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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
SLAPTOSIOS SPAUDOS GALIA IR
TIESA
Po ilgesnės pertraukos geležinę užden
gę pralaužė pluoštas laisvosios musų spau
dos. Ji leidžiama slaptai pogrindžio sąly
gomis. Jos autoriai, leidėjai ir platintojai
yra nuoiatiniame pavojuje. Už laisvę lie
tuvišką žodj šiandien Rusijos lageriuose
kenčia tokie šviesūs rašto ir mokslo vy
rai, kaip Liudas Dambrauskas, Gintautas
Iešmantas, Vladas Lapienis, Povilas Peče
liūnas, docentas Vytautas Skuodis. Šitas
sąrašas toli gražus nepilnas. Šiuolaikinės
draudžiamosios spaudos veikėjų, mūsų
dienos knygnešių epopėja yra nemažiau
didinga ir reikšminga, kaip toji, kuri vy
ko caro priespaudos laikais.

Kovodama už spaudos laisvę anuomet
lietuvių tauta atgimė ir subrandino savo
nepriklausomos valstybės idealą, dėl ku
rio ji šiandien toliau kovoja, sėkmingai
naudodama išmėgintą draudžiamosios
spaudos ginklą. Tik neišpcianėliai ir paver
gėjo talkininkai gali džiaugtis mūsų slap
tosios spaudos nesėkmėmis, menkinti
jos reikšmę ar net jei kenkti. Iš tikrųjų
nėra ir negali būti šiandien lietuvio pa
trioto, kuris nesijaudintų dėl slaptosios
spaudos ir jos darbuotojų likimo, ir nesi
džiaugtų jos laimėjimais. Toks džiuginan
tis ir tautos dvasię keliantis teimėjimas
yra kiekvienas naujas engėjų cenzūros
nedarkomo slapto spaudinio pasirody
mas tėvynėje, jo prasiveržimas į užsienį
ir sugrįžimas atgal pas savuosius, jei ne
raštu, tai bent radijo bangomis.
Su minėtu pluoštu Vakarus pasiekė
septyni Prano Vytėno rašiniai. Dviejuo
se iš jų nagrinėjamas tarybinio žmogaus
beteisiškumas. Kituose penkiuose apie
materialistinio žmogaus nužmoginimu.

Jau ir anksčiau ne kartą Vakarus pa
siekė pavieniai rankraščiai ar rašiniui.
Kai kurie, kaip, pavyzdžiui, Nijolės Sadūnaitės užrašai, užsienyje buvo išleisti
knygomis. Kiti perėjo užsienio lietuviš
kosios periodikos skiltis ir buvo trans
liuojami per lietuviškas radijo valandė
les. Iš tokių minėtini: "Apie lietuvių pa
dėtį Baltarusijos respublikoje" (du sąsiu
viniai — autorius ar sudarytojas nenutodomas), Justino "Katalikų Bažnyčios
Lietuvoje dabartis", Juozo Bočio "Kata
likybė ir intelegentija šiuolaikinėje Lie
tuvoje". Šiuo metu, kai padidėjo pavo
jai periodiniams pogrindžio leidiniams
ir sumažėjo jų perdavimo galimybės,
kaip tik toks atskirų rašinių perdavimas

Taip atrodo Lietuvos Nepriklausomybės paminklas Kaune — Prisikėlimo baž
nyčia, komunistų paversta fabriku.

įsirodo veiksminga priemonė druudžiaosios spaudos apytakai išlaikyti.Bent
i tol, kol slaptoji spauda suras kitokius
jdus dabartinėms kliūtims veikti.
Čia trumpai nerime supažindinti su
ano Vytėno rašiniu "Kodėl sovietinis
nogus yra beteisis? "
Šešiuose mašinraščio puslapiuose nainėjamas aktualus tarybinės visuomebs ir valstybės bruožas — jos piliečių
Bteisiškumas. Gyvenimas nestovi vieto, daug kas keičiasi, bet tarybinių pilieų beteisiškumas iki šiol liko nepasikei?s.

P. Vytėnas pastebi: "Žmonės Lietu
je ir kitose tarybinėse respublikose
iktiškai neturi teisės viešai reikšti savo ’
krosios nuomonės apie partiją ir vyausybę. Negali kritikuoti jų vidaus ir
žsienio politikos. Negali viešai ginti sa3 religinių įsitikinimų. Taip pat negali
Skalauti pagerinti darbo sistemą fabriuose ir kolūkiuose, padidinti atlygini
mus arba pagerinti medicinos patarnavi
mą bei kitokias gyvenimo sąlygas. Visoį spausdintą žodį — nuo knygų ir laik

raščių iki n^ujametinių^jtviruKŲV k n
troliuojd biurokratiška ir pedantiški
cenzūra, vadinamasis Glavlitas. Daugeliu atžvilgių tarybiniai piliečiai, lyginant
su Vakarų demokratinių šalių piliečiais,
yra beteisiai, nes jų gyvenimą kiekvie
name žingsnyje kontroliuoju ir Varžo
valstybė.
Pranas Vytėnas kelia kLusimą, ko
dėl Tarybų Sąjunga yra beteisė šalis.
Jis mato dvi priežastis ir jas ryškina
dviejose rašinio dalyse. Beteisiškumas
pirmiausia kyla iš totališkai supranta
mo marksizmo, pagal kurį nėra ir negali
būti jokių visuotinių žmogaus teisių, jo-1
kios bendražmogiškos moralės. Savo
priešų klasę marksizmab-ieninizmas fak
tiškai palieka už teisės įstatymo ribų: su
vadinamais "liaudies priešais" galimu elg
tis, kaip nori. Nori. Visį nežmoniški
veiksmai pateisinami tiesiog marksisti
niu požiūriu, kad teisė visada yra klasinė.
Tačiau marksizmo idėjų įgyvendinimas
yra tik viena tarybinių žmonių beteisiš
kumo priežastis.
••♦Gi
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Pranas Vytėnas nurodo dar kitų istori-
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NAUJI SAVILAIDOS LEIDINIAI
„Aušra“ praneša, kad praėjusių metų
kovo 29 dieną pas Liudviką Šimutį Kau
ne buvo padaryta krata. Paėmė keletą
juostų su kun. Alfonso Svarinsko ir kitų
kunigų pamokslų įrašais, daug nuotraukų,
laiškų ir, svarbiausia, jo atviro laiško Lie
tuvos kunigams ir klierikams projektą,
parašytą 84-tų metų rudenį. Liko nepa
skelbtas, nes draugai atkalbėjo. Kadangi
dabar laiško projektas jau saugumo ran
kose, tad skelbiamas visas jo tekstas, iš
tisi septyni puslaoiai. Laiške Šimutis
dėsto savo nuomonę apie pokario laikus ir
buvusią padėtį, kuri privedė liaudį prie
ginkluotos kovos ir anti-sovietinės veiklos.
Atvirame pareiškime, skirtame Lietuvos
vyskupams, Kunigų Seminarijos rektoriui
ir Saugumo darbuotojui Vincui Platinskui
kun. Rokas Puzonas atšaukia savo para
šą, kuriuo 77-tais metais po ilgo spaudimo
buvo apmokėjęs Saugumui įstojimą į Se
minariją. Pareiškimo autorius reikalauja,
kad jaunuoliai, norintys įstoti į Kunigų
Seminariją, nebūtų šantažuojami ir nebū
tų verčiami bendradarbiauti su Saugumu.
Vlado Lapienio memuarų pirmąją dalį
„Aušros“ redakcija pristato tokia pastaba:
„Pradėjome publikuoti žinomo Kristaus ir
SLAPTOSIOS SPAUDOS GALIA. . . Tėvynės Lietuvos mylėtojo memuarus. Jie
„Aušros“ redakciją pasiekė neatbaigti,
nę priežastį: '"Žiaurus fizinis susidoroji
kaip ir pats Vlado Lapienio kovos ir kan
mas su valdžiai neįtikusiais ar tik įtaria
čios kelias dar neatbaigtas... Vladas Lamais asmenimis, kurį vykdė Stalinas,Ru
pienis vėl didvyriškai byloja savo meilę
sijoje žinomas jau puo Ivano Rūsčiojo ir
Dievui ir Tėvynei, pakartotinai žengda
Petro Pirmojo viešpatavimu laikų". Masi mas Gulago kančių keliais“... „Aušros“
nio žmonių trėmimo, prievartinio tautu
48-tas numeris apima 27-nis didelio for
maišymo tradicijos Rusijoje senos. "Dau mato puslapius.
gelis Rusijos gyventoju buvo jau iš vi
49-tas „Aušros“ numeris yra pradeda
daus paruošti komunistiniams išorinės
mas eilėraščiu „Išėjimas iš Egipto“. Eilė
prievartos metodams. Tai ir nulėmė ruraštis yra skirtas kun. Rokui Puzonui. Pa
riškojo arba tarybinio komunizmo mode sirodo, kad Rokas ir jo dvi seserys yra
gimę Sibiro tremtyje. Antrajame straips
lio specifiką". Žmogaus beteisiškumą
Tarybų Sąjungoje skatina ir marksistinis nyje yra pateikiama rašytojo Antano Vie
nuolio prisiminimai, datuoti 55-tų metų
kolektyvizmas, kuris nuvertina asmenį
valstybės ir partijos naudai.
J.Vd. -gegužės 14 dieną. Prisiminimų autorius
pažymi: „Savo prašymą palaidoti mane pi
liakalnio papėdėje atšaukiu, kad chuliga"Europos Lietuvis"

Lietuvių Informacijos Centras iš New
\orko praneša, kad iš Lietuvos Vakarus
yra pasiekę du nauji laisvosios „Aušros“
numeriai: 48-tas ir 49-tas. Susipažinkime
su šių naujų Lietuvos pogrindžio leidinių
turiniu.
48-tas numeris, išėjęs 85-tų metų ba
landžio mėnesį, turi šias pagrindines an
traštes: Kai ieškome tiesos — Piliakalnių
širdis ir Mano Broliai (eilėraščiai) —
SOS.SOS.SOS: Grėsmė Šimučiui; Atviras
laiškas Lietuvos kunigams ir klierikams;
Kunigo Roko Puzono pareiškimas. —
Tarybinio kalinio Vlado Lapienių memua
rai. — Mano dienos — eilėraštis.
Pirmajame straipsnyje „Kai ieškome
tiesos“ Mastys ragina besidominčius Ry
tų filosofija nenusigręžti nuo Bažnyčios,
nuo to tyro vandens šaltinio, didžiausios
sausros metu. Kai paliekame sustingusias,
negyvas materializmo dogmas, gerai ap
sižiūrėkime, rašo autorius, ar gyvos, švie
sios, teisingos yra tos idėjos, kuriomis ža
vimės, ir ką jos gali duoti mum ir visai
krikščioniškai mūsų tautai...

^BRICA

DE

GUARDA-CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras ė enanças.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

nai-piktadariai ir mano amžino poilsio
vietelės neišniekintų taip, kaip jie padare
su rašytojo Jono Biliūno kapu ir Dariaus
ir Girėno atvaizdais, įamžintais Puntuko akmenyje. Prašau mane palaidoti mano sodyboje pagal Utenos notaro surašytą
‘testamentą. Pastabose apie Antano Vie
nuolio pasaulėžiūrą skelbiamas kanaunin
ko Petro Raudos liudijimas, kad rašyto
jas Vienuolis-žukauskas tvirtai įsitikinęs
katalikas. Savo Testamente jis prašė, kari
po mirties jo kapą puoštų kryžius. Bet
valdžia kryžiaus pastatyti neleido. Testa
mento vykdytojas raštu kreipėsi (turbut
į Rašytojų Draugiją), užklausdamas, ko
dėl prie kapo nėra kryžiaus. Bet į užklau_simą negavo jokio atsakymo. Antano
Vienuolio-Žukausko lėšomis Anykščių baznyčioje buvo pastatytas vyskupo Antano
Baranausko marmurinis biustas. 49-tame
„Aušros“ numeryje yra tęsiami Vlado
Lapienio „Tarybinio kalinio memuarai“.
Satyrinis vaizdelis apie ateistini švietimą
yra baigiamas pastaba: „Faktas, kad vie
noje Telšių rajono mokykloje ateistinį
paskaitą skaitęs mokytojas grasino sau
gurnui perduoti mokinį, kuris, klausyda
mas paskaitos, nusišypsojo“.
49-tas „Aušros” numeris apima 28-nis
puslapius. Jo išėjimo data: 1985 m. birže
lis.
(V.R.)

RELIGINIAI TAUTINĖJ SARGYBOJ
Vienoje būstinėje Brooklyne, New
Yorke, veikia dvi viena kitą papildan
čios organizacijos.
Pagrindinė institucija — LIETUVIŲ
KATALIKU RELIGINĖ ŠALPA (Li
thuanian Catholic Religious Aid) teikia
moralinę ir materialinę paramą persekio
jamiesiems dvasiškiams ir tikintiesiems
bei įkalintiesiems ir ju šeimoms. Religi
nė Šalpa leidžia anglu kalba Lietuvos
Kataliku Bažnyčios Kronikos numerius
ir juos siunčia JAV kongresmanams ir
senatoriams, angliškai kalbantiems vys
kupams, žurnalistams, žmogaus teisiu
organizacijoms, bibliotekoms, moksli
ninkams bei kitiems geros valios žmo
nėms.

Išsamus LIETUVIU INFORMACI
JOS CENTRAS (Lithuanian Informa
tion Center) paštu bei teleksu informuo
ja lietuviu bei kitataučiu spaudą, radiją
ir žinių agentūras apie vėliausius įvykius
Lietuvoje, ruošia specialius reportus ir
kaliniu informacijas,-spausdinu įvairiom
kalbom brošiūras bei dalinasi iš Lietu
vos gautomis nuotraukomis. (LlC)

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Nictporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.

Vicente Vítor Banys Ltda.

V. Prudente ■ Fone: 273-6696

Rua Coe ho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744886
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NAUJOS KNYGOS

LIETUVIAI PASAULYJE
pateikdamas nauju metodu vandens
vamzdžiu valymui.
Kad sostinės gyventojai, ju tarpe ir
būrys lietuvių, geria švarų ir sveiką van
Aukštą savo ūgiu, tvirto sudėjimo in
žinierių Kazį Vasaitj dažnai tenka susitik denį, padėka priklauso mūsų tautiečiui
inž. Kaziui Vasaičiui, prie progos pake
ti įvairiuose lietuviškuose renginiuose ir
liančiam ir alaus bokalą.
privačiuose pobūviuose. Žinau, kad jis
neblogas sportininkas, didelis teniso en
- "BENNINGTON BANNER"
tuziastas. Tačiau apie jo aukštas tarnybi-'
LAIKRAŠČIO ŽINIOMIS RIČARDAS
nes pareigas beveik nieko nežinojau, t
KRUŽIKAS, 14 metu, lankantis Summer
Ačiū jo žmonai poetei Genei BuračaiteiSonatina piano mokyklą, savo amžiumi
Vasaitienei už tai, kad ji man parūpino
pirmaujantis pianistas Vermontu valsti
amerikietiškos profesinės spaudos, kur
joje, atliko pianino programą, Old Ben
aprašomos inž. Kazio Vasaičio pareigos
nington, Vt., Bacho ir Bethoveno kūri
ir plačios apimties profesinė organizaci
ja, kurios pirmininkas kaip tik ir yra inž. nius. Būdamas 6 m. pradėjo mokytis
pianinu skambinti. Savo muzikinėje
K. Vasaitis.
veikloje du kartus laimėjo pirmą vietą:
Vermonto Nacionalinės muzikos moky- tojų kompozicijų konkurse ir taip pat
rytinių valstijų divizijoje. Prieš kelias sa
vaites buvo apdovanotas garbės pažymė
jimu — Baldwin Junior Keybord konkur
se. Ričardas, Hoosick Fulls gimnazijos
mokinys, yra ir akompaniatorius mokyk
los ir gimnazijos chorams, taip pat ir sa
vo sesutei smuiko muzikoje. Be muzikos
domisi ir įvairiu sportu. Priklauso slidi
nėtųjų klubui. Su tėvais Ričardu, Terese
ir sesute Danisa gyvena Buskirk, N.Y.

LIETUVIS TVARKO SOSTINĖS
VANDENS REIKALUS

Tnž. Kazys A. Vasaitis
Pasirodo, kad nuo 1968 metų inž. K.
Vasaitis yra sostinės Washingtono gyven
toju aprūpinimo vandeniu tarnybos vir
šininkas, kad jis yra atsakingas už visus
įrengimus, kuriais sostinės gyventojai cip
rūpinami vandeniu.
Kazys Vasaitis, kuris šiuo metu taip
pat vadovauja ir savo profesinei organiz..
cijai, gimė 1937 m. Lietuvoje. Inžineri
jos mokslus baigė 1961 m. Wisconsin j •
universitete. Iki 1965 mėty dirbo Jungti
niu Amerikos Valstybių mišku žinyboje.
Tada persikėlė j Washington# kur pradė
jo sėkmingą savo karjerą.
Inž. Kaziui Vasaičiui nesvetima ir lie
tuviška veikla. Jis buvo JAV lietuvių In
žinierių ir architektų sąjungos cv sekreto
rius, LB Washingtono apylinkės valdybos
RIČARDAS KRUŽIKAS
pirmininkas, organizavo kelias ateitinin
iVMJ
kų sendraugiu stovyklas ir buvo ju ko
,UKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
mendantas. Jis taip pat priklauso ameri
SPAUDOS IŠLAIKYMO
kiečiu civiliu inžinėeriu organizacijai ir
1983 m. buvo apdovanotas organizacijos
specialiu garbės žymeniu. Tos organizaci
jos suvažiavimuose yra skaitęs paskaitų,
»*®
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DO IDIOMA LITUANO
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Informações: tel.273-0338
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ISTORIJOS II TOMAS

JAV-se atspausdintas Prano Čepėno
Naujųjų Laikų Lietuvos Istorijos antrasis
tomas. Tai istoriko Čepėno prieš mirtį
1980-ais metais užbaigtas veikalas, kurio
išspausdinimu pasirūpino velionio šeimos
nariai. Prano Čepėno Naujųjų Laikų Lie
tuvos Istorijos II-asis tomas yra daugiau
kaip astuonių šimtų puslapių knyga,' api
manti tik trumpą, bet labai svarbų Lie
tuvos istorijos laikotarpi - - aštuonerius
metus nuo 1914 ligi 1922 metų,
nuo pir
mojo pasaulinio karo pradžios ligi Stei
giamojo Seimo darbų. Vienas knygos sky
rius apima to laikotarpio įvykius Mažojo
je Lietuvoje. Plačiai aprašomos Lietuvos
vyriausybės pastangos po 1918 metų iš
gauti nepriklausomybę atstačiusiai Lie
tuvos valstybei tarptautini pripažinimą.
Čia išryškėja, su kokiais dideliais sunku
mais buvo susidūrusi atgimusi Lietuva,
siekdama ’įsijungti pilnateisiu nariu t
tarptautinę nepriklausomų kraštų ben
druomenę. Istorikas Čepėnas pažymi, kad
tuo metu didžiosiom valstybėm ne tik neparėmus, bet dargi trukdžius nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą, lietuvių tautai
nebuvo kitos išeities, kaip tik pasitikėti
savomis jėgomis, pačiai kovoti dėl nepri
klausomybės. Ir Lietuva tapo nepriklau
soma, nes sugebėjo savo laisvę ginklu ap
ginti, turėjo laisvei pasišventusius, ryž
tingus, apdairius ir suman.us politinius
veikėjus.

„DARBININKO“ ROMANO KONKURSĄ
LAIMĖJO ALĖ RŪTA

Alė Rūta — Alė Arbienė laimėjo „Dar
bininko“ 70 metų gyvavimo sukakties pr<
ga skelbtą romano konkursą už roman*.
„Margo rašto keliu“.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Juozas-Isabela VENGRYS Cz.160,00
Magdalena BUITVYDAS
Cz. 150,00
Robert TAMOŠAUSKAS Cz.150,00
Ana GALECKAS
Cz.150,00
Bruna BALTADUONIS Cz.150,00
Adelė GODLIAUSKIENĖCz.200,00
Pedro MACEVIČIUS
Cz.150,00
Sofija MISIUKAITÉ
Cz.150,00
Konstancija PAVILAVI-ČIENĖ
Cz.150,00
Emilia LAUCEVIČIENĖ Cz.200,00

AaHELGA HERING >

1

AUDIOVISUAL!

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS

MĖD1CA - GYDYTOJA

VIKTORAS
/LUKAVMW
Savininkas
Ltotuviški ir suropietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Ąsnto, 118- TeL 4416846
SÃO CAETANG DO SUL______ .

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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Antanas Dulkus

LIETUVIU spnupa

Brazilijoj

Pabaiga iš 1883 nr.

NUO "BRAZILIJOS LIETUVIO" IKI
"MUSŲ LIETUVOS"
Užbaigę apžvalginį lietuviškos spau
dos ciklą Brazilijoj nuo 1927 m. iki mū
sų dienų r užvertę tos epochos būdingų
įvykių puslapius, stebimės šiandienę ir
galvojame apie tuos, kurie pradėjo ir,
visiškai nepasiruošę, ištesėjo nutęsti iki
šių dienų taip ilgę spaudos kelią ir rūpes
tingai išsaugojo šioje šalyje lietuvišką
spausdintą žodj, tartum norėdami pri
minti emigracijoje augančiai kartai, kad
ir jie neprarastų meilės savajai kalbai, sa
vo tėvų gimtosios įalbos žodžiui. Džiaugs
mas ir pasididžiavimas mums visiemš,
<ad po 60 metų mūsų emigracijas gyve
nimo Brazilijoje, per kuriuos^ukaupta
yra labai daug skaudžių oz taipgi ir ku
pinų džiaugsmu gyvenimo patirčių,dar
turime šį susisiekimo jZsusižinojimo
fusų Lietuva", kuris
įrankį — laikraštį
dar lanko išsklaidytas po įvairius plačio
sios Brazilijos/piotus lietuvių šeimas, jas
riša tarpusj^y, o j tolimos Tėvynės šalį
neša lietxv’škę mūsų žodį, pranešdamas
ten, jyy dar esame gyvi gimtajam kraštui.
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Pačiame didžiausiame lietuviu plūdi
mo metu j Braziliją, 1926/27 metais,
Kada jau priskaitoma buvo apie 20/30
tūkstančių letuvių emigrantų, atsirado
aky iešmų ir pastebėjo, jog taip tęstis
ligai negalima ir abejingai žiūrėti j besi
blaškančią keliolikos tūkstančių neor-^
ganuuotų lietuvių emigrantų masę. Ra
dosi žmonių, kurie suprato koks pavo-

CICS
8
SP
wPÍRliw

Į

’u » "Brazilijos Lietuvio" iki "Mūsų
Lie u' os" didelis metų tarpas mus ski
ria. Per šešiasdešimt metų emigrantiško
gyvenimo Brazilijoje, buvo paskleista
apie trisdešimt pavadinimų įvairaus po
būdžio lietuviškų spausdinių, kurie,lyg
švyturiu, rodė kolonijai gyvenimo kryp
tį, kur mūsų vairą pasukti, kad išvengus
pavojų, kad dar išliktume nesužaloti
dvasioje ir savo nusistatymuose, savo
ryžte būtume tvirti, nepalaužiami. Kiek
vienas jų gynė užsibrėžtas pozicijas, ska
tino veikėjus prie kultūrinio darbo.Spaudoje keliamas balsas neliko be atgarsio:
kolonijoje kūrėsi visuomeniniai sambū
riai, dainos meno organizacijos, augo
mokyklų tinklas ir pagaliau, stiebėsi į
dangų lietuvių maldos namai — bažny
čia. Žodžiu, spauda ir buvo tuo vieninte
liu kultūrinio, visuomeninio ir dvasinio
gyvenimo impulsu per daugelį metų.

jus lauKia ir permatė neigiamas pasek
mes gyvenant tokiu pasklidu gyvenimu.
0 kad to išvengus rodėsi gyvas reika
las visiems susiburti j vienę šeimę — or
ganizaciją, užmegzti tarp savę ryšį, pa
žinti vieni kitų gyvenimą. 0 kad prie
to priėjus, būtina turėti sava spauda —
laikraštis. Konstantas Uckus, vilkaviš
kietis, tarp keliolikos tūkstančių lietu
vių emigrantų, ryžosi ir, pats pirmutinis,
aukštai iškėlė lietuviškos spaudos vėlia
vą Brazilijos kontinente 1927 m. išlei
do pirmą laikraštį "Brazilijos Lietuvis",

LIETUVIS
Reaacu,
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Lalkrastis skolon nesignciamas. Platintojams garas
pelnas.

kuris nutiesė kelią ir padrąsinu kitus
lietuviškai spaudai reikštis. Po jo sekė
visa eilė laikraščių, žurnalų ir kitokių
įvairaus pobūdžio lietuviškų spausdinių,
tarp kurių, paskutinėje eilėje, lėetuviškų spausdinių, tarp kurių, paskutinėje
eilėje, lietuvių kolonijos padangėje tebešvyti vienintelis laikraštis "Mūsų Lie
tuva", pradėjęs savo kelią 1948 m.

Centro Integrado de Computação e Sistemas S/C Ltda.
Prestação de serviços em computador
Desenvolvimento de sistemas e serviço de programação
Jonas Paulo de Oliveira SHickas
Suprimentos para Informática
Formulários, disquetes, discos, fitas para impressoras,

e todo tipo de material para computador
Aríete Dyüs SHickas
RUA STELA 515 - BLOCO D - CONJ. 22 TELS. 570-6969 / 575-0187

Prel. P. Ragazinskas
"Musų Lietuvos" Redaktorius

Švęsdami šešiasdešimt metų lietuvių
emigracinės buities sukaktį šioje šalyje
ir prisimindami lietuviškos spaudos nu
eitą kelią, reiškiame pagarbą pirmojo
laikraščiu, "Brazilijos Lietuvio" pionie
riui Konstantui Uckui ir visiems jį pase
kusiems spaudos darbo mylėtojams —
gyviems ir kelyje suklupusiems.

Dėl vietos stokos, paminėsime nurs
tuos, kuriems teko žymesnę spaudos
dirvoje vagą versti. Štai jie: Brazilijos
Lietuvis"“ red. J. Stankaitis; "Pietų Amerikos Lietuvis" — red. L. Valiukas;
"Lietuvis Brazilijoj" — red. St. Puišys;
"Garsas" — red. A. Zauka; "Lietuvių
Aidas Brazilijoj" — red. Antanas DutGELBĖKIME PRAEITIES VERTYBES
Visi esame susirūpinę išsaugoti mūsų
kultūrines ir istorines vertybes. Visgi
pasitaiko atvejų, kad per daugelį metų
stropiai saugotas lietuviškos knygos ar
spauda, rinkėjams mirus, būna išmeta
ma. MŪSŲ LIETUVAI labai rūpi išsau
goti kiek galint daugiau Brazilijoj ėjusią
spaudą, todėl prašome tuos, kurie to
kios spaudos ir gal kada mano "atsikra
tyti", pranešti LiL-vos redakcijai telef.
273-0338.

MÜSU LIETUVA
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kusj '"Mūsų Žodis" — A. Marma;" Švie
sa" — kun. A. Arminas; "Lietuvis" — St.
Vancevičius; "Rytas" — Pijus Storpirš
tis; "Tautos Vilnis" — kun. J. Janilionis;
"Muzikos Menas" — J. Stankūnas; "Tie
sa" — A. Vaivutskas; "Žinios" — S. Bak
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iškeliavus dmžinybėn, jo žmonai Eufronei, dukrai
Audrai, sūnui Nardžiui ir visiems giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

šys; "Garnys" — Kl. Jura ir "Musų Lie
tuva", pradžioje redaguojama prel. P.Ragažinsko, o dabar kun. P. Rukšio,

Lidija ir Algirdas Idikos
Vidutė Idikaitė-Totoraitienė
(USA)
Milda Idikaitė-Paulienė (USA)

ŠVIETIMAS IR AUKLĖJIMAS
A tsižvelgdamas į praėjusį rudenį Dai
navoje įvykusio Bendruomenės darbuo
tojų pasitarimo pageidavimą stiprinti li
tuanistinį švietimą išeivijoje ir tam tiks
lui ieškoti naujų būdų, JA V LB Švieti
mo tarybos pirm. Jonas Kavaliūnas š.m.
bal. 14 Čikagoje, Jaunimo centre, suor
ganizavo svarstybas. Svarstybų metu pa
tyrę Švietimo bei Bendruomenės darbuo
tojai nagrinėjo šeimos, lituanistinės mo
kyklos ir visuomenės vaidmenį jaunų lie
tuviukų mokymui lietuviškai. P L skaity
tojams supažindinti su svarstybose pa
teiktomis mintimis spausdiname jų me
tu skaitytas paskaitas, papildymus ir iš
vadas. Red.

"Musų Lietuvos" leidėjai, vienuolidi
saleziečiai, kun. Pr. Gavėnas ir kun. P.
Jonas Kavaliūnas
Rukšys, pasekdami spaudos pradininkus,
dar tebetęsia šj kilnų darbų, neleisdami
ŠVIETIMO KLAUSIMAIS
galutinai užgęsti dar žiburiuojančiam
SVARSTYBAS PRADEDANT
spausdintam lietuviškam žodžiui Brazili
Kalbėdami apie lietuvybės išlaikymą,
joje.
mes pirmiausia turime galvoje priaugan
čiųjų kartų. Jos ugdymas priklauso švie
timo sričiai, o švietimo pagrindiniai veiks
niai, kaip žinome, yra šeima, mokykla, ‘
valstybė ir bažnyčia. Išeivijos sąlygose
lietuviškasis švietimas valstybinės globos
neturi, tat valstybės funkcija turi tekti
Lietuvių Bendruomenei bei plačiajai lie
tuviškajai visuomenei. Panašiai ir bažny
čios funkcija tenka lietuviškajai parapi
jai. Tokiu būdu lietuvybės išlaikymo iš
eivijoje tiesioginiais veiksniais tenka lai
kyti šeimą, jos profesinę talkininkę litu
anistinę mokyklą., taip pat lietuvišką pa
rapijų ir pačią Lietuvių Bendruomenę
Pagarba ir dėkų gurnas visiems spau
bei visą lietuvių visuomenę. Netiesiogi
dos puoselėtojams — nuo "Brazilijos
nis veiksnys, tačiau labai reikšmingas,
Lietuvio" iki "Mūsų Lietuvos — nes jų
yra visa plačioji lietuvių kultūrinė veikla,
įnašas j musų lietuviškos išeivijos kultū
kuri sudaro reikiamą atmosferą bei kli
rinės veiklos istorija liks nemkrtinga ir
matų jaunam lietuviui augti ir bręsti.
laiko tėkmė nenugramzdins užmarštin
Šiomis kelių valandų svarstybomis no
per daugelį metų.
rime šį kartą atkreipti dėmesį ypač į lie
|
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tuvių šeimos, mokyklos ir visuomenės
A. SLIESORAITIS - G, BAČELIS

Žvelgiant į tai, kas lietuviškojo švieti
mo srity išeivijos sąlygose padaryta, ir j
esamų padėtį, reikia pirmiausiai reikšti
pagarbą ir padėką visiems, kurių dėka
buvo organizuojamos, remiamos ir išlai
komos lituanistinės mokyklos, rengia
mos mokslo priemonės, rengiami moky
tojams ruošti ir tobulintis pedagoginiai
kursai ir studijų savaitės, metai iš metų
vežiojami į lit. mokyklas vaikai neti iš ,
tolimų gyvenviečių. Naujoji lietuvių išei
vių banga po pastarojo karo jau 1949 m.
steigė lit. mokyklas Bostone, Čikagoje,
Detroite, Los Angeles, Omahoje ir Worcesteryje, 1950 m. Brocktone, Grand
Rapids, Hartforde, New Yorke ir vėliau
kitose vietovėse. Mokyklos atšventusios
savo veiklos 25, 20, 35 metų sukaktis,
jau rengiasi švęsti ir 40 metų sukaktis. •

Lituanistinių mokyklų darbas, varga
nai pradėtas, pastaraisiais metais jau sie
kia 200,000.00 dol. metinį biudžetą. Ir
šios lėšos ne iš mokesčių surenkamos,
bet gaunamos tik iš savanoriškų aukų,
nors lietuvių tautinė mažuma Šiame kraš
te yra viena iš mažiausių. Steigiama ir
lietuviškojo švietimo bei mokslo viršū
nė — Lituanistikos katedra ir už kelių
mėnesių, 1985 m. spalio 4, bus Illinois
universitetui įneštas jau ketvirtasis
100,000.00 dol. Ir šie pinigai suaukoti
daugiausia šio krašto lietuvių.
Reikia teigiamai vertinti, kas padary
ta, bet reikia ir pozityvios kritikos, žiū
rint tiek į esamų padėtį, tiek ir į ateitį,
neišleidžiant iš akių realių galimybių,
bet ir ištikimybės savajai tautai. Tam ir
skiriamos šios svarstybos. Dėkoju simpo
ziumo pranešėjams, moderatoriams, iš
vadų komisijai ir visiems dalyviams ir
linkiu sėkmės dalykiškai reikalus svars
tant.
(Bus daugiau)
» i. I
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vaidmenį. Tai darant, dera turėti galvoj,
kas lig šiol padaryta, žiūrėti į esamą pa
dėtį ir svarstyti, kas toliau darytina.
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MŪSŲ ŽINIOS
PETRO PERKUMO NAMU ŽINIOS
Petro Perkumo Namu apatinis augštas dabar turi penkis įnamius. Jie visi
yra dėkingi ir Dievui ir šv. Kazimiero
Draugijai už patalpas, o taip pat ir už
dvasinę paslaugę. Žinia kad "ne vi e n
duona gyvena žmogų s",
dėl to dera ir privalu rūpintis Petriuko
Namu - ir siela ir kūnu. Parapijos kuni
gai taip ir stengiasi daryti.

Be to, pranešame, kad Petro Perku
mo Namu centrinėje virtuvėje trūksta
daug ko, kaip šai: — puodu ir petelnių
ir dar visokių metalinių bei plastikinių
priedų, būtinai reikalfgų ruošiant prie-'
mimą didesnei grupei svečių.

LIET U V A

Gedulingų birželio įvykiu minėjimo proga
Brazilų tautos ir São Paulo Arkivyskupijos

Maldos diena už Lietuvą
Birželio (junho) 15 dieną, 10,30 vai.
São Paulo Katedroje S V. M I S I O S,
kurias laikys Dorn Luciano, Generalinis CNBB Sektetorius.

Giedos São Paulo Miesto Choras — Coral Paulistano.
Ruošdamiesi ateinančių metų Jubiliejui gausiu savo dalyvavimu jungsime
ir brazilų maldų už mūsų Tėvynę Lietuvę.

Gražu dalyvauti tautiniais rūbais.

sirgo ir jau pasimirė. Kartais atsitinka.
kad net nežinia kur ir kas ir kaip palai
dotas. Tas neatsitiktu, jei kas įspėtu
"ML" redakciją ir kunigus apie jų apy
Reikėtų daugiau ir lėkščių ir lėkštelių,
linkės džiugias arskaudžias naujienas.
stiklinių, šaukštų ir šaukštukų, peilių,
Tada ir "ML" savaitraštis pasidarytų ir
šakučių ir 1.1.
įdomesnis ir naudingesnis.
Iki šiol viešnios šeimininkės, karts
Kai kas kritikuoja "ML" dėl jos pri
nuo karto, atsinešdavo iš savo namų,
dėtų ilgų straipsnių. Ir čia būtų išeitis,
nuosavus virtuvės rakandus.
jei turėtume daugiau trumpu žinių — ži
nučių iš artimu, o taip pat, ir iš tolimų
Būtų kaip tik laikas — jau trečiuose
Petro Perkumo Namų metuose — įsigyti bei tolimiausiu apylinkių, kur randasi
kas reikalingiausia ir centrinei namų vir lietuviu.
Mums ypač įdomios žinios yra apie
tuvei.
mūsų labiau pasišventusius tautiečius
Tikimės, kad atsiras norinčių ateiti
dirbančius Amazunas Valstijoje ir Boli
talkon ar pinigais ar išvardintais dalykais.
vijoje, kaip štai — apie kun. Prof. Kazi
Namų Vadovybė iš anksto dėkoja ir melmierą Bėkštę, d-rą Vitą Kiaušą, kun.d-rę
- džia Dievo Palaimos geradariams.
A.F. Bendoraitį, seselę Mariją Ksaverą.
"PETRO PERKUMO NAMUOSE"
Jie ir jiems panašūs — yra musu tautos
pažiba.
(KPU)
Birželio mėnesio pirmąjį penktadienį
"Petro Perkumo namuose", Rua Tabaja- SĄMONINGO TIKĖJIMO METU
ras 556, 17 vai. bus laikomos Mišios apy
PROGRAMA
linkės kaimynams, ypač senesniems ir
Paskutinį gegužės mėnesio sekmadie
liguistiems. O 20 vai. prasidės mėnesinė
nį buvo net keli religiniai renginiai:
adoracija lietuviškai,su pasiaukojimo aktu.
charizmatinio sąjūdžio gausus suvažiavi-'
MŪSŲ LIGONIAI - ŽINOMI AR
mas Pacaembu sporto stadijone, perkel
NEŽINOMI
tos Dievo Kūno šventės procesija iš Res
publikos aikštės j katedrą ir, šv. Kazi
Parapija - tai "d i d ž i o j i še imiero parapijoj, Sąmoningo Tikėjimo
m a". Kiekviena šeima — verta šei
Metu programa, pradedant 16 valandą.
moj vardo — rūpinasi visais savais
Prieš pamaldas — pasikalbėjimas reli
mažais ir suaugusiais — o ypač myli ir
gine tema: Svč. Marija mano asmeni
rūpinasi savo seneliais ir ligoniais.
niam ir šeimos gyvenime. Pokalbio te
šv. Kazimiero asmeninė parapija —
ma rėmėsi šv. Jono evangelija — Vestu
plati kaip visas Sanpaulo didmiestis ar
vės Kanoje, kur matosi kaip Marija da
net dar platesnė — norėdama rūpintis
lyvauja šeimyninėj šventėj ir net iššau
savais parapijiečiais — yra reikalinga
"apylinkių seniūnų" informa kia pirmąjį Kristaus stebuklą.
Pokalbio dalyviai baiminosi... kuni
cinio bendradarbiavimo pagalbos.
Daug kartu Parapijos kunigai ir "ML"* gas juos klausinėio, "kamantinėjo". O
redakcija išgirsta, kad toks ar tokie ir

DR:CIRURGIA
PAULO PLÁSTICA
ŠLEPETYS ||
ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO
I
Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32
| g
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h. i I
KALBAMA LIETUVIŠKAI
I I
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katalikai lietuviai nepratę kalbėtis religi
ne tema. Jie linkę tik., klausytis; gi ki
tiems perduoti religines žinias, tai jau.,
"kunigo darbas".
Gi Sąmoningo Tikėjimo Metai veda
kaip tik prie šito: įsisąmoninti savo tikė
jimą, pasigilinti, išsiaiškinti, gyventi są
moningiau savo tikėjimą ir sąmoningiau
jį perduoti — gyvenimu ir žodžiu, ki
tiems. Krikščionybė, tikėjimas jau savai
me reikalauja perdavimo, apaštalavimo,
savo tikėjimo paaiškinimo, atsakymo į
iškilusius klausimus. O vien tik atsaky
mas "Nežinau", nėra pilnai pasiteisinan
tis atsakymas.
"Kas klausia, neklysta", sako lietuviš
kas priežodis. Ne tik "žinoti", bet ir
' Klausti" yra protingumo ženklas.
Toj pačioj "sąmoningumo programoj"
sekantį kartą (paskutinį birželio mėne
siu sekmadienį) bus kviečiami pokalbio
dalyviai klausti kunigo -.ieškoti atsaky
mo. O klausimai gali būti kaip tik kylan
tys iš birželio kalendoriaus. Yra Jėzaus
Širdies šventė, šventkelionė j Aparecidę,
Antaninės—Joninės—Petrinės. Tad ir
klausimai gali būti: Kokia prasmė garbin
ti Jėzaus Širdį? Ar negalima pasimelsti
j Mariją ir namie — kam dar važinėti ka
žin kur? Kam katalikai "garbina" šven
tuosius? Ar nepasakyta: Neturėk kitu
dievu, o tik mane vieną?..

RIO DE JANEIRO
ŽIAURIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
Rio ir apylinkių lietuviai ruošiasi vie
ningai prisiminti kenčiančią Tėvynę ir Si
biran išvežtuosius bei ten mirusius tau
tiečius pamaldomis birželio 1 d., 10,30
vai. Sant'Ana bažnyčioje.

H0PPERIX
MfflGHOPP
CHOPP—PIZZA —QUEIJOS -FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062—Bom Retiro—Tel. 223-2333
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MŪSŲ LIETUVA

Birželiio 22
SVENTKELIONĖ i aparecidą

VEIKLOS KALENDORIUS (kuris pra
šosi papildomas)
Birželio

menu u:

I: Bendros jubiliejinės maldos diena
6: Svč. Jėzaus Širdies šventė
15: Lietuvių tautos išsklaidymo diena:
pamaldos katedroj.
22: Sventkelionė j Aparecida
29: Paskutinis mėnesio sekmadienis —
16 vai. Sąmoningo Tikėjimo metų
programa šv. Kazimiero p-joj.
30: Atvyksta "Spindulys" (iki VII.6)

veikti. " Argi nežinote, kad jūs esate Die "Atsiverskite, g * i I e k i t - s,
vo šventovė ir jumyse gyvena Dievo dva tada gausite šv. D v u s i o s
sia?" (1 Kor 3,16).
d o v a n ą".
Mes negimstame krikščionimis: atsi
Taigi, atsiverdami šv. Dvasiai mes patiriam ir išgyvenam Dievo meilę, pamatom vertimas yra reikalingas visiems. Jis bu
savo nuodėmingumą, priimam už jj atlei vo reikalingas apaštalams ir Jėzaus moki
dimą ir pajėgiam kitiems atleisti. Tai TIE niams.
GYVENIMAS DVASIA
SA, NAUJAS GYVENIMAS.
"Atėjus Sekminių dienai., visi pasida
Kas yra S v. Dvasia? Daugu
S v. Dvasia padeda supras rė pilni šventosios Dvasios" ApD 2,1-4).
mas iš mūsų žinome, tik tiek, kad šv.
Pranyko tada žydų ir romėnų baimė ir
ti tikėjimo tiesas: Jėzus vėl
Dvasia yra trečias Šv. Trejybės asmuo
visi viešai pradėjo skelbti Jėzų. Šv. Dva
primena: "O Globėjas, šv. Dvasia kurį
vaizduojama balandžio ar ugnies simbo
sia apaštalams 'priminė' ką Jėzus jiems
liais. Šv. Jono Evangelijoje Jėzus kalba: mano vardu Tėvas atsiųs, ji išmokys jus
buvo ankščiau kalbėjęs.
"Aš paprašysiu Tėvą ir jis jums duos ki visko ir viską primins, ką esu jums pasa
Sąmoningas tikėjimas:
ts Globėją, kuris liktų su Jumis per am kęs" (Jn 14,26). Šv. Dvasia mums pade-,
Mes kiekvienas turime klausti: "Ką man
žius; Tiesos Dvasia (Jn 14,16-17). Globė da suprasti tikėjimo tiesas. Pvz. be šv.
daryti? Aš esu katalikas, esu kriksštytas,
jas tai asmuo, kuris visada yra šalia, pata Dvasios veikimo visas šv. Raštas yra tik
lankau bažnyčią, stengiuosi daryti gerą.
ria, padeda, pamoko saugo. Šioji Dvasia negyva raidė, o jai veikiant, jis tampa
Ką man daryti"?
mums gyvu Dievo žodžiu.
Globėja 'yra pas jus ir bus jumyse' (Jn
14,17).
Dievas nori, kad šv. Dvasios veikimas
Š v. Dvasia mums parodo
Jėzus ir šv. Dvasia. Šv Dva didžiausią t i e s ą: "Kai ateis toji mumyse būtų pastebimas, kad mūsų
sia išplaukia iš Jėzaus, viską jungia ir
Tiesos Dvasia ji jus ves j tiesos pilnatvę' santykis su Jėzumi būtų gyvas, artimas
ir nuolatinis. Tam reikia atsivertimo, ku
kreipia j Jėzų, Viešpatį ir Išganytoją.
(Jn 16,13). Didžioji tiesa yra mūsų pa
Kristus yra kūno galva, krikščionys — to čių nuodėmingumas. "Šv. Dvasia ateis ir ris vyksta per šv. Dvasią.

Evangelizacijos enciklikoje Popie
žiaus pasakyta: "Šiandieną yra gana di
delis skaičius krikštytų katalikų, kurie
formaliai nėra krikšto paneigę, bet yra
visiškai jam indiferentiški ir pagal jj ne
gyvena". Čikagos kard. Bernardi n yra
Šv. Dvasia yra tos dieviškosios meilės
išsireiškęs, kad šiandien bažnyčiose sėdi
jėga, daranti stebuklus. Dažnai mes gal
šv. Dvasia ir atsiverti
vojame, kad Jėzus galėjo padaryti stebūk- mas: Visi ateiname j šį pasaulį paveldė apie 60% žmonių, kurie yra pakrikštyti
lus,nes buvo Dievas. Tačiau, Jėzus savo
ję nuodėmės pasekmes. Gyvename blo- bet gyvena kaip pagonys: ‘
dievystės atsisakė (Fil 2,6). Visi Jėzaus i gio apsupti. "Ir žydai ir pagonys visi yra
Taigi, atsivėrimas šv. Dvasiai ir atsistebūklai vyksta veikiant šv. Dvasiai. Jė nuodėmės valdžioje, nėra teisaus, nėra
vertimas yra reikalingas mums visiems,
zus parodė, kad šv. Dvasia yra jėga, nuga nei vieno" (Rom 3,9-11); "Visi yra nusi- Prisiminkime Popiežiaus Jono XXIII
linti mirtj, nuodėmę ir nupuolusiam pa
dpję ir stokoja Dievo garbės" (Rom 3,23) maldą. "O dieviškoji Dvasia... atnaujink’
sauliui, parodanti naują gyvenimą.
Dievas nenori, kad žmonės butų nuo mūsų laikais savo stebūkius, kad įvyktų
Ta pati šv. Dvasia gyvena mumyse.
Jo atsiskyrę. Jis visokiais būdais visus ve lyg antrosios Sekminės". Ypatingu bū
Kaip sunku mums tuo tikėti. Sunku dėl
da prie savęs. Kai Sekminių dien9 minia du melskimės šių malonių kiekvienam
lietuviui šiais sąmoningo tikėjimo me
to, kad mes nematome šv. Dvasios veiki išgirdo Petrą kalbant, visi susigraudino
o
,
mo mumyse — laikome ją uždarytą savy? ir ėmė klausinėti: "K ą mums da taisReligines Programos Komisija
je lyg kokioje dėžutėje ir neleidžiame jai
ryti, broliai?" Petras atsakė:
kūno nariai, o šv. Dvasia yra kūno gyvy
bės davėja — pats gyvenimas. Be šv. Dva
sios kūne nėra gyvybės: "Nė vienas nega
li ištarti 'Jėzus yra Viešpats' jei šv. Dva
sia nepaskatina"(1 Kor 12,3).

parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės,
dėl teisybės, dėl teisumo" (Jn 16,8). Šv.
Dvasiai veikiant, pamatome savo nuodė
mingumą, kreipiamės j Jėzų, dėkojame
už tai, kad Jis savo krauju nuplovė mū
sų nuodėmes.

MUSŲ

MUSŲ ŽINIOS

Šio "ML" numerio

GARBĖS LEIDĖJA
VERONIKA SEIBUTIENÉ

"TAUTU ŠVENTĖ"
São PauL- universiteto Medicinos Fa
kultetas ruošia „TuUtŲ Šventę", kuri
bus birželio 21 dieną Associação Atléti
ca Acadêmica Oswaldo Cruz patalpose,
Rua Artur Azevedo, nr. 1 — Pinheiros. ,
Veiks ir lietuvių seklyčia — Barraca Lituana ir lietuviškų dainų bei šokių an
samblis.

ŠVENŪ. DIEVO MOTINOS
MĖNESIO UŽDARYMAS
Praeitą Sv. Trejybės, paskutinį mėne
sio sekmadienį — ypatingose vakarinėse
pamaldose įvyko Dievo ir mū
sų visų Motinos mėnesio ofi
cialus uždarymas.

Kad ir labai didelio išsiblaškymo ir išsivažinėjimo tą sekmadienį, vistik susi
rinko j kun. Prano Gavėno ir kun. Petro
Rukšio koncelebruotas Mišias gausokas
parapijiečiu skaičius.
Buvo pasigęsta kai kuriu parapijiečių,
ypač iš tu vietovių (bairrų), kur ir dabar
dar yra laikomos mėnesinės lietuviškos
pamaldos.

Po ilgokai užtrukusiu "Sąmonin
gu metu" pokalbiu ir koncelebruotų Mišių,per kurias ir kun. Rukšys pri
minė vieną atsiminimą iš karo laikų, ka
da jo mamytė vesdavo ant gegužinių pa
maldų savo gausų prieauglį, nežiūrint
krentančiu aplink bombų. Nevienas iš
ju neliko nei menkiausiai sužeistas.

Antroji šventės dalis įvyko parapijos
salėje, su gražiai paruoštais stalais ir lie
tuviškais skanėstais bei brąziUžkais van
denėliais.

Daug kam patiko šeimyniškas bufetas
ir baras, nes — kaip sakė — daug laisviau
jaučiamasi nusiperkant iš bufeto ir sė
dant kur norjsi, negu spaudžiantis prie
suneštiniu to vienintelio ilgo — visuomet

Širdingai dėkojame nuoiatinei Musų Lietuvos
skaitytojai bei rėmėjai už auką spaudai ir jai
linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos.

Administracija
to pačio stalu.

Tiem patiems ir kitiems Mieliems pa
rapijiečiams primename, kad šių Sąmo
ningų metu programoje bus ir 29-tojo «
birželio — tai yra — paskutinis mėnesio
sekmadienis — ir 16 vai. pamaldos, taip
pat su šeimynišku bufetuku ir baruku.
Kažkaip būtų nedailu nepaminint, nepadėkojant Petro Perkumo Namų Sava
norių šeimininkėms, kurios jau antru at
veju ateina — ir žada dar ateiti, šv. Kazi
miero parapijai j talką, šių Sąmoningų
Metų proga, vaišių paruošime, bufeto
pravedi me.
Šv.Kaz.Par. krsp.

AVIACIJOS ŠVENTĖ SANPAULE
Praeitą ketvirtadienį, gegužės 22 d.
Kumbikos oro bazėj įvyko tos bazės 45
metų įkūrimo iškilmingas paminėjimas.
Bazės komandantas av. pulk. Albertas
Siaudžionis j iškilmes pakvietė nemažai
tautiečių. Tarp svečių matėsi prel.Pijus
Ragažinskas, kun. Vytautas Kavolis ir
kun. Petras Rukšys, Aldona ir Jonas Va
lavičiai, Albina ir Kazimieras Ambrazevi
čiai, Janina ir Henrikas Valavičiai, Albi
na ir Algimantas Saldžiai, Monika ir
Norbertas Stasi ui Joniai, Lidia ir Algirdas
Stasiūkynai, Aleksandras Bumblis ir
Aleksandras Boguslauskas. Jaunimui at
stovavo Ona Beatriz Bendoraitytė ir
Cynthia Silickaitė. Svečiai buvo priimti
verandoje,iš kurios galėjo gerai stebėti
iškilmių cerimonijas.
Pradžioj buvo išsirykiavusių bazės da

EKSKURSIJA
į

LIETUVĄ

NR. 21 (1960) I986.V.29

LIETUVA

EXCURSÃO A LITUANIA.

( NUO W RUGPlOClO IKI 23 RUGPJŪČIO
DE 10 DE AGOSTO ATÉ 23 DE AGOSTO)

Ekskursijos vardas "VILNIUS". Numatyta būti Lietuvoj 11 dienų: 5
dienos Vilniuj, 2 - 3 dienos Kaune ir apylinkėse, o paskui, specialiu autobrst, važiuosime po visą Lietuvą. Grįžus į Vilnių - atsisveikinimo vaka
res su giminėm ir draugais.
Galima užsirašyti iki 15 birželio;
Rezervuoti ir teirautis tel. 241-2831 pas Aleksandrą Boguslauską.
Šią lamą kelionę lydėsiu aš pats.
Po ekskursijos Lietuvoj, kas norės, galės likti Europoj iki 2 mėnesių ir
aplankyti kitus Europos miestus.
Palengvintos išsimokėjlmo sąlygos.

linių, valdžios atstvo sutikimas. Sekė
aviatorių dekoravimas medaliais, civiliu
pagerbimas diplomais. Komemoratyvinę kalbą pasakė bazės komandantas av.
pulk. Albertas Siaudžionis. Po to vyko
iškilmingas dalinių paradas, Orkestro ir
atletų pasirodymas.
Užsibaigus viešom cerimonijom, sve
čiai buvo pakviesti kokteliui. Čia visi
draugiškai šnekučiavosi ir vaišinosi.
#
Pulk. Albertas Siaudžionis nepagailėjo
savo laiko lietuviams svečiams ir su jais
leidosi fotografuojamas.

Lietuviu kolonijai yra garbė ir džiaugs
mas, kad lietuvių vaikas galėjo išvystyti
gražią karjerą ir pasiekti tokio aukšto
posto. Sveikiname av. pulk. Alberta
Šiaudžionį ir linkime sėkmės ateičiai.
___________ PR.

(

i PADĖKA

Dėkoju už sveikinimus gimtadie
nio proga kunigams, draugams, draau
gėms, visiems bičiuliams, sveikinu
siems tiesiogiai, telefonu ir net tele
gramom.

Dėkinga Salome Narušienė

y

BIRŽELIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie švenčia
gimtadieni šj mėnesj.ir linkime ítóugiéekmės.

04/06
04/06
10/06
11/06
12/06
15/06
15/06

— Julia Ąžuolas
— Vytautas J. Bacevičius
— Francisco Nelson Satkūnas
— Albertas Magila
— Encarnação Vicente Bumblis
— J onas Tata rū nas
— Jonas Paulo de Oliveira
Silickas
18/06 — Milda Černiauskas Jaremcuk
19/06 — Elenice Pupelis Durazzo
20/06 — Ceslava Boguslauskas
21/06 — Francesca Ragone Žvingila
21/06 — Alfonsas Misevičius
23/06 — Andrius V. Valavičius
23/06 — Jonas Bratkauskas
26/06 — Adelia Butvinskis

Sąjungos-Alianęa
Valdyba
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

