
Daiis Parque das NaçõesíSto. Andrė) lietuvių dalyvavusią pamaldose Lietuvos 600 metą
Krikščionybės paminėjime tame rajone. Nuotr. P. Rukšio

"LAISVÉS" - ŠAUKĖ VILNIUS <
Pagrindinę kalbą pasakė Nijolė Sa- 

dunaitė
Apie Baltijos valstybėse įvykusias 

demonstracijas 1987 m. rugpiūčio 23 
d prabilo viso pasaulio spauda, neišski- 
nant nė sovietinės. Pirmą kartą visose 
‘n jose Baltijos valstybių sostinėse tuo 
pačiu laiku H2 v.? jvyko demonstraci
jos prieš Molotov j-Ribbentropo sutar
ti, pasirašytą 1939 m., atnešusią vergi
ją Baltijos tautoms.

Vilniuje demonstrantai po pamaldų 
Šv. Onos šventovėje susirinko prie ne
toliese aikštėje stovinčio Adomo Micke
vičiaus paminklo. Pagrindine kalbą pa
sakė Nijolė Sadūnaitė, pradžioje pa
neigdama sovietinės spaudos tvirtinimą, 
esą šią demonstraciją surengė užsienio 
agentai Ją surengėm "mes keturi" ir 
'kiti lietuviai patriotai". K^ip matyti 

iš sovietinės spaudos, puolančios rengė
jus,tie keturi buvę: Nijolė Sadūnaitė, 
Antanas Terleckas, Saulius Pažūsis (kai 
i ur minimas vietoje ja Vytautus Bogu
šis» Petras Cidzikas.

PasaK'"New York Timeb" dienraščio 
11987 VI 11.24), N. Sadūnaitė pradėjo 
demonstraciją, reikalaudama "laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai". Atsiliepda
ma minia šaukė: "Laisvės, laisvės, iais- 

• / / ves
Savo kalboje N. Sadūnaitė padėkojo 

sovietine1- spaudai, kuri, iš anksto pul
dama būsimą demonstraciją, ją išgarsi 
no. Po jos kalbos buvo sugiedota "Lie
tuva brangi", "Marija, Marija" ir Lietu
vos himnas.

Trumpą kalbą pašėke ir Robertas Gri
gus, prieš keletą metų atsisakęs tarnauti 
sovietinėje kariuomenėje ir už tai baus- 
’.ib bei persekiotas.

Užsienio spaudos korespondentai, 
hebėje vilniške demonstraciją, rašė savo 
pranešimuose, kad dalyvių skaičius sie
kęs 500. Iš kitų šaltinių patirta, kad 
apie 12 v. prie A. Mickevičiaus pamink
lo buvo susirinkę 500 asmenų, bet vil
niečiai rinkosi j tą aikšte ir vėliau — net 
= ki 4 v. p.p., išreikšdami savo pritarimą 
• ylių būdu įvykusiai demonstracijai. To
kių skaičius esą pasiekęs 3.000.

Milicija demonstracijos metu Vilniu- 
e laikėsi korektiškai, fotografavo, filma
vo, bet kol kas nieko nesuėmė.

Po demonstracijos sovietai užblokavo 
elefoninius ryšius su užsieniu. Iš V. Eu- 
opos su vilniečiais demonstracijos die- 
ią nebuvo įmanoma susisiekti. Tylėjo 
let Maskvos telefonų centrinė. Telefo

niniai ryšiai buvo atstatyti tiktai sekan
čią dieną.

(vairūs šaltiniai apie dalyvių skaičių 
Rygos demonstracijoje rašo nevienodai. 
Vieni nurodo.,2000, kiti 5000, treti 
8000. Taline demonstrantų skaičius šie? 
kęs 2000. Inf.

"Tėviškės Žiburiai"

IŠLYDĖJOM VYSKUPUS į LIETUVĄ

Sekmadien,, rugsėju 6, pr es met, bū
relis lietuvių i. keletas vietin m s Cum 
bica-Guarulhos orauosčio išlydėtom t 
Lietuvą Brazilijos Vyskupu <or:erėnc; 
jos (CNBB) pirmininką Dc m _«c :. -o, 
kartu su jos buvusiu pirmininku Don' 
Ivo. Be jokių ofic^iumų, kukha';, p,. 
prastai, daugiau su jaučiama s negu iš
reikštais linkėjimais. Ir be plačiai 'skel
biamos kelionių programos. T k kad 
prieš išvykdami, ir paskui, sugrįžę, susi
tiks su Popiežiumi. "Visą kitą progra
mą nustatys tenai", sako Dorn Luciano; 
Ir pridūrė: "Pagaliau vykstu aplankyti 
jūsų šventos žemės". Tada kun. Gavė
nas, susijaudinęs, paprašė: "Parvežkit 
nors žiupsnelį tos žemės mums'.'

Informacijų apie Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos viršūnių kelione duos ir 
pasaulinė spauda. Čia, Brazij-ioj, O ES
TADO DE S. PAULO, 8.1X.1987, pa
žymi (nors labai atsargiai), kad vysku.---' 
pai vyksta ne Stačiatikių Bažnyčios vir
šūnių kviečiami, kaip paprastai būna 
su kokiom religinėm delegacijom, o 
Popiežiaus "remiami" C'com o apoio, 
do Papa"). Pagal CNBB spaudos infor
matorių, kelionė turi kelis skirtingus 

aspektus, kaip antai: ekumeninis santy
kiavimas, išraiška sojjdarumo Sovietų 
Sąjungos katalikams, dialogas su sovie
tų teologais. Tačiau pagrindinis kelio
nės tikslas -Lietuva:'^0 motivo da 
viagem, segundo o assessor de impren- 
sa da CNBB, Msgr. Arnaldo Beltrami, 
ė a comemoração dos 600 anos de in
trodução do cristianismo na Lituânia 
(mano pabraukta — KPGj. Taigi, ko 
mums neleista — atšvęsti Lietuvos Krikš
to Jubiliejų pačioj Lietuvoj — tatai pa
darys Brazilijos Bažnyčia, per savo rink
tinius atstovus. Nors ši yra jų intencija.
O kaip.jiems pavyks - pamatysim.(KPG)

ŠIMTAS ASTUONI KONGRESMENAI 
PRAŠO, KAD PETKUS BŪTU PA
LEISTAS

Šimtas aštuoni kongresmenai rug 
piučio 24 d. laišku kreipėsi j VLdirm 
rą Karpovą, Sovietų Sąjungos rašytojų 
tarybos pirmąjį sekretorių, su prašymu, 
kad jis padėtų kolegai-rašytojui Vikto
rui Petkui. Kongresmenai Karpovui 
aiškina, kad Petkus buvo įkalintas 
1977 m. rugpiūčio 23 d. už jo veiklą, 
susijusią su Lietuvos Helsinkio grupe, 
kuria jis padėjo įsteigti. Nuo to laiko 
Petkus esąs kalinys.

Kongresmenai sako, kad jų suprati
mų, Petkus kalėjime būdamas pradėjo 
rašyti, enciklopediją apie pasaulio rašy
tojus. Sakoma, kad kiekvienas tomas 
tos 33 tomų enciklopedijos turi maž
daug po 100 puslapių ir iš viso'enciclo- 
pedijoj esą 45.000 straipsnelių.'-Laiskef 
pažymėta, kad buvęs politinis kalinys. 
Natan Sharansky, kartu su Petkum sė-
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dėjęs toj pačioj kameroj; patvirtino 
jog Petkus šį darbą pradėjęs 1978 me
tais.

