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Musų misija
LAISVAME PASAULYJE

Išeivijoje gyvai svarstomi lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo klausi
mai. Tai musu didysis uždavinys. Ta
čiau šalia to nepamirština nė mūsų ki
ta didžioji misija, kylanti iŠ augančios 
grėsmės pasaulio laisvei. Harvardo uni
versitetu baigęs, JAV laivyno strategi
nėje tarnyboje dirbės, tarptautinio gy
venimo tyrimo instituto prie "Time- 
Life" direktorius James L. Tyson pa
skelbė didelės reikšmės turinčius duo
menis apie kėsinimąsi j Amerikos lais
vę gyvenimę. Tę jis padarė savo studi
jiniame veikale "Target America". Čia 
jis atkreipia dėmesį j vienę ypatingę 
faktę, dėl kurio turime susimęstyti: 
II pasaulinio karo išvakarėse tebuvo 
vienas komunistinis kraštas - Sovietų 
Sąjunga, apimęs bene 7% žmonijos. 
Per keturis pokario dešimtmečius ko
munistai įsistiprino Pabaltijo valstybė
se, Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje, Rytų Vokie
tijoje, Šiaurės Korėjoje, Čekoslovaki
joje Kinijoje, Šiaurės Vietname, Ku
boje, Pietų Vietname, Kambodijoje, 
Laose, Mozambike, Angoloje, Pietų 
Jamene, Etiopijoje, Afganistane, o da
bar tiesia letenas j Centro Amerikę. 
Šiuo metu komunistinė diktatūra kon
troliuoja trečdalį žmonijos. Ir dar ne
pasitenkina. Labai ryškus Maskvos ver
žimasis j Artimuosius Rytus, artyn 
prie žibalo šaltinių, o taip pat j Cen
tro Amerikę, iš čia kreipiant akis j 
Meksikę, kuri teikia skystęjį kūrę 
JAV-bėms.

Tai nebūtinai reiškia, kad jausdama 
savo ginklavimosi persvarę Sovietų Sę- 
junga pultų JAV-bes. Kremlius gerai 
žino, kad toks žygis reikštų ir jų pa
čių didelį sunaikinimę. Tačiau labai 
ryškūs Sovietų siekimas išaugti j tokię 
karinę galybę, kad laisvojo pasaulio 
valstybės, jausdamos jų didžiulę kari
nės jėgos persvarę, palaipsniui ųusilenk- 
tų jų reikalavimams, duotųsi palenkia
mi vadinamai finlandizacijai (panašiai 
Maskvos įtakai, kokia yra Suomijoje- 
Finlandijoje), gyventojams kaskart 
stipriau manant, kad geriau būti "rau
donam, negu lavonui".

Sovietų Sęjunga jau nelabai linksta 
j ginklavimosi apribojimo sutartis, o 
ir susitarus nepildo sudarytų nuostatų. 
Čia verta prisiminti kai kuriuos faktus. 
Dr. Igor S. Glagolev, dabar įsikūręs va
karuose, yra buvęs Sovietų Mokslo 
akademijos narys ir Maskvos patarėjas, 
vedant SALT I derybas. Kai buvo pa

Jį _ ■ Z
Kj* \ ’ R . ■&

« •

’< C

.Vuotr. V» Augustino RAUDONĖS PILIS

sirašyta sutartis, apribojanti ginkavimę 
si, dr. Glagolevę nustebino jo vyresnių
jų pareiškimas, kad jie nė nemano su
mažinti ginklavimosi, kaip to reikalau
ja sutartis, o ginkluosis toliau, kol pa
sieks užplanuotę persvarę. Tokios veid
mainystės paveiktas dr. Glagolevas pra- 
sivežė j vakarus ir, apsigyvenęs Washing
tone, ryžtingai stengiasi perspėti vaka
riečius apie augančię grėsmę.

Nereikia praleisti negirdomis ir žo-1 
džių kito įžvalgaus sovietinio gyveni
mo stebėtojo — Nobelio laureato Sol
ženicyno, kuris perspėjo amerikiečius: 
"Argi jūs lauksite, kol komunistai pra
dės trankyti jūsų vartus ir jūsų sūnūs 
turės savo krūtinėmis ginti valstybės 
sienas?"

I

Atkreiptinas dėmesys ir j trečio au 
toriteto perspėjimę. Tai žymus rusų 
pabėgėlis Lev Navrozov. Jis buvo pir- 
maunantis Sovietų vertėjas, dirbęs jų 
propagandos institucijose, bet per Izra
elį pasiekęs JAV ir čia apsigyvenęs.Jis 
išleido plačiai skaitomę autobiografiję: 
"The Education of Lev Navrozov", 
kur išryškina, kad svarbiausias komu
nistinės propagandos tikslas yra užliū
liuoti vakariečius, slepiant sovietinio 
karinio ginklavimosi faktus, kol jų per
svara bus taip didelė, kad galės demo
kratiniams kraštams vienam po kito 
primesti sau pageidaujamę santvarkę, 
komunizmę, neiššaunant nė vieno šū-
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Mieli Brazilijos Lietuviai-és,

Popiežius Jonas Paulius ii savo 
inauguracijos dieną pareiškęs,kad jo 
popiežiavimo programą yra nustatęs 
II Vatikano susirinkimas, ištikimai 
tai vykdo. Audiencijose, kelionėse ir 
enciklikose jis nuolatos ir pabrėžtinai 
primena kiekvienos tautos specialią 
misiją Dievo plane, kiekvieno žmo
gaus asmeninę vertę ir didingumą bei 
religijos, ir kultūros tampru ryšj.

Kadangi žmogus nėra koks nors 
beveidis internacionalas, jis yra reika
lingas jo prigimčiai, jo būdui atitinka
mos dvasinės, kultūrinės ir socialinės 
aplinkumos, kad galėtų vispusiškai iš
siskleisti, išaugti pilnu žmogumi, nau
dingu savajam kraštui, Bažnyčiai ir 
visai žmonijai. Gyveną gimtajame 
krašte, normaliose sąlygose, žmonės 
tai gauna savaime. Kitokioje padėty
je yra išvietintas, svetimame krašte 
atsidūręs žmogus. Bažnyčia, tai su
prasdama, visuomet stengėsi ateiti 
tam žmogui į pagalbą, o II Vatikano 
susirinkimas primygtinai iš vyskupu
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reikalauja, kad atskirų tautybių tikin
tieji, gyveną tame pačiame mieste ar 
valstybėje, būtų netik aptarnaujami 
ju gimtąja kalba, bet ir kad būtų ger
biami jų papročiai, tradicijos bei su
daromos sąlygos puoselėti ju savitą 
kultūrą. Tautinės parapijos turi būti 
ne vien religiniai, bet sykiu ir kultū
riniai bei socialiniai centrai. Tačiau 
teorija ir praktika dažnai yra du skir
tingi dalykai. Kiekvienas vyskupas ir 
klebonas turi savo nuomonę, ir kar
tais labai aiškius Bažnyčios potvarkius 
savaip interpretuoja bei pritaiko.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II, žinoda
mas su kokiais sunkumais kartais su
siduria etninės bendruomenės, per
tvarkė jų sielovadą, paskirdamas jom 
po vyskupą, kad jie, kaip popiežiaus 
specialūs įgaliotiniai ir tiesioginiai 
jam atsakingi, rūpintųsi, kad II Vati
kano susirinkimo nutarimai ir šioje 
srityje būtu įgyvendinti, kad vysku
pai atkreiptu j šį potvarkį reikiamą 
dėmės), dar prieš viešai' paskelbiant, > 
kad tautinei išeivijos bendruomenės 
sielovadai yra paskirtas vyskupas, Va
tikano nuncijatūros specialiu raštu 
apie tai praneša visiems vyskupams, 
kurių diecezijose gyvena tos etninės 
grupės tikinčiųjų.

