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TAVO KRŪTINĖ — KRIKŠČIONI 
TVlhTOVĖ

Vyskupo Julijono Stepo
navičiaus—Vilniaus arki
vyskupijos apaštalinio 
administratoriaus kuni
gystės sukaktis plačiai 
paminėta tarptautinėje 
spaudoje

Vakaruose kol kas nėra žinių, kaip 
Lietuvoje buvo paminėta tremtinio vys
kupo Julijono Steponavičiaus 5O-ties 
metu kunigystės sukaktis, tačiau ją pami
nėjo tarptautinės žinių agentūros ir pa
saulio spauda. Tuo pasirūpino popiežius 
Jonas-Paulius II, kuris telegrama pasvei
kino sukaktuvininką.

Popiežiaus sveikinimas
Reuterio žinių agentūra, pasiremda

ma Vatikano radijo pranešimu, paskel
bė, kad popiežius savo sveikinime pagy
rė pripažintą Lietuvos kataliku vadovą, 
kuris laikomas nuo 1979 m. slaptuoju 
kardinolu. Reuteris pažymi, kad šis įsiti
kinimas yra plačiai pasklidęs. Drauge 
primenama, kad sovietinė valdžia prieš 
25-rius metus vyskupą Steponavičių iš
trėmė j Žagarės miestelį, toli nuo sosti
nės Vilniaus, kurio jis yra apaštalinis ad
ministratorius. Reuteris savo pranešimą 
baigia taip: popiežius, kuriam 1984 m. 
nebuvo leista aplankyti Lietuvos religi
niu iškilmių proga, skatino vyskupą Ste
ponavičių ištverti savo tikėjime ir viešai 
išpažinti savo religiją. Lietuva,yra katali
kiškiausia sritis Sov. Sąjungoje.

Tikėjimo tvirtovė
Kita tarptautinė žinių agentūrų — 

UPI ilgesniame pranešime iš Vatikano 
skelbė, kad popiežius šeštadienį pasiųsr 
toje telegramoje nepaprastai gražiai ir 
šiltai pagyrė sukaktuvininką Vilniaus 
vyskupą, vadindamas jį "ginamo krikš
čioniu tikėjimo tvirtove". Vatikano 
sluoksniai esą spėliojo, kad vyskupas 
Steponavičius yra popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II pirmoje konsistorijoje 1979 
m. birželio 30 d. paskirtas kardinolu 
"in pectore". Tokio kardinolo tapaty
bė žinoma tik vienam popiežiui, ne
bent jis nuspręstu kada nors pats viešai 
paskelbti. Steponavičiaus atveju tuo 
būdu veikiausiai norima jį apsaugoti 
nuo sovietinės valdžios represijų. Agen
tūra pažymi, kad vyskupas Steponavi
čius 1957 m. buvo paskirtas Vilniaus 
arkivyskupijos lietuviškosios dalies apaš

taliniu administratorium, o nuo 1961 
m. už nebendradarbiavimą su valdžiai 
laikomas namu arešte už arkivyskupi
jos ribų Žagarėje.

Pranešime cituojami popiežiaus svei
kinimo žodžiai tremtiniui vyskupui: 
"Tavo krūtinė tapo ginamo krikščionių 
tikėjimo tvirtove, kurios neįstengia su
triuškinti nei vėjai, nei audros". "Tu, 
garbingasis broli, tapai tikinčiųjų vėlia
va ir stebini netikinčiuosius". Toliau 
popiežius rašo, kad jis lydi vyskupą 
Steponavičių su meile, malda ir kitais 
jam įmanomais būdais, ypač dabar, kai 
artėja 600 metu krikščionybės sukaktis 
lietuviškame Vilniuje.

Tik popiežiaus širdyje?
V. Vokietijos kataliku žinių agentū

ra KNA išsiuntinėjo redaktorės Diethild 
Treffert straipsnį apie auksinę vyskupo 
Julijono Steponavičiaus kunigystės su
kaktį. Straipsnio antraštė — "Ar kardi
nolas tik popiežiaus širdyje? "

’’Birželio 21 d. vyskupas Julijonas 
Steponavičius, neleidžiamas eiti Vil
niaus arkivyskupijos ir Panevėžiu vys
kupijos apaštalinio administratoriaus 
pareigas, mini savo kunigystės sukaktį. 
Vakaruose šis Lietuvos vyskupas be- • 
veik nežinomas, tačiau Lietuvoje jis ne 
tik gerbiamas ganytojas, bet ir pagal vi
sus ženklus, dvasios vadas nepaprastai 
sunkiais laikais, kuriuos tenka pergy
venti vietos K. Bendrijai. Vysk. Stepo
navičius veikiausiai yra popiežiaus Jo- 
no-Pauliaus II pirmoje konsistorijoje 
"in pectore — širdyje" kardinolas, ku
rio pavardė viešai vis dar neskelbiama. 
Tuojau po savo išrinkimo popiežium 
Karolis Voityla pasiuntė savo kardino
lo beretę j Vilnių, kur ji saugoma Auš
ros Vartų koplyčioje. Tai senu laikų 
paprotys, kai naujas popiežius ketina 
tenykštį vyskupą skirti kardinolu.

Bet ar vysk. Steponavičius tėra tik 
kardinolas popiežiaus širdyje? Nuo 
1961 m. vyskupas gyvena ištremtas ma
žame provincijos mieste Žagarėje. Nie
kad jis nebuvo teisiamas, net jokio kal
tinamojo akto nebuvo. Sovietinė spau
da vyskupą kaltino, esą jis raginęs kuni
gus savo parapijose mokyti'tikybos. »

Tik kartą per 25-rius tremties metus 
vyskupas Steponavičius galėjo sugrįžti 
į Vilnių. Jo vyskupystės 25-jų metinių 
proga valdžia jam leido Vilniaus Sv. My
kolo šventovėje atnašauti pontifikaiines 
Mišias, nes Vilniaus katedra jau seniai

Arkivysk. Julijonas Steponavičius, "Lietu
vos krikščionių tvirtovė".

paversta valstybine meno galerija. Jis 
buvo žmonių labai džiaugsmingai sveiki
namas. Daugelis lietuviu, ypač jaunimas, 
sveikino savo vyskupą, prašydami sugrįž
ti ir pasilikti, išlydėdami jį atgal j tremtį.

Visi tikinčiųjų ir kunigų prašymai, 
kad valdžia leistų vyskupui sugrįžti į pa
reigas, nebuvo patenkinti, nors vieną pe
ticiją pasirašė 17.400 žmonių. Valstybė 
bijo "nepaperkamo tikėjimo kunigiškoj 
ištvermės, dvasios dovanu ir inteligenci
jos", t.y. tai, ką išgyrė popiežius Jonas- 
Paulius II, sveikindamas vyskupą jo 25- 
rių vyskupavimo metų proga.

