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Popiežius Jonas Paulius II šv. Petro bazilikoje, 1984 III 4 d., priima aukas iš L. Lozoraitytės ir Edžio Blumentalio. 
Sekantį sekmadienį, birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II, su visais pasaulio lietuviais iškilmingai paminės Lie
tuvos 600 metų Krikščionybės jubiliejų ir paskelbs palaimintuoju Vilniaus arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

Mes, S. Paulo lietuviai, šį ivykį paminėsime mišiomis ir trumpa programėle šv. Kazimiero parapijoj tą pačią die
ną. VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

VYSKUPO STEPONAVIČIAUS 
LAIŠKAS ARKIVYSKUPUI POVILIO- 
NIUI

Š.m. kovo 28 d. vysk. Julijonas Ste
ponavičius pasiuntė arkivysk. Liudvikui, 
Poviloniui sekant) laišką:
Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos Bažnyčios vyskupai ir valdy
tojai atsiuntė man jų parašytą š.m. kovo 
11 d. raštą, kuriame kreipiasi j mane su 
pasiūlymu vadovauti Lietuvos Krikšto 
600 metų jubiliejaus iškilmingoms pa
maldoms, kurios vyks Vilniuje, Šv. Apaš 
talų Petro ir Povilo bažnyčioje, ir pasa
kyti pagrindini pamokslą. Tas ekselenci- 
jų ir prakilnybių raštas duoda man gali
mybę pasisakyti dėl jubiliejaus iškilmių.

Didžiosios jubiliejaus pamaldos turi 
būti Lietuvos vyskupų konferencijos ir 

Lietuvos krikšto jubiliejaus komisijos 
trijų metų pasirengiamojo darbo vaisius. 
Manau, kad tiek vyskupų konferencija, 
kiek krikšto jubiliejaus komisija savo 
posėdžiuose apsvarstė ir priėmė konkre
čius nutarimus kaip turi būti švenčiamas 
Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus.

Nedalyvaudamas nei viename vysku
pų konferencijos posėdyje, nes j jos po
sėdžius nesu kviečiamas, nieko nežinau 
kokie buvo padaryti nutarimai ir duoti 
nurodymai kurių tenka laikytis, kad ju
biliejaus iškilmės butų didingos ir įspū
dingos. Todėl nedrįstu vadovauti jubilie
jinėms iškilmėms būkštaudamas nukryp
ti nuo vyskupų konferencijos priimtų 
nutarimu jubiliejinių iškilmių klausimu. 
Be to, gyvendamas Žagarėje, toli nuo 
Vilniaus, neturiu galimybės pasitarti su 
Šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčios kle
bonu ir krikšto jubiliejaus komisijos na

riais dėl jubiliejinių iškilmių tvarkos 
eiga.

Pagaliau, iš atsiųsto man rašto atrodo, 
kad numatomos vienerios bendros pa
maldos lietuviams ir lenkams. Tokios 
bendros jubiliejinės pamaldos būtų be 
dvasinio nuostolio tikintiesiems, jei jos 
vyktų ne bažnyčioj, o po atviru dangu
mi, didelėje aikštėje, miesto stadione. 
Kai nėra galimybės atlikti jubiliejines pa
maldas po atviru dangumi kuriame nors 
stadione, reikėtų taip sutvarkyti, kad ti
kintieji galėtų skaitlingiau dalyvauti jubi
liejinėse pamaldose.

Todėl Lietuvos Krikšto 600 metų ju
biliejinės pamaldos birželio 28 d. turėtų, 
vykti tuo pačiu laiku, pav. 12 vai. kelio
se Vilniaus miesto bažnyčiose, būtent 
Šv Teresės — Aušros Vartų, šv. Apašt. 
Petro ir Povilo, Šv. Mergelės Marijos Ne-
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kaištus, pažymėdamas , kad Portugali
jos parlamentarų kelionės j Estiją atšau
kimas tai nedidelės reikšmės incidentas. 
Kovo 16 d. pranešime apie delegacijos 
išvykimą, TASSas nebeminėjo inciden
to dėl nejvykusios kelionės į Estiją ir iš
reiškė viltį, kad dažnesni pasitarimai bū
tų naudingi abiems valstybėms.(ELTA)

kalto Prasidėjimo bažnyčiose - lietu
viams; o Domininkonu irŠv. Rapolo — 
lenkams. Kiekvienoje bažnyčioje jubilie
jinėms pamaldoms vadovautų vyskupas, 
kuris pasakytų pagrindinį pamokslą arba 
paprašytų jį pasakyti kurį nors kunigą. 
Apie jubiliejaus iškilmių laiką, vietą ir 
tvarką reikėtų iš anksto paskleisti visose 
Lietuvos bažnyčiose.

Tegul praeina didžiosios jubiliejinės 
iškilmės Vilniuje taip, kad jos būtų mū
sų Šventos Bažnyčios gerovei ir garbei, 

•ei tikinčiosios liaudies džiaugsmui ir 
naudai

Su tikra pagarba ir meile, 
Vyskupas Julijonas Steponavičius 

Žagarė, 
1987 m. kovo 28 d.

PORTUGALIJA NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO ĮJUNGIMO

Laisvosios Europos Radijas kovo 17 
d. prnešė, kad Sovietų Sąjungoje besilam 
kanti Portugalijos parlamentarų konferen
cija sukėlė TASSo pasipiktinimą dėl atsi
sakymo vykti į Estiją. Delegacija atšaukė 
kovo 14 d. numatytą kelionę j Estiją, Por
tugalijos vyriausybei pareiškus, kad apsi
lankymas Pabaltijo respublikose šiuo me
tu netinkamas ir prieštarautų Portugali
jos užsienio politikos principams. Minis- 
teris Anibal Cavaco Silva Lisabonoje pa
reiškė, kad Portugalija priklauso NATO 
santarvei, kuri nepripažįsta prievartinio 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Kovo 14 d. TASSas pa
vadino kelionės j Estiją atšaukimą nedrau
gišku veiksmu ir mėginimu pakenkti So
vietų Sąjungos ir Portugalijos santykiams, bažnyčią pakartotinai įsiveržė Tarpmo- 
TASSas pridūrė, kad JAV irgi nepripažįs
ta Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, bet Amerikos pareigūnai pernai 
vasarą neatsisakę dalyvauti Jūrmalos kon'- 
ferencijoje, Latvijoje.

Portugalijos ministeris pirmininkas 
Silva atmetė "neteisingus" TASSo prie-
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FAKTAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Paskelbti pogrindžio leidinyje "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos" 72 nume
ryje.

