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MOKĖKIME KOVOTI IR MYLĖTI
Iš Vyskupo A. Deksnio pamokslo IV PLJ Kongreso metu.

Ne vienam kyla klausimas: Ar yra da likę jaunimo Lietuvoje, kuris

tiki ir meldžiasi?

Kongreso dalyvių studijų būrelis klauso pranešimo

Skaitote ir girdite, kokios didelės pastangos yra daromos, kad Lie
tuvos jaunimas nepažintų Dievo. Pajuokimais, atėmimu privilegijų, sie
kiant mokslo, silpnesnius atitraukia nuo viešo pasirodymo esant tikin-

- ciais.

Bet musų Tėvų Žemėje yra didelis skaičius idealistų ir drąsių jau
nuolių, kurie nepabunga viešai savo įsitikinimus demonstruoti. Kas
sutraukia kasmet jaunimą j Šiluvos atlaidus prieš naujų mokslo metų
pradžią? Kas drjstų tada užtverti kelius ir takelius, kai būriai studen
tų moksleivių pėsti, dviračiais ar kitomis priemonėmis, kaip srovė,
plaukia j garsiąją Lietuvos Šventovę.?
Ir ko gi jie ten keliauja? Ne sportuoti. Ir nepasišokti. O ne. Tas jau
nimas keliauja j Šiluvą melstis.

Brangus jaunime ir šių pamaldų dalyviai, paklausykime, ko tas drą
susis, už tikėjimo laisvę kovojantis jaunimas prašo Viešpaties? Štai jų
intencijos:

1. Melskimės už Lietuvą, prašydami, kad Marija gelbėtų mus nuo al
koholio tvano, nuo nedorumo ir bedievybės.
2. Prašykime sau ir kitiems tvirto tikėjimo, drąsos ir ryžto.
3. Melskimės už tuos, kurie mums trukdo ir neleidžia melstis, kad
gerasis Jėzus suteiktų jiems malonės suprasti savo klaidas. Juk ir jie
Dievo vaikai ir tos pačios tautos — Lietuvos sūnus ir dukros.

4. Mes neturime priešų, o tik klystančius brolius ir todėl mūsų šir
dyse vienas didelis troškimas — kad visi suprastų, jog žmogus gyvas ne
vien duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo burnos.

Kongreso delegatai balsuoja savo dienotvarkę
Foto: Kvnas. Vokietija
EUROPOS LIETUVIS
Prieš keletą metų iš kandidatų, stojančių j Stanfordo Universitetą
Kalifornijoje, buvo pareikalauta raštu pasisakyti, kokio turinio knygą
jie norėtų parašyti ir dėl ko.

Betikrindamas rašinius Dekanas nustebo, radęs virš 200 atsakymų,
kurie pasisakė, kad norėtų parašyti knygą apie Jėzų Kristų.
Kodėl Kristus jaunimą domina?

- Kristus tiesos ir meilės evangelija tebeskelbiama. Joje sudėta iš
mintis niekad nebus išsemta.
«

Viena proga pats Kristus trumpai ir aiškiai pasisakė savo gyvenimo
žemėje tikslą:

Kokios kilnios ir gražios jų maldų intencijos. Nei keršto, nei neapy
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, - kad jo turėtų apsčiai.
kantos jie neskelbia. Jie meldžiasi kaip pirmųjų amžių krikščionys kan
Jn. 10, 10.
kiniai.

Visi dvasiniai vadovai — kunigai ir aš, Vakarų Europos lietuvių vys
kupas, džiaugiamės jūsų gausiu dalyvavimu pamaldose. Jūs atvykote
- Kristus.
čia padėkoti Viešpačiui už savo jaunystę, atsiprašyti Jo už klaidas ir
Idealistai drąsuoliai tiems, kurie jiems skelbia vien materialistinę pa maldauti palaimos.
saulėžiūrą, drąsiai atsako vieno kalinio žodžiais: „Mes jau nebegalime
Jūsų protai ieško tiesos; Jūsų sielos alksta grožio, o Jūsų širdys pil
būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio,
nos meilės ir pasiaukojimo.
žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio j klysteklius. Ne.
„Aš atnešiau ugnies iš dangaus", skelbė Kristus, „ir vieno norėčiau,
Giliai tikintis jaunimas yra atgimstanti stipri jėga, pasiryžusi sulaiky
kad ji degtų".
ti religini bei dorini nuosmukį Lietuvoje.

Kas juos stiprina?

Jaunime, uždek savyje tą dieviškos meilės ugnj ir nešk ją j visus pa
Laisvėje gyvenančiam jaunimui klausimai, liečia religiją, nėra taip opūs, jie tur būt mažiau išgyvena religijos reikalą ir dėl to gal tokiais klau saulio kampelius. įžiebk ir užkurk ir tas lietuvių širdis, kurios dar tebė
ra užšąlusios, kilniems idealams ir pasiaukojimui.
simais nebesidomi.
J r kaip gera, kad mūsų gyvenimo laiveli vairuoja gerojo Tėvo ranki
Prieš dešimtį metų lietuvių jaunimo organizacijos, kurioms ir jūs čia
Kai Jis prie vairo, - niekas nebaisu. Tada, nežiūrint, kaip būtų sunku
atvykę priklausote, metė šūkj:
gyvenime, mokėsi kovoti ir mylėti".
Žygis už sąžinės ir tikėjimo laisvę.
(Nijolė Sadūnaitė)
Ir šiandien lietuviškasis jaunimas yra pirmųjų gretose ten, kur ruošia
Ir tu, jaunime, kai savo širdį uždegsi Kristaus meile, mokėsi kovoti
mos eitynės; ten, kur skelbiami protestai prieš neteisingai kalinamus ir
ir mylėti.
kankinamus. Mūsų jaunimas tuo keliu tebežygiuoja, kur tik pašaukia
mas.
Dievo palaima tebūnie su jumis.
EUROPOS LIETUVIS
t ,
.
.
■.
Rykiuokitės ir žygiuokite. Ir kvieskite j savo rikiuotę visus.
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Lietuvos w I
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LIETUVOS KATALIKŲ GYVENIMAS
IŠRINKUS ŠVENTUOJU TĖVU
(Tęsinys)
Mes jokiu būdu nenorime že
minti Ordinarų autoritetą, kritiš
komis pastabomis didinti ir taip
jau sunkią jų naštą. Lietuvos ku
nigai ir tikintieji nori padėti sa
vo vyskupams: savo pareiškimais
raštu, privačiais pokalbiais mal
dauja, kad jie nekenktų Bažny
čiai. Kunigai rūpinasi, kad kriti
nės pastabos vyskupams nepatek
tų j plačiau skaitomos spaudos
puslapius. Bet kai minėtos prie
monės nepadeda, belieka viena
išeitis — tas negeroves kelti po
grindinėje spaudoje. Nors šis ke
lias skaudus ir nemalonus, bet.
kai kuriais atvejais jis duoda
nuostabiai gerus vaisius.
Mes netvirtiname, kad Ordina
rai neprincipingai elgiasi visais
atvejais. Vyskupas kartais būna
priverstas skaitytis su valdžios
pareigūnais ir kai kuriomis ap
linkybėmis gali daryli nuolaidų,
tik ne tokių, kurios prieštarautų
Evangelijai bei esminiams kano
nų nuostatams — katekizacijos,
sakramentų teikimo, Bažnyčios
valdymo srityje ir pan.
T? ’< jmės., kad Apaštalų . Sostas
sudraus bei įspės per daug uo
lius ateistų kolaborantus —Įvai
raus rango dvasininkus'.

Į Kauno kunigų seminariją sau
gumas kas metai siunčia mora
liškai susikompromitavusius as
menis, iš kurių labiau. galima
laukti,
kad* jie papildys Baž
nyčios griovėjų eiles. Į Seminari
ją stojančiųjų skaičius labai ap
ribotas ir į ją patekti trukdoma
ypač gabiems ir išsilavinusiems
jaunuoliams. Valdžia trukdo vys
kupams laisvai skirti Seminarijos

KUN. MEČISLOVO VALIUKEVIČIAUS KUNIGYSTĖS
SIDABRINIS JUBILIEJUS

vadovybę ir profesorius. Dėl to
SALVE: 22-8-1954 - NITERÓI - 22-8-1979.
nukenčia Seminarijos mokslo ly
gis ir drausmė. Tačiau ir tokiose
Início da Novena: 13-8-1979, às 20 horas.
sąlygose Seminariją baigia net
labai pavyzdingų kunigų. Už tai'
DIA DA FESTA
ateistinė valdžia kaltina vysku
5:00 hs. Alvorada Festiva, Solene.
pus ir Seminarijos vadovybę.

.
. v .
.
7:00 hs. Rua do Lazer - Em frente da Igreja.
„‘SaA S
D. Ru. Gàlvfc .« . Praça Enaaa de Castro, pala

Municipalidade de Niterói.
tualiais pamokslais, individualia g.QQ hs. Torneio Infanto-Juvenil, Inter Colegial,
aprūpėdami’ sakr^M juos
Taça: "PADRE MENCESLAU” - Jubileu de Prata,
pinančių vaikų katekizacija, ak-

besikreipiančius asmenis. Apsun-19:qq hs.
kinamas vyskupijos valdymas,
kai į kunigų skirstymą iki smulk-19:30 hs.
menų kišasi valdžia. Vyskupas
dažnai būna bejėgis, kai reikia
iškelti apsileidusius ir Bažnyčios
drausmei nusikaltusius kunigus.
Labiausiai apleista pastoracija
didesnių miestų parapijose, ypač
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, ne
skaitant negausių išimčių. Nema
ža dalis miestuose dirbančių ku-21:00 hs.
nigų nepasižymi nei drąsa, nei
uolumu. Kiti nepajėgia savo pa.21:30hs.