Tremtinio vyskupo reikšmę K. Ben
drijai rodo Religijų reikalu tarybos įga
liotinio Petro Alionio I984 m. pabaigo
je vyskupui mesti kaltinimai.

Pareigas einantiems vyskupijų valdy
tojams neįmanoma priešintis Religijų 
reikalų tarybos nurodymams, nes tai 
tik dar labiau paaštrintu Lietuvos K. 
Bendrijos padėtį. Dėl to dar reikšpnin- 
gesnis yra vyskupo Steponavičiaus as
muo, kuriam šiemet spalio 18 d. sukan
ka 75 metai amžiaus.

Lietuviai, kurie supranta sunkią savu 
K. Bendrijos būklę,, mato jame kardino
lą, net jei titulas viešai ir nevartojamas. 
Tuojau po Aniliunio "perspėjimo" 90 
kunigų, beveik visi iš Vilniaus arkivys
kupijos pareiškė solidarumą savo gany
tojui.

A. Lembergas 
"Tėviškės Žiburiai"
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LIETUVOU BENDRUOMENĖS 
PASIRUOŠIMAS VIENOS

KONFERENCIJAI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vi

suomeninių reikalų komisija savo posė
dyje 1986 m. liepos 19 d. Washingtone 
apsvarstė artėjančios Vienos konferen
cijos keliamas užduotis pristatant Lietu
vos reikalus. Vienos konferencijaje bus 
peržiūrimas Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijos Baigiamo
jo Akto įgyvendinimas. Pasauliu Lietu
vių Bendruomenė, kartu su JAV, Kana
dos ir Europos kraštų Bendruomenėmis, 
sieks keiti Lietuvos laisvės bylą, ypač 
diplomatinėje veikloje, ir taip pat prisi
dės prie kitų organizacijų planuojamų

Išeivijos lietuviai, gavę leidimą pabūti 5 dienas Vilniuje, lanko garsiąją Trakų pilj. — Pirmoji’ 
ekskursija j Lietuvą iš Brazilijos išvyksta rugp. 10. Laimingos keliones.*
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tų kraštų Bendruomenių pagalba, tam 
tikslui siunčia trijų asmenų štabą i Vie
ną: Šveicarijos LB krašto valdybos pir
mininką Narcizą Prielaidą, Lietuvių In
formacijos Centro narę Gintę Damušy- 
tę ir vieną asmenį iš Kanados.

2. Helsinkio Akto idealų vykdymui 
savo gyvybes yra paaukoję Helsinkio 
grupės nariai Lietuvoje bei Sovietų Są
jungoje. Jų atminimui bei jų veiklos 
priminimui yra ruošiama monografija 
skirta Lietuvos Helsinkio grupei. Mono
grafijoje bus pateikti grupės darbai bei 
jų išleisti dokumentai, kartu su akade

masinių pasireiškimų. Pagrindiniai tos 
veikios elementai yra šie:

•1. Komisija susidedanti iš dr. Tomu 
Remeikio, Juo^o Danio ir Gintės Damu- 
šytės ruošia Helsinkio Akto septinto 
principo (žmogaus teisių) ir aštunto 
principo (tautų apsisprendimui vykdy
mo Lietuvoje dokumentaciją. Konfe
rencijos delegatams pramatoma įteikti 
dokumentų rinkinį su atitinkamais me
morandumais. Dokumentacijos skleidi
mas bus dviejų fazių. Pirmoje, visi kon
ferencijos dalyviai gaus dokumentaciją 
per LB kraštų valdybas dar prieš konfe
rencijos pradžią. Antroje fazėje, doku
mentacija bus pateikta konferencijos 
delegacijoms Vienoje. PLB, kartu su ki-

miniu jų veiklos įvertinimu.
3. Pabaltiečių Santalka Vienos kon

ferencijos metu ruošia viešas demons
tracijas, prie kurių pasisekimo priside
da ir Lietuvių Bendruomenė. Šių de
monstracijų organizatoriai yra latviai. 
VLIKo prašoma, PLB prisidės prie šio 
įvykio organizavimo ir todėl dabar krei
piasi j pasaulio lietuvius ir LB kraštų 
valdybas Europoje prašydama gausiai 
demonstracijose dalyvauti. Taip pat 
PLB tariasi su Vasariu 16 Gimnazijos 
vadovybe, kad gimnazijos mokiniai vyk
tų j Vieną demonstruoti dėl Lietuvos * 
laisvės.

4. Salzburge įvyksiančiame Europos 
kraštų LB ir Jaunimo Sąjungų atstovų 
suvažiavime šie reikalai bus detaliai pri
statyti PLB Visuomeninių reikalų ko
misijos nario Narcizo Prielaidos ir PLB 
vicepirmininkės Birutės Jasaitienės.

5. PLB ir kraštų Bendruomenės veiks 
per įvairių kraštų delegacijas bandyda
mos sudaryti sąlygas minėtiems pla
nams įgyvendinti.

Visa ši plati ir Lietuvai svarbi progra
ma pareikalauja didelių išlaidų. Kreipia
mės j lietuvių visuomenę ir prašome pa
remti šiuos Lietuvių Bendruomenės 
planus aukomis.

PLB Visuomeninių Reikalų 
Komisija

Lietuvių kalbos minimumas“
Vengrų leidykla „Tonkionykiodo“ išlei

do lietuvių kalbos vadovėlį, kurio autorius 
— Vengrų literatūros instituto bendradar
bis, žinomas lietuvių literatūros vertėjas 
ir bičiulis Endrė Boitaras. Vadovėlis „Lie
tuvių kalbos minimumas“ (1985) kiek 
neįprastas iš dalies ir todėl, kad, pasak 
paties E. Boitaro, „tai yra pirmasis ne tik 
lituanistikos, bet ir baltistikos veikalas 
Vengrijoje“.

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

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente • Fone: 273-6696
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Lietuvio Emigracijos Brazilijon
— Sasiasdesinitmecsui išminėti —

(vadinis Žodis

Atkurtoje Lietuvos valstybės te r i to r k 
joje 1918 m., jos žemės plotas lengvai 
galėjo sutalpinti ir išmaitinti ne pilnus 
tris milijonus gyventoju. Tačiau, jau ne
priklausomybės laikais, didelė tos tautos 
žmonių dalis gyveno užsieniuose, išblaš
kyti penkių jse pasaulio kontinentuose, 
įžymus lietuviu keliautojas ir žurnalistas, 
Matas Šalčius, vos išgyvenus pirmąjį Lie- 
tuyos nepriklausomybės dešimtmetį, ra
šė knygoje "Svečiuose pas 40 tautu", » 
jog bekeliaudamas visur yra sutikęs ir 
matęs lietuvį, žydę ir žvirblį...Nedžiugi
nantis reiškinys.

