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LKB KRONIKA NR. 37
Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam! - Trakų pilies vizijoj. Dail. M. Ivanauskas

PRIKELKIME LIETUVA!
Šiuo metu Lietuvoje vyksta di

deli susirūpinimą .keliantys vi
diniai socialiniai procesai, atsi-’ 
randantys dėl bedievybės plitimo 
ir vis gilėjančios žmonių sąmonė
je idėjinės tušturnps. Si tuštuma, 
nesant kilnių paskatų, labai grei
tai užpildoma primityvių instink
tų tenkinimo poreikiais, kurie 
paskui save nusitempia ir visą vi
dinį žmogaus gyvenimą: pakrin
ka moralė, ištyžta valia, tauti
niai idealai iškeičiami į pigius 
malonumus ar miesčionišką gy
venimo būdą.

Šie pakitimai, įvykę žmonių 
sielose, viešajame tautos gyveni
me materializuojasi tokiomis ją 
žudančiomis., blogybėmis, kaip 
nepilnamečių - nusikalstamumo 
didėjimas, ištvirkavimas, vene
rinių ligų plitimas, abortai ir na
tūralaus gyventojų prieauglio 
mažėjimas, masinis alkoholiz
mas bei katastrofiškas šeimų iri
mas. Tuo pačiu metu susi
kuria kovingos, Šias blogybes tei
sinančios bei platinančios, ideo
logijos, kurių atstovai ateisti-
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nio auklėjimo fone ne tik blogu 
pavyzdžiu, bet dažnai ir brutalia 
prievarta demoralizuoja ne taip 
stiprios valios žmones ir ypatin
gai jaunimą.

Šeima visais laikais buvo.pa
grindinė religijos _ dorovės nor
mų perdavėja ir jaunosios kar
tos auklėtoja. Dabar gi jai vis 
sunkiau sekasi priešintis tvirki
nančiai aplinkos blogio įtakai. 
Kas suskaičiuos, kiek tikinčių tė
vų verkia dėl šunkeliais nuėjusių 
vaikelių? Netvirtos, išsiskyrusios, 
girtuokliaujančios ar netikinčios 
šeimos.dar mažiau pajėgios tin
kamai doroviškai auklėti savo 
vaikus. Tuo būdu sekančiose kar
tose galima tikėtis vis daugiau 
skyrybų ir dvasinio pakrikimo. Ir 
niekas negali pasakyti, ar šitaip 
"progresuodama” mūsų tauta ne
nusiris iki visiško savęs sunaiki
nimo ir išnykimo.

Tiesa, daug paguodos ir vilčių 
teikia vis labiau besiplečiantis 
tautos dvasinis atgimimas, «ypač 
jaunimo tarpe. Tai žmonės su
prantantys, kad tiesos, tikėjimo

kuri

labui.

Šio „Mūsų Lietuvos” numerio leidėja yra
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Tautos Šventės proga
Sveikina šiame krašte gyvenančius lietuvius ir kviečia
visus jungtis prie bendro darbo mūsų brangios tėvynės

Tegul meile Lietuvos dega mūsų širdyse.
Braz. Liet. B-nes Valdyba

ir Tėvynės labui jokia auka nėra 
per didelė ir tai įrodantys savo 
gyvenimu. 4

Tačiau išgelbėti mus nuo pra
žūties gali tiktai visos tautos dva
sinis atgimimas. Žinoma, esant 
dabartinei būklei, tai būtų pana
šu į stebuklą, bet mums, tikin
tiems Apvaizdos visagalybe, ste
buklas reiškia ne kažką negali
mo, o tai, ką mes realiai galime 
pasiekti. Juk mums tam yra duo
tos ir specialios .priemonės — 
malda ir atgaila, kurių galią 
daugelis iš mūsų galime paliu
dyti savo asmenine patirtimi. 
Tad jeigu sugebėjome žemiš
kiems valdovams pasiųsti mani
festą su 'Í7W0 parašų, tai ar ne
atėjo jau laikas siųsti "peticiją” 
Dangiškajam Tėvui? Juk Jo ausys 
labai jautrios mūsų prašymams. 
Tik melskimės, pasitikėdami Jo 
gailestingumu, ir mums nebus 
atsakyta.

Mūsų yra labai daug ir esame 
didelė jėga. Susivienykime ir pa
kilkime į dvasinę kovą! Tenelie- 
ka nei vienos parapijos, nei vieno 
kaimelio, iš kur nesklistų prašy
mai į Visatos Valdovą!

Gavėnia kaip tik ir sudaro pro
gą pradėti tą kovą.

Todėl kviečiame mūsų tautos 
dvasinio atgimimo intencija, o 
taip pat ir visų pasaulio tautų, y- 
patingai tų, kurių dvasinė padė
tis sunkiausia,' atgimimo inten
cija per visą šių metų gavėnią at
gailos dvasioje:
, a) nevartoti nė lašelio alko
holio jokiomis progomis, nes per 
alkoholį padaroma daugiausia 
nuodėmių ir jis labiausiai smuk
do žmogaus asmenybę.

b) susiorganizuoti, kad /kiek
vienoje Lietuvos parapijoje būtų 
kalbamas kadien privačiai ar baž 
nyčioje šv. Rožančius aukščiau 
minėta intencija;

c) visi galintieji šia intencija 
kuo dažniau tepriima šv. Komu
niją.

Prie šios blaivybės akcijos, so
lidarizuojantis su mūsų tikslais, 
kaip protestą prieš įsigalėjusį iš
tižimą ir kad pajustume mūsų 
vienybės jėgą, kviečiame prisi
jungti ir visų kitų tikėjimų geros 
valios žmones, o taip pat ir ne
tikinčiuosius, kuriems brangi mū
sų tautos ateitis

šitaip olandų karikatūrminkas parodė Lenkijos vyriausybės ir Bažny
čios santykius po 35 metų komunistų valdymo.

1 .ietuvos nacionaline 
M.Mažvydo biblioteka
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AR GRĮŠIM Į KATAKOMBAS?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 36

Tarybinė valdžia turi ne tik 
pripažinti, bet ir praktikoje ne
varžyti bent esminių žmonių 
bei tikinčiųjų teisių.

Todėl Lietuvos katalikai ne
prašo Bažnyčiai kokių nors pri
vilegijų, bet reikalauja bent šių 
elementariausių sąlygų, kuriose 
ji galėtų išsilaikyti, o ne palaips
niui būti naikinama.

Pagrindiniai reikalavimai ate
istinei valdžiai:

Nedelsiant atšaukti ir neversti 
vykdyti antikonstitucinių, anti
humaniškų, visiškai nesiskaitan
čių su krikščioniška pasau
lėžiūra ir morale įstatymų, prieš
taraujančių tarptautiniams Tary
bų Sąjungos įsipareigojimams. 
Tarp tų įstatymų ypatingai svar
būs 1976. VII. 28 ir 1966. V. 12 
ATP įsakai, kurių' vykdymas 
reikalauja tiek iš katalikų dvasi
ninkų, tiek iš tikinčiųjų rim
tai nusikalsti sąžinei bei Bažny
čios įstatymų reikalavimams.

Nedrausti katekizuoti vaikus.

Nekliudyti ligoniams bei 
mirštantiems teikti sakra
mentus.

Nekliudyti atlikti religines 
apeigas ir teikti sakramentus už 
aptarnaujamos bažnyčios ribų.

Netrukdyti veikti Kunigų 
seminarijai, kad ji galėtų laisvai 
savo nuožiūra priimti kandida
tus. Vyskupams leisti laisvai 
skirti tinkamus dėstytojus Kuni
gų seminarijai. Nedemoralizuoti 
seminarijos auklėtinių, siekiant 
juos užverbuoti KGB agentais; 
nekliudyti pašalinti iš seminari
jos netinkamus kunigų luomui 
auklėtinius. Nesikišti į vyskupų 
ir kunigų skyrimus.

Atidaryti bažnyčias ir leisti 
laisvai darbuotis kunigams tose 
vietose, kur yra katalikų, pvz.: 
Noyosibirske, Omske, Tomske, 
Irkutske, Minske ir kitose Tary
bų Sąjungos vietose.

Lietuvoje turi būti atidarytos 
bent šios istorinės ir pastoraci
nės reikšmės turinčios bažny
čios: Vilniaus Katedra, Šv. Kazi
miero, Kauno Įgulos bei Klaipė
dos bažnyčios.

