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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
LKB KRONIKA

NAUJAUSIO KRONIKOS NUMERIO 
APŽVALGA

Vakaruose gautas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 70-sis numeris, pasi
rodęs šiemet balandžio 23 dienų ir ski
riamas velioniui kunigui J. Zdebskiui. 
Išviso' 27 mašinraščio puslapiai.

Numeris pradedamas padėka Jo Šven
tenybei popiežiui Jonui Pauliui Antra
jam už dėmesį Lietuvos Bažnyčiai, svei
kinimus lietuvių kalba ir rūpestį visais 
musų Bažnyčios reikalais. Drauge reiš
kiama gili pagarba ir nuoširdus atsidavi
mas bei ištikimybė Šventajam Sostui.

Devynis puslapius užima skyrelis "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia neteko dar vie
no uolaus kunigo". Tai šiemet vasario b 
dieną tragiškai žuvusio Rudaminos para
pijos klebono kunigo Juozo Zdebskio 
nekrologas ir laidotuvių aprašymas.

Kronika pažymi, kad tarybiniai šalti
niai, pranešdami apie kunigo Zdebskio 
tragiška mirtį, nepateikė išsamios infor
macijos. Nė vienu atveju nebuvo nurody
ta (avarijoje dalyvavusio) penvežio vai
ruotojo pavardė. Tassas nieko neprane
šė apie tariamai lenkiamo automobilio 
numerį bei keleivius, nors tas automobi
lis "galėjo būti avarijos priežastimi ir vai
ruotojas nelaimės liudininku". Toliau 
Kronika-rašo: "Kunigo Broniaus Lauri
navičiaus pastūmimas po sunkvežimio 
ratais, sadistiški kunigų Šapokos ir Ma
žeikos nužudymai, Lietuvos Helsinkio 
grupės likvidavimas, pastangos bet kokia 
kaina sunaikinti Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komitetą, nuolatiniai saugumo 
išpuoliai prieš kunigą Zdebskj leidžia da
ryti prielaidą, kad ši avarija nebuvo atsi
tiktinė, bet rūpestingai suplanuotas ir 
įvykdytas smurtas, juo labiau, kad buvo 
įvairiai trukdoma atsiimant kunigo Zdebs
kio lavoną bei asmeninius jo daiktus.Po 
avarijos Juozo Zdebskio "Žiguliai" bu
vo nugabenti į Šalčininkų autoinspekci
ją ir iškrėsti".

Kunigas Zdebskis buvo palaidotas va
sario 10 Rudaminoje didelės tikinčiųjų 
minios, dalyvaujant Šimtui kunigų ir 
dviem vyskupam. Spausdinamos mintys 
iš kalbų, pasakytų per laidotuves. Vie
noje jų sakoma: "Kunigo Juozapa Zdebs
kio žemiškas kelias baigėsi. Avarijoje 
pralietas kraujas lai bus kaip gaivi rasa 
dirvonuojančiuose pietuose Lietuvos 
Bažnyčios ir tikinčiųjų gerovei".

Trumpoje biografijoje pateikiami ve-
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Prie įėjimo į garsųjį Kryžių kalnų Lietuvoje rymantis Rūpintojėlis su iš
pjaustytais poeto J. MARCINKEVIČIAUS žodžiais: “Ašara Dievo aky, nieko 
tavęs neprašau, Lietuva, ką tu veiki? Tik nenutildama šauk, volunge šauk 

| ąžuole, akmeniu kelio gale ...” Nuotrauka gauta iš Lietuves

lionio kunigo Zdebskio veikios duome
nys. Aprašymas baigiamas Eucharistijos 
Bičiulių atsisveikinimo kalba.

Straipsnyje "Kada ir kuo baigsis šan
tažas? " rašoma apie Skaudvilės klebo
no kunigo Jono Kaunecko pernai ir šie
met patirtus persekiojimus, kurie rodo, 
kad prieš šį Tikinčiųjų Teisėms ginti ka
talikų komiteto narį steigėją vedama 
KGB keršto kampanija. Kronika prilei
džia, kad gal net pianuojumas ir susido
rojimas.

Skalbiami du Panevėžio vyskupijos 
kunigų raštai Lietuvos vyskupams ir vys
kupijų valdytojams ir generalinėm sekre
toriui Gorbačiovui. Juose reiškiamas rū
pestis Lietuvos katalikų Bažnyčias atei
timi, keliamos tikintiesiems daromos 
skriaudos ir prašoma jas atitaisyti. Abu 
raštus pasirašė 127 iš 130 tuo metu buvu
sių Panevėžio kunigų. Tai įspūdingas ku
nigų vieningumo pavyzdys.

Skyrelyje "Teismai, kratos, tardymai" 
rašoma apie pernai nuteistą Novosibirs
ko kunigą Svidnickį ir skelbiami praneši
mai iš Panevėžio ir Viduklės.

Pateikiamos tremtinio Gintauto Ieš
manto, kaliniu kunigo Sigito Tamkevi- 
čiaus ir Jadvygos Bieliauskienės laiškų 
ištraukos, kuriuose atsispindi ju sunki p< 
dėtis. •

Kronika dėkjja Amerikos pabaltiečių 
lygai už jai paskirtą premiją. Tai esąs "vi 
sos mūsų Tautos pastangų, kovos ir ken
tėjimų įvertinimas ir kartu paskatinimas 
dar uoliau dirbti ir aukotis. Kronika tuip 
pat dėkoja išeiviams, kurie remia jos pa
stangas. Daug reikšmingų faktų skelbia
ma nuolatiniuose Kronikos skyreliuose 
"Žinios iš vyskupijų" ir "Sovietinėje mu 
ky kloję".

Kronikos 70-sis baigiamas priminimu: 
"Lietuvi, atmink, kad kunigas Alfonsas 
Svarinskas, kunigas Sigitas Tamkevičius, 
kunigas Jonas Matulionis, docentas Vy
tautas Skuodis, Viktoras Petkus, Jadvy
ga Bieliauskienė, Liudas Dambrauskas, 
Balys Gajauskas, Gintautas Iešmantas, 
Vladas Lapienis, Romas Žemaitis, Julius 
Sasnauskas, Povilas Pečeliūnas ir kiti ne- 
s’a nelaisvės pančius, kad tu galėtum lais
vai gyventi ir tikėti". (LER)
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VLIKAS KVIEČIA LIETUVIŠKAS 
ORGANIZACIJAS PASITARIMUI l

VLIKAS kviečia lietuvišku organiza
cijų pirmininkus ar ju atstovu^ dalyvau
ti š.m. rugpjūčio 23 d. 10 v. ryto Cieve- 
lande, Lietuviu Namuose šaukiamame 
bendrame pasitarime kaip pristatyti Lie
tuvos reikalus š.m. lapkričiu 4 d. Vieno
je, Austrijoje, prasidėsiančioje Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijoje. Vienoje bus peržiūrėta kaip 
buvo vykdomi 1975 m. Helsinkio Baig
minio Akto nuostatai. Šiai konferenci
jai pasirengti vyko ekspertu pasitarimai 
Ottavoje (žmogaus teisės), Budapešte 
(kultūrinis bendradarbiavimai, ir Ber
ne (ryšiai tarp žmonių), bei Stokholme 
(pasitikėjimo tarp valstybių stiprinimas).

