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TEOLOGIJOJE

Nauja Vatikano instruk
cija "Krikščioniškoji I a i s 
v ė ' r išlaisvinimas"

Doktrinos bei tikėjimo kongregacija 
1984 m. paskelbė apie P. Amerikoje 
pagarsėjusią išlaisvinimo teologiją raštą, 
pavadintą "Instrukcija apie keletą išlais- 
\inimo teologijos aspektu". Jame toji 
teologija vertinama kritišku požiūriu, 
pabrėžiant jos klaidas, kylančias iš , -a 
marksistinės teorijos skoliniu- Prof. An
tanas Maceina, rašydamas "Tėviškės Ži
buriuose" apie išlaisvinimo teologiją, 
minei i instrukcija pasinaudojo, savitai 
vertindamas minėtąją teologiją ir kartu Į 
nurodydamas jos klaidas.

Tikinčiųjų visuomenėje kilo gana di- O 
delis susidomėjimas išlaisvinimo teologi-H 
ja ir kartu jieškojimas pozityviu jos as- |S 
pektu Tokią visuomenės bei hierarchi- fe 
jos nuotaiką jautė ir Doktrinos bei tikė-B 
jimo kongregacija, kuri paruošė naują fc 
instrukciją tuo klausimu, plačiau išdės- r 
tydama savo poziciją bei primindama 
Antrosios Vatikano santarybos ir pasta
rųjų popiežių mintis.

Naujoje instrukcijoje, turinčioje 60 iombijoie.
psl., yra penki skyriai: 1. laisvės būklė 
dabarties pasaulyje, 2. nuodėmės drama, 
3 išlaisvinimas ir krikščioniškoji laisvė.
4. laisvinanti Bendrijos misija, 5. krikš
čioniškoji patirtis išlaisvinime.

Iš vienos vergijos j kitą
Pradžioje instrukcija pabrėžia plintan

tį pasaulyje laisvėjimo procesą, bet kar
tu didėjantį naują žmogaus pavergimo 
pavoju- Pavyzdžiui, darbininku sąjūdis: 
"Labai dažnai teisingi jo reikalavimai 
vedė į naują vergiją, nes vadovavosi sam
prata, nepripažįstančia antgamtinės 
žmogaus paskirties, ir numatė žmogui 
vien žemišką tikslą. Jis (darbininku są
jūdis) buvo kartais lenkiamas j kolekty- 
vistinius projektus, iš kuriu kilo tokios 
pat neteisybėspprieŠ kurias kovojo (§13).

"Kai žmogus nori išsilaisvinti nuo 
moralinio įstatymo ir tapti nepriklauso 
m u 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 beimjo laisvę, tebėra dviašmenis. 
Jis yra kupinas tikros laisvės pažadu ir

Popiežius Jonas Paulius II po šv. Mišių didžiuliame Kolumbijos parke, prie sostines Bogotos nu
žygiavo j milžinišką minią susitikti su tikinčiaisiais, tuo sukeldamas didelj rūpestį ir nerimą savo 
sargybiniams. Kolumbijos teroristai pažadėjo nutraukti savo puldinėjimus, kol svečias bus Ko-

kartu mirtino pavergimo grėsmes" 
(§19).

Pasak instrukcijos, žmogui gresia iliu
zinė laisvės samprata, kurioje jis save 
meto absoliutine būtybe. Tokia sampra
ta remiasi ateizmas ir jam artimos teori
jos. Iš tikrųjų gi asmens laisvės ir jo oru
mo pagrindas yra Dievo atvaizdas žmo
guje (§27).

Bendrijos paskirtis
Kristaus įsteigtos Bendrijos paskirtis 

yra rūpintis žmogaus išlaisvinimu iš 
nuodėmės, jo meilės santykiu su Dievu, 
dalyvavimu Dievo karalystėje, neaplei- 
džiant žemišku jo poreikiu- Kitaip ta
riant, Bendrijai rūpi pilnutinis žmogaus 
išlaisvinimas. "Bendrija nori žmogaus 
gerovės visose jo dimensijose, visu pir
ma kaip Dievo karalystės nario, paskui 
kaip žemiškos karalystės nario" (§63).

Bendrija betgi viso to siekia evangelb- 
nės meilės keliu. "Naujosios tikybinės 
bendruomenės arba kiti krikščioniu 
sambūriai, įsteigti Rudyti evangelinę 
meilę, yra didelės vilties ženklas Ben
drijai. Jeigu jie gyvena tikrai vienybėje 
su /ietine ir visuotine Bendrija, bus tik
ra bendrystės išraiška (...). Jie bus tiek .

ištikimi savo paskirt ai, kiek rūpinsis pa
ruošti savo narius krikščioniško tikėji
mo pilnatvei, klausydami Dievo Žodžio, 
reikšdami ištikimybe Bendrijos moky
mui, hierarchinei Bendrijos santvarkai 
ir sakramentiniam gyvenimui. Su ta są- 

; lyga ju bandymas, siekiantis pilnutinio 
žmogaus išlaisvinime , tampa visos Ben
drijos turtu" (§69).

T e o I o g o v a i c m u o
Apie P. Amerikoje steigiamas tikybi

nes bendruomenes, siekiančias sociali- 
nioiišlaisvinimo instrukcija sako: "Teo
loginis mąstymas, paremtas konkrečiu 
bandymu, gali tapti labai pozityviu įna
šu, atskleisdamas Dievo žodžio aspek
tus, kuriu pilnatvė darn nebuvo iki šiol 
pastebėta. Kad šis mąstymas tikrai bū
tu Šv. Rašto skaitymas, o ne radimas . 
Dievo žodyje prasmės, kurios ten nėra, 
teologas turi aiškinti minėtą bandymą 
pačios Bendrijos patirties šviesoje. Toji 
Bendrijas patirtis švyti ypatingu ryšku
mu ir visu savo skaistumu šventuįu gyve- 
nimuose. Bendrijos ganytojams drauge 
su Petro įpėdiniu tenka pareiga įžvelgti 
autentiškumą" (§70).

(Nukelta į 4-tą pusi.)
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SOVIETAI PERSEKIOJA 
TIKINČIUOSIUS LIETUVOJE
Naujausi faktai, paskelbti "Lietuvos Ka
taliku Bažnyčios kronikos" 7Ome nu
meryje.

Šiauliai. 1986 m. kovo 20d. at
vykęs j Šiaulius RRT jgaliotmis "švietė" 
Šiaulių miesto ir rajūno religinių ben
druomenių dvidešimtukus. ANILIONIS 
aiškino KP suvažiavimo nutarimus, ku
riuose iškeliamas visapusiškas tikinčių
jų lygiateisiškumas su ateistais. Niekas 
neturi teisės persekioti ar teisti asmenis 
dėl jų įsitikinimų. Niekas neturi teisės' 
įrašyti j bet kokius dokumentus ar pažy
mas, kad jie yra tikintys — čia yra kiek
vieno sąžinės reikalas, — aiškino įgalioti
nis. Jis net perskaitė kelis straipsnius iš 
konstitucijos, kuriais garantuojama pilie
čių sąžinės laisvė.

Eitynės leidžiamos tik per dainų šven
tes, gegužės pirmąją, per revoliucijos die
ną, tik jokiu būdu ne į Šiluvą, nes ten 
esą blogi tikslai — nuversti tarybinę san
tvarką.

