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VYTAUTO DIDŽIOJO PALIKIMAS 
MUMS

Dr. V. Daugirdaitė-Sruogienė

Vienas iš svarbiausiu saitu, kurie mus, 
išeivius, riša su Tėvyne, yra jos praeities 
pažinimas. Deja, šiais laikais istorija la
bai mažai domimasi, ypač musu jauna
jai kartai Lietuvos praeitis beveik visai 
nežinoma. O toji praeitis — kone tūks
tančio metų kova už savo žemę ir laisvi' 
buvo labai įdomi, dramatiška ir tu^ 
ga. Todėl yra būtina laikas nuo laiku 
priminti visuomenei bent svarbiausius 
jos momentus, didžiu įvykiu ir valdovų 
reikšmę.

Retai pasaulio istorijoje taip daug ga
bių žmonių valstybės priešakyje gyve
no netrukus vienas po kito, kaip Lietu
voje. 13-jame šimtmetyje iškyla didin
ga karaliaus Mindaugo figūra. Po jo se
ka kunigaikščiai, garbingos dinastijos 
įkūrėjas Gediminas ir jo sūnūs — karys 
bei diplomatas Algirdas, "riteris be bai
mės ir dėmės" Kęstutis, vėl Jogaila Ai- 
girdaitis ir Vytautas Kęstutaitis. Visus 
juos savo genialumu pralenkia Vytau
tas.

Vytautas Didysis (gimęs apie 1350
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metus, miręs 1430 metais) žavėjo amži
ninkus savo dinamiška asmenybe ir tas 
žavesys tęsėsi iki mūsų dienų. Lietuvos 
bajorai buvo apšaukę jį ir jo Žmonų ku
nigaikštienę Onę Lietuvos karaliumi ir 
karaliene. Mirusį humanistai lygino su 
Aleksandru Didžiuoju, su Julijum Ceza
riu. "Didelėje garbėje ir šlovėje gyveno 
garsusis Vytautas ir jo tėvynė... Su ra
miais gyventojais elgėsi švelniai, visiems 
prieinamas ir paslaugus, o kurstytojams 
turėjo labai kietų runku", — rašė 15 
šimtmečio rašytojas Enea Silvio Picco
lomini (vėliau popiežius Pijus II). At
mintini paties Kęstutaičio žodžiai: "Ge
rumu ir žvėrį pikčiausių prijaukinsi". 
Buvo neaukšto ūgio, smulkiais veido 
bruožais, skusta barzda. Jo tikro atvaiz
do neturime".

Vytautę galime laikyti tikruoju Lie
tuvos valstybės kūrėjumi, nes iki jo Di
džioji Kunigaikštija buvo susidėjusi iš 
laisvais saitais sujungtu teritorijų — Ge- 
diminaičių valdytų sričių, žemaičių ku
nigaikštijos ir kitu žemiu- Tiktai Vytau
tas visas jas sulydino j vienų valstybinį 
organizmų.
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Kuomet Jogaila tapo Lenkijos kara
liumi, pagal 1385 metu susitarimų su 
lenkais Krėvoje, Lietuva turėjo pasida
ryti eiline Lenkijos provincija, tik Vy-- 
tautas toms lenku užmačioms griežčiau
siai pasipriešino. Jis atkakliai ardė kelių 
unijų nuostatus, kuriuos lenkai vis ban
dė primesti,ir išlaikė Lietuvos savaran
kumų. I*

Santykiuose su Rytais Vytautas sekė 
Algirdo politikų, "kad visa Rusija turi 
priklausyti Lietuvai" (omnis Russia ad 
lituanos perti neredebet). Jau daug rusų 
žemių buvo prisijungę prie Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos: Polockas, Smo: 
lenskas; prie jos linko Tvėrė, Riazanė, 
Maskva ir kt. Vytauto autoritetas pas ru
sus buvo labai aukotas. ^is išleido už 
Maskvos kunigaikščio vienintelę savo 
dukterį Sofijų ir kuomet jos vyras, Vosy
lius, mirė, Sofija viena energingai valdė 
Kremlių, o bajotai, nužemintai prašė Vy
tautų globoti jų kunigaikštieri$ našlę, o 
jos vaikus ir visų jų( valstybę. 

• •
Pagarba Vytautui priklausojne tiek

už tai, kad jis išplėtė Lietuvos sienas nu. 
Baltijos iki Juodųjų jūrų, kiek už tai, 
kad jo valdomų žemiu gyventojai jį vert 
no už jo tolerantingumų, užtai, kad jis 
visur palikdavo senųjų santvarkų, kalbų, 
tikybų ir paprovius.

Siekiant apsaugoti savo teritorijų, Di
džiajam kunigaikščiui teko kariauti su 
kaimynais vokiečiais, totoriais ir kitais. 
Kartais jis mokėdavo savo pralaimėjimu 
panaudoti savo naudai, pavyzdžiui, Vor 
klos upės katastrofų. Laimėtojai totoria 
patys nusilpo ir nebebuvo Lietuvai pavt 
jingi.

Didžiausias Vytauto triumfas — tai 
1410 metų laimėjimas ties Žalgiriu — 
Grunvaidu — Tanenbergu, kada jo šutei 
toji ir vadovautoji kariuomenė sutriuski 
no vokiečiu kryžiuočiu ordinę. Juk po t- 
gauto smūgio germanas nesiveržė į Lieti 
vos žemes per ištisus 500 metų, įsakmia 
iki I-jo pasaulinio karo, iki 1915 metų.

Vytautas buvo didelis novatorius, pa 
naudodavo kiekvienų progų susipažinti - 
ano laiko technika, išradimais. Plėtė prt
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kybą su Rytais ir vakarais — Vilnius tapo 
dideliu centru, kur kryžiavosi keliai iš vi
sų keturių pasaulio pusių. Trakų pilį jis 
pastatydino moderniausiu to meto būdu, 
Flandrijos pilių pavyzdžiu.

Vytautui valdant Lietuva įsijungė į Va
karų Europos krikščioniškąjį pasaulį. Jis 
priėmė čekų kvietimą būti jų šalies kara
liumi ir iki šiol čekai jį laiko vienu iš savo 
praeities fceldovų.

