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LiETuvso visuo^EMimNKo
PREMIJA
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija
(World Lithuanian Catholic Confedera
tion) yra įsteigusi nuolatinę kasmetinę
premiją visuomenininkui, kurios mece
natas yra kun. dr. J.Prunskis.
Premija skiriama asmeniui, kuris sa
vo visuomeniniu veikimu daugiausia
pasitarnavo lietuvybės ir krikščioniškos
kultūros idealų skiepijimui ir plėtimui
lietuviuose, artimiau siekiant visuome
ninę organizacinę veiklos plotmę.
P.L.K. Bendrijos centro valdyba šie
met pavedė Brazilijai sudaryti 5 asme
nų jury komisiją išrinkti Lietuvio Visuo
menininko Premijai kandidatę.
Tokia komisija, kurią sudaro kun.
Juozas Šeškevičius, chem. Alfonsas D.
Petraitis, mokyt, p-lė Angela Joteikaitė, p. Petras Šimonis ir kun. Pr. Gavė
nas, šių metų lapkričio 1 d. susirinko V.
Zelinos šv. Juozapo p-jos klebonijoj ir
Lietuvio Visuomenininko Premijai kan
didatu vienbalsiai išrinko Mo.VIKTO
RĄ TATARUNĄ, motyvuodami
- Viktoras Tatarunas yra susipratęs
lietuvis katalikas ir pavyzdingas lietu
viškos šeimos tėvas.
— virš 20 metų São Paulo lietuvių
Katalikų Bendruomenės choro vedėjas
dirba be jokio atlyginimo; aptarnauja
vietinę lietuvių parapiją ir, sulig reika—
:o, giesmėm ir koncertais patarnauja ir
svetimom parapijom bei organizacijom;
- niekad neatsisako prisidėti prie
kiekvieno lietuviško kultūrinio paren
gimo, asmeniniu pasiaukojimu skatin
damas ir kitus prie lietuvybės ir krikš
čioniškos lietuvių kultūros išlaikymo
bei plėtimo;
— kelia lietuvių vardą ir kitataučių
tarpe, rengdamas koncertus, išvykas,pa
sirodymus, minėjimus:
P.L. K. Bendrijos centro valdyba siū
lytą kandidatą priėmė. Valdybos p-kas,
dr. J.Meškauskas, lapkr. 20 d. rašo iš
Čikagos kun. Pr. Gavėnui:

PREMIJOS ĮTEIKIMAS

MECENATO SVEIKINIMAI

Tikrai nebūtu buvus rasta geresnė
proga Visuomenininko premijai įteikti
p. Viktorui Tatarunui kaip jo vadovau
jamo LKB-nės choro suruoštas dainų
koncertas lapkr. 30 d. Seselių Pranciš-

Iš DRAUGO redakcijos, Čikaga, 1980 m.
lapkričio mėn. 13 d.
D. Gerb. Viktorui Tatarunui, Brazilija

Didžiai Gerb. Kunige,
dėkoju Jums už visą dar
bą išrenkant Lietuvio Visuomenininko Premi
jai kandidatą. Taip pat prašau pasveikinti p.
Viktorą Tataruną tą premiją laimėjusi. įdėtas
čekis 500 dolerių sumai. Prašom ji laimėju
siam įteikti. Taip pat įdėtas kun. Prunskio
laiškutis.

Jury komisijos vardu kun. Pr.Gavė
nas, perskaitęs motyvaciją ir PLK Ben
drijos centro valdybos p-ko raštą, ski
riant) premiją, pakvietė prel. Pijų Ragažinską, ilgametį lietuvių parapijos kle
boną ir choro kūrėją, įteikti premijos
čekį, o p. Joną Tataruną, B LB-nės vai
dybos p-ką perduot mecenato sveikini
mus premijfljijh įėjusiai rrr------- —j

Mo. VIKTORAS TATARUNAS

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Brangus Laureate, mielas Maestro.
nuoširdus sveikinimas Jums, laimėjusiam v isuomenininko premija. Tik tokiu šviesiu as
menybių dėka mūsų išeivijoje gali būti ugdo
mas lietuviškas kultūrinis gyvenimas ir a t nešamas naujas entuziasmas didžiųjų krikščio
nybės idealu tarnyboje.
Man malonu Jums taip pelnyta visuome
nininko premiją išmokėti.
Jūs

gerbiąs
kun. J. Prunskis
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Vilniuje lenkams galima...
KUN. PR. GAVĖNAS

(tęsinys iš praeito numerio)
Tekstas rašto popiežiui
Šventasis Tėve,
jaučiu sąžinės pareigą štai ką
pranešti Jūsų Šventenybei.
Seinuose turėjau labai
liūdną pergyvenimą. Kaip tik1
šiuo tikslu ir rašau.
Sausio 27, sekmadienis. Nore"
jau laikyti Mišias bazilikoje —
senojoje Seinų katedroje prie
lietuvių gerbiamo poeto-vyskupo Antano Baranausko kapo.
Incognito dalyvavau 12 valan
dos Mišiose lenkų kalba. Daly
vavimas, pastebėjau, buvo labai
silpnas: vien tik vargonininkas ,
atsakinėjo ir jis vienas giedojo.
Kaip paskui patyriau, daugumą
dalyvių sudarė lietuviai.
Baigiantis paskutinei giesmei,
kai jau viena dalis buvo išėjusi
iš bazilikos, būrys žmonių (galė
jo būti per šimtą) susirinko
šventovės viduryje, pasiruošę
giedoti. Bet kaip tik tuo metu
pasigirdo per garsiakalbius įre
gistruoti garsai ir šūkavimaispiegimai taip garsiai, kad rei
kėjo užsikimšti ausis. Giedot
nebuvo įmanoma. Todėl vieni
ėmė kalbėti Rožinį, kiti skaitė
maldas iš maldaknygių. O man
tai tikrai buvo sunku sulaikyti
pyktį ir neapsakomo žeminimo
jausmą.
Triukšmingi garsai truko 8-10
minučių. Sumažėjus triukšmui,
paprašiau kaimyną, kad mane
palydėtų zakristijon. Klebono
jau nebuvo. Nuėjom klebonijom
Atidarius duris, prisistačiau kle
bonui ir pradėjau dėstyti savo
reikalą.
_ ____
klebonas kun. Stanislaw Ragowski pasišaukė vikarą kun.
Zenoną Parankiewicz, kalbantį

