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Vakarus jau pasiekė naujasis Sovietu 
Sąjungos žiniaraštis "'Glasnost"

Lietuviai kaliniai
Disidentų ir buvusių politkalinių 

Maskvoje tris kartus per mėnesį žada
mame leisti biuletenyje ''Glasnost7' 
1987 m. birže!’firmoje laidoje (birže
lio 28 d. išėjo 2-3 ' most" laida ir 
jau pasiekė Vakarus) pi •'šama, kad 
Čistopolio kalėjime kali ' brolis" 
Boleslovas bizūnas, nuteistas il-čia 
metų kalėjimo bei pen keri a is metais 
tremties ir Andrius Sabanas už pieninės 
fotografavimą, kuri pasirodė esanti ka
rinis objektas, nes savo gaminius prista
to kariuomenei. Jo bausmės ilgumas nė
ra pažymėtas.

Paryžiaus rusų savaitraštis "Ruskaja 
Mysl" birželio 28 d. laidoje paskelbė 
naują Balio Gajausko tremties adresą: 
Chabarovsko kraštas (Rusijos fed.resp.),

ŠILUVOS TAUTOS ŠVENTĖS mišias koncelebruoja kun. Pranas Gavėnas su kun. Pe
tru Urbaiôiu. Scena ir salė buvo gražiai išpuoštos dailininko Antano Augustaičio.

Čumikan gyvenvietė ("posiolok"), So
vetską ja g-vė m. 4.

Sadunaitė
Tas pats savaitraštis liepos 3 d. laido

je plačiai aprašė Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimą Vilniuje ir Ro
moje, o liepos 24 d. laidoje išspausdino 
Nijolės Sadunaitės pasakojimą apie jos i 
suėmimą ir paleidimą laisvėn. Nijolė ra
šo:

"1987 m. balandžio 1 d. KGB majo
ras Reinys pažeidė Lietuvos sov. respu
blikos teisių kodekso 192 straipsnį. Jis 
be protokolo padarė kratą Antakalnio 
g-vės 62-2 bute ir gąsdino šeimininkę už 
tai, kad drįso, kada manęs seniai jieško- 
jo, priimti; liepė pasiimti daiktus ir mais
to, pašaukė automobilį, paėmė iš mano 
rankinuko maldaknygę, užrašų knygelę, 
artimųjų, jų tarpe miruisų motinos ir tė
vo, nuotraukas; paėmė apie 10 laiškų su 
velykiniais sveikinimais, kuriuos buvau 
paruošusi savo pažįstamiems. Kratos 
protokolo nesustatė ir mano daiktų ne
grąžino".

Sadūnaitę tardė KGB rūmuose (Le
nino prosp.40) KGB pulkininkas Li- 
niauskas, prokuroras Bakucionis ir 
KGB generolas Henrikas Veigauskas. Ji 
buvo savo tardytojų apnuodyta maistu 
ir pilnai neatgavusi sąmonės didelėmis 
raidėmis (ji normaliai rašo smulkiai) pa
sirašė kagėbistų jai pakištą raštą. Ji bu
vo 21,30 vai. paleista ir, nepaisant Gor
bačiovo skelbiamos "glasnost", prigra
sinta niekam apie jos tardymą nepasa
koti. Sadunaitė baigia:

"Praėjo beveik keturios savaitės, bet 
iki šio laiko nei Reinys, nei Veigauskas, 
nei Bakucionis man atimtų daiktų ne- , 
grąžino. 1987 m. bai. 7 d. buvau pas 
Bakučionį, ir jis man paaiškino, kad 
KGB turi labai daug darbo, o jos mal
daknygę ir užrašų knygelę KGB turi iš
šifruoti".

Sadunaitė sako, kad nuo tardytojų 
"maisto " ji neatsigaunanti. Jos adresas: 
Vilnius, Architektų g-vė 27-2.

Antrąją Sadunaitės išverstą j anglų 
kalbą knygą "A Radiance in the Gulag" 
palankiai įvertino savaitraštis "The Uk
rainian Weekly" liepos 28 d. laidoje.