Pasaulio Pabaltiečiu Santalka, kuriai 
dabar pirmininkauja dr. K. Bobelis,yra 
nutarusi Vienos konferencijos metu, lap
kričio 4 d. surengti pabaltiečiu demons
traciją Sv Stepono aikštėje, o sekančių 
dieną spaudos konferenciją. Demonstra
cijose kalbėti jau yra sutikę Jean Marie 
Daillet, Prancūzijos parlamento narys, 
Europos ir Pasaulio Krikščioniu Demo
kratu Unijos vice-prezidenta^, ir švedas 
Per Ahlmark, buvęs Švedijos parlamen
to narys 1967-1978. Abu buvę Kopen
hagos Tribunolo teisėjai. Demonstraci
jose taip pat dalyvaus Vasario 16 Gim
nazijos mokiniai ir išpildys lietuvišką 
programą.

Praėjus vienuolikai metu nua Helsin
kio Baigminio Akto pasirašymo, padė
tis Lietuvoje dar daugiau pasunkėjo. 
Lietuvos Helsinkio Grupė ir Kataliku 
Teisėms Ginti Komiteto nariai įkalinti 
ar nužudyti. Todėl ypatingai svarbu, 
kad Vienoje įvyksiančioje demonstraci
joje dalyvautu galimai daugiau lietuviu.

Lituanistikos Katedra
Mieli Pasaulio Lietuviai •

Padėkite baigti penkis metus trukusį 
Lituanistikos Katedros steigimo darbą 
ir iki šią metu rudens surinkti likusius 
55,000 dol.

1981 metais pasirašėme sutartį su 
Illinois universitetu Chicagoje, įsteigda
mi pirmąją ir amžiną Lituanistikos Ka
tedrą laisvajame pasouiyje su 750.000 
dol. fondu ("endowment"). Pat* univer
sitetas skyrė 150,000 doi., o mes pasi
žadėjome, kad pasaulio lietuviai per 5 
metus surinksime 600,000 dol.

Pusę tos sumos įmokėjus l 300.000 
doi./, 1984 metu rudenį pradėjo veikti 
amžina Lituanistikos Katedra su pirmai
siais 3 aukštojo lituanistikos mokslo as
pirantais ("graduate students"), siekian
čiais magistro ir daktaro laipsniu. Jai va
dovauja profesorius dr. Bronius Vaškelis. 
1986 metais lituanistikos mokslo laips
nių siekia jau 9 aspirantai.

Sėkmingai veikianti Lituanistikos Ka
tedra yra didžiulis mokslinis ir kultūri
nis laimėjimas, garbė ir pasididžiavimas 
ne tik išeivijos lietuviams, bet ir visai lie
tuvių tautai. Ji rodo pasauliui mūsų mei- 
ię lietuviu kalbai, moksiui, kultūrai ir pa-
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siryžimą visokiais būdais kovoti už Lie
tuvos laisvę.

Daugelio lietuvių darbo, pasišventimo 
ir aukų dėka iki 1986 metu liepos mėne
sio iš 2,570 asmenų ir organizacijų pasau
lyje pinigais ir pažadais Lituanistikos Ka
tedros fondas gavo apie 545,000 dol. 
(įskaitant šiais metais JAV Lietuviu Fon
do paskirtus 20,000 dol.). Trūksta tik 
apie 55,000 doi.

Dar kartą prašome geraširdžių lietu
viu ir organizacijų padėti visu bendromis 
jėgomis surinkti likusius 55,000 doi. Vi
si aukotojai bus įamžinti, jų vardai ir pa
vardės ar organizacijų pavadinimai įrašy
ti j Lituanistikos Katedros garbingą au-, 
kotojų knygą. Paaukoję 50 dol. ar dau
giau gaus specialius padėkos diplomus. 
Paaukpję 500 dol. ar daugiau bus įrašyti 
į Lituanistikos Katedros garbės ientą 
Illinois universitete Chicagoje. Visiems 
aukotojams iš anksto dėkojame.

Visos aukos Lituanistikas Katedrai 
gali būti nurašytos nuo pajamų mokes
čių'JAV ir Kanadoje ("tax. deductible" 
ID N°. 36-3097269/. Prašom aukas rašy
ti LITHUANIAN WORLD COMMUNI
TY FOUNDATION vardu ir siųsti j PLB 
raštinę šiuo adresu:

LITHUANIAN WORLD COMMUNI
TY FOUNDATION
5620 So. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636 USA

Vytautas Kamantas
PLB Fondo Pirmininkas

Nijolė BsLariené
PLB Fondo reikalų vedėja

Juozas Lukas
PLB Fondo iždininkas
1986 metų liepos mėnuo

JAUNIMAS KVIEČIAMAS 
DALYVAUTI IŠVYKOJE f VIENĄ

S. m. lapkričio mén. V LIKO ruošia
moje išvykoje j Europą lietuviu jauni
mas kviečiamas dalyvauti ir aktyviai pa
sireikšti Europos Saugumu ir Bendra
darbiavimo Konferencijos atidarymo 
metu vyksiančioje demonstracijoje bei 
kituose parengimuose. Kiekvienai jau- 
nuolei-iui skiriama $250 finansinė para
ma nustatytomis sąlygomis. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti ir Londone įvyk
siančiame VLIKO Seime (lapkričio 7-9 
d.)