lietuviškai, ir įsivedė į raštinę.
Palydovas manęs nepaliko vie
no.
— Esu kunigas salezietis, lie
tuvis, lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas Sao Paule,
Brazilijoje. Turėjau laimės po
41 metų aplankyti Lietuvą. Čia
pravažiuodamas, norėčiau celebruoti bazilikoj arba vyskupo
Antano Baranausko koplyčioje.
Vikaras buvo bepradedąs
versti lenkiškai, tačiau klebonas
galvos linktelėjimu davė ženk
lą, kad supratęs reikalą. Todėl
vikaras tuoj įsiterpė klebono
vardu lietuviškai:
—- Čia negalima. Yra kita
šventovė, atskirai. . .
Aš tariau:
— Mes, lietuviai, nuo mažens
pažįstajn Baranauską, deklamuojam jo eilėraščius. . . Pir
mą kartą atvykęs į Seinus, norė
čiau kaip tik celebruoti jo ko
plyčioje.
— Bet čia negalima!
— Kodėl? Apkeliavau pusę
pasaulio ir mačiau, kaip mielai
priimami svetimi kunigai. . . O
paskui — yra ir Bažnyčios nu
rodymai etninių mažumų nau-

Čia yra vyskupas, yra val
džia, turim nurodymus. Tamsta
žinai, kad nei kunigas negali sa
vo šventovėje daryti ką nori, ir
jis turi klausyti. Turim dekre
tus, įsakymus. . .
— Dekretus, įsakymus, ku
riuos. . . atrodo, jūs patys suformulavot. Jie neturėtų. priešta
rauti bendnenls Bažnyčios nu
rodymams ir vykdyti diskrimi
naciją tarp pačių katalikų. Po
piežius kovoja prieš visas dis
kriminacijas ir, šiuo atveju, jei
sužinotų, nebūtų patenkintas.
— Popiežius matė ir pažįsta
visą padėtį. Čia jis buvo laimin
ti statulos. . .
— Pamatė ir sužinojo, ką jūs
norėjot, kad žinotų ir matytų.
Bet turėtų pažinti tikrą padėtį.
Turi sužinot! Popiežius ją suži
nos! — sakiau jiems.
— Pasakokit ir, jei norit, ra
šykit kam norit — net ir popie
žiui. Bet žinokit, kad. . . popie
žius yra lenkas! .
To tai tikrai nelaukiau. Ir
taip man iškrito iš rankų visi
galimi argumentai. Pasijutau,
kad visas drebu. Ir negalėjau
pridėti kita, kaip tik:
— Popiežius ir tai sužinos!
Sugrįžęs į baziliką, radau tą
būrį žmonių (daug vyrų ir su
brendusių jaunuolių) tyliai be
simeldžiantį.
Kai patyliai pasklido žinia,
kad klebonas neleido svečiui
laikyti Mišių, visi kaip vienas
suklupo ir užtraukė įžanginę
Mišių giesmę "Pulkim ant ke
lių”. Bet taip'ištemtais veidais,
ir tokiu graudžiu, tačiau kartu
ir ryžtingu balsu, kad tikrai ne
galėjau sulaikyti ašarų. Man
stojos prieš akis anų, dar caro
persekiojimo laikų, vaizdas,
kaip skaitome mūsų istorijos
knygose.
Nepratariau nė žodžio, susiLaikiau. Bet ir norint, susijaudi
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Seinų krašte Vidugirių kaimo ansamblis "Rūta".
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nimas ir pasipiktinimas nebūtų
leidę kalbėt. Tik išeidamas iš
dalinau visus paveiksliukus, ku
riuos turėjau (dauguma norėjo
popiežiaus atvaizdo). Visi išėjo
tyliai, lyg gavę mušti — paže
minti, y nusiminę, pasimetę, su
kandę dantis. . . Negalima išsa
kyt, ką jautė viduje. Jie — ir
aš!
Paskui vakare nuvykau į
Punską, kur atsilaikiau Mišias,
klebono kun. Ignaco Dzermeikos patarnaujamas.
Šventasis Tėve, Seinuose nuo
1946 metų nutrauktos visos re
liginės apeigos lietuviškai, re
miantis (melagingom ir klastin
gom) “informacijom”, esą kraš
te nėra lietuvių. Jau 33 metai
lietuvių delegacijos kreipiasi į
Lomžos vyskupą su prašymu
leisti jų parapijos šventovėje —
bazilikoje laikyti jų gimtąja kal
ba sekmadienines Mišias, teikti
Krikšto ir Santuokos sakramen
tus bei atlikti laidotuvių apei
gas. Tačiau lig šiol nieko nega
vo. Jau 7 metai, kai Seinų lietu
viai katalikai stengiasi sekma
dieniais nors pagiedoti po Mi
šių vieną kitą lietuvišką giesmę
bazilikoje, kurią ■ jų tėvai statė
ir kurią jie patys savo aukomis
padeda išlaikyti, tačiau yra vi
sokiais būdais trukdomi, kaip
kad ir man pačiam teko patirti. *