Molėtai. 1986 m. birželio 19 d., 11 
vai., į Molėtų bažnyčią atėjo vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotoja Danu
tė GANCERIENÉ, sekretorė ŠIDAGIE- 
NÉ, finansų skyriaus darbuotoja GIRS
KIENĖ, l-osios vidurinės mokyklos mo
kytoja LAZINSKIEN Ė, mokytoja LAUČ- 
KIENÉ, I l-osios vidurinės mokyklos mo
kytoja KIRILOVA ir rado 70 vaikų 
1986 m. rugpjūčio 20 d. laikraštyje "Ta
rybinis mokytojas" buvo įdėtas Vytauto 
MOCKEVIČIAUS straipsnis, kuriame ra
šoma. "... komisija nustatė, jog Molėtų 
bažnyčioje dvi grupės vaikų — Molėtų, 
Utenos, Panevėžio, Vilniaus ir kitų mies
tų mokyklų mokinius — kolektyviai ka
tekizmo mokė kunigas Juozas KAMINS
KAS ir jam talkinanti Stasė ROKAITÉ". 
Straipsnio autorius tvirtina, kad "vaikai 
nėra tėvų nuosavybė" ir toks "nusikalti
mas" — vaikų mokymas ir ruošimas pir
majai Komunijai yra laužymas "konsti
tucinių sąžinės laisvės garantijų".

Šilalė. 1986 m. liepos 17 d. į Šilalės 

kyklinio Gamybinio kombinato direkto
rius LESČIAUSKAS, atsivesdamas rajo
no vykdomojo komiteto pirmininke J. 
PAULAUSKI ENĘ ir nepilnamečiu vai
kų reikalų inspektore. 0. GUDAVIČIE- 
NĘ. Tai jau antras valdžios pareigūnų 

F.ÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as. 

Miní-sonibrinhas, tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res.: 2744886

atsilankymas Šilalės bažnyčioje (žr. 
"LKBK" nr. 71). Vadinamoji komisija 
bažnyčioje rado pagyvenusių moterų ir 
burei j vaikų besiruošiančių apklausai 
prieš pirmąją išpažintį. Klebonui kun. 
A. IVANAUSKUI buvo pareikštas prie
kaištas, kad vaikai bažnyčioje vieni, t.y., 
be tėvų, ir surašytas protokolas. Liepos 
21 d. kun. A. IVANAUSKAS buvo iš
kviestas j tajono vykdomojo komiteto 
administracinės komisijos posėdį. Kadan 
gi buvo paliestas ne vien tik klebonas, 
bet ir visa Šilalės parapija, o ypač tikin 
čiųjų šeimos, kurios ruošė vaikus pirmu 
jai išpažinčiai ir Komunijai, įsakytą die 
ną, kunigui atvykus į rajono vykdomąjį 
komitetą, ten jau buvo arti 200 žmonių 
su pareiškimu rajono vykdomojo komi 
teto pirmininkui. Pareiškime tikintieji 
reiškė pasipiktinimą pareigūnu savivalia 
vimu. Jie rašė: "Nė vienas iš vaikų neatė 
jo į bažnyčią be tėvų žinios. Pirmą kartą 
juos atvedė tėvai rr pareiškė, kad jų vai 
kelis nori ir jie pageidauja, jog vaikai po 
eitų pirmos išpažinties ir komunijas. To 
kio amžiaus vaikų tėvai — visi dirbantys, 
o ne pensininkai, ir jei mes, rašo tėvai, 
darbo metu po kelias valandas būtume 
su savo vaikais bažnyčioje, kaip tada mus 
bekaitintų valdžia ir mūsų viršininkai? 
Todėl ir LESČIAUSKO kaitinimas, kad 
vaikai be tėvu negali būti bažnyčioje yra 
beprasmiškas ir neapgalvotas . (...) Dėl 
pareigūnų net pakartotino įsiveržimo i 
bažnyčią esame pasipiktiną ir patariame 
jiems tokius reidus daryti ir užpuldinėti 
vagiliaujančius, girtuokliaujančius ar ne 
dorai besielgiančius. Tuomet tikrai prisi 
dėtų prie mūsų tautos pakilimo. (...DPra 
some rajono valdžią nutraukti užpuldme 
jimus bažnyčioje". Po pareiškimu pasira 
šė virš 300 tikinčiųjų. Administracinė ko 
misija: pirmininkė M. KARINAUSKIENÉ 
sekretorė G. PIPIRIENĖ, nariai - V. A 
LONDERIENÉ, A. JUŠKA, J. ŠIMELIO 
NIS nubaudė kleboną kun. A. IVANAUS 
KĄ pinigine bauda — 50 rb.

Pajevonys (Vilkaviškio raj./. 1986 m. 
liepos 22 d. Pajevonyje buvo švenčiamas 
bažnyčios pastatymo 100 metų jubilie
jus. į iškilmes atvyko J.E. vyskupas Juo 
zas PREIKŠAS. Nežiūrint, kad vyskupo 
apsilankymas parapijoje buvo suderintas 
su RRT įgaliotiniu Vilniuje, rajono vyk 
domojo komiteto pirmininko pavaduo
tojas J. URBONAS, išsikvietąs Pajevo
nio parapijos kleboną kun. Juozą PEČIU 
KONįjšbarė jį ir rajono valdžios vardu 
pareiškė perspėjimą.
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STASYS YLAValančiaus tipo vadas
Arkiv. Jurgio Matulaičio 
vieta atgimstančioj tautoj

PRIPAŽINTAS AUTORITETAS IR VADAS 
(Tęsinys)

