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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS 
PAVERGTŲ TAUTŲ VYSKUPAI 

SINODE

Arkivyskupas L. Povilonis, latvių ir kitų 
pavergtų tautų Vyskupu’ nepateikė jokių 

oficialių pranešimų

Nepaprastasis vyskupų sinodas Romo
je buvo pradėtas 1985 m. lapkričio 24 
d. ir baigtas gruodžio 7 d. Jame dalyva
vo iš viso pasaulio apie 300 vyskupų. Iš 
okupuotos Lietuvos buvo atvykęs arkiv. 
L. Povilonis, lydimas kun. prof. V. Mi- 
chelevičiaus, iš Latvijos — kardinolas J. 
Vaivods su savo pagalbininku. Pradines 
Mišias atnašavo pats Sv. Tėvas drauge su 
300 dalyvių, kurių tarpe buvo ir arkiv. 
L. Povilonis, arkiv. P. Marcinkus, vysk. 
P. Baltakis.

Išlaisvinimas ir teologija
Sinodo posėdžiuose buvo svarstyta 

daug svarbių klausimų, kurių tarpe bu
vo ir išlaisvinimo teologija. Kardinolas 
J. ’Ratzingeris reiškė susirūpinimą K. 
Bendrijos posūkiu j išorinius socioeko-* 
nominius klausimus ir mažesniu dėme
siu dvasiniam gyvenimui*. Brazilijos kar
dinolas A. Lorscheideris bandė įtikinti 
sinodo dalyvius, kad išlaisvinimo teolo
gija P. Amerikoje yra remtina, nes ji at
perkanti K. Bendrijos praeities klaidą — 
nepakankamą rūpinimąsi socialiniais 
reikalais ir dėl to jsigalėjusj marksizmą.

Sovietų pavergtų kraštų vyskupai lai
kėsi gana pasyviai, nepateikė jokių ofi
cialių pranešimų. Mat tokie pranešimai 
turėtų būti prieš tai sovietinės valdžios 
cenzūruojami ir tuo būdu iškraipomi, 
neišreiškiantys pilnos tiesos.

Čekoslovakijos kardinolas savo kalbo
je taip pat buvo labai atsargus. Jis pa
reiškė, kad tikra sielovada dabartinėje 
būklėje esanti izoliuota ir pasiekianti sa
vo narius tik per liturgiją.

Sinodui pasibaigus, bendruose pietuo
se dalyvavo pats Sv. Tėvas Jonas-Paulius 
II ir kiekvienam dalyviui įteikė po sida
brinį žiedą, jų tarpe ir arkiv. L. Povilo- 
niui.

i

Šv. Tėvas j Lietuvą?

Rašydamas apie sinodą, anglų kalba 
leidžiamas laikraštis “International Cour- 
rier" 1985 m. gruodžio 4 d. pareiškė, 
kad R. Europos kraštų vyskupai nepa
teikė jokių pranešimų sinodui, kad ne
pakenktų Sv. Tėvo pastangoms nuvykti 
Sov. Sąjungon ir Lietuvon 1987 m. Mat

i.

MIRĖ TRIJŲ ŽEMYNŲ MISIONIERIUS

1986 m. sausio 31 dieną/ Don Bosco 
šventėj, trumpa žinia iš Karako, Vene- 
zuelos: “Šįryt, atvykusio Vyskupo ir ke
lių tautiečių akivaizdoj, ramiai užmerkė 
akis amžinybei kun. ANTANAS PER- 
KUMAS. Laidotuves atliks vysk. Pau
lius Baltakis“.

Dar praėjusių metų liepos pabaigoj 
gydytojai jam buvo davę apie 20 dienų. 
Tačiau jis, nors vėžio žiauriai kamuoja
mas, žemaitišku atsparumu nepasidavė 
ligai ir laikėsi, laukdamas atvykstant Po
piežiaus paskirto lietuviams vyskupo. 
Jo sulaukęs ir jo palaimintas, ramiai už
migo amžinu miegu.

Lietuvis salezietis, buvęs misionierius 
Kinijoj ir nuo 1952 m. Popiežiškosios 
Lietuvių Misijos Venezueloj vedėjas, 
kun, Antanas Perkumas, tai didžiadvasis, 
plačiai išsišakojusios veiklos žmogus.

Apie jį plačiai kalbės ir rašys Venezu- 
elos lietuviai (jau 1980 m. parašę ir išlei
dę gan plačią apybraižą “Rožės ir spyg
liai“ vardu), Karako saleziečių provin- 
ciolas parašys nekrologą, kuris siunčia
mas j visus saleziečių namus, tarptauti
nio pobūdžio žurnalas “Saleziečių Ži
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nios perduos žinią ir apybraižą visam 
pasauly pasklidusiem. savo skaitytojapn. 
Ir mums teks plačiau susipažinti ir Bra
zilijos lietuvius supažindinti su šia neei
line asmenybe ir jo įvairiaspalvio gyve
nimo veiklos bruožais trijuose žemynuo
se — Europoj, Azijoj, Pietų Amerikoj.

Tuo tarpu reiškiame giliausią užuojau
tą Venezuelos Lietuvių Bendruomenei, 
netekusiai savo dvasios vado ir ganytojo, 
ir tikrai kartu su jais liūdime.

Iš savo pusės São Paulo lietuviai sale
ziečiai, su Velioniu surišti brolystės, pa
šaukimo, bendradarbiavimo ir dėkingu
mo ryšiais, už a.a. kun. Antano PERKU- 
MO vėlę įregistravo 30 atlaikytinų Mi
šių melsdami Kunigui Antanui Amžino
sios Laimės Dangiškojo Tėvo Namuose, 
ir prašydami tą patį Viešpatį, kad padė
tų lengviau surasti kas galėtų pratęsti 
Lietuvių Misiją Venezueloj, o taip pat 
kad sužadintų daugiau dvasinių pašauki
mų, kurių stoką visos mūsų kolonijos 
jaučia — ir kasmet vis labiau jaus.

Šiuo tikslu bus atlaikytos koncele- 
bruotos Mišios penktadienį, vasario 7 
dieną, 19,30 vai. šv. Kazimiero parapi
jos koplyčioj.

Kun. Pranas Gavėnas, SDB



MŪSŲ LIETUVA2

GARBĖS PP ENUMERATOR! OS Cd. 250.000

Atskiro numerio kaina Cr$. 2.500 
į P. Ameriką oro pastų: 45 DoL 
1 tolimus kraltus: 75 Dol
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$.200.000

Rua Juatindiba, 23 Parque da Moóca - CEP G 3124 
S5o Paulo - Brasil
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS FJJKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 271-0338

“NOSSJ LITUANIAT
Metine prenvcnerau Brazilijoj Cr$. 150.0000 
Prenumerata paprastu pa fru i užrienj: 35 Dot

I Užuojautos, iyeõdnimáí ir Skelbimi (Aniindos) mokami ui skilties (Coluna) centimetrą Ct 10,000
< Už skelbimų raibą ir turini, Redukcija neatsako. Rašiniai gražinami tik autoriui prašant

