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"KASDIEN LANKAU JŪSŲ TĖVYNĘ.,."
Vatikano dienraštis "L'Osservatore R o- * 
mano" italu, kalba, o jo savaitraštinės lai- 
dos įvairiomis kalbomis daug rašė apie £ 
Lietuvos krikščionybės iškilmes Romoje

Vatikano dienraštis "L'Osservatore 
Romano" Lietuvos krikščionybės sukak- Į 
ties iškilmes Romoje plačiai aprašė net 
dviejuose numeriuose. 1987 m. birželio Í 
30 — liepos 1 dienos laidoje pirmame 
puslapyje didelėm raidėm paskelbė per 
visą puslapį: "Arkivyskupas Giorgio Ma- 
tulaitis-Matulewicz yra dovana K. Ben
drijai ir lietuvių tautai sukaktuviniais 
metais". Antrinė antraše: "Jonas-Paulius 
II šešių šimtmečių krikšto sukakties šven
tėje baltiškos tautos ir buvusio Vilniaus 
ganytojo beatifikacijoje".

Prie nuotraukos pamaldų, kurias laikė 
pats Šv. Tėvas Sv. Petro bazilikoje, įdėta~ 
jo kalba su antrašte "Kasdien lankau sa
vo maldose jūsų tėvynę...". Tęsinys tos 
kalbos nukeltas j 4 ir 5 puslapius, kurie 
skirti iškilmių aprašymui bei Šv. Tėvo 
kalboms, pasakytoms lietuviams, ir nuo
traukoms.

Pirmame puslapyje taipgi įdėta Šv. “I ė- 
vo kalba, pasakyta birželio 28 d. per 
"Viešpaties angelo" apeigas. Prie tos kal
bos pridėta Aušros Vartų Marijos paveiks
lo nuotrauka ir antraštė: "Aušros Vartai 
Vilniuje — vilties ženklas'' (Vilnius visur 
rašomas lietuviškai). Vienoje tų nuotrau
kų matyti lietuvaičiu laikoma ilga juosta 
su įrašu: "Christianita -- Fortezza Litua-

ROMA - šv. Petro aikštė: Kanados lietuvaitės su plakatu, kurio įrašas yra: „Cristia- 
nitą - Fortezza Lituana". (Krikščionybė - Lietuvos stiprybė). Fone matosi palai
mintojo arkivysk. Jurgio Matulaičio portretas — standardas,

na" ("Krikščionybė — Lietuvos stiprybė'/ 
šūkis, paruoštas Toronte ir atgabentas 
Romon).

Tarp astuonių nuotraukų, pačiame 
puslapio viršuje, matyti nuotrauka vys
kupo, parpuolusio prie Šv. Tėvo kojų. 
Tai Telšių vyskupas A. Vaičius, dėkojan- 
tis Jonui-Pauliui II už jo didelį palanku
mą sovietinę priespaudą kenčiančiai Lie
tuvai. Jj savo rankomis paima Sv. Tėvas 
ir apkabina.

Šv. Tėvo telegrama
"L’Osservatore Romano" 1987 m. 

liepos 2 d. laidoje, pirmame puslapyje, 
išspausdinta Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
telegrama arkivyskupui L. Poviloniui 
Kaune lotynų kalba ir pastarojo atsaky
mas taip pat lotynų kalba. Tai šv. Tėvo 
sveikinimas lietuvių tautai jos krikšto 
600 metų sukakties iškilmių proga.

Pažymėtina, kad telegramos tekste 
žodis Baptism! (consociantes in sollemni 
Lituaniae Baptismi commemorationej 
rašomas be kabučių, nors itališkuose ir

rašomas kabutėse. Matyt, tose Raibose tjjs ir nuotrauka. Palaimintojo pavardė 
norima pabrėžti, kad krikštijamas ne kraš-antraštėje rašoma Matulaítis-Matulewicz, 
tas, ne tauta, o paskiri asmenys. Lietuvių teksto — pradžioje "Jurgis Matulaitis 
kalboje kabutės rodytų, kad kalbama apie(Matulewicz)", o vėliau tik "Matuiewicz.
netikrą, suvaidintą krikštą. Dėl to jos čia 
nerei kalingos.

Šalia dienraščio "L'Osservatore Roma
no", Vatikanas leidžia tuo pačiu vardu 
savaitraščius angių, vokiečių, prancūzų, 
ispanų, portugalų, lenkų kalbomis. Viso
se laidose buvo daug rašoma apie Lietu
vos krikščionybės sukaktį ir jos iškilmes 
Romoje. Pavyzdžiui, angliškos laidos 
1987 m. birželio 29 d. pirmame puslapy
je įdėtas Aušros Vartų Marijos .paveikslas 
Vilniuje (rašo lietuviškai) ir apaštalams 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II laiškas Lietu
vos vyskupams, kurio tęsinys užima an- ■■ 
trą ir trečią puslapius. Pridėtos dvi ilius
tracijos — lietuviško kryžiaus ir Lietuvos 
globėjo šv. Kazimieru (1749 m. graviūra/

Ketvirtame ir penktame puslapyje iš
spausdintos Šv. Tėvo kalbos ir pridėta 
iliustracija - senoviškas Vilniaus vaizdas.

Žemutinėje puslapių dalyje išspausdin-

Kitame "L'Osservatore Romano" an
gliškos laidos numeryje būtent 1987 m. 
liepos 6 d., 6,7, ir 8 puslapiai paskirti 
Šv. Tėvo kalboms Lietuvos krikšto sukak
ties ir Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
proga. Stambi antraše skelbia: "Arkivys
kupas Matulaitis yra dovana K. Bendrijai 
ir lietuvių tautai sukaktuviniais metais". 
Pridėtos penkios iškilmių nuotraukos, 
kurių viena su šūkiu "Christia^-ta — For
tezza Lituana". Šiuose puslapiuose varto
jama lietuviška pavardė — Jurgis Matulai
tis.

Kitų kalbų laidose buvo skelbiama 
maždaug ta pati medžiaga. Be to, Vatika
no radijas daugeliu kalbų transliavo in- 

' formacijas apie Lietuvos krikščionybės 
iškilmes.

Dienraštis "L'Osservatore Romano" 
1987 m. birželio 30 — liepos 1 d. laidoje, 
šalia Šv. Tėvo kalbos lietuviams audien-

angliškuose tekstuose tas žodis daug kur ' Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

otpgra- cijoje išspausdinta ir įo kalba lenkų mal-
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dininkų grupei, atvykusiai į Jurgio Matu
laičio beatifikacijos iškilmes, nes šis pa
laimintasis ilgą laiką studijavo ir darbavo
si Lenkijoje. Lenkų audiencijoje dalyva
vo vyskupai — kardinolas H. Gulbinowícz 
iš Breslaujos, Kielčų vyskupas S. Szy- 
mecki su savo pagalbininku M. Jaworski, 
Balstogės administratorius mons. E. Ki- 
siel, Lomžos vyskupas J. Paetz, Sandomi- 
ro-Radomo vysk. E. Materski su savo pa
galbininku M. Zimalak, Lodzės vysk, pa
galbininkas B. Bejze. Kartu su jais daly 
vavo gausūs vienuoliai marijonai su vy
riausiu vadovu kun. D. Petraičiu ir atsto
vės Eucharistijos tarnaičių vienuolijos 
įsteigtos arkiv. Jurgio Matulaičio.

