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Nuo senų amžių Lietuva yra vadina
ma Marijos žeme — Terra Mariana, šį
titulų jai pripažino ir pastarieji Popie
žiai.

Dar nesigilinant j šio titulo kilmę,
reikšmę ir apimtį, ypač šiais "Sęmoningo Tikėjimo metais" pravartu susipažin
ti su Švč. Mergelės Marijos "namais" —
šventovėmis, pasklidusiom po visę Lie
tuvę, kaip antai Žemaičių Kalvarija,Lin
kuva, Pivašiūnai, Trakai, Krekenava, Ši
monys, Šiluva, Labanoras, Kauno bazili
ka, Vilniaus Aušros Vartai ir kt. (plg. Li
turginis maldynas, psl. 295).
Čia — žvilgsnis j ŠILUVĄ, kuri, jei
butų kitam krašte, butų išgarsėjusi vi
sam pasauly.

Šiluva yra svarbi ir brangi Marijos
šventovė dėl dviejų motyvų: stebuklin
gu Marijos paveikslu ir pačios Marijos
apsireiškimu. Apie kiekviena trumpai.
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Stebuklingas Marijos
p a v e i k s La s
šiiuvinis paveikslas yra šv. Luko Ma
rijos paveikslo, buvusio Konstantinopo
lyje, kopija, greičiausiai daryta iš kopi
jų, esančių Romoj Maria Maggiore ar
Maria Antica bažnyčiose. Paveikslas bu
vo garbinamas dar prieš reformacijų. Re
formacijos metu buvo dingęs ir ners tiks
lesnių žinių, kaip vėl atsirado. Jo stebu
klingumas ypatingai ėmė garsėti nuo
17 a. : radžios. Iš gausybės votų 1677
buvo nuliedintas metalinis apdaras ir
nuo tada užleidžiamas kitu paveiksiu.
1774 buvo pasiųstas Romai prašymas
paveiksiu vainikuoti karalienės vainiku.
Pritarimas gautas sekančiais metais.Bet
laukta, kol bus pastatyta nauja mūrp
šventovė. Į ta laikę spec, komisija tyri
nėjo stebuklinguosius įvykius. Vainika
vimą atliko vysk. Step. Giedraitis 1786
per šilinių atlaidus. 1886 buvo atšvęstas
vainikavimo šimtmetis. Pop. Pijus VI
speciale bule 1775 suteikė pilnus atlai
dus besimeldžiantiem maldininkam.

Ąpsireis Seimas S i ll u v o j
Marijos apsireiškimas, pirmas žino
mas Europoj, įvyko 1608 Šiluvoj. Mari
ja pasirodė piemenėliams ganykloj, ant
didelio akmens — jauna, gražiai pasipuo
šusi, palaidais plaukais, su kūdikiu ant
rankos, verkianti ir tyli. Vaikų pašaukti
atvyko iš Šiluvos kalvinų seminarijos

"Čia mario žeme", pirštu rode Švč. Merge Se Marija.
atsistojus? ant akmens Žemaitijos šile

rektorius Saliamonas Grocijus ir kateche
tas (greičiausiai apie ta laikę buvęs Mika
lojus Fierra). Pastarasis kiauše psirodžiusięją, ko jo verkianti, o ji atsakė: "Čia ki
tados buvo garbinamas mano sūnus, o
dabar ariama ir sėjama".

įvykiui tirti vysk. Merk. Giedrutis at
siuntė kan. Jonę-Kazakevičių, kuriam ■
prieš tai buvo pavedęs atgauti Šiluva iškalvinu. Šiluvos turtas, po ilgo bylinėji
mosi, būvu bent dalinai atgautas 1624.
Nuo to laiko prasidėjo viešesnis Marijos
apsireiškimo kultas, kurį Žemaičiu vys
kupai vienas po kito rėmė. Prie aspsireiškimo akmens pastatyta ir vėliau per
statytos trys viena po kitos ..koplyčios.
18 a. vidury Londone buvo nukaldinta
Apsireiškusiosios marmuro statula ir
pastatyta ant akmens. Si statuia 1886
buvo iškilmingai vainikuotu vysk. M.Paliulionio. Dar anksčiau statula pasipuo
šė "Ligonių Sveikatos" titulu. Tūkstan
tinės minios kasmet plaukė iš visos Lie

tuvos, taip pat vyko ir maldininkai iš
Prūsų, Lenkijos, Gudijos, Latvijos. Ru
sai visom priemonėm varžė kint^, kaip
nūnai tai daro sovietai.
SVEIKA MARIJA, sveika, Šiiuve,
Veidas nuliūdęs ašarom srūva...
■ Verki, kad žemę kurią mylėjai,
Svetimos rankos aria ir sėja.

Silas nerimo, blaškomas vėjo, —
Kryžiai palūžo, širdys virpėjo,
Motin,! yg žvaigždė tu pasirodei.
Broliu paguodai ištarei ž^di.

Kur stiro uolos, įrengei sostą,
Motinos rankom kūdikį glostei.
Prie savo kojų glaudei ligoni,
Minioms keleiviu žerei maliniu.
Sveika, Marija, sveika, Šiluva, —
Nūn musp skruostais ašaros srūva.
Slegia mus vargas — skaudus, beribis,
Motin, maldaujam, duoki tvirtybes."
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LIETUVOJE
Alkoholinių gėrimų pardavimas