Toliau kongresmenai reiškia susirū
pinimą dėl to, kad Petkaus literatūrinį 
darbą konfiskavo lagerio pareigūnai. 
Jiems dar didesnį nerimą kelia tas fak
tas, kad Petkus jau 24 metus praleidęs 
sovietų lageriuose bei kalėjimuose už 
savo katalikišką veiklą bei žmogaus tei
sių gynimą.

Rugpjūčio 23 d. Petkus baigė at kalė
ti jam skirtą laiką lageryje ir turėjo 
pradėti penkių metų bausmę tremtyje. 
Kongresmenai kviečia Karpovą šia pro
ga kartu su jais pageidauti, kad Petkus 
būtų besąlyginiai paleistas, suteikiant 
jam galimybę sugrįžtu j savo tėvynę 
Lietuvą. Baigiant, kongresmenai prašo, 
kad Karpovas ragintų tinkamus parei
gūnus Maskvoje praplėsti "glasnost" 
dvasią, kad ji pasiektų Petkų ir kad jis 
ne tik būtų išlaisvintas, bet ir jo enci
klopedija jam būtų sugrąžinta.

Šio laiško iniciatoriai buvo kongres
menai Edward Feighan ir John Miller, 
kurie pirmininkauja JAV Atstovų Rū
mų Lietuvos Katalikų Religinės Laisvės 
grupei. Su jais nuolatinį kontaktą pa
laiko Lietuvių Informacijos Centras 
(LIC) skyrius Washingtone. Grupelė 
Washington© miesto apylinkės lietuvių 
skatino savo kongresmenus pridėti sa
vo parašus po šio laiško ir ragino savo 
draugus kituose miestuose tą patį dary
ti. Neringos studentų stovyklos daly
viai, LIC atstovo paprašyti, taip pat ra
šė laiškus savo kongresmenams bei V. 
Karpovui. (LIC)

ŠEŠI ŠIMTAI METU KLŪPO...

"LKB kronika" naujausiame 73-čiame 
numeryje apie krikščionybę Lietuvoje 
praeityje ir dabar 600 metų sukakties 
proga ,

Pradėjome 1987-sius jubiliejinius me
tus. Kokiomis nuotaikomis pradeda ju
biliejų katalikiškoji Lietuva? Ryžtas, 
ištikimybė, nežiūrint będieviškos klas
tos. Nors ir pavėluotai priimtas katali
kiškas Krikštas apsprendė mūsų tau
tos likimą per praėjusius 600 metų.Su
vėlintas Krikštas sąlygojo lenkų tauty
bės dvasininkų per didelę įtaką Lietu
vos bažnytiniame ir kultūriniame gyve
nime, bet kartu toji pati katalikybė sa
vo universalumu ir pagarba tautinėms 
kultūrinėms vertybėms buvo tas pagrin
das, ant kurio praėjusio šimtmečio ca
rinės Rusijos teroro aplinkoje subrendo 
ir bujojo mūsų tautinio atgimimo judėji
mas. šiandien, minint Lietuvos Krikšto 
jubiliejų, tos pat Rusijos naujosios im
perijos nemeilingame glėbyje, turime 
serrttis išimties iš praėjusių šešių šimtme
čių istorinės patirties ir ypač iš praėju
sio šimtmečio pabaigos katalikiškosios 
Lietuvos kovų ir pergalių. Primityvusis 
bedieviškasis materializmas, kurį taip • 
uoliai pasiruošimo jubiliejui metu pro
paguoja LKP CK lektorius J. SAKA
LAUSKAS, katalikiškąjį krikštą laiko 
Lietuvos nelaimių pradžia, o rusiškąsias 
okupacijas, — tiek praeito šimtmečio 
tiek ir šio - tautinio "savarankiškumo" 
epochomis.

Kiekvienas blaiviau mąstantis lietuvis 
jauste jaučia, kad istorinė tiesa nėra par
tinių propagandistų pusėje.

1939 m. apibendrindamas nepriklau- 
sonos Lietuvos laikais minėtą Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktį, prof. S. ŠAL
KAUSKIS rašė: "Nejaugi nubaudę sa
ve vieną kartą pavėlintu krikštu, mes da
bar pasiskubinsime atsisakyti nuo jo 
geradares tik todėl, kad ta linkme eina 
civilizuotų tautų dekadansas? Tai būtų 
panašu į tą pasakos kvailį, kuris per ves
tuves raudojo, o per laidotuves kvatojo".

Valdiški bedieviai norėtų, kad mes.
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prisimindami prieš 600 metų Lietuvos 
priimtą krikštą raudotume (o juk kata
likiškasis kri kštas sulaikė "palaimingą" 
susiliejimą su didžiąja provoslaviškąja 
rusų tauta, kurios didžius gyvenamus 
plotus valdė didieji Lietuvos kunigaikš
čiai).

šių dienų bedieviai taip pat norėtų, 
kad carinės Rusijos ir šiandieninės Rusi 
jos imperijos valdovų pastangas nu kata 
Ii kinti ir nutautinti Lietuvą priimtume 
su visuotiniu susižavėjimu rr džiaugsmu

Valdiškos bedievybės pažiūrų nepa
grįstumą pripažįsta ir blaiviau mąstan 
tieji tarybiniai tyrinėtojai. Šių metų' 
sausio pabaigoje Vilniuje Respublikinė 
je bibliotekoje buvo suruošta mokslinė 
konferencija, skirta krikščionybės įvedi 
mo Lietuvoje 600 metų sukakčiai. Kon 
ferencijoje kalbėjęs filosofas B. GEN
ZELIS taip įvertino krikščionybės j vedi 
mo reikšmę Lietuvai: kultūrinėje plot
mėje krikščionybės įtaka teigiama — 
Lietuvai pasidaro prieinami krikščioniš 
kųjų Vakaru Europos tautų sukaupti 
kultūriniai lobiai, politinė reikšmė bu
vusi neigiama dėl padidėjusios lenkų 
tautinės įtakos (nors buvo nutylėta, 
jog katalikiškasis krikštas sumažino 
Lietuvos surusėjimo pavojų), o religi
nėje plotmėje katalikiško krikšto reikš
mę ateistas filosofas garbingai atsisakė 
įvertinti, nes, kaip bedieviškos materia
listinės pakraipos filosofas, negalėsiąs 
to objektyviai įvertinti.

Prelegentas priminė eilę neigiamybių 
šiuolaikinio kovingojo ateizmo. Pami- 
nėjęsnėjęs ateistų pamėgtą terminą "re
liginis ekstremizmas", fil. m. dr. B.GEN
ZELIS tvirtino, jog religinį ekstremiz
mą pagimdė ateistinis ekstremizmas. 
Taip pat pabrėžė, kad Lietuvos kultūrai 
padarė daug žalos tarybinės santvarkos 
metais kultyvuotas "buldozerinis ateiz
mas", kai brutaliu būdu buvo naikina
mi religinio meno paminklai — Lietuvos 
pakelių kryžiai, koplytėlės ir kt. "Bul
dozerinio tipo ateizmas" neretai buvo 
propaguojamas valdžios iniciatyva lei
džiamoje ateistinėje propagandinėje lite
ratūroje.

^Minties" leidyklos darbuotojas 
Antanas RYBELIS mėgino prieštarau
ti, kad tokio pobūdžio ateistinė litera
tūra nebuvo leidžiama, tačiau pats pri& 

pažino, kad objektyvaus istorinių doku
mentų rinkinio apie Lietuvos krikštą 
leidykla nesugebėjo prastumti provbe- 
dieviškos cenzūros barjerus. Teko pasi
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tenkinti pokario metais arèaus ateisto 
prof. PAKARKLIO paruoštu tendencin
gai parinktų popiežių, skelbiančių prieš 
pagoniškąją Lietuvą kryžiaus karus, bu
lių ištraukų rinkiniu. Kaip beveik vienin
gai sutarė konferencijos dalyviai, toks 
nepilnas, tendencingas leidinys tikrai ne-, 
pasitarnaus objektyviam krikščionybės 
reikšmės musų tautos istorijos įvertini
mui.