vos katalikų
PAREIŠKIMAS

Mes, Klaipėdos miesto ir visos Lietu
vos katalikai, 1961 m. savo lėšomis pa 
sistatėme Taikos Karalienės bažnyčią, 
200 mz gyvenamą namą ir 3 garažus. 
Tais pačiais metais, dar nepradėjus ja 
naudotis, N. CHRUŠČIOVO įsakymu, 
bažnyčia su minėtais pastatais iš mūsų 
buvo atimta ir paversta koncertų sale. 
Esame nuskriausti, nes niekuo nenusi- 
kaltome. Bažnyčią statėme su valdžios 
leidimu. Dabar neturime kur melstis. 
Mūsų turima bažnytėlė yra 12 m. pločio 
ir 22 nx ilgio. 48 rrr užima prebiterija, 
216 irr lieka tikintiesiems. Mes joje ne- 
telpame: vieni alpsta nuo tvankumo baž
nyčioje, kiti priversti kaitroje, šaltyje ir

vavo arkivyskupas L. Povilonis, dalyvaut 
jant ir kitų tikybų atstovams. Pasak so
vietinės spaudos (“Gimtojo krašto“, 
“Valstiečių laikraščio“), centrinėse iškil
mėse dalyvavo Latvijos kardinolo atsto
vas — jo pagalbininkas vysk. Janis Caku
lis, ortodoksų atstovas — Maskvos pa
triarchato užsienio reikalų skyriaus pirm. 
Minsko ir Gudijos metropolitas Filaretas, 
Vilniaus ortodoksų Šv. Dvasios vienuoly
no vietininkas archinąndritas Nikita, Es
tijos evangelikų liuteronų atstovai — vice- lietuje stovėti lauke, klauptis ant snie- 
probstas Titas Salumiae ir pastorius Ha
ras Halasté.

Pažymėtina, kad pamaldose dalyvavo 
Sov. Sąjungos Religijų reikalų tarybos

guotu ir purvinu šaligatvių, įrengti galin
gi ventiliatoriai kelia didžiulį triukšmą. 
Langai žiemą ir vasarą atidaryti, nuo 
skersvėjo žmonės dažnai suserga.

Žodis lenkams
Minėtasis savaitraštis išspausdino itališ

kai Šv. Tėvo kalbą lenkams maldininkams, 
dalyvavusiems audiencijoje 1987 m. bir
želio 29 d. Šv. Tėvas, paminėjęs Lietuvos 
krikščionybės sukakties ir Jurgio Matu
laičio beatifikacijos iškilmes, pabrėžė, 
kad pastarasis yra didis lietuvių tautos ir 
Kristaus Bendrijos sūnus, susijęs su savo 
tauta gimimu ir tarnyba. Jis taip pat bu
vęs surištas su Lenkija bei jos K. Bendri
ja, ypač su kai kuriomis jos vyskupijomis.

pirm. Konstantinas Charčevas, jo įgalio
tinis Lietuvai Petras Anilionis, Austrijos 
pasiuntinybės Sov. Sąjungoje I sekr. T. 
Maieris-Chartingas, Lenkijos seimo atsto
vas Kazimieras Moravskis.

Prieš įžengiant šventovėn, buvo pašven 
tintas sukaktuvinis medalionas, kurį su
kūrė skulptorius Vladas Vildžiūnas, pa
gamino Vilniaus “Dailės“ įmonė. Jame 
vaizduojami septyni lūžtantys kryžiai, 
primenantys sunkų krikščionybės kelią 
Lietuvoje.

1939 m. Klaipėdoje gyveno apie 
60.000 gyventojų, o veikė 5 bažnyčios. 
Kai 1961 m. buvo statoma bažnyčia, gy
veno apie 80.000 gyventojų, o dabar 
jau gyvena 200.000. 1961 m. uždarius 
bažnyčią Nidoje ir Juodkrantėje, Klaipė
doje ir jos apylinkėse buvo apie 130.000 
katalikų.

Iki šiol dėl Klaipėdos Taikos Karalie
nės bažnyčios gražinimo buvo kreiptasi:

1. 1974 m. pasiųstas pareiškimas su 
virš 3.000 parašų Religijų reikalų komi-

Atpasakojęs palaimintojo Jurgio Matu
laičio biografiją, Šv. Tėvas kvietė lenkus 
maldininkus melstis už Lietuvos K. Ben
driją, kur esanti susijusi per ištisus šimt
mečius su Lenkijos K. Bendrija, melstis 
už “mūsų brolius lietuvius, kreipiant sa- ' 
vo širdis ir mintis ypač j Aušros Vartų 
Madoną“. M.
KRIKŠČIONYBĖS SUKAKTIS

VILNIUJE

Pamaldų metu buvo išklausyta Šv. Té- teto pirmininkui KUROJEDOVUI. 
vo telegrama, atnaujinti krikšto įpareigo
jimai, pers kaityta pasiaukojimo malda.

Tuo pat metu vyko sukakties pamal
dos kitose penkiose Vilniaus šventovėse. 
Šv. Teresės šventovėje dalyvavo Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas prel. A. Gu
tauskas, Šv. Mikalojaus - Panevėžio vys
kupijos valdytojas prel. K. Dulksnys, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo — vysk. J.Preik
šas. Pamaldos lenkų kalba buvo laiko-

2. 1979 m. kovo mėn. — pareiškimas 
Aukse, tarybos prezidiumo pirmininkui 
L. BREŽNEVUI ir KUROJEDOVUI su 
10,241 parašu.

3. 1979 m. spalio mėn. -- pareiški
mas L BREŽNEVUI ir KUROJEDO
VUI su 148. 149 parašais.

4. 1980 m. pareiškimas L. BREŽNE
VUI ir KUROJEDOVUI su 600 parašų.

Kai 1987 m. birželio 28 d. Romoje 
laisvojo pasaulio lietuviai minėjo Lietu
vos krikščionybės 600 metų sukaktį, va
dovaujant pačiam Šv. Tėvui, okupuotos 
Lietuvos tikintieji tą sukaktį šventė Vil
niuje — krikščionybės lopšyje. Pamal
doms Šv. Petro ir Povilo šventovėje vado-

" Dr. Jonas Nidporciukas
7 Dr. Paulo R. Niciporeiukas

RuaCąp. Pwslieeo Cham, 1206 - lo and.
V. Pradente - Fone: 273-6696

mos Šv. Rapolo šventovėje, kurioje daly
vavo vysk. V. Michelevičius, ir Šv. Dva-

5. 1981 m. birželio mėn. 3-jų asme
nų delegacija lankėsi komunistų partijos

sios šventovėje — su vysk. V. Sladkevičių- centro komitete ir Religijų reikalų tary-
mi priešakyje.

Tėviškes Žiburiai
boję.

6. 1981 m. antrą kartą 10 asmęny_de-

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cmnçaí. 

Minj-sómbrinhas. tipo italiano e Aíemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho SarradasdiM • V. Prudente • Fone: 274XJ67”
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legacija lankėsi RRT.
7. 1982 m. pasiųstas pareiškimas L. 

BREŽNEVUI ir KUROJEDOVUI su 
21.033 parašais.

8. 1982 m. pasiųstas pareiškimas L. 
BREŽNEVUI.

<

9. 1982 m. trečią kartą 10 asmenų 
delegacija lankėsi Maskvoje RRT.

10. 1983 m. pasiųstas pareiškimas 
ANDROPOVUI ir KUROJEDOVUI su 
22.539 parašais.

