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Kun. Pranas Gavėnas
"BAŽNYČIA LIETUVOJ"
BRAZI Ll JOS VYSKUPAMS

Brazilijos Vyskupų Konferencijos
(CNBB) "Liturginis Vadovas" — kalen
dorius, kuris eina j 242 brazilų vyskupi
jas (taigi j visas parapijas bei vienuolijas),
1987 m. birželio 12 d. pastebi: "Rytoj
(taigi 13 — arba, perkeliant, 14-tą) yra
DIENA MALDOS UŽ LIETUVĄ ir ki
tus kraštus, kurie kenčia varžymus tikė
jimo praktikavime".
Visi pastebim, kaip Brazilijoj stinga
informacijų apie Lietuvą, ypač sistemiškesnės apžvalgos apie religinę padėtį Lie
tuvoj.

Norėdama padėti brazilų vyskupams
(ir klebonams) šią "Dieną maldos už Lie
tuvą" motyvuoti, ML-vos spaustuvė per
sispausdino Tarptautinio Informacijos
Centro PRO MUNDI VITA Briusely,
Belgijoj, 1985 m. išleistą brošiūrą "L'Eglise en Lithuania" (Bažnyčia Lietuvoj).
Brošiūra, su atitinkamu laišku, buvo
įteikta visiems Brazilijos vyskupams (371 j,
balandžio 23 suvažiavusiems j metine Vi
suotiną Asemblėją. Brošiūra skleidžiama
taip pat per spaudos organus, tarp val
džios pareigūnų ir, bendrai, augštesnio
lygio inteligentijos sluoksniuose.
Leidinys, su Lietuvos žemėlapiu, su
glaustai, bet gan išsamiai, pateikia gan
aiškų padėties vaizdą.
Skyriuje "Truputis istorijos" nubrė
žia bendrus Lietuvos istorijos bruožus
iki rusų įsiveržimo ir apibūdina šiandien
okupanto brukamą "oficialiąją versiją",
pagal kurią kaip tik dabar Lietuva atga
vo ir turi "pilną laisvę".

Kitam, ilgesniam, skyriuj apžvelgia
ma "Paskutinių metų Katalikų Bažny
čios istorija". Duomenimis nušvietęs pa
dėtį iki 1939 m. ir radęs "gerai organi
zuotą Bažnyčią su savo tradicinėm institucijon", informatorius pastebi, kad ru
sams įsitvirtinus 1944 metais, visa ši pa
dėtis apverčiama augštyn kojom. Taigi,
iš vienos pusės matomas Žiaurus "Perse
kiojimas", iš antros — kyla tvirtas pasi
priešinimas, "Rezistencija".

• São Paulo Arkivyskupijos Augziliaras ir Belém rajono vyskupas, Dom LUL
CIANO MENDES DE ALMEIDA, išrinktas nauju Brazilijos Konferencijos
(CNBB) pirmininku. Tarp kitų, jau visų pažįstamų gerų kokybių, Dom Lu
ciano užjaučia lietuvius, su jais solidarizuoja (jo iniciatyva birželio 14 yra
visai Brazilijai paskelbta Diena Maldos už Lietuvą/. Naujam pirmininkui
geriausi visų lietuvių linkėjimai.
Po gerai parinktos bibliografijos seka
keturi "priedai": "Lietuvos Kataliku
K omiteto raportas apie Kauno Kunigų
seminariją, daug ką nušviečianti infor
macija apie "Kovą prieš tarybinius po
tvarkius" Bažnyčios atžvilgiu, "Lietuvos
katalikai ir Vatikano veikia" ruso akimis
bei "Trumpa chronologinė vyskupų ap
žvalga", siekianti 1985 metus.
Brošiūrą palydi laiškas vyskupams
portugališkai "Uma Igreja mártir" (Kan
kinė Bažnyčia)", primenantis Lietuvos
Krikšto Jubiliejų i n s ketinantis BVK-ją
pasisakyti už pavergtą Lietuvą ir perse
kiojamą Bažnyčią Lietuvoj.

"O ESTADO" APIE MARGUČIUS
Šiemet ne tik jaunimas sukruto dažy
ti margučius, o ir patys margučiai išėjo
viešumon: TV SP programoj — skelbiant
šv. Kazimiero šventę - kermošių ir O-ES
TADO DE SÃO PAULO dienrašty per
pačias Velykas.

Prieš šv. Kazimiero šventę, atėjus TV
"apsižvalgyti", kun. Gavėnas parodė
"gyvus" margučius ir nuotraukas, varty
damas Ant. Tamošaičio labai vertingą
studiją apie lietuvių velykinius margu
čius "Lithuanian Easter Eggs".

Gal dėl to vienas iš O ESTADO redak
torių, José Maria Mayrink, D. Penktadie
Skyriuj "Padėtis šiandien" apžvelgia
São Paulo kardinolas, Dom Paulo
nį telefonu kreipėsi į kun. Gavėną: "Ry
nepasisekusias bedievių pastangas sukur Evaristo Arns, gavęs leidinį, reiškė pagei toj turiu užbaigti straipsnį apie velykiniu:
ti Lietuvoj tautinę Bažnyčią, visokiais
papročius... Kas tie lietuviški margučiai? '
davimą, kad būtų išleista ir portugališ
valdžios potvarkiais ribojamą kunigų
Ir Velykų numery išėjo "Coelhos e ovos,
kai, platesnei publikai — artas pats, iš
veiklą, suvaržytą vienintelę kunigų semi verstas tekstas, ar kas panašaus.
alegria e vida", kur Mayrink kalba apie
nariją (besireiškianri ir pogrindžio semi
imigrantus lietuvius ir tikrus kiaušinius —
São
Paule
"Diena
maldos
už
Lietuvą"
narija); stebi taip pat ateistiniai auklėji
bus švenčiama birželio 14, su pamaldomis "ovos de galinha decorados", kaip vely
mą, bet ir gyvai religiniai pasireiškiantį
kinę dovaną ir prisikėlimo simbolį. —
jaunimą, ir mato nesileidžiančią paverg katedroj. Kartu bus paminėtas Lietuvos
Straipsnis buvo perduotas per ML em
Krikšto Jubiliejus, žiaurusis birželis ir
ti pogrindžio spaudą. Atskirai pristato
português (23.IV.1987/.
dar tebesitęsianti Lietuvos okupacija.
ir "Vatikano Rytų politiką".
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SKUODĮ IŠLEIDŽIA AMERIKON

kartu su juo buvo nuteisti. Rašė, kad
jam atrodo paradoksiška, kad jis laisvas,
o jie ne.