Lietuvos katalikai žino, kad tokiam 
objektyviam įvertinimui šiandieninėje 
bedievių valdomoje Lietuvoje nėra sąly
gų, nepaisant visų M. GORBAČIOVO 
skelbiamų persitvarkymų ir "viešumo" 
kampanijų.

Jubiliejinių metų pradžioje Lietuvoje
lankėsi naujasis Maskvos RRT pirminin
ko pavaduotojas katalikų reikalams KUZ-| 
NECOVAS. Tąi kadrinis saugumietis, 
septynetą metų dirbęs tarybinėje pasiun
tinybėje Italijoje. Nepaisant inteligentiš
kos šypsenos, jo vizitas nieko gero neža- I 
da Lietuvos Katalikų Bažnyčiai KUZNE
COVAS mėgino įtikinti Lietuvos vysku
pus, kad jų svarbiausia pareiga — sulai
kyti tikinčią liaudį nuo kovos už tikin
čiųjų teises. Klaipėdos katalikai esą galį 
pilnai būti laimingi ir neatgavę neteisė
tai iš jų atimtos, pačių tikinčiųjų pasta
tytos bažnyčios. Užteksią senosios baž-

~ nytėlės rekonstrukcijos. Vyskupai Vin
centas SLADKEVIČIUS ir Antanas VA) 
ČIUS galėsią vykti į Vatikano kongrega
ciją, kurių nariais jie yra, posėdžiaus tik 
tada, kai sutiksią pasitarnauti ir bedie
viškai valdžiai, aktyviau įsijungdami j 
"taikos šalininkų"-judėjimą. Naujasis 
maskviškis "katalikų globėjas" nerima
vo dėl vienuolijų veiklos aktyvumo Lie
tuvoje, su nerimu klausinėjo, ar nevei
kianti Lietuvoje "Opus Dei" organiza-

Vyskr Vincentas Sladkevi - 
čius, Kaišiadorių vyskupijoj 
apaštališkasis administrate 
rius.

Kauno kunigų seminarijos rektorius, 
grįžęs iš pasitarimų Maskvoje, pranešė 
klierikams jubiliejinių metų pradžioje, 
kad Maskva net grasinanti uždaryti pas
kutiniąją kunigų seminariją dėl trijų 
priežasčių:

1. Dalis klierikų priklausanti vienuo
lijoms;

2. Seminarijoje veikiančios antitary
binės organizacijos (vicerektoriaus nuo
mone, tokia klierikų vienybę skaldanti 
antitarybinė organizacija susidedanti iš

pažadus);

3. Seminarijoje esanti gyva lietuviška 
dvasia. Seminarija esą nors ruošia klieri
kus tik Lietuvai, turėtų būti labiau in-' 
temacionalinės dvasios, t.y. dėstytojų 
gretas neaiškiomis, bet už tai bedieviš
kai valdžiai labiau atsidavusiomis asme
nybėmis. Tai yik keli štrichai, liudijan
tys, kokioje padėtyje šiandien yra Lietu
vos Katalikų Bažnyčia, švenčianti savo

■ įsikūrimo 600 metines.

Prieš 100 metų Lietuvos krikšto 
500 metų sukaktis buvo minima pana
šiai sunkiais carinės priespaudos metais. 
1887 metais jubiliejus pateko į tarpą 
dviejų atmintinų datų: 1886 m. Kęstai- 
čių ir 1893 m. Kražių skerdynių. Ne
paisant anų laikų skaudžių išbandymų, 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje per pasta
rąjį 100 metų nepaprastai išaugo, sus
tiprėjo tiek organizaciniu požiūriu (su
kurta Lietuvos bažnytinė provincija,tie
siogiai priklausanti tik Apaštalų Sostui), 
tiek ir dvasinėje, kultūrinėje srityje — 
katalikybė dar giliau suleido šaknis lie
tuviškų širdžių dirvoje.

Tikime, kad nepaisant skaudžių da
bartinio laiko išbandymų, Dievas leis 
katalikybei Lietuvoje stiprėti, bręsti it 
prasidedančiame septintajame krikščio
niškos Lietuvos šimtmetyje. Todėl, ne
paisant nelengvų sąlygų, represijų, kali
nių kalėjimuose sudedamos aukos, —
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Dėkojame Viešpačiui už viską, o 
ypač už bendrą su Juo kryžiaus kelią, 
vedantį į Amžinąjį prisikėlimą.
Šeši šimtai metų klupo — 
Skundžias randai kruvini...
Bet vilties malda ant lūpų, 
Dieve, Tu mus gaivini.

Krikšto vandeniu nuplautą,
Laimėn pakviestą dangaus, 
Apkabink mažytę tautą, — 
Ji naujų jėgų įgaus.
Šeši šimtai metų trykšta 
Mums gyvenimo versme.

>■ Už tikėjimą už Krikštą 
Tedėkoja ši giesmė.

SEPTYNIOLIKA SENATORIŲ 
KREIPIASI l GORBAČIOVĄ DĖL 
ŽMOGAUS TEISIU PABALTIJO 
KRAŠTUOSE

Senatorius Donald Riegle (demokra
tas iš Michigano) iniciatyva, septynioli
ka JAV senatorių birželio 11 d. laišku 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos kompartijos 
generalinį sekretorių Mikhail Gorbačio
vą išreikšti gilų susirūpinimą dėl besitę
siančių žmogaus teisių pažeidimų Pabal
tijo kraštuose, praneša Lietuvių Informa
cijos Centras.

Senatoriai sakė, kad jie su dideliu dė
mesiu seka Gorbačiovą pastangas praves
ti reformas Sovietų Sąjungoj, tačiau jie 
pažymėjo, kad žmogaus teisių gynėjai 
Pabaltijy tebėra kalinami, išsireiškimo 
laisvė slopinama ir Pabaltijo istotijos svar 
bus aspektai tebėra iškraipomi ar igno
ruojami.

Senatoriai atkreipė dėmesį į birželio 
14 d. ruošiamą demonstraciją Rygoj pri
siminti masines latvių deportacijas. Jie 
prašė, kad sovietų valdžia nesutrukdytų 
šios demonstracijos, kuri pažymi svarbų 
momentą Pabaltijo žmonių istorijoj.

Nesikišimas į rengiamas demonstraci
jas butų reikšmingas įrodymas Gorbačio
vo įsipareigojimo vykdyti "atvirumo" 
(glasnost) politiką bei jo valdžios užsian
gažavimo užtikrinti išsireiškimo bei susi
rinkimo laisves, tęsė senatoriai. Kitas 
toks įrodymas būtų paleidimas trijų žy
mių pabaltiečių politinių kalinių: Balio

• Gajausko, Gunars Astra ir Mart Nikius. 
Anot senatorių, šie trys asmenys atsto
vauja laisvės ir tiesos principams. Jų kali 
nimas ir trėmimas prieštarauja kitimo 
dvasiai, kurią Gorbačiovas yra pradėjęs

„ įvesti Sovietų Sąjungoj. z
Laišką pasirašė šie seaatoriai: Donald 

Riegle, Paul Simon, Christopher Dodd, 
Frank Lautenberg, Alfonse D'Amato, 
Alan Dixon, John Heinz. John Kerry,

■ Quentin Burdick, Dennis DeConcini, Da 
niel Patrick Moynihan, Frank Murkowsk 
William Proxmire, Paul Sarbanes, Patrick 
Leahy, Carl Levin ir Pete Wilson.
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0. Juodišienė

ŠILUVA ANUOMET IR DABAR 
Kančios vaizdai

Tarp šventovės ir koplyčios stovi ei
lės elgetų ir ligonių, tyliai besimeldžian
čių ar gailiai giedančių. Uždarytais lan
gais pastate rodomi vaizdai (nejudomie- 
ji paveikslai) — "Kristaus kryžiaus ke
lias". Sėdi moterėles lyg stabo ištiktos, 
stipriai sunertom nuo sunkių darbų pa
vargusiom rankom, ir pro, ašaras šnabž
dančios: "Jezusėli, Jezusėli, kiek tu iŠ 
kentėjai".

