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ip86 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
IŠLAISVINIMAS
KRIKŠČIONIŠKOJE TEOLOGIJOJE

Nauja Vatikano instrukcija "Krikščio
niškoji laisve ir išlaisvinimas"
Doktrinos bei tikėjimo kongregacija
1984 m. paskelbė apie P. Amerikoje
pagarsėjusią išlaisvinimo teologiją raš
tą, pavadintą "Instrukcija apie keletą
išlaisvinimo teologijos aspektų". Jame
toji teologija vertinama kritišku požiū
riu, pabrėžiant jos klaidas, kylančias iš
marksistinės teorijos skolinių. Prof.
Antanas Maceina, rašydamas "Tėviškės
žiburiuose" apie išlaisvinimo teologiją,
minėta instrukcija pasinaudojo, savimi
vertindamas minėtąją teologiją ir kartu
nurodydamas jos klaidas.
Tikinčiųjų visuomenėje kilo gana di
delis susidomėjimas išlaisvinimo teolo
gija ir kartu jieškojimas pozityvių jos
aspektų. Tokią visuomenės bei hierar
chijos nuotaiką jautė ir Doktrinos bei.
tikėjimo kongregacija,kuri paruošė
naują instrukciją tuo klausimu, plačiau
išdėstydama savo poziciją bei primin
dama Antrosios Vatikano santarybos
ir pastarųjų popiežių mintis.

Naujoje instrukcijoje, turinčioje 60
psl., yra penki skyriai: 1. laisvės būklės
dabarties pasaulyje, 2. nuodėmės dra
ma, 3. išlaisvinimas ir krikščioniškoji
laisvė, 4. laisvinanti Bendrijos misija,
5. krikščioniškoji patirtis išlaisvinime.
Iš vienos vergijos į kitą

. Pradžioje instrukcija pabrėžia plin
tantį pasaulyje lasivėjimo procesą, bet
kartu didėjantį naują žmogaus pavergi
mo pavojų. Pavyzdžiui, darbininkų są
jūdis: "Labai dažnai teisingi jo reikala
vimai vedė j naują vergiją,nes vadova
vosi samprata, nepripažįstančia antgam
tinės žmogaus paskirties, ir numatė
žmogui vien -žemišką tikslą. Jis (darbi
ninkų sąjūdis) buvo kartais lenkiamas
j kolektyvistinius projektus, iš kurių
kilo tokios pat neteisybės, prieš kurias
kovojo ($ 13).

"Kai žmogus nori išsilaisvinti nuo
moralinio įstatymo ir tapti nepriklau
somu nuo Dievo, užuot iškovojęs savo
laisvę, ją sunaikina. Paneigdamas tiesą,
jis tampa savivalės auka: broliški žmo
nių santykiai suyra, įsigali teroras, nea
pykanta ir baimė. Gilus dabarties išlais
vinimo sąjūdis, būdamas užnuodytas
mirtinais nuodais, liečiančiais žmogaus
būklę bei Jo laisvę, tebėra dviašmenis.

Jis yra kupinas tikros laisvės pažadų ir
kartu mirtino pavergimo grėsmės"
(§ 19).
'
"

Pasak instrukcijos, žmogui gresia iliu
zinė laisvės samprata, kurioje jis save
mato absoliutine būtybe. Tokia sampra
ta remiasi ateizmas ir jam artimos teo
rijos. Iš tikrųjų gi asmens laisvės ir jos
orumo pagrindas yra Dievo atvaizdas
žmoguje (§ 27).

džiant žemiškų jo poreikių. Kitaip ta
riantį Bendr iją i rūpi pil nuti n is žmogaus
išlaisvinimas. "Bendrija nori žmogaus
gerovės visose jo dimensijose,, visų pir
ma kaip Dievo karalystės nario, paskui
kaip žemiškos karalystės nario" (§ 63).

Bendrija betgi viso to siekią evangelinės meilės keliu. "Naujosios tikybinės
bendruomenės arba kiti krikščionių
sambūriai, įsteigti liudyti evangelinę
meilę, yra didelės vilties ženklas Bendri
jai. Jeigu jie gyvena tikrai vienybėje su
vietine ir visuotine Bendrija, bus tikra
Bendrijos paskirtis
bendrystės išraiška (...). Jie bus tiek išti
Kristaus įsteigtos Bendrijos paskirtis
kimi savo paskirčiai, kiek rūpinsis pa
yra rūpintis žmogaus išlaisvinimu iŠ nuo ruošti savo narius krikščioniško tikėji
dėmės, jo meilės santykiu su Dievu, da
mo pilnatvei, klausydami Dievo žodžio,
lyvavimu Dievo karalystėje, neaplejreikšdami ištikimybę Bendrijos moky-
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jos socialinės bei politinės santvarkas,
s paremtos teisingumu. Pastaroji turi bū
ti įvedama tarpsniais. Yra it priėmė lių
moralė” (§78).
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Kaustiniai alvejai

Yra betgi situacijų, kuriose neįmano
ma apsieiti be jėgos. Tai kraštutiniai at
vejai. "Šie principai, kaip moko K.Bení drija, turi būti taikomi tiktai kras'tutibniu karinės kovos atveju, kai nėra kitos
(priemonės pašalinti "akivaizdžiai, prail
gusiai tironijai, pamynusiai pagrindines
• asmens teises ir pavojingai kenkiančiai
šalies gerovei" (Populorum progresio).
Tačėau konkretus šios priemonės panau
nimo būdo, kaip griaunančius iliu^.j^ ,
dojimas galimas tiktai labai gerai ištyrus
atidarančios kelią j naują vergiją. Neri aesamą būklę. Beje, atsižvelgiant į nuola
žiau smerktinas pasiturinčiųjų smurtą <
tinę technikos pažangą ir augančius pa
prieš beturčius, savivališka poiicija,ka p
vojus, susijusius su jėgos panaudojimu,
ir bet kokia smurto forma, tapusi val
— dabar vadinamas, "pasyvus pasiprieši
džios sistema. Šioje srityje reikia pasi
nimas' atidaro naują kelią, labiau suderi
mokyti iš tragiškų bandymų, kuriuos
namą su moraliniais principais ir žadan
paty'ė ir tebepatiria mūsų šimtmečio
čiais nemažesnę sėkmę.
istor ja. Taip pat negalima pagirti nūs kalstamo viešų autoritetų pasyvumo deNiekad nėra leistina nei konstitucinei
mok'atijose, kur daugelio vyrų ir mote
vyriausybei, nei sukilėlių grupėm imtis
rų socialinė būklė toli gražu nėra tok a,
kriminalinių priemonių — bausmių gy- k
kokios reikalauja individualinės ir soc aventojams, kankinimų, teroristinių me
linės teisės, laiduotos konstitucijoje”
todų ir apgalvotos provokacijos,pastū
(§76).
mėti mirtin žmogų masinių demonstraci
jų metu” (§79).
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nu* hierarchinei Bendrijom santvarkai
sakramentiniam gyveni n ui. Su ta są
lyga jų bandymas, siekiantis pilnutinio
žmogaus išlaisvinimo, tampa visos Ben
drijos turtu” (§69).
Teologo vaidmuo