Skuodis toliau pranešė, kad Algirdo
Patacko byla nutraukta, jis dabar laisvas.
Kun. Alfonsas Svarinskas randasi Vil
niaus KGB kalėjime, matyt tardomas.
Spėjama kad jam buvo pasiūlyta pasira
šyti pareiškimą — kokia forume, nežino
ma. (ELTA)
AMERIKIEČIU ORGANIZACIJOS
UŽTARIA POLITKALINIUS

*'''/ V ' ' ŠV
iįė-"

Vasario 4 d. Amerikiečiu PEN Klubas
pasiuntė dvi telegramas 1986 m. liepos
29 d. suimto Algirdo Patacko reikalu.
Viena telegrama adresuota vyriausiam
tardytojui Urbonui (Vilniaus KGB, Le
nino prospektas 40); kita — Tarybų Są
jungos ambasadoriui Jurijui Dubyninui
Vašingtone. Telegramas pasirašė rašyto
jos bei PEN "Rašymo laisvės" komiteto
pirmininkės Frances Fitzgerald ir Rose
Styron. Telegramose rašome:
"2000-čių Tarptautinio PEN Klubo 1
PEN Centro nariu vardu, reiškiame gilu
susirūpinimą Algirdo Patacko suėmimu.
Prašome jį bematant paleisti".
Savo "Rašymo laisvės" (Freedom to
Write) biuletenyje, amerikiečių PEN cen
tras, remdamasis saviLidinės Aušros ži
niomis, informuoja, kad Patsckas buvo
vienas iš apie 60-ies lietuviu, kuriuos
praėjusiais metais palietė kratos ir tardy
mai. PEN centro nariai raginami rašyti
laiškus Urbonui bei Dubyninui ir prašy
ti, kad Patackas būtu paleistas.

| visas šias telegramas ir laiškus iki
šiol dar nesusilaukta jokio atsakymo.
(Iš Vytauto Skuodžio gautas pranešimas,
kad Algirdas Patacjcas dabar laisvas.Red.)

Vasario 19 d., JAV "Helsinkio Stebė
jimo" (Helsinki Watch) grupės vardu,
Gorbačiovui buvo pasiusta telegrama
(ELTA)
apie tebemarinamus politinius kalinius,
js-kaitant Viktorą Petkų. Telegramą pa
sirašė du Nobelio literatūros premijos
KANADOS OPOZICIJOS VADAS
lai reatai, poetas Česlovas Milošas ir ame
KELIA PEČELIŪNO BYLĄ
rikiečiu romanistas Saul Bellow; du da
John N. Turner, Kanados parlamento
bar Amerikoje gyvenantys Maskvos Hel
opozicijos vadas, sausio 20 d. laišku krei
sinkio grupės nariai, Jurijas Orlovas ir
pėsi į sovietų ambasadorių Kanadoj
Liudmila Aleksiejeva; bei poetas ir Yate
Alexei Rodionov dėl informacijos apie
universiteto profesorius Tomas Venclo
lietuvį politinį kalinį Povilą Pečeliūną.
va.
Kanados liberalų vadas Turner teiravosi,
kada Pečeliūnas gali būti paleistas.
Telegramoje išreiškiama viitis, kad
Ambasadorius' Rodionov atsakė į Tur
bus paskelbta "Visuotinė, besąlyginė"
ner užklausimą sausio 29 d. laišku, ap
S.m. kovo 6 d. gautas telefonu prane amnestija, kokios dar nėra buvę Sovie
gailestaudamas. kad nepajėgė suteikti pa
šimas iš A. Kiimaičio, VLIKO atstovo
tu Sąjungos istorijoje. Kadangi politi
geidaujančios informacijos. Atsižvelgda
Ziuriche, kuris tą dieną telefonu kalbė
niai kaliniai vis dar paleidžiami Ubai iš
mas į J. Turner pareikštą asmenišką susi-,
jo su Vytautu Skuodžiu, Vilniuje. Skuo lėto, pasirašiusieji atkreipia Gorbačiovo
domėjimą Pečeliūno byla, ambasadorius
dis gavo iš Sovietu vyriausybės leidimą
dėmesį j kalinius ypatingo režimo lage
Rodionov teigė, kad jis kreipėsi į atitin
išvykti j Ameriką. Leidimas išvykti yra
ryje netoli Permės (učr. VS-389-36-J;,
kamus pareigūnus Sovietų Sąjungoj šiuo
jam, jo žmonai, ir dukrai Daivai. Užva
kur sąlygos tokios, kad praėjusiu metu
reikalu. A. Rodionov baigė laišką užtik
kar Skuodžiui skambino JAV konsulas
bėgyje ten mirė šeštadalis kaliniu (10
rindamas J. Turner, kad sulaukęs atsa
iš 60). Šiuo metu tame lageryje yra 18
Leningrade, pranešė jam, kad jo išvykikymo iš Sovietų Sąjungos, mielai painformui Amerikon kliūčių nėra.
pol it kaliniu, kuriu aštuoni buvo nuteisti muos Kanados opozicijos vadą.
P. Pečeliūnas buvo nuteistas, kartu su
už dalyvavimą Helsinkio grupėse: Vikto
Skuodis dėkoja visiems lietuviams ir
ras Petkus, estas Mart Nikius, ukrainie Gintautu Iešmantu ir Vytautu Skuodžiu.
kitataučiams kurie jam materialiai ir
čiai Lukianenko, Kandyba, ir kiti. Gruzi 1980 m. gruodžio 22 d. Jam buvo paskir
moraliai padėjo.
ta tris metus kalėti griežto režimo lagery
nas Merab Kosta va sunkiai serga džiova.
je ir penkis metus tremtyje už bendradar
Skuodis toliau pranešė, kad dr. Algir
Nei .vienas šių kalinių nebuvo paleistas,
biavimą su Alma Mater ir Perspektyvos
das Statkevičius, ir su juo kalbėjo.
nors "bet kokia bešališka medicininė
pogrindžio leidiniais.
(IJC)
komisija juos neabejotinai paleistų sveiSkuodis parašė pareiškimą Vyriaukatos sumetimaisiL____ .
. ,
, „,r.............. ........................... ——e
šiam Sovietu Teismui kad paleistų Gin
tautą Iešmantą ir Povilą Pečeliūną, kurie
F.ÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS
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CIRURGIÕES DENTISTAS

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - 1 o and
V. Prudente - Fone: 273-6696

Rua Coelho Barrada$J04 • V. Prudente • Fone: 2 74-06 7

............................ ..................... .

Res.» 274488b

MÜSU

NR. 17 (2002) 1987.IV.30

LIETUVA

3

M EDITACHJ0S

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

□ — Tai kas gi yra tas gyvenimas?
Pareigu našta ar šventinis pyragas?
Brangi Dievo dovana ar liūdna kelionė į nebūtį?