Sovietiniai rinkimai
Sovietai savo rinkimus vadindavo de

mokratiškiausiais pasaulyje, tačiau š.m. 
birželio mėn. Sov. Sąjungoje įvyfcę rin
kimai buvo dar "demokratiškesni". 
Penkiuose nuošimčiuose rinkiminių 
apylinkių buvo ne vienas, bet daugiau 
kompartijos parinktų kandidatų. Pagal 
Maskvos dienraštį "Izvestia" (birželio 
25 d.) viename iš Lietuvos 44-ri.ų rajo
nų buvo padarytas bandymas ir į įvai
raus laipsnio deputatus buvo daugiau 
negu vienas kandidatas. Pagal minėtą 
Maskvos dienraštį, sovietiškuose rinki
muose Lietuvoje dalyvavo 2.419.488 
balsuotojai (99,54°/o).

Vilniaus bastionas
Maskvos "Pravda" liepos 28 d. laido

je rašė apie Vilniaus artilerijos bastiono 
restauravimą. Bastionas buvo pradėtas

Nuotr. P. Ruksio 
statyti XII š. pradžioje ir buvo paskuti
nysis Vilniaus gynybinių sienų pastatas. 
Jis turėjo 13 angų patrankoms ir buvo 
tuneliu sujungtas su gynybinių sienų 
bokštu. Laikraštis rašė:

"Ji (gynybinė siena) atlaikė daug ap
gulimų, bet kažkada krito. Nuo to lai
ko ji niekad gyvybinės reikšmės neturė
jo. Pamažu ėmė byrėti bokštas, nuo 
kurio iki bastiono buvo 48 metrų po
žeminis praėjimas. Atėjo liūdni laikai, 
kada aplinkinių namų gyventojai jau 
nebegalėjo išaiškinti, kodėl jų gatvė bu
vo vadinama "Bokšto" gatve; pamiršo 
ir apie užpiltą žemėmis bastioną. Tik 
kartais sklisdavo gandai apie keistus j 
rūsius vedančius požemius, kur esą gy
veno siaubinga pabaisa..,"

(Pagal Vilniaus legendą, Bokšto gat
vės požemiuose gyveno baisus slibinas, 
kuris savo veriančiu žvilgsniu paraly- 
žuodavo auką ir paskiau ją prarydavo. 
Vienas sumanus jaunuolis, prisidengęs 
didelių veidrodžiu priartėjo prie slibi
no, kuris savo žvilgsnio atspindžiu vei
drodyje pats save paralyžavo ir tada iš
radingas vilnietis jį nugalabijo).

Restauravimo darbams vadovauja 
architektas Ž. Simonavičkis. Atrastos 
senienos yra rodomos specialiame isto
rijos-etnografijos muziejaus skyriuje, 
kuriam vadovauja Ona Mažeikienė.

Iškilmės Vilniuje
Krokuvos kurijos leidžiamas savaitraš 

tis "Tygodnik Powszechny" liepos 12 
d. Saidoje rašė apie Lietuvos krikšto su-
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s
kakties pamaldas Vilniuje.

"Sekmadienį, birželio 28 d., minint 
Lietuvos krikšto 600 m. sukaktį, šešio
se Vilniaus šventovėse buvo atlaikytos" 
iškilmingos šv. Mišios. Dvejose Vilniaus 
šventovėse Dievo žodis buvo skelbiamas 
lenkg kalba: domininkonu Šv. Dvasios 
šventovėje tai atliko vysk. L. Michelevi- 
čius ir šv. Rapolo prie Žaliojo tino - 
vysk. V. Sladkevičius. Šv. Petro ir Povi
lo šventovėje Antakalnyje koncelebta- 
cinėms Mišioms vadovavo arki v. Liudas 
Povilonis, apaštalinis Kauno ir Vilkaviš
kio administratorius. Vienintelis vysku
pas iš užsienio buvo Vloclaveko vysku
pas Roman Andrzejewski, kuris priva
čiai lankėsi Lietuvoje. Jis koncelebravo 
šv. Mišias Šv. Dvasios šventovėje".