M Ü S U

LIETUVA

Dargi yra niekinami, išjuokiami
ir net grasinami: ° Negausi išri
šimo visoj vyskupijoj”,, “Netu
rėsi palaidojimo”, “Eisi ir tu į
pragarą, jei susidėsi su tais ban
ditais. . .”
Tiesa, 1973 m. Lomžos vysku
pas leido laikyti vienerias sek
madienines Mišias lietuviškai,
tačiau ne parapijos šventovėje,
o buvusioje liuteronų maldyklo
je, ir pažadėjo kitas koplyčias.
Betgi tai nėra sprendimas.
Klausimas yra gilesnis, princi
pinis. Lietuviai kovoja už egzis
tencijos teisę, kuri jiems panei
giama; kovoja už lygias teises
naudotis parapijos šventove
(kuri, pagaliau, yra jų švento
vė); kovoja už teises, kurias
šiandien, visuose pasaulio kraš
tuose etninės mažumos turi, kad
būtų gerbiama jų kalba bei tei
sėti religiniai-kultūriniai papro
čiai ir jiems būtų užtikrintas
tinkamas religinis aptarnavi
mas. Jie žino, kad buvusioji pro
testantų maldykla (tarp kita ko,
tai ne tik protestantų kulto na
mai, bet ir permaži, netinkami
lietuvių bendruomenės reika
lams), betkada gali būt teisėtų
savininkų vokiečių pareikalauta
grąžinti. Kitoms koplyčioms betkokiu atveju taip pat lengvai ga
lėtų būt atimtos teisės, ir lietu
viams nieko, neliktų, čia viskas
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gražiai išsispręstų vien tik užtik
rinant teisių lygybės principą.
Kol prie šito nebus prieita, lie
tuviai nenurims. Truputį atkak
lūs tie lietuviai, taip, bet jeigu
tokie nebūtų, gal nebūtų nė Lie
tuvos, ir šiuo metu tikrai nebū
tu vienintelės katalikiškos tau
tos toje nelemtoje Sovietų Są
jungoje.
Šventasis Tėve, jei taip eng
tų kokie turkai (kaip Sobieskio
laikais), arba kokie ateistai
(kaip Stalinas ar jam panašūs),
tikintys lietuviai viską perneštų
ramia kankinystės dvasia. Bet
kad taip elgiasi krikščionys kàtalikai katalikiškoj Lenkijoj,
dargi remdamiesi paties popie
žiaus autoritetu, tai šiandien
jau tikrai nesuprantamas reiški
nys!
Jūsų Šventenybė iškilmingai
pareiškė, kad “Tylos Bažnyčios
jau nėra”. Už tai lietuviai Jums
yra labai dėkingi. Tačiau liūd
na patirti, kad ir po tokio pa
skelbimo, dar yra tokia Bažny
čios dalis, kuri kenčia, turi kęs
ti sukandusi dantis, pačioje po
piežiaus tėvynėje — katalikiš
koje Lenkijoje!
Tačiau tyla ir čia negali trūk
ti amžinai. Jaučiamas pavojus
(ir tai neišvengiama), kad ir čia
atsiras koks “Solženicinas” ar
“Sacharovas”, kuris, rizikuoda-

Seinų krašto lietuviai,: kovojantys už lietuviškas pamaldas vietos katedroje, kurioje iki šiol leidžiamos tiktai lenkiš
kos. Lietuviai drąsiai renkasi sekmadieniais po lenkiškų pamaldų į Seinų katedrą ir gieda lietuviškas giesmes.
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mas savo laisve ir net gyvybe,
atskleis pasauliui šitą “Tylos
Bažnyčią” pačioj katalikiškoj
Lenkijoj!
Šventasis Tėve, Suvalkų,
Punsko ir Seinų trikampyje
yra 10-11 tūkstančių lietuvių.
Yra vaikų ir jaunuolių, norma
liai kalbančiu lietuviškai na
muose ir net kaikuriose mokyk
lose. Manau, kad tai galėtų būti
Dievo Apvaizdos numatytas re
liginių pašaukimų kampelis Lie
tuvos Bažnyčiai. Tačiau tokioje
padėtyje Seinuose (ir su atgar
siu gretimose vietovėse), ne tik
negalima kalbėti apie kokius pa
šaukimus, bet reikia netgi bijoti
visiško nutolimo nuo Bažnyčios
ir krikščioniško gyvenimo!
Jūsų šventenybė nekartą pa
reiškė! savo meilę Lietuvai ir
savo rūpestį šios taip visokiais
būdais išbandytos tautos tikėji
mu. Lietuviai' už tai yra Jums
gyvai dėkingi, tačiau nesidrovi
atvirai pasakyti: laukiame veiks
mu!
1. Esminių pasikeitimų lau
kia visa Lietuva. Betgi taip pat
visiems aišku, kad ir popiežius
neviską gali tokioje padėtyje.
2. Vilnius su savo arkivysku
pija yra apverktinoje būklėje:
ortodoksai ten turi savo vysku
pą ir savo katedrą, o Lietuvos
sostinė metų metais tvarkoma
- apaštalinio “valdytojo. Vilniaus
katedra paversta meno galerija
ir koncertų sale. Pačios arkivys
kupijos ribos neaiškios. “Popie
žiaus vardas Lietuvoje populia
rus bet būtų dar populiaresnis,
jeigu jis įstengtų išspręsti Vil
niaus arkivyskupijos klausimą”
— man pareiškė nusiminęs
apaštalinis valdytojas kun. Alg.
Gutauskas. Bet ir šis klausimas,
aišku, reikalingas laiko ir kan
trybės.
3. Seinų lietuvių padėtis yra
tikrai skandalinga (itališkam
tekste: “anticristiana e adirittura antiumana”) ir šaukiasi grei
to sprendimo. Ji yra priežastis
Įtampos tarp dviejų broliškų ka
talikiškų tautų, stiprina nusista
tymą prieš Bažnyčią ir pačią
Evangeliją, kuri “skaitoma vie
naip, o gyvenime pritaikoma vi
sai atvirkščiai” su didele tikin
tiesiems dvasine žala. Tuo pasi
naudoja ir dar pučia žarijų vis
tie patys “Kristaus kryžiaus'
priešai”. Tuo tarpu būtų galima
išspręsti “brevi manu”, leng
vai, trumpu laiku. “Tuomet ma
tytųsi, kad popiežius tikrai mus
myli!” Ir tikintiesiems nebūtų
ko pyktis tarpusavyje.
Kaip pastebėjau ir susižavė
jau, Vilniuje, Aušros Vartų
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VENECUELOJE
DIDĖJA TAUTINIS VEIKIMAS