Nors išeivijos etninėm bendruome
nėm paskirti vyskupai neturi tiesiogi
nės jurisdikacijos tautinių parapijų ir 
jose dirbančių kunigu atžvilgiu, tačiau, 
kaip liudija musu vyskupų Vincento 
Brizgio ir Antano Deksnio patirtis, 
nuoširdžiai bendradarbiaujant su lie
tuvių bendruomenės organizacijom,ga
lima joms pozityviai ir daug pagelbė
ti.

Mažėjant lietuvių kunigu skaičiui 
bei neturint natūralaus, emigraciniu 
būdu tautinio kraujo transfuzijos, mū
sų lietuviškom parapijom patikėta mi
sija kasmet darosi sunkiau atlikti. Iš
kyla visa eilė naujų problemų, reika
laujančių centralizacijos, kooperacijos, 
persitvarkymų.

Kadangi, pastoracija išeivijoje yra 
neatskiriamai susijusi su visu mūsų 
gyvenimu, aš visų prašau nuoširdžios 
kooperacijos ir maldų. Kada žmonės 

tarpusavyje sutaria ir vieningai ko 
nors kilnaus siekia, Dievas visuomet 
laimina jų pastangas.

Dėkodamas mūsų ilgamečiams ga
nytojams vyskupui Vincentui Brizgiui 
ir vyskupui Antanui Deksniui už viso
keriopą pagalbą mano naujose parei
gose, bei Jums visiems, mieli broliai, 
sesės lietuviai, už išreikštus linkėjimus, 
maldas bei dovanas “vyskupo fondui“ 
konsekracijos proga, reiškiu viltį Jus 
aplankyti artimoje ateityje.

Su geriausiais linkėjimais ir malda,

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Paulius. A. Baltakis, O.F.M. 
Vyskupas lietuviams katalikams išeivi

joje
1984.IX.24
Kennebunkport, Maine

PASAULIS VĖL PRAŠNEKO APIE 
LIETUVĄ

Sv. Tėvo Jono-Pa u l iaus II užmo
jis aplankyti Lietuvą kazimierinių 
metų proga ir So v. Sąjungos vyriau
sybės neigiamas atsakymas laisvojo 
pasaulio spaudai buvo sensacija. Apie 
tai prabilo ir spauda, ir radijas, ir 
televizija. Bene daugiausia. rašė Itali
jos spauda, neišskiriant nė komunis
tinės. Neatsiliko vokiečiu, prancūzu, 
kanadiečiu, amerikiečiu ir kitu tau
tu bei kraštų spauda. Kai kurie laik
raščiai pasitenkino tiktai žinių agen
tūrų pateikta informacija, kurioje 
sakoma, kad sovietai neįsileido ne 
tik popiežiaus, bet ir jo atstovo Ca- 
sarolio. Kiti išspausdino ir plačius 
savo komentarus.

Informacijoje cituojamas šis Sv. 
Tėvo pareiškimas: “Man nebuvo leis
ta pasidžiaugti maldinga tikėjimo bei 
meilės kelione j Vilnių, atsiklaupti 
maldai prie šventojo karsto... nė pa
siųsti sveikinimo per savo atstovą“. 
Tai davė progą pasaulinei spaudai 
ne tik informuoti savo skaitytojus 
apie Sov. Sąjungos elgesį, bet ir pa
smerkti jos įvestą priespaudą Balti
jos respublikose. Tai buvo puiki pro
ga priminti pasauliui apie . Lietuvos 
pavergimą. Jeigu jau ir Sv. Tėvas ne
gali nuvykti j Lietuvą pasimelsti prie 
šv. Kazimiero karsto, tai akivaizdžiau
sias įrodymas religijos persekiojimo. 
Nejsileisdami Šv. Tėvo, patys sovie
tai paneigė plačiai propagandos sklei
džiamą tvirtinimą, kad Sovietijoje 
klesti religijos laisvė.

Nors Kremliaus diplomatija yra , 
gana apdairi, bet šiuo atveju padarė 
klaidą, kuri atskleidė tikrąją padėtį 
pavergtoje Lietuvoje. • M. 
i

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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(Tęsinys iš 1-mo psl.)
Siekdama šj savo tikslą įgyvendin

ti, kaip James L. Tyson perspėja, Mas
kva ypač veikia dvejomis krypti mis:vi- 
duje visomis jėgomis, net skurdinda
ma gyventojų aprūpinimą augina sa
vo karinę galybę, o laisvame pasaulyje 
varo stiprią propagandą viešajai opini
jai apraminti, užliūliuoti, nuteikti 
kiek galima palankiau sau. Ir čia jau 
jie yra pasiekę daug kur sau pageidau
jamu rezultatu- Vietnamo karo metu 
taip plačiai suorganizavo priešiškas 
nuomones JAV-se, kad visuomenės 
spaudimas neleido nei JAV vyriausy
bei, nei JAV karinėms jėgoms užtik
rinti Vietnamo nepriklausomybę ir iš
saugoti tą kraštą nuo komunistu agre
sijos.

Sovietu Sąjungoje veikia specialus 
Dezinformacijos departamentas, kuris 
panaudoja visokiausias priemones va
kariečiams suklaidinti, nevengiant nė 
kraštutiniausiu falsifikacijų. Atbėgėliai 
iš už geležinės uždangos atnešė žinių, 
kad 1959 ir 1960 m. patys sovietiniai 
agentai išpiešė naciu svastikas ant sina
gogų Kiolne ir kitur Vokietijoje, vartė 
žydu kapu paminklus, vykdydami tai 
ir kitur Europoje, Lotynu Amerikoje, 
Australijoje, kad tik sukeltu neapykan
tą prieš vokiečius, kad žmonės imtu 
boikotuoti ju prekes, atleidinėti užsie
ny dirbančius vokiečius.

Skelbdamas tai J. Tyson primena, 
kad nuo 1926 m. Sovietu mokyklas, 
kuriose ruošiami simpatikai Maskvai, 
yra baigę 120,000 užsienio studentu. 
Tysono nustatytais duomenimis Sov. 
Sąjunga JAV-se turi apie 4000 akty
viu propagandistu, kurie panaudoja 
apie 240 mil. doleriu vykdant dezin
formacijos uždavinius.

Kadangi demokratiniuose kraštuose 
vyriausybės darbas labai priklausomas 
nuo piliečiu viešosios opinijos, tai de- 
zinformacinė Maskvos propagandistu 
ir ju bendrakeleiviu veikla gali nema
žai sukliudyti demokratinio krašto vy
riausybės pastangas užtikrinti krašto 
saugumą ir užkirsti kelią galimiems 
pavojams ir grėsmei.

Čia ir iškyla uždavinys musu, kurie 
gerai pažįstame kruviną komunistu 
diktatūrą, kiek galima panaudoti savą 
ir amerikiečiu spaudą, amerikiečiu 
draugijas, kuriu nariai esame ar galime 
būti, pasikalbėjimus su amerikiečiais 
darbovietėse ar kitose progose ir įsi
jungti j Amerikos viešosios opinijos 
formavimą ta prasme, kad šis kraštas
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jaustu grėsmę iš Maskvos imperialisti
niu užmoju ir ju klaidinanti propagan
da subliūkštu prieš musu išryškinimus 
ju prievartos faktus. Laisvasis pasaulis 
mums daug davė netekus tėvynės, da
bar mes turime atsidėkoti jungiantis j 
pastangas saugoti pasaulį nuo Maskvos 
agresyviu užmačių, kai Kremlius taip 
uoliai plečia savo kolonialinę imperiją.