— Kaip kam. Bet iš esmės: gyvenimas yra našta.
— Ar jis gali būti pakeliama, iengva ir net saldi našta?
— Tai nuo musu priklauso.

Lietuviu Informacijos Centras prane
ša, kad Nijolės Sadunaitės prisiminimu
antroji dalis pasiekė Vakarus. Šis 88 psl.
rankraštis, užvardintas Penkti metai Ge
rasis Dievas slepia mane nuo KGB objek
tyvo, liudija Sadunaitės nepaprastą gilu
tikėjimą ir ištikimybę Tiesai.

Kai prislegia pečius nepakeliama našta,
pasiima mus Dievas pas save.
Lengvu naštų nebūna ir būti negali.
Negyvenkim tokiom svajonėm patys
ir neapgaudinėkim savo jaunimo: "Viskas bus gerai".
Reikia kiekvienam iš mūsų pasiruošti viskam —
pačiai blogiausiai daliai, tolimjausiai kelionei,
pačiam juodžiausiam darbui, kad sielos velniui neparduotum-,
kad išliktum žmogum net šiurpiam žemės pragare,
kad su viltimi kastumeis net iš giliausios duobės.
Saldi gali būti tik sava nešta,
kurią pasirenki tu pats ir nešdamas žinai,
kad žmonėms ir žemei darai gera,
kad greta eina tave laimindamas Dievas ir Jo nenuvarai
nuo savęs toiyn prakeikimu ar išdavyste,
o meldies: "Sunku man, padėk, Viešpatie,".

Autorė antroje prisiminimu dalyje
įdomiai ir vaizdžiai aprašo savo, brolio
Jono ir jo šeimos pergyvenimus jai slaps
tantis jau penkeris metus nuo saugumo
agentu.

Nenueis niekas kitas mano kelio, nesukalbės manu maldų,
nepadarys mano darbu, neiškentės širdgėlos manos.
Niekas kitas. Net tie, kurie myli ir pavaduot norėtu.
Net jeigu norėtum išvengti ir sukrauti kitam
savas naštas, jos ateis ir užguL tave. Vis tiek.

Sadūnaitė 1982 m. pabaigoj pradėjo
slapstytis iškilus rimtai arešto grėsmei jai
sugrįžus j Lietuvą. Pirmoji prisiminimu
dalis, kurią lietuviu kalboje 1985 m. iš
leido Ateities leidykla KGB akiratyje var
du, nušvietė jos pergyvenimus arešto ir
įkalinimo metu. Sadūnaitė atliko 6 me
tu bausmę nuo 1974-1980 m. sovietinia
me gulage už KGB Kronikos perrašinėji
mą.

□ Gyvenimui reikia abi koordinates nusistatyti:
vertikaliąją — aukštyn ir horizontaliąją — j šalis,
kad žinotume aiškiai kiekvienas,
kokiam taške reikia būti,
kokia kryptimi veikti, darbuotis.

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS
DVASIOS METAI
NIJOLĖS SADUNAITĖS MEMUARŲ
ANTROJI DALIS PASIEKĖ VAKARUS

Sadūnaitė savo vėliausiuose prisimini
muose nemažai dėmesio skiria ir kitiems,kurie vienokiu ar kitokiu būdu paveikė
jos gyvenimą, pvz. savo tėvams, vyskupui-kankiniui Vincentui Borisevičiui, bu
vusiam ilgamečiu! kaliniui Petrui Paulaičiui, vokiečiui gydytojui Fridrichui -Juo
zapui Haas ir kt.
Antrosios dalies tekstą mašinėle perra
šė ir padaugino Lietuviu informacijos
Centras. Jį j anglu kalbą jau išvertė Lie
tuviu Kataliku Religinės Šalpos reikalu
vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius. Ni
jolės Sadunaitės prisiminimai, t.y. pir
mosios ir antrosios dalies junginys, bus
netrukus išleista anglu kalba. Lietuviu
Kataliku Religinės šalpos rūpesčiu, Trinity Communications leidyklos Virginia f
valstijoj. Užsakymo detalės bus paskelb
tos knygai išėjus j r i orką.
‘ “

VERTIKALIAI: KAS YRA MANO DIEVAS kas mano altorius, kuriam aš ienksiuosi,
kas mano tikslas, kurio ašai sieksiu,
kas mano svajonė, kuria aš svJginsiuos,
kas mano žvaigždė, nuo kurias akiu nenueisiu,
kas mano pažadėtoji žemė, už kurią aš kovosiu.

HORIZONTALIAI: KAIP AŠ GYVENSIU su kuo aš'draugausiu, ko vengsiu iš tolo,
ką į namus vesiuos, kam duris užtrenksiu,
kam atviras būsiu ir nu^ ko viską slėpsiu,
ko it aukso ieškosiu, ką kaip šiukšles išmesiu,
kas man bendras, kas savas, kas svetimas bus.

Vargas tam, kuris orientuoja^ žemyn,
trumparegiškumas visada skaudžiai apgauna,
ir netikros vertybės nevertos būti Dievu.
Be žmonių dešinėj ir kairėj gyventi negalim,
ir vargas, jei jie užgauti, atstumti, prarasti,
jei, ranką ištiesęs, nerandi, nepasieki nė vieno.

IDEALAS IR REALI DRAUGYSTĖ yra būtini,
kad gyvenimas įmanomas ir prasmingas būtu.
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ANTANAS DIJTKUS

