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Žinodami, kad Marija yra, Švento
sios Dvasios išrinktoji Dievo Sūnaus 
Motina, yra daugiau negu graži, nes jo
je gyveno viso pasaulio grožis — Jėzus 
Kristus. Ji daugiau negu puiki, nes ta
po visų šventųjų Karaliene. Ji daug ga
lingesnė už viso pasaulio kariuomenes 
ir moderniškiausius ginklus, nes ji val
do Dievo maloniu turtus.

Ir todėl nenuostabu, kad lietuvis ka
talikas, verčiamas žiauraus pavergėjo 
atsižadėti savojo tikėjimo — ar protes
tantizmo, ar pravoslavijos, ar paskuti
niais ateizmo laikais, visu sielos karštu
mu ieškojo ir ieško Marijos pagalbos. 
Ir šiandien iš tikinčiojo lietuvio širdies 
veržiasi maldavimas:

Nenuženk nuo akmens, o Marija, 
Pušynėly žaliam Šiluvos.
Krauju ten ir ašarom lyja, 
Nepalik, nepalik Lietuvos

Tvanas kyla, sodybas mus semia, 
Virsta giriu žalių ąžuolai.
Patikėjom tau šventą mus žemą, 
Tau žaliuos ji, žydės amžinai.
Jei nuplautų banga raudonoji 
Paskutinę gyvybę nuo jos, 
Būsime arka mes Nojaus 
Ir balandžiai šakelės žalios.
Akmuo tas — tvirtovė po kojų, 
Nėr jėgos, kas pajudintų j j.
Ten atšvęsim mes laisvės rytojų, \, 
Apraudosim skriaudas ten visi... .

Nenuženk nuo akmens, o Marija, 
Piemenėliams pravirkus kadai s... 
Mes išpuošim šventoves lelijom 
Ir nevystančių rožių žiedais.

(Ko try na Grigą ity t ė)

Kai 1930 metais visoje Lietuvoje 
buvo iškilmingai minima 500 metų 
nuo Vytauto mirties — aštuntoji rug
sėjo — Marijos Gimimo šventė buvo 
paskelbta ir tautos švente. Kg bendro 
Marijos šventė turi su Vytautu? Vy
tautas yra tikrasis Lietuvos krikštyto
jas. Jis jkčilre 'Žemaičiu vyskupiją, jis 
pastatydino Lietuvoje 26 bažnyčias, 
kuriu 14 turi Marijos Mergelės titulus. 
Jis, sutriuškinęs amžinų Lietuvos prie
šu kryžiuočiu galybę prie Žalgirio, pa
stūmėjo Lietuvos1 ribas j rytus ir sukū
rė ano meto didelę galingą valstybę.

Tradicija sako, kad Vytautas buvo ypa
tingas Marijos gerbėjas. Jis visuose sa
vo žygiuose vežiojęsis su savim Mari
jos paveikslą, dovanotą jam Bizanti-
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DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIU ŠVENTE

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

tautos Šventes minėjimas ir Šiluvos maruos atlaidai

PROGRAMA : procecija ir Mišios 
meninė dalis 
arbatėlė ir suneštinės vaišės

jos imperatoriaus Manuelio I I Paleolo- 
go, kuris vėliau buvęs Vilniaus kate
droje. Kitą Marijos paveikslą, irgi jam 
dovanota, atidavė Trakų bažnyčiai.

Pagaliau Vytautas, norėdamas apvaini
kuoti save ir savo valstybę karališku 
vainiku, tai iškilmei pasirinko kaip tik 
Marijos Gimimo šventę. Lietuvių tau
tos genijus, ypač pasireiškęs Vytauto 
asmenyje, iš vienos pusės, o lietuviu 
tautos nepaprastas pamaldumas j Mari
ją, iš antros tarsi susilieja j vieną ben
drą jvykj, kuris išreiškiamas Marijos 
Gimimo ir Tautos šventės simboliu.
Lietuvos didybė ir jėga yra Marijos ir 
Vytauto dvasioje. Religija ir tautybė 
yra viena antrą palaikančios vertybės. 
Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo, 
Ties Žalgiriu mušęs kryžiuočius piktus; 
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo, 
Čia musų tėvynė ir buvo ir bus.

Čia, kur Vytautas Didysis valdė mus ir 
gynė,

Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuva 
tėvynė.Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydt/Afifetor?&įl

16,00 valandą

ŠILUVOS MARIJOS UTANUA
Šventoji Marija, Šiluvos Dievo Motina —
Tu, Esi Pilna Malonės —
Nuo viso pikto vaduoki žmones.
Šventoji Marija, Šiluvos Dievo Motina,
Tu, kuri pasirodei piemenėliams prie 

didžio akmens —
Tu, Maloni Saldybe, Esi musų širdžių 

linksmybė.
Šventoji Marija, Šiluvos Dievo Motina,
Tu, Kuri ištarus: — "Čia kadaise yra bu

vę mano Sūnaus namai"...
Ir gaili ašara nuriedėjo per Tavo skaistų 

veidą —

Pasigailėk musų —
Šventoji Marija, Šiluvos Dievo Motina,
Tu,skaistybės skaistybė, grožių grožybė - 

Padėk mums nusidėjėliams.
Šventoji Marija Šiluvos Dievo Motina — 
Tu skaisčiausia Dangaus Lelija —

— Su Jėzum jungi, visą žmoniją —
Šventoji Marija,Šiluvos Dievo Motina,
Tu Kuri sakei: "Štai aš Viešpaties tar

naitė" —
— Melskis už mus — Stasys J.
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j suvažiavimo prezidiumą, jis taip pasa
kė: “Kaip jus kovojate už savo idėjas, 
taip aš galiu kovoti. Kaip jus sėdėjote 
kalėjimuose, taip ir aš galiu sėdėti“. 
Paskui dar pridūrė: “Mano ir taip am
žius nebeilgas“. Šie Mykolaičio-Putino 
žodžiai spaudoje nebuvo paskelbti.

Metinė prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00 Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00
Į Prenumerata paprastu paštu j užsieni: 25 Dol. Į P. Ameriką oro paštu: 32 Dol.

Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon: 40 Dol Į tolimus kraštus 50 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS CrS. 2.000,00 
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po CrS. 100,00 
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę, 

i Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.

IšLietuvos K.
A. Samanius

ažnyčios Kronikos
už blaškymąsi “tarp dviejų aušrų“, 
atseit, tarp buržuazinės ir tarybinės

RAŠYTOJU PAVERGiSfiAS 
LIETUVOJE (ISTORINIAI BRUOŽAI)

Rašytojai, kaip ir visi kiti T. Sąjun
gos piliečiai, yra pavergti tiek fiziškai, 
tiek dvasiškai. TSRS ne valstybė tar
nauja žmonėms, o atvirkščiai. Todėl 
rašytojai privalo rašyti tik tai, kas rei
kalinga valstybei. Rašytojo laisvė, net 
gyvybė priklauso nuo valdžios malonės.

Pirmasis Lietuvos rašytojų pavergi-:..- 
mo periodas buvo 1940-1941 m. Jau 
tada j Sibiro platybes buvo ištremti ra
šytojai: A. Gricius, L. Sakai inis-Žukaus- 
kas, A. Steponaitis, V. Bičiūnas ir kiti.

