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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
SUKAKTIES TURINYS
Kultūringos tautos krikščionybės su
kaktis prisimena įvairiais būdais pagal sa
vo krašty mastą. Prisimena ypač tos tau
tos, kurių krikščionybė yra peržengusi
tūkstantį metų. Lietuvos krikščionybė,
vienaip ar kitaip skaičiuojant, yra daug
jaunesnė. Net ir Mindaugo krikšto datą
priimant, dar trūktų arti trijų šimtų me
tų, o remiantis Jogailos-Vytauto krikš
tu, trūktų keturių šimtų metų, iki tūks
tančio. Jau yra išaiškinta, kad 1987 me
tais minėsime Lietuvos krikščionybės
600 metų sukaktį, jungdami ir mindauginį, ir jogai linį-vytautinį, ir žemaičių
krikštą. Tikrasis Lietuvos posūkis j krikš
čionybę įvyko 1387 metais, tad su pa
grindu toji data ir buvo parinkta jos su
kakties minėjimui. Už tą datą kalba ir
dabartinė Lietuvos būklė. Lietuvių tau
ta, būdama pavergta ir izoliuota nuo
laisvojo pasaulio, pergyvena didelę krizę.
Kadaise misijonieriai didelėm pastan
gom krikštijo mūsų tautą, o dabar žymiai
didesnėm pastangom antikristiniai misi
jonieriai stengiasi ją išplėšti iš tautos. Dėl
to svarbu Lietuvos būklę iškelti pasaulinėn viešumon, sudaryti moralinį spaudi
mą persekiotojams, sustiprinti kenčian
čius bei kovojančius už lietuviškąją krikš
čionybę, pagilinti visų turimąjį tikėjimą.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE S. PAULE: Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Pr.
Gavėnas įteikia dovaną-prisiminimą vysk. Pauliui A. Baltakiui Jo Lankymosi Brazili
joj pro$? ir dalyvavime Tautos Globėjo šventėje.
Nuotr. P. Rukšio
f

čia bei iškilming^, negulima pasitenkm
ti, nes krikščionybė yra tokia dvasinė
jėga, kuri netelpa vien šventovėse bei
maldose -- ji veržiasi j žmonijos gyveni
mą. Dėl to ir mes, lietuviai, minėdami
krikščionybės sukaktį, turime žvelgti
plačiau. Tą Žvilgsnį nusako vedamoji
mintis, formuiuuta centrinio komiteto.
Viso to siekiant, krikščionybės sukak Pasak jos, sukakties proga reikia iškelti
krikščionybę kaip didžiąją dvasinę ver
ties renginių planuotojam tenka plačiai
tybę, jos vaidmenį lietuvių tautos kultū
užsimoti bei veikti daugelyje sričių. Pa
rai, mokslui, doriniam gyvenimui, joje
grindinė sritis, žinoma yra religinė. Ta
linkme daugiausia ir veikiama. Okupuo įžvelgti atramą tautos sutemų laikotar-.
piais. Ryšium su tuo yra kuriamos ora
tos Lietuvos vyskupai tam paskyrė net
torijos bei kantatos, redaguojamas veika
trejus metus, pavadinę juos Geros nau
las apie krikščionybės kelią Lietuvoje,
jienos metais, Sąmoningo tikėjimo me
tais ir Gyvos krikščioniškos dvasios me rengiamas atitinkamas leidinys anglų
kaiba, paskelbti konkursai dramos ir
tais. Panašia linkme orientuojasi ir išei-'
vija. Centriniame komitete Čikagoje su poezijos. Tai vis sritys, kuriose krikščio
daryta religinės programos komisija, ku niškoji mintis gali gyvai reikštis. Ryšium
ri vairiais būdais stengiasi pagyvinti krikš su tuo girdėti baisų, esą reikia sukakties
čioniškąjį gyvenimą lietuviškose parapi proga paruošti daugiau išliekamų daly
jose. Tai vidinė veikia, kuri ateityje išsi kų, ypač knygų. Taip, jos reikalingos,bet
jeigu ribosimės tiktai knygomis, tai jos
lies pamaldų pavidalu didžiųjų centrų
išliks daugiausia... archyvinėse lentyno
katedrose. Apie Lietuvos krikščionybę
se. Reikia tad ir tokių dalykų, kurie įga
praeityje ir dabartyje sužinos plačioji
lina dabartinę mūsų visuomenę pajusti
laisvo pasaulio visuomenė. Šios akcijos
krikščionybę kaip gyv9 dvasinę jėgų, stip
viršūnėje iškils, kaip tikimasi, centrinės
rinančią bei guodžiančią ir įprasminan
pamaldos Romoje, kur visam pasauliui
čią žmogaus gyvenimą. Krikščionybės
nuaidės šv. Tėvo žodis. Prie tų iškilmių
sukaktis tebūnie viso atnaujinto dvasi
jungsis ir numatomi Lietuvos krikštui
nio gyvenimo skatintoja.
Pr. G.
paminėti Vatikano pašto ženklai, kurie
taip pat primins pasauliui Lietuvos krikš Tėviškės žiburiai
čionybę. O jeigu Šv. Tėvas ta proga pa
skelbtų velionį arkivyskupą Jurgį Matu KULTŪRINE IMIGRANTU, PARODA laitį palaimintuoju, būtų dar vienas stip EXPOSIÇÃO GULTU R AL DOS
rus žingsnis j religinį bei moralinį lietu
IMIGRANTES
vių tautos stiprinimą. Kol kas tai tėra
tikinčiųjų lietuvių troškimas, bet mano
Bus atidaryta šio mėnesio 14 dieną,
ma, kad jis gali ir išsipildyti.
20 vai. Bienal Parodų rūmuose, Ibirapuera. Programa bus pranešta vėliau.
Religine programa, kad ir labai pla-

IŠVYKO VYSKUPAS PAULIUS A.
BALTAKIS
Antradienį, kovo 4 dieną, šv. Kazimie
ro šventėje pJiko S. Paul j mus lankęs
vyskupas Paulius A. Baltakis. Į naują
Guarulhos aerodromą jį palydėjo Vera
ir Jonas Tatarūnai, kun. Pr. Gavėnas,
Angelina ir Viktoras Tatarūnai. Tuo tar
pu kun. Juozas Šeškevičius su Magdale
na ir Aleksandru Vinkšnaičiais turėjo
rūpintis Marijos statula, kurios brazilų
biurokratija neleido pasiųsti Argentinon
žemės transportu, tačiau ie jie laiku at
vyko j aerodromą.
Mielam vyskupui Pauliui A. Baltakiui
linkime sėkmingai užbaigti Pietų Ameri
kos lietuvių lankymą ir laimingai sugrįž
ti j JAV-bes.

LIETUVOS VYSKUPU IR VYSKUPI
JŲ VALDYTOJŲ ANTRASIS ŽODIS
TIKINTIESIEMS, RENGIANTIS
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI
Brangūs Lietuvos Katalikai?

"Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vi
liamės, įrodo tikrovę, kurios nematome"
Šiuos Šventojo Rašto žodžius (Žyd.11,
1/ gyvai prisimename dabar, pradėdami
antruosius Lietuvos Krikšto jubiliejui
dvasinio pasirengimo metus.

Pirmieji, 1985-ieji, buvo pavadinti
Gerosios naujienos metais. Prisiminėme,
kokiais nelengvais keliais krikščionybė
j mūsų kraštą atėjo, kokias religines bei
moralines vertybes per 600 metų j tikin
čiųjų dvasią įskiepijo.

NR. 10(1949) 1986.111.13

MUSŲ LIETUVA

■....

Redige Equipe Editorial - Fone: 77XB38

*WOS&A LITUANIA-"
Atskiro numerio kaina Cr$. 2.500
| P. Amerika oro poste: 45 DoL
i tolimus kraites: 7 5 Dot
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAI Cz$.2ÜQ.00Ô
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cfí. 250.00Õ
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbtinai (Animdcsj mokami už skilties (Coluna) ssntimet^ Ct 10,600

Metine prenumerata Btzztlijaj Cr$.15G.0009
-

-

'-4\

Trumpa Kristaus ir jo Bažnyčios moks
lo santrauka surašyta nedidelėje knygutė
je — katekizme. Kas tik turime ar galime
gauti katekizmą — tą brangųjį tikėjimo
vadovėlį, kuo dažniau jj skaitykime ir
jauskime, kad kiekvienas jo žodis, kiekviena raid»' patvirtinta ir pašventinta mi
lijonų gyvam me ir mirtimi.

Straipsnius ir Korespondenciją Redskcš^ taiso bei tvarko savo auoâãra,
Pavarde pasirašyti straipsmsi nebūtimi ârtílka Redakcijos bei leidėjų nuomonę,
Čekius. Perlaidas k admimstndnhis laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS R.UKJŠYS vardu..

1986-ieji bus Sąmoningo tikėjimo
metai. Stengsimės kuo geriau pažinti savao šventąjį tikėjimą, įvertinti jo aktua
lumą musų gyvenimui.
1. “Daugel kartų ir įvairiais būdais
praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų pro
tėviams per pranašus, o galiausiai šiomis
dienomis jis prabilo j mus per Sūnų/'
— skaitome šv. Rašte (Žyd. 1, 1-2).
Iš tikrųjų j mus prabilo Dievas. Mūsų
Kūrėjas su mujnis — savo kūriniais —
pasidalijo dieviškąja išmintimi, paskelbė
mums savo valią, apreiškė būtinas išgany
mui tiesas ir parodė kelius j laimę. Die
vo pašaukti pranašai išrinktajai
tautai skelbė Dievo žodį, t.y. mokė ją
Dievą pažinti, jį mylėti, garbinti, ragino
laikytis Dievo įsakymų; įspėdavo, kad
tauta bijotųsi Dievą įžeisti, nusidėjėlius
kvietė atgailoti, stiprino Išganytojo atė
jimo viltį.
Dievo Sūnus Jėzus Kristus
trejus metus skelbė pasauliui Evangeliją.
Jis patvirtino pranašų žodžius ir atiden
gė žmonijai naujus dieviškos būties bei
išminties lobius: atskleidė Švenčiausios
Trejybės slėpinį ir tėvišką Dievu meilę
žmogui; ryškiau nušvietė Dievo įsakymų
prasmę, davė naują įsakymą — mylėti
žmones taip, kaip jis pats myli. Pagaliau
įsteigė Bažnyčią ir jai pavedė tęsti evan
gelizaciją, t.y. mokyti žmones dieviško
jo mokslo ir vesti tautas išganymo keliu.

*****^——1———■■nm

Visa, ką Išganytoja® žmonijai paskel
bė ir parodė, jau yra tapę milijonų ir mi
lijardų žmonių gyvenimo programa, jų
laimės kelias. Kristaus mokslo ir asme
nybės sužavėti nesuskaitomi būriai krikš
čionių’ kankinių už jj yra atidavę ir savo
gyvybę, žemiškąją, laikiną gyvybę — lai
mėję amžinąjį gyvenimą danguje.

Rua JuatimSM 26 Parque da Mo6o - CEFQ3124
SSo Paulo - B mfl
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
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Per Krikštą tapdami Katalikų Bažny-,
čios nariais, Dievo vaikais, tampame it
dieviškojo mokslo šviesos paveldėtojais.
Iš Krikšto kyla pareiga pažinti dievišką
jį mokslą: žinoti tikėjimo tiesas, vertinti
jas ir jų šviesoje gyventi.

Su katekizmu papustai susipažįsta
me vaikystėje — nuoširdžiai, bet negiliai.
Jei vėliau nepasirūpiname j katekizmą gi
lintis, nenuostabu, kad daug ką užmiršta
me ir liekame be vadovo. "Jėzus pamatė
didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, ‘
nes jie buvo tarsi avys be piemens" (Mk
6,34). Ar nesikartoja šis vaizdas? !

Mes, Lietuvos Vyskupai ir vyskupijų
Valdytojai, padedami kunigų, bažnyčio
se jums nuolat skelbiame ir aiškiname
tą brangųjį tikėjimo paveldą. Prašome
ir raginame jus gyviau domėtis tikėjimo
klausimais.

Norėtume kartkartėmis priminti vi
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui
ir suaugusiems: sekmadieniais paskirki
te bent pusvalandį katekizmui. Naudin
gų paaiškinimų apie tikėjimo tiesas, do
rovės reikalavimus, išganymo priemo
nes ir liturgines apeigas rasite maldynuo
se. Šiandien katekizmas ir maldynas
yra vieninteliai jums prieinami rašyti
niai tiesų šaltiniai, tad juo labiau studi-

Žmogus myli tai, ką pažįsta esant ge
ra. Pažinę tikėjimo grožį, supratę palai
mingą jo reikšmę, panorėsime ir savo gy
venimą kurti pagal tikruosius Kristaus
idealus, Dievo draugystėje.
2. Kiekvienas mastantis žmogus nori
gauti išsamius bei aiškius atsakymus į
gyvybiškai svarbius klausi
mus; koks mano gyvenimo tikslas? ko
kia mano darbo ir kančios prasmė? kas
manęs laukia po kūno mirties? ar aš tu
riu dvasinę bei nemirtingą sielą, ar yra
amžinasis gyvenimas, bei koks jis yra?
ar yra Dievas ir koks jis? kas iš tiesų ge
ra ir doru, o kas ne? kuo turiu grįsti sa
vo santykius su kitais šeimoje ir visuome
nėje, ir t.t.

(Bus daugiau)

kodėl vėl suimtas kunigas
MATULIONIS?