Rugsėjo 27 d. Caracas mieste įvyko
Venecuelos Lietuvių Bendruomenės ta
rybos posėdis, kuriame dalyvavo J.
Kukanauza, VLB centro vald. pirmi
ninkas, V.Mažeika, Caracas apyl. pir
mininkas, H.Gavorskas Maracay apyl.
pirm, ir VLIK'o atstovas Venecuelai,
J.Zãvadskas, Valencijos ar,,l. pirm.
Aras Mažeika, VLJS o’ m., Ant. C ronas, P. Kriščiūnas, JT „ Statkutė de
Rosalės, Marius Kvedai
J. K _ovaitė
Eug. Mažeikienė; O Kuk.. auzióné, R.
ir R. Liesinskai.
Siiame posėdyje buvo aptarti lap^ri-.
čio mėn. atvykstančių dainininkų N.
Linkevičiūtės ir Bernardo Prapuolenio
koncerto ruošimas, ir menininkių A.
Tamošaitienės bei Aid. Veselkienės eks
ponatų parodos ir audimo kursų paren
gimas. Išreikštas pasitenkinimas,
jog
PLB centro valdyba taip jautriai ir to
liau rūpinasi tautinės kultūros ir lietu
viškumo išlaikymu Pietų Amerikoje.
Posėdžio metu buvo konstatuota gy
va tautinė ir visuomeninė bendruome
nės veikla, ypač Caracas apylinkėje —
dėka sumanios Caracas valdybos pas
tangų. Paminėta ir sveikintina mūsų jau
nimo veikla, suorganizuojant VI I-ją stošventovėje, 9,30 v. atlaikiau Mi
šias lietuviškai; 10 v. buvo kitos
Mišios — lenkiškai, laikomos
lietuvio kunigo. Be jokių pro
blemų, manau. Ir taip kasdien.
O čia, Seinuose: “Negalima!. . .”
Šventasis Tėve, savo autorite
tu pašalinki! šią tikrai piktinan
čią padėtį šioje Bažnyčios daly
je, brangioje abiem tautom ir,
žinom, taip pat ir Jūsų Švente
nybei! Išspręskit šį klausimą
pirma, negu kils kitas skanda
las — išeis pasaulinėn viešu
mon!
Palaiminkit, Šventasis Tėve,
šią taip didvyriškai kenčiančią
tautą, ir Seinuose kenčiančią
tikrai be jokio reikalo, taip pat
ir tą, kuris su giliausia pagarba
prisipažįsta Jūsų Šventenybės
ištikimas sūnus Kristuje.
(Pasirašiau: kun. Pranas Gavė
nas,SDB, asmeninės Sao Paulo
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas ir Pietų zA.merikos
lietuvių kunigų vienybės pirmi
ninkas).

vykią Meridoje, žaviuose Venecuelos
Andų kalnuose, kurioje dalyvavo ney
48 jaunuoliai. Žinant, kad Venecuelos
lietuvių kolonija turi vos apie 700 na
rių, tai procentiniai milžiniškas skaičius.
Vaikų - jaunių stovykloje, įvykusioje
kiek vėliau, irgi dalyvavo apie 30 vai
kučių, kurie pramoko lietuviškų dainų
bei agilino kalbos žinias. Jaunimo
stovyklai vadovavo sėkmingai M. Kve
daras, o vaikų — L.Statkus Rosales,ne
seniai sugrįžęs iš Vasario 16 gimnazijos.
Buvo paii.fc muota, jog VLJS jau
ruošia išleidimui savo antrą biulete
nį liet, ir ispanų kalbomis.
Gražiai veikia Caracas ir Valencijos
apylinkių tautinių šokių grupės,kurios
nuolat yra kviečiamos pasirodymams
įvairių venecueliečių organizacijų bei
institucijų. Ypač puikus buvo paskuti
nis jungtinis abiejų tautinių šokių gru
pių festivalis Valencijoje, kuriame gau
siai dalyvavo kaip stebėtojai Valencijos,
Maracay, Caracas lietuviai ir jų prieteliai. Venecueliečiai bei kiti svetimtau
čiai.
Siame posėdyje nutarta prieš Kalė
dų šventes išleisti 16-ą “Gairės“ nr.,
kuris pavestas ir toliau suredaguoti J.
Kukanauzai.
NAUJA VLB CARACAS APYL
VALDYBA
♦

S.m. spalio 5 d., po lietuviškų pa
maldų, VLB Caracas apyl. narių visuo
tinas susirinkimas demokratiniu balsa
vimo būdu išsirinko naują apylinkės
valdybą, kurion išrinkti: Marius Kve
daras — pirm., Lie. Ričardas Zavadskas — vicepirm., inž. Antanas Šulcas —
iždininkas, mokyt. P.Krikščiūnas — se
kretorius ir inž. Ant. Baronas — narys.
Pažymėtina, kad naujon valdybon
perrinkti 2 buv. nariai. Džiugu, kad
naująją valdybą daugumoje sudaro jau
nimas,jau čia išaugąs ir išsiau klėjęs,bet
puikiai kalbąs lietuviškai ir tautiniai
susipratęs.
Tikimės, jog;.naujoji valdyba seks
buv. valdybos, kuriai energingai vado
vavo Vladas Mažeika, pėdomis ir dar
labiau pagyvins Caracas kolonijos,kaip
svarbiausios ir gausiausios visoje Vene■XÊU.loj-e, lietuvišką veiklą.