Antrasis rašytojų pavergimo perio
das, kuris tęsiasi iki mūsų dienų, prasi
dėjo raudonosioms ordoms 1944 m. va
sarą vėl įsiveržus j Lietuvą. Tačiau su- 
telktinai ir atvirai rašytojai pradėti tero
rizuoti nuo Lietuvos rašytojų pirmojo 
suvažiavimo, kuris įvyko 1946 m. spa
lio 1—2 d. Vilniuje. Šis suvažiavimas 
buvo sušauktas apsvarstyti VKP/b CK 
nutarimui ir A. Ždanovo pranešimui 
dėl žurnalo “Zvezda“ ir “Leningrad“.

Suvažiavimo pradžioje buvo išklau
sytas K. Preikšo pranešimas, kuriame 
buvo puolami daugelis rašytojų. B.Sruo
ga buvo iškoneveiktas už knygą “Dievų 
miške“ (kaip “visai netikusią“) (žiūr. 
“Už tarybinę lietuvių literaturą“, 1947 
m., p. 23, toliau — UTLL), ir net už Ne-
priklausomybės metais išleistą eilėraš
čių “Rinktinę“, kuri esanti “iš esmės 
ne kas kita, kaip buožinės buržuazinės 
Lietuvos garbinimas“ (UTLL, p. 24). 
A. Miškiniui kliuvo už “Pergalėje“ 
(1946 m., nr. 11) išspausdintą eilėraštį 
“Ruduo“. Labai K. Preikšui nepatiko 
eilėraščio frazė, sakanti, kad “nurims 
Atlantas ir Pacifikas“. Anot Preikšo, A. 
Miškinis yra “Smetonos ir jo režimo 
garbintojas bei tarybinės santvarkos 
šmeižikas“ (UTLL, p. 25). J. Paukštelis 
buvo išvanotas už “Pergalėje“ (1946 nr. 
1) išspausdintą romano ištrauką “Praei
tis, V. Mykolaitis-Putinas buvo išbartas

Labai arogantiškai, įžūliai suvažiavi
me elgėsi P. Cvirka. Spalio 2 d., kalbė
damas iš tribūnos, labai puolė už nera
šymą šlubą rašytoją A. Kielą ir netgi 
taip pasakė: “Vaikšto, atsiprašant, su 
lazda“. Tiesa, kažkas iš prezidiumo re
plikavo P. Cvirkos adresu, už tuos žo-
džius net buvo subartas.

O dabar apie Lietuvos rašytojų gyve- 
* nimą po pirmojo jų suvažiavimo.

santvarkos.
Gavo pylos ir taip vadinami tyleniai, 

slapstęsi už vertimo darbų: S. Aglickis, 
V. Katilius, R. Mackonis, J. Petrulis ir 
kt. O’J. Graičiūnas net buvo pavadintas 
“atsiprašant rašytoju“ (UTLL, p.29). 
~ Iš tuometinių jaunųjų rašytojų labiau
siai suniekintas E. Mieželaitis. Už 1946- 
m. išleistą eilėraščių rinkinį “Tėviškės 
vėjas“ K. Preikšas pavadino E. Mieželai
tį, kaip ir J. Graičiūną “atsiprašant poe
tu“. Spaudoje, aprašant suvažiavimo ei
gą, K. Preikšo mesta E. Mieželaičiui fra
zė “atsiprašant poetas“ buvo praleista, 
neminima. Šį E. Mieželaičio pažemini
mą daugelis jau yra pamiršę, tačiau jo 
neužmiršo E. Mieželaitis. “Nakties dru
giuose“ (1966 m.p.5—6) ir kitose lyri
nėse publicistikos knygose E. Mieželai
tis vis dar aprauda tą K. Preikšo įžeidi
mą.

Smarkiai pulti ir kiti jaunieji rašyto
jai. E. Matuzevičius buvo dergiamas už 
eilėraštį “Baltiją“ “Literatūra ir menas" 
1946 rugsėjo 1 d., nr. 6, p.2). A. Veng
ris už eilėraštį “Kareivio sugrįžimas“ 
(Lit. ir menas“, 1946 m. rugsėjo 15d., 
nr. 8, p.3), Alf. Bieliauskas už apysaką 
“Naktis prieš ataką“ (Jaunimo Gretos“, 
nr.6). Smarkiai buvo išplūstas K. Kubi
linskas už pirmosios bolševikinės oku
pacijos metais paskelbtą satyrą “Eltese- 
ra“.

Daug piktų žodžių kliuvo tuometi
niam grožinės literatūros leidyklos di
rektoriui V. Drasdauskui už J. Basana
vičiaus surinktų “Lietuviškų pasakų“, 
P. Vaičiūno “Rinktinę, K. Borutos 
“Baitaragio malūno“ ir kt. knygų išlei
dimą. Be to, suvažiavimo rezoliucijoje 
buvo neigiamai įvertinta S. Čiurlionie
nės poema “Skraidantys ežerai“.

Po K. Preikšo pranešimo tą pačią ir 
kitą dieną kalbėjo rašytojai.

Jaudinanti, įsimintina buvo V. Myko 
laičio-Putino kalba, pasakyta spalio 2 
dieną. Iš tribūnos, specialiai atsigręžęs

Sudėtingos buvo K. Kubilinsko ir A. 
Skinkio biografijos. Apie 1955 m. Lie
tuvos partizanai rotatoriais spausdin
tuose rašteliuose įspėdavo saugotis Ku- 
bilinskio ir Skinkio kaip saugumo agen
tų. Kiek tokie kaltinimai tikri, gali pasa
kyti KGB archyvai. Tačiau A. Skinkio 
naudai kalba toks faktas: partizanų 
laikraštyje “Aukštaičių kova“ (per dau
gelį metų pavadinimą galėjau ir pamirš
ti — jis gali būti ir kitoks) buvo išspaus
dintas A. Skinkio eilėraštis (pavadini
mo neprisimenu), kurio posmai buvo 
šešių eilučių. Paskutinysis toks: “Rau
donieji Rytų kirminai“ (apie 1948 m.).’ 
Kokiu slapyvardžiu A. Skinkis buvo 
pasirašęs, taip pat neprisimenu.

Daug nemalonumų okupantams su
darė simpatingasis rašytojas A. Vienuo- 
lis-Žukauskas. Būdamas Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos deputatu, vieno
je sesijoje jis pasakė kalbą ir pareikala
vo įvesti j rusų ir lenkų mokyklas kaip 
privalomą dalyką lietuvių kalbos pamo
kas.

Deputatų kalbos paprastai yra cen
zūruojamos ir turi būti iš anksto apro
buotos. Bet A. Vienuolio-Žukausko at
veju atsitiko ta i p. Kai bos tekstą rašyto
jas sąmoningai cenzoriui pateikė sesijos 
dieną prieš pat posėdžio pradžią, todėl 
cenzorius turėjo mažai laiko tekstą skai
tyti. Kalbos pradžia specialiai buvo pa
ruošta taip, kad nekeltų įtarimo. Todėl 
cenzorius, truputį paskaitęs, pasitikėjo 
ir leido A. Vienuoliui-Žukauskui kalbą 
skaityti sesijoje. Reikia pasakyti, kad 
A. Vienuolio-Žukausko kalba padarė 
sprogusios bombos įspūdį. Okupanto
tarnai sumišo, A. Vienuolio-Žukausko 
pasiūlymas buvo priimtas ir įsigaliojo

RWAMTÉ STEFWÂITB
TRADUTORA JURAMENTADA 
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Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
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852-0677, São Paulo
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kaip /statymas.
1950 m. sausio 8 d. buvo rastas gat

vėje nužudytas poetas K. Jakubėnas, 
nors ir būdamas kairuoliškos orientaci
jos, nepritarė okupantų siautėjimui Lie
tuvoje. Tai, matyt, kainavo jam gyvybę.