Saviloidinė Kronika savo 67-me nume
ryje pranešė, kad kunigas Jonas-Kastytis
Matulionis buvo birželio 19 d. paleistas
iš Smolensko konclagerio, apsilankė Vil
niuje, o birželio 23 d. sugrįžo j Kybartų
Į šiuos ir panašius klausimus nuo se
parapiją. Po trijų dienų jis vėl buvo su
niausių laiku įvairiai bando atsakinėti fi
losofai, bet jų nuomonės labai skirtingos, imtas ir pasodintas j Lukiškio kalėjimą.
Matyti, mūsų prigimtinės išminties nepa Biuletenio USSR News Brief (1985.X.
Išganytojo paskelbtoji Evangelija, pra kanka šioms problemoms iki galo išspręs 15) nuomone, šiuos keistus įvykius tega
ti. Turime dėkoti Apvaizdai, kad mes ne lima paaiškinti tuo, kad kun. Matulionis
našų balsas, ąpaštalų raštai — tai neišse
buvo paleistas per klaidą. 1985 m. birže
likome tamsoje bei nežinioje. Dieviška
miamas dieviškosios išminties šaltinis.
lio 6 d. sovietinės amnestijos dekreto
sis Mokytojas Jėzus Kristus aiškiai ir gy<Si dangaus išmintis surašyta Sv. Raš
tekstas rodo, kad jis nepriklausė amnes
venimiškai atsakė j šiuos didžiuosius
to knygose, ją aiškina bei saugo
tuotųjų kategorijai. (ELTA)
krikščioniškoji tradicija — nuolatinis vi žmonijos klausimus ir savo elgesiu paro
dė gražiausią sektiną pavyzdį. Todėl jis
sos krikščionijos tikėjimas. Katalikų
Bažnyčia, Šventosios Dvasios gaivi-' ir galėjo apie save pasakyti: "Aš esu ke
narna bei lydima, skelbia, gina nuo klai lias, tiesa ir gyvenimas" (Jn 14,6), "Kas
Lietuviškos spaudos rėmėjai
dų ir autoritetingai aiškina Dievo apreiš seka manimi, nebevaikščios tamsybėse,
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
bet turės gyvenimo šviesą (Jn 8,12).
kimą.
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mėn. pradžioje), labai džiaugėsi ir liepė
visose Krokuvos bažnyčiose atlaikyti
padėkos pamaldas.

Kun. Prof. P. Rabikauskas

ŠVENTO KAZIMIERO
LIETUVIŠKUMAS

Antrasis atvejis turėjo būti daug dramatiškesnis, ypač Vilniaus gyventojams,
už pirmąjį. Galime nujausti, koks tą va
sarą buvo išgąstis, koks sąmyšis Vilniaus
mieste, kai sužinota, kad viską siaubią ir
plėšią rusai jau pasiekė Molodečną ir Aš
meną ir, niekam nesipriešinant, gali už
kelių dienų atsirasti ir prie pačios sosti
nės. Kad tokioje nelaimėje vilniečiai bėgo prie stebuklais garsaus karalaičio Ka
zimiero kapo ir šaukėsi jo pagalbos, yra
daugiau negu tikra, nors Wapowskis šiuo
atveju to nemini. Ir po to, kai baisi grės
mė laimingai ir netikėtai atsitolino, bu
vo savaime aiškus dalykas, kad karalaitis
Kazimieras ir šį kartę stebuklingai padė
jo.

(Tęsinys iš praėjusio nrj

Bet j tai galima atsakyti, jog nei Ferreris, nei vėliau Svencickis, pirminiai apie tą stebuklą šaltiniai, nesako, kad ka
ralius butų dalyvavęs tose pergalėse. Be
to, yra kitų, su šventojo kanonizacija
nesusijusių, nešališkų šaltinių apie tai,
kas įvyko tais 1518 ir 1519 m@tais.Syarbiausias jų yra tankų kronikininkas Ber
nardas Wapowskis, Krokuvos kapitulos
prelatas. Jo prieš 1535 metus rašyta kro
nika apima laikotarpį tarp 1380 ir 1535
metų. Ankstesniems laikams jis labai
daug panaudojo Dlugošo kronikę, bet
įvykius po 1480 metų, kuriais mirė Dlu
gošas, jis parašė, didele dalimi remdama
sis tuo, kę jis pats patyrė arba iš kara
liaus dvaro sužinojo.
štai kę rašo Wapowskis apie įvykius
1518 metais. Didelės iškilmės tais me
tais buvo Krokuvoje sekmadienį po At
velykio, t.y. balandžio 18 d.: karaliaus
Žygimanto vedybos su itale Bona Sfor-.
za ir naujos karalienės karūnacija. Iškil
mėms pasibaigus ir svečiams išvažinėjęs,
karalius pasiuntęs dvi pasiuntinybes: vie
ną į Vengriją, kitą pas imperatorių ir
čia Wapowskis tęsia (cituoju, išvertęs iš
lotynų kalbos): “Kaip tik.pasiuntiniams
iš Krokuvos išvykstant, atėjo iš Lietuvos
žinia, kad ten nuo maskviečiųjaimingai
apginta Polocko pilis“.
Wapovskis aprašo tai, ką vėliau paskel
bė Svencickis: iėtuvių karių prie Daugu
vos atskubėjimą, jiems netikėtą jauno
raitelio ant balto žirgo pasirodymą, ka
rių per Dauguvą pervedimą, su maskvie
čiais susirėmimą ir jų nugalėjimą. “Visi
buvo įsitikinę, — priduria Wapowskis,
— kad tasai, kuris parodė seklumą, bu
vo palaimintasis Kazimieras, karaliaus
Žygimanto brolis. Šiandien visai aišku,
— tęsia jis, — kad lietuvius išgelbėjo ypa
tinga jo pagalba, nes jis yra garsus ste
buklais“.

Ši kronikinė žinia leidžia mums gana
tiksliai nustatyti, kada įvyko tas stebu
klas prie Dauguvos. Karaliaus vedybos
buvo balandžio 18 d. Pasiuntiniai buvo
išsiųsti po visų puotų ir iškilmių, kai,

r RESTOBA»
VIKTORAS
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Savininkas
Ltetaviiki ir europietiški valosi
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito £pntov 118- TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

Šv. Kazimieras. V. Stančikaitės
pav.

reikia manyti, buvo gegužės mėn. pra- .
džia. Kautynės ties Polocku turėjo įvyk
ti kelias savaites anksčiau, maždaug a- į
pie Velykas, kurios tais metais buvo ba
landžio 4 d. Nesunku suprasti, kad tuo
metu, tirpstant sniegui ir gal lyjant, Dau
guva turėjo būti gerokai patvinus. To
dėl atvykę į pagalbą lietuviai kariai nega
lėjo persikelti įprastoje vietoje per upę.
Wapowskis savo aprašymą papildo įdo
mia smulkmena: j Krokuvą buvo atga
benti keli rusai, tuokart patekę j nelais
vę, ir perduoti karaliui “kaip žymios
pergalės ženklas“. Taigi, lietuvių perga
lė prie Dauguvos yra istoriškas faktas,
įvykęs 1518 metais apie Velykas.