Kaip subrendęs, nors dar gana jaunas 
vadas — sociologas, jis staiga švistelėjo 
Varšuvoje, suorganizuodamas, tuoj po 1905 
mėty revoliucijos, 50.000 krikščioniy darbi
ninkų, atnaujindamas katalikų studentų 
Odrodzenia sąjūdi ir pravesdamas pirmąją 
Lenkuose socialinę. savaitę, kurią 1909 me
tais panašiu būdu pakartojo Kaune. Dėl šio 
staigaus švystelėjimo jis 1907 m. buvo pa
kviestas profesoriauti į Aukštąją teologinę 
mokyklą Petrapilyje ir čia pirmasis pradėjo 
dėstyti sociologiją. Dėstė jis, kaip liudija 
Mečislovas Reinys, ne tik teorinę, bet ir 
praktinę — pritaikomąją sociologiją. Jis 
formavo ne tik socialines studentų pažiūras, 
bet kartu ugdė, skatino pasiryžimą visuo
menėje veikti ir praktiškai mokė veiklos 
metodų. Jo buvę studentai lietuviai šioje 
.\kademijoje, kaip M. Reinys, Pr. Kuraitis, 
Vi. Jurgutis, Iz. Tamošaitis, B. Česnys, M. 
Vaitkus ir eilė kitų, o taip pat kolegos dės
tytojai, kaip Pr. Būčys, pasidarė tie naujo
sios katalikiškosios socialinės akcijos per
teikėjai, inspiratoriai dvasiniai vadovai. 
Ketvertas iš jų, Įkvėpti Matulaičio paskaitų 
bei paskatų, jau 1908 metais susibėgę Kau
ne, vasaros atostogų metu, suformulavo pir
muosius busimųjų ateitininkų Įstatus ir pra
dėjo akciją, rašydami tuo reikalu laiškus Į 
visas puses (plg. M. Vaitkus, Ateitininkų 
genezė, Tėv. Sargas 1948, Nr. 2). Pr. Bū
čys rašo, kad Matulaičiui šis naujas, mokslus 
einančiojo jaunimo sąjūdis buvęs taip bran
gus, kad jis, jau tapęs Apaštaliniu Vizitato
riumi, norėjęs “ateitininkijos kūrėją išaukš
tinti ir jei to neįvykdė, tai ne jo kaltė” 
(AJM, 36). Būčys dar pastebi, jog Matulai
tis buvęs surištas su visomis lietuvių katali
kų organizacijomis: jų veiklą akstinęs, jų 
vadus rėmęs, su jais palaikęs nuolatinį ryšį. 
Visuose katalikų veiklos baruose jis buvo 
pridėjęs savo ranką — vienur lemiamu bū
du, kitur tikslinamuoju, lyginamuoju, deri-Į 
namuoju. Net toks revoliucinis žygis, kaip! 
Lietuvos žemės reforma. Myk. Krupavi
čiaus teigimu, nebūtų buvęs galimas be Ma
tulaičio pritarimo, padrąsinimo, patarimų 
(plg. AJM, 158-160). Matulaitis buvęs,, 
kaip rašė "Rytas” (1927, N 22), ir "krikš
čionių demokratų kelių tiesėjas”, tiksliau 
sakant, jų programos bei linkmes tikslinto- 
jas. Tikslino ir plėtė jisai ir Vyt. Endziuiai-i 
čio Įsteigtą Katalikų veikimo centra.

182 E K IT AC Ü JOS

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS META M t

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

□ II — Nelygiai žmogus auga: 
yra jaunų išminčių, supratingų ir tvirtų ne pagal metus, 
ir išstypusių aukštyn tik ūgiu, ne protu, ne širdim. 
Bet kiekvienam jaunam žmogui ateina tokia diena, 
kai jis pajunta, jog nebijo nieko ir negaili nieko, 
kai jam atrodo, jog žino viską ir gali viską, 
kai be atramos taško pasiryžus apverst pasaulį, 
nustebinti bent Lietuvą visa -
(o slapta peni vis augantį slibiną, 
nekantriai laukia vaisiaus iš nepasėtų grūdų, 
pasigardžiuodamas trempia visa, kas ne jo sugalvota...) 
Žavi ir baisi žalia jaunystė.
Ateikit jūs, išdidūs jauni žmonės, 
jrašys jums vyskupas šventu Aleijum 
kaktoje kryžių — orientacinį ir Nenugaiefo ženklą, 
kad pakelta galva būtumėt ištikimi Tiesai, 
švelnūs Grožiui, gailestingi mažesniam, 
tvirti savam kely, neišgąsdinami ir nepaperkami. 
Ir sušers veidan — labai švelniai, —
jog žinotumėt, kad be prakaito, pastangų ir užsispyrimo 
nieko gero nebus. Nei žemėje, nei danguje, 
nes ir dangaus be triūso nebūna.
Jei SUTVIRTINTA jaunystė šventam gyvenimui bręstų, 
nesustabdytų Dievo Karalystės niekas.

□ 11 la — Maži ir kalti pasijuntam Dievo Didybės papėdėj 
ir prašom: "Dieve, dovanok".
— "Didis yra Dievas ir brangi taika", 
giedojo angelai Betliejuje. Giedame šitaip ir mes.
— "Lygiai kaip duonos, Dievo mums reikia", 
su visa Bažnyčia meldžiamės ir mes.
— Skamba Dievo Žodis, pranašo šauksmas, apaštalo laiškas, 
atidžiai iškiausom.
— Credo — mąstančio žmogaus stebuklas — 
sukalbame jį.
— Kasdienė duona, džiuginantis vynas 
ir lašelis vandens — kaip aš pats — 
aukojame Dievui.
— Kietam akmeny, želiančioj žolėj, paukštelio giesmėj, 
žvėries narsume, gyvulio prisirišime, žmogaus širdyje 
skamba Dievui giesmė —
už Prefaciją gražesnės giesmės pasauiy nėra.
— Žodžiai už Paskutinės vakarienės stalo 
ir krauju patvirtintas įrodymas, ir Prisikėlimu. 
Laužomoj, dalijamo]' Duonoj, dalijamam Džiaugsme 
apsigyvena Dievas.
— Dabar šitai kyia iki Dangaus 
ir jungia žemę su Dangum.
Dabar Sitai yra Šaltinis,
iš Kurio išplaukia Angeiai, Patriarchai, Apaštalai, 
Pranašai, Kankiniai, Išpažinėjai ir Mergelės.
— Duonos reikia mums ir Džiaugsmo reikia — 
iš to paties, ką turim, ir nebe iš To Paties — 
ateinam Komunijos su Dievu.
— Viešpaties Vardas sklendena viršsmūsų iš naujo — 
palenkiam gaivas Palaiminimui:
Mišios ne pasibaigė — jos tik prasideda — kur eisime.
Štai kokia nuostabi Misterija yra ŠVENTOSIOS MlSlOS. 
pasaulyje vienas iš tūpsiančio žmonių Palôa 
UetuvišPai... tu vienas iš jų?
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YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

LIETUVIII EMIGRACIJOS
ŠEŠIASDEŠIMTMEČIUI PZ>

Pradžia Nr. 29 (1963)1986 m.
Tąsa iš Nr. 24 (2009).

Kun. J. Valaitis atsisako 
šventinti "Club Lithuania"

Kun. J. Valaitis buvo kieto būdo, ne
paprastai griežtas su žmonėmis su kuriais 
jam reikėjo dirbti bendruomenėje. Būda
mas aistringai įsitvirtinęs savo idėjomis, 
nesugyveno su žmonėmis kitokių įsitiki
nimų. Sunku jam buvo dirbti su emigran
tų junginiu, kur radosi nevienodo nusis
tatymo žmonių trokštančių būti artimuo
se ryšiuose ir geruose santykiuose su sa
vo tautiečiais, bendro likimo broliais 
emigrantais.

*

Kun. JERONIMAS VALAITIS Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės įkūrėjas ir šv. Ceci
lijos choro organizatorius. São Paulyje gy
veno nuo 1928 iki 1931 metų.