Apie P. Amerikoje steigiamas tikybi
nes bendruomenes, siekiat čias socialinio
išlaisvinimo, instrukcija sa <o: '"Teologi
nis mąstymas, paremtas konkrečiu ban
dymu, gali tapti labai pozityviu įnašu,
atskleisdamas Dievo žodži? aspektus,
kurių pilnatvė dar nebuvo iki šiol paste
bėta. Kad šis mąstymas tikrai būtų Šv.
Rašto skaitymas, o ne rad mas Dievo
žodyje prasmės, kurios ten nėra, teolo
gas, turi aiškinti minėtą ,bandymą pa
čios Bendrijos patirties šviesoje Toji
Bendrijos patirtis švyti ypatingu ryšku
mu ir visu savo skaistumu šventųjų gy
venimuose. Bendrijos ganvtojams drau
ge su Petro įpėdiniu tenkc pareiga įžvelgti autentiškumą” (§70).

Klasių kova

Iš pateiktų ištraukų matyti, kad ši ins
trukcija tėra papildymas pirmosios;^
pakartoja kai kurias mintis iš pirmosios,
iškelia pozityvią išlaisvinimo teologijos
pusę, jeigu ji ateityje išvengs anksčiau
nurodytų klaidų ir įžvelgs tikrąją savo
paskirtį. Pr. G. - "T. Žiburiai”

Smerktina ir klasių kova kaip vient
iš smurto formų. ""K. Bendrija, skatin
dama steigti veiklos draugijas, kaip p\z.
unijas, kurios kovoja už darbininkų teises bei teisėtus reikalavimus, už sočia inj teisingumą, - nepripažįsta teorijos
kuri klasių kovoje mato struktūrinę s >dalinio gyvenimo dinamiką. Jos skati
Neremtinos grupės
narnoj! veikla nėra vienos klasės kova
Paskutinis instrukcijos skyrius kalba prieš kitą, siekiant išstumti priešininką;
ji kyla ne iš klaidingo pasidavimo taria
apie socialinę K. Beddrijo» doktriną,
apie taikios reformos principus, priešin mam istorijos dėsniui. Jos skatinama
kova yra tauri, racionali, siekianti socia
gus ginkluotai revoliucijai
linio teisingumo ir solidarumo. Krikš
""Išlaisvinimo procese negalima už
čionis visuomet rinksis dialogo ir deri li
miršti istorinės tautos būklės bei kęsim
mo kelią” (§77).
tis į jos kultūrą. Del to negalima remti
- nei pasyviai, nei juo labiau aktyviai gru
Reform
pių, kurios jėga arba viešosios opinijos
"Didelių neteisybių situacijos reik manipuliavimu užgrobia valstybės val
džią ir prievarta įveda vissm kolektyvui lauja drąsos giliom reformom ir pana importuotą ideologiją, priešingą tikrom kinimo nepateisinamų privilegijų. Ta
tautos kultūrinėm vertybėm. Šia proga čiau tie, kurie paniekina reformų kelią
ir pasirenka revoliucijos mitą, remiasdera priminti moralinę bei politinę in
iliuzija, kad nekenčiamos būklės pašali
telektualų atsakomybę” (§75).
nimo pakanka sukurti žmoniškesnei dsuomenei ir tuo būdu prisideda prie 10Smurtas
talistinių režimų atsiradimo. Kova pr eš
"Reikia atmesti panaudojimą sisteprasmę, kai ji yra vedama, siekiant ne umatinio smurto kaip reikalingo išlaisvi

JAV
PREMIJA MUZIKUI
Kompozitorius Br. Budriūnas yra
Amerikos lietuvių bendruomenės kultū
ros tarybos muzikos premijos šių metų
laureatas. Premija Br. Budriunui buvo
paskirta už muzikinę kūrybą, praturtinu
sią lietuvių kultūrą, taip pat už ilgametę
visuomeninę veiklą. Premijos įteikimas
įvyko gegužės 17 d. Bostone, tradicinės
premijų šventės metu.

Paryžiaus lietuviai susirenka paben
drauti vieną kartą j mėnesį: 12 vai. būna
pamaldos, o paskui bendri pietūs.
Prancūzijos pabaltiečiai turi savo na
mus Champigny-sur-Marne.

CIRURGIÕES OÊMTISTÀB
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
j

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rü8 Cee ho BatradaU04

• V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744SS6

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - io and.
V. Prudente - Fone: 2734696

NR. 32(1971; 1986.IX.11
IJ—

|l. 11.

MŪSŲ LIETUVA

.............. "

LIETUVIAI PASAULYJE
AUSTRALIJA
RUOŠIASI VLTAM PU KONGRESUI

natais, paaukojančiais $ 50Õ ir daugiau,
arba kongreso rėmėjais, aukojančiais
šimtą ar daugiau doleriu, praneša VI
PLJK Finansų komisija.