Recepção dos Convidados e Exmas. Famílias,

Missa Solene Concelebrada; Sermão Gratulatório
pelo Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano
de Niterói, RJ; D. José Gonçalves da Costa; Sau
dação do Laicato Católico, pelo Prof. Dr. Euri
pides Cardoso de Menezes; Leitura da Mensagem
de Felicitações, do Santo Padre o Papa João Paulo
II - Ao Jubilando; Toque das Bandas Marciais.
Jantar Solene, no Salão do ftClube Humaitá”.
, ,
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Fogos Pirotécnicos, Cantores, Festejos Públicos,

reigų atlikti dėl silpnos sveikatos gj ;3Q hs. Homenagens da Comunidade Lituana.
ar senyvo amžiaus ir neturi drą
sos ar savigarbos nuo tų parengti
Obs.: Este convite é preciso apresentar no jantar.
atsisakyti. Pasitaiko ir tokių, kurie
vyskupo iškeliami, kreipiasi į ate
Gratos
istinę valdžią, kad būtų sukliu
dytas iškėlimas, nepaisydami' už
A Comissão
tai skiriamos,
ypatingu būdu
Apaštalų Sostui rezerivuotos eks
komunikos.
s
Kuo toliau, tuo labiau gausėja
parapijos be kunigų arba aptar
naujamos labai senų ir palie
gusių kunigų. Aišku, pastoracinė
tokių kunigų veikla silpna. Kuni
gams ypač sunku aprūpinti kelias
parapijas.
(Bus daugiau)
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SKYDELIUS w
grandinėle raktams

LIPINĖLIUS

(chaveiro com emblema ŠV. KAZIMIERO
Vytis e bandeira)
PARAFUOS
5

S#

KLEBONIJOJ

~Ades{V0S

PELNAS skiriamas
laikraščio popieriaus page
rinimui.
Veiks BUFETAS.
Pakvietimai parduodami abiejose
klebonijose ir per platintojus.

' įvyks ė»m.
1 rugsėjo iŠ.
! šeštadieni,
ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS
SALĖJ
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Shfširi famtatri pavergtoj Uętųyoj
Amerikiečių žurnalistų apsilankymas Vilniuje ir pokalbiai su kunigais bei kitais įmonėmis
Jau esame rašę apie ameri
kiečių žurnalisto Jim Gallagherio lankvmąsi Vilniuje, susi
tikima su kun \lfonsu Svarins
ku ' TŽ ■>s' ir
m ’epoja/ą.
išspausdinta 'Chicago Tribune”
1979 VI 10 Tas pats žurnalis
tas buvo susitikęs ir su kun. Si
gitu Tamkevičiumi. Apie ši su
sitikimą jis parašė straipsni ta
me pačiame dienraštyje "Chi
cago Tribune” 1979. V. 27. Ja
me jis daugiausia kalba apie
slaptuosius kunigus, Įšventin
tus Lietuvoje be sovietinės val
džios žinios ir sutikimo.

Pogrindžio seminarija
Savo rasini amerikietis žur
nalistas pradeda nuo neseniai
Įšventinto slapto kunigo Virgi
lijaus Jaugelio. Esą jis neseniai
buvo Įšventintas ir 1978 m. lap
kričio mėnesi pasirodė Kybar
tų šventovėje, kur pasakė pa
mokslą. Jis esąs naujasis kuni
gas iš slaptųjų būrio, kurio na
riai oficialiai negali eiti parei
gų. nes tai draudžia sovietinė
valdžia. Teikdami žmonėms sak
ramentus, jie rizikuoja savo
laisve.
Pasak amerikiečio žurnalisto
tokio kunigai esą paruošiami
pogrindžio seminarijoje, kurią
slaptoji policija stengiasi sunai
kinti. infiltruoti savo agentus. 1
bet iki šiol to padaryti nepajė
gė. Kandidatai i kunigus esą
paruošiami individualiai — jie
dirba, kaip ir visi, oficialiose
darbovietėse, o privačiai studi
juoja teologiją. .Su savo moky
toju jie susitinka pavieniui ir
tai labai retai.
Slaptų kunigų iki šiol esama
apie 15. nors, pasak S. Tamkevičiaus. jų skaičius gali būti ir
didesnis. "Mes nenorime, kad
iie (saugumiečiai) dar labiau
susirūpintų” — tarė kun. S.
Tamkevičius.
Prieš slaptuosius kunigus vai
džia iki šiol nesiėmusi griežtų
priemonių, 'nors keliolika kata
likų pasauliečių išsiuntė i pri
verčiamojo darbo Stovyklas
Bent šiuo metu valdžia taip el
giasi. nes. matyt, nenori triukš
mo. kuri sukeltų visame pasau
lyje kunigų suėmimas ir' Įkali
nimas. Popiežiaus Jono-Pauliaus
II išrinkimas taip pat prisidėjo
prie atsargios valdininkų laiky
senos. kad nebūtų viešai pa
smerkti. Lenkija ir Lietuva tu
ri glaudžius istorinius bei kul
tūrinius ryšius, o Jonas-Paulius
II nekartą išreiškė savo susi
rūpinimą katalikų būkle komu
nistiniuose kraštuose. Nežiūrint
to. pasak kun. S. Tamkevičiaus.
valdžios laikysena gali pasikeis
ti. Dėlto slaptieji kunigai per
daug nesirodo. Kun. V. dauge
lis sutiko išeiti Į viešumą, nes
turi veži ir nesitiki ilgai gy
venti.

to. kai popiežius Jonas-Paulius
II paminėjo Lietuvos katalikus
kaip "Tylos Bendriją”, pareikš
damas. kad ji nebus tylinti.

Kl N.
SIGITAS TAMKEVIČIUS,
Lietuvos Katalikų Komiteto Tikin
čiųjų Teisėms Ginti narys, Kybartų
klebonas

Kodėl slapta seminarija?
Pogrindžio kunigų seminari
ja buvusi Įsteigta, nes susidarė
aliarmuojanti kunigų stoka,
antra, buvo ryžtasi atsispirti
slaptosios policijos pastangoms
infiltruoti K. Bendriją ir su
drumsti jos teisinę tvarką. Trys
Lietuvos vyskupai vengia susi
kirtimo su komunistais, o kiti
du esą ištremti į tolimas res
publikos sritis už tai. kad prie
šinosi komunistiniams varž
tams Legali kunigų seminarija
Kaune esanti visiškoje saugu
miečių kontrolėje. Slaptoji po
licija esą prižiūri kandidatų pri
ėmimą ir neleidžia priimti veik
lių. pamaldžių katalikų. Be to.
tų skaičius esąs labai ribotas.
Dalis jų tarpe esą Saugumo
agentai Seminarijos rektorius
Kaune kun. dr. Viktoras But
kus esąs persilpnas priešintis
slaptajai policijai ir savo pa
vyzdžiu skatina lenktis ir klie
rikui Dėlto 200 Lietuvos kata
liku kunigų iš 708 arba mielai
bendradarbiauja su slaptąja po
licija arba paklūsta jos instruk
cijoms
Kauno kunigų seminarijoje
esą lik 70 klierikų. Šiais metais
bus įšventinti tiktai 6 kunigai,
o miršta kasmet apie 20. Aptar
nauti reikia 3.4 milijono gyven
tojų. kurių 80% esą krikštyti
katalikai. "Tad matote, jeigu
mes patys nesiimtume iniciaty
vos. po kelerių metų turėtume
tiktai keletą kunigų, kurių dau
guma bijotų Saugumo” — pa
reiškė kun. S. Tamkevičius. Jau
dabar 95 katalikų šventovės iš
628 neturi kunigų ir yra aptar•naujamos iš kaimyninių parapi
jų. Per 500 kunigų neseniai ry
žosi sudaryti Katalikų Komite
tą Tikinčiųjų Teisėms Ginti po

Sovietinė priespauda
Komunistai nuolat skelbia,
kad tikinčiųjų teisės gerbiamos,
bet faktai rodo kitką. Minėtasis
komitetas surinko 522 parašus
po raštu, kuriame kaltina ko
munistus, siekiančius išnaikin
ti religiją. Vienas tokių faktų
- - draudimas spausdinti kate
kizmą bei religines knygas. Tu
rima religinė literatūra buvo
atspausdinta slaptai — pareiš
kė kun S. Tamkevičius. Sovie
tinės valdžios pareigūnai esą
nuolat organizuoja ateistinius
renginius, kliudančius pamal
das ir atitraukiančius žmones
nuo jų. Sovietiniai Įstatymai
draudžia mokyti vaikus religi
jos iki 18 metų, tačiau, jei vai
kai ateina į šventovę priimti
sakramentų, kunigai juos pa
ruošia ir kol kas valdžios parei
gūnai nesistengia prievarta su
stabdyti.
Dėl kunigų stokos ir ateisti
nės propagandos aktyvių tikin
čiųjų skaičius mažėja. Tik apie
70% vaikų priima pirmąją Ko
muniją ir tik apie 40% tuokia
si šventovėse. Kunigai betgi ti
kisi pagerėjimo, ypač ryšium su
naujo popiežiaus Jono-Pauliaus
II išrinkimu. "Mes žiūrime i ji
kaip vadą ir norime, kad jis bū
tų mūsų balsu” — pareiškė
kun. S. Tamkevičius. Lietuvos
kunigai esą tikisi, kad šis po
piežius netrukus paskirs Lietu
voje slaptą vyskupą, kuris koor
dinuotų palengva atsirandančią
katakombinę Bendriją. Toks

vyskupas galėtų šventinti nele
galius kunigus be sovietinės
valdžios Įsikišimo “Kaikurie
žmonės Lietuvoje sako, kad ten
jau yra pogrindžio vyskupas”
— tarė kun. S. Tamkevičius. —
"Atvirai kalbant, aš tuo netikiu,
bet norėčiau, kad tai būtų tie
sa. Toks vyskupas yra vienin
telė mūsų ateities viltis” — bai
gė pokalbį kun. S. Tamkevičius.