Paskutinė rašytojo auka ant Lietuvos 
laisvės aukuro yra M. Tamonio gyvybė. 
M. Tamonj suvažinėjo traukinys. Gal jis 
buvo saugumiečių pastumtas po trauki
niu, o gal ir ne. Čia yra tikra štai kas: 
jei jo po traukiniu ir nepastūmė, tai vis 
tiek jj privarė iki tokios psichinės būse
nos, kad pats puolė po traukiniu.

O kiek Lietuvos rašytojų prarado 
sveikatą Gulage. Tai — K. Boruta, A. 
Miškinis, V. Drazdauskas, K. Inčiūra, O
Lukauskaitė, R. Maskonis, A. Vengris 
ir kt.

Teroras, šantažas, psichologinis apdo
rojimas Lietuvos rašytojus lydi visą lai
ką. Jie plūstami1 spaudoje, jiems grasina
ma susirinkimuose ir posėdžiuose. K. 
Borutos knyga "Baltaragio malūnas" 
(1946 m. laida) ir A. Griciaus feljetonų 
rinkinys "Laiko dvasia" (1946 m.) bu
vo net išimti iš bibliotekų V. Rimkevi
čius buvo baramas už romaną "Studen
tai" (1957 m.), R. Lankauskas už roma
ną "Tiltas j jūrą" (Pergalė, 1963, nr. 3), 
J. Mačiukevičius už romaną "Rojaus 
kampelis" (1971 m.), J. Mikelinskas už 
romaną "Už horizonto — Laisvė" (1978), 
J. Avyžius už romaną "Chameleono 
spalvos" (1979).

J. Aputis 1979 m. buvo pristatytas 
gauti respublikinei premijai už romaną 
"Sugrįšimas rudenėjančiais laukais". 
Tačiau jis premijos negavo, nes "Perga
lėje" (1978 m. nr.6) išspausdino oku
pantams nepatinkančią apysaką "Prieš’ 
lapų kritimą".

O kiek rašytojus privargina nuolati
niai kūrinių perdirbimai ir taisymai. Ke
lis kartus buvo perdirbinėjimas A. Vie-

dS. Helm hiring ]
MEDICA - GYDYTOJA

PrOMfiNS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v. Eulina, 99 v. Su. Mam dss SsOO às 12 h. 

das UflOèí tôsOO Fontr. 265-7590 
Rua Qaartim Barbtm, 6 * B. do Limão 

nuolio-Žukausko romanas "Puodžiun- 
kiemis", V. Petkevičiaus romanas "A- 
pie duoną, meilę ir šautuvą" ir kitų ra
šytojų kūriniai.

Čia pateikta medžiaga nėra pilna, ji 
nedetalizuota, tačiau pakankama, kad 
būtų suprantamos sąlygos, kuriomis 
gyvena ir kuria rašytojai šalyje, kuri 
skelbiasi esanti pati demokratiškiausia 
višame pasaulyje.

Kai j rankas paimsiu brangią lyrą, 
Kai mano pirštai jos stygas užgaus, 
Skambės daina, pavasariu prabilus, 
įsmigs j širdį pavergto žmogaus.

Brangi Tėvynė, mūšy* vienas kelias, 
Mus jungia bendras džiaugsmas ir vargai; 
Juk aš — tavos širdies maža dalelė, — 
Tad mano dainos tau skambės ilgai.

Skaitei bėgant- Alt D Petraitis

• Praeitą savaitę minėjau spaudos pa
sidalinimo klausimą. Labai dažnai ma
žiau pajėgūs laikraščiai vartoja stipres
nių leidinių medžiagą. Tas faktas ne- 
naujiena ir kitų tautų spaudoje. Ir tai 
suprantama, nes turėti vietoje bet ko
kį spaudos organą yra labai svarbu. Iš 
kitos pusės tenka pripažinti dar kitą 
tiesą: nėra lengva tam turėti specialistų, 
žurnalistų, literatų. Kadangi smulkes
ni laikraščiai nedaro kokios konkuren
cijos didiesiems, tai taip dažnai vadina
moji "žirklių" spauda paliekama ramy
bėje. Ji vadinama taip, kad gerą dalį sa
vo puslapių užpildo žirklių pagalba, iš- 
sikirpdama kitų straipsnius.

Kalbant apie lietuvių spaudą, reika
las yra kiek sudėtingesnis.

Lietuviai gyvena išsibarstę po visą 
pasaulį. To neužtenka, jie dar gyvena 
tose valstybėse irgi nevienoje vietoje. 
Pora šeimų čia, keletas tautiečių kažin 
kur už šimtų kilometrų, kartais kelioli
ka šeimų kokiame priemiestyje, kur 
nors arčiau prie darbovietės. Gyvenant 
šioje formoje tiktai didesnės kolonijos 

gali pagalvoti apie savą laikraštį. Ir tai 
ne visos. Tiktai tokios, kur gyvena lie
tuviai pajėgūs ekonomiškai ir raštiškai 
išleisti laikraštį. Kaip žinome, daugu- - 
moję glaudžiamasi prie parapijų. Dva
siškių pagalba ir bendromis lėšomis iš
eina didelė dalis mūsų emigrantų spau
dos.

Visti k pasižvalgius po platųjį pasau
lį, lietuviai turi tikrai nemažą skaičių 
leidinių. Turi mėnesinių žurnalų, savai
tinių laikraščių, turi net dienraščių. 
Emigrantų sąlygose, tai nuostabi staig
mena. Mes gi neturime savų industrijų, 
kaip vokiečiai ar italai. Jų vien propa
ganda gali padengti išlaidas. Niekur lai
kraščiai iš prenumeratų neišsilaiko, vi
sur reikalinga parama iš skelbimų.

Visuose tuose lietuviškuose leidiniuo
se, nežiūrint pasikartojančios medžia
gos, yra gana daug įdomių, originalių 
straipsnių. Yra ir puikių rašinių, poezi
jos, kultūros davinių, prisiminimų.

Kad tai tiesa, pakviesčiau tiktai pasi
žvalgyti po lietuvišką spaudą, kad ir 
mūsų savaitraščio redakcijoje. Pamaty
site, kad ir per savaitę ateina tikrai di
delis skaičius leidinių. Kiekvienas turi 
daugiau ar mažiau įdomios medžiagos.

Suprantama, kad niekas iš mūsų ne
gali viso tai perskaityti. Neįmanoma vi
sos lietuvių spaudos užsisakyti, lygiai 
kaip ir nebūtų laiko visų tų laikraščių 
perskaityti. Ir taip daug, tikrai daug ne
paprastai gerų straipsnių, įdomių žinių, 
geros literatūros pasiekia tiktai saujelę 
lietuvių. Dalis ką gauna viename krašte, 
kita dalis kitur.