Šeštojo pasaulio lietuviu jaunimo kon
greso darbai jau įpusėję. Jau surastos pa
talpos atidarymui, koncertams, iškilmin ITALIJA
goms pamaldoms, Kūčioms įr pradžiai
ŽIAURUS REKORDAS
t
Studijų dienu Sydnėjuje. Canberroje už
Italijoje Urbanijos mieste leidžiamas
sakytos patalpos Studijų dienoms. Ade
žurnalas "La Voce dell'Amore" — Mei
laidėje kongreso atstovu jau laukia stovy
lės Balsas, skirtas Centro ir Rytu Euro
klaviete. Melbournas jau ruošiasi uždary
pos persekiojamai Bažnyčiai, savo pasku
mo ceremonijoms. Visiems šiems paren
tiniame numeryje paskyrė ištisą puslapi
gimams reikalingos lėšos kaupiamos įvai
lietuviui sąžinės kaliniui Baliui Gajaus
riais būdais. Remia įvairios organizacijos;
kui. Iškelia jo kovą prieš Lietuvos paver
jaunimas ruošia koncertus "turgus", ma
gėjus, du metus iškentėjus naciu lageryje
dų paradus, verda pietus; ieškoma ir ran 25 metus Sibiro katorgoje. Atlikus to
dama parama valstybinėse įstaigose.
( kią ilgą bausmę, trumpi laisvės metai iki
Jau yra surinkta graži suma pinigu,
naujo arešto 1977 m., kai vėl už religi
bet reikalinga, kad savo įnašais prisidėtu nius ir tautinius įsitikinimus sovietai Ba
ir pavieniai lietuviai. Kongreso suruoši
lį Gajauską iš naujo nuteisė dar I5 metu
mas yra darbas, prie kurio kviečiami pri j katorgą. Tai žiaurus rekordas: kalėti
sidėti visi: jaunimas atlieka techniškus
40 metu lietuviui patriotui katalikui Ba
darbus, iš vyresniųjų tikimasi finansinės liui Gajauskui.
paramos.
Melbourne turime gražią grupę lietu
ARABIJA
vių, kurie aukoja savo laiką, darbą, netgi
su kongreso ruoša surištas išlaidas, kviesApie Lietuvą ir Pabaltijį rašo anglu
kalba arabu laikraštis "Arabia the Isla

mic World Review". Rašydamas apie So
vietu karą Afganistane, plačiai mini Pa
baltijo tautu tam karui nepritarimą, ci
tuoja Lietuvos pogrindžio žurnalą "Auš
ra" Nr. 30 — "Žūva musu vaikinai Afga
nistane, kai j ramią, jokiomis politinėmis
kovomis nepaliestą žemę įsibrovę oku
pantai sukėlė brolžudišką karą, šiame ka
re priversti dalyvauti ir kitu tautu atsto
vai: ukrainiečiai, estai, latviai, lietuviai.
Patys engiami, jie priversti paklusti bruta
liems rusu karininku įsakymams, lieti sa
vo ir afganų kraują. Žuvusieji atvežami
cinkuotuose karstuose ir laidojami paslap
čiomis. Motinoms neleidžiama pamatyti
savo žuvusiu sūnų". Arabu žurnalas cituo
ja ir Balio Gajausko laišką iš sovietu ka
torgos: "Ar pasaulis iš tikrųjų pamiršo,
kaip Sovietu imperija buvo sukurta? Kiek
daug žmonių žuvo nuo sovietu dėl sutar
čių ir konspiracijai Prisimink Afganista
ną".

VATIKANAS

PAGERBĖ LIETUVĮ
Romoje Šv. Petro bazilikoje esančio
je Lietuviu Kankinių koplyčioje Viešų
jų Bažnyčios Reikalu Taryba iškilmin
gai paminėjo savo pasekretoriaus (Vati
kano užsienio reikalu viceministro) pre
lato Dr. Audrio Bačkio kunigystės 25
metu jubiliejų. Drauge su Jubiliatu šv. M
Mišias aukojo 25 kunigai — šios centri
nės Bažnyčios institucijos bendradarbiai.
Mišių pradžioje nuo širdies linkėjimus
visų dalyviu vardu perdavė tos Tarybos
sekretorius (užsienio reikalu ministras)
kardinolas Achille Silvestrini. Jubiliatą
savo dalyvavimu pagerbė Vatikano Vals
tybės sekretorius kardinolas Agostino
Casaroii ir kiti aukšti Bažnyčios dignito
riai.

JAV
PABALTIJO ATSTOVYBĖS
Los Angeles Times plačiai skaitomas
amerikėecių dienraštis paskelbė blatu
straipsnį apie Pabaltijo kraštu diploma
tinę tarnybą. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Amerika nepripažįsta Pabaltijo
okupacijos ir veikia Lietuvos, Latvijos
ir Estijos diplomatiniai ir konsuiariniai
atstovai. Supažindino skaitytojus su Pa
baltijo diplomatu veikla Los Angeles,
Vašingtone ir kitur.

PRANCŪZIJA

Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės įvyko gegužės 3-4
Hginilton^. Canadoje. Krepšinio B klasės grupė^imn^nes
; laTn^ol^Ievelando ‘"Žaibas’5. Komandos kapitonas Linas GiTįkeitis laiko laimėtą taurg."Nuotf. V. Bacevičiaus

Paryžiuje prancūzu kalba leidžiamas
nekonfesinis žurnalas "Catacombės" ko
vo — balandžio laidoje visą pirmąjį pusla
pį paskyrė informacijai apie Lietuvos tikinčiuočiuosius, plačiai pristato automo
bilio nelaimėje žuvusį kunigą Juozą . u
Zdebskj — Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komiteto narį, kurio teismo bylos
aprašymu 1972 m. pradėtas "Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos" Nr. 1.
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nesulaužytais žmonėmis ir ten esą n
tiems padėti. Mes galime i tai, kas ten
vyksta, jautriai atsiliepti:

LITERATŪROS KAMPELIS
ATGAL PAS SAVUOSIUS
Suliteratūrinta persekiojimų apybraiža
Vienok, kaip žiauriai ir klastingai prie
šas dirba, o iš Lietuvos "Katalikų Baž
nyčios Kronikos" puslapių nuolat gir
dim minint Klaipėdą, Gargždžias, Šiluvą,

Kybartus, Vilkaviškį, Kauną, Pociūnė
lius, Šeduvą, Žagarę, Vilnių, Alytų ir šim
tus kitų vietovių, kur nepasiduodama ir
kovojama.
Mus jaudina moksleivių, ypač mergai
čių nepaprastas drąsumas. Kada tūla
mokytoja liepia nuo kaklo nusikabinti
kryželį, o neklausant žada j j pati nu
plėšti, mes išgirstame:
Neliesk manęs
Nes skaudžios dėmės
visą amžių
Liks ant tavo rankų.