Leisti statyti bažnyčias naujai 
sukurtose didžiųjų miestų gy
venvietėse Vilniuje, Kaune, Pa- 
nėvėžyje, Šiauliuose ir Elektrė
nuose.

Leisti katalikiškąją spaudą: 
katekizmus, svarbesnio religinio 
turinio knygas, katalikiškus laik
raščius, kurių turinys nebūtų 
žalojamas cenzūros.

Laisvai leisti tikintiesiems 
lankyti bažnyčią ir priiminėti 

sakramentus.
Jei net tokių esminių teisių 

nepavyktų išsikovoti, Tarybų 
Sąjungos ir Lietuvos katalikams 
belieka viena išeitis — kata- 
kombinė veikla.

Norėdama užgniaužti kata- 
kombinėse sąlygose veikiančią 
ateistų nepajėgiamą sukontro
liuoti Bažnyčios pastoraciją, ta
rybinė valdžia gali vėl griebtis 
kraštutinių priemonių: areštų, 
teismų, kalėjimų ir žudynių. 
Tuomet jie bus priversti parody
ti tikrai nežmonišką savo veidą. 
Aišku toks jų elgesys bus pa
smerktas ne tik pasaulio tikin
čiųjų, bet ir žmogiškumo nepra
radusių Vakarų komunistinių 
partijų.

Mes norime taikos, pagrįstos 
teisingumu. Tačiau Bažnyčia iš 

. savo prigimties negali gyventi 
taikoje su moraliniu blogiu, me
lu, Dievo neapykanta. Tačiau 
mes gyvai jaučiame, kad taikos 
sutartys su blogiu, su melu yra 
kapų tylos sutartys. Kova su blo
giu visomis įmanomomis prie
monėmis yra Kristaus įpareigoji
mas mums visiems.

Kaunas, dail. K. Krasausko paveikslas
L*---- - --------------------------------- -----------------

Lietuvos katalikai išmoko ko
voti su ateistais. Net ir Lietuvo
je, sutikę griežtą kunigų tikin
čiųjų pasipriešinimą, jie privers
ti nusileisti.

-o-
Lietuvos kunigai ir tikintieji iš 

Apaštalų Sosto nuoširdžiai lau
kia:

Kad nebūtų nuolaidžiaujama 
ateistinėms valdžioms, kenkian
čioms pastoracijai.

Kad Rytų Europos tikinčiųjų 
reikalai būtų pavesta tiems as
menims, kurie geriau pažįsta 
ir supranta Tarybų Sąjungos ti
kinčiųjų gyvenimo sąlygas.

Kad visokiais būdais būtų re
miama tiek viešai, tiek ir ka- 
takombiniu būdu veikianti Baž
nyčia, — kad būtų suteiktos vi
sos privilegijos ir teisės, kurias 
turėjo pirmaisiais amžiais perse
kiojama Bažnyčia, ypač kad ka- 
takombiriei Bažnyčiai būtų pa
skirti hierarchai.

Kad nebūtų skiriami ateistinei 
valdžiai nuolaidžiaujantys vys
kupai ir dabar esantieji ordina
rai būtų įpareigoti ginti Bažny-
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čios teises ir nedaryti nuolaidų, 
nesiderinančių su krikščioniš
kąja pasaulėžiūra, dorove, kano
nų nuostatais; kad nusikaltusie- 
ji Bažnyčios drausmei ar kenkę 
Bažnyčiai būtų atleisti iš parei
gų ar atitinkamai nubausti pagal 
kanonų normas.

Kad dar energingiau, vienin
giau, labiau organizuotai būtų 
kviečiami viso pasaulio tikin
tieji ir geros valios žmonės už
stoti visomis efektingomis prie
monėmis persekiojamus visos 
Tarybų Sąjungos tikinčiuosius.

-o-
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 

tikinčiųjų būklės nušvietimas 
naujai išrinktam Šventajam Tė
vui, Katalikų Bažnyčios vysku
pams ir visiems broliams tikin
tiesiems sudarys ryškesnį vaiz
dą, kokie mūsų džiaugsmai ir 
vargai, kokie mūsų lūkesčiai.

Mūsų kraštams parodytas 
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 
rūpestingumas, užuojauta ir tė
viškos paguodos žodžiai sukėlė 

mumyse daug džiaugsmo ir 
giedrios vilties nuotaiką. Tiki
mės, kad baigsis ateistams nuo
laidžiavimo laikai. Mes juntame, 
kad Šventasis Tėvas pradėjo kal
bėti persekiojamos mūsų 
Bažnyčios lūpomis ir kad mums 
padės visomis įmanomomis 
priemonėmis. Iš pirmųjų jo pon
tifikato žodžių galima spręsti, 
kad jis supranta mūsų veiklos 
sąlygas. Jam.bus suprantamas ir 
iki šiol išgyventas širdies skaus
mas ir nesistebės mūsų pastabo
mis tais klausimais, su kuriais iš 
dalies jam pačiam teko susidur
ti, ypač ganytojaujant Krokuvoje.

Šią Tarybų Sąjungos ir Kata
likų Bažnyčios būklės analizę 
ir kreipimąsi į Apaštalų Sostą, 
viso pasaulio katalikų vyskupus, 
tikinčiuosius ir visus geros va
lios žmones mes rašėme bei re
dagavome ne ramiai sėdėdami 
bibliotekoje, bet kiekvienu mo
mentu laukdami kratų, arešto ar 
teismo. Tikimės, kad mūsų bal
sas bus išgirstas ir išklausytas. 
Mes esame ir būsime ištikimi 
Kristui, Bažnyčiai ir Šventajam 
Tėvui. Nuolatinėse savo mal
dose prašysime Jo Šventenybei 
jėgų sėkmingai atlikti Apvaizdos 
skirtą misiją.

PARAMA LKB KRONIKAI 
LEISTI

CRÔNICA DA IGREJA CATÓLI
CA NA LITUÂNIA išsiuntinėji
mo išlaidoms padengti prisidėjo: 
V. Anastácio lietuviai . . .Cr.363 
Šv. Juozapo LKB-nė 1.000 
Moinho Velho lietuviai . . . 465 
Campinas lietuviai............ 400
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PiliC» SPAUDA
Ilgas "Le Monde" dienraščio straipsnis

Paryžius. - Vyskupo Juozapo 
Matulaičip Labuko mirtis vėl at
kreipė užsienio spaudos dėmesį į 
sunkią Lietuvos katalikų Bažny
čios padėtį. Tarp kitų didžiųjų 
Vakarų laikraščių, informaciją 
apie vyskupo Labuko mirtį paskel 
bė įtakingasis Paryžiaus dienraš
tis “Le Monde”, trijų skilčių 
straipsnyje apžvelgdamas dabar
tinės Lietuvos katalikų Bažny
čios ir jos tikinčiųjų problemas. 
Prancūzų dienraštis rašo, jog 
daugiau negu trys ketvirtadaliai 
Lietuvos gyventojų yra katalikai, 
kurių dauguma, nežiūrint jau ke
lis dešimtmečius trunkančių sun
kių persekiojimų, yra praktikuo
jantys. Bažnyčia, tačiau, susidu
ria su dideliais sunkumais, siek
dama tikinčiuosius religiniai ap
tarnauti. 1940-ais metais, kai Lie
tuva buvo įjungta į Sovietų Są
jungą, Lietuvoje buvo 1.580 kuni
gų. Dabar gi kunigų skaičius yra 
per pusę sumažėjęs. Nemažai pa-

Planai nužudyti 
r 

vyslcupą Marcinkų 
Roma. — Turino laikraštis La 

Stampa ir komunistų partijos 
dienraštis '“L’Unita” paskelbė, 
kad Raudonosios Brigados vado
vybė planavo pagrobti ar nužu
dyti įtakingą amerikietį vyskupą 
Paulių Marcinkų iš Cicero III. 
•Kada policija suėmė Romoje bri
gados narius Valerio Morucci ir 
Adriana Faranda, jų bute rasta 
įvairių planų, dokumentų, ku
rie sukėlė įtarimą, kad suimtieji 
prisidėjo prie Italijos premjero 
Aldo Moro pagrobimo ir nužu
dymo. Tarp dokumentų rasti 
vyskupo Marcinkaus gyvenamos 
vietos “Villa Strich” planai, jo pa
tiek darbo dienos įpročiai, laikas! 
•kada jis išvyksta ir sugrįžta. Ro-| 
mos policija sustiprino patruliavi- i 
mą prie vyskupo Marcinkaus na- j 
mų.

