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piežiui "Ilgiausių metų". Prie arkiv. Pauliaus Marcinkaus musų atstovas kun. Pranas Gavėnas. (Nuotr. is' "Katalikų Pasaulio"'

, pat amžinybės slenksčio ir dar toliau pa
LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA^,^ jį gerų vaikų globa ir meilė.
SKELBIAME KRIKŠČIONIŠKOS Nuostabi yra Viešpaties Dievo meilė

SEIMOS METUS žmogui. Šv. Rašte ji jautriai pavaizduo-
"Šeima ~ Tautos ir Bažnyčios ląstelė". ta tėvo ir motinos meilės kūdikiui vaiz- 

"Šeima — namų Bažnyčia" dais. "Kaip tėvas kad kūdikį kelia prie
skruosto... Argi gali motina kūdikį savoŠie plačiai paplitę neginčijami posa

kiai išreiškia tvirtą žmonių įsitikinimą 
šeimos svarba asmeniui, visuomene;, .va
tai, valstybei ir Bažnyčiai. Šeimoje - tė
vų, brolių, seserų meilės aplinkoje dar
niai skleidžiasi vaiko asmenybė. Vyres
niųjų pavyzdys, bendravimas su jais iš
moko žmoniškai gyventi ir dorai apsis
pręsti. Darni šeima padeda sėkmingai per
eiti per brendimo sudras, kai nebe vaikas 
ir dar ne suaugusis ir maištauja, ir glau
džiasi, ir nori būti suprastas, pats savęs 
gerai nesuprasdamas.

Kas, išsiugdęs jaunystės metais kilnią 
pasaulėžiūrą, gerą ir tvirtą charakterį, su
siranda tokį patį gyvenimo draugą ar 
draugę ir sukuria naują Dievo palaimin
tą šeimą - laimingas. Kartu su rūpes
čiais ir pareigomis jam teks ir daug labai 
gražių džiaugsmų. O palinkęs po metų 
ir darbų našta, neliks vienišas, nes iki

užmiršti, - bet jeigu ir ji jį užmirštų, aš 
tavęs neužmiršiu..." (Plg. Iz 49,15).

Kęstučiui ir Birutei dėkojame už Vy
tautą Didįjį, Kazimierui ir Elzbietai - 
už šventąjį Kazimierą, Karoliui Juoza
pui ir Emilijai Vojtyloms - už Joną Pau
lių II. Dėkojame spaudos draudimo lai
kų motinoms, prie ratelio iš’maldakny- 
ges išmokiusioms savo vaikus lietuviškas 
raides pažinti, ir tėvams, maldaknygę, 
kalendorių, elementorių per sieną nesu
sietos, slėpusiems ir už juos kentėjusiems. 
Tvirtoms, doroms šeimoms esame dėkin
gi už perteiktą protėvių dvasią ir šian
dieninio Atgimimo darbininkams; dėkin
gi ištvermingoms katalikiškoms šeimoms, 
išpuoselėjusioms tikėjimo ugnelę žvar
biems valstybinio ateizmo vėjams pu
čiant.

Šiandien, atkuriamos Nepriklauso

mos valstybės slenkstyje, istorinę Baž
nyčios naujų užduočių valandą, mes,Die 
vo Apvaizdos sutvarkymu, Lietuvos 
Vyskupai, laikome didžios svarbos rei 
kalu, pabrėžti krikščioniškos šeimos 
reikšmę mūsų tautos ateičiai, primin' 
mūsų tikintiesiems ir visai tautai be vi
suomenei prigimtinius ir krikščioniškus 
šeimos kūrimo, jos paskirties ir ugdymo 
pagrindus, ir todėl 1991-uosius metus 
skelbiame KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
METAIS.

Kuo juos pažymėsime '
Bažnyčia stengsis Lietuvos žmones 

supažindinti su labai kilnia krikščioniš
kąja santuokos ir šeimos samprata; tai 
darysime Ganytojų laiškais, kunigų pa
mokslais, krikščioniškų organizacijų ren
giniais, katalikų spaudos straipsniais bei 
leidiniais, pagal galimybę ir per kitas in
formacijos priemones. Pakviesime priim
ti Santuokos sakramentą poras, lig šiol 
gyvenusias šeimos gyvenimą be Bažny 
čios palaiminimo, nors nebuvo jiems 
bažnytinės teisės kliūčių. Raginsime grįž
ti prie savo vaikų tėvus ir motinas, juos 
palikusius. Raginsime taikintis susipy-



palaimos židiniais,
Su meile laiminame visas mums bran

gias Lietuvos šeimas.
Vincentas Kard. Sladkevičius
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Lietuvos Kardinolas, Arkivyskupas ir 
Vyskupai

VILTYS IR NEVILTYSE
Po džiugaus musų tautinio bei dvasi

nio atgimimo pavasario šiandien musų 
Tautos gyvenime viešpatauja netikrumo 
tamsa ir ūkanos. Tautos ateities kelias

kasius sutuoktinius ir visus, kas tik gali, 
padėti jiems nesugriauti šeimos židinių. 
Kviesime į kantrybę, pakantumą, atsi
žvelgimą vieni į kitus, kad šeimos taptų 
atgaivos vieta, ramybės ir vilties oazėmis 
tarpusavio pagalbos ir paguodos židi
niais.
A Didžiulę svarbą šeimos laimingumui 
turi busimų sutuoktinių pasirengimas 
jai. Todėl raginame ir raginsime tėvus, 
auklėtojus, kunigus, informacijos prie
monių darbuotojus išmintingai prisidėti, 
kad jaunimas įgytų garbingą draugystės, 
santuokos bei šeimos gyvenimo, vyro ir 
moters intymumo sampratą, kad norė
tų ir mokėtų tvardyti savo polinkius, vi
sada jaustų atsakomybę už jaunystės ar 
viso gyvenimo draugės ir draugo likimą. 
Kviesime patį jaunimą ugdyti save pa
gal taurias lietuviškas bei krikščioniškas 
tradicijas, nesivaikyti menkaverčių pa
vyzdžių, vis tiek, ar iš Rytų, ar iš Vaka
rų jie ateitų.

Šeimoje sūpuojamas tautos gyvybės 
lopšys. Todėl remsime medikų, pedago
gų ir visų Tėvynės mylėtojų rūpinimąsi 
gyvybės išsaugojimu nuo pat jos pra
džios ir teisingu tolesniu jos išugdymu. 
Remsime pastangas suteikti motinoms 
galimybę kuo daugiau atsidėti vaikučių 
auginimui, tėvams — galimybę deramai 
šeimą išlaikyti ir taip pat kuo daugiau 
vaikų ugdyme dalyvauti.