11. 1983 m. ketvirtą tartą 10 asmenų 
delegacija lankėsi RRT Maskvoje.

12. 1984 m. pasiųstas pareiškimas K. 
Černenkai ir kurojedovui su
11.102 parašais.

13. 1984 m. pnektą kartą 4 asmenų 
delegacija lankėsi Maskvoje RRT.

14. 1984 m. šeštą kartą 3 asmenų de
legacija lankėsi Maskvoje RRT.

15. 1985 m. sausyje septintą kartą 3 
asmenų delegacija lankėsi Maskvoje RRT.

16. 1985 m. gegužės men. 8 kartą 4 
asmenų deiegacija lankėsi Maskvoje.

17. 1985 m. gegužės mėn. karo vete
ranai ir dalyviai pasiuntė pareiškimus 
GORBAČIOVUI ir Religijų reikalų tary
bai.

18. 1985 m. Klaipėdos tikintieji pa
siuntė M. GORBAČIOVU i pareiškimą 
su 1135 parašais.

19. 1986 m. pasiųsti pareiškimai TS
RS Ministrų tarybos pirmininkui ir Reli
gijų reikalų tarybai su 10.501 parašu.

20. 1986 m. devintą kartą tikinčiųjų 
delegacija lankėsi Maskvoje RRT.

Kelinti metai siūloma rekonstrutuoti 
ir keliais šimtais metrų padidinti dabartį 
nę bažnytėlę. Su tokiu pasiūlymu mes 
nesutinkame, nes galime likti be jokios 
bažnyčios. Tokios rekonstrukcijos tęsia
si labai ilgai: Dramos teatrą Klaipėdoje 
rekonstruoja jau šešti metai. Mokytojų 
namus — apie 10 metų ir t.t. Dar kartą 
kartojame: rekonstruoti bažnytėlės ne
leisime. Atplaukę žmonės iš visų konti
nentų, matydami musų padėtį ir mums 
padarytą skriaudą, stebisi tokiu valdžios 
elgesiu.

Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus 
proga prašome atitaisyti mums padary- - 
tą skriaudą ™ grąžinti musų pasistatytą 
bažnyčią arba tokią pat pastatyti. Prašy
sime ir rašysime, kol .mums padarytoji 

jcURSO Į 
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skriauda bus atitaisyta. Tai daryti mus 
verčia gyvenimo sąlygos.
Klaipėda, 1986 m.

Po pareiškimu pasirašė:
Vilniaus arkivyskupijoje ~ 507 tikin

čiųjų, Kauno arkivyskupijoje — 2313 ti
kinčiųjų. Panevėžio vyskupijoje — 6600 
tikinčiųjų, Telšių vyskupijoje — 1259 ti
kinčiųjų, Kais'iadorių vyskupijoje — 
2342 tikinčiųjų, Vilkaviškio vyskupijoje 
— 7706 tikinčiųjų.

ŽINIOS IŠ VIENOS
JAV DELEGACIJA VIENOJE REIKA-. 
LAUJA RELIGINĖS LAISVĖS LIETU
VOS KATALIKAMS

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad liepos 9 d. JAV delegacija Helsinkio 
susitarimų peržvalgos konferencijoj Vie
noj ragino sovietus atitaisyti Lietuvos ka
talikų būklę.

JAV ambasadorius Samuel Wise Vie
noje pabrėžė, tad kunigai ir LKB Kroni
kos šalininkai Lietuvoj yra "sistemingai 
persekiojami". Jis ypač iškėlė kun. Alfon
są Svarinską, kuris 1983 m. buvo nuteis
tas 7 metams lagerio ir 3 metams trem
ties už "anti-sovietinę propagandą". Ir 
kunigus Sigitą Tamkevičių ir Joną Matu
lionį, kuriuos ištiko panašus likimas.

JAV ambasadorius tvirtino, kad sovie
tai sąmoningai tebeapriboja seminarijos . 
studentų skaičių, atkreipdamas dėmesį į 
faktą, kad 114 bažnyčių Lietuvoj yra be 
kunigų. Jis teigė, kad sovietų valdžia irgi 
varžo vaikų katekizaciją ir religinės spau
dos gaminimą bei platinimą.

Pareiškimas Vienos konferencijoj seka 
JAV Senate pravestą rezoliuciją dėl Lie
tuvos Krikšto 600 m. sukakties. Rezoliu
cija paremia už tikėjimą persekiojamuo
sius lietuvius ir reikalauja, kad sovietai 
įgyvendintų savo žmogaus teisių įsiparei
gojimus.

SALZBURGO GUBERNATORIUS PRO
TESTUOJA LIETUVOS JUBILIEJINĘ

BLOKADĄ
Š.m. liepos 9 d., Salzburgo provincijos 

gubernatorius Wilfried Haslauer, įteikė 
sovietų ministrų tarybos premjerui Niko
lai Ryzhkovui memorandumą, kuriame 
buvo išreikštas nusivylimas tuo, kad 
Salzburgo katalikai negalėjo nuvykti j Vii 
nių atšvęsti 600 m. Lietuvos Krikšto su
kaktį kartu su Lietuvos katalikais. Rem
damasis 1970 m. pasirašyta Salzburgo- 
Lietuvos draugystės sutartim, Haslauer 
kvietė Ryzhkovą paremti Salzburgo žy
gius už įkalintus Lietuvos kunigus.

ISPANIJOS DOMESYS LIETUVA
Ispanijos delegacija Vienoje, užgirda- 

ma Lietuvių Katalikų Religinės Šaipos 
suteiktas Lietuvą liečiančias informacijas, 
užsisakė daugiau dokumentinės medžia-
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gos apie žmogaus teisių pažeidimus oku- 
puotoj Lietuvoj. Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa pasiuntė specialiai paruoštą 
informaciją ispanų kalba, kurią yra at
spausdinusi ir platinusi ispaniškai kalban
čiuose kraštuose bei rajonuose JAIAbėse.

(LIÇ)
GRIŠKEVIČIUS SUSIRŪPINO PER 
LĖTU LIETUVOS RUSINIMU

Lietuvos KP vadovas P. Griškevičius 
susirūpino, kad Lietuva per lėtai rusina
ma. Šis rūpestis nedviprasmiškai išreikš
tas kovo 13 d. Lietuvos KP CK VI ple
nume jo padarytame pranešime, kurį ko
vu 14 d. išspausdino Tiesa. Plenumo dar
bą prižiūrėjo TSKP CK "atsakingas dar
buotojas" N. Leonovas.

Lietuvos rusinimą Griškevičius, pagal 
sovietinį žargoną, vadina "internaciona
lizmo procesu". Jį papiktino faktas, kad 
daugeliui ministerijų ir žinybų vadovau
ja lietuviai — nėra nė vieno "nevietinės 
tarybos atstovo". Pedagogai kalti, kad 
"dalis besimokančių neturi nacionali
nių santykių sferoje aiškaus klasinio su
pratimo", t.y. negalvoja sovietiškai.