PO ŠEŽIASDEŠIMT METU
LIETUVIŲ EMIGRACIJOS PAMINĖJIMAS
nius padarus - gyvulius ir paukščius.
Pradžia Nr. 29 (1968) 1986 m.
Gamtos apdovanota nuotaika, jie jungia
Tąsa iš N r. 15 (2000). *
si j būrius, bandąs, voras, kad apsisaugo
Pirmos lietuvių organiza jus nuo aplinkos gręsiančiu pavoju. Taip
cijos
ir emigrantas lietuvis, patekęs j svetimą
kraštą, pajuto savo aplinkyje didelę tuš
Apžvelgę musu pačiu duotus pirmuo
sius žingsnius svetimoje šalyje ir prisimi tumą, iš kurios išsivaduoti, ieškojo ryšio
su kitomis į save panašiomis būtybėmis,
nę įvairiomis progomis mus lankiusius
svečius bei tyrinėtojus emigracijos būdus telkti jėgas visuomeniniam darbui — or
ganizuotis. Prasidėjo visuomeninis judė
ir emigranto gyvenimo savybes, su ku
jimas, gimė ekonominio bei kultūrinio
riais teko per visą eilę metu tiesioginiai
ar tarpiniais keliais susipažinti ir paben
pobūdžio organizacijos ir bendro lavini
drauti, o dabar atgręžę musu pačiu dėme mosi susibūrimai. Tiems vienetams vado
vauti, nustatyti gaires, paruošti planus ir
sj j atliktą 60 metu kelionę Brazilijoje,
prisiminkime, kokius ženklus esame pa juos vykdyti, trūko patyrusiu ir pasiruo
likę šioje kelionėje. Kokie tie pėdsakai
šusiu tam darbui žmonių. Pavarčius anų
yra — ar jie yra reikšmingi ar ne, šiandie laiku (1926-1927 m./ užsilikusius užra
ną nesvarbu. Svarbu yra tai, kad žinotu šus, susirinkusiųjų užrašytus pasikalbėji
mus, pastebime, kad ir tada atsirasdavo
me, jog atblokšti, kaip sudužusios laivo
skeveldros, į svetimus ir nežinomus kran žmonių su savanaudiškais siekimais, ku
riems bendra organizacijos gerovė ne la
tus, vietoje nestovėjome, nerūdijome ir
bai rūpėjo, o daugiau žiūrėjo savo as
sudėję ranku nesmilkome, bet statėme
mens išaukštinimo, kaip tai pastebima
ateivio’-gyvenimo visuomeninį pasaulį
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Organizacinis, kultūrinis, visuomeninis
ir visoks lietuviu bendravimas prasidėjo
miestuose — Sau Paulyje, Rio de Janeire,
Porto Alegre ir kt. Nors didelė lietuviu
emigrantu dalis buvo vežami, pagal susi
tarimą išvažiuojant iš Lietuvos, j ūkius,
bet ne mažą dalj jų pasilikdavo ir mies
tuose. Tai buvo visokio amato žinovai,
viengungiai, savo lėšomis atkeliavę emi
grantai tėvynėje praradę tarnybas arba
slėpdamiesi nuo teisingumo rankos, kaip
konsulas P. Mačiulis yra pastebėjęs, už
duotą gyvenime klaidingą žingsnį...
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dar ir šiais laikais pas kaikuriuos "veikė
jus" visuomeniniame darbe ryškius egois
tinio pobūdžio požymius.
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KkSXkNXkS NORKUS
1927 m. davė paskatinimą
Brazilijos lietuviams organi
zuotis. Persi kėlęs Argentinon,
redagavo tenai leidžiamą laikras*tį "Argentinos Lietuviu
Balsą".

iOii

1932 m. Vila Zelinos vaizdas. Tiesiamas kelias (Avenida Zelina), kuris vedė į būsimą lietuvių
kolonijos kultūrinio, tautinio ir religinio judėjimo centrą. Čia išaugo bažnyčia, gimė parapija,
organizavosi chorai, lietuviška spauda ir statėsi kiti lietuviški požymiai.

1926 m. São Paulo mieste jau gyveno
apie 6 tūkstančiai lietuviu. Augant is’ Lie
tuvos emigracijai, tas skaičius didėjo.
Miesto gyventojai ir davė pradžią lietuviu
organizacijom, spaudai ir, bendrai, visuo
meniniam bei kultūriniam judėjimui, lie-,
tuviu suartėjimui. Visi, teisingai ar ne, ma
nome, jog miesto žmogus arba keliaujan
tis amatininkas yra daugiau is'prūses, la
biau prasilavinęs, skilesnis, daugiau "svie
tą matçs" platesniu horizontu žmogus,
negu kaimietis, amžinai pririštas prie že
mės, arklo ir gyvulio. Toji tiesa pasitvir
tino ir pas Brazilijop atvykusius emigran
tus. Miesčionys pirmieji sukruto telkti
organizuotas jėgas.

0 koks jisai buvo, kaip vystėsi ir koks
jis atrodo šiandieną, po ilgu metu kelio
nės dulkėmis apklotas. — įvertins tie, ku
rie mus pavaduos.

Žmogus yra visuomeninė būtybė ir
laikosi to dėsnio, jungdamasis krūvon į
mažesnes ar didesnes grupes bendro tiks
lo siekti. Pati prigimtis — ir instinktyviai
artinanti jėga jj traukia prie kito žmo
gaus, prie didesnio žmonių susitelkimo.
Toks pat gamtos dėsnis veikia ir žemes

w

CHOPP-PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
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MŪSŲ LIETUVA

Lietuviškos spaudos tada dar nebuvo,
apie ją bet kokiu svajonių niekas ir netu
rėjo. Visokie sumanymai ir naujos min
tys buvo sprendžiamos tik Luz sode, nes
ir savo šyentoriaus lietuviai neturėjo.
1927 m. vasario mėn. iš Lietuvos atvyko
tenai garsėjęs vienos laivyninkystės ben-‘
droves tarnautojas Kastantas Norkus,
žmogus išsilavinęs, inteligentas. Jisai ir
davė impulsą čia begyvenantiems lietu
viams organizuotis. Pats K. Norkus orga
nizatoriaus darbo nesiėmė, nes greitai ap
leido São Paulo. Nuvykęs Argentinon,
dirbo lietuviškoje spaudoje ir paskuti
niais gyvenimo metais dirbo prie "Argen
tinos Lietuviu Baiso". Tenykščiai lietu
viai toliau už "braziliečius" buvo pažen-

VINCAS ZARAKAUSKAS
1927 m. Pirmosios lietuvių organizaci
jos "Lietuvių Susivienijimas Brazilijoj"
įkūrėjas ir jos pirminnkas.

MINDAUGAS SUMANUS LIETUVOS
VALDOVAS
Musu tauta amžių bėgyje turėjusi
daug kritišku dienu. Vienas pirmųjų,
istorijai žinomu, kritišku laikotarpiu
buvo XII-sisamŽ. Lietuva buvo susiskal
džiusi j daugelį mažu kunigaikštijų, ku
riu kunigaikščiai dargi dažnai ir tarp sa
vęs kovėši. Jau X ir Xl-me amž. rusai
pradėjo užpuldinėti lietuviškąjį Padauguvj, ir net užvaldė Gardino sritis. O
Xlll-me amž. Livonijoje ir Prūsuose įsi
kūrė du galingi kryžiuočiu ordinai. Jie
pavergė lietuviams giminingus, bet savo
organizuotos valstybės iki tol nesukūru
sius, latvius ir prūsus ir pradėjo grąsinti
Lietuvai.

