugebės Kongresą pra
vesti ir be p. Bačelio rūpesčių.

Rašo toiiau p. Bačelis: "kalbant apie 
kongresą, kur buvo tie 5 jaunuoliai at
stovai siųsti į Australijos kongresą, ma
tėsi rodos viena mergaitė/ Iš viso maty
ti, kad p. Bačelis labai mažai težino 
apie mūsų jaunimą ir neteisingus duo
menis skleidžia: į Australija buvo siųsti 
4 ne 5 atstovai. Viena atstovių tuo ne

g

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS ♦ ETC.

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

PROGRAMS SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa. 7 « CEP 63140 » Fone; 215-6227 - Vib Zalina - S. Paulo

AUTOMÓVEIS E PEÇAS LYDA.
RUA JOÃO PESSOA, 261 
SANTOS TEL: 35-3721

tu dar buvo Vokietijoj, kitos 3 negalėjo 
atvykti darbo ir mokslo sumetimais P 
Bačelis neturi teisės per spaudą ko nors 
iš jų reikalauti; jų tėvai, kurie ten daly 
vavo žino ar jos galėjo ar ne atvykti, ir 
jie tegali jas pateisinti.

Toliau rašė p. Bačelis.. " o visi kurie 
lankė 16 Vasario Gimnaziją su lietuviš
komis stipendijomis? . " Čia vėl p. Ba
čelis klysta ir be reikalo apkJba mūsų 
16 Vas. Gimnaziją lankiusius jaunuolius 
Kiek žinau išviso yra 7 kolonijoj, kurie 
mokėsi 16 Vas. Gimnazijoj. 3 randasi 
Vokietijoj, 2 buvo laukiamos grįžtant 
iš Vokietijos, o kitos 2 tuo metu S. P .u 
lyje, kaip tik Manifestacijoj dalyvavo.

Vėi klausymas, kam šmeižti tuos mū 
sų 16 Vas. Gimnazijas buvusius moki 
nius?

Daugiau pasiteiravęs, būtų sužinojęs 
kad mūsiškės trys tos gimnazijos moki 
nes, šiemet 16 Vas. minėjimo proga, vy 
ko į Brazilijos atstovybę Bonn mieste, 
(teikdamos laišką su prašymu, kad Bra 
zilija gintų mūsų laisvės bylą tarptautinė
se tribūnose, taip kaip mes čia padarėme.

Turiu Jums pasakyti, kad mūsų 16 
Vas. gimnazijos jaunuoliai mokinasi ne 
iš Jūsų kišenės, stipendijomis. Mūsų 
kolonijoj tik 7 turėjo progą mokytis 
toj gimnazijoj, tai yra labai mažas skai 
čius palyginus su mūsų kolonijos didu 
mu.

Fondas kas metai skiria stipendijas 
įvairių kraštų jaunimui, ir stipendijas 
tegauna užsitarnavę jaunuoliai, kurie 
ilgus metus ar nuo pat mažens dirba 
lietuvišką darbą.

Visi kandidatai turi pristatyti lietu 
viškos veiklos curriculum kuris siunčia 
mas į Fondą. Dar reikia pridėti, kad 
Fondas tik apmoka dalį išlaidų; kita 
dalis ir pati kelionė yra apmokama va
žiuojančių mokinių tėvų. Šiandien Fon 
das siūlo stipendijas, bet neatsiranda 
mūsų tarpe atitinkamų suinteresuotų 
kandidatų.
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KELIAS | NAUJĄ ŠVENTOVĘ 
VILNIUJE

Nugalėjus daugybę kliūčių, įsteigta nau
ja parapija — Rengiasi statyti naują 
šventovę.

(Tęsinys is’ praeito numerio) ■

Kur stovės bažnyčia?
Šį klausimę tikintieji sprendė jau pir

majame pareiškime vykdomajam komi
tetui. Jame buvo išvardintos visos gali
mos vietos, kur, jų manymu, galėtų bū
ti statoma bažnyčia. Tačiau tai pasirodė 
iabai sudėtinga. Juk naujieji rajonai jau 
pastatyti, o vietos, tinkamos bažnyčiai 
nėra. Keletą kartų miesto vyr. architek
to valdyba kartu su kurijos atstovais ap
žiūrėjo visas galimas vietas. Tikinčiųjų 
nuomone geriausia vieta Justiniškėse. 
Justiniškių-Rygos gatvių kampe. Tačiau 
ir ši vieta jau užimta — čia stovės tauti
nė mokykla. Pašilaičių rajoną nuo Justi
niškių skiria aukštosios įtampos linija