Lietuva, nebūdama emigraciniu kraš
tu ir vos tepradedanti ekonominio vysty
mosi pradinę stadiją, reikalaujanti kaip 
tik kuo daugiau kūrybiniu pajėgu ir tau
tinės konsolidacijos, pasireiškė vieninte
liu pasaulyje kraštu, kurio trečdalis tau
tus radosi už savo krašto ribų. Reiškinys 
nenormaius. O tai įvyko dėl daugelio 
įvairiu priežasčių, kurias išaiškinti ir išna
grinėti tektų mums nusikelti bent kele
tą šimtu metu atgal ir pažvelgti: j seno
vės Lietuvos kunigaikščiu laikus, į ju tar 
pusavio kovas už vadovybę, į klastingus 
vieną prieš kitus žygius, į smunkančiu, 
Lietuvos valstybėm galybę, dėl unijas su 
lenkais, dėl tarpusaviniu nesutarimu ir 
kovu, j Lietuvos padalinimą, j baudžia
vos laikus, j bajoru sauvaliavimą ir, paga
liau — lietuviu tautos vergavimą sveti
miesiems. Tik j praeitį pažvelgę, supusi
me musu tautos tragiškus išgyvenimus 
ir tas priežastis, kurios musu tautos bro
lius pavertė emigrantais, kaip žvirblius 
išblaškytus po visą pasaulį.

Musu tikslas, nesigilinti plačiai į praei
ties įvykius ir giliai nenagrinėti tu įvykiu 
pasekmes, tad ir nesiieisime j tolimą pra
eitį, j šimtmečiais užverstus Lietuvos 
krašto istorijom lapus, bet žvelgsime tik 
j tai, kaip, kokiais keliais ėjo ir kaip vys
tėsi lietuviu emigracija Brazilijoje prieš 
šešiasdešimt metu ir kokias pėdsaku žy
mes paliko. Tačiau negalima aplenkti ir 
tylomis apieti reikšmingesnius musu tė
vynės istorijos įvykius, kurie keitė mu
su tautos istoriją ir — kodėl nepasakyti?

- gausiai prisidėjo prie emigracijos pliti
mo.

Šiais 1986 matais sukanku 60 metu 
nuo prasidėjusius lietuviu masinė» emi
gracijos j Braziliją. Mename dar, kaip 
tada ant gimtinės slenksčio atsisveikina
me gimtuosius savo krašto klonius ir 
paskutinį kartą, žvelgdami j tėvu sody
bos vartus, ar tai džiaugsmo ar liūdesio 
pagauti, šuktelėjome, anų laiku klasišką, 
geležinkeliečiu atsisveikinimą, — "Va
žiuojame", - palikome Tėvynę ir jos 
rytmečiais saulėtus sodus. Vilkstinėmis 
išėjome plačiaisiais Atlanto vieškeliais į 
pasaulį, j tolimus, mintimis neaprėptus 
horizontus naujo gyvenimo kurti. Ir 
štai, jau šešiasdešimt metu po svetimu 
dangumi. Jau šešiasdešimt metu nuslin
ko musu gyvenimo Brazilijoj. O kad 
tie metai neliktu istorinė tuštuma ir bū
simiems laikams nepastebėti, tad šiuo 
ir norime tuos dešimtmečius užpildyti, 
įrašydami juos į musu emigranto gyve
nimo ir veiklos istorijos lapus, kad būsi
mos atžalos matytu, suprastu ir įvertin
tu kaip, kokiomis kryptimis ir sąlygo
mis rutuliojosi čia musu gyvenimas ir 
kokie padariniai tapo atsiekti lietuviu 
kolonijoje kultūrinio gyvenimo srityse. 
Būtinas reikalas, taip pat, yra atžymėti 
tos lietuviu tautos dalelės išgyventą 60 
metu epochą Brazilijoj, iškelti prie artė
jančio saulėleidžio slenksčio gęstančios 
epochos musu emigranto gyvenimo ir 
veikios paminklą svetimame krašte, kad 
jisai liktu pavyzdžiu ir ypatingu kelro
džiu ateinančioms kartoms, primindu- • 
mas joms, kas musu praeityje nuveikta, 
ir kas dar liko neįvykdyta, neatsiekta, 
neišgyventa. Seka:

2- Priežastys skatinusius emigraciją.

Spindulio trio per lietuvių Mišias V. Zelinos bažnyčioj

"SPINDULIO" APSILANKYMO 
ĮSPŪDŽIAI

Nepaprastai gerą įspūdį paliko Spin
dulio apsilankymas musu apsnūdusioje 
kolonijoje. Buvo tikra lietuvybės "inžek- 
cija", kuri pasiliks iigai musu visu atmin
tyje.

Spindulio pasirodymas Vila Zelinos 
Seselių salėje liepos 6 dieną,sutraukė di
delę minią žmonių. Paviršutiniai skaitant 
buvo daugiau kaip 600 asmenų- Tokio 
skaitlingo susibūrimo jau seniai neteko 
matyti.

Buvo labai malonu, kad svečiai neap
vylė žiūrovu ir pasirodė tikroje lietuviš
ko meno aukštumoje. Puikiai buvo at
likti visi tautiniai šokiai. Šokėjai puikiai 
pasiruošę. Matėsi daug įdėto darbo, 
kaip šokėju, taip ir mokytoju. Esu tik
ras, kad Spindulys gali būti pavyzdžiu 
visiems, kurie tik praktikuoja šį meną.

Be to pagirtina, kad Spindulys sujun
gė šokiu meną, su dain )S menu. Tai ar 
tik ne pirmas ansamblis, kuris taip gra
žiai suderino šias dvi lietuviško meno 
šakas.

Ponia ONA RAZUTIENÉ yra tikras 
pavyzdys pasišventimo lietuvybei ir lie
tuviškam menui. Nors jau ir nebe visiško
je jaunystėje, bet dirba su nuostabia ener
gija. Jos sieloje pasiliko lietuviškas darbš
tumas ir ryžtas propaguoti lietuviška 
menų ir keiti Lietuvos vardą ir svetimša
liu akyse, nes kuriems teko matyti ir 
čia, Brazilijoje, negalėjo atsigėrėti grožiu 
ir menu to ansamblio pastatymuose.