Straipsnius ü Kozespondend/ą Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasu dyti straipsnis! nebūtinai ilmškri Redakcijos bei leidėju nuomonę.
čekius Peda das’ir admüiàrtraranius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS rardn.^

i BSH0EffiSSag2Bffi®S

Jonas-Pduliu> II 1984 m. norėjo nuvyk
ti Lietuvon i' dalyvauti Šv. Kazimiero 
500 metu m rties sukakties iškilmėse, 
bet negavo leidimo. Bandė pasiųsti savo 
valstybės ser retorių kardinolą Casaroiį, 
bet irgi nepavyko. Manoma, kad Šv. Tė
vas vėl bandas vykti Lietuvon 1987 m., 
kūi bus mini na 600 metų krikšto sukak
tis. S. m. ko’'o mėnesj Italijoje lankysis 
Sov. Sąjungos kompartijos gen. sekreto
rius M. Gorbačiovas. Jis aplankys Itali
jos premjerą B. Craksj, bet ar susitiks su 
šv. Tėvu Va ikane, dar nėra žinoma. Esą 
Vatikanas j lokį pageidavimą dar neatsa
kęs. Italijos i pauda jau spėlioja apie to
kią galimybę ir mano, kad tuo atveju Šv. 
Tėvasiškelti žmogaus teisių klausimą. 
Sov. Sąjungoje ir galimybę aplankyti Lie
tuvą.

Si varžytas vyskupas
Ar dv. L. ’ovilorij kelionėje j Romą, 

be kun. V. Michelevičiaus, turėjo lydėti 
ir kui . Pr. T amulevičius. Pastarasis jau 
buvo gavęs vizą, išsikeitė pinigus, bet 
dieną prieš i -skrendant Romon buvo.su- 
laiky as be j )kių paaiškinimų.

Ar dv. L. Povilonis, būdamas Romoje 
negal jo sus tikti su žurnalistais. 1985 
m. lapkričio 30 d. televizija "RAI" per
davė pečiai!ą programą, kurioje buvo 
ir pol aibių su kai kuriais sinodo daly
viais. Kai arkiv. L. Povilonis išėjo iš po- 
sėdži i salės, jj filmavo‘žurnalistai, bet 
neišg vo jokių pareiškimų. Iš to matyti, 
kaip 'ra suv iržytas pavergtos Lietuvos 
vyski pas. N jrs jis turi diplomatinį pasą, 
bet S( vietų muitinė jj, grįžtantį iš užsie
nio a išvažiuojantį, tikrina ir iškrato jo 
lagan iną. B>; to, grįžęs turi duoti prane
šimui soviet nėm įstaigom apie savo vei
klą.

jų Kovaliovą, teisiamą už lietuviam kata
likam suteiktą pagalbą. Dėl tu Nobelio 
premiją Oslo mieste turėjo atsiimti aka
demiko žmona Jelena Bonner. A. Sacha
rovas visada drąsiai ir ryžtingai gynė

19 35 m. (ruodžio 9 d. arkiv. L. Povi- plačiai pasireiškiantį lietuvių kitaminčių 
lonis buvo pakviestas pietums pas Šv.Tė- sąjūdį, kol sovietinis režimas nenųsiopi- 
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vą drauge su prel. A. Bačkiu. Ten užtru
ko pusantros valandos. Atsisveikinant 
gavo Šv. Tėvo dovaną — arnotą. Gruo
džio 10 d. arkiv. L. Povilonis buvo pri
imtas pas Vatikano valstybės sekretorių 
kardinolą A. Casaroiį, o gruodžio 1'1 d. 
su savu palydovu išskrido Maskvon “Ae- 
rofioto" lėktuvu. Iš Maskvos turėjo vyk
ti traukiniu j Kauną.

Latvijos kardinolas J. Vaivods, 90 m. 
amžiaus, sinodo posėdžiuose dalyvauti 
buvo per silpnas. Jis su savo palydovu 
vyskupu pagalbininku taip pat buvo pri
imtas privačioje Šv. Tėvo audiencijoje 
1985 m. gruodžio 14 d.A

Italų spaudoje
Romoje gyvenantis dr. Juozas Gailius 

plačiai skaitomam italų dienraščiui "II . 
Giornale d'ltalia" pasiųstu laišku lietu
vių vardu nuoširdžiai pasveikino j Vakar 
rus atvykusią akademiko A. Sacharovo 
žmoną Jeleną Bonner. Laikraščio at
spausdintame laiške J. Gailius priminė, 
kad lietuvių tautos ryšiai su žymiuoju 
rusų fiziku yra seni ir visada buvo pagrįs
ti tarpusavio palankumo, pagarbos ir 
draugystės jausmais. Akademikas Sacha
rovas yra ne kartą pasisakęs už lietuvių 
tautos teisę atsteigti savąją nepriklauso
mą ir suvereninę valstybę, kuri buvo su
žlugdyta gėdingu nacių ir sovietų susita
rimu 1939 m.

1975 m. gruodžio 9-12 d.d. lygiai 
prieš dešimt metų, kai Sacharovas turė
jo nuvykti j Norvegijos sostinę Oslo atsi
imti jam paskirtos Nobelio Taikos pre- » 
mijos, nuskubėjo j Vilnių, norėdamas 
apginti kitą kilnios širdies rusą — Sergie-
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no akademiko balso.
Esą dabartiniu metu, labai mading; 

kalbėti apie Gilės ir P. Afrikos režimus. 
Neabejotina, kad jie būtų apšaukti ve gų 
kraštais, jei išdrįstų pareikalauti iš bejė
gės moters raštiško įsipareigojimo nė 
vienu žodžiu neišsitarti apie tų režimų 
bjaurius veiksmus.

Čia kaip tik visu ryškumu ir iškyla 
niekšiškumas sovietinio režimo, kuris » 
remiasi ne liaudies masių pritarimu, bet 
vien valdomųjų baime ir valdančiųjų sa
vivaliavimu.

Laiško autorius baigdamas primena 
ypatingai tragišką Maskvos pavergtų 
nerusų tautų padėtį, pažymėdamas,kad 
jos ne tiktai patiria sovietiniam režimui 
būdingą priespaudą, bet taip pat yra 
prievarta rusinamos, siekiant sunaikir ti 
jų tautinę tapatybę, yra brutaliai bru ca
mas ateizmas. K. L.
LIETUVIAMS KATALIKAMS

i

1986-tieji yra Lietuvos Vsykupų p i- 
skelbti Sąmoningo Tikėjimo Metai, rio- 
šiantis švęsti 1987-tais savo ir visos ta j- 
tos gautą krikšto malonę.

Atpažinkime, kad Tai Viešpaties ap
silankymo metas (Lk 19,44), Svarbia j 
už viską kiekvieno asmens širdies atn< u- 
jinatas posūkis j Viešpatį.

Šalia komiteto, kuris rūpinasi Jubi ie- 
jaus darbais, reikia žmonių, kurie mes
tus!, kad ne veltui statytojai vargtų, nes 
Viešpats stato namus (Psalmė 127,1). 
Tikėkime, kad Dievas mūsų prieglauoa 
ir stiprybė, kad Jis mus veda.

Visi kviečiami jungtis j Jubiliejaus 
ruošą per maldą. Skelbiama 1986 me ų 
MALDOS VAJUS.