Apie Lietuvos vyskupus ir vyskupijas 
tas pats savaitraštis toje pačioje laidoje 
rašė:

"Lietuvoje yra sekanc;..-s vyskupijos: 
Kauno arkivyskupija ir Vilkaviškio vys
kupija. Jas valdo apaštalinis administra
torius, 77 m. amžiaus arkiv. Liudas Po
vilonis; Telšių vyskupija ir Klaipėdos 
prelatūra. Jų valdytoju yra 61 m. am
žiaus apašt. administratorius Antanas 
Vaičius; Kaišiadorių vyskupija. Jos 
apašt. administratorius yra 67 m. am-’ 
’Jaus vysk. Vincentas Sladkevičius; 
apašt. administratorium "ad nutum 
Sanctae Sedis" Vilniaus arkivyskupijos 
teritorijai yra 76 m. amžiaus vysk. Juli
jonas Steponavičius; Panevėžio vysku
piją tvarko kapitulinis vikaras. Kauno 
arkivyskupijoje arkiv. Liudo Povilonio 
pagalbininkais yra vyskupai - Vladas 
Michelevičius ir Juozas Preikšas". J.B.

ŽEMAI LENKIASI SEKRETORIUS
Laisvoji spauda išeivijoje seniai jau 

skelbia apie sovietinės Maskvos kėslus ru
sinti okupuotus Baltijos kraštus. Tas pro
cesas nuo vaikų darželių eina per pradžioj
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mokyklas, gimnazijas, aukštąsias mokyk
las bei universitetus ir kitas institucijas.
Kai kur pasigirdo balsų, kad Lietuvos ko
munistų partija esą vis dėlto rūpinasi lie
tuviškumu ir bando priešintis Kremliaus 
pastangomis. Deja, kompartijos veidas 
atsiskleidė visu nuogumu 1987 m. kovo 
13 d. jos centro komiteto šeštame visu
mos posėdyje, kuriame svarbų praneši
mą padarė pirmasis partijos sekretorius 
Petras Griškevičius. Jis labai žemai nusi
lenkė Maskvai, reikalaudamas stipresnių 
pastangų lietuvių tautos rusinimo darbe, 
štai jo žodžiai: "Vadovaujančių kadrų 
nacionalinė Sudėtis turi atlikti respubli
kos gyventojų nacionalinę struktūrą. Bet 
kai kurių kategorijų kadrai dar ne visiš
kai atitinka šį reikaiavimą. NėraFnė vie
no nevietinės (t.y. rusų, Red./ tautybės 
atstovo tarp Statybos, Prekybos ir kai 
kurių kitų ministerijų ir žinybų vadovų 
pavaduotojų, tarp Aukštojo ir specialio
jo vidurinio mokslo, Sveikatos apsaugos, 
Kultūros ministerijų, valstybiniu Staty
bos reikalų, Kainų, Leidyklų, poligrafi
jos ir knygų prekybos reikalų komitetų 
valdybų ir skyrių viršininkų. Analogiška- 
padėtis ir su 22 rajonų vykdomųjų komi
tetų vadovaujančiais ir atsakingais dar
buotojais". Atrodo, kad P. Griškevičiaus 
lūpomis kalba pati Maskva.

Toliau dar gražiau: "Reikia sudaryti 
sąlygas visų respublikos teritorijoje gyve
nančių tautybių kadrams rengti. Negali
ma neatkreipti respublikos Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moksio ministerijos 
(drg. H. Zabulis) dėmesio j tai, kad per 
pastarąjį dešimtmeti sumažėjo nevietinės
tautybės studentų, aspirantų ir moksli
nių darbuotojų dalis". "Didelį susirūpini
mą kelia tai, kad kai kuriose aukštosiose 
mokyklose, tarp jų ir didelėse, tokiose, 
pavyzdžiui, kaip Lietuvos Žemės ūkio aka 
demija ir kitos, nepakanka grupių, kurio
se dėstoma rusų kalba. Maža nevietinės 
tautybės studentų Valstybinėje konservą- 

T'rn-- l|-    ' ———f i r —.ir-* ■ m

F.ÂBRICA D E GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras ? cruncas.