Juoz. Pr.

REAGANAS PASKELBIA "BALTŲ 
LAISVĖS DIENOS" PROKLAMACI
JĄ

S. m. birželio 14 d. prezidentas 
Reaganas pasirašė "Baltu Laisvės Die
nos" proklamaciją skatindamas ame
rikiečius šią dieną deramai paminėti.

Prezidentas savo proklamacijoje pa
žymėjo, kad Estija, Latvija ir Lietuva 
prieš daugiau kaip 40-tį metu buvo 
smurtu įjungtos j Maskvos imperiją, 
ir kad priespauda ir persekiojimai te
besitęsia iki Šios dienos. Tačiau "ryž
tingi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vy
rai bei moterys niekad nenustojo ko
voję dėl savo valstybių nepriklauso
mybės ir Dievo duotu teisiu". Prezi
dentas dar kartą patvirtino, kad JAV 
niekados nepripažino Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sovietu Sąjungą ir to 
nepripažins ir ateityje.

"Baltu Laisvės Dienos" rezoliucijos 
buvo priimtos birželio 8 d. JAV Se
nate ir birželio 11 d. Atstovu Rū
muose. Jose pažymima, kad JAV 
Kongresas pripažįsta Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonių nuolatinį troški
mą ir teisę būti laisvais ir nepriklau
somais nuo Sovietu Sąjungos valdy
mo, ir smerkia "Sovietu Sąjungos atsi
sakymą pripažinti Baltijos Respublikų 
suverenitetą"; pabrėžia, kad "birželio 
14-toji simbolizuoja amerikiečiu soli
darumą su pavergtųjų pabaltiečiu sie
kiais". Rezoliucija taipgi įgalioja pre
zidentą Reaganą paskelbti "Baltu Lais
vės Dienos" proklamaciją.

Senatorius Alfonse D'Amato, pris
tatęs Senate rezoliuciją, gegužės 15 d. 
pareiškė, kad nepaisant Sovietu pakar
totinu užtikrinimu apie Helsinkio Baig
minio Akto principu rėmimą, jie įžū
liai pažeidė Pabaltijo žmonių laisvo 
apsisprendimo teises. Jis pridūrė, kad 
Pabaltijo kraštu gyventojai didvyriškai 
kovojo bandydami išsilaisvinti iŠ Sovie
tu pančiu ir pabrėžė, kad "Pabaltijo 
žmonių laisva dvasia nebūsianti palauž
ta" ir kad "jie ir toliau sieks laisvo 
apsisprendimo". D'Amato pridūrė, jog 
Amerikai būtina pareikšti aišku ir tvir
tą nusistatymą, kad ji neapleis Sovie
tu priespaudoje gyvenančiu Pabaltijo 
kraštu žmonių. (ELTA)
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AUSTRALIJA NEPRIPAŽĮSTA PA
BALTIJO ĮJUNGIMO I SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ

Australijos ministeris pirmininkas 
Robert Hawke biuletenio Baltic News 
kovo numeryje paskelbė sveikinimą 
lietuviu ir estu bendruomenėms ju ne
priklausomybės švenčiu proga, kuria
me jis rašo: "AŠ norėčiau šia proga 
pakartoti, kad Australijos vyriausybė 
nepripažįsta de jure Pabaltijo valstybių 
įjungimo j Sovietu Sąjungą. Tokia mu
su laikysena rodo, kad mes tebesame 
įsipareigoję remti Jungtiniu Tautų Char- 
tos principus bei tikslus ir taikos bei 
laisvės reikalą visame pasaulyje".

(ELTA)

38 PRANCŪZŲ VYSKUPAI PASISA
KO SVARINSKO IR TAMKEVIČIAUS 
REIKALU

ELTOS prancūzu k. redaktorė Biru
tė Venskuvienė pranešė, kad birželio 
pradžioje jau 38 Prancūzijos vyskupai 
buvo pasirašę po Sovietu Sąjungos vy
riausybei adresuota peticija, kurioje 
pasisakoma prieš kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus kalinimą. Šiuo 
metu parašai teberenkami visoje Pran
cūzijoje. Peticiją paruošė tarptautinės 
Christian Solidarity International orga
nizacijos prancūzu skyrius. (ELTA)

KALINYS HESS JAU 90 M. 
AMŽIAUS

Šią savaitę Rudolf Hess bus 90 
metu amžiaus. Jau 43 metai jis 
kalinamas Vakaru Berlyno Spandau 
kalėjime, kurio išlaikymas keturiems 
sąjungininkams: Amerikai, Britanijai, 
Prancūzijai ir Sovietu Sąjungai kai
nuoja per metus 800,000 dol.Nuo 
1966 metų jis yra vienintelis to 
kalėjimo kalinys. Jo sūnui leidžia
ma Hessą aplankyti kartą per mė
nesį. Jau dešimt metu Vakarų są
jungininkai ragina sovietus kalinį 
paleisti, tačiau Maskva atsisako.Pas
kutinis toks raginimas kilo Vakarų 
Vokietijoje, kurios kancleris Hel
mut Kohl kovo 14 d. parašė laiš
kus visiems keturiems sąjunginin
kams, prašydamas ^kalinį paleisti. 
Daug didesni Hitlerio karo nusikal
tėliai jau yra atlikę savo bausmes.

Šia proga pasaulio spauda nagri
nėja klausimą, kodėl Maskva taip 
užsispyrusi laiko Hessą. Kai kurie 
autoriai mano, jog Hessas žino 
daug Hitlerio - Stalino susitarimo 
smulkmenų, kurios dar niekur ne
buvo skelbtos.

.-Pr- r- - - 1,1 M
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LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVA
LANKYTOJŲ ISPŪDŽfiAI iŠ 
LIETUVOS

Šią vasarą Lietuvoje lankęsi užsie
nio lietuviai pasakoja apie “nervingą 
nuotaiką“ tėvynėje. Tautiečiai labiau 
bijo susitikti ir pasikalbėti su turis
tais. Milicija ir KGB atidžiau seka 
lietuvius, kurie bando nuvykti pas 
gimines provincijoj. Bent dviem at
vejais KGB agentai suėmė nuvažiavu
sius be leidimo pas gimines; jie bu
vo nubausti 30 - 50 rubliu pinigine 
bauda ir grąžinti atgal j Vilnių. Kal
bama, kad pastaruoju metu Lietuvo
je buvo nužudyti du patriotiškai nu
siteikę lietuviai, panašiu būdu kaip 
Helsinkio grupės narys kun. Laurina
vičius. (ELTA)

AUSTRALIJA
AUSTRALŲ PROFESORIUS 
VERTINA LIETUVIO STUDIJĄ

Kun. Prano Dauknio studiją apie 
“Lietuvos Kataliku Bažnyčios pasi
priešinimą religiniam persekiojimui“ • 
australu savaitraštyje The Catholic 
Herald (1984.VII.8) labai palankiai 
recenzuoja Tasmanijos univęrsiteto 
profesorius John W. Doyle, S.J. Jis 
rašo, kad lietuviai yra sąmoningai 
“marinami (dvasiniu) badu“, nes iš 
jų atimama ju tradicinė kultūra ir 
religija. Rezistenciją Lietuvoje austra
lu profesorius vadina didvyriška. Jis 
apgailestauja, kad “desperacijos kupė 
ni“ lietuviu savilaidos atsišaukimai 
iki šiol susilaukė palyginant nedaug 
atgarsio Vakaruose ir kritiškai atsilij 
pia apie Vakaru krikščioniu polinki 
be atvangos Skustis savo visuomenių 
“nuodėmingomis struktūromis“. “O 
kaip su struktūra, kuri triuškina lie
tuvius? “ — klausia Doyle. Jis ragina, 
kad kun. Dauknio studija būtu pa
skleista mokyklose ir pilietiniu teisiu 
grupėse. Profesoriaus žodžiais:

“Mes galime rašyti laikraščiams,sa
vo politiniams atstovams, radijui ir 
televizijai... bei. kaliniams, kuriu adre
sai žinomi, ir ju persekiotojams, ir 
jų šeimoms... Mes galime įsijungti j 
viešas demonstracijas. Mes galime 
melstis. Mes ir “Tylos Bažnyčia“ esa
me vienas kūnas, mes visi Kristaus 
kūno nariai. Jei mes dabar tylėsim, 
ateityje ir mes būsime nutildyti“.