Vytauto didelį autoritetą pas amžinin
kus parodo tarptautinis kongresas, vykęs 
1429 m. Lietuvos teritorijoje, Lucko pi
lyje. Tame suvažiavime, Vytauto kvies
tame, dalyvavo Vokietijos imperatorius 
Sigizmundas Liuksemburgietis, Lenkijos 
karalius Jogaila, Danijos karalius Erikas, 
popiežiaus legatas, Bizantijos imperato
riaus bei patriarcho atstovai, kryžiuočių 
ordino magistras, daug kunigaikščių, lietu
vių, rusų, totorių ir kitų svečių. Svarsto
mi buvo kai kurie Europos valdovų ir ki
tų konfliktai ir buvo iškeltas sumanymas 
Vytautui vainikuotis Lietuvos karaliaus 
vainiku. Kaip žinoma, lenkdi tam yriukš- 
mingai pasipriešino ir kiek vėliau sutruk
dė jau Vytauto suplanuotas vainikavimo 
iškilmes Vilniuje. Bijodami, kad Lietuva 
nuo Lenkijos neatitrūktų, jie ėmė siūlyti 
Vytautui Lenkijos vainiką,j^et Vytautas 
išdidžiai nuo jo atsisakė. Jis nepardavė 
Lietuvos už Lenkijos karūną, jo paties žo
džiais: "Nenoriu būti gervė, kuri suka 
sau lizdus dviejuose medžiuose''.

Iki galo įvykdyti toli siekiančius pla
nus Vytautui sutrukdė mirtis.

ligas, beveik psisės šimto metų, Vy
tauto viešpatavimas buvo jo nenuilsta
ma kova už Lietuvos valstybės nepri
klausomybę. Kartojam profesoriaus 
Lappo žodžius:

"Iš 15-tojo amžiaus Vytauto idėjos 
pateko į 16-jį, Lietuvos Didžiosios ku-

MŪSŲ LIETUVA
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SOV1ETAI perseguia 
TiKSNCSUOSIUS LIETUVOJE
Naujausi faktai, paskelbti "Lietuvos.Ka
talikų Bažnyčios kronikos" 70-me nu
meryje.

Ūdrija (Alytaus raj.). Praėjusią va
sarą už vaikų katekizaciją 50 rub. bau-J 
da buvo nubaustas Ūdrijos klebonas 
kun. Vytautas INSODA.

Tytuvėnai (Kelmės raj.). 1985 
m. rugpiūčio 21 d. I Tytuvėnų bažny
čią, kur dirba kon. Liudvikas SEMAŠ
KA, rinkosi kurso draugai, 1948 m. bai
gę Kauno kunigų seminariją. Iškilmin
gose pamaldose dalyvavo daug tikinčių
jų, tarp jų nemaža dalis jaunimo. Po iš
kilmių jaunimas pasveikino kunigus, 
įteikė gėlių. Visa tai buvo fotografuoja- 

nigaikštijos valstybinio savarankumo i- 
dėja buvo patvirtinta 1529 ir 1566 me
tų įstatymuose (Lietuvos Statutuose, 
V.S.), raudona gija ji driekiasi per visus 
Lietuvos ir Lenkijos pasitarimus dėl 
unijų... Vytauto dvasia įkvėpė karžygiš
kus Lietuvos valstybės teisių gynėjus 
ir jos atstovus i 569 metų Liublino sei
me. ii kalbėjo ir Jono Chodkevičiaus 
lūpomis." Desperatiškas Lietuvos tei
sių gynimas parodė, kad Vytauto Dh 
džiojo idėja gyva. Ji nenumirė ir vėlėau, 
Jonušo Radvilos, Kazimaro Sapiegos, 
kitų Lietuvos didikų veikloje, ji švietė 
per Tado Kosciuškos ir Jokūbo Jasins
kio sukilimą, per 1831, 1963 metų 
kankinių sukilėlių pastangas, 1905 me
tų sąjūdyje ir 1918 metų patriotų dar
bams, kuriuos apvainikavo Vasario 16 
Dienos Aktas. Vytauto idėjos turi pa
laikyti ir mus šių laikų tragiškoje būklė
je. ’

DIRVA, 1985 m. Nr. 48
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ma. Po pamaldų prie fotografo prišoko 
saugumietis, atėmė foto aparatą, apšvie
tė juostas ir, prigrasinęs daugiaumefote- 
grafuoti, pasitraukė.

Balbieriškis (Alytaus raj.).
1985 m. spalio mėnesį Balbieriškio baž
nyčioje prel. Mykolo KRUPAVIČIAUS 
100-jų gimimo metinių proga jo gimi
nės ir artimieji užprašė šv. Mišias. Jas 
aukojo ir pamokslą pasakė Alytaus de
kanas, Balbieriškio klebonas kun. Juo
zas BERTEŠKA. Valdžia tai palaikė di
deliu nusikaltimu. Už prel. M, KRUPA
VIČIŲ laikyti šv. Mišių negalima, mat 
jis, anot pareigūnų, antitarybininkas. 
Už šį "nusikaltimą" kun. J. BERTEŠ- 
KA buvo valdžios išbartas.

Širvintos. 1986 m. kovo 18 d. 
j Širvintų raj. vyk. k-tą buvo sukviesti 
rajono parapijų bažnytiniai komitetai, 
įgaliotinis P. ANILIONIS pustrečios va- • 
landos aiškino susirinkusiems XXVII 
partijos suvažiavimo medžaigą, akcen
tuodamas pilną tikėjimo laisvę. Tikin
tiesiems paklausus, ar jie gali kaimuose 
be kunigo rengti gegužines pamaldas, 
įgaliotinis grėėžtai užprotestavo. Be to, 
prelegentas barė susirinkusius dėl Vėli
nių eisenų į kapines ir kaip pavyzdį pa
minėjo Kiauklių parapiją, kurios klebo
nas kun. R. PUZONAS už eiseną į kapi
nes nubaustas 50 rub. baud, o Čiobiškio 
parapijos klebonas kun. Kąstytis KRIKŠ
ČIUKAITIS nubaustas 30 rb. bauda.

Mosėdis (Skuodo raj.). 1985 m. 
gruodžio mėnesio naktį iš 30 d. j 31 d. 
iš Mosėdžio bažnyčios šventoriaus var
tų buvo pagrobtos statulėlės: Mykolo 
Arkangelo, tikinčiųjų labai branfinama, 
ir šv. Florijono. Vagys atsinešė kopė
čias ir, pasiėmę statulėles, paliko jas 
prie vartų. Nors statulėlės yra saugo- ’ 
mos valstybės kaip dailės paminklai, tei
čiau valdžia nelabai jų jieško.

Tuo pačiu metu buvo apiplėštos ir 
kitos Žemaitijos koplytėlės.

M u s i n i n k aá (Širvintų raj.).
1986 m. vasario 15 d. Musninkų para
pijoje buvo laidojamas Paširvinčio kai
mo gyventojas Leonas RADZEVIČIUS. 
Velionio dukra RAUDELIUNIENÉ dir
ba rajoninėje Širvintų ligoninėje LCR 
skyriaus vedėja. Rajono partijos sekre
torius perspėjo gydytoją RAUDELIŪ- 
NIENĘ, kad ši, laidojant tėvą, neitų į 
bažnyčią, priešingu atveju, —'tegul ra
šo pareiškimą išeiti iŠ darbo.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Q0

f
Rua Coe ho BarradasU04 V. Prudente • Fone: 274-0677

tfu

Res.: 2744886

CIRURGIÕES DEHTWTAS
Dr. Jonas Nici porei ūkas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

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

CHUVAS
G us rd a Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as. *

Mini-sombrinhas» tino Italiano e Alemão.
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PO SES1ASDES1MT MĖTĮ
Lietuvių Emigracijos Brazilijon

— Sešiasd^imtmečiui Paminėti —

3- PRIEŽASTYS SKATINUSIOS 
EMIGRACIJĄ

Tąsa 1967 n r.