Truputį pailsėję žmonės skuba šven- 
tavėn ar koplyčion, kur, esant daugybei 
dvasiškių, ištisai atnašaujamos šv. Mišios

Marijos koplyčia
Kiek tbliau, ant kalnelio, lyg tulpės 

žiedas baltuoja Marijos garbei koplyčia, 
apsupta maldininkų. Koplyčios viduje 
ant paaukštinimo stovi Marijos statula 
su kūdikėliu ant rankų. Prie jos kojų 
guli akmenys, ant kurių stovėdama ap
sireiškimo dieną graudžiai verkė. Ten 
buvęs senelis su piemenėliais klausė: 
"Moteriške, ko verki"? "Verkiu todėl 
kad šitpje vietoje buvo garbinamas ma
no Sūnaus ir mano vardas, o dabar tik 
akmenys beliko' . Kukli ir rami Ji stovė
jo mūsų tėvynės laukuose, tik ašaros, 
lyg žvaigždės, spindėjo ant Jos veido.

Taip įvyko stebuklas Šiluvoje 1608 
m. pagal kun. St. Ylos žinias, o neseniai 
iš Lietuvos gautoje knygelėje "Šiluvos 
bazilika" apsireiškimas pažymėtas 1612 
m.

Toje knygoje rašoma: "Lietuvai pri
ėmus krikštą, karaliaus ir didikų lėšo
mis vis plačiau pradėta statyti'švento
ves. Šiluvos šventovė įsteigta 1457 me
tais Žemaitijoje jau buvo penkiolikto
ji. Jos fundatorius — Kazimiero Jogai- 
laičio vietininkas. Smolesisko ir Vil
niaus pulkininkas Petras Gedgaudas, 
dar 1430 metais dalyvavęs delegacijo
je į Romą Vytauto vainikavimo Lietu
vos karalium reikalu".

Šventovė
1500 m. šventovė buvo gaisro apga- - 

dinta. Ją atstatė Sofija Svirskytė ir jos 
vyras Mykolas Kęsgailą. XVI š. didikų 
tarpe įsigalėjus M. Liuterio tikėjimui, 

. katalikų šventovės buvo nusavintos, jų 
turtas konfiskuotas. Bet įvykus minė
tam Marijos apsireiškimui, likusieji ka
talikai pradėjo jieškoti teisybės. Šimta
mečių! seneliui nurodžius, atrasti šven
tovės pamatai, giliai žemėje skrynia, ku
rioje buvo dokumentai, liturginiai dra
bužiai ir Marijos paveikslas, kuris jau 
1786 m. vainikuotas Romos šv. Petro 
bazilikos kapitulos vainiku. Ta skrynia 
ir dabar tebestovi prie didžiojo altoriaus, 
pajuodusi nuo amžių, (bus daugiau)
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(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1B86)
□ Gyveno žiauraus imperatoriaus Decijaus laikais 
keturiolikos metų mergaitė AGNIETĖ
Kilmingos giminės, gerų tėvų, trapiai auginta, krikščionė.

- ' . s ' H*’-

— "Kaip tu gali tikėti Dievą, Kurio nematai? " — v'
— 7 As Jį turiu, nešiojuosi savy". —
— "Kaip tu gali niekinti imperatorių — dievaiti? "
— "Aš jo neniekinu. Tik kad jis ne Dievo valią vykdo ir ne dievaitis".
— Kaip tu gali susidėti su tais prasčiokais? " «
— "Tai kad jie — šventi žmonės: dori ir teisūs".
— "Kodėl tu pasilinksminti nenori? Tu — jauna ir graži" .
— "Aš turiu savo Mylimąjį ir savo džiaugsmą".
— "Ką tu darysi išmesta iš kilmingųjų luomo
ar net atiduota budeliams, ar žvėrims sudraskyti? " „
— "Mane pasiims mano Dievas".
................ . Tokių - tyrų, tvirtų, mylinčių, gabių ir drąsių - 
nenugalėjo niekas. Tokie visada laimi. Nenusilenkę.

O Sena legenda pasakoja, kad viduramžiais vienuolis 
priėjo pasaulio kraštą, iškišo galvą iš horizonto 
ir pamatė tikrą ir žavų Viešpaties dangų..
Sėdėdavo visko patyręs Gėtė su sauja žemės rankoj 
ir mįslingai klausdavo: "Kas tu esi, paslaptingoji žeme? ". .
Ką jautė tie žmonės, kurių rankose 
pasisuko garo mašina, pakilo lėktuvas, 
prabilo radijas, suskilo atomas, jie patys išlipo mėnulyje? 1 >

• .... ■ ■ . .h

Ko važiavo Kolumbas Amerikon,
Džonas Kukas aplink pasaulį, Darvinas Ugnies žemėn 
ir Sebesta pas Afrikos pigmėjus? <
Ir gyveno — taip pat senovėje — berniukas vardu TARCIZIJŲS . 
. skverbiasi vanduo po žemėm ir šaltiniu skaidriu sugurga. 
.. rusena ugnelė po pelenais ir visada gali įsikurti.
. išleido dienraštį vyrai ir bučiavo pirmą numerį.
, susirinko penki drąsūs Alpių kalniečiai, ir gimė Šveicarija.
.. surinko Jėzus Dvylika,ir atsirado Bažnyčia, 
įdomu, svarbu, būtina, reikalinga daug kas, 
bet surasti savo gyvenimo prasmę, savo pašaukimą 
ir, niekam nežinant, džiaugiantis slapta širdy, 
daryti, kad būtų pasauly geriau iš tikrųjų — ar ne svarbiausia? ...
šitas berniukas — TARCIZIJŲS — prie krūtinės priglaudęs 
slapta nešiodavo krikščionims Komuniją, 
tiems, kurie negalėdavo ateiti j katakombas, 
ir šitaip plito Gerųjų Bendruomenė:
tyliai — lyg po žemėm upelis, lyg rytoj atgysianti ugnis.

□ Taip buvo seniai seniai, taip buvo tada tada: 
pirmaisiais amžiais po Kristaus.
Tada tikėjo Dievą, prisipažino tikintys,
negailėjo nei kraujo, nei gyvybės už Dievą, už tikėjimą, 
mylėjosi tarpusavy, ir pagonys į juos rodė pirštais: 
"Žiūrėkit, kaip jie myli vienas kitą".
(— Ak, buvo, visko Ir tada: buvo Judas, 
apsirydavo agapėj, dalydavos į sektas, 
ir j šiltą maudynę skubėdavo neištesėjęs "busimasis kankinys", j 
O dabar — kur tie angelai, 
pranašai, kankiniai, išpažinėjai, 
mergaitiškos sielos ir tyros širdys?
Kur tie stebuklai ir gerieji žmonės?
— Tokių nėra.

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
ĮRAŠYDAMI JUOS | KULTŪRINI KAZĮ Ml ERINI FONDĄ
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Magdalena Vinkšnaitienė

EKSKURSIJA | LIETUVĄ

Šiais metais vėl buvo suorganizuota 
Brazilijos lietuviu ekskursija j Lietuvą, 
pavadinta "Vilnius 87". Ją organizavo, 
kaip ir pernai, ilgametis "Lufthanza" 
tarnautojas Aleksandras Boguslauskas. 
Tačiau šiemet ekskursija buvo jau dvi
gubai gausesnė — ją sudarė iš viso 44 as
menys.