(ELTA)

Lituania en la Prensa de Venezuela. 
Leidinys ispanų kalba. Redagavo Jūratė 
Statkutė Rosales, Caracas. 1984 m. Leidi
nys išsiuntinėtas Pietų Amerikos valsty
bių spaudai, valdžios, universitetų ir kt. 
pareigūnams.

VLIKAS RUOŠIA LIETUVIŲ 
JAUNIMO ŽYGI

1985 m. rugpjūčio mėnesį sueis 10 
metu nuo Helsinkio Baigminio Akto 
pasirašymo. Pasaulinė Baltu Santalka, 
kurią sudaro Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, Pasaulio Laisvu 
Latviu Federacija ir Pasaulio Estu Są
junga Šią sukaktį ruošiasi taip paminė
ti:

Kopenhagoje bus teisiama Sovietu 
Sąjunga už nuolatinius žmogaus teisiu 
pažeidimus;

Europoje vyks pabaltiečiu demons
tracijos;

Organizuojamas pabaltiečiu jaunimo 
Laisvės Žygis — ekskursija laivu Balti
jos jūroje.

VLIKAS ragina lietuvius visame pa
saulyje Šį projektą paremti ir prie jo 
aktyviai prisidėti, o ypatingai ragina 
jaunimą dalyvauti numatytoje ekskur
sijoje.

Pasiteiravimus bei pasiūlymus prašo
me siusti VLIKO įstaigai: 1611 Con
necticut Ave., N.W. Suite 2, Washing
ton, D.C. 20009. (ELTA)

MIRĖ PROF. H. LOWMIANSKI
Autokatastrofoje Poznaniuje žuvo žy

mus lenkų istorikas prof. Henryk Low- 
mianski, ikS 1945 m. gyvenęs Vilniuje ir 
tyrinėjęs Lietuvos istoriją. Jis buvo 86 
m. amžiaus.

Po karo persikėlęs gyventi į Lenkiją, 
jis dirbo Poznanians universitete, kur va
dovavo Rytų Europos istorijos katedrai. 
Tarp daugelio mokslo darbų jis parašė 
studiją apie Lietuvos valstybės pradžią. 
Daugelį metų jis dirbo tyrinėdamas Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštystės visuo
meninio ūkio istoriją. Šiuo atžvilgi! jis 
buvo gerai žinomas lietuvių istorikams.

„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS“ 
SUNKUMUOSE

„Argentinos L.B.“ dėl didelės krašte 
infliacijos suretino savo laidas.

Laikraštyje rašoma, kad už prenume
ratos, gautos praėjusių metų pabaigoje 
ir šių metų pradžioje, pinigus tegalima 
nupirkti tik kilogramą duonos. Darnai, 
surie prieš metus kainavo 10 pesų, da~ 
oar kainuoja 100. Leidykla nerado kitos 
išeities, kaip suretinti laikraščio laidas. 
Tuo tarpu net negalima nustatyti naujos 
prenumeratos dydžio, nes nežinia, kada 
baigsis valiutos kritimas. Visus apvylė 
naujoji demokratinė valdžia, kuri prieš 
rinkimus žadėjo sustabdyti imliaciją.

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS — Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis. e 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

„ŠILUVA“ MINI TAUTOS ŠVENTĘ
Retai pasitaiko, kada mes galime minė

ti tautines šventes teisinga data. Dažnai 
jas reikia nukelti į artimiausią šeštadienį 
ar sekmadienį. Wolverhamptonui pavyko 
ir gal dėl to, kad šiemet rugsėjo 8-ta iš
puolė šeštadienį.

Astuonios moterys, susibūrusios į „Ši
luvos“ draugiją (žemaičiai vadintų „Šid- 
lavos“), surengė Tautos šventės minėjimą 
labai patogiose ukrainiečių patalpose, 
kur yra ne tik salė ir baras, bet ir virtu
vė, kurią moterys panaudojo visų daly
vių pavaišinimui šiltais ir šaltais užkan
džiais. Jos pačios ir meninę programą 
išpildė. Trejukė, kurią sudarė Genovaitė 
Kaminskienė, Nina ir Janina Narbutienės, 
padeklamavo Vilkonio „Lietuvišką kny
gą“, o jų penketukas (Kostulė Šakalienė, 
Morta Renčeliauskienė, Genovaitė Ka
minskienė, Dalė Šakalytė ir Janina Nar
butienė) palinksmino mus lietuviškomis 
dainomis. Jeigu prie čia suminėtų pavar
džių dar pridėsime Gražiną Lockley ir 
Sodybos lankytojams gerai pažįstamą 
Jadvygą Budnikienę, tai ir turėsime visą 
„Šiluvos“ draugijos narių sąrašą.

Kaip paprastai, moterys be vyrų pagal
bos neapsieina. Iš Nottingham© atvažiavo 
kun. S. Matulis, o iš Londono — paskai
tininkas, kuris ragino išeivius darbuotis, 
ir priminti visiems, kad pasaulyje yra ne 
vien trečias pasaulis, bet ir antras pa
saulis, kuriame yra ir Lietuva, ir kuris 
tebėra Sovietų imperijos pavergtas. Lai
mei mus visokeriopai remia du galin
giausi vyrai pasaulyje: prezidentas Reaga 
nas ir popiežius Jonas Paulius. Sovietai 
pabūgo įsileisti, nors ir divizijų neturin
tį, popiežių į Lietuvą.

Popiežiaus meilę Lietuvai ir lietuviams 
gražiai pavaizdavo kun. Matulis, perduo
damas iš kasečių popiežiaus kalbas lietu
viškai ir angliškai šv. Kazimiero 506 me
tų mirties minėjimo Romoje proga. Jis 
taip pat parodė daug fotografijų iš to mi
nėjimo.

Kun. Matulis prieš Tautos šventės mi
nėjimą atlaikė šv. Mišias toje pačioje sa
lėje ir palaimino „Šiluvos“ Moterų Drau
giją.

Džiaugiuosiu nuvažiavęs į Wolverhamp- 
toną, nors ir nedaug senų pažįstamų ra
dau, bet pas Janiną ir Danielių Narbu
tus prisivaišinau „iki kaklo“, buvau su
tiktas ir išlydėtas su didžiausiu nuoširdu
mu. M. Bajorinas

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ'

RESTORANAS .ų
VIKTORAS -XZLUKAVICIUS

Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Esp i rito.San to, 118 - Tel. 441.6846
SÃO CAETANO PO SU L
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LAIKRAŠČIO VARGAI 
BRAZILIJOJE

Pokalbis su '"Musų Lietuvos" redak
torium kun. Pranu Gavėnu.