NR. 37 (2022) 1987.IX.17

torijoje ir Dailės institute". "Reikia at
kakliau dirbti, kad būtų išgyvendintus vi
sų formų nacionalinio ribotumo ir pasipū 
timo, nacionalizmo ir aovinizmo apraiškos 
Paraginęs partiečius padidinti savo akty
vumą nurodoma linkme, P. Griškevičius 
pareiškė: "Reikia kuo ryžtingiausiai de
maskuoti piktybinius šmeižikiškus lietu
vių nacionalistinių elementų emigracijo
je ir jų globėjų Vakaruose išpuolius". Iš 
tolimesnio Griškevičiaus pranešimo maty 
ti, kad partijos centro komitetas paruo
šė "kompleksą priemonių tarpnacionali
niams santykiams respublikoje tobulinti, 
internacionalinio ir natriotinio auklėjimo 
efektyvumui d; ,j".

Pateik-' Ja ilgokas citatas iš P. Gris 
kevičiaus Kalbos, kad skaitytojas maty 
tų autentiškus sovietinio pareigūno pa- 
reiškimus ir kad partiečiai nesakytų, jog 
tai išeiviškas prasimanymas. Skaudu yra 
laisvajai lietuvių išeivijai girdėti apie 
maskvinių rusų kėslus rusinti lietuvių 
tautą, bet dar skaudžiau girdėti lietuvi, 
kad ir komunistą, kalbanti ruso kalba. 
Tai kompartijos sekretorius, kuris že
miau lenktis Maskvai nebegalėjo, nes pa 
siekė žemiausią laipsnį. Jis bara lietuvius 
už nacionalizmą, šovinizmą, bet, matyt, 
nė pats nejaučia, kad tuo būdu skleidžia 
rusiškąjį šovinizmą, užsimojusį naikinti 
mažąsias tautas. Rusiškasis nacionaliz 
mas, prasidėjęs carų laikais, pergyvenęs 
bolševikinę revoliuciją, rado prieglobsti 
sovietinėje sistemoje ir, prisidengęs tarp 
tautinio komunizmo skraiste, tapo impe 
riniu rusų nacionalizmu. Stipresnės kom 
partijos, kaip pvz. rumunų, vengrų, drįs 
ta pasipriešinti rusiškiems kėslams, o ma 
žų tautų kompartijos, kaip estų, latvių n 
lietuvių, nedrįsta priešintis ir lenkiasi kuo 
žemiausiai. Sakoma,kad savo laiku pirma 
sis kompartijos sekretorius Antanas Snieė 
kus drjsdavęs pasipriešinti įvairiais būdais 
rusų projektams, bet dabartinis sekreto 
rius bei jo partija kartais nori būti rusiš 
kesni už pačius rusus. Bet tokia politika 
susilauks neišvengiamo istorijos teismo, 
kuris pasmerks visus tautos kenkėjus, d 
aukštins jos didvyrius kovotojus.

"Tėviškės Žiburiai"
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DVIDEŠIMT SENATORIŲ PRAŠO 
GORBACHEVO NETRUKDYTI DE
MONSTRACIJŲ PABALTIJO VALS
TYBĖSE

Dvidešimt JAV Senato nariu rugpjū
čio 18 d. laiške kreipėsi j Sjvietu Są
jungos generalini sekretorių Mikhail 
Gorbachevą, prašydami, kad jis leistu 
pabaltiečiu grupėms pravesti demons
tracijas rugpjūčio 23 d., kurios paminė
tu Molotovo-Ribbentropo pakto sukak
tį.

Senatoriai laišku oradeda pažymėda
mi, kad šiais metais sukanka keturias
dešimt aštuon* metai nuo tos dienos, 
kai Sovietu Sąjunga ir naciu Vokietija 
pasirašė Molotovo-Ribbentropo sutartį. 
Šia proga, senatoriui išreiškia gilu susi
rūpinimą dėl tebesitęsiančio slopinimo 
debatų apie svarbius įvykius Pabaltijo 
istorijoje bei dėl pastangų suvaržyti iš
sireiškimo laisvę Pabaltijo respublikose.

Senatoriai sako, kad jie su dideliu 
susidomėjimu stebi Gorbachevo aišku 
norą, kad sovietu praeitis būtu pilniau 
ir su didesniu sąžiningumu įvertinama, 
ypač nagrinėjant Sovietu Sąjungos san
tykius su Lenkija Tikimasi, kad šis nu
sistatymas bus praplėstas įjungti ir Pa
baltijo respub- ku Istoriją.