"Literatu grupei" išleidus propagandi
nį žemiu pardavinėjimo laikraštį "Pietų 
Amerikos Lietuvį", jo "literatininkai — 
V. Kiršteinas, L. Valiukas, J. Ruškys ir 
kitos "autoritetingos" asmenybės — nu
tarė įkurti "Club Lithuania". Kad apgau
bus jį didesniu autoritetu ir įgijus koloni
joje platesnės įtakos, klubo organizato
riai išsiuntinėjo Lietuvon patriotiškus 
atsišaukimus o vyriausybės nariams ir 
visuomenės atstovams prašymus, kvies
dami juos, kad sutiktu būti "Club Lithu
ania" garbės nariais. O į klubo oficialu 
atidarymą ir iškilmingą pašventinimą, 
buvo pakviestas dalyvauti B.K. Balutis, .- 
Lietuvos Ministeris Amerikoje. Ministe- 
ris klubo atidaryme nedalyvavo, tik at
siuntė padėkos telegramą, palinkėdamas 
"prakilniems sumanymams" sėkmės. 
Klubo atidarymo šventė plačiai buvo iš
garsinta "Pietų Amerikos Lietuvyje".Bu
vo skelbiama, kad iškilmėse dalyvaus 
"garbingų svečių" iš užsienio, vietos ko
lonijos draugu, kad klubą pašventins ko
lonijos kapelionas kun. J. Valaitis, o pa
rapijos choras, Krašausko vadovaujamas,

Club Lithuania vadovybė. Viduryje sėdi V. Kiršteinas, L. Valiukas ir kt. 

atliks meninę programos dalį. O po to — 
muzika, šokiai, pasilinksminimas. Su to
kiu patosu ir dirbtinu entuziazmu buvo 
garsinamas klubo oficialus pašventinimas, 
kokio lietuvių kolonija dar nėra turėjusi. 
Tik visi ir laukė tos dienos, kada kun. J. 
Valaitis "pakrapys šventais vandenimis" 
klubo patalpas. Bet... kun. Valaitis atsisa
kė pats dalyvauti ir neleido savo choro 
tose iškilmėse dainuoti, mat — iškilmių 
diena išpuolė verbų (gavėnios, sekmadie
nyje. Klubo šeimininkams reikėjo kvies
tis vokiečių vienuolį kunigą atlikti šventi
nimo apeigas.

Nežiūrint "literatų grupės" dedamų 
pastangų kolonijoje iškilti, 1929 m. lie
pos mėn. sustojo ėjęs laikraštis "Pietų 
Amerikos Lietuvis", o 1930 m. sausio 
mėn. su didelėmis skolomis likvidavosi 
ir " I iterati n i n kų gūžtą", "Club Lithua
nia", iš kurio buvo tikėtasi pasiekti ge
rų ir naudingų darbo vaisių — lietuvių 
kultūros centro.

Dėl savo fanariško ir stataus būdo 
santykiuose su kitų žmonių pasaulėžiū
ra vertinti daiktus ir idėjas savaip, kun.

Valaitis neįstengė is'vystyti pradėtą

darbą ir sulaukti teigiamu vaisių. O su 
manymų turėjo daug, ir gerų.

1929 m. pabaigoje, kad padėjus dar 
vis atvykstanti jms, o ir čia gyvenantiems 
lietuviams orientuotis nedarbo ir nevil
ties metu svetimame krašte, kun. J. Va
laitis sudarė Išeivių globos draugiją, vė
liau pavadintą "Lietuvių Savyglobos Są
junga Brazilijoj" (Aiianya Autoproteto- 
ra dos Lituanos no Brasil). Ne visi galėjo 
būti tos draugijos nariais. Priimami bu
vo tik praktikuojantys katalikai, vyras 
nepasimetęs su žmona, žmona nepersis- 
kyrusi su vyru ir prisilaikantys katalikiš
kos dorovės dėsnių. Vartojant tokią dis 
kriminaciją, be abejo, negalėjo apjungti 
tautiečių bendram darbui. Iš globos drau 
gijos vėliau išsivystė Lietuviu Savyglo 
bos sąjunga, kuri ir šiandieną dar yra gy 
va vadinama Lietuviu Sąjunga Brazilijoj. 
Vienas iš svarbiausiu "išeiviu globos" 
draugijos nuopelnu — Santos uoste nuo
latinio atstovo laikymas sutikti naujai 
atvykstančius lietuvius ir juos pristatyti 
į imigracijos namus, kad apsaugojus juos 
nuo daugybės įvairaus plauko "patarnaū-

«u

Lietuviško choro pirmieji žingsniai São Paulyje su chorvedžiais - vidury stovi T. Mažeika ir 
priešaky St. Krašauskas. Pasiruošė dainuoti Club Lithuania atidaryme, bet atsisakė dalyvau
ti gavėnios dieną. /
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ATElTíHiMKU ŽODIŠKI
PERSKAITYK IR PAGALVOK ,

Skaičiau tokią istoriją. Trys draugai 
keliavo tuo pačiu keliu. Priėjo akmenį. 
Tas akmuo vienam atrodė didelis, kitam 
mažas, priklausomai nuo vietos is’ kurios 
i jj žiurėjo. Pirmasis pamatęs akmeni jį 
praėjo ir keliavo toliau.

Antrajam tas akmuo pasirodė labai di
delis, pabūgo, kad negalės per jį perlipti 
ir grįžo atga>.

Trečiajam, paskutiniam is' visu, pasiro
dė, kad akmuo gali būti naudingas ir rei
kia juo pasinaudoti. Pasinaudojęs akme
niu jis tapo turtingas ir laimingas.

Šitas akmuo yra mūsų gyvenimas.
Kaip žiūrime į gyvenimą? Kaip elgiamės 
su juo? Kuriuo iš trijų keleivių sekame? 
1 kurį esame panašūs?

Reikia sustoti ir pagalvoti, Iv. i p gali
me visa kuo ir sutiktais gyvenimo sunku
mais pasinaudoti, kad padarytume gyve
nimą prasmingesnį sau-ir mūsų artimie
siems.

O. Paula Tatarūnaitė

NEGALIME UŽMIRŠTI
Perskaičiau Dalės Grinkevičiūtės per

gyvenimus Sibire “Inferno no Gėlo". Ir 
mane nustebino ne tik dalykai, kuriuos 
ji pergyveno ir iškentėjo, bet ir tai toki 
dalykai lieka musu beveik nepastebėti 
ir net užmiršti.

Kiek tokiu baisiu istorijų, kaip šita, 
yra paslėptos, net užmirštas, nes tų 
kenčiu kaltininkai interesuoti, kad pa
saulis ju nežinotu. Tie žmonės, kurie vi
sa tai pergyveno ir išliko yra tikri hero
jai.