Važiuoti j Lietuvą — tai ne j mūsq 
Lituaniką. | tokią tolimą kelionę leistis 
beveik kiekvienam susidaro įvairiu pro
blemų. Neužtenka turėti vien tiktai 
daug noro aplankyti gimines: vieniems 
reikia turėti rezervuotas atostogas, ki
tiems rizikuoti dėl savo sveikatos, o 
svarbiausia — visiems reikia stambios 
sumos kruzadq kelionei apsimokėti.

Bet paaiškėjo, dideliam mano nuste
bimui, kad dauguma ekskursantu jau 
pernai buvo nutarę vykti su šia — antrą
ja — ekskursija j Lietuvą. Tiktai vienas 
kitas, ju tarpe ir aš, apsisprendėme stai
giai. Buvo keistas sutapimas: kai sausio 
mėnesį gavau "Musu Lietuvos" Nr. 3 
su dideliu skelbimu apie ekskursiją į ' 
Lietuvą, buvau vos prieš kelias dienas 
pardavusi palikusį be vairuotojo beveik 
naują "Goi" automobilį ir gautus pini
gus jau pasidalinusi su vaikais. Tai stai
ga ir šovė man į galvą mintis: o jei nuva
žiuočiau už tuos pinigus j Lietuvą ir ap
lankyčiau tenai musu šeimos gimines. 
Tos minties lydima vasario 8 d. nuvažia
vau j "ML", paskelbtą susirinkimą ir už
sirašiau į ekskursiją. Mano sumanymui 
pritarė ir vaikų šeimos.

Jau pirmajame susirinkime gavome 
iš ekskursijos vadovo aiškias informacif 
jas, apytikri kelionės planą ir sužinojo
me kiek kainuotų visa kelionė pagal to 
meto kruzado vertę, (tada oficialiai 1 
dol. — 17 kruzadu). Taip pat tenai išsi
aiškinome visą eilę mums rūpimųrklau- 
simų. Tačiau ekskursijos vadovas patarė 
visiems: geriau neliesti politinių reikalų 
ir kelionėje nesileisti j bet kokius gin
čus ar tai muitinėje, ar viešbučiuose ar 
su išvykų palydovais, nes tuo mes nieko 
nelaimėsime. Nuvykę j kitus kraštus, tu
rime prisiderinti prie vietos papročių ir 
ten veikiančių įstatymų. _______

ANGIE.

GIRCKDS C I A. L F DA.
MASCULINA E FEMININA

-—\MODAS

Baigiantis susirinkimui dar buvome 
įspėti: ekskursijoje bus užtikrinta vie
ta tiems, kurie pirmesnieji sumokės 
3.000,00 kruzadu įnašą, kuris vėliau 
įskaitomas j bendrą kelionės išlaidų sek
mą.

‘ RUOŠIAMĖS KELIONEI
Lengva ruoštis kelionei tam, kas 

Lietuvoje turi tik vieną šeimą giminių. 
O tokiu ekskursijoje buvo. Tačiau ma
no mintys ištisus kelis mėnesius suko
si net apie dešimtį šeimų.

Pasirodo, kad svarbiausias dalykas 
— tai kuo greičiau reikia visiems gimi
nėms parašyti laiškus ir pranešti tiks
liai apie atvažiavimą, nes žinokime,kad 
laiškai į Lietuvą eina ilgai, o kai kurie 
pakely ir visai paklysta... Laiškuose rei
kia švelniai gimines paklausti: ar neno
rėtų kokių nors vaistų iš užsienio? Be-» 
veik kiekviena šeima prašo vaistų sau 
ar kitiems.

(bus daugiau)

Halina Mošinskis

D. G. p. Redaktoriau
"M,Lietuvos" Nr. 35,.setembro 3 d. 

1987, straipsnyje "Jaunystė — tik 
trumpas sapnas..." 6 puslapyje, trečia
me stuleplyje prad. sakiniu: "Vadina
mai Brazilijos Lietuviu Sąjungai.,." Iš
leistas svarbus žodis -Jaunimo, 
tad turi būti tiksliai mano atitaisyta:
— "Vadinamai Brazilijos Lietuvių Jau- 
mimo Sąjungai irgi turi būti aišku ko 
jie siekia, kokie jų tikslai". —

Mano rašytas straipsnis dėl vieno iš
leisto žodžio "Jaunimo", gali būti skai
tytoju klaidingai suprastas, todei pra
šau tą klaidą p. Redaktoriau kuo sku
biau atitaisyti, kad išvengtume bereika
lingų nesusipratimu, tarpusavyje, ypač 
kas liečia Br. Lietuvių Sąjungą-Alianęa, 
tapusią labai jautria savo atveju.

Su Pagarba
Halina Mošinskienė

P. S. Tuo pačiu ypu, malonėkite pa
skelbti "M.Lietuvoje" mūsų šeimos 
užuojautą A. A. Marijono Valeikos 
vaikams, nes jų nei vieno adreso ne- _ 
turiu asmeniškai.

UŽUOJAUTA
Mielam bičiuliui, su kuriuo drauge 

. mudviejų šeimos atvyko Brazilijon 
1947 m. rugsėjo 1 d. tuo pat laivu 
"General Heintzelman" išgyvenus apie 
15-ka metu Brazilijoje, Vila Zelinoje, 
bendradarbiavus lietuvybėje su visa šei
ma, išlydėjus j "laimės šalį" ir Kalifor
nijoje, š.m. liepos mėn. 1 dieną ten 
užmigus Amžinybėje Marijonui Valei
kai, jo visai mielai likusiai šeimai — sa
vu buvusiems lietuviškos mokyklos mo
kiniams — Algimantui su šeimai, duk
roms — Giedrei, Daliai ir Gražinai su 
šeimomis, reiškiame gilią užuojautąur 
liūdime drauge šviesios praeities prisimi
nimuose.

Halina ir Algirdas, su dukromis 
Liudvika ir Janute, Sūnumis Jurgiu 
ir Vytautu Antanu Mošinskiai

Adomas Mickevičius

ŠVENTADIENIUI PAKELIAIS

Po mano kojų kraštas prabangos ir turtų. 
Viršuj gitus dangus, greta mieli veideliai, 
Bet veržiasi širdis į tolimąją šalį, 
Kad praeities dienas svajonėse atkurtų.

O Lietuva. Mieliau miškai man tavo gieda 
Už lakštutes Baidaruos, mergeles Salhyre. 
Linksmiau klampodavau po tavo drėgną 

girią.
Nei čia minu marvas ir ananasų žiedą.

Taip tolimas. Tokios įvairios čia vilionės. 
Dėl ko gi nuolat skrenda ilgesio svajonės 
į tą, kur pamilau aš savo amžiaus rytą? 
Ji tėviškėj mieloj, kuri man uždaryta, 
Kur primena jai viskas ištikimą draugą 
Ar mano atminimą ji dar šiandien saugo?

Kazys Brad u n as
LAIKO DOVANA
Ten, kur įspaudžiau pirmą pėdą, 
Jau nepasiekiama, neatpažįstama vieta. 
Laikas atriekia tau ir pats suėda 
Net plutą, nors ir kaip, kieta.

DE/MESf Of ’
NAUJOS RŪŠIES KONKUKbAS

Skiriu tris premijas ML skaitytojams 
ir neskaitytojams už tiksliausią pasisa
kymą apie kas yra LIETUVIŠKUMAS, 
arba, kaip dabar portugališkai vartoja
ma, "LlTUANIDADE".