I šį maldos vajų galima jungtis pavie
niui, mažose grupelėse ar organizuojant 
specialias pamaldas. Kiekvienas laisvas 
savo būdu šia intencija melstis. Grupi nei 
maldai siūlome rinktis Pirmą mėnesio 
Sekmadienį arba Pirmadienį, vienyda
miesi su visais besimeldžiančiais lietu
viais.

MALDA IR GERI DARBAI paoės 
mums atsinaujinti ir išmelsti tikro dvasi
nio atsinaujinimo visai Tautai, atsiveriant 
Vii špaties planui mums visiems.

i lorėtume visų pastangas, maldas, au
kas ir gerus darbus sujungti j vieną pynę 
šv. /lišių metu Šv. Petro bazilikoje 
19E 7 metais per šv. Tėvo rankas, kaip 
auk 3 dangiškajam Tėvui.

600 m. Krikščionybės Jubiliejaus 
Religinės programos komitetas

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696



NR. 5 (1944) 1986.11.6 MŪSŲ LIETUVA

/LI KO SEIMAS ST.PETERSBURGE, 
FLORIDOJE

Š.m. gruodžio 6 — 8 dienomis VLI- 
KO Seimas posėdžiavo St. Petersburge, 
Floridoje. Seimui rengti komiteto pirmi
ninkė dr. Ire ia Mačiūnienė pasveikino 
dalyvius ir pakvietė V LIKO pirmininką 
dr. Kazj Bobelį atidaryti Seimą. 1 Seimo 
prezidiumą t uvo pakviesti: pirmininku 
- A Misiūną;, ir vicepirmininkais — dr. 
L. Kriaučelii nas ir dr. St. Kuzminskas 
(iš Anglijos); j sekretoriatą — dr. J. A. 
Stikliorius, M. Pranevičius ir A. Skirius. 
Invokaciją si kalbėjo kun. Z. Zakaras.

Seimą sveikino žodžiu: Vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, ALTos pirmininkas

draitis ir Kanados T.F. Atstovybės vardu 
— A. Firavičiusį kuris įteikė Seimui stam
bią $100,000 Kanados lietuviu auką. A. 
Firavičius už jo nuopelnus Seimo išrink
tas VLIKO garbės nariu.

Simpoziumo "Kopenhagos Tribunolo, 
Baltijos Taikos ir Laisvės Žygio atgarsiai 
besikeičiančioje Europos politikoje" da
lyviu pranešimai — dr. K. Bobblio, dr.D. 
Krivicko, dr. J. Stikloriaus ir inž. L. Gri
niaus — buvo sekami su dideliu susidomė
jimu. Jie buvo paįvairinti vokiečiu filmu 
apie Taikos ir Laisvės Žygį. Diskusijų 
metu buvo ypatingai atkreiptas dėmesys 
j 1986 m. Vienoje įvyksiantį Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferen
cijos peržiūros suvažiavimą.

tas, ir VLIKO laiškas prezidentui Reaga- 
nui.

Šveicarijos vyriausybė, atsakydama 
j VLIKO laišką, rašo, kad "Šveicarija 
niekad nepripažino trijų Pabaltijo respu
blikų įjungimo j Sovietu Sąjungą ir ji le- 
ketina keisti šį nusistatymą. Šveicarijc s 
valdžios atstovai yra dažnai pabrėžę in
dividu ir tautu laisvės svarbą. Savo susi
tikimuose su generaliniu sekretorium 
Gorbačiovu Ženevoje, (Šveicarijos) pre
zidentas Furgler ypač pabrėžė neat jun
giamą ryšį tarp laisvės ir tarptautinio 
saugumo".

Panašus atsakymas pasiustas ir Sve ca- 
rijos Lietuviu Bendruomenės pirminin
kui, Narcizui Prielaidai. (ELTA)

T. BlinstrubcS, Kanados Tautos Fondo , 
Atstovybės pirm. A, Firavičius, VLIKO 
įgaliotinis Venecueloje ir Venecuelos
L. B. Krašto Valdybos pirm. H. Gavors- 
kas, D. Britanijos Liet. S-gos atstovas 
dr. S. Kuzminskas, Amerikos Liet. Tau
tinės S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
Lietuviu Socialdemokratu Partijos pirm.
M. Praneviči js (atvežęs VLIKO Seimui 
ir $300 aukn), Lietuvos Darbo Federa
cijos atstove > dr. V. Šimaitis (įteikė 
VLIKO Seimui Federacijos Vardu $500), 
Reorg. Lieti vių Bendruomenės atstobė 
p-ia Kačinsk enė, Amerikos Liet. Tauti
nės S-gos St. Petersburgo skyr.pirm. V. 
Gruzdys, ir eiti. Raštu Seimą sveikino t 
Lietuvos Di| Somatinės Tarnybos Šefas 
dr. Stasys A Bučkis, ir diplomatinės bei 
kunsularinėi tarnybos atstovai: A. Simu
tis, dr. J. Žmuidzinas, J. Daužvardienė, 
V. Balickas, V. Čekanauskas ir prof. J. 
Baltrušaitis; vysk. Vincentas Brizgys ir 
vysk. Antanas Deksnys; Pasaulio Lietu
viu Bendrucmenės pirm. V. Kamantas, 
JAV, Kanacos, V. Vokietijos ir Šveicari
jos Liet. Bendruomenės, VLIKO garbės 
pirm. dr. K. Valiūnas, keliasdešimt lietu
viu organiza sijų ir pavieniu asmenų.
Korp. Neo-Lithuania pirmininkė K.Braz- 
džiunytė su sveikinimais atsiuntė $100 
auką.

VLIKO Seimui rengti komitetas išlei
do gražu specialų leidinį su nuotrauko
mis ir sveikinimais VLI KO Seimui.

Su dideliu pasisekimu praėjo iškilmin
gas banketas, kuriame dalyvavo virš 300 
svečiu- Solistė Roma Mastienė savo malo-
niu ir skambiu balsu žavėjo banketo daly
vius.

Gruodžio 8 d. sekmiadienj vyko VLIKO 
Seimo uždaromasis posėdis, kurio metu 
buvo gyvai diskutuoti okupuotos Lietu- • 
vos reikalus liečiantys klausimai. Po to 
buvo priimtos rezoliucijos. Seimas baig
tas Lietuvos Himnu. 1 vai. p.p iškilmin-* 
gas pamaldas atnašavo ir pamokslą pasa
kė vyskupas Paulius Baltakis, OFM,taip
gi pamokslą pasakė Evangeliku Kun. E. 
Gerulis. Vėliau Lietuvių klube papieta
vus, trumpai apie VLIKO darbus kalbė
jo dr. K. Bobelis, dr. D. Krivickas ir Inž. 
L. Grinius. Apie ALTOS Tarybos veiklą 
kalbėjo jos pirmininkas T. Blinstrubas 
ir buvęs dr. K. Šidlauskas.

VLIKO Seimas praėjo darbingoje ir 
pakilioje nuotaikoje.

(ELTA)

ŠVEICARIJA IR TOLIAU NEPRIPA
ŽĮSTA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ĮJUNGIMO

Šveicarijos vyriausybė vėl pabrėžė, 
kad ji nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo j SSSRS-ą. Tai buvo pa-
reikšta užsienio reikalu ministerijos poli
tinio skyriaus atstovo atsakyme gruo
džio 11 d. VLI KO pirmininkui dr. K.