Ta proga UPI rašo, kad vys
kupas, vadovaująs Vatikano finan
sinei įstaigai, buvo artimas po
piežiaus Pauliaus Vl-tojo drau
gas, važinėjęs su juo į tolimesnes 
keliones. Vyskupas Marcinkus pa
lydėjo ir dabartinį popiežių Jo-
ną Paulių II-jį į Meksiką ir Lenki
ją. Vyskupas Marcinkus laikomas 
vienu svarbiausių vyrų kompli
kuotoje Vatikano hierarchijoje, 
rašo URL

MŪSŲ LIE
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rapijų jau nebeturi savo kunigo. 
Nei viena iš šešių Lietuvos vys
kupijų nėra valdoma vyskupo or
dinaro. Vis dar neišspręsta yra ir 

.Vilniaus vyskupijos problema. Lie 
jtuvos tikintieji, rašo dienraštis 
:“Le Monde”, raštais ir peticijo
mis su tūkstančiais parašų (dien
raštis čia ypač primena 17-kos 
tūkstančių Lietuvos katalikų pa

prašytąjį raštą), kreipiasi į sovie
tų valdžią, reikalaudami, kad bū
tų atstatyta .religinė ir kultūrinė 
laisvė, kad tikintieji galėtų reli
giniai auklėti savo vaikus, kad 
kunigam būtų leidžiama nevar
žomai atlikti religinę tarnybą, 
kad būtų išlaisvinti sąžinės kali
niai. Jau eilę metų yra spausdi
namas pogrindžio leidinys “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios .Kroni
ka”. Dienraštis “’Le Monde” taip 
pat primena, kad, išrinkus Popie
žium Joną Paulių II-jį, penki lie
tuviai kunigai įsteigė Tikinčių
jų teisių gynimo katalikui komi
tetą, kurio nariai Popiežiaus ke
lionės į Lenkiją išvakarės^ krei
pėsi į Šventąjį Tėvą, prašydami, 
kad savo maldingosios kelionės 
metu prisimintų, paremtų ir 
apgintų Lietuvos tikinčiuosius. — 
Primindamas du ištremtuosius 
Lietuvos vyskupus — vyskupą 
Steponavičių ir vyskupą Sladke
vičių —- Paryžiaus dienraštis pa
kartoja plačiai pasaulio spaudoje 
nuaidėjusi spėliojimą, kad Vil
niaus vyskupas Julijonas Stepona
vičius esąs paskirtas kardinolu 
“in p^nre“.

PALAIDOTAS 
fôPhL ŠKIRPA

. Š. m. rugpjūčio 18, šeštadie
ni, 3 v. p. p., Vašingtone mirė 
a. a. Kazys Škirpa — pirmasis 
Lietuvos kūrėjas-savanoris, ka
rininkas, diplomatas, min. pir
mininkas (sukiliminės vyriau
sybės). Velioniui buvo daroma 
inkstų operacija, kurios jo šir
dį; neatlaikė.

Velionis buvo 84 metų am
žiaus (gimęs 1895. II. 18) Nama- 
jūnų k., Saločių vis.. Biržų aps. 
Mokslus ėjo Latvijoje, Rusijoje, 
Šveicarijoje. Belgijoje. Aktyviai 
reiškėsi Lietuvos nepriklauso
mybės kovose, dalyvavo politi-
niame jos gyvenime kaip kari
ninkas ir kaip diplomatas. Pra
sidėjus II D. karu5 velionis siū
lė Lietuvos vyriau. > bei pasinau
doti proga ir karimu žygiu atsi
imti Vilnių Vokiečiu okupaci-
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Pagerta arkivyskupas Sahih
Liepos 2 d. §v. Petro bazili

koje Vatikane kardinolas Sergi
jus Pignedoli, popiežiaus Jono- 
Pauliaus II pavestas, konceleb- 
racinių šv. Mišių metu įteikė 
specialų arkivyskupo jurisdik
cijos ženklą — palijų pirmajam 
Amerikos lietuviui arkivysku
pui Charles-Kazimierui A. Sa- 
latkai. Palijus yra 6 cm apskri
timą sudaranti baltos vilnos 
juosta, popiežiaus pašventinta 
šv. Petro ir Pauliaus šventėje. 
Liturginėse apeigose palijus už
dedamas ant arnoto ir yra sim
bolis ryšio, jungiančio arkivys
kupus su popiežiumi. Arkivys
kupas Charles A. Salatka jau 
1977 m. buvo paskirtas Oklaho
ma City arkivyskupu, bet tik 
paskutinės konsistorijos metu 
ši garbė jam buvo popiežiaus 
suteikta. Liepos 4 d. arkiv. C. 
A. Salatka dalyvavo bendroje 
audiencijoje ir turèjX progos 
susitikti su popiežiumi Jonu- 
Paulium II ir padėkoti už su
teiktą garbę. Ta proga arkiv. 
Salatka taip pat buvo pagerb
tas šv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje, kur jis buvo apsistojęs 
“Villa Lituania” — svečių na
muose. Arkiv. Salatka yra kilęs 
senųjų Amerikds lietuvių atei
vių šeimoje ir neblogai kalba 
lietuviškai, nors nuolat 'dirba 
amerikiečiu kataliku sielovado
je. Jis nepamiršo Lietuvos ir 
atidžiai seka lietuviškojo gyve

jos metu bandė paveikti Vokie
tijos vyriausybę, kad duotų Lie
tuvai nepriklausomybe, organi
zavo Lietuviu Aktvvistu Frontą, 
bet vokiečių Gestapo buvo su

J

nimo apraiškas (yra “Tėviškės 
Žiburių” skaitytojas).

Bendroje trečiadienio audien
cijoje liepos 4 d. daugiau kaip 
30.000 maldininkų tarpe Šv. 
Petro aikštėje dalyvavo ir apie 
20 Kanados lietuvių grupė. Ka
nados lietuviai maldininkai l 
prieš tai penkias dienas lankėsi 
Lietuvoje ir tenai susitiko su 
savo artimaisiais. Bendroje au
diencijoje popiežius Jonas-Pau- 
lius II viso pasaulio maldinin
kams pristatė birželio 30 d. kon
sistorijoje naujai paskirtus kar
dinolus. “Jų tarpe, — kalbėjo 
popiežius, — vienas palieka “in ■ 
pectore” — (mano širdyje), lau
kiant dieviškosios Apvaizdos 
sprendimo, kad kurią nors die
ną būtų leista paskelbti ir jo 
pavardę”. Visų lietuvių širdyse > 
tie popiežiaus žodžiai nuskam- j 
bėjo kaip didžios vilties ženk
las. kad nepaskelbtasis kardino
las gali būti vienas iš Lietuvos 
vyskupų. Tą viltį netiesiogiai 
patvirtina didžiosios pasaulinės 
spaudos dienraščiai, radijo ko- ' 
mentatoriai ir net paskiri dva
siškiai. šventasis Tėvas toliau 
pažymėjo, kad su naujaisiais 
kardinolais dabar jų kolegijoje 
yra 135: 70 Europoje, 40 Pietų į 
ir šiaurės Amerikoje, 12 Afri
koje, 10 Azijoje ir 3 Australi
joje bei Okeanijoje.

Kl. Razminas

imtas ir kalinamas. Po karo per
sikėlė į Airiją, vėliau — į JAV, 
kur dirbo kongreso biblioteko
je. Pasitraukęs į pensiją, rašė 
atsiminimus.
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Kun. Mečislovas Valiukevičius gimė São Paule, V. Zelinos parapi
joj, 1926 m. liepos 17 dieną. Jo tėvai — Vladislovas ir Ona Valiukevi- 
čiai - susipratę lietuviai ir sąmoningi katalikai.

19 metų vaikinas įstojo j kunigų seminariją Ipirangoj, kur išėjo filo
sofijos kursą, o teologijos kursą užbaigęs Rio de Janeire, ten ir buvo 
įšventintas kunigu 1954 m. rugpjūčio 22 dieną.

Tuoj kapelionas, internato direktorius, jaunimo organizacijų JOC, 
JEC, JUC dvasinis globėjas.Po metų paskirtas São Gonçalo parapijos 
vikaru, sutvėrė kelias krikščionių grupes, iš kurių vėliau išaugo kelios 
dabartinės parapijos.