Dėl įvairių krašto viduje besireiškian
čių priežasčių, dėl nepalankių istorijos 
įvykių, ilgus šimtmečius išgyvenę ant 
Baltijos jūros krantų, šiandien lietuviai 
užtinkami beveik visur. Legaliai ir slap
tais keliais jie leidosi kelionėn j sveti
mas šalis laisvės ir duonos ieškoti, o 
taip pat ir savisaugos jausmas juos stū
mė iš gimtojo krašto svetur. Bėgimas 
reiškėsi įvairiais laikais ir, kaip minėjo
me, dėl įvairių krašte susidėjusių nepa
lankių gyvenimo aplinkybių. Vyko pa
vieniai, keliavo atskiros šeimynos, o 
atstačius Lietuvos nepriklausomybę, 
žmonių traukimasis iš krašto prasidėjo 
jau būriais sotesnio gyvenimo ieškoti.

Gimė emigracija, palaida, be plano,, 
nuorganizuota, be valdžios priežiūros. 
Lietuvos krašto valdovų savitarpiniai 
nesutikimai, nuolatiniai vidaus kivirčai 
ir kova dėl valdžios, didino grėsmę kraš
to gyventojams. Be to, — karai, išoriniai 
priešų užpuldinėjimai, revoliucijos,gam
tos prajovai, badmetis, — visa tai buvo 
varikliai, kurie gimdė ir plėtė emigraci
jos bangą. Tokį neplaningą, neorgani- «

DAILÉS KONKURSAS 
'PRÊMIO LITUÂNIA 1986"

São Paulo Kultūros Centras "Centro
— miuim..,. J iiJJ,L_ H .............. .............RA.........

i
BROOKLIN

REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

■ Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SAO PAULO, SP. 

zuotą mūsų tautos kitnojimąsi niekas 
neatžymėjo, niekas neužrašė. Tokie iš
keliavimai niekur neužregistruoti. Jei 
yra užtikti dar jų pėdsakai, tačiau tikras 
nežinoma yra, kas anais laikais juoo va
rė iš savo žemės šalintis svetur. O vis 
dėl to randama tų pėdsakų apie lietu
vius, kurie liudija, jog jie, lietuviai,yra 
gyvenę svetimuose kraštuose labai toli 
nuo savo gimtinės. Istoriniai daviniai ir 
visokios prielaidos sako, kad tai vyku 
dėl kovų su kryžiuočiais, dėl totorių 
užpuldinėjimų ir grobimų, dėl nuolati
nių skandinavų vikingų plėšikavimų, 
dėl religinių kovų ir kitokių krašte vy
kusių neramumų, kurie nuolatinėje 
baimėje ir pavojuje laikė tautą. O ką 
jau bekalbėti apie ankstyvesnius laikus, 
bent keletą šimtų metų atgal pažvelgus 
j savuosius, j Lietuvos kunigaikščių ga
dynę, į anų laikų klastingus vienų prieš 
kitus žygius, ruošiamus sąmokslus,bro
liškus pasikėsinimus ir žudynes, j Lietu
vos padalinimą, uniją su lenkais, j 
smunkančią Lietuvos galybę ir, paga
liau — vergavimą svetimiesiems — supra
sime tas priežastis ir tautos tragiškus 
išgyvenimus, kurie trečdalį mūsų tau
tos brolių pavertė emigrantais.

(Bus daugiau)

Cultural Francisco Matarazzo Sobri
nho" ir Lietuvos Krikšto Jubiliejaus ko
mitetas viešai skelbia dailės konkursą 
"LITUÂNIA 1986" paišybos, tapybos, 
graviūros, skulptūros srity, atvaizduo
jant kokį nors lietuvišką atspalvį, ypač 
žvelgiant j Lietuvos krikščionybės jubi
liejų.

Konkursas turi tikslą skatinti meną; 
ir nori skelbti bei atžymėti Lietuvos 

krikšto jubiliejų (1387-1987) ir tarp 
kitataučių.

São Paulu Kultūros Centras ir Lietu
vos Krikšto Jubiliejaus komitetas išrink
tam geriausiam meno kūriniui skiria 
2.000 kruzadų premiją.

Menininkas gali įrašyti konkursui sa
vo kūrinį (vienoj ar keliose srityse) iki« 
1986 m. gruodžio 31 dienos, jį pasiųs-

ADVOCACIA E IMÓVEIS
EDSON DEOMKIfiflS

| COMPRAS - VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

IMÓVEIS
Direito CIVIL - Dit, CRIMINAL

Direito TRABALISTA
Av. Novo Horizonte, 213 - Conj:, 2 • Vila Saca dura Cabral - S. André

- 3 

damaj, kartu su "curriculum vitae" ir 
pilnu savo adresu, j São Paulo Kultūros 
Centrą: CENTRO CULTURAL FRAN
CISCO. MATARAZZO SOBRINHO, 
Rua General Jardim, 595 - Vito Buar- 
que, 01223 SAO PAULO, SP, Brasil.

Kultūros Centras nesiima atsakomy
bės ui betkokj kūrinio sužalojimą siun
timo atveju.

Norintieji platesnių informacijų apie 
Lietuvą, papročius, tradicijas, istorinius 
asmenis ar įvykius ir, bendrai, apie bet- 
kokius lietuvybės aspektus, gali kreip
tis j Lietuvos Krikšto Jubiliejaus komi
tetą, Rua Juatindiba, 28 — Parque du 
Moóca, 03124 SÃO PAULO, SP. Brasil.

Jurys komisiją sudarys po du atsto
vus iš Kultūros Centro ir Jubiliejaus 
komiteto ir vienas menu kritikas iš São 
Paulo Meno Kritikų Sąjungos.

Premijos "LITUÂNIA 1986" įteiki
mas vyks viešoj iškilmėj, galimai 1987 
m. Imigrantų Kultūrinės Parodos BIE
NAL Paviljone metu.

Konkursą laimėjęs kūrinys liks Lietu
vos Krikšto Jubiliejaus komiteto nuosa
vybė.

Visi kiti pristatytieji kūriniai galės 
būti atsiimti 90 dienų bėgyje. Praėjus 
šiam terminui, konkurso rengėjai nu
spręs jų paskirtį.

Konkurso taisyklės galioja nuo jo pa
skelbimo datos (1986 m. liepos I die
nos).