Pranešim js apie VLIKO veikią padarė: Bobeliui j jo laišką, kuriame jis prašė pa- 
VLIKO Tar/bos pirm. V. Šoliūnas,VLI
KO Valdybos pirm. dr. K. Bobelis, ir vi- 
cepirm. V. . okūbaitis. Tautos Fondo var
du praneširr us davė T.F. Tarybos pirm.
J. Valaitis, ”.F. Valdybos pirm. J. Gie-

remti Lietuvos nepriklausomybės reika
lą ryšium su Reagano — Gorbačiovo su
sitikimu Ženevoje. Prie laiško buvo pri
jungti priedai: Memorandumas Baltijos 
Tribunolui; Baltijos Tribunolo Manifes-
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PABALTIJO VALSTYBĖS PRANEŠI-

Gruodžio pradžioje JAV Valstybės 
Departamentas išleido savo pusmetinį 
pranešimą, kuriame rašoma, kad š.m. 
balandžio-spalio bėgyje sovietinė valdžia 
ir toliau represavo žmogaus teisiu ir re
liginius veikėjus Lietuvoje, Latvijoje bei 
Estijoje. Šie pranešimai apžvelgia kaip 
Sovietu Sąjungos ir jos satelitu vyriausy
bės laikosi Helsinkio susitarimu.

Pranešime minimas kun. Jonas-Kasty
tis Matblionis, nuteistas trejus metus 
kalėti už tariamą "viešosios tvarkos pa
žeidimą". Aprašomas rugpjūčio mėnesį; 
įvykęs kun. Vaclovo Stakėno pagrobi
mas, kurį Europos spauda lygina su len* 
ku kunigo Ježio Popieluškos atveju. Mi
nimas pabaltietis, kuris buvo pašalintas 
iš darbo už apsilankymą Vakaru valsty
bės pasiuntinybėje, Maskvoje. Taip pat 
kalbama apie estu liuteronu pastoriaus 
H. Mostniko nuteisimą ir aktyvaus pa
trioto bei mokslininko J. Hint'o mirtį 
kalėjime.

Pranešimas pabrėžia, kad JAV-ês nie: 
kad nepripažino prievartinio Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įjungimo j Sovietu 
Sąjungą. Pabaltijo valstybės jau "ilgai 
priešinasi rusinimui ir asimiliacijai".

(ELTA)

BRITŲ DIPLOMATĖS ATSIMINIMAI 
APIE PABALTIJO UŽGROBIMĄ

Buvusi britų diplomatė Peggie Ben
ton parašė savo atsiminimus apie pasku
tiniąsias Pabaltijo valstybių laisvės die
nas, Baltic Countdown, kuriuos pernai ; 
išleido Londono leidykla Centaur Press, 
1940-tu metų vasarą Peggie Benton dar
bavosi Didžiosios Britanijos pasiuntiny
bėje Rygoje. Autorė giliai užjaučia pa- 
baltiečius ir tiksliai atvaizduoja ju paver
gimą. Knygos pratarmę parašė žymus 
anglu istorikas ir Rytu Europos žinovas 
Edward Cranskshaw. Jis vadina Pabalti
jo valstybių sunaikinimą "viena liūdniau 
siu užmirštųjų tragedijų musu laikaia".

(ELTA)

ME APIE HELSINKI
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SOSTINĖS BAŽNYČIŲ ISTORIJA IR
DABARTIS

Broniaus Kviklio “Lietuvos bažnyčių“ 
penktąjį tom? vartant

Bronius Kviklys. Lietuvos bažnyčios V to
mas. Vilniaus arkivyskupija, I dalis. Istoriniai 
bruožai, Vilniaus miesto bažnyčios. Architek
tūriniai tekstai Jurgio Gimbuto, Jonas Damaus
kas parašė Vilniaus vyskupijos istorinius bruo
žus. Redakcija: Jonas Dainauskas, Bronius 
Kviklys, tdr. Anicetas Tamošaitis, SJ, kun.dr. 
J. Vaišnora, MIC. Redakcijos artimi talkinin
kai: Nijolė Gražulienė, Veronika Kulbokienė, 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Redakcijos 
fotografai: Juozas Mažeika, Jonas Tamulaitis, 
Žemėlapiai: Vitalius Matulaitis. Korektorius: 
Povilas Vaicekauskas. Spaudai paruošė ir išlei
do: Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla/ 
Lithuanian Librar/ Press, Inc, 3001 W 59th. 
St, Chicago, IL. 60629, USA Dailininkas ir 
techninis redaktorius: Petras Aleksa. Tiražas 
1500 egz. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chi- 
cagoje 1985 m. Šis serijinio veikalo penktasis 
tomas didelio formato, 432 puslapių, gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, kietais viršeliais. 
Veikalas gaunamas leidykloje ir "Drauge”, kai
na su persiuntimu 25 dol.

Kaip atrodo, šio milžiniško užmojo 
įkūnijimas jau netoli pabaigos. Po rankp 
guli Telšių, Vilkaviškio, Kauno ir Pane
vėžio vyskupijos. O štai dubar jau džiau
giamės ir Vilniaus arkivyskupijos pirmuo 
ju tomu — Vilniaus miesto bažnyčiomis. 
Serijos pirmasis tomas ~ Telšių vyskupi
ja — buvo išleistas 1980 metais. Taigi 
per penkerius metus — pepki didžiuliai 
tomai. Kiek teko nugirsti, jau ir šeštasis 
“Lietuvos bažnyčių“ tomas yra spaustu
vėje. Jis apims visas kitas arkivyskupijos 
bažnyčias už pačios sostinės, Vilniaus 
miesto ribų. Paruoštas jau ir pats pasku
tinysis Kaišiadorių vyskupijos tomas. Vi
sa tai žinant, tokį septynių tomų me
džiagos surinkimą, jos paruošimąJr išlei
dimą čionykštėmis sąlygomis reikia lai
kyti vienu retųjų išeivijos religinių, kul
tūrinių ir leidybinių stebuklų. Dar nuo
stabiau, kad visa tai gimė ir įsikūnijo, ga
lima sakyti, vieno žmogaus vizijoje, žmo
gaus, mokančio tą viziją paversti realybe 
išmonės ir krupščiai organizuoto darbo 
dėka. Skaitytojui turbūt yra aišku, kad 
čia kalbama apie Bronių Kviklį. Tai sa
kome, nenuvertindami ir kitų visų žmo: 
nių, kurie jam vienokiu ar kitokiu būdu 
talkino, kurių pavardės yra surašytos to
mo pradžios metrikiniuose puslapiuose. 
Nenuvertinam nė leidyklos, kuri rizika
vo užsikrauti septynių tomų naštą ant 
savo pečių. Lenkiam galvas ir prieš mece
natus, kurie būtinu pinigu rėmė ir remia 
šį daugiakampį projektą. Bet vis dėlto 
darbas nebūtų būvąs pradėtas ir nebūtų 
priartėjęs prie laimingos pabaigos, jeigu 
viso šio triūso spiritus movens nebūtų 
buvęs Bronius Kviklys. Daugelio savo

Šy. J^sao bažnyčios ir varpinės fragmentai (1983 m. nuotrauka). Isto- 
riškai susijusi su Vilniaus universitetu nuo pat jo steigimo laikų, Šv. 
Jono bažnyčia dabar paversta „Pažangios mokslo minties Lietuvoje” 
muziejumi (lė Broniaus Kviklio archyvo.)

metų dienas ir naktis jis pašventė šiai 
Lietuvos bažnyčių “statybai“. Ir jeigu e- 
same dėkingi tos ar kitos žymesnės Lie
tuvos bažnyčios fundatoriui didikui, ne
mažiau turėtume būti dėkingi ir Broniui 
Kvikliui, šiam kukliam aukštaičiui nuu • 
Daugailių, “pastačiusiam“ prieš mūsų a- 
kis visos Lietuvos visas bažnyčias.