Susirūpinimą Griškevičiui kelia ir lie
tuvių religingumas: "Metai po metų dva
sinę seminariją papildo Prienų, Vilkaviš
kio ir Ignalinos rajonų, Kauno miesto 
abiturientai. Jau daugelį metų aktyviai 
reiškiasi dalies Vilniaus, Šiaulių, Švenčio
nių rajonų gyventojų religinės nuotaikos"

Rusinimo politiką atvira nagrinėja ir 
LKP CK žurnalas Komunistas (1986, 11 
nr.). Latvių, estų ir lietuvių nuošimčių 
mažėjimas savo tėvynėse taip aptariamas: 
"Daugelio nacionalinių ir teritorinių da
rinių gyventojų sudėtis, jų įsikūrimo me
tu buvusi vienalytė, tapo daugianaciona-' 
line". Komunistas pareiškia, įog rusini
mas plėsis ir gorbačiovinėje Sovietų Są
jungoje: "Didumos respublikų... daugia- 
tautiškumas, kaip jau buvo pažymėta, 
didėja ir didės toliau. Pavyzdys — Ignali
nos, Mažeikių ir kai kurie kiti rajonai. 
Vien per laikotarpį, praėjusį nuo 1959 
m. gyventojų surašymo, kitų tautybių 
gyventojų skaičius respublikoje padidė
jo 106 tūkstančiais. Kita vertus, daug 
lietuvių gyvena kitose sąjunginėse respu
blikose, ypač naujai įsavinamuose rajo
nuose".

Pastangas pasipriešinti rusinimui bei 
nutautinimui Komunistas vadina "nacio
nalistiniais prietarais", "nacionaliniu ri
botumu, pasipūtimu", "prietarais". "To
kios ateities perspektyvos Lietuvai Gor
bačiovo "atviroje", "demokratiškoje vi
suomenėje".

(ELTA)

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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STASYS YLA !M EróSTACS JOSValančiaus tipo vadas -
Arki v. Jurgio Matulaičio 
vieta atgimstančioj tautoj

VIENUOLIJA — ŽMONIŲ IR DIEVO
Ms KŪRINYS

Matulaičio suburtu seselių sukaktis*

G

(Tęsinys)
Štai tas asmuo, kuris šią vienuoliją kūrė 

ir jai naujus kelius nubrėžė, jai savo dvasią
perdavė. Ar toji dvasia, virpanti ir nerami, 
neženklina gyvo, realaus, dinamiško žmo
giškumo ir kartu įkvėpto, pačios Šventosios 
Dvasios balsu reiškiamo dieviškumo? Šian
dien, kai šį asmenį pati Bažnyčia leidžia va
dinti Dievo tarnu, mums berods lengviau 
suprasti, jog ir jo kūrinys nėra tik sociolo
ginis laiko reiškinys, bet ir Dievo planu pa
darinys. Dievas veikia laike, per parinktus 
žmones, ir būna laimingiausias atvejis, kai 
tie žmonės atsako į laiko uždavinius ir savo 
kietom, kartais kruvinom rankom ritina ak
menis iš kelio į Dievo nurodytus, laiko rū
pesčiais paženklintus planus.

Tokių Dievo žmonių kūriniai prašoksi a 
laiką, nes jie apžvelgia daug plačiau, ap
čiuopia dalykus daug taikliau, negu socio
logai natūralistai ir organizatoriai pragma- 
tistai vien sava, nors ir genialia išmintimi. 
Matulaitis užbrėžė šiai vienuolijai ir visai 
katalikiškai Lietuvai tokius organizacinius 
uždavinius, kurie ir šiandien tebėra aktua
lūs. Kai Matulaitis kūrė šią vienuoliją, tie
sa buvo skaldoma ir iškraipoma. Dievas bu
vo neigiamas, dora atmetama. Gyvenimą 
audrino naujos revoliucinės bangos. Jaunų 
studentų galvose siautėjo chaosas ir brendo 
anarchija. Tie jauni žmonės, apžėlę gaurais 
ir barzdom, suveltais drabužiais, permirkę 
alkoholio kvapu, pagal Dostojevskį, labiau 
atrodę "biesai” nei žmonės. Kitas rusų tol
regis Solovjovas tuo metu naują kryptį įvar
dino Antikristo dvasios vardu. Matulaitis 
pats skaitė laiko ženklus ir jam atrodė, jog 
vienintelis gydymas tėra šis: diegti stiprią, 
atnaujintą kristinę dvasią ir kurti tos dva
sios puoselėtojų branduolius.

Ar Matulaitis pramatė, jog toji antikris- 
tinė Rusijos dvasia nesustos ties Rytų Vaka
rų ribomis? Ar jis jautė, kad toji dvasia 
greit neišnyks — ieškos naujų aukų ir nau
jų kraštų, jeigu ne tom, tai kitom formom? 
Ar jis įžvelgė pavojų net Amerikai, kuri, 
atsilikdama nuo Europos dvasinės raidos

Y V OS KRSKŠČIOMl AKOSIOS DVASIOS METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

— "Tėve musų", "duonos musu", "kaltes musu" — 
šitie trys dalykai visiems būtini ir visų turtas: 
patys vertingiausi — Tiesa, Gėris, Grožis, Dievas, 
kasdieniai -- oras, žemė, duona, laisvė,
ir kalti visi mes esam — bent jau aplaidumu,
Šitai turi būti visų nuosavybė, . ,ti.
visa kita — gali būti "mano",
— "Tavo vardas", "Tavo valia", "Tavo karalystė": m <= n
žmogui reikia lygiuotis, temptis, augti
prie to, kas yr& aukščiau, giliau , tikriau. ir nepradėjus
Žmogui reikia siekti, kultūrinti, i CkfRUSOlOVO jsakymi
išbaigti pradėta Dievo kūrybą, 
žmogui reikia derintis, paisyti, įsiklausyti, ? c
kad nesugadintum Dievo duoto ritmo, plano, perspektyvos.
— "Atleidžiu ir man atlsiesk, Dieve" — 
matas vienodas sau ir kitiems.

' : • IV i ' | .‘ -.t j ? I f ■ t • ■' • y./; ■’ ’ 1 ■ t ■ ’ i Z * * / ’ ” ' ‘ ‘ ’ I . X
— Pagundų bus, bet į pagundą lįsti nenoriu.
— Piktas pančioja grandinėmis, pūdo iš vidaus, 
suriša rankas, pakinko j svetimą lažų. — 
"Gelbėk Dieve", nes niekas kitas išgelbėt negali.
Amen — taip tegu ir būna, tebūna. .ct • • . f ’ X

. ■■■''.'T- guoi;; H purvinu ■ Ių, rengti ga»m-
N Laimingas išmokęs — atmintinai — vaikystėje — 
visam gyvenimui — tikėjimo — gyvenimo — ir maldų — formules.
Kaip gramatikos taisykles, kaip daugybos lentelę, 
kaip įskaitomą ir be klaidu raštą, kaip mandagumo dėsnius. 
Ir gražu, kai kalbam tas m a i d a s: bažnyčioje, namie — 
kas rytas vakaras, sunkią ir laimingą valandą, 
ir prisimename dažnai — kaip gyventi reikia.
Bet gražūs maldos žodžiai ne visada patenkins Dievą, 
automatiškai stebuklu nedarys, nepakeis žmonių, 
pasaulio tvarkos ar netvarkos, nepavaduos pareigose musu, 
nenuties kelio į rojų ar laimę žemėje, 
ar į dangų po mirties. - s ;
Dažnai kartojamos guli tapti beprasme nuobodybe, 
ir nuolat trukdys nepamaldžios pašalinės mintys...
Reikia Dievui pasakyti savo žodį, : -;• <
plaukiantį iš savo širdies 
ir išreiškiantį savus reikalus:
"Tau ačiū , Dieve", "aš labai pavargau",
"man labai skauda širdį", "aš jau pykstu",
"nebegaliu daugiau", "ir ko jie iš manęs dar nori? ", 
"nesuvaldau savęs", "padėk visiems mums, Viešpatie"..
Puošia gėlių žiedais 
iš žalumynu pinamus vainikus mergaitės — 
supinkim savus žudžius 
j motulės išmokytus poterius. ’ • • ' , v r L'' ' ’ f '‘ •' ■ /K ■ c* i- ■ ’ i h L. •: * • rt* ]•. •_. k v . ■ i trt. į » j .. • •. i n I.