Premijos bus lietuviškos muzikos, 
laisvai pasirinktos, trys, dvi ar viena, 
kasete-juostelė.

Mecenatas
P.S. Pasisakymus galima pasirašyti 
:/ , slapyvardžiu.

Rua Solon, 773 . Fone: 221-6377 
CEP 01127 - São Paulo - Capital

Bom Retiro MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
j GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 

J Z E LINQS PARAPIJOS KLEBQNI JOJ.
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MŪSŲ ŽINIOS
ITANHAEM IR SUARÃO NAUJIENOS

Praeitą savaitgali (VIII.29-30), su kalė
dojimu besilankant pas p., Klemensą ir 
Reginą Jurus, teko ten rasti iš Londri
nos atvykusį Universiteto vice-rektorių 
p. Rymantą Jūraitį-Jūrą ir jo žmoną,. 
taip pat profesorę, p. Eimantą.

Tai retas susitikimas su visuomet la
bai užimtais Londrinos universiteto 
profesoriais.

Teko matyti ir ilgą, portugalu kalba, 
aprašymą api^'Naują Energijos Revoliu
ciją — Revolução de Energia”.

T Tai musu talentingo fiziko p. Ry- 
manto Jūraičio, jau gerai pirmyn pasis
tūmėją tyrimai žmonijos pažangai sva
riame energijos reikale.

Reikia tikėtis, kad kiek vėliau, iš pla
čiosios spaudos, sužinosime, dažnesnių 
pasisakymu apie mokslininką (cientista) 
lietuvį išradėją.

Suarão garsus kurortinis centras turi 
gražią bažnyčią, bet neturi pastovaus ku
nigo. Išėjo, kad sekmadienį vakare,teko 
besilankančiam kun. Petrui Urbaičiui, 
pasitarnauti su šv. Mišiomis, vietiniams 
gyventojams ir, kas sekmadienį, vis gau
sėjantiems atostogautojams.

Istoriniame Itanhaėm mieste besilan
kant, norint irtoje parapijoje pagarsin
ti Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų, 
teko užeiti pas dvi giminaites lietuvai
tes •— ponią Užusienytę-Navikienę bei 
p. Apoloniją Navikaitę-Silinienę.

Juodvi labai apsidžiaugė, kad ir ne
lauktu kunigo atsilankymu ir kuo beturė- 
damos nuoširdžiai pavaišino svečią ir 
tolimesnei kėlionei jį sustiprino.

Grįžus j Suarão antrosios ir paskuti
nės nakties nakvynei, teko dar ko įdo
maus išgirsti iš pp. Jūrų ir jų garsėjan
čio išradėjo sūnaus — Rymanto.

Sužinojau, kad Londrinoje esama ir 
daugiau lietuvių.

Profesoriams Rymantui ir Eimantei 
grįžtant Londrinon, pirmadienio rytą, 
buvau jų pakviestas pavėžinimui — nuo 
jų namų durų iki Šv. Kazimiero parapi
jos namų durų.

COMERCIAL
BEBIDAS FÍNAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WÍSK1ES - CHAMPANHES CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC,

CURSO

Su padėka sutiktiems ir Dieve atly
gink jiems už nuoširdų lietuvišką svetin

gumą. KPU.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Liepos 19 dieną, mirė MARLENE 

TAMALIŪNAS LUDOVICO, 41 me
tu, gimusi ir užaugusi Vila Zelinoje, 
aktyviai dalyvavusi Švento Juozapo 
bažnyčios darbuose, kaip kermošiuo- 
se, jaunavedžių kursuose.

Liūdesy paliko motiną Elzą Slape- 
lytę Tarnaiiūnienę, vyrą Joną, dukre
les Kristine ir Elaine ir seserį Elizabe- 
tę. Palaidota šv. Petro kapinėse.

STANISLAVA B AR MUS-LUKAS EVI- 
CIENÉ

mirė rugpjūčio mėn. 4 dieną, našlė, 
75 metų. Atvykusi į Braziliją 1927 
metais, ilgą laiką gyveno Rio de Janei
ro mieste. Persikėlus į São Paulo, visą 
laiką gyveno Vila Zelinoje.

Liūdesy paliko dukteris Alice Pela- 
ryo ir Lidija Lima, našlę, sūnų Paulių 
Čikagoje, žentą, marčią, anūkus ir pro- 
anūkus. Palaidota šv. Petro kapinėse.

Liepos 21 dieną mirė STANISLA
VAS SESICKAS, 59 metų. Per ilgus 
metus, iki mirties, turėjo didelę rūbų 
siuvyklą, Bom Retire. Gyveno Parque 
Edu Chaves rajone.

Liūdesy paliko motiną Stefaniją, 
žmoną Albiną, sūnų Sergio, dukterį 
Suely, marčią, ždntą ir anūkus. Kūnas 
nuvežtas į São Paulo krematoriumą.

Rugpjūčio 18 dieną, mirė ALBINAS 
BITINAS, našlys, 81 metų. Gyveno 
Tucuruvi rajone.

Paliko sūnų Albertą, marčią, žentą, 
anūkus ir pranūkus. Palaidotas Nova 
Cachoeirinha kapinėse.

MARIJONA BRAŽINSKAITĖ KU
KI ENÉ mirė po vėžio operacijos turėda
ma 88 metus. Velionė buvo gimusi Kriš- 
koniu parapijoj, Alytaus apskr. Brazili
jon atvyko 1928 m. ir pradžioj gyveno 
Bom Retire. Ištekėjo už Jurgio Kukės 
ir persikėlė gyventi j Parque das Nações. 
Sūnūs mirė prieš 5 metus, tai liko marti 
Mafalda ir anūkai Gizleine bei Robertas, 
kurie meiliai prižiūrėjo senutę ir ligonę.

Marijona Kukienė buvo pašarvota Ca- 
milopolis kapų šermeninėj ir iš ten paly
dėta su kun. Petro Rbkšio maldom j tų 
kapinių šeimos kapą. Parque das Nações 
lietuviai prisimin® velionę per lietuviš
kas pamaldas sekantį sekmadienį, rugsė
jo 13 d. 10,30 vai. Seselių Pranciškiečių» 
mokyklos koplyčioje. Daug dirbus, var
gusi ir kentėjusi mūsų tautietė tesi i įsi 
amžinai Viešpaties ramybėje.

“AS BUVAU MIRĘS IR NEŽINOJAU” 

šiuos žodžius j vieno iš veikėjų lūpas 
įdėjo švedų rašytojas Axel Munte kny
goje "São Miguel". Tie žodžiai man pri
siminė, kai šventėme Lietuvos krikšto 
Jubiliejų, Vila Zelinoje. Tai buvo ta pa
ti diena, kai pavergtos Lietuvos lietu
viai ją šventė sostinėje Vilniuje, o laisvo 
pasaulio kartu su Šventuoju Tėvu Jonu 
Paulium II Romoje. Romoje dalyvavo 
taip pat delegacija iš Lietuvos vadovau
jama Telšių vyskupo Vaičiaus. Spaudo
je skaitėme, kad j Romą suplaukė maž
daug 3000 lietuvių ir 150 kunigų. Tos 
iškilmės Zelinoje, palyginus su anomis 
buvo labai kuklios. (Stengėmės bent ty
lomis nepraleisti tos datos). Ateitinin
kės lietuviškais kaspinais papuošė šešias
žvakes — simbolizuojančias tuos šešis 
šimtmečius. Trijų kartų atstovai jas ne
šė procesijoje. Pamoksle ir tikinčiųjų 
maldose buvo prisiminta.pati sukaktis. 
Maldoje buvome kartu su visais, visam 
pasaulyje šią brangią sukaktį bešvenčian- 
čiąis.