Sidabro grandinėlę
Ir kryželį
Ant mano kaklo užkabino
Mirdama senelė,

Ir pasakė Saugok ir mylėk,
Jei nukabinti kas norės Nepasiduok, geriau kentėk.
Kentėsiu,
Varoma išeisiu iš mokyklos,
Bet švento pažado, garbės —
Neišsižadėsiu.
Ar jus nemanote, kad tokioj pasiprie
šinimo kovoj gimsta naujų didvyrių ir
net'šventųjų vardai. Juk tokia kalba su
okupanto statytiniais kalba toji mūsų
tautos karta, kuri gimė ir augo be lais
vės saulės ir ramybės pavėsio. Jie kas
dien patirdami skriaudas — nerimsta.
Štai Varėnoj, net gatvės šlavėjai grasina
ma netekti darbo, jei jos išlaikomas sū
nėnas nenustos lankyti bažnyčios. 0 ki
tur — mokyklos drabužinės tarnautojui
įsakyta nepriimti mokinių švarkelių pa
kabinti, jei jie neturi pionierių kakla
raiščių.
Džiaugdamiesi,kad per keturis dešimt
mečius tauta dar išliko nesulaužytu nu
garkauliu, vienok negalime užsidengę
akis praeiti ir pro tuos, kurie, turėdami
gražius lietuviškus vardus ir skambias
pavardes, pasimetė bijodami grąsinimų,

nasssmBu.1111—IIM—

Klausaus iš ten ateinančios dainos,
Girdžiu ir skausmo,
Ir vilties aidėjimą Dienom naktim žieminiai vėjai,
Kraujo aukas už maldą,
Kalbą, laisvės žodį.

siekdami sotesnio kąsnio, didesnės al
gos, geresnio buto, patogesnių ir ilges
nių atostogų. Kada naikina ir pasiprieši
nimo kova eina visu platumu, iš čia sun
ku ką teisingai pasverti, nes daug kas
neatmezgamai susipynę. New York Times bendradarbis ir ilgametis jų atsto
vas Maskvoje, David Shipler, tą kovą ty
rinėjęs ir parašęs knygą. Joje jis sako:

Kiek daug užmigusių miškuos
Ir Sibiro laukų baisybėj,
Kapai be kryžių, pavardžių,
Ženklų, ženklelių.
Kapai didvyrių,

"Praktiškai neįmanoma iš šalies nūs
statyti, kas yra nuoširdus tikintis ir kas
nuoširdus ateistas. Partiečiai krikštija
Kapai tautos šventųjų.
savo vaikus, KGB agentai yra įsifiltravę Minėkim juos ) kunigiją. Esama komunistų, kurie tiki Tai musų seserys ir broliai.
Dievą, esame kunigų, kurie netiki".
Padėkime gyviems —
Nereikia abejoti, kad dažnas iš tų,ku Jie ardo užtvaras
rie sunkiose sąlygose pasimetė, kai nie Ir tiesia laisvės kelią.
kas negirdi, savo elgesį apgaili ir dažnai
Padėkim jiems. Ne rytoj ar poryt,bet
medituoja:
šiandien, dabar. Tai savu tautą ir savo
Viešpatie, atleisk,
Kad poterius kalbu ne tuos,
Kuriuos mama išmokė.

A tleisk,
Kad pėdas pamečiau savas
Ir kelio krypties nesuvokiu.
Viešpatie, atleisk,
Kad pamiršau draugus senus,
kurie kančias kentėjo.
A tleisk,
Kad pažadus šventus
Ir sumaišiau, ir netesėjau.

Kol kova už tautos išlikimą tebeina,
kol nėra sąlygų teisingai pasverti kas
kiek gero ar blogo yra padarę, čia esan
tieji galime tik džiaugtis, kad, gyvenda
mi be prievartos, turime sąlygas išlikti

Dievą mylinčio pareiga. Tai ir skolos
mokėjimas už gautą gyvybę, jos išsaugo
jimą, už gautą mokslą, sotų duonos kąs
nj, draugus ir draugystę čia ir ten, kur
mūsų tautos praeitis ir ateities viltys.

"Kronikos Balsas", Nr. 7, 1985 m.

Balys Gaidžiūnas

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ,
LIETUVIAIS TURIME ÍR BŪT
TĄ GARBĘ GA VOME UŽGIMĘ
JAI IR NETURIM LEIST PRAŽŪT

Jurgis Sauerveinas

Petro Rimšos

“Vargo mokykla”
lietuvybės gaivinimui
šeimose kasdieninės
namišvietos būdu
Svetimtaučių “Lietuvos draureikia pedagogų
darbuotojų pa-

tomąja lietuvių kalba vaizda
juostėse:
1. Lietuvai ir lietuvių gyvenimui pažinti. 2. Lietuvių kalbai pramokti.
3. Susipažinti su lietuvių tautosaka, tautodaile, dainomis, šokiais, žaidi
mais, sportu, valgiais ir 1.1. 4. Kaip pačiam pasidaryti namų apyvokai bei
ruošai reikmenų. 5. Apie rankdarbius, margučius, kalėdines eglutes ir pan.

Visa tai turi būti paruošta aiškiu, paprastu stiliumi su gausiomis
iliustracijomis! Dėl vaizdajuosčių kainos ir smulkesnių nurodymų
rašykite lietuviškai:
'* ,
J. Kaseliunas, Apart Aereo 37-19, Medellin} Colombia, S.A.
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Bendradarbis is Zeiinos
EKSPERIMENTAS GAMYBOJE

Šiais metais kovo mėn. Vokietijos te
levizijos programoje, laidoje Užsienio
žurnalas, nemažai įdomios medžiagos
buvo pateikiama apie Lietuvą. Štai ką
Vakarų žurnalistas matė ir pranešė apie
"eksperimentą" Lietuvoje.
Vilnius, pusmilijoninis miestas, sosti
nė nuo 1940 metų, su žymiuoju univer
sitetu, vis dar gana tampriai susiję su ka
talikybe. Šalis be ryškių kontrastų, la
bai svari, nuošalyje nuo turistinių kelių.
Yra pramonė, žemės ūkis, prekyba, bui
tinis aptarnavimas. Prekės languose vei
kia gan viliojančiai ir pasiųlymas ne vi
siškai menkas, gal todėl gyventojai (jų
apie 3,4 milijono) nebėga iš Lietuvos j
plačiąją "Tėvynę". Gyvenimo standar
tas, palyginti, aukštas.
Tai, kas prieš dvejus metus prasidėjo
valstybės vadinamame planingame liau
dies ūkyje, vadinas "Eksperimentas" rr
taikomas tik rinktinėse Tarybų Sąjun
gos įmonėse. Jos visos yra pavaldžios ”
Lietuvos ministerijoms. Ir štai pradėta
siekti gaminti kokibiškas ir plataus pare&alavimo prekes vartotojams.