Jo iniciatyvos nuolat plečiasi. Suruošia 1-ąją Biblijos procesiją, da
lyvaujant ir protestantams; surengia 1-ąją Rio de Janeiro valstijoj 
Šventraščio parodą, išstatydamas retas Šventraščio laidas; São Gonça
lo mieste išdalina šeimose 5.000 egz. Naujojo Testamento, įvesdamas 
taip pat Šventąjį Raštą į valdžios atstovų rūmus, teismų sales bei kitas 
viešas institucijas, kas iššaukia jam vietos vyskupo ir net Nuncijaus 
pagyrimą, o São Gonçalo valsčiaus valdyba jį apšaukia São Gon- 
ęalo garbės piliečiu.

Paskirtas São Sebastião Niterói klebonu, kuria Pauliaus VI-tojo se
minarija suaugusiems pašaukimams ugdyti (iš kurios jau išėjlo įšventin
ti 14 kunigų) ir Fatimos Marijos seselių vienuolija, kuri jau pasklidusi 
ne tik Brazilijoj, o ir užjūry (Fatimoj, Romoj, Paryžiuj).

Kun. Mečislovas iš arti galėjo sekti Vatikano II susirinkimo darbus, 
būdamas savo arkivyskupo sekretorium Romoje. Gi pačiai Brazilijai 
atsidūrus ant didelės suirutės, dalyvavo rr vadovavo sąjūdžiui dėl Bra
zilijos atsikratymo nuo komunizmo raugo. Pirmininkaudamas Rio lie
tuvių komitetui imigracijos 50-mečiui paminėti, išgavo iš valdžios pa
ramos ir lengvatų, kad pats paminėjimas kuo įspūdingiau pavyktų.

Su Šv. Sosto Nuncijum suplanavo Brazilijos tautinę pašaukimų die
ną ir tautinę šventkelionę į Fatimą apsireiškimų 50-mečio proga.

Niteroi valsčiaus valdyba už nuopelnus jį pakėlė į Niteroi piliečius, 
o jo jubiliejaus diena buvo oficialiai paminėta ir įrašyta i, oficialius po
sėdžių nutarimų aktus.

Kun. M. Valiukevičius turi svarbių planų, kuriuos rjccasi pristaty
ti pačiam Popiežiui, nuvykęrį Romą spalio mėnesį.

T' ' ' PG

Gyvenime dažnai pasigendame didžiųjų dvasios galiūnų, todėl vis 
grįžtama į praeitį: „O, tai buvo epocha šventųjų,... O, tai buvo epocha 
genijų..."

XX-jo amžiaus žmogus idėjų ir socialinės padėties kontrastuose, 
dažnai pasimeta — išoriniu aspektu veikiamas stengiasi prilygti savo 
gyvenimo būdu prie vadinamų ,,didžiųjų aristokratų" - prie tų, kurie 
dažniausiai turi paveldėję ne vien materialines gėrybes, bet ir visą iš
siauklėjimą.

Toks sekimas buvo ir mūsų krašte prieš antrąjį pasaulinį karą. Lie
tuva, faktiškai, neturėjo savo aristokratinio elito, kaip jį turėjo Rusija 
(iki 1917 m. revoliucijos), arba Vakąrų Europos kraštai. Todėl buvo 
ieškoma „didvyrių" istorinėje praeityje. Mūsų himną sukūręs dr. Vin
cas Kudirka pabrėžia: „...Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia..."

Atrodytų, kad tik praeityje teturėjome didvyrius.
Tačiau įsigilinus j kitą to paties autoriaus eilėraštį pajuntame ir įsi

gyvename j jo gilią prasmę:
“ Ve tas yra didis, p riet ka milijonai
Prispausti retežiais zemvn pairas lenkia.
O dvasioje keikia, didžiais ne tironai.
Kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia.
Tik tas yra didis, kurs gvvasti savo
Paskyrė teikimui lik artimiems laimes.
Kuris didžius darbus žmonijai aukojo.
Prieš ka svietas klaupia su dėkui, ne is baimes.

Galingas tas. kurs be kraujo gal skleisti 
Tarp svieto brolyste is krašto i kraštu.
Kurs vargdieniams duoda ju strėnas atitiesti. 
Palengvindamas sunkia gyvenimo našta.

Lietuvių tauta turėjo ir tebeturi savo didvyrius, galiūnus, kurių var
dai yra įamžinti tautos istorijos analuose. Turime net savo šventuo
sius — šv. Kazimierą ir palaimintąjį Rudaminą.

Ne vien praeitimi, galime didžiuotis. Daug dvasios galiūnų gyveno 
mūsų tarpe ir tebegyvena — jie čia pat šalia mūsų, tik jų nepastebime, 
nes kuklumas užgožia jų nuostabių asmenybių vertybes.

„Dievas pasirinko kas pasauliui atrodo silpna, kad sugėdintų galiū
nus, taip, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą" (I Cor. 19- 
20).

Tokiu „didžiosios širdies galiūnų” tarpe yra ir kuklus jaunuolis lie
tuvis Petras Perkumas miręs 1937 m., vos 20 metų amžiaus, šv. Jono 
Bosco sekėjas. Palaidotas Italijoje, toli nuo savo gimtinės žaliųjų lan
kų, kur vaikiūkštis ganė galvijus, kur motinos šiltas glėbys sušildydavo 
suskelėjusias kojytes... kur Apvaizdos palaimoje brendo gilaus tikėji
mo grūdas ir tvirtas ryžtas įgyvendinti jaučiamą misininko pašaukimą, 
sekant vyresniojo brolio Antano pėdomis.

Jo trumpas gyvenimas turėtų būti pavyzdžiu daugeliui, šių dienų 
jaunuoliams, ypač tiems, kurie pasimetę nesuranda "gyvenimo pras
mės" ir dirbtinomis priemonėmis ieško užgniaužti savyje nerimą, už
merkę akis prieš skausmą, kurį neša kitiems, prieš daromą sau pačiam 
žalą.

Jo pavyzdys turėtų būti ir tiems "didvyriams”, kurie savo išdidume 
ir savimeilėje nemato ištiestos rankos prašančios pagalbos, negirdi naš
laičių aimanos. Jų užkietėjusi širdis nežino nei gailesčio, nei atlaidu
mo - jie praeina gyvenime be pėdsakų.

Vertėtų atkreipti daugio dėmesio j tuos kasdieninius žmones, į 
tuos „silpnuosius", kurių stiprybė ir visas turtas tėra jų geri darbai. 
Toks buvo ir Petras Perkumas, pats apie save pasakęs, kai jo mažu 
ūgiu stebėjosi bendrakeleiviai drauge važiuoją traukiniu:... i* esi/ ilgiu 
dar mažas, bet turiu didele sirdi".

Šitoje knygelėje, kaip tik skaitytojas susipažins su tuo „dvasios ga
liūnu", gyvenusiu prieš 40 metų, kurio atminimas yra įamžintas pa
šaukimo draugų atmintyje sekant jo pavyzdžiu.

Halina Mošinskienė

"Petras Perkumas" knygos įvade.
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Marijos apsireiškimas, pirmas žinomas 
Europoj, įvyko 1608 metais Šiluvoj. 
Marija pasirodė piemenėliams ganykloj, 
ant didelio akmens - jauna, gražiai pasi
puošusi, palaidais plaukais, su kūdikiu ant 
rankos, verkianti ir tyli. Vaikų pašaukti at
vyko čia Šiluvos kalvinų seminarijos rek
torius Saliamonas Grocijus ir katechetas 
(greičiausia apie tą laiką buvęs Mikalojus 
Fiera). Pastarasis /klausė pasirodžiusią, ko 
ji verkianti, o ji atsakė: "Čia kitados buvo 
garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir 
sėjama".

Prie apsireiškimo akmens buvo pastaty
ta koplyčia, kuri vėliau buvo kelis kart per
statyta. Tūkstantinės minios kasmet plau
kė iš visos Lietuvos; taip pat vyko maldi
ninkų iš Prūsų, Lenkijos, Gudijos, Latvi
jos. Rusai visom priemonėm varžė kultą, 
kaip dabar daro sovietai.

Skalavo tavo krantą Vandenys Juodieji,
O vakaruose vėjelis žarstė aukso smėlį pajūry,— 
Ir nėrės iš gelmių Jūratės rūmu bokštai gintariniai, 
O šiaurėj akį vėrė pošvaistės ugninės...
Dundėjo stepėm tavo narsūs karžygiai,— 
Keliavo rūsy kneziai ir totorių chanai 
Mokėti duokles tau — Ryty Valdovei!
Platybėmis padangių švaistėsi žaibais Praamžius:—• 
Dievams ir Dievui tu statei šventyklas 
Ir Lemtį savo iš dangaus šviesuolių tu skaitei.