Už metų nuo to įvykio j Vilnių atvy
ko popiežiaus legatas vysk. Ferreris rink
ti žinių apie Kazimiero gyvenimą ir ste
buklus. Vilniuje?kiekvienas pirmiausia
prisiminė tą šiurpią miestui grėsmę ir iš*
jos išsigelbėjimą. Apie tai daugiausia ir
buvo kalbama. Todėl vysk. Fereeris ap
rašė tiktai šį antrąjį lietuvių prieš rusus
laimėjimą, o ne aną pergalę prie Daugu
vos.

Šv. Kazimieras pradėtas garbinti, jo
imta šauktis, nes buvo žinomas kaip
vargstančiųjų, nuskriaustųjų, pagalbos
reikalingųjų globėjas ir užtarėjas. Jo dar
gyvo didelis žmoniškumas — nuo senų
laikų visų pripažintas lietuviams ypač
būdinga savybe — traukė prie jo visus,
ypač paprastus žmones. Kai jau nuosta
baus ir ištikimo užtarėjo garsas buvo
plačiai pasklidęs, j jį pradėjo kreiptis ir
galingieji: didikai, karo vadai, karaliai.
Todėl nutolsta nuo istorinės tikrovės
Bet ir 1519 metais Lietuva buvo dide tie, kurie bando aiškinti, jog šv. Kazi
liame pavojuje. Maskva, pasinaudodama miero kultas ir jo j šventuosius iškėlimas
tuo, kad Lenkijos-Lietuvos kariuomenė
esą tarnavę valdančiųjų interesams; tai
buvo nukreipta gintis nuo totorių, su
buvę iš aukšto žmonėms primesta, politi
traukė keliasdešimt tūkstančių savu ka
niais sumetimais sukurta ir visais laikais
rių (pagal Wapowskį jų buvę 50.000, pa skatinta. Kad tai netiesa, nėra nė ma
gal vysk. Ferrerj ir Svencickį — 60.000). žiausios abejonės. Net ir tais atvejais,kai
Jie įsiveržė j rytines Lietuvos didžiosios
šv. Kazimiero vardas atrodė tapęs šūkiu
kunigaikštystės sritis. Nesulaikomi jie
kovoje su Maskva, lietuviai jo šaukėsi į
ėjo vis gilyn ir gilyn į Lietuvą, viską te
didžiausią nelaimę patekę, nebežinoda
riedami, grobdami ir naikindami. Jau
mi kssip gelbėtis nuo vergovės, nuo prie
pasiekė Molodečną, Ašmeną, Krėvę, pri spaudos, nuo gręsiančio sunakinimo.
artėjo tik 12 mylių nuo Vilniaus. Toliau Niekąd nėra įvykę, kad lietuvis būtų
jie eiti pabūgę, todėl apsigręžę ir su visu šaukęsis šv. Kazimiero pagalbos rusų že
grobiu patraukę atgal.
mėms pasigrobti. Maskvai ar kitiems jų
Skubiai sutraukti keli nedideli lietu
miestams išgriauti, nekaltiems žmonėms
vių karių daliniai, pasiviję bėgančius
naikinti. Su šventojo pagalba lietuvis tik
maskviečius. Kilusi kova. Daug rusų žu gynėsi užpultas, priešinosi pavergtas, sė
vę, didelė grobio dalis buvusi atsiimta.
mėsi kantrybės ir ištvermės šviesesniųjų
Taigi ir antrasis, 1519 m. lietuvių kariuo dienų laukdamas.
menės netikėtas laimėjima^yra istoriš
“Tėviškės Žiburiai“
kas įvykis. Wapowskis tą aprašymą papil
do tarsi savo prisiminimu: karalius Žygi
• Kas bėga nuo lietuviškos spaumantas ir karalienė Bona, gav tą žinią
dos, bėga nuo savo tautos
(ji Krokuvą pasiekusi 1519 m rugsėjo
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kaitas apie švyturius, ledo jėgas ir hidro
technines statybas, paskelbė per 60
mokslinių-inžinierinių studijų anglų,
prancūzų ir lietuvių kalbomis specialiuo
se žurnaluose.

lietuvio Švyturiai pašto
ŽENKLUOSE

Specialios pašto ženklų laidos, daug
mažesnio tiražo, pamini kurį nors įvykį
ir iš dalies skiriamos filatelistams — paš
to ženklų rinkėjams. Modernių Kana
dos švyturių pašto ženklų atspausdinta
21 milijonas ir bus pardavinėjami tik
iki 1986.IV.2, jei nebus anksčiau išpar
duoti. Taip dažniausiai būna su specia
liomis laidomis.
Inf.

Inž. J, V, Danys yra pastatydinęs du dideiius švyturius ir suprojektavęs jų per
50, skaitęs cfeug mokslinių paskaitų ir
parašęs visę eilę straipsnių.
Kanados pasus 1985.X.3 išleido spe
cialią 4 pašto ženklų laidą vaizduojančią
modernius Kancidos švyturius. Jie buvo
parinkti iŠ įvairių Kanados provincijų:
Niufoundlandijos, Kvebeko, Ontario ir
Britų Kolumbijos. Iš jų du patys didžiau
si Kanados užkrantinio tipo švyturiai
(pastatyti giliame vandenyje) Haut-fond
Prince (Prince Shoal) ir Pelee Passage bu
vo suprojektuoti Juozo V. Danio, kai jis
buvo Kanados susisiekimo ministerijos
vandens kelių statybos skyriaus viršinin
ku 1959-79 m.

"Tėviškės Žiburiai"
M. RUDIENĖ ČIKAGOS
TELEVIZIJOJ

Amerikiečių televizija Čikagoje per
davė pasikalbėjimą su Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo direktore
Marija Rudiene, jos vadovaujamos or
ganizacijos keturiasdešimtmečio proga
ini.
J.
V.
DANYS,
suprojektavęs
Kanados didžiausias ir pirmas švytu
Rudienė papasakojo apie BALFo veiklą
ir pastatydinęs visą eilę švyturių
rys su platforma helikopteriams nusileis
pokario metais, remiant nuo sovietinės
Kanadoje. Jo statydinti švyturiai
ti yra pastatytas Haut-fond Prince (Prin
okupacijos iš Lietuvos pasitraukusius
yra atvaizduoti naujai išleistuose
pabėgėlius, ateities ir dabartinius orga
ce Shoal) 1964 m. Sv. Lauryno upės pot
pašto ženkluose
nizacijos uždavinius. Buvo taip pat pa
vynių-atoslūgių zonoje priešais Tadouskviestas dr. Kazys Ėringis, kuris plačiau
30 užkrantinių švyturių, kai kurie jų
sac miestelį prie Saguenay upės žiočių
pastatyti labai sunkiose statybos sulygo-... papasakojo apie Lietuvos dabartinę pa
Kvebeko provincijoje. Tai iš viso pirmas
se. Dvidešimt šešiose tarptautinėse kon dėtį, iškeldamas krašte pastoviai vykdo
švyturys, suprojektuotas iš dviejų viršū
ferencijose inž. J. V. Danys skaitė pas mus tautos ir žmogaus teisių pažeidimus.
nėse sudurtų kūgių. Apatinio kūgio stal
tas padeda.sulaužyti ledą ir labai suma
žinti ledo spaudimą, o viršutinio kūgio
šlaitas nukreipia bangas) kurios šioje vie
tovėje siekia 15 m. Konlškos bazės pa
naudojimas plačiai nagrinėtas įrengi
mams Arktikoje.