Yra taip g y v o n an č i u

□ ~ O ar yra gyvu žmonių, kurie šitaip gyveno?
Gal tai tik schema, sugalvota kitiems? — negyva? — negalima?

bent 60-70 metų, atsidurs ano meto Rusijos 
padėty? Kodėl jis skubėjo perkelti į Nau
jąją Žemę savuosius marijonus, kurie vėliau 
trauks paskui save ir Šias seseles?

iffMgiiremtiffn Ulin

Lietuviškos spaudos rėmėjai

— Žmonijos istoriją galima padalyti į tris epochas:
Kuriančio Tėvo laikus,
Gelbsti nči ò K r i st a us metus
ir į gyvenimą Šventojoje Dvasioje.

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI ĮRAŠYDAMI JUOS | KULTŪRINI KAZĮ MlERINI FOND$
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KŪRIBINGI AUSI AS MŪSŲ EGZILÉS& 
LAIKOTARPIS $

i?Tai pajėgiausi dešimtmečiai, tarp 
1945 ir 1985 metu, kada lietuviškos ku.l£ 
cūros brandinime reiškėsi dar Lietuvoje >> 
kultūrines aukštumas įkopę kūrėjai ir > 

□irmoji po ju karta, išeivijoje pražydėjusi> 
□et giliai įleidusi šaknis lietuviškoje są
monėje.

Apie musu pokario išeiviją kalbant, 
tai ji išei vijų istorijoje lig šio! yra kone 
vienintelė ta prasme, kad okupacijos ir 
gulagu grėsmėje iš tėvynės pasitraukė 
daugiau negu pusė tuometiniu pirmaei
liu rašytoju, muziku, dailininku, lituanis 
tikos mokslininku- Tokios ankstesnės 
politinės ir nepolitinės išeivijos nei savo 
procentine gausa, nei ištvermingumu lai
ke dabarties lietuviams neprilygo, jokiu, 
jaunesniu kūrybiniu kartu svetur neišau
gino. Šiandien mūsiškė išeivija turi tai, 
ko kitu tautu ankstesnės išeivijos neturė
jo.

xw W W WW WW W^W w w

Sveikmame ,i

fe.~.

gimtadienio progafVIII.15 d.) rè
linkėdami daug laimės, geros sveikatos ir <$< 
gausios Dievo palaimos. Mes visuomet Jus 
prisimenam ir esame drauge su Jumis.

Geny Ža r kaus kaitė - zg
Stasė ir Juozas Vai učiai

vo, kiek išaugo išeivijoje. Štai jos: Neįmanomas šiandien tėvynėje būtu
Skrupskelytė, Gražytė-Maziliauskienė, r t0|<s daugiatomis akivaizdžios istorinės 
Kelertienė, Cipliauskaitė, A. Liulevičie- r architektūrinės reikšmės veikalas kaip 
nė, Valiukėnaitė, Staknienė, Vasiliauskie3ron!aus Kviklio "Lietuvos bažnyčios", 
nė, Barünaité-Wileke, Ž. Bilaišytė, Stan 
kus-Saulaitytė ir kitos. Net ir Lietuvoje 
šiandien šios srities moteriškųjų turbūt 
tiek nėra, o nepriklausomybes laikais, 
galima sakyti, tokiu nepriaugo, o išeivi
joje ju gausa net malonu pasidžiaugti.

Musu muzikinės raidos laikrodis pa-

Ir dvidešimtame amžiuje 1945-1955 
metu dešimtmetis butu buvęs visai be 
grožinės: lietuviu literatūros, jei ne Vaka
ru Europoje tada klestinti mūsiškė gro
žinė literatūra. Lietuvoje tuo dešimtme
čiu, galima sakyti, beveik be išimčių to-, 
kios literatūros visai nebuvo. O kai 1969

Kai kitu tautu buvusios emigracijos 
po trisdešimties metu ir kultūrine, ir vi
suomenine prasme tiesiog išblėsdavo, tai 
mes ir po daugiau kaip keturiasdešimt- 
metu visai neblogai laikomės. Išsiskyrė
me iš visu kitu ir sugebėjome net išeivi
joje užaugusius gera Goūmi palenkti lie
tuviu kultūros interesui.

Jau pirmajame pokario désímÚT^tyje 
išeivijos literatūroje prasiskleidė dar ir 
dabar kūrybinga žemininku - lankininku 
karta. Lietuviu literatūrinė istorija neap
sieis be "žemės" antologijos, be "Litera
tūros lankų" vaidmens. Neapsieis ir be 
Nykos - Niliūno, Nagio, Šlaito, Katiliš
kio, Škėmos, Barono, Landsbergio ir vi
so spiečiaus amžiumi jiems artimu vyriš
kiu ir moteriškių.

Visas pulkas jau išeivijoje susiforma
vusiu literatūros mokslininku kritiku 
tai kone stebuklas — net tie broliški lat
viai ir estai to mums pavydi. Dauguma 
mūsiškiu yra kūrybingai įsijungę į kitu 
gyvenamu kraštu akademinį gyvenimą 
kaip universitetu dėstytojai bei atatinka
mu mokslo sričių vadovai, tačiau neuž- 
metę dėmesio ir savajai lietuviškai litera
tūrai. Štai eilė tu mokslininku rašytoju:
Siltbajoris, Greimas, Vaškelis, Jonynas, .
Keblys, Antanaitis, Mockūnas ir Nyka- _ ____
Niliūnas, Nagys, Škėma,iMackus ir vėliau nu atveju tai, ko tėvynėje nebuvo gâlíma praeivis, bet apie tokio pločio kultūrinį 

ir dabar negalima dėl visiems žinomu klodą, koks buvo, kalbėti jau nebegalėsi- 
priežasčiu padaryti. Sakysim, išleisti nuo Tle- ’ unme suprasti, kad kiekvienas lai- 
visokios propagandos apvalytą Lietuviu kotarpis tautos gyvenime turi savo pra-

Vyturys

T. Venclova.

O kas darosi su musu moterim. Lite
ratūros kritikiu - mokslininkių musu 
grožinio rašto raidoje niekad tiek nebu- Enciklopediją, kokią mes čia turime. jžią ir savo pabaigą.

suktas bent 50 metu pirmyn, ne tik čia, metais Vilniuje išėjo dvitomė antologija 
bet ir Lietuvoje dabar esamos muzikinės "Lietuvių poezija", tai išeivijoje sukur- 
situacijos prasme. Argi ne Darius Lapins-tojj tenai visai neparodyta. Tada čia, išei- 
kas? Greta jo neseniai miręs Jonas Šve- vijoje, buvo išleistas savo išvaizda toks 
oas. Iš pačiu jauniu jauniausių besidar- pat "Lietuvių poezijos" trečiasis tomas 
buojąs Petras Aglinskas. — išeivijojs poezija. Nuvežtas įvairiais ke-

Daifés pasaulyje po Valeikinės - Pe- iia,sr i Lietuvą, jis ten buvo daugeliui pati 
travičinės kartos jau galima kalbėtis apie didžiausia dovana.
vėlesnį Freiburgo mokyklos būrį, kurį 
savo ruožtu vijosi ir vejasi dar jaunesni 
dailės mokyklų auklėtiniai. Kur čia vi
sus ir besuminėsi.