Pagrindinis rūpestis
Apie Lietuvos pogrindžio Ka
talikų Bendriją ilgoką informa
ciją išspausdino ir "Newsweek”
1979. VI. 25 JAV-se. Jo kores
pondentas Fred Coleman, gy
venąs Maskvoje, taip pat lankė
si Lietuvoje ir savo rašinyje pa
brėžė, kad pagrindinis Lietuvos
katalikų dėmesys telkiasi Į katakombinį sąjūdį, kuriam vado
vauja 15 slaptai Įšventintų ku
nigų.
Didžiausias dabartinis Lietu
vos kunigų rūpestis esąs vaikų
mokymas. Apie 80'; gyven
tojų esą pakrikštyti, bet tiktai
65% priima pirmąją Komuni
ją. Bet tam esą reikia paruo
šimo, kurio negali atlikti kuni
gai, nes draudžia sovietiniai
Įstatymai. Tai leidžiama tiktai
tėvams, kurie patys tam nėra
paruošti, nes nėra religinės lite
ratūros.
Pasak "Newsweek” korespon
dento. popiežiaus Jono-Pau
liaus II išrinkimas ir atsilan
kymas Lenkijoje įkvėpė ir lie
tuviams daugiau drąsos bei ryž
to. Jo dėka buvo gautas leidi
mas lietuviams kunigams at
vykti i Krokuvą, remiantis kul
tūriniais mainais su kataliku
universitetu Liubline.
Popiežiaus, lankymosi proga
Lenkijoje Įvairių delegacijų ei
lėje buvo ir lietuviai. Pamaldi}
metu jos turėjo iškėlusios savo
plakatus su atitinkamais Įra
šais. Tai pastebėjęs pamokslo
metu, popiežius tarė: "Jus turi
te būti stiprūs, brangūs broliai
ir seserys; jūs turite būti stip
rūs tikėjimo jėga . . . Mes turi
me suartėti vienas su kitu, ati
daryti sienas”.
"Newsweek” korespondentas,
aplankęs vieną šeimą Vilniuje
ir §v. Teresės šventovę, paste
bėjo. kad religinis gyvenimas
tebėra gyvas ir nesiriboja vien
šeima. Tą dieną pats matęs tre-,
jas jungtuves per vieną pusva
landi, kuriose dalyvavo apie 6G
jaunuolių.
Sis korespondentas kalbėjosi
kaip pats sako, su kun. Alfonsu
Svarinsku, išbuvusiu 16 metu
Stalino lageriuose Sibire Dėlto
vienur kitur yra skirtumų sta
tistikos duomenyse, lyginant su
kitų pareiškimais. K.

Tėviškės Žiburiai
KUN. ALFONSAS SVARINSKAS,
Lietuvos Kataliku Komiteto Tikin
čiųjų Teisėms Ginti narys, šešiolika
metų kalėjęs Sibiro lageriuose, da
bar — Viduklės klebonas
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WA. TIESA ir G Y V E N I M A S wswuw
EVANGELIJA:
TEORIJA AR PRAKTIKA?
ANTANAS RUBŠYS,
MANHATTAN COLLEGE

Kodėl “Jokūbas” yra vargšų
pusėje? Tai Dievo kelias ir iš
ganymo paradoksas: “ar Dievas
neišsirinko pasaulio akyse varg
. Tųsa iš praeiti' m >
dienių, kad jie būtų turtingi
tikėjimu ir paveldėtų karalystę,
Jokūbo laiško mokymas turi pažadėtą jį mylintiems” (Jok
šaknis Senojo Testamento iš 2,5).
minties raštijoje, Patarlių knygo
Panašiai žiūrima į turtuolį ir
je: “Dievas priešinasi išpuikė vargšą ir Evangelijoje pagal
liams, o nuolankiesiems teikia
Luką. Ir čia vargšo išaukštinimu
malonę” (Pat 3, 34). Išmintis
ir turtuolio nužeminimu norima
suprantama kaip žmogaus pa įsiminti Dievo kelią išganymo
stangos sukurti damą savyje ir
istorijoje
būti darnoje su artimu, su aplin
Mokytojo Jokūbo šališkume
ka, su Dievu. Ir 1 Petro laiško
argšams slypi turtingas religi
autorius, aprašydamas esminį iš
ganymo per kančią paradoksą, nis kraitis Žydija tapatino varg
pasinaudojo tuo pačiu Patarlių šus su ištikimaisiais (Dievui,
knygos mokymu. Ir 1 Petro laiš žr. Ps 85(86): 131(132), 15-16).
ko doros širdis beveik tapati su Išminties raštija Senajame Tes
tamente dažnai mini vargšo viltį
Jokūbo laiško doros širdimi
“Nusižeminkite prieš Viešpatį, < ir pastangas nenuskęsti bėdoje.
tai jis jus išaukštins’^ (Jok 4, Turtuolio trumparegė savi
monė yra vargšo priešprieša.
10; plg. 1 Pt 5, 6).
Labai galima, kad mokytojas Apokaliptinės ir eschatologinės
“Jokūbas” turėjo po ranka 1 Pet atskalos — pavyzdžiui Kumra
no grupė — save vadino “varg
ro laišką. Be to, abu remiasi tuo
šais” (hebrajiškai ‘anawim arba
pačiu tikėjimo palikimu ir loby
ebionim, t.y. Dievu pasitikin
nu, įšaknindami savo mokymą j
čiais arba Dievo pamėgtais) ir
pačią Evangeliją.
Mokytojas “Jokūbas” ir var save laikė šventuoju Atbaigos
Amžiaus likučiu. Nesvetima ši
guoliai. Mokymo šaknys Dievo
užmojyje ir veikloje per Jėzų savimonė ir jaunutėje Jeruzalės
krikščionių bendrijoje. Paulius,
Kristų itin ryškios “Jokūbo” pa užsimindamas “šventuosius be
garboje vargšams. Jok 2, 2-7 turčius” Jeruzalėje, atrodo, turi
aprašo gyvenimišką vaizdelį. Be galvoje tikrąją neturtą (Rom 15,
abejo, jis buvo autoriui tikru ,
26; Gal 2,10). Žydai krikščionys,
vykiu. “Štai į jūsų susirinkimą net iš Jeruzalės pabėgdami
(t.y.
garbinimo , pamal 66-67 m., “vargšų” vardo neatsi
das) ateina žmogus, auksiniais sakė, — pasilaikė jį savo garbės
žiedais apsimaustęs, puikiais vardu. Istorijoje jie žinomi kaip
drabužiais pasipuošęs, taip pat ebionitai.
įžengia
vargdienis
ap
Ir Jokūbo laiško “vargšų”
skurusiu apdaru” (Jok 2,2) Ma
tyti. kad abu svečiai nėra krikš- samprata čia turi savo šaknis.
Čionvs. o tik krikščionims palan Tačiau jam svarbu ir gyve
kūs ir turi bičiulių krikščionių nimiška turtuolio ir vargšo savi
tarpe. Apie turtuolį šokinėjama, monė bei saviprata. Kadangi
o vargdieniui liepiama nesimai- Dievas myli kukliuosius ir at
meta išdidžius, laiško autoriui
šyti po kojų. ■
Mokytojas “Jokūbas” nori aišku, jog, imant gyvenimiškai,
įvaizdinti šališkumą ir kartu ne “krikščionis” yra kuklusis “varg
nusidėti šališkumu. Tačiau jis dienis”, o turtuolis — “išpuikęs”
nėra nešališkas. Savo antipa bedievis. Turtuolio likimas
tijos
jausmo
turtuoliams skaudus: “ . . .jis išnyks kaip
jis nė nemano slėpti. Gal lauko gėlė. Juk pakyla saulė su
būt jis nori atkreipti dėmesį į savo kaitra, išdžiovina žolyną,
turtuolių grupę, kuri kalta dėl ir jo žiedas nubyra, jo išvaiz
krikščionių persekiojimo? Tai dos grožybė pranyksta. Taip su
ryšku Jok 5, 1-6. Turtuoliai iš nyks ir turtuolis savo keliuose”
drįso paniekinti vargšą, jį var (Jok 1, 10-11; 5, 1-6).
Aiški čia stipri apokaliptinė
gindami, tampydami po teismus
ir paniekindami gražųjį “vardą” galvosena. Turtuolio pervarta į
(Jėzų Kristų, iš kurio yra kilęs vargą ir vargšo pervarta į
krikščionio vardas — žr. Jok džiaugsmą dar nėra įžiūrima,
bet “Viešpaties atėjimas (jau)
2, 6-7).

arti” (Jok 5.8). Autorius tiki
Viešpatį (t.y. Jėzų Kristų) grįšiant tuojau pat. Raginimas būti
pakantriems ir nemurmėti sle
pia jo paties nerimu sklidiną
laukimą Dienos (t.y. Viešpaties
Atėjimo), kurioje turtingieji bus
nužeminti ir vargšai išaukštinti
garbėje. Autorius tvardo savo
nerimą sau primindamas ūkinin
ką, kuris “laukia brangaus že
mės vaisiaus kantriai” (Jok 5, 7),
nes žino, kad sėkla neša piūtį.
Jokūbo laiškas ir Jėzus. Mo
kytojas “Jokūbas” pažįsta Jėzaus
žodžių kraitį (Jok 5, 12; plg.
M t 5, 37). Tačiau Jėzaus Kris
taus vardą temini tik du sykius
(Jok 1,1; 2,1). Vardas “Vieš
pats” tinka ir Jėzui Kristui, ir pa
čiam Dievui Tėvui (Jok 5). Bū
dingi laiškui ir kantrybės bei
vargų pakantumo pavyzdžiai.
Lauktume pavyzdžio iš Jėzaus
gyvenimo, o randame pavyz
džius iš Senojo Testamento pra
našų ir Jobo (Jok 5, 10). “Atbaiga”, kuri Pauliui buvo Kris
taus pergalės galutiniu apreiški
mu (Rom 8, 17-25), mokytojui
“Jokūbui” yra “Teismas”, kuria
me nedorėliai bus sunaikinti, o
teisieji išaukštinti.
“Teismas” Jokūbo laiške.
Teismo grasa “Jokūbui” yra
krikščionybės sampratos pagrin
de. Dievo Teismas galutįnai ap
reikš kiekvieno asmens maldin-

gumo (t.y. religijos) tyrumą (Jok
1, 26-27). Čia autorius įrikiuoja
ir savo teologines sąvokas. Vie
na jų yra įstatymas. Mokytojui
“Jokūbui” įstatymas nesibaigė
su Evangelijos — Gerosios Nau
jienos — atėjimu. Jis tebeturi
didžiulės reikšmės ir svarbos
krikščioniui. Teisėjas, “kuris
gali išgelbėti ir pražudyti” (Jok
4, 12), yra ir įstatymo davėjas.
Žinoma, mokytojo “Jokūbo”
įstatyme nebėra vietos žydijos
apeiginiams nuostatams. Jo es
miniu turiniu yra meilės įstaty
mas (Jok 2,8). “Mylėk savo arti
mą, kaip save patį”. Kasdie
noje jis išreiškiamas doros dės
niais: “Nesvetimauk! Nežudyk!”
(Jok 2, 11), “Neapkalbinėkite
vieni kitų!” (Jok 4, 11). Meilės
įstatymas yra lygiai įsakus, kaip
ir senasis žydijos įsakymas. Mei
lė, kaip ir gyvenimas, yra gran
dinė. Grandinė gi taip stipri,
kaip jos silpniausia grandis. Nu~ sižengti viename dalyke yra nu*
sikalsti prieš visą įstatymą (Jok
2, 10-11). Meilės įstatymas Jo
kūbo laiške yra ne tik “tobulas”,
“karališkas”, bet ir “laisvės įsta
tymas” (Jok 1. 25: 2,8; 2,12).
Todėl savo turiniu jis yra tapa
tus su Evangelija (išganančiu
Žodžiu — žr. Jok 1, 21). Gi
“Žodžio vykdytojas” ir “įstaty
mo vykdytojas” laiške yra sino
nimai.
(bus daugiau!