Praėjusiais metais "Mūsų Lietuvos" 
savaitinis laikraštis São Paulo atšven
tė savo 35 metu gyvavimo sukaktį 
Brazilijoje, šis savaitinis lietuviu lai
kraštis, kuris iki 1951 metu buvo 
dvisavaitinis, yra vienintelis lietuviš
kas laikraštis, likęs visoje Brazilijoje.

"Mūsų Lietuvos" laikraščio dabar
tinis redaktorius yra salezietis kuni
gas Pranas Gavėnas, liepos 3 dieną 
paminėjęs savo 35 metŲ kunigystės 
sukaktį. Jis yra Sv. Kazimiero lietu
viu parapijos klebonas Mokoje, São 
Paulo priemiestyje. Laikraštis šiuo 
metu turi maždaug 700 prenumera
tų ir yra siuntinėjamas j Argentiną, 
Australiją, Italiją, JAV, Kanadą ir 
Urugvajų.

"Laikraščio tikslas yra palaikyti 
santykius kolonijoje, informuoti ko
lonijos gyventojus, palaikyti lietuviu 
kalbą ir, ypač redaguojant dvasiš
kiam, formuoti tautinę ir religinę 
dvasią. Lietuviškas laikraštis lietuviu 
leidžiamas ir skaitomas turi būti ka
talikiškas".

Per tuos 7 metus, kai kun. Gavė
nas redagavo laikraštį, įvyko keletas 
pasikeitimu. "Mes įsigijome "offset" 
spaudos mašinas ir laikraštis įgavo 
laikraščio formą (tabloid)", aiškino 
kun. Gavėnas. "Ankščiau buvo suseg
ti lapai kaip biuletenis. Dabaę page
rėjo spauda — fotografijos".

Per eilę metu skaitytoju skaičius 
sumažėjo. "Daugumas iŠ senesniųjų 
neįžiūri, nejskaito arba iškeliavo į • 
amžinybę. Jaunesnieji nesidomi, nors 
atsiranda nauju skaitytoju jaunose 
lietuviškose šeimose", pridūrė redak
torius. "Mūsų Lietuvoje" eina portu
galu kalba priedas nuo maždaug 
1981 metu.

Laikraščio siuntimas j užsienį per 
eilę metu sumažėjo. "Urugvajuje 
žmonėms sunkiau atsiskaityti už lai
kraštį, čia didelės pašto išlaidos.Siun-

M U S Ų LIETUVA

VLADĄ PAVILAVIČIŲ 3 mirties metinių

DOMININKĄ LAUČIŲ 10 mirties metiniu

už a. a.
proga, 
už a. a.
proga,
už JURGUČIŲ bei MASIONIŲ šeimos mirusius ir už 
URŠULĘ LAUČIENĘ bus atlaikytos spalio 28 d., 8 
vai. ryto, šv. Kazimiero parapijoj.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti ir iš anksto 
dėkojame.

ti, siunti, bet niekas neatsiliepia. Bu
vo stengiamasi praplėsti skaitytoju 
skaičius iš užsienio duodant žinias 
iš kitu lietuviu kolonijų, pvz. iš Ar
gentinos ir Venecuelos, kad taptų 
lyg Pietų Amerikos laikraščiu. Kai 
aš lankiausi 1982 metais Venecuelo- 
je, buvo renkamos prenumeratos da
ryti "Musu Lietuvą" Pietų Amerikos 
laikraščiu. Bet trūksta koresponden
cijos —.negauname žinių, negalime 
perduoti. Venecueloje turėjome ko
respondentu, bet dabar nebėra. Žur
nalistė Aleksandra Vaisiūnienė, kuri 
aktyviai bendradarbiavo spaudoje 
jau mirusi. Trūksta žinių pasikeitimo". 
Ne tik trūksta korespondentu Pietų 
Amerikoje, bet ir São Paulo taip 
pat. "Reikia medžioti, ieškoti", jis 
pridūrė. Šiuo metu "Mūsų Lietuvoje" 
bendradarbiauja apie pusė tuzino 
žmonių. Kunigai redaguoja, adminis
truoja ir leidžia laikraštį be jokio 
honoraro.

"Laikraščio ateitis", tarė kun. Ga
vėnas, "tokia pat kaip ir visos kolo
nijos. Jau kitose kolonijose vis jau
čiamas mažėjimas skaitytoju ir rašy
toju, ypač mokančiu šiek tiek para
šyti. Buvo galvojama kviestis kokį 
kultūrininką, pensininką, kuris mokė
tu parašyti (padėti "Mūsų Lietuvai"), 
bet tai tik idealistiniai pageidavimai", 
užbaigė redaktorius.

Norintieji daugiau informacijos 
apie "Mūsų Lietuvą" arba užsipre
numeruoti šį laikraštį gali rašyti šiuo 
adresu: "Mūsų Lietuva", Rua Juatin- 
diba 28, Parque da Mooca, CEP 
03124, São Paulo, Brasil. Vienu me
tu prenumerata kainuoja 60 dol. 
oro paštu.

Draugas, 1984. VI11.10.
--ii. ■ujiilirillIlMilIlliMiirinri-------r...............—

CDra. HELGA HEHING 1
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quart i m Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a- das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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Pavilavičiu, Jurgučiu šeimos 
ir Labdaros Ratelis

MŪSŲ ŽmiOS
EUGENIJA SVEIKINA

P. Eugenija Bacevičienė, išvykusi 
Vokietijon dukters Beatričės aplanky
ti ir belaukdama atlekiančio "gandro", 
susigalvojo nuvykti ir j Lietuvą. Aiš
ku, "rojuj" tavęs ilgai nelaiko — po 
penkių dienu turi pranykti. Bet vis- 
tiek, rašo, "nors buvo blogas oras, 
buvo labai smagu Lietuvoje, ypač tė
veliu gimtąsias vietas aplankyti". Ir 
priduria: "Gaila, kad neteko (su tuo 
ir tuo) susitikti — aš tikrai negalėjau 
ten nuvažiuoti". Ir jau iš Vokietijos, 
Huettenfeldo, siunčia sveikinimus vi
siems bičiuliams.

ŠUO SUKANDŽIOJO
Didelis, kudlotas, baisus šuo užpuo

lė p. Angel i ką T. gatvėje, visai prie 
namu: šoko ant krūtinės ir apkandžio
jo visą pilvą Tuoj nuvežė j ligoninę.

— Katrą nuvežė?
— Abudu.

SUGRĮŽO IŠ KANADOS
Ilgai lauktas, pagaliau sugrįžo iš 

Kanados kun. Petrukas RukŠys. Nors 
buvo atostogų pas mamą, pas brolius 
ir seseris, tačiau atostogos nevisiškai 
gerai nusisekė — susirgo, turėjo pagu
lėti ligoninėj, paskui, gydytoju prie
žiūroj, gydytis namėe. Dar ir dabar 
nesijaučia pakankamai stiprus. Tačiau 
visi tikimės, kad Brazilijos klimatas 
ir aplinka bei tautiečiu šiltas pritari
mas jį sustiprins — pastatys pilnai 
ant kojų. Juk darbo yra pakankamai, 
o darbininku — nedaug.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente — Fone: 273-6696
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MŪSŲ ŽINIOS
P. URŠULĖS PAGERBIMAS

Tarp Rio de Janeiro lietuviu yra 
sudarytas komitetas deramai paminė
ti p. Uršulę Gaulienę, sulaukusią 90 
metu amžiaus. Jinai, ilgametė Rio 
de Janeiro lietuviu veiklos galva ir 
Širdis (ir rankos), verta didžiausios 
pagarbos ir padėkos. Tinka taip,pat 
padėkoti ir Augščiausiajam Viešpačiui, 
kad davė tokią veikėją — ir per tiek 
metu.