(ELTA)

CIRURGIO&S dentistas
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - 1° and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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ANTANAS DUTKUS

P9 ŽF.ŠIASDEŠIMT METIĮ
Lietuvių Emigracijos Biraziiijon

— Sešiasdesisotoežkši Paminėti —

2 - PRIEŽASTYS SKATINUSIOS 
EMIGRACIJA

Nuo seniausių laikų lietuviai nesiten
kino savo krašto ribose. Kas juos varė 
iš savo žemės šalintis svetur, kada jie 
pradėjo keliauti j svetimas šalis, tiksliai 
nustatyti labai sunku, net neįmanoma, 
žinome tik, kad tai siekia labai tolimus 
praeities laikus. Randame ženklų ir sve
timų kraštų užuominų net iš XIII šimt
amečio apie lietuvių bastymųsi tai vieno
je, tai kitoje pasaulio šalyje, kur yra pa
likę, vienur didesni, kitur mažesnį, at
garsį anų laikų pasaulyje. Tai buvo reti, 
atsitiktini ir mažai pastebimi išvykimai 
iš savo sodybų. Didesniais kiekiais lietu
vių iškeliavimas iš savo krašto pradėjo 
reikštis naujaisiais laikais — XIX amžiaus 
pabaigoje ir XX pradžioje.

lš$vetimos spaudos užuominų ir viso
kių pasireiškimų, kur minimi yra lietu
viai ir jų istoriniai pėdsakai, dėl įvairu
mo, pastebėsime čia uštiktas lietuviško
je ir braziliškoje spaudoje istorines prie
laidas apie lietuvių ryšj ir istorinį vaid
menį kitų šalių gyvenime.

Lietuvių laikraštis “Europos Lietuvis“ 
leidžiamas Londone, Didžiojoje Britani
joje, remdamasis Enciklopedija Britani- 
ca, paduoda mums nežinomų faktų ir 
neįtikėtinų dalykų, Vokietijoje, esu, yra 
kunigaikščių pilių, kur galima užtikti 
senienų, simbolių, relikvijų iš Gedimino 
laikų ir spėjama, kad kadaise tenai būta 
gediminaičių ir jų ainių. Enciklopedija 
Britanica 4-tame tome rašoma apie Ru
sijos carienę Kotryna, esą, ji lietuvių kil
mės. Šitoji lietuvių gyvenimo istorinė 
nuotrupa šitaip aprašyta:

“IVbrta Skovronskaitė likimo vėtrų 
buvo nublokšta j kunigaikščio Menšiko- 
vo dvarų. Carui Petrui Didžiajam ji pati
ko ir buvo įjungta j dvarų. Morta suge
bėjo įtikti carui. Ji ištvermingai glalyva- 
vo jo karo žygiuose, nepabūgo ligų ir ne
patogių karinių stovyklų gyvenimo sąly
gų ir pavergė didįjį carų, kūrėjų ir karį. 
Žmonai mirus, caras vedė Mortą, suteik
damas jai Kotrynos vardų. Ji išbuvo ke
lis metus cariene, o po Petro mirties, 

septynerius metus — visos Rusijos impe- 
ratoriene...“

Kas sekė “Globo“ televizijoje leidžia
mų kelias savaites filmų “Petras Didysis“, 
nugirdo, kaip Morta pasisakė generolui 
Menšikovui, kad ji esanti iš Pabaltijo 
kmšto ir totorių buvo pagrobta ir su ki
tomis moterimis išgabenta, gal būt į Ru
sijos gilumų ar totorių žemę.

Ne mažiau įdomus dar vienas faktas, 
patirtas iš braziliškos spaudos, kuriuo 
norima pailiustruoti senovėje lietuvių 
klajones po svetimus kraštus.

Po spalinės 1917 m. rusų revoliucijos, 
tremtinys, žymus istorikas ir žurnalistas, 
Conde Emmannud Benigsen, polemizuo
damas su kolegomis dėl vykstančio antro
jo pasaulinio karo ir dėl reiškiamų simpa
tijų vokiečiams iš rusų pabėgėlių pusės, 
tikslu atkurti revoliucijos sugriautų Ro
manovų dinastijų, 1942 m., rašydamas 
brazilų spaudoje “O Estado", įrodinėjo 
istoriniais daviniais, jog Romanovų dinas
tija, kuri šimtmečius valdė didžiųjų Rusi
ją, nėra vokiečių monarchų, bet lietu- 
v i u kilmės padaras. Autorius sako: Ro
manovų dinastijos kūrėjas buvo Kambi- 
la XIII šimtmety. Jis buvo nepriklauso
mo lietuvių krašto, Prūsijos, pilietis.Kam
blius ainiai keitė savo pavardes — Kambi- 
la, Kobiliné, Kockiné, Furief ir XVI 
šimtmety, kada Romano Fiurevo duktė 
ištekėjo už Jono (Žiauraus), prasidėjo 
Romanovų dinastijos era, kuriai padarė 
galų Spalio Revoliucija.

Iš svetimų šaltinių čia pavaizduotos 
užuominos liudija, jog lietuviai, savo no
ru ar prievarta, palikę savo gimtąjį kraštą, 
nuo senų seniausių laikų įsijungdavo į ki
tų tautų gyvenimų ir, neretai, iškildavo j 
pačias viršūnes. Lietuvių tautos istorijoje 
turime daug panašių pavyzdžių. O gi pa
saulinio garso rašytojas Levas Tolstojus, 
tvirtinama, jog taip pat yra giminingas lie
tuvių tautai...

(Bus daugiau)

Lietuviškos spaudos rėmėjai ■ 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 
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Vili TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
KANADOJE

Laisvojo pasaulio lietuvių Aštuntoj 
tautinių šokių šventė įvyksta 1988 m 
liepos 3 d. Kanadoje, Hamiltone, di
džiajame Kanados industrijos mieste, 
kuriame tyvena apie du tūkstančiai v 
lių mūsų tautiečių. Šių šventę rengia, 
kaip ir visada ligi šiol, JAV ir Kanadc 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdy 
bos su Lietuvių tautinių šokių institu 
Šios šventės rengimui vadovauti yra [ 
kviestas energingas jaunosios kartos I 
tuvių veikėjas dr. Vaidotas Kvedaras. 
Jis jau sukvietė darbingų 13rasmenų 
šventės rengimo komitetų, kuris jau t 
rėp ir pirmuosius posėdžius.

VIII Tautinių šokių šventės rengiu 
komitetų sudaro: pirmininkas dr. Vai 
tas Kvedaras, pirm, asistentė Genova; 
Breichmanienė, JAV LB krašto v-bos 
atstovė Ingrida Bublienė, Lietuvių ta 
tinių šokių instituto atstovė Galina G 
bienė, Kanados LB krašto v-bos atstc 
vė Rasa Kurienė, Hamiltono apylinke 
LB v-bos pirm. Bernardas Mačys, fine 
sų komisijos pirm. Juozas Krištolaitis 
protokolų sekretorius ir svečių priėm 
mo komisijos pirm. Jeronimas Pieiny 
tautodailės parodos komisijos pirm. C 
vyra Bajoraitienė, nakvynių komisijom 
pirm. Vida Verbickėenė su Elena Kon 
teniene, šventės pokylio komisijos ph 
Juozas Bajoraitis, koncerto technikin 
dalies komisijos pirm. Kazys Duksnys 
ir spaudos informacijos komisijos pin 
Kazys Mileris. Šventės leidinį redaguc 
Česlovas Sinkevičius.