DARBININKaò

Aukso Namai
Saliamonas pastatė kitados
Šventovę puos’nią, auksu išdabinta.
Tyresnis grožis meilės ir maldos
Is' Viešpaties gyvos šventovės plinta.

Pasaulio grožio laikini džiaugsmai
Pražus kaip sapnas, pasaka vylinga;
Spindės tik auksu dieviški namai,
Ir jokio grožio turtų jiems nestinga
Marija, Tu šventovė amžina,
Dangaus Karaliaus rankų pastatyta.
Uždek man širdį dieviška liepsna,
Kai kviečiu Jėzų sielą aplankyti.

Li t ani j a

Paruošk jam mano sieloje namus;
Pas Jėzų palydėk ir melsk už mus.
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Antrojo pasaulinio karo metu Adomas ir Magdalena Galdikai pasi
traukė j Vakarus - Vokietiją, Prancūziją ir Šiaurės Ameriką. Gyvenant
užsieniuose didžiausias M. Galdikienės rūpestis buvo, kad lietuvės mo
terys butu organizuotos ir kad jos butų atstovaujamos visuose tarptau
tiniuose kat. moterų sąjūdžiuose.

1950 m. popiežius Pijus XII Magdalenai Draugelytei-Galdikienei pa
skyrė kryžių „Pro Ecclesia et Pontífice” už nuopelnus Katalikybei Lie
tuvoje.

1975 m. vyr. at-kių korp. „Giedra” Čikagoje surengė Magdalenai Gal
dikienei pagerbimo Akademiją ir pristatė visuomenei filmą apie jos gy
venimą.

Vedaf JA.’ Vinkšnaitienė
rua Rarão do Pirai, 367 — 03145 • S. P.
$ i

A. A-MAGDALENĄ GALDIKIENE PRISIMENANT

«£ Į

Tenka pridurti, kad Sanpaulyje gyvena M. Galdikienės brolis dr. Eli
ziejus Draugelis, o Campinas mieste sesuo Petronėlė Vosyiienė.

Sanpaulio lietuvės katalikės moterys bent šiuo pluoštu minčių pagerbiame šviesų a.a. Magdalenos Galdikienės atminimą ir tikimės, kad ji
Nedaug turėjome Lietuvoje tautinio atgimimo laikais moterų, ku
bus ilgus metus kilniu pavyzdžiu daugeliui lietuviu moterų.
rios aktyviai reiškėsi visuomeniniame bei kultūriniame darbe. Ir bene
M. V-nė
visos jos jau užbaigė garbingą kelionę šioje žemėje. Prabėgomis pami
nėsiu jų bent tuziną: Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), Sofija
Pšibiliauskienė (Lazdynu Pelėda), Felicija Bortkevičienė (Bitė), Žemai
tė, Ona Mašiotienė, Sofija Čiurlionienė, Ona Galaunienė, dr. Vanda
Sruogienė, dr. V. Tumėnienė, Marija Varnienė, Domą Šleževičienė,
VALGYKIME PAMIDORUS
dar daugiau gerų privalumų paJuoze Vaičiūnienė... Tai pedagogės, daktarės, rašytojos, labdaros ir
Pamidorai priklauso prie bulvi midorams: juose esanti bromo
jaunimo organizacijų atstovės.
niu daržovių šeimos. Ju tėvynė druska raminančiai veikia nervų
| šio nedidelio būrelio eiles tenka jrikiuoti ir š.m. gegužės mėn. 22
yra Peru valstybė. (kiti sako, kad sistemą, o mineralas kobaltas pui
d. Čikagoje mirusią a.a. Magdaleną Draugelytę-Galdikienę, kurios vi
Meksika).
kiai veikia veido spalvą. Todėl
sas gyvenimas buvo skirtas lietuviu motery ir mergaičių švietimui ir
Piety Amerikoje pamidorai bu grožio salionai pataria savo pacien
kultūrai kelt*
vo auginami jau prieš Kristupą tems kasdien tepti veidą šviežiu
Magdalena gimė 1891 m. rugsė
Kolumbą, bet Europoje jie pla pamidorų ir paskui jj nuplauti
jo 26 d. Bardausky km. Gižu valse.
čiau paplito tiktai 19 amž. Juos tik šaltu vandeniu. Be to, pataria
Vilkaviškio apskr. Iš tėvo mokyto
ten nuvežė ispanu ir portugalų kasdien'išgerti stiklinę pamidorų
jo paveldėjo darbštumą, greitai ojūrininkai.
sunkos.
rientaciją ir gilią tėvynės meilę, o
Mūsų laikais tiek Europoje tiek
Tad valgykime pamidorus ir
iš motinos — paprastumą, kantry
Amerikose pamidorų yra augina gerkime jų sunką.
bę ir pasiaukojimą dirbti kitų labui.
ma didžiausios plantacijos. Ko
KAMŠTI PAMIDORAI
Šeimoje augo 7 vaikai, ir tėvai rū
dėl?
Nustatyta, kad pamidoruose
pinosi visus juos išleisti j mokslus.
6 pamidorai
yra daug vitaminų (A B. C. D ir 6 šaukštai virtų ryžių
Magdalena, gavusi gimnazijos mo
E) bei mineraliniu druskų - gele
kytojos diplomą dirbo įvairiose
6 šaukštai kapoto kumpio
žies, vario, fosforo, chloro, nike
mergaičių gimnazijose ir mokyto
2 plakti kiaušiniai
lio,
potašo,
kalkių,
sodos
ir
kt.
ju seminarijose Lietuvoje ir Sibire.
1 kapotas svogūnas
Be to, jie turi citrinos ir obuolių
1 šaukštas kapotų petru škų
Šalia pedagoginio darbo akty
1 šaukštas sviesto (ar 2 alyvos)
rūgšties.
viai dalyvavo kylančioje lietuvišdruskos, pipirų (pagal skonį).
Italai pamidorus vadina ,,pomo
koje veikloje - dramos būreliuo
Magdalena Draugelytė-Galdikiene
d'oro”, t.y. auksiniai vaisiai.
Pamidorus nuplauti, nupjauti
se ir choruose.
Pamidorai nėra maistingi - jie viršūnes ir šaukšteliu išimti sėk1917 m. M..Draugelytė ištekėjo už Adomo Galdiko, kuris vėliau ta negalima prisivalgyti iki soties, las, pasūdyti vidų ir apvertus leispo kūrybingu ir garsiu dailininku (jis mirė 1969 m.)
nes 100 gr. duoda vos 15-20 ka- ti nuvarvėti. Visa kita, išskyrus
1919 m. Magdaleną Galdikienė įsijungė j plačią visuomeninę veiklą lorijų. Todėl daug pamidorų val- riebalus, sumaišyti ir pripildyti
ir reikšmingą darbą Lietuvos atkūrime, ji buvo išrinkta j Kauno miesto gyti patariama valgyti visiems, kas pamidorus. Paskui sudėti juos eL
Tarybą ir j Krikščionių Demokratų partijos centrinį Komitetą, o taip laikosi dietos prieš nutukimą.
lėmis
į kepimo indą, pateptą
Taip pat pamidorai tinka val sviestu ir ant kiekvieno prikimšto
pat išrinkta ir Liet. Kat. Moterų Draugijos Centro Valdybos pirminin
gyti sergantiems cukralige, inkstų pamidoro uždėti mažą gabalėlį
ke.
ir širdies ligomis.
sviesto. Kepti karštoje krosnyje
Ypatingai gilią ir reikšmingą vagą M. Galdikienė išvarė lietuvių mo
Pamidorai yra švelni, šlapumą apie 15 min.
terų gerovei, vadovaudama 19 metų (vis perrenkant) Liet. Kat. Mote
varanti ir liuosuojanti priemonė.
Tinka kaip užkandis arba kaip
rų Draugijai, kuri kasmet plėtėsi ir išaugo iki 42.000 narių. Buvo ruo
Juose esančios šarminės medžia priedas prie įvairių šiltų mėsų.
šiami moterų kongresai, parodos, paskaitos, rinkliavos, steigiami įvai
gos neutralizuoja rūgščių pertek
Pastaba: Vietoje kumpio galima var
rūs kursai, ūkio mokyklos, globos namai mergaitėms ir keliaujančioms
lių,
kuris atsiranda organizme
toti virtą mėsą, dešrą, sūrį
moterims. Sustiprėjusi ir gerai tvarkoma L.K.M. Draugija prieš pat an
maitinantis mėsa, įvairiais keps
arba grybus.
trą pasaulinį karą išlaikė 16 senelių prieglaudų, 2 sveikatos punktus, 2
niais, miltiniais valgiais ir saldu
vaikų Lopšelius, Motinystės Namus ir eilę kitų socialinio ir labdaros
SUSIRINKIMAS
mynais.
pobūdžio institucijas.
Užtat kulinarijoje pamidorai
Rugpjūčio 26 d. po 15 vai. šv.
Neužmjršta ir spauda: buvo išleista įvairių knygų apie vaikų auklėji yra kasdien plačiai naudojami Mišių Jaunimo Namuose bus L.
mą ir šeimininkavimą, o 1920 m. pradėta leisti „Moteris”, kurią kelis salotoms, sriuboms, padažams, o
K.Moterų draugijos susirinkimas.
metus redagavo Magdalena Galdikienė. (Dabar „Moterį” leidžia L:K.
taip pat kitų valgių pagražinimui.
Bus pranešta Šv. Onos Šventės
M. D-ja Kanadoje). Per spaudą buvo galima pasiekti visas Lietuvos mo Pamidorai yra ne vien skanūs ir
apyskaita ir įvairūs reikalai susiję
teris, kelti jų kultūrinį lygį, susipratimą, gerovę.
aromatingi, bet ir žadinantys ape su moterų rengiamu bazaru spa
1922 m. už nuopelnus L.K.M. Draugija pakėlė Magdaleną Galdikie titą iš tolo savo išvaizda.
lio mėn. 13-14 d.d. Vila ZelinoPrieš 50 metų buvo pasklidęs je - Jaunimo Namuose. (Bazaro
nę j garbės nares ir paprašė toliau Draugijai vadovauti.
gandas, kad pamidorai iššaukia
tikslas: sutelkti lėšų lietuviu sene
1920 m. M. Galdikienė buvo išrinkta nuo Krikščioniu Demokratų
vėžį, bet Šveicarijos mokslininkai
lių šalpai).
S-gos j Lietuvos Steigiamąjį Seimą, kur jai, kaip pedagogei, teko dirbti
Kviečiamos visos lietuvės mo
Švietimo komisijoje ir ginti moterų lygias teises ir mokslą - kad mote tuoj pat padarė tyrimus ir tą gan
terys iš arti ir toli susirinkime da
rys galėtų įstoti j visus fakultetus bei specialias mokyklas. Ir tai buvo dą paneigė.
Paskutiniu laiku yra surasta
lyvauti.
jau prieš 50 metų.
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IŠ ANTROSIO&lLINKSMGSlOSy
PUSĖS PAŽIŪRĖJUS