Žvelgiant j daugiatomio veikalo struk
tūrą, reikia pabrėžti, kad tai nėra vien 
tik vizualiniai ar inventoriniai bažnyčių 
aprašai. Tai yra labai šakotas ir daugia
sluoksnis darbas, liečiantis visos lietuvių 
tautos religinio gyvenimo raidą nuo isto
rinių laikų pradžios iki dabarties. Irta 
raida čia neatsieta nuo tautinio sąmonė
jimo kelio, nuo grynai istorinio vyksmo, 
nuo meno epochų architektūrinės ir ki
tokios įtakos, nuo grynai lietuviškų 
bruožų ieškojimo įvairiuose reiškiniuose, 
stengiantis apimti jų visumą ir atskiras 
detales. O tokia daugiašone struktūrine 
prasme veikalas mūsuose yra tikrai pio
nieriškas. Juk reikia atsiminti, kaip sub

O žvelgiant į tik ką pasirodžiusį “Lie
tuvos bažnyčių? penktąjį tomą, skirtą 
išimtinai sostinės Vilniaus bažnyčioms 
ir visam šio miesio religiniam ir tauti- 
naim fonui, tiesiog jauti, kaip tas penk
tasis šiandien yra būtinas mums visiems. 
Jeigu anksčiau galėjome turėti išskirti- 

AR JAffTURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS JUOSFEtES?)
LKJ3ĘNDRUOMENES CHORO KONCERTAS 1980

DAUG DAUG DAINEL I U
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ- Senu ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
ŽAVINGO S N AK T Y S — Visu mėgiama šokių muzika 
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tiliai jo puslapiuose reikėjo balansuoti 
tarp grynai akademinio ir populiaraus 
informacinio knygos pobūdžio. Reikė
jo atrasti kokią nors palaimingą to: gau
siai sukauptos medžiagos simbiozę, na- 
kenkenčią ir veikalo lygiui, ir skaityto
jų įvairiems poreikiams. Visai supranta
ma, kad tokios gigantiškos apimties 
pirmakartiniam darbe gali pasitaikyti ir 
vienas kitas nelygumas, ne visai tiksli is
torinė ar kalbinė detalė, visada pasitai
kantis neapsižiūrėjimas ar kitų kitokia 
smulkmena. Tačiau visa tai jokiu būdu 
negali nustelbti, kas tikrai pozityvaus ir 
išliekančio yra sukpauta ir ilgiems lai
kams pateikta šio daugiatomio leidinio 
puslapiuose.
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mų sentimentu uk savajai vyskupijai, 
tai istorinės ir amžinosios mūsų sostinės 
arkivyskupijos atveju su ja yra įvairio
pai sujungta visa Lietuva ir kiekvienas iš 
musų. Ypač kai veikalas išleidžiamas,pa
sitinkant ir artėjančias istorines sukaktis. 
Knygos pradžioje skaitome dedikaciją:
Šį veikalą skiriame
Lietuvos krikšto atnaujinimo ir : 
Vilniaus vyskupijos įsteigi m o 
600 metų (1387-1987) 
sukakčiai paminėti. 

I

Šitokiu progų ir kontekstu akistatoje 
yra gana plačiai parašyti pirmieji du lei
dinio skyriai: "Vilniaus vyskupijos isto
riniai bruožai" ir "Vilniaus vyskupai or
dinarai". Tu dvieju skyrių autorius yra 
kruopštus ii nepailstantis Lietuvos isto
rijos lauku darbininkas Jonas Damaus
kas, tradicijos aplamai neneigiąs, bet ir 
nesibijąs naujovių. Pasiimtą temą jis čia 
lukštena visapusiškai ir įdomiai, istori
jos moksle naujienų ieškantis skaityto
jas vienoj kitoj J. Dainausko tezėje jų 
ras. Vienur jomis patikės, kitur galbūt ir 
suabejos. Sakysim, kad ir ta vieta, kur 
aprašom^ bogomilu sekta Lietuvoje 
maždaug Jogailos krikšto metais. Bando
ma net įtarti Jogailą buvus bogomilu 
dar prieš lotyniškąjį savo krikštą, Tačiau 
kuris nors skaitytojas galės čia ir stabte
lėti: nejaugi daugiausia "prasčiokuose" . 
— liaudyje kurį laiką egzistavusi, o XIV 
amžiuje jau ir benykstanti sekta galėjo 
veikti net didžiojo kunigaikščio dvarą, 
kada Vilniuje pagonybė dar buvo labai 
stipri, tokia, kad net didysis kunigaikš
tis Algirdas, ir turėdamas pravoslavę 
žmoną, savo sūnus, taigi ir Jogailą, augi
no Vilniuje pagonimis, ju nekrikštijo. O 
vargu ar bogomilai čia turėjo didesnės 
įtakos negu tikrieji pravoslavai su pačia 
kunigaikštiene, vis dėlto nedrįsusia savo 
vaiku krikštyti ir auklėti Vilniuje pravos
lavais.

Labai ryškiai yra nupiešti ir visu Vil
niaus vyskupu aprašomieji portretai: is
toriški, žmogiški, jiems nepagailint vi
sos paletės spalvų. O ir tu vyskupu per 
šešis šimtmečius pasitaikė visokiu- Ta
čiau suprantama, kad mes čia labiausiai 
vis gėrėsimės tais, apie kuriuos galima 
parašyti: "Savo laike lietuviu, mokėjo 
lietuviškai ir uoliai atlikinėjo kunigo 
pareigas paprastu žmonių tarpe" (vysk. 
Adalbertas Vaitiekus Taboras, 1491- 
1507) arba "1650. V.14 priimtas j Vil
niaus kapitulą prelatu prepozitujr gavo 

fTalElGiHEniNfi
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De 2a a 6a. das 8 às 12 hš. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI J

MUSŲ LIETUVA

Vakarų kultūra.valdyti dvi parapijas. Jose laikė lietuvių 
kalbą mokančius vikarus". O tapęs Vi Irt 
niaus vyskupu, išleistuos nuostatuos rei
kalavo "neduoti svetimšaliams bažnyti
niu beneficijų, nes jie, nemokėdami lie
tuviu kalbos, buna visiškai nenaudingi. 
Buvo lietuvių teisiu gynėjas" (vysk. A- 
leksandras Sapiega, 1666-1671). Ta
čiau ir nejaukiai krupteliam, kai skaito
me: "Vilniuje buvo uolus okupacinės 
lenku valdžios pagalbininkas ir stengėsi 
jai padėti sugriauti visa, kas lietuviška 
Vilniaus krašte. Lietuvius kunigus kilno
jo j gudiškas parapijas, o j lietuviškas 
skirdavo lenkus" (arkivyskupas Romual
das Jalbžykovskis, 1926-1955).