Dar daugelyje miestų alkoholinių gėri
mų galima pirktis maisto parduotuvėse.
Tačiau jau nuo ateinančių metų planuo
jama gėrimus pardavinėti tik specializuotose gėrimų parduotuvėse nustatytomis
NIO atsakymą, kad ju skundas persiustas - valandomis.
SOVIETAI PERSEKIOJA
svarstyti Širvintų rajonui. "Valstiečiu lai
TIKINČIUOSIUS LIETUVOJE
Nors sulčių ir pripylė...
kraštis" gruodžio 21 d. atsakė kiaukiieNaujausi faktai, paskelbti ''Lietuvos Ka čiams strapsniu "Iš nepaskelbtu laišku',
Agronome Aldona Kudžmaitė „Tiesoje“
taliku Bažnyčios kronikos" 70-me nu apkaltindamas kataliku bendruomenės
.rašo:
meryje.
— Neseniai užėjau į Rumšiškių mieste
vadovus ir kun. R. PUZONĄ religiniu
lio parduotuvę. Žvilginį patraukė šūkis.
nuostatu pažeidinėjimu.
Kiaukliai (Širvintų raj.). 1985
Atrodytų, agituoja už sveiką, blaivą bui
Gruodžio 18 d. j parapijos kleboniją , tį. Bet po plakatu lentynose pamačiau ei
m. lapkričio 18 d. j Širvintų rajono vyk
prisistatė apylinkės pirmininkas Vladas
domąjį komitetą buvo sukviesti Kiauk
les butelių su įvairiausiais alkoholiniais
gėrimais.
lių bažnytinio komiteto nariai: Stasys
KARALIŪNAS su keliais darbuotojais
— O kaip be jų? — sako man pirkėjai.
ANDRIKONIS, Vytautas ANUSEVI
ir perskaitė Kiauklių aštuonmetės mo
Ar į butą norėsi ‘įsivesti dujas, ar trakto
ČIUS, Stasys MARKAUSKAS, Juozus
kyklos mokytoju raštą, prašantį už
MASKELA, Vaclovas DIJOKAS. Juos
drausti klebonui skambinti varpais dar rininko prašysi išmėžti mėšlą — kitą kar
tą neprisišauksi nepavaišinęs.
bo dienomis nuo 9 iki 16 vai... atseit,
priėmė RRT atstovas KIZAS. Kartu bu
Taigi blogi įpročiai dar gajūs.
trukdo pamokas. Klebonas paaiškino,
vo vienas nepažįstamas pareigūnas. KI
Kitame parduotuvės kampe pardavė
kad paskirti laidotuves kitu metu nėra
ZAS piktinosi viskuo: eisena j kapines,
jos Renės Blažienės paprašiau stiklinės
galimybių- Pirmininkas surašė aktą dėl. obuolių sulčių.
vaiku katekizacija, pamokslais, kuriuo
Vėliniu procesijos.
se buvo minimi kunigai-kaliniai. Komi
— Neturime! — išgirdau atsakymą.
teto nariai drąsiai gynė savu kleboną,
Ką darysi — pasitenkinau pomidoru
1985 m. gruodžiu 25 d. — pirmąją
aiškindami, kad Vėliniu procesija nie
šv. Kalėdų dieną kun. R. PUZONAS bu rūgštele.
kam netrukdė, o dėl varpu skambinimo,
vo kviečiamas atvykti j rajoną, kur bus
kurie būk tai trukdė mokiniams pamo
svarstoma jo administracinė byla. Kunikas, tai vis tik iabiau triukšmą kėlė spe
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cialiai pasiustos mašinos su žvyriumi pas
kui tikinčiųjų eiseną. Ėjimas j kapines
yra daugiametė parapijos tradicija, ir ti
kintieji reikalavo, kad klebonas eitu.
Kartu parapijiečiai džiaugėsi, kad kiebo:
nas kun. R. PUZONAS jiems labai geras:
ESTOCOLMO — Um reator nu byl, disse que haverá no mundo, nos
clear na Lituânia soviética, que está próximos 70 anos, pelo menos 75 mil
vienodai traktuoja visus parapijiečius,vi
funcionando com 150% de sua capa mortes em conseqüência do aciden
sur, kur tik gali, padeda, o valdžios prie
cidade normai, é ainda mais perigoso te. Ele deu a entender que a radiação
kaištai — tai tik niekuo nepagrįstas tuš
que a central de Chernobyl, revelou gerada por Chernobyl se espalhou |
ontem um relatório feito por um gru por uma área muito ampla, mas não I
čias kerštavimas.
StaápGftfaK ir
Redskcya taiso ba tvarko savo auoâurx.
Pavarde paMraJyti tLnúpssàú sebütisai iŽzalkia Redakcijos bei
auomonę.
Cebua. Pertai das'ir admúóftnònhtt rišikus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS u PETRAS RUKŽYS wda,.

Reator na Lituânia poderá
ser um “outro Chernobyl99

Valdžios atstovas išdrįso meluoti,kad
tik ju parapija iš visu Lietuvoje esančiu
parapijų surengė Vėliniu procesiją. Šmei
žė suimtus kunigus, teigdamas, kad jie
iš sakyklų raginę šaudyti komunistus.

Lapkričio 22 d. parapijos komiteto
nariai išsiuntė RRT įgaliotiniui ir "Vals
tiečiu laikraščio" redakcijai skundą dėl
sutrukdytos Vėliniu procesijos. Po protėstu pasirašė 57 žmonės. Gruodžio 25
d. parapijos komitetas gavo P. ANILIO-

po de especialistas suecos. O relató
rio indicou que as margens de segu
rança da gigantesca central de Igna
lina, na Lituânia, são ainda menores
que as do reator de Chernobyl que se
incendiou no último dia 27 de abril.
O documento diz que a central lituana foi construída para gerar mil me
gawatts e está gerando atualmente
1.500 megawatts.
Em Viena, onde participa da reu
nião de especialistas da Agência In
ternacional de Energia Atômica, o
médico norte-americano Robert Ga
le, que esteve na URSS ajudando nà
recuperação das vítimas de Cherno

especificou em que países além da |
URSS os efeitos da radiatividade i
causarão câncer.
Gale revelou que um dia depois
do acidente de Chernobyl duas pes
soas de uma cidade situada três qui
lômetros ao Norte da usina sofreram
queimaduras de raios beta nas per
nas, o que indica que a radiação foi
muito mais forte do que se julgava.
Os especialistas reunidos em
Viena chegaram ontem à conclusão
que em Chernobyl houve uma reação
em cadeia fulminante que durou
pouco mais de um segundo, muito
semelhante a uma explosão nuclear.
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Jonę, Baltrų ir Matjosiu, visus tris kaip
vieną,
Kol komuna juos išgrūdo vienąkart per
sieną.