Ju kankintojai yra tikri nusikaltėliai 
— žmogžudžiai. Žmogžudžiai, kurie ne
bus nei išaiškinti nė nubausti.

Pasaulis šiandien yra individualistas, 
jieškąs tik savo patogumų ir nesirūpina 
šiais faktais, kurie yra musu istorijos bai
si žaizda.

Ligi kada visa tai tęsis?
Kada atsižadėsim šitos ydos, gyventi

PO ŠEŠIASDEŠIMT METU
Apie tris metus kun. J. Valaitis paskur- 

dęs įkurtoje lietuvių parapijoje — Lietu
vių Rymo Katalikų Bendruomenėje — 
nusivylęs, gavęs vienkartinę iš Lietuvos 
pašalpą, 1931 m. balandžio mėn. grįžo 
namo — Lietuvon,(kur 1970 m. mirė), o 
įkurtą parapiją ir suorganizuotą Bendruo
menę paliko tais pačiais metais atsiųstam 
iš Lietuvos kun. B. Sugintui, kuris su 
paskirta iš Lietuvos iždo alga, galėjo gal
voti apie Bendruomenės plėtotę. Net ir 
dideliam darbui ruošti'dirvą -■ statyti 
lietuviams bažnyčia.

Bus daugiau \

klaidingai?
Kada pakelsim neteisingo gyvenimo 

kelią?
Stasys Žutautas

KREIPIUOS! I JAUNIMĄ
Noriu dar kartę atkreipti jaunimo dė

mesį į faktą. Mes, ne tik ateitininkai, bet 
ir visi kiti ir jaunimo kongreso atstovai, 
nežinome kuria kryptim pasukti mūsų 
kolonijos ateitį. Ta ateitis yra mūsų.

Mes norime pagalbos. Kad tie, kurie 
turi daugiau patyrimo perduotų mums. 
Jei mes tuo patyrimu negalėsim pasinau
doti, tai dar kartą visa iš pradžios pradė
sim.

Galvokite.
Klarisė Bacevičiūtė

IR AŠ BUVAU
Pirmą kartą dalyvavau ateitininkų susi

rinkime. Man padarė įspūdį penki ateiti
ninkų principai, kuriais ateitininkai turi 
vadovautis savo kasdieniniame gyvenime.

Man atrodo, kad būtų svarbu, didesnis 
dalyvių skaičius. Savaime suprantama, 
kad kai daugiau dalyvių, daugiau idėjų, 
daugiau nuomonių, įdomesnės diskusijos.

Skaityti ir aiškintis Evangeiiją yra labai 
svarbu (de fundamental importância). 
Evangelijos žodžiai yra pagrindas visiems 
penkiems principams ir dar kitiems. Dis
kusijos, giesmės ir dainos, apmąstymai, 
apie Viešpaties mokymą, apie jo kančią 
ir pasiaukojimą, ir jo gyvenimą, mus 
maitina, stiprina, kad tęstume jo plano 
vykdymą.

Adilson Puodžiūnas

LUCIJOS BUTRIMAVIČIENĖS SVEI
KINIMO ŽODIS KUNIGŲ IR SESELĖS 
KAROLINOS JUBILIEJAUS ŠVENTĖ
JE

Ateitininkų vardu sveikinu prei. Pijų 
Rafažinską, ateitininku steigėją S.Pauly- 
je. Jam mūsų dėkingumas. Mes būdami 
ateitininkais susigyvenome su lietuvišku
mu ir katalikiškumu.

Prel. Pijui Ragažinskui, Seselei Karoli
nai, kun. Dr. Antanui Miliui ir kun. Fe
liksui Jokubauskui reiškiu mūsų pagar
bą ir padėką, kad paklausę Dievo šauki
mo, atėjote j mūsų tarpą, ir čia jau tiek 
metų darbuojatės Dievo žodžio ir arti
mo meilės skleidime.

E IMOVEIS
DEOM KINAS 

COMPRAS - VENDAS - 
Direito TRABaLISTA FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Novo Horizonte, - 213 • Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral • S. André

AD V 0 CACIA
EDSON

Direito CIVIL • Dir. CRIMINAL

Metų gausumu, Viešpats parodo, kad 
Jūsų pastangos ir pasišventimas jam pati 
ko. Ir Jūs galite pasidžiaugti Jūsų darbu 
vaisiais.

Telaimina Jus visus Gerasis Dievas ir 
tesuteikia Jums reikalingų malonių.

Ilgiausių metų...
Lucija Butrimavičienė

ATEITININKU SUSIRINKIMAS
Po ilgesnio laiko, vėi susirinkome. Jei 

norite stebékités, susirinkome valandą, 
kurią buvo susirinkimas sušauktas.

Mūsų maža grupė priminė ateitininkų 
principus: katalikiškumą, tautiškumą, 
visuomeniškumą, inteligentiškumą ir šei
myniškumą, ir jų svarbumą mūs^ gyve
nime. Tikras ateitininkas gyvena šiais 
penkiais principais.

Skaitėm dienos evangelijąs, dalinomės 
jos mintimis ir taip per Dievo žodį artė
jome prie Jo Paties. Susirinkimas gerai ir 
greitai praėjo. Sekantį mėnesį nutarėm 
vėl susirinkti.

Būtų gera, kad mūsų grupė paaugtų. 
Kad grįžtų tie, kurie pasitraujcė. Kad 
kiekvienas ateitininkas, kuris skaito ko
respondenciją ateitų j sekanti susirinki
mą. Kiekvieno mėnesio antrą sekmadie
nį. Laukiam.

NiDa Guzikauskas

JUOKAI
Moteriška politika

— Brone, norėčiau žinoti, kokios jūsų 
pažiūros, bendrai paėmus, Kubos atžvil
giu ir atskirai — Fidel Castro?

— Gražiai apžėlęs, Aldona.

Tikslus atsakymas
— Kas iš naminių gyvulių labiausiai 

atsidavęs žmogui?
— Višta. — ponas mokytojau— Ją gali 

valgyti dar jai negimus, o ir po mirties 
vištienos niekas nemeta lauk.

Tarp bendrininkų
— Teko nugirsti, kad savo biznio ben

drininką atleidai, perimdamas jo dalį.
— Taip, atleidau. Per daug sukdavo 

klientus.
— O dabar?
— Dabar vienas tą patį darbą atlieku.
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Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje Sava it e i bėgant...
Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 

centrinis minėjimas įvyks Vilniuje, Sv. 
Petro ir Povilo šventovėje, 1987 rn. bir
želio 28 d. Nuo 10 v.r. bus Mišios (viena 
po kitu), giesmės šventovėje ir šventoriu
je. 11,30 v.r. iškilminga Suma tuo pačiu 
metu, kai prasidės Sv. Tėvo Jono j- . 
liaus II vadovaujamos iškilmės Ro '.oje 
Sv. Petro bazilikoje. Prieš Sumą vysku
pai atliks ingresą per šventorių į švento
vę, laimindami maldininkus.