Taigi
Konkursą praveda CENTRO CULTU

RAL FRANCISCO MATARAZZO SO
BRINHO ir LIETUVOS KRIKŠTO JU
BILIEJAUS KOMITETAS;

Konkursą globoja SÃO PAULO 
VALSTIJOS GUBERNATORIUS ir 
VALSTIJOS KULTŪROS SEKRETO
RIATAS;

Konkursas yra atviras visiems — LIE
TUVIAMS IR KITATAUČIAMS.

Kam rūpi
LIETUVA-
jos LAISVĖ, 
GEROVĖ
ir ATEITIS,
tam rūpi ir
Ll ETUVIŠKI E JI 
REIKALAI.
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Kreipimasis į išeivijos 
lietuvius 
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenei re
miant,. Lietuvių Informacijos Centras, 
bendradarbiaudamas su keliom įtakin
gom tarptautinėm organizacijom, ruo
šia studiją Vienos konferencijai apie 
žmogaus teisių pažeidimus okupuotoj 
Lietuvoj. Vienos konferencija, kuri 
įvyks 1986 m. lapkričio mėn., peržvelgs 
visus Helsinkio baigiamojo akto princi
pus.

Gausi lietuvių pogrindžio spauda 
puikiai iliustruoja persekiojimą okupuo
to] tėvynėj, bet šia ypatinga proga nori
si kuo plačiau paminėti ir kitus neuffik- 
suotus persekiojimo faktus. Norėdami 
dokumentuotą studiją Vienai gyvu liu
dijimu, kreipiamės į lietuvių visuomenę 
ir prašome pasidalinti žiniomis apie tei
sių suvaržymus, kurie dažnai pasilieku 
tik artimųjų tarpe.

Lietuvių Informacijos Centras suda
rė anketą, naudodamas pagrindu pačius 
Helsinkio akto principus. Visuomenė 
yra raginama anketą išpildyti ir sugrą-' 
žinti Lietuvių Informacijos Centrui iki 
rugsėjo 15 d. Užpildžiusiem prašant, 
bus išlaikomas konfidencialumas bei 
anonimiškumas. Daugiau anketų galima 
užsakyti, rašant Lietuvių Informacijos 
Centrui, 351 Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207, ar skambinant tel. (718) 
647-2434.

Atsakant į visus klausimus, prašoma 
pažymėti vietą ir datą, ir paaiškinti,ko
kios buvo sovietų sudarytos priežastys 
teisių suvaržymui. Galima atsakyti iš 
asmeniškos patirties ar perduoti Jums 
žinomus bei patvirtintus Lietuvoj gyve
nančių žmonių gyvenimo epizodus. Šie 
klausimai apima ne tik santykius tarp 
laisvojo pasaulio ir okupuotos Lietuvos 
lietuvių, bet ir ypač suvaržymus pačioj* 
Lietuvoj.

— Ar buvo leidžiama aplankyti liguis
tą ar mirštantį seimus narį?

— Ar vyresnio amžiaus žmogui ar rei
kia nei am medicininės p nežiurus buvo 
leidžiama išvykti?

— Ar galėjo dalyvauti laidotuvėse bei 
aplankyti mirusio šeimos nario kapą?

MUSU LIET U V A

— Ar buvo duotas leidimas dalyvau
ti svarbiuose šeimos įvykiuose, pvz. gi
mimo, vedybų, religinėse ar civilinėse 
apeigose ar kituos^ šeimyniniuose susi
būrimuose?

— Kokius varžtus patyrėte tarp Lie
tuvos gyventojų Ir svečių iš užsienio 
viešnagės metu?

— Ar laiškų susirašinėjimas tarp Jūsų 
ir gyvenančių Lietuvoj yra trukdomas? 
Kaip ilgai trunka laiškui iš Lietuvos pa
siekti Jus Vakaruose? Ar Jus įteikiate 
skunda savo krašto paštui, jei laiškus 
nepasiekia Lietuvos?

- Ar siuntiniai nueina į Lietuvą? Jei 
taip, kokie būna apmuitavimai? Ar 
siuntiniai pasiekia adresatus geram sto
vyje, ar jie būna apvogti, sudraskyti, 
konfiskuojami bei grąžinami? Jei siun
tinys nenueina ar buna sužalotas, ar 
Jus įteikiate skundą savo krašto paštui?

— Kaip su telefoniniais pasikalbėji
mais? Kaip ilgai trunka pasiekti reikia
mą asmenį? Arpokalbiai y re nutrauko
mi bei klausomi?

— Važiuojant į Lietuvą, ar Jus kratė? 
Jei taip, ką atėmė? Kaip su Jumis mui
tininkai elgėsi? Ar jums teko, kaip kito 
krašto piliečiui priešintis ar iškelti bet 
kokius teisiškus reikalavimus muitinin
kams?

— Ar važiavote j Lietuvą kaip turistas? 
Ar kaip delegacijos narys? Kviestas gi
mimų ar valdžios? Kaip ilgai svečiavotės 
Lietuvoj? Ką patyrėte viešnagės metu? 
Ar Jūsų artimieji Lietuvoj buvo apklaus 
sinėjami apie Jus?

— Ar Lietuvoj būnant Jus apklausinė
to? Jei taip, kokiu pretekstu ir kur vy
ko apklausinėjimas? Kas vykdė apklau
sinėjimą ir ką norėjo sužinoti?

— Ar Jus bandėte iškviesti gimines 
pas save? Kada įdavėte prašymą? Kada 
priėmė ar atmetė? Kodėl? Ar giminės 
dėl to nukentėjo? Kaip ilgai tąsėsi ar tą
siusi procesas?

— Ar Jūsų giminės ar draugi iš Lietu
vos svečiavosi Vakaruose? Vieni ar su 
kitais šeimos nariais? Kaip turistai ar de
legacijos nariai? Kokiomis sąlygomis 
juos išleido iš Lietuvos? Kaip ilgam?
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AMŽO BAIGIANTIS
Šito šimtmečio pabaiga žada būti 

surišta su didžiuliais pasikeitimais, apie 
kuriuos galime tik spėlioti, pasiremdar. 
mi dabartinių įvykių pagreitėjusia raida. 
Labai galima, kad dabartinę marksisti
nę sistemą pakeis socialistai — kapitalis
tinė santvarka daugelyje komunistinių 
kraštų, išskyrus Rusiją, kuri, atrodo, 
nesuspės laiku atlikti reikiamų reformų 
dėl išmintingos vadovybės nebuvimo ir 
dėl pačios rusų tautos drausmės, darbš
tumo ir gabumo praradimo per ilgai už
sitęsusią marksizmo vergovę.