Lig šiol daugiausia kalbėjome apie 
vyresniosios kartos pareigas jaunsenia- 
jai. Neužmirškime ir antros medalio

Kard. Vincentas Slatkevičius 
pestis ir pasiaukojimas, ilgėdamasis bū
ti suprastas, vis mėgink ir pats juos su
prasti. Jei rastum juose bruožų ir 
veiksmų, kurių gerbti tu negali, — tai 
tau rodiklis bei įspėjimas, ko neturėtum 
kartoti. Bus gražu ir garbinga, jei mo
kėsi savo tėvus ir taikinti, ir raminti, 
prireikus padrąsinti bei paguosti ir į 
Dievo namus nusivesti. Tavo dora sąži
nė tikriausiai neleis tau suaugusiam 
nusisukti nuo savo gimdytojų, palikti 
jų vienišų. Žmogaus branda juk matuo
jama jo pagarba vyresniajai kartai.

Šeima — pagrindinė Tautos ir Baž
nyčios ląstelė. Šeima — namų bažnyčia.
Šeima — Dievo kūrinys, ir ji gražiau

siai skleidžiasi Dievo tiesos ir meilės

kaip kam atrodo tamsus, beviltiškas. 
Tamsoje pradėjom neatpažinti vieni ki
tuose tos pačios tautos brolių ir seserų.

Bet štai Kalėdų naktį staiga sušvito 
mums šviesa "kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų" (Jn I, 9).

Atsigręžkime visi į ją ir mums bus švie
su, ramu ir gera. Visokios ūkanos pra
nyks mūsų padangėje.

Tiesa, mūsų troškimai ir viltys dar ne
išsipildė, bet Kalėdų paslaptis duoda 
mums viltį visose neviltyse. Juk Išgany
tojo Gimimas mums skelbia, kad Dievas 
mus, o tuo pačiu ir mūsų Tautą, myli, 
kad Jam ne vistiek kaip bus su mumis, 
jei Jis dėl mūsų išganymo atėjo iš Dan
gaus į žemę.

Broliai ir Seserys, brangūs mūsų tau
tiečiai išeivijoje, nuoširdžiai sveikinu Jus 
Kristaus Užgimimo ir Naujųjų Metų 
švenčių proga.

Jūs mus stiprinote ir guodėte per 50 
lagerinio gyvenimo metų, jūs išėjote su
jungtomis rankomis j tautos atgimimo 
Baltijos kelią, jūs ir dabar, gyvendami 
Kalėdų šviesoje, atpažinsite mumyse sa
vo brolius ir seseris, savo tautiečius, ir 
visuomet pasiliksite su mumis sujungto-^ 
mis širdimis mūsų tautps ateities kelyje,

Teišsipildo visi mūsų troškimai ir sie
kiai 1991 metais.

Su broliška pagarba ir meile
Vincentas kard. Sladkevičius

Kaunas, 1990 m. Kalėdos.
pusės — tiesioginio I V Dievo įsakymo spinduliuose. Sugrąžinkime mūsų šei- 
skambesio: "Gerbk savo tėvą ir motiną", mas j bažnyčią, ne kas sau, o šeimomis
Norėtume kartakrtčmis prirrinti Lietu
vos vaikams ir mielajam jaun mui, kad 
yra jiems duoti ištikimiausi draugai vi
sam gyvenimui. Kas gi kitas, jei ne "tė
velis, motinėlė", kaip sako liaudies dai
na. Brangus jaunime, Tėvynės viltie. 
Nuoširdžiai pasverk visa, ką tau duoda 
tėvų namai, jų išmintis ir meilė, jų rū

pi CIRURGIÕES DÊMTIFTAÍ

Dr. Jonas N ici porci u kas 
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rw Cap. Pacheco Chares, 1206 - 1 o and.
I V. Prudente - Fone: 273-6696 

sekmadieniais eikime į Mišias. Parsives- 
kime bažnyčią į savo šeimas: ne tik pa
vienė, bet ir bendra malda, bendras 
Evangelijos skaitymas, bendras Dievo 
akyse šeimos problemų sprendimas.

Tada ir vėl mūsų namai taps namų

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS ■
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão 

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados, 104- V. Prudente 

Fone: 274-0677, Res: 274-1886 
.......... ______

PAJIEŠKOJIMAS
Iš JAV-bių prašo Brazilijoj pajieško- 

ti MYKOLĄ PEČIŪRĄ, kuris gyveno 
São Paulo mieste. Turintys apie jį kokią 
žinią yra prašomi pranešti Eugenijai/ 
Juozui Vaikšnorams, Tek 965.1348 
arba 411-1481.

PARDUODAMEÍ 
AUTOMOBILIAMS* j 
LIPINĖLIUS

S VĖLIAVĖLĖS I 
Į SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ Į
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LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCI
JOS KALĖDINIS PASVEIKINIMO

ŽODIS
Brangus broliai ir seserys
Pirmųjų Kalėdų naktį dangus pasvei

kino žemę dar niekad negirdėtais žoL 
džiais: "Garbė Dievui aukštybėse, o že
mėje ramybė jo mylimiems žmonėms" 
(LK 2,14). Šie žodžiai — tai Kristaus 
mokslo santrauka ir kiekvieno iš mūsų 
gyvenimo programa. Mes visi, be išim
ties,esame pašaukti savo gyvenimu gar
binti Dievą ir nešti ramybę, palaimą žmo
nėms, su kuriais kartu gyvename, ben
draujame, susitinkame.

Kaip vykdome šią misiją?
Baigiasi Dekalogo — Dešimties Dievo 

įsakymų — metais Jie sutapo su pirmai
siais atgautos nepriklausomybės metais 
musų Tėvynėje. O kokie jie buvo mums 
asmeniškai? Ar galime pasidžiaugti, kad 
uoliau, ištikimiau, sąžiningiau ėjome sa
vo pareigas? Ar išsivadavome bent iš vie
no netikusio įpročio? Ar po daugelio 
metų suradome kelią prie klausyklos, 
Dievo Stalo? Ar kiekvieną šventadienį 
dalyvavome šv. Mišių aukoje? Taip, daug 
buvo tokių, kurie sugrįžo pas gerąjį dan
gaus Tėvą ir su atgimstančia Tėvyne pra
dėjo naują gyvenimą. Su jais ir už juos 
dėkokime gailestingajam Dievui, kuris 
savo malone palietė jų širdis.

Deja, oficialioji statistika kalba apie 
vis gausėjančius nusikaltimus. Jie skau
džiai pažeidžia ne tik Dievo, bet ir žmo
nių teises. Skaudu, kad mūsų Tėvynėje, 
kuri laikoma katalikiška šalimi, daug 
žmonių tebėra toli nuo Dievo, nevykdo 
jo įsakymų, nepažįsta Kristaus ir jo ne
myli. Daugelis iš jų augo šeimose, abejin
gose ar net priešiškose religijai, todėl 
neturėjo galimybės susipažinti su katali
kų tikėjimu, krikščioniškos dorovės pa
grindais. Todėl šiandien padarome tiek 
daug baisių nusikaltimų.

Apie carinės priespaudos laikus vysk. 
A. Baranauskas rašė: "Anei rašto, anei 
druko mums turėt neduoda: tegul, sako, 
bus Lietuva ir tamsi, ir juoda". Dar la
biau buvo niekinama ir juodinama krikš
čioniškoji moralė taip vadinamais tarybi
nės santvarkos metais. Ji buvo vadinama 
pasenusia, atgyvenusia, netinkama pa
žangiai mąstančiam šiuolaikiniam žmo
gui. Ir kas atsitiko? "Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo", — sako mūsų liaudis. 
Nuolatinė ateistinė propaganda paveikė, 
sugadino tūkstančius net buvusių sąmo- 

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA

riai ima į rankas religinę knygą, karaiikiš- 
ką laikraštį, nepasirūpina, kad jų vaikai 
lankytų tikybos pamokas ir patys jų ne
pamoko melstis, nepaaiškina pagrindinių 
tikėjimo tiesų, neduoda gražaus, doro 
gyvenimo pavyzdžio.

Brangieji, Bažnyčia, kaip mylinti, rū
pestinga motina, siūlo gerą knygą, kata
likišką laikraštį, žurnalą, kviečia susikaup
ti, pasirūpinti savo sielos reikalais. Ji 
mums primena, kad mes turime vienin
telį Mokytoją - Kristų (plg. Mt 23,10). 
Jo tad ir laikykimės. Jis nori ne mūsų 
pražūties, bet kad atsiverstume ir amži
nai būtume laimingi. Paitikėkime juo ir 
nesibaiminkime dėl ateities. Juk su Kris
taus atėjimu j pasaulį "išganingoji Dievo 
malonė pasirodė visiems žmonėms ir mo
ko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pas 
šaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldin
gai gyventume šiame pasaulyje, laukdami" 
palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo 
Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus 
šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už 
mus, kad išpirktų mus iš visokių nedory
bių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uo
lią geriems darbams. (Tit 2,11-14).

Švenčiame Kalėdas. Tai nuostabi die
viškojo gailestingumo ir meilės šventė. 
Dangiškasis Tėvas mums atiduoda savo 
viengimį Sūnų, kad jis savo kančia ir mir
timi ant kryžiaus mus išvaduotų iš nuo
dėmės vergijos. Ar dar ilgai galėtume bū
ti abejingi tokiai meilei? Šiomis dieno
mis daugelis iš jūsų atlikote išpažintį,su
sitaikėte su Dievu, priėmėte gimusį Kris
tų j savo širdį. Nebeišvarykite jo, kaip tie 
kietaširdžiai Betliejaus gyventojai. Tegul 
jis gyvena ir auga jumyse. Tegul jūsų ran
komis lengvina vargstančiųjų dalią,gydo 
sielos ir kūno žaizdas. Leiskime Kristui 
sugrįžti į mūsų šeimas, darbovietes, mo
kyklas. Tik susijungę su Jėzumi Kristu
mi, nuolat gyvendami pašvenčiamoje 
malonėje mes ateisime j tikrą, dvasinį at
gimimą.

Sveikindami jus, jūsų šeimas, artimuo
sius ir visus geros valios žmones garbingo*, 
je Kristaus gimimo šventėje, mes, jūsų 
Ganytojai, iš širdies linkime vis labiau 
; įklausyti į Kristaus žodžius, jais vado-’ 
autis, sekti jo pavyzdžiu. Taip mūsų gy

venimas taps himnu Dievo garbei ir at
neš taiką bei ramybę mūsų Tėvynei.

Vincentas Kard. Sladkevičius 
Lietuvos Kardinolas, 

Arkivyskupas ir Vyskupai
1990 m. Kalėdos

VYSKUPŲ APROBUOTA
RINKLIAVA / n

JAV katalikų vyskupai, susirinkę lap
kričio 14 d. Vašingtone, vienbalsiai nu
sprendė autorizuoti laisvę nepriklauso
mą rinkliavą Amerikos šventovėse parem
ti Rytų Europos, Sov. Sąjungos ir Pabal
tijo katalikų bendruomenes.

Svarbu pažymėti, kad nė vienas vysku
pas nebalsavo prieš nutarimą. Taip atsi
tiko todėl, kad amerikiečių vyskupai, ap
lenkę Rytų Europos katalikų bendruoO 
menes, pamatė, kiek žalos K. Bendrijai 
yra padariusi komunistinė sistema. Vys
kupai, lankę Rytų Europą, vienas po kito 
pasakojo savo liūdnus įspūdžius ir ragino 
vyskupus balsuoti už rinkliavą. Diskusijo
se kalbėjo lietuvių kilmės arkiv. Charles 
Salatka, iškeldamas lietuvių katalikų sun
kumus ir buvusius komunistų persekioji
mus. (LIC)

VATIKANE 
PALAIMINTŲJŲ KANONIZACIJOS

Lapkričio 26 d. dalyvaujant Popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam Vatikane įvyko šven 
tumo bylų nagrinėjimo kongregacijos 
viešas iškilmingas posėdis - vadinama 
konsistorija, kurios metu buvo galutinai" 
užbaigtos dviejų palaimintųjų kanoniza
cijos, tai yra paskelbimo šventaisiais by
los: Margaritos Jelammerais ir karmeli
to Rapolo Juozapo Kalinausko. Palaimin 
tosios Margaritos Jelammerais kanoniza
cija įvyko šių metų gruodžio 9 d. Romo
je, palaimintojo Rapolo Juozapo Kali
nausko kanonizacijos data dar galutinai" 
nenustatyta.

Kalinausko likimas yra labai glaudžiai 
susijęs su XIX-ojo amžiaus Lietuvos isto
rija. Jis gimė 1835 metais Vilniuje, ten 
pat baigė vidurinę mokyklą ir po to įsto
jo į Petrapilio karo inžinerijos akademi
ją. Gavęs karininko laipsnį tarnavo įvai
riose carinės Rusijos kariuomenės įgulo
se. Kilus 1863-čių metų sukilimui, KąliG 
nauskas perėjo į sukilėlių gretas ir greit’ 
buvo paskirtas sukilimo Lietuvoje vadu. 
Numalšinus sukilimą, Rusų valdžia jį nu
teisė iki gyvos galvos sunkiems darbams 
Sibire. Po dešimties katorgos metų, pasi
naudojęs amnestija, Kalinauskas nuvyko 
į Krokuvą ir įstojo j basųjų karmelitų 
vienuoliją. Mirė 1907 metais, popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo gimtinėje Wadowice 
miestelyje Lenkijos pietuose.
* ■ W • Gyvenimas be lietuviškos spau- 

dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Vienas ii mOsyjiiiklQ.spagda.ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavotautM 
pareiga ją remtį ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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KALĖDOJIMAS SU JAUNIMO 
TALKA

80-mečiui misijonieriui buvo didelė 
pagalba ir malonumas, gal pirmą kartą 
į 13 metų Brazilijoje, kalėdoti su lietu
višku jaunimu, lietuviškose šeimose.

Tas įvyko paskutinį sekmadienį prieš 
1990 metų Kalėdas.

Nuvykus j Vila Moinho Velho, kas- 
metais mano lankomus žmones, p. Šim
kūnų šeimoje, papietavęs,radau motori
zuotus jaunus palydovus - Jurgį Proko- 
pą, Flavijų Bacevičių ir Marijų Šimkūną, 
dabartinį Jaunimo Sąjungos pirmininką.

Aplankėme ir vienos tolimesnės Vilos 
mūsų gerus žmones mielai laukiančius 
kunigo. Jie džiaugėsi matydami kunigo 
palydovus.

Tie trys jaunuoliai yra ir pasižymėję 
skautai, ir šokėjai, ir veikėjai ir pavyzdin
gi katalikai, kitiems tikrai gražus pavyz- 
dysjauniesiems ir mūsų šeimoms.

Reikia tikėtis, kad jie ir kas su jais, su
ras rimtos talkos artėjančio Jaunimo 
Kongreso rengime, o taip pat ir Lituanis
tinės Šeštadieninės Mokyklos, V. Zelino- 
je, pilnam atstatymui.

Skautai praktikuoja ir iš kitų tikisi 
didesnio pasiaukojimo "Dievui - Arti
mui — Tėvynei".

Iš penkių kontinentų atvykę jaunuo
liai ir jų palydovai tikisi susikalbėti ne 
vien kokia tai "Tremties kalba", bet irA 
lietuviškai.

MŪSŲ LIETUVA

Šio mėnesio 31-moji (ketvirtadienis) 
yra Saleziečių Įsteigėjo mirties diena, o 
tik viena savaite anksčiau — sausio 24-ą 
(ketvirtddienj) atsimenamas Šv. Pran
ciškus iš Sales (salezietis), Vyskupas ir 
Bažnyčios daktaras.

Tą, nuoširdumo^artimui atsidavimo, 
- ypatingos kantrybės Šventąjį, kun. 

Bosko pasirinko pagrindiniu jo jkūrtos 
Kongregacijos globėju.

Be to, mums lietuviams saleziečiams 
ir jų bendradarbiams bei bičiuliams, ne- 
užmirs’tinas^mums itin prietelingas,kun. 
Antanas Pėrkumas, dabar jo mirties 
5-metyje. Jis mirė 1986 metų sausio 
31 dieną, Karakase, Venezueloje.

Apie jį kiek vėliau bus daugiau para
šyta.

Esu tikras, kad Kinijos ir Venezuelos 
misijonierius, lietuvių saleziečių veiklos 
dosnus rėmėjas, pageidauja ir savo broliu
ko-Petriuko" — atminimo.

Petras Pėrkumas mirė 1937 metų sau
sio 12-tą dieną, (antradienį) Tarptauti
nėje Užsienių Misijų Įstaigoje - "Conti 
Rebaudengo" — Torino mieste, Italijoje. 
Jis mirė paaukoj^savo jaunystę už Po
piežiaus Pijaus Xl-tojo gyvybę.

Tas idealus Lietuvos jaunuolis dabar 
tampa vis plačiau pažįstamas ir gerbia
mas, ypač penkių kontinentų Saleziečių' 
— vyrų ir moterų'Kongregacijos dėka.

Jo Beatifikacijos pilno užvedimo by
lai, kad ir pavėluotai, teberenkami raš
tiški, jį pažinojusių liudijimai - "De Vi-
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RAŠO IŠ LIETUVOS...

Rašytas gruodžio 01.
... Praeitą mėnesį Kaune demonstra

vo amerikiečių filmą "Jėzus" lietuvių 
kalba, tai jis susilaukė negirdėto, nerege 
to populiarumo, tikriausiai, drąsiai ga
lima sakyti, kad jį matė visa Lietuva. 
Gal dėl to toks susidomėjimas ir popu? 
įtarumas, kad tai pirmas religinis filmą' 
pas mus parodytas viešai kino teatre.

... Rašo toliau...

... Šiandien per televizjją rodė lietu
vį kunigą, iš Brazilijos, San Paulo mies
to. Filmuota buvo Kalvarijose. Gaila ne
spėjau pavardės išgirsti, per vėlai pašau
kė, bet pasiklausyti jo kalbos buvo ma
lonu.

... Dar prideda...
Nesuprantu kur "užkliuvo" laiškas. 

Jau rašiau kad gavome religines nuosta
bias iliustruotas knygeles vaikams, kurios 
gali ir suaugusiems tarnauti.

Ačiū labai, jos tiesiog nuostabios, 
malonios akiai ir širdžiai.

Iš Rumšiškių rašo kun. Jonas Žemai
tis. Sveikina visus linkėdamas gausios 
Dievo palaimos švenčių proga. Apgailes
tauja kad San Paulis labai toli.

Šie 1991-mieji metai, besiruošiant 
Jaunimo Kongresui ir įžengiant į pasku
tinį 1®-metį?yra labai reikšmingi ir mums 
ir prisikeliančiai Lietuvai Tėvynei. O 
jaunimas yra mūsų viltis ir ateitis.

Su nuoširdžia padėka trims mano sa
vanoriams,kalėdojimo palydovams ir, 
kad Dievas duotų, daugiau tokių atsiras
tų.

KPU.

KPU.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML—VA"

Marija MAČIULALTIS Cr. 1.000,00
SAUSIS - YPATINGAS SALEZIEČIAMS Oldonia NADOLSKISCr. 5.000,00

MĖNUO '

Pradėjom 1991-muosius. Jie yra ir pir
mieji paskutinės dekados prieš 2.000- 
tuosius. Tai prasmingas ir įpareigojantis 
dešimtmetis yra svarbus ypač Brazilijai, 
besiruošiančiai tinkamai švęsti savo atra
dimo (descoberta) 500 metų sukaktį.

Saleziečiams — sausis yra taįp pat svar
bus ir įpareigojantis.

VIDEO LIETU» 
Parduodama vaizdajuostė\video cassette) 
VIIILIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šve 
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis j šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventu? 
28 • Mooca. Tel. 273-0338

su .
Šventumo įrodymui yra reikalingi 

stebuklai. Reikale, ir mes kreipkimės į 
tą 19-metį mūsų jaunutį tautietį, kaip 
užtarėją ir ypatingą jaunimo globėją, ku
ris,prieš pat mirtį viešai įsipareigojo pas / 
Dievą užtarti tuos, kurie^u pasitikėji
mu,kreipsis į jį.

Kemeth J. PAINE Cr. 5.000,00
Juozas VAIKŠNORASCr. 4.000,00
Albina VASILIAUSKAITĖ 1.000,00
Wenceslau JAKOČIŪNAS 3.000,00
Jonas MAKUŠEVIČIUSCr.2.000,00
Emilia PETKEVIČIUS Cr. 1.000,00 Šiaulių miesto Tarybos pirmininkas

LIETUVOS RESPUBLIKA

ŠIAULIŲ MIESTO TARYBA
235419 Šiauliai, Vasario 16-oiiot 62.

Talei.: 3-1&-33, 3-34-25.

Hr.

Brazilija
San Paulo
fax:011-419-2462
Gerbiamam Alfonsui Kublickui

Jums, Jūsų šeimai ir visiems Brazili
jos lietuviams nuoširdžiausi sveikinimai 
Šventų Kalėdų — Vilties ir tikėjimo 
šventės, bei Naujųjų Metų proga. Geros 
sveikatos, meilės ir gerumo Jūsų sielai.

J. Tručinskas
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MŪSŲ LIETUVA - DVISAVAITINĖ <

Turime dėkoti visiems kurie, prieš virš 
40 metų, pradėjo leisti Brazilijos lietuvių 
laikraštį MUSŲ LIETUVA, ištvermingai 
jj tęsė ir ištesėjo iki šios dienos. Ir lietu
vių kolonija, manau, pasiryžusi jj išlaiky
ti, kaip lietuvišką informacijų organą ir 
veiksmingiausią tarpusavio ryšį.

Ėjo kas savaitę. Vis to paties, ir beveik 
visuomet to vieno, redaguojama: būtent, 
ieškant medžiagos, duodant surinkti, 
montuojant-sustatant j puslapius, duo
dant sulankstyti ir uždėti adresus, išve
žant j paštą ir stojant j eilę...

Ypač laikraščio sustatymas-montažas 
vykdavo naktimis (ir po vidurnakčio), 
ir jo spausdinimas paskubom. Kas atsi
liepia ir į jo išviršinę kokybę.

Iš daug pusių buvo sufleruojama (pa
tariama) laikraštį, vietoj savaitinio, pa
daryti dvisavaitiniu: butų lengviau, o 
skaitytojai vistiek turėtų savo susižino
jimo organą, nors kad ir kas antra savai
tė.

Prie ko ir priėjom. Ir ne tik dėl virš 
minėtų priežasčių. Jų yra kelios.
- ŽINIŲ ATŽVILGIU:
a) Žinių apie Lietuvą: 

ypač dabar, kas mums daugiausia ru
pi, tai kasdieniai įvykiai Lietuvoj. Ir tie 
kasdieniai įvykiai skelbiami pirmuose 
laikraščių puslapiuose, pranešami per 
radiją, transliuojami net kelis kart į die
ną per įvairius TV kanalus. Lietuvos 
vardas niekad nebuvo taip linksniuoja
mas, kaip dabar. Paties Popiežiaus žo
džiais sakant, Lietuva tapo svarbiausiu 
dėmesio objektu ne tik Europoj, bet ir 
visam pasauly.

Taigi, tiek kasdien vis naujų informa
cijų, kurias savaitraštis, kad ir norėda
mas sutrauktai perduoti skaitytojams, 
jau nebūtų "šiandienė žinia", o jau pra
ėjęs dalykas.

Gi tuo tarpu žinios iš lietuviškų šalti 
nių eina labai lėtai, ir ateina gal dar net 
vėliau, negu pirmiau. Ir kai ateina — tai 
daugiausia jau senas, visų žinomas daly
kas, jau ne "naujiena".

b) Ž i n i o s iš kolonijos: 
kas tikrai galėtų, ir turėtų būti MUSU,, 
nes jokie kiti susižinojimo šaltiniai jų 
neperduoda, o kaip tik fų mums trūks
ta, Laikraštis MUSŲ ŽINIŲ neperduo
da, nes jų negauna. Nebent tik apie vie
ną kitą MIRUSI. Bet ir apie juos daž

nai reikia "ieškoti", nenorint iš piršto 
išlaužti.

Taigi, ir savaitinių MŪSŲ ŽINIŲ la
bai mažai.

- SPAUSDINIMO ATŽVILGIU:

Laikraštis tampa gyvesnis ir patrauk
lesnis su nuotraukom. Reikėtų gero fo
tografo su tobulesniu foto aparatu; ir, 
bendrai, daugiau nuotraukų, dokumen
tuojančių tautiečių gyvenimą ir veiklą^ 
Tik kad ir čia, ypač spaudai, augšta kai
na. Kai kas pasiunčia laikraščiui nuotrau
ką ir, išlaidoms, prideda 200 kruzeirų, 
kai tuo tarpu tos nuotraukos paruoši
mas spaudai atsieina 500 kr.

Popierius ir pats spausdinimas daug 
kainuoja.

O ypač nežmoniškai pakilęs paštas. 
"Vieno numerio persiuntimas padvigu
bėjo: nuo 15,00 iki virš 20,00 kru
zeirų", pastebi administratorius. Ir pri
duria: "Metinė prenumerata nepadengia 
nei pašto išlaidų". O prenumeratos pakė
limas skaitytojams atrodo, peraugštas, 
gfel net jų išnaudojimas. Kai kas skun
džiasi, negalįs užsimokėti. Ar net prašo 
sustabdyti laikraščio siuntinėjimą.

Laikraščiui išeinant kas antra savaitė, 
tikimasi, kad padėtis pagerės vieniems 
ir kitiems. Išeinant kas antra savaitė,gal 
turėsim daugiau vietinių savo ŽINIŲ, 
bus galima išsiversti su spaudos ir pašto 
išlaidom perdaug nepakeliant prenume
ratos kainos, ir turėsim savo susižinoji
mo organą.

Pranas Gavėnas

ATGARSIAI IŠ ČIKAGOS

T. Petras Daugintis, SJ, visuomet 
tualus, tartum geras japoniškas laikrodis. 
Jis ir dabar, dar XI 1.14, siunčia savo ka
lėdinę kortelę iš Čikagos: "Širdingai svei
kinu visus saleziečius bei mielus pažįsta
mus šv. Kazimiero parapijos tautiečius; 
linkiu džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir 
palaimingų Naujųjų Metų". Prašo ir to
liau siuntinėti MŪSŲ LIETUVĄ kad ir 
paprastu paštu; "prie progos atsilyginsi
me", sako.

Praneša, kad ten buvo kokią savaitę 
užsukęs "misionierius kun. H. Šulcas.

meile mūsų spaudai, dėkojame ir linki-Miela buvo su juo pabendrauti". Ir pri
duria: "Čia žmonės gerai j j apdovanojo", me geros sveikatos bei Dievo palaimos

mka

pizza-queijos - FRIOS 
MUSICA AO VIVO 

Tel. 223-2333

CHOPP 
RESERVAS PARA FESTAS 

RúaSOLQN 1062— Bom Retiro

Kaip žinom, kun. Šulcas misionieriauja Naujuose Metuose

Ruandoj, vienoj iš vargingiausių Afrikos 
šalių.

"Aš ir kiti mūsiškai, - rašo, — dar gy
vuojame neblogai, kad ir kiek padejuo
dami, ką primiršdami, lėčiau besidarbuo
dami". 5

Tėvas Daugintis, tačiau, mūsų nepri- 
miršta; ir net pakartotinai prašo "per
duoti nuoširdžius sveikinimus visiems 
pažįstamiems.

SKAITYTOJAI RAŠO . . .

Piedade, 13 de dezembro de 1990

Prezado administrador,
Envio-lhe um cheque nominal e cru

zado no valor de Cr$. 10.000,00 com 
a seguinte finalidade:

Cr$. 2.000,00 — renovação da assinatu
ra de "Nossa Lituânia"
Cr$. 8.000,00 — enviar para o fundo 
de auxilio à Lituânia.

Sou H tu a no, meu nome é Vadovas 
Kontautas de RNE W 260879

Desde já, muito obrigado.
Vadovas Kontautas

RED. PASTABA. Mielas ML-vos skai
tytojas Vaclovas Kontautas yra pavyz- 1 
dys mums visiems. Gyvendamas už S. 
Paulo, jis per mūsų spaudą palaiko ry
šius su kolonija ir Lietuva. Kas met 
punktualiai užsimoka prenumeratą, o 
šiemet ir aukojo dėl LIETUVOS.

Širdingai dėkojame mielam tautiečiui 
už paramą spaudai ir tėvynei. Geros 
sveikatos ir Dievo palaimos naujiems 
metams.

punk- YPATINGI KALĖDINIAI SVEIKINI-
MAI

Prie^Kalėdas gauname daug sveikini
mų ž'visur ir dabar būtų sunku kiekvie
nam asmeniškai padėkoti. Tačiau yra 
vienas asmuo, kuris yra vertas ypatin
gos padėkos, tai WENCESLAU JAKO-1 
ČIŪNAS iš Uruguaianos — PR.

Kas met jis pasiunčia gražią kalėdinę 
kortelį ir čekį ML-vos prenumeratai ap- 
si mokėti.

Gėrimės šio skaitytojo ištikimybe ir
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BE SPAUDOS, NĖRA TAUTOS
Praėjo dar vieneri metai ir turime pa

sakyti, kad tai buvo išimtiniai metai, 
gal ne tiek mūsų kolonijoj, kiek musų
Tėvynėje Lietuvoj. Kiek staigių pasikei
timų per tokį trumpą laiką.

Mums nuostabu matyti tautos drąsu
mą, gyvumą ir kūrybingumą. Visa tai 
yra kantraus ir ištvermingo darbo vai
sius. Tauta niekad nebuvo nustojusi ti
kėti, kad bus laisva, tai ir ruošėsi tam 
laikui. Mes taip pat visuomet tikėjome 
Lietuvos atgimimu ir radom prasmingą 
mūsų darbą lietuvybei palaikyti. Dabar 
galime sakyti, kad ne veltui dirbom.

Lietuvos atgimimo varpo garsai, atro
do, dar neperaidėjo per Atlantą ir dar 
mūsų nepažadino gyvesniam darbui ir 
entuziazmui lietuviškiems reikalams. Pa
skelbus atstatytą Lietuvos Nepriklauso
mybę kovo 11d. mes susijaudinom, pa
darėm kelias demonstracijas, rinkom pa
rašus, kuriuos jteikėm Brazilijos val
džiai. Dabar gi reikėtų nuosekliau pla
nuoti mūsų darbą čia lietuvybei išlaiky
ti ir pagelbėti Lietuvai.

Mums, "Mūsų Lietuvos" leidėjams, 
rupi mūsų spaudos reikalai. Kaip mes 
vertiname praslinkusius metus?

Tuo tarpu, kai Lietuvoj atgavus spau
dos laisvę, pradėjo eiti daugybė laikraš
čių, žurnalų, brošiūrų ir knygų kaip gry
bai po lietaus ir viskas aukšto lygio, mu
sų spauda užsienyje kas kart vis menkė
ja kokybe ir skaičiais. Australijoj, pavyz
džiui nustojo eiti BALTIC NEWS, Čika
goj LAIVAS, o Klevelando savaitinis 
laikraštis DIRVA, atšventęs 75 metų gy
vavimo, dabar pradės eiti kas dvi savai
tės.

"MŪSŲ LIETUVA", PRADĖJUSI
43-ČIUS METUS, TURI TAIP PAT PER
SITVARKYTI. NUO ŠIŲ METU MES 
TAIP PAT LEISIME LAIKRAŠTI KAS 
DVI SAVAITES. Šis sprendimas yra 
natūrali mūsų kolonijos išvada. ML-va 
pradėjo eiti kaip mėnesinis žurnalas. 
Tada kolonija buvo gavusi naujų ir ver
tingų jėgų iš pokario imigracijos, taigi 
ir ML turėjo gerų bendradarbių. Vėliau 
laikraštis keitėsi forma ir tapo savaitraš
čiu. Paskui iš Broniaus Šukevičiaus 
spaustuvės V. Zelinoj, persikėlė pas tė
vus Jėzuitus į Moką. Dabar jau 13 metų

PIONEER
é na

(PALIVANAS

MUSU LIETUA

kai redaguojamas saleziečių. Mes su dė
kingumu ir pagarba prisimename ML- 
vos pradininkus ir pirmuosius bei vėles
nius bendradarbius, rašytojus ir kores
pondentus. Jų dalis iškeliavo užsienin, 
kiti amžinybėn, o kiti jau pasitraukė j 
"pensiją". Dabar mes jaučiame tokių 
bendradarbių trūkumą. ML-je randame 
vis mažiau žinių iš mūsų kolonijos, vis 
mažiau sanpauliečių rašomų straipsnių: 
reikia tenkintis perrašinėjimu iš kitų 
laikraščių. Konstatuojama, kad daug 
kas tų "svetimų" straipsnių visai neskai
to. Pirmajai bendradarbių kartai palikus 
darbo dirvą, neatsiranda naujų, lietuviš
kai rašančių, jėgų.

Turime atkreipti dėmesį ir j kitą pro
blemą, tai skaitytojų skaičiaus mažėji
mas ir naujų prenumeratorių trūkumas. 
Laikraščio paruošimo darbas lieka vis 
tas pats ar spausdinama 1.000 ar 10.000 
egzempliorių. Laikraščio pavadinimas 
yra "Mūsų Lietuva" ir tai turėtų išreikš
ti mintį, kad juo visi rūpinas, kad išreiš
kia visos kolonijos jausmus ir nuomo
nes. Tuo tarpu atrodo, kad tai yra Pe
tro ar Prano, kurie turi viską padaryti 
ir už visus kalbėti. Ne tik kalbėti, bet 
tam pačiam reikia surinkti medžiagą 
spaudai, ją paruošti, prižiūrėti spausdi
nimą ir išsiuntinėti.

ML-va turėtų būti visų Brazilijos lie
tuvių rūpestis. Tačiau mes matome, 
kad yra daug tokių, kurie net savo pre
numeratos neužsimoka; o kai žmogus 
miršta, tai neatsiranda kas praneštu 
daugiau laikraščio nesiuntinėti... Vie
na ML-vos skaitytoja rašė, kad "nėra 
ko verkšlenti, nes žmonės dar vis atsi
lanko į spaudai paremti parengimus ir,
dar vis dosniai laikraštį remia..." Klau
siame kiek tų parengimų dabar rengia
ma? Kad dosniai laikraštį remia, mato 
me iš retkarčiais pasirodančios žinutės
"Aukojo ML-vai" su viena kita pavar
de. Organizacijos nevertina savo spau
dos ir jos neremia. Tik Sąjunga, kuri tu 
ri savo žiniaraštį "SĄJUNGIETIS" dar
vis paremia mūsų laikraštį. Gruodžio 
mėnesį paaukojo Cr.30.000,00. Už tai 
mes Sąjungai širdingai dėkojame.