Sukaktuvininkės pagerbimas, su 
Mišiomis Santa Ana parapijos bažny-

90-metė p. Uršulė Gaulienė skaito porgra-
mą Vasario 16-tosios minėjime.

Čioje, bus lapkričio (Novembro) 4 
dieną.

Ruošiasi ten vykti ir sanpauliečių 
atstovybė: jaunimo, choristu bei am
žinosios adoracijos įgaliotiniu.

Išvyka autobusu numatyta kapkri- 
čio (novembro) 2-tros dienos naktį 
(10 vai.). Grįžimas namo — išvyka 
iš Rio 4-tos dienos apie 21 vai.

Vienos nakties nakvynė viešbutį 
ar pas gerus tautiečius.

Registracijai skambinti: 273-0338.

KAZIMIERINÉS PAMALDOS 
; JUNDIAI

Numatytos pamaldos už Lietuvą 
Jundiai katedroje spalio (outubro) 
28 dieną, 11 valandą, Na. Sra. do 
Desterro ( miesto centre). Ypač Jun
diai ir apylinkių lietuviai kviečiami 
savo gausesniu dalyvavimu deramai 
atstovauti lietuviams ir Lietuvai.

.-n.—- , --------------------------- ---------- , ____________________ ,, ... II I.IBI 1

MIŠIOS

Už buvusius choristus, mirusius ir sergančius ir už visus giesminin
kus, kurie giedodavo Vila Zelinos bažnyčioje, bus atlaikytos Mišios 
š.m. spalio 28 dieną, 11 valandą, toje pačioje V, Zelinos bažnyčioje.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO
Praeitą mėnesį sulaukėme dvieju 

garbingu svečiu: a. a. aviacijos ats.ka
pitono Klemenso Martinkaus brolio 
Aleksandro Atučio iš Kalifornijos ir 
kun. Petro Urbaičio iŠ São Paulo.

Ponas Atutis, šiandien pensininkas, 
bet dirbęs ilgus metus USA aviacijos 
bendrovėje, nutarė aplankyti savo bro
lio Klemo Martinkaus kapą Katumbi 
kapuose. Norėjo, kad būtu pasimels
ta prie brolio kapo, jo 10 metu laido
tuvių proga. Susirinko būrelis lietuviu 
ir pasinaudota kun. Urbaičio buvimu 
Rio chieste. Pasimelsta prie kapo, o 
paskui dar Sv. Onos Bažnyčioje, kur 
kun. Urbaitis atlaikė Mišias.

Po Mišių p. Atutis pakvietė visus 
lietuvius pi et ų-vakarienės.

Kaip gražu, kai brolis neužmiršta 
savo brolio, tos pačios motinos, kito 
tėvo, po tiek metu.

Kunigas P. Urbaitis buvo febai 
darbštus. Nuvykome j CAJÜ kapines 
paieškoti daviniu apie vienos jo para
pijietės krikšto tėvo mirties data 
(1971 ar 1972). Atsakymas: Mes čia 
tu daviniu neturime, eikite j SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA, kuri val
do kapines, ten yra archyvas, ten gal 
gausite tuos davinius. Kai nuvykome 
ten, tai paprašė Cr$.21.000 už paieš
kojimą archyve prašomu daviniu.Grei
čiausiai velionies palaikai seniai iškel
ti iš kapo ir sudeginti, nes dabar po 
trijų metu (anksčiau po 5 m.) neiš
pirkti kapai skiriami naujiems lavo
nams.

Kadangi lankyti ligonius yra vienas 
iš geru darbu, tai nutarėme aplanky: 
ti p. Leoną ADAMAVIČIIJ, kuris . 
jau kuris laikas serga, neišeina iš na
mų neprigirdi, vos paeina, nors tetu
ri 77 metus amžiaus. Ponai Adama- 
vičiai apsidžiaugė, kad lietuviai ju ne
užmiršo. Pasimeldėme su jais.

Iš Rio kun. Urbaitis buvo nuvykęs 
j Petropolj, kur atlaikė Mišias Šv.Ka
zimiero garbei. Buvo gražiai priimtas 
Otto ir Aušros ŠIMKEVlCllJ namuo
se, kuriu visa šeima dalyvavo dviejo
se Mišiose.

MŪSŲĮjMIRUSIEJI

JIEVA KUTKIENĖ
mirė spalio 8 d. Hospital Municipal 
ligoninėj. Velionė buvo gimusi 1896 
m. kovo 4 d. Barbieriškių kaime, Tur- 
galaukyje ištekėjo už Vinco Kutkos 
ir 1927 m. su 5 vaikais atvyko Brazi
lijon. 2 metus gyveno Mokoj ir pas
kui pirko namus Vila Beloj prie būsi- 
mosios lietuviškos mokyklos.

A. a. Jieva Kutkienė buvo uoli V. 
Zelinos parapijos lankytoja ir bendra
darbė. Ji priklausė Moterų Maldos 
Apaštalavimui ir Liet. Kat. Moterų 
Draugijai, kuriai daug metu pirminin
kavo. Visada prisidėjo prie parapijos 
Švenčiu, baliu ir kermošių. Buvo links
mo būdo moteris ir niekam nepagai
lėdavo gero žodžio. Buvo nuolatinė 
ML skaitytoja ir rėmėja.

J. Kutkienė gyvenime turėjo daug 
dirbti ir vargti. Daug metų slaugė ir 
prižiūrėjo sergantį vyrą. Paskui ir jos 
sveikata pradėjo silpnėti ir buvo pa
guldyta porą kartu ligoninėn, tačiau, 
būdama tvirto sudėjimo greit pasveik
davo ir grįždavo namo. Prieš tris sa
vaites vėl atsidūrė ligoninėj, bet šį 
kartą iš jos nukeliavo amžinybėn. Li
goninėj buvo aprūpinta sakramentais 
ir lankoma giminiu bei kaimynu.

Velionė buvo pašarvota V. Zelinos 
bažnyčios šermeninėj. Prel. Pijus Ra- 
gažinskas laikė Mišias ir su šeima, gi
minėms bei parapiečiais palydėjo iki 
Šv. Petro kapu, V. Alpinoj. .7-tos die
nos Mišios buvo toj pačioj V. Zeli
nos bažnyčioj sekmadienį spalio 14 
d. 11 vai.

Giliam liūdesy liko duktė Eva čia 
V. Beloj, sūnus Vincas Pq. das Na
ções, dukterys Birutė Čikagoj ir Ge
novaitė bei Irutė Kanadoj visi ir vi
sos su šeimom. Liko 11 anūku ir 10
proanūku, o taip pat daug draugių 
ir pažįstamų, kurie jos ilgai neužmirš.

Gauta žinių, kad mirė ELENA PA- 
KRAUSKAITÉ iš V. Belos,,MARI JA 
SLAUTIENÉ seneliu namuose S. Cae- 
tane, SIMAS BIELSKIS iš V. Zelinos 
ir STASYS KANOPKA iš Casa Verde.
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"SANTO JOVEM LITUANO" 
CAMPOS DO JORDÃO

Spąlio 12 — šventa: Marijos Apare
cidos, Brazilijos ypatingos Globėjos, 
šventė. Tiktai kas ją švenčia, kaip to
kią? Tai tik "feriado" — poilsio, pra
mogos, vaiku diena.

Vietiniai šv. Kazimiero parapijos 
kaimynai suruošė ekskursiją j "Brazi
lijos Alpes" — Campos do Jordão. 
Išvyko du pilni autobusai. Pasikvietė 
kartu ir kun. Gavėną.