Vilniaus antriniame buitinio aptarna
vimo kombinate nuo 1958 metų dirba
ma naujuoju "eksperimento" būdu.
Reiškia, kad įmonei ribotai leidžiama
investuoti ir nustatomas gamybos mini
mumas. Ir ankstyvesnis nurodymų,tai
syklių, suvaržymų katalogas, pradedant
nuo modelių ir baigiant spalvom, pasi
darė plonesnis. Įmonėms leidžiama dau
giau savistoviai spręsti, atsižvelgiama
net į pirkėjų norus. Greitesnė prekių
apyvarta, geresnis darbas ir kokybė da
bar tiesiogiai atsispindi atlyginimų są
rašuose. Vadovybė, atseit, turi teisę
spausti žmones didesnio darbo našumo,
nes kaip visiems yra geriau. Darbo piruž stropumą prie atlyginimo
duodamas 25^/0 priedas.
"Eksperimento" tikslas — pakelti
darbo našumą tarybinėje darbo siste
moje bei pareigingas plano vykdymas,
o tam, pasirodo, tik materialiniai po
reikiai yra geriausi tepalai rankom... ir
galvom. Todėl daugiau lėšų dabar skiria
ma premijom. Kol kas tik dalis įmonių
Lietuvoje ir Rusijos federacijoje tedir
ba "eksperimento" metodu. Neseniai
ir keliems kolūkiams bei valstybiniams

ClJRSO
AUD1OV8SUAL
ÜO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tel.273-0338

žemės ūkiams duotas leidimas šiek tiek
savarankiškiau tvarkytis ir planuoti.
Gali pasirinkti kiek to sėti ir kiek par
duoti valstybei. Tokiu būdu kyla dar
bingumas ir pelnas. Senai žemės ūkis
stokojo tokio "eksperimento".
Kaune aiškiau pastebimi naujo "eks
perimentinio" vėjo rezultatai. Net Lais
vės alėjoje parduotuvės liko gana sko
ningai išpuoštos. Kai kurios parduotu
vės gauna prekes tiesiog iš įmonės pa
gal susitarimą. Miesto prekybos valdy
ba organizuoja parduotuvėm tiekimą,
garsinimą ir išplėtimą. Pavienės įmonės
gavo daugiau paskolų investacijom. Ve
dėjų žinioje yra techniškų patobulini
mų fondai. Bet kai kurios įmonės pri
pažįsta, kad prekės sunkiau yra par
duoti, kurios be plano pagamintos.
Bendradarbiavimo problemų atsiranda
su kombinatais, kurie dar negali lanks
tesnėm "eksperimento" sąlygom dirb
ti.

"Mes dirbame pagal ekonominį eks
perimentą", — skelbia iškaba prie dra
bužių valymo jstaugos. Tai reiškia,taip
mums paaiškina, kad čia geresnis dar
bo našumas, sutaupoma laiko. Kas atsi
tiko, kas pasikeitė? O gi buvo įvestas
tiktai greito valymo būdas. Klientai
mielai sumoka keletą kapeikų daugiau.
Po pusmečio atlyginimai pakilo 18 °/o.
Atrodo, kad visa tai paprastas reikalas
— normaliai dirbsi ir tiek... "eksperi
mentas". (skatinančius rublių priedus
darbininkai atsilygina darbštumu. Ne
sunku suprasti, kodėl tarybinė vadovy
bė savo "eksperimentą" nutarė išbandy
ti Lietuvoje. Čia prie Nemuno nuo se
no darbštumas yra tautinis bruožas.
Štai kodėl turistai nuvykę ten randa vi
sai kitokią Lietuvą, negu jie yra girdėję
apie ją.

"Eksperimentas" tik prasidėjo ir
ateitis parodys ar jis yra tikrai našus ta
rybinei santvarkai. Jis pirmą kartą buvo
įvestas Andropovo 1982 metais. Pir
miausiai Rusijos federacijoj ir Lietuvoje.
Siekiama iki 1987 metų visom įmonėm
ir žemės ūkiui leisti dirbti "eksperimen
to" principu.
V. Vyturys

Žino, ką jis daro

— Sakoma, jog pora būna laiminges
nė, jei vyras ir žmona yra skirtingų ypa
tybių.
— Tikra tiesa. Dėl to aš ir ieškau tur
tingos žmonos.
Laikraštis

— Žinai, Juozas užmezgė pažintį su
dabartine savo žmona dėka vedybinio
garsinimosi laikrašty.
— Na, ir kaip jiem sekasi bendras gy.venimas?
— Nežinau, bet girdėjau, kad jie nusto
jo pirkti laikraštį.
Pas advokatą
— Aš noriu skirtis su žmona. Ji labai
blogo charakterio. Ką tik čiumpa j ran
kas, tą j mane paleidžia. Taip jau dvylika
metų.
— Tai kodėl anksčiau neišsiskyrėte?
— Vakar ji pirmą kartą į mane pataikė.

Susidūrė
— Kur tu prasimušė! kaktą?
— Grįždamas vėlokai namo, netikėtai
susidūriau...
— Su spinta ar durim?
— Ne, su žjnona.

Dialogas
Parke ant suolo sėdi du seni anglai. •
Sėdi ir tyli. Valanda, dvi, trys. Pagaliau
vienas prabilo:
— Gražus oras šiandien.
— O ar kas sakė, kad negražus?

Pašnekesys

— Ką? Tamsta dėvi pentinus? Juk
niekad nejodinėjat ant arklio.
— Ar reikia būtinai jodinėti? Ponia
nešiojate skrybėlaitėje plunksnas, bet
niekad neskrajojate...
Geras argumentas

— Žiūrėk, Petrai. Vanduo visiškai su
audė ąžuolinį stulpą. Vargšas negalėjo
atsilaikyti prieš vandenį.
— Taigi matai. O mano žmona vis ra
gina negerti alaus, o gerti vandenį...

MUSŲ LIETUVA
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kam, bet kg iš širdies atleidžiu kaip ir
man Dievas teatleidžia.