Tačiau bažnyčioje buvo tik tie nuola
tiniai ištikimieji lankytojai. Iš toliau 
atvykusiųjų tebuvo tik p. Martinaitis iš 
Kamilopolio ir p.p. Vosyliai iš Lituani
kos. O kur buvo kiti? Gal jie suruoš ki
tą įspūdingesnį minėjimą? O kad taip 
butų.

0 gal ir ši, kaip ir kiekviena kite lietu
viška sukaktis jau jiems nieko nesako? 
O jei taip. Tai jie tikrai yra mirę, nors 
patys to nežino. Gaila, labai gaila.

Kun. J. Šeškevičius

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 
MENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Minaiát, 7

AUDIOVISUAL 
DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPOND -ÍCIA 
Informações: tel.273-v338

I
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MŪSŲ ŽINIOS
SAVAITGALIS LITUANIKOJE
Prailginto savaitgalio metu Lituanika 

sulaukė daug žmonių. Pikniku name iš- 
kilavo skautai. Svečiu namai buvo pilni. 
Privačios rezidencijos irgi beveik visos 
buvo užimtos gyventojų ir svečių. Sek
madienį kunigas J. Šeškevičius atlaikė 
i/asa rot o ia ms _Svl Mišias. ku rinsa rbdvua,

80-TASIS GIMTADIENIS
MAGDALENA BUITVYDIENÉ, šių 

metų rugsėjo 2 dieną, laimingai sulaukė 
aštuoniasdešimtojo gimtadienio. Dukra 
Elena ir sūnus Jonas bei Algirdas neiš
kentė ir šventę surengė kiek anksčiau — 
paskutinį rugpjūčio sekmadienį.

Salia didelės šeimynos, šventėje daly
vavo svečių iš Lapos, Parque S. Domin
gos, V. Anastazijo, Bom Retiro ir Mo
kos. Buvo gražiai praleista sekmadienio 
popietė, sugiedota "Ilgiausių Metų", 
užpūstos žvakutės ir suvalgytas skanus 
sukaktuvinis tortas.

Mielai Magdalenai linkime daug lai
mės, geros sveikatos ir gausios Dievo pa
laimos.

• ABC Koresp.

NÁU J AS PA R API ET 18

Rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje buvo 
pakrikštytas RAFAEL Baužys Montei2 
ro, Kristinos Baužytės ir Joaquim Ven
tura Santos Monteiro sūnus. Krikšto 
apeigas atliko kun. Petras Rukšys, o 
krikšto tėvais buvo Eliane Baužytė Ber
to ir Eduardas Berto. Krikšto apeigos 
buvo paprastos, bet reikšmingos, nes 
kun. Rukšys stengėsi išaiškinti visų atlie
kamų cerimonijų reikšmę.

Vakare buvo šeimyniškas priėmimas 
senelio KAZIMIERO BAUŽIO aparta
mento svečių salėje. Čia buvo visa Bau-, 
žiu šeima, daug draugų ir pažįstamų. 
Linkime daug I ei mes ir sėkmės naujam 
parapiečiui Rapoliukui, o taip pat visai 
Baužių šeimai.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

GHOPPBtIA

JUJUS ų L I ETU.V.A

DĖMESIO PAJŪRIU GYVENTOJAMS 

600 Metų Lietuvos Krikšto JubilieT delegacija.
jui besibaigiant.

Pasijuntant ar nepasijuntant, mūsų 
Krikšto Jubiliejus artinasi prie pabai
gos.

Sakoma, kad "Motus in fine Velo- 
cior", portugalų kalbą mokantiems tai 
suprantamas posakis ir įspėjimas daryti 
kiek galima daugiau ir nedelsiant, taip, 
kad šie Šventieji Metai neliktų be mū
sų visų dvasinio pakėlimo, be įsiparei
gojimo ateičiai, be gilesnės maldos už 
Lietuvą.

Tuo tikslu, ateinančio spalio (outu
bro) pirmą sekmadienį (X.4) planuoja
ma turėti Sv. Mišias Aparecidos parapi
joje, Bairro Aparecida, Ponta da Praia, 
Santos mieste, SP.

Visi Santos ir São Vicente lietuviai 
kviečiami tą dieną Lietuvą atstovauti 
ir kartu su vietiniais parapijiečiais brazi
lais už kankinę Tautą pasimelsti. Mišios 
pramatomos 11 valandą.

Be to, pramatomas ir kalėdojimas, 
pa&fką ir kaip išeis, pasiekiant gal net 
Praia Grande — Boqueirão, Cidade 
Ocian ir t.t.

Iš São Paulo vyks pavėžintas kun. 
Petras Urbaitis, ir dar vienas - kitas 
Didžiosios kolonijos atstovas.

»
Atsimintina, kad Lietuvoje kalėdoji

mas visuomet buvo su kunigo palydo
vais.

Būtų prasminga,kad šiais ypatingais 
metais atsirastų daugiau kunigo pavė- 
žintojų ir jo palydovų.

Šie metai yra ir Marijos Tarptautiniai 
Metai.

Dėl to, pamaldos Aparecidos parapi
joje, Santose, dar labiau įpareigoja, pa-

I

MIŠIOS
už VALERIJĄ SADAUSKAITĘ CANGA 

mirties metinių proga (IX. 13) bus atlaikytos 
sekmadienį, rugsėjo 13 d. 16 vai. Sv. Stepono 
bažnyčioj, V._ Anastazijoj.

Giminės ir draugai prašomi dalyvauti. .
Manoel Canga su dukrom 
Povilas Pipiras ir šeima

jūrių lietuvius pasinaudoti šia proga ir 
susitikimui tarpusavy ir su kalėdotojų

Iki pasimatymo Aparecidos bažnyčio
je, o taip pat ir kai kurių parapiečių na
muose, ateinančio spalio 4 dieną.

MOKOS KUNIGAI DIDELI IŠRADĖ
JAI _

Atrodo, kad Sv. Kazimiero parapijos 
kunigai išrado naują dalyką — ŠILU
VOS ir TAUTOS ŠVENTĘ - RUGSÉ 
JO 8 DIENĄ. Taip gali atrodyti tam, 
kuris girdi sakant jog nežinojo, kad šv. 
Kazimiero parapijoj bus švenčiama ŠI
LUVOS - TAUTOS ŠVENTĖ pirmąjį 
rugsėjo mėnesio sekmadienį.

Kas pasinaudojo ilguoju savaitgaliu 
išvažiuoti pailsėti ar pasimaudyti prie 
jūros, tai pilnai pateisinama. Iš kitos 
pusės kaip pateisinti, tuos kurie labiau 
vertino dalyvavimą šventėje negu poilsį 
ar maudymosi. Ko negalima suprasti, 
tai kad kai kas "nežinojo", kad tokia 
šventė bus: Mūsų Lietuvoje buvo skel
biama beveik puse puslapio didumo 
skelbimu jau visą mėnesį. Pagaliau M©- 
kos kunigai tos šventės neišrado: ji Įįpj 
parapijoj švenčiama kiekvienais rnetgis.