Tokiam pavojui gręsiant Lietuvoje iš
kilo gabus kunigaikštis Mindaugas, ku
ris sumanė įkurti vieningą Lietuvos vals
tybę. Jis pašalino įvairius smulkius kuni
gaikščius, neišskirdamas nė savo giminiu,
nes tik tokiu būdu buvo galima sujungti
kraštą. Paėmus į rankas visos Lietuvos
valdžią štai ir prestižas greitai pakilo. Su
manaus politiko Mindaugo valdoma ir
gabiu .karo vadu ginama Lietuva tapo ne
tik atspari priešu puolimams, bet ir
jiems patiems darėsi pavojinga. 1236 me
tais ties Šiauliais ir 1260 m. prie Durpės
ežero jungtinė Lietuvos kariuomenė su
mušė kryžiuočius. Netrukus lietuviai
atsiėmė ir rusu užgrobtas Gardino sritis,
net ir patys ėmė daryti sėkmingus žygius
į svetimas šalis.

Organizatorium būti pasisiūlė, kaip
pats save rekomendavosi patyrusiu tame
darbe, — savanoris Vincas Zarakauskas,
o vėlesniais laikais pagarsėjęs "bitininkas'
[domus tai buvo žmogus ir norėjo dirbti,
o labiausiai — norėjo būti naujos organi
zacijos pirmininku.

Bus daugiau

r .O.
Lietuvoje, daug daug metu atgal, kad
paskatinus žmones pamilti ir skaityti
laikraščius, ypač "Musu Rytoju”, tam
tikslui buvo paskelbtas konkursas sukur
ti geriausią, gilios minties, lengvai supran
tamą frazę. Konkursą laimėjo šitoks po- sakis: "LAUKINIS ŽMOGUS LAIKRAŠ^
ČIU NESKAITO".
Galima būtu šią frazę praplėsti, bet...

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
t

MINDAUGAS
pirmasis Lietuvos valdovas
Šios didžios Mindaugo minties nesu
prato jo pašalintieji kunigaikščiai. Deg
dami kerštu, susidėję su rusais ir Livo
nijos ordinu, ruošėsi pražudyti ne tik
Mindaugą, bet ir pačią Lietuvą, suskaldydami ją ir vėl į mažas kunigaikštijas.
Mindaugas tačiau laiku suprato artėjan
tį pavoju ir būdamas sumanus politikas
be karo sugriovė jų planus.
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Livonijos ordinas turėjo misiją apkrikš
tyti iki tol dar pasilikusias nekrikštytas '
lietuviu gimines. Dėl to jis norėjo užka
riauti Lietuvą kad pavergęs ją galėtu at
likti savo misiją. Mindaugas gi, norėda
mas išjungti ordiną iš savo priešu sąjun
gos, pasisiūlė priimti krikštą ir krašte
įvesti Kataliku tikėjimą. Matydamas nuo
širdų Lietuvos valdžios norą krikštytis,
Livonijos magistras pasitraukė iš sąjungo:
ir ėmė remti Mindaugą. Sąjungininkai,
Livonijos ordinui pasitraukus, labai su
silpnėjo ir tapo visai nebepavojingi.
Mindaugas, prisiekęs j katalikybę, ir
pačią Lietuvą norėjo sutvarkyti viduram
žiu valstybių pavyzdžiu. Taigi jis pirmiau
šiai priėmė krikštą, po krikšto sumanė
tapti Lietuvos karaliumi, kad tuo laiku
įvestu Lietuvą į krikščioniškosios anų die
nu imperijos valstybių šeimą. Ir štai po
piežiui leidus, 1253 m. buvo apvainikuo
tas karaliumi. Kai gudrus politikas, Min
daugas nenorėjo nuo kitu priklausyti, dėl
to jis pavedė Lietuvą šv. Petro nuosavy
bėn, kad jai atsidūrus pavojuje susilauktu
Apaštalu Sosto pagelbos. Ir iš tikrųjų, po
piežius savo laiškuose ragino Livonijos
ordiną ginti nuo netikinčių Lietuvos ka
ralių. Kadangi jam rūpėjo, kad ir po jo
mirties Lietuva liktų vieninga, dėl to iš
anksto jis pasirūpino popiežiaus leidimą
vainikuoti Lietuvos karaliumi vieną iš
savo sūnų.
Tai darydamas, Mindaugas įsipareigo
jo visoje Lietuvoje įvesti kataliku tikėji- '
mą. Kuriant pirmąją vyskupiją, ji galėjo
būti įjungta į Livonijos arkivyskupiją.
Tai vengdamas jis pasirūpino popiežiaus
leidimą, kad Lietuvos vyskupija tiesiogi
niai priklausytų nuo Romos, kad Rygos
metropolitas neturėtų jokios įtakos Lie
tuvos Bažnyčiai. Čia, ištiktųjų, reikia
stebėtis Mindaugo sumanumu, kuris,vos
priėmęs krikštą, taip gerai orientavosi
krikščioniškųjų valstybių politikos sant
varkoje ir bažnyčioje anų laikų teisėje.
Lietuvos valstybės kūrimo darbas bu
vo baigtas, reikėjo tik jį patvariai tęsti.
Nėra abejonės, kad ant tokiu tvirtų pa
grindu sukurta Lietuvos valstybė būtų
sugebėjusi nugalėti visus priešus. Išlaikiu
si visas jai priklausiančias sritis būtų ga
lėjusi ir patį Vokiečiu ordiną, kaip nete
kusį prasmės egzistuoti, išstumti iš Prū
sų ir Livonijos, o tada ir vėlyvesnieji is
torijos įvykiai būtu nuriedėję netaip ža
linga Lietuvai kryptimi.
Visus pasaulinio masto Mindaugo lai
mėjimus sugriovė jo priešu kerštas. 1263
m. jie nužudė Mindaugą ir jojo vaikus.
Iš visų Mindaugo laimėjimu paliko tik
vieningos Lietuvos valstybės mintis, ku
ri išgelbėjo Lietuvą nuo pražūties.
Vyturys

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ "

MUSU

LIETUVA

VI PL Jaunimo kongresas

KONGRESAS LIETUVIU JAUNIMO BALSAS
Ne per seniai išlydėjome '86-uosius
metus, daugelis iš musu nežinodami, kad
ir tiems metams buvo paskirta tema. Ta
čiau nesvarbu ar buvome slidinėjimo sto
vyklose, ar rimtesniuose ideologiniuose
kursuose, ar dideliuose lietuviu visuome
nės baliuose, — manau visi sutikome '87uosius metus linksmai, triukšmingai, su
tam tikru lūkesčiu. Turiu galvoje jauni
mo tarpe vis stiprėjantį domesį, susijusį
su artėjančiu Vl-uoju Pasaulio lietuviu
jaunimo kongresu. Beliko nepilni metai
iki kongreso Australijoje. Todėl labai na
tūraliai, nors ir neoficialiai, šie metai jau
nimui tampa "kongreso", o gal tiksliau
pasakius "Australijos" metais,
i
Ryšium su šia tema jaunimui rikiuoja
si įvairūs uždaviniai, darbai, pareigos.
Prieš akis stovi lėšų telkimo projektas.
Nedelsiant reikia rinkti ir ruošti atstovus,
jaunimo tarpe skleisti informaciją apie
kongresą.

gresu nutarimai skelbiami ir visuomenės
priimami kaip pasaulio lietuviu jaunimo
pažiūru atspindys, kaip tb jaunimo min
čių santeauka.
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kad į tą balsą būtų kreipiamas rimtas
dėmesys, turime sparčiai vertinti savo
dabartinę padėtį bei numatyti kokio
masto darbus galėsime apsiimti ir atlikti
po kongreso.