Prieš keliolika metų, buvo net kilusi 
mintis kunigams jėzuitams čia, Brazili
joje, pradėti leisti tokių geriausių 
straipsnių atranką, panašiai kaip leidžia
ma "Seleções". Toji mintis vėliau buvo 
atidėta, o perėmus leisti Mookoje "Mū
sų Lietuvą", reikalas visai Liko užmirš
tas.

Tačiau vienas yra faktas, kurį norė
čiau čia pabrėžti. Lietuviai turi tikrai 
gerų žurnalistų, rašytojų, redaktorių. 
Tikrai gaila, kad didelė dalis tos me
džiagos yra daugumai nepažįstama.

JUAAJULOJUUJUJ

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------ ------------------------------------- ADVOGADOS ------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. - Conj. 9 • Fone: 37-8958

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696
R. Itapeva^49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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KLIU. A^TA^ãAS SABALIAUSKAS tinga liga, kurios gydytojai nebeįsten- 
buvo pirmasis "SALEZIEČIŲ ŽINIŲ" re- gia suprasti, ir esąs jau visai prie galo, 

daktorius, Italijoje. Tik Don Bosco palaiminimas galėsiąs

Kun. Stasys Šileika

JEI POCIUI DIEVUI PATEKA ...

Kartą j kuklutį šv. Jono Bosco kam
barį atsilankė grafienė D.L. su savo ke
turiais sūnumis. Ji atėjo paprašyti šven
tojo palaiminimo, nes girdėjusi, jog jo 
palaiminimas turįs ypatingos reikšmės 
visiems, bet labiausiai jaunimui. Taigi 
tuoj pat visi suklaupė ant grindų, ir 
taip vadinamas "Marijos Krikščionių 
Pagalbos" palaiminimas, kuriuo šventa
sis mėgdavo naudotis, nužengė ant jų 
galvų.

Grafienė buvo geros nuotaikos ir 
ėmė šnekinti kunigą. Tam tikru laiku 
užklausė:

— Don Bosco, o kas gi išeis iš tų ke
turių mano pypliukų? Šventasis, neva 
rimtai, neva juokaudamas, pasivadino 
4ink savęs vieną ir sako: — Šitas... 0, 
šitas taps generolu. — Sekančiajam: — 
Šis išeis j karaliaus senatorius. — Tre
čiajam: — Henrikas taps garsus dakta
ras...

Grafienė juokėsi patenkinta, nes sa
vo sūnums svajojo kaip tik garsias ir

Vėliau, jis misionieriavo Indijoje, o pasta
ruoju laiku gyveno ir veikė JAV-bėse, ypač 
daug gelbėdamas lietuvių Saleziečių įstaigai 

| Šv. Jono Bosko gimtiniame — Castelnuove 
| Don Bosco miestelyje.

Kun. Antanui, peržengusiam savo 75-tą 
gimtadienį, bet dar tvirtai besireiškiančiam 

| misijų pravedime ir Sielovadoje, linkime dar 
g daug nuopelningų metų Dievo ir žmonių tar- 
įj nyboje.

"ML" redakcija

Don Bosco Technical High School 
g 1981. Rugp. 19 d.

f Mielasis kun. Petrai,

g Ačiū už tavąjį iš š.m. VII. 12. Ačiū 
už visas žinias, kurios mane irgi įdomi-

Í na. Ačiū už tavo mano patrijarchystės 
1 įvertinimą, kuri, aišku, yra šis tas ž mo
tį gaus amžiuje. Taip rašau memuarus, ar- 
J ba savo dienoraštį. Jau esu pasiekęs 
b veik tūkstantąjį puslapį.

Esu dar vis pakankamai sveikas, nors 
f jau pradėjau 50 mano kunigystės me- 
i tus ir 56 įžadg. Esu čia pas Bostono 
i Saleziečius — seniausias, ir visu jaunes- 
j n i uj u — dvasios vadovu.

į pasiūlymą, tavajame laiške, t. y. vyk- 
| t i aplankyti jūsų kunigą Petriuką į To- 
įį ronto. Manau, bus geriau kad kun. Si- 
jj laika ir kun. R u kšy s, jauni, tinkamesni 
| kelionėms,jie aplankytu senį. Manau, 
JĮ — jie tą padarys netolimoje ateityje.

B Kun. A. Sabaliauskas

l' garbingas vietas pasauly. Betgi dar bu
vo likęs, lyg užmirštas, ketvirtasis, pats 
mažiausias, gal kokių dešimties metų 
berniukas.

— 0 kas bus iš jo? — paklausė da
ma, matydama, kad šventasis lyg ko 
tai delsia.

— Iš šito, ponia, — švelniai glostyda
mas berniuko galvą tarė Don Bosco, — 
iš šito padarysim gerą kunigą.

Grafienė pabalo ir, tarsi norėdama 
apginti nuo kokios tai nelaimės savo 
Benjaminą, prisispaudė jį ankštai prie 
krutinės, šaukdama:

— Mano sūnus kunigas. Ak ne, ver
čiau tegul Dievas jį atsiima.

Šventasis liūdnai pažvelgė ! grafienę 
ir apsisuko išeiti. Dama pasijuto, kad 
jau čia negerai; mėgino teisintis, atsi
prašinėti, bet Don Bosco, apgailesta
vęs tokį menką gražiausio pašaukimo 
įvertinimą, ant galo pridūrė:

— Dievas Jūsų įžūlią maldą išklau
sys. ...
Nedaug laiko praėjus Oratorijon atsku
bėjo vienas grafienės giminaitis, kvies
damas ant greitųjų Don Bosco j ponios 
rūmus, nes jos jauniausiasis sūnus jau
čiąsis blogai. Susirgęs kokia tai paslap- 

pagelbėti.
Kunigas ryžtingai atsisakė. Bet ryto 

metą grafienė pasiuntė kitą pasiuntinį, 
paskui trečią; galop atvyko ji pati,verk
dama ir graudžiai išpažindama, jog mo
tinos meilė buvo jai tąsyk sumaišiusi 
protą.

Šventasis šiaip taip nusileido ir suti
ko nuvykti pas grafus. Įėjęs rado ber- . 
niuką išbalusį ir visai sunykusį. Šis pa
garbiai pabučiavo jam ranką, nei žodžio 
nepratardamas, liūdnai žvelgė tai j kuni
gą, tai j motiną. Visi, ir Don Bosco, ty
lėjo. Toj tragiškoj tyloj tesigirdėjo tik 
graudus grafienės kūkčiojimas.

Pagaliau jau mirties rankose berniu
kas ištiesė sulysusį pirštelį motinos link 
ir pratarė:

— Mamyt, tai tu ... ar nepameni? ... 
I r Dievas mane atsiima.

Grafienė sukliko, tartum kas jau bū
tų perplėšęs širdį, ir pradėjo šaukti:

— Don Bosco, gelbėkit... palaimin- 
kit. ...

Šventasis iš susijaudinimo neįstengė 
kalbėti. Paskui, taręs kelis paguodos 
žodžius ir palaiminęs ligonį, pasiskubi
no namo.

Dievas jau buvo užtvirtinęs savo 
sprendimą.

Ir grafo rūmus apgaubė gedulo 
skraistė.