PI ŠEŠIASDEŠIMT METH
Lietuvį Emigracijos Brazilijon
— Šešiasdešimtmečiui Paminėti —

4- LIETUVOS ISTORIJOS JUODOS
DĖMĖS

Ir Šaltyšius, pasičiupęs skrandą ir noragą
Jonas dūdą, Baltrus skripką,, Matjošius
Mindaugą, jį ir du jo sūnus - Ruki į ir
Pyragą,
Rupeikj — nužudė. Mindaugui žuvus, pa
Iš tėvynės Vokietijon jie sparnus pakėlė:
didėjo kova dėl valdžios. Kunigaikščiai
— Oi, dūda, ir vėl dūda, dūda dudytėlė.
Algirdas ir Kęstutis jėga pašalina Lietu
vos valdovą Jaunutį ir paima Valdžią.
Vokietijoje Šaltyšius sau silkes vežiojo,
Jogailos įsakymu, Skirgaila suima Kęstu
Baltrus šoko lenciūgėlį, su skripka sau
tį ir jo sūnų Vytautą, o Jogaila patalpi
grojo,
na juos Krėvos pilies požemiuose ir po
penkip dienų Kęstutis rastas nužudytas, Jonas putė savo dūdą, komitetus burė,
O Matjosiu už pyragą mylėjo bavare.
o Vytautas pabėgo. Kęstučio sūnus Rūtautas bandė iš Algirdo pagrobti valdžią,
bet nepasisekus, susidėjo su kryžiuočiais Vokietijoje palikęs skrandą ir noragą,
ir ten dingo, Vytautas pasprukęs iš kalė Sau Šaltyšius atkeliavo tiesiai į Čikagą,
Kur iš pradžių mus ŠaltyŠiui širdį baisiai
jimo, pasikviečia kryžiuočius kovai su
gėlė:
Jogaila, atiduodamas jiems Žemaičiu
Ei, dūda, ir vėl dūda, dūda dudytėlė.
žemes ir įkaitoms pridėjo jiems dar sa
vo artimus gimines. Algirdas ir jo sūnūs'
O paskui jisai pradėjo grašį kraut prie
davė pradžią garsiems rusu kungaikšgrašiu čiams. Jogaila prijungia daug stipresnę
Lietuvos valstybę prie Lenkijos ir nepa Nei aukojo, dovanojo, tik į banką nešė,
Neraudojo vieškelėlio ten prie gimto
sitikėdamas savo jėgomis ir savo bro
kaimo,
liais, atgabenu lenkų kariuomenę.
Tik raudojo, kai negavo dirbti overtaimo.
• (Bus daugiau)

Iš didelės, kadaise, buvusius Lietu
vos valstybės, - nuo Baltijos juros iki
Juodųjų mariu, — kaip mėgstame di
džiuotis, — beliko jos tik mažas sklype
lis Europos žemyne, nežymus lopinėlis
tautų žemėlapyje. Tiesa, prie tautos
naikinimo ir valstybės žlugdymo daug
prisidėjo išorinės priežastys, bet ne ma
žai joms gelbėjo ir davė didelį pagrindą
ir stiprų akstiną vidujiniai nesutikimai;
stoka meiiės iš vadu pusės savo krašto
broliams, kas ir suskaidė šalj j šipulius.
Mokyklose mažai mums būdavo nušvie
čiama, kokie įvykiai dėjosi senovės mu
su krašto "didingų didvyriu' laikais.
Bet prisiminti juos, ir pasvarstyti tautos
formavimosi, jos raidą ir valdovų galią
bei jų sauvaliavimus, — turime daug
šaltinių, kurie yra prieinami visiems.Už
tenka tik akimis perbėgti laikraščio
"Musu Lietuvos' portugalų kalbos prie
Na, o Jonas, jeigu matė, kad kas nors
dą, kur L. Jodelytė-Butrimavičienė skel
kur juda,
bia senovės Lietuvos istorijos fragmen
l visų visokią veiklą putė savo dūdą.
tus, ir gausime, nors nepilną, vaLdą,
D r. S. Aliūnas
Baltrus musų, vietoj skripkos, operoj
kaip senovės laikais valdovai tvarkė kraš
pragydo,
ALIJOŠIAUS LASAI
tą, kokius žygius ruošdavo prieš savo
Ir padėjo pastatyti Faustą ir Aidą.
tėvus ir brolius ir kas privedė šalį prie
Dr. S. Aliūnas yra pažįstamas lietuvių
katastrofišku pasekmių, kad iš didelės,
O matjošius, lyg jis butų užmiršęs pyrahumoristinėje literatūroje. Jis turi retą
nuo "mariu iigi mariu", galingos valsty
sugebėjimą pastebėti tokius sąryšius, ku
bės, beliko jos tik maža, vos pastabima,
rių mes nepastebime, ir parodyti menku Baigia jau visai sudžiūti, taip sakyt, į
bevardė skiautelė Europos kontinente.
ragą.
mą tokiu sąryšiu. <^pie kuriuos mes ma
Be "Musu Lietuvoje" skelbtų Lietuvos
nome, kad jie yra labai tvirti. Šis humo Apie savo žmoną skrieja, tartum
istorijos nuotrupų, žvelkime taip pat,
karuselė,
ras tokiu būdu atidaro mums vartus j
A. Šapokos ir dr. V. Sruoginės Lietuvos
— Ei,duda, ir vėl dūda, dūda dudytėlė.
platesnį savęs ir savo visuomenės supra
istorijos lapus, kur rasime aprašytus
Plauna vystyklus Matjošius, ir žiūrėt
timą. — Čia spausdinami humoristiniai
charakteringus ir net šiurpius Lietuvos >
net gera,
eilėraščiai
paimti
iš
jo
naujo
rinkinio
praeities įvykius; o,susipažinę su mūsų
Šveičia puodus, košę verda, vedęs Miss
pAlijošiaus lašai" (Lietuviškos knygos
šalies praeitimi, suprasime kodėl tokių
O'Hara.
klubas, Chicago, 1975).
pasekmių sulaukė musu tauta ir sužino
sime, kodėl mes esame išbarstyti po pa
Šaltyčius išeivijoj
saulį ir tapome benamiais. Štai keletas
Kam rūpi
(Rašytojui Stellai — Stasiui Lauciui
pavyzdžių:
LIETUVA1897.XI.11 d. — 1965. VI. 15).
Lietuvos kunigaikštis Mindaugas per
jos LAISVĖ,
Pasimokęs
iš
Brazdžionio,
versmo keliu paėmė valdžią ir įkūrė mo
GEROVE
Nepapeikęs liaudies skonio
narchiją, tapdamas absoliutu valdovu,
ir ATEITIS,
Prisiminęs temą Steitos
bet tuo jo absoliutizmas ir galybė nesiApie dainą ulytelos.
tam rūpi ir
tęsė; kunigaikščiai Daumantas ir TranioLIETUVIŠKIEJI
Šalia kelio vieškelėlio Šaltyčius gyveno,
ta padaro sąmokslą prieš monarchą
REIKALAI.
Užaugino tris sūnelius be Alvudo meno;
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LITERATŪROS,wr K A M P E LIS" 4 Liepoms
ATGAL PAS SAVUOSIUS