J.Ruginis
| LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

. YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖJE
"Pasaulio Lietuvio" pasivėlavęs, bet
JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos
gražus dvigubas liepos-rugpjūčio mė
sesija spalio 25-26 dienomis Chica—
nesių 68 puslapių numeris jau išsiunti
goję savo nutarimuose pasisakė, kad
nėtas prenumeratoriams. Jame yra daug pritaria ir remia PLB Valdybos veiklę
įdomių straipsnių:lš Lietuvos pogrin
Lietuvos laisvinimo darbuose, pakėlė
di dyje išleistos "Pastogės" perspausdin
PLB Valdybai skiriamų solidarumo įna
ki tas straipsnis apie Mickevičių, Dau
šų dalį iki 15 %, iš Krašto Valdybos iž
kantą ir mus; dr. Broniaus Nemicko
do paskyrė PLB Valdybos darbams ir
"Pasaulio Lietuviui" šiais metais 9,500
paskaita apie Lietuvos vadavimo pas
tangas, skaityta LB politinėje konfe
dol. ir pažadėjo 10,000 dol. paramę
rencijoje Washingtone; Stasio Barzdu1981 metams.
ko straipsnis apie kalbininkę Jonę Ja
JAV LB tarybos sesijoje dalyvavo PLB
blonskį; Vinco Trumpos mintys apie
pirmininkas Vytautas Kamantas, vykd.
emigrantinius mitus ir kultūrą;Lino S
vicepirmininkas Vaclovas Kleiza, vice
Rimkaus reportažai iš LB politinės
pirmininkai Saulius Kuprys ir Romas
konferencijos ir baltiškųjų studijų kon Sakadolskis, sekretoriai Antanas Juod
ferencijos; Romos Kasparo reportažas
valkis ir Daina Kojelytė ir reikalų ve
iš Vl-sios Tautinių šokių šventės; "Pa
dėja Danutė Korzonienė.
saulio Lietuvio" bendradarbių iš Pietų
Kanados Lietuvių Bendruomenės kraš
Amerikos kolektyvinis reportažas apie
to tarybos sesija lapkričio 1-2 dieno
Clevelando "Nerijos" kelionę per Pie
mis Montrealyje, išklausiusi PLB pirmi
tų Amerikos lietuvių kolonijas; Igno
ninko Vytauto Kamanto pranešimus ir
Aleknos ir A.Mauragio reportažai apie
prašymus, priėmė keletę nutarimų,lie
Simo ir Genės Kudirkų kelionę per
čiančių PLB veiklę. Tai kad Kanados
Australiję, ir daugelis kitų įdomių ži
LB Krašto Valdyba prisidėtų prie PLB
nių apie dabartinę Lietuvę, pasaulio
ruošiamų II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų
lietuvių politinį veiklą, spaudę, moks1983 metais ruošos ir remtų Jaunimo
lę, kultūrę, švietimą ir auklėjimę, lei
Sąjungos pastangas besiruošiant V-jam
dinius, sportą ir lietuvišką gyvenimą.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui;
kad Krašto Valdyba remtų Vasario 16
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
gimnaziją ir aktyviai skatintų jaunimą
dybos posėdis įvyko lapkričio 12 d/,
studijuoti tenai; kad Krašto Valdyba
Jaunimo Centre Chicagoje. Jame buvo
bei apylinkių valdybos remtų lėšomis
paeržvelgti Valdybos narių, komisi
ir talkininkais kun. Kazimiero Pugevijų ir talkininkų atlikti darbai, susipa
čiaus vadovaujamą Lietuvių Informa
žinta su neseniai įvykusiu JAV ir Ka cijos Tarnybą New Yorke; kad visos anados Lietuvių Bendruomenių kraštų
pylinkės ruoštų Vasario 16 dienos mi
tarybų sesijų nutarimais.ŠALFASS su
nėjimas ir jų metu telktų lėšas Lietuvos
važiavimo nuotaikomis, ir pasitarta ki
laisvinimui ir lietuvybės išlaikymui pa
gal valią.
tais reikalais. Ilgiau diskutuota litua
nistinės katedros arba židinio steigi
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugi
mas ir Vasario 16 gimnazijos finansi
jos (kuri atstovauja Urugvajaus Lietu
nės problemos. Galutinai patvirtinta
vių Bendruomenei)naujuoju pirminin
1978 m. Pasaulio Lietuvių Dienų To
ku išrinktas Vytautas Dorei is,pa keitęs
ronte apyskaita ir priimti PLD ir PLB
buvusį pirmininkę Gividę Mačanskę.
Kontrolės kcnmsijų raštai. Aptarti II-jų
Naujasis pirmininkas Vytautas Dorelis
Pasaulio Lietuvių Dienų reikalai,kun.
atsiuntė gražų laišką PLB Valdyvaipradr. Juozo Prunskio skiriama premija
nešdamas apie pasikeitimus valdyboje
spaudos vajui pasaulio lietuvių tarpe,
ir persiųsdamas "Pasaulio Lietuvio"
ir kiti ateities darbai. Sekantis PLB
prenumeratas bei naujo Lietuvių Fon
Valdybos posėdis numatytas gruoedo nario Adolfo Kaušinio ir jo žmonos
džio mėnesio viduryje.
100 dol. įnašą.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

--------------------------- ---------------------- ADVOGADOS ---------------------- --------Inventário, Despejo, Desquite, Divcwcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Coaj. 9 - Fone: 37-8958
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TO

ESI ?