— Sūnau, kodėl tu mums taip pada
rei? — skundėsi net pati Dievo Motina, 
po didelio sielvarto atradusi savo myli
mąjį Sūnelį šventykloje. 0 juk kas dau
giau už ją buvo pareiškęs savo nusista
tymą bendradarbiauti su Dievu ir visuo
met atsiduoti jo valiai? Angelui ji bu
vo pasakiusi: "Štai, aš Viešpaties tar
naitė: teesie man pagal tavo žodį".

Kai kada gali būti tėvams labai skau
du atsiskirti nuo sūnaus ar dukrelės, 
kai Dievas juos pašaukia savo tarny
bon. Kartais gali atrodyti tikrai nesu
prantama, kodėbsūnus ar duktė pasi
rinko tokį kelią. Net ir pati švenčiau
sioji Motina prisipažįsta nesupratusi 
savo dieviškojo Sūnaus žodžių: "Ar 
nežinojote, kad aš privalau užsiimti 
tais dalykais, kurie priklauso mano 
Tėvui"? .

Lengviau suprasti prisiminus, kad 
vaikai, galų gale, nėra tėvų nuosavybė. 
Ir jie, kaip kiekvienas žmogus, pasau
ly turi savo paskirtį pagal Aukščiausio
jo pianus. Tėvų pareiga vaikams padė
ti surasti savo kelią ir tinkamai pasi
ruošti juo eiti.

Taigi lieka neužginčijama, kad ne 
nuoseklus tas tikintysis, kuris nėra 
pasiruošęs vykdyti Dievo valią rret ir 
tada, kai ji atrodo kiek prieštaraujam
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y asmeninėm užmačiom ar svajonėm.
Ne pro šalj taip pat atsiminti, kad 

dievas, jei prašo viena, yra pratęs atsi
lyginti šimteriopai. Kas, pavyzdžiui,
Įstengtų apskaičiuoti kiek gero gali 
padaryti žmonijai, kad ir vienas dos
niai išpildytas pašaukimas? Gi pirmiė- 
H to gėrio dalyviai yra kaip tik tėvai. 
Todėl šv. Jonas Bosco teisingai ir sa
kydavo, kad didžiausia dovana, kokią 
Dievas gali suteikti šeimai, tai vaiko 
pašaukimas j tobulesnį gyvenimą.

Don Bosco motina, Margarita, buvo 
taip giliai šia tiesa įsitikinusi, kad kuo
met Jonukui atėjo laikas pasirinkti gy
venimo kelią, ji, našlė taip jam kalbėjo:

Aš noriu, kad spręstumei pašauki
mą neatsižvelgdamas j nieką kitą, kaip 
tik j Dievą ir sielos ateitį. Užtat visai ne 
galvok apie mane ir nesirūpink mano 
pragyvenimu. Aš iš tavęs nelaukiu nie- 
to neturtinga gimiau, neturte gyvenu

? noriu neturte mirti. Netgi atsimink, 
Kad jei kartais per nelaimę taptumei 
furtingu, aš nei kojos nekelsiu.) tavo ne
nūs.

Aišku, tai tik tokios motinos sūnus 
galėjo tapti tūkstančių našlaičių tėvu ir 
nuveikti darbus, kuriais ir šiandien pa 
saulis didžiuojasi.

-<2X®-CDKEXs9-

— Žinai ką, Jonai, tavo Juzius turi 
pašaukimą. — tarė klebonas Reisės baž
nytkaimio laiškanešiui Jonui Sarto. — 
Tik žiūrėk, kaip jis noriai lankosi baž
nyčioj, kaip gražiai patarnauja prie al
toriaus. Vos 12 metų, o jau sakytumei 
jį esant kunigu, taip sugeba draugus pa
mokyti katekizmo...

Tėvui Sarto, uždirbančiam 30 frankų 
į mėnesį ir turinčiam išmaitinti aštuonis 
vaikus, siųsti sūnų j seminariją — nejuo- 
kai. Betgi jis, įpratęs su Viešpačiu nesi- 
derėti, nulenkė galvą ir atsakė:

Seselė Maria Ksavera Sakenaité, d-rė 
Novakienė ir kun. dr. Bendoraitis po 
pirmųjų Mišių,Paryžiuje.

KUN. D-^. A. R BENDORAIČIO 
VEIKLOS 2OMEČIUI

rengti komitetas yra dar nepilnas. Kas 
dar norėtų stoti komitetan, tesikreipia 
j Šv. Kazimiero parapiją arba j "M. L" 
nr. 33 išvardintus narius. Jie yra: 
Silvia Bendoraitis Machado 
Tadeu Machado 
Ricardo Bendoraitis 
Ana Beatriz Bendoraitis
Eugenia Bacevičius
Kun. Petras Urbaitis.

Prie tų šešių jau dabar papildomai, 
pridétinas Marcos Lipas.

Ryšium su kilnojamąja paroda, 
Petro Urbaičio atvežtomis iš Rondoni- 
jos fotonuotraukomis, tikimasi bendra
darbiavimo iš įvairių bairų, kur gyvena 
daugiau lietuvių kultūrininkų.

Dėkoja už dėmesį 
20-mečio Komitetas

LAIŠKAS IŠ KANADOS
Sudbury, Ontario, Canada 17-08.81

Šiai dienai ir rytojui
t r

Kristoforų mintys, kurios įkvėpė mil jonus

J. Keller — P. Urbaitis

GERIAU ĮVERTINTI NEGU NUVER 
TINTI

Kartą garsiose balandžių skridimo 
lažybose Brusselyje iš 4.500 balandžių 
nugalėjo vienas iš mažiausiai įvertintų.

Ankstyvesnėse skridimo varžybose 
tas balandis, gal dėl per didelio jo pri- 
lesinimo, būdavo vienas paskutinių.

Labai protinga nenuvertinti kitų. 
Kas žino, gal Dievo plane kaip tik tas 
manomas niekam tikęs išeivis, vienu ar 
kitu būdu, taps nugalėtoju?

Niekuomet nesuklysime iškeldami 
gėrį paslėptą blogyje. Ir galime labai 
lengvai padaryti neatitaisomą klaidą 
lengvapėdiškai nuvertindami.

"Daug gi pirmųjų bus paskutiniai, ir 
paskutinieji - pirmieji". (Mato 19,30)

Mano Dieve, duok man įsitikinti, kad ir 
paskutinis asmuo gali pagerinti pasaulį, jei jis, 
anksčiau ar vėliau, pavartos Tavo jam pavestus 
talentus.

MINUTOS DE SABEDORIA

Não deixe que a calúnia o perturbe.
Todos nós estamos sujeitos à calúnia.
Mas saiba superála, vivendo de tal manei

ra que o caluniador não tenha razão.
Não revide um ataque com outro ataque.
Não se magoe com o caluniador.
Perdoe sempre.
Apenas viva de tal maneira que jamais o 

caluniador tenha razão.

— Jei Ponui Dievui patinka, tegul 
ima — yra jo.

Tėvų pasišventimu Juozukas Sarto 
įstojo j Seminariją, tapo kunigu, klebo
nu, kanauninku, vyskupu, patriarku,po
piežium ir... šventuoju Pijum X. Ar tė
vai būtų galėję gražesnę ateitį jam išsva
joti? .