Su kryžiais dingsta ir buvusios tėvu
sodybos, kurios paverčiamos ariamos
žemės laukais, lyg norint visą mūsų pra
eitį užarti ir arimų vietoj palaidoti. Bet
taip nėra. Štai, ten leidžiamuose “Litera
tūros Baruose“, liepos mėnesio numery
je, aktorė Regina Varnaitė rašo:

Suliteratūrinta persekiojimu apybraiža

Iš daugeliu bažnyčių, kur jos pavers
tos sandeliais, susirinkimu ir šokių salė
mis, muziejais, jau išnešė viską, kas ti
kinčiajam brangu, bet nepajėgia išnešti
Dievo. Žiūrėk, j ten ateina nepažįstamas
“Važiuojant keliu, išartuose laukuose
žmogus, visiems matant persižegnoja,
c įima pamatyti vienišus medžius. Čia
atsiklaupia, sukalba maldą, ir nieko dau b ta sodybų... Kiek Laimės, džiaugsmą,
giau nesakydamas, vėl išeina. Ir tuo atė ja nystės dienų jose prabėgo, kiek vaijimu jis palieka pakartojamą ženklą,
k buvo užauginta, ašarų pralieta,
kad tai Dievo namai, nors jie dabar Lai
sk lusmo ir rūpesčių išgyventa... Kur
komi komunistinės vyriausybės nuosa
tie žmonės dabar? "
vybe. Dabar ten visi bažnytiniai reikme
Neabejoju, kad aktorė Regina Var
nys suvalstybinti, net ir tas, prie alto
naitė žino, kur tie žmonės dingo, bet
riaus esantis mažas varpelis, už kurį
didelės aštrios cenzūros žirklės jai ne
taip pat valdžiai reikia mokėti metinį
leidžia tai pasakyti. Žinom ir mes, kur
mokestį,
...
jie dingo. Tai Maskvos tarnų išžudytie
Palikę bažnyčią, eikime vieškeliu ar
ji, kalėjimuose nukankinti, psichiatri
laukų keliu j ten, kur gimėm ir augom.
nėse ligoninėse tebenaikinami.
Toj vietoj, kur laukų keliai skyrėsi, sto
Poetas Vytaute Rudokas “Literatū
vėjo kryžius. Dabar jo nebėra.
ros ir Meno“ savaitraštyje, praėjusių
Iš ten atėjo laiškas,
metų balandžio numeryje, atspaude
Drebančia ranka rašytas,
jautria širdimi ir drebančiom rankom
Graudesnis ir už graudulį,
parašytą eilėraštį:
Kad traktoriais sulaužė kryžių,
Augo čia laukinė obelis,
Suskaldė galvą ir išsivežė
Jaunas uosis vėjuje šlamėjo...
Erškėčių kruvinę vainiką.
Greit, matyt, nė ženklo nebeliks, —
Kodėl taip padarė? 0 padarė, kad
Jau seniai ten svetimi gyvena.
vietinės partijos sekretorius nutarė, jog
Nieko jiems nesako medžiai tie,
to kryžiaus nereikia, nes niekur nebėra
O kitus kažkas nukirsti spėjo. —
Dievo. 0 vienok to nesamo Dievo bijojo,
Pavedžiok mane, dar, atmintie,
kad jis iŠ kryžiaus aukštumos neįžiūrėtų
Tais takais, kurie žole apėjo...
jo ir kitų Maskvos statytinių piktus dar
Tas pats poetas, Vytautas Rudokas,
bus.
antroje eilėraščio dalyje dar taip rašo:
Mūsų broliai kryžių griovimo politikai
Mano kaime gyvena kiti,,
nenusileidžia. Sunaikinus kryžių kalną
Iš visų pasaulių atsikraustę,
ties Šauliais, jis jau vėl kryžiais šviečia.
Šviečia muro namukai balti,
Jų pastato, ir kitur, bet jų mažai išlieka.
O nėra ką nakvynės paklausti.
Juos verčia traktoriais, plauna pjūklais,
Kūjais sudaužo. Irtą baisų darbą nakti
nis atlieka girti, nes blaivūs tokio darbó
negali atlikti: priekaištauja sąžinė, dreba
'ankos, bijo skaudaus iikimimo atpildo.

V"‘L"“-

nukeliu pilką kepurę,
Nepažįstamo akys languos
Kaip į kokį keistuolį sužiurę.

Tegul atmintis ir mus vėl pavedžioja
po buvusią praeitį, kad geriau įsimintu
me ką turėjome ir ko esame netekę. Iš
čia, iš tolumos, mes galim tik prašyti ir
šaukti:

Sustokit, nenaikinkit,
Jus visa verčiat iš šaknų Praeitį, tikrovę, garbę musų,
Kad pasikelt neliktų pamatų.
Palikite nors langą,
Neišdaužykite stiklų.
Pro jį žiurėjo mano motina
Kai paskutinį kartę ėjau iš namų.

Paimsiu tąjį langą,
Palangę nešiu antpečių — .
Ten vakarais dainavo seserys,
Ten pilna skausmo, ašarų, vilties ženklų. ?
NESL UOS TYKI T NET DULKILįlr dulkės man gyvi ženklai.
Jos gulė džiaugsme ir varge Lango s-tikie mus giminės veidai.
Mes prašom ir šaukiam, kad sustotų,
o pavergėjas to šauksmo nenori nė gir
dėti. Jis turi planą einant nuo vieno nai
kinančio potvarkio iki kito dar skaudes
nio — tikslu sunaikinti ne tik visus mū
sų tautos dvasinius ūgius, bet ir išrauti
jų šaknis. 0 tuo tarpu tarybinės konsti
tucijos garantuoja visas vakaruose įpras
tas laisves ir net duoda galimybę iš tos
tarybinės sąjungos išstoti. Bet toji kons
titucija rašyta tik vakarams apgauti, o
kieti vietiniai potvarkiai leidžiami paverg
tųjų atsparumą sunaikinti. Okupantas
savo rankose turi labai aštrias mirties šu
kas, kuriomis traukdamas musų tautą
pirmyn ir atgal, pirmyn ir atgal, pasto
viai naikina,
(B.d.)

Skaičiau laiške, kad tūlas komjaunuois, įsakytas grupės vadovo, pasigėrė ir
ieptą kryžių nupjovė. Plaudamas, ir visą
aiką vėliau, jis matė iš kryžiaus kamieio bėgantį kraują. Toks kraujo matymas
J taip nuvargino, kad niekad nebeišsibįaivė. Važiuodamas motociklu pataikė
, geležinę kelių rodyklę ir užsimušė.

CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.
' KALBAMA LIETUVIŠKAI
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CHOPP - ?1 ZZAQUEMOS ~ FRI OS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Re-tiro — Té. 223-2333
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vių Jaunimo Sąjungai pradėti planuoti,
nes laikas greitai bėga. Šiandiena turi
me susipratusio jaunimo kuris lanko
■«!
')
S
’
4
•
■
'
■
’
<
VI PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO lietuviškas pamokas, studijuoja kalbos
ir’kultūros kurse Puc universitete ir
KONGRESAS
dar turime daugiau kaip metų laiko pa
[vyks Australijoje, nuo 1987 m. gruo siruošimui. Tad, atstovais turėtų būti
džio 20 dienos iki 1988 m. sausio 10
renkamas jaunimas kuris kalba lietuviš
dienos. Yra numatytą, kad kongrese da kai ir galėtų gerai atstovauti mūsų kraš
lyvaus apie 300 dąj^ųiŠt ūdiju dieno
to lietuvių kolonijos jaunimą.
se teisę dalyvauti turės tik atstovui, iš
J. Tatarūnas
180.
.......
Jau numatyta programa, kuri yru se
kanti:
FiAUJA URUGVAJAUS LIETUVIU
III Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
KULTŪROS DRAUGIJOS VALDYBA
suvažiavimas, Sidney m i este,, gruodžio
Brazitijos Lietuvių Bendruomenė ga
17-19 dienomis.
vo pranešima, kad birželio 29 d. buvo
Registracija numatyta 18-19 dienoišrinkta nauja šios lietuviškos organiza
mis Sydney mieste, kur ir bus VI PLJK
cijos vaidybą, kurios sudėtis yru tokia:
pradžia.
. y
.... •
Pirmininkas- Stasys Goda, vicepirmi
Studijų dieno$,3t5tovams, įvyks
ninkas - Antonio Grigorio Sleivys, se
Camberos mieste^ gruodžio 25-31 die
kretorė— Teresa Dore«ytė, antra* se
nomis.
.?
v
.
kretorius.-.Claudio Baerecke MiškunuSf
Stovykla prasidės gruodžio 31 dL-ną
iždininkė - Jane Trakimienė, antra* ižir tęsis iki sausio? dienos, Adelaide ■
dininkas - Roberto Ibarra ir narė — Ro
mieste.
V. •
sa Cyžaitė.
Australijoje numatyta kongresai iš- Urugvajaus Lietuvių Kultūros Drau
leisti 251.840 australiškų dolerių kurie
gija veikia kaip Urugvajaus Lietuvių
patys australiečiai tikisi surinkti. Ame
Bendruomenė. Ji yra šio krašto lietu
rikoj bus renkamos lėšos pagelbėti sa
vių atstovė.
viems atstovams ir apmokėti kelionę
Naujai valdybai linkime geriausios
vykstantiems Pietų Amerikos atstO;
sėkmės.
vams.
BLB-nės Valdyba
Tai jau laikas mūsų Brazilijos Lietur1

«UGSÊJO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį- ir-tinkime
daug sėkmės.

01/09 01/09 02/0906/09 06/09 09/09 15/0915/G922/G9 23/09 -'
24/09 25/09 25/99 30/09 30/09 -

Aleksandras Bogusiauskas
Flávio Bacevičius
Magdalena Buitvydas
Aniele Dutkus _
Nazareth Pimenta Ambrozevičius
Wanda Greičius Buono
Stasys Bumbi is
Ljubomir Pjevac
He(ena GodliauskaS Baužys
Stasys Gervetauskas
Antonio Siaulys
Elena Leita
leroslav Aradzenka
Lelija Mikalkenas
Neison Daniliauskas

Sąjungos- Aliança
Valdyba

PRASIDĖJO KURSAI PUC
UNIVERSITETE
Pereitą šeštadienį prasidėjo šio se
mestro lietuvių kaibos ir kultūros kur
sas PUC Universitete, aukštesnio lygia
mokiniams.
Dėstys mok. Halina Mošinskienė,
Oktavijus Rutkauskas Machado, Henri
kas Valavičius ir Alfonsas Petraitis.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas, Jonas Tatarūnas, atidary
mo proga, trumpais žodžiais priminė
kurso svarbą lietuvybės išlaikymui mū
sų kolonijoje ir padėkojo būsimiems
dėstytojams, tik kurių dėka gulim šį
kursą turėti.
Po to, mok. Halina Mošinskienė pri
statė kurso programą ir paskatino stu
dentus lankyti pamokas be pertraukos,
kad geriau jomis galėtų pasinaudoti.

VILA ŽELINOS LIETUVIU
KALBOS KURSAI

ŽIEMA LIETUVOJE

curso

Ç. Janušo pave iks la s

Tęsiasi sėkmingai Vila Zelinos lietu
vių kalbos kursai. Šeštadieniai* 10 vJ.
mažųjų kiasė, kuriai vadovauja mok.
Lucija Banytė. Vėliau, 11 vai., paaugu
sių klasė, kuriai vadovauja m A. Niizz
Guzikauskaitė Cilišauskienė. Dar veikia
ketvirtadieniais, 19 vai. suaugusiu klasė
Jai mokytojauja mok. Niiza GuJkauskaitė Cilišauskienė ir Lucija Judelytė
Butrimavičienė. Šios klasė* vadovė
------- xyr^

( Dra. HELBA HERING A
MÉDICA - GYDYTOJA

AUDIOVISUAL.
i

DO I DIOMA LITŲ ANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tel.273-0338

HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Lunio
Fone: 265-759U

De 2a a 6a. das 3 às 12 hs. e das 14 às 13 hs.
l
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MŪSŲ ŽINIOS
p. Magdalena Vinkšnaitienė, Visais siaię
kursais rūpinasi Brazilijos Lietuviu Ben
druomenė.

GRIŽO EKSKURSANTAI
Jau grįžo keli dalyviai Ekskursijos į
Lietuvą. São Paulo lietuviai išsiilgę lau
kia pranešimu iš šios reikšmingos kelio
nės. Galima pasisakyti it per MŪSŲ
LIETUVĄ.

GRĮŽTA KUN. PETRAS RUKŠIYS
IŠ Toronto kun. Petras Rukšys trum
pai praneša, kad grįžta namo, į São Pau13, rugsėjo 4, ketvirtadienį. Ir siunčia
sveikinimu nuo torontiečių.