Kadangi Lietuvoje yra katalikų, kurie 
meldžiasi lenkiškai, 14 v. bus pamaldos
lenkiškai besimeldžiantiems tikintiesiems, 
taip pat vadovaujamos vyskupų.

Kartu su Krikšto sukakties minėjimu 
birželio 28 d. Romoje bus skelbiamas 
palaimintuoju garbingasis Dievo tarnas 
arkiv. Jurgis Matulaitis-Matulevicius, 
Lietuvoje beatifikacijos minėjimas ivyks 
liepps 12d., 13 v., Marijampolės (Kap-
suko) šventovėje, kur ilsisi to švento Ga
nytojo palaikai.

Numatoma, kad į minėtas iškilmes 
Romoje galės nuvykti ir Lietuvos dvasi
ninkų delegacija.

Lietuvos krikšto sukakties minėjimai, 
taip pat rengiami Lietuvos vyskupijų 
centruose bei šventovėse: Kauno arkika
tedroje - gegužės 24 d. Telšių katedro
je — birželio 7 d. Varduvoje (Žemaičių 
Kalvarijoje) - liepos 8 d. Panevėžio ka
tedroje - rugpjūčio 1 d., Krekenavoje 
— rugpiūčio 15 d., Pivašiūnuose — rug
pjūčio 16 d., Kaišiadorių katedroje — 
rugpiūčio 20 d., Šiluvoje — rugsėjo 13 d.
Vilniaus Aušros Vartuose — lapkričio

Atskiri minėjimai rengiami ir kiekvie
noje parapijoje jos klebono parinktu lai
ku. Sukakties užbaiga visose Lietuvos 
šventovėse bus 1968 m. balandžio 10 d. 
per Atvelykį.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos. bėgi nuo savo tautos

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU JUBILIEJAUS MIŠIOSE 
BIRŽELIO 28 DIENĄ 16 VAL. ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ.

Po mišių bus trumpa programėlė ANTANAMS, JONAMS, VLADAMS 
ir PETRAMS pagerbti.

Viešas ir iškilmingas Jubiliejaus paminėjimas atidedamas vėlesniam laikui.

Amerikos katdikų vyskupų konferen-' - 
cijos pirmininkas John L. May, St. Louis 
arkivyskupas, atsiuntė vyskupui P. Balta
kiui, O.F.M., laišką, kuriame labai gerai 
įvertina "LKB kroniką", jos 15 metų su
kakties proga. Laiške rašo: "LKB kroni
kos" penkioliktųjų metinių proga rašau, 
norėdamas išreikšti JAV vyskupų konfe
rencijos pasigėrėjimą ir paramą tai nuo
sekliai dokumentacijai, Turią suteikė 
'Kronika'. Žmogaus teisių bendruomenė
je tikslumas, nuoseklumas ir teisingumas 
daro'Kroniką' klasišku leidiniu. Eklezi- 
nėje bendruomenėje tikėjimas ir drąsa, 
kurią rodo 'Kronika' per žmones, telkian
čius medžiagą bei pranešimus, laimėjo 
visų pagarbą. Meldžiuosi, kad 'Kronika' 
tęstų savo darbą iki tos dienos, kai mūsų 
broliai ir seserys Lietuvoje galės pilnai 
naudotis teise į religijos laisvę ir visomis, 
Dievo duotomis teisėmis".

LIETUVOS KATALIKU 
DELEGACIJA MASKVOJ

Kestone Kolegijos žiniomis, kovo 17 
dieną Maskvoje lankėsi Lietuvos katali
kų delegacija. Gorbačiovui, Religijų rei
kalų tarybai ir kitiems delegacija įteikė 
laišką, pasirašytą penkiolikos vadovau
jančių lietuvių, kuriame yra prašoma, kad 
Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavi
čiui būtų panaikinta tremties bausmė ir 
butų leista sugrįžti į savo vyskupiją. Lie
tuvos katalikų delegacija Maskvoje ap
lankė akademiką Sacharovą, kuris pana
šiai kaip ir vyskupas Steponavičius vien 

, tik adminstraciniu potvarkiu savo laiku 
buvo ištremtas iš Maskvos. Delegacija 
Sacharovui įteikė Gorbačiovui ir Religijų 
reikalu tarybai skirto laiško nuoraša..

.................................. ........ AK. D. Petrams

Birželio mėnuo čia pilnas įvairių švenčių.
Tai šv. Antanas visų viengungių pagelba — ypač 
mergaitės tikisi jo paramos rasti gerą berniuką. 
Šv. Jonas, kaip šventasis jis mažai čia minimas, 
bet kad jo sąskaiton daromi minėjimai su ge
rais ir šiltais išgėrimais, joninių laužai, balionai 
leidžiami į orą, valgomos "pipokos" — visa tai 
padeda prastumti jau j šaltą orą artėjantį laiką. 
Šiemet jau keletas dienų buvo gana vėsios, 
ypač naktį.

Taigi einu anksti rytą į darbą. Vėjas gana 
stiprus, švilpia ir norisi kiek giliau įlysti j švar
ko apykaklę. Gatvė beveik tuščia ir labai ma
žas judėjimas. Mažai kas šiuo laiku vaikšto. 
Dauguma gal dar tik keliasi iš lovos. Tačiau, 
kas dirba toli, nori ar nenori, tenka keltis anks
ti. Taigi, einu susitraukęs ir tvirtinu žingsnį, 
kad bent kiek sušilčiau.

Už kampo girdžiu kas tai švilpauja linksmą 
meiiodiją. Galvoju, kad tai tik fantazija. Kas 
čia šiuo laiku vaikštinės ir dar švilpaus... Gal 
sapnuoju, tačiau ne, garsas artėja ir dabar jau 
visai gerai girdžiu.

Mane pralenkia prastai apsirengęs juodukas. 
Ilgų kojų, ilgi žingsniai. Dabar jau kiek mažiau 
girdisi jo švilpavimas. Žiūriu rankoje jis ką tai 
laiko. Negali būti, jo rankoje nedidelė rožytė. 
Ne tokia iškilminga, kokios parduodamos šven
čių proga. Paprasta rožytė, bet jis ją laiko su di 
dele pagarba. Atrodo, kad čia tuoj kam įteiks 
nepaprasta proga. Iš tiesų jis sustoja prie super
mercado durų. Žmonių dar nėra, vienas kitas 
praeivis stovinėja prie durų. Pardavėjos tvarko 
kasų dėžutes. Reiškia greit prasidės prekyba.