SVEIKA, MARIJA, sveika, Šiluve, 
Veidas nuliūdęs, ašarom srūva. .. 
Verki, kad žemę, kurią mylėjai, 
Svetimos rankos aria ir sėja.

Šilas nerimo, blaškomas vėjo - 
Kryžiai palūžo, širdys virpėjo, - 
Motin, lyg žvaigždė tupasirodei, 
Brolių paguodai ištarei žodį.

Praslinko amžiai, ir nutilo garsas tavo.— 
Sugriuvo pilys ir užgeso aukurai, 
Ir mantijos valdovu sutrūnijo pelenuos.— 
Tik lūšna žemdirbio beliko
Tūnot dumblėtu peikiu pakrašty
Su žibančiom žarijom židiny.— 
žėrėjo jos, kaip lobis užkastas senolių,— 
Genties Gyvatos krislas nemarus ...

Kaip iš žiežirbos gaisro pošvaistė nutvieskia dangų, 
Taip kibirkštys genties Gyvatos tvykstelėjo iš artojų židinių, 
Ir Nemuno šaly vėl laisvės spinduliai nušvito.- 
Pilių, griuvėsiai vėl prašneko karžygių kalba, — 
Senosios užakusios versmės vėlei atsivėrė,— 
Akivarai prabilo užmiršta šnekta...

Mes esam tekančių aušrų ir sutemą tauta, —
Per kalnus ir bedugnes žengianti gentis.
Andai arais galingais raižėme padangę
Ir vėl bedugnėn puolėm palaužtais sparnais, 
Nors senos kūlgrindos po mūsų kojom nenugrimsta 
Ir laisvės vizijos neblanksta mums akiračiuos tamsiuos.

Nors ir vėl Šatrijos viršūnėj liūdi Karalaitė pagrobta, 
Ir dienąnakt ją saugo devyngalviai slibinai,— 
Bet kas užvers genties versmes bedugnes, 
Kur slypi aisčio siela nemari ir kugžda mums 
Jog Karalaitės jokios pabaisos nukalinti negali, 
Nes juk prasmenga kiaurai ir tamsiausi gaivalai...

Dail. S9 Smalinskienės vinjetė
BKÍWMSE.

DIRVA

St Yla

i-i

'.-.-’■i,

Kur stiro uolos, įrengei sostą, 
Motinos rankom kūdikį glostei. 
Prie savo kojų glaudei ligonį, 
Minioms keleivių žėrei malonių.

Sveika, Marija, sveika, Šiluve, - 
Nūn mūsų skruostai ašarom srūva. 
Slegia mus vargas — skaudus, beribis, 
Motin, maldaujam, duoki tvirtybės.
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Rugsėjo 8-oji yra visiems lietuviams svarbi ir reikšminga data - 
i religiniu ir tautiniu ir visuomeniniu atžvilgiu.

Katalikų pasaulis rugsėjo 8-tą dieną mini šv. Mergelės Marijos gi
nimą, o lietuviai, ypatingai žemaičiai, jau iš senų laikų gausiai ren

kasi j garsiuosius Šilinės atlaidus prie Stebuklingo Dievo Motinos 
paveikslo, kuris vaizduoja jos apsireiškimą Šiluvoje 1608 m. Šilinės 
atlaidai ir dabar tebešvenčiami Lietuvoje su dideliais būriais maldi
ninkų, nes prie religinės prasmės dabar jungiama ir tautinis atsparu
mas. O plačiame pasaulyje beveik visose lietuvių parapijose Šilinės 
atlaidai tapo Maldos Diena už Lietuvą.

1930 metais, kai buvo minima 500 m. sukaktis nuo Vytauto 
Didžiojo mirties, rugsėjo 8-oji buvo paskelbta Lietuvoje valstybine 
švente, ir vėliau pavadinta Tautos Šventė. Mat Vytautas Didysis 
pats buvo paskyręs tą datą savo karūnacijai. Todėl 8-oji rugsėjo pri
mena mums taip pat garbingą Lietuvos praeitį, kada Vytauto Di
džiojo laikų Lietuva buvo didelė ir galinga valstybė — jos sienos sie
kė nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų.

Be to gyvenant išeivijoje, Tautos Šventės proga reikia kreipti ypa
tingą dėmesį j mūsų visų priklausomumą savajai tautai - lietuviš
kam kamienui. Ypatingai svarbu, kad tai suprastų mūsų jaunoji 
karta, nes tai duoda prasmę ir kryptį visam lietuviškam veikimui. !

Dažnai mes neužtenkamai vertiname mūsų tautos praeitį, kai 
tuo tarpu svetimieji apie mus taip kalba: „Nė vienas kraštas nėra 
tiek padaręs įtakos slavų civilizacijai, kaip mažytė Lietuva". 0 mū
sų liaudies dainomis žavėjosi garsiausi Europos rašytojai - Goethe, 
Puškinas, Lermontovas, Lessingas, Sienkevičius ir kiti, savo kūry
boje augštai keldami garbingos Lietuvos vardą.

Mūsų tautinė paskirtis reikalauja iš mūsų visų jungtis į bendrą 
lietuvišką judėjimą^, jį palaikyti gyvą ir vis papildyti jaunomis jėgo
mis.

Todėl rugsėjo 8-oji yra paskelbta taip pat Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Diena. Juk visa lietuviškoji išeivija siekia to paties tikslo 
- išlikti gyvais savo tauta ir toje dvasioje auklėti jaunąją kartą. ■

O mums, gyvenantiems svetur, yra svarbu ir reikalinga kuo daž
niau sueiti visiems j bendrą būrį, kad nebūtume palaida bala ir kad, 
laikui bėgant, neatsitvertume vieni nuo kitų kažkokiomis pačių išv

Lietuva. Dail. Vytautas Ignas

Rugpjūčio 29 dieną jaunimo na
muose įvyko sodybos sklypinin
kų susirinkimas. P.J. Tatarūnas 
pristatė vandens įrengimo darbų 
balansą. Vandens darbai užtruko 
daug ilgiau negu buvo numatyta, 
dėl įvairių techninių kliūčių, ypač 
dėlto, kad pirmajam šuliniui bu
vo nutarta pabaigti visus reikia
mus įrengimo darbus ir nupirkti 
atsarginę pompą. Antrasis šulinys 
nutarta pakol kas palikti be insta- 
lacijų, ateičiai, nes dabartiniam 
sodybos naudojimui pilnai užten-

• ka pirmojo.
Toliau buvo svarstoma ką pir

miau reiktų sodyboje jrengt^spor- 
to aikštę ar baseiną maudymuisi. 
Balsuojant, maža persvara buvo 
baseino naudai.

Taip pat buvo nutarta padary
ti "sąmatą", kiek kainuotų švie
sos įvedimas į vėliau nupirktą so
dybos dalį ir kiek kainuotų sody
bos aptvėrimas.

I Stovyklos Valdybą,vietoj atsi
sakiusio Evaldo Henriko Remen- 
čiauS) buvo vienbalsiai išrintkas 
Karolis Galeckas.

Naujus namus sodyboje pradė
jo statyti Julija Tylaite ir Karolis

Çaleckas. Ferreiros- Sakavičiaus 
name baigiami dažymo darbai.

Pirmadienj grjžo j São Paulj 
sodyboje praleidusios 8 dienas 
p.p. Gudavičienė ir Bendoraitienė. 
Šią savaitę sodyboje porą dienų 
ilsėjosi p.p. Jodeliai ir p.p. Šimo
niai.

Paskutiniu laiku buvo gražiai 
sutvarkyta prie jvažiavimo esan
tis miškelis. Jis buvo dedikuotas 
"Volungės", chorui pagerbti. Di
desnysis Sodybos miškelis bus de
dikuotas L. K.Bendruomenės Cho
ro, "Aušros", Vyčių ir visų kitų 
São Paulyje veikusių chorų na
riams pagerbti.

Netoli nuo senelių namo esan
čioje akmenėje yra įrengta Atei
tininkų Paunksnė. Jos iškilmingas 
atidarymas bus rugsėjo 9 dieną.