Sekmadienis

Sukilom visi labai anksti — 10
vai. Truko benzinos. Bet musų
Reportažas Rádio PIM PAM alkoholio stotis Domingos buvo
PUM reporterių A.L. Aleknavi čia pat. Grįžom laimingai namo.
Tik musų mašina porą kartų atsi
čiaus ir M. Remenčiūtės.
mušė j kitą mašiną.
Dienoraštis
Antradienis

liepos 12-22 dienomis
STOVYKLAUTOJAS RAŠO
APIE STOVYKLĄ

Turėjom labai linksmą iškylą.
Atibajoje, taip, nes Portugalijoje
nėr kalnų, tik pakalnės.
Vakare buvo lėlių teatras. Visi
dirbo. Vieni laikė uždangą, antri
suolą, tretieji lėlytes. Programa
buvo labai ilga 8 vai. jau visi buvo
lovose.

buvo atvažiavusi Daina. Ji buvo
visiems gera. Daina ir Robertas
mažai miegojo - vis rašė progra
Važiavom dideliu "Kombi". An
mą kitai dienai. Aš su Stasiuku
tanas, vadinamas Truliu, vairuoja
lošiau stalo tenisą. Buvo taip pat
geriau negu kunigėlis. Mūsų maši
pasikalbėjimai su Kun. Juozu ir Trečiadienis
noje buvo: Sandra, Beatriz, Regi
Daina. Turėjom teatrą, televiziją
Sporto Olimpiada. Saulė šviečia,
na, Milda, Nida, Truliu ir Edvardas.
ir padarėm iškylą.
net akis svilina. Šventas Petras
Nusivežiau j stovyklą baltą megz
pagailėjęs mūsų - pradėjo pilti
Aleksandras Remenčius
tinj, bet po poros dienų, jis buvo
vandenį, kad akys neišdegtų. Rei
rudas.
Labai gera stovyklauti. Šiemet kėjo skaldyti akmenis, nešti mai
Iš ryto Daina mums nustatyda
yra mažiau stovyklautoju nes kiti šą bulvių (60 kg.) per visą sody
vo programą. Aš priklausiau "Pabą, išmatuoti kelią iki Atibajos
midorų" grupei. Grupės plovė in išvažiavo j Kongresą.
Daina Kojelytė atvyko čia iš degtuku ir suskaičiuot, kiek deg
dus, tarnavo prie stalo, tvarkė vo
Amerikos su mumis stovyklauti. tinės bonkų išgėrė per savo gyve
nias ir aplinką.
Turėjom 21 stovyklautoją. Li Ji vargsta su tinginiais, kad jie nimėlį Domininkas.
jo tik vieną dieną. Šiandien švie vykdytų programą. Yra tokių, Ketvirtadienis.
čia saulė. Rytą mes keliam vėlia kurie nenori dirbti, bet aš nesaky
"Garsiausia" ir "kultūringiau
vas ir giedam Ateitininkų himną. siu, kas. Dalinai talkina Robertas sia" televizijos programa su Chac
Vakare nuleidžiam su Lietuvos Saldys. Būreliai atlieka visus tvar rinha ir "Nuostabiu2'4fantástico^
Himnu. Vieną dieną turėjom teat kymo darbus. Jei visi dirbtų stro
rą, kitą dieną lėlių teatrą, ėjom piai stovyklai būtų geriau. Aš iš
Penktadienis
pas kaimyną pamatyti Simo Ku mokau naujų rankdarbių, kurių
Partizanų vakaras. Daina parū
dirkos filmos, sodinom medžius. praeitais metais nedarėme.
pino ne tik programą, kuri pavaiz
Buvo labai gerai. Aš noriu vėl
Aš neatsimenu, ką daugiau rašyti,
duotų partizanų gyvenimą, bet ir
atvažiuoti j stovyklą, kai ji kitą
bet man stovykla patiko.
orą. Buvo visai kaip Sibire.
kartą bus.
Audra Remenciūtė
Ona Paulė Tatarūnaitė
Šeštadienis
Man stovykla buvo labai gera.
Visą dieną medžiojom skruz
Programa galėjo būti įvairesnė.
dėles.
Nepatiko, kad vakar buvo labai
Metodas buvo toks. Reikėjo
šalta. Patiko dainuoti, kalbėti,
pagauti skruzdėlę, nukirpti ūsus,
sportuoti, teatras, televizija. Aš
prajuokyt, kad mirtis būtų links
vaidinau "Chacrinha". Man pati
mesnė, pripilti nasrus "formiciNossa stovykla estava muito boa em
ko žaisti ping-pong, laužas ir išky
dos". Skruzdėlei nugaišus, pada
alguns pontos, mas em outros monóto
la. Labai patiko visi žaidimai, ku na. Tem coisas que foram programadas
ryti kapą. Truliu pasiekė rekordą
riuos Dėdė Juozas ir Daina išmo para todos os dias. Aliás eu não posso
- nugalabijo tūkstantį skruzdžių.
kino.
falar muito, pois só segunda vez que
Reikėjo išvalyti visą sodybą,
Aš išmokau labai daug naujų participo de uma stovykla. Talvez eu
todėl rengėm laužą. Prieš laužą
žodžių.
não tinha me adaptado, porque eu en
padarėm iškylą. Visas, ačiū Die
Stasys Žutautas

Atvažiuojam stovyklauti. Išsikraunam lagaminus ir susitvar
kom lovas. Sustatom stovyklos
dienotvarke, pažaidžiam ir einam
miegoti. Man stovykla 'buvo ne
labai gera, Aš beveik nieko nepa-'
dariau. Kunigėlis "vis man mynė
ant kojos", nežinau kodėl? Daug
apie stovyklą aš negaliu pasakyti,
nes stovyklauju tik antrą kartą.
/Aš su draugais ėjau į mišką. Kiti
pradėjo draugauti su mergaitėm.
"Kas galėjo būti? ". Iš Amerikos

tendo pouquíssimo lituano, mesmo to
dos me ajudando.
Não é preciso que vocês pensem,
que eu não estou gostando. Eu estou
gostando demais. Está muito boa. To
dos são alegres, compreensivos. Beleza
do Lago, amigos, muitas coisas enfim.
Eu gostei mais dós programas da noite:
brincadeiras, fogueira, teatros, enfim
de toda programação da noite, menos
Missa. No. programa do dia gostei da
iškyla. Apesar de termos andado de
mais, foi alguma coisa diferente. Gos
tei também dos cantos, dos esportes e
da hora livre.
Sandra Kristina Mikalauskaitė

f&uautyje vienas iš túfctaniio žmonių Haifa
UelnižHai...
tu vienas iš jų?
CURSO DO IDIOMA LITUANO POR CORRESPONDÊNCIA
C.P4421-01000S.tòuIo,SP

vui, gerai. Audra pametė batą.
Beatriz galvą. O kiti patys pasi
metė. Kurie iš iškylos sugrįžo gy
vi, gavo gerą vakarienę ir indų ne
reikėjo plauti

Kitos Stovyklos naujienos.
Grupėms netrūko nieko — tik
draugystės.
Dėdė Juozas — Dar tiktai dar.
Daina išdainavo visą stovyklą.
Šeimininkės — nepasidavė.
Maistas — Sožos blynai
Gėrimai — Miširikų sunka
Oras — Trūko, nebuvo, nes buvo
sušąląs.
Himnas - 5 minutės.
Vėliavos — 30 min.
Kombis buvo be stabdžių, bet ne
buvo pavojaus, nes niekas nežino
jo.
Ką gera padarėm — Sulaužėm lo
vas.
Ką bloga — ėjom j mišias.
Ko buvo perdaug — indų (kai rei
kėjo plauti).
Mergaitės, ne

Berniukai — geri, kaip velniukai.
Mergaitės - nedaug trūko, kad bū
tų raganos.

STOVYKLAUTOJAS

Aleksas — geriausias stovyklauto
jas
Stasiukas — geriausias komedijantas
Ana Paula — geriausia dainininkė
Audris - geriausias klapčiukas
Robertas — Aš esu berniukų va
dovas, o vadovauju mergaitėms.
Audra - pradėjo nepykti.
Nida — Niekad tave nepaleisiu.
Andrius — Geriausias "baguserius"
Renato — Dar dar, bernužėli.
Milda — Geriausiai išaiškino at-kų
principus.
Regina, Beatriz ir Sandra - nepa
sidavė iki galo.
Truliu — surimtėjo.
Douglas — perdaug kalbėjo.
Mes atsiprašom, jei ką užmir
šom.
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LIETUVA

T"

TAUTOS FONDO LEIDINYS RIO DE JANEIRO KONGRESE
Liepos 15-21 d.d. Rio de Janeiro, Brazilijoje, jvyko Tarptautinio
P.E.N. Klubo kongresas. Šie pasaulinės rašytojų organizacijos suvažia
vimai yra svarbi intelektualinė ir politinė arena, kurioje iškyla ir Lie
tuvos bei Rytų Europos klausimai. Lietuvos kongrese atstovavo dr.
Stasys Goštautas, dalyvavęs kaip egzilų P.E.N. centro narys. Kongreso
ir Brazilijos spaudai buvo išdalinta Tomo Venclovos parašyta trumpa
lietuvių literatūros apžvalga, išspausdinta anglų ir portugalų kalbomis.
Apžvalgę išleido Tautos Fondas, Brazilijos lietuviams talkininkaujant.