Apatinio švyturio kūgio plieninė da
lis buvo sukonstruota laivų doke prie
Kvebeko miesto ir nuplukdyta beveik
200 km į vietą kui pripildyta betono.
Pro šį švyturį praplaukia visi užjūrio lai
vai.

Pelee Passage švyturys pastatytas
1976 m. Erie ežere. Sis švyturys irgi su
projektuotas išlaikyti didelėm ledo ir
bangų jėgom. Jis yra visiškai automati
nis: šviesos,radaro, radijo ir kitokių lai
vininkystės signalų baterijos pakrauna
mos saulės energijos, kuri surenkama
specialiomis plokštėmis, bet atsargiai
yra ir automatinis dyzelis. Aptarnaujan
tieji technikai periodiškai atskrenda he
likopteriu atlikti priežiūros darbų,

J. V. Danys yra suprojektavęs per
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ESTÉTICA E REPARADORA
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Rua Augusta, 2 709 — Conj. 32
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Speciali Kanados pašto ženklu labu, atvaizduojanti modernius krašto
švyturius. Viršuje: Haut-fond Prince (Prince Shoal) švyturys Šv. Lauryno
upėje, Kvebeko provincijoje; Pelee Passage švyturys Erie ežere, Ontario
provincijoje. Abu tie švyturiai yra s sprpjektuoti J. V, DANIO. Apačioje:
Sisters Islets švyturys, Britu Kol? i&bijoje, ir Rose Blanche švyturys
Caines saloje, Niufoundlandįjoje
Nuotr. Pašt^ korporacijos
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ŽINIOS IŠ AFRIKOS
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Kigali, Ruanda, 1986 m.Vasario mėn.
/

Mielieji Bičiuliai,
pirma dėkoju už Jūsų ištikimą ar
timo meilę, už nuoširdžius palaimos lin
kėjimus su šiais naujais metais, dėkoju
už įvairią pagalbą malda, drąsinančius žo
džiu ir dovanomis bei aukomis. Kartu
su mano mama Jus sveikiname: Ji, 72metė, atvyksta čionai jau ketvirtą kartą
ir pabūna čia apie pusmetį ar net ilgiau.
Nors ji ir kelis kartus susirgo sunkia ma
terija, nepabūgo ir dabar čionai atvykti.
Ir dabar, neseniai ji susirgo sunkia malarija, bet dabartiniu metu atsigauna ir tę
sia darbus. Didesnį laiką ji praleidžia jau
nimo ūkyje — kaime, kur tų darbų visad
apsčiai, nes ten visad būna daug jaunimo.
Mama rūpinasi jaunimu: mažesniuosius
pamoko asmens higienos, kai kurį ir nu
plauna ir apskalbia, didesniuosius pamo
ko virti, kruopščiai prižiūtėti gyvulius,
kurių ten irgi nemažai.
visų

Kalėdų atostogas ir aš praleidau kartu
su jaunimėliu iš sostinės tame ukyje-kaimelyje, kad galėčiau šiek tiek pasilsėti,
nes prieš Kalėdas darbai čia parapijoje
buvo labai įtempti: pa v. vien išklausyti
mokinių išpažintis, turėjome tam paskir
ti keletą savaitgalių; pradžios mokyklų
mokinių mūsų misijoje-parapijoje yra
virš 5.000. Be to lankėme senelius, varg
šus, šeimas.

Per pačią šventę mūsų bažnyčios (tu
rime 4 misijų stotis: trijose yra bažnytė*
lė, ketvirtoje laikome pamaldas po mo
kyklos stogu ar po medžiu) buvo permažos, tad Šv. Mišios vyko lauke. Jauni
mas buvo paruošęs vaidinimėlį apie Ka
lėdų evangeliją, kad mūsų krikščionys,
kurių dauguma dar beraščiai, galėtų
vaizdžiai ir tokiu būdu lengviau supras
ti linksmą žinią apie Išganytojo Įsikūni
jimą. Čia per švetites dar matome daug
žmonių, kurių vienintelė apranga yra
skudurai, kuriais jie dieną ir naktį apsi
dengia; naktį tie skudurai juos turėtų
apginti nuo šalčio, nes čia naktį gerokai
šalta — temperatūros skirtumas tarp
dienos ir nakties yra apie 20 - 25 laips
niai Celsijaus.
Kadangi geri bičiuliai mūsų neaplei
džia ir siunčia visokią pagalbą, tad per
Kalėdas, stovyklėlėje mūsų skautai ir
skautės galėjo išdalinti apylinkėje gyve-

< Drą. HELGA HEHING^
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim 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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nantiems vargšams rūbų, dėkių ir muilo;
gaila, kad neturėjome maisto išdalini
mui. Ligoniams aš išdalinau Vaistų sun
kesniais atvejais duodu injekcijas, ypač
kankinamiems j raupsus panašia liga
(elephantitis: kojos baisiai sutinsta ir
po to palengva nupūna, ir tai tęsiasi me
tų metus).
Mane vis jaudina tų paprastų žmonių
dėkingumas: kad padėkojus, jie atneša
keletą bananų ar maišelį pupelių ar net
vištelę. Vienas jų, Yohani Nzaramba,
nuo pat gimimo paraližuotas, taip kad
jis gali tik šliaužti ant visų keturių,man
atgabeno jo paties augintą ožką. Kad
tai įvykdžius, jis turėjo ilgus kilometrus
šliaužti ant žemės, karštoje saulėje ir
per dulkėtą, akmenuotą kelią. Jo veide,
nors baisiai išvargęs, spindėjo gilus
džiaugsmas, kad tokia auka galėjo padė
koti teams, kurie per mane jam padeda
te. Jajn suteikiu karts nuo karto pagal
bą pinigais, bet neįstengiu jį pilnai išlai
kyti. Gal atsiras gera širdis, kuri jum pa
stoviai padės: su 400 dol. per metus čia
žmogus pragyvena.

kenybes, pasitikėdami Sutvėrėjo Apvaiz-

da, kurią jie jau nuo senovės išpažįsta.
Kartu su šiais mūsų paprastais žmonės
mis ir su visu jaunimėliu linkime Jums
tikro širdies džiaugsmo ir Dievo Tėvo iš
tikimos palaimos per visus šiuos metus.
Nuoširdžiai dėkingas,
Kun. Hermanas Šulcas

IŠ BOLIVIJOS - RAŠO SESUO
MARIA KSAVERA
Po ilgų atostogų aš vėl grįžau į misi
jas matydama kad pagalba yra kun.Bendoraičiui labai reikalinga.

Musų Centro Materno Infantil dabar
stovi ant kojų ir Dievo pagalba išsilaikys.
Turiu daug darbo su vaistų skirstymu.
Kiekvieną dieną visa eilė vargšų nelai
mingųjų čia randa pagalbą.