Ypač krinta akysna šešiolikto ir sep
tyniolikto amžiaus Vilniaus vyskupu 
išsimokslinimas. Daugelis ju yra studija
vę garsiausiuose ano meto Italijos, Vo
kietijos, Austrijos universitetuose. Tai 
irgi liudija istoriškąjį Lietuvos ryšį su

Advokatas
ALFONSASALIONIS

OAB S/P 43890
Advogado • Contador

Av.Prestes Maia,241 • 7° and. cj.709
CEP 01031 — Centro — São Paulo

Telefones: 228-7088 escrit i 
V.918-2196 resid. V
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Ir po tokios bendrosios Lietuvos 
krikščionėjimo apžvalgos ir po Vilniaus 
vyskupu ordinaru galerijos toliau jau o4 
peruojama vien tik Vilniaus arkivysku
pijos istorija, ją liečiant įvairiais aspek
tais. Ir kiek čia jau žinomu ir dar nėži- 
notu faktų, kurių vieni ir kataliko, ir 
lietuvio širdį džiugina, o kiti ją drasko, 
kai matai tiek skriaudų ir tiek neteisy
bių, padarytu Vilniaus krašto lietuviams 
katalikams vien už tai, kad jie nenorėjo 
tapti nei gudais, nei lenkais, o norėjo 
būti lietuviais. Ir ar galime dar ir šian'- 
dien ramiai tarti, jog visa tai jau pasibai
gė, kai Vilniuje lietuvio vyskupo nėra, 
ir kai turbūt ne vien tik'bolševikams ru
pi, kad sostinės vyskupu soste nesėdėtu
vyskupas lietuvis. Kai kam, kai kur, gal-

VIKTORAS \ZlUKAVE0MS 
Savininkas

Lietuviški ir eurcpietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118- ToL 441.6848
_ SÃO CAETANO DO SU L



6
M* Stetfthrô. AiStei

: but net ir lauai aukštai, geriau visai be 
vyskupo, neg t >u vyskupu lietuviu, vis 
laukiant patogios situacijos kokiam

- nors Jalbžykovskiui I l-jam.
Maždaug nuo tomo vidurio, nuo 211 

s : psl., visa antroji knygos pusė jau skirta 
pavieniu Vilniaus miesto bažnyčių apra
šams. Aptarus patį Vilnių, kaip unika
laus gražumo miestą, ilgiu ilgiausia tu 
bažnyčių eilė, kaip ir pritinka, pradeda- 

V ma Vilniaus katedra. Kiekvienos bažny
čios aptarimo yra du aspektai: istorinis 
ir meninis — architektūrinis. Istorinis 
paprastai dar susiejamas su parapijos ar 
vienuolyno istorija, žiūrint kokia buvo 
vienu ar kitu laikotarpiu ta ar kita baž
nyčia: parapinė ar vienuolinė. Neretai 
čia liečiamas ir parapijos ar vienuolyno 
lietuviškasis aspektas ar bent santykis 
su juo.

Bažnyčių architektūrinė verta aptar
ta Jurgio Gimbuto.Tiesiog nustembi, 
kiek tame musu Vilniuje^ vien tik jo 
bažnyčiose, yra sukaupta menišku ver
tybių tiek ju architektūrinėse formose, 
tiek vidaus puošmenose, altoriuose, 
skulptūrose, paveiksluose, liturginiuos 
rūbuos, liturginiuose induose, kiek išra
dingumo šviesos, šešėliu ir erdvės žaidi
me. Prieš akis iškyla visas Vilniaus se
namiestis, kaip natūraliausias įvairiu 
kultūros epochų muziejus, kuriame 
amžiai ir idėjos viena kitai neprieštarau
ja. Viena kitą neardo, o apsijungia Vii-* 
niui labai būdingoje, tiesiog vilnietiško- 
je visumos harmonijoj.

Ir istorinio, ir meniškojo bažnyčių 
aspekto aptarėjai skaitytojo akiratį dar 
labiau praplečia, kai jiedu tai vienur,
tai kitur cituoja dar ir kitas knygas ir 
kitus autorius, vienaip ar kitaip lietusius 
tą pačią temą, vienaip ar kitaip aptaru
sius tą ar kitą tą patį objektą.

Pagaliau čia apžvelgiamos ne vien tik
bažnyčios, bet ir įvairios Vilniaus kapi
nės, įvairūs kiti religiniai paminklai, rū
mai bei šiaip pastatai, kuo nors susiję 
su pastoracija ar bažnytine administraci-
ja. Daugelyje vietą reikia stebėtis žmo
nių religinio jausmo gilumu ir ju kūrybi
niu išradingumu. Tačiau sukrečia ir šiur
pas, žvelgiant j dabarties begėdišką tikro
vę, kai knygos puslapiuose randi gražiau
sias ir tautai brangiausias istorines šven
toves, okupanto paverstas prekių sandė
liais, ateistiniais muziejais^ koncertu ir 
šokiu salėmis, aludėmis, koncentracijos
lageriais arba ir visai nušluotas nuo že- vão ligoninės šermeninėj. Ten. kun. Pe- '• 
mes paviršiaus. (gus daugiau) „vtras Rukšys atlaikė mišias ir paskui paly-.
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APOLONIJA GRINCEVICIÜTÉ 
VAIČIŪNIENĖ

užbaigė ilgą žemiškąją kelionę (turėjo 
beveik 90 metu) po daug vargo ir ilgos 
ligos ketvirtadienį, š'ausio 30 dieną. Ve
lionė buvo kilusi iš Žemaitkiemio vals
čiaus, Ukmergės apsk. Brazilijon atvyko 
1929 metais ir ilgesnį laiką gyveno pro
vincijoj. 1935 metais Vaičiūnai atvyko 
Sanpaúlin ir čia gerai įsikūrė ir užaugino 
5 vaikus: sūnus Kazimierą, Justiną,ir 
Pranciškų bei dukras Oną ir Juliją. Visi 
vaikai sukūrė šeimas ir davė Apolonijai 
9 anūkus ir 5 proanūkus su geru išsilavi
nimu ir profesijom: Claudio ir Claudete 
yra inžinieriai, Hilarijus— Gydytojas, 
Nancy — psichologė, Mauricijus — tech
nikas Goodyear kompanijoj, Veríssimo 
— technikas Eriksono kompanijoj. Ro
bertas Valiukėnas yra inžinierius archi
tektas, o brolis Vladas turi automobilio 
daliu dirbtuvę.

Paskutinius 5 metus, sveikatai susilp
nėjus velionė gyveno pas dukrą Juljją ir 
žentą Stepą, kurie ją meiliai prižiūrėjo. 
Stepas Urbietis turi spaustuvę, kurią ve
da su sūnum Rikardu.

Apolonija Vaičiūnienė buvo labai ge
ra ir pamaldi moteris. Kai galėjo tai vis 
lankydavo bažnyčią, o kai nebegalėjo iš
eiti iš namu, tai prašydavo kad kunigas 
ją lankytą. Velionė mirė aprūpintaisa- 
kramentais ir buvo pašarvota S. Cristó- 
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dėjo paskutiniam poilsiui j šv. Petro ka
pines, V. Alpino).