Garbė Jums, ponia Ona Razutiene ir 
visiems ansamblio dalyviams, kurie su to
kiu pasišventimu, meile ir ištverme, atli
kote beveik trijų valandų pastatyma, ku
riame gražiai buvo suderinta šokiai, daiz 
nos ir muzika. Ir, be to, išvaizda visu šo
kiu dalyviu, kaip mergaičių, taip ir vyru, 
buvo tikrai pasigėrėtina.

Kapit. J. Ciuvinskas
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LITERATŪROS KAMPELIS

Halina Mošinskienė

TĖVAS ŠEIMOJE

Buvo tai praeityje — kai kuriu loty
nu tautu tradicijoje ir dabar tikęs. Šei
mos tėvo autoritetas buvo šalto despo
to galva, išmintis ir valia: Net motina 
nedrįso baudžiamo tėvo ranka vaikui 
duoti savu širdies šilumos ir paguodos. 
Patriarchato epocha.

Siu dienu visame pasaulyje pasikeitė 
gyvenimo — to kasdieninio sistema. Mo
terys išsikovojo savo emancipaciją, da
lyvaudamos gyvenime ne vien kaip 
"produktyvus šeimos aparatas", bet sa
vo gyvenimo santvarkoje, ypač šeimoje: 
'šeimos židinio" priežiūroje, vaiku auk
lėjime, atiduodamos visą dėmesį šeimai, 
ir gal mažiausiai, šeimos tėvui.

Bet, daugumoje — tėvas lieka šeimai 
duondavis, jo pajėgume ir Šeimos 
gerbūvyje. Taip yra ir liks patriarchinia- 
me šeimų tarpe, tuo pačiu lietuviu 
šeimose. Visi mes užgimę gauna
me krikšto vardą ir pavardę tėvo. Vai
kai — mylime jį kai priglaudžia, sūpau
ja, savo geru žodžiu duoda drąsos atei
čiai, savo gal nelengvomis darbo santau
pomis duoda vaikams mokslą, bet jis 
yra vaiku gyvenimo stipriausias šulas, 
kuriame gali atsiremti vaikai, ypač mo
tino netekę. Vaikai, ypač dukterys, sa
vo gyvenimo "lūžiuose", kad ir "šiurkš
ti" tėvo ranka, bet joje yra Dievo Ran
kos šiluma. Tą aš jaučiau visą savo gyve
nimą kol gyvas buvo mano brangus Tė
velis likęs ištikimas Lietuvai ir ten 1960 
m. kovo 11 dieną užmigęs, Panevėžyje. 
Sapnuose jis lanko mane, visada toks 
ramus ir geras..

Tebūnie ir jums visiems, šviesus tėvo 
atminimas "Tėvo Dienoje", kurį atsitik
tinai suradau kun. Juliaus Gailiau., Kuz
micko žodžiuose, čia įduotuose spaudai. 
Susimąstykime, pagerbkime lietuvius tė
vus — mūsų tarpe mielus, Amžinybėn 
išėjusius, bet palikusius sūnus, kurie ir
gi yra šiandieną tėvai ir tuo pačiu rūpes
čiu saugoja savo vaikus nuo gyvenimo 
audru ir lietuviu tautos genocido svetur 
— išeivijoje.

DR. PAULO ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2709 — Conj. 32 
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

TĖVO DIENAI
Kokios dideles buvo tavo rankos, 

brangus tėve: jos pakeldavo mane kaip 
šapalėli ir sūpavo, kad visi paveikslai 
ir langai karusele, sukosi.

Ir kokios gervos buvo jos, tos tavo 
rankos: glostė mano garbanas, nešė i 
namus sunkiai uždirbtus centus, kad 
būčiau pavalgęs ir pasirengęs. Retkar
čiais jos ir baudė mane, kad geru žmo
gumi užaugčiau.

Tavo geros rankos mane kelionei lai
mino.

... Mano rankos glostė tavo tylintį 
veidą nuotraukoje, paskui išsitiesia ir 
susiglaudžia, nes jos dar tebejaučia ta
vo tirpančio delno spūdį; mano virpan
čios rankos pakyla į viršų, meldžiasi už 
tave, tavo vilties išsipildymo meldžia ir 
laimina dėkodamos, atsiprašydamos ir 
ramybę siųsdamos.

Jos, tos mano silpnos rankos, globo
ja tavo šviesų atminimą, tavo meilę, ta
vo kalvarijas.

Ir nuolat už tave meldžiasi, tėve.

Jonas Gailius-Kuzmickas kun.
"Ištiestos rankos"

I A Sveikiname l
WwlrwlF Didžiai Gerbiamą Tėvo Valios vygdytoją,

® misionierių kun. PETRĄ URBAITl, .. |
§ ištarnavusį 45 metus Dievo tarnyboje,

§ linkėdami sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos.
s Sv. Juozapo Vyry Brolija

| GHOPPERIA
AbEJSGHGPP IÍTDA.

CHOPP-PIZZA -QUEIJOS -FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

RuaSOLON 1062- Bom Retiro-Tel. 223-2333
BAISA WABABAgATSABABJiBM&ATsaS.

IR KUR TU LIETUVIU NĖRA?
Pasakoja austru kilmės brazilas, ilgus 

metus gyvençs tarp lietuviu Vila Anas- 
tacio rajone: "Su dviem draugais važi
nėjau Amazonijoj, tyrinėdamas ten au
gančius medžius. Tam tikru metu,plauk
dami Rio Negro upe, apsistojom vienoj 
viloj, kuria vadina Cidade Novo Airão, 
visai prie Roraimos. Musu gidas nuvedė 
j kuklutį medinį namuke — vienintelį 
ten esantį barą. Paprašėjn alaus. Vienin
telė, jau gan senyva, "patarnautoja" 
atsiliepė tam tikra charakturistiška tar
me, kuri ją išdavė:

— Žilata no tem.

- Tamsta, matyt, nesi brazile, - už
kalbino svečias.

— Ne, esu lietuvė...
Tai tas austru kilmėo brazilas ir patie

sė visą savo lietuviu kalbos "žodyną", 
išmoktą Anastacijuj: Labas vakaras. Ge
rai. Kaip einasi? (ir dar kelis kitus žo
džius, "kuriuos čia negražu sakyti").

Moteris sumišo, susijaudinu, ėmė 
verkti. Juk 30 metu kai negirdi lietuviš
ko žodžio. Iš Lietuvos atvykusi, rodos, 
1932 metais. Našlė, be vaiku. Turinti 
tik vieną giminaitį, su kuriuo tačiau ne- 
susirašinėja. Turinti ir kiek žemės - ne
žinanti, kam atiteks...