Du išoriniai panašūs atsakymai: su 
Dievu šykščios grafienės: "Verčiau te
gul jj Dievas atsiima." ir giliai tikinčio 
šv. Pijaus X tėvo: "Jei Dievui patinkar 
tegul ima — yra jo". Tačiau koks nusis
tatymo — todėl ir pasekmių — skirtu
mas.

Yra kuo susimąstyti.

Iš "Petras Perkumas" knygos

Kanados paštininkai jau grįžo atgal j 
darbą. Aš mėginau pasiųsti Jums "TŽ" 
bet šiuo tarpu juos buvo sunku gauti, 
todėl visų nepasiunčiau.

Manau važiuoti į Ateitininkų Kon
gresą Čikagoje, 4—7 rugsėjo, o paskui 
jau keliauti link Miami ir toliau. Jei ga
lėsiu užvažiuosiu pas kun. Per kurną.

Sveikinu visus parapijiečius ir 
bičiulius

Kun. Petras Rukšys

*J. BUTRIMAVICIUS
CIVIL. Iimsrtano, Dewjo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc.

TRIBUTÁRIA: Inwmo Renda. ICM, IPI

to BêjSô de ígwe, 212 ■ 4o mjU/45 • Liberdade Fone. 279-59J ?
Horário das 9:00 às HDOed» 14#0 às 1&3&0

Raa Caspa Nows, 590- V. Zeüna - Horário das 19:00 às 21 áX)

KALBAMA LI ETŲ V'fŠKAI 
iwm...............n>■> — „ mm■ ' ■ n ■ h . ————BI

Os conselhos ajudam, não há dúvida...
Mas não se esqueça de que a solução de 

nossos problemas está dentro de nós mes
mos, na voz silenciosa de nossa consciência, 
que é a voz de Deus dentro de nós.

Não se deixe enganar: só você será o res
ponsável pelo caminho que escolher.

Ninguém poderá prestar contas por você.
Procure, portanto, viver acertadamente, 

de acordo com sua consciência.
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AMERIKOS LIETUVIO CREDO 
r

LIETUVA. TUVU

Di Jokūbas Stukas 
40 metų vadovaująs 
liet radijo valandai 
New Jersey mieste.

ESI
MAN

VISKAS

1981 m.rugpiūčio 6 d?Nr.l5 ( 1362 ) st Laisvoji Lietui
Dro. prof. Jokūbo Stuko lyg testamentiniai neriboto patrijotizmo, Dievo ir artimo 
meiles šventi žodžiai, kaip “ML” 33 numeryje, turėtų išlikti mums neužmirštini.

To išskirtino Tautos Radijo Ihrbuotojo pareiškimas turėtu būti skaitomas musu 
kolonijos tautiniuose parengimuose, panašiai kaip Dariaus ir Girėno Testamentas.

MŪSŲ LIETUVA

A. Tyruolis 
TĖVYNĖS VAI DYLA — Klemensas

Jura
MONSINJORAS - Klemensas Jura
PETRAS PERKUMAS
LITERATURA LITUANA (Sinopse)

Tomas Venclova
TĖVAS JONAS BRUŽIKAS, S.J.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE -

J. Danielius
(Ir dar 15 senų knygų muziejui), iš 

viso, 52 knygas.

X DEUERCKŽS - Phoenix, U.S.A.

SAVANORIŲ IR KONTRAŽVALGI- 
NINKO ATSIMINIMAI - Jonas Deme- 

reckis
SENPRUSIŲ LAISVĖS KOVOS-

Martynas Anysas

1 TATARŪNAS
AMAZONĖS DŽIUNGLĖSE - José

Estáchio Riviera- Vertė A.Gaucys

ANTANAS RUDYS '

IDIOTAS — 1 as. ir 2as. Tomas — Dosto
jevskis

GRAFAS MONTEKRISTAS - 1,2 ir 
3as tomas — A. Durnas

GENIJUS — 1as ir 2as tomas — T. Drei- 
zeris

TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE - 
Vaclovas Ciziunas

V. PRÜDENTÉS MUNICIPALINĖ 
BIBLIOTEKA-Av. Zelina, 177

Jau įteiktos 55 knygos Lietuvių Kal
bos Skyriui. Knygų ir aukotojų sąrašas: 

SV. KAZIMIERO LIETUVIU
PARAPIJĄ:

TĖVIŠKĖS SODYBA - J. Placas 
DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU -

Aloyzas Baronas 
LAIŠKAI JAUNYSTEI - Alė Rūta 
LIETUVOS LAUKAI — Sofia Jonienė 
TĖVŲ PASAKOS — A. Giedrius 
NERIMO SIELA — Zenonas Bačelis 
SODAS UŽ HORIZONTO - Aloyzas 

Baronas
VAIKYSTĖ - J. Narūne
AISVYDO PASAKOS - A. Giedrius 
STRIPTIZAS — Icchokas Meras 
AUKSINĖ SĖJA — Anatolius Kairys 
ATEITININKŲ KELIU - Stasys Barz-

Joseph Ehret-
KUR NEMUNAS BANGUOJA -

FÁBRICA DE GUARDA - C H U V M
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mini-sombnnhas. tipodtaliano e Alemão

Vicente Vi tor Banys Ltda.

Risa Coelho BarradasU04 • V. Prudente » F o®e: 274-0677 Res.: 274488b

Antanas Rudys

dūkas
DIEVO AVINĖLIS — Antanas Macei

na
PASAKŲ PASAULIS - Vanda Frankie-

nė
TAUTOS SAMPRATA
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS

KRONIKA - 1, 2 ir 3 Tomas

KUM. JUOZAS ŠEŠKEVlCiUS
1*1 rr I r rm-i.il i .rrimi.irmii m i r> war.ur .ją ly^imwra tt rriai-?giM»^iima3fcnzatBW

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽN.
KRONIKA — 1,2, 3 ir 5 tomas 

JAUNIMO SVAJONĖS 
ClURLIONIS-O GRANDE DESCON

HECIDO — F. Cavalli e H. Barraco
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMA

NOS NA LITUÂNIA
REVISTA BÁLTICA N° 13 
OS BÁLTICOS, OS ESQUECIDOS -

Jei kas norėtų dovanoti lietuviškas 
knygas šiai bibliotekai, prašome pa
skambinti BLB-nės primininkui, tel. 
63-7344.

Aplankykite V. Zelinos biblioteką. 
Didelis pasirinkimas įvairiausioms te
moms braziliškų knygų ir lietuviškų 
knygų skyrius.

Veikia nuo 8 iki 19,00 vai.
Šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai.

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ SANTOS'E

•f • Pramatomos Spalio 25 dieną São Vi
cente mieste, São Vicente bažnyčioje, 
su gausiais dalyviais iš São Paulo ir iš 
kitur, ypač iš pajūriuose gyvenančių 
tautiečių.

PAIEŠKOTAS ~

"Kinija — Azijos Milžinas" knygos 
socialinis priedas.

Kas tą knygą turėtų ir norėtų ją pa
skolinti ar padovanoti prašančiam, tesi
kreipia j Šv. Kazimiero Parapijos rasti
ną — tel. 273-0338.