Komiteto nariams, kuriant,savo at
skiras komisijas, reikės daug darbščių 
ir sumanių žmonių, nes tokio masto 
renginys pareikalaus labai daug taikos 
Taip pat sėkmingam pravedimui šios 
grandiozinės šventės reikės ir pinigišk 
pagalbos ir mūsų lietuviškosios visuo
menės.

Išeivijos lietuvių dėmesys dabar yri 
labai nukreiptas pasiruošimui ateinan 
čiais metais švęsti 600 metų Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų. Bet taip pat jč 
yra laikas pradėti organizuotis ir ruoš
tis ir 1988 metais įvykstančiai VIII 
Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventei, kuri taip pat yra lietuvių 
pasaulinio masto šventė ir kurios pasi 
ruošimui irgi yra reikalinga labai dautr 
laiko.

Informacija
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Halina Mošinskienė

LIETUVYBĖS ŠVIETIMO 
BOPESČių TINKLE

Blaškosi, kaip didingieji jurų vėžiai
— "lagostos" savo, anot Jaques Cous
teau filme, ilgoje pilnų pavojų marių 
dugne neišaiškintoje kelionėje j tik tų 
gyvūnų instinkto iki šiol nesuprasto 
tikslo, musų lietuvių tautos imigrantai
— ateiviai Brazilijoje.

Atvykęs iš Kalifornijos "Spindulys", 
rodos atgaivino, praturtino ir be "spe
cialių pamokų" viešai parodė, kaip dar
buojasi ir skleidžia savo lietuvių tautinį 
'meną išeivijoje gimęs ir jau subrendęs 
jaunimas kalbąs lietuviškai, dainuojąs 
lietuviškas dainas Savo tarpe ir... Brazi
lijoje susikalbus tik lietuvis-' 
kai su vietinių tautiečių palikuoniais. 
Man rodos, tai buvo pats didžiausias pa
skatinimas vietiniam jaunimui mokytis 
lietuvių kalbos. Mumyse — lietuviuose 
t.y. tarptautinė kalba su savaisiais tau
tiečiais iš kur jie bebūtų — JAV-bių,Ka
nados, Australijos, Europos ir... Lietu
vos. "Šeštadieninės" mokyklos pirmo
jo pusmečio pamokos, neįskaitant Liu
cijos Banytės "vaikų darželio" pamo
kas, rezultatai — šykštus. Mokytojai, 
vienintelės Oktavijaus Rutkausko kla
sės įteikė pusmečio rezultatus. Kiti? — 
Tiek to. Tikiuosi, kad patys mokytojai 
juos turi pas save ir jokios page!bos 
jiems nereikalinga.

Visa atsakomybė, bus šių metų pa
baigoje. Čia ir matysime rezultatus. Vi
si, kurie darbavosi, buvo atlyginti Br. 
Lietuvių Bendruomenės skaičiuje duo
tų pamokų. Kiek man žinoma, moki
niai gal viens kitas prisidėjo, bet dėl , 
mokesčio Br. Bendruomenės Vaidyba 
nebuvo dar apsisprendusi mokinių at
veju.

Kadangi, daugumoje lietuvių kalbą 
apvalantieji pageidauja išsamesnio kur
so PUC universitete, tenka vėl suskal
dyti šią grupę "liet, mokyklos" j dvi da
lis — "šeštadieninę" V. Zelina vaikams 
ir PUC universitete vyresniems, norin
tiems tikrai pramokti liet, kalbą 
ir susipažinti platesniu mastu su Lietu
vos kultūros vertybėmis. Visa tai daro
ma, kad bent dalinai sustabdyti išeivi-

.■min i. ■ lllliwi.li. - n i.ilhui. u J '1I 1.... .L"" 'i| įį »TnĮ OB. PAULO ŠLEPETYS f
I CIRURGIA PLÁSTICA i

ESTÉTICA E REPARADORA i
LIPOASPI RAÇÃO Į

Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32 |
Fone: 881-8077 — Hor. 12—18 h. j
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ATGAL PAS SAVUOSIUS
Suliteratūrinta persekiojimų apybraiža

Jau ilgėjančios dienos sekmadienio 
pppietė, kada žiema pabodo ir praside
da kaibos apie būsimą pavasarį. Bet iš 
ten — iš paliktų tėvų namų ir likusių 
artimųjų ateina ne pavasarinės žinios, 
o šalčio vinim kalinėjamų skaudulių 
pastovus didinimas. Pavergėjas ten no
ri išsiauginti naują, komunistinio sukir
pimo žmogų, teisingiau pasakius — nu- 
lietuvėjusj Maskvos vergą. Taigi mūsų 
pokalbio tema sunkoka, nežadanti jo
kių linksmų prošvaiščių, o tik kiek įe
lektrintą žvilgsnį j skaudžią tikrovę.

Kad mūsų pokalbis būtų paprastes
nis, pradėkim nuo kelionės j savo tėviš
kės bažnyčią. Aš einu j savąją, tu eik 
kur tave krikštijo, kur ėjai pirmos ko
munijos, kur sekmadieniais meldeis,kur 
atlaidų metu, kada buvo labai daug 
žmonių, tu šventoriuje stovėjai po lie
pomis ar kaštanais.

Manoji bažnyčia man vienaip brangi, 
tau kitaip. Ką mes dabar ten rasim — 
dažnas gali paklausti. Juk tiek daug me
tų praėjo. O rasime daug brangių prisi
minimų šviesa šviečiančių įvykių. Jei 
būsi juos primiršęs, tu^j sulaikysiu pro 
šalį pralekiančią atminimų paukštę, ku
ri tau atgiedos: Jaunystėje tenai stebė

joje savitarpio "genocidą", švelniau ta
riant asimiliaciją su brazilais.

Įdomi svečiams braziliškoji "samba"; 
aistros lotynų šokių, vaišingumas val
gių ir gėrimų — tikrai lietuviškas.

Tik vieno gaila, kad tokią "apoteo
zės"' valandą, savo tarpe viens j kttą čia 
pat randame drąsos "spriktą" duoti — 
kodėl? — Pabodau, pasenau, atvirai 
pasisakau?