PAIEŠKOJIMAS
Mariana Lauksas, Cidade Novo Airão, 

Margem do Rio Negro, Amazonas, 
ieško savo giminačio: Dr. Albert Maii- 
noski Lauksas, Av. Pinheiro Machado, 
nr. 3498, Centro de Santos.

Kas ką žinotu, prašoma pranešti ML 
redakcijai.
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INTERVIU SU MISIONIERIUM

Brazilijos, São Paulo, SP. — "Boletim Sale- 
siano" Nr. 4 (1985 m. liep/rugp.) reporterio 
pasikalbėjimas su kun. misionierium PETRU 
URBAIČiU, SDB. Išverstas iš portugalų kalbos 
ir kiek sutrumpintas vertėjo J.E. Petraičio.

R e p o r t e r i s: Po kelių nepasiseku
sių bandymų pagaliau pasisekė pasikal
bėti su kun. Petru UfÍBAlÊIU, salezie
čiu,. lietuviu, kurio gyvenimas pilnas nuo
tykių, vertas atpasakoti šio biuletenio 
skaitytojams.

Kai kun. Urbaitis išėjo iš kalėjimų ir 
buvo 1951 metais ištremtas iš Kinijos, 
JAV-bių "Salesian Missions" biuletenis 
parašė: "Fr. Peter M. URBAITIS, gimi
mu lietuvis, rusas po Rusijos okupacija, 
kinietis pagal įsūnijimą, amerikietis pa
gal kaltinimą. Šiandien jisai be piliety
bes, pasaulio pilietis, registruotas Pary
žiuje N r. 101.909".

Kunigui Petrui sukanka 1986 m. 75 
amžiaus metai, kurių 55 praleido kaipo 
salezietis ir 45 kaipo kunigas. Dėkingas 
Dievui už tą gyvenimą, kurį turėjo, laiky
damas jį neužsitarnauta privilegija.

Primename, kad kun. Petras kalba de
šimt kalbų, labai gerai kultivuoja ir pro
paguoja esperanto kalbą,, kuris išleidžia 
São Paulo mieste biuletenj, vadinama 
"Brazilą Katoliko,Esperanto Bulteno".

Klausimas: Kunige Petrai, Tams
ta nors be tėvynės, kurios nesi matęs 55 
metus, tebesi ir nori likti "lietuvis". Pa
sakokite mums ką n jrs apie savo šeimy
ną ir apie Lietuvą — Katalikišką ir kan
kinę, kaip ji dabar plačiai žinoma laisva
me pasaulyje.

MŪSŲ LIETUVA

Kun. Petras Urbaitis Sau Paulu katedroj 
"Maldos už Lietuvą dienoj". Kairėj - kun. 
Pra. Gavėnas. (Niutr. S. Misiukaitės)

siu, nes tą mėnesį įstojau j Dievo Šeimą 
— Katalikų Bažnyčią — per Šventą Krikš
tą.

Vieniems sunkus bandymas, kitų pri 
imtas su meile, tas išeivių išblaškymas. 
Jis man neleido būti arti, kai mirė devy
ni mano šeimos nariai (net nežinau tikrų 
mirties datų). Bet tatai irgi stiprina viltį 
vėl susitikti mūsų Dangiškoje Tėvynėje.

(Toliau kun. Urbaitis pasakoja apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. Bet kadan
gi ta padėtis laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudos skaitytojams yra gerai žinoma, 
tai vertėjas tą pasikalbėjimo dalį prale.l 
dàia).

K I a u s i m a s: Ar buvo ir tebėra 
Lietuvoje daug pašaukimų j kunigus ir 
vienuoles? Ką galite pasakyti apie savo 
salezietišką ir misionierišką pašaukimą?

Kun. P.U.: Kiekvienas tikybinis ir
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akstinai, kurie mane pastūmė prie galuti
nio apsisprendimo.

(Toliau korespondentas klausinėja 
apie Kiniją, kurioje kun. Urbaitis dirbo 
20 metų kaipo misionierius. Kunigus Ur
baitis pradeda pasakoti apie Kiniją — 
Azijos Milžiną. Vertėjas tą dalį pasikal
bėjimo praleidžia ir grįžta prie kun. Ur- 
baičio biografijos).

K I aais i- m a s: O kodėl Tamsta pasi
rinkote "Slibino Žemę" savo misionieriš
kam darbui? "

Kun. P.U.: Baigdamas novicijatą Villa 
Moglia, Piemonte (Italijoje), paprašiau 
savo viršininkus pasiųsti mane j Rio Ne
gro Misiją,Brazilijoje. Mano vyresnybė, 
kuri jau turėjo visą eilę prašymų į Rio 
Negro ir mažai j Kiniją, patarė man pa
keisti pasirinkimą. Taip ir atsitiko.

Praleidau 20 metų karų, partizanų ko
vų, revoliucijų ir persekiojimų Kinijoje. 
Iš jų dvejus metus, nuo 1949 iki 1951 mė
tų, su broliais komunistais, būdamas na
mų arešte, tris kartus kalinamas, 17 kar
tų tardomas ir pergyvendamas daug nuo
tykių. Kada mano sveikata jau nebegalė
jo priešintis, vadai nutarė mane išteemti, 
net nereikalaudami, kad prisipažinčiau 
buvęs "amerikiečių šnipas", neskaitant 
kitų kaltinimų.

Buvo sunku spirtis prieš priespaudą, 
Tačiau Dievas ir daugelio draugų maldos 
padėjo man šiame ugningame bandyme. 
Mes ir toliau tęsiame pagalbą misionie
riams bet kurioje pasaulio dalyje, taigi ir 
Kinijoje, kurioje dabar vėl atsidaro var
tai misionieriams. Atrodo, kad komunis
tinė Kinija keičiasi geron pusėn. Ji jau ne- 
bepasikliauja brutaliu materializmu. Jai

H
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Kun. P. U.: Dėkoju už klausimą. Visi 
teturime vieną MOTINĄ ir tiktai vieną 
TĖVYNĘ, kurias mylime. Dėkoju Die
vui, kad davė man motiną ANGELĘ 
(jinai tikrai buvo verta to vardo), kuri 
mirė jauna, ir mano tėvą KAZIMIERĄ, 
kuris išlaikė devynių vaikų šeimą.