Iš anksto dėkoja

"ML" skaitytojas
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LIETUVIŲ MUZIEJAUS-ARCHYVO 
BRAZILIJOJE, S. Paulo mieste inicia- 
torių-steigėjų ir lietuvių organizacijų at
stovai susirinko š.m. rugpjūčio m. 25 d. 
20 vai. L. Sąjungos-Alianęa patalpose 
rua Lituânia 67 posėdžiui. Pirmininka
vo B. L. Bendruomenės pirmininkas Jo
nas Tatarūnas. Jis paaiškino susirinku
siems, kad muziejaus-archyvo reikalas 
yra jau įgyvendinama idėja ir prašė, 
kad tam butų išrinkta penkių asmenų 
speciali komisija — Valdyba.

Kai kuriems asmenims — iniciato
riams — steigėjams iš anksto atsisakius 
būti kandidatais, vienbalsiai buvo iš
rinkta sekanti Valdyba:

Pirmininkė — Aldona Valavičienė
Vice-pirmininkas — Jonas Valavičius 

tel. 246-4193.
Sekretorė — Halina Mošinskienė — 

tel. 65-0907.
Iždininke — Anna Vera Tatarūnienė 

— telef. 63-7344.
Reikalų vedėja — Marė Bumbi is — 

telef. 853-6422.
Ryšinininkė — Janina Valavičienė — 

telef. 275-2619.
Šios komisijos — Valdybos uždavinys 

rasti tinkamas muziejui — archyvui pa
talpas ir rinkti eksponatus. Tikimės, 
kad šis svarbus kultūrinis darbas su
lauks atgarsio lietuvių išeivijoje Brazili
joje.

H. Mošinskienė

Caracas, 1981 m.rugp. m. 14 d.

Gerb. "Musų Lietuva" Redaktoriui
K u n. Pranui Gavėnui,

Siunčiu 20 dolerių auką — pašto iš
laidoms padengti. "Musų Lietuva", juo 
toliau, tuo įdomesnė ir įvairesnė darosi. 
Kiekvienas spausdintas lietuviškas leidi
nys prisideda prie lietuvybės išsilaiky
mo. Linkiu sėkmės ateičiai.

Pasilieku su geriausiais linkėjimais 
Jums ir Jūsų bendradarbiams,

Jus visus gerbianti 
A Vaisiunienė

PS.— Nuoširdus lietuviškas AČIŪ mūsų ištver- 
mingąjai bendradarbei p. Aleksandrai 
už Jos paramą mūsų sunkiai besiver
čiančiai tautinei spaudai.

“ML” redakcija — 
administracija

BLOGA yra tik tada, jei tauta j visą 
jai daromą žalą nebereaguoja, jei ji, ne
moralumo atrofuota, su juo apsipranta
ir rezignuodama jam pasiduoda. Iš tokių 
pasidavėlių sunku belaukti ko pozity-
yaus. J. ERETAS 1 venime".
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MALONI VI-TOSIOS KULTŪRINĖS 
IMIGRANTŲ UŽBAI
GA

Rugpiūčio mėn. 18 d. Vyriausias 
Imigrantų Olimpiados Koordinatorius, 
Pulkininkas Sergio Barcellos ir ponia 
Marisa, sukvietė draugiškai vakarienei, 
savo rezidencijoje, apie 100 asmenų, 
po du asmenys — kiekvienam kraštui — 
vyrą ir žmoną, atstovauti tautas kurios 
dalyvavo jau keletą metų iš eilės sporti
nėje ir kultūrinėje Olimpiadoje.

Vakarienė praėjo labai jaukioje nuo
taikoje, nes jvyko dar didesnis susidrau
gavimas tarpe įvairiausių kraštų, kitaip 
sakant atstovų iš 4 kontinentų. Kvies
tųjų tarpe dalyvavo 15 įvairių Tautų 
Konsulų ir įvairių žymesnių asmenų, 
labiausiai prisidėjusių prie Olimpiados 
rengimų.

Aš su žmona buvau pakviestas atsto
vauti lietuvių koloniją, nes daug metų 
iš eilės buvau atsakomingas už mūsų 
kultūrinių parodų rengimus ir be to, 
man teko atstovauti, šiame priėmime 
ir Pabaltijo kolonijas: Latviją ir Estiją.

Vakarienės metu teko pasimatyti su 
"Jornal dos Imigrantes" laikraščio re
daktoriais. Buvo susitarta dėl spausdi
nimo įvairiausių straipsnių apie Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo Valstybes.

"Jornal dos Imigrantes" yra siunti
nėjamas nemokamai j visas Brazilijos 
Valstybes Ministerijas, Valstybines įstai
gas, Universitetus, Kultūrines įstaigas, 
Konsulatus ir visas pavergtų tautų kolo
nijas.

Kapit. J. Čiuvinskaš,

RŪTELĖS DU PASIRODYMAI
| VIENĄ DIENĄ

r

Rūtelės šokių grupė, vadovaujama 
Silvanijos Aradzenkaitės,šeštadienį, 
rugpiūčio 22 popietėje,šoko Prefeitu- 
ros Affonso Taunay Bibliotekoje, Fol
kloro savaitės šventėje. Išpildė šešis šo
kius — Vėdaras, Gyvataras, Landytinis, 
Pakeltkojis, Pliauškutis ir Audėjėlė.

Ta pačia proga pasirodė ir Japonų, 
ir Ispanų šokių grupės.

Tos pačios dienos vakare Rūtelė šo
ko ir "SENAI" — mokykloje, Moókoje.

«■awr-in II nin

BENDRAVIMAS TARP IŠEIVIUOS ■ 
lietuvių

Siekiama išplėsti tarp atskirų kraštų 
lietuvių išeivijoje pasikeitimų knygo- L- 
mis, plokštelėmis, gaidomis, muzikos 
juostelėmis. Tokio pasikeitimo tinklo 
organizavimu yra susirūpinusi PLB 
Kultūrinių reikalų komisija. Ši komisi
ja dabar rūpinasi išleidimu istoriko Vin-
cento Liulevičiaus knygos: "Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietuvos gy-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

... Rugpiūčio 22 d. jei viskas gerai išeis, 
ruošiame didelį balių—egzekvijas. Su- 
kvietėm visus gimines ir daug pažįsta
mų. Pirmiausia bus pamaldos bažnyčio
je už visus savuosius mirusius, paskui 
namuose visi giedos ir bus vaišės. Bus 
labai malonu pasimelsti už visus miru
sius ir susitikti su visais giminėmis....

SAUGIAU TARP LAUKINIU ŽMONHJį

Pabėga sniegynai, žaluma vėl grįžta, 
O vasaras rudenys keičia...
Čia kelias kraupus. Jei pravertu duris — 
Ne kojomis, o keliais išeičiau.

Čia „genijai" mina pamišėlio kelią, 
Kreivuoja gyvenimo vagą,
Čia liaudį baisioj komunizmo skaistykloj 
Vis čaižo partiniais botagais.

Nendrinė lūšnelė saloj vienišoj — 
Laukinis ten džiaugiasi laisve...
Saugiau ir ramiau tarp laukiniu žvėrių — 
Nėra ten vergų nei belaisvių.

(Iš Sibiro lietuvių poezijos, 1962.XH.2i 

VIS DAŽNIAU PUOLAMI KUNIGAI

Lietuvos laisvajai spaudai protestuo
jant prieš pastaraisiais metais padažnė
jusi fizinį smurtą prieš kunigus, oficia
lioj spaudoj pasirodo vis daugiau straips
nių, puolančių katalikų dvasiškiją. Tai, 
be abejo, režimo ataka prieš lietuvių 
tautinį-religinj sąjūdį, kurio balsas pla
čiai nuskamba ir užsieny.