SUKAKTUVSNINKO PADĖKA
Šv. Kazimiero parapija ir jos kunigai
nuoširdžiai įvertina visus savo parapijie
čius ir visus bendradarbius, visàip gelbinčius sunkiai besiverčiančiai musų asme
ninei parapijai ar tai malda ar darbu ar
auka.
Mano trigubos sukakties proga norė
čiau padėkoti visiems ir mano asmeni
niams bičiuliams geradariams, kurie ir iš
arti ir iš tolo parodė man daug prielan
kumo, palinkėjo atsigauti sveikatoje,
man užtikrino savo malda ar dar kitaip
mane apdovanojo ir dvasiniai sustiprino.

Bendra padėka tebūnie visiems *K un i g o Dienos" dalyviams. Ypatin
ga padėka vaišiu šeimininkėms, ypač
Petro Perkumo Savano
rėms, daugiausiai pasidarbavusioms ir
dosniai aukojusioms maisto produktus:
Marijai Mazurkevičienei, Elenai Baužienei, Onai Golskienei, Veronikai Mustei
kytei, Jadvygai Norkūnienei, Aldonai
Žutautienei, Pranei Pranskevičiutei, o
taip pat ir visuomet dosniajai modistei
mok. Zosei MisiukaiteL bei Onai Rudžiūtei, Bomretirietėm. Kiti neišvardin
tieji tebūnie dar labiau Visagalio atmin
ti.
Jei kas norėtų — pats gauti — ar ki
tiems įteikti mano trigubos sukakties
atsiminimą, gali bet kokia proga jį gauti,
Šv. Kazimiero parapijoje.
Šia reta, gal vienintele proga, ryžtuo
si atsiprašyti visų tų — parapijiečių ir ki
tų plačiame pasaulyje sutiktųjų — ku
riuos, be blogos valios, o tik
nervinių pergyvenimų Kinijoje ar kitur
pasėkoje, būčiau kaip nors įskaudinęs.
Tokie, kaip nors užgautieji, man buvo
ir lieka artimiausieji. Iš savo pusės bet

MOŠŲ MIRUSIEJI

Nesusipratimu atsitikdavo norint
ypač pateisinti kai kuriuos gyvenimo
nuskriaustuosius, norint mylėti mažiau
siai mylimus, taip pat norint pasitarnau
ti ir dvasiniai àr medžiaginiai labiau rei
kalingiems.

Rugsėjo 8, Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo šventės ankstų rytą, mirė STEPO1
N AS NARUŠIS. Pašarvotas šv. Kazimie
ro parapijos salėj, kur vakare buvo atlai
kytos Mišios prie karsto. Rugsėjo 9 bu
vo palydėtas j V. Alpinos krematoriume
7-tos dienos Mišios bus atlaikytos šv. Ka*
zimiero p-jos salėj, sekmadienį, rugsėjo
14 d., 16 vai.
Daugiau apie velionį bus sekančiam
ML numery.

Visagalio ir Šiluvos Motinėlės
palaima ir globa telydi mus visus.
Kun. Petras M. Urbaitis, SDB

DAILĖS KONKURSAS
'PRÊMIO LITUANI A1986"

'

Jurgis Baltrušaitis

NEMUNAS
Ar saulutė, ar šešėlis,
Teka vingiais Nemunėlis —
Ritas vilnys, sukas srovės.
Nuo gilios, žilos senovės,
Blizga, žirba, spindi, teka,
Amžių kilnią sėkmę seka...

Vis auga susidomėjimas paskelbtu
konkursu LITUÂNIA/86. Ne tik São
Paule, bet ir kitose Brazilijos valstijose.
Prašo ne tik konkurso taisyklių (kas
nesunku nusiųsti ar net perduoti per
vietinę spaudą), o ir — kas mums svar
biausia (ir sunkiausia duoti) — infor
macijų apie pačią Lietuvą. Štai pav.,
iš Lages, Sta. Catarina, rašo: “Gostaria
de receber informações a respeito dos
aspectos da Lituânia, seus usos, costu
mes, tradições e fatos históricos, visto
interessar-me pela publicação entitulada LITUÂNIA, do dia 28 de agosto
de 1986, no jornal O ESTADO, a res
peito do Prêmio Lituânia / 86".

Nemunėlis šniokščia, ūžia,
Per balandi, ir gegužę —
Supas saulę prisisegęs
ir su saule šoka, regis,
Karklais, gluosniais apsikaišęs,
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

Ir kai temsta ar kai niaukias,
Ošia rūsčiai susiraukęs,
Švyti vėl ir skaidriai žirba
Ir nelengvą darbą dirba,
Velka naštą rąstų, medžių
Pro Alytų, pro Seredžių...

Ir vis kloja savo juostą
Žemės gardų kvapą uosto.
Žarsto smiltj, kasa molį,
Besiverždamas i tolį,
Laisto šventą diegą, žiedą, —
Laisvės jauną giesmę gieda...

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir
pažįstamiems, kurie mane sveikino įvai
riais būdais: telefonais, net iš užsienio —
Egypto, Prancūzijos, S. Amerikos ir kit.—
neskaitant vietinių telefonemų, laiškais ir
asmeniai, mano 88 metų amžiaus sukak
ties proga.
Buvau tikrai laimingas, susilaukęs tokių
nuoširdžių sveikinimų su linkėjimais IL
GIAUSIŲ METŲ dar likusiam gyvenimo
periodui.
Dar kartą visiems, visiems nuoširdžiau
sias AClO.

Kapit. Juozas Ciuvinskas

Amžių Tėvo sumanytas,
Nemunėlis slenka, ritas —
Blizga vilnys, sukas srovės
Nuo tamsios, sunkios senovės,
Ošia, šnara putos jųjų
Jau nuo amžių amžinųjų...

BROOKUN
REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

l

Rua Georgia,675
Bairro Brooklin Novo
04559 SÂO PAULO, SP.
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SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

įvadas
O Pradžioje:

VEIKLOS KALENDORIUS
Rugsėjo

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 Metu progra
ma šv. Kazimiero parapijoj (16 vai.)

SĄMONINGO TIKĖJIMO
METAI
"'Norėtume kartkartėmis priminti vi
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui
ir suaugusiems:
SEKMADIENI PASKIRKITE BENT
PUSVALANDI KATEKIZMUI".