DVIGUBA ŠVENTĖ ŠV1KAZIMIERO
PARAPIJOJE
Rugpiūčio 24 d. 4 vai. po pietų, jubi
liatas kun. Petras Urbaitis, koncelebruojant klebonui kun. Pr. Gavėnui, aukojo
Mišias. Per pamaldas giedojo parapijos
choras, vadovaujamas, kaip ir visuomet,
maestro Liudo Ralicko.
Įžangoje, kun. Pr. Gavėnas gražiai
apibudino kunigo pareigas parapijos ir
visuomeniniame gyvenime. Stebėjosi :
ypatingai, kad mūsų kolonijoje neatsi
randa pašaukimu kunigystei. Dabarti
niams kunigams senėjant, kolonija gali
pasilikti be lietuvio kunigo. Daugelis
mano, kad gal Dievas mus apleido šioje
srityje. O tikrumoj, ne Dievas mus ap
leido, o mes Dievą apleidome. Tėvai,
taip pat ir vaikai, čia gyvendami pertek
liuje ir laisvėje, paliko Djęvą paskutinėje
vietoje. Pažiūrėkime tik musu parapijos
bažnyčias nors ir sekmadieniais: ar be
gali būti liūdnesnis vaizdas lankymo
atžvilgiu? O paskui sakome, kad Die
vas mus apleido.

Dažnai matome kolonijoje, kad vie
nam mirus, artimieji ar giminės, nutem
pia lavoną j bažnyčią ir j kapelas; bet
dažniausiai tam mirusiajam Dievas buvo
jau seniai miręs..
po šventų Mišių visi dalyvavusieji su
sirinko j parapijps salę, kur visi susėdo

prie švariai paruoštų stalų, nors ir neta
taip iškilmingai kaip nekurtose musų
kolonijos aristokratiškose organizacijo
se, bet ačiū Dievui, kad ir čia netrūksta
pasišventusiu šeimininkių, kurios nors
ir kukliai, bet su didžiausiu nuoširdu
mu priima ir vaišina savo tautiečius, to
dėl visuomet po tų vaišių visi skirstosi
patenkinti ir dėkingi.
Prieš vaišes, kapit. J. Čiuvinskas, tarė
keletą žodžių apie šios Šventės reikšmę
ir tiksią pareikšdamas, jog malonu ma
tyti, kad Sąmoningo Tikėjimo metais
žmonės pradeda daugiau lankyti įvai
rias tikybines šventes. Antroji šventės
dalis, kalbėjo prelegentas, tai "'Kunigo
diena'". Čia jau turime Motinos dieną.
Tėvo ir net “namoradų“ (šiam paskuti
niam vardui neradau atitinkamo žodžio
lietuviškame žodyne, bet žemaičiai to-»
kius “namoradus“ vadindavo naktibal
dom). Taigi labai geras sumanymas pa
minėti nors vieną kartą j metus ir kuni
gus, bet, žinoma, tik kunigus, o ne įvai
rius progresšstus, nors jie būtų ir kardi
nolai, o tokiu turime irgi nemažai. Mū
sų parapijos kunigai yra pavyzdys vi
siems, kaip reikia dirbti su pasišventimu
ir Dievui ir Tėvynei.

Mes nemokam įvertinti musu parapi
jos kunigų darbo: bet gerai, kad nors ir
su didžiu pasivėlinimu surengėme šį
kuklų paminėjimą ir kad šis atsitikimas
pasiliktu ant visados.

vergijoje: o komunizmas visame pasau
lyje yra pati priespauda ir vergija.
Buvo sugiedota “Ilgiausių metų" ir
visi gražiai pasivaišinę ir pasidalinę, gra
žiai vienos parapietės pagamintu tortu,
visi išsiskirstė su pakeltu ūpu, belaukda
mi dar didesnės šventės, kuri įvyks rug
sėjo 7 d. Čia su ypatingu pamaldumu
bus atšvęsta Tautos šventė ir Šiluvos
Marijos atlaidai.

Ta proga girdėsime ir žurnalisto He
lio Damante paskaitą su skaidrėmis
apie naujus Motinos Švenčiausios pasi
rodymus pačioje komunizmo širdyje.
Kapit. J. Čiuvinskas

Kitas korespondentas prideda:
Reikia pastebėti, kad pamaldose daly
vavo keletas vaikų ir jaunuolių.

Po Mišių visi buvo pakviesti į parapi
jos saię, kur laukė išpuošti stalai ir matė
si gražus tortas su užrašu “SVEIKINA
ME KUNIGUS“, kurį padovanojo mokyt.
Sofija Misiukaitė.
Po kpt. J. Čiuvinsko sveikinimo žo
džių, Petro Perkumo Namų savanorės —
M. Mazurkevičiunė, O. Gorskienė, J.
Norkūnienė, V. Musteikytė ir kitos visus pavaišino gardžiais patiekalais, o
S. Misiukaitė ir 0. Rudžiūtė dar užfundijo savo “batida“...

Linksmai besišnekant atėjo laikas atsi
sveikinti: bet tiktai iki rugsėjo 7 dienos,
kada vėl turėsime progos drauge pasi
melsti, pabendrauti ir pasidalinti atsineš
tom vaišėm.

Antras didžiai džiaugsmingas minėji
mas šioje pat šventėje, tai kun. Petro
Urbaičio 75 metų amžiaus ir 45 metų
kunigavimo ir misionieriaus darvo su
Susidarė įspūdis, kad yra daugiau nau
kaktis. Kun. P. Urbaitis yra daug nusi
pelnęs Dievui ir Tėvynei. Jis yra perken- dos kai drauge dirbame, negu veltui kri
tikas varome. (E.U.)
tėjęs begalinius vargus ir kančias kaipo
lietuvis misionierius ir įrodęs pasauliui,
kaip reikia pasišvęsti Dievo garbei ei- *
PASKAITA SU SKAIDRĖM
ęiant kunigo ir misionieriaus pareigas.
Rugsėjo 7, po Silinės-Tautos šventės
Ir jis pergyveno būdamas pasiryžęs
apeigų, 0 ESTADO DE SÃO PAULO
atiduoti net savo gyvybę, kaip tikras
korespondentas, žurnalistas Hélio Da
Dievo karys, kuris nepalūžo nei gesini mante, šv. Kazimiero p-jos salėj laikys,
muose, nei komunistų kalėjimuose ko
paskaitą apie Švč. Marijos apsireiški
munistinėj Kinijoje.. Kun. P. Urbaitis
mus, vykstančius dabar Jugoslavijoje.
pasiliko ištikimas Dievo tarnas ir be to
Paskaita bus dokumentuota nuotrau
didelis patriotas lietuvis, tikrai mylin
kom — skaidrėm.
tis savo pavergtą Tėvynę. Ypač jis gerai
pažįsta gyvenimą ir kančias komunistų

MIŠIOS IR ADORACIJA
PETRO PERKUMO NAMUOSE
Rugsėjo 5 dieną,-pirmą mėnesio penk
tadienį, 20 valandą.

