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Žvilgtelėjus j lietuvių išeivijos praeitį 
aiškiai matyti, kad ligi II D. karo daugu
ma jos buvo ekonominio pobūdžio. Mu
sų tautiečiai, nerasdami savame krašte, 
ypač svetimųjų valdymo laikais, pakan
kamų pragyvenimo šaltinių, leidosi j to
limas keliones — j Britaniją, Šiaurės ir 
Pietų Amerikas. Jie visų pirma j ieškojo 
duonos ir laimės. Tiktai atūžęs II D. ka
ras su dviem laisvos Lietuvos okupaci
jom pakeitė išeivijos pobūdį — naujajai 
jos bangai rūpėjo nebe duonos jieškoji- 
mas, o savos tautos likimas, jos laisve ir 
valstybinė nepriklausomybė. Tūkstan
čiai geriausių tautos sūnų ir dukterų va
žiavo iš savo krašto, okupuojamo sovie
tinės rusų armijos, kad ne tik išgelbėtų 
savo gyvybes, bet ir galėtų kovoti už Lie
tuvos laisvę bei nepriklausomybę gyven
dami laisvės kraštuose. Tai buvo bendra 
visos to meto išeivijos intencija. Duonos, 
t.y. ekonominis motyvas, tada neturėjo 
jokios reikšmės, nes'visi savame krašte 
duonos turėjo pakankamai. Nepriklau
somybės metais ekonominis krašto lygis 
buvo jau gerokai pakilęs ir niekam ba
dauti nebereikėjo. Svarbiausias rūpestis 
buvo žlunganti krašto laisvė ir atžygiuo
janti vergija. Dėl to naujoji išeivija buvo 
jau politiškai orientuota.

Praėjus keturiem dešimtmečiam, kyla 
klausimas, ar mes tebesame tos politinės 
bangos išeiviai, pasiryžę kovoti už Lietu
vos išlaisvinimą, ar gal tapome papras
tais duoneliautojais, kuriems rūpi tiktai 
ekonominė gerovė? Netenka abejoti, 
kad naujosios išeivijos branduolys liko 
ištikimas pirmykštei intencijai tęsti ko
vą už Lietuvos laisvę. Ta linkme veikia 
mūsų veiksniai, remiami plačiosios išei
vijos. Tačiau turime pripažinti, kad žy-‘ 
mi dalis naujosios išeivijos atitolo nuo 
pirmykštės ištikimybės ir tapo tiktai 
duoneliautojais, kuriems rūpi ne vien 
ekonominė gerovė, kaip ir daugeliui ki
tų amerikiečių, kanadiečių, europiečių. 
Juose nebėra kovos dvasios patriotine 
prasme. Taip, jie kovoja, kartais ir labai 
narsiai, bet tiktai už dolerį, ne už tėvy
nę. Kai mūsų veiksniai kreipiasi j visuo
menę pagalbos lėšomis pavergtai Lietu
vai, tai sunkiai iškovoti duoneliautojų 
doleriai nejuda iš bankinių sąskaitų ar
ba labai mažomis sumomis. Kai rengia
mos demonstracijos, reikalaujančios 
Lietuvai ir kitiem pavergtiem kraštam 
laisvės, daugelis mūsų tautiečių lieka sa
vo namuose, rasdami svarbesnių moty

Visoje Europoje pagarsėjusi krepšinio komanda Kauno "Žai^iris" kviečiamas atvykti Argentinoj 
Čia susitiks su kitomis svarbiomis komandomis varžybose dėl Čempiono taurės. Lietuviams bus 
malonu matyti šios garsios komandos vyrus čia žaidžiant krepšinj. Bus dedamos pastangos pada
ryti platesni susitikima su tautiečiais.

vų, pateisinančių savo pasyvumą. Ir tai 
jaučiama kiekvieną kartą, kai rengiama 
kokia nors didesnio masto demonstraci
ja drauge su kitom tautybėm. Lietuviai 
pradeda garsėti savo pasyvumu.

Tokia nuotaika pastebima žymioje 
lietuviu visuomenės dalyje. Dėl to mūsų 
kaimynai latviai, estai ir kiti kartais klau
sia: "O kur lietuviai? " Jie garsėja savo 
rezistencija pavergtoje Lietuvoje, bet iš
eivijoje kovos dvasia kai kuriuose sluoks
niuose nėra labai ryški. Dažnai tos ko
vos dvasios pasigendame savo jaunime, 
užaugusiame laisvės kraštuose. Bet iš 
kur ji atsiras, jeigu vyresnioji karta jos , 
neperdavė? Dabartinis jaunimas, neskai
tant elitinio branduolio, yra duoneliau
tojų tipo — jo siekių eileje pirmauja eko
nominiai bei profesiniai rūpesčiai. Vie
name šaunaus lietuvių jaunimo posėdyje 
buvo pateiktas klausimas: "Ar jaučiate 
savyje kovos dvasią? " Atsakymas buvo 
neigiamas. Vienas jų pareiškė, kad nėra 
prieš ką kovoti, nėra priešų. Labai taik
liai vyresnės kartos veikėjas pareiškė,, 
kad musų paskirtis yra kovoti ne prieš 
ką, bet už ką. O kovoti turime už ką, 
būtent pavergtos Lietuvos laisvę, kalina
mų tautiečių laisvę, už išeivijos tautinį 
sąmoningumą, lietuvybės tęstinumą. 
Tai idėjinė, dvasinė kova, kuriai reikia 
ne atominių ginklų, o paprasčiausio ryž

to, dvasinio nusiteikimo, kasdieninių 
pastangų nenugrimzti duoneliautojų po
zicijoje. Turime visi prisiminti pirmykš
tę ištikimybę savajai tautai, ją atnaujinti 
ir būti kovojančia, o ne duoneliaujančia 
išeivija.

Tėviškės Žiburiai

LIETUVOS HERBU PARODA
São Paule, Paulo Setubhl Bibliotekoj’ 

(Vila Formosa rajone), rugsėjo 20 die
nos vakarą buvo oficialiai atidaryta Lie
tuvos Herbų Paroda — Brasões das Cida
des da Lituânia". Paroda skirta lietuvių 
imigracijos Brazilijon 60-mečiui paminė
ti.

73 Lietuvos miestų herbai — ilgas, 
. kruopštus Antano Augustaičio meno 
darbas, Vertas visos lietuvių kolonijos 
įvertinimo. Ir visa paroda, su jos atida
rymu ir jo metu vykusia lietuvių ir bra
zilų kultūrine programa su joje dalyva
vusiais kalbėtojais, dainininkais, šokė
jais — verta platesnio aprašymo. Kas, ti
kimasi, bus padaryta sekančiam ML nu
mery.