Sveikata išsilaiko nežiūrint gana sun
kių gyvenimo sąlygų.
Kaip visa lietuvių kolonija laikosi?
Ilgą laiką buvo nutrukę musų ryšiai.

Prašau pasveikinti nuo manęs kunigė

Asmeniškai laikausi: darbai daugėja,
lius ir visus tuos kurie prisimena mane.
sveikata mažėja, bet ir didėja džiaugs
Visokeriopos Palaimos iš širdies linki
mas, kad galiu tarnauti Šitiems žmonėms,
kurie taip tyliai kenčia, bet giedriu pasi Jums
Seselė Ksavera
tikėjimu bando nugalėti kasdienes sunBeni - Bolivia
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CHOP?-PIZZA-QUEIJOS-FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062- Born Retiro-Tel. 223-2333
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VYSKUPAS PAULIUS BALTAKIS
PAS RIO DE JANEIRO LIETUVIUS
, Vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM,
^atsilankymas žavingame Rio de Janeiro
mieste sujudino Rijaus, mažos lietuvių
kolonijos, piliečius ir sukle'jos susidomė*įjimą. 0 įvykusios grynai lietuviškos mi
nios lyg atbudino ją iš miego.
Jo Ekscelencija buvo sutiktas aerouos
te Santos Dumont 16 valandą, atvikęs iš
S. Paulo vasario 26. Aeroporte jo laukė
didelė vietos lietuvių grupė. Tarp kurių
net iš tolimos Caxias ir iš Realengo. Jų
tarpe, tarp kitų, matėsi Robertas ir Ve
ra Ramanauskai, Vilius ir Stasė Kyzeliai,
Stasė Dutkienė, Gaulių broliai, kun. M.
Valiukevičius su jo įsteigtos kolegijos
seselėm.
Visų dėmesį atkreipė irmâ Angela se
selė Angela, kuri, lietuvių Švento Kazi
miero Kolegijoje, Romoje, išdirbo 14 ,
metų, ten gerokai išmoko lietuvių kal
bos. Kalbėjo visai neblogai ir mus visus
nustebino. Tai tikrai nelauktas ir retas
atsitikimas, kaip ir paties Vyskupo apsi
lankymas. Visus sudomino jos pasakoji
mai lietuviškai ir ypatingai nustebino
kai pradėjo aiškinti, jog ji moka virti, ir
gamins Vsykupui maistą: kaldūnus, cepe
linus, burokų sriubą, blynus ir 1.1.
Tikrai buvo gražu klausytis jos entu
ziazmo apie lietuvisujr mums parodyta
simpatiją. Tai, be abejo, yra kun. Valiu
kevičiaus didelis ūžsitar-navimas ne tik
bažnyčiai, bet ir lietuvybei.
Atsisveikinęs su pasitikimo komisija,
: Vyskupas Baltakis su kun. Valiukevi* čium nuvažiavo j Bareto, Niteroi, kur
- jis apsistojo ir buvo vaišinamas.
Rytojaus metą sutiktas Rijuje, Vys
kupas buvo supažindintas su Rio de Ja
neiro gražiausiom turistinėm vietom!
Corcovado. Pão de açúcar, Barra da Tijuca, Floresta da Tijuca ir miesto centru.

gimtadienio proga savo darbštųjį ilgametį pirmininką
ANTANĄ

|

ir jam širdingai linkime sveikatos ir gausios Viešpaties palaimos.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
§

žmonių. 0 lietuvių tarpe, kai kurie vi
sai nematyti, o kiti visai seniai matyti
lietuvių mišiose. Tai rodo, kad jei turė
tumėm nuolatinį Rijuje lietuvių kunigą
ir jį galėtumėm išlaikyti, šią koloniją dar
butų galima atbudinti.
Mišios įvyko jau seniai pamiršta klau
sa ir susidomėjimu, kadangi be Jo Eksce
lencijos Vysk. P. Baltakio,jose kocelebravo dar du kunigai, tarp kurių Mečis
lovas Valiukevičius. Mišių eigoj Vysku
pas pasakė pamokslą, jau seniai negirdė
tą lietuvių kalba. Po Mišių kurios ivyko
prie didžiojo altoriaus, apie 60 lietuvių
susirinko gretimoj salėj, kur Jo Eksce
lencija Vyskupas susipažino su kolonijos
lietuviais. Šia proga K Gaulia tars sveiki
nimo žodį, primindamas, jog vasario mė
nuo yra taip pat 16 vasario, Lietuvos
Nepriklausomybės mėnuo ir diena.
‘Karališko" savo tautai ir Bažnyčiai. Jei
Po šios paskutinės civilinės dalies, visi
ne "rei", tai kas jis buvo?
patenkinti, atsisveikino ir išsiskirstė,nes
Brazilijos Bažnytinis kalendorius
buvo darbo diena, o taip pat ir sekanti.
Po trijų visai pilnų dienų Vyskupas
(Diretorio Litūrgico) jau atsisakė šito
Baltakis buvo išlydėtas vėl i S. Paulo.
titulo, ir nerašo, kaip anksčiau, "rei" ir
kad "miręs Lenkijoj". Reikia, kad ir
A. G.
"Movimento religioso", skilties redakto
rius pasiskaitytų "São Casimiro", o pri
NEUŽMIRŠO ŠV. KAZIMIERO
meiro santo jovem leigo da era moderna".
Dienraštis O ESTADO DE SÂO PAU Jam ją ir pasiunčiau.
LO kovo 1 d. laidoje, skiltyje "O movi
mento religioso", duodamas savaitės li
turginį kalendorių, kovo 4 pažymi:
"S. Casimiro, rei, padroeiro da Lituânia' .

Esam dėkingi už priminimą ir iškeli?
mą. Kad Lietuvos globėjas — tikslu ir la
Kun. M. Valiukevičius atiskyrė anks
bai gerai; tik tas "rei" neatitinka tikro
čiau, kadangi turėjo pareigų Niteroi:
vėj. Sv. Kazimieras, tiesa, dar visaljaupašventinti du Brazilijos naujus karo lai
mutis, buvo numatytas Vengrijos kara
vus, kurie tą pačią dieną turėjo išplauk
liumi, paskui Lenkijos-Lietuvos; tačiau
ti j užsienį. Vyskupas likęs brolių Gau
lių globoj, buvo nuvežtas ir vaišinamas/ karaliaus karūnos nepasiekė — ir jos ne
siekė, ir mirė 25 metų kaip princas, ka
turistiniam, prie juros, restorane. Po /
ralaitis. Tačiau nepažinus artimiau šv.
pietų, vakarui artėjant, Jo Ekscelenci/a
Kazimiero, tiesiog negalima suprasti,
pageidavo pažinti Rijaus Matriarkę Ur
kaip jis, karaliaus sūnus, netapęs kokiu
šulę Gablėenę, kurią aplankė.
/
Nakties metu, įvyko Santanos didelėj/ vienuoliu ar miręs kankinio mirtimi, u
gyvendamas karaliaus dvare, galėjo tap
ir gražioj bažnyčiojpšventos mišios] ) /
ti šventuoju nenuveikęs ko nors tikrai
kurias, su brazilais atvyko apir j06' z
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SKAITYTOJUI

1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NEFRITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALF/0MÉTE UŽSAKYTI M.L. ?

JAV ATSTOVU RŪMŲ REZOLIUCIJA
SKELBIA "LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES DIENĄ"

Gruodžio 12 d. JAV-ių Atstovų Rū
mai priėmė rezoliuciją (H.J. Res.409),
pagal kurią JAV-ių prezidentas išleis
proklamaciją, paskelbiančią 1986 m.va
sario 16 d. "Lietuvos Nepriklausomybės
Diena". Rezoliucijoje taip pat sakoma,.
kad JAV-ės "priešinasi bet kokiai tiro
nijai bei neteisybei ir remia laisvos Lie
tuvos reikalą".
(ELTA)

A SLIESORAITIS - G. BAČELIS

AUTO POSTO

/ N. a DAS GRAÇAS LTDA

Rua Chavantes, 211
Pari — Tek 93-6294
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MŪŠŲ ŽINIOS
A. A. KUN. ANTANAS PERKUMAS ’
ATMINTAS PETRO PERKUMO
NAMUOSE
Praeita pirmojo mėnesio penktadienį
(kovo 7-tą) 19 vai., Petro Perkumo Na
muose, Rua Tabajaras 556, Parque da
Moóca, susirinko gražus būrelis a.a, kun.
Antano Perkumo gerbėjų.
Apatinėje salėje įvyko minėjimas, se
kant mfék. Vinco Barono aprašymą
"Kun. Antanas Perkumas mus paliko".
Vincas Baronas yra Venezuelos Lietu
vių Katalikų Misijos Centro Pirmininkas.
Trejetos puslapių referatą skaitė Petro
Perkumo okteto dirigentas, Liudus Ralickas.

Pagal a.a. Kun. Antano Perkumo pa
geidavimą, "Oktetininkai" - ir jų rezer
vą — viso 14 asmenų, pasirašė ant ypa
tingo intestuoto lapo, atvežto iš Vene
zuelos. Tie parašai — ir choristų foto
nuotrauka - tilps atskirame leidinėlyje,
užvardintame "Kun. Antano Perkumo
Dvasinis Palikimas".

Šventės dalyviai Salomėja ir Stepas Narusiai įteikia aukas vysk. Pauliui Baltakiui .
Muotr. P. Rukšio
per Iv. Kazimiero mišias

ir šiais "Sąmoningo Tikėjimo" I986 me
tais, yra asmeniškas ir laisvas.

Lietuviškos Mėnesinės Adoracijos Va
landos pabaigoje, j klausimą ar norime
Kun. Perkumas, jo sunkios ligos eigo tęsti šią ypatingą pamaldumo ir Dievui
ir Jėzaus Širdžiai Atsiteisimo praktiką,
je, kol dar nebuvo praradęs galimybės
kalbėti, dažnokai teiraudavosi apie šj bei pamaldų dalyviai ryžtingai pasisakė už
tą, ir apie "Petro Perkumo Okteto" na
tęsimą/ prisimenant Tėvynę Lietuvą,
rius ir pareikšdavo, kad jis norėtų kaip
jos Išeiviją, o ypač Sanpaulo mūsų kolo
nors jiems atsidėkoti. Be to, norėjo gau niją. Šiame Vila Prudente bažnytiniame
ti tų choristų vardus ir matyti jų autogra sektoriuje, kol kas nėra kitos vietos, ku
fus, ar net fotonuotrauką. .
rioje vyktų Naktinė Adoracija.
Iš Sanpaulio, okteto pavardžių sąrašas,
"Lietuvos Krikščionybės Jubiliejui'
nebespėjo nukeliauti j Karaką ir Altami- besiruošiant, tikrai tiktų mums visiems'
rą, bet jis, dabar, angelų sparnais — būki — ir jauniems ir pagyvenusiems — dar
me tikri — pasieks kun. Antaną ir jo bro nuoširdžiau melstis, ir pavieniui ir orga
lį Petriuką laimingoje Amžinybėje.
nizuotai.
(KPU)
Mirtis, gi, yra Tikrojo Gyvenimo pra
džia.

"Padėkos Malda yra geriausia maldų".
Pirm kitko, 21 valandą, Namų koplytė
lėje buvo jausmingai sugiedotos Litanijos
ir "Viešpaties Angielasi* Po to sekė Gedu
lingos Mišios ir progai pritaikinti žodžiai,
pasakyti,per 58 metus jo neišskiriamo
draugo,kun. Petro Urbaičio. Tikroji drau
gystė tęsiasi ir po mirties.

Po vidurnakčio buvo dar kitos Gedu
lingos Mišios, užprašytos Antano Majaus
už jo motinos vėlę bei kitas mirusias rno^
teris, toje "Pasaulinėje Moterų Dienoje",
kovo 8-toje,
Įsijungijmas j "MALDOS VAJŲ" kad
A. SLIESORAiTIS — G. BACEUIS
AUTO POSTO
I TAPEM A LTDA.

Ėst. Velha Rio-SP. Krn.84
Jacarei — Tel. 51-4963

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

KULTŪRINIS
KAZIMIERINIS FONDAS
įrašykime savo mirusiuosius namiš-T
kius, organizacijų veikėjus, asmenis, ku
rių prisiminimą norime ilgiau palaikyti,
j KULTŪRINI KAZIMIERINĮ FONDĄ.
Tokiu būdu jie, ir po mirties, tęs savo '
kultūrinę ir labdaringą veiklą. Lapkri
čio mėnesį už juos bus atlaikytos tam
skirtos Mišios.
KULTŪRINIS KAZIMIERINIS
FONDAS turi tikslą finansiniai parem
ti lietuvišką kultūrinį veikimą, ypač
spaudą, lituanistines mokyklas ir, ben
drai, jaunimo veiklą.
Fondo kapitalas liejw nejudomas —
numatytiems tikslams naudojamos tik
palūkanos.
Dabar Fondo administravimas yra
šv. Kazimiero parapijos atsakomybėje.

Stasé-Viadas STEPOANTIS Cz$. 150,00 MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
Vincas KLIUKAS
Cz$.150,00 GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
Elena GUTAUSKIENÉ-Vene^uela 20 dol ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS
FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO

į 1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas........... ..
. .
< 2. N.N. Poeto Venancijaus Aiišo atminčiai....................
3. šv. Kazimiero p-jo T.Jono Bružiko, SJ, atminčiai ...
: 4. Kun. Dr. J. Prumskis MŪSŲ LIETUVAI............. ...
5. Jadv.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai .
6. S. Paulo "Palangos" skautai........................................
; 7. Alg.Baužys a.a. Juozj Baužio atminčiai..................
8. Antanas Gaulia MŪSŲ LIETUVAI ........................
į 9. Vaclovas Kontautas..................... . .
....
...
F 110.G. Bdčelio ir A. Sliesoraičio vardu ...........................
11 N. N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui
r

—
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MŪSŲ ŽINIOS
KULTŪRINĖ IMIGRANTU PARODA t

šiais metais Kultūrinė Imigrantu Paro
da jvyks nuo kovo 14 iki kovo 22 die
nos Bienal patalpose, Ibirapuera.
Parodos reikalams aptarti Sąjungos
buvo susirinkę Janas ir Vera Tatarūnai,
Aldona Valavičienė ir Aleksandras Bum
bi is. Buvo nutarta Parodos sekanti tvar
ka:
1. Paroda rengiama Brazilijos Lietu
viu Bendruomenės vardu.
2. Parodos paruošimas ir atsakomybė
yra Muziejaus ir Archyvo komisijos.
3. Šiemet paviljonu kaina yra Cz$.
1.500(cruzadu), , kuriu Sąjunga dova
nos Cz$.750 , o Bendruomenė finan
suos likusius Cz$.75O . Bendruomenė
atsiims Cz$.75Q ir visą parodos pelną.

4. Paviljonas skirtas meno ir kultūros
eksponatams bus tvarkomas Aldonos
Valavičienės, lietuviškų valgiu ir gėrimu
skyrius bus Veros Tatarūnienės atsako
mybėj, o rankdarbiai Aldonos Valavičie
nės.
Jonas Tatarunas
Aleksandras Bumblis
Aldona Valavičienė

IŠKILMINGOS MIŠIOS JO EKSELENCIJOS VYSKUPO P. BALTAKIO
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
Kovo 2 dieną didysis musu kolonijos
svečias, Vyskupas Paulius Baltakis, ceiebravo iškilmingas Sv. Mišias Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, 4 valandą po pietų,
asistuojant prelatui P. Ragažinskui, Šv.
Kazimiero parapijos klebonui kun. Pr.
Gavėnui ir iš Venezuelos sugrįžusiam
kun. P. Urbaičiui. Tai buvo paskutinės
iškilmingos Sv. Mišios, kurias celebravo
Vyskupas P. Baltakis mūsų kolonijoje.

Per mišias labai gražiai pasirodė Šv.
Juozapo parapijos choras, kuriam vado-

X IMIGRANTU

STEPAS it SALOMĖJA NARUSiAI

Mieliem lietuviškos spaudos rėmėjam širdingai dėkojame
i r linkime gausios Dievo palaimos.
Administracija
vavo V. Tatarūnas, akompanuojant ma
estrui F. Girdauskui.

Ekscelencijdi laimingos kelionės į lietu
viu kolonijas Urugvajuje ir Argentinoje.

Šv. Mišių tarpe Vyskupas P. Baltakis,
per iškilmingą pamokslą, ragino visus
susirinkusius tautiečius būti gerais krikš
čionimis ir tauriais lietuviais. Sv. Kazi
miero pilnutėlė salė buvo susirinkę vie
tos lietuviai, išklausyti Šv. Mišių.

Jo Ekscelencija Vyskupas, sąlygoms
leidžiant, už dviejų ar trijų metu tikisi
vėl aplankyti São PauL lietuviu koloni
ją, kur jis buvo taip maloniai priimtas ir
sutiktas.

Po iškilmingu mišių prieš suneštines
vaišes, Lucijos Banytės vadovaujamas
"Volungės" choras labai gražiai išpildė
keletą lietuvišku dainų. Pažymėtina,
kad "Volungės" choras dabartiniu metu
turi 25 choristus tarp vyrų ir mergaičių.
Choristai susirenka kiekvieną savaitę Vi
la Zelinoje, Jaunimo namuose, kur daro
savo dainų repeticijas.

Išpildžius dainas Lucija Banytė pažy
mėjo, kad ji laukia daugiau jaunimo,ku*
ris prisidėtų prie "Volungės" choro, ku
ris galėtų dar geriau išpildyti naujas dai
nas.

Visa salė buvo labai gražiai papuošta
Antano Augustaičio patrijutiniais šūkiais,
kaip pavyzdžiui "LIETUVIAIS ESAME
MES GIMĘ, LIETUVIAIS TURIME IR
BOTI.
Iškilmėms pasibaigus visi susirinkusie
ji tautiečiai buvo vaišinami suneštinėmis
vaišėmis.

Dalyvaudamas pamaldose buvau di
džiai nustebintas Sv. Kazimiero parapi
jos klebono kun. Pr. Gavėno pristatymu
Jo Ekscelencijai Vyskupui P. Baltakiui,
su kuriuo turėjau ilgesnį pasikalbėjimu.
Vėliau, atsisveikindamas, palinkėjau Jo

KULTŪRINĖ

Stasys Vancevičius
IŠ VENEZUELOS GRĮŽO

KUN. PETRAS M. URBAITIS
Jei kas dar nežinotų, pranešame, kad
praeito Vasario 28 dieną — penktadienį
— (kaip buvo jau telefonu pranešta iš
Boa Vista R R., Vyskupo Namų) grįžo
Sanpaulan — ant šv. KaJmiero Šventės
— kun. Petras Urbaitis.
Kelionė prasidėjo iš Karako Vasario
13 dieną. Misijonierius grįžo "misijonieriškai" — daugiau žemės negu kitais (oro
ar vandens) keliais.

Pakely Venezueloje ir Brazilijoje ap
lankė dar keletą tautiečių. Neužmiršta
mas lieka atšvęstas jo 75-tasis gimtadie
nis kompiuteriu profesoriaus Pauliaus
Mažeikos draugystėje, Isla Margarita,
Karibų saloje.

Kun. Urbaitis grįžo 75-metis, geroką)
□avargęs ir dar labiau prislėgtas, bet Augš
Gausiojo Valiai atsidavęs, dėl įvykusios
o neišskiriamo per 58 metus jaunystės
r gyvenimo bendrabrolio, trijuose konzinentuose — Kun. Antano Perkumo mir:ies. Išėjo, kad kun. Urbaitis draugui už
merkė mėlynąsias akis, esant prie lovos,
JE. Vyskupui Pauliui Baltakiui, inž.Broniui Deveikiui, agr. Vincui Baronui ir
jo poniai Marytei Šulcaitei, bei chorve
džiui Algiui Dugnui, buvusiam Salezie
čių auklėtiniui bei kitiems keliems nelie
tuviams.

Kun. Antano Perkumo mirtis - su
šypsniu lūpose — įvyko kaip tik Sv. Jo
no Boscu mirties dienoje, sausio 3l-mą.
13,15 valandą. Pavydėtina mirtis, ypač
Saleziečiams.

Nuo kovo 14 iki 22 dienos, 1986 m. Bienol Rūmuose, Ibirapueroj
Atidarymas/

kovo 14 dieną, 20 vai.

Ilsėkis ramybėje, mielasis neišskiria
mas drauge ir Ten už mus užtark, pas f
Dievą, kartu su broliu Petriuku, kurio
mirties 50-metis bus ateinančiais 1987
metais, (kpu)
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERAlĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