Mano juodukas sustoja prie vienos pardavė
jos kasos dėžutės, jai įteikia su dideliu rimtu
mu rožytę, iškilmingai nusilenkia ir girdžiu, 
kad sako: "Dia dos namorados..." nenugirstu.
ką daugiau prideda. Mergička šypteli ir netiki. 
Priima rožę ir pasako "Obrigaaaada"...

Nežinau, ar jie buvo pažjstami, ar tiktai no
rėta prisiminti tą mylimųjų dieną, nesvarbu 
su kuo. Esu tikras, kad tiek jam, tiek jai tas 
šaltas ir vėsus rytas nuo to momento buvo ki
toks. Ir man, kuris tik pro šalį praėjau lyg ka
žin kas pasikeitė. Toji šalta pilkuma lyg staiga 
pragiedrėjo.

Jau keli metai praėjo nuo tos scenos, jau
nebegyvenu Sumaré kvartaluose, nebevaikštau 
per tas ramias gatves, bet kai ateina mylimųjų 
diena, kažin kodėl prisimenu tą vaizdą, tą pa
prastą žmogelį su rožele rankoje... Pagalvoju, 
kad gal laimė kaip tik ir glūdi tuose paprastuo
se dalykuose, kaip tos rožytės įteikimas nepa
žįstamai supermercado patarnautojai.

— MIŠIOS“
uz mirusius

HIPOLITĄ BARANAUSKĄ(VI.22) 
ONĄ PLVvČKAITYTE( 3 metei) 
JULĘ STANKŪNIENEI 1 metai) 
VLADZE JANUŠKEVIČIŪTEI I 
metai) j
bus atlaikytos liepos 5 d. I6 vėl.
N.S.das Dores bažnyčioje - C. Verde. : 

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI '

CHOPP -PIZZA- QUEIJOS - F RI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON i062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
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KEISTA, BET TAIP YRA
Genezareto žvejai Simonas ir Andrius 

niekad nebūtu galėję įsivaizduoti ir tikė
tis, kad vieną gražią dieną koks tai praei
vis ims ir vienu žodžiu pakeis visą ju gy- ‘ 
venimą. Perdaug konkretūs žmonės bu
vo, prityrę gyvenimo vargu, kad būtu 
galėję tokiai svajonei pasivesti ir pirmam 
pasitaikančiam patikėti.

O kas gi atsitiko? Praėjo Kristus ir ta
rė;

"Eikite paskui mane". Ir anuodu, pa
likę tėvą su vaitimi, samdinius ir žuvis, 
pasileido paskui Viešpatį.

Kitą dieną pamatj muitininką Levj — 
ir tam sviedė pasiūlymą: — "Ateik su 
manim".

Kristus ėjo statydamas savo karalystę. 
Gal jam reikėjo žvejų? O gal komercijos 
specialisto bei finansų ministério?

Turėjo jau prie pinigo palinkusį Judą
- kuriam, matyty iš Evangelijos, kitkas 
ir nerūpėjo. Betgi ir šį buvo pasišaukęs
- ir jam patikėjęs savo karalystės paslap
tis.

Tinkamiausias Kristui sekti, mūsų ma
nymu, būtu turėjęs - ir galėjęs — būti 
anas padorus jaunikaitis, kuris nuo pat 
vaikystės buvo užlaikęs visus įsakymus. 
Kristus, tiesa, juo susižavėjo, ir maloniai 
ji pakvietė; bet anas... nuėjo sau, nusimi
nęs — ir liko prisirišęs prie savo turtu.

Visas antgamtinis gyvenimas yra keis
tas, mums mažai suprantamas, paslaptin
gas. Tuo labiau pašaukimas. Mes ir čia 
dažnai... darytume kitaip.

"Kas būtu tikėjęs, kad tas padauža, 
tas pramuštgalvis, kurs mums neduodavo 
ramybės, vieną dieną imtų ir stotu i semi
nariją? — dažnai kalba kaimynai: ir ma
to, kad iš tikrųjų mokykloj yra net ge
resnių berniuku, kurie, tačiau, seminari- 
jon nestoja...

Pašaukimas, matyt, nėra kieno nors 
nuopelnas. Tatai ir pats Kristus primena 
"Ne jūs mane pasirinkote, o aš jus".

Pašaukimas — Kristaus dovana. Dova
na pačiam pašauktajam, dovana šeimai, 
parapijai, bažnyčiai, bendruomenei, iš 
kurios šaukiamas ir dėl kurios šaukiamas. 
Mat, kunigas "šaukiamas iš žmonių tar
po ir pastatomas dėl žmonių labo".

Kristus su mumis elgiasi tikrai nuosta-, 
biai: jis moka prisitaikyti prie mūsų žmo
giško silpnumo ir su netobulais įrankiais

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
i ■■■.........——— I merwi

MŪSŲ LIETUVA

Didžiai gerbiamai tautietei
DARIJAI KATAFAY

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
sūnui Tomui ir dukrai Anitai Pratali su šeimomis

Diakonas PETRAS \WKŠYS šventinamas kunigu Benediktbeuern!Vokietijoj) 
saleziečių seminarijc j 1967 m. birželio 29 dieną

nuveikti nuostabių daly (j. Negalime mes kunigą pasirinkti pagal
Per šventimus kunigas \ tiesa, įgauna mūsų skonį ar musu reikalavimus (kuni- 

nepaprastos galios: taciai\ o prigimtis ne- 93 tik Kristus šaukia.). Mes tik galime sa- 
pakeičiama — jis lieka ir ti iau su prigim- vVie 'r kituose paruošti pašaukimui tin- 
čiai būdingais trūkimais bl ydomis. Jis karną aplinką bei sąlygasjr, kaip pats 
galės prieš jas sėkmingai k i oti, jei jausis, Kristus ragina prašyti Pjūties Viešpatį, 
kaip apaštalai, kasdien Kri t aus šaukia- kad siustu daugiau darbininku j savo Pju-
mas. \ tį... Kun. petras Rukšys

t I................ . ..........■■ma .... ................. ................ . ..

COMERCIL /^XStoa.
BEBIDAS FINAS EiV \ ERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

ę V* j
X(j< WISKIES - CHAMf Į HES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 

XjWjÓVt* CERVEJAS - REEF. ( RANTĖS - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

7o< ° A 1 H
! ACEITAM-S j ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL

UžjGy X^SUcASAMENTOS, BATI / X>S. ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

<\ I ’ROGRAME SUA FESTA E

DEIXE AS t IDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rus 7 - . i 03140 - Fone: 215-6227 - Vila Zolina - S. Paulo
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MŪSŲ ŽINIOS
500 METU, JUBILIEJUS V. ZELINOJ 
Sv. Juozapo parapija paminės Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus iškilmes tą pa
čią dieną, kaip ir visi lietuviai su Popie
žium Jonu Pauliumi Romoj: sekmadienį, 
birželio 28 dieną, per 11 vai. mišias.