Patogumui tų, kurie nenorės 
važiuoti savo susisiekimo priemo
nėmis, į Tautos Dienos minėjimą, 
yra užsakyti autobusai. Minėji
mas vyks 9 rugsėjo. Nuo 9 iki 14 
rugsėjo sodyboje vyks vyresnir 
amžiaus žmonių stovykla.

Ateitininkai ir "Volungės
ristai išvyks 7 dieną iš ryto.

4

galvotomis tvoromis ir nejučiomis nutoltume nuo savųjų. Labai 
svarbu suprasti viso lietuviško darbo vertę ir prasmę, o taip pat ug
dyti pasitikėjimą kiekvienu tautiečiu, kuris imasi pozityvaus darbo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra ryšys, kuris jungia krūvon 
visus lietuvius, kurie yra išaugę iš lietuviško kamieno arba yra lietu
vių tautos ainiai. Bendruomenė rūpinasi, kad visi lietuviai išeivijoje 
būtų gyva tautos dalis.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 8-osios rugsėjo proga kviečia 
Sanpaulio ir apylinkių lietuvius susiburti mūsų mieloje Lituanikoje 
ir tenai gražioje gamtoje pasimelsti už tėvynę Lietuvą, pabendrauti 
tarpusavy, pasišnekučiuoti ir padainuoti, plevėsuojant mūsų trispal 
vei.

Visiems reikia žinoti, kad Lituanika yra visų lietuvių susitikimo 
vieta.

M. V-né.

COMUNIDADE LITUANO-BRASILEI RA

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENE
REG. SOC. 25688 • 4.o RTDSPMEMBRO DO CONGRESSO MUNDIAL LITU ANO

Rua Juatindiba, 28 - Parque da Moóca • 03124 São Paulo, SP

Fone: 273.0338
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KŪMO NOVOS HORIZONTES

A Aliança da Juventude Lituana no Brasil viu seus representantes voltarem do 
IV Congresso mundial na Alemanha. Duas semanas de encontros, palestras e de
bates deixaram neles uma rica bagagem de idéias e orientações para melhorar mui
tas coisas na nossa colônia. Uns pessimistas poderão dizer que os rezultados não 
serão muito diferentes que os dos Congressos anteriores.

Desta vez porém, a situação parece ser bem outra: a Aliança de Juventude Li
tuana teve oportunidade para demonstrar a sua identidade na escolha, prepara
ção e participação de seus representantes que desempenharam valiosamente suas 
tarefas no Congresso, visitaram até o Papa e agora querem promover uma grande 
renovação. Para tanto a atual Diretoria convida todos os jovens de descendencia 
lituana entre os 16 e 35 anos de idade, independentemente a qual organização 
pertencerem, para realizarmos nos dias 7, 8 e 9 de setembro em Atibaia, uma 
das mais importantes reuniões jamais realizadas. O programa, em linhas gerais, 
será o seguinte:

1) Informações sobre as medidas e decisões do IV Congresso da Juventude Li
tuana que nos afetam e discussão a respeito.

2) Esclarecimentos das condições de funcionamento da atual BLJS e discus
são em torno da sua estrutura.

3) Debate sobre a formação de um programa básico para os próximos 4 anos 
de vigência da nova Aliança da Juventude Lituana.

4) Formação de chapas de candidatos à Diretoria, com compatibilidade de

Am aido Zizas
Presidente da BLJS

idéias.

5) Votação e eleição da nova Diretoria.

ęffisaulyje vienas iš tūpsiančio žmonių fialêa
Uetuvišfiai... tu vienas iš jų

Prie Sovietų Rusijos ambasados Ottavoje, Kanadoje, birželio 10 d. įvyko demonstracijos prieš Maskvos už
mačias visiems primesti savo pilietybę. Nuotraukoje lietuvių jaunimas su lietuvių kalinių vardais.

ATSBNAüjmmo gairės

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovai grjžo iš IV pasaulinio Kongreso 
Vokietijoje. Dvi savaitės susitikimų, paskaitų ir diskusijų turėjo palikti nemažai 
idėjų ir nurodymų lietuviškom kolonijom pagerinti. Kai kurie pasimistai galėtų 
pasakyti, kad rezultatai nebus labai skirtingi nuo buvusiųjų kongresų. Šj kartų 
tačiau dalykai atrodo rimtesni, nes Jaunimo Sąjunga parodė gražaus sugebėjimo 
atrinkti ir paruošti savo atstovams, kurie kongrese puikiai atliko savo užduoti, 
aplankė net Popiežių, o dabar, su Jo palaima, ryžtasi vykdyti didelj atsinaujini
mą. Užtat dabartinė Vadovybė kviečia visus lietuviškos kilmės jaunuolius nuo 
16 iki 35 m. amžiaus, nesvarbu kokiai organizacijai kas* bepriklausytų, dalyvauti 
7, 8 ir 9 rugsėjo Lituanikoje, gal pačiam svarbiausiam suvažiavime koks kada be
būva

Bendra programa numatoma tokia:

1) Informuoti apie mus liečiančius IV PLJK siekius ir nutarimus.

2) Išgvildenti dabartinės BLJS veikimo sąlygas ir aptarti jų jgyvendinimą.

3) Nustatyti naujosios BLJS veikimo gaires sekantiems keturiems metams.

4) Sudaryti kelis tarp savęs sutinkančių kandidatų sąrašus j valdybą.

5) Balsuoti ir išrinkti naują Valdybą.

Arnaldas Zizas
BLJS pirmininkas

3=3E

DĖMESIO!
k,

Mūsų Lietuvos Redakcijoj 
k: Xi

TAIP DAROMA KITUR

J. fl. VALSTYBĖSE
— Lietuvių kalbos egzaminai 

Delaware universitete, Delawa
re universitetas suteikia studen
tui iki 12 (dvylikos) kreditų 
už. lietuvių kalbos mokėjimą, 
jeigu studentas išlaiko atitinka
mus egzaminus. Egzaminai su
sideda iš dviejų mokslinių 
straipsnių, kurių vieną reikia 
išversti iš anglų į lietuvių, o an
trą iš lietuvių į anglų kalbas. 
Taip pat atsižvelgiama į studen
to tarimą ir kalbos sklandu
mą. Paskutiniu metu biologijos 
studentė Raminta Blazaitytė iš 
New Yorko ir inžinerijos stu
dentas Kęstutis Mašalaitis iš 
Pennsylvanijos sėkmingai išlai
kė šiuos, egzaminus. Džiugu 
matyti, kad jaunimo pastangos, 
lankant lituanistines mokyklas, 
neša konkrečių vaisių net ir uni- 

Nuotr. J. Miltenio Į versiteto rūmuose.
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MUSŲ ŽINIOS
KLEBONAS KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS APIE 

LITUANIKĄ

"Mūsų Lietuvos" bendradarbis Stasys Vancevičius neseniai turėjo 
platesni pasikalbėjimą su Šv. Juozapo parapijos Klebonu kunigu Juo
zu Šeškevičium, kuriam patiekė keletą klausimų apie lietuvių sodybą 
Lituaniką, kurios svarbiausiu iniciatorium ir organizatorium kaip tik 
buvo ir yra mūsų gerbiamas "Dėdė Juozas". Jam buvo patiekti že
miau išvardinti klausimai, j kuriuos jis maloniai atsakė:

— Kieno idėja buvo organizuoti Lituaniką?
— Stovyklavietės įsigijimo idėja São Paulo lietuvių kolonijoje nebu

vo nauja. 1954 metais man čia atvykus jau buvo apie tai kalbama. 
Prel. Ragažinskas ne vieną kartą buvo numatęs kur būtų galima ją įsi
gyti. A.A. Leonas Šišla siūlė net dovanoti žemę stovyklavietei "Praia 
Vermelha" prie Ubatubos. Bet tais laikais beveik niekas iš lietuvių ne
turėjo automobilių ir Ubatuba buvo "labai toli". Tėvų Jėzuitų laikais, 
po Pietų Amerikos Lietuvių kongreso, buvo sudaryta komisija ir pra
dėta telkti pradinis kapitalas. Visą laiką pamažu stovyklos idėją taip 
pat puoselėjo p. M. Vinkšnaitienė. Paskutiniu laiku aš kalbinau p. A. 
Bumblj, tuometinį Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pirmininką, pirkti 
Sąjungos ir Katalikų Bendruomenės vardu, žemės gabalą stovyklai ir 
senelių prieglaudai. Bumblis nuoširdžiai pritarė idėjai, bet negavo val
dybos pritarimo.