"Lietuvos Herbų paroda", Bibliote
ca Paulo Setubal, Rua Renata, 123, 
V. Formosa, tęsis iki spalio (outubro) 
6 dienos. Jos rengėjas — Antanas Augus
tais (telef. 217-3532). •
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1981 m. Zdebskis buvo cheminėmis 
priemònémis apdegintas mašinoj. Kai 
jis buvo nugabentas j ligoninę gydymui, 
saugumiečiai jsakė daktarams padaryti 
venerinės ligos diagnozę. Daktarai griež
tai atsisakė.

Steãpsn&s r Kompondeia^ Rg&kcęa t»®@ bd tvarko saw us^àa
pasmai toâpsíw wbêüaai ãmBkà Rtókdps bes teidéfa nuomonę

Cei&s. Perlaidas ir adstótsròsm Wte niyti FRANCESCO GAVĖNAS ir PETRAS BUKÍW

Zdebskis turėjo kitus su mašina susi 
I juslus "incidentus", per kuriuos beveik 
I prarado gyvybę. 1974 m. jį nuo kelio 

nuvarė dvi saugumiečiu mašinos. 1976 
m. jam dėl 18 ménesiuotémé vairavimu 
leidimą tariamai už automobilio vair^v 

| mą išgėrus, nors kun. Zdebskis buvo vi 
" siškai abstinentas.

KUN. JUOZAS ZDEBSKIS -
SMURTO AUKA
Kun. Juozo Zdebskio "avarija nebuvo 

atsiktiktinė, bet rūpestingai suplanuotas 
ir įvykdytas smurtas", praneša vėliausia 
LKB Kronika, kuri ką tik pasiekė Vaka
rus. Kun. J. Zdebskis, vienas iš Tikinčių
jų Teisėms Ginti Kataliku Komiteto 
steigėju, ir Rudaminos parapijos klebo- 
aas, žuvo š.m. vasario 5.

Kronikos Nr. 70, datuotas 1986 ba
landžio 23, sako, kad "Kun. B. Laurina
vičiaus pastūmimas po sunkvežimio ra 
tais, sadistiški L. Šapokos ir Mažeikos 
nužudymai, Lietuvos Helsinkio grupės 
likvidavimas, pastangos bet kokia kaina 
sunaikinti TTGKK, nuolatiniai saugumo 
išpuoliai prieš kun. J. Zdebskj leidžia 
daryti prielaidą, kad ši avarija nebuvo 
atsitiktinė..., juo labiau, kad buvo įvai
riai trukdoma atsiimant kun. J. Zdebs
kio lavoną bei asmeninius jo daiktus. Pu 
avarijos J. Zdebskio "Žiguliai" buvo nu
gabenti į Šalčininkų autoinspekciją ir 
iškrėsti."

Zdebskis jau buvo sekamas virš 20 
metu- Du kart teistas ir daugelį kartų 
saugumo prigrąsintas, jis jau ne kartą 
vos vos išspruko iš mirties nasrų.

Kronika informuoja, kad sovietu ži
nių šaltiniai pateikė skirtingas avarijos 
versijas. Lietuvos Valstybinė Autoins
pekcija televizijos laidoje pranešė, kad 
Zdebskio "Žiguliai" išvažiavo j kairę ke
lio pusę ir susidūrė su pienovežiu. Žuvo 
trys ''Žigulių" keleiviai, ketvirtas — R. 
Žemaitis — sužalotas. Avarijos priežas
tys tiriamos.

TASS'o versija kiek skyrėsi. Zdebs
kio "Žiguliai", vairuojami Sabaliausko, 
lenkė automobilį ir susidūrė su pieno- 

Z V • veži u.
Zdebskis, Sabaliauskas ir keleivė, ku4

KUN. JUOZAS ZDEBSKIS

rios pavardė negarsmama, žuvo vietoje, 
R. Žemaitis nuvežtas į ligoninę. Nesun
kiai sužeistas pienovežio vairuotojas nu
gabentas į ligoninę.

Nei vienu atveju nebuvo paminėta 
pienovežio vairuotojo pavardė. Taip 
pat neatskleista žuvusios moters pavar
dė nei kitos mašinos keleivių identitetą i. 
Po avarijos Zdebskio mašina buvo iškrės
ta.

Tą dieną kai Zdebskis žuvo, klebo
nijos telefonas buvo išjungtas, u artimie
ji sužinojo apie klebono mirtį tik po 
dienos. Laidotuvėms besirūpinantieji 
buvo atydžiai ir įžūliai sekami.

Kiti nepatvirtinti šaltiniai praneša, 
kad liudininkai matė kaip.kun. Zdebs
kis "buvo gatvėje kapojamas". Iš pomir
tinės nuotraukos darytos avarijos . '«to
je sunku spręsti ar mirusio išvaizda nuo 
įvykio ar nuo sumušimo saMStžmiečių 
rankose.

Mat Zdebskis nenuilstamai keliauda
vo, aplankydamas sovietinėje armijoje 
tarnaujančius jaunuolius, ar Rusijos gilu 
moję, Tadžikijoj ir Armėnijoj gyvenan
čius tremtinius katalikus: vairavimo tei 
siu atėmimas apribojo jo veiklą ir paleng 
vino saugumui susekti jo pėdas. Praeitais 
metais, saugumas ėmėsi teroro priemo
nių ir prieš kitą Kataliku Komiteto narį, 
kun. Vaclovą Stakėną, kuris išgyveno 
užpuolį, panašų j tokį nuo kurio mirė 
Lanki jos kun. Jerzy Eòpieliuszko. Kro
nika rašo, kad avarijos metu likęs gyvas 
R. Žemaitis, būdamas ligoninėj davė 
prieštaringus liudijimus. Vėliau Žema» 
čiui buvo uždrausti apsilankymai ligo 
ninėj.

Vasario 10 d. du vyskupai — J. E. 
vyskupai Vincentas Sladkevičius ir Juo
zas Preikštas, apie 100 kunigų ir nesus
kaitoma minia, daugiausia jaunimo, daly 
vavo kun. J. Zdebskio laidotuvėse. Val
džiai priešinantis, kun. Zdebskis buvo 
palaidotas bažnyčios šventoriuje.