Rodos, turiu teisę demokratinėje 
Braz. Federatyvinėje Respublikoje. 
Kam nepatinku, galime nesisveikinti. 
Niekam nesu savo sąžine nieko skolin
ga ir iš nieko neprašau atlyginimo už vi
są atiduotą patį gražiausio gyvenimo 
impulsą Lietuviams Brazilijoje. 
Deja. —

FRIOS

! OH0PPEEIÃ I
; CHOPP—PIZZA —QUEIJOS

? RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
Rua SOLON 1062— Bom Retiro—Tel. 223-2333

davai procesijas — Vėliavas, liktorius, 
gelių barstytojas, kunigą lyg kunigaik&į
tj po dideliu baldakimu, eiseną drobi
nių marškinių, baltų skarelių, kalbančių 
maldas tavųjų giminių. Tenai matei dai
liai kasas supynusias mergaites — [ jas 
daireis ir dairės tavo broliai. Pro ten pra
ėjo vestuvių rūbais išsipuošę poros,krikš
to tėvai su gimusiais ant rankų, kelionę 
baigę iškeliaujantys Anapus. Šventoriuj 
medžių šakos juos lydėjo, take jiems 
švietė titnaginiai akmenėliai.

Jūs pasakysit — tai poeziją. Ir aš taip 
sakau. Bet juk tai mūsų, ten išgyventa 
nemeluotos tikrovės poezija. Todėl ji 
atminimais ir brangi.

(b. d.)

M 0 S U MIRUSIEJI

Liepos 28 mirė PETRAS MYKOLAS 
DOVYDAUSKAS, gimęs 1960.IV.5 < 
Vila Prudentėje, Sao Paule. Vedęs Ceci
liją Dudėnaite, iš Boa Esperança, po 
metų susilaukė dukrelės, kuri buvo pa
krikštyta Kotrynos vardu.

Turėjo vėžį akyje, kas j j labai kanki
no — ir privedė prie mirties.

Būvu pašarvotas V. Zelinos šermeni
nėj, toj pačioj vietoj, kur kaip kūdikis 
buvo prel. P. Ragažinsko pakrikštytas. 
Palaidotas São Caetano kapinėse. 7-tos 
dienos Mišios buvo atlaikytos V. Zeli- 
noj rugp. 2 dieną.

Liūdesy liko žmona Cecilija su duk
rele Kotryna, motina Rožė, tėvas Juo
zas ir broliai Juozas, Povilas, Sergio.

Teduoda jam Viešpats amžiną ramy* 
bę.1
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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 
URBA1ČIU, SDB. Išverstas iš portugalų kalbos 
ir kiek sutrumpintas vertėjo J. E. Petraičio.

Kiniečiai pagal savo mentalitetą sten
giasi prisitaikyti prie bet kurios naujos 
padėties tam, kad išgelbėtu tai, kas dar 
galima išgelbėti. Taip šiuo atveju atstiti
ko. Bet laikui bėgant, viskas turės pasi
keisti. Svarbu padėti kiniečiams katali
kams m ūsų maldomis ir bet kokiu gali
mu būdu. Man Kinija tebėra pažadėtas, 
mane įsūnijęs kraštas.

Klausimas: Kokia sunkiausia 
kliūtis misionieriams šiame krašte?

likviduoti trumpiausiu laikotarpiu tam 
tikrus liaudies priešus, kurie sudaryda
mi 5 proc. gyventoju, buvo įsimaišę jų 
tarpan. Kaip svetimšalis likau mažiau iš
gąsdintas tuo diktatoriaus įsakymu, bet
gi pastebėjau savo kalėjimo drauguose 
nuliūdimą, nes jie buvo beveik tikri bū
sią nužudyti, be jokiu formalumu, kad 
būtu įvykdytas diktatoriaus įsakymas.

Tai buvo neįtikėtini teroro metai, 
ypač geresnei kiniečiu daliai, tai yra 
tiems, kurie galėjo, žinojo arba turėjo 
kiek daugiau negu kiti: buvę gubernato
riai, kariškiai, savininkai, įmonininkai, 
pirkliai ir daugiau kvalifikuoti žmonės.

Klausimas: Papasakokite kiek 
apie savo kaipo misionieriaus veikią Eu
ropoje ir kitose pasaulio dalyse lietuviu 
tarpe.

vietovėje Castelnuovo Don Bosco, Asti, 
atsidarė Lietuviu Saleziečiu mokykla 
su tikslu padėti jauniems lietuvia'ms pa
bėgėliams., Nio 1952 iki 1968 metu bu
vau vienas iš saleziečiu, kurie dirbo šia
me Institute. Kad parūpinus lėšų jaunuo
liams išlaikyti, turėjau vykti j kitus kon
tinentus ir kraštus, kaip j ŲSĄ, Kanadą 
ir Australiją, prašydamas lietuvių padė
ti musu jaunimui, veždamas ir parduo
damas didelį skaičių knygų. Dievas man 
padėjo mano įvairiose ir ilgose kelionė
se, atliktose nemokamai prekiniuose 
laivuose, be jokių patogumų. Ir jauni
mui nereikėjo badauti.

Vėliau, kada Lietuvių Saleziečių Cen
tras persikėlė j Frascati, Romos apylin
kėje, tapau kandidatu vykti į Braziliją, 
kad dirbčiau Brazilijos Lietuvių Bendrub-

Kun. P.U.: Du sunkumai: kalba, kuri 
tikrai komplikuota, ir kiniečių širdis ar- , 
ba galvosena. <

g

K. I a u s i m a s: Ką galime išmokti iš j 
to milžiniško krašto?

Kun. P.U.: Taip pat du dalyku: nuola-< 
tinę kovą prieš bet kurios formos eik

vojimą, ypač maisto produktų srityje, ir 
pagalbą, kurią duoda esperanto kalba, 
kuri artina ir jungia širdis ir protus.

Klausimas: Papasakokite apie ko
munistų kalėjimus.

Kun. P.U.: Anais laikais, kada Mao- 
Tse-Tung buvo aukštai keliamas, Kinija 
virto didele koncentracijos stovykla, at
skirta nuo likusio pasaulio. Nuo 1949 iki 
1955 metų ir dar kiek vėliau, kiekvienas 
kaimas turėjo vieną arba kelis liaudies ka 
įėjimus tam, kad “perauklėtų“ milijonus 
gyventojų-disidentų. Viename 7š trijų Ka
lėjimų, kuriuose aš buvau laikomas, vadi
namų Lok-Ciong ir Kanton miestų, 
daugiau negu 20 kalinių turėjo “prisitai
kyti“ vienoje vienintelėje, 4 m. X 6 m. 
kameroje be jokių higienos sąlygų, die
ną ir naktį kelių sargybinių saugojami. 
“Pamokslai“, kuriuos mums skirdavo, 
visuomet baigdavosi grąsinimu mirtimi. 
Mirtis vaikščiojo po išgąsdintą Kiniją 
nusinešdama maždaug 100 milijonų au
kų.