(Trečias Advento Sekmadienis)
Kristus buvo ten pat, tarp žmonių,
bet tuo tarpu net Jonas Krikštytojas,
kalėjime, jaučia reikalą teirautis: "Ar
tu esi tas Pažadėtasis, ar mums dar rei
kia laukti kito? ".
Nelengva Kristų pilnai pažinti ir pri
pažinti.
Nelengva, nes ir mes, kaip Jonas, vi
si esam truputį "kaliniai"; kaliniai ne
tiek medžiaginiai, kiek doriniai.
Mus padaro savo kaliniais gyvenamo
ji aplinkaidarbas, užsiėmimas, profesija,
lengvai tampam komercinės, politi
nės, pornografinės propagandos kali
niai;
tampam savo pačiu gerbūvio, pato
gumų, malonumų, egoizmo kaliniai.
Todėl nelengva gyvenime Kristų "at
pažinti" ir su juo "susitikti".
Jono mokiniams Kristus prisistato
su mesijaniniais ženklais: "Aklieji pra
regi, raišieji vaikščioja. . ."
Jonui,pažįstančiam Šventraščio pra
našystės, šių "ženklų" užteko.
Ar užtenka ir mums?
Ką gali apie tat nusimanyti tie kata
likai, kurie dar niekuomet neatvertė
Evangelijos?
Ko galima tikėtis iš tų katalikų, ku
rie Kristaus asmeny mato anų lai kų,
socialinį "revoliucionierių", ar "didelį
mokytoją", ir nieko daugiau, o išga
nymo laukia iš Markso. . .? .
Kaip atsilaikyti, jei pačioj Bažnyčioj
šen bei ten net ir patys ganytojai,užuot
pilnai atsidavę Kristui,mušasi už socia
lizmą ar kokią kitę visuomeninio gyve
nimo formą? .
Tad nėr ko stebėtis, kad tokiu at
veju net geriem katalikam kyla abejo
nių ir beveik stato pačiam Kristui klau
simą: "Ar tikrai esi tu. . .?
Todėl labai, prasmingai
šiandien
mums skamba pranašo Izaijo žodžiai:
"Drąsos! Nebijokit! Štai jūsų Dievas"
— Arba apaštalo Jokūbo: "Būkite kan
trūs, sustiprinkit savo širdis".’
Tai padrąsinimo žodžiai Advente,šiam
metiniam laukime susitikti su Dievo Sū
numi,
jau atėjusiu (per Įsikūnijimą) ir
dar ateisiančiu mirties valandą ir am
žių pagaigoj).
Tokiu būdu dabartis tampa laukimo
laikas: laikas ryžto, pastangų, lėto,kan
traus pakilimo. "Kantriai laukti Viešpa
ties ateinant: kaip ūkininkas, kurs pasė
jęs kantriai laukia brangaus derliaus"
(Jokūbas).
Laukti Ateinančio .
I r jau čia pat Esančiojo.
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tau kuo nors padėti. Be to nesu tikras,
ar valdžia norės man leisti pas Vysku
pą važiuoti. Melskis. Buk tikras, kad ,
kiek priklausys nuo manęs, viską pada
rysiu, kad tik tau kaip nors pagelbėčiau.
Greit ir vėl buvau prie valdžios na^mų. įėjęs tuoj susiradau "Pipirą,'", kurs
tuo metu buvo užimtas prie telefono.
Prie manęs prisiartino kitas, mandagios
išorinės laikysenos žmogus: storas, ne
aukštas, pilno veido.
— Gal kartais tu esi vietos valdžios
viršininkas, kurį visi vadina "Ao"? paklausiau jo.
— Taip, aš esu čia viršininkas ir vadi
nuosi "Ao". — atsakė jis.—Ko iš manęs
nori? — paklausė.
— Noriu žinoti ar paėmėt mano laiš
ką, kuriuom pranešiau, kad šiandien tu
riu vykti į miestą? . . .
— Laišką? . . .Jokio laiško nesu gavęs
iš tavęs.
— Labai keista. Jis buvo tau adresuo
tas ir mano patarnautojo; asmeniškai
įteiktas. . .
— Sakai, nori j miestą vykti? —per
traukė jis.
- Taip. Ir dėl to pats atvažiavau ne
sulaukdamas jūsų atsakymo. Noriu pa
simatyti su miesto policija važinėjimo
taisyklėmis išsiaiškinti.Prašau duoti ke
lis rašytus žodžius galimiems nesuprati
mams išvengti. .
0 kam to? Juk žinai, kad važinėji
mui į miestą jokio raštiško leidimo nė
rė i kia:
— Šitai tik dabar iš jūsų sužinau. .
Tačiau prašyčiau šį kartą duoti leidi mą man ir raštu. . .
— Nereikia. Nereikia. - kartojo jis.Užtenka tik paimformuoti.
— Tuomet prašyčiau, kad patelefo—
nuotumėt miesto policijai, kad aš at
važiuoju su jais pasimatyti.
— Ir to nereikia. į policiją užeisi už
siregistravimui ir galėsi su jais pasikal
bėti.
— Matau, kad esi malonus valdinin
kas. Visti k šį kartą prašyčiau patelefo
nuoti kelis žodžius. .
— Bet tas nesvarbu. To nereikia.Mes
esam painformuoti ir to gana. Užtat ga
Ii važiuoti.
- Tad dėkui ir jau važiuoju. . .
Jis kuo mandagiausiai man nusilen
kė, nusišypsojo ir palinkėjo:
— Geros kelionės. Man man hang:
važiuok iš palengvo — pridėjo, lyg ge
ro linkėdamas.

KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kinijos

misi/mitrius
pA^ÂkojÀ...
Po 1950 METŲ KALĖDŲ. . .

Atėjo antradienis, į miestą važiuoti
nustatytoji diena. Jau prieš porą dienu
buvau įteikęs vietos valdžiai laiškutį su
pareiškimu, kad kaip šiandien turiu j
miestą vykti. Jokio atsakymo nebuvau
gavęs. Reikėjo užtat ir j valdžios namus
užvažiuoti.
Pasišaukiau savo padėjėją Juozą ir mo
teriškių katekistę — iš gausios Ay šei
mos, labai uolią ir pamaldžią moterį ir pasakiau, kad '"važiuoju j miestą".Ir
pridėjau:
— Noriu ar nenoriu, šiandien turiu
vykti į miestą, nes yra mėnesio dvasi
nio susikaupimo diena. Suprantama,
visu pirma vykstu į valdžios namus lei
dimo gauti. Jei jį gausiu, važiuosiu: ne
gavęs, sugrįšiu. . .
Nemažai susirūpinę mano likimu jie
man pasakė:
— Tin Chu pou jau, San Fu: Teglo
boja tave Dievas, tėveli.
Ir ilgokai j mane žiurėjo atsitolinan
tį per ryžiu laukus. Buvo 1951 metu
sausio 7 diena.
Paėmiau siaurutį kelelį vedanti tie
siai į valdžios namus. Ju neradau na
mie. Buvo išėję j apylinkes "svarbiais
reikalais", tur būt, mokesčiu rinkti ar
gal "pamokslų" sakyti. . .Prie durų su
tikau su kiniškomis svarstyklėmis ran
kose nepažįstamą jaunuolį.Jo paklau
siau:
— Ar žinai, kada jie sugrįš?
— Ne taip greit: tik po keliu valan
dų — atsakė.
- Aš turiu pas juos reikalu. Teks
grįžti vėliau. Tuo tarpu važiuoju čia pat,
— O kur tu dabar važiuoji? —paklau
sė jis manęs beveik kvosdamas.
— Čia netoli. Aplankysiu vieną kitą
ligonį ir sugrįšiu.
— O kur jie gyvena tie tavo ligoniai?
— lindo jis įkyriai.
— Kas čia tau per įdomumas? — nu
sistebėjau. — Tačiau, jeigu nori sužino
ti, jie gyvena čia prie kalnu — atskiau
stengdamasis nesukelti nepageidautinų
abejonių- Ir, sėdęs ant dviračio, atsitoli
nau.
Ant kelio sutikau grupę kareiviu.Ir
šie su kažkokiu nepasitikėjimu žiurėjo
į mane ir kalbėjosi tarp savęs.