LKB Kronikos Nr. 70 yra skirtus 
"a.a. kun. Juozapui Zdebskiui, uoliam 
Kristaus meilės apaštalui ir ištikimam 
Tautos sūnui". Zdebskis buvo 56 metų 
kai mirė ir būtų šiais metais šventęs 35 
metų kunigystės jubiliejų. - LIC -

Melbourne Social Order Instituto lei
džiamas mokslinis žurnalas "Social Sur 
vey" paskutinėje laidoje pateikia žinių 
apie lietuvi kunigą Vaclovą Stakėną, ku 
rj sovietų saugumas pernai Lietuvoje 
mėgino nužudyti. Žurnalas rašo, kad 
tai sovietams paskutinis žinomas kuni
gas iš Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kataliku 
Komiteto ir norėjo įbauginti kitus slap
tai esančius to Komiteto,narius, nes val
džia tą Komitetą uždarė 1983 m., o pa
grindinius vadus — kun. Alfonsą Svarins 
ką ir kun. Sigitą Tamkavičių dešimčiai

D E guarda _ chuvasA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnançasi 

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
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— Seáasdiàtotjr^iui Paminėti -

OR. K. PAKŠTAS BRAZILIJOJ

Dr. K. Pakštas, važinėdamas Afrikoje 
yrinėti lietuviu kolonizacijos galimu- 
nus Angoloje ir kitose srityse, tuo pa
jų tikslu užsukęs buvo ir Brazilijon su
mažinti ir su šiuo kraštu ir išgirsti jau 
ia gyvenančiu lietuviu nuomonę, kaip 
e jaučiasi tropiku šaly ar pateisinamas 

/ra tolimesnis lietuviu plūdimas Brazili- 
>n, koks ju ekonominis gyvenimas ir 

u troškimai. Apie savo tyrimus Pakštas 
□formavo valdžią ir plačiai per spaudą 
supažindino visuomenę. Pagal surinktas 
;o žinias, tada — 1927 metu pabaigoj — 
São Paulo mieste ir jo priemiesčiuose gy
veno virš 30 tūkstančiu, o fazenduose 
tpie 15 tūkstančiu lietuviu. Nors, kaip 
įsai pats sakosi, nevažinėjo po fazendas 
jei didelio krašto ploto, del dideliu nuo
toliu tarp fazendų ir brangaus susisieki- 
no traukiniais, bet gavęs informacijų iš 
atvių Nova Odessos ir Varpa kolonistu, 
taip pat pasikalbėjęs išsamiai, pasak jo, 

su "šviesesniais egzemplioriais" iš lietu
ku kolonijos lietuviško laikraščio redak
cijos "Brazilijos Lietuvis" susidarė pil
ną ir aiškią nuomonę apie kolonizavimą- 
>i Brazilijoj. Pokalbyje dalyvavo įvairių 
oroįesiju asmenys: Juozas Ruškys, Ma
tas Ražaitis, Stepas Startas, Stasys Paukš
tys, Juozas Šablevičius, Kazys Cerauka, 
kranas Sinkevičius ir spaustuvės savinin- 
kas ir laikraščio leidėjas Konstantas Uc- 
kus. Suglaustai, Pakštas šitaip apibudina 
savo kelionę pas Brazilijos lietuvius ir 
esamasqgàlimybes platesniai kolonizaci
jai vykdyti.

' Nors trumpai pabuvojęs gavau tikro 
spūdžio, kad didelė dauguma mūsų tau
tiečiu ten skursta, nors tenpprogu ir pra- 
sigyvenimo galimybių yra kur kas dau
giau negu Lietuvoje. Ypač didelis dvasi
nis lietuviu skurdas, — pasakoja K. Pakš
tas reikšdamas dideli rūpestį dėl kunigo 
nebuvimo. "Tik pagalvokit: 30.000 lie
tuviu kataliku iki šiol dar neturi kunigo, 
kuris mokėtu ju kalbą, kuris atsidavęs t 
jiems patarnautu. — Ir čia pat duoda pa-~ 
vyzdį — "Latviu kunigai ne tik dvasiš-
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kai gelbsti savo išeiviams, bet ten, Brazi
lijoj, juos suorganizavo j gražias koloni
jas, kaip Nova Odessa ir Varpa. O pas 
mus (Lietuvoje — AD') iš 1000 kunigu 
nesiranda nei vieno drąsuolio savųjų 
sieloms gelbėti".

Nuogąstaudamas dėl Brazilijos lietu
viu skurdžios religinės apraiškos, dėl sto
kos dvasiškiu, dėl Lietuvos valdžios or
ganu visiško pasyvumo emigrantu atšvil- 
giu, dr. K. Pakštas aliarmuojančiai pra
bilo Kauno spaudoje:1 Šitaip palikti 30 
tūkstančiu mūsų tautiečiu negalima. 
Juk dabar jiems vadovauja išimtinai so
cialistinis gaivalas, kuris turi savo spaus
tuvę ir savo idėjas skleidžia per vieninte
lį lietuvišką laikraštį "Brazilijos Lietuvį', 
kuriame nepasigaili, dėl esamos padėties, 
aštresnį žodį pasiusti ir dabartinės Lietu
vos valdžios adresu"

Dr. K. Pakštui Bauginančiai apibiidi* 
nūs Brazilijos lietuviu imigrantu gyveni
mą, teigiamai paveikė Lietuvos vadovus 
ir, kaip matysime, netrukus buvo įkur
tas konsulatas, atsirado ir kunigu, ir mo
kytoju, ir kitokiems reikalams valdžios 
apmokamu tarnautoju. Po jo lankėsi šia
me krašte, kad giliau pažinti krašto gam
tinę aplinką, geografiją, papročius: i r mū
sų tautiečiu kūrimosi pradžią, dar šie as
menys: gen. T Daukantas, vėliau buvo 
paskirtas generaliniu konsulu Rio de Ja
neiro mieste, gamtininkas Ivanauskas ir 
įkurto emigracijos departamento direk
torius Kasakaitis su savo asistentais.

(bus daugiau)

JAV
PAGERBTI PABALTIJO BIČIULIAI

Jungtinis Pabaltiečiu komitetas 
Vašingtone, minpedamas savo įsikūri
mo 25 meti nes,apdovanojo kai kuriuos 
amerikiečius politinius veikėjus Pabalti
jo Laisvės Žymeniu.