Atsimenu, kai pirmame kalėjime, Kan- 
tone, tėvų jėzuitų namuose, vieną dieną 
gavome laikraštį su įsakymu, MaoTse- 
Tungo pasirašytu. Didysis vadas — “Ry
tų Geradaris“ (tai reiškia žodžiai TSE- 
TUNG) davė įsakymą vietinei valdžiai

Kun. P.U.: 1951 metų gegužės mėnesį 
grįžau Europon, nė Lietuvon. Italijoje,

Os

Kun. P. Urbaitis susitikęs su Popiežium.
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DO 1 DIOMA LITUANO
I FOR CORRESPONDÊNCIA 

informações: teL273-0338

VJKTORĄS \Z LUKAV5Ô1W 
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118- Tel 441.6846 
SÃO CAETANOOO SUL

menėje. Tai buvo 1977 metais.
Čia Brazilijoje, turėjau progos aplan

kyti lietuvius, gyvenančius visose valsti
jose. Šiuo metu mes organizuojame Sv. 
Kazimiero dvikalbę parapiją Parke Moo- 
ca, São Pauio mieste, kur gyvena apie 
30.000 antros arba jau 3-čios kartos lie
tuvių. Turime padėti okupuotai ir perse
kiojamai Tėvynei. Turime būti balsas tų, 
kurie neturi balso. EsQme dėkingi Brazi
lijai už svetingumą laisvėje.

Klausimas: Tamsta turi PASAU
LIO PILIEČIO pasą Nr. 101.909. Ką 
Tamsta galvoji apie šį pamišusi pasaulį? 
Kur baigsime?

Kun. P.U.: Visi, vieni daugiau, kiti ma
žiau, žinome, kad su pasaulio gyventojų 
piramidės augimu problemos augs vis di
desnių mastu. Pasaulis, padalytus į blo
kus. Yra ir 3-čias ir 4-tas pasaulis, kurie 
ieško bendradarbiavimo. Sacharov'as pa
sakė, kad pasaulio taikai ir gerovei reikia, 
kad kapitalizmas ir komunizmas rastų 
bendrus taškus, kad būtų išvengta apoka- 
liptinė katastrofa. Progresyvinis solidaru
mas jau vyksta kai kuriose pasaulio daly
se. Turime melstis ir bendradarbiauti su 
tom jėgom, kurios stengiasi surasti kas 
geriausia, tuo būdu išpiidydami savo kai
po kataliku (visuotinių) pareigą, kiekvie
nas savo srity ir pagal galimybes. Dievas 
padeda tam, kuris pats sau padeda. Gal
voju taip pat, kad universalinė kalba (es
peranto) taip pat galės padėti susiprati
mui, atseit, žmonių-brolių ir širdžių susi
vienijimui.

Vertė J.E.P., Guarujá, SP., Brazilija 

r Ora. HELGA HERlNp)
MÉDICA - GYDYTOJA I 

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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O ESTADO DE S. PAULO — 8-8-86 1051 — SUPLEMENTO DE TURISMO —

LJfeiâ^ia į

Tgįį: "O Estado de São Paulo" savo "Turizmo* priede pristato ir Vilniy
|įUm kuo nerime sutikti). f >T-L įL::.

___________ *_____ _____________ _____
, sostinę Lietuvos, kurį sulig žurnalisto, reikštų “’lietaus žemę'

que na praça não há Į ^1 : ?Įnil!■>■ ■■■*■!*■■ WiIiJ. iri»«aM quilômetros), Pirčiupis
■

w

Através das longas A (fow pMQfWQ (Idvidraças do restaurante U/U2X^XrToSHo°. &Me permitem tel Lietuva, a capital da Lituânia, Vilna, parece a maouete de uma cidade do século XV, com suas torres cor de tijolo, igrejas, casario baixo e ruas .tortuosas. Além do rio Neris está a torre de Gediminas, na colina do Castelo, e as agulhas da cúpula barroca de São Pedro e São Paulo. Há bandeiras tremulando em mastros distantes e o horizonte é claro, depois de uma pancada rápida de chuva. Lituânia significa “terra chuvosa”, mas em julho e agosto os dias claros e o sol iluminam os campos e os telhados das casas até onze, horas da noite.Mas a cidade deve ser olha de perto, e quem sai rio Hotel Lietuva não tem de fazer mais que seguir em linha reta para atravessar a grande ponte do Neris e chegai’ à rua Požėlos. Dali são dois passos para a avenida Le- nin, onde estão os restaurantes Vilnius e Neringa. ambos em hotéis de boa qualidade. Ali mesmo está a filial de uma grande loja soviética de artigos para crianças, “Mundo Infantil”. As lojas “Dovana” e “Daile” especializam-se em souvenirs e objetos de decoração e a única moeda aceita é o rublo. Os quiosques que permitem paga-

grandes percursos

vposzęoes sao 
í i ~ „

i .
’meritčFem dólar vendem produtos típicos, cigarros, chocolate, postais e bonecas com os trajes da terra, disponíveis um pouco adiante, nas ruas Vitia- ne e Stiklu.As dimensões da cidade permitem que se faça os grandes percu- sos a pé. Os museus e exposições são sóbrios e bem organizados, dando destaque aos temas nacionais e políticos. Para-quem não se interessa pelas “conquistas econômicas”, há o Museu Etnográfico, o Museu do. Castelo e a Exposição Permanente do Folclore, além da igreja de São Pedro e São Paulo — por onde vale a pena começar. Essa obra-prima do barroco do século XVII é decorada por duas mil esculturas, e produz forte impressão nos visitantes. A monumentalidade de sua fachada pode ser fotografada de uma rua em frente, por-

perspectiva possível. . Os ônibus e carros da * Intourist circulam .silenciosos pela redonde- Į za (porque não há turis- ■ mo tão quieto quanto na Lituânia), e junto ao baixo-relevo das portas pequenos grupos ouvem atentamente os guias que falam línguas nem sempre fáceis de identificar.Em Vilna há 13 museus, 5 teatros, 5 saias de concerto e dezenas de bibliotecas. & paixão histórica dos litua- nos pela música faz ; com que se realizem em sua capital diversos concursos e festivais, į em que se destaca o I concurso “Torres de Vilna”, de coro e dança, į reunindo 35 mil canto- I res e dançarinos. A Li- I tuânia, no entanto,é um pouco mais que Vilna. Kaunas é uma velha cidade a 100 quilô- . metros dali, Trakai é ainda mais antiga (26