AŠ VISUR SUSIKALBU LIETUVIŠKAI
Daina Kojeiytė, vadovavusi ateitininkų stovyklai Lituanikoje, prieš
išvykdama iš S. Paulo turėjo pokalbi su "Musų Lietuvos" bendradarbiu Alfonsu D. Petraičiu. Štai to pokalbio pagrindinės ištraukos.
"Mūsų Lietuva" — Panele Daina, kaip pasisekė stovykla?

Daina Kojeiytė - Labai gerai. Esu tikrai patenkinta jos rezultatais.
ML - Ar nebijojote gyvačių j Braziliją iš Amerikos atvykus...?

DK - Apie tai mane jau buvo kun. Saulaitis informavęs. Žinojau, kad
Lietuvių literatūrą Venclova pristato kaip vieną "brandžiausių ir įtaip baisu tikrai nėra.
domiausių" Rytų Europoje.
ML - Gerai. Nesant tokių problemų galima įsivaizduoti, kad visa kita
1940-jų metų įvykius jis aprašo šiais žodžiais: TSRS okupavo Lie
buvo tikrai mažmožiai.
tuvą ir prievarta ją prisijungė. Prasidėjo sovietizacijos procesas, Stali
DK — Taip ir ne. Buvo vienas sunkumas ir vienintelis: tai lietuvių kal
no laikais vykdomas itin brutaliomis priemonėmis. Teroras, griežčiau
bos vartojimas. Matau, kad čia yra kitokias sąlygos. Galiu pasaky
sia cenzūra, ideologinis "smegenų plovimas" virto kasdieniu reiškiniu.
ti iš savo patirties, pav. kai darydavau stovyklas Kalifornijoj, tai
Pirmasis sovietizacijos periodas truko vienerius metus nors jo padary
mūsų vaikai galėdavo visą dieną lengvai kalbėti lietuviškai.Net ir
ta žala kultūriniam gyvenimui matuotina dešimtmečiais".
man nematant aš žinau, kad jie kalbėdavo lietuviškai. Aišku, jie

Nagrinėdamas lietuvių literatūros skilimo 1944-siais metais pasek
ir namie kalbėdavo lietuviškai. Čia pastebėjau, kad tiek stovyklo
mes, autorius tvirtina jog abi literatūros šakos ne tik išsilaikė, bet ir
je atvažiavus, kaip ir namie tėvai nevisuomet kalba su vaikais lie
sukūrė kai ką reikšmingo. Emigracinę šaką ribojo tradiciniai išeiviški
tuviškai. Nors tėvai patys gali lietuviškai kalbėti. Aš tikrai žinau,
sunkumai. Apie likusią tėvynėje literatūros šaką, egzistuojančią poli
nes jie su manim susikalbėjo lietuviškai, jie galėtų ir su vaikais
tinės ir tautinės priespaudos bei socrealizmo dogmų šešėlyje, iš viso
taip kalbėti. Aš kitaip negalėjau kalbėti.
tenka kalbėti su rezervu. Vis dėlto emigrantai sugebėjo parašyti veika ML - Jūs portugališkai nemokate?
lų, išsiskiriančių moderniu charakteriu ir jnešančių savitų spalvų j pa
saulinės literatūros spektrą, o Lietuvoje išlikę rašytojai oficialios tary DK — Nė žodžio. Atsiprašau, moku vieną žodį — obrigado, ačiū. Ir vis
kas. Taigi tie tėveliai žinau, kad gera dalis jau čia gimę, gal jiems
binės kultūros ribose neretai sėkmingai stengėsi išsaugoti savas tradici
kiek sunkiau, bet faktas, kad jie su manim susikalbėjo; tai reiškia,
jas bei senuosius ryšius su Vakarų ir Vidurio Europa. Abiejų šakų at
kad moka. Dabar aš manau, kad man ateityje būtų labai graudu,
sparumas juo jstabesnis, turint omenyje tautos dydj ir palyginti nese
atvažiuoti j svetimą šalj pas lietuvius ir čia negalėti lietuviškai su
ną jos literatūrinę tradiciją. Abi šakos praktiškai vėl ima susieiti j vie
sikalbėti. Taip ir stovyklos metu kalbėjau jaunimui šitaip: štai da
ną lietuvių literatūrą, nors jų formalus ir visiškas susiliejimas būtų įma
bar aš galiu važiuoti j įvairius kraštus, j Europą, į Ameriką, Šiau
nomas tik atgavus nepriklausomybę ar bent jvykus labai reikšmin
rės ir Pietų Ameriką iš visur aš galiu su lietuviais susikalbėti lietu
giems pakitimams.
viškai. Aš pavyzdžiui, nebūčiau visai j Braziliją važiavusi, jeigu čia
Kalbėdamas apie pastarųjų metų raštiją tėvynėje, Venclova pabrė
negalėčiau susikalbėti lietuviškai.
žia, jog "nedera pervertinti palaipsnio laisvėjimo vaisių. Daug temų
(deportacijos ir partizaninis karas Stalino laikais, reali plačiųjų sluoks ML — O kokie pirmieji įspūdžiai atvykus į Braziliją? Jūs čia pirmą kar
tą.
nių ir privilegijuotos biurokratijos buitis šiandien) tebėra "tabu" arba
vaizduojamos iškreiptai, pagal oficialiąją optiką, Itin dažnai yra veika DK - Informacijų apie Braziliją turėjau iš kun. Saulaičio ir dar trum
lai, kuriuos autentiški puslapiai sumišę su melagingais: ši amorali prak
pai prieš išvykstant susitikau su R. Kasparu, kuris ką tik buvo grį
tika leidžia "prastumti" autentiškąsias vietas, bet drauge sunaikina jų
žęs iš Brazilijos. Dar Linas (Kojelis) man buvo paaiškinęs: tikėkis
vertę... Taip pat tebeveikia griežta "papročių cenzūra". Šių deforma
Kalifornijos žiemos, tai staigmenų neturėsi.
cijų panaikinimo negalima net įsivaizduoti be totalitarinės sistemos ML — O kaip pats S. Paulo miestas jum atrodo?
kracho. Tačiau, bendrai paėmus, lietuvių literatūra maždaug ligi
1970 metų gerokai skyrėsi nuo bendrojo tarybinio modelio, buvo be DK - Žinote, didmiesčiai visi panašūs, kur bekeliausi.
ne savičiausia ir moderniausia visoje oficialiai leidžiamos tarybinės li ML - Pastebėjau kokių skirtumų?
teratūros panoramoje".
DK - Taip, pirmoje vietoje tropinė augmenija.
Savo apžvalgoje Venclova iškelia ir naują reiškinj Lietuvos raštijoje ML — Turėjote problemų su valgymu, skirtingas jo paruošimas?
- staigų savilaidinės literatūros kilimą. Pogrindžio žurnalų Lietuvoje
DK - Visiškai ne. Dabar žinau, kad rytoj valgysiu "feižoadą", tai to
dabar daugiau negu bet kur kitur Sovietų Sąjungoje.
dar nežinau. Čia bus naujiena.
Apžvalgą užsklendžia trys dokumentai: Jono Jurašo 1972 m. laiš
kas Kultūros Ministerijai, Tomo Venclovos 1976 m. laiškas komunis ML — Kalbant apie atsisveikinimą, reikės atvežti rankšluostį ašaroms?
Verksite Jūs, verksite mes...
tų partijai emigracijos reikalu ir LSRS Glavlito jsakymas 1978 m. iš
imti Venclovos knygas iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo.
DK — Tiesą pasakius, man čia labai patiko. Kur tik nuvažiuoji — tave
pamyli, priima, pagloboja. Nereikia rūpintis, kur važiuoti. Aš čia
ELTA
nieko nesusigaudyčiau po jūsų gatves. Pripratus prie mūsų miestų
man čia gana sunku.

ML - Žinau, kad Jūs esate labai užimta šiandien. Tik trumpai pasaky
kite dar kokie planai artimoje ateityje: ryt, poryt...

DK - Šeštadienį bus išleistuvės, o kitą antradienį išskrendu pusę dešim
tos vakaro. Skrendu per Miami į Čikagą.
ML — O kaip bus su kongresu. Jums čia esant, nebus laiko ten nuvyk
ti.
. DK — Prisipažinsiu, kad aš jau tokia, kuri nemėgsta žmonių masių.Kon
gresuose visuomet žmonių masės, sunku susigaudyti, ką padaryti.
O pagaliau, jeigu aš ten būčiau nuvykusi, kas būtų mane taip gra
žiai prižiūrėję, kaip čia Brazilijoje?...

ML — Matau, kad jums čia tikrai patiko, tai reikia tikėtis, kad šis pir
mas jūsų vizitas nebus paskutinis. Tai bus pirmoji kelionė į Brazi
liją, po kurios seks visa eilė ilgesnių apsilankymų. Tiesa?

DK - Tikėkimės. Man būtų malonu vėl grįžti.