ir čia nėra tinkamos vietos bažnyčiai. 
Pagaliau apsistojama ties Viršuiiškių ra

Kun. MEDARDAS ČEPONIS, naujas Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Vilniuje klebonas, 
priėmime pas ŠV. TĖVĄ JONĄ-PAULHJ II 1989.1.18. Naujasis klebonas s’iuo metu rūpinasi pla
nuojamos šventoves statybaanaujuose Vilniaus rajonuose. Nuotr.“LkOsservatore Romano”

jonu. Čia didžiulis Kosmonautų pros
pektas, jungiantis visus miesto naujuo
sius mikrorajonus. Maždaug centre — 
Viršųliškės. Čia, dešinėje, Kosmonautų 
prospekto pusėje gražus kalnelis. Vyr. 
architekto valdyboje susirenka specia
listai posėdžio. Išklausius visų nuomo
nės, apsistojama ties šia vieta, nes ji ge
riausia iš visų galjmų. 1989 m. vasario 
24 d. Vilniaus miesto vykdomasis komi
tetas sprendimu nr. 61 šia vietą ir skiria 
naujos bažnyčios statybai.

1989 m. kovo 1 d. Vilniaus arkivys
kupijos kurija kartu su LTSR architektų 
sąjunga paskelbia atvirą respublikinį 
konkursą geriausiam Palaimintojo Jur
gio Matulaičio bažnyčios projekto suda
rymui ir statybai. Konkurso dôrbu patei
kimo terminas - 1989 m. birželio 1 5 d« 
Pirmosios vietos laimėtojas ir bus naujo
sios Palaimintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčios projekto autorius-architektas. . 
Laimėtojai bus premijuojami.

Naujoji parapija turi savo sąskaitą 
banke. Tikslus adresas: Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio parapija, Soc. Banko 
Vilniaus miesto operacinė valdyba. 
Sąsk. nr. 701103.

AERO
ELECTRONICS

Electron Tubes for Industry

Fone: (021)710-1900

Turi ir kertinį akmenį
Per marijonų vienuolijos vyriausiąjį 

vadovą Donaldą Petraitį, MIC, buvo iš
rūpintas ir kertinis akmuo. Dokumente 
rašoma: "... Ši brangi istorinė nuolauža, 
skirta būti statomos bažnyčios kertiniu 
akmeniu ir dvasinės vienybės ženklu su 
vyriausiąja katalikų pasaulio šventove, 
tebus gausių dangaus dovanų laidas ir 
dvasininkijos bei tikinčiųjų sūniško pri
sirišimo prie Šventojo Petro sosto išraiš
ka... Dievo garbei statomai Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio, MIC, bažnyčiai 
Vilniuje".

Akmens nuolaužą, paimtą iš apašta
lo Petro kapo ir padovanotą Vilniaus 
palaimintojo Jurgio Matulaičio bažny
čiai kaip kertinį akmenį, 1989 m. sausio 
18 d. pašventino pats popiežius Jonas- 
Paulius II.

Naujoji bažnyčia turėtų būti 1,5 
tūkst. kv. km. ploto, su būtinu šiuolai
kiniu inventoriumi, pagalbinėmis patal
pomis, koplyčia-krikštykia, šarvojimo 

salėmis, apatine koplyčia, susirinkimų 
salė ir katechizacijos salėmis...

Bažnyčia, kaip statinys, turi atspindė
ti šiuolaikinį stilių, kartu išlaileant lietu
viškumo bruožus.

Bažnyčios titulas — Palaimintojo Jur
gio Matulaičio. Atnaujintos marijonų 
vienuolijos generolas, kuriantis Lietuvos 
respublikai — pirmasis Lietuvių vysku
pas sostinėje, 1987 m. švenčiant Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį, popiežiaus 
Jono-Pauliaus II paskelbtas palaimintuo
ju. Jis — mūsų amžiaus palaimintasis, 
visos lietuvių tautos pasididžiavimas ir 
garbė, lietuvis vyskupas ir Katalikų Baž
nyčios palaimintasis vertas tokio įamži
nimo...