Lektorius labai smerkė areštuotus ku
nigus ir, jo žodžiais tariant, kitus ekstre
mistus, kurie, prisidengę religija, šmeižia 
tarybinę tikrovę. Taip pat pasakojo, kad 
1985 m. Lietuvoje buvo apiplėšta 50 
bažnyčių, bet piktadariai tarybinių parei
gūnų dėka visi sugauti ir nubausti.

įgaliotinis džiaugėsi, kad Šiaulių mies
to bažnyčios nebuvo apiplėštos. Baigus 
kalbėti, paprašė klausimų. Atsistojęs sa
lėje Juozas ŠI LEIKIS pasakė, kad netie
sa, jog Šiauliuose nebuvo įsiveržę pikta
dariai j bažnyčias. Tai būna gan dažnai. t 
Šią žiemų, irgi buvo įsilaužę, net kelias 
durų spynas apdraskė, tik duris atidaryti 
nepavyko, tuomet išdaužė langus, sugadi
nu vitražus ir virvių pagalba nusileido j vi
dų, bet šeimininkavo neilgai — lendant
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prie tabernakulio, įsijungė signalizacija, 
reikėjo bėgti, paliekant ne tik laimikį, 
kurį jau buvo pasiruošę, bet ir savo plėši
mo įrankius, specialų maišą ir virves ant 
langų. Pas mus tokių piktadarių niekas 
nejieško, o jei tikintieji patys sugauna ir 
atveda j miliciją, vis tiek jų niekas nebau
džia, kalbėjo J. ŠILEIKIS.

Prieš keletą metų Šiaulių šv. Petro rr 
Povilo bažnyčioje ant altoriaus bažnyčios 
tarnai pastebėjo rusų tautybės moterj.be- 
sidairančią ką nors vertingesnio pavogti. 
Minėta "viešnia" buvo nugabenta j milici
ją. Tarybiniai pareigūnai tik pareikalavo, 
kad vagilka atsiprašytų kleboną. Tuo vis-1 
kas ir baigėsi.

if

Kitą kartą, dienos metu, 4 jaunuoliai 
bažnyčioje prisirinkę, kas tik jiems pa
tiko, daugiausia kilimų. Šventoriuje 
juos pastebėjo bažnyčios tarnai.— vie
nas buvo sugautas. Išsigandęs išdavė ir 
kitus. Viskas buvo perduota milicijai. 
Bažnyčioje dirbantiems daug kartų te
ko lankytis milicijoje, kol pagaliau 
jiems paaiškino, kad minėti jaunuoliai 
nieko nepadarė, neįvykdė jokio nusikal
timo, — jie veikė ateistiniais pagrindais. '

Toliau J. ŠILEIKIS užprotestavo, 
esą netiesa, jog nerašoma j dokumentus, 
kad yra tikintis. "Aš su džiaugsmu su
tikčiau, kad mano pase būtų atžyma, 
jog esu katalikas.. O mano visiems 
trims vaikams, besimokantiems V vidu
rinėje mokykloje, charakteristikose at
žymėta,kad jie tikintys ir dargi fanatiš
kai, o dukters Vitos charakteristikoje 
apibūdinta visa šeima — "mergaitė giliai 
tikinti, visa šeima tvirtai laikosi religi
nių įsipareigojimų, o tėvas tuo viešai di
džiuojasi. Individualūs pokalbiai rr auk
lėjimas nedavė jokių rezultatu".

J. ŠILEIKIO kalba nepatiko įgalioti
niui, ypatingai, kad paminėjo rusų tau
tybės moterį.

Be to, įgaliotinis piktinosi Mečislovu 
JUREVlClU, kuris, anot jo, kruvinu-' 
jtiis rankomis ir, atsėdėjęs 25 metus, ne 
pasitaisė — vadovavo Meškuičių (j Kry 
žiu kainą) eisenai ir buvo nubaustas tre 
jiem metam kalėti

Š k a u d v i i ė (Tauragės rajj 1986 
m. vasario 21 d. mirė kun. Stanislovas 
SAKUTIS. Kunigą pašarvojo bažnyčio 
je, kur kasdien rinkosi minios žmonių, 
ypatingai vakarais. Norint sutrukdyti 
tikinčiųjų dalyvavimų pamaldose, sek 
madienj, vasario 23 d., buvo surengta 
apylinkės žiemos šventė. Bet bažnyčių
buvo vis tiek pilna žmonių. Sekmadie
nį giedoti "Kalnus" už mirusįjį nutarė 
Adakavo tikintieji. Valdžia tą vakarą 
paskelbė adakaviečiams nemokamą 
koncertą kultūros namuose. Autobusai 
j koncertą žmones vežė taip pat nemo 
karnai. Tikintieji pasinaudojo proga nu 
važiuoti j Skaudvilę, bet nuėjo... j baž 
nyčig, ir salė, kur turėjo vykti koncer 
tas, buvo tuščia. Vasario 25, laidotuvių 
dieną, Vaidilų tarybinis ūkis įpareigojo 
visus dirbančius pasirašyti, kad dalyvaus 
ūkio ataskaitiniame susirinkime. Autu 
busas vežiojo žmones, bet žmonės ir šį 
kartą nuėjo j bažnyčią. Mokykloje mu 
kiniai buvo įspėti,kad už dalyvavimą 
kunigo laidotuvėse skaudžiai nukentės. 
Uolesniems bažnyčios lankytojams mo^ 
kytojai pakuždėjo: "Ateikite rytą j mo
kyklą, užsirašykite, kad esate, o vėliau 
— po pamokos kitos, niekieno nepaste 
bėti, nueisite i laidotuves". Bet, moki
niams susirinkus, mokykla tapo kalėji
mu: mokinių knygos buvo užrakintos, 
išėjimus saugojo mokytojai, o mokiniai 
buvo suvaryti j salę susirinkimui. Papras 
tai, per pertraukas mokiniai bėgioja į 
parduotuves, tą dieną niekas negalėjo 
išeiti. Nežiūrint visų priemonių, Lidotu 
vėse dalyvavo didelės minios tikinčiųjų.

Po laidotuvių miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkė BERNIKIENÉ siun
tė raportus aukštesnėms instancijoms 
apie laidotuvių dalyvius.

MEDALIS S.’PIEŽAI

Popiežius Jonas Paulius II-sis apdova 
nojo lietuvį žurnalistą Stasį Piežą „Pro 
Ecclesia et Pontifice“ medaliu už nuopel
nus katalikiškai spaudai ir ilgametę vei
klą Bažnyčios labui. Apaštalų Sosto at- 
vmėjimą žurnalistui Piežai įteikė Čika- 
c ■ arkivyskupas kardinolas Bernardin 

Stasys Pieža yra Lietuvos katalikų spau
dos draugijos direktorius, pasaulio lietu 
vių dienraščio „Draugas“ bendradarbis
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Tgsa 1970 nr. Lietimu Emigracijos Brazilijon
— Ssši^jeiimtmeĖiui Paminėti —

Musų istorijoje pilna pavyzdžių, ro
dančių kaip lietuviai engė lietuvius. Ga- 
ima prirankioti daugybę niekingųir 

sunkiai suprantamų anų laikų valdovų 
joelgių prieš savo tėvus, brolius, gimi
nes ir visą tautę. Mūsų tautos istorija 
qausi nuolatinių savitarpinių kovų, są
mokslų, išdavysčių, žudynių. Tai buvo 
pradiniais Lietuvos formavimosi laikais. 
Bet ir po 1918 metų užtinkame dar 
tamsių Lietuvos istorijos dėmių.