LIETUVOS VYSKUPAI IR
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI

SIU SĄMONINGŲJŲ 1986 METU
PROGA
PAKILKIME DVASIOJE
įsijungimas MAL
DOS VAJU N lais
vas ir asmeniškas;
apsisprendimas. Ga
lima jungtis pavie
niui, mažose grupe
lėse ar prgariizuo-

jant specialias pa
maldas.
Stiprių žmonių esame reikalingi,
nes stovime prieš didelį uždavinį —
nesunykti trąša svetimuosiuose, o

išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu,
kuriant dvasinės erdvės Lietuvą.
Dr. J. Girnius

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVILKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

dvi

pirminės

tiesos.

.

Pirmoji:
Visa šita būna sava, kai žmogus nuo mažens
išauga krikščioniškoj šeimoj, krikščioniškuos namuos,
kai j bažnyčią ir j Bažnyčią
ateina kaip j savus namus, kaip pas savo tėvą,
kai malda ir apeigos bažnyčioje
išreiškia tai, kas jau yra širdyje ir prote,
ir sugrįžta atgaivindamos ir stiprindamos .s
jau esamą tikėjimą, viltj ir meilę,
kai krikščionybė jau yra raugas, gyvybė ir dvasia,
kai žmogus jau yra S I T O K S.
O ką daryti tam, kuriam visa šita —
nežinoma žemė, nepatirtas jausmas,
svetimas pasaulis, neregėti kraštai?--------Pirmaisiais amžiais katekumenus ilgai laikydavo prie dury,
ir iki dalyvavimo Mišiose
praeidavo daug metų ir ilga ruoša.
Mokslininkas Sebesta išgyveno 20 metų pas pigmėjus,
kol jie pasiryžo jam parodyti
savo primityvų — ir labai kilnų . — dvasinį gyvenimą,
kol jie jį nusivedė j savo šventas vietas---------

Mes visi atsimenam tą valandą,
kai išmokom skaityt ir prieš mus atsivėrė
naujas, platus ir neregėtas pasaulis.
Juk būna, kad nušvinta pasaulis nauja šviesa,
apšviečia kaip žaibas, ir Saulius virsta Paulium...
Tai — tegul nušvinta. Ir saviems, ir svečiams.

□ Ir antroji:
Negalima religijos padaryti viskuo —
totaliniu — viską apimančiu ir viską išreiškiančiu — vyksmu.
Ir: netikslu religiją sumenkinti, suredukuojant ją
iki kulto — skurdžių ar puošnių, iškilmingų apeigų,
kurios veikla ir išreiškia tiktai jausmus:
iš baimės, nežinios ar vargo kylančius,
patį save apgaulingai raminančius
ir apgaulingą viltį žadinančius:
gal baisias jėgas, kurių panaikinti nei nugalėti negalima,
pasiseks nuraminti ar permaldauti ir papirkti...

Religija remiasi tikru Dievo buvimu
ir vispusiškais — protu, valia, veikla — ryšiais su Juo.
Čia yra tiesos, įstatymai ir principai
visam gyvenimui. Kultas tik įveda —
išreikšdamas vidinę dvasinę tikrovę —
j religiją. Arba išreiškia — gyvai ir meniškai —
visa, kas jau yra žmoguje:
TOKI mąstymą ir TOKIAS pažiūras, kurias TIKĖJIMU vadinam,
TOKI apsisprendimą, kuriam vadovauja MEILĖ,
TOKIĄ veiklą — iš TEISINGUMO išplaukiančią ir jo vedamą.

O svarbiausia — ir apie tai kalbės visi šie puslapiai:
KRIKŠČIONYBĖ YRA NEPALYGINTI DAUGIAU KAIP RELIGIJA.
Kristus nėra Tikrasis, Didysis Stabas,
Kurį tikėti, pagarbinti ar numaldyti reikėtų.
KRIKŠČIONYBĖ YRA ŽMOGAUS KELIAS DIEVOP
IR ŽMOGAUS KELIONĖ SU DIEVU ŠIRDY
per visus darbo ir kūrybos plotus.
KRISTUS YRA TAS, KURIS VEDA, APDOVANOJA IR EINA GRETA.
Krikščionybė yra vedanti gija, pagrindinis tonas,
svarbiausias-akcentas, bet--------- ne viskas-----------
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MŪSŲ ŽINIOS
GARBĖS

RUGSĖJO 8-TOJI MOKOJ
Šilinė ir Tautos Diena buvo atšvęsta
sekmadieni, rugsėjo 7. Lietuvos Res
publikos aikštėj, V Zelinoj, ir Lituani
koj, jau 8 vai. ryto suplevėsavo, kartu
su Brazilijos žvaigždėta vėliava, Lietu
vos Trispalvė, laisvoj Brazilijos padan
gėj. 0 Mokoj, šv. Kazimiero parapijos
patalpose, vyko kartu, kaip Vytauto
Didžiojo palikimas, Šilinės atlaidai ir
Tautos Dienos minėjimas. 4 vai. po pie
ty pajudėjo procesija su Svč. Marijos
statula, prieš kurią ėjo kryžius ir Brazi
lijos bei Lietuvos vėliavos, o paskui —
choristai ir celebrantai. Marijos statulą
nešė jaunimo atstovai.

LEIDĖJAS

iru. MEČYS PALECKIS
Dosniam lietuviškos spaudos rėmėjui gili padėka
ir geriausi linkėjimai

Redakcija ir administracija

SPAUDOS DIENA
Spalio (outubro) 26 yra mūsų

SPAUDOS DIENA

BLB-nė PAMINĖJO TAUTOS DIENĄ

PARAMA SPAUDAI
Anastazija Kavolienė yra ilgametė
V. Zelinos gyventoja ir viena iš seniau
sių šios apylinkės lietuvių. Ir viena iš ,
kultūriniai šviesiu pavyzdžiu. 89 metiį,
našlė, du kart sulaužytais šonkauliais,
negalinti išeiti iš namu, o visti uoli
MŪSŲ LIETUVOS skaitytoja ir nuo
lat besirūpinanti lietuvių spauda. Ir
per laikraštį seka visas spaudos proble
mas. "Negaliu numirti, neužsimokėjusi ML prenumeratą", kalba, giliai susi
rūpinusi. Ir siunčia 1.000 kruzadų če
kį - kaip prenumeratą ir paramą lietu
vių spaudai.
Lai Viešpats gausiai atlygina p. Anastazijai. Ir sužadina daugiau tokių
sąmoningų tautiečiu.