Rytu — Vakarų santykių analizuoto
jai pamiršta patį svarbiausia faktorių,— 
Kiniją. 1.000 milijonų kinų dirba, kru
ta te.staigiai keičia pažangą trukdančias 
marksizmo dogmas. Kinija, turi vadą, ku
riam Gorbachev negali ir negalės prilyg
ti. Nors ir nekenčiam komunizmo, koks 
jis tik bebūtų, neturime teisės prarasti 
bešališkumo. Kinija, bent šiuo metu ne
gali atsisakyti di ktatutos, nes krašte pa
sidarytų baisi betvarkė. Ten duodama 
šiokia tokia privatinė ekonominė laisvė, 
dėl kurios Kinija galėtu atsikratyti var
go ir industrinės-technologinės stagnaci
jos, jei Deng reformos butų tęsiamos jo 
įpėdinių. Pažjstantiems kinų darbštumą, 
praktiška vadovybe, nėra abejonių, kad 
Kinija iki šio šimtmečio pabaigos gali 
tapti pasaulinė galybė, kuri galėtu pra
dėti diktuoti savo valią buvusiai moky-1 
tojai — Tarybų Sąjungai. Taip:pat nega
lima pamiršti, kad bilijoninė? kinų tau
tai natūrali erdvė yra Rytu Rusija. Svar
biausia, kad pasaulio komunistai nusto
tu tikėję Maskvos ir jos akto marksiz
mo keliui, jei Kinijos bandymas atsiek
tų laimėjimą. Tai reikštų Kremliaus ko
munizmo pabaik ir pačios rusų imperi
jos subirėjimą — yra labai aišku.

Jei Maskva tai nemato ar nuduoda 
nematanti, tas įvykių eigos nepakeis. 
Netrukus Kremliaus vadai rausis sau 
plaukus dėl laiko praradimo, kasant Va
karams duobę, j kurią jie patys galėtų 
įkristi. Greičiausiai jie gailėsis dėl savo 
naivaus užsispyrimo likti ištikimais uto
pinei marksizmo filosofijai ir caristiniam 
imperializmui visiškai netinkamu istori
jos momentu, kai kolonializmas yra vi
siškai atgyvenęs savo amžių.

V. Vyturys

g CHOP?-PlZZA-QUEIJOS-FRIOS g
B RESERVAS PARA FESTAS - MUSICAA0V1V0 |
| Rua SOLON 1062 — Bom Retiro—Tel. 223-2333 »
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Juozas Šlajus

MILIJONINES FONDAS STIPRIAI
parėmė jaünimà

JAV Lietuviu rondo vaidyba 1986 
m. birželio 21 d. LB socialinių reikalų 
tarybos seklyčion sukvietė lietuvišku 
laikraščių ir radijo programų bendra
darbius spaudos konferėncijon informa
cijai apie L F pelno skirstymo komisijos 
fondo derliaus padalinimą lietuviškai 
veikiai stiprinti.

Šiais metais LF paskyrė 43 stipendi
jas — 5,400 dol. Lietuviu fondas re
mia lietuvišką jaunime tiesiogiai telkda
mas stipendijas studijų )ti lituanistikai, 
lankyti Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje bei pasirinktiems aukštiesiems 
mokslams.

Dr. Antanas Ra^ma, pradininkas ir 
LF valdybos pirmininkas, džiaugėsi, 
kad šiandien L F ižde jau yra 3.426.000 
dol. neliečiamo kapitalo, kurio palūka
nos ramia įvairią lietuvišką veiklų. '"Pra
dėję darbą, svajojom suteikti milijoną 
dolerių kapitalo., o dabar jau turime vil
ties sutelkti penkis milijonus ir paten
kinti visus pagristus lietuvių veiklos po
reikius. Valdyba rūpinasi LF augimu ir 
stengiasi, kad išeidama iš jo Vadovavimo, 
paliktu jj stiprų, kaxd lietuviška veikla 
nusilpnėtu". Pagrindinis kapitalus yra 
neliečiamas ir laikomas laisvai Lietuvai, 
o palūkanos tenka lietuviškai veiklai iš
eivijoje.

LF pelno skirstymo komisijom pirm. . 
Stasys Baras kalbėjo, kad LF vadovybės 
svajonė skirti bent 260.000 do«. per me
tus išsipildė. 1986 m. buvo paskirstyta 
švietimui, kultūrai, visuomeniniams rei
kalams, jaunimui — 255,000 doi. Pridė- 
i 985 m. nesunaudota 10,200 likutį. iš 
viso šiais metais buvo paskirstyta 
265,200 dol. Tai rekordinė suma.

LF perno skirstymo k-ja 1986 m. pel
ną paskirstė pagal sritis: 1. švietimui 
(įskaitant stipendijas, PLB valdybai litua
nistikos katedrai) — 124,550 dol., 2. 
kultūrai (įskaitant premijas, meninius 
reikalus, knygų leidimą) ) 77,000 dol., 
3. visuomeniniams reikalams — 66.650 
doi.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

«Õ1I ŽI»S X*
LATVUOS KRIKŠTO MINĖJIMAS

Ir São Paulu latviu koionija paminė
jo 8-tą šimtmetį Latvijos krikšto (i 186- 
1986). Paminėjo rugpjūčio 14d.. 12 va
landą P-;tio do Colégio bažnyčioje eku
meninėm pamaldom. Būvu atstovų iš 
slovakų, rumunų. >enku, ukrainiečių, 
estų kolonijų. Lietuviams atstovavo 
kun. Pr. Gavėnas ir Liudas Ralickas 
(paskui atsirado ir kitu, niekur nesiro- 
dančių lietuviu kurie-kurios džiaugėsi, 
su lietuviais susitikę).

Vyko Mišios, kurias koncelebravo 
latvis jėzuitas t. Stanislavs Ladušans, 
lenkas saieJetis Stanislovas Lobiau ir 
kun. Pr. Gavėnas. Prie pamaldų prisidė
jo latvių liuteronų pastorius Mekšs ir 
latvių baptistu moderatorius Pantušku.. 
Po Evangelijos pagrindinis Celebrantas 
nušvietė latvių krikščionybės kalią. 
Sveikinimų — "mensagens" metu kun. 
Gavėnas pastebėjo, kad Lietuva — pas
kutinė Europos šalis priėmusi krikščio
nybę, ir kvietė j 600 metų jubiliejų, ku
ris bus iškilmingai atšvęstas SP katedroj 
ateinančių metu birželio 14 dieną.

Kun. Gavėnui, vieninteliam iš kita
taučių, teko garbė dalyvauti ir latvių ju
biliejiniuose pietuose Jockey klube.

KUNIGO DIENA y OKOJ
Sekmadieni, rugpjūčio 24, šv. Kazi

miero parapijoj būvu atšvęsta KUNIGO 
DIENA, ypač paminint misionieriaus 
kunigo PETRO URBAlClO 45 kunigys
tės metus. Daugiau apie tai bus sekan
čiam numery.

SVEi KSTA JONAS 8AGDŽSŪS
Smarkiai sunegalavus galvos proble

ma, Jonas Bagdžius buvo nugabentas j 
Servidor Publico ligoninę. Po ilgų tyri
mų, buvo padaryta galvoj operacija 
("kas nors įjungta", sako). D. bar jau 
grįžo namo — ir iŠ lėto taisosi.