Nuliūdę liko sūnūs ir dukros, marčios 
Anelė, Bronė ir Geny, žentas Stepas, anū
kai ir proanūkai. Dieve duok jai atsilsėti 
Tavo ramybėje ir džiaugtis Dangaus lai
me.

7-tos dienos mišios bus trečiadienį, 
vasario 5 d., 19,30 vai. Sv. Kazimiero pa 
rapgps koplyčioj.

Halina Mošinskienė
f

LIETUVOS PA VASARIUI

Iš žiemos šalčių, Tu kelsies su žibutės 
melsva akute i Saule — mažoji gėlyte. 
Nuskins Tavo pirmuosius žiedus rankute 
Vargo vaikelio saujon — mažytę...

Atiduosi už niekę puokštę gėlyčių 
praeiviui gatvės skubėjime —
— O gai jinai bus labai brangi — 
atminimų dėžutes grabelyje ''atminimų 
spindėjime žavi —

Myluos Tave — pavasari žvainų 
ne vien vaikų akutės, 
myluos širdis — prisiminimų sriaute 
myluos dangaus žvaigždutės.

Kregžde nuskridusi j gimtą lizdelį, 
lankysiu ir Tave, mėlynas žvaigždutes 
Atvertusi lapę albumo šešėlyje - 
nubrauksiu ašarą nuo skruosto sesutės.

Žydėk pavasari mano gimtinės laukų t- 

Praeities pavasary aš svaigstu. —

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Vitas Algirdas SUKYS Cr.150.000
Ana STAN KŪNAS Cr.200.000
Filomena ČERNIAUSKIENĖ 150.000 
Vanda RAMANAUSKAS 
Asta BRASLAUSKIENÉ 
Endrikas GUZIKAUSKAS 
Elzbieta MEDEIKIENÉ 
Ana STOPKA

Cr.200.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000

A. SI iesoraitis
G. Bačelis

AUTO POSTO N. S. DAS
GRAÇAS LTDA.

Rua Chavantes, 211 
Pari — Tel. 93;6294
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Halina Mošinskienė

MES ESAME VIENA ŠEIMA LIKIMO 
DELNE

Atpratome savo asmeniniuose gyveni- 
santykiuose nuo gausių šeimų nuošir
daus bendravimo. Nedaug gal jų likę, ne
labai kas apie jas teiraujasi, nei domisi.

Būna net tokių epizodų, kada, kaip 
kaliausė pasirodo koks giminaitis ar gi
minaitė TV ar nelauktai musų tarpe,mes 
puolame ir džk ugiamės ir didžiuojamės.

Taip, mes turime didžiuotis, o ypač 
gerbti, kadc. mūsų nykstančios ateivijos 
tarpe, kaip "naktinė gėlė" pražysta tra
pi ir jautri asmenybė. Ji atsiranda "Stai
ga", taip atrodo Bet. . "pogrindyje'' jos 
diego prūdas, vėliau savo pastangomis 
išsitiesęs j nuostabų augmenj — asmeny
bę. Juk tai ištik?uju mūsų tarpe yra kaip 
brangiausias stebuklas. Turime jų gausą, 
tik nesuspėjome įvertinti. Ir taip, vieni 
įleidžia šaknis ir tvirtėjo lietuviais išeivi
joje mūsų tarpt kitP Ieško platesnių 
horizontų, km galėtų savo jėgų, pastan
gų ir talento dovanas padėti kaip patrio 
tinę auką ant pavergtos Lietuvos aukuro. 
Tuo pačiu susilpnindami ir taip jau nu
vargusių patrmtų pastangas išeivijoje,

Minėsime iškilmingai š.rn. Vasario 
16-tąją Lietuvos Nepriklausomybės 
64-tą Jubiliejų. Kiek buvo kovota, kiek 
darbuotasi, kad tauta jsisęmonintų esan
ti savo teiįtorijoje, savo išrinktos Vals
tybės parlamento valdoma su Respubli
kos Prezidentu ir visomis ministerijomis 
(ministerių kabinetų) valdoma — tik 
pakilusi,žemės reformas pravedusi, davu
si laisvę partijų atstovams, staiga 1926 
m. savo pačių partijų nesutarime gruo
džio m. 17 d pateko į ambicingą nacio
nalistų tautininkų tinklą. Deja, tai 
buvo svetima daugeliui valdymo forma. 
Ypatingai tiems, kurie jau caro metais 
buvo nukentėję "litvomanai". Jų sąmo
nėje yra Žmogaus teisių laisvė.

,Ta įžanga, visiems žinoma, ypač išei
vijos lietuvių likučiams pasklydusiems 
Šiaurės ir P. Amerikoje. Ji liko labai

Dail.Pr. Baltuonio medžio šaknies 
skulptūra ’’KATAKOMBOSE ”,4 pė
dų aukščio .
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puvo lengva. Ne vienas, bet daug Kab,nu
sižudė... kiti, kas pajėgė išvyko j JAV-es, 
Kanadon, o kas liko apsiprato.

Jau susigyvenome per tuos 1947-1986 
metus — tie likučiai N. Lietuvos S. Pau- 
lyje, rodos žąlos niekas niekam nepadarę.

Tik vieno linkėčiau asmeniškai čia dar- 
buodamosi su lietuviais nuo 1953 m. ir 
nuo 1956 m. buvusi liet, kalbos mokyto
ja iki 1965 m. Bendro sutarimo lietuvy
bės išlaikyme.

Mano manymu, tai yra bendras reika
las ir labai svarbus, ne vien parapijų, bet 
visų liet, organizacijų.

Kur, kaip, kada? Mes turime turėti 
liet, kalbos kursus ar vad. "mokyklėles" 
savo tarpe. Jas organizuoja Braz. Lietu-’ 
vių Bendruomenės Švietimo Komisija. 
Tai yra kiekvieno susipratusio lietuvio t 
pareiga tuos kursus remti. Visos liet.or- 
ganizacijos turėtų vieningai tą darbą 
remti. O ypač savo tarpe skatinti šeimas, 
jaunimą kad mokytųsi liet, kalbos, [ro
dyti kiekvienam, kad neesi lietuvis, jei 
jos kalba nemoki susikalbėti.

Kai 1920 m. atvykome po karo j Pa
nevėžį, menu, kad mano a.a. Motina — 
rusė, pirmiausia įsirašė j liet, kalbos kur
sus par prof. J. Balčikoni. Niekas to ne
reikalavo priverstinai, bet motinos prin
cipas buvo toks: "Lietuvoje gyvendami 
esame lietuviai".

Tuo pačiu noriu patvirtinti savo pa
žiūras j liet, draugijų bemdravimą Brazi
lijoje — mes esame čia imigrantai, laiko
mės savo tautos papročių ir kalbos. Mus 
visus riša Lietuva. Tuo pačiu esame vie
na šeima, kurioje kiekvienas narys, ko
kiai organizacijai priklausytų turi gerbti 
ir padėti kt. liet, organizacijos patriotinė
je veikloje.

Taip kūrėsi Nepriklausoma Lietuva, 
taip ir mes visi drauge ilgimės jos išvada
vimo iš rusiško imperializmo vergijos.