Tuoj pasibaigus Pirmajam pasauliniui 
karui, po didelių blaškymusi, amžiais 
svetimųjų stumdoma ir niekinama, at
sistatė Lietuvos valstybė, su priešaky 
viso krašto žmonių, demokratiniais pa
grindais, išrinkta valdžia. Tačiau neilgai 
teko džiaugtis iškovota laisve. Atsirado 
nauji istoriniai "didvyriai", kuriems gi
nė nesuvaldomas "patriotinis" jausmas 
ir stiprus noras "gelbėti" kraštą nuo 
komunizmo pavojaus. Ginklu nuverčia 
krašto žmonių rinktą valdžią, komuniz
mo pavojaus pretekstu, suima "kaltinin
kus" ir pratęstų kalėdinių švenčių tre
čią dieną, keturius, ištraukę iš kalėjimo 

Karolj Požeią, Juozą Greifenbergerj, 
Kazį Giedrį ir Rapolą Carną — juos nu
žudo.
"Susidorojęs" su komunizmu, A. Sme

tona negalėjo ramiai miegoti ir dalintis 
17 gruodžio atentato prieš tautą laimė
jimais su savo bendražygiu Augustinu 
Voldemaru; jj sodino kalėjiman, teisė 
ir pasmerkė ištrėmimams. O kada i š 
visų pusių kraštui pradėjo 
grėsti pavojus, gi tautos "stipendinin
kai", palikę kraštą dideliame chaose, 
išbėgiojo kaip žiurkės iš skęstančio lai
vo, o pats "tautos vadas", nakties prie
dangoje, ties Eitkūnais, perbrido upelį 
ir nelegaliai spruko Vokietijon. Nors 
pasilikę nekurie ministrai jj "medžiojo", 
norėdami įkalbėti jam grįžti, nors visa 
Lietuvos spauda — "Lietuvos Aidas", 
"Lietuvos Žinios", "XX amžius" ir kt. 
— pasmerkė Antano Smetonos tokį žy
gį, bet jau buvo vėlu — "tautos vadas" 
rado prieglobstį pas Hitlerį, pas tą patį, 
kuris dalį Lietuvos teritorijos — Klaipė
dos kraštą — sau buvo atplėšęs ir sau 
pasiglemžęs. Kaip A. Smetona buvo 
ieškomas ir "medžiojamas" Lietuvos- 
Vokietijos pasieny, aprašo buvęs Lietu
vos konsulas dr. P. Mačiulis rašinyje 
"Žvilgsniai j praeitį", kuris buvo per
spausdintas laikraštyje "Mūsų Lietuva" 
1921 nr.

■ r •' ■ ■ ■

Iš Vokietijos A Smetona su visa šei
ma buvo atvykęs j Braziliją, sostinėje

Rio de Janeiro jsteigė dar vieną konsu
latą su Friku Meieriu priešaky ir, po 
kurio laiko, išvyko j Žiemių Ameriką, 
o ten, jo bute ištikus gaisrui, nelaimėje 
mirė.

Ano laiko apie naujųjų tautos "did
vyrių" epizodą, — 1926 m. gruodžio 
17 d. įvykdytą perversmą, — nors nepil
nai, bet teisingai pavaizduoja Halina 
Mošinskienė laikraštyje "Mūsų Lietuva" 
1896 numeryje, pareikšdama:

"Vieni laikėsi artumo krikdemų 
(krikščionių demokratų — A D.), kiti 
įsitikinę socialdemokratijos, o patys 
karjeristai tapo nuo 1926 m. gruodžio 
17 d. perversmo vienos tautininkų par
tijos prezidento A. Smetonos stipendi
joms apdovanoti".

Sunkiomis aukomis išsilaisvinusi Lie
tuva iš po svetimųjų vergijos, po gruo
džio 17 d., "pateko į ambicingą nacio
nalistų tautininkų tinklą, įvesdami sve
timą lietuviams valdymo formą" ku
rios dėka plačiai atsidarė vartai emigra
cijai į Pietų Ameriką.

(Bus daugiau)

"VISI NORI PAŽINTI LIETUVĄ"
- Kurgi Tamstos kraštas? - manęs, 

klausia iš Bahijos atvykęs, bet São 
Paule dirbantis tamsiaveidis brazilas. — 
Lituânia. Pirmą kartą išgirdau; ir neži
nau, kur ji yra.

Tad ir aiškink jam, rodydamas Lietu
vos vietą žemėlapy.

- Dabar visi nori pažinti Lietuvą 
(Agora todos querem conhecer a Lituâ
nia;, — paguodžiančiai man priduria ki
tas, MŪSLJ LIETUVOS spaustuvėj jau 
dirbantis vaikinas, kilęs iš Minas Gerais. 
Ir jis, jau anksčiau teiravęsis, šį tą jau ži
no — ir sužadino ano, bahiano, smalsu
mu tos nepažįstamos Lietuvos atžvilgiu.

Bet kaip tai yra? Juk lietuvių Brazili
joj yra apie 120.000; ir jau mini savo 
imigracijos Brazilijon 60-metį; bet per 
tuos 60 metų visiškai neįstengė supažin
dinti brazilus su Lietuva.

Esu tikras, kad lietuvis — lituano - Ar nėra, kas pravestų? Ar..

3—rmnr—........... .  t--. r.iMĮ

daug plačiau pažįstamas São Paute, ne
gu,sakykim ,JRornoj, Paryžiui ar Madri
de (nieko negaliu išsitarti šiuo atžvilgiu 
apie Čikagą).

Cia, São Paule, su bet kuo susitikęs 
ir prisistatęs kaip lietuvis, tuoj atsirandi 
tartum tarp seniai pažįstamų; ir pasako
jasi: tai vieno senelė yra lietuvė, kitos 
vyras yra lietuvių kilmės, dar kito dar
bo kolega yra lietuvis... Daug kas pažįs
ta lietuviškas juostas, lietuvišką kugelį, 
margučius ir, ypač paskutiniu metu, la
bai vertina lietuvišką "likerį" — krupny- 
ką. Bet dažniausiai tuo ir baigiasi visa 
Lietuvos "pažintis". Kas ir kur ta Lietu
va; jos istorija, kalba, papročiai, dabar- 
tinėipadėtis — taip viskas ir lieka paka
binta debesyse, nežinioj.. Kai kam tie
siai neįtikėtina, kad Lietuva gali būti 
katalikų tikėjimo šalis. Kai kas, kaip, 
pavyzdžiui, Liquidaz net rašo lietuvių 
parapijos adresu: "Paróquia Luterana 
S. Casimiro"... I

«

Aišku, ir norėdamas, visko pilnai ne
nušviesi, visko neišaiškinsi. Tam reikia 
ir medžiagos — reikia literatūros.