Kalbininkams Skardžiui, Sauliui ir 
Dambriūnui išeivijoj mirus, kalbotyros 
darbas nepasibaigė. Jį gražiai tęsia P. 
Jonikas. Neatsilieka ir jaunesni kaip Alg. 
Greimas, kuris yra ir kalbotyrinių ir lite 
ratorinių sričių mokslininkas. Lietuviu 
kalbos mokslui ir toliau rimtą duoklę 
skiria ir Antanas Klimas, ir Jonina Rek- 
laitienė.

O štai dar istorijos ir sociologijos 
mokslu išeivijoje užaugintas ir prinokin
tas derlius: Rabikauskas, Gimbutienė, 
P. Rėklaitis, B. Kviklys, K. Girnius, V. 
Kavolis, T. Remeikis, R. Misiūnas, K. 
Skru'pskelis, V. Vyčinas ir kt.

Stebina ribotose išeivijos aplinkybėse, tai reikia sutikti ir įsisąmoninta, jog an-
dažnai nuo duoninio darbo ir poilsic nu- iro tokio keturiasdešimtmečio jau nebus, 
vogtu laiku, padaryta ir padaroma ne vie-3albūt dar atsiras vienas kitas povienis

Žinoma, grafomanai, teplioriai, muzi- 
kūotojai be talento ir pseudo mokslinin
kai paprastai atkrinta, nors ju visada rr 
visur būna. Tai čia reikia daug ką švelniai 
nutylėti, pasidžiaugti tuo, kas yra tikrai 
išliekančia.

Optimistine nuotaika lig šiol viskas 
daugiau ar mažiau nusidažė dėl to, kad 
kalbėta kaip tik apie kūrybingiausią pas
tarosios masinės musu egzilės laikotarpį, 
tarp 1945 ir 1985 metu. Tai pajėgiausi 
dešimtmečiai, kada lietuviškos kultūros 
brandinime reiškėsi dar Lietuvoje j kul
tūrines aukštumas įkopę kūrėjai ir pirmo
ji po ju karta, išeivijoje pražydėjusi, bet 
savo šaknis dar giliau jleidusi lietuviškoje 
sąmonėje. Ir šituo kuturdešimčiu būtu 
melas nesidžiaugti. O kad realiai suvoktu
me savo čia kultūrinę dabartį ir ateitį,

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar'lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

ADVOCACIA IMÓVEIS
.Direito CIVIL • Dir. CRIMINAI

Direito TRABALISTA
âv. Nov© Horizonte, 213 • Conj.,

Į COMPRAS / VENDAS*
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Vila Šacadura Cabraf • & AjkH 
___ -j;-- ~..... : III WilW I
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Vytautas Bacevičiūs
KELIONĖJ ROMĄ

Sekmadienio rytas. Visi, labai anksti 
jau buvome Vatikane dėl mišių. Staiga, 
dar aikštėje, tarp labai daug žmonių su
sitinkam kunigą Hermaną Šulcą. Po vie
nuolikos metu toks susitikimas mus labai 
sujaudino. Jis papasakojo apie savo dar
bą Afrikoje ir apie planą aplankyti Brazi
liją ir kitas Piety Amerikos tautas, sekan
čiais metais.

Musu grupė jau turėjo rezervuotą 
vietą Bazilikoje. Bažnyčia pilna. Pagal
vojau, kad mes visi čia, tik laukiam mi
šių pradžios ir tuo pačiu laiku galvojam 
kad, mūsų žmonės — S. Paulyje dar sal
džiai miega: aišku mes buvome 5 valan
das pirmyn.

Bazilika buvo tik natūraliai apšviesta. 
Pastebėjau 3 televizijos kameras, pasi
ruošusias įrašyti j juostą tokį svarbų įvy
kį. Staiga iš eilės pradėjo užsidegti lem
pos aplink altorių, visus dalyvaujančius 
apima staigmena ir žavingumas, nes bu
vo neapsakomai gražu kas darėsi prieš 
mūsų akis.

Šventas Tėvas įėjo lydimas vyskupų 
ir prasidėjo Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio beatifikacijos ceremonija ir mišios.

Nuo 9:30 vai. iki 12 nepaprastas jaus
mas mus apsupo tarp maldų, choro, var
gonų, giesmių melodijos.

Kai pasibaigė mišios visi išėjome į aikš
tę prie Obelisko ir Šventas Tėvas, jau iš 
savo kambario lango vėl visus pasveiki
no su 600 metų Lietuvos Krikštu
J. Matulaičio beatifikacija ir palaimino 
visus. Aikštė buvo visa užimta žmonių, 
nes šiuo atostogų laiku būna labai daug 
turistų iš visos Europos, mačiau ypač au
tobusą iš Lenkijos.

Mūsų jaunimas, su tautiniais rūbais su
darė dideij ratą ir vidury parodė savo šo
kius visiems, kuriems paplojo ir Šventas 
Tėvas, kuris iš savo verandos stebėjo vi
są programą.

Po. piet dalyvavome koncerte ir vaka
re aplankėm Švento Angelo PilįT kuri bu
vo ankščiau kunigaikščių ir Popiežių na
mai, o vėliau tapo kariuomenės būstinė
ir kalėjimas. Dabar yra turistams patrauk-

Rus Mánaiáft, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina - S. Paulo

WÍSK1ES “ CHAMPANHES -. CONHAQUES « LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS “ REFRIGERATES “ SUCOS - AGUAS MINERAIS ■ ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL. 
/’CASAMENTOS. BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

W PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOS NOSSA RESPONSABILIDADE.

S3»

COMERCIAL
BEBIDAS FfNAS ĖM GERAL; "NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

Po trumpos meninės programos pilies 
sode, tarp medžių, gavome vakarienę, šal
tų patiekalų ir vyno. Ten susitikome vėl 
su kun. Gavėnu, Šulcu ir pažįstama sese
le Igne Marijošiūte iš Šiaurės Amerikos.

Pirmadienis, birželio 29 d. Švento PeJ 
tro ir Povilo šventė Romoje. Mums kita 
įtempta, bet įdomi turistinė diena, nes 
išėjome pažinti dar kitas miesto svarbias 
vietoves.

Dabar pastebėjau geriau pačio miesto 
charakteristiką: siauros gatvės, seni pasta
tai, kurie nesiderina su senovės tamsiais 
istoriniais paminklais. Mašinų judėjimas 
panašus į São Paulo sistemą.

Štai ir prieiname prie Švento Povilo 
bažnyčios, pirma didžiausia po Sv. Pe
tro. Pastatyta Imperatoriaus Kostanti- 
no 314 metais, lygiai toj vietoj, kur ka
pas, kuriame palaidotas pats Sv. Povilas. 
Kaip visose bažnyčiose labai gražūs me
no darbai. Ant sienų, apskrituose mozai- 
kuose, visų Popiežių paveikslai iki šių lai
kų ir dar palikta vietos sekantiems. Taip 
pat kituose koridoriuose mozaiko meda
lionai visų bažnyčios šventųjų. Po alto
rium randasi Sv. Povilo relikvijos.

Iš ten ėjome į Sv. Jono bažnyčią, kuri 
yra Romos katedra ir jau buvusi Popie
žių namai prieš Vatikaną. Pastatyta vie
toje, kur senovėje buvo šeimos dos Late- 
rani žemė ir namai, Imperatoriaus Nero- 
no laikais. Altoriuje randasi stalas, ant 
kurio pats Šv. Petras laikydavo mišias.

Po to nuėjom į vietą kur pastatyti 
Šventieji Laiptai. Pagal jų tradiciją šiuos 

ir Arkiv. laiptus atvežė į Romą Imperatorė Hele
na. Šiuos laiptus užlipo Kristus kai pri
sistatė Pilotui. Turi 28 skersinių ir yra 
apdengti medžiu, kad apsaugotų marmo- 
rą. Tikintieji tik gali juos užlipti ant ke
lių. Šalia yra kiti 2 laiptai ir viršuje ran
dasi Švento Laurino koplyčia.

Užbaigiant šios dienos programą ap
lankėm Švento Kalixto Katekombas. 
Tai požeminiai urvai, kur kadaise buvo 
palaidoti mirusieji, susirinkimų ir mal
dų vieta ir prieglauda pasislėpti tiems, 
kurie buvo persekiojami dėl tikėjimo.

Katekombose tik galima įeiti su paly
dovu. Matėme urvą, kuriame buvo Šven
tos Cecilijos kūnas, padėtas 812 metais. 
Po žeme daugelio siaurų koridorių ke

liuose aukštuose, kelių kilometrų ilgu
mo, su urvais sienose. Gale šių korido
rių randasi langai aukštai lubose, per kur 
įeina saulės šviesa.

Grįždami į būstinę sustojome Espani- 
jos gražioje aikštėje ir pravažiavome vėl 
pro Panteoną ir Trevi Fontaną.

Antradienis, mūsų paskutinė diena 
Romoje. Važiuojame vėl į Vatikaną,bet 
dabar kitu tikslu: apžiūrėti, aplankyti, 
susipažinti su jo įdomumais. Po Šv. Pe
tro Bazilikos altoriaus, nusileidome laip
tais, ten randasi Šv. Petro relikvija ir ke
lios mažos koplyčios ir taip pat lietuviš
ka, kur yra Rūpintojėlis, Mindaugas, sie
noje skulptūrose, vidury Aušros Vartų , 
Marijos paveikslas.

Apžiūrėjome garsią Pieta, balto mar
muro Michelangelo skulptūrą, tai Šv. 
Dievo Motina laikanti ant rankų sūnų 
Jėzų nuimtą nuo kryžiaus.

Švento Petro Bazilikos centriniam ko
ridoriuje, kuris turi 189 metrų, yra pa
žymėta svarbiausių miestų Katedrų ilgis. 
Tai yra ir mūsų São Paulo Katedros ženk
las - 111 metrų.

Iš Bazilikos skubėjome į Vatikano mu
ziejų, kur randasi Kapela Sistina, kurioje 
vyksta Popiežių rinkimai ir labai ypatin
gos privatinės ceremonijos. Kapela yra 
nutapyta garsiausių historijos menininkų.

Dar vakarop važiavome į Tivolį, kal
nuose, 2 valandos autobusu nuo Romos, 
garsus miestelis savo vandens fontanais.

Iš ten nusileidome keliu žemyn j lietu
višką sodybą. Ten įvyko viso dalyvuajan 
čio jaunimo suvažiavimas. Ten mus pa
vaišino užkandžiais, vynu ir vynuogių 
sunka.

Vėliau jaunimas užkūrė laužą ir Itali
jos laukuose, kilo i dangų lietuviškos dai
nos, smagiai lydimos akordeonu, šokiais, 
choru, žaidimais. Vyskupas Antanas Vai
čius iš Lietuvos padalino visiems, atvež
ta tikrą lietuvišką skilandi ir juodą duoną.

Jau trečiadienis, susitvarkę savo daik
tus, po pusryčių, išvažiavome iš Romos 
tardami: "Arivederci Roma". Pakelyje 
sustojome Florencijoje su miestu susipa
žinti. Ten vienas mūsų ekskursijos ber
niukas paklydo ir, tik su policijos pagel- 
ba, po dviejų valandų buvo surastas gy
vas ir sveikas.

Atsiradome Hūttenfelde, tik ketvirta
dienio rytą, Vasario 16-tosios gimnazijos 
kieme. Visi nuvargę, bet patenkinti ir pil
ni prisiminimų tokio svarbaus lietuviško

[PARDUODAM E Į
AUTOMOBILIAMS I 

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARĄPIJOJ
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Dažymo darbai iš kiemo pusės buvo kiek sun
kesni: čia sienos aukštos ir buvo labiau apleistos 
tos, taigi reikalavo ilgesnio darbo.

Dabar namai jau daug gražiau atrodo.

Gerb. kun. Gavėnai,

Siunčiu rezoliucijas, kurios suvažiavi-^ 
me buvo Įvairiai išreikštos ir dėl laiko 
stokos tik po suvažiavimo suformuluo- ® 
ros.

kun. Jonas Staskus 'Í

LIETUVIU KUNIGU NUTARIMAI g 
Vatikane, 1987 metų birželio 27 die- | 

ną įvykusio Pasaulio Lietuvių kunigų su-į 
C: 

važiavimo nutarimai f
1

1 Pasaulio lietuvių katalikų kunigų 
vienybė apgailestauja, kad šiais Lietuvos 1BWWS 
krikščionybės sukaktuviniais metais so
vietinių pasaulio galiūnų nebuvo leista 
h -tuvių tautai vieningai minėti savo kraš
to sukakti drauge su Kristaus vietininku 
žemėje
> a šv. Tjvui Jonui-Pauliui II ir išeivijos: 
lietuviams nebuvo leista susirinkti ta pro-f 
ga Vilniuje prie tautos globėjo šv. Kazi
miero karsto.

b Lietuvoje gyvenantiems tikintie
siems, išskyrus vieną vyskupą ir aštuonis 
kunigus, nebūvu leista atvykti į iškilmes 
krikščionybės lopšyje prie šv. Petro kars
to Romoje;

c visiems lietuviams nebuvo leista tą 
šventę minėti istorinėje Vilniaus katedro
je, kuri tikintiesiems yra uždaryta ir šv. 
Kazimiero palaikai iš jos ištremti.

2 Kunigų vienybė dėkoja Šv. Tėvui 
už sukaktuvines pamaldas prie šv. Petro 
karsto, už audienciją lietuviams bei lie
tuviškai toi^žodį, už apaštalinį laišką 
Lietuvos tikintiesiems, už mokslų sim
poziumą Lietuvos krikščionybės klausi-* 
mu ir už nuolatinį rūpestį bei globą, tei
kiamą lietuviams tikintiesiems.

3. Kunigų vienybė reiškia padėką arki
vyskupui P. Marcinkui, prel. A. Bačkiui 
ir prei. A. Bartkui, kurių pagalbos bei 
rūpesčio dėka Pasaulio Lietuvių Katali
kų kunigų suvažiavimas galėjo įvykti Va
tikano patalpose.