Su geru pasiruošimu kongrese galėsi
me pasiekti tai, kas yra neįmanoma skir
tingose sąlygose. Galėsime išreikšti vie
ningą balsą, atstovaujantį ne vienos ar ki
tos organizacijos pažiūroms, ne vienai
ar kitai politinei linkmei, o visam pasau
lio lietuviu jaunimui. Taipogi, gerai pusiruošdami kongresui, geriausiai panaudo
sime jėgas ir pinigus, kurie skiriami kon
gresui.
Siu metu tema mums visiems užduo
da atsakomybę. Nors ta atsakomybė ne
reikalauja didelės laiko aukos, nei dide
lio įsipareigojimo, ji vis vien yra svarbi.
Tai atsakomybė sąmoningai įrikiuoti sa
ve į pasaulio lietuviu jaunimo gretas, bal
suojant už kongreso atstovus ir užmez
gant ryšį su tais atstovais, kad jie galėtu
sąžiningai mums atstovauti.

Jaunimo kongrese paskelbto balso ati
džiai klausosi ir okupuota Lietuva, ir vy
resnioji išeivijos karta, pagal tą balsą ver
tina lietuviško gyvenimo ateities perspėk
tyvas. Todėl labai svarbu, kad kongresas
perduotu tiksli) jaunimo vaizdą, t.y.,
kdd kongreso paskelbtos rezoliucijos bei
nustatytos veiklos gairės atspindėtu tai,
kas lietuviu jaunimui yra tikrai svarbu,
kokie projektai jiems atrodo įmanomi,
ATSIŲSTA PAMINĖTI
ju turimomis išgalėmis.

R.M.G.

Philip Skabeikis. Catholic Lithuania
Galime pradėti užtikrinti kongreso iš
— 600 years. Brooklyn NY: Lietuviu Ro
vadų tikslumą rinkdami atstovus. Svar
mos Kataliku Kunigu Vienybė, 1987.
bu, kad į atstovus kandidatuotų įvairiu
24 psl. Trumpa istorinė apžvalga apie
fhteresu, įvairiomis organizacijoms pri
klausantys žmonės, pažįstantys sav^ ben Lietuvos katalikybės evoliuciją nuo pa
draamžiu nusiteikimus. Lygiai svarbu,
gonybės laiku iki dabarties. Geras švieti
kad rinkimuose balsuotu kuo didesnis
mo įrankis, praktiškas skleidimui kita
skaičius jaunimo. Juk daug svaresni bus
taučių tarpe. Kaina $1,00 už vieną,
kongreso nutarimai jeigu juos surašys jau $25,00 už 100. Užsakymus su čekiu
nimo daugumos išrinkti atstovai. Kitaip
(tik JAV doleriais) išrašytu
Pabrėžtina, kad šie uždaviniai liečia
pasakius, mažiau dėmesio bus verti nuta "Lithuanian R.C. Priests" League vardu
visą lietuvišką jaunimą. Tai reikia, kad
rimai, jei rinkimuose bus buvę tiek pat
siusti Lithuanian R.C. Priests' League,
šių metu temos įprasminimas priklausys
balsuotoju, kiek kandidatu- Taip pat
351 Highland Blvd., Brooklyn Ny 11207
ne vien nuo tos mažumos, kuri keliaus
kongreso rezultatus nulems atst jvu pa
Australijon arba tiesiogiai dalyvaus kong siruošimo lygis, ju susipažinimo laipsnis UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
reso ruošos darbuose, bet ir nuo viso jau su savą kraštu jaunimo sąlygomis bei
Adelė SIMANAVICIENÉ
Cz. 300,00
nimo, kuris ten bus atstovaujamas. Tai
nuomonėmis. O atsakomybė už tokį su Jonas SEPETAUSKAS
Cz. 300,00
apima visą pasaulio lietuviu jaunimą. Aiš sipažinimą priklauso tiek išrinktiesiems Vladas GODLIAUSKAS
Cz. 300,00
ku, nerealu tikėtis, kad kiekvienas jau
Cz. 300,00
atstovams, tiek juos išrinkusiam jaunimui.Alfonsas PUPELIS
nuolis ims iraktyvisi įsijungs j prieškong- Negalima tikėtis, kad atstovai atspės kitu Juozas VALUTIS
Cz. 300,00
resinius darbus. Tokio šimtaprocentinio
Cz. 200,00
mintis. Reikalinga komunikacija, kuri
Elena MEDALSKIENÉ
dalyvavimo retai sulaukia bet kokie mū geriausiai išsivystytu ne vienkartiniuose Roberto PETROKAS
Cz. 200,00
są renginiai - jaunimo ir senimo. Manau suėjimuose, bei pastovioje veikloje.
Elena MONSTAVlClUS
Cz. 300,00
būtu labiau realu laukti iš viso jaunimo
Wanda Veronika KAROSEVIC 300.00
Jaunimo
kongresas
—
unikalus
reiški

didesnio dėmesio kongresui. Kiekvienam
nys, duodantis lietuviu jaunimui progą
iš musu turėtu rūpėti kas bus kongrese
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
išreikšti
unikalu
savo
balsą.
Jei
norime,
svarstoma, ko ten bus siekiama. O kon
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Ruks’ys vardu ir pasiųsti paprastu
paštu.