Toliaii senatoriai teigia, kad ju ži
niomis lietuviu grupė yra pakvietusi 
visus geros valios žmones kartu -u j3*s 
dalyvauti taikingoj ceremonijoj prie 
Vilniaus Sv. Onos bažnyčios rugpjū
čio 23 d. pažymėti Molotovo-Ribben- 
tropo oakto sukaktį bei prisiminti Hit 
leno ir Stalino nekaltas aukas. Tuo
pačiu tiksiu ėst., gruoė ragina savo tau
tiečius rinktis prie Talino rotušės, o 
latviu "Helsinki 86" gruoė kviečia žmo 
nes dėti gėles prie Laisves paminklo 
■Rygoje.

Senatoriai primena Gorbachevui, 
kad prie Molotovo-Ribbentropo pakto 
buvo prijungti trys slapti protokolai, 
kurie priskyrė Pabaltijo valstybes prie 
sovietu įtakos sferos. Nors šie proto
kolai suvaidino kritišką vaidmenį Ant
rojo pasaulinio karo eigoj bei pasekmė
se Pabaltijo valstybėse ir Rytu Europo
je, jie Sovietu Sąjungoje iki šiol nėra 
buvę atspausdinti nei ju egzistavimas 
oficialiai pripažintas. Atsižvelgdami j 
Gorbachevo pastangas įvesti daugiau B— n 1 ■■
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NIOLE SKDUMAITE 
atvirumo bei dorumo sovietu visuome
nėje, senatoriai pareiškia viltį, kad Gor 
bachevas supras pabaltiečiu norą vie
šai paminėti ir daugiau atskleisti toki 
svarbią ju istorijos dalį.

Senatoriai užsimina »r apie š.rr. bir
želio 14 d. demonstraciją Rygoje, ku 
ria latviai oaminėjo trėmimus į Sibirą. 
Pati demonstracija įvyko be jokiu truk
dymu. Anot senatorių, Gorbachevo val
džia šiuo elgesiu davė įspūdingą ženk 
lą, kad ji gerbia savo piliečiu žmogaus 
teises. Tačiau, senatoriui pareiškia susi
rūpinimą dėl bandymo iš anksto už
kirst' kelią demonstracijai Jie oamim 
vieno demonstracijos organizatoriau? 
suėmimą prieš birželio 14 d. minėjimą 
ir kito priverstiną emigraciją netrukus 
no demonstracijos.

Ragindami Gorbachev., leisti, kad 
įvykiu taikingos ceremonijos Pabaltijo 
valstybių sostinėse rugpjūčio 23 d., se
natoriai tvirtina, jog tai vėi įrodytu jo 
valdžios norą paremti išsireiškimo bei 
susirinkimu laisves, kurios užtikrintos 
sovietu konstitucijoje. Sovietu valdžia 
taip pat įrodytu pagarbą šioms lais
vėms jeigu nenukentėtu demonstracijų 
organizatoriai bei dalyviai, įskaitant 
Antaną Terlecką, Vytautų Bogušį, Pe
trą Cidziką, Nijolę Sadūnaitę, Tiit Ma- 
disson ir "Helsinki 86" grupės narius.

į 3

Senatoriai baigia laišką pažymėdami, 
kad dėka Gorbachevo iniciatyvu refor
muoti sovietu visuomenę, jau įvyko 
svarbūs pakeitimai krašto socialinėje 
bei intelektualinėje aplinkoje. Jie reiš
kia viltį, kud tie pakeitimai nebus laiki
ni ir nebus apribojami. Todėl, senato
riai ragina Gorbachevą užkirsti kalią 
taikingu ceremonijų Vilniuj, Rygoj bei 
Taline trukdymui, ir duoti leidimą, kad 
Molotovo-Ribbentropo paktas būtu at
spausdintas ir visi jo aspektai laisvai 
diskutuojami.

La’ško kopijos pasiustos kiekvienos 
Pabaltijo respublikos komunistu parti
jos pirmajam sekretoriui.