Žemė buvo nupirkta Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Bendruomenės 
ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenės jungtinėmis pastangomis. Idėja 
naujai iškilo, kai buvo svarstoma, kaip panaudoti III-jo Jaunimo Kon
greso pinigų likutį.

— Kiek sklypų įgyta, kokio dydžio ir kokiomis sąlygomis?
— Buvo nupirkta 10 alkierių (24 hektarai žemės}. Du alkieriai buvo 

padalyti j 50 sklypų po tūkstantį kvadratinių metrų ir parduoti lietu
vių šeimoms. 8 alkieriai liko bendram naudojimui. Vėliau dar buvo 
nupirkta 16.000 kvadratinių metrų ir padaryta dar dešimts sklypų. 
Šiandien sodyboje yra 59 sklypai (vienas buvo nutarta neparduoti). 
Visi jie (išskyrus vieną) yra parduoti ir išmokėti.

— Kiek jau yra pastatų ir kokio dydžio?
— Sodyboje jau yra pastatytas namas išvykoms maždaug 160 kva

dratinių metrų. Pastatas yra Lituanikos nuosavybė. Šv. Juozapo Ben
druomenė pastatydino svečių namą 280 kvadratinių metrų ir pirmąjį 
senelių kaimo namuką. Taip pat jau pasistatė nuosavus vasarnamius 
p.p. Vinkšnaičiai ir Pereira Sakavičius. Statybą jau pradėjo Carlos Ga- 
leckas ir Julija Tylaitė. Rengiasi artimoje ateityje statyti apie pustu
zinis savininkų.

— Kiek šeimų ar asmenų gali tilpti svečių namuose ir kokios kai
nos?

— Svečių namas gali talpinti 4 šeimas, daugiausia 20 asmenų,20 
miegamų vietų yra piknikų name. Svečių namo kainos yra pagal susi
tarimą, priklausant kokio patarnavimo nori svečias.

— Ar galima būtų paminėti sklypų ir namų savininkų vardai ir pa
vardės?

— Išvardinti visus sklypų savininkus būtų perilgas sąrašas.
— Kokie yra ateities sumanymai?
-Studijuoti, kaip geriau panaudoti LITUANIKĄ lietuviškiems rei

kalams.

S-gos Krsp

Pavasario Šventė

Rugsėjo mėn. 22 d., šeštadienį, 20 vai., Sąjungos-Alianęa parengi
mų komisija, organizuoja Pavasario Šventę su įvairia ir gražia progra
ma, taip pat, žinoma, ir su skaniomis vaišėmis bei pasilinksminimais. 
Dėmesio, sąjungiečiai ir jų bičiuliai. Susirinkime kuo skaitlingiausiai 
sutikti pavasarį Sąjungoje, rua Lituânia, 67.

Sąjungos-Alianęa Bazaras
Sąjungos-Alianęa Moterų sekcijos ruošiamas Bazaras įvyks gruo

džio mėn. 1 ir dienomis, šeštadienį ir sekmadienį. Pasiruošimai vyks
ta intensyviai ir laukiama daugiau ir daugiau fantų. O galinčių paau
koti, ar šiaip kuo nors bei kaip nors prisidėti prie ruošiamo šalpos 
darbo, pas mus yra. Moterų Sekcija laukia jūsų, sanpauliškiai, o taip 
pat ir iš kitų artimų miestų su fantais, kiekvieną trečiadienį, nuo 14 
valandos.

Parama "M u s ų Lietuvai*'
Lietuvių Sąjungos-Alianęa vadovybė, atsižvelgdama j lietuviškos 

spaudos darbuotojų sutinkamus vis didesnius sunkumus, leisti ir iš
laikyti lietuvišką spausdintą žodį šioje šalyje, nutarė suteikti "Mūsų 
Lietuvai" piniginę paramą — penkis tūkstančius kruzeirų.

Statybos Planas
Sąjungos rūmai užima mažą žemės aklypo, (173), dalį ant rua Li

tuânia. Taigi, yra tuščios žemės visiškai nenaudojamos. Sąjungos va
dovybė svarsto ir planuoja pastatyti įvairiems sportams ir žaidimams 
patalpas, užpakalinėje žemės sklypo dalyje. Kai bus konkretūs pla
nai ir vispusiškai apsvarstyti su žinovais toje srityje, valdyba šauks 
visuotinį narių susirinkimą ir išdėstys nariams savo sumanymus, pa
didinti savo patalpas Mokoje, paverčiant nenaudojamą žemės sklypą 
naudingu, visiems nariams pastatu.

Tėvų Diena

Lietuvių Sąjungos-Alianęa valdyba, ypač Moterų sekcijos inicia
tyva ir triūsu, buvo suruoštos, rugpiūčio mėn. 12 d., Tėvams pagerb- 
tuvių vaišės, "Tėvų Dienos" proga. Sąjungiečiai, sulaukę tėvų kartos 
amžiaus ir garbingai užtarnautos pensijos, susirinkę prisiminė palai
dotą savo jaunystę, toli nuo gimtojo krašto, sunkią emigranto dalią 
ir garbingai sulauktą poilsio amžių - pensijos — tikrai jaukiai pralei
do savąją dieną.

Sąjungos-Alianęa Pirmininkas
Jonui Antanaičiui išvykus j Š. Ameriką porai mėnesių, Sąjungos- 

Alianęa pirmininko pareigas, kaip įstatai nusako, perėmė Justinas 
Julius Žvingila, tad ir visais Sąjungos reikalais kreiptis pas naują pir 
mininką, būstinės adresu.

Grižo iš Europos

Aleksandras ir Marytė Bumbliai, porą mėnesių išvaž i nėję Europą 
ir pasigrožėję tenykščia vasara, pabaigoje šio mėnesio grįžo namo, 
Brazilijon. Tarp kitų kraštų, lankėsi ir Lenkijoje, kur sutikę yra ir 
ekskursuojančių lietuvių iš Lietuvos. Nors iš tolo, per Lenkijos sieną, 
matė ir Lietuvos laukus.

— Koks atstumas nuo São Paulo miesto iki Lituanikos?
— Nuo Vila Zelinos priemiesčio iki Lituanikos yra 80 kilometrų, 

nuo Via Dutra kelio 54 kilometrai. Vieno bako kuro automobiliui 
užtenka nuvažiuoti ir grįžti, - baigė pasikalbėjimą kun. J. Šeškevi
čius.

V 

Šypsenos
Napoleono laikais

Po nepasisekimo prie Mask
vos Napoleonas sėdo i roges ir 
pasileido Lietuvos link. Sustojo 
prie Nemuno su palyda. Var-

veuyoos
— Tai tu, Petrai, sakai, kad 

niekad neveši?
— Mat, kavalieriumi gimiau, 

kavalieriumi ir mirsiu.

gingas kaimietis pagelbėjo vi
sai grupei persikelti Į kitą pusę. 
Napoleonas paklausė kaimieti:

— Ar daug dezertyrų persi
kėlė i kitą Nemuno pusę0

— Ne. tamsta esate pirmuti
nis. — atsakė kaimietis.

Be vandens
Vienas ekspedicijos narys, 

grįžęs iš centrinės Azijos dyku
mos, pasakojo, kad per septy
nias dienas negavęs nė lašo 
vandens. Pasakojimo klausęs 
švedų dailininkas Karl Larson 
pastebėjo:

— Nieko aš čia nepaprasto 
nematau. Aš. štai, septinti me
tai nesu nė lašo vandens gėręs 
— tik alų ar degtinę

Bent niekas neišeis...
Garsus amerikiečių komikas 

Bob Hope tarė, kai jo filmas 
buvo rodomas lėktuve:

— Bent niekas seanso metu 
negalės išeiti.

® Gyvenime geriausi dalykai 
įvertinami tada, kai jų neturi
ma (Roy L. Smith).

Parinko Pr. AIš.
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CONJUNTO CORAL VOLUNGĖ

N O

C J V § L - Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL- Falência, Concordata

Execução, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA- Imposto de Renda, ICM, IPI2 0 H0RAS

nenuilstamą kolonijos veikėją,

jo 80 metų sukaktuvių proga.

Marytė ir Aleksandras Bumbliai

0Ê
ŠIUŠĖS ATLAIDAI MOOKOJE

Šiluvos Marijos šventė gražiai 
praėjo ir gerai pasisekė. Nors šv. 
Petras dosniai krapijo kiaurą die
ną ir ent perkūnas spardėsi, ta
čiau mūsų jaunimas ir vyresnieji 
nepabūgo — visa salė prisipildė 
net daugiau, negu huvo tikėtasi.