Aplankėm Vila Dorn Bosco, užko
pėtu j Pico de Itapeva kalną (2230 
metru), pasivažinėjom po apylinkes, 
papiknikavom kalnuose, prie upelio, 
eglių bei pušų paūksmėj. Sanpaulie- 
čiai negalėjo atsigėrėti grynu kalnu 
oru, gyva ir neapteršta Dievo gamta, 
gėlynais, plačiais vaizdais.

Aplankėm ir seselių benediktinių 
vienuolyną. Jaukus pušų miškelis, vi
sur čiurlenantys vandenys, susikaupi
mas, tyla. Iš triukšmingo didmiesčio 
atvykus atrodo visai kitas pasaulis.

Seselės plačiai atvėrė savo koplyčios 
duris. Mišios, komunija. Kalbėjom 
apie kiekvienoj tautoj vienaip ar ki
taip pasireiškiančią Marijos globą; pri7 
siminėm visos Europos Globėją šv. 
Benediktą; meldėmės už persekiojamas 
tautas, už pašaukimus, — už Braziliją...

Ir tenai, tylioj, jaukioj Šv. Benedikt 
to bažnyčioj, musu "parapiečiai" ne
užmiršo šv. Kazimiero — ir savo ini
ciatyva, su dideliu entuziazmu ir, at
rodė, visom išgalėm, traukė jau visai 
įsigalėjusią giesmę: "Santo jovem li- 
tuano..." (PG)

LAISVOSIOS EUROPOS LAISVĖS 
RADIJO PABALTIEČIU TARNYBŲ 
PERKĖLIMAS

Pabrėžiami europie
ti š k i ryšiai

Lietuviu Informacijos Centras pra
neša, kad James L. Buckley, "Laisvo
sios Europos Laisvės Radijo" pirmi
ninkas, spalio 2 d. iš Miuncheno pa
skelbė, kad "Laisvės radijo" Pabaltijo 
kraštu tarnybos bus nuo spalio 8 d. 
perkely j "Laisvosios Europos" sky
rių. Tad, "Laisvosios Europos ^radijas" ’ 
prijungs estu, latviu ir lietuviu kalbas 
prie kitu šešių kalbu, kuriomis yra 
transliuojamos programos j Bulgariją, 
Čekoslovakiją, Vengriją, Lenkiją ir 
Rumuniją. "Laisvės radijas" toliau 
tęs dvylika kalbu transliacijas j Sovie
tų Sąjungą.

Buckley davė dvi priežastis pakei
timui:

Pirmiausia, pabaltiečiu tarnybų 
perkėlimas j "Laisvosios Europos ra
diją" geriau nušvies JAV užsienio po- 
litiką, kuri niekad nepripažino Pabal
tijo kraštu okupacijos.

MŪSŲ LI ETUVA

Toliau, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos istorinės, kultūrinės ir religinės 
tradicijos jas riša su Europa, ne So
vietu Sąjunga.

"Laisvosios Europos Laisvės radijas" 
transliuoja virš 1020 valandų kas sa
vaitę 21 kalbom rytu Europoje ir 
Sovietu Sąjungoje per daugiau negu 
80 bangu. "Laisvosios Europos radi
jas" tranšliuoja daugiau negu bet ko
kia Vakaru stotis j rytu Europą, o 
"Laisvės" radijas daugiau negu bet 
kokia Vakaru stotis j Sovietu Sąjun
gą
SÃO CASIMIRO AMAZONIJOJ

"Manaus atrodo toliau negu mėnu
lis, nes paštas keliauja ne dienas, bet 
mėnesius", rašo Amazonijos indėnu 
misionierius, kun. Kazimieras Bėkšta. 
"Ir štai, atėjo ir tas lauktasis Jūsų 
knygos siuntinėlis — SÃO CASIMIRO. 
Skaičiau du kartus iŠ eilės, ir kitą 
dieną dar kartą... Ir. dabar ant stalo 
pasidėjęs pradėjau tos knygos davi
nius "studijuoti": karalių seimu genea
logiją piešti, ir su kitu istoriniu davi
niu serijomis lyginti... Mat, net "Po
piežių Istorijoj" (Pastor) ieškojau ži
nių apie Kazimierą, nes ir ten rašo 
apie Bazilėjos konciliją... Tad Jums 
su didžiausiu nuoširdumu dėkoju — 
už dovaną knygos, ir dar labiau, kad 
ją parašėt. Ne tik poezija, bet ir kaž
kas daugiau yra joje, kas mane sužavi. 
(Ir, štai, žemaitiškas perdėjimas, nors 
ir perduotas citatos formoj — PG:) 
"Tik tas, kas pats yra šventas, gali 
tiksliau apie šventąjį rašyti". Nesiste
biu, kad spaudoje tiek gražiu atsiliepi- 

. .9 9 mų ■
Ir iškelia tokią mintj: "Galvojau 

sau: jei būtu galima rasti tuos Kazi
miero rankraščius, kuriuos minit, bent 
kelias linijas — tai juk tikra relikvija... 
Kaip būtu brangu, jei kokiam leidiny 
tokias kelias rardes, bet jo rankos, ga
lėtumėm gauti..."

Tai čia mūsų istoriko, ir istorijos 
profesoriaus gregoriniam Jėzuitu uni
versitete Romoje, t. Pauliaus Rabikaus
ko, SJ, prisiimtas uždavinys: išstudijuo
ti dabartinės kritikos šviesoj šv. Kazi
miero gyvenimą su visa turima ir pa
siekiama istorine dokumentacija.

Laukiam leidinio ir mus pasiekiant. 
Gal ten aptiksim ir tas "nors kelias 
raides" šv. Kazimiero ranka. 
JAUNIMO METAI

1985 yra UNO skelbiami kaip 
tarptautiniai jaunimo metai. Pasaulis 
bus raginamas kreipti daugiau dėme
sio j jaunimą — įsigilinti j visas jo 
problemas; ir problemas aplinkos, ku
rioj jaunimas gyvena ir bręsta.Juk jau
nimas — tautos, pasaulio ateitis.

Ypač mes, lietuviai, turime rūpin
tis musu — lietuvių — jaunimu. Juk
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jame Lietuvos — ir mūsų kolonijos — 
ateitis.

Jaunimas, tarp kita ko, reikalingas 
ir patrauklaus pavyzdžio konkrečiam 
savo gyvenime.

šv. Kazimieras, jaunikaitis, ir po 
500 metų yra gyvas ir aktualus.

Ar nereikėtu ypač lietuviams imtis 
iniciatyvos, kad šv. Kazimieras būtu 
paskelbtas ne tik lietuviu jaunimo 
(juo jau yra), o ir viso nors kataliku 
pasaulio jaunimo pavyzdžiu ir globė
ju?

NETIK SÃO PAULE
Kazimierinės pamaldos už Lietuvą 

pravedamos ne tik São Paule bei jo 
apylinkėse, bet ir toliau.

Kun. Petras Urbaitis savo 9 dienu 
kelionėje laikė pamaldas už Lietuvą 
dvejose pranciškonų bažnyčioje Petro- 
polyje, R J.

Kitas dvejas pamaldas pravedė naujo
je saleziečiu bažnyčioje São José dos 
Campos (kur yra garsėjantis šventumu 
ir stebuklais salezietis Dievo Tarnas 
kun. Rodolfas Komorek).

Dar kitas — N. Sra. da SSma. Trin
dade parapijoje Jacarei mieste

Visos bažnyčios buvo perpildytos 
maldininkais. Tūkstančiai tikinčiųjų 
gal pirmą,kartą išgirdo apie šv. Kazi
mierą ir meldėsi už Lietuvą.