Kun. Medardas Čeponis, 
Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

parapijos klebonas

KUN. L1PNIUNAS GRĮŽRA l TĖVIŠKĘ
Kun. Alfonso Lipniūno, buvusio Stut- 

thofo koncentracijos lagerio nacių kanki
nio, kūną giminės gavo leidimą atgabenti
į Lietuvą. Kun. Kipniūnas, jau išvaduotas 
iš lagerio, susirgo šiltine ir mirė 1945 m. 
balandžio 28 d. Buvo palaidotas PuckÕ 
kapinėse. Tai buvo iabai uolus, įtakingas 
kunigas, dirbęs su jaunimu, pssižymėjęs
pamokslais studentų šv. Jono bažnyčioje 
nacių okupacijos metu. Areštuotas 1943 m.

P OS T O
VILA CAIÇARA LTD A.

AV. PRES. KENNEDY, 19.000 
VILA C AIÇ AR A-PR AIA GRANDE

TEL: (0132) 70-6048
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2. Toliau p. Bačelis rašo kad jauni
ns, su mažomis garbingomis išimtimis 
asirodo tik tada, kai būna kitų intere- *' 
ų, kaip pavyzdžiui užmokamos kelio- 
ės į Australiją, Kanadą arba išlaikymas 
an, ir panašiai... Kiek prisimenu šitoks • 
iteresas tiktai atsitiko vieną kartą, kai 5 
>. Bačelis reikalavo, kad jo duktė, koio- 
iijoj nedalyvavusi, važiuotų į Australiją, 
dėka klausymas atstovauti ką?

3. Rašo toliau p. Bačelis;.../gal tuo 
ialutinai parodo, ką mes senat jaučia- . 
ne, kad neturime čia Jaunimo Sąjun
gos ir jaunimas neturi supratimo kas tik
ai yra svarbu lietuviškoje veiktoje"... 
Jaunimas ilgus m.tus darbavosi ir dar
buojasi visuose kolonijos paruošimuose 
r prisidėjo visur kur buvo reikalingas, 
n k p. Bačelis nežino jų atliktų darbų.

įdomu paklausti, kur p. Bačelis pra- 
eido savo jaunystės jėgas? Tik ne tarp 
mūsų kolonijos jaunimo. Niekas jo ne
matęs lietuviškame veikime. Būtų įdo
mu kad vietoj plakti jaunimą, aprašytų 
Javo nuveiktus lietuvybei darbus.

Siūlau p. Bačeliui pasiteirauti dau
giau apie mūsų jaunimą ir jo nuveiktus 
darbus su tais garbingais asmenimis kaip- 
kun. Saulaitis, p. M. Vinkšnaitienė, p. 
Aldona Valavičienė, p. E. Bacevičienė 
ir visus kuriuos būtų sunku čia išvardin
ti, ir kurie su tuo jaunimu darbavosi, jį 
ugdė ir jį gerbia.

’ 4. Rašo p. Bačelis labai daug apie 
patriotizmą. Daugelis mūsų tautiečių, 
seni ar jauni gerai nusimano apie patrio
tizmą ir žino, kad vien šūkiais neišva-' 
duos Lietuvos. Tik vieningai darbuojan
tis ir laikantis lietuvybės, prisidedame 
Lietuvos laisvinimui. Ne vien įtakingi 
asmenys ar svetimi politikai Lietuvą iš
laisvins.

5. ..."Kaip kitaip paaiškinti dalj jau
nimo, nusistačiusį prieš Parque Litua- 
nia Vietoj V. Zelina užvardinimą..." 
Jeigu ką kaitinti, reikia kaltinti ir seni
mą ir tuos, kurie tą vardą keitė nedemo
kratišku būdu.
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Už ROMUALDĄ JULIJŲ GUIGĄ
mirties metinių proga bus atlaikytos spalio 7 d.
19,30 vai. V. Zelinos bažnyčioje. Prašau artimuo
sius ir bičiulius dalyvauti.

Liūdinti motina Ona

NOITE LITU AN A Lietuvos atgimimas ir ko
vos dėl nepriklausomybės yra musų labai ver
tinamos ir apdovanojamos žyminiu per svečią 
iš Alytaus JUOZĄ EIDUKYNĄ

dar .kaltinti jaunimą, už nepramatytus 
nepasisekimus?

Baigdamas savo straipsnį, p. Bačelis 
siūlo, kad daugiau kas pareikštų nuomo
nių ir pasiūlymų. Remiantis tuo, rašau 
šias savo nuomones, įrodytais faktais. 
Galiu kai kur suklysti; būtų geraiųei kas 
atitaisytų klaidas.

Žinau kad neviskas sklandu su mūsų 
jaunimu.