COMERCIAL

BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
Zį CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

"PARDUODAM E]
AUTOMOBILIAMS

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
è^yCAS A MENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.
f&J

PROGRAME SUA FESTA E

DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manilas, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina • S. Paulo

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

MŪSŲ LIETUVA

NR. 17 (2002) 1987.IV.30

oiš£

MŪSŲ ŽINIOS
âVQS

Halina Mošinskienė
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SESELE KAROLINA

Nėra abejonės, kad senosios kartos
80-ties gyvenimo
ateiviai lietuviai Brazilijoje, savo tarpe, <
gražaus ir ramaus
prisimena kunigg Benediktg Sugintg
?
(1895-1972) su pagarba ir prieraišumu. ?
K. Jūra monografijoje išleistoje 1957 m. ’
KUN.BENEDIKTAS SUGINTAS
yra išry-škinęs visus nuopelnus tos nepap
rastai energingos, vitaline jėga pasireišku-,
sios asmenybės, pavadinęs jį Tėvynės Vai
dila. Visų nuopelnų lietuvių jaunimo
švietime kaip Lietuvoje, taip ir išeivijoje
organizacijų pastangose, liet, periodinės spaudos leidime, ir kaip jis pastatė S.
Paulyje — V. Zelinos priemiestyje lietu
viams bažnyčig suorganizavęs L. R. Ka
talikų Bendruomenę, tuo pačiu įsteigęs
pirmąją Šv. Juozapo lietuvių parapiją
Brazilijoje, apie tai daug daugiau galėtų
papasakoti senieji bendradarbiai 1931 1937 m. Pabrėžtina tai, kad per tuos 6
metus suspėjo įamžinti save bendralaikių širdyse, ir paliko lietuvio širdžiai ir
paguodos priebėgai — Šv. Juozapo gar
bei — šeimų Globėjui šventovę, kurioje
peikrikštyta nesuskaitomas skaičius vai
kų, suteikta gausa Moterystės sakramen
tų, o ir visos katalikiškos šventės dar at
laiko tradicines — paveldėtas iš protėvių
apeigas, kaip džiaugsme, taip ir atsisvei niai (deja, vardo nepamenu/.
— "Žinau, darbuojies su lietuviais, gerai
kinant.
— labai gerai. Darbuokis ir nepasiduok.
Mano asmeninės pažinties duosiu du
Mes, matai, skubiname pietums kleboni
charakteringus epizodus:
jom Užeik, pasikalbėsime..." — paplojo
— Bene 1956 m. einu V. Zelinos aikš per petį ir atsisveikinome. (Žinoma, ne
kviesta nei užėjau, nei teko "išsikalbėti"'
te ir matau stambų ^ražų vyrą su paly
da puikios elegantiškos moters. Iš "apy Kiti daug daugiau turėjo kg pasakoti,
kaklės" supratau, kad kunigas, o iš spau kaip aš tik vos "apšilusi'S. Paulyje).
dos žinojau apie jo atsilankymg, tai
1967 m. teko viešėti Chicagoje pas
manding — tai ir būsiąs kun. Sugintas.
brolį. Jau pirmomis dienomis nusivedė
Priėjau drgsiai ir sakau: "Leiskite pa mane dalyvauti šermenyse vieno lietuvio
inžinieriaus "Petkaus laidotuvių koply
sveikinti garbingg svečią mumyse, čia
prie Tamstos statytos bažnyčios, esu..." čioje". Žmonių gausa susirinkusi. Grau-'
dulingai liūdna, švelni muzika plaukia
Nespėjau nei vardo pasakyti, jis ištiesė
ranką stipriai paspaudęs apglėbė kaip se virš karsto ir gausos vainikų, žvakių švie
serį ir sako: "Nagi, tikriausiai esi Mošins- sų ir rusirinkusių palydai susikaupimo.
kienė... — susipažink, čia mano giminai Tik staiga toks stiprus balsas: — "Na, sa
tė..." — padaviau ranką elegantiškai po- kyk, kiek duosi?... Nežinai? ..." — publi
ka atsigręžia. Balsas dar stiprėja: "Tai
t
bent pasirašyk, va — čia..."

į BAZAR

| SVEIKAS
Venham conhecer-nos.
Muito gratas

liepsneles: "Kg tu spiriesi, ar nusineši
graban? ... — "Ar anas, va, nešasi kg nors
su savim? ... — Ar gaili Lietuvos vaikams
aukos? ..."

> Ivany - Ana Etestriz - Sferia - Emilia

I RUADAS ROSEIRAS, N°411
S
VI LA BELĄ

metų proga, linkime geros sveikatos
saulėlydžio bei gausios Dievo P

Dėkingi buvę mokiniai ir mokinės
tilo. - "Matyt, kg nors laimėjo"... pa
šnabždėjo man brolienė. — Dar spėjau *
pamatyti, kaip kun. Sugintas surinkęs vi
sus popierius, nuėjo j kitą eilę sėdinčių,
o ten jau Uir būt ir susikalbėti buvo leng
viau.

Taigi, savo akimis mačiau kaip tas pa
sišventėlis savo idealui rinko aukas lietu
vių Gimnazijai — lietuvybės svetur išlak
kymui. Pagal statist!kg iš L Enciklop.
29 t. 130 psl. "Nuo 1952.X.I iki 1963.
11.1. surinko aukų: Vasario 16-to gimna
zijai— 78.280, Saleziečių gimnazijai —
22.133, Punsko gimnazijai — 1.080, Vo
kietijos "vargo mokykloms" — 1560, iš
viso 103.053 US dolerių. Už šj idealistini darbg lietuvybei kun.
B. Sugintas yra nusipelnęs visų pažiūrų
lietuvių pagarbg. 1958 m. buvo išrinktas
JAV Lietuvių Bendruomenės nariu".

Be abejonės juo liko iki gyvenimo pa
baigos, miręs 1972 m. sulaukęs 77 metų
amžiaus, — miręs, bet pats sau pastatęs
paminklg nuopelnais lietuvių tautai, kaip
taurus kovotojas prieš "genocidg" išeivi
joje. — Susimgstykime ir gerbkime jo
šviesų prisiminimą Didžiojo Prisikėlimo
laukdami savo tautos laisvei — Lietuvos
motinos glėbyje.
IEŠKO GYVENIMO DRAUGO

Viktorija Zinevičius, 54 metų, našlė,
norėtų susirašinėti su to paties amžiaus
ir panašių gyvenimo sglygų lietuviu, tiks
lu atkurti šeimyninį židinį.
Prašo rašyti: Rua Antonio Barbosa,
141 — Jardim Marisa — 05108 Pirituba,
SP. — Viktorija Zinevičius.
VEIKLOS KALENDORIUS
Gegužės

mėnuo:

1- Pirmasis mėnesio penktadienis:
Mišios ir adoracija (20 vai.) Petro Perka
mo namuose.