Atsilankiau keliose tikinčiųjų šeimo
se. Ligoniams išdalinau kiek kinino ir
vitaminu. Suraminau pažadėdamas visą
savo pagalbą vienai iš šeimų: beveik vi
sa serganti, o be to pavojui prarasti na
mus, kuriuos savininkas jau suderėjęs
pardavimui. . . Toliau aplankiau kitą ti
kinčiųjų šeimą, kurios galva — moteriš
kė našlė — jau dešimt metų kaip guli lo
voje su beveik supuvusia koja. Ji — di
delio skurdo auka. Kaip ir daugelis Ki
nijos neturtingųjų, ji niekuomet nebu
vo atkreipusi domės į savo sveikatą.
Kai pradėjo rūpintis — ir dar su pigiais
kiniškais daktarais ir vaistais, — buvo
jau per vėlu, ir taip šiandien guli,gali
ma sakyti, be vienos kojos.
Užvažiavau dar j vieną ypatingai izo
liuotą kaimelį, kur pirmiau gražiai vei
kė daug žadantis katekumenatas. Da
bar viskas čia uždrausta: vieta "pavojin
ga vaikų ir žmonių susirinkimams, nes
perarti kalnų, kur yra daug banditų. . "
Begrįždamas sutikau ant kelio manęs
belaukiantį ligonį, kurs betgi ne savim ,
bet savo šeima buvo susirūpinęs. Buvo
pavojus, kad galėjo likti be pastogės. Jį
suraminau sakydamas:
— Pasistengsiu susitikti su Vyskupu ir
tave pas jį užtarti. Nežinau, ar jis galės

J. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA
CIVIL. Inventario, Despejo, etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
Renda. ICM, IPI

Rua Bario de íguspe, 212 - 4o ancLs/45 - Liberdade Fone: 279-593 7
Homk) das 9:00 às HáM) e das 14:00 às 18áX)

Rua Campes Novos, 590 - V. Zeüna - Horário das 19:00 às 21
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MŪSŲ ŽINIOS
LIGB-nės CHORAS KONCERTUOJA

į

Ilgai ruoštas ir lauktas, lapkričio 30d.
Vila Zelinos Seselių Pranciškiečių kole
gijos salėj prisistatė LKB-nės choras,mi
nėdamas 43 nepertrauktos veiklos me
tus; prisistatė 27 uniformuoti choristai
choristės, diriguojant mo. Viktoro Ta—
tarūno, pianinu akompanuojant prof.
Feliksui Girduaskui. Pranešinėjo ir pris
tatė numerius portugališkai João Šer
mukšnis, o lietuviškai Jonas Bagdžius.
Gausiai publikai buvo išdalinta gražiai
išleista Koncerto Programa.
2CI
Suskirstyta j trys dalis, dainų pynė
išreiškė ir kėlė gilius lietuvio jausmus :
džiaugsmą rastis tarp savųjų, ilgesį ir
meilę Tėvynei bei pavergtiem. ębfloliams
-sesėms ir padėką bei pagarbą Visatos
Kūrėjui Dievui.
Pirmoj daly choras išpildė Mes čia
šoksim ir dainuosim (J.Strolis), O kas
gi kėlės? (J.Stankūno), Susimąstė mer
gužėlė (J.Siniaus), Čigonėlis (J.Gaubo),
Pjovėjas (J.Kačinsko). Garbė Viešpa— •
. čiui (mozarto). Šios dalies pabaigoje
chorvedžiui M o.. Viktoru i Tatarūnui
..kaip tik ir buvo įteikta šiemetinė Lie
tuvio Visuomenininko premija.
Antroj daly choristai nusileido nuo
estrados ir pasileido po salą,skatinda
mi publiką prie lietuviškos dainos. Su
dainavo, publikai gyvai įsiterpiant. Du
broliukai kunigai, Šėriau žirgelį, Ar aš
tau, sese, nesakiau? , Atskrend sakalėlis
Čia gyvai prisidėjo ypač jaunųjų choras
"Volungė".
Trečioj daly ilgesingai skambėjo V.
Paltanavičiaus Nemunas, J.Mikuckio
Oi toli, toli, J.Stankūno Išeivio daina,
B.Dvariono Po Tėviškės dangum, ku
rios ypač paskutinis posmas —
Gyvenimui ir laisvei gimus
A įgaus ir vėliai laisve Lietuva;
Gyvenimui ir laisvei skirtas
Laisvas vaisius bus tikrai našus.
Jaunime, sutirpink kietus ledus Pavasariui tu panašus,

iššaukė audringą "bis".
Tad iš kiekvieno lietuvio krūtinės na
tūraliai išsiveržė nesulaikomi Tautos
Himno aidai :
Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyriu žeme. . .

Publika liko labai dėkinga LKB-nės
chorui už tokią lietuvišką dvasiną at—

Gruodžio mėn. 21 d., sekmadienį, 16 vai.
V. Zelinoje Jaunimo Namuose yra rengiama

KALĖDŲ

EGLUTĖ

Meniną programą išpildys Lituanistinės mokyklos mokiniai.
Į Šventą žada atvykti ir Kalėdų Senelis.
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti, lojimas nemokamas.
Rengėjai:
B r. Liet. Bendruomenės Valdyba

gaivą, sveikino ypač laureatą Mo.Vik
torą Tatarūną ir tiek chorvedžiui, kiek
pačiam chorui nuoširdžiai linkėjo "Il
giausių, džiaugsmingų, darbingų metų".
PG

DĖMESIO!
ATENÇÃO

RIUNIÃO DA JUVENTUDE

LITUANA

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Šv. Kt'^imiero liftuviu parapijos ko
plyčią sekmadier
^,’ąnko daug vie
tinių braziliNr j
s laikomos Mišios
portugališku
'
Kristaus Karaliaus šventė buvo pasi
rinkta k«aip "Maldos diena už Lietuvą".
Mišios buvo laikomos kaip tik šia inten
cija.
Po Evangelijos 8 skaitytojai pristatė
Lietuvos tikinčiųjų persekiojimą, o
taip pat ir jų ištvermę, pasinaudodami
LKB Kronikos ištraukom, išverstom
portugalų kalbom. Po CREDO, atkal
bėto vardu tų, kurie negali viešai (išpa
žinti savo tikėjimą, visa bažnyčia su
kalbėjo "Laisvės maldą", plačiai paskteistą tarp dalyvaujančių pamaldose.
Visuomet jaudinantis dalykas, kai ki
tataučiai meldžiasi ir prašo Viešpatį:
"Dieve, kurs sutverei tautas ir įkvė
pei joms laisvės troškimą, mes Tavęs
prašome: grąžink mūsų broliams lietu
viams jų tėvynės laisvą. . ."
Ne vienas pasižadėjo dažnai kalbė
ti tą maldą ir namiego ypatingai mal
dos grupėse. Daug kas sutiko rašyti so
lidarumo laiškus lietuviams, ypač Ka
lėdų švenčių proga; laiškai bus perduo
ti j Lietuvą per Vatikano radiją.
Buvo taip pat pravesta ir rinkliava,
skirta LKB Kronikos išleidimui portu
gališkai paremti.