Dar siūlyčiau "ML" redaktoriui, kad 
būtų vengiama skelbti straipsnius su ne
teisinga kritika, kuri skaldo mūsų jėgas 
ir sklinda po platų pasaulį.

Ką užsienyje galvos apie mus? Asme-

GUARUJÁ laukia lietuvių
Guarujá yra vienas iš gražiausių São 

Paulo valstijos pajūrių. 0 jame lietuviai 
yra giliai įspaudą savo pėdsakus. Juk te
nai, prie pat jūros, dabar pilnam miesto' 
centre, pirmąjį Guarujos vi tébutj atida 
rė lietuviai — Antanas ir Liuda Majus. 
Vėliau tenai atsikėlė daugiau lietuvių 
šeimų.

Tenai, toj pačioj Rio de Janeiro gat
vėj, nuo seniai veikia "Pensão Europa" 
Jo savininkė — visų gerai pažįstama ir 
gerbiama p. Marija Remenčienė. Betgi 
dabar jau ne jaunutė ir turi ramstytis 
lazdele. Pensijoną (ir jo filialą) aptarnau
ja samdiniai, o administruoja kasdien 
iš São Paulo pakaitomis atvažiuodami 
Henrikas ir Gražvydas Remenčiai; tačiau 
pačiai p. Marijai nepakanka lazdelės, o 
reikia žmogiško ramsčio — galimai lietu
viškos moters. Jei atsirastų tokia mote
ris, gali susisiekti telefonu: (0132) 
86.68.79.

Lietuviškos draugės ieško ir p. Halina 
Petraitienė, adv. Ernesto Petraičio našlė. 
Gyvena pajūry, gtažiam apartamente; 
tačiau jaučiasi vieniša. Džiaugtųsi, jei 
atsirastų kokia lietuvė, norinti kartu su 
ja gyventi. Gali kontaktuoti telefonu: 
(0132) 273.24.25.

PARDUODAM/!
Parduodami nauji tautiški rūbai iš 
Lietuvos. Taip pat lietuviškų mo
ty vų paveikslas. Tel. 61-6982.

Visi žino, kad V. Želi no j gyvenantys 
lietuviai šiandien yra mažuma ir reikėjo 
skaitytis su ten gyvenančiais kitos kil
mės gyventojais. Jei taip lengva būtų , 
keisti rajonų vardus, šiandien Ponte Pe
quena ir Bom Retiro turėtų vadintis

niškai nieko neturiu prieš p. Bačelį, nors 
nesutinku su jo pažiūromis ir kritika.
Linkiu Jam, manau, kad taip pat ir jauni
mas ir visi kiti linki jam toliau sėkmingai 
darbuotis Lietuvos labui savo atsakomin- 
gose B L Bendruomenės pirmininko parei-

ATENÇÃO
As pessoas interessadas em convidar 

os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada, 
para maiores informações podem falar 

'com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca. » 
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

Parque Armenia ir Parque Israel. Kam Jonas Silickas

Bom RetiroRua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo - Capital

MARAJÓ
AUTO PEÇAS LTDA.

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100
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LIETUVIŠKAS KRYŽIUS APAREClDOJjĮ
Naujoji Aparecidos bazilika yra didžiau-^ 

šia pasauly Marijos šventovė ir bendrai, 
savo dydžiu antra bažnyčia pasauly, po 
šv. Petro bazilikos Romoje. Gali talpinti 
300.000 maldininkų.

Šventovės centrą sudaro stebuklingas 
Marijos paveikslas-statula, paauksuotoj 
marmurinėj nišoj, dominuojančio]’ didįjį 
altorių. Centrinėj navoj dar stovi didingas 
kryžius su Nukryžiuotojo figūra augštes- 
ne už natūralią. Jokių kitų religinių ženk
lų visoj šventovėj nėra (jų daug tik "Ste
buklų salėj" ir "Aparecidos muziejuj").

Tik, vos įėjus per centrinės šventovės 
duris, kairėj pusėj, prie sienos, stovi lietu
viškas kryžius su "Lietuvos Krikšto" ir 
Lietuvos kankinių priminimu. Tūkstan
čiai maldininkų, lankydamiesi šventovėj, 
domisi kryžiumi, skaito užrašą, meldžiasi, 
fotografuojasi. O per metus ten praeina 
apie 8 milijonai žmonių — ir ne vien iš vi
sos Brazilijos.