Juo yra pagerbiami asmenys ypatin
gu būdu parengiantys Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvės atstatymo bylą. Šiais 
metais Pabaltijo Laisvės Žymeniu buvo 
apdovanoti du senatoriai: William Arms
trong ir Donald Riegle, kongresmenas 
William Carney, Baltuosiuose Rūmuo-

.3

se atsakingas pareigas einantis Amerikos 
lietuvis Linas Kojelis, valstybės depar
tamento Europos reikalu skyriaus sekre 
torius Mark Palmer ir Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo amerikiečiu 
komisijos nariai.

Pabaltijo Laisvės Žymuo buvo taip 
pat įteiktas prezidentuūReagan. Iškil
mingas žymens įteikimas įvyko birželio 
mėnesį, pabaltiečiu atstovu vizito Bal
tuosiuose Rūmuose metu, Pabaltijo 
Laisvės Dienos proga.

Prieš 25 metus įsteigtą Jungtinį Pa- 
baltiečiu komitetą Vašingtone sudaro 
trys centrinės pabaltiečiu organizacijos: 
Amerikos estu sąjunga, Amerikos latvių 
taryba ir Amerikos lietuviu taryba.
VOKIETIJA
STUDENTAI SVARSTO

Pabaltiečiu Krikščioniu Studentu Są
junga Vakaru Vokietijoje gegužės pabai
goje Annaberge, netoli nuo sostinės Bon
uos, surengė studijų suvažiavimą krikš
čionybės ir tautiškumo Pabaltijo klausi
mais. Buvo svarstomi ryšiai tarp religijos 
ir tautinio susipratimo, Bažnyčios įtaka 
tautiniam atgimimui, apžvelgiama kokiu 
mastu dabar Bažnyčia prisideda prie tau
tiškumo palaikymo Pabaltijo tautose, 
jas bolševikams okupavus. Trys paskaitos 
buvo skirtos Lietuvai.

LENKIJA
GILINIMASIS | ISTORIJĄ

Poznanės universitete Lenkijoje nuo 
siu metu pradžios pradėtas leisti istoriniu 
studijų leidinys "Lituano — slavica Pos- 
naniensia". Profesoriaus Ochmanskio ir 
kolektyvo rūpesčiu pradėta leisti publika
cija sudarys galimybę skelbti lietuvių — 
ienku praeities tyrinėjimam. Dabar leidi
nys numatytas kaip metraštis, bet tikima
si, kad ateityje galės tapti pusmetiniu. 
Antrame leidinio tome bus atspausdinta 
Jono Dainausko studija apie Kriavo akto 
autentiškumą, kurią palydės lenku atsa
kymai. LRTV
INDONEZIJA
ISKIU LIETUVAITĖ

Plačiai skaitomas amerikiečiu dienraš
tis "Chicago Tribune" atspausdino ilgą 
straipsnį, skirtą lietuvei mokslininkei B. 
Galdikaitei. B. Galdikaitė yra pasauliniu 
mastu pagarsėjusi primatologistė — pri
matu arba aukštesniųjų žinduoliu tyrinė
toja. Ji jau 14 m. gyvena ir dirba Borneo 
saloje, Indonezijoje. Yra parašiusi keletą 
moksliniu veikalų.
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AKMUO ANT KELIO
Vienu labai gražiu keliu keliavo žmo

gus ir priėjo didelį akmenį. Tas akmuo 
buvo ne tik didelis bet ir skirtingas nuo 
kitų a kepenų.

Iš kiekvieno šono žiūrint jis atrodė * 
kitaip. Apžiūrėjęs akmenį žmogus pasu
ko į šalį ir keliavo toliau. Vėliau tuo pa
čiu keliu keliavo kitas keleivis ir priėjo 
tą patį akmenį. Šis pabūgęs jo didumo, 
sugrįžo atgal. Atėjo trečias keleivis ir 
jam bežiūrinėjant akmenį pasirodė, kad 
tas akmuo gali būti brangus ir pradėjo 
akmenį skaldyti ir apdirbinėti. Apdirbi- 
nėdamas akmenį jis pasidarė garsus ir 
turtingas.

Ką nori mums pasakyti ši trumpa is
torija, Ką mes galime iš to pasimokyti. 
Tas akmuo reiškia mūsų gyvenimo sun
kumus. Kaip mes pasielgiame sutikę sun
kumus. Juos įveikiame ar pasitraukiame, 
grįžtame atgal?

Kaip mes galėtume juos nugalėti? 
Pasvarstyk šią temą su savo draugais.

Ona Paulė Tatarūnaite

"ŽALGIRIS" ARGENTINOJE
Argentinoje vyko pasaulinės Km,p$j. 

nio rujngtynės. Suvažiavo sport 0 |^|Qpdj 
is’įvairiu pasaulio kraštų,So:,ieį s jun. 
gg atstovavo Žalgiris is L',etuvos

P'fls „Jau OSP. .c brazilais ir išlo- 
bet gerí- uUn daUg 9erų sPortlnmklL

. .dusias yra Sabonis. Jis yra labai 
-uKŠtas, gal aukščiausias iš visų lošikų. 
Daug kartų aš jų lošimą žiūrėjau ir man 
gaila, kad aš tokiu lošiku, kaip Sabonis 
gal niekad nebūsiu.

Audris Tatarunas

NEDAÜGEL MOŠŲ 

Neužmirškime dvasinių reikalų, padary
kime visa del Lietuvos vardo.

Garbė Kristui 
Klaricė Bacevičiūtė.

ATEITININKU SUSIRINKIMAS
Dar vieną kartę susirinkom penki iš 

mūsų. Nors žmonių mažai, bet pasikal
bėjimas buvo geras ir kartu pabuvimas 
draugiškas. Nutarėm susirinkimus dary
ti kiekvieno menesio antrąjį sekmadienį 
15 vai., kad nariai iš anksto žinodami 
neturėtų tuo laiku kitų įsipareigojimų.

Sausio mėnesio 3 ir 4 dienomis turė
sime išvykę j Lituaniką. Visi prašomi įsi
dėmėti datą, dėl to ir skelbiame iš anks
to. Laukia m kad iškyloje dalyvautų visi, 
kurie dalyvavo ar dalyvauja ateitininkų 
veikimu.
’Sūkis “Visa atnaujinti Kristuje“ Ga

lioja, visiems.

Nilza Guzikauskas

Como em todos os grupos exitem 
discordâncías, sendo elas do ponto de 
Vista social e econômico, estąs podem 
gerar conflitos entre os membros e ini
ciarem uma dispersão, esquecendo os 
objetivos reais da organização, motivo 
pelo qual não podemos deixar, os jo
vens da colonia iniciarem esta dispersa©, 
pois o futuro próximo está nas mãos 
desses que em breve organizarão este 
grupo. Temos que continuar plantando, 
para a colheita sempre existir.