Mūsų šeimyna iš tikrųjų yra Iietuviš- 
kai-amerikoniška, nes iš 9 vaikų Penki 
sūnūs ir dvi dukterys gimė USA. Atsira
do du blokai brolių, atskirtų nuo vienas 
kito geležine uždanga, o tai dėl dabarti
nės politinės laisvės stokos.

Buvau priešpaskutinis gimęs Lietuvo
je, ŠEDUVOS parapijoje ir valsčiuje 
1911 metais. Nežinau tiksliai, ar gimiau 
vasario 15 d., ar kovo 15 dieną. Aš lai
kau kovo mėnesį antrojo gimimo mene-

CURSO '
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tei.273-0338

dvasiškas pašaukimas paprastai turi savo reikalingas dvsinis pasikėlimas, 
šaltinį motinos širdyje ir jos maldose, u 
taip pat sąmoningai tikinčios šeimos ap
linkumoje. Mano motinos pageidavimas 
turėti sūnų dvasiškį buvo žinomas. Net 
viena prekybininkė-žydė išpranašavo: 
"Jūsų Petriukas bus kunigas , todėl ver
ta išleisti kiek daugiau pinigų perkant 
jam naują kostiumą".

Kada aš lankiau gimnaziją, sužinojau 
apie Lietuviško Saleziečių Instituto Ita
lijoje buvimą. 1928 metais aš, su dar 30 
lietuvių aspirantų, išvykau j tą šalį. Gim
nazijos kapeliono patarimas, o taip pat 
vieno draugo pakvietimas buvo galutini 
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VIKTORAS LUKAVICHIS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118- TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

Klausimu s: O ką pasakysite apie 
vadinamą "kultūrinę revoliuciją"?

Kun. P.U.: Kultūrinė revoliucija, ku
ri tęsėsi maždaug 10 metų, pasibaigė re
voliucija be kultūros ir prieš kultūrą, 
despotiškiausiu ir gėdingiausiu būdu, 
kurį galima tiktai įsivaizduoti. Ji nė 
kiek neatsižvelgdavo j asmenis, įstaigas* 
ir tradicijas, vertas didžiausios pagarbos. 
Tai buvo legalizuotas teroras. Dabar su 
dideliu įsitempimu Kinija stengiasi pa
taisyti tą didelę žalą, kurią padarė ši ne
lemta revoliucija.

K l a u s i m a s: O kaip su "Patrioti- 
ne-Tautine Kiniečių Bažnyčia"?

Kun. P.U.: Si savaranki, patriotinė 
bažnyčia, priverstinai įsteigta Kinijoje 
sukėlė daug nerimo 4 milijonų kiniečių 
katalikų tarpe. Atsirado nemažai tvirtos 
katalikų tikybos kankinių, jų tarpe ma
no buvęs Šanchajaus mokinys PETRAS 
YE' . (b.d.!



MŪSŲ ŽINIOS
RUGPIŪClO MĖNESIO 

GIMTADIENIAI!
Sveikiname savo narius, kurie šven

čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.
04/08 Elaine Cristina Kozakas

Mugila
06/08 - Zenia Žukas Ferrari
08/08 - Jonas Jodei is
09/08 - Margarete Bumbles 

Steponaitis
11/08 - Antanas Dütkus
12/08 - Marijona Polgrimas Magila 
14/08 - Silvia Bendoraitis Machado 
14/08 - Elena Pupelis
15/08 - Marijona Jakiunas
20/08 — Sonia Žukas
24/08 - Albinu Ambrozevičius
24/08 - Angelina J. Tetarūnas 
25/08 - Vytautas Tumas
26/08 — Helenice Kairys Collela 
31/08 - Austina G. Stonis

Stankevičius
Lietuviu Sąjungą-Aliança 

Valdyba

PROGRESUOJA SPAUDOS DARBE
Alfonsas Kublickas veda “Diário do 

Grande ABC" skelbimų skyrių. Kad 
darbas būtų skiandesnis ir patrauklesni 
užrašai, įsigijo nuosava aparatų su ke
liom dešimtim skirtingų raidynų.

P. Alfonsas mielai ir kompetetingai 
bendradarbiauja ir lietuviškoj spaudoj 
bei įvairiuose lietuvių renginiuose.

MUSU LIETUVA

PRASMINGAI ATŠVĘSTOS 
SUKAKTYS

Malonu pastebėti, kaip tautiečiai 
stengiasi, Sąmoningo Tikėjimo Metų 
sąjūdžio paskatinti, krikščioniškiau 
švęsti įvairias sukaktis ar šeimyninio 
gyvenimo įvykius. Juk kviesti j šeimy
ninę šventę ne tik gimines, draugus, bi
čiulius, o ir patį Dievą, nėr ko gėdytis 
ar bijoti pasirodytr'susenusiu, atsiliku
siu, riepažangiu; priešingai, tai tik savęs 
ir šeimos paaukštinimas ir tikro sąmo- 
ningumo įrodymas. Juk ar gali būti di
desnė garbė, kaip turėti Dievą savo sve
čiu? O Dievas, jei krikščioniškai pa
kviestas, tikrai ateina j svečius. Ir nea
teina tuščiom rankom..

paskutiniu metu, ‘iepos 26, pu pa
maldų šv. Kazimiero koplyčioj už Jo- 
teikų ir Galvão šeimos mirusius, Julija 
ir José Gaivão pakvietė ne tik choris
tus bei kitus Mišių dalyvius j naujo na
rnoj įkurtuves, u ir kunigų tų naujų na
mų pašventinti.

Rugpiūčio 3, Lituanikoj, Aifunsa^ 
Petraitis minėjo savo gimtadienį. Ir ten 
sukvietė svečių — ir buvo gražius vaišės 
gaivinančiu] Lituanikos gamtoj. Bet 
prieš visa tai, varpui gaudžiant visai 
apylinkei, visi susirinkom j koplyčių,su 
pačiu Dievu pasidalinti šventės jausmais.

Stenkimės, ypač ruošdamiesi Lietu
vos Krikšto jubiliejui, ir kitoms asme
ninėm, šeimyninėm, visuomeninėm 
šventėm uždėti ir krikščionišką antspau
dų. Juk ar nesam krikščioniškos tautos 
vaikai? .
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MOŠŲ MIRUSIEJI
MAGDALENA MAKARAVIČIENĖ

Gimė 1904.X.22 - Marijampolėje. 
Atvažiavo j Braziliją 1929 metais.

Daug metų gyveno Vila Zelinoje, vi
sada dalyvaudavo, kur buvo lietuviškai, 
mišiose ir parengimuose, labai mėgo 
giedoti ir dainuoti, buvo linksmo būdo.