Kaip tik laikas ieškoti visų priemo
nių supažindinti kitataučius su Lietu-' 
va. Nes "dabar visi nori pažinti Lietu
vą".
, Čia daug gali pasidarbuoti ir tie, ku
rie ką tik dabar grįžo iš Lietuvos.

Reikia skatinančio pavyzdžio?
Skaitau Australijos "Tėviškės Aiduo

se" (nr. 33, 1986. rugp. 21 d.): Austra
lijos radijo valandėlės:

— Adelaide: šeštadieniais nuo 9 iki
10 vai. ryto;

— Canberra: ketvirtadieniais 7.30 
vai. vakaro;

— Melbourne: sekmad. 11 vai. ryto, 
pirmad. 6.30 vai. p.p.

— Sydney: šeštadieniais 10-11 vai. 
prieš piet;

— Brisbane: ketvirtad. 4,30 vai.vaka
ro;

— Perth: kas antrą trečiadienį 6.30 
vai. vakaro.
O ir mums artimesni — Urugva

jaus lietuviai —, nors jų tenai nepalygi
namai mažiau, turi savo savaitinę radi
jo valandėlę.

O kodėl to nėra pas mus? Ar čia ra
dijas neveikia? Ar braJIiokai taip nu
sigyvenę, kad neišgali apsimokėti radi
jo vlandėlę? Ar nėra kam klausyti? -‘
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ISLAISVINIMAS KRIKŠČIONIŠKOJE 
TEOLOGIJOJE

N e r e m t i n o s grupės
Paskutinis instrukcijos skyrius kalba 

apie socialinę K. Bendrijos doktriną, 
apie te ikios reformos principus, priešin
gus ginkluotai revoliucijai.

"Išlaisvinimo procese negalima užmirš
ti istorinės tautos būklės bei kėsintis j 
jos ku turą. Dėl to negalima remti nei 
oasyviai, nei juo labiau aktyviai grupių, 
curios jėga arba viešosios opinijos mani
puliavimu užgrobia valstybės valdžią ir 
prievarta jveda visam kolektyvui impor
tuotą ideologiją, priešingą tikrom tau
tos kultūrinėm vertybėm. Šia proga de
ra priminti moralinę bei politinę intelek
tualų atsakomybę" (§75).

Smurtas
"Reikia atmesti panaudojimą siste- 

matinio smurto kaip reikalingo išlaisvi
nimo būdo, kaip griaunančios iliuzijos, 
atidarančios kelią j naują vergiją. Ne
mažiau smerktinas pasiturinčiųjų smur
tas prieš beturčius, savivališka policija, 
kaip ir bet kokia smurto forma, tapusi 
valdžios sistema. Šioje srityje reikia pa
simokyti iš tragiškų bandymų, kuriuos 
patyrė ir tebepatiria mūsų šimtmečio 
istorija. Taip pat negalima pagirti nusi
kalstamo viešų autoritetų pasyvumo de
mokratijose, kur daugelio vyrų ir mote
rų socialinė būklė toli gražu nėra tokia, 
kokios reikalauja individualinės rr socia
linės teisės, laiduotos kunstitucijoje" 
(§76)

K I ai i ų ko va
Smerktina ir klasių kova kaip viena 

iš smurto formų. "K. Bendrija, skatinda
ma st£ igti veikios draugijas, kaip pvz. uni- trukcija tėra papildymas pirmosios. Ji 
jas, kirios kovoja už darbininkų teises 
bei teisėtus reikalavimus, už socialioj 
teisinę urną, — nepripažįsta teorijos, kuri 
klasių kovoje mato struktūrinę sociali
nio gyvenimo dinamiką. Jos skatinamo
ji veik a nėra vienos klasės kova prieš ki
tą, siekiant išstumti priešininką: ji kyla 
ne iš klaidingo pasidavimo tariamam is
torijos dėsniui. Jos skatinama kova yra 
tauri, racionali, siekianti socialinė® tei
singumo ir solidarumo. Krikščionis vi-

Reformos

"Didelių neteisybių situacijos reikat 
lauja drąsos giliom reformom ir panai
kinimo nepatęisinamų privilegijų. Tačiau 
tie, kurie paniekina reformų kelią ir pa
sirenka revoliucijos mitą, remiasi iliuzi
ja, kad nekenčiamos būklės pašalinimo 
pakanka sukurti žmoniškesnei visuome
nei ir tuo būdu prisideda prie totalisti- 
nių režimų atsiradimo. Kova prieš netei 
singumą tik tuomet turisprasmę, kai ji 
yra vedama, siekiant naujos socialinės 
bei politinės santvarkos, paremtos teisin 
gurnu. Pastaroji turi būti įvedama tarps
niais. Yra ir priemonių moralė” (§78).

Kraštutiniai atvejai
Yra betgi situacijų, kuriose neįmano

ma apsieiti be jėgos. Tai kraštutiniai at
vejai. "Šie principai, kaip moko K. Ben
drija, turi būti taikomi tiktai kraštuti
niu karinės kovos atveju, kai nėra kitos 
priemonėsjaašalinti akivaizdžiai, prailgu 
šiai tironijai, pamynusiai pagrindines as
mens teises ir pavojingai kenkiančiai ša-' 
lies gerovei (Populorum progressio). Ta
čiau konkretus šios priemonės panaudo
jimas galimas tiktai labai gerai ištyrus 
esamą būklę. Beje, atsižvelgiant j nuola
tinę technikos pažangą ir augančius pa
vojus, susijusius su jėgos panaudojimu, 
— dabar vadinamas, 'pasyvus pasiprieši
nimas' atidaro naują kelią, labiau suderi
namą su moraliniais principais ir žadan
čiais nemažesnę sėkmę.

Niekad nėra leistina nei konstitucinei 
vyriausybei, nei sukilėlių grupėm imtis 
kriminalinių priemonių — buasmių gy
ventojams, kankinimų, teroristinių me
todų ir apgalvotos provokacijos pastū
mėti mirtin žmogų masinių demonstra
cijų metu” (§79).

Iš pateiktų ištraukų matyti, kad ši ins- 

pakartoja kai kurias mintis iš pirmosios, 
iškelia pozityviu išlašsvinimo teologijos 
pusę, jeigu ji ateityje išvengs anksčiau nu
rodytų klaidų ir įžvelgs tikrąją savo pa
skirtį. Pr. G.— Tėviškės Žiburiai.