Clevelande pabaltiečių demonstracijose sudegino dvi sovie
tines vėliavas. Nuotr. TekL>-

ML - Tikrai, tikėkimės vėl greit pasimatyti. Jums geros kelionės ir la
bai ačiū už pasikalbėjimą.
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No Ibirapuera, a arte dos migrantes
Quadros trabalhados com palha
Trinta e dois países participam Į
de arroz, artesanato em madeira e
da m Exposição Cultural do Imi
cobre, roupas feitas à mão, arguilés
grante, que reúne danças folclóri
e reproduções religiosas muçulma
cas, desfiles de trajes típicos, exibi
nas e católicas podem ser vistos no
ção de filmes e setenta stands de
local destinado à Palestina, que pe
artes plásticas e artesanato no Pavi
la primeira vez participa de uma
lhão da Bienal, no Parque do Ibiraexposição no Brasil.
puera, até o dia 19. Essas atividades,
ao lado de competições esportivas
Quase todos os stands mostram
realizadas em diferentes locais,
trabalhos artesanals, destacando-se
compõem a IV Olimpíada do Imi
a Lituânia, a Letônia e a Estônia,
grante, que conta com a participa
peças em metal do Chile, tapeçarias
ção de representantes de quarenta
da Armênia, móveis incrustradps da
países.
Síria e cobre da Bolívia. Parte do
Os stands da exposição dedicam
material exposto pode ser adquirido
grande parte de seu espaço às artes
se forem feitas reservas.
plásticas. A Iugoslávia é representa
As danças folclóricas têm início
da por Franulic, Portugal pelos qua
às 20 horas. Hoje se apresentam
dros em porcelana de Jurema Pires
Finlândia, Paraguai, Israel e Espa
e pelas pinturas de Nely Barros, a
nha e dia 19 a Lituânia, Chile, Ja
Itália por Rosa Lúcia de-Laurentis e
pão, China e Israel. Dia 18, artes
a Lituânia, do acervo particular de
marciais da coréia e a dança de
seus imigrantes, expõe Čiurlionis.
Israel fazem parte das solenidades
Manabu Mabe, Fernando Odriozola,
esportivas da Olimpíada, no Giná
Mary Okinaka, Edith Boilesen, Jor
sio Poli esportivo do Ibirapuera. O
ge Mori, Pedro Tort e José Zaragoza
são alguns dos outros vários nomes į cinema começa suas projeções to
dos os dias às 15 horas, com diversos
significativos presentes à mostra.

curta-metragens de no máximo
meia hora de duração. Hoje, na pro
gramação, filmes sobre a Finlândia,
Coréia, Espanha, Alemanha, Grécia
e Áustria, até às 19 horas. Amanhã,
um documentário especial sobre
Beaubourg, o centro cultural fran
cês. Dia 19, no encerramento da III ČIURLIONIS, O Grande Descon
Exposição, reapresentação dos me hecido (ČIURLIONIS, didysis nepa
lhores filmes da semana.
žįstamasis), knyga apie M. K. Čiurlio

Comidas típicas, doces e vinhos
também fazem parte das atrações
da III Exposição Cultural, que está
aberta das 14 às 22 horas, diaria
mente ę com entrada gratuita.
A Olimpiada dos Imigrantes foi
criada por um movimento particu
lar em 1976, que tem por objetivo,
segundo Sérgio Barcellos, um de
seus fundadores e atual organiza
dor, promover “a paz e um maior
entendimento entre os povos de to
do o mundo”. “O imigrante •— diz
Sérgio — é o melhor diplomata. Au
xilia o desenvolvimenteo do seu no
vo país sem perder seus laços afeti
vos com a terra de origem.”

nį portugalų kalba Autorės: Francesca
Caballi ir Helda Bullota Barracco.
Viršelis:
Flavio 1 ambalo
Išleido:
EBRAESP Editorial Ltda, Sao Paulo,
Brazilija.
Spaudė:
Centrais
Im
pressoras Brasileiras. Knyga
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puslapių su 4 spalvotomis ir 30 baltaČiurlionio darbų iliustraci
lomis I iražas ir kaina nepaž io'la.
Knygoje skaitytojui pateikiamas
trumpas įvadas nurodant, kad šio"
juoda

knygos išleidimo mintis kilo po apsi
lankymo vienoje iš Lietuvių lite
ratilius ratelio ruošiamų paskaitų, kui
buvo rodomos C iurlionio darbų skaid
rės. Skyriuje pavadintu'Kult urmemi^

šaknimis
(Rai/es
< n lt tirais*
Sudaromas M. K. Čiurlionio kūrybos

fonas. Jame apibūdinama Lietuva
geografiniai ir istoriniai bei duodami
Čiurlionio biografiniai duomenys Sis

skyrius gan neįprastai nurodo Lietuvą
priešistoriniais laikais buvusią stip
rioje indų ir rusų įtakoje Autorių
teigimu, lietuvių- tauta amžiams slen

kant išliko mažiau paveikta Rusijos
įtakos, nes išlaikiusi orientališkos

kilmės simbolius savo tradicijose net
ligi šių dienų. Likusiuose 3 skyriuose
detaliai analizuojami Žiemos, Pasau
lio sukūrimo ir Zodiako ciklų darbai.
Naujos ir originalios interpretacijos,
kuriomis būtų naudinga ir įdomu
susipažinti ir lietuviui skaitvtoiui

PASAULIO LIETUVIS

O artesanato, a pintura e cerâmica estão na mostra de arte dos
imigrantes, no Pavilhão da Bienal

Stasys Vancevičius

Pi RMÍEJI ISPÜDZ8 A!
Apie Kultūrinę Parodą ir Imigrantų Olimpiadą verta bus parašyti
truputį plačiau, nes tai didelis ir svarbus įvykis, kuris tiesioginiai lie
čia ir mūsų lietuvių imigrantų reikalą. Čia tik noriu patiekti žiupsne
lį pirmųjų įspūdžių iš tos Kultūrinės Parodos, kurioje man teko daly
vauti, tuo tarpu tik pirmose dviejose dienose.
Kultūrinės Imigrantų Parodos atidarymas įvyko šio mėnesio 10 die
ną apie pusę devintos valandos vakaro. Prieš oficialų atidarymą puikiai
grojo mi!itarinés São Paulo policijos dūdų orkestras įvairias muzikos
partijas. Tas pats orkestras taip pat, atidarymo proga, išpildė Brazilijos
himną. Oficialų Kultūrinės Parodos atidarymą ir sveikinimo žodį tarė
São Paulo estado vice-gubernatorius p. Marin, kuris visų dalyvių buvo
palydėtas gausiais aplodismentais. Parodos atidaryme dalyvavo labai
daug žmonių, daugiausia įvairių tautų imigrantų. Ir čia kaip tik tenka

labai apgailestauti, Kad jų tarpe per mažai buvo musų tautiečių. Man
atrodo, kad apie šią parodą visa São Paulo lietuvių kulonija girdėjo ir
žinojo, bet tik per nepateisinamą apsileidimą praleido tokią puikią pro
gą visai veltui pamatyti tiek daug gražių dalykų, kaip puikią muziką,
įvairių tautų imigrantų mergaičių-gražuolių tipiškais tautiniais rūbais
pasipuošusių, pasirodymą (desfile) daug tautinių pavilijonų su exponais ir 1.1.
Antrąją parodos dieną dienos metu nedaug žmonių apsilankė, bet j
vakaro spektaklį, tai yra tautinių šokių programą prisirinko pilnutėlė
didžiulė auditorija. Tautinių šokių programą atliko vengrų, olandų,lie
tuvių ir ispanų grupės. Be perdėjimo reikia pripažinti, kad lietuvių „Rū
telės" grupė pravedė geriausiai. Tai didelis nuopelnas mūsų lietuvių jau
nuolių ir tų, kurie jiem vadovauja. Lietuviški tautiniai šokiai buvo vi
sos publikos entuziastiškai sutikti ir susilaukė gausių ir karštų aplodis
mentų. Tos mūsų jaunuolės ir jaunuoliai yra tikrai verti didelės pagar{<urje su pasišventimu tiek daug dirba lietuvių tautos ir Lietuvos
garbeL įspūdingas ir gražus pasirodymas buvo, parodos atidarymo proga, mQSŲ dviejŲ lietuvaičių Doris Kuniškytė ir Eliana Korsakovaitė,tik
rų gražu0(iųz kurios savo grožiu tikrai pralenkė visas kitas, imigrantų
grazUOies.
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MOŠŲ
ii Ri®^
J. E. Petraitis

Rio de Janeire liepos 15-21 die
nomis vyko tarptautinis P.E.N.
rašytojų klubo kongresas, kuriame dalyvavo ir atstovavo Lietuvai
prof. dr. Stasys GOŠTAUTAS, is
panu kalbos dėstytojas Bostono
universitete. Lietuvos atstovo dalyvavimas kongrese buvo labai
naudingas musu kraštui. Iškėlė
musu nelaisvės padėtį ir sužadino
domesį musu politiniais kaliniais.
Buvo, pavyzdžiui, iškeltas klausi
mas, ar tinka pasiusti moralinio
pritarimo telegrama žydui Šcaranskiui ir musu kankiniui Petrui
PETKUI. Balsavo prieš Bulgarija,
Jugoslavija ir Dramblio Kaulo
krašto atstovai. Tačiau dauguma
laimėjo - buvo išsiųsta telegrama
Šcaranskui ir Petkui į Maskvą,
nors jie kalinami totorių žemėj.
Telegrama paskelbta USA ir kitu
valstybių spaudoje.
Prof. St. Goštautas kongrese
turėjo progos supažindinti su Lie
tuva ir per Tomo Venclovos "Lie
tuviu Literatūros Konspektą" iš
verstą portugališkai. Jis taip pat
pasirodė M EC tv kanale, kalbėda
mas ispaniškai.
T. Venclovos "Lietuviu Litera
tūros Konspekto" portugališko
teksto 500 egzempliorių yra skir
ti São Paulo miestui, kad jie butų
išdalinti bibliotekoms, universite
tams bei kitom svarbiom institu
cijom ar jtakingiem asmenim.

Gero. Musu Lietuvos Redak.
ir Kutu Saleziečiams.

jubiliejinės pamaldos
ZELINOJ

Sekmadienį, rugpjūčio 19 d.,
11 valandos Mišias laikė jubiliatas
kun. MEČISLOVAS VALIUKEVIČIUS, prisimindamas savo vai
kystę Zelinoj ir šv. Juozapo baž
nyčioj prieš 25 metus laikytas sa
vo Primicijas. Su jubiliatu koncelebravo prel. P. Ragažinskas, kun.
Pr. Gavėnas ir kun. P. Urbaitis.
Per Mišias giedojo (net "Garbė
Dievui aukštybėse" ir "Tikiu")
jungtinis lietuvių choras.
Pamokslo metu jubiliatas prisi
minė, kaip anais laikais bažnyčia
būdavo pilna lietuvių, su giesmėm
ir maldom; ir visus ragino atsigai
vinti, atsinaujinti, atgaivinti pa
maldumo- ir lietuvybės dvasią.
Tačiau ir pats faktas, kad jubi
liatas laikė Mišias portugališkai ir
neįstengė pamokslo pasakyti lie
tuviškai, ir kad pamaldose beveik
nesimatė lietuvių jaunimo, aki
vaizdžiai liudijo (ir liudija), kad
nutautimas labai didelis — ir tarp
jaunosios ir senosios kartos atsi
veria kasdien vis didesnė spraga.
Ir nesimato konkrečių pastangų
tai spragai užkišti.
Po pamaldų ir pietų (pas p.p.
Baltaduonius) kun. Mečislovas
tuoj išskrido į Niteroi, kur 6 vai.
vakaro turėjo laikyti savo parapiečiams Mišias.
Pačių šventinimų metinės išpuo
la rugpjūčio 22 dieną. Ta proga
Niteroi numatytos didelės iškil
Rio de Janeire neseniai mirė a.a. mės.
Jubiliatui sveikinimai ir geriau
EMILIJA TUM0NYTÉ. Buvo ge
ra lietuvė ir uoli krikščionė-katali- si linkėjimai ir per šias ML-vos ei
lutes.
kė.