V3CTOBAS \Z UJSAVSCSyS
Savininkas

LtotuMški ir eurcphtilki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito JS^n to, 118- Tęl, 44L6S46
... SÃO CAETANO DO SUL

mošų mirusieji
Rugpjūčio 14 su šiuo pasauliu atsis

kyrė ELZBIETA LASINSKIENÉ,‘sulau
kusi 81 metų. Gimusi Utenoj 1.4.1905, 
su vyru, Antanu Lapinsku, Sčo Paule 
daugiausia gyvena Mookuj, o paskuti
niu metu Diademoj. Turėjo tris vaikus, 
kurių tik viena, Paulina Azavedo Biteh- 
court, gyva, ir virš 10 metų globojo 
senstančią motiną.

Elsbieta buvo gera katalikė, Maldos 
Apaštalavimo narė. Kol jėgos leido, ian 
kė šv. Kazimiero parapiją, daugiausia 
žento brazilo palydima. Paliko pavyzdį 
pamaldumo, kantrybės, atsidavimo Die
vo valiai.

Palaidota Quarta Parada kapinėse.
Laidotuvėse ir 7-tos dienos Mišiose 

šv. Kazimieru koplyčioj maldingai daly
vavo namiškiai, tarp kurių anūkai ir pro
anūkiai.

30-tos dienus Mišios bus atlaikytos 
rugsėjo 14 šv. KaJmiero parapijoj.

Ilsėkis, Elzbieta, Dangiškojo Tėvo 
prieglobsty.

MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão
Fone: 265-7590

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI



GIESMIŲ RINKINYS 
SV. KAZIMIERUI

Neseniai atėjo iš Italijos 
GIESMIŲ ANTOLOGIJA ŠV. 
KAZIMIERO GARBEI, mi
nint 500 metų Jubiliejų nuo 
jo mirties. Antologiją išleido 
Šv. Kazimiero sukakčiai komi
tetas. Gaidas spausdinimui pa
ruošė salezietis Vineas Aleksan
dravičius. Spausdino Salezie
čių spaustuvė Romoje, 1985 
m.

96 didelio formato pusla
piai apima lietuvių kompozito
rių kūrinius, sukomponuotus 
šv. Kazimiero garbei. 0 ko m? 
pozitoriai yra šie: Br. Budriu- 
nas, St. Akmenėlis, Aleks.Alek- 
sis, Pr. Ambrazas, J. Beinoris, 
Sės. M. Bernadeta, K. Bona- 
dies, T. Brazys, L. Budreckas, 
Seirijų Juozas, Aleks. Kača- 
nauskas, Vyt. Kerbei is, J. Ki- 
dulaitis, J. Naujalis, St. Navic
kas, J. Petkaitis, A S. Pocius, 
Seb. Sangaudas, K. Senkus, J. 
Sinius, Pr. Tamulevičius, Vilte- 
nis, J. Žilevičius, J. Zdanius, 
Sės. T. Mieckowski.

Šv. Kazimiero sukakčių ko
mitetas dedikuoja šį leidinį 
kun. L. Budrecko atminimui; 
jis juo rūpinosi ir vadovavo re
dakcinei komisijai, tačiau stai
ga mirė, nespėjęs sulaukti vei
kalo išeinant.

I MOTINĄ SOPULINGĄ
Rašo Sibiro Tremtinys

O Motin Dievo Sopulinga, 
su skausmo peiliais širdyje, 
į Tave kreipias nelaiminga 
vargų prislėgta žmonija, 
maldaudama pasigailėti, 
prašydama Tavo globos. 
Tu pasiskubink mums padėti, 
kaip gelbėjai mus visados.

Tu saugojai Tėvynės sodžius, 
namus gįrntuosjus ir Laukus^ 
Ir nepaliauk niekad mums rodžius 
j laimę vedančius takus.
Tu mums esi vilties žvaigždelė 
šio vargo, i r skausmų kely.. 
Matai, kaip širdys mus'išgėlė — 
užsto t prieš Viešpa t j gali.
Silpni, pavargę, nusiminę - 
mes šaukiam, Motina, Tavęs... 
Išgelbėk mus ir mus' Tėvynę, 
pažvelki j skausmų gelmes. 
Pabaigę žemišką kelionę, 
te pailsėsim su Tavim...
Ir melsk iš Viešpaties malonę 
gyventi visada viltim.

O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA 19 DE AGOSTO DE 1986

O sereno Deus dos
lituanos

Na missa de domingo, ninguém 
tem coragem de se mover 
para não quebrar o encanto ' 

a capital da mais católica e ocidental 
das quinze repúblicas soviéticas, os

sinos tocam de manhã cedo, chamando 
para a missa de domingo. As nove horas, 
o sol vai alto e quente, e a grande estátua 
no centro da praça tem um aspecto gran
dioso e trágico. Ela representa o ateu 
Kazimieras Liscinkis, queimado ali mes
mo pela Santa Inquisição em 1689. Os 
lituanos, porém, não se impressionam 
com essas lembranças e praticam com 
muita devoção seus deveres religiosos. 
Tanto que mais adiante, subindo um pou
co a ladeira da Cidade Antiga, há uma 
revoada de crianças vestidas de branco 
entrando na igreja de Santa Teresa, para 
fazer a Primeira Comunhão.

O guia da Intourist, ao meu lado, 
traduz em voz baixa o sermão do padre, 
visivelmente entediado com o que ele 
considera “um velho realejo”. Não há 
nada político na fala do sacerdote, mas o 
espetáculo é comovente: as crianças nas
cidas e criadas no mais puro materialismo 
dialético voltam da mesa de comunhão de 
olhos baixos, serenas e leves como se 
estivessem caminhando em nuvens. Al
guns adultos choram em total silêncio, e 
ninguém tem coragem de se mover para 
não quebrar o encanto do momento.

Pouco depois, na calçada, as crian
ças voltaram a ser o que são no mundo 
inteiro, falando alto, rindo, chamando a 
atenção dòs pais. Descemos devagar a 
ladeira, e na praça da Prefeitura damos de 
frente com uma grande igreja branca de Luiz Carlos Lisboa é colaborador do Caderno 2.

onde foram retiradas as cruzes, os sinos e 
os santos. É a antiga basílica- de São 
Casimiro, hoje nada menos do que o Mu
seu do Ateísmo. O guia aconselha uma 
visita, e antes que eu responda alguma 
coisa já comprou os bilhetes de entrada-e 
caminha para a porta. Figuras em cera,, 
fotografias, publicações, desenhos e pin-.' 
turas mostram de que maneira o homem 
“inventou” Deus, a partir de seus temo
res diante das forças naturais. As histó- 
rias bíblicas não teriam qualquer funda
mento, a Inquisição representa o espírito 
real da “conversão” religiosa, os missio
nários católicos e protestantes são meros 
agentes do colonialismo. A seção dedica
da aos Cavaleiros Teutônicos, ordem reli
giosa e militar cristã medieval que perse
guiu heréticos na Lituânia, merece desta
que especial. Finalmente, uma das velhi
nhas que guardam o museu fazem o con
vite para que desçamos até o subsolo do 
museu-igreja, onde estão as câmaras de 
tortura. Da Inquisição, naturalmente ■, 
com seus bonecos de cera e suas labare? 
das de papel de seda.