Komjaunimo Tiesoj (1981 sausio 24)
puolamas pernai rugsėjo pabaigoj Vil
niaus Šv. Teresės šventėj girdėtas Vy
tauto Skipario pamokslas, kuriame jau
nas kunigas kritikavo "Valdiškus bedie
vius", alkoholizmo bangą ir Kauno ku
nigų seminarijai taikomus suvaržymus.

Valstiečių Laikraštis (1981 kovo 28) 
persispausdino rajoninio Biržiečių Žo
džio išpuolį prieš Papilio bažnyčios kle
boną P. Budriūną. Jis esąs vienas iš tų, 
kurie "stengiasi būti aktyvesni, religi
nes dogmas skleidžia ne vien bažnyčio
je, bet ir kasdieninėje žmonių aplinko
je".

N. Radviliškio klebonas Juozas Bal
čiūnas kaltinamas už savo elgesį laido
tuvėse 1980 spalio 14: "pasakęs apie 
velionę vos keletą žodžių, pradėjo skųs
tis, kad persekiojamas tikėjimas, masiš
kai uždarinėjamos bažnyčios". Jau ne 
pirmą kartą jis bandęs "sukelti žmo
nėms nepasitikėjimą tarybine santvar
ka". O rugsėjo 15 jis grasinęs N. Radvi
liškio vidurinės mokyklos mokytojam, 
kad jie "dar kartą nuskambės per Vati-
kano radiją".

(Elta)
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GIMĖ

Rugpiučio 28 dieną "Pro-Matre" li
goninėje, gimė Margaretės ir Arūno sū
nus Audris Bumblis Steponaitis, — la
bai gražus vaikutis, "Tėvų abiejų nuo
mone", kuris buvo labai džiaugsmingai 
sutiktas senelių Bumblių ir Steponaičių.

DĖMESIO MOTERIMS

Sekmadienį, šio mėn. 30 dieną, bus 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
susirinkimas, Vila Zelinoje, Jaunimo 
Namuose, 4 vai. po pietų.

L.K.M. Dr. Valdyba

MŪS IĮ LIETUVA
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

D Ė

Šio ML numerio
GARBĖS L E I

STASĖ 8 R VLADAS STEPONAIČIAI -
anūko Audrio gimimo proga.

Visai šauniai Steponaičių — Bumblių giminei 
"ML" linki gausios Visagalio Visokeriopos 
palaimos.

s 
a

d 
S 
S 
H 
S

S

ELEONORA TUMĖNAITĖ - SA
VICKIENĖ mini savo gimtadieni šio 
mėnesio 17 dieną.

Pagerbdami mielą ju šeimos motiną 
reiškia padėkos, pagarbos ir meilės jaus
mus

>3 KS S F

n S K? F f? £ F £ F K? kr

Vyras - Juozas Savickas
Vaikai — Algis, Elmis, Aldonia ir 

Vanda, su šeimomis.
□ ū□□ a KS£3 . r.

MAMYTĖ EUGENIJĄ (GENIĄ) 
KAZLAUSKAITĖ - GREIČIUVIENĖ, 
jos ypatingose metinėse ir prašome Dievo 
ją laikyti sveiką ir savo malonėje -

Vyras — Albertas 
Vaikai — Edvardas, Sandra, 

Albertas

LIETUVĄ, TU ESI MAN VISKAS

"Amerikos Lietuvio Credo" — d-ro 
J. Stuko kaip kokie testamentiniai žo
džiai, stebėtino patriotizmo irtvirto ti
kėjimo išraiška. Džiaugiamės turėdami 
tokių pavyzdžių, sektinų ir mums čia 
Brazilijoje.

"M. L" skaitytojas

Š. m. gegužės 25 d. j amžinybę iškeliavo mūsų mylimas ir neuž
mirštamas vyras — tėvas — uošvis ir senelis

A A STASYS REMENČIUS
Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems velionies laidotuvėse, 

septintos ir trisdešimtos dienos.šv. mišiose.
Ypatingą padėką reiškiame V. Zelinos klebonui kun. J. Šeškevi

čiui už religinius patarnavimus, LK.B-nės Chorui, Liet. Moterų Cho
rui ir solistui — maestrui p. V. Tatarūnui už giedojimą šv. mišių me
tu, o taip pat maestrams p. F. Girdauskui ir p. Ir. Kuniškienei už 
grojimą vargonais.

Su giliu dėkingumu prisimename tų skaudžių valandų proga 
mums pareikštus paguodos žodžius, atsiųstas gėles, laiškus, vizitus, 
ir nekrologus bei užuojautas spaudoje.

Visiems nuoširdžiausias ačiū.

Liūdintys: žmona Marija Remenčienė 
sūnūs Gražvydas ir Henrikas 
marčios Ivonė ir Gražina bei anūkai.

—* ■wwshbbbm™í

DĖMESIO MÚSU IŠRADINGOMS 
SEIMININKĖMS

i Šilinės šventės organizacinė komisija
1 iš anksto dėkoja visoms — žinomoms ar 

dar mažiau žinomoms musų sumanioms 
šeimininkėms — už visa ką jos norės pa-

_daryti SVEČIŲ - PAMALDININKŲ 
PRIĖMIME SUNEŠTINĖSE VAIŠĖSE

Čia pat norima įspėti, kad šį kartą 
Šventėje ir Vaišėse dalyvaus koks tai 
reporteris. Jis ryžtasi susipažinti ir ap
rašyti mūsų šeimininkių išradingumus.

"ML" dėkoja už darbą

ÉSTANCIA LITUANIKA

São convidados os Srs. Condôminos 
da Estância Lituânica para a reunião a 
realizar-se no próximo dia 15 de setem
bro, terça-feira, às 20 horas, na Casa da 
Juventude, na Av. Zelina, com a seguin
te ordem do dia: —

a) — Aprovação do orçamento para
a conclusão da piscina.

b) - Assuntos diversos.
Os condôminos que ainda não rece

beram os estatutos, poderão recebê-los 
nessa reunião.

A DIRETORIA

KUNL PRANAS GAVĖNAS

iauklą parapijiečių ir bičiulių atsilanky
mo pas jj, šio ilgo atostogų savaitgalio 
proga, Campos do Jordão.

Išvyka bus šio mén. 6 dieną, (sekma
dienį) 6,30 valandą, iš Šv. Kazimiero 
parapijos.

Neatsiradus keliauninkų autobusui 
užpildyti, bus vykstama kitom mažes
nėm priemonėm.

Kun. Pranas Gavėnas, Dievui duo
dant, tikisi būti su mumis, Mookoje, 
šio mėn. 13 d. Šilinės atlaidų proga.

Mūsų mielam bičiuliui adv. J. E. Petraičiui ir 
giminėms reiškiame gilią užuojautą dėl jo vyriau
sios sesers mirties, Vokietijoje.

Halina ir Algirdas Mošinskiai, su šeima

B

-SCOLA SOFIA—
COSTURA E MODELAGEM X

Rua da Graco, 381 - Casa 6 - Fone 220-8319 Bom Ketiro
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