é uma aldeia-museu, registro de um massacre feito pelos nazistas em 1944. Druskininkai é . um balneário famoso e■ Electenai, para os especialistas, ê a paraíso■ dos engenheiros e ele- < trotécnicos — toda mo- \ vida a eletricidade. EmVilna, na avenida Le- > nin, 54, o viajante pode encontrar todas as in-■ formações e facilidades i de que precise para per- ; correr a capital lituana, 1 ou visitar cidades da- . quele país. O hotel lie- Į tu va é sem dúvida o i melhor da cidade. Além ' dos seus restaurantes e bares, piscinas e quatrocentos apartamentos. existe lá alguma coisa rara no sistema turístico de toda a União Soviética: uma ; ; recepcionista brasileį-. ra. O endereço do Lietuva, para quem chega, é rua Ukmergės, 20. ®

KK FONDĄ

1. Kazimieriniu Metų Ruošos komitetas........................
2. N.N, Poeto Venancijaus Ališo atminčiai....................
3. šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko, SJ, atminčiai. ..
4. Kun. Dr. J. Prunskis MUSU LIETUVAI......................
5. J.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai....
6. S. Paulo "Palangos" skautai............... ..
7. Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai,....-.............
8. Antanas Gaulia MŪSŲ LIETUVAI ...................... ..
9. Vaclovas Kontautas.......................................................
10. G. Bačelio ir A. Sliesoraičio vardu........... .. . .
11. N.N. a.a, Juozo Karpavičiaus atminimui...................
12. M. Jakiūnienė a.a. Česlovo Jakiuno atminčiai ......
13. E. Vįdmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atminčiai ... .
14. M. Mazurkevičienė a.a. Vinco Muzurkevičiaus atminčiai Cz$. 500,00

Cz$.1.000,00 
Cz$.5.000,00 
Cz$. 1.000,00 
Cz $.2.240,00 
Cz$. 557,00 
Cz$. 200,00 
Cz$.2.000,00 
Cz$. 1.000,00 
Cz$. 50,00 
Cz$. 500,00 f 
Cz$. 50,00 I 
Cz $.1.000,00 S 
Cz$ 50,00 |



NR. 29 (1968) 1986. VI11.14

VEIKLOS KALENDORIUS
Rugpjūčio mėnuo
1. Pirmo mėnesio penktadienis: naktinė 

adoracija (20 vai.) Petro Perkumo 
Namuose.

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

lyje ir Krekenavoje)
17. 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 giobėjo,šventė)

SIU SĄMONINGŲJŲ 1986 METU 
PROGA

PAKILKIME DVASIOJE
Įsijungimas M A L- 

f DOS VAJUN Lis- 
/WJMSj(jsųKia J vas ir asmeniškas 
r trigrašio! J apsisprendimas.Ga

lima jungtis pavie
niui, mažose grupe
lėse ar prganizuo- 
jant specialias pa
maldas.

Grupinei maldai siūlome rinktis PIR
MĄ MĖNESIO SEKMADI EN| arba PIR
MĄ MĖNESIO PENKTADIENĮ vienyda
miesi su besimeldžiančiais lietuviais visa
me pasaulyje.
KUNIGO DIENAI
(Iš Katalikų Kalendoriaus Žinyno, 1986/

: Tikriausiai
esate įsijungę

K MALDOS VAJŲ,
ar ne?

MUSU LIETUVA
II 1--------* -ITi . r __________ .

Tu n epą vark, nes — 
tūkstančiai ateis 
ir reikalaus: 
širdies ir meilės, 
užuojautos ir šypsnio gero, 
ir tėviško jautrumo šilumos, 
ateinančios iš Meilės Visagalės 
ir Tėvo Amžino širdies..

Tu — buki visada stiprus, 
stipresnis negu mes, 
kad atsiremt galėtų 
palūžę kančioje, 
nualsintos sunkių kovų, 
pavargę musų širdys...

Ir — "silpnas" buk. — 
kad puolusi suprastum 
ir nepasmerktum jo 
užmušt akmenimis...
Kad jo žaizdas su meile lietum, 
atjautęs jo kančias-----

Tu buk — kilnus ir didis 
kilnesnis už mane; 
save ir savo skausmą 
kryžiuj paskandinęs, 
spindėk i Kristaus veido spinduliais, 
kad sekt Tave galėčiau 
į aukštumas kainų, 
kur tik ereliai skraido.

Ir — būk rūstus teisėjas, 
kad teistum tik teisingai; 
kaip Jis — 
paimtum rimbą, kai reikės, 
apginti sieloje šventovę.

Ir — mažas būk, 
kad pasilenkt galėtum 
prie silpno, klystančio ir menko, 
prie nendrės, vėjų palaužtos..
Nes ne visiems
po dešimtį talentų duota. —

Tu būk — švelnus, 
kaip motina geriausia, 
nes tiktai meilė gydo 
visas negyjančias žaizdas,

VYRO MALDA
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parodo kelią ir tamsiausią naktį. 
Ir ašaras nušluosto nevilties, 
kai. visos žvaigždės jau užgesę-----

Ir — šventas būk:
ant Tavo rūbo regimus ir dulkės..
Tiesa — Tavy — tegu be žudžių spin 
Tu būk gražus kaip meilė To, 
Kuriam gyvenimą aukoji, 
kad mes tikėtume Tavim 
labiau kaip Tavo žodžiais.

Tu būk — kitoks kaip mes visi, 
Ir — mūsų brolis...
Juk Tavo rankos ir kakta
Jo ženklu amžiams pažymėtos.
Tau atiduotos širdys, ieškančios ke 
Ir jų likimai amžini
jau įpinti į Tavo kelią - kaip žiedat 
Ir jų ieškos iš Tavo rankos.

Tu — kunigas per amžius.
Nors Tu — t i k ta i žm o gus, 
bet nukeli i žemę dangų, 
kad pavaduotum Tą, 
Kurs tapo Žmogumi, 
kad mums suteiktų dieviškumo.

Mums — per Tave prabyla Dievo lupo 
ir Jis ateina — per Tave.
Ir per Tave mus myli, 
laimina ir gydo, 
atleidžia ir priglaudžia... ir išgano.

Tad būk.mums MEILĖS atspindys.

M. Lacrima

SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

"Norėtume kartkartėmis priminti v 
siems tikintiesiems — vaikams, jauninr • 
ir suaugusiems:
SEKMADIENI PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDI KATEKIZMUI".

Lietuvos vyskupai ir vyskupijų 
ganytojai

Ši malda yra buvusio komunisto, bedievio, ordinais už narsumą apdo
vanoto kariškio, paskui sovietų kalėjimuose ir priverstinų darbų stovyklo
se išvarginto, pagaliau iš Rusijos ištremto ir visame pasaulyje išgarsėjusio 
— Aleksandro Soiženicino malda.

Ir ji gali būti mums asmeninės maldos pavyzdys.

KOKIO NORIME TA KUNIGE

Tu visad buk — šviesus, 
kaip žiburys ant kalno, 
kad nepaklystų broliai tamsią naktį, 
per skaudu gruodą žengdami, 
per melo pelkes, 
per klaidų girias...