Na calçada de novo, sob o sol de 
verão do Báltico, as crianças ainda estão 
descendo da igreja de Santa Teresa, com 
suas roupas brancas, seus livros de ora
ção, véus e velas. Passam pela porta do 
Museu do Ateísmo com absoluta indife
rença, e vão conversando, rindo e às ve
zes correndo. Os pais e amigos vêm atrás, 
mais solenes e cautelosos em público, a 
maioria em silêncio. Observam friamente 
os estrangeiros que saem do Museu e 
voltam o rosto noutra direção. Ainda há 
sinos tocando para os lados da Cidade 
Antiga, mas as ruas agora vão ficar vazias 
até a manhã de segunda-feira, porque pa
ra os lituanos é preciso descansar no Dia 
do Senhor.



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 Metų progra

ma — Kunigo diena sv. Kazimiero pa
rapijoj.

27. (Vilniuje šv. Kazimiero kūno perkė
limas — sv. Kazimiero, kaip ypatingo 
lietuvių jaunimo globėjo,šventė)

AUSTRIJOS KATALIKAI RAŠO 
GRIŠKEVIČIUI

V i I n i u s. — Balandžio i 5 d. Vilniu
je buvo atidarytos žymaus Austrijos 
kultūros centro Sateburgo dienos. Iškil
mingame dienų atidaryme kalbėję parei
gūnai pabrėžė, kad Lietuvos ir Salzbur- 
go žmonių draugystė jneša deramą indė
lį j Sovietų Sąjungos ir Austrijos bendra
darbiavimą, yra gražus skirtingų visuo
meninių santvarkų šulių gerų kaimyni
nių santykių pavyzdys.

Salzburgo dienų programoje — Vil
niaus, Kauno, Druskininkų bei Dotnu
vos muzikos mėgėjų susitikimai su aus
trų folkloriniu ansambliu ir ansambliu 
"Rezidencijos solistai", grafikos, foto
grafijos, knygų, vaikų piešinių, gamto
saugos parodos.

Tarptautinio krikščionių solidarumo 
— Christian Solidarity International — 
Salzburgo skyrius j Vilnių vykstančiai 
salzburgiečių delegacijai įdavė laišką, 
skirtą Lietuvos komunistų partijos se
kretoriui Petrui Griškevičiui. Laiške 
tarptautinės krikščioniškojo solidarumo 
organizacijos Salzburgo skyrius pirmiau
sia primena 84 metų spalio mėn. LTSR 
Kultūros ministrui Jonui Bieiiniui, besi
lankančiam Salzburge, įteiktą Austrijos 
katalikų laišką, kuriuo buvo siūloma 
konkreti kultūrinio bendradarbiavimo 
programa. Austrijos katalikai laiške tarp 
kita ko prašė sudaryti sąiygas aprūpinti 
Lietuvos katalikus šventuoju Raštu ir
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PAKILKIME DVASIOJE
Įsijungimas MAL

DOS VAJUN lais
vas ir asmeniškas 
apsisprendimas. Ga
lima jungtis pavie
niui, mažose grupe-

maldos vajų, \ lėse ar Prganizuo- 
ne? jant specialias pa

maldas.

5 REIKIA ] 
JŪSŲ J 
GRAŠIO! JTRIGRAŠIO

Tikriausiai• 
esate įsijungę! .

PIRMIEJI ŽODŽIAI DIEVUI
Paklausyk Dieve — aš niekad Tau nekalbėjau.
Šiandien Tave pasveikint, noriu. Kaip begyveni? <
Žinai, kad Tavęs visai nėra — aš taip girdėjau 
Ir kvailas buvau, nes tuo rimtai tikėjau.

Niekados aš nestebėjau kūrinių Tavo didžių,
Bet praėjusią naktį iš duobės, kurią išrausė granatos sviedinys, 
Aš pažvelgiau j dangų ir pamačiau jį piiną žvaigždžių.
Ir supratau kad buvau apgautas ir kvailys.

Aš nežinau, ar Tu paspausi mano ištiestą ranką,
Bet aš paaiškinsiu, ir Tu suprasi.
Stebiuosi - šiame baisiame pragare patrankų
Nušvito man gražus veidas tavasis.

Dabar nedaug ką beturiu Tau pasakyti,
Vien tik tai, kad laimingas esu Tave pažinęs.
Po pusiaunakčio bus ataka. Nebijau.
Kad Tu budi, žinau. Trimitas, tad eiti jau turiu...
Tave pamilau... Dar norėjau pasakyti,

Kad, kaip gerai žinai, mes kovosim kruvinai, 
Ir gal dar šią naktį pasibelsiu į Tavąsias duris. 
Tiesa, mes nebuvom artimi draugai...

Bet jei pas tave ateisiu, ar man atidarysi duris?
Tačiau... Taip, štai ašaros rieda... Tu jas, Dieve regi...
Turiu skubėti... Taigi.Dieve... Iki...
Keista, bet aš mirties nebijau.

kita religine literatūra, pasikeisti teologi
jos studentais. Nurodydami sunkią Lie
tuvos katalikų padėtį, Austrijos katali
kai iškėlė neatidėliotiną reikalą vėl atida
ryti panaikintas kunigų seminarijas, grą
žinti Vilniaus katedrą iršv. Kazimiero , 
bažnyčią, Klaipėdos katalikam grąžinti 
valdžios nusavintą Marijos Taikos Kara
lienės bažnyčią, grąžinti laisvę už kuni
giškų pareigų atlikimą nuteistiem kuni
gam Alfonsui Svarinskui ir Sigitui Tam- 
kevičiui bei kitiem sąžinės belaisviam, 
kurie kenčia lageriuose už savo jsitikini-

" SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

"Norėtume kartkartėmis priminti vi
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems:
SEKMADIENĮ PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDĮ KATEKIZMUI".

LIETUVOS VYSKUPAI IR 
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI

7

VYRO MALDA
v

Ši, eiliuota, malda buvo rasta gra
natos sudraskyto amerikiečio kario 
kišenėje, mūšio lauke.