PUC LIETUVIŲ KALBOS IR 
KULTŪROS KURSAS

Antrą semestrą lanko 18 mokiniu. 
Šiam semestre dėsto Alfonsas D. Pe
traitis, lietuviu kalbą, Nina Valavičie- 
nė lietuviu kalbos gramatiką, Lucija 
J. Butrimavičienė Lietuvos istoriją ir 
geografiją, Henrikas Valavičius Lietu
vos Kultūrą. Koordenuoja, rašytoja 
Halina Mošinskienė. Kursą globoja 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė ir 
remia po Cr$. 100.000,00 kas mėnesį, 
Brazilijos Lietuviu Sąjunga-Aljanęa.

Įdomu, kad šį kursą lanko du ne 
lietuviu kilmės. Reikėtų visiems mū
sų kolonijos lietuviams pasidžiaugti, 
kad po tiek metu mums pasisekė įs
teigti tokį kursą ir jį propaguoti, kad 
netruktu mokinių ateinantiems semes
trams. Ir žinoma, paremti finansiniai 
kad ir ateityje kursas nesustotu veik
ti.
LIETUVI,

Ar jau susimokėjai sblidarumo mo
kestį BLB-nei 1984 metams? Su šiuo 
įnašu tu paremsi lietuvišką veiklą ir lie
tuvybės išlaikymą šiame krašte ir dar 
tau bus pasiustas "PASAULIO LIETU
VIS".

įnašas Cr$.5.000,00 metams, kurį 
galite sumokėti "Mūsų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiusti čekį Comunidade 
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindi- 
ba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo.
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MŪSŲ ŽINIOS
B A Z A R A S

Šio mėnesio — spalio 27 ir 28 die
ną, V. Zelinos JAUNIMO NAMUO
SE yra rengiamas gražus ir turtingas 
Bazaras. Jums reikia gražios dovanos? 
Negalvokite du kart - ten rasite. 
Atsiveskite savo drauges ir bukit tik
ros, kad būsite patenkintos. Kas anks
čiau ateis, galės išsirinkti geresnių ir 
gražesnių dalykų. Tarp kitų dalykų 
bus ir “panos de veludo pirografados".

Darbo valandos: 27 d. nuo 15 vai. 
iki vakaro; 28 d. nuo 8 vai. ryto iki 
19 vai.

Rengia ir visus kviečia LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA.

NAUJAS ŠEIMOS ŽIDINYS
Šio mėn. 12 d., Jardim Europa 

Šv. Juozapo Bažnyčioje, susituokė 
KRISTINA GABRIELA VALAVIČIŪ
TĖ su LEONU CZARLINSKIU:

Jaunavedė, Henriko ir Ninos Vala
vičių duktė, yra pasižymėjusi ietuviš- 
kame veikime. Prieš kelis metus įstei
gė Volungės chorą ir buvo iki pereitų 
metų jo dirigentė ir vedėja.

Priėmime parapijos salėje matėsi 
jaunavedžių ir jų tėvų, giminės ir 
draugai. Itin, Volungės choro choris
tų ir mūsų organizacijų pareigūnai.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, 
Jaunimo Lietuvių Sąjunga ir Volungės 
Choras linki jaunavedžiams linksmų 
ir laimingų gyvenimo dienų.

STAMBI PAMINKLUI AUKA
Juozas ir Emilija Ambrozevičiūtė 

Sliktai paaukojo Imigrantų Laisvės 
paminklo statybai, Cr$.200.000,00 
sumą.

?
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MŪSŲ LIETUVA
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JŠio "ML"rmm©rio
GARBĖS LEIDĖJAS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
“Pavasario šventės“ Lituanikoje proga

Visus mus jungiančiai institucijai gili padėka 
ir geriausi linkėjimai

ML redakcija ir administracija

PADĖKATai pavyzdingas susipratusių lietu
vių gestas. Kas negali prisidėti darbu, 
prisideda finansine parama. Buvusieji 
žymūs S. Caetano g-vės prekybinin
kai, dabar jau pensijoje, neužmiršta 
mūsų kolonijos ir lietuvybės reikalų.

Juozas ir Emilija išaugino ir išmoks
lino du sūnus, Aluizių Sliktą, inžinie
rių, vedusį Birutę Norbutaitę ir Juo
zą Šliktą, daktarą, vedusį Evą Maria 
Santos.

Muziejaus ir Archyvo komisija dė
koja aukotojams už šį reikšmingą pri
sidėjimą prie paminklo statybos.

Vera Tatarūnienė 
Iždininkė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

V. Zelinoj, šv. Juozapo parapijoj: 
kas sekmadienį 11 valandą;

Mookoj, Šv. Kazimiero parapjjoj: 
kas sekmadienį 8 valandą.

VEIKLOS KALENDORIUS

Spalio (outubro) 21: Pavasario Šventė 
Lituanikoj. Rengia BL Bendruomenė.

Lapkričio (novembro) 10: Kermošius 
Sąjungos-Alianęa salėj, rengiamas Muziejaus 
ir Archyvo komisijos.

Lapkričio (novembro) 11: Spaudos die
na — pietūs Ramovėje, V. Zelinoj.

Lapkričio (novembro) 25: Sąjungos- 
Alianęa visuotinas susirinkimas

Kun. Pr. Gavėnas, spalio 11 dienąp 
kuždesy su Dievu dėkingai prisiminęs 
savo gimtadienį, dėkoja taip pat ir 
visiems tiems, kurie vienaip ar kitaip 
ar jie jį prisiminė - už jį meldėsi ar 
jį sveikino. Gaila tik, kad... esant ne
laukto pasninko dienai, net ir tie ku
rie būtų gal norėję, susilaikė nuo "ba- 
liavojimo", o jį ašventė ir “pasninkau
dami“. Tokiu būdu dar giliau įpras
mino gimtadienio reikšmę. Tad dar 
kartą: ačiū.
MŪSŲ LIGONIAI

KAZIMIERUI BACEVIČIUI buvo 
amputuota kairioji koja, stengiantis 
visą kūną išgelbėti nuo kankrenos.Iš
buvo 3 dienas UTEI, paskui kelias 
dienas klinikoj. Dabar jaučiasi gan ge
rai - ir netrukus galės grįžti namo, i 
Jis buvo (ir yra) ypatingai pasivedęs 
šv. Kazimiero globai.

HENRIQUE LOŠINSKAS gydosi 
namie. Tik, nors pats būdamas gydy
tojas, dar neišmoko būti ligoniu. Kas 
matosi ir iš ypatingai gyvo jo straips
nio ir Šiame ML priedo numery. Ne
gali pagulėti nieko neveikdamas. Ne 
tik planuoja darbą, o ir dirba. O ta
tai nepadeda jo Širdžiai pilnai atsi
griebti. Tuo susirūpinusi ir žmona, ir 
gydytojai.

J JEI JŪS TURITE PASISODINĘ JAUNIMO SODE, LITUANIKOJ, SAVO MEDELI, NEUZMRSKITE JI APLANKYTI
Slo MÈN. 21 DIENĄ PER PAVASARIO ŠVENTE. * ________

Spalio (outubro) 21 DIENĄ, sekmadienį
Rengia: BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

PROGRAMA: 10 vai.: Mišios
mjI 12 vai.: Pietūs

13 vai.: karalaitės rinkimai, vainikavimas, šokiai.
Pastaba: Pietūs; bus “Churrasco“, dešreles ir Kopūstai,

RESERVOS AUTOBUSE:

Antanas Rudys - Tel.: 216-7880

Jonas Tatarūnas Tel.: 63-7344

Alfonsas Kublickas - Tel.: 457-6479


	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0214
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0215
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0216
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0217
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0218
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0219
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0220
	1984-Nr.41-MUSU-LIETUVA-0221