"Aukštyn širdis". Tavoji — mano — 
musų širdys — 
ant Tavo rankų pakylėtos, 
nuskaistintos ir šventos, 
liepsnojančius vien Meilės ugnimi — 
tegu aukštyn iš žemės skausmo kyla.

PASIKALBĖJIMAS SU DIEVU

O kaip gera man gyventi su Tavimi, Viešpatie, ir kaip lengva man j Ta
ve tikėti. Kai mano protas pradeda silpnėti ir nepajėgia suprasti, kai švie
siausi žmonės nežino, kas yra anapus dienos pabaigos, ir klausia savęs, ką 
jie rytoj turi veikti, tai Tu mane apšvieti ir užtikrini, jog rūpinies ir mani
mi, pašalini visas kliūtis, kurios neleidžia žengti j Gėrio pasaulį.

Pasiekęs visa, kas leistina pasiekti žemėje, atsigrįžęs stebiuosi savo nu
eitu keliu. Aš vienas'hrekad nebūčiau gulėjęs to kelio rasti. Tas kelias per 
visas kliūtis mane nuvedė ten, iš kur žmonėms galiu perduoti nors mažytį 
Tavo šviesos spindulėlį. O jei taip reikia ir Tu to nori, tai leisi man ir to
liau Tavo spindulius berti žemėn. Jei to negalėsiu padaryti aš, jei muno 
jėgos nepakels, jei tam pritruksiu laiko, tai Tu atrasi kitą, kuris už mane 
padarys.

Aleksandras Solženicinas
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MŪSŲ ŽINIOS
EKSKURSIJA LIETUVON

Rugpiučio 10 išskrido pirmoji Brazi
lijos lietuviu ekskursija Lietuvon, susi
dedanti iš 20 asmenų. Tai musu kolo
nijai gan reikšmingas jvykis. Jam giliau 
įprasminti prieš tris dienas B. L. Sąjun
gos salėje įvyko išleistuvės, su jautriom 
kalbom ir gausiom vaišėm.

IŠVYKSTA | ŠOKIU KURSUS
Rugpjūčio 16 išskrenda į Dainavą, 

JAV-bes, Sandra Cristina Mikalauskai
tė, José Ricardo Indriūnas ir Marcelo 
Sapola. Jie vyksta į lietuviu tautiniu šo
kiu kursą. Išbus iki rugsėju 21 dienos.

JAUNIMAS DĖKOJA

Tautiniu šokiu "Nemunas Ansam
blis" grupės vardu, dėkoju Sąjungos 
Valdybai už piniginę paramą trims mu
su šokėjams, kad jie galėtu dalyvauti 
lietuvišku tautiniu šokiu kursuose, ku
rie įvyks paskutinėje šio mėnesio savai
tėje Dainavos stovykloje Šiaurės Ameri
koje.

Labai žavu matyti, kad kolonijoje 
yra tautiečiu kurie pasitiki musu jauni
mu ir paskatina jų darbus.

Širdingas ačiū
Silvija Bendoraityté Machado

KUNIGO DIENA
Šv. Kazimiero parapijoj Kunigo Die

ną vietiniai minės rugpjūčio 17, pasi
kviesdami giesmininku ir iš S. Rafael 
parapijos. Čia jie planuoja kurti vietiniu 
chorą, galimai vaidinimo mėgėju trupę 
"Grupo Scenico São Casimiro", "Vi- 
centinų" labdaros skyrių.

Parapiečiai lietuviškai Kunigo Dieną 
švęs rugpiūčiu 24, jungdami su Sąmo
ningo Tikėjimu Metu programa, taigi 
pamaldom 16 vai. Tą dieną minėsim 
kun. Petro Urbaičio 45 metu kunigys
tės sukaktį.

DOVANA IS LIETUVOS
ML redakciją pasiekė Lietuvos Vys

kupu Konferencijos išleistas (Kaunas- 
Vilnius, 1986) KATALIKU KALEN
DORIUS ŽINYNAS 1986. Leidinį re-' 
dagavęs ir jį pasiųsdamas kun. Vaclovas 
Aliulis priduria: "Mieliems Tautiečiams 
Brazilijoje, 1986 m. Jurginės". \

Kalendorius-Žinynas alsuoja Lietu- 
vos krikšto jubiliejaus laukimo dvasia. į 
ML stengsis plačiai juo pasinaudoti ir / 
čia, išeivijoj, besiruošiant taip svarbiam 
visai lietuviu tautai įvykiui. /

Džiaugiamės — ir didžiuojamės —, 
kad ir tokiose sunkiose gyvenimo ir 
mintymo sąlygose, kokios yra Lietuvoj, 
turime tokių giliu <r gyvenimišku min- 
tytoju, kaip kad autorius skyriaus 
TIKIU, ŽENGIU, GYVENU, kur patie
kiamos "Meditacijos sąmoningo tikėji
mo metama" (psl. 49-1 iO).

SESELĖ KSAVERA RAŠO iŠ 
BOLIVIJOS:

"Jūsų nepamiršau, buvau'Europoje/ 
dabar vėl esu Amazonijoj, Guayame- 
rim — Bolivijoje. Neapsakomai vargin
gas kraštas, dauguma gyvena skurde, 
todėl ir ligų netrūksta. Turiu daug dar
bo su vaistine. Sveikinimai visiems, ku
rie dar mane prisimena?1

NR. 29(1968) 1986.VIII.14MUSŲ LIETUVA

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJAI 
VLADAS ir STASĖ JURGUČIAI 
Šiedviem lietuviu spaudos rėmėjams gili padėka 
ir geriausi linkėjimai.

Redakcija ir administracija

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIU ŠVENTETAUTOS SVERTE
RUGSĖJO

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

16,00 valanda

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS IR ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI

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

YPATINGAI PALANKUS 
ARKIVYSKUPAS
Dom Pedro Fedalto, Curitibos arki

vyskupas metropolitas, yra vienas iš lie
tuviams palankiausiu Brazilijos vyskupu 
Maldos Dienos už Lietuvą proga siunčia 
raginimus klebonams, kalba per radiją, 
rašo laikraščiuose, reiškia solidarumą 
persekiojamiems lietuviams.

Praėjusio Brazilu Tautinio Esperanti
ninku Kongreso motu Kuritiboj kun. P. 
Urbaitis asmeniškai aplankė arkivysku
pą. Dom Fedaito primygtinai pabrėžė, 
kad siunčia sveikinimų "ao pe. Pranas" 
ir visiems Brazilijos lietuviams, su ku
riais solidarizuoja kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą iš komunizmo vergijos.
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