Lietuviškas kryžius šioj šventovėj — 
tikra išimtis. Jei kokia kita kolonija turė
tų tokioj vietoj panašų savo tautos pamink- 
liuką-priminimą, jį apdengtų, sakyčiau, 
auksu ar perlais apkabinėtų. Mūsų kryžiui 
to nereikia — ir to niekas nedarys. Tačiau 
mes turim tinkamoj pagarboj savo kryžių 
išlaikyti — ir gerbti patys save.

Pastebėjom patys — ir net kitataučiai 
-, kad kryžius nublukęs, likęs kiek apleis
tas, ir reikalauja būt nuvalomas, perdažo
mas, prižiūrimas.

Tad BŪTINA ATNAUJINTI KRYŽIAUS 
IŠVAIZDĄ. Galimai iki Aparecidos šven
tės (X. 12/. Ir galimai užtikrinti to kryžiaus 
prižiūrėjimą.

jiv ■' *

Tatai, aišku, susiriša su išlaidom. Kai 
kas siūlo sudaryti kryžiaus išlaikymo 
fondą — ir pasamdyti ant vietos asmenį, 
kuris kryžių prižiūrėtų, reikalui esant pa 
dėtų gėlių, progai pasitaikius maldinin
kams padalintų lapelių su informacija 
apie Lietuvą...

Dar nesusitvėrus atitinkamam fondui, 
duokim savo "skatiką" visi. Galima ir

KAP. JURGI GARS KĄ
mirties 3 mėnesių proga bus atlaikytos Spalio
6 dieną, penktadienį 19,30 vai. Sv. Juozapo baž
nyčioje, V. Zelinoje.

Kviečiu gimines draugus ir pažįstamus daly
vauti.

Žmona Fransiška

s m 
mo 
OtltĮ 
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Tautinė Marijos šventovė Al'ARECIDOJ DO NORTE 

susitars ir dėl kalėdojimo gaiimybių vi
suose pajūriuose.

Kadangi lapkritis yra ypatingas miru
siųjų prisiminimo mėnuo, tuoj po pa- 
maldųjcramatomas lankymas kapinių, 
kuriose randasi daugiau palaidotų mūsų 
ievynai n ių.

Tikimasi, kad iš plačiųjų Praia Gran
te, S.P., pakrančių^ pamaldas už Tėvy- 
lę pasistengs atvykti bent kai kurie 

pajėgesni tautiečiai — patriotai.
"ML" skaitytojai yra prašomi iš 

inksto įspėti tuos, kurie neskaito mūsų 
: paudos.

Sv-.Kazimiero Asmeninė Parapija 
Tek* (011) 273-0338

V. Zelinos bei šv. Kazimiero klebonijoj. 
Tad PARAMA

- Kultūrinis Kazimierinis Fondas .. .
NCz. 100,00

- Šv. KaJmiero parapija NCz.100,00
kPG.

’AJŪRIŲ TAUTIEČIŲ DĖMESIUI
Dievui duodant, ateinančio lapkričio 

11 dieną (šeštadienį) 15 valandą, Šv. 
\/incento parapijos bažnyčioje, São Vi
cente, SP., istoriniame mieste,bus lietu
viškos pamaldos už Lietuvą ir jos Atgi
mimo Sąjūdį.

Sv. Mišias laikys, neseniai iš Europos 
grįžęs, kun. Petras Urbaitis. Jis ta proga,

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

CURSO JTUAN



MUSŲ ŽINIOS í 6 MĖNESIAI BE JONO TATARŪNO 

IŠKELIAVUSIŲJŲ PRISIMINIMAS
Lapkričio (Novembro/ mėnuo daugiau j 

skiriamas minusiems prisiminti. Krikš
čioniškai juos daugiau prisimenama pa
maldom — Mišiom.

Lapkričio 2 diena yra skirta melstis 
už VISUS MIRUSIUOSIUS. Tačiau me
nesio bėgyje gera ir atskirus asmenis bei • 
grupes priminti. Kadaise turėjom atski
ras dienas: vieną, skirtą melstis už mirų- j 
sius musų DVASIŠKIUS — už BLB-nės 
VALDYBOS IR TARYBOS narius bei 
žymesnius kolonijos veikėjus.

Ar šiemet nebūtu galima iš anksto 
numatyti MIŠIAS r

už mūsų mirusius KUNIGUS (5.XI.89) 
už mirusius mūsų kolonijos veikėjus

(19.XI.89/.
Pamaldos galėtų būti šv. Kazimiero 

parapijoj, 4 vai. po pietų.