Atrodo, kad kai kas rimtai ren
giama, žmonių susirenka. Todėl 
tikimės ir laukiama daugiau tokių 
švenčių, per kurias galima pasi
melsti, pasižmonėti ir daug drau
gų susitikti. (Dalyvis)

Plačiau apie šventę bus sekan
čiam ML numery.

IR KITOS

PARDUODAMOS

Programa variado 
sambai er NEMUNAS e

Rua Lituaiiia, 01

MŪSŲ MIRUSIEJI

Rugpjūčio 20 dieną Vila Belo- . 
; jemirė JONAS KISIELIUS su

laukęs 74 metų, kilimu Rokiškė- 
;■ nas; Nuliūdime liko žmona Ona 

ir sūnus Jonas.
7-tos dienos Šv. Mišios Vila Ze 

finoje bus rugsėjo 4 dieną, 19,3C 
vai.

Rugpiūčio 29 São Caetano li
goninėje mirė Vila Zelinos gyven
toja ANELĖ PANGONIENÉ (Asų 
kavičiūtė), 77 metų, kilusi iš Aly
taus. Velionė visą gyvenimą buvo 
praktikuojanti katalikė. Priklau
sė Katalikių Moterų ir Maldos / 

i Apaštalavimo draugijoms. Iki svei
kata leido buvo uoli visų parapijos 
darbų talkininkė. Ligonių sakra
mentus suteikė ir laidojimo apei
gas atliko kun. J. Šeškevičius.

Septintos dienos Šv. Mišios 
bus Vila Zelinos bažnyčioje rug
sėjo 5 dieną (trečiadienį) 19 vai. 
Neseniai buvo miręs Velionies sū
nus.

■
j

<

■

^xsrss^rBss^zssaasssazz^

Lietuviškai kalbanti
Vyrų moterų - vaikų 

gydytoja
DRA. HELGA HERING

médica
HOMENS - SENHORAS

CRIANÇAS 
nuo 8 iki 12 vai.

Av. Eulma, 99 - V Sta. 
Maria (skersgatvis ties nr 
2214, Av. Deputado Emi 
lio Carlos - 8 do Limão) 

nuo 14 iki 18 vai.
Rua Quartim Barbosa, 6 
(paskutinė stotis ônibus 
vila Santista Bairro do 
Limão)

Tei 265.7590

Rua Barão de Iguape, 212 -4° and. s/45 - Liberdade
- Fone: 279-5937

Horário: Das 9:00 às 11:00 e das 14:0U âs 18:00
Rua Campos Novos, 590 -- Vila Zelina

Horário: Das 19:00 às 21:00

į

D R. N A U S K A S
K AL

KALIPAULO
A D V 0 G Â O O

Tel. 37-8958

D R. ALEKSAS INAUSKAS

Inventário, DespÉo, Desquite, Divórcio, Processo
Crime, Processo Trabalhista, etc.
Rua XV de Novembro, 244 4o and. conj. 9

''

f

Guarda chúyss da todos os tipos, para homens, senhoras e 
crianças. Mini-sombrinhss, tipo italiano e alemão.

Vicente i
Inscr., Esta dual: 4 04.519.617

J • > ■

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

4

Vitor Bãnys Lida.
' - C.R.0:80.882.909/001

Fones:274.0S77 - (Res.274.1886)
São Paulo
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

f

MIŠIOS

PROGRAMA: Vaišės-bufetas, staliukai 
akordeonas (Eduardas Tamoševičius) 
lietuviška muzika, šokiai, sekstetas ir dainos 
1965 m. III PL Kongreso filmas 
deklamacija, varžytinės ir jauki lietuviška nuotaika

ŠEŠTADIENI RUGSĖJO 15 D.,20 VAL., šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Pakvietimai parduodami abiejose klebonijose ir per platintojus.

Tautos Šventės proga, rugsėjo mėn. 9 d., Brazilijos Lietuvių Ben 
druomenė rengia

Pavardės visų tų, kurie jsigijo 
GARBĖS BILIETĄ ML FESTI
VALIUI, ir tų, kurie dirbo ar ki
taip prisidėjo bei prisidės, bus pa
skelbtos "MŪSŲ LIETUVOJ" su 
didele padėka ir įvertinimu.

Administracija

ir kviečia visus joje dalyvauti.
Išvykos programa: 10 vai. šv. Mišios už tėvynę Lietuvę,

Meninė programa — išpildys studentai ir moksleiviai 
ateitininkai.

ir lauko žaidimai - praves Šv. Juozapo Vyrų Brolija.

Be to, veiks įvairių lietuviškų valgių užkandinė ir kavinė - tuo 
rūpinasi L.K. Moterų Draugija.

Prašome tuojau rezervuoti vietas autobuse (kaina 120,00 kr.) 
V. Zelinos ir Mokos kelbonijose arba tel. 63-7344; 274-1671 ir 
274-1354/

Lituanika yra visų lietuvių.

Sekmadieni, rugsėjo 9 d., 8 vai. ryto šv. Kazimiero parapijoj 
bus laikomos Mišios už a.a. URŠULĘ ir DOMINI N 
KĄ LAUČIUS ir MORTĄ ADAMAVIČIENĘ.

íXSwêv? açg)(d(<>?/5

I SVENTKELIONÉ ?
s. -S

j Bom Jesus de PIRAPORA rugsėjo (setembro) 30 dienę. Ruo- j 
n šia šv. Juozapo Vyrų Brolija. Bilietas: Cr. 150. Galima užsirašy-5 
|ti pas rengėjus ir abiejose klebonijose. 2

Brazilijos Liet B-nés Valdyba

Ê3OSSA LITOAÊHA

03124 Sžs Pacto. SP.

t*.

0! vCu S&> Pado. SP.
R.® JstrindSba, 28

, Ptemimereta pęprssta pešta i EÍsseap 18 doi.
Atstóro GARBĖS LAIDA: LOGO b.

Ateita 3JM b.
Užuojautos, «veibnimai ã skdtend (kíhbcécs), «rao I CK) b. pogsi
dydį ir dažnumą.

rardu.
Straipsnius ir korespondenciją Redakcija two ttí trsrb) mo ncaánffa. Me- 
panatstod rastai grąžinami tik autorių pra&st Psezde prašysi SrašpSBžs 
oebūtind išreiškia Redakcijom cr leidėju Us cfcrftásg ir Cs4-
.ni Redakcija neatsako.
Laikraštis spausdinamas pirrnidi??».
Vietines žinios ir pranešimai 9 * 10 p$ž?spš3 fcdÈífâi fiestai
kaip iki sekmadienio ra karo.

Uma sequência de 61 sonetos dedicados à Mãe de Deus, cada 
um deles correspondendo a uma invocação da Ladainha Laure- 
tana, está circulando clandestinamente na Lituânia, atrás da cor
tina de ferro. Proibidos de publicar até mesmo pequenos jornais, 
os católicos lituanos são levados à recorrer à imprensa clandesti
na, também conhecida como 'samizdat', expediente habitual nos
países anexados à órbita soviética. Os 'samizdat' são folhas dati
lografadas ou manuscritas que circulam de mão em mão. Os poe
mas à Virgem Santíssima chegaram recentemente à redação do 
jornal 'Musu Lietuva', da colônia lituana de São Paulo. O autor 
dos poemas, que permanece anônimo, mostra-se muito versado em 
Sagrada Escritura e ardoroso devoto de Nossa Senhora. (ABIM.)

12-08-1979 ★ Lar Católico

Redige; Editorial 
Admhfetradon STANISLAO ŠILEIKA 

«etinė Prenumerata: 210 b. - GARBĖS FPJEKUKffiRATA 1.000 b.
Pfens-TTtTata oro pasta i JAV: 25 dot. 

Pícutunertía pfjmtu pzita j JAV: 20 doL 
PtenEHieržta gjo pcfto Esoęm: 30 dol

automobiliams'
SKYDELIUS su 
grandinėle raktams LIPINĖLIUS
(chaveiro com emblema _ _ Adesivos

Vytis e bandeira) $V. KAZIMIERO
_________ PARAPIJOJ

10


	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00087
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00088
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00089
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00090
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00091
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00092
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00093
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00094
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00095
	1979-07-18-nr35-MUSU-LIETUVA-00096