Iniciatyva dėl šio laiško atėjo iš Se
natoriaus Donald Riegle būstinės. Be

* Sen. Riegle, šie senatoriai taip pat pa
sirašė laišką: Paul Simon, Alfonse D'A- 
mato, Bill Bradley, Ain J. Dixon, 
John Heinz, David Pryor, Patrick J. 
Leahy, Christopher J. Dodd, William 
Proxmire, Carl Levin, Dave Durenber- 
ger, Rudy Boschwitz, Dennis DeCon- 
cini, Brock Adams, Pete Wilson, Paul 
S. Trible, Jr., Chic Hecht, David K. 
Karnes ir Timothy E. Wirth.

(LIO

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRO 
ATSTOVAS KALBA MOKYTOJAMS

Washington© lietuviui Algiui Šilui tar
pininkaujant, Lietuviu Kataliku Religi
nės Šalpos žinių agentūra, Lietuviu In
formacijos Centras, užmezgė ryšiu., su 
sostinės organizacija Close-Up . Close- 
Up tikslas yra supažindinti mokytoju 
bei moksleiviu grupes iš įvairiu JAV vie
tovių su Washington© politiniu bei kul
tūriniu gyvenimu. Close-Up mokytojams 
bei mokiniams suruošia ir praveda pro
gramą, įskaitant ekskursijas ir paskaitas.

Lietuviu Inf jrmacijos Centro Washing 
tono skyriaus vedėjui Viktorui Nakui 
jau teko du kartus prabi.ti j mokytoju 
grupes.

Prelegentas supažindino klausytojus 
su Pabaltijo valstybių istorija bei dabar
tine būkle. Didesnę prakalbos dalį teko 
skirti Lietuvos tikintiesiems.

Tiek po vieno, kiek po antro susitiki
mo, buvo skirta maždaug pusvalandis 
klausimams. Mokytoju keliami kiausi 
mai rodė ju susid 'tnėjimą Lietuva bei ti
kinčiųjų būkle. Vieni norėjo daugiau su
žinoti apie Lietuvos katalikus ipvz., 
apie vienuoles, kurios Lietuvoj turi slap
tai veikti), kiti klausė, kaip jie gali tikin
tiesiems padėti. Mokytoju smalsumą 
įn..,dė ir tai, kad ju dauguma reagavo j 
kvietimą pasiimti nuostato išdėstytos 
literatūros apie Lietuvą, įskaitant Lietu
vos Kataliku Bažnyčios Kronikos 70-tą 
numerį bei Lietuviu Kataliku Religinės 
Šaipos išleistas brošiūras.
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0. Juodisiené

Šiluva anuomet ir dabar

Šiluvos vikaro kun. Jono Kazakevi
čiaus rūpesčiu buvo atgautos katalikams 
priklausančios žemės, o reformacijos 
audrom praūžus ir daugumai didiku grį
žus katalikyben, šventovė buvo atstaty
ta 1629 m.

Maldininkams nebesu tel pant, Šiluvą.- 
klebonas kun. Jonas Domininkas Lope- 
tinskas 1760 m. pradėjo statyti dabarti
nę šventovę, kuri buvo užbaigta 1775 
m. kito klebono kun. Tado Sukoro.

Dail. Podgaiskis, kilęs iš Naugarduko, 
24 metus dekoravęs šią šventovę ir už
baigė darbus 1799 m. Sv. Tėvas Paulius 
VI patenkino Lietuvos vyskupu prašv, 
mą ir 1968 m. birželio 6 d. paskelbė Ši
luvos šventąja mažąja Marijos bazilika.

Koplyčios istorija
Senovėje apsireiškimo vietoje ant ak

menų buvo pastatyta medinė koplytėlė, 
kuri ilgainiui perstatinėta, didinta.

Artėjant 300 metų apsireiškimo sukak
čiai, pradėta statyti nauja koplyčia. Sta
tyba rūpinosi tuometinis Šiluvos klebo
nas kun. Marijonas Jurgaitis. Projektą 
sudarė architektas Antanas Vivulskis. 
Lietuvių tautos poetas Maironis — pręl. 
Jonas Mačiulis 1912 m. rugsėjo 8 d. pa 
šventino pamatus. Koplyčia baigta sta 
tyti 1924 m.

Seniau ir dabar
Ir plaukