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’’Trokštu padrąs inti toliau kurti naują Lietuvą“
Praeitame ML-vos numeryje atspaus
dinome bendrą Popiežiaus Jono Pauliaus
II vizitą Pabaltijo kraštuose. Nuo šio nu
meri© pradėsime spausdinti aprašymus
apie popiežiaus lankymąsi įvairiose vieto
vėse Lietuvoje. Manome, kad visiems bus"
įdomu sužinoti kuriose Lietuvos vieto
vėse popiežius lankėsi ir ką kalbėjo musų
tautai.
Red.

Rugsėjo 4 d. Vilniaus aerouoste
nusileido aviakompanijos "Alitalia“
laineris, kuriuo pirmą sykį mūsų šalies
istorijoje atvyko 26-asis Kristaus vie
tininkas žemėje Popiežius Jonas Pau
lius II. 15.02 vai. išlipęs iš lėktuvo Jo
Šventenybė tradiciškai pabučiavo
žemę - specialiai paliktą tarpą iki nu
tiesto raudono kilimo, šitaip pagerbda
mas kraštą, kuris vadina save Marijos
žeme, kuris yra paties Popiežiaus
motinos Emilijos Kočarovskos (san
tuokoje - ponios Voitylos) gimtinė.
Pasitikti Šventojo Tėvo į lėktuvą
pakilo Lietuvos kardinolas Vincentas
Sladkevičius, Vilniaus arkivyskupas
Audrys Juozas Bačkis, apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Justo
Mullor Garcia. Jo Šventenybei buvo
pristatyti Lietuvos Prezidentas A.
Brazauskas (pasisveikindamas jis
•
V
•
pabučiavo Jo šventenybės žiedą), už
sienio reikalų ministras P. Gylys, Lie
tuvos ambasadorius prie Šventojo
sosto Vatikane Kazys Lozoraitis, Lie
tuvos bažnyčios vyskupai.
Po Vatikano ir Lietuvos valstybi
nių himnų Lietuvos Prezidentas krei
pėsi | Šventąjį Tėvą ir susirinkusiuo
sius: "... Atvykote į musų šalį. Šven
čiausias Tėve, kaip meilės ir tikėjmo
piligrimas. Mūsų širdys atviros mal
dai. palaiminimui, santarvei, vilčiai.“
Jonas Paulius II savo kalbą pasakė
lietuviškai, prisimindamas Lietuvos
istoriją, šešis lietuviškos krikščiony
bės šimtmečius, karvedį Mindaugą,
Vytautą Didįjį, Šventąjį Kazimierą “asmenis, padėjusius kurti Lietuvos
valstybinę ir krikščionišką didybę“.
Kalbėdamas apie Lietuvos ateitį, Jo
nas Paulius II sakė: "Įsikūrusi beveik

Jonas Paulius H, arkivyskupas A. J. Bačkis ir kardinolas V. Sladkevičius
Aušros Vartų Švenčiausios Mergelės Gailestingumo Motinos koplyčioje.

galimybes“.
Arkikatedros aikštėje Šventojo
Tėvo laukė apie 20000 žmonių. Po
piežių pasitiko Arkikatedros Bazilikos
klebonas monsinjoras Kazimieras Va
siliauskas. Jonas Paulius II meldėsi
Šventojo Kazimiero koplyčioje prie
ištikimai Dievui tarnavusio karalaičio
karsto. Po Mišparų Vilniaus arkivys
kupas A. J. Bačkis pasveikino Popie
žių. Įvyko ir programoje nenumatytas

Europos centre tarp senojo Žemyno
Rytų ir Vakarų, pasitikinti savo ilga
krikščioniška tradicija Lietuva galės iš
naujo eiti vienybės atkūrimo keliu,
darniai bendradarbiauti su kitomis
Europos tautomis. Galės atsiverti nau
josios evangelizacijos akiračiams.
...Atkeliauju pas jus pirmiausia kaip
Ganytojas, tad trokštu padrąsinti to
liau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą
ir siekiančią kuo geriau išvystyti savo

_____ SPAUDOS MĖNUO
IB PLATINK ‘ MŪSŲ LIETUVA"

2
ti įimtu,

NR. 17 (2250) 1993.X.15
feSS.V
•-

ir tikrąja meile". Palaiminęs susinu
kusius. Popiežius nusileido į minią
ft A g i CM idSM IETHWA
toks neplanuotas žingsnis sukėlė tru
gVIUOU® L! E I UVA_
puti nerimo apsaugai.
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUANIA"
Sekmadienio rytą Jonas Paulius n
susitiko su devynių tradicinių nekala
Metine prenumerata Brazilijoj Cr.r.500,00
Atskiro numerio kaina Cr.r.30,00
ūkiškų konfesijų atstovais. (Lietuvon
Prenumerata paprastu paštu j užsienį: 35 Dol
t P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. į tolimus kraštus: 75 Dol.
be Romos katalikų yra užregistruoto*
GARBĖS PRENUMERATORIUS: Cr.r. 1.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS: Cr.r.700.00
stačiatikių, graikų katalikų, sentikių
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr.r.50,00
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
evangelikų-liuteronų, reformatų tikm
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėju nuomonę.
čiųjų bendruomenes, taip pat 20 pa va
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
dinimų mažesnių religinių bendrijų.)
atvejis - Jonas Paulius II nusileido į buvo pristatyti Seimo pirmininkas Č.
Antakalnio kapinėse, kur palaido
Arkikatedros požemius pasimelsti prie Juršėnas, premjeras bei Vyriausybės tos Sausio 13-osios ir Medininkų
buvusio tremtinio velionio arkivyskū-1 nariaj. Popiežius pakilo į Prezidento aukos. Popiežius meldėsi kartu su
žuvusiųjų artimaisiais, palaimino juos
po Julijono Steponavičiaus karsto.
kabinetą. Susipažinęs
V
4 __su A. BrazausSavo kalboje Jonas Paulius II ne ko šeima, Šventasis Tėvas ir Prezi 1 a. proga Šv. Tėvas prisiminė Rusijoj
mažai dėmesio skyrė bažnyčios vaid dentas kalbėjosi dviese. Kaip vėliau istoriją, kuri taip tragiškai atsiliepe jos
meniui postkomunistinėje visuome pasakė Prezidentas, pokalbio metu kaimynams
nėje. Jis pasakė, kad valstybė neturėtų Popiežius domėjosi Lietuvos reikalais,
Krikšto mišios
kištis į religiją, kuriai autonomiją katalikiška bažnyčia, Lietuvos kaimo
Nors sekmadienis buvo šaltas n
garantuoja Konstitucija ir tarptautinės gyvenimu, A. Brazauskas papasakojo
konvencijos, o kunigai, vykdydami apie bažnyčios ir jos tarnų likimą lietingas. į šv. Mišias Vingio parke
evangelizaciją, neturėtų kištis į partijų pokario Lietuvoje. Prezidento nuomo susirinko apie 100 tūkstančių tikinčių
politiką ar teisioginį valstybės valdy ne, "Šventasis tėvas yra nepaprastai jų. Popiežius pasveikino visus tuos
mą. Tačiau tai nereiškia, kad dvasinin šviesi asmenybė, ir tai matai iš jo vei kurie nepabūgę blogo oro atėjo mels
kija laikosi pasyviai. Katalikybės lau do ir šypsenos". A. Brazauskas sakosi tis, taip pat tuos, kurie negalėjo ar ne
kia dideli iššūkiai - indiferentiškumas, esąs tikintis ir sovietų valdymo metais norėjo ateiti. Šv. Mišių metu Jonas
Paulius II paragino Baltijos valstybes
nesupratimas, tendencija į sekuliariza privačiai praktikavęs religiją.
Česlovas Juršėnas pagal protokolą ir Rusiją padėti į šalį savo nesutari
ciją. psichologinė izoliacija visuome
nėj, pergyvenančioje dramatiškus po Popiežiui pristatė Seimo vadovybę, mus ir keršto jausmus. Popiežius ru
kyčius. ir sektos, kurių daugėjimą pas frakcijų ir komitetų vadovus. Jonas siškai kreipėsi į Lietuvos didįjį kaimy
katina klaidingas religijos supratimas. Paulius 11 trumpam stabtelėjo prie ną, pavadindamas Lietuvą natūraliu
Reikšmingas sutapimas, kad Jonas Vytauto Landsbergio, prisimindamas tiltu tarp Vidurio ir Šiaurės Europos
Paulius II, jau 15 metų būdamas jų susitikimą Vatikane. Išeidamas iš regiono bei Rytų Europos. Jonas Pau
Apaštalų Soste ir siekęs komunizmo salės Šventasis Tėvas atsisuko į ten lius II kalbėjo apie ortodoksų bažny
žlugimo, atvyko į Lietuvą vos kelioms buvusius žurnalistus ir palaimino juos. čios tradiciją ir gerbiamą Maskvos
patriarchą, paragino katalikų bažnyčią
dienoms po oficialaus Rusijos armijos
Rožinis Aušros Vartų
padėti Rusijai pasiekti taikos ir gero
išvedimo. Popiežius kalbėjo apie būti
Gailestingumo Motinos
numą susitaikyti, apie tai, kad žlugus
vės siekius.
koplyčioje
Šventasis l evas suteikė krikštą de
komunizmui neturėtų būti laimėjusių
Pagal katalikišką tradiciją kiek šimčiai merginų ir jaunuolių, kuriuos
ir pralaimėjusių. Reikia padėti žmo
nėms nusigręžti nuo klaidos ir atsigau vieno mėnesio pirmąjį šeštadieni yra buvo atrinkusios vyskupijos. 100
ti nuo smurto, valdžios piktnaudžiavi kalbamas Rožinis - tai malda rožių žmonių ir pakrikštytiesiems Popiežius
mo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo krūmui, kuri Mergelė Marija pasodino dalijo Komuniją. Iš Jono Pauliaus II
Kurmelių kaime, prašydama žmonių rankų Komuniją priėmė ir invalidai.
padarinių.
Iš Arkikatedros Šventasis Tėvas neužmiršti ir nuolat kartoti jos vardą. Kaip pasakė Popiežius, šiems žmo
vyko į Prezidentūrą. Išlipusį iš limu Šį kartą Popiežius Rožinį kalbėjo nėms labiausiai yra reikalinga Dievo
zino Popiežių pasitiko Prezidentas A. Aušros Vartų Švenčiausiosios Merge ir žmonių pagalba.
Brazauskas. Pagal protokolą svečiui lės Gailestingumo Motinos koplyčio
Nunciatūroje susitikęs su užsienio
je. Vatikano radijas jį transliavo visam diplomatais Popiežius sakė, kad istori
pasauliui. Šventasis Tėvas kreipėsi į jos pamokyta diplomatija turi remti
FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para
susirinkusius lietuvių, lenkų ir balta politinį dialogą tarp tautų, politinių jė
homens, senhoras e crianças
rusių kalbomis, kviesdamas šioje viso gų ir visada atsiminti kai kurių pra
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão
krašto tikinčiųjų vienybes vietoje eities diplomatinių sąjungų rezultatus.
Vicente Vítor Banvs Ltda.
Rua Coelho Barrado.^. 104- V Prudente
Mergelės Marijos akivaizdoje pasida
Fone: 274-0677, Res. 274-1886
• Auka bei talka lietuviškajai
linti "tuo pačiu tikėjimu, viena viltimi
spaudai — parama savajai tautai.'
■——-------------------------------------

Rua Inácio, 671 - Vila Zelina
03142-001 SÃ0 PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 63-5975
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Kalbėdamas su inteligentija Šventų
Jonų bažnyčioje Jonas Paulius II sam
protavo apie tautų tarpusavio santy
kius ir nurodė, kad ne mažesnė už
marksizmą šio amžiaus tragedija yra
vadinamųjų ’’dešiniųjų“ režimo atneš
ta žala, kai ’’nacijos“ ir “tradicijos“
vardu lygiai taip pat buvo paniekintas
žmogaus orumas. Buvo prisimintas
nacių smurtas prieš žydų tautą. (Po
piežiaus kalbos susitikimuose
su užv
sienio diplomatais ir Šventų Jonų baž
nyčioje bus paskelbtos artimiausiuose
”EL“ numeriuose - ELR).

Vilniaus pašaukimas tarnauti krikščionių santarvei

Pirmadienį Popiežius aplankė
Kauną
Neries ir Nemuno Santakoje buvo
laikomos šv. Mišios “Liudykime savo
krikštą“. Ten Jonas Paulius II kalbėjo
apie meilės, tikėjimo ir tiesos jėgą, kuri
tegali atnaujinti visuomeninį, šeimų,
asmeninį, tautinį gyvenimą. Nemažas
dėmesys buvo skirtas ekologijai: “žmo
gus padeda atnaujinti žemės veidą.
Deja, jis tą žemės veidą taip pat geba
sudarkyti ir sunaikinti. ...Taigi žmogaus
dėka atsinaujina žemės veidas“.
Po trumpo poilsio zakristijoje Jo
nas Paulius II Kauno arkivyskupijos
kurijoje susitiko su Lietuvos vyskupų
konferencijos nariais. Šventasis Tėvas
kalbėdamas apie bendruomenių evangeli^a-ciją akcentavo kunigijos atnau
jinimą ir pasauliečių rengimą. Pasau
liečių judėjimai, pripažinti bažnytinės
vadovybės ir paplitę visame pasauly
je, prisidės prie krikščioniškojo gyve
nimo atnaujinimo - moksle, darbe,
universiteto gyvenime, visuomenines
ir politines veiklos srityse, šeimose,
kurios turi tapti “namų bažnyčiomis“.

Lietuviai, kaip ir dera mūsų santū
riam charakteriui, labai išlaikytai reiš
kė savo emocijas ir džiaugsmą, susi
tikdami su Popiežiumi. Galbūt apsau
gos priemonės ir tvarkdarių pastangos
lėmė, kad gatvėse susirinko mažiau
žmonių negu tikėtasi. Lietuvos lenkų
bendruomenė, su kuria Jonas Paulius
II susitiko Šv. Dvasios bažnyčioje šeš
tadienio vakare, dulksnojant lietui sto
vėjo gatvėje ir savo emocijas reiškė
entuziastingai, džiaugsmingai skanda
Bažnyčia atvira trokštančiam
vo “Tegyvuoja Popiežius“, iš Len
tobulėti jaunimui
kijos atvykę harcerai (ši organizacija
Po privačios maldos Kauno Arki
panaši į skautų) laikė plakatą, svei katedroje Bazilikoje Jonas Paulius 11
kinantį Šv. levą. Popiežius pasvei susiliko su Lietuvos jaunimu. Popie
kino susirinkusius, kreipdamasis įjuos
kaip į lenkų kilmės lietuvius bei be
silankančius Lietuvoje lenkus, ragin
damas didesnį dėmesį kreipti į ateitį, o
ne į nelaimingą praeitį. Popiežius
pasiūlė lietuviams ir lenkams ieškoti
savitarpio supratimo per bendrą kata
likų bažnyčią: “rytojaus Lietuva ir
Lenkija harmoningai augs, jei Jūs,
kaip Bažnyčios vaikai, asmeniniame
ir visuomeniniame gyvenime semsitės I
šviesos ir išminties iš Evangelijos“.
Popiežius kalbėjo apie Vilnių - brangų
jam miestą, ’’miestą, kuriam suteiktas
ypatingas pašaukimas dialogui ir
broliškai santarvei krikščionių, kurie
įvairiomis kalbomis meldžiasi ir
suvokia esą paveldėtojais skirtingų,
nors dalinai ir bendrų istorinių tradi-_

žius taip buvo sujaudintas jaunimo
parengtos sutikimo programos su šo
kiais, dainomis, giesmėmis, jog tarė
porą žodžių ekspromtu italų kalba
Dėkodamas už šiltą sutikimą, jis pa
juokavo, jog galbūt netgi lietus buvo
numatytas programoje, nes visi atėjo
su skėčiais. Popiežius kalbėjo, jog jau
n imas visada yra vilties, ateities, verž
lumo, jėgos, ieškojimų, lavinimosi
troškulio malas. Žodis “jaunimas“ pn
mena ypatingą atsakomybę. Šventas^
Tėvas pabrėžė, kaip svarbu tą žodį pa
teisinti, nenuklysti vartotojiškumo ir
pašlijusios dorovės keliu, neieškoti
laimės sektose, kurios žaidžia su žmo
gumi, siūlo egzotikos ir magijos pokš
tus - “nuo šių klystkeliuose augančių
medžių nuraškyti vaisiai tučtuojau
apkarsta“. Kiekvienam, trokštančiam
auklėtis ir tobulėti, atvira Bažnyčia.
Viešnagę Kaune sudrumstė pora
nemalonių įvykių. 9 vai. 30 mm. tra
soje, kuria turėjo vykti Popiežius, iš
buto lango buvo paleista signalinė ra
keta. Policija sulaikė neblaivų pilietį,
kuris nė kiek nemanė sugadinti šven
tės - jis šovė iš džiaugsmo. Dar trys
piliečiai buvo sulaikyti po susišaudy
mo, kuris įvyko apie 10 vai. netoli pir
mojo įvykio vietos. Policija šiuos įvy
kius komentuoja ne kaip grėsmę
Tėvui, o kaip chuliganizmą.
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GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVQS2BENUMERATA.
tai iiraiyti čekį PETRAS RŲKŠYS vardu
ir pasiųsti paprastu paštu.

Lietuvos paštas išleido naują pašto ženklų seriją popiežiaus JONO PAULIAUS II Lietu
voje atsilankymo proga su svarbiausiomis aplankytomis vietovėmis: Vilnius Kaunas Krvžiu
Kalnas ir Šiluva
Klišę atsiuntė filatelistas Antanas Augustaitis
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’’Dėkoju Lietuvos žmonėms
už Kryžių kalną“
Ketvirtąją ganytojiškosios kelionės
po Lietuvą dieną Jonas Paulius II
aplankė Kryžių kalną ir Šiluvą. Rytas
buvo saulėtas ir be lietaus. Nusileidus
Popiežiaus sraigtasparniui prie Kryžių
kalno danguje net atsirado vaivorykš
tė. Nors kvietimų buvo išdalinta 300
tūkstančių, žmonių susirinko ne tiek
jau daug - apie 150 tūkstančių. Minio
je buvo matyti JAV, Prancūzijos, Len
kijos vėliavos. Apvažiavęs papamobiliu maldininkus, Šventasis Tėvas
pakilo į Kryžių kalną. Nusileisdamas
Jonas Paulius-II sustojo prie kryžiaus,
kuriame buvo iškalta malda ir data:
’’Kristau, karaliau, apsaugok Popiežių.
198IT Kaip žinome, tais metais buvo
pasikėsinta į Šventąjį Tėvą. ’’Aš lydė
jau Popiežių visose jo kelionėse, pasakė vėliau žurnalistams Šventojo
sosto spaudos biuro direktorius dr.
Joaquino Navarro-Valls, - todėl iš jo
veido aš supratau, kaip stipriai jį tai
sujaudino“. Kryžių kalne Jonas Pau
lius II pasakė nenumatytą kalbą ita
liškai: ”Aš dėkoju visiems Lietuvos
žmonėms už šį Kryžių kalną. Tai nepa
prastas liudijimas Dievui ir žmonijai.“
Anksčiau buvo manyta, jog ant šio
kalno yra apie 51 tūkstantis kryžių,
dabar, pasak vieno kunigo, tik angelai
galėtų besuskaičiuoti. Nemažai kryžių
dabar, pasak vieno kunigo, tik angelai
galėtų besuskaičiuoti. Nemažai kryžių
pastatyta laukiant Popiežiaus apsi
lankymo. Vilniaus arkivyskupui A. J.
Račkiui Popiežius pasakė: "Į Kryžių
kairią jūs turėtumėte sukviesti visus
Europos ir pasaulio žmones ir parody
ti jiems šią tautos kančių ir golgotos
vietą“.
Šv. Mišių tema buvo ’’Kankiniai,
tremtiniai. Lietuva kryžių šalis“.
Jonas Paulius II pasakė: "Užkop-_

■ ■■
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kime čionai, ant Kryžių kalno, ir pri
siminkime visus jūsų krašto sūnus ir
dukras, kadaise nuteistus ir įmestus į
kalėjimą, išsiųstus į koncentracijos
stovyklas, ištremtus į Sibirą ar į Kolymą, nuteistus myriop“.
Jo Šventenybė aukojo mišias ir sa
kė pamokslą. Jam koncelebravo ke
lios dešimtys vyskupų ir daugiau l(X)
kunigų. Per šventas Mišias giedojo
tūkstančio giesmininkų jungtinis cho
ras. Skambėjo lietinių kompozitorių
bažnvtinė muzika
Tuo metu, kai choras giedojo gies
mes Popiežiaus garbei, akyli sargyba
pastebėjo, jog vienas choristas tyli. Ir
pirmą giesmę, ir antrą... Kilo įtarimas.
Apsaugos vyrai nepastebimai pateko į
choristų tarpą ir išsivedė vyriškį. Jis
buvo patikrintas specialia aparatūra, ar
neturi ginklų, apklaustas. Paaiškėjo,
jog žmogus iš tiesų buvo choristas, ta
čiau jam skaudėjo gerklę ir jis
negalėjo dainuoti, to nepaisydamas,
atėjo su savo choru, nes labai norėjo
išvysti Šventąjį Tėvą.
Pasibaigus mišioms, Šventasis Tė
vas išskrido į Šiaulius. Sraigtasparnis
nusileido miesto stadione. Jonas Pau
lius II kartu su jį lydinčiais dvasinin
kais nuvyko į Jėzuitų centrą - neseniai
grąžintą šv. Ignaco bažnyčią, vienuolyną^ katalikišką pradinę mokyklą. Po
pietų ir poilsio Jonas Paulius II išskri
do į Šiluvą. Beje. Šventasis Tėvas po
Lietuvą keliavo malūnsparniais, ku
riuos aptarnavo 53 lenkų pilotų ir
technikų grupė, atsivežusi su savimi ir
kapelioną.
Sraigtasparnis atskrido ir į Šiluvą.
Nusileido netoli miestelio. Iš ten
Šventasis Tėvas važiavo į Apsireiški
mo koplyčią.
Pirmoji koplyčia toje vietoje, ku
rioje prieš 385 metus apsireiškė Ma
rija, pastatyta apie 1663 metus, o

NR. 17 (2250) 1993.X. Ib

dabartinė - 1924 metais.
Po privačios maldos Popiežius n*
vyko į Šventos Mergelės Marijos
mimo baziliką. Ten tegalėjo sūri h
maža dalis tikinčiųjų, atėjusių pakk
syti žodžio liturgijos ’’Krikščioniška
šeima“. Simboliška tai. kad Šventa■
Tėvas apsilankė Šiluvoje vieno?
didžiausių krikščioniškų švenčių
Švenčiausios Mergelės Marijos dar
gun žengimo dienos - išvakarės*
Rugsėjo pradžioje prasidėjo Šilinės.

Palaiminimas atsisveikinant
Po prasmingos, bet sunkios ketum,
dienų ganytojiškos kelionės Lietuvoj,
antradienio vakarą Šventasis Tėvas a
sėjos! nunciatūroje. Rugsėjo 8-osio
rytą, kai Jo Šventenybė turėjo išvyk»
j Rygą, prie nunciatūros nukosi žm<nės, norintys palydėti Joną Paulių Ii
Ryto oras buvo skaidrus ir saulėtas,
žmonių veidai kupini meilės ir tikt
jimo. Šventasis Tėvas išėjo į balkoną;
atsisveikinti su susirinkusiais.
Kelios minutės prieš Popiežiaus ai
vykimą į aerouostą atvažiavo Respub
likos Prezidentas A. Brazauskas. Ji
kelioms valandoms buvo išleistas iš h
goninės. Šventąjį Tėvą lydėjo valsty
bės aukštieji pareigūnai, Seimo Tėvy
nės Santaros lyderis V. Landsbergis
Bažnyčios hierarchai, Lietuvos amba
s ado ri u s prie Šventojo Sosto Kazys
Lozoraitis.
Popiežius kalbėjo, jog išvyksta iš
Lietuvos kupinas įspūdžių, kurie pa
virs malda. Atsisveikindamas dėkoje
Lietuvos Prezidentui, bažnyčios hienai
chams, visiems žmonėms, kad buvo
svetingai atvertos Lietuvos durys.
Lėktuvo trapo viršuje Jonas Pau
liūs II trumpam sustojo, atsisuko, siųs
damas mums visiems savo atsisveiki
nimą ir palaiminimą.
Erika Umbrasaite

CURSO LITUANO
ĖNCIA F:635.97S
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kad jau metas jai pradėti šnekėti su
žmonpmis. Bet ji sušuko:

Prel. Dr. F. Bartkus

SVČ. MARUOS
UŽGIMIMAS IR KŪDIKYSTĖ
"Tavo užgimimas, Mergele
Dievo Gimdytoja, atnešė džiaugs-'
mą visam pasauliui" (Bažn.maldaj
(Tęsinys is 15 numerio)

Praslinkus po to septynios dešimtys
dviem dienom, Joakimas ir Ona su dūkrele nuvyko i Jeruzalės šventyklą atlikti motinos apvalymo arba įsivesdinimo
apeigų. Aukai Ona davė avinėlįdr purp
lelį. Po to įėjio ji, dukrelė nešina, j šventykią ir, verkdama iš dėkingumo ir
meilės, paaukojo ją Viešpačiui. Savo
širdies gehnėse išgirdo ji balsą, raginan
tį ją, kad pakartotų įžadą po trejų me
tų atiduoti Mariją tarnauti Dievo šven
tykloje.

i
;
Į
|

Mažytė Marija, matydama nepapras
tą Dievo garbei skirtojo namo didingu- |
mą ir grožį, norėjo parpulti asloje ir ją
pabučiuoti. Bet, kadangi to negalėjo,
meldėsi, sakydama:
"Augščiausiasis Viešpatie. Garbinu
aš tave tavo šventykloje. Priimk mane,
Viešpatie, kad aš pagal tavo šventąją
valią galėčiau tau tarnauti šiame tavo
name".
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"Vai, Viešpatie. Prašau-atsižvelgti į
mano silpnumą. Kad išvengčiau pavo
jaus tave įžeisti, aš notėčiau per visą sa
vo amžių tylėti..."

Bet Dievas pažadėjo jai teiksiąs pagelbos ir visus jos žodžius nukreipsiąs į
gera. Todėl vieną dieną Marija prašne
ko, prašydama šabo mylimuosius tėvus,
kad ją palaimintų. Tuoju pat metu pa
rodė ji galinti jau ir vaikščioti. Neapsa
komai nudžiugusi Ona paėmė ją į ran-',
kas ir tarė:
"Tu mano širdies džiaugsme. Tebū-t
nie tavo žodžiai visada gerai apgalvoti,
ir visi tavo žingsniai pavesti Dievo garbei
Iki išvykdama j šventyklą, Marija, iš
skyrus motiną, retai su kuo tešnekėjo.
Norėdama paskatinti ją kalbėti, Ona ne
kartą pasišaukdavo ją pas save ir liepda
vo jai pasakoti apie Dievą. Bet Marija
nuolankiai prašydavo motiną, kad ją
verčiau pamokytų religijos tiesų. Tuo
būdu motina ir duktė daug valandą pra
leisdavo maloniai bešnekėdamos apie
šventus dalykus.

Dažnai Ona, žiūrėdama į savo dukrelę,
verkdavo iš meilės ir dėkingumo, ypač
gi, kai prisimindavo, jog Dievas ją pa
skyrė būti pasaulio Atpirkėjo Motina.
Ne kartą jiedvi kalbėdavosi apie Mesijo
Kaip įrodymas, kad jos malda buvo
atėjimą ir apie laimingąją Izraelio dkkišklausyta, buvo tai, jog ją ir jos moti
rą, per kurią jis ateis. Marijos širdis ta
ną apsiautė nusileidęs iš dangaus ryškus
da liepsnodavo meile, ir ji didžiausios
šviesos spindulys. Onai, be kartoja n t sa
pagarbos žodžiais išsireikšdavo apie tą
vo įžadą, angelai giedojo, garbindami
!
ją moterį. Bet Ona niekada neatskleidė
Švč.
M.
Marijos
altorius
lietuvių
koplyčioje
Dievą.
jai paslapties, kurią Dievas jaūbuvo pa
Washingtone.
vedęs.
Švnetykloje buvusis pamaldus kuni
gas Simeonas, kai tik išvydo Oną su duk žiau negu kiti vaikai ir miegodavo dar
Trokšdama veiksmais išreikšti savo
mažiau, nes, kiek begalėdama, melsda
rele, giliai susijaudino. Gi dabar, pama
įsitikinimą, jog ji yra paskutinė iš visų
vosi, mąstydavo ir žadindavo Dievo mei
tęs jiedvi apgaubančią nepaprastą šviesą,
kūrinių, Marija, kiek bepajėgdama,sten
klausė pats save: "Ar kartais tik čia ne
lės jausmų. Kai jai kas patarnaudavo ar
gėsi padėti atlikinėti visus namų liuo
Mesijo motina? ". Ir nuo tos valandos
ką duodavo, ji visada tai priimdavo,
bos darbus. Ona norėjo, kad ji vilkėtų
ėmė jis dar uoliau prašyti Dievą, kad
nuolankiai dėkodama ir prašydama Die ko gražiausiais drabužiais. Tačiau, vos
siųstų Atpirkėją.
vą atlyginti. Galėdama nuo pat užgimi
bepradėjusį šnekėti Marija paprašė ap
mo vartoti visas savo galias, ji dar tebe
vilkti ją pilka, paprastos išvaizdos ir
Namie elgtasi su Marija, kaip su kitais
būdama kūdikis, būtų pajėgusi aiškiai
menkos šiurkšios medžiagos suknele.
tokio pat amžiaus vaikais. Jos kūdikystė
kalbėti,
jei
tik
būtų
norėjusi.
Tačiau
iš
Motina sutiko su spalva ir išvaizda, bet
praėjo paprastose gamtos įstatymų ribo
kuklumo
ir
nuolankaus
Dievo
valiai
su medžiaga — ne.
se. Tačiau ji vis tiktai niekada nerėkė,
pasidavimo ji iki pusantrų savo amžiaus
niekam neįkyrėjo bei nepadarė jokio ne
Dievas jau buvo pranešęs Marijai,
metų sąmoningai susilaikė nuo šnekėji
malonumo. Jos be galo mielas veidukas
kàip labai įžeidžia jį žmonių nuodėmės.
mo. Bet, būdama viena, ji dažnai šnekė
buvo pilnas rimties ir tam tikro didingu
Todėl busimoji Atpirkėjo Motina daž
davosi su angelais ir garsiai melsdavosi.
mo. Nors ji reiškė savo tėvams ypatingos
nai pasišalindavo j savo kambarėlį ir,
Nors
Marija,
Dievo
apšviesta,
žinojo
meilės, tačiau Dievas įkvėpė juodu būti
parpuolusi kniūpsčia asloje, maldauda
daug
jo
paslapčių,
tačiau
visada
laikė
su ja labai santūrius. Ji valgydavo mavo pasigailėti nusidėjėlių.
save žemiausia iš visų kūrinių ir skyrė
Sulaukusi dviejų metų, Marija pradė
sau paskutinę vietą. Kada tik per pirmu
jo atlikinėti artimo meilės darbą. Ji pra
tinius pusantrų metų Ona išlaisvindavo
iš vystyklų jos rankutes, ji tuojau paim šydavo tėvus šelpti berurčius ir nuo sa
vo maisto šį tą nutraukdavo tam reika
davo motinos rankas ir su didžiausia,
DICIONÁRIO
lui. Šelpdama vargšus, ji bučiuodavo
pagarba jas bučiuodavo. Taip darė ji ir
PORTUGUÊS—LITUANO
jų rankas, o kai būdavo viena, taip pat
toliau, kol gyveno su motina.
lituano-portugués
ir kojas. Kartu ji prašydavo Dievą teikti
Kai Marijai suėjo aštuoniolika mėne
jiems įvairių dvasinių malonių. - Taip
Kreiptis į šv, Juozapo parapiją
sių, Dievas paragino ją daug melstis,
tat praėjo švč. Marijos kūdikystė tėvų
Rua Inacio, 671 — Tel:63.59.75
kad ateitų Atpirkėjas ir pranešė jai,
namuose.

PARDUODAMAS
ŽODYNAS
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OÂU WI R US IEl
’ Vienam iš pirmųjų Šv. Juozapo R.L.K. bendruo
menės nariui ir steigėjui

PETRAS ŠIMONIS MUS APLEIDO

AfA

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Liūdną ir skaudų liesdami gandą:
Vėl paviliojo auką kapai,
Dieną į dieną kiek jų atranda.
(Maironis)

PETRUI ŠIMONIUI
mirus
giliai užjaučiame žmoną Oną, dukras Emiliją, Ele
ną, Ireną, Juliją irWilmą su šeimom ir kitas gimi
nes. Mes nepaprastai pagarbiai prisimename visą
gyvenimą dirbusį kolonijos naudai tautietį ir liū
dime dėl jo išsiskyrimo iš musų tarpo.

Sv. Juozapo R.K.L. Bendruomenė
ir Valdyba

ir jos vadybai. Jis buvo vienas iá Bendruo
Po mišių, parapijos salėje įvyko ban
menės choro steigėjų ir jame dalyvavo
ketas, km buvo galima geriau pa be nėr
visą gyvenimą.
draut! su svečiais ir tautiečiais.
Jeigu mes pažvelgsime Petro Šimonio
Rugs. 13 d. Ambasatoriass Dr. Vyt.
nueito gyvenimo kelią, mes rastume jo
Dambravos pakviesti, aš ir žmona, pie
giliai įspaustas pėdas, kurių laikas taip
tavome viename garsiame restorane
Tiek metu gyvenus) su mimis ir nuo
greit nepanaikins. Tokių vertingų žmo
Caracas mieste, pasikalbėdami apie Lie
latos dirbusį, iki pat paskutinių dienų,
nių musų kolonijoj mažai tebuvo. Šio
tuviu kolonijų veiklą.
buvo sunku sulaikytirmūsų brolį Petrą
gero būdo, dosnaus ir nuoširdaus tautie
Pokalbyje prašė Ambasatorius, kad
Šimonį, kai Dievas Jį šaukė pas save.
čio mesmmes pasiilgsime, bet taip pat su
Lietuviu kolonijos organizacijos Brazi
Dar prieš keletą sekmadienių jį matėme dideliu dėkingumu ir pagarba prisimin
lijo-e, labiau kooperuotų su konsulatu.
lietuviškose pamaldose, o dabar, penkta sime kol čia gyvensime ir kol gyvuos
dienį, spalio 8 d. jis dalyvavo paskutinį
Rugs. 14 d. pakviesti Caracas Jauni
mūsų lietuviša kolonija.
kartą lietuviškose pamaldose: Petras Ši
mo, kuris dalyvavo Pasauliniame Lietmonis jau buvo karste ir pilna bažnyčia
Jaunimo Kongreso uždaryme S. Paulyje
žmonių giedojo lietuviškas gedulines mi
1992 sausio dienomis, buvome pavai
šias. Toks gausus žmonių dalyvavimas
šinti "Parrilla" - churasco, kur buvo
laidotuvių mišiose parodo kiek jis buvo
prisimmta jų praleistos dienos ir įspū
gerbiamas ir mylimas.
džiai S. Paylyje.
A. a. Petras Šimonis buvo gimęs Pa
Mišios buvc TV - I, filmuojamos ir
nevėžyje I9o4 metais. Per pirmąjį pasau KELIONĖS NUOTRUPOS
sekmadienį rod' mos per televiziją.
lin) karą , su šeima pragyveno Sibire.
Sąjungos pirm. Algimantas Saldys su
Brazilijon atvyko I928 metais. Nuo 192£
žmuna Albina, praleidę atostogas Vene ® Lietuvių Sąjungos vice-pirm. Nelsono
metų dirbo kaip stalius S. Paulo miesto
sueloje ir pasidžiaugę savo anūkais Al- Ambrozevičiaus sūnui Aleksandrui buvo
gazo kompanijoj. 1944 metais atidarė
miu (5) ir Indre 1 1/^ laimingai sugrį
padaryta labai pavojinga vidurių operaci
savo baldų ir modeliavimo mašinų dirb
žęs namo, perėmė savo pareigas.
ja. Operacija labai gerai pasisekė ir ligo
tuvę.Šioje dirbtuvėje sėkmingai dirbo
Ano; senelio, Audrinę - jo anūkė tu nis jaučiasi labai gerai ir greit sveiksta.
iki pensijos. Buvo didelis darbininkas
rėtų vadintis "Audra", b ne Indrė.
Sūnui Aleksandrui sąjungiečiai linki
ir sąžiningai atlikdavo visus įsipareigo
greit pasveikti.
jimus.
6
Atsitiktinai supuolus skristi tuo paf.
...rur j
čiu skrydžiu į Caracas su Liet. Ambasa
1931 metais vedė Oną Bagdižauskaitę
Mielas skaitytojau,
ir išaugino 5 dukras: Emiliją, Eleną, Ireną dorium Venecueloje, Dr. Vytautu Dambrava, perėj per muitinę (diplomatinė
ar jau u ž s i m o k è f a i
Juliją ir Vilmą. Susilaukė 11 anūkų ir
privilegija) kaipo Ambasatoriaus svečiai
ML prenumeratą?
5 proanūkus.
- neatidarydami savo lagaminų.
Petras Šimonis yra neatskiriamas nuo
Rugsėjo 4 d. dalyvavo padėkos mišio
šv. Juozapo bažnyčios ir bendruomenės.
se Caracas, susijusias su šv. Tėvo vizitu
Nuo pat pradžios jis prisidėjo pinigu ir
DANTŲ GYDYTOJA
Lietuvoje.
darbu prie bažnyčios statymo ir užlai
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
Mišiose dalyvavo lietuviai tautiniais
kymo. Vėliau, kur kiek reikėjo ką nors
rūbais, Vatikano Nuncijus, Caracas
padaryti ar pataisyti, tai vis būdavo at
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
Kardinolas-Arkivyskupas, Argentinos
likta Petro Šimonio rankų darbu.
TEL: 63.83.49
V. ZEL1NA
bei
Paragvajaus
Ambasatoriai,
kiti
sve

Nuo pat pradžios Petras Šimonis pri
HORA MARCADA
čiai
ir
neseniai
atvykę
iš
Lietuvos
lietu

klausė šv. Juozapo R.K.L.Bendruomenei
CLINICA GERAL “CIRURGIA
viai, kurie pagrąžino mišių apeigas sa
ORTODONTIA (APARELHOS)
MUSU LIETUVOS PRENUMERATA
vo giesmėmis (solo) ir muzikus instru
GALIMA UŽSIMOKĖTI V. ZELINOS
mentais tarpe jų, garsus Virgilijus No
,___ CRI ANCAS E ADULTOS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOJE
reika (Tenoras).

SAJUNGOS
PASTOGĖJE

IR J BIÃ 1 EN I

"

7

(2250) 1993.X. 15

MŪSŲ ŽINIOS
TURIME GENERALINI LIETUVOS
KONSULĄ'S. PAULYJE

Jau daug laiko, kai kalbame apie Lie
tuvos konsulo paskyrimą Brazilijoj. Kai
bos dažnai neatstoja tikrovės, taigi atsi
randa neaiškumų.

f
g

Jau praeitų metų liepos mėnesi Lietu- g
vos užsienio reikalų ministerija pasiuntė
raštą Brazilijos valdžiai, pareikšdama,
kad generaliniu Lietuvos konsulu S.Paulyje nori paskirti advokatą Vincą Paulių
TUBELĮ. Sis dokumentas išgulėjo Brazili- P
jos sostinpeje pusę metų ir tik kai ku
rių S. Paulo lietuvių iniciatyva, buvo išju- f
dintas. Taip visi formalumai buvo sutvar
kyti ir vasario mėnesį, per DI AR IO OFI
CIAL buvo nominuotas adv. Vincas Pau
liūs TŪBELIS generaliniu garbės konsu
lu S. Paule. Konsulato oficialus adresas
hkįlįai paskirtas Lietuvos Respublikos generalinis garbės konsulas S. Paule adv. VINCAS PAU
yra Praça Vincas Kudirka s/n. V. DeodoLIUS WBF!
-rayeda balsavimus į Lietuvos parlamentą V. Zelinos parapijos klebonijoje.
ro, 01546-110 SÃO PAULO, Tel.:
Nuotr. P. R ūks“ i o
273-27-00.
jęs j pensiją, nelieka be darbo, o atidarė
BRONIUI. ŠUKEVIČIUI
Kas dalyvauja V. Zelinos lietuvių ko savo nekilnojamo turto (imobiliaria)
85 METAI
lonijos gyvenime, gerai pažjsta Tūbelių, įstaigą.
šeimą. Vincas Paulius Tūbelis, Boleslo
Vincas P. Tūbelis yra vedęs Irenę Bi
vo ir Vincentinos sūnūs, gimė S. Paulo
rutę Jurgelevičiūtę ir augina gražią šei
mieste 1935 metais, Moinho Velho apy
mynėlę: Silviją (23 metų), Kazį — 21 f
linkėje. Cia jis augo Iietuviškoje aplinko
metų, Etatriciją - 20 m., Eglę,
18 m.,
je: lankė lietuvišką mokyklėlę, dalyvau
Paulą - 16 m. ir augintinį Leonardą
davo vaidinimuose... Jau turėdamas savo
Dutra Coelho.
šeimą, veždavo vaikus j V. Zelinos lietu
D’žiąugiamės galėdami pristatyti MLvišką mokyklėlę ir pats mokytojaudavo.
vos skaitytojams ir visai mūsų kolonijai
Vincas P. Tūbelis baigė S. Paulo univer
naują Lietuvos Respublikos konsulą.
siteto teisės fakultetą tapdamas advoka
Garbės konsulo darbas yra subkus ir ne
tu. Vėliau studijavo kriminalistiką karo
apmokamas, taigi linkime mielam kons
mokykloje, kurią baigė vyr. leitenanto
lui Vincui P. Tubeliui sėkmingai atsto
laipsniu.'
vauti Lieiuvą ir kiek galint daugiau jun
Kaip advokatas dirbo darbo teisių sri ti išsisklaidžiusius Brazilijos lietuvius.
tyje 35 metus didžiojo S. Paulo miestuo
BRONIUS SUKEViCIUS ir a. a. Motiejus Sėjimas
ML-vos redakcija
se ir Sorocaboj. Buvo S. Paulo valstybės
per Musų Lietuvos SPAUDOS ŠVENTĘ 1978 m.
prokuroras, juridinis patarėjas viešo sau
Šių metų spalio 23 dieną Bronius Sukę
gumo srityje ir žemės ūkyje, estado fis- •
vičius švenčia garbingą 85 metų gimta
kalizacijoj ir nekilnojamo turto departa
dienį. Iš tukrųjų, tai tikrai gražus amžius
mente... Butų sunku išvardinti visas eitas
Antonio STALiŪNAS Filho ieško
ir vertas didesnio prisiminimo. Atrodo,
pareigas valstybės tarnyboje. Vincas P.
savo giminių, kurių pavardžių neprisime kad tai malonus sutapimas su Mūsų Lie
Tūbelis taip pat dėstė įvairiuose fakulte na. Jo tėvai buvo Valerija Vanskinski ir tuvos 45 metų gyvavimo sukaktimi.
tuose darbo teisės, administracijos ir pre- Antanas Štaliūnasir gyveno V. Paulina Bronius Šukevičius buvo vienas iš tų 4
kybos kursus.
rajone prie V. Prudentes, kur dabar nu Mūsų Lietuvos steigėjų 1948 metais. Jis
tiestas naujas Salim Farah M.aluf kelias. yra vienintelis , kuris dar gyvas musų fcarMatome iš trumpos profesionalinio
darbo apžvalgos, kad musų Lietuvos kon Jo seneliai vadinosi Ona ir Ignacas Sta- pe ir gali liudyti apie mūsų spaudą.
liūnai, o pusbrolių ir pusseserių vardai Mūsų Lietuvos steigėjai buvo prel. Pijus
sulas turi didelį profesinį pasiruošimą
yra Česius, Irene Joana ir Doroti.
ir atlikto darbo įvertinimą. Dabar, išė
Ragažinskas, Motiejus Sejūnas, Juozas

PAIEŠKOMA

I Geriausia šventinė i
s
dovana:
l
I

UŽSAKYKITE *MUSU LIETUVA !

|

GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

g

f.

Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus

|

Matelionis ir Bronius Šukecičius.

Bronius Šukevičius jau nuo jaunystės
dirbo spaustuvės darbą. Dabar, išėjęs į
pensiją vis dar rūpinasi Musu Lietuvos
gerove. Jis stengiasi kiek galint padėti,
kad laikraštis ir toliau eitų ir gražiai pri-'
sistatytų jo skaitytojams.
Sveikiname mielą Bronių Šukevičių
tokiosgarbingos sukakties proga ir tikimės
kartu atšvęsti gimtadienį per Mūsų Lie
tuvos SPAUDOS ŠVENTĘ.
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

V

MUSŲ ŽINIOS

Šiol
GAR

SPAUDOS
ŠVENTĖ

■

ANTANAS BARANAUSKAS
gimtadienio proga (X. 3 d.)

Spaudos šventės paruoša eina gerai ir
pakvietimai j SPAUDOS PIETUS sėk
mingai platinami. Kadangi pakvietimų
skaičius yra ribotas, tai kas ketina daly
vauti pietuose, turi užsisakyti ar nusipirk
ti pakvietimus iš anksto, vėliausia iki
sekmadienio prieš savaite t.y. spalio
17 dienos. Yra žmonių-šeimų, kurie no
rėtų atskiro stalo. Taigi bus galima rezer
vuoti atskirus stalus šeimoms ar grupėmA
žmonių.

Nors truputį pavėluotai, širdingai sveikiname mielą Mūsų
Lietuvos skaitytoją ir dėkojame už paramą mūsų spaudai

Administracija
AUKA

t

Vinkšnaičių šeima, prisimindama
a.a. Alekso Vinkšnaičio 7-ąsias mirties
meti .es (X.16 d.), paaukojo "Mūsų
Lietuvai" 1.000,00 kruzeirų.
ATEITININKU SUSIRINKIMAS

CARITAS paremti.

Kaip kitų kraštų, taip ir Brazilijos,
lietuviai negali likti abejingi į vargą pa
tekusių savo tautiečių skaudžiam liki
mui.
Vargšų yra visur, o Lietuvoje dabar
yra daug be sveikatos iš Sibiro sugrįžu
sių tremtinių, invalidų, našlaičių.Jais vi
sais rūpinasi kunigu ir seselių globoja
mas Caritas.

Pavalgius pietus bus dar daug laiko pa
Spalio mėn. 3 d. susirinkome p.M.
sižmonėti ir pasilinksminti. PRIE DURŲ Vinkšnaitienės namuose 8 jaunuoliai
NEBUS PA R DAVIN PEJAM A PAKVIE pasikalbėti apie ateitininkų veikimo at
TIMU? Bus tik įteikiama tiems, kurie iš
gaivinimą S. Pauly.
Tat pagalvokime: kas, kuo ir kaip
anksto užsisakė. '
Susirinkime dalyvavo studentai,moks galėtume tam tikslui čia organizuoja'mą bazarą paremti.
leiviai ir jau baigę mokslus. Visi sutiko,
kaip kas galės, prisidėt, prie ateitininkų
PARĖMĖ ML-VĄ
Jau kelintas mėnuo būrelis moterų
i
veikimo. Kalbėjome apie galimybę suor kruopščiai dirba įvairius rankdarbius.
Sėkmingai dirbantis V. Prudentėj
ganizuoti studijų dienas ir stovyklą Li
Bet to per maža: bazarui reikia įvairių
dentistas PAULO NICIPORClUKAS,
tuanikoje, o taip pat apie jaunimo daly
kitokių prekių.
MŪSŲ LIETUVAI PAREMTI, paskyrė
vavimą
sekmadieniais
11
vai.
lietuviško

Cr.R.3.000,00. Dr. Pauliaus tėvas Jonas
Visais bazaro reikalais tel. 272-9425
se
pamaldose.
Niciporčiukas turėjo trombozę, bet da
ir tek 274-1671.
Nutarėme vėl susirinkti lapkričio 7 d.
bar jau sveiksta ir gerėja. Linkime mie
Mg. Vinkšnaitienė
lam dr. Jonui greit atsigauti ir sustiprėti, 16 vai. Jaunimo Namuose - Terraęa Lio dr. Pauliui širdingai dėkojame už para tuania.
APGADINTAS LIETUVIŠKAS
mą mūsų spaudai.
KRYŽIUS
Tikimės, kad į sekantį susirinkimą
ANTANAS BARANAUSKAS, pasto atvyks ir tie jaunuoliai, kurie šį kartą
Praeitom dienom, kai daug lijo ir bu
negalėjo dalyvauti.
vus ML-vos skaitytojas iš S. Bernardo
vo smarkus vėjas, buvo apgadintas lie
nupirko 5 pakvietimus j SPAUDOS
tuviškas kryžius pastatytas šv. Juozapo
Ana Pauia Tatarūnaitė
PIETUS ir dar paaukojo Cr.R.5.000,00
parapijos bažnyčios priešakyje. Vėjas
mūsų spaudai paremti. Širdingai dėkoja
nulaužė kai kurias kryžiaus papuošimo
III BAZARAS LIETUVAI
me mielam ML-vos skaitytojui už daly
dalis. Kryžius buvo pastatytas prieš 15
Lapkričio
mė.i.
20
ir
21
d.d.
Vila
Zemetų ir turėtų būti geriau prižiūrimas,
vavimą mūsų parengimuose ir paramą
linoje
Jaunimo
Namuose
vėl
bus
bazakad visai nesugriūtų. .
spaudai.
ras Lietuvos labdarybės organizacijai

m etine

SPAUDOS ŠVENTE
Spalio (Outubro) 24 dieną.
už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus
SPAUS T U V É S

atidarymas — pas’ventinimas

13:00 valandą Jaunimo Namuose
VILA Z E L I N O J E - JAUNIMO NAMUOSE
PAKVIETIMAI PIETUMS: SV. JUOZAPO PARAPIJOJ - tel.:63-5975, ANGELIKA - tel.: 215-3135
VERA TATARÜNIENÉ - tel.: 63-7344, WILMA - tel.: 278-6500.