Mes, lietuviai išeiviai, turime daugiau 
bendrauti vieni su kitais, turime jausti, 
kad kiekvienas parengimas koks jis bebū
tų yra mūsų šeimos. Taip kaip didelėje 
šeimoje, niekas neskirstė svečius j "bal
tą" ar "juodą".

Gana tų priekaištų L.B.Sąjungai-Alian- 
ęa, gana priekaištų B. L.Bendruomenei 
ir kt. organizuotiems vienetams. (Sdvo 
pirkioje kiekvienas tvarkosi sava nuožiū
ra). Bet visuomeniniame darbe visi turi
me jungtis j vieną bendro retežio grandį 
—Lietuvos laisvės himno žodžiais:

"... Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi".

skausminga visiems II-jo pasaulinio karo 
išvietintiems.

Kol kiekvienas mūsų apsiprato su vi
sais priekaištais, su pajuoka "DP" "fašis
tais", su "bucho d'agua" Brazilijoje ne-

^hoppcria 2Uexchop{?
CHOPP - PIZZA - FRIOS 

MÜSICA AO VIVO

RESERVADO PARA FESTAS
Rua Solon, 106 2* Tel.223-2333 - Bom Retiro

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS- 
FUNDO CULTURAL CASIMIR AA NO

1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas......................... Cr. 1.000.000 j
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai.................... Cr. 5.000.000
3. šv. Kazimiero p-ja T. Jono Bružiko, SJ, atminčiai .x. Cr. 1.000.000 ::
4. Kun. Dr. J. Prlmskis MOSI) LIETUVAI.................... Cr. 2.240.000 :
5. Jadvyga Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiaiCr. 557.000 :
6. S. Paulo "Palangos" skautai........................................ Cr 200.000 :
7. Alg. Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai.................. Cr. 2.000.000 :
8. Antanas Gaulia MOSI) LIETUVAI...................... Cr. 1.000.000 l
9. Vaclovas Kontautas...................................................... Cr. 50.000 |

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS | KK FONDĄ

♦♦♦
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MUSU ŽINIOS
VYSKUPO LANKYMOSI 

PROGRAMA

Vasario (fevereiro) 14 d., 22 vai.: 
Vyskupo pasitikimas Guarulhos aeropor- 
te (Skrydis Varig 873).

Vasario 15d., 18 vai. Vyskupo susiti
kimas su lietuviais S. Miguel kolegijos 
koplyčioje, šv. Kazimiero paveikslo pa
šventinimas V Zelinos bažnyčioje.

Vasario l6 iš ryto -- susitikimo tęsi
nys; po pietų - Vasario 16-tosios ir baž
nyčios jįJ i Nejaus minėjimas:

- 15 v J. iškilmingos pamaldos V. 
Zelino bažnyčioje;

-- p- > pamaldų: Minėjimas seselių pran- 
ciškiečių alėje. Vakare — ateitininkų 
susirinkime.

Vasari-z 18 d., 20 vai. Vyskupo susiti
kimas „u Brazilijos Lietuvių Bendruome
ne šv. K. imiero p-jos salėje.

VaSdoo (9 d. Vyskupo susitikimas 
su Br? ii uos Lietuvių Sąjunga.

Vase- 21, 22 ir 23 Lituanikoje Re
kolekcijų. ir Lietuvių Katalikų konfe
rencijų : Vyskupu. (Norintieji dalyvau
ti įsirašo !š anksto).

Vasari » 23 d., 12 vai. šv. Mišios, Ar
chyvo pu- runtinimas ir pietūs Lituani
koje. (Neturintiems savo sussisiekimo ‘ 
p nemoto j bus autobusas. Norintieji da- 
lyvauti p etuose prašomi pakvietimus 
jsigy ii iš anksto).

Vasariu 24 ir 25 Vyskupo susitikimas 
su Peruibės lietuviais.

Vasariu 26, 27 ir 28 Vyskupo susiti
kimas su Rio de Janeiro lietuviais.

Kovo 1 d., 19 vai.: iškilminga jubilie
jinė Vakarienė — Vyskupo išleistuvės.

Kovo 2 d.: šv. Kazimiero šventė Moo- 
koje.

Kovo 4 d.: Vyskupo išlydėjimas j 
Montevideo (16,30 vai., skrydis Pluma 
nr. 502).

GRAŽIOS VESTUVĖS
Praeitą šeštadienį, vasario 1 dieną, V. 

Zelinos šv. Juozapo bažnyčioje sumainė 
aukso žiedus SONIA BAREISYTÉ su 1 
MILTON SERGIO JUNIOR. Vestuvių 
ir šventės aprašymas bus sekančiame ML
nu nery j.

DR. PAULiT ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2.709 — C orų. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Ufa

MŪSŲ LIETUVA NR. 5 (1944) 1986.11.6

Sio “ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA 
JULIA JOTO KAITĖ GALVAO

Mielai ML skaitytojai ir rėmėjai širdingai 
dėkojame ir linkime geros sveikatos.

Administracija

LIETUVOS NEPRB KLAUSOMYBÉS

IR V.ZELINOS BAŽNYČIOS JUBILIEJAUS

SM N

VASARIO 16 U

PROGRAMA

8 vai. ryto — Vėliavų iškėlimas, Lietuvos vardo aikštėje Vila Zelinoje.
14,45 vai. — Prie Laisvės Paminklo jaunimas padės vainike ir visi daly

viai sugiedos Lietuvos Himną.
Jubiliejinės mišios, šv. Juozapo lietuvių bažnyčioje.
Laikys Jo Eksc. Vyskupas Paulius Baltakis, OFM.

15 vai.-

Oficiali Dalis

16 vai.— Seselių Pranciškiečių Salėje, R. Campos Novos, 157 
Kalbės Jo Eksc. Vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Meninė Dalis

Volungės Choras
Nemuno, Rūtelės ir Ratuko tautinių šokių grupt s. 
Gyvasis Paveikslas — Atliks Ateitininkų grupė.

DALYVAUKIME VISI - 16 VASARIO YRA MŪSŲ TĖVYNES 
ŠVENTĖ

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Rev.Dr.Antanas MILIUS 
Apolonia JAKAITIENĖ 
Monika TAMOŠAITIS 
Damas VALENTĄ 
Alairdas ŠUKYS

Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 150.000
Cr. 100.000
Cr. 150.000

Švietimo Komisijos — l etuviškos mo
kyklos reikalais posėdis jvyks va
sario meru 6 d. 20 vai, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Prašome visus narius da
lyvauti.

Bus sprendžiami pagrindiniai kiausi-

Fones: 271-1173 e 271-4652

INDÚSTRIA DE PEÇAS 
LINHA MERCEDEZ BENZ

MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

mai, mokyklų paskirstymas, programa 
pirmojo pusmečio 3 skyriams: — mažie
siems, vaikams ir jaunimui.

Šv, Komisijos pirmininkė 

Halina Mosinskienė

UŽ KUN. ANTANĄ PERKUMĄ

vasario 7, penktadienį, 19,30 vai. šv. 
Kazimiero koplyčioje. Koncelebruos 
lietuviai kunigai. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti pamaldose. Ir už da
lyvavimą iš anksto dėkoja —

Saleziečiai

Kayres, Kairys & Čia. Ltda-.

961 - CEP 03223 - Jardim Independence i a - S. Paulo
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