MIŠIOS UŽMIRUSIUS
CASA VERDE bus pirmą lapkričio 

mėn. sekmadieni 16 vai. N. S. das Dores 
bažnyčioje.

PARQUE DAS NAÇÕES bus antrą 
lapkričio mėn. sekmadienį, 10,30 vai. 
Seselių Pranciškiečių mokyklos koply
čioje Rua Espanha.

ILGIAUSIU METŲ
PRANCIŠKAI KLIUKIENEI.

Rugsėjo 17 dieną PRANCIŠKA KLIU—
KIENÉ atšventė 80-ta gimtadienį. 
Paprastai mūsų žmones yra kukius, tai 
ir ponia Pranciška nenorėjo jokių iškil
mių, bet vaikai Jeronimas, Antanas, Juo
zas, Pranas Valentinas Marija Elena ir 
Vincas su šeimom iškėlė didžiausią ba
lių. Tarp visų giminių ir keletas kaimy
nų buvo virš 50 žmonių. Antanas, kuris 
turi atsakingas pareigas NESTLE firmoj 
Rio de Janeiro, iš ten atvyko su visa sa
vo šeima.

Džiaugiamės ponios Pranciškos gra
žiu gimtadieniu, ją širdingai sveikiname 
ir lijkime jai su vyru Vincu ir visais vai
kais , kad Dievas juos laimintu, ir duotų - 
gef s svei katos visiems.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba > 
Petras Ruksys vardu ir pasiųsti paprastu 
oaštu. * *

vsaass

PARDUODAM E

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

MÜSU LIETUVA

Jonas Tatarūnas Argentinoj 
Spalio 6 dieną sueina 6 mėnesiai, kai

netikėtai a. a. Jonas Tatarūnas mus pa 
liko ant visados. Velionis bus prisimin
tas mišiomis, kurios bus atlaikytos spa 
lio 6 d., penktadienį, 7:30 vai. ryto, šv
Kazimiero parapijos koplyčioje.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Vanda HAJUK 
Neringa B. SACCHI 
Są junga-Al ianę* 
Ona TAMALIŪNAS

NCz. 25,00
NCz. 15,00
NCz. 20,00
NCz. 30,00

Endrikas GUZIKAUSKASNCz.25,00
Birutė Trinkūnas SECH 
Bronius MARTINAITIS 
Ivo GAVĖNAS 
Antanas MAJUS

NCz. 25,00
NCz. 30,00
NCz. 80,00 
\ICz200,00

H
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DĖMESIO!
IGREJA DE SANTA CECILIA 2ChíC

St. CECI LI A SERIES. Recital de Canto e Orgão: RUBEN 
DE OLI \ EIRA e IOSÉ J. ZACHARIAS. No programa obras 
de: C. FRANCK: STRADELLA; BIZET; SA/NT-SAÉNS. 
MERCANTE. Destaque especial pa ra a Música Lituana para 
órgão de M. KCIL’RUONIS. Coordenação: ARY AGUIAR 
JR. Entrada Franca.
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PAJŪRIO LIETUVIU SUSITIKIMAS ,
Kun. Pr. Gavėnas nuvykęs į Guroįė 

atostogoms; ir buvo priimtas "kaip pas 
Mama" — p. Marijos Remenčienės veda

mam tikrai lietuviškam vasarnamy — "Pen
são Europa". Už ką jis nuoširdžiai dėko
ja poniai Marijai ir visiems Remenčiams.

Pasinaudodami lietuviu kunigu, ten 
esantys tautiečiai susitarė, susiorganiza
vo — ir turėjom Mišias vienoj rietuvių 
šeimoj.

Susirinkimas Mišioms, atrodo beveik 
vienintelis būdas po pajūrius pasklidu- 
siems tautiečiams sueiti, susitikti, pasi
matyti — gal nors vieną kartą į metus 
\jei ne rečiau). O jaunimui, vaikams - 
tai tikrai vienintelė proga susitikti - ir 
konkrečiai sužinoti, kad... "yra lietuvių 
ir kitur".

PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS
Spalio mėnesio 15 dieną, 15 vai. Jau

nimo Namuose V. Zelinoj, padarys pra
nešimą apie paskutinius įvykius ir pasi
keitimus Lietuvoj, svečias iš Lietuvos 
DR. ROMUALDAS PALIUŠIS, kuris 
yra Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
narys.

VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuosté\video cassette) 
VII LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis į šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338

h
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