Lietuviškos

spaudos rėmėjai

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

MŪSŲ
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MEDITACIJOS
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS
(Kataliku Kalendorius Žinynas, Kaunas-Vilnius 1986)

įvadas. Elementarus PASIRENGIMAS gyventi su Dievu
KELIAS į Dievą ir su juo
TIESA apie Dievą, pasauli ir mane, žvelgiant tikėjimo akimis
GYVENIMAS su Dievu
PRIEMONĖS tokiam gyvenimui kurti
Šitaip gyvenusiu žmonių PAVYZDŽIAI
Sunkiosios gyvenimo PASLAPTYS
Pabaiga. KVIETIMAS šitaip gyventi

Tikrai brangi objektyvi Tiesa, kurios esimu neabejoju.

VEIKLOS KALENDORIUS
Rugsėjo

Ar ne lygiai brangi ir subjektyviai išgyventa ir atvirai išpažinta
tiesa. Juk tik šitaip ji tampa egzistuojanti ir gyva.

mėnuo

5. Mišios ir naktinė adoracija (20 vai.)
Petro Perkumo Namuose
7. ŠILINĖ - TAUTOS DIENA. Ben
dros jubiliejinės maldos diena
8. Švč. Marijos apsireiškimas Šiluvoj;
Dievo Motina Trakuose
14. Kryžiaus išaukštinimo šventė —
Kryžiaus intronizacija namuose, kur
dar trūksta
15. Skausmingoji Dievo Motina Kauno
katedroj
28. Sąmoningo Tikėjimo Metų progra
ma šv. Kazimiero parapijoj (16 vai.)

Jėzus Kristus — tikrojo gyvenimo pasaulyje centras, Dievo Tėvo
atsiųstas, pats pasiaukojęs, Šventajai Dvasiai vedant musu surastas.

Tebus jis kiekvieno musu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas — surastas,
mylimas, gyvenamas.
Jei tik didžiuosiu jsi žinąs Tiesą — galiu sustabarėti. Turiu kasdien
iš naujo sau ją atskleisti.
Miršta tiesa, kuria niekas negyvena.

nuteistas ketverius metus katėti ir dvejus jūs suprasite tą rūpesti, kurį mum kelia
metus pasilikti tremtyje; Stanislovą Mu
jūsų pasisakymas šiemetiniame komunis
rauską, kuris praėjusiu metų pradžioje bu tų partijos kongrese Vilniuje. Tame kon
vo nuteistas trejus metus kalėti dėl religi grese jūs reikalavote suintensyvinti ateis
tinę propagandą įvairiuose visuomenės
PIRMASIS MĖNESIO PENKTADIENIS niu paveiksliuku spausdinimo. Austrijos
katalikai neužmiršta paminėti dviejų pas sluoksniuose ir sustiprinti kovą prieš ta
Kaip jau įprasta pirmąjį mėnesio
kutinių įvykių, kurie kelia didelį susirūpi riamą klerikalini ekstremizmą... Nejaugi
penktadienį, rugsėjo 5 dieną Petro Per
nimą. Tai Krokialaukio klebono Vadovo — klausia Austrijos katalikai — nejaugi
kumo Namuose, Rua Tabajaras, 556,
Stakėno užpuolimas ir kunigo Juozo
jūs, praėjus vienuolikai metu nuo Helsin
bus 20 vai. Mišios ir naktinė adoracija.
Zdebskio tragiškas žuvimas paslaptingoje kio konferencijos, norite iš naujo atgai
autoavarijoje. Pastarųjų metų laikotarpy vinti visas religinės laisvės slopinimo prie
mones? Nejaugi jūs šiais laikais, kada vi
je — primena laiško autoriai, — kun.
AUSTRIJOS KATALIKAI RAŠO
sur pasaulyje siekiama užtikrinti mažuZdebskis buvo nuoiat persekiojamas su
GRIŠKEVIČIUI
mų teises, nejaugi, jūs galite paneigti ka
vis nauj/is grasinimais.
Užuot atkreipęs dėmesį į gyvybinius
Baigdami laišką LTSR Komunistų par talikiškos gyventoju daugumos teises m
Lietuvos katalikų poreikius, Religijų Rei
pačių krašte?
kalų įgaliotinis Anilionis pernai birželio tijos sekretoriui Petrui Griškevičiui, Aus
trijos katalikai rašo:
22 d. pagrasino, kad busianti uždaryta
Turėdami prieš akis suminėtus faktus, . SĄMONINGO TIKĖJIMO
net vienintelė Kunigu seminarija ir dar
METAI
likusios bažnyčios. Čia laiško autoriai
"'Norėtume kartkartėmis priminti vi
nurodo, kad pokario metais Lietuvoje
ŠIŲ SĄMONINGŲJŲ 1986 METU
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimu
komunistinė valdžia yra uždariusi tris ku
PROGA
ir suaugusiems:
nigų seminarijas, apie 80 bažnyčių, dau
PAKILKIME DVASIOJE
SEKMADIENĮ PASKIRKITE BENT
giau kaip tris šimtus koplyčių, visus vie
įsijungimas MAL
PUSVALANDĮ KATEKIZMUI"
nuolynus. Iki 1985 liepos mėnesio apie
DOS
VAJUN
lais