KULTŪRINIS KAŽI-
Ml E R INIS Ęp ND AS 

KAZIMIERAS BACEVIČIUS, šalia 
jau anksčiau įneštų Cz.300^)0 j KUL 
TŪRINI KAZIMIERINĮ FONDĄ dar 
įnešė Cz. 1.000 (tūkstantį) a.a. žmonos 
VERONIKOS BACEVIČIENĖS atmini 

Ana GALECKAS 
Bruna BALTADUONIS 
Gražvydas BAČELIS

mui.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Otto Adolf ir Aušra ŠIMKEVlClUS 

cz.i.ccc,c: 
Cz. 500,00 
Cz. 500,00 
Cz.2.C22,C2

Pro-rektorius Rimgaudas JŪRAITIS 
CZ.1.CX-

Klemensas, Regina JURACz. 500,00

D ra. HELGA HÊRIN

1
CHOPP-PIZZA--QUEIJOS-FRIOS 

RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
Rua SOLON 1062-Bom Retiro-Tel. 223-2333

MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
\ Rus Quartim Barbos*, 6 - B. do Urnfe

Fone; 265-7590
De 2a a óâ. das 8 às 12 te» e das 14 to 18 te.
s .KALBAMA LIETUVIŠKAI

ij'Hjir- • ~   ■ ir-^ ir — ;; ------------- i—nr*
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MUSŲ ŽINIOS P
LIETUVIŠKA MOKYKLA VEIKIA

Lietuvių kalbos pamokos Vila Zeli- 
noje vyksta Šia tvarka:

Pirmadieniais 19 val.‘ vyresniųjų gru- . 
pei su mokt. Liucija Jodelyte-Butrima- 
vičiene.

Šeštadieniais 10 vai. mažųjų grupei 
su mokt. Maryte Aleknavičiūte ir mokt. 
Ana Paula Tatarūnaite.

Šeštadieniais 11 vai. moksleivių gru
pei su mokt. Nilza Guzikauskaite-'Celi- 
šauskiene.

KUN. PRANAS GAVĖNAS 
JAU NAMIE

Praeitą šeštadienį, kun. Pranas Gavė
nas, grįžo iš beveik 3 mėnesius užtru
kusios kelionės Italijoj ir Venecueloj. 
Kun. Petras Rukšys nuvyko j S. Paulo 
tarptautini aerodromą Jo pasitikti. Lėk
tuvas nevėlavo ir taip buvo galima greit 
parvažiuoti namo.

Kun. Gavėnas praleido dvi savaites 
su Venecuelos lietuviais, kur Jis rūpi
nosi lietuvių sielovados reikalais. Kun. 
Gavėnas yra Pietų Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybės pirmininkas.

Sveikiname grįžusį namo Šv. Kazi
miero parapijos kleboną ir linkime sėk
mingai toliau darbuotis mūsų tarpe.

AUKA KOPLYČIAI
P. Alfonsas Petraitis atsiuntė čekį 

400 kruzadų su prierašu, kad auka skir
ta Lituanikos koplyčios išlaikymui. Jau 
ne pirmas kartas, kad p. Petraitis tai pa
daro. Ir iki šiol jis yra vienintelis.

Didelis ačiū. Dievas teatlygina.

t

PASTATYKIME JUBILIEJINĮ 
PAMINKLĄ

Lietuvos krikšto 600-metų proga bus 
pastatytas Aparecidos Bazilikoje lietu
viškas kryžius. Idėja tokiu būdu atžymė
ti krikšto Jubiliejų kilo kun. P. Gavėnui. 
Jam išvykus Europon, buvo sudaryta 
komisija rūpintis kryžiaus pastatymu. 
Komisijon buvo pakviesti: Vincas Vik
toras Banys, Norbertas Macelis, Jonas 
Jodei is, Apolinaras Jočys, Vladas Zizas 
be to komisijon įeina kun. J. Šeškevi
čius ir kun. P. Gavėnas. Inž. Norbertas 
Macelis padarė kryžiaus projektą. Ko
misija buvo pora kartų nuvažiavus j 
Aparecidą tartis su vyskupu ir Bazilikos 
rektorium dėl kryžiaus statymo ir dėl 
jo vietos. Vieta gauta labai puiki, prie

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

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

GRAŽVYDAS BAÚEL1S

Mielam ML-vos skaitytojui bei rėmėjui širdingas 
ačiū už paramą ir bendradarbiavimą.

ML redakcija ir administracija

pat pagrindinio įėjimo į Baziliką. Visi 
tie, tūkstančiai maldininkų, kurie lanko 
šventovę, galės jį matyti. Šiomis dieno
mis bus pradėti kryžiaus darymo ir puo
šimo darbai.

Visi lietuviai kviečiami prisidėti prie 
kryžiaus išlaidų padengimo. Aukas ga- - 
įima įteikti, bet kuriam komisijos na
riui ir abiejose klebonijose. Kai kryžiui 
bus baigtas bus organizuojamas iškil
mingas kryžiaus pašventinimas ir Jubi- 
liejaus!,Minėjimas Aparecidoje. Tad visi 
j vieningą darbą, su viltimi, kad Dievui 
laiminant galėsime realizuoti šį užmojį 
Viešpaties garbei ir Lietuvos garsui.

ŠILINĖ MOKOJ
I 

švč. Marijos Gimimo — šilinės šven
tė ir Tautos Dienos minėjimas šv. Kazi
miero parapijoj įvyko sekmadienį, rug
sėjo 6 dieną.

Nors tai buvo brazilų "Tėvynės Die
nos" išvakarės — taigi daug kas išvažia
vęs ilgesnio savaitgalio proga — ir šalto
ka,Jietumi grūmojanti atmosfera, susi
rinko net daugiau, negu tikėtasi, tautie
čių, ir net iš gan tolimų vietovių. Ir 4 
vai. išsivystė jauki procesija su gražiai 
padabinta švč. Marijos statula.

Pamaldos vyko salėj. Širdį maldai 
kvietė gražiai išpuoštas altorius su, šo
ne, skirtingu (šešių žvakių) 600 metų 
Krikšto Jubiliejaus simboliu (p-lės Ire
nes Skurkevičiūtės menas), o Tėvynės 
meilės jausmus kėlė p. Antano Augus- 
taičio sukurti ir išdėstyti tautiniai reli
ginio pobūdžio paveikslai.

Jungtinis choras, akompanuojant 
Liudui Ralickui ir diriguojant Vikt.Ta- 
tarūnui, giesmėmis lydėjo pamaldas, ku
rias pravedė vos išvakarėse grįžęs kun. 
Pr. Gavėnas, kartu su kun. P Urbaičiu.

Po Mišių tuoj vyko Tautos Dienos 
paminėjimas, kurį savo šiltu žodžiu pra
vedė naujas BLB-nės valdybos pirminiu 
kas, inž. Aleksandras Valavičius.

Ir, štai, salėj tuoj susistatė nepailstan
čiu Mokos šeimininkių svetingi stalai, 

*- - é

AR ŽINOTE, KAD 
MŪSŲ LIETUVA 

V,ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE 
AV, ZELINA, 831 ?

Mt

0

PAVASARIO

LITUANIKOJE
SPALIO (OUTUBRO) 11 DIENĄ, 

SEKMADIENI
KURSUOS AUTOBUSAI 

Daugiau žinių laukite ateinanančiuose . 
ML-vos numeriuose. 
Rengia — Brazilijos Lietuvių

g. . Bendruomenė

su karšta arbatėle ir gausiom sunešti
nėm vaišėm.

Susitikimas, pasižmonėjimas tęsėsi 
iki vėlyvos nakties.

Tokiu tad būdu buvo atšvęstas Švč. 
Marijos Gimtadienis ir dar Vytauto Di 
Džiojo pasirinkta Tautos Diena. Diena, 
kuri giliai mus rišo su Šiluva ir, bendrai, 

-su Lietuva bei su Lietuvos aplankyti iš 
vykusiais aukštais Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos atstovais.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOP
LYČIOS ATNAUJINIMUI

AUKOJO
Algirdas Baužys
Katerina Rukšienė
Veronika Dimšienė
Marija Mazurkevičienė
Ona Gorskienė

Širdingai dėkojame mielam aukoto
jui ir aukotojoms už aukas ir laukiame 
kitų prisidėjimo.

Cz.2.000
Cz.2.250
Cz. 500
Cz. 100
Cz. 100

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblem? Vytis, 

r

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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