VEIKLOS KALENDORIUS
28. Sąmoningo Tikėjimo Metų progra

ma šv. Kazimiero parapijoj (16 vai.)
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UETUVA PASKAITŲ CIKLE
"Bažnyčia ir krikščioniškosios tautos 

Centro, Rytų ir Šiaurės Europoje 14-15 
šimtmetyje", — tokia tema Romoje vy
ko paskaitų ciklas su diskusijomis, ku
rias surengė Aukštoji prancūzų mokyk 
la Romoje su lenkų kultūros institutu 
Popiežiaus Jono Pauliaus II fundacija 
Romoje. Pažymėtina, kad pirmoji pas
kaita buvo skirta krikščionybės įvedi
mui Lietuvoje. Tą paskaitą skaitė Popie
žiškojo Gregorianumo universiteto Ro
moje profesorius jėzuitas kun. Paulius 
Rabikauskas.

suomet rinksis dialogo ir derinimo kelią” 
(§77).

fOR. PAULO ŠLEPETYS |
CIRURGIA PLÁSTICA

H

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augustą 2.709 — Conj. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
MUSICA AO VIVO 

Tel. 223-2333

©HOPPERIA
M®6GH©PP líFOX

C H OPP — PIZZA - QU El J OS - F RI OS 
RESERVAS PARA FESTAS -

Rua SOLON 1062— Bom Retiro—Tel. 223-2333
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SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

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

LIETUVOS VYSKUPAI IR 
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI

SV. KAZIMIERO GYVENIMAS 
TARPTAUTINE KALBA

Besiruošiant Esperanto kalbos šimtme
čiui (1887 — 1987) katalikai esperanto tr 
ninkai, jų tarpe ir lietuviai (neužmirštant, 
kad Esperanto — "Pasauli
nės Brolybės kalba" prasidėjo 
Lietuvoje) ruošiasi išleisti keletą leidinių 
esperantiškai.

Nuo seniau išversta iš portugalų kal
bos kun. Prano Gavėno knyga "S a o 
C a s i m i r o" dabar pereina kalbos pa
tikslinimo tarpolaikj, čia Brazilijoje, o 
knygos išleidimas pramatomas Romoje, 
Tarptautinės Katalikų Esperantininkų 
Organizacijos lėšomis.

To pačio šimtmečio paminėjimui^Var- 
šuvoje bus išleistas esperantiškai "S e k- 
madieninis Mišiolas" skirtas 
visiems penkiems kontinentams.

Esp. krsp.
Siu SĄMONINGŲJŲ 1986 METU 

PROGA
PAKILKIME DVASIOJE

Tikriausiai 
esate įsijungę 

i
V MALDOS VAJŲ, 

ar ne?

įsijungimas MAL
DOS VAJUN lais
vas ir asmeniškas 
apsisprendimas. Ga
lima jungtis pavie
niui, mažose grupe 
lėse ar prganizuo- 
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. 1 Girnius

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

M.0 S U L I E T U V A , 5
""V. — . i i—.... .............................imu......ii.... .

MEDITACIJOS 
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

{Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)
k

□ Aš esu be galo mažytė Visatos dalis,
priklausoma nuo jos, surišta tūkstančiais mazgų, ,
neatskiriama ir negalinti be kitų egzistuoti dalis.
Bet aš esu AŠ — sąmoningas, mąstantis, sprendžiantis, 
save suvaldyti galintis, pakilti trokštantis 
ir vagą per pasaulį sugebantis išvaryti žmogus.
Ir nuo šito prasideda viskas: 
man maža valgomo, neužtenka geriamo, 
didžiausias malonumas pavirsta mažu — "negi tai — viskas? ". 
Noriu žinoti — būtinai išsiaiškinti:
"kas aš esu? " - "iš kur aš? " - "kam gyvenu? ", 
"kam verta aukotis? " - "dėl ko verta vargti?
"per ką reikia peržengti? " — "nuo ko nusisukti? "
Noriu begalybės, trokštu amžinybės, 
noriu pakilti, trokštu atrasti, '* ■
noriu turėti, trokštu patirti, 
noriu nusileisti j pačias gelmes, 
noriu pakilti iki devinto dangaus - \

noriu.
Mirksėkite, žvaigždės, kaukite, vėtros, 
stūksokite, akmenys, stiebkitės, medžiai , \ '
skleiskis, gyvybe, darbuokitės, broliai, ‘ ' 7.;
mylėkit, mergaitės, auginkite, motinos, — x
— o aš noriu žinoti prasmę ir esmę ’ > \
ir—gyventi iš tikrųjų.

□ Buvo ir yra nuostabių žmonių: 
marančių kiaurai, matančių toli, 
girdinčių širdim, girdinčių viduj,
liečiančių žaizdas, liečiančių ugnj ir degantį pulsą, 
užuodžiančių audras ateinančias ir paslėptą purvą, 
turinčių liežuvį kaip kardą ir balsą kaip varpo...
Buvo ir yra nuostabių žmonių: 
suprantančių daug — nuo Pirmosios Pradžios, 
per kančias ir džiaugsmus iki išvėtyto javo; 
galinčių daug — suvaldyti save, sužavėti kitus, 
nepasiduoti vilionėms ar smurtui, 
stiebtis aukštyn, kai čia pat pūva numirę, 
besigėrinčių išliekančiais ir atgyjančiais žiedais. 
Reikėtų ir įmanoma kiekvienam būti nuostabiam, 
nes visi bent po vieną talentą turim 
ir didžiąsias proto, valios, kilnaus siekio dovanas.
Deja, pelija daugelio talentai po žemėm užkasti, 
protas užtemsta ir tarnauja tik patogiam būviui kurti, 
valią užgožia aistra ar nuodai užnuodija, 
nusilpsta kilnūs norai, j akmenines kliūtis atsimušę.
Ir tenka tikėtis Anais — Mačiusiais, 
Anais — Ragavusiais, Anais — buvusiais Tenai, 
Anais — Atėjusiais iš Ten, Kur mes svajojame būti.. 
Stovi Mozė ant kalno su akmenim įrėžtais Žodžiais, 
eina Jeremijas, raudodamas žūstančios tautos, 
žvelgia tiesiai akysna Jonas, plaudamas nelemtas nuodėmes, 
ir gyvena Jėzus — žemėn atėjęs Dievas.
Reikės paklausyti jų - aš pats nepajėgiu susivokti.
Reikia man APREIŠKIM0 liudytojų. _

"SPINDULYS" JUOSTELĖJ
Turime juosteliu-cassete "JAUNIMO ANSAMBLIS SPINDULYS? | 

Tai pilno SPINDULIO choro dainos, išimtos iš profesionalų įrašytos 
plokštelės, kurią "Spindulys" mums atvežė iš JAV-bių.

Galima gauti ML redakcijoj. Kaina — Cz. 70.
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MOŠŲ MIRUSIEJI
STEPAS NARUŠIS

Gimė 1902.X.3, Pakryžiaus kaime, 
Utenos apskr.

Jaunas būdamas dirbo prie žemės 
ūkio, žiemos metu padėdavo tėvui prie 
siuvimo

Atitarnavęs kariuomenę, dirbo Ben
drovės parduotuvėje.

1929 metais vedė Salomėją Liveikytę 
ir tuoj po vestuvių atvažiavo j Braziliją 
— São Paulo.

Čia Mokoje apsigyveno. Susipažino 
su anksčiau atvažiavusiais lietuviais, ku
rie prirodė darbą Čia. Antarctica, kur 
išdirbo virš 40 metų, tada išėjo j pensiją.

Buvo linksmas, uolus katalikas ir pri
silaikydamas pažado Lietuvoje Pavasari
ninkų kuopoj — su šūkiu "Dievui ir Tė
vynei". Buvo pavyzdys tikėjimu ir mei
le už Tėvynę.

Daug kam atrodo kad Lietuva labai 
toli, Stepui buvo visai artima, jis tą įro
dė visada dalyvaudamas visuose lietuviš
kuose parengimuose, uolus M. Lietuvos 
skaitytojas, rėmėjas ir talkininkas.

1970 metais su žmona aplankė Lietu
vą ir ten likusius gimines.