SKAITYTOJAI RAŠO...

Czestochowa
POLSKA
21 - 7 -19

Iki šiolei keliaujam laimingai
Dabar randamės Lenkijoje, kur ža
dam išbūti apie 10 dienų. Jau te
ko dalyvauti Šv. Mišiose Czestokowoj ir pamatyti Motka Boska Częstokowska stebuklingą paveikslą.
Buvome taip pat gražioje Kroku
voje Worzgarvoje ir kituose mies
tuose.
Linkėjimai nuo Aleksandro ir
Marytės.

30-osD S EMOS

Kviečiame draugus bei pažįstamus daly
vauti 30-os dienos Mišiose už

a. a MAGDALENĄ PAŠKAUSKA8TĘ
BARTKEVIČENĘ
rugsėjo 1 d. šeštadienį 19 vai. Šv. Kazimiero
parapijos koplyčioj.
ŠEIMA’

CIVIL- Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL - Falência, Concordata
Execução, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA - Imposto de Renda, ICM, IPI

KALBAMA LIETUVIŠKAI
ESCRITÓRIOS:

Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and. s/45 - Liberdade
- Fone: 279-5937
Horário: Das 9:00 às 11:00 e das 14:0ü às 18:00
Rua Campos Novos, 590 — Vila Zelina
Horário: Das 19:00 às 21:00

PARAMA LKB KRONIKOS
LEIDIMUI CRÔNICA DA IGREJA CATÓ
LICA NA LITUÂNIA išsiuntinėji
mo išlaidoms padengti prisidėjo:
V. Anastácio lietuviai
Cr. 363
Šv. Juozapo LK B-nė (per
kun. J. Šeškevičių)
Cr.1.000
Moinho Velho lietuviai Cr. 465
Per MALDŲ DIENĄ UŽ LIE
TUVĄ surinktos aukos skiriamos
CRÔNICA DA IGREJA CATÓLI
CA NA LITUÂNIA išsiuntinėjimo
-pašto išlaidoms padengti.
Jau ruošiamas spaudai 3-čias
KRONIKOS numeris portugališkai.

DR.
DR.

ALEKSAS
PAULO

K A L
KALI

A D V O GADO
Inventário, Despsjo Desquite, Divórcio, Processo
Crime, Processo Trabalhista, etc.

Rua XV de Novembro, 244
4° and. conj. 9
Tel. 37-8958
r

Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

ATEITININKŲ DĖMESIUI
Rugsėjo mėnesio 9 dieną, Tau
tos Šventės proga, Lituanikoje bu:
atidaryta ATEITININKU
PAUNKSNÉ. Visi ateitininkai: sen
draugiai, studentai ir moksleiviai
bei visi buvusieji ateitininkai kvie
čiami iškilmėse dalyvauti.

Vicente Vitor Bànys Ltda.
Inscr. Estadual: 104.519.6 J 7

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

C. R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 ■ (Res.274.1886)
São Paulo
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MŪSŲ ŽINIOS
SVENTKELIONÉ l PIRAPORA
Broliukai rengia šventkelionę
j Bom Jesus de Pirapora šventove.
Šventkelionė numatyta rugsėjo (se
tembro) 30 diene. Autobusai iš
vyks iš V. Zelinos, Mookos ir Ca
sa Verdės. Bilietai jau parduoda
mi, Kaina: 150 kruzeirų.

BRAZILIJOS LIETUVIU
KUNIGU VIENYBĖS POSĖDIS
Rugpjūčio 15 Brazilijos lietu
vių kunigų vienybės nariai susirin
ko šv. Kazimiero parapijos klebonijon savo eiliniam posėdžiui.
Pirmiausia buvo papildytas val
dybos sąstatas. Kunigui Antanui
Trimakui, valdybos sekretoriui,
išvykus Meksikon, jo vieton buvo
kooptuotas t. Vincentas Pupinis,
SJ, taip kad dabar valdyba prisis
tato šitaip: pirmininkas — kun.
Pr. Gavėnas, sekretorius — t. V.
Pupinis, iždininkas — prel. P. Ragažinskas.
Buvo pasitarta jaunimo pasto
racijos reikalais; apžvelgta Riode
Janeiro lietuvių parapijos stovis ir
ateitis; nutarta ieškoti pastoves
nių LKB Kronikos vertėjų ir jos
isTeidimo finansuotojų.
Paskui pasidalinta informacijo
mis: iš Aparecidos maldininkų pa
rašytas laiškas Popiežiui, jo pra
šant paskelbti pasauliui "Lietuvos
dieną"; Brazilijos vyskupų konfe
rencijoj yra svarstomas būdas pa
siųsti j Lietuvą 5.000 egzemplio
rių Šventojo Rašto; yra numaty
tas plataus masto pašaukiminis
sąjūdis, kurio iniciatyvos imtųsi
lietuviai saleziečiai; iškeltas reika
las įsigyti naują spaudos mašiną
lietuviškai spaudai pagerinti.

Ll ETŲ VOS DIENA

LITUANIKĄ GALIMA PASIEK
TI AUTOBUSU
Atibajos vietinio susisiekimo
autobusas tris kartus per dieną
ateina iki Lituanikos. Autobusas
iš Atibajos (Rodoviária) išeina
6 vai., 12,30 ir 18 vai. (Autobu
so vardas "Bairro de Uzina").
Už valandos laiko nuo išėjimo,
grjždamas. sustoja prie Lituani
kos.

ar per Lietuvos atstovą prie Šv
Sosto
Sig. Stasys Lozoraitis Jr.
Via Po, 40
00198 R o m a — Itália

Šio ML numero

GARBES
inžinieriai

VYTAS BARANAUSKAS
EDVARDAS UMARAS
ALEKSANDRAS VALAVIČIUS
Laimingai sugrįžę is
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO!

ML Administracija

PASINAUDOKIM LITUANIKA
Lituanika turi vietą piknikams
tiek mažesnei ar didesnei grupei
žmonių, tiek privačiai šeimos pik
nikui. Tuo pasinaudoti gali visi
lietuviai be jokio atlyginimo. Te
reikia tik pranešti apie važiavimą!
ir pasiimti sanitarinių įrengimui
raktą. Gali naudotis miškeliu, ten
įrengtais stalais, "churrascaria" ir
didele pastoge nuo lietaus ar sau- •'
lės pasislėpti.
Išvykų name galima praleisti
savaitgalius ar atostogas (už simbolišką atlyginimą, švaros palai-j
kymui) pavieniui ar šeimomis.
Šis namas turi dvidešimts lovų.
Svečiai gali naudotis virtuve su
indais ir puodais, prausyklomis
ir sale-pastoge. Reikia atsivežti j
lovos baltinius.
Svečių namas priima svečius
duoda butą maistą ir kitus patar-,
navimus. Važiuojant nereikia nie
ko atsivežti.
Visi svečiai turi užtektinai vietos pasivaikščiojimui, didelę ramy-^
bę poilsiui ir gražią apylinkę-akims ||
pasiganyti.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ0
KALENDORIUS
Rugpjūčio 19: Moinho Velho
Rugsėjo 9: bendra visų malda
Spalio 14: Bom Retiro
Lapkričio 18: Agua Rasa
Gruodžio 9: Jaçanã
Gruodžio 16: Moóca

São Paulo lietuviai, nuvykę me
tinei šventkelionei į Marijos šven
tovę Aparecidą, parašė Popiežiui
laišką, prašydami, kad paskelbtų
.seesaw
pasauliui LIETUVOS D I EN Ą (galimai 2. Advento sekma VEIKLOS KALENDORIUS 1979 M.
dienj, prieš Kalėdas).
Rugsėjo 2 d. ŠILINĖS ir TAUTOS
Reikia, kad viso pasaulio lieti
DIENA Šv. Kazimiero parapijoj.
viai imtųsi iniciatyvos šį prašym,
Rugsėjo 9 d. TAUTOS ŠVENTĖ paremti savo ir kitų raštais, ar tie
LIETUVIŲ DIENA Lituanikoj, rengia
siogiai į Šv. Sostą
00120 CITTÀ DEL VATICANO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOT

B r. Liet B-nė.
Rugsėjo 23 d. PAVASARIO ŠVEN
TĖ Lituanikoj, rengia Brazilijos Liet
Jaunimo S-ga.

Spalio 12—13 d. B AZARAS ir prog
rama V. Zelinoj, rengia L.K.Mot D-ja
Spalio 21 d. SPAUDOS ŠVENTĖ.

Prašymas šią iniciatyvą parem
Gruodžio 31 d. NAUJŲ METŲ Su
ti buvo pasiųstas ir Brazilijos Vys tikimas.
kupų Konferencijai — CNBB, ku
Pastaba: Visos organizacijos yra pra
rios pirmininkas yra kard. Dom
šomos savo veikimui pramatytas datas
Ivo Lorscheiter,
Jjungti j šj veiklos kalendorių.

RUGSĖJO (Setembro) 2 DIENA

ir

TAUTOS

DIENĄ

Šv. Kazimiero parapijos patalpose

PROGRAMOJE:
- 16 vai.; trumpa procesija

- Mišios už Marijos mylimą Lietuvą
(su giesmių palyda)

- religiniai tautinis minėjimas
- vaišės (bufetas) - pasižmonėjimas

Tai visų

lietuvių

MALDOS ir SOLIDARUMO
D

E

N

A

- Mišių Casa Verde tą dieną nebus - jos per
keltos j antrą sekmadienį, rugsėjo 9 d., ;
X. 16,15 vai.

NOSSA LITUÁHU

AMJSLI
LIETUVAI
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