Prieš maždaug 40 metų persikėlė gy
venti j Vila Lucinda — Sto. Andrė. Ten 
dalyvaudavo mėnesinėse lietuviškose 
mišiose, ir pakol sveikata leido važiuo
davo dažnai j Vila Zelina ir Sv. Kazimie
ro parapiją.

Turėjo cukraligę. Prieš 3 metus susi
laužė koją, ir jau mažai galėjo iš namų ‘ 
išeiti. Užaugino dvi dukras, Aldoną ir 
Albiną, kurios lietuviškai išauklėtos ir 
anūkės turėjo lietuviškai išmokti, nes 
kitaip Magdalena su savo vaikais nekal
bėjo. Kai gaudavo Mūsų Lietuvą, anū
kė paskaitydavo, nes pati buvo beveik 
visai apakusi.

Nuliūdime Ūko dukros Aldona ir Al
bina; žentai Gumercido ir Roberto; 
anūkai: Laimė, Saulė, Suzi, Suely, Ro
sa, Gloria, Sérgio, Oduvaldo P-ui o ir 
Pedro; proanúkai: Denis, Jean, Joice fr 
Eloisa; Lietuvoje sesuo su šeimų ir kitos 
giminės.

Buvo pašarvota Camilopolis kapinių 
šermeninėje. Kun. Pr. Gavėnas atlaikė 
mišias prie karsto, ir lydima šeimos, kai
mynų ir draugų (ių) palaidota tose pa-' 
čiose kapinėse kur turi šeimos kapą.

7-tos dienos mišios buvo antradieni 
rugp. 5 d. 19:30 vai. S. Camilo Bažny
čioje.

VALIO! ILGIAUSIŲ METŲ!
Bronius Budriūnas



VEIKLOS KALENDORIUS
Rugpjūčio mėnuo
1. Pirmo mėnesio penktadienis: naktinė 

udoracija (20 vai.) Petro Perkamo 
Namuose.

3. Bendros Jubiliejinės Maldos diena
10. Tėvo diena
15. Paminėjimas Dievo Motinos Pažais 

lyje tr Krekenavoje)
i7. Žolinė. Tėvo diena Sąjungoje
24. Sąmoningo Tikėjimo Metu progra

ma - Kunigo diena šv. KaJmiero pa
rapijoj.

27. (Vilniuje šv. Kazimiero kūno perkė
limas - šv. Kazimiero, kaip ypatingo 
lietuviu jaunimo globėjo,šventė)

BOSIMOS LIETUVIŲ IŠKILMĖS 
ROMOJE

Vysk. P. Baltakis, dalyvavęs latviu iš 
kilmėse Romoje, Šv Tėvo buvo pa
kviestas vakarienei, kurios metu aptarė 
Lietuvos krikščionybės sukakties iškil
mes Romoje 1987 m. birželio 14 d. 
Norima, kad tos iškilmės būtu didingos. 
Apie pasiruošimą joms teiravosi J^nas- 
Paulius II ir išreiškė norą, kad kuo dau
giau lietuviu dalyvautu tose iškilmėse.

Iš patikimo šaltinio sužinotu, kad 
vyskupo P. Baltakio priėmime pas Šv. 
Tėvą Jona-Pauliu 11 buvo aptarta ir arki
vyskupo Jurgio Matulaičiu paskelbimo 
palaimintuoju iškilmė, kuri bus sujung
ta su Lietuvos krikščionybės sukakties 
iškilme Romoje 1987 m. birželio I4 d. 
Paruošiamoji beatifikacijos byla seno
kai baigta ir laukiama tik paskutinio ak
to, būtent Šv. Tėvo oficialaus paskelbi
mo, kuris jau pažadėtas.

Po to pasimatymo su Šv. Tėvu buvo 
girdėti sugestija, kad Lietuvos krikščio
nybės sukakties proga 1987 m. Romoje 
būtu surengtas tarptautiniu pobūdžiu 
akademinis semmaras„kuriame būtu 
gvildenami krikščionybės keliai į Lietu
vą tarptautinėje plotmėje. Esą toks semi
naras galėtu būti panašus j Romoje su
rengtąjį latviu iškilmių progų. inf.
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LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

MŪSŲ LIETUVA

ARK. J. MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJA

Arkivyskupas JURGIS MATULAI- 
TIS-MATULEVIÚIUS. švento gyve
nimo vyras, kurio beatifikacijos 
byla Romoje eina prie pabaigos ir 
laukia Šv. Tėvo paskelbimo

RUOŠIAMA KELIONĖ | ROMĄ
Lietuvos krikščionybės jubiliejau» 

komitetas Čikagoje praneša:

Ru jšiame keliones j Romą,,švęsti mu
su 600 metu Krikščionybės jubiliejų-

Numatyti įvykiai:
1- Popiežiaus Jono Pauliaus II audien

cija lietuviams.
2- Šv. Tėvo sekmadieninės mišios Šv. 

Petro bazilikoje.
3- Arkivyskupo J. Matulaičio beatifi

kacijos iškilmės (trys dienos).
4- 600 metu. Krikščionybės jubilie

jaus akademija Romoje. Ruošia Romos 
komitetas.

5- Iškilmingas banketas birželio 17 d. 
Romos pilyje, Castel Sant'Angelo, su 
Vatikano atstovais. Yra galimybė, kad 
ir Popiežius atsilankys. Salė talpina 
2.000 asmenų.

6- Lietuviškojo religinio meno paro
da, Castel Sent'Angelo galerijoje.

Skridimo kaina iš Čikagos'$650, iš 
Los Angeles S150 brangiau. Iš Bostono, 
New Yorko, Torontu $50 pigiau.
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ , 
š. m. birželio 14, maldos dienos pro- i 

ga, Lietuviu Kataliku Religinė Šalpa iš- ; 
statė naują Lietuvos kenčiančios Bažny 
čios ir pogrindžio spaudos parodą Tėvu ‘ 
Paulinu vedamoj Čestochovos Marijos 
šventovėje Doylestown, Pennsylvanijoj. 
| šventove suvažiavo 3000 maldininku 
iš rytinio JAV pakraščio melstis už Lie
tuvą. Dauguma dalyviu buvo lietuviu kil- » 
mes, nors ir dalyvavo nemažai kitatau
čiu svečiu-

i . . . i
Maldos diena uz Lietuvą sumaniai au- 

organizavo Tėvas Timotiejus Burkauskas, 
36 m. amžiaus Paulinas vienuolis, talki
nant Philadelphijos Lietuviu Bendruome
nei, Nekalto Prasidėjimo seselėm, Lietu- ! 
vos Vyčiams ir Lietuviu Kataliku Religi- • 
nei Šalpai. J