Apsidairiau ir matau — iš krašto sėdi
kunigas, sklaisto popierius pasidėjęs ant
3- Keturgubas jubiliejus Zelinoj; Ben
kelių ir kalbina tokį seneliukę neprigir
dintį. Brolienė man pašnabžda: "Tikriau dra malda Jubiliejinių Metų intencija.
siai Sugintas prašo aukų..."
13 - Lietuvos pasiaukojimas Nekalė.
Marijos Širdžiai.
Ir vėl lyg griausmas sudrebina žvakių

f
<

i
Abrimos uma lojinha do pmentss,
I papelaria, artigos litu&nos o religiosos.

f

i M®

dideliu dėkingumu ir nuoširdžiu prisiminimu
daug metų mokiusią ir auklėjusią lietuvišką jaunimą
mielą jubiliatę

JIS PATS SAU PASTATĖ PAMINKLĄ

(A.A. Kun. Benedikto Suginto mirties
15 m. atžymėti)

IŠ’

h

Pagaliau, suerzėjus vienam kitam, ap-

31. Jubiliejinių Metų programa šv.
Kazimiero parapijoj, pradedant 16 vai.
NB.: Balandžio 26 ir gegužės 31, esant
pamaldoms 16 vai., šv. Kazimiero
koplyčioj 8 vai. Mišių nebus.

________
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MÜSU LI ETUV A

MŪSŲ ŽINIOS

Šio "ML” numerio

GARBĖS

LEIDĖJA

a. a. KLEMENTINOS VALAVIČIENĖS

GARBINGAS AMŽIAUS JUBILIEJUS ,

100 metų gimimo sukakties (3-5-1887)

Šiemet prelatui Pijui Ragažinskui su
eina 80 metu, kun. Dr. Antanui Miliui
80 metu ir seselei Karolinai 80 mėty.
Lietuvių Katalikų Sv. Juozapo Ben
druomenė rengia šio trigubo Jubiliejaus
minėjimą.
Šių metų Gegužės mėnesio 3 dieną
11 vai. V. Zelinos bažnyčioje iškilmin
gos koncelebruotos Sv. Mišios.
12 vai. Jubiliejiniai Pietūs Jaunimo
Namuose.
Sv. Juozapo Bendruomenė kviečia Vi
sus pagerbti savo dvasios vadus ir minėji
me dalyvauti.

atminčiai
dukterys Aldona, Česlava ir sūnūs
_ Henrikas, Jonas ir jų seimos
I*................ ............... «i
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...........
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ŽINOTINA

kad šiais 1987 m. gegužės mėn. 3 d.
Šventų Mišių už mirusiųjų Vyrų Broli
jos narių sielas nebus. Šių šventų Mišių
auka bus š.m. liepos mėnesį 5 d. 11 va
landą.
Prašau kiek galimybės leidžia kuo
skaitlingiau dalyvaukime ši aje šventų
Mišių aukoje.
Pakeitimą padarė šv. Juozapa bažny
čios klebonas.
Sv. Juozapo
Vyrų Brolija

Pietūs ir Motinų pagerbimas įvyks Sąjungos namuose,

Rua Lituânia, 67 — gegužės mėnesio 17 dieną , 13 vai.
Rezervos: 274-5116 - 2156310 - 93-5470

Sovietai teigia, kad jie šias taisykles įveda "išvengti laiko gaišinimo muito for
malumuose ir pagreitinti pašto ekspedi
javimą". Sovietai irgi tvirtina, kad naujie
ji reikalavimai pilnai derinasi su Tarptautinęs pašto unijos reikalavimais.

DĖMESIO SIUNTINIŲ l LIETUVĄ
SIUNTĖJAMS

JAV pašto centrinė jau nuo š.m. ba
landžio 15 d. jveda naująsias sovietų tai
Sovietų Sąjunga pranešė visiems kraš sykles su tikslu, kad dabar siunčiami
tams, priklausantiems Tarptautinei paš siuntiniai, kurie pasieks Sovietų Sąjungą
to unijai, kad nuo geguz.es 1 muito dėklą- j^į gegužės 1 d. pilnai išpildytų sovietų
racijos formos siuntiniams turės būti pil reikalavimus. Kitaip siuntėjai praras ne
domos prancūzų ar rusų kalbomis. Šią
tik pašto išlaidas, bet ir bus priversti su
informaciją Lietuvių Informacijos Cen mokėti siuntinio sugrąžinimo mokestį.
trui perdavė Walter Duka, JAV pašto
1984 m. sovietai sustabdė siuntinių
vicedirektorius, su kuriuo LIC vedėja
siuntimą per licencijuotas persiuntimo
Gintė Damušytė kartu liudijo JAV Kon
kantoras: per jas Lietuvos žmonės galėjo
greso apklausoj apie sovietų pašto pažei
gauti iš užsienio siuntinių apmokėtų
dimus.
siuntėjų muitais. Dabar nepaprastai aukš
Sovietai taip pa perspėjo, kad nuo
tus muitus apsimoka patys gavėjai. Vie
gegužės 1 visi siuntiniai su neteisingai iš nintelė likus galimybė siųsti siuntinius į
pildytomis muito formomis iš viso nebus Jetuvą, būtent tiesiog per paštą, dar
priimami, o automatiškai atmetami ir
"
...
Jaugiau apribota
naujais
sovietų reikala
grąžinami.
vimais.
Tame pačiame komunikate sovietai pa
brėžė, kad kiekvienas siunčiamas dalykas
ir jo vertė turi būti atskiru sakiniu apibū
dintas ir pažymėtas. Bendri prekių užvardinimai, kaip "drabužis", "kosmetika", ir
pan. nėra priimtini.

CURSO
AUDIOVISUAL.
DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tel.273-0338__

JAV pašto centrinė užprotestavo, kad
naujieji pakeitimai buvo nepakankami
anksti jai pranešti. Sovietai j protestą ne
reagavo.
GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sek
mes.
01/05
02/05
03/05
03/05
03/05
04/05
05/05
13/05
14/05
15/05
15/05
15/05
16/05
29/05

—
—
—
-—
—
—

João Steimockus
Ana Rauba Aradzenka
Walter J. Zvingela
Jonas Grigas
Claudio Butkus
Mons. Pijus Ragažinskas
Claudia Cecilia Daniel
Vera Ana Tata runas
Antanas Augustaitis
Luiz Alberto Jarmalavičius
Marcelo Chapola
Ernestas Rubliauskas
Algirdas Mošinskis
Algirdas Idika
Sąjungos - Aliança

ą AUKŠČIAUSIOJO PALAIMOS
Daug laimės, geros kloties, geros sveikatos, ge
ro bei ilgo gyvenimo linkime Jums, Gerbiamieji
Tautiečiai, Kristaus žodžio skelbėjai lietuvių kal
boje. Sveikiname Jus Jubiliejinio gyvenimo sukak
ties pr^ga:
Prelatą Pijų Rgažinską, kun. Dr. Antaną Milių,
Sese|ę Karoliną ir kun. Feliksą Jakubauską.

Sv. Juozapo Vyrų Brolija