Prieš 3 mėnesius krito namuose, 
smarkiai susižeidė galvą, bet po 15 die
nų žmonelės prižiūrėtas, pasveiko,nors 
kartais nesijautė gerai, niekada nesis
kundė. Prieš 13 dienų pasijautė blogai 
ir buvo nuvežtas i Sta. Helena ligoninę, 
kiekvieną dieną silpnėjo,, daktarai,vais
tai, neįstengė nieko padėti, rugsėjo 8 
d. Dievas pasigailėjo ir pasikvietė pas 
save.

Buvo pašarvotas Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Kun. Gavėnas atlaikė mi
šias prie karsto, trečiadienį 8 vai. ryto, 
žmona, draugai, kaimynai ir kun. Gavė
nas palydėjo į S. Pedro kapinių krema- 
torijų.

Giliam liūdesy liko žmona Salomėja, 
krikšto sūnus Jorge Kavaliūnas su šei
ma, Lietuvoje brolis Leonas ir daug 
draugų.

7-tos dienos Mišios buvo švento Kazį- 
miero parapijoje, sekmadienį rugsėjo 
14 dieną 16 vai., ir jose dalyvavo daug 
draugų ir pažįstamų.

Stepai — tepriima Viešpats tave į Sa
vo Namus, tesuteikia Amžiną Atilsį.

MYKOLAS BUDREVIČIUS
Šių metų rugsėjo 9 dieną, po ilgos 

plaučių ligos mirė lietuvis Mykolas Bu-, 
drevičius, gyvenantis São Caetano mies
te. Rugsėjo 10 dieną jis buvo palaidotas 
São Caetano miesto kapinėse. Mykolas 
Budrevičius sulaukęs 74 metų amžiaus, 
atvyko iš Lietuvos 1930 metais, balan
džio 12 dieną. Jis ilgesnį laiką su šeima 
gyveno Pirituba priemiestyje ir vėliau

MŪSŲ LIETUVA
wm-aimujA m.—— <*> »«wi ir—mwinwi
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buvo persikėlęs j São Caetun^. miestą
Čia noriu dar priminti, kad ou Myko

lu Budrevičium, jo motina Ona Budrevi- 
čiene ir seseria Liuda Budrevičiūtė, 
1930 metais man teko kartu su jais at
vykti į São Paulo miestą 1930 metais, 
balandžio 12 dieną "Swiatowid" per 
Santos uostą.

Per visą gyvenimo laiką São Paulo 
mieste man teko artimai bendradarbiaut 
ti sy Mykolu Budervičium ir jo šeima. 
Visą laiką musų buvo geri santykiai

Stasys Vancevičius

MOTIEJUS TATARŪNAS
mirė š.m. 9 dieną. Gimė Trakų apskrity
je, 1901 m. lapkričio 1 d. Brazilijon at
vyko 1927 m. ir beveik visą laiką gyve
no S. Caetane, kur buvo palaidotas, V. 
Paulos kapuose. Paliko sūnų Juozą ir 
dukterį Janiną ir penkis anūkus bei tris 
proanūkus.

VALERIJA SADAUSKAITĖ

CANGA
mus paliko šio mėnesio 13 dieną tuoj po 
vidurnakčio. Buvo dar jauna, gyva mote
ris — vos 48 metų. Deja vėžys nežiūri į 
amžių ar grožį, bet negailestingai skina

savo aukas
Valerija buvo gimusi ir augo S. Paulo 

mieste, Lapos rajone. Nuo mažens daly
vavo lietuvių gyvenime ir veikloje. Taip 
pat kai ištekėjo už Josè Manoel, visiems 
pažįstamu kaip Litas, nenustojo lankyti 
lietuviškų švenčių ir parengimų. V Anas- 
tazijo šventėse ji su vyru ir dukrom Sil
via, Suzana ir Sandra būdavo ir darbu 
prisidėdavo. Buvo gera motina ir uoli 
šeimininkė.

Rimčiau susirgus, Valerijos mama 
Ona Sadauskienė ir patėvis Povilas Pipi
ras rūpinosi, kad kunigas ją aplankytų 
ir suteiktų ligonių sakramentus. Kun 
Petras Rukšys buvo Santa Casa ligom 
nėj dieną prieš mirtį ir aprūpino Bažny 
čios sakramentais.

Velionė buvo pašarvota Lapos kapi
nių šermeninėj. Kun. P. Rukšys atlaikė 
mišias prie karsto ir palydėjo j paskuti
nio piolsio vietą tose pačiose kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių iš 
V, Anastazijo, Lapos ir kitų apylinkių.

Skaudžiai nuliūdę liko vyras José 
Manoel, dukros Silvia, Suzana ir San
dra, mama Ona Sadauskienė Pipirienė, 
patėvis Povilas Pipiras ir visi apylinkės 
lietuviai bei draugai ir kaimynai.

Viešpats, leidęs jai kentėti dėl ligos, 
tebūna dabar jai amžina paguoda ir ra
mybė. Giliai užjaučiame visus artimuo
sius.

7-tos dienos mišios bus šv. Stepono 
bažnyčioj, V. Anastazijo, sekmadienį, 
rugsėjo 21 dieną, 16 vai.

BROOKLIN 
REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SAO PAULO, SP
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AUDIOVISUAL
DO I DIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338 f
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MŪSŲ ŽINIOS
I

TAUTOS m ŠILUVOS MARUOS 
ATLAIDŲ ŠVENTE SV.' KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Tai buvo tikrai graži ir maloni švente, 
nes kartu buvo minėta Tautos šventė ir 
Liuvos Marijos apsireiškimu sukaktis.

šventė prasidėjo su procesija 16 va!.f 
jaunimui nešant Švenč. Motinos altorių. 
Mergaitės baltais rūbais pasipuošusios ir 
vaikinai skautu uniformoje, vadovauja
mi. kaip ir visuomet, ponios Eugenijos 
Bacevičienės.

Procesijoje taip ir bažnyčioje, giedo
jo mišrus choras, maestro p. V. Tatarū- 
no vadovaujamas. Vargonais pritarė mu
zikas p. F, Girdauskas.

Sv. Mišias aukojo 3 kunigai: kun. Pr 
Gavėnas, Misionierius kun. P. Urbaitis 
ir ta diena sugrįžęs, iš ilgesniu atostogų 
pailsėjęs bei sustiprėjęs kun. P. Rukšys.

Sv. Mišios praėjo su didžiai pakeltu 
dvasiniu susikaupimu, nes abi minimos 
šventės yra begaliniai reikšmingos mums 
visiems. Motina Švenčiausioji Šiluvoje 
apsireiškusi yra mums begaliniai brangi, 
nes ji yra musu Tėvynės globėja ir Tau
tos šventė irgi yra musų didžiausia šven
tė, nes Tėvynė taip pat yra musų Moti-, 
na. Visi savo maldose prašė, ypač Moti
nos Švenčiausios, apsaugoti musu Tėvy
nę nuo baisios gręsiančios atominės jė
gos nelaimės, kurią komunistinė valdžia 
įrengė Ignalina ir kuri yra tiek pat pavo
jinga kaip neseniai sprogusi Cernobyle, 
sunaikinusi tūkstančiais žmonių gyvy
bių su pasibaisėtinomis pasekmėmis 
ateityje. Banga atominiu duju iš sprogu
sios atominės jėgainės Cernobyle, praė
jo taip pat ir per musu Tėvynę, ir be abe 
jo paliko skaudžias pasekmes ateičiai.

Po šventu mišių buvo paskaita apie 
Panelės švenčiausios pasirodymus Ju
goslavijoje, Medjugorje mieste.

Paskaita buvo labai įdomi ir visi klau
sėsi su didžiausiu įdomumu, nes tai jau 
visam pasali!iui žinomas ketvirtas Pane* 
lės Švenčiausios pasirodymas jaunajai 
kartai. Be to, šis pasirodymas yra dar 
rėikšmingesrirstuom, kad tai atsitiko pa
čiame komunizmo centre, nežiūrint ko
munizmo priešingumo tikėjimui, šis 
apsireiškimas yra padaręs ne tik komu
nistinėje Rusijoje, bet ir.visame pasau
lyje, begalinį įspūdį Tūkstančiai žmo
nių lanko Medjugorje ir komunistinė 
valdžia yra bejegė tą stebuklą užslopin
ti ir. nuslėpti.

Kadangi salė buvo pilnutėlė dalyva
vusiu mišiose ir paskaitoje, buvo didelis 
trūkumas garsiakalbio. Tikiu, kad kolo
nijoje gal atsiras koks geradaris kuris pa 
dovanos ir įrengs šios parapijos salėje 

garsiakalbį, nes pati parapija, yra netur-. 
tinga medžiaginiai irto padaryti negali.

Užsibaigus Šv Mišioms ir paskaitai 
buvo sugiedotas Lietuvos Tautos himnas, 
taip pat ir Brazilijos himnas, nes tą pa
čia dieną buvo švenčiama ir Brazilijos 
nepriklausomybės šventė.

Paskutinioji dalis buvo bendros suneš- 
tinėsavaišės su arbata, be alkoholiniu gė
rimu. Reikia dėkoti ponioms šeiminin
kėms, taip gražiai sutvarkiusioms ir pa- 
ruosusioms tas suneštas vaišes. Laike vai
šiu buvo puiki proga pabendrauti ir 
draugiškai vieni su kitais pasikalbėti,nes 
buvo lietuviu iš visu rajonu: Lapos,Moi
nho Velho, Vila Zetina, Casa Verde ir 
kitu-

Apivakarėje visi išsiskirstė patenkinti 
ir dėkingi parapijos kunigams ir ponioms 
šeimininkėms, laukdami sekančio gra
žaus susibuvimo.

Kapit. J. Čiuvinskas
BLB-NÉS PIRMININKO

JONO TATARUNQ, ŠVENTĖS MINĖ
JIME PASAKYTA KALBA

Broliai ir Sesės lietuviai,
šiandien man yra duota maloni pro

ga, šiose Šiluvos Marijos ir Tautos Die
nos pagerbimui Mišiose, pasisakyti kaip 
galvoja pasaulietis, apie tokį svarbu mu
su gyvenimo reikalą, būtent, tikybą ir 
tautybę.

Šiais metais, Tautos Diena ir Šiluvos 
Marijos šventė, turi, visam lietuviškam 
pasauly, svarbesnį antspalvj. Rengiamės 
minėti, ateinančiais metais, 600 metu 
Lietuvos krikšto sukaktį. Šie metai, bu
vo paskelbti krikščioniško ir tautiško 
atsinaujinimo metais. Neseniai, mūsų ko
lonijoje lankėsi, mūsų išeivijos vyriausias 
dvasios vadas, Vysk. Paulius Baltakis. Jis 
daug apie tai mums kalbėjo, ragino ruoš
tis, rengti komitetus, pravesti konferen- . 
cijas, siekiant religinį ir tautinį atsinauji
nimą ir iškilmingai paminėti tą nepapras
tą katalikišką sukaktį.

Šiandien, mes kaip lietuviai ir katali
kai, kartu švenčiam religinę ir tautinę 
šventę. Visi gerai žinome, kad tarp mūs 
lietuvių, nuo senųlaikų, tautybė ir religi
ja yra neatskiriamos, dvasiškiai ir pasau
liečiai kartu kovoja už religines ir tauti
nes žmogaus sąžinės laisvės teises. Kuni

gai ir lietuviai patriotai, pavergtoj tevy- . 
nėj, kartu yra teisiami ir tremiami j Rusi
jos gilumą. Mes gerai žinome, kad Lietu
voj, tie lietuviai kurie yra tikintieji, ir 
lanko bažnyčias, yra susipratę lietuviai, 
kurie sielojasi dabartine Lietuvos padėti
mi, kurie pageidauja ir kovoja dėl sava
rankiškos ir laisvos Lietuvos. Bet yra ir 
kitu, lietuviai ateistai, kurie netiki j Die
vą, daugumas užimančiu geras vietas val
džioj, jiems dabartinė komunistinė san< 
tvarka yra naudinga, jiems Lietuvos pri
jungimas prie Sovietų Sąjungos yra pato
gus ir dėl to, jie šlovina ją, kaip ji būtų 
ju tėvynė. Tiems lietuviams trūksta lie
tuviško sąmoningumo, gilesnio laisvės 
žvilgsnio, krikščioniško supratimo, jie 
neturi tikro lietuviško jausmo. Tautybę 
gauname su prigimtimi, ją reikia jausti 
ir su ja gyventi, ją reikia praktikuoti, 
kaip ir tikėjimą. Už savo tautybę, už sa'- 
vo tikėjimą, turime aukotis, jas išgyven
ti, jas saugoti. O gilus tikėjimas mus 
traukia ir jungia su kenčiančia Tėvyne, 
su musu broliais ir sesėm lietuviais.

Sąmoningai švęsdami šiandien Tau
tos Dieną ir kartu Šiluvos Marijos Šven
tę, pasiryžkime būti ištikimi Dievui ir 
Tėvynei. Ir musu Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis Vytautas, buvo didelis Šven
čiausios Mergelės Marijos garbintojas. 
Jos garbei jis pastatė Lietuvoj 16 baž
nyčių. Tautos Diena, įsteigta laisvoj 
Lietuvoj 1930 metais, kaip tik ir turė
jo tikslą iškilmingai paminėti 500 metų 
nuo Vytauto Didžiojo vainikavimo Lie
tuvos vadovu ir jo mirties sukaktį.

Baigdamas, noriu priminti Šiluvos 
Marijos Giesmės, posmą, kurio žodžiai 
taip jautriai, taip patriotiškai, kreipia
si j Šiluvos Mariją, prašydami pagalbos 
Lietuvai: "Nenuženk nuo akmens o 
Marija, pušynėli žaliam Lietuvos, nes 
krauju ten ašarom lyja, nepalik, nepa
lik Lietuvos.

POPIEŽIAUS PAGERBTAS
ŽURNALISTAS

Žurnalistas Stasys Pieže popiežiaus 
Jono Pauliaus II apdovanotas medaliu 
"Pro Ecclesia et Pontífice" už nuopel
nus katalikiškai spaudai ir ilgametę veik
lą Bažnyčios naudai. Šį atžymėjimą 
jam įteikė Čikagos kardinolas Bernardin. 
Stasys Pieža yra Lietuvos katalikų spau
dos draugijos direktorius, dienraščio 
"Draugas" bendradarbis.

f Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De2aa6a.das8àsl2hs.edasl4asl8hs.
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MŪSŲ ŽINIOS
AUKOJO MŪSŲ LIETUVAI
P. S. Cz.$.400,00
JONAS CHOROCIEJUS Cz$.500,00

Mieliems aukotojams ir spaudos rė
mėjams širdingai dėkojame.

Administracija

PAVASARIO ŠVENTĖ
Jau tradicinga Pavasario Šventė, kurią 

rengia Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, 
Lituanikoj, šiais metais įvyks spalio 12 
d. Ateinančiam numery duosime daugiau 
informacijų.

PETRO PERKŪMO NAMUOSE
Spalio 3 dieną, 20 valandą, pirmą 

mėnesio penktadienį, bustai p įprasta. 
Adoracija ir Mišios.

Šv. Mišios bus už a.a. Rozaliją Butri- 
mavičiūtę Musteikienę, jos mirties 7-to 
mėnesio proga.

SVEČIAI IS AUSTRALUOS
Zina ir Jonas Kalpokai, iš Australijos, 

Viktorijos valst., pokarinės emigracijos 
lietuvio i, keliauja po pasaulį. Dabar ran
dasi S. Paulyje ir apsistojo p. Onos ir En- 
driko Guzikauskų šeimoje. Ta proga, ap
lankė ir "Musų Lietuvą".

Jie džiaugiasi, kad visur yra priimti lie
tuvių ir jiems yra labai malonu susitikti 
ir susipažinti su kitų kraštų tautiečiais.

Papasakojo, kad Australijoje lietuviai 
finansiškai gerai laikosi ir daug stengiasi 
kad lietuvybė būtų išlaikyta. Didesniuo
se miestuose turi savo parapijas, chorus, 
šokių grupes ir jaunimo klubus. Melbour
ne yra lietuvių gimnazija, lietuvių klubas, 
kooperativa, moterų seklyčia. Kas du me
tai vyksta tarp Kalėdų ir Naujų Metų, 
Australijos Lietuvių Dienos. Išeina regu
liariai du laikraščiai. Melbourne ir Sydne- 
juje yra socialinė globos draugija.

Australijoje 1987 m. pabaigoj ir 1988 
m. pradžioj įvyks Pasaulio Lietuvių Jau; 
nimo Kongresas. Jie laukia jaunimo iš vi
so pasaulio kras'tų ir taip pat iš Brazilijos.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Bronislovas MARTINAITIS 
Jonas JAKUTIS 
Martins PAVILIONIS 
Marija JAKI0NIENÉ 
Albina SUKAREVICIENÉ 
Vladzė BALTUŠNIKAITĖ

DE CAMARGO 
StasysTERVYDIS 
Marcelo SAPOLA 
Marė ŽUKAS 
Veronika BUČIENE . 
Anastazija KAVOLĮENÉ 
Marcele ADULIS

Cz. 150,00 
Cz.300,00 
Cz.150 00 
Cz.200,00 I 
Cz.200,00 i

Cz.200,00 
Cz.300,00 
Cz. 150,00 
Cz. 150,00 
Cz.300,00
Cz1.000,00 
Cz.200,00

MŪSŲ LIETUVA NR. 33 (1972) 1986.IX

Šis ML numeris išleidžiamas paminėti

a. a. ANTANO BALTUŠIO 
(Antoninho)

vienerių metų mirties sukaktį. Mišios bus atnašaujamos 
rugs. 21 d. 11 vai. Sv. Juozapo bažnyčioje, V. Zelinoje

Geny Baltušis Dirsė

N A R U SI U I

ilgamečiui MŪSŲ LIETUVOS bendradarbiui ir uoliam parapiečiui mus 
ant visados apleidus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Salomėjai ir pra 
šome Dievo, kad ją stiprintų ir guostų šiose sunkiose valandose.

ML redakcija, administracija ir bendradarbiai 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai ir tikintieji

LANKĖSI URUGVAJAUS LIETUVIU 
KOLONIJOJE

"Mūsų Lietuvos" skaitytojos Stasė 
Viiutienė ir Marija Jakiunienė šiomis 
dienomis lankėsi Urugvajaus lietuvių ko
lonijoje, Montevideo mieste. Savo kelio
nėje jos užtruko 15 dienų, aplankyda- 
mos Stasės Viiutienės puseserę Adelę 
Jaskevičiūtę, kuri susięaužė koją. Be jos 
abi skaitytojos aplankė kunigą lietuvių 
Rymo katalikų kleboną Joną Giedrį bei 
kitus pažįstamus iš ankstyvesnių laikų.

Klebonas kunigas J. Giedrys atlaikė 
mišias už Marijos Jakiūnienės vyrą Čes
lovą Jakiūną, mirusį prieš beveik trejus 
metus.

Abi "Mūsų Lietuvos" skaitytojos bu
vo labai maloniai priimtos ir vaišintos 
per visą savo buvimą Montevideo lietu- NAUJAS PRELATAS
vių kolonijoje.

Po ilgesnio pabuvimo laikę Marija Ja- 
kiūnienė ir Stasė Valutienė buvo labai 
dėkingos visiems jas sutikusiems lietu
viams.

Grįžus iš kelionės, Geny Žarkauskai- 
tė surengė Marijai Jakiūnięnei pietus 
metinių sukaktuvių proga. Marija Jakiū- 
nienė jautėsi giliai pagerbta sukaktuvių 
proga ir labai dėkinga Geny Žarkauskai- 
tei.

MUSU LIETUVOS PRÊNUMERAT 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJC

Zelma.

PADĖKA
Petro Perkumo Namų vadovybė dėko

ja už gautas virtuvei bei fantus bingui. 
Pagal turimus vardus ypatinga padėka 
Adalijai Simanavičienei ir Eugenijai Šle- 
petienei ir kitiems aukotojams.

Visažinąs Dievas teatlygina šimterio
pai už viską visiems, jau aukojusiems ar 
aukojantiems, ypač mažiau pagarsin
tiems.

SPAUDOS DIENA

Spalio (outubro) 26 yra mūsų
SPAUDOS DIENA

5*

Birželio 1 Melbourne lietuvių šv. Jone 
bažnyčioje buvo iškilmingai įvesdintas į 
prelato laipsnį kun. Pranas Vaseris, Popu 
žiaus Jono Pauliaus II pakeltas j prelatus 
monsignorus. Iškilmėse dalyvavo visos 
lietuvių organizacijos kurioms vadovavo 
pats Melbourno arkivyskupas Francis Li
ti e.

Naujasis prelatas buvo Bažnyčios vieš, 
įvertintas už pavyzdingą ilgų.metų sielo
vados veiklą kaip lietuvių kapelionas. Me 
bourno arkivyskupas pabrėžė tuo norįs 
įvertinti ir visus Melbourno lietuvius už 
ištikimybę tikėjimui.

ANTONINHO BALTŪSIS

No transcurso de passagem de um ano de sua morte.
sera celebrada missa por sua alma, às 11 horas do dia
21 de setembro de 1986, na Igreja de S. José, na Vila

São convidados seus parentes'e amigos e os jovens
do Nemunas e outros grupos.
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