4. Pasaulio lietuvių katalikų kunigų 
vienybės valdyba įpareigojama sudaryti 
reformos komisiją, kuri išstudijuotų or
ganizacinę katalikų veiklą išeivijoje ir pa
teiktų savo rekomendacijas vyskupui P. 
Baltakiui, OF M.

B-. B B

Šv. Kazimiero parapijos namų remonto darbai: 
nuolaunamos fasado plytelės ir nudažomi lan
gai bei grotos.

jų Bendrija, meldžia jai ištvermės ir išreiš
kia viltį, kad sovietinė priespauda pasi- - 
baigs, pakils visa tauta naujam gyvenimui 
nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, už
tikrinančioje tikėjimo ir kitas žmogaus 
laisves bei teises.

VALSTYBĖS SIENŲ KLAUSIMAS 
SUKLIUDĖ POPIEŽIAUS APSILAN
KYMĄ LIETUVOJ, SAKO SOVIETAI

Konstantinas Kharchevas, Sovietų Są
jungos religinių reikalų tarybos pirminio 
kas, teigia, kad sovietų valdžia neleido 
Popiežiui Jonui Pauliui II-jam vykti į Lie 
tuvą 600 metų krikščionybės proga, nes 
Vatikanas atsisako pripažinti esamas So
vietų Sąjungos valstybės sienas, praneša 
Lietuvių informacijos Centras.

Pasak Moscow News (Maskvos žinios) 
savaitraščio, kuris liepos 22 d. laidoj at
spausdino Kharchevo komentarus, pasta
rasis taip aiškino Maskvos liniją: "Mes

5. Kunigų vienybe jungias: su visa oku»esame pasiruošę dialogui su visom religi- 
puotoje Lietuvoje persekiojama tikinčių- nėm organizacijom, tačiau yra visiems
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MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Rua Quart i m Barbosa, 6 - B. do Limão
Fone: 265-75 W

De 2a a 6& das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

CH OPP — n ZZ A - QU E N OS - F R1 OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON W82 - Bom Retiro - Tel 223-2333

gerai žinoma, kad Vatikanas nepripažįsta 
mūsų krašto valstybines sienas ir nuola
tos tai pabrėžia". Kharchevas taip išsireiš 
kė Harvardo universiteto teologijos pro
fesoriui Harvey Cox, kuris pokalbyje su 
jKharchevu paklausė kodėl popiežius ne
buvo pakviestas dalyvauti krikščionybės 
jubiliejaus iškilmėse Lietuvoj birželio mė
nesį.

i Atsakydamas j prof. Cox klausima, 
Kharchevas padarė tokį palyginimu: "Tu 
rite pripažinti: ar patogu pasikviesti sve- 

UĮcius i savo namus jei jie nepripažįsta tavęs 
Ikaip tų namų šeimininko? "

Reuters ir National Catholic žinių agen 
j|tūros aprašė šią Cox ir Kharchevo pokal 
lybio dalį, pastebėdamos, kad sovietų parei 
hgūno aiškinimas lietė Vatikano atsisaky 

mą oficialiai pripažinti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporavimg į Sovietų Sąjun 
gą. Reuters sako, kad tai esą pirmas atve
jis, kad aukštas sovietų pareigūnas religi 
niams reikalams aiškiai ir viešai nurodytų 
kodėl Kremlius "nekvietė" popiežiaus ap
silankyti Lietuvoj.

upíinTfcrdí,

i i■■ i
i' i
J 
f i
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

GARBĖS LEIDĖJASATVYKO į SVEČIUS

Ona Jotai kaitė Kuliešienė 
atvyko iš Čikagos pasivėsėti pas sąvo gi
mines. Onutė buvo Romoj ant Lietuvos 
600 metų krikščionybės jubiliejaus iš
kilmių ir, grįžtant namo užsuko į S. Pau
lo pas savuosius. Su seserim Julija, pas 
kurią yra apsistojusi, apsilankė šv. Ka
zimiero parapijoj ir įteikė lauktuvių bei 
papasakojo paskutinias naujienas iš či . 
kagos. Linkime gražiai praleisti nors ir 
trumpas atostogas čia pas mus.

SVEIKINIMAI IŠ ROMOS
Kum Pranas Gavėnas trumpai rašo iš Ro
mos: , W, 7 ,

Sutikta sv. Petro aikštėje Geny Bal
tušis Dirsė iš JAV siunčia per ML svei
kinimų draugams—draugėms sanpaulie 
čiams.

IR VATIKANO ŠVEICARAS 
LIETUVIŠKAI

Einu pro vienerius .iš daugelio vartų 
į Pauliaus VI didžiulę salą lietuviškam 
koncertui Jubiliejaus proga. Parodžius 
prie vartLį kontroliuojančiam šveicarui < 
bilietą su pažymėtu sektorium salėj, šis i 
kareiviškai saliutuoja, pridurdamas lie— - < 
tuviškai: Labas vakaras, ir mandagiai į 
nurodo kryptį. (K. P r. Gavėnas) ■ 
STANKŪNAMS siunčia sveikinimųkun. Į 
(pastorius) Gerulis. Į

Dėkingi sveikinimai ir šv. Tėvo palai- į 
minimas ypač ekspedicijos bendradar— < 
béms. Prisiminimas ir sveikinimai visiemsė 
parapiečiams, ypač sekmadienio pamaL į 
dų lankytojams. ;. • • , j

. Kun. Pr. Gavėnas ,

PO ŠEŠIASDEŠIMT METU 
įdomi straipsnių serija dar nepasibaigė.

Sąjunga - Aliança praneša, kad Rugsė
jo 6 d. 14:00 vai. prasidės "sekmadieni
niai popiečiai" "Domingueiras", savo pa
talpose, Rua Lituânia, 67 Moôca.

Maltiniai kviečio savo narius jose daly
vauti.

PETRAS ŠIMONIS
Mielam M L-vos skaitytojui bei platintojui 
širdingas ačiū už paramą ir bendradarbi avimą.

ML redakcija ir administracija

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINE LIETUVIU ŠVENTE

&

TAUTOS ŠVENTES 8
I L I N E

$

RUGSĖJO
g DIENA

16 valandą
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA: procesija ir Mišios
minėjimas 
meninė dalis 
arbatėlė — suneštinės 
vaišės

Kitų gėrimų bus galima jsigytj pa
čioj salėje

tautos Šventes minėjimas ir Šiluvos, maruos atlaidai

nenuilstamą ML-vos platintoją gimtadienio 
proga(VIIM6 d.) linkėdami Jam geriausios 
sveikatos, daug laimės ir gausios Dievo pa
laimos.

M L-vos redakcija, administracija 
ir bendradarbiai

Autorius ANTANAS DUTKUS susirgo: 
jam reumatas įsivėlė į kojas ir dešiną ran
ką. Linkime mielam spaudos darbuoto
jui greit pasveikti ir toliau mus dominti 
savo straipsniais. Daug laimės ir džiags- 
mo gimtadienio progą(VHI.11 d.)

* AR ŽINOTE, KAD
MUSU LIETUVA

V.ZELINOS LAIKRASCIU KIOSKE
■ ■ . AV, ZELINA, 831 ?

LIGONIU, REIKALU
Buvo skelbta ML-voje, kad šv. Kazimiero 
parapija turi dvi ligonių lovas ir ratuotų 
kėdžių. Tų kėdžių buvo 4, bet šiuo metu 
tu visos yra užimtos, bent laikinai.

Geriausias bodas užsimokėti 
MŪŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir p&skį-sti paprastu 
paštu.
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