Tautos Diena šiais metais buvo pami
nėta rugsėjo 7 d., kartu su Brazilijos Ne
priklausomybės švente. Iš ryto, Vila Žo
linoje, prie Laisvės Paminklo buvo iškel
tos Lietuvos, Brazilijos ir S. Paulo vals
tijos vėliavos. Taip pat Lituanikoj, ple
vėsavo Lietuvos ir Brazilijos vėliavos.
Brazilijos Lietuviu Bendruomenės pir
mininkas Jonas Tatarūnas, dalyvavo Mo
koje, Sv. Kazimiero Parapijoje, Šiluvos
Po Evangelijos kun, Gavėnas trum
Marijos ir Tautos Dienos minėjime, kur
pai pabrėžė vieną Šiluvoj Apsireiškusiopo evangelijos, kalbėjo apžvelgdamas
sios žodj ir mostą: "Čia kadaise buvo
ČIURLIONIO PARODA
tautybės ir tikybos susiėjimą lietuvių
mano Sūnaus namai", ant akmens sto
Nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 São Pau
gyvenime.
vėdama ir pirštu rodydama kalbėjo Ma
lo Miesto Savivaldybos Bibliotekoj (Bi
rija. Tuo lyg norėdama pastebėti, tarp
blioteca Municipal Mario de Andrade,
Šaunios vestuvės
kita ko, kad betkokia ir betkokio vardo
Rua da Consolação, 94, 1° andarį vyks
bažnyčia yra Kristaus namai.
Rugsėjo 7, šeštadieni, puošnioj kar
ta kukli K. Čiurlionio meno paroda, no
melitų Santa Tereza bažnyčioj susituo
Tuoj pat sekė Tautos Dienos paminė
rinti nors kiek atžymėti šio didžiojo lie
jimas, kurį padarė BLB-nės valdybos pir kė Ana Cristina Lošinskaitė (Lošinskas/
tuviu menininko 75 mėty mirties sukak
su Ciaudio Soubhia Hachul. Jaunoji yra
mininkas, p. Jonas Tatarūnas (jo žodis (
tį.
Henriko Lošinsko Alves jauniausioji
bus talpinamas sekančiam ML numery/.
Prie Čiurlionio prijungtas Mykolas E.
duktė;
jaunikis
rlibaniečiu
kilmės.
Po Mišių, specialiai atvykęs O ESTA
Andriolli, Vilniuj 1838 metais gimęs me
ŠI i ūbą duoti buvo pakviestas šv. Ka
DO D E SÃO PAULO korespondentas,
nininkas, daug tapęs lietuviškom temom.
zimiero p-jos klebonas, kun. Pr. Gavė
Paroda atdara nuo 9 iki 22 valandos.
žurnalistas prof. Helio Damante, prista
nas. Dalyvavo daug giminiu ir svečiu, iš
Parodą suruošė São Paulo Meno Kriti
tė Medugorje, Jugoslavijoj, vykstančius
vienos ir antros pusės. Iš lietuvių pusės
ku Sąjungos buvęs pirmininkas ir dabar
nuostabius įvykius — besitęsiančius Ma
dalyvavo BLB-nės pirmininkas p. Jonas
tinis Centro Cultural Kultūrinis direkto
rijos apsireiškimus. Jis neseniai ten bu
Tatarūnas su žmona Vera, pp. Petraičiai,
rius, rašytojas Henrikas Lošinskas Alves.
vo, stebėjo aplinką, matė regėtojus, su
pp. Mošinskiai ir keletas kitų, susimai- ‘
vienu kitu pasikalbėjo.
STASYS VANCEVIČIUS
šę minioje.
Nors iš visy pasakojimų dar negalima
Priėmimas vyko ištaigingam Armėnų
SUKAKTUVININKAS
susidaryti pilno įvykiu vaizdo ir aiškiai
Klube — didžiulėj salėj, kur buvo apie
Siu metų rugsėjo 4 dieną "Mūsų
sužinoti ką Marija sakiusi ir ko Ji norin 200 svečių. Buvo įdomu - ir svarbu —
Lietuvos‘bendradarbiui žurnalistui Sta
ti, reikia stebėtis, kaip antgamtiniai ele
susitikti su daugeliu kultūrinio ir politi
siui Vencevičiui sukako lygiai penkios
mentai veržiasi į ateistinį pasaulį ir ten
nio pasaulio asmenybių, kaip Centro
dešimtys metu nuo to laiko, kai jis
neša atsinaujinimo dvasią. Reikia tikėti,
Cultural Francisco Matarazzo pirminin
įstojo 1936 metais j São Paulo žurna
kad Švč. Marija ruošia išsipildymą ty sa kas, Darbo Teismo vyriausias teisėjas ir
listų Draugiją, taip vadinamą/'ASSOvo žodžiy pasakytu Fatimoj: "Galiausiai kiti.
CIAÇÃ0 PAULISTA DE IMPRENSA
mano Nekalčiausioj! Širdis triunfuos".
Šaunios buvo vestuvės, bet, aišku,
(API)".
visiškai nepalyginamos su lietuvišku ves
Po paskaitos ir ją sekusiu klausimų,
šioje organizacijoje Stasys Vancevi
tuvių apeigom ir papročiais.
vyko šeimyniškos suneštinės vaišės.
čius per visą laiką aktyviai dalyvavo tos
draugijos susirinkimuose ir pobūviuose,
Šiuo metu "Associação Paulista da
"SPINDULYS" JUOSTELĖJ
Imprensa" organizacijai priklauso tik
Turime juostei ių-cassete "JAUNIMO ANSAMBLIS SPINDULYS?
du lietuviai: žurnalistas Stasys Vancevi*
Tai pilno SPINDULIO choro dainos, išimtos iš profesionalu įrašytos
čius ir asmeninės lietuvių parapijos kle
plokštelės, kurią "Spindulys" mums atvežė iš JAV-bių.
bonas,ir taip pat žurnalistas,kunigas
Galima gauti ML redakcijoj. Kaina — Cz. 70.
Pranas Gavėnas.

Mišias koncelebravo klebonas kun.
Pr. Gavėnas, kun. Petras Urbaitis ir ry
te iš Kanados grįžęs kun. Petras Rukšys.
Giedojo Mo. Vikt. dirikuojamas jungti
nis choras, vargonais palydint prof. Fe
liksui Girdauskui. Jaunimas ir moterys
ėjo nešinos gėle, kurią paskui padėjo
po Marijos kojy.

