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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
YRA NEIŠVENGIAMA

Buvęs JAV prezidentas Richard Nixon 
praėjusį savaitgalį lankėsi Lietuvoje. 
Aukščiausiosios Tarybos darbuotojas Da
rius Sužiedėlis Nixono vizitą pavadino 
"istoriniu įvykiu".

Nixonas ir jo grupė iš Maskvos j Lie
tuvę atskrido Lietuvos Respublikos vals
tybiniu lėktuvu ir apsigyveno garbės 
svečių rezidencijoje Latvių gatvėje. Pir
masis susitikimas įvyko parlamente su 
Pirmininku Vytautu Landsbergiu, kurio 
kvietimu lankėsi Respublikoje.

Pasak Pirmininko Landsbergio, ketu
riasdešimt minučių trukusiame pokalby
je Nixonas pabrėžė, kad Pabaltijo šalys 
yra "išskirtinis atvejis" ir kad Lietuva 
yra didžiausia problema JAV-TSRS san
tykiuose, V, Landsbergis pranešė Nixo- 
nui, kad nepaisant sovietų kariuomenės 
provokacinių ir nelegalių veiksmų Res
publikoje. Lietuva toliau stengiasi atsta
tyti nepriklausomos valstybės struktū
ras. *

AT informacijos biuras parūpino šį 
laisvę vertimą Nixono pastabų, padary 
tų po pokalbio su Landsbergiu: Baltijos 
šalys yra ypatingas atvejis, nes jos buvo 
neteisėtai inkorporuotos į TSRS praei
tyje. Tas faktas buvo pasmerktas sovie
tų parlamente, jis buvo pasmerktas Gor
bačiovo, ir jis niekuomet nebuvo Jung
tinių Valstijų priimtas jokiomis aplinky
bėmis. Ir todėl manome, kad Lietuva JAV-bių prezidentas RICHARD M. NIXON po prezidencinių rinkimų 1968 pri-
kaip ir kitos Baltijos šalys turi taikiai 
gauti ir pasiekti savo nepriklausomybės 
statusą. Mes tikime, kad tuo ne tik Lie
tuva ir kitos Baltijos šalys, bet ir Tary
bų Sąjunga suinteresuota, nes Baltijos 
klausimas ypatingai išryškėjo po įvykių 
Lietuvoje sausio 13 d. Ar tai labai pa
kenks geriems Jungtinių Valstijų ir 
TSRS santykiams? Tarybų Sąjungai ne
naudinga palaikyti šį priešiškumą, nes 
mes turime didesnių ir svarbesnių pro- 
blrmų, kurias turime išspręsti. Aš kalbu 
tik kaip buvęs prezidentas ir nekalbu 
už administraciją, bet manau, kad tai, 
ką aš sakau, atspindi daugumos ameri
kiečių jausmus...

Dar prieš atvykdamas į Lietuvą Nixo
nas būdamas Maskvoje tvirtino, kad 
Kremliaus nusistatymas prieš Baltijos 
šalių nepriklausomybę "nuodija" JAV- 
TSRS santykius. Kalbėdamas Pasauli
nės ekonomikos ir tarptautinių santykių 
institute, jis pabrėžė, kad Sovietų Sąjun
gai dera gerbti Baltijos žmonių aiškiai 

pareikštą valią už nepriklausomybę. So
vietų argumentas, kad tai yra vidaus rei
kalas, negalioja: kai ta vidinė problema 
paveikia užsienio politiką, ji tampa "visų 
problema".

Vilniuje Nixon susitiko su Lietuvos 
premjeru Gediminu Vagnorium. Užsie
nio reikalų ministro pavaduotoju Valde
maru Katkum, AT komisijų pirmininkas, 
Tautinių mažumų departamento direk
tore Halina Kobeckaite ir mažumų atsto
vais bei AT frakcijų lyderiais: Algirdu 
Brazausku (Lietuyos demokratinės dar
bo partijos), Kazimieru Antanavičium 
(Lietuvos socialdemokratų partijos) ir 
Eduardu Vilku (Lietuvos liberalų unija).

Nixonas baigė vizitą sekmadienį ap
lankydamas užgrobtą televizijos bokštą 
ir Kruvinojo sekmadienio aukų kapus 
Antakalnio kapinėse.

"United Press Internacional" žinių 
agentūra teigia, kad Nixonas pareiškė, 
jog "Lietuvos nepriklausomybė yra ne

išvengiama. Jau nebekyla klausimas, ar 
tai įvyks, bet kada ir kaip... Būti prolie 
tuviška,kaip aš ir daugelis amerikiečių 
esame, nereiškia būti antisovietišku. 
Sovietų Sąjungai praverstų turėti drau
gišką, nepriklausomą kaimyną - Lietu 
vą ir kitus Baltijos kraštus— o ne žmo
nes po sovietiniu jungu Hitlerio-Stalin< 
pakto išdavoje".

Richardo Nixono kelionę j Lietuvę 
padėjo organizuoti JAV Lietuvių Info 
macijos Centras.

ŠVENTASIS TĖVAS MELDŽIASI 
UŽ LIETUVĄ

Kovo 11d. Popiežius Jonas Paulius II 
šv. Petro aikštėje gausiai susirinkusiems 
tikintiesiems ir Vatikano radijo bango
mis į visą pasaulį "Viešpaties Angelas" 
maldoj kalbėjo apie Lietuvę. Vatikano 
dienraštis "Osservatore Romano" pirma 
me puslapyje išspauadino Popiežiaus žo
dį stambia antrašte: Šventasis Tėvas per
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LIETUVOS KARDINOLAS KRONI
KOS REIKALU
''Ištvermingiausias ir labiausiai musų 

tėvynę išgarsinęs leidinys buvo ir lieka 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika' 
Taip šiais metais pasisakė apie Kronikos 
reikšmę musų tautai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Ganytojai savo ganytojinia- 
me laiške spaudos reikalu.

Džiaugiamės, kad Amerikos lietuviai 
išleido ją viename rinkinyje. Tuo būdu 
ji galės tęsti savo palaimingą įtaką, kurią 
ji vykdė atskirais leidinėliais per 17 me
tų, drąsindama tikinčiuosius, mokyda
ma juos ištikimybės Kristui, Bažnyčiai 
ir Tėvynei.

Reiškiame nuoširdžiausią padėką 
kun. Kazimierui Kuzminskui, jo bendra
darbiams ir visiems rėmėjams. Dievo pa
laima per šį leidinį tepasiekia visų tau
tiečių širdis.

Kaunas, 1990.XI.10
Vincentas Kard. Sladkevičius 

Kauno Arkivyskupas

"Viešpaties Angelas" maldą meldžiasi už 
Pabaltijo tautą - tebūnie teisingai įgyven 
dinti lietuvių siekiai, šventasis Tėvas mal
doje pasakė:

Praėjusios savaitės pirmadienį Lietuva 
iškilmingai paminėjo savo Globėjo šv. 
Kazimiero šventą. Ta proga visa Bažny* 
čia dvasioje vienijasi su broliais lietuviais, 
meldėsi už šią labai brangią tautą. Aš 
pats kasdien širdimi ir malda esu drauge 
su Lietuva. Apaštalų Sostas visuomet 
sekė ir dabar labai atidžiai seka lietuvių 
tauyos pasirinktą kelią, jos patiriamas 
kančias, tikisi, kad visi lietuvių siekiai 
bus įgyvendinti atsižvelgiant j teisingu
mo dėsnius, remiantis socialine santarve 
ir savitarpio pagarba jų teritorijos ribose 
ir tarptautiniu mastu.

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

APAŠTALU SOSTAS REMIA 
LIETUVĄ

Jungtinių Tautų žmogaus teisių komi
sijos Ženevos sesijoje apaštalų sosto de
legatas prelatas Justas Mulloras didelę 
savo kalbos dalį paskyrė Baltijos kraš
tams.

Delegacijos įsitikinimu, pasakė prela
tas Mulloras, iš jvykių eigos Baltijos kraš 
tuose bus galima spręsti, ar suinteresuo
tos šalys tikrai pasiryžusios teisingesnę 
ir broliškesnę ateitį grįsti pagarba žmo
gaus teisėms. Jis priminė Jono Pauliaus

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas 
Dr. Paulo R. Niciporciukas

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

PARDUODAME 
AUTOMOB I LIAMS 
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SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Prezidentas Ricahrd M. Nixon'as priima dovaną-portretą meni
ninko Mikalojaus Ivanausko pagamintą "ugnies" teknika. M. 
Ivanauskas gyvena Floridoj.

Nuotr iš "LIETUVIŲ DIENOS" žurnalo
žmogaus teisių deklaracijos dėsnius ir 
principus, papildančius visuotiną žmo
gaus teisių deklaraciją, kurie buvo pas
kelbti Paryžiaus Chartijoje praėjusių me
tų gruodžio 12 dieną. Prelatas Mulloras 
baigdamas apgailestavo, kad Baltijos šaly
se pažeidinėjamos žmogaus teisės, ypač 
teisė j gyvybę tų žmonių, kurie žuvo per 
nepateisinamas, kruvinas represijas, ir • 
dar kartą pareiškė viltį, kad bus pripažin
tos Pabaltijo kraštų gyventojams priklau
sančios pagrindinės asmens ir bendruome
nės teisės,

"Vatikano radijas" — ELTA

ūmi—■ •’**’
II žodžius, pasakytus per susitikimą su 
diplomatiniu korpusu sausio 12: "M 
galvoju apie Baltijos kraštus, ypač apie 
brangiąją Lietuvą. Tuo metu, kai Euro
pos žemynas siekia vėl atrasti savąją ver 
tę ir tapatybę, reikia visuotinio solidaru* 
mo dvasia padėti toms tautoms apsaugo 
ti savąsias tradicijas ir paveldą, siekti 
naujų sprendimų, kurie atvertų kelius, 
atsisakant išankstinių nusistatymų".

Apaštalų sosto delegatas pabrėžė, 
kad Baltijos kraštų klausimas yra pasau
linė ir drauge Europos problema. Ją rei
kia išspręsti įgyvendinant Visuotinės
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MŪSŲ LIETUVA

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

NORVEGŲ TAUTOS TAI KOS 
PREMIJA -

V. LANDSBERGIUI
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui 
šių metų kovo 11 Vilniuje buvo įteikta 
Norvegų taikos taikos premija.

Tragiški sausio įvykiai Baltijos valsty
bėse sukėlė žmonių, sveikinusių M. Gor
bačiovą su Nobelio taikos premija, abe
jones. Daugelis ragino panaikinti Nobelio 
taikos premijos komiteto sprendimą, ta
čiau Ęergeno liuteronų bažnyčios vysku
pas Peras Lenningas, kuris ir pradėjo 
rinkti premijai lėšas, laikraščiui "Ruska- 
ja mysl" pareiškė kad "geriau butų su-
teikti norvegų tautai progą paremti Lie
tuvą ir kitas Baltijos šalis". Per tris savai
tes Norvegijoje buvo surinkta trys milijo
nai kronų - daugiau kaip 517 tuksi do
lerių.

Norvegų tautos taikos premijos komi
teto pirmininku tapo Norvegijos Stortin- 
go (Parlamento) pirmininkas D.Benko- 
vas.
KOVO 3 D. ĮVYKO ŠV KAZIMIERO 
BAŽNYČIOS ATŠVENTINIMO

IŠKILMĖS
v/- 
7/^
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rodų ir koncertų salėmis. Ir vis dėlto nė 
vienas šių praradimų Lietuvos katalik 
kate nebuvo toks žeminantis, kaip Vil
niaus šv. Kazimiero bažnyčios likimas. 
Abipus šios bažnyčios vartų beveik tris 
dešimtis metų juodavo užrašas "Lietu
vos TSR ateizmo muziejus". Visus tuos 
metus į muziejų veždavo Lietuvos vai
kus gąsdinti krikščionių piktadarybėmis. 
Šios "įmonės" žaliava buvo nesu brendu
sios sielos.

Nuo šiol šv. Kazimiero šventovė tamp 
pa centrine Lietuvos jėzuitų'bažnyčia, 
kurioje vyks pagrindinės jų pamaldos ir 
iškilmės.

NUMATOMA PAMALDŲ TVARKA 
ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE

Sekmadieniais
8:30 - Šv. Mišios ir pamokslas rusų 

kalba (rusiškai kalbantiems vilniečiams, 
svečiams bei turistams).

10:30 - Šv. Mišios jaunesniems moks
leiviams (Šv. Mišiose gieda šv. Kazimie
ro bažnyčios vaikų choras).

12:00 - Šv. Mišios - Suma jaunimui. 
Po šv. Mišių - religinės muzikos pusva- 

j landis.
Šiokiadieniais

18:00 — Šv. Mišios su pamokslu.

Atgijo "Romuva"
Lietuvoje atsteigta "Romuvos" są

junga. Jos tikslas — puoselėti tautinę 
kultūrą, atgaivinti papročius, kreipti dė
mesį į senovės šventes, dainas ir simboli 
liūs. Sąjunga leidžia žurnalą "Romuva". 
Jos pirmininkas - J. Trinkūnas.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Vilniaus kioskuose pasirodė dar vie

nas laikraštis - "Savanoris". Tai dvisa
vaitinis Krašto apsaugos departamento 
savanorių tarnybos leidinys. Jo pusla
piuose - krašto apsaugos temos. "Sava
norio" redaktorium paskirtas Rimvydas 
Delkus.

ATGAVĘ VILTI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val

dyba praneša lietuvių visuomenei, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo, 
kovo 11 d. pirmųjų metinių proga, iš 
spaustuvės Toronte, Kanadoje jau išėjo 
gausiai iliustruota Lietuvos Augščiau- 
sios Tarybos pirmininko Vytauto Lands 
bergio knyga "Atgavę viltį".

PLB Valdybos išleista knyga turi virš 
227 puslapių ir apie 50 fotografijų.^Vy- 
tauto Landsbergio raštai apima Sąjūdžio 
laikotarpi, kelią į Nepriklausomybės at
statymą bei darbus jos įtvirtinimui iJ 
1990 m. gruodžio mėnesio Landsbergio 
kelionės j Kanadą.

V. Landsbergis patikėjo knygos išlei
dimą PLB Valdybai su tikslu, kad jeigu 
jinai neš pelno, jis visas būtų skiriamas 
PLB Pagalbos Lietuvai Vajui. PLB Val
dybos iniciatyva kraštuose suorganizuo
tas Pagalbos Lietuvai Vajus, skiria visas 
savo lėšas tiesioginiai Lietuvos AT pirmi- 
nin^o dispozicijai, vykdant Lietuvai rei
kalingus projektus.

Knygos kaina JAV: $ 18,00. Užsaky
mus priima Vytautas Kamantas, 1851 
Skyview Drive, Sparta, Ml 49345. Tele
fonas: (616) 887-1436.
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Mes žygiuojame | laisvę... Mes žygiuojame į demokra
tiją...

— Bet daugiausia mes žygiuojame Į Lietuvą.

Per 50 raudonojo tvano metų Katali
kų bažnyčia Lietuvoje patyrė didelius 
dvasinius ir materialinius nuostolius. Su* 
naikinta apie 120 bažnyčių, daigelis ki-f 
tų paverstos gamyklomis, įmonėmis, ce
chais, garažais, sandėliais ir sporto salė
mis; laimingesnės iš jų — galerijomis, pa-

aãaaaaüiaa&gdgdanramMMumnaaünmaáaaMasqpnnmae^
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MOTIEJUS VALANČIUS 190-osioms 
GIMIMO METINĖMS

Po sausio 13 įvykių mintys vis daž
niau krypsta j tautos dvasios fenomeną, 
kuris iki šiol mums lieka neįminta mįs
lė. Bandant ją atspėti, mintys grįžta j to
limą praeitį j Pilėnų žygdarbį, karus, 
maištus, sukilimus, XX a. pradžios tau
tinę revoliuciją, nepriklausomybės kovas, 
pokario pasipriešinimą, Kalantos žygdar
bį ir sausio 13 pasiaukojimą Tėvynei. 
Kai motinos gimdo dukras ir sūnus, su
gebančius aukotis už Lietuvos laisvę — 
tauta bus nenugalima.

Gyvendami dvasinio ir politinio atgi
mimo leikotarpj, kartu nerimstame, kari 
per lėtai kinta visuomenės vertybinė 
orientacija ir taip sunkiai siekiame tau
tos politinio savarankiškumo. Tačiau pir
masis musų tautos atgimimas - naujų 
Paikų tautos firmavįmasis - užtrukę^^ 
apie šimtą metų, ir jos politinis atgimi
mas - apie 20 metų. Prisiminkime, kiek 
pasiaukojimo, atkaklumo reikėjo Dau
kantui, kad neprarastų tikėjimo tauta 
ir jai aukotų visą savo gyvenimą, Vincui 
Kudirkai, sugebėjusiam pakilti virš tra
giškos lemties ir iki paskutinio atodūsio 
tikėjusiam tautos atgimimu. Čia pat žvel
giame j kitas ryškias XIX a. asmenybes 
— Antaną Baranauską, Joną Basanavičių, 
Joną Šliūpą, Maironį, Vaižgantą, Garbin
gą vietą tarp jų užima ir Motiejus Valan
čius, istorinėje literatūroje susilaukęs la
bai prieštaringų įvertinimų, pradedant 
jo garbinimu ir baigiant nepagrįsta jo 
veikios kritika, net šmeižtu.

Sklaidant nuo laiko parudavusių fo
liantų lapus, M. Valančiaus asmuo išky
la kaip granito uola, j kurią atsimušda
vo lenkintojų, rusintojų, stačiatikių apaš
talų pastangas. Tai buvo diplomatas, po
litikas, literatas ir kitokiais talentais ap
dovanotas žmogus, gyvenęs tatai sudėtin
gą pereinamąjį iš feodalizmo į naujųjų 
laikų visuomenę, laikotarpį ir sugebėjo 
tarnauti ne praeičiai, o ateičiai.

Tapęs vyskupu Valančius susidūrė su 
lenkintos bajorijos ir dvasininkijos opo
zicija. Atsirado kunigų, rašiusių pareiški
mus, kad nenori dirbti mužiko vadovau
jami ir prašėsi iškėlimą į kitas vyskupijas. 
Pasakojama, kad kartą važiuodamas per 
Varnius Valančius išgirdęs šūksnius: "Su
stokite, sustokite". Sustojus prie karie
tos pribėgo prasigėręs šlėktelė kunigas, 
atidarė karietos duris ir Valančiaus pa
klaustas, ko jam reikia, atsakė norįs pa
žiūrėti, kaip atrodo "mužikas, sėdintis 
vyskupo karietoje".

Valančius vengė asmeninių kivirčų su 
bajorija, tvarkė juos per caro administra
cijos pareigūnus. Nepaisant to, lenkų lei
dinys Paryžiuje "Przegląd Rzeczy Pols- 
kich" 1861 m. spalio 10 d. rašė, kad Va-

Vyskupas Motiejus Valančius.
lančius yra pasiutęs bajorų nevidonas ir 
kad jis su džiaugsmu, maskolių valdžios 
padedamas, išnaikintų bajorų luomą iš 
šaknų, o taip pat ir visą lenkų gaivalą Že
maičiuose".

Opozicija prieš Valančių dar labiau 
padidėjo, kai jis ėmėsi atnaujinti, moder
ninti dvasininkiją. įvedė kunigams kas
metines rekolekcijas, privertė prenume
ruoti spaudą, pirkti knygas.

Neveltui Vilniaus general gubernato
rius Naranovas rašė, kad "visa Telšių 
vyskupijos organizacija tapo jo minčių 
vaisiumi ir jo valios produktu".

Valančius globojo jaunus kunigėlius, 
tačiau "nepaklusniuosius", maištaujan
čius kilnojo iš vienos parapijos į kitą. 
Senieji kunigai tą savaip suprato, esą, 
tokiu būdu Valančius platinęs maištin
gas nuotaikas. Šio fakto nederėtų igno
ruoti, vertinant Valančiaus požiūrį į 
18A3 metų sukilimą. Kitokioje šviesoje 
tada atsiskleidžia ir jo žinomas pamoks
las, kurį pasmerkė daugelis autorių.

Valančius puikiai suprato, kad yra at
sakingas už katalikų bažnyčios likimą. 

vtad ar turėjo jis teisę aukoti save(tuo su
gebėjimu aš nė kiek neabejoju), kai 
dviejose kaimyninėse vyskupijos (Vil
niaus ir Suvalkų) neliko vyskupų. Jis 
vienintelis galėjo trijose vyskupijose į- 
šventinti j kunigus seminariją baigusį

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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jaunimą.
Manau, kad Valančius turėjo pakan

kamai informacijos apie sukilėlio kariuo
menę ir suvokė kovos beprasmiškumą. 
Antra vertus, jis kunigams nurodė, kad 
Bažnyčios įstatai leidžia kunigams būti 
mūšio lauke ir suteikti paskutinę pagal
bą maištininkams, bet griežtai draudžia 
naudoti ginklą. Likęs vyskupu,jis dėjo 
visas pastangas, kad išlaisvintų suimtus 
kunigus (sakoma, kad jis per vieną vaka
rą iš Muravjovo koriko sūnaus, Kauno 
gubernatoriaus Muravjovo, kortomis iš
lošė net 9 suimtus kunigus ir taip juos 
išvadavo). Po sukilimo caro žandarai 
organizavo valstiečių skundų rašymą 
(ant savo parapijos kunigų). Valančius 
užkirto kelią šaim dalykui. Perspėjo 
parapijiečius, kad pasikartojus skun
dams jie pasiliks visa be kunigų - tuo 
laiku tai būtų buvusi labai didelė baus-* 
mė. Taigi kritiškais atvejais Valančius 
sugebėdavo rasti originalią išeitį.

Valančius buvo negailestingas caro 
žandarų užverbuotiems ir caro adminis-* 
tracijos globojamiems kunigams - siųs
davo juos j atkampias parapijas.

Feodalizmo laikotarpiu valstiečiams 
buvo įdiegta mintis, kad su Dievu galima 
bendrauti tik lenkiškai - Valančius kiek 
įmanydamas griovė šią nuostatą. Jau vien 
tai, kad vyskupas vizituodamas kalbėjo 
lietuviškai, buvo neregėtas dalykas. Ir vai
kus klausinėjo poterių lietuviškai, ir lie
tuviškas maldaknyges dalino.

Visą gyvenimą Valančius buvo prisiri
šęs prie gimtosios kalbos. Apie tai bylo
ja jo, kaip rašytojo, nuopelnai mūsų tau
tai. Nuo tų laikų kunigai su vyskupu pra
deda susirašinėti lietuviškai. Apie tautiš
kumą ir patriotizmą jis nekalba (šios są
vokos įsigali literatūroje nuo "Aušros" 
laikų), bet visa Valančiaus veikla liudija, 
kad tos idėjos buvo jam artimos: jis bu
vo slaptųjų mokyklų steigimo iniciato
rius, knygnešių sąjūdžio pradininkas.

Tad pareigūnas sovietų istoriografijo
je įsigalėjęs stereo t i pas, kad Valančius pa
taikavo caro valdžiai ir dvarininkams, bu
vo svetimas tautinio atgimimo idėjoms.

Rimantas Vėbra

PELOEPENA
CLINICA VETERINÁRIA

Cães, gatos e aves
Vacinas, cirurgia, loja, pensão 

tosa e banho
CONSULTAS À D0M1CIU0

HORÁRIO:
2a a 6a das 9 as 20 hs. 
sabado das 9 as 16 bs. 
domingos das 9 as 12 hs..

Dra. Cyntta Juknevicius Peixoto
Rua Itaquari 699 - Alto da Moóca 

Tel:93-0111
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1- ALEKSANDRAS BUMBLYS
R. Gr. R nseca Teles n° 606 
01433 Sã j ^aulo/SP.
Tel. 887-6423 R.

h
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BRAZILIJOS UETUVIŲ
BENDRUOMENĖJE

BRAZILIJOS UETUVIŲ BENDRUO
MENĖS TARYBA IR VALDYBA 

1991 1992 METAMS 
(REVIZUOTA KOVO 1991)

2 ALEKSANDRAS VALAVIČIUS 
Praia Intendente Bitencourt n° 2 
21930 Rio de Janeiro/RJ. 
Tel 021! 254-4938 R.

2 JUOZAS ARMANDAS TAT ARŪNAS 
Av. Paes de Barros n° 2744 12^ap.121 
03114 São Paulo/SP
Tel.: 273-2159 R.- 274-0352 C

3- PIJUS O. BUTRIMAVIČIUS
Rua Monteiro Soares Filho, n° 456 
03141 São Paulo/SP
Tel 272-1489 R

\AlDYBA
Pirmininkas
JONAS VALAVIČIUS
Rua Bernardino Machado n° 386 
04722 Granja Julieta/SP
Tel 246-4193 R 247-078*1 C
Vice-PirmminKê
VERA TAWARUNAS
Av Zehna n° 1135 
03143 San Paulo/SP 
Tel 63-7344 R
,n Seçretáno
ADILSONAS PUODŽIŪNAS 
Rua Rui Barbosa n° 161 
09630 São Caetano do Sul/SP 
rei 441-6790 R 267 7533 C

Secretánu
lUCIA M J BUTRIMAVIČIENĖ
Rua Monteiro Soares Filho, 456 
03141 São Paulo/SP 
Tel 272-1489 R

iždininkas
RIKARDAS BRASLAUSKAS
Rua Fabiano Alves n° 326 
03139 São Paulo/SP 
Tel 272-9425 R

TARYBA
Pirmininkas
VYTAUTAS TUMAS
Rua Campos Novos n° 234 
03145 São Paulo/ SP 
rei 274-2496 R
Vice-Pirmminkas
DR ANTANAS ŠIAULYS
Av Higienópolis n° 794 ap. 112 
01238 São Paulo/SP
Tel 826-9431 - 826-9314 R
Secretária
MARISTELA ŽUTAUTAITĖ
Rua Conde Prates n° 332 - Moóca 
03122 São Paulo/SP.
Tel 63-1720 R 239-9128 C.

TARYBOS NARIAI SU NUOLATI
NIAIS NARIAIS

UŽSIMOKĖJO UŽ ~ML"

3- ALGIMANTAS SALDYS
R. Antonio Carlos da Fonseca n°173 
04290 São Paulo/SP 
Tel 273-3224 R

4- ARNALDAS ZIZAS
R. Américo Vespucci n° 858
V Prudente
03130 São Paulo/SP 
Tel.. 273-9637 R.

6 FRANCISCO GAVĖNAS (PeJ
Rua Juventus n° 28 
03124 São Paulo/SP 
Tel 273-0338 R

6- GRAŽVYDAS BAČELIS 
Av Angélica, 1697 ap. 122 
01227 São Paulo/SP 
Tel 256-7367 R.

7 JONASSILICKAS
R,Prof,Gustavo P de Andrade nü491 
03140 São Paulo/SP 
(0123) 21 -67-82 S.J 
274-1354 S.P

8- JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS (Pe.‘ 
Rua Inácio no 671
03142 São Paulo/SP 
Tel 63-5975

9- JUvvSk PROKOPAS
Rua 4/.’ el Onha n° 249 A 
03192 S, j Paulo/SP 
Tel. 965-4440 R.- 295-9462-C

10- LIONGINAS GAIGALAS
Rua Madre de Deus n° 503 
03119 São Paulo/SP.
292-4813 R

11- MILDA JODELIS
R.Cônego Eugenio Leite, 892 ap.82 
05414 São Paulo/SP 
64-3098 R

12- VYTAUTAS JUOZAS BACEVIČIUS 
Rua Pedro de Godoy n° 396 
03138 São Paulo/SP. 
Tel: 63-2413 C. -63-9343 R.

REVIZIJOS KOMISIJA
1-ANA DIRCE CORALON

Rua Monteiro Soares Filho, n° 529 
03141 São Paulo/SP.
Tel.: 63-8413 R.

'PAKEITĖ VISKĄ
įvairiais posakiais yra skelbiama, kad 

nepergyvenę skausmo, nepažinsime laimės 
Dažniausia žiūrime i priespaudą, s kaus 
mą, ir mirtį, kaip i pragaištingą blogį,bet 
nejsigiliname i kančios prasmę. Neverti 
name sveikatos, kol nesame susirgę, ne 
sisteggiame krikščioniškai gyventi ko i 
neprisiartina mirtis.

Kančios ir pasiaukojimo kelias tačiau 
yra kelias i dvasinę stiprybę ir galutini 
išganymą, nes per motinos skausmus atė
jome i gyvenimą, lydimi ašarų grįšime 
pas dangiškąjį Tėvą ir per Kristaus kan
čias gausime nuodėmių atleidimą

Pažvelgę i savo asmenišką praeiti daž 
nai nustembame, kad ne patogus gyveni 
mas, bet vargas ir skausmingi pergyveni 
mai mus užgrūdino ir turėjo didžiausią 
įtaką mūsų asmenybės ugdyme ir mora
liniam brendime, Taip bręsta žmonės, 
tautos ir valstybės.

Mūsų tauta, krikščionybės dvasioje iš- 
kentéjusí šimtametes okupacijas ir dešimt 
mečius genocidinės vergijos, šiandien ste
bina pasaulį savo santūrumu, ryžtingu 
mu ir tikėjimu, kad tiesa ir aukštesnė 
moralė yra galingesnė už jėgą ir kūnus 
triuškinančius tankus.

Sausio 13-tos Kruvinojo Sekmadienio 
liudininkai tą naktį pavadino stebuklu, 
kuris "pakeitė viską" ir padarė Lietuvą 
"vieningą ir stiprią, kaip niekada' 'Mes 
įveikėme baimę ir pajutome, kaip sustip
rėjo širdys", kalba Lietuvos spauda. "Ne
liko nei kairiųjų, nei dešiniųjų, nei cen 
tristų... liko vien tik Lietuva ir mes 
jos vaikai"

Kristaus kančia ir prisikėlimas, kaip 
ir 12-13 nakties stebuklai, tepakeičia vis 
ką ir mūsų asmeniniame bei v i su o meni 
niame gyvenime. Skausmingų bandymų 
šviesoje tenelieka besivaržančių vadovau 
jančių veiksnių, o tik lietuviškoji išeivija, 
vieningai dirbanti savo tautos prisikėli
mo ir valstybinės nepriklausomybės ko
voje

Vysk. Paulius A. Baltakis

Lionginas GAIGALAS Cr.2.000,00
Konstancija VILKAS Cr.2.300,00
Aldona VALAVIČIUS Cr.4.000,00

PALIVANAS
PNEUS•RODAS BANCOS 
TOCA-FITAS ACESSÓRIOS

Regina BRASLAUSKAS Cr.2.000,00 
Maria Kleizaitė MISIŪNIENĖ 3.000,00
Xilius MEKŠĖNAS Cr.2.000,00
Elena MONSTAVIČIUS Cr.1.000,00
Aleksandras MIKALAUSKAS 5.000,00

SP.IX.50W ARS-M23
Auto rádio 02 faixas com TV SOUND 

AM/FM estéreo/TV4/TV5/TV6 
Seletor Local/Distante para melhor 

______________ recepção de estações

facilitamos o pagamento
AV. GOIÁS, 3324 - Tel. 441-4766 
SÃO CAETANO DO SUL - SP.
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MŪSŲ ŽINIOS
VIS LAUKIA ATSAKYMO...
Yra nevienas — ir neviena — kurie iš 

Lietuvos norėtų susirašinėti su kuo nors 
iš lietuvių užsienyje. Tad, suradę Lietu
voj adresą, rašo ir BLB-nei, ir ML-vai, 
reikšdami norę užmegzti santykius su ki
tur esančiais lietuviais, ypač su jaunimu, 
kad "ir nemokančiu gerai lietuviškai". 
Dauguma mokosi anglų kalbos — ir, rei
kalui esant, šia kalba galėtų susirašinėti. 
Ir vis... "laukia atsakymo".

Atrodo, kad besiartinančio Pasaulio 
Lietuvių Junimo Kongreso proga ypač 
Pietų Amerikos jaunimas galėtų - ir tu
rėtų — užmegzti artimesnius ryšius su 
pačios Lietuvos jaunimu. Jei ir negalint 
kiekvienam/kiekvienai "atsakyti" atski
rai, ar negalėtų tatai įvykdyti per MU
SŲ LIETUVOS priėdę? Reikia tam pa
skirti vienę ar du asmenis ir, informuo
jant vieni kitus portugališkai bei ispaniš
kai (ir Lietuvoj daug kas domisi šiom 
kalbom), informuoti taip pat ir lietuviš
kai. Ir pasiųsti laikraštį ir į Lietuvę.

PRIMINTI VEIKĖJAI

Mišių intencijomis buvo paminėti, šv. 
Kazimiero ir Zelinos šv. Juozapo parapi
jose, mirusieji veikėjai Alfonsas Petrai
tis, Jonas Tatarunas ir kiti.

Gal būtų pravartu kokię nors dienę 
plačiau ir pilniau priminti, Viešpačiui ir 
žmonėms — galimai ir jaunimui —, dau
giau pasišventusius ir plačiau pasireišku
sius lietuvių kolonijos veikėjus. Primin
ti pamaldomis ir kokiu nors susitikimu, 
skatinančiu daugiau dirbti bei aukotis 
savo tautiečių labui. Ir siekti ko nors 
konkretaus.

"ELTA" BRAZILŲ ŽURNALISTAMS
VLIKo reikalų vedėja, p. Janina Či- 

kotienė, iš Vašingtono praneša, kad 
VLIKo Informacijos Tarnyba "mielai 
siuntinės ELTĄ anglų kalba" mūsų nu
rodytiems žurnalistams brazilams. O šie 
žurnalistai yra Dr. Paulo Zingg (São Pau
lo Žuranlistų Sąjungos pirmininkas) ir 
Paulo Corrêa de Brito Filho, Agência 
Boa imprensa direktorius. Tokiu būdu 
greičiau gaus jiems suprantama kalba in
formacijų Lietuvos reikalu.

ŠALPOS RATELIUI

N. N....................... .........Cr$.4.000,00 ?

sa

MŪSŲ LIETUVA
........_______ ____Į L

EX-ALUMNU KONGRESAS
Nuo balandžio 27 iki gegužės 1 São 

Paule vyks Brazilijos buvusiųjų salezie
čių auklėtinių tautinis kongresas.

Saleziečiai Brazilijoj turi 6 taip vadina
mas provincijas (arba inspektorijas), su" 
daugybe mokyklų ir dešimtimis tūkstan
čių mokinių-auklėtinių. Seselės salezie
tės turi septynias provincijas. Buvusieji 
saleziečių auklėtiniai yra susiorganizavę 
į federaciją, su savo pirmininkais, komu
nikacijos organu, būstine. Ir, pagyvėję, 
galėtų daug ką nuveikti.

Ir lietuviai saleziečiai turi savo auklė
tinių — tiek dar laisvos Lietuvos laikais, 
Kiek Italijoj, Castelnuovo Don Bosko 
institute.

Toks mums visiems žinomas Alfonsas 
Petraitis buvo, Vytėnuose, saleziečių 
auklėtinis. Ir to neužmiršo nei karo pa
blokštas, nei j Braziliją atblokštas. "Daž
nai prisimenu tuos tolimus Vytėnus, kur 
jau atmintyje išblyškę asmenys mane 
mokė, ragino, drąsino... Ir visiems jiems 
šnabždu: Ačiū, ačiū".

Taip jis rašė "Petras Perkumas" leidi
ny, kur a.a. Alfonsas D. Petraitis prisimi
nė saleziečių Vytėnus ir savo buvusius 
auklėtojus, kurių dauguma jau iškeliavę 
į amžinybę. Ir klausė: KAS JUOS PAVA
DUOS?

Tęsiant ir plečiant mintį, ir Alfonso
Petraičio atžvilgiu turim pakartoti klau
simą: Kas jį pavaduos? !

SVEIKINIMAI ir
A T S V E I K I N I M A I

* •

Grįžęs iš lietuviškos-rusiškos žiemos 
į patį tropinį karštį beveik Kalėdų išva
karėse, apsvaigęs, ne tik kad nesuspėjo 
laiku pasiųsti kalėdinių sveikinimų, bet 
net "tingėjo" į gautus sveikinimus atsa
kyti. Tad pasistengė nors Velykų šven
čių proga pasveikinti, su margučiu, São 
Paulo saleziečių provincijos benflrabro- 
lius (kurių yra 275), pasklidusius 29 
namuose-institucijose, ir kitus nors žy
mesnius asmenis. Ir įšaukė vieną kitę 
atsiliepimą.

iš "Toliau" vieni atėjo po Velykų, 
keli gal dar kely, o vienas kitas net neį
stengė iš Respublikos ribų išeiti. O dar 
kiti...

Iš arčiau: "Visiems São Paulo lietu
viams" siunčia sveikinimų kun. St Šilei
ka (iš Montreal), t. Petras Daugintis ir t; 
Antanas Saulaitis (iš Čikagos).

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI* 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras RukŠys vardu 
ir pasiųsti paprastu paltu.

f. TUNIKUS & TUNCKUS
MATERIAIS PARA C.ONSTRUCiO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAISBARATO SEM 
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.

SÃO PAULO - AV.DO ORATORIO. 3.330 • PARQUE SÀO LUCAS ~ fÕnÊTz?1-^3222?___
SANTO ANDRÉ ■ R. ORATÓRIO, 4.906 • JARDIM ANA MARIA - FONE716-3199/415-0800 
SANTO ANDRE - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063

, (  NR. 8 (2183) 1991,IV. 15I... .  n

Itin pramingąs Lietuvos Respublikos 
Prezidento tikrai lietuviškai krikščioniš
kas kalėdinis laiškutis (Vilnius, 1990 m 
gruodis), skirtas BLB-nei, bet, kažkur 
užklydęs, ir tik po Velykų pasiekus ML 
vę. "Sveikinu Jus šią džiaugsmo dienę, 
kurią jau beveik du tūkstantmečius 
skamba "garbė Dievui aukštybėse, o že« 
mėje ramybė geros valios žmonėms". 
Linkiu Jums tos ramybės, Visagalio ma
lonės ir Apvaizdos globos. Nuoširdžiai 
Jūsų — Vytautas Landsbergis".

"Mielas dėde", rašo vienas iš Prienų 
rajono. "Su liūdesiu turiu pranešti, kad 
ir vėl mano (kalėdiniai) sveikinimai Jūsų 
nepasiekė - grįžo atgal. Tik B. Brazdžio
nio eilės (Kalėdinis sveikinimas) negrįžo. 
Ar Jus pasiekė, nažinau". Tad Prisikėli
mo švenčių proga pasitenkina trumpa te 
legrama: "Velykose gausios palaimos".

Iš Vilniaus, Alma Latiniečiai rašo: 
Čia, kartu su šv. Velykomis artėja 

ir gaivus pavasarinio oro dvelkimas; 
bet kartu ir kažkoks liūdnas, graudus, 
Gyvename įtemptoje nežinioje, bet kaž
kur ir dideliame persilaužimo momen
te. Esame visi ryškaus istorinio etapo 
dalyviai".

Iš Telšių "Džiugaus Aleluja" siunčia 
Vysk. A. Vaičius. Iš Marijampolės Vysk. 
J. Žemaitis pabrėžia: "Sugrįžta toji Pri
sikėlimo dvasia ir į mūsų mielę Tėvynę 
Lietuvę, kur ji buvo ilgai slopinama ir 
marinama. Daugeliui akis atvėrė kruvi
nasis sekmadienis, sausio 13 d. Žmonės 
suprato, kad mūsų laisvės neišgelbės nei 
Rytų, nei Vakarų galybės, o vien tik Vi
sagalio Dievo pagalba ir gerosios Moti
nėlės Marijos, Krikščionių Pagalbos už
tarimas".

K3
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MŪSŲ ŽINIOS
VILA ZELINA - KERMOŠIUS.

Šv. Juozapo parapija suruošė ir šiemet 
savo Globėjo šventės proga metinį ker
mošių. Tai birželio 13-14 ir 20-21 dieno
mis "šventė" gatvėje, su visokių prašmat
nybių būdom ir "barakais". Tai proga 
nevienai, kad it Zelinos, kolonijos tauti
nei grupei pasireikšti ypač su savo kuli
narijos prašmatnybėm. Taigi, vien tik 
vakare praeinant, matėsi ITALŲ, POR
TUGALŲ, ARGENTINOS, LIETUVIŲ 
pastogės su kiekvienai tautai būdingais 
patiekalais. O šalia jų ir karšto portuga
liško vyno, ir vokiško (o gal ir lietuviško) 
"šiopso", ir Brazilijos šiauriečių medum 
nudažytų obuolių, ir visokių "šiaudinių 
bulvelių", išsprogdintų kukuruzų; pas
kui ir muzikos (bei muzikantų), ir pa
veikslų, ir visokių molinių išdirbinių, ir... 
vagių. Šitų, tiesa, nesimatė, tik tam tik
ru laiku per garsiakalbį pranešė, kad... 
"opalą", toks ir toks numeris, pavogė...

Lietuvių barakas buvo gausiai lanko
mas; ir ten buvo galima gauti įvairių lie
tuviškų patiekalų: virtinėlių, dešrelių, 
raugintų kopūstų, silkių, košelienės, 
juodos duonos ^visokių kitokių rū.ksčių 
ir saldžių dalykėlių - ir krupniko, liežu
viui nuplauti. (Tiesa, visko neragavau •- 
būt jau buvę perdaug). *

Kai kas pastebėjo ir rimtai skundėsi, 
kad... lietuvių barake kas dirba, tai tik 
moterys — vyrų nėra. Ir tai tiesa.

Bet, antra vertus, gal tenai vyram nei 
nėra darbo. Kitur, pav., italai - verda, 
kaitina kokius ten makaronus, kepa bis- 
tekas...; argentiniečiai susikūrę ugnj, 
kad dūmai net pusę aikštės užima, ir ke
pa visokius "asadus" ir panašiai. Ir ten 
vyrai dirba. O pas lietuvius gal kitaip: 
jau viskas moterų paruošta iš ajksto: 
kopūstai rauginti, rauginti agurkai, silkės, 
ir panšūs dalykai. Tai tik imk ir duok.
Tad... vyram nėr ką veikt. Net ir jauni
mui...

MUSŲ L I ETŲ V A

ME (kovo 2 S d. laida) pasiskaityti. "Mi- . 
lestones" ypatingų įvykių skiltyje radau 
anią, kad Norvegijos liaudis įteikė Vy
tautui Landsbergiui TAIKOS PREMIJĄ 
ir surinko beveik pusę milijono dolerių. 
Pagalvojau, kad gal tikrai būtų geriau, 
jei Nobelio premijas skirtų patys norve
gai, o ne tam tikra komisija. Neiškentė- 

iolėšiau iš žur-jau ir tę 
nalo...

TIK MUSŲ TRISPA
Toronte skaičiau žurnalą. MACLEANS, 

kur atitinka amerikoniškam TIME arba 
brazilų VEJA. Puslapio didumo spalvo
toj fotografijoj apie maskviečių demons
tracijas prieš G.obačibvą, visoj aikštėj 
buvo matyti tik viena didelė vėliava - 
Tai mūsų trispalvė.
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LIETUVOS PAVYZDYS
Po tituline žinia, kad Gruzija paskel

bė savo nepri.Íl^âiõmyl^^KT.òrónto W 
GLOBE AND MAIL dienraštis (balan
džio 8 d. laidoje), mažesniu titulo rašo; 
LI ETŲ VOS pavyzdį sekdama, Gruzija 
paskelbė nepriklausomybę,..

Balandžio 20 dieną sueina 19 metų
nuo V. Zelinos bažnyčios statytojo

MARCELĖ ADULIENÉ 
apleido šį pasaulį balandžio 10 dieną, 
Sekančią dieną jai būtų suėję 78 metai,

Velionė buvo gimusi Alytuje ir Bra
zilijon atvyko 1927 m. Pradžioj gyveno < 
Moinho Velho, o paskui V. Anastazijo 
ir kapoj.

Paskutiniu laiku sirguliavo ir buvo 
reikalinga priežiūros, kurią meiliai ir rū
pestingai teikė duktė Severa ir jos šeima.

Marcelė buvo gero būdo, visuomet pas
laugi dalyvaudama visuose lietuviškuose 
parengimuose ir palaikydama draugystę 
su visais tautiečiais. Paliko didelę tuštu
mą gilintų bei bičiulių tarpe.

7-tos dienos mišios buvo atlaikytos 
balandžio 16 d. šv. Stepono bažnyčioj, 
V. Anastazijo.
Ypatingai liūdi sūnus Albertas su žmo
na Daiva ir vaikais Soraia, Dalberto ir 
Ricardo, o taip pat duktė Severa su vy
ru Vaciu ir vaikais Reinaldu bei Robertu.
Viešpats mūsų viltis ir prisikėlimas te
duoda Marcelei amžinąją laimę.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Albinas H. TAUJANSKAS Cr.2.000,00
Feliksas MEILUS Cr.3.000,00
Viktoras KLIAUGA Cr.5.000,00

KELIONĖS NUOTRUPOS 
NEIŠKENTĖJAU...

Skrendant iš S. Paulo į Toronto, lėk
tuve paėmiau garsų anglišką žurnalą Tl-

kun. BENEDIKTO SUGINTO mirties-
Prisiminsime buvusį šv. Juozapo para

pijos kleboną per lietu vis’kas 11 vai. pa
maldas balandžio 21 dieną V. Zelinoj ir 
>v. Kazimiero parapijoj 8 vai. ryto.

Danutė BALTRUKONIS ir
Leonardas BALTRUKONIS 8.000,00

Antonia ŽARNAUSKAS Cr.2.000,00
Vytas TUMAS Cr.5.000,00
Jonas BRATKAUSKIS Cr.10.000,00

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
• •.’Ó4 ‘ ■.■ ’J:j-*».. Y* »



MUSŲ ŽINIOS
RUOŠKIMĖS GEDULINGAJAM 
50-MEČIUI

u
Daug kur Brazilijoj Maldos Dieną už 

Lietuvą” vadinama “Lietuvos diena”. 
Šiemet birželio 14-tą sukanka kaip tik 
50 metų nuo lietuvių naikinimo (genoci
do) pradžios (1941.VI.14). Tad reikia 
šj gedulingą 50-metį atšvęsti kiek galima 
pilniau ir plačiau - visi lietuviai (visos 
bendruomenės, sąjungos, organizacijos), 
padedant ir brazilams, ir išeinant viešiau 
į pasaulį.

AUKOJO MUSŲ LIETUVAI
Šv. Velykų proga inž. ALGIRDAS 

BAUŽYS parėmė ML-vą Cr$.30.000,00 
auka, Dar pridėjo $100 kun. Rukšiui 
kelionpinigių, širdingai dėkojame mie
lam ML-vos skaitytojui ir rėmėjui už ve
lykinę dovaną ir linkime didelio pasise
kimo profesiniame darbe.

LELLO bendrovė, kurios A, Baužys 
yra vienas iš direktorių dabar persiorga
nizavo į plačią financing organizaciją - 
"CORPORAÇÃO”. Tikimės apie tai 
vėliau parašyti.

PAKRIKŠTYTA

Praeitą sekmadienį, balandžio 14 dieną, 
šv. Kazimiero parapijos koplyčioje bu
vo pakrikštyta gražio lietuvišku vardu 
DAINA Medveder Koziot. Ji yra Dani
lo ir Ivonės Medveder dukrelė. Krikšto 
tėvais buvo Eduardas Richards ir Yvet
te da Palma Richards. Krikšto apeigas 
atliko kun. Petras Rukšys.

Ivone ir Danilo šoko Nemuno ansam
blyje. Džiaugiasi jauni tėvą ir seneliai, 
o mes ir bičiuliai sveikinam.

01
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Šio "ML"numerio 
garbės leidėja

Olga Vasil iauskaitė-Pineda Marcos 
savo motinos

mirties dešimtmečio proga.
Ilgametei ML-vos skaitytojai ir rėmėjai gili padėka.

___ ML-vos redakcija ir administracija

Fones: 5W-85O5 - 93-6751 - 278-6500 -

67 - MOOCfiRUS LITUANIft

KUN. PETRUKAS - NAMIE
ML-vos redaktorius, kun. Petras Ruk

šys, praleido Velykas Kanadoj su mama. 
Broliai ir seserys sumokėjo kelionę ir 
norėjo, kad kartu atšvęstume mamos 
90-tą gimtadienį. Buvo iškilmingos šei
mos jubiliejinės mišios ir po to šeimyniš
kos vaišės. Mama dar sveika ir turėjo jė
gos užpusti didelę žvakę ant gimtadie
nio torto.

Jubiliejaus proga, p. Rukšienė paau
kojo ML-vai 100 dolerių.

Padėka ir pagarba. Dieve padėk ir 
toliau.
DĖMESIO. Orouoste reikia pereiti
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per saugumo aparatus, Atsargiai tiems, 
kurie turi MARCAPASSO: jie negali ei
ti per tuos aparatus, Gauti daktaro liu
dijimą ir išvengti marcapasso baterijos 
sugadinimo.

MIRTIES METINĖ*
Balandžio 20, šeštadieni, 9 vai. ryto, 
Šv. Kazimiero parapijoj MIŠIOS 
už A. A. STASI R A L i C k A 
pirmųjų mirties metinių proga.

AULAS
PORTUGUÊS - INGLÊS LITUANO 

Tradução e versão 272-1489.

SV. JUOZAPO PARAPIJOS

•I
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BALANDŽIO 20 ir 21 DIENĄ
BUS LIETUVIŠKU IR KITU TAUTU VALGIU IR 
B AZARAS. - VBÍ KVKlAMÍ DALYVAUTI
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VILA ZELINA
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