PORTUGALIŠKAS PRIEDAS
"Mūsų Lietuva" em PORTUGUÊS 

tam tikru laiku buvo nustojusi eiti, ka 
dangi kai kurie mūsų kolonijos vadai

toco fitos 
radios 
rodas 
pneus

facilitamos o pagamento
AV. GOIAS, 3324 - Tel.441-4766 
SÃO CAETANO OO SUL - S. P.
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rado, jog tas formatas menkas ir kad 
reikia daryti tokio pat didumo kaip ML 
Tačiau, kaip prancūzai sako: "les con- 
seilleurs ne sont pas le payeurs", ki
taip sakant patarėjas nesumoka. Taip 
ir palikom taką dėl "takelio" ir likom 
be priedo. Gerai, kad dabar jaunimas, 
karts nuo karto jį išleidžia. Kas sako, 
kad jei jaunimas lietuviškai neskaito, 
tai reikia daugiau rašyti portugališkai, 
neatitinka tiesai. Atrodo, kad jaunimas 
visai nieko neskaito, nei lietuviškai nei 
portugališkai. Faktas yra, kad spausdi
name tiek pat portugališkos kiek lietu
viškos laidos. Jeigu tikslas yra paskleis
ti plačiau lietuvių kultūrą, istoriją ir su
pažindinti skaitytojus su dabartine Lie
tuva ir jos padėtimi, tai reikia imtis 
priemonių, kad tikrai ML em Português 
pasiektų daugiau skaitytojų, ir tai ne 
tik iš jaunimo tarpo, o ir iš brazilų.

Norime palaikyti savo spaudą? Būki
me jautrūs spaudos reikalams. Remki
me ją finansiniai, duokime žmių, dėki- 
mei sveikinimus, skelbimus, nekrologus. 
Jeigu spauda yra mūsų, tai mes turime 
teisę pasisakyti, išreikšti savo nuomo
nę ar nesutikti su kitų nuomone. Laisva 
spauda yra laisvai galvojančių žmonių 
žodis — kalba.

ML-va pradėjo 43-čius metus. Ar šie 
metai bus jau paskutinieji? Tai priklau
sys nuo mūs visų, nuo mūsų susiprati
mo ir bendro darbo.

Petras Rukšys

** Tėvai, kurie nemoko savo Vkiky 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

LIŪDNAS PRANEŠIMAS 
PASKUTINIS "LAIVO" NUMERIS

Su liūdesiu tenka pranešti, kad "Lai
vas", daugelį metų nešęs religinę ir tau
tinę šviesą savo skaitytojams, sumažė
jus prenumeratorių skaičiui ir padidė
jus finansiniams sunkumams, po'šios 
paskutinės "Laivo" laidos, daugiau ne
bus leidžiamas.

Tėvai Marijonai yra labai dėkingu 
"Laivo" skaitytojams, jau įnirusiems 
ir dar gyvems, už jų paramą bei aukas 
ir bendradarbiams už jų gražius ir pake
liančius bei įkvėpiančius straipsnius.

Teatlygina Dievas visiems "Laivo" 
geradariams dar čia žemėje, o ypač po 
mirties savo dievišku gerumu ir gailestin
gumu.

Tėvai Marijonai 

iPAFtDUODAllAŠ 
ŽODYNAS 

DICIONÃRIO

PO RTUQU ÉI-LITU Art O 
LITUANO—PORTUGUÊS

Kreiptis į šv. Kazimiero 
Rua Juventus 28, Tel: 273-JJÓ38
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MŪSŲ ŽINIOS 
PASKUTINIS SEKMADIENIS

Jaukioje nuotaikoje, Jaunimo Namuo
se, susirinko nors ir nedaug žmonių,bet 
turėjome progos šeimyniškai pabendrauti, 
paskutinį metų sekmadienį, gruodžio 
30 d. P. Vera Tatarūnienė, pasveikino 
visų vardu, palinkėjo laimingų NAUJŲ
JŲ METŲ, ir kad visur ir visada jaustu
mas lietuviais. Paskaitė telefax, kurį 
gavo p. A. Kublickas, iš Lietuvos - Šiau-. 
lių, su sveikinimais visiems S. Paulo kie- 
tuviams; p. A. Tatarūnienė, sveikino 
Liet. Kat. Mot. Draugijos vardu; p. O. 
Masienė; Maldos Apaštalavimo; p. V. 
Tatarūnas: Bendr. choro; adv. A. Puo
džiūnas: Braz. Liet. Bendruomenės; 
Kun. P. Gavėnas: Šv. Kazimiero parapi
jos ir nesenai parvežtus iš Lietuvos svei
kinimus; kun. J. Šeškevičius: Šv. Juoza
po parapijos vardu.

Po trumpu pasveikinimu, šeimininkės 
pavaišino arbatėle, vynu ir suneštais įvai
riais, gardžiais valgiais.

Pasivaišinę, padainavome ir atėjo lai
kas atsisveikinti, palinkėdami vieni ki
tiems: sėkmės ir sveikatos Naujų Metų 
proga, ir su viltimi kad 1991 metais vėl 
visi susitiksime. NAUJI METAI — NAU
JOS IDĖJOS.

Ačiū rengėjoms, .šeimininkėms ir da
lyviams už gražiai praleistą PASKUTI
NIO SEKMADIENIO popietę.

Dalyvė

DĖKOJAM

Ypač Kalėdų ir Naujųjų Metų proga . 
daug kas pasiuntė sveikinimų - kai kas 
ir su apčiuopiama auka — MŪSŲ LIETU
VAI, Šv. Kazimiero Parapijai ar net asme- 
niai vienam ar kitam kunigui. Negalėję 
kiekvienam atskirai atsidėkoti bei para
šyti, čia reiškiame viešę padėką už viską 
ir visiems - kiekvienai ir kiekvienam.

O kad ir musų dėkingumas neliktų tik 
beveik tuščias žodis, visą savo padėką 
norime sudėti j vos gimusio Atpirkėjo ir 
Jo dieviškosios Motinėlės rankas. Tam

Nuoširdžiai sveikiname |
Kun. PETRA RUiiSl

Gimtadienio proga, linkime sveikatos, sėkmės vi- 
suose darbuose ir prašome kad mūsų nepamirštu- 
mėtė, aplankytumėte. §

o r • I- • • • Seneliai, ligoniai ir
Labdaros, Ratelis §
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čio šventę), visi trys kunigai koncelebruo-CONTRIBUIÇÕES — 
------ "PAGALBOS LIETUVAI"

A Comissão do Fundo "Pagalbos Lie
tuvai" recebeu mais doações a saber:

- Juozas Lisauskas — Cr.20.000,00
- Lietuvių Katalikų

Bendruomenės Choras -Cr.20.000,00
- Kap. Juozas Čiuvinskas - 100 dói.
- Vaclovas Kontautas — Cr.8.000,00
A todos estes colaboradores os nos

sos sinceros agradecimentos.

si m Šv. Mišias kaip tik šita padėkos in
tencija: už bendradarbius, geradarius, rė
mėjus, parapijinio bei kultūrinio darbo 
palaikytojus bei puoselėtojus, o taip pat 
už religiniam bei tautiniam gyvenime ap
sileidusius tautiečius. Ypatingas intenci
jų taškas: mūsų jaunimas ir lietuviškos 
šeimos.

Jūsų kun. Pr. Gavėnas 
kun. P. Urbaitis 
kun. P. Rukšys

PS — Paklydėlis kun. Pr. Gavėnas, ap
silankęs Fatimoj, Liurde, Torine, Romo
je, penkis mėnesius "atsiatostogavęs" 
Italijoj (ligoninių bei gydytojų priežiū
roj) ir, su didele kantrybe, išgavęs sovie
tų vizą ir apsilankęs Lietuvoj (bei Mask
voj), dar vistik surado kelią j São Paulą. 
Visur jus vežė savo širdy, ypač gi Auš
ros Vartuose ir Šiluvoj (gal ir dėl to tu
rėjo jam širdį praplėsti). Ir įstengė 
šiaip taip atsispirti gundymams, siūly
mams ir (net beveik pro ašaras) prašy
mams pasilikti Lietuvoj... Tad dabar, 
sugrįžęs, dėkoja visiems "braziliokams" 
už susirūpinimą, simpatiją, maldas bei 
už... patirtą įsitikinimą, kad "ir be jo , 
galima apsieiti".

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Claudete KAI RIS Cr. 1.000,00 
Maria ALEKNAVlClUSCr.1.000,00 
Sofija MISIUKAITÉ 
Sofija DAVOLIS 
Jonas BALTADUONISCr. 2.000,00 
Juozas ŠLIKTA 
LuizŠLIKTA 
Ona CORALON
Izabele SELIOKIENÉ Cr. 3.000,00

Cr. 2.000,00
Cr. 1.000,00

Cr. 1.500,00
Cr. 2.000,00
Cr. 3.000,00

INFORME DA COMISSÃO V 
"PAGALBOS LIETUVAI" \

A Comissão do Fundo "PagalbosK 
Lietuvai" informa que até a data de 31. 
12.90, possui em caixa o importe de 
Cr$.272.296,57, quantia esta aplicada 
em titulo de rendimento "over Night" 
para futuras remessas.

Temos a grata satisfação em informar, 
também, que desde o início da Campa
nha, em meados de Junho de 1990 até 
o momento, fizemos remessa num total 
equivalente a sete mil dólares.

Para tanto a sua colaboração foi e 
continua sendo de extrema importância, 
vez que este trabalho não possui prazo 
determinado para seu encerramento e 
nossos irmãos lituanos precisam de nos
sa ajuda.

Ao ensejo, a Comissão do Fundo 
"Pagalbos Lietuvai" deseja externar a 
todos lituanos, descendentes e familia
res nossos sinceros votos de um Ventu- 
roso Ano Novo.

A todos o nosso muito obrigado.
Comissão Fundo "Pagalbos Lietuvai

g LIETUVIŠKAI! v

CURSO TUANO - Fone: 273-0338
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NAUJOS ML-VOS KAINOS
Nuo šių naujų metų atskiro ML-vos 

numerio kaina yra Cr$.50,00 kruzeirų. 
Metinė Prenumerata Cr$.2.000,00, Gar
bės Leidėjas Cr$.5.000,00. Rėmėjo, 
Garbės Prenumerata Cr$. 10.000,00. į 
Centimetro aukščio skilties skelbimas, 
sveikinimų, ar užuojautų Cr$. 100,00.

ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ
Šeštadieni, sausio 05, "Mūsų Lietu

vos" pagelbininkės: M. Mazurkevičienė, 
O. Gorskiené, V. Dimšienė ir A. Žutau
tienė, nutarė atšvęsti savo "šefo" kun. 
Petro Rukšio gimtadienį. Jos sako, da
bar dirbame už "Deus lhe pague", tai 
reikia pasigerinti, kad neprarastumėm 
darbo, ir toliau gautume tokį atlyginimą.

Parapijos salėje, susirinko virš 30 žmo
nių, šeimyniškai, linksmoj nuotaikoj pra
leidome šeštadienio vakarą.

Kun. Petriukui linkime sveikatos ir 
ištvermės darbuotis su lietuviais, mišio
se, spaudoje, draugystėje ir visa kas lie
tuviška.

Dėkojame visiems už apsilankymą, 
už suneštas skanias vaišes, už gražias se
niai negirdėtas dainas ir bendravimą.

Rengėjos

SAUSIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

v Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės. X
01 - Norbertas Stasiulionis

numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

VYTAUTAS !R S Si EMA BEWZIAÍ
JOÃO m LIOIA GUIMARÃES BENDŽSyS

ALBINAS BENDŽIUS
mirusiems tėveliams Juozui ir Antaninai Bendžiams pagerbti.

Širdingai dėkojame mieliems šeimos nariams už paramą musų
spaudai ir pagarbiai prisimename mirusius tautiečius.

Administracija

S v ® i i< Í M M e
nenuilstantį MŪSŲ LIETUVOS redaktorių bei 
administratorių

kun. PETRĄ RUKŠį 
gimtadienio p r o g a (1991.1.5) 
melsdami mes is* Dievo visų jam reikalingų, o per 
jj mums ir visai kolonijai naudingų, malonių.

MŪSŲ LIETUVOS darbuotojai

01 — Elena Pavilionis
01 — Joana Satkunas
13 - José Armando Tatarūnas
14 -- Irene V. Butvinskis Barbosa
17 - Ludovico Jermalavičius
17 - Hendrikas Guzikauskas
20 - Alexandre Justino Valavičius
22 - Silvana Aradzenka
27 - Vanda Hajduk
28 - Cláudia Pratali

Sąjungos-Aliança
Valdyba

SVEIKINIMAI IŠ BOLIVIJOS

... Prašau pasveikinti kun. Saleziečius 
ir visus São Paulo lietuvius, kurie dar 
mus prisimena. Linkime dvasinio džiaugs
mo, ramybės, kad ant visados apsigyven 
tų jūsų širdyse. Laimingų 1991 metų.

Nuoširdžiai
Sės. Ksavera ir 

Kun. Bendoraitis

P,S. Kun. Bendoraitis, ačiū Dievui gerai 
jaučiasi, aksidentas nepaliko pasek
mių.

O FINAL FELIZ DE UM FIM-DE-SEMANA PROLONGADO:

Lufthansa e CETEMAR 
apresenta

ERTO FANT STIGO
NEPÃPRASTâS KONC RTAS

27 de Janai 1 as 1730
NO GRANDE SALÃO DO GINÁSIO SÃO MIGUEL ARCANJO VILA ZELINA 

CONJUNTO DA UNIVERSIDADE DE VILNIUS

PARTICIPANDO, VOCÊ DEMONSTRA QUE É UM LITUANO DE VERDADE. OS ARTISTAS LITUANOS 
VIAJARAM 20.000 KM. PARA TOCAR E CANTAR PARA NÓS TODOS, ...
'TüÜTjmiWTW» w «l mu wiimimi i» i ■■IMU.I.I»   <|..H. I II .. II uni'r-i—rirm--T i   —  

: CÕM ESTE NÚMERO DO JORNAL VOCÊ RECEBE UM PRESENTE, PAGO POR NÓS,1 CONVITE PARA 
CONCERTO DOS ARTISTAS VINDOS DA LITUÂNIA. ______
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