/mums reikia J
50 tūkstančiu tikinčiųjų iš 77-nių Lietu-,
[
JŪSŲ
J vas ir asmeniškas
LIETUVOS VYSKUPAI IR
vos parapijų, nepaisydami gręsiančių
į TRIGRAŠIO! J
apsisprendimas.Ga
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI
bausmių, pasirašė peticijas, kuriose buvo
lima
jungtis
pavie

iinnrII
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Tikriausiai j
prašoma paleisti kunigus Joną Kąstytį
esate įsijungę^ . niui, mažose grupe
Matulionį, Alfonsą Svarinską, Sigitą Tamlėse ar prganizuokevičių, jaunuolį Romą Žemaitį ir visub
V MALDOS VAJŲ,
\
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVlSKC
'L
ar
ne?
jant
specialias
pa

kitus, kurie už tiesą kenčia kalėjimuose.
SPAUDOS IŠLAIKYMO
maldas.
Laiško autoriai atskirai primena Liudą
■......... "i, i'»,. ....................... i
■■■—-i———i.^—
Dambrauską, kuris 1984 metų spalio mė
nesį buvo nuteistas pusketvirtų metų ka
"SPINDULYS" JUOSTELĖJ
lėti priverčiamųjų darbų.stovy kloję ir
Turime juostelių-cassete "JAUNIMO ANSAMBLIS SPINDULYS?
dvejus metus pasilikti tremtyje, neatsi
Tai pilno SPINDULIO choro dainos, išimtos iš profesionalų įrašytos
žvelgiant j sveikatos būklę, kuri buvo su
plokštelės, kurią "Spindulys" mums atvežė iš JAV-bių.
krėsta širdies priepuolio ir įsigalėjusios
Galima gauti ML redakcijoj. Kuiną — Cz. 70.
džiovos. Primena 1906 metais gimusį Vla
dą Lapienį, kuris 1985 kovo mėn. buvo

;
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REIKALINGAS INFORmCUOS
BIURAS
/
Paskelbus dail^
LITUANIA 1986, Rua JWo nd i ba 28 negali ap
siginti nuo nuotairnio skambinimo tele
fonu iš įvairiausiu São Paulo vietovių.
Dailės studentai, meno mokyklos mo
kytojai, menininkai profesionalai susi
domėjo konkursu — ir nori jame daly
vauti. Dailės konkurse Lietuvos tema.
Bet tik kad ir laisvam, net fantaJmam
kūriniui Lietuvos tema vistik reikia
nors šiokio tokio pagrindo, taigi duo
menų. O daugelis šių susižavėjusių prak
tiškai Lietuvos ar visai nepažįsta, arba
visai menkai apie ją žino; o gal tik pir
mą kartą ja kaip nors susidomėjo. Tad
ir teiraujasi: Kur ir kaip gauti informa
cijų apie Lietuvą?

Sio ML numéBíf
GARBĖS
L tígÓ ĖJAS

inž-MEČYS PA'ĮIėCKIS
Dosniam lietuviškos spauda rėmėjui gili padėka
geriausi iinkéjimai
Redakcija ir ac|hinistracija

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIŲ ŠVENTE

TAUTOS ŠVENTE
S I L INE

Jei Lietuvos nepažįsta, tai ne tiek jų
kaltė, kiek gal musų apsileidimas.
Tai ar tik čia mums ne geriausia pro
ga supažindinti brazilus su Lietuva bei
jos reikalais ir bandyti iškelti jos vardą
— net piačiau, negu buvo bandoma Kazimierinio jubiliejaus ir Kazimierinio
dailės konkurso metu? . Juk čia šimtai
veidų, kuriais Lietuvą galima pristatyti.
Pavyzdžiui:

— Lietuva istorijoj: istori
niai įvykiai ir asmenys — senovėj, lais
vės kovų laukuose, dabartinėj okupaci
joj, tautinių ir religinių persekiojimų
metu: knygnešiai, Kražių skerdynės,
motina-mokytoja prie ratelio, partiza
nų kovos, Sibiro tremtiniai, LKBKronikos rašytojai ir joje aprašyti faktai, Ro
mas Kalantą, Simas Kudirka, Nijolė Sadunaitė... Lietuviai išeiviai, ateiviai kad
ir j Braziliją (stato liet, kryžių, bažny
čią, mokyklą, kuria spaudą...);

— Lietuva legendose, mi
tologijoj, papročiuose (Jū
ratė ir Kąstytis, Motina Žemė, vaidilu
tės, krivis, kanklininkas...);
— Lietuvos krikštas (pa
grindinė tema, bet ne vienintelė, o
užuomazga ir akstinas visoms kitoms)
ir jos krikštytojai (Mindaugas, Vytautas,
Jogaila, Trijų Kryžių kalnas...); Lėktuvą
— Marijos žemė; Šiluva; Vytautas stato
Marijai šventoves; Lietuva — kryžių že
mė; pirmasis lietuviškosios krikščiony
bės žiedas — karalaitis šv. Kazimieras;
tremtiniai stato kryžius Sibire; Sibire
kuria maldaknygę...

.

RUGSĖJO
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
16,00 valandą

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI

PROGRAÜ1A:

Procesija ir Mišios
Žurnalisto Hélio Dama n te paskaita
Arbatėlė ir suneštinės vaišės

O mes neturim nei lietuvių ambasa
dos, nei konsulato, nei kokiu kito lietu
viško instituto; neturim nei archyvo,
nei muziejaus, nei pilnai veikiančios
bibliotekos; neturim jokio lietuviško
kultūrinio centro, kur būtų galima kita
taučiui pasakyti: Čia yra kampelis Lie
tuvos; ieškok, ko tau reikia; klausk, ir
bus, kas pasakys, paaiškins, parodys, pa
dės...

parapijos patalpose nors mažytį "lietu
viškos informacijos centrą".
— Bet tam reikia medžiagos. Kas turi
numatytam reikalui medžiagos — knygų,
žurnalų, iliustracijų, reprodukcijų — ar
negalėtų nors laikinai paskolinti steigtinam tokiam informacijos centrui?

— Tam reikia ir personalo: reikia nors
dviejų-trejų laisvų, šioj srity nors kiek nu
simanančių, asmenų, kurie, pakaitomis,
Reikia kad ir mažo, kad ir laikino lie
nustatytom dienom ir valandom galėtų
Taigi — daugiau krikšto ir krikščio
tuviškos informacijos "biuro".
"dežiūruoti", priimti interesantus ir juos
nybės tema;
Ar tikrai negalima šj tąJ"sukurti",
nors kiek ""apšviesti" lietuviška tema.
bet ir kitokia kita lietuviška tema, ga kad ir ant greitųjų? Dabar negalima pa
limai perjuosta, kaip kokia gija, krikščio
Reikalas pavestas lietuvių kolonijai
likti ir laukti, kad., po kiek metų kas
niška dvasia (kaip krikščioniška dvasia
spręsti — ir nuspręsti.
nors susidarys.
alsuoja visas lietuvių tautos ir kasdienis
Galima pasisakyti ir per MŪSŲ LIETU
Taigi,
gyvenimas).
VĄ. Tik nereikia laukti kitų metų?...
-- jei nėra kokios kitos tinkamesnės
Visam tam reikia medžiagos, tam rei
Kun. Pr. Gavėnas
vietos,
atidarykim
kad
ir
šv.
Kazimiero
kia informacijos.