Ypač šių Sąmoningo Tikėjimo 
Metų proga gali tarnauti ir mums 
kaip "medžiaga" mūsų asmeninei są
moningai maldai — sąmoningam as
meniniam pasikalbėjimui su Dievu.

mus. Priminę dar daugiau Lietuvos kata
likam padarytų skriaudų, Austrijos kata 
likai Bieiiniui skirtame laiške pažymėjo, 
kad tų skriaudų atitaisymas sudarytų 
būtinas sąiygas kultūrinio bendradarbia
vimo tarp Austrijos ir Lietuvos pagilini
mui. Dabartiniame partijos sekretoriui 
Petrui Griškevičiui skirtame laiške, pažy 
metame balandžio dienos data, Austri
jos katalikai klausia, kokia būtų reikaiir 
ga medžiaginė ir dvasinė pagalba, kad 
aname 84-tais metais rašytame laiške iš- 

-keltos Lietuvos katalikų problemos galé 
tų būti išspręstos. Tų problemų svarbu
mą ir aktualumą iš naujo patvirtina pas
kutiniu laiku pasiekusios žinios iš Lietu
vos. Jokie partnerystės rėmuose organi
zuojami kultūriniai renginiai negali nu
malšinti to kultūrinio bado, kuris yra 
atsiradęs Lietuvoje, — rašo Austrijos ka
talikai. Juk Lietuvos katalikai savo tikė
jimui pažinti ir pagilinti neturi jokios ki
tos literatūros kaip tik katekizmą ir mai
daknygę.

B.d.
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SPAUDOS BĖDOS. IR PARAMA .
Aną savaitę bespausdinant MOSI] 

LIETUVĄ ėmė ir visai išlūžo vieno 
spausdinam sios mašinos dantračio jau 
išklibęs dantukas. Tai, sakytum, men 
kas dalykas; tačiau mašina neveikia, ir 
baigta. Tud šaukis techniko, eik pas me
chanika (kuris tau "rytoj" padarys), 
paskui pritaikyk, išbandyk.. Nv tik ! 
kad tM savaitę ’aikraštis pavėlavo išeiti, 
bet ir visas tas "malonumas" 800 kru h 
zadų.

Reikia ir kitus, su spausdinamąja su 
sijusias mašinas, patikrinti, peržiūrėti, 
nusidėvėjusias dalis pakeisti. Ir už visa 
tai neužtenka specialistui tik pasiūiy 
ti: "Aceitd um cafezinho? "

Pati spaustuve neturi atsargini ) kapi 
talo Gerai, kad yru tautiečių kurie rei
kalą pilnai supranta. Ir ateina i pagalbą 
Pavyzdžiui, šią savaitę:

-- p-lė Aldona Valavičiūte siunčia 
C/..200 'Spaudos reikalams' ,

- inž. Mečys Paleckis davė savo fir 
mos apmokėta skelbimą ir pažadėjo pa
pildyti jau išsekubj garbės leidėjų" są
rašą šešiais naujais ' leidėjais' ,

- inž. G. Bačclis už ML prenumera
ta siunčia CS.400

v Jiems, ir kitiems j juos panašiems, . 
yra dėkinga ne tik ML, > ir visa koloni
ja.

GARBĖS LEIDĖJAS 
inž. MEČYS PALECKIS

Dosniam lietuviškos spaudos rėmėjui gili padėka 
ir geriausi linkėjimai

Redakcija ir administracija

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTĖ
«•’TWK32

TAUTOS ŠVENTI

RUGSĖJO

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

16,00 valandą

NEMUNYČIŲ MIŠIOS
Tautiniu šokių ansamblis NEMUNAS 

užprašė ir rugpjūčio 15 dienos vakarą 
dalyvavo Mišiose, kurias kun. Pr. Gavė
nas atlaikė šv. Kazimiero koplyčioje. 
Dėkojo jie Viešpačiui už suteiktas ma
lones ansambliui ir prašė globos išvyks
tantiems | tautinių šokių kursus trims 
NEMUNO nariams.

Esant liturginei Žolinės šventei, cde~
brantas stengėsi nušviesti Marijos vietą 
Bažnyčioj, musų Tėvynėj ir kiekvieno 
mūsų gyvenime. Ir priminė mūsų tau
tiečių - ir materializmo sistemoj išauk
lėto jaunimo ~ ištikimybę Kristui ir 
Bažnyčiai.

Linkėtina, kad ypač šiais Sąmoningo 
Tikėjimo metais, jaunimo vadovai pa
tys jaustų ir savo vadovaujamas grupes 
vestų prie tikėjimo pagyvinimo. Tam 
būtina pravesti dažnesnius pasikalbėji* 
mus ir religine tema.

SVESKiNIML? "SAKIA BARBARA"7
Iš Kalifornijos rašo Henrikas Valavi

čius (rugp. 5d.):
"Siunčiu širdingiausių sveikinimų

iš saulėtos Kalifornijos, iš šio Santa Bar
bara istorinio miestelio, kuris išlaikė is
panų misijų 18-to amžiaus tradicijas ir 
architektūros formas. Chicagoje turė

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI

PROGRAMA: Procesija ir Mišios
Žurnalisto Hélio Damante paskaito 
Arbatėlė ir suneštinės vaišės
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jau susitikimą su visa PLB vynausy 
be (p. J. Tatarūnas turi gauti mano su
sitikimo pokaibio protokoią). Viešėjau 
trejetą dienų pas Tėvus Jėzuitus, nuo 
kurių (ypač tėvų J. Borevičiaus, J. Ki 
dyko ir P. Dauginčio) perduodu Jums 
širdingus sveikinimus. Parašysiu "Mūsų 
Lietuvai" grįžęs: o grįžti žadu 19/20. 
IX.86 "

PASKAITA SO SKAIDRĖM
Rugsėjo 7, po Silinės-Tąutos šventės 

apeigų O ESTADO DE SÃO PAULO 
korespondentas, Lurnalista^ Hólio Da
mante, šv. Kazimiero p-jos salėj laikys, 
paskaitą apie Svč. Marijos apsireiški
mus, vykstančius dabar Jugoslavijoje. 
Paskaita bus dokumentuota nuotrau
kom — skaidrėm.

GRIŽO I VOKIETIJĄ
Tris mėnesius viešėjusi pas tėvelius 

Eugeniją ir Vytą Bacevičius, rugpiūčiu 
14 išskrido atgal j Vakietiją, Huetenfei 
dą, Beatričė Bacevičiūtė Kosėk su dūk 
rele Karina Egle ir sūneliu Danielium

VYKSTA j LENKIJĄ
Eduardas Pazikas, 21 metų, vienus 

iš keliolikos kandidatų laimėjo lenkų 
valdžios stipendiją studijuoti alektro 
ninę inžineriją tarptautiniam Krokuvos 
universitete. Esant motinai lenkui, o 
tėvui lietuviui, tikisi studijų ir atosto 
gų metu ne tik pasigilinti lenkų kalboj, 
bet geriau pramokti ir lietuviškai ir 
galimai aplankyti Lietuvą Šia tema jis 
rašė paskutiniam ML em português nu 
mery: OPINIÕES.
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