Maldos dienos proga, Philadelphijos * 
vyskupijos laikraštis atspausdino straips
nį apie dabartinę Lietuvos būklę užvardirį 
tą "Golgota Lietuvoj". Savaitę anksčiau 
buvo atspausdintas Philadelphijos kardi- ' 
nolo laiškas apie maldos dieną už Lietu- ’ 
vą, kuris buvo perskaitytas visose Phila- f 
delphijos parapijose. Jame jis paskelbė 
birželio 14 maldos dieną už Lietuvą.
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SIU SĄMONINGUMU 1986 METU 
PROGA

PAKILKIME DVASIOJE

Tikriausiai 
esate įsijungę

MALDOS VAJŲ, 
ar ne9

Isijungimas MAL
DOS VAJUN lais
vas ir asmeniškas 
apsisprendimas. Ga
lima jungtis pavie
niui, mažose grupe
lėse ar prganizuo- 
jant specialias pa
maldas.

V. Gytis :

AK, BUKO LAIKAI

Ak buvo laikai
Ir gimtines laukai ;• ... ,
\uo musų dainų juk skambėjo 
Ūkanoto dangaus 
-U'vs mūsų niekada neregėjo.

Kilniai plauke daina.
Kaip giedrioji diena, 
l darbų mus meiliai ji kvieti.
O po darbo sunkaus 
Melsvas tolis dangaus 
Ir mėnulis kelia mus Iviete.

Pavargę kovose 
Ir kovų audrose *
Mes traukėme dainą galingą. 
Mus žygi kiekviena 
Kūrėjas kasdieną 
Laimino ranka stebuklinga.
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MŪSŲ ŽINIOS
"STREIKAS" MUSU LIETUVOJ

Užėjo, atrodo, streiku gadynu visur. 
Ji neapleido nei "MUSU LIETUVOS". 
Tab musu neva spaustuvininkas, vieną 
dieną, užbaigęs darbą, atnešė spaudinius, 
ir, nei iš šio, nei iš'to, trenkęs ant stalo 
raktus, tarė: "Išeinu. Daugiau neateisiu". 
Ir, be jokio pasiaiškinimo, pranyko.

Nesurasi spaustuvininko taip sau ant 
gatvės. Ir kokį kitą prisišaukti nelengva, 
ypač gi likus be greitesnio susisiekimo 
priemonių-

Esam dėkingi Alfonsui Kublickui,ku
ris}, atidėjęs j šalj savo svarbius įsiparei
gojimus "Jornal do grande ABC" skel
bimu skyriuj ir palikęs savo klientus, pa
šventė nemažai laiko, ir kantrybės, nau
joj "profesijoj" — ir,šiaip taip išėjo ML 
26 numeris.

Suradom kitą, jauną spaustuvininką, 
profesionalą. Jis tačiau tegalės ateiti 
tik užbaigęs savo darbą nemažoj firmoj, 
taigi "laisvu laiku", dirbdamas viršva
landžiais.

Ar jis ištvers?
Ir ar mes jštengsim jį "palaikyti"? 

Juk ir "naktinis darbas" reikalauja atly
ginimo.

O kiek gi tu MUSLJ LIETUVOS skai
tytoju? Ir kiek tu prenumeratorių,ku
rie vargais negalais išstena tuos 150 kru- 
zadu? Ir kiek ju atsilikusiu su prenu
meratos mokesčiu ( kai kurie jau net 
keli metai kai "neatsimena" susimokė
ti). Ir vadinamųjų "Garbės Leidėju" at
sarga jau išseko (kaip išgaravo jautiena 
brazilą mėsinėse)...

O tokiai, kaip Brazilijos lietuviu ko
lonija, juk nebūtu visiškai sunku suda
ryti gan tvirtą SPAUDOS F O N- 
D Ą, kuris nors finansiniai garantuotu ' 
musu vienintelio laikraščio išsilaikymą.

"Kazimierinis Fondas;', vieno asmens 
iniciatyva, klausimo nei$riša. Gali ta
čiau būti geros valios ženklu. Ir paskata 
kitai, platesniai, iniciatyvai.

>r

"Kazimierinis Fondas", pradėtas vie
no asmens iniciatyva, daug nežada, ir 
viso klausimo neišsprendžia. Tačiau gali 
būti nors geros valios ženklu. Ir paska
ta kitai, platesniai ir tvirtęsniai, iniciaty
vai.

Tad, vyrai (ir moterys), pajudinkim 
žemę! (KPG)

VERTINGA DOVANA
P. Ona Šimonienė padovanojo lietu

viu archyvui 126 metų senumo giesmių 
knygą (kantičkas). Knyga redaguota ir iš
lepta Vyskupo Motiejaus Valančiaus.

Um personagem de Dostoievsky, 
trąduzindosua inquietação intelec
tual, colocou a seguinte questão: po
de um homem culto do século XIX 
ere? em Deus? Superado como pare
ce estar o ateísmo militante, a mes
ma-pergunta cabería em relação aos
acontecimentos de Medugorje, na 
BÔ$nia,ao sul dalugosiávia e ao fíõF 
te <įa Albânia: pode um homem me- 
dianamente culto deste final do sé
culo XX acreditar em aparições da 
Virgem Maria? Interessante dotar 
que a mesma pergunta já fora f^rmu- 
lada este século, ao redor das ápari-
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savo vyro PETRO RUTKAUSKO 5-tu mirties metiniu proga 
Dėkojame dosniai ML-vos rėmėjai ir primename Viešpačiui 
a a Petra Redakcija ir administracija

TAUTOS ŠVENTĖ
Si line

RUGSĖJO

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

16,00 valandą

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI

PROGRAMA: Procesija ir Mišios
Žurnalisto Hélio Damanfe paskaita 
Arbatėlė ir suneštinės vaišės

O ESTADO DE S. PAULO — 13 *
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Mfovimento tleligtos® 
. .............................................Ilin......

Depois de Lourdes e de
Fátima,ves de Medugorje

**rf*wh

deter A menina teye, nos calcanha
res, o seu Javert, ną pessoa do comis5- 
sário de Lourdes. Em Fátima, por 
sua vez, as aparições esbarraram na 
novel República portuguesa, ferre? 
nhamente anticlerical. Os registros 
da delegacia de Leiria o comprovam.

Paskaita su skaidrėmis apie Švč. Ma
rijos apsireiškimus, vykstančius Medjur 
gorje, Jugoslavijoįj, laikys O ESTADO 
DE SÃO PAULO žurnalistas, Hélio Da
ma rite.
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