Voce jovem lituano esta convo
cado a participar da reunião da Juven
tude Lituana Brasileira que será reali
zada no dia 21 de dezembro as 10 ho-,
ras na paróquia S. Casimiro.
Esta riunião terá como objetivo a
união de todas as sociedades e grupos
ligados a juventude lituana com a fina
lidade de estabelecermos metas co
muns com o intuito de divulgarmos
cada vez mais a Lituania e seus costu
mes.
Contamos com a colaboração de to-

ŠVENTĖ

GIMTADIENI

Paskutinį lapkričio sekmadienį, V.
Anastácio Dr. J. Basanavičiaus rūmuo
se buvo šventė. Mokyklos prižiūrėtoja
administratorė Stasė Laurinavičienė
šventė savo gimtadienį. Paskutinį sek
madienį ten būna lietuviškos pamaldos
tai sukaktuvininkė užprašė padėkos mi
šias. Po mišių buvo šaunūs pietūs, ku
riuose dalyvavo apie 40 svečiai.
Viena šventės liūdna gaida: Stasės
dukters butą išvakarėse aplankė vagys
ir išsinešė ką tik galėjo.

Dra. HELGA HERING
MEDICA

AUKOJO ML-vai '

HOMENS

Liudas RALICKAS
Juozas SKURKEVIČIUS
Vladas JURGUTIS
Jonas VALAVIČIUS
Marija MAZURKEVlClENÉ

Cr.1000
250
500
2500
500

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Six Maru das 8:00 xs 12 h.
das I4O0 as 18:00
Rua Quartim Barbosa, 6 -

Fone: 2b5-7590
B. do Limão

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA
JURAMENTADA
LITUANO
Horário Comercial:

Das 19 as 21 horas:

Teis.: 853-0026

R.Pedroso Alvarenga,

881-7792

505, - ap.57 TeL:
852-0677, São Paulo^

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente Fone: 274-067

Res.: 2744886
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MŪSŲ

LIETUVA

SPAUDOS VAJUS

-X •
Širdingai dėkojame ML skaitytojams
prisidėjusiems prie SPAUDOS VAJAUS
mašinos skoloms sumažinti: Aleksan
drui Mikalauskui Cr. 1.000, VladuiJurgučiui Cr. 1.000, Inž. Algirdui Mošinskiui Cr. 1.500.

ML administracija

GARBĖS

PRENUMERATORIAI

Liuda BENDORAITIS
Petras ŽAR KAUSKAS

Cr. 3.000
3.000

Vestuvių sukakties proga (lapkričio 20 d.)
Atsiprašome, kad garbės laidą nejdėjome 46 numeryje,
kaip turėjome.
Širdingai sveikiname ir dėkojame
ML Administracija

ATEITININKŲ

JUBILIEJINĖS

MIŠIOS

B LB nés

SIMPOZIUMAS

Gruodžio 6 Seselių Pranciškiečiu ko
legijoj vyko B LB-nés valdybos sukvie
timas įvairiu São Paulo lietuviu organi
zacijų simpoziumas — susibūrimas ap
tarti Brazilijos lietuvių dalyvavimui 7tam PAL Kongrese Buenos Airėse se
gančių metų vasario 11—15 dienomis.
Numatyta iš Brazilijos lietuvių pu
sės kongrese iškelti lietuviško švietimo
klausimą. Dėlto numatyti nagrinėtini
keli švietimo aspektai, kaip Lietuvybės
sąmoningumas lietuviškai nekalbančių
tarpe, Suaugusiu, lietuviškas švietimas
bei kultūrinimas, Lituanistika mišrioj
šeimoj, Religijos ugdymas lietuviškoj
- "šeimoj, Pašaukimų skatinimas lietuvių
visuomenėj.
Numatytas dar atstovų susitikimas
prieš išvykstant i kongresą.

Gruodžio 21 dieną 18 vai. Vila
Zelinoje. Po Mišių

Agapė

TRADICINIŲ LIETUVIŠKŲ KŪČIŲ
valgių pamoka, bus jaunimo namuose
gruodžio 19 dieną 19 vai.
Užsirašyti pas Dėdę Juozą
Telefonas: 63-59-75

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Pagal bendrą Maldos už Lietuvą ka
lendorių, gruodžio 21 d., sekmadienį,
Mookos lietuviams tenka ypatingu bū
du melstis už persekiojamą Lietuvą.Tą
dieną 8-tos valandos Mišios ir kitos
maldoslyra skirtos už Lietuvą. Ir rin
kliava yra skirta LKB Kronikos išleidi
mui portugališkai paremti.

Maloniai kviečiame dalyvauti

MIŠIOS UŽ MIRUSIUS
Gruodžio 14 d., 8 vai. Mišios už a.a
MARCELĘ STANKEVIČIENĘ,su kankant 6 mėnesius nuo jos mirties. Ir už
tuos asmenis, kurių niekas neprisimena.

LIETUVIŠKAME NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIME
Vila Zelinoje, Seselių Pranciškiečiu sa
lėje. Iškilmingos Vakarienės pradžia
23 vai. Minėjimą rengia jaunimas.

TRILlKMEClO TALKA. ..
KALĖ i

• JANT

Kalėdojant, ne taip tolimoj Carapicuíboje, kun. Petrui Urbaičiui daug
pagelbėjo Stasiukas Rinkevičius, tri—
likmetis Natalijaus ir Terezės Rinke
vičių sūnus.
Carapicuíboje yra dar apie dvide
šimt grynai lietuviškų ar maišytų šei
mų.
Stasiukas iš anksto visus įspėjo apie
kunigo apsilankymą. Be" to, jis su ko
kiu tai "kolega" nuvyko į Piraporą ir
ten su kunigais susitarė dėl "Pamaldų
už Lietuvą".
praeitą šeštadienį-sekmadienį (XI.2223 d.d.) buvo suspėta aplankyti ir ras
ti namie visi Stasiuko iš anksto įspėtie
jiPiraporos "Bom Jesus" šventovėje ,
sekmadienio popietėje, gausiems pa—
maldininkams dalyvaujant, buvo pasi
melsta už Lietuvą.
Po Mišių buvo išdalyti keletas šimtų
Šv.Mergelės Marijos Apsireiškimo isto
rinių lapelių, kur aiškiai pasisakoma ir
apie Lietuvos garbingą praeitį ir dabar
tiną jos Kalvariją.
(KPU)