Mario Jorge Šinkūnas

WfflWW
KALNAS, PAVADINTAS

LIETUVIŠKU STOGU 

tai vadina “pirmu lipimu“ Žmonės, ku
rie suranda nauję kelią arba atlieka “pir
mą lipimą“, paprastai išgarsinami tarp 
tos srities specialistų, ir tie naujieji keliai 
tada aprašomi tos srities knygose ir žur
naluose. Jie taip pat dažnai turi garbę 
duoti naujam keliui pavadinimą. 1964 
Amerikos lipikų grupė bandė nauję kelię 
Washington State Cascade kalnuose.Sėk- 
mingai atlikti pirmąjį lipimą labai trukdė 
didžiulė išsikišusi uola, neleidžiant lipti 
aukštyn. Tokios išsikišančios uolos daž
nai sudaro sunkumų lipantiesiems. Šiuo 
konkrečiu atveju išsikišusi uola buvo mil
žiniška ir sudarė didelių sunkumų lipan
čiųjų grupei. Buvo bandyta įkopti net 
keletą kartų, tačiau bandymai pasirodė 
nesėkmingi. Dėl susidariusių sunkumų 
pirmieji bandymai atlikti šį lipimą turė
jo būti nutraukti. Grįždamas kitais me
tais, Bertulis po ištisų valandų pastangų 
nugalėti tą išsikišančią uolą pagaliau ją 
nugalėjo, nirs ji ligi šiol ir nebuvo leidu
si su ja susidoroti. Po šio didelio pasise
kimo, ta milžiniška uola buvo pavadintą 
“Lithuanian Roof“ (Lietuviškasstogas), 
pagerbiant Bertulio lietuvišką kilmę. Ne
būdami pasiruošę praleisti naktį prisika
binę prie uolos, lipikai tais pačiais metais 
prie kalno grįžo vėliau. Bertulis negalėjo 
keliauti kartu su savo draugu lipiku, ku
ris su dviem kitais draugais užbaigė šią 
kelionę. Tik dar kitais metais Bertulis su
grįžo kopti j “Liberty Crack" kartu su 
trimis draugais, tikėdamasis perkopti vi
są tą kelią, kurį jis buvo padėjęs nustaty
ti. Po to, kai du vadai nukrito virš to 
“Lithuanian Roof" Bertulis turėjo per
leisti vadovybę vienam iš kitų lipikų už 
kopti ligi viršaus. Šiandien šitas kelias ’ 
yra vienas iš populiariausių kelių visame 
Amerikos žemyne, lipantiems į aukštų 
kalnų viršūnes.

Daug yra jaunimo mūsų kolonijoje. 
Bet šiandien mes tik keturi dalyvauja
me ateitininkų susirinkime, iš viso ši gru
pė nėra skaitlinga. Gal dėlto, kad grupė 
yra religinė ir, kad savo tarpe kalbam 
lietuviškai. Dauguma nori dainuoti, šok
ti ir stovyklauti. Visi šie dalykai yra ge
ri, bet tik jų neužtenka. Blogas dalykas 
tik šiais dalykais pasitenkinti. Mes turi
me rūpintis lietuviška kultūra daug pla
tesne prasme. Būkime tikrais lietuviais.

DR. PAULO ŠLEPETYS 1
CIRURGIA PLÁSTICA i

ESTÉTICA E REPARADORA ji
LIPOASPIRAÇÃO i

Rua Augusta, 2,709 - Conj, 32 
Fone: 881-8077 - Hor. 12—18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Kartais randame žinių apie lietuvius 
ir jų nuveiktus darbus vis netikėtuose 
šaltiniuose. Steve Roger ir Allen Steck 
parašytoje knygoje “Penkiasdešimt kla
siškų lipimų j kalnus Šiaurės Amerikoje" 
yra aprašytas pažymėtinas lipimas į kal
ną, atliktas lietuvių kiimės amerikiečio. 
Lipimo į kalnus sportui naujų kelių atra 
dimas turi didelės reikšmės. Tai papras-

CHOPP-PIZZA--QUEIJOS -FR1 OS »
RESERVAS PARA FESTAS' - MUSICA AO VIVO |

Rua SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333 |

Valentinas Raugas

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, 
LIETUVIAIS TURIME IR BŪT. 
TĄ GARBĘ G A VOME UŽGIMĘ 
JAI IR NETURIM LEIST PRAŽŪT.

Jurgis Sauerveinas



NR. 34(1973) 1986.IX.25

N 'eijrriH -Kurtkartėmis priminti vi 
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LIETUVOS VYSKUPAI IR 
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MEDITACIJOS 
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas ■ Vilnius 1986)

□ Apie Jėzų Kristų mes žinom nedaug: 
trisdešimt gyvenimo metų telpa keliasdešimty puslapių: 
pluoštas palyginimų — vaizdingų ir lengvai įsimenamų, 
sruoga posakių — įsmingančių giliai širdin, 
keliolika stebuklų, trys iš mirties sugrąžinti žmonės. 
Vakarienė. Kančia. Sugrįžimas j gyvenimą ir j dangų.
Ir viskas. Biografija sunkiai sudurstoma 
ir su spragom nemažom..
Tada žmonės lengviau ir daugiau atsimindavo 
ir kitiems lengviau perteikdavo. Bet prašė mokančius rašyti, 
ir užrašė daugelis Anuos Žodžius ir Anuos įvykius.
Mes priėmėme Mato, Morkaus, Luko, Jono, 
Pauliaus, Petro ir Jokūbo surašytus Žodžius.
Jų — užtenka. Ir — be galo maža. Jie — pakankamai ankstyvi, 
autentiški, pačių girdėti, prasčiokiški ir žavesio pilni, 
apipinti pagarba ir savu krauju patvirtinti.
Evangelijose — Žmogaus Istorija (Matas), Liūto Riksmas (Morkus/, 
Aukos Kraujas (Lukas), Erelio sparnų didingi Mostai (Jonas), 
abipusiai aštrus Kalavijas (Paulius), Karštuolio Alsavimas (Petras), 
be galo radikalūs reikalavimai (Jokūbas).
Tokie jie buvo parašyti ir tokie dabar yra:
EU ANGELLO — EVANGELIJA — Žinios apie Naują Gyvenimą, 
kurį gyventi galima:
atsisakius klaidos — einant j Tiesą, 
suvaldžius kūną — klausant Dvasios, 
pametus pyktį ir prievartą — gražumu ir mylint, 
peržengiant mirtį — džiaugiantis Gyvenimu.
Nes JĖZAUS GYVENIMAS TEBESITĘSIA 
tuose, kurie JUOGYVENA.

D Taip: gyveno Žemėje žmogus Jėzus 
Izraelio žemėje, Nazarete.
Tada Tiberijus visą žinomąjį pasaulį valdė 
ir Poncijus Pilotas — Judo tautą.
Nuo Jo gimimo mes metus skaičiuojam.
Gimė Jis Betliejuje, karaliaus Dovydo mieste.
Jo Motina — Marija, Globėjas — šventas Juozapas. 
Trisdešimt metų jie visi gyveno Nazarete, 
ir Jis padėjo staliui Juozapui darbuotis.
Paskui Jis mokė, gydė, guodė žmones:
"Akli praregėjo, kurti užgirdo, luošieji pakilo, 
raupsuoti pagijo, vargdieniai Tiesą išgirdo".
Ne visi. Jį prikalė prie kryžiaus 
ir ietimi pervėrė širdį, kad įsitikintų, 
jog Jis tikrai mirė.. Trečiąją dieną vėl buvo matomas... 
Tai — tik istoriniai faktai.
O tiems, kurie mokėjo matyti širdimi, 
Jis atėjo iš Dangaus, iš Dievo, 
paliudijo Tiesą, parodė, kaip reikia gyventi, 
pasirodė esąs karalius ant kryžiaus, 
prisikeldamas iš mirties ir sugrįždamas pas Tėvą Dangun. 
Mes su Juo susitinkam gyvendami.
Jis — mūsų ryšys su Dievu:
KELIAS pas Dievą, TIESA apie Dievą, GYVENIMAS Dieve. 
TAS, Kuris SUGRĄŽINA Tenai, 
iš kur mes pabėgom slpastydamies iš gėdos..

"SPINDULYS" JUOSTELĖJ Ą:

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. J
— I 1 11111 —■■■ ■ ■!! ■■■ IIIBUT į
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RELIGINEI ŠALPAI» BETAS

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS

LIETUVIU KATALIKU RELIGINĖS 
ŠALPOS TRUMPA ISTORIJA

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa kaip 
organizacija buvo 1961 m. J.A.V. New 
Yorko valstijoje įregistruota. L. K. Reli
ginė Šalpa išaugo iš 1959 m. J.A.V. Lie
tuvių Kunigų Vienybės įsteigto Komite
to "nuo komunistų nukentėjusiems ka
talikų šalpos reikalams", kurį sudarė 
pirmininkas, J. E. vysk. V. Brizgys, vice- 
pirm. Prel. J. Balkonas, sekretorius kan. 
J. B. Končius, kun. J. Aleksiūnas iždi
ninkas, kun. J. Čepukaitis, kun. M. Ra
žaitis, kun. T. Narbutas.

Su J.A.V. episkopato suteiktos 
$20.000 subsidijos pagalba, Religinė 
Šalpa ėmėsi aprūpinti Lietuvos bažny
čias medžiagomis bažnytiniams rūbams, 
dvasiškius ir vienuoles vaistais, tremti
nius religine spauda bei religiniais reik
menimis, ir subsidijavo Vatikano radijo 
laidas lietuvių kalba.

Gerbiamas Redaktoriau,
Šiemet sukanka 25-eri metai nuo tos 

datos, kada Lietuvių Katalikų Religinė 
šalpa tuo vardu juridiniai įsiregistravo 
kaipo organizacija. Per tą laikotarpį, Re
liginė Šalpa tyliai ir efektyviai daug pa
dėjo Lietuvos dvasiškiams ir tikintie
siems malda, medžiagine parama bei in
formacija.

Siunčiame Jums vėliausias žinias apie 
numatytą jubiliejų, drauge su trumpa 
Religinės Šalpos istorija. Būtumėme .ne* 
paprastai dėkingi jeigu rastumėte progos 
Religinę Šalpą, jos veiklą, bei planuoja
mą jubiliejų išsamiau aprašyti. Turime 
ir įdomių nuotraukų iš Religinės Šalpos 
veiklos. jus gerįjjąS

Kun. Kazimieras Pugevičius 
Reikalų vedėjas

1961 m. išnuomuotas kambarys Bro- 
okiyne, New Yorke, ir Reikalų vedėju 
pakviestas kun. Stasys Raila. Buvo įves
tos rinkliavos Religinės Šalpos besiplė- ‘ 
čiančius darbus finansuoti. 1965 m. L. 
K. Religinė šalpa persikėlė j didesnes 
patalpas New Yorko miesto Maspetho 
rajone.

Didelę dalį techniškų darbų pradžio- 
je.atiiko Maspetho lietuvaitės vienuolės 
pranciškietės. Atėjo į taikę savanoriai 
pasauliečiai. Buvo pasamdyta tarnautoj 
ja.

Kun. Railę Reikalų Vedėju 1976 m. 
pakeitė kun. Kazimieras Pugevičius. 
1978 m. Religinės Šalpos būstinė per
kelta j 351 Highland Boulevard Brook- 
lyne, prie Pranciškonų vienuolyno.

Viena iš pagrindinių Religinės Šalpos 
įsipareigojimų, būtent informuoti pasau-

Ij apie okupuotos Lietuvos tikinčiųjų 
vargus, buvo žymiai praplėstas. Prie Re
liginės Šalpos pradėjo veikti Lietuvių 
Informacijos Centras. 1979 m. Reikalų 
Vedėjo pavaduotojomis buvo pasamdy
tos Gintė Damušytė ir Marijona Skabei- 
kienė.

P ra p I ėstas i r susti pri ntas bendrada r- 
biavimassu kitomis lietuvių bei kitatau
čių organizacijomis. Įsigyta davinių ap
dirbimo aparatūra (kompiuteris), pogrin
džio leidinius klasifikuoti bei versti, ka
linių sęrašus vesti, bei kitiems Religinės 
Šalpos darbams. Aparatūrai pritaikyti 
lietuviški ženklai. Religinės Šalpos būsti
nėje veikia teleksas, kuriuo palaikomi 
ryšiai su Vatikano radiju, su Kestonu ko
legija ir Tarptautinės Amnestijos centru 
Londone, Laisvosios Europos radiju 
Miuchene, Amerikos Balsu Washingtone, 
ir tit. 5

Religinė Šalpa nuosekliai verčia, lei
džia Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kę anglų kalba, ir ję ekspedijuoja 6000 
tiražu valdžiai, spaudai, žmogaus teisių 
organizacijom, hierarchijai, mokykloms. 
Religinės šalpos štabas plačiai keliauja 
kalbėdamas lietuviams bei kitataučiams 
apie Lietuvos vargus, organizuodamas jai 
šalpos. Się vasarę prie Religinės Šalpos 
bei Lietuvių Informacijos Centro nuolati
nio trejų asmenų štabo, dirbo šeši jaunuo
liai, įskaitant vienę latvį.

(LIC)

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS 
FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO

2.

10.
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Cz.1.000,00
. Cz. 5 000,00

Cz. 1.000,00
. Cz. 2 240,00 

Cz. 557,00 
Cz. 200,00
Cz. 2.000 00
Cz. 1.000 00

50,00 
500,00

50 00 
i.000,00 .

50,00 
500,00

Cz. 2 000 00
16

Kazimierinių Metų Ruošos komitetas .... ... 
N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai............
Šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko,SJ, atminčiai 
Kun. Dr. J. Prunskis MŪSŲ LIETUVAI ...... , 
J.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai 
S. Paulo "Palangos" skautai .... .............. \ .
Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai ........ 
Antanas Gaulia MUSU LIETUVAI . ....... 
Vaclovas Kontautas. . . ...............  ....
G. Bačfelio ir A. SIiesoraičio vardu . . . ..... 
N.hl. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui... .. 
M. Jakiūnienė a.a. Česlovo Jakiuno atminčiai . . 
E. Vidmantienė a.a, Alfonso Vidmanto atminčiai"’ Cz 
M. Mazurkevičienė a.a. Vinco Mazurkevičiaus atminčiai 
E. Šlepetienė a.a. Zigmo Šlepečio atminčiai .... 
Kotryna Rukšienė (Kandda) . .

P A G E R B K fi M E S A V O M I RUS I U O S I U S
ĮRAŠYDAMI JUOS J KK FONDA

Cz
Cz

JUOKAI
Sporto mylėtojai

— Prieš porę dienų nuvežiau savo 
dukterį j futbolo žaidynes. Ji pirmę 
kartę savo gyvenime matė tokį sportę, 
ir jai tai labai patiko. Nuo riksrrij ji 
net užkimo.

— Savaime suprantama, ji ir kit^ kartę 
norės pamatyti tokį žaidimę.

— Galimas daiktas, bet kitę kartę aš 
paimsiu ne ję, bet žmonę.

I
BROOKLIN

REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SÃO PAULO, SP.

™.... .  iiiiMimai'ii tf iii ui įi»1 mhmmįbiį—

CURSO
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338
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Savaitei bėgant-
............ . .....  A H. D. Petraitis

Sis savaitgalis neeilinis, su švente ir net dvi
guba. Buvo atšvęsta Rugsėjo Aštuntoji — Tau
tos Diena ir kartu paminėta religinė šventė — 
’‘ilinės. Ir visa tai vienoje vietoje, šv. Kazim is- 
o parapijoje.

Sekmadienio popietė saulėta, graži, šilta. 
Nutariau nuvykti j minėjimą. Greitkelis turi 
būti apytuštis, sakau, užteks pusės valandos \'i- 
»iškai ramiai nuvažiuoti. Už poros kvartalų rane- 
du uždarytą įvažiavimą j aeroporto greitkelį 
Suku j dešinę, jieškau, kur bus galima kitur 
įvažiuoti. Ir čia ta pati bėda — uždarytas įvažia
vimas. Matau iš tolo, kad greitkelyje vyksta ko
kios tai bėgynės.. Atseit, tenka užmiršti greit
kelį ir jieškoti kitokios išeities. Taip ir suvėla
vau j minėjimą.

Prie parapijos nė vieno žmogaus gatvėje. 
Kas čia pasidarė? Turėjo būti procesija, bet 
čia nieko nesimato. Žiūriu j laikrodį: vos šešio
lika minučių pavėluota, taip sakant, lietuviš
kai tai dar nevėluota. Normaliai programos pra
sideda gerą valandą vėliau. Dingtelėjo j galvą: 
gal ne šioje parapijoje minėjimas..: Čia kažin 
Kas netaip. jeinu j salę, nagi jau ir mišios prasi
dėjusios. Netikiu savo akimis, reiškia, pamal
dus prasidėjo punktualiai. Aš to dar nemačiau 
mūsų tarpe. Ir smagu pasidarė, kad nežinau 
kieno dėka jžengeme į punktualumo vėžes.Tai 
tikra* paminėtinas faktas, nejuokais sakau.

Iš tiesų, norėjau pakalbėti apie po pamaldų 
išgirstą paskaitą. Tai vietos dienraščio "O Es- Z 
tado de São Paulo" žurnalisto Helio Damante “ 
komentarai ir įspūdžiai iš jo kelionės Jugos- 
Idvijoje. Ten vyksta vienoje labai nežymioje 
vietoje keisti ir neišaiškinti faktai, kurie moder- £ 
niam žmogui duoda daug medžiagos susimąsty- 2 
ti. Mes esame taip pripratę su fizinio pasaulio u 
reikalais, kad jeigu kas ima kalbėti apie kokj 
dvasinį elementą, mums sunku tai priimti kaip 
tikrovę. Kaip tik čia ir buvo įdomus minėto 
žurnalisto pasakojimas. Jis kaip tik parodė,kas 
iš tiesų yra svarbiausia: kokioje aplinkumoje 
šie faktai — kuriuos tik kai kurie žmonės mato 
- dar šiandien vyksta ir kiek buvo pastangų 
įdėta tuos faktus kaip nors užtušuoti. Jugosla
vijos oficiali pozicija religijos atžvilgiu visiems 
žinoma ir ten kalbėti apie Dievo Motinos pasi
rodymus tikrai niekas iš valdžios netrokšta.Vis- 
tik yra faktų, kurių nėra kaip užgniaužti. Jie 
iškalbingesni už daugelį pamokslų.

Suprantama, kad per trumpą paskaitą nebu
vo įmanoma nei paviršutiniškai pajudinti pasi
rodymų temos. Vistik žurnalistas Damante su
gebėjo perduoti pačią šių faktų esmę. Manyčiau, 
kad reiktų įsigyti, jeigu neklystu, to pačio žur
nalisto išleistų leidinių šia tema ir susipažinti 
kiek plačiau su “šiais faktais, kurie jau keli me
tai ten vyksta.

Kartas nuo karto verta pajusti, kad esama 
ir kito pasaulio, kad yra ir daugiau daiktų, fak
tų, įvykių kurių neįmanoma išaiškinti vien ma
terialiniu pasauliu. Tarp kita ko, ir mes, Lietu
voje, turėjome panašių įvykių. Net ir visai neto
limoje praeityje, kiek pamenu, karo bėgyje 
daug buvo kalbėta apie Marijos pasirodymus 
Žemaitijoje. Nežinau, kaip visa tai baigėsi, bet 
gal būtų neprošalį prisiminti tuos įvykius. Gal 
tai padės šiame materialistiniame pasaulyje pa
justi ir dvasinę tikrovę.

"DUX MAGNUS'* OPERA
Čikagos Lyric operos rūmuose gegu

žės 31 d. j vyko lietuviškos operos "Dux 
Magnus" pastatymas. Si operų buvo su
kurta 1984 m. Lietuvos Globėjo šv. Ka
zimiero garbei. Muziką pagai poeto Ka- 
Jo Bradūno žodžius sukūrė kompozitor 
rius Darius Lapinskas ir opera tada buvo 
pastatyta 1984 m. gale Toronte, Kana
doje. Sv. Kazimiero jubiliejaus metų už
baigime. Siam spektakliui opera buvo 
perrašyta ir sutrumpinta.

f RESTORANAS
f* * *____  \ ♦* /_____

MŪS Ų L I E TUV A

DIÁRIO DO GRANDE ABC š.m. rugpiūčio 27 dienos laidoje, pirmajame puslapyje įdėjo šią 
nuotrauką, kurioje matome ML-vos bendradarbį rašytoją Henriką Lošinskįįteikiant APCA/ As
sociação Paulista de Críticos de Arte/ premiją ABC FM radijo direktoriui Edson Danilo Dotto.

SEMINARAS APIE LIETUVĄ
Krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600 

metu jubiliejaus proga, šiaurės Italijoje 
Varese mieste vietos aukštesniojo religi
niu studijų instituto ir Pauliaus VI fun
dacijos iniciatyva yra rengiamas studijų 
seminaras apie krikščionybės istoriją ir 
kultūros vystimąsi Pabaltijo kraštuose. 
Seminarą pravesti šių metu rugsėjo 8-12 
dienomis yra pakviestas Popiežisškojo 
Gregorianumo universiteto Romoje isto
rijos fakuiteto dekanas profesorius kun. 
Paulius Rabikauskas.

VIKTORAS ZlUKAVIČHIS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118- TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

( Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

\ KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MUSŲ ŽINIOS
ESTÂCIO ROBERTO 
KILCIAUSKAS

JETUVIS-
CANDI DATAS | DEPUTATUS

Vila Zelinoj gimęs, augęs, apylinkės 
Mokyklose formavęsis, STASYS RO
BERTAS KILCIAUSKAS kandidatuoja- 
;i j Federalinius Deputatus — DEPUTA
DO FEDERAL Constituinte.

Kas jis pervienas? Kur jis buvo anks
čiau ir ką veikė? Kuo reiškiasi brazilų 
r lietuvių gyvenime? Ką jis mano nuveik-

Tai natūralūs klausimai, j kuriuos jis 
□ats stengsis atsakyti, susitikdamas su 
tautiečiais ir rašydamas Mi-voj.

Kai kas nepasitikės — ir numos ranka.
Betgi gali būti ir vienas iš tų, kurie 

pradeda "grįžti' j savo lizdą, ' ieškoda
mas savo šaknų". Ir "grįžta" su visa tar- 
ba patirčių, pažinčių, plačių akiračių. O 
mums gi reikia tokių žmonių.

Pirmoji informacija apie Stasį Rober
tą Kilčiauską yra jo paties pateikta ir 
pristatyta ML em português.

metine
SPAUDOS ŠVENTE

1230 VALANDĄ

Šio ML numerio
GAfTBĖS LEIDĖJAS

MEČYS PALECKIS
Dosniam lietuviškos spaudos rėmėjui gili padėka 

ir geriausi linkėjimai.
Redakcija ir administracija

Spalio (outubro) 19 dieną, sekmadienj 
Churrasco, Karalaitės rinkimai, pasilinksminimai. 

Rezervuokite vietas — Tel. 216-7880 — A. Rudys 
63-7344 — J. Tatarunas

Rengia: Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

VEIKLOS KALENDORIUS 
Spalio mėnuo:

Rožinis — "Gyvasis rožančius"’
1 — 3. Mišios ir naktinė.adoracija (20

vai.). Petro Perkumo Namuose.
2 — 5. Bendros jubiliejinės maldos diena

7. Dievo Motina Kazokiškėse.
19. "Pavasariu šventė' Lituanikoj.

26. SPAUDOS Dl ENA / Sąmoningo Ti
kėjimo Metų programa V. Zelinoj.

SUKEITĖ AUKSO ŽIEDUS
Praeitą šeštadienį, rugsėjo 20 dieną, 

Bom Retiro Saleziečių parapijoje, Mari
jos Krikščionių Pagalbininkės gražioje, 
erdvioje bažnyčioje, su gausiais dalyviais 
— lietuviais ir vietiniais — įvyko didingos 
sutuoktuvės DENISĖS GIRCKUTÉS su 
VAGNERIU BRASIL DE OLIVEIRA

Denise yra žinomų Bom Retiro indus- 
trialų, kom. Antano ir Genės Girčkų 
jaunesnioji dukra. Ji ir jos vienintelė se
suo Kristina yra Sv. Agnietės Kolegijos,

Saleziečiu seselių, eks-alumnės
Bažnyčioje ir priėmime Lietuvių Ben 

druomenę oficialiai atstovavo pirm-kas 
Jonas Tatarunas su ponia, bei giminaite 
viešnia iš JAV-bių.

Liturginėje Ceremonijoje, kartu su 
parapijos kunigu, dalyvavo kun. Petr. 
M. Urbaitis, kaip šv~ Kazimiero parapijom 
atstovas.

Telaimina Visagalis taientingąją Deni 
sę ir jos gyvenimo partnerį Vagnerį, ku 
rie, su rimtu dvasiniu pasiruošimu, ryž. 
si sukurti naują šeimos židinį.

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML
Victorio KLIAUGA
Juozas VALUTIS
Povilai BUŽAS.

Cz. 250,00 
Cz. 200,00 ,
£-«200.00

EMILIJA BUTKAITÉ VOSYLIENÉ 
rė šio mėnesio 21 dieną Gyv S~ ■ v 
cente mieste prie juros. Buvo šuo ginta 
V. Alpinos krematoriume.

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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