Sv. Kazimiero parapijoj tas pats minė
jimas bus 4 vai. po pietų.

LIETUVIAI USP STUDENTU

M Ū S IĮ L I E T U V A NR. 25 (2010) 1987.VI.25

Šio "ML"numerio
GARBĖS LEIDĖJA

KATA R INA RUKSIENĖ 
sūnaus kun. Petruko 20-ties metų kunigystės 
sukaktu vi u proga

Širdingai dėkojame kun. Petruko mamytei 
už paramą savaitraščiui ir širdingai sveikiname 
Jos sūnų. Redakcija ir Administracija

D
FESTIVALS

Kiekvienais metais, USP Universiteto 
medicinos studentai ruošia kermošių, 
pavadintą Festa das Nações, kuriame da 
lyvauja keletą tautybių, tarp jų ir lietu
viai. Lietuvių baraku rūpinosi Dr. Anta
nas ir Aida Šiauliai ir jų dukteris, Moni
ka, Graciela, Daniela ir Gisėlė. Jos pasta
tė, iš storo popieriaus, imituojant me
džio rastus, gražų lietuvišką namelį, pa
puoštą su gražiu dideliu vitražu. Buvo 
parduodami lietuviški valgiai, paruošti 
kun. Juozo Šeškevičiaus ir jo padėjėjų ii 
krupnikas, paruoštas p. Veros Tatarūnie- 
nės. Jame dalyvavo mūsų šokių grupės: 
"Aušra" ir "Rūtelė". Jų pasirodymas 
buvo entuziastiškai sutiktas ir šokiai bu- 
v./ verti gausais plojimo.

Kermošiuje buvo gaiima pamatyti ne 
mažas skaičius lietuvių. Lietuvių dalyva
vimas šiame festivale, iškelia Lietuvos 
vardą ir suartina brazilų ir lietuvių medi
emos studentus. Pelnas skiriamas to me
dicinos studentų klubo naudai..

PARQUE LITUÂNIA
Šio mėn. 22 d., Dr. Antanas Siaulys, 

BLB-nės Tarybos pirmininkas, Aleksan
dras Bumblis, Sąjunga-Alianęa pirminin
kas ir Jonas Tatarūnas, BLB-nės Tarybos 
narys, buv . priimti audiencijoje S. Paulo 
miesto Câmara Municipal prezidento, 
vereadoriaus Brasil Vita. Apsilankymo 
tikslas, paspartinti įteikto prašymo eigą, 
pakeisti Vila Zelinos vardą į Parque Li
tuânia. Pereitą savaitę, vereadoriui Brasil
Vitui buvo įteikta išsamus raštas, kruopš
čiai paruoštas BLB-nės pirmininko. Alek
sandro Valavičiaus, aprašantis Lietuvą, 
Vila Zeliną ir lietuvių imigraciją. Verea- 
dorius Brasil Vita yra labai palankus lie
tuvių prašymui bet teks S. Paulo miesto 
burmistrui, Jânio Quadros, nutarti apie 
šio prašymo patenkinimą. Kadangi bur
mistras yra užsienyje, reikės palaukti jo 
sugrįžimo, kad reikalas būtų išspręstas.

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS — Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė 

Sv. Kazimiero parapijos tikintieji

TUŠČIA VIETA UŽSTALĖJ
Tą vakarą apaštalai buvo labai liūdni. 

Ryte Kristus ant kalno su jais atsisveiki
no — ir įžengė į dangų. O jie liko vieni.

Susirinko, Mokytojo įsakymu, į pasku 
tinės vakarienės salą. Atėjo ir Jo Motina 
Marija, kitos moterys ir mokiniai.

Visų akys krypo j kertą užstalėj - kur 
Kristus pirmą kartą bene laužąs duoną. 
Vieta buvo tuščia.

Lauždamas duoną paskutinės vakarie
nės metu dieviškasis Mokytojas jiems 
įsakė: "Darykite tai mano prisiminimui”

Prisikėlęs iš mirties, vakarais jis dažnai 
ten sutelkdavo apaštalus ir su jais vėl da
lindavosi duona.

Bet dabar kertė užstalėj tuščia.
Ir Jo, Mokytojo, daugiau jau nebema

tys...
"Darykite tai mano prisiminimui.
Tai vienas jų turi sėstis j kertę, atkar

toti paslaptingus Viešpaties žodžius,lauž 
ti duoną ir ją dalinti. Žodžiu — reikia, 
kad kitas užimtų Jo vietą.

Veik instinktyviai visi kreipėsi į Petrą 
laukiančiu, maldaujančiu žvilgsniu. Juk 
prieš kiek laiko jam Kristus pasakė: "Tu' 
ganysi mano avinėlius, ganysi mano ave
les... Stiprink savo brolių tikėjimą" Ir 
dar anksčiau jam kalbėjo: "Ant tavęs, 
Petrai, kaip ant tvirtos uolos, pastatysiu

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

KUN. PETRĄ RUKŠl
kunigystės šventimu 20-tų metinių proga(1967.VI.29), 

linkėdami ir melsdami sveikatos, ištvermės, uolumo
ir visų kitų Šventosios Dvasios dovanų 

jam pačiam ir jo aptarnaujamiem tikintiesiem.

savo bažnyčią".
Petras atsisėdo Kristaus vietoj - ai 

kartojo dieviškuosius žodžius, laužė duo 
ną ir... dalijo Kristų. Davė Jį Jonui, An 
driui, Jokūbui...; ant ištiesto deino mai 
dingai Jį priėmė Marija...

Prabėgo beveik du tūkstančiai metų
Ir šiandien, kur tik krikščionys susiren 

ka — tamsiose katakombose ar puošniose 
bazilikose, vyskupo katedroj ar užmiršti- 
misionieriaus skurdžioj koplytėlėj, 
ten, nuo ano Šeštinių vakaro, vis yra 
vienas, kurs užima Kristaus vietą

O su juo ten atsiranda ir pats Kristus
Kaip nyku būtų, jei kerte turėtu nki 

tuščia - jei neatsirastų, kas už stam 'ižm' 
tų Kristaus vietą.

Ten nei Kristus neateitų
Salesisu

VEIKLOS KALENDORIUS 
Birželio mėnuo:

— 28: Lietuvos Krikšto Jubiliejaus iš 
kilmingas minėjimas Vilniuj ir Romoj, 
arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacija 
šv. Petro bazilikoj Romoje; šv. Kazimie 
ro parapijoj Jubiliejinių Metų programa, 
jungiantis su viso pasaulio lietuviais Jubi 
liejaus šventime.

CURSO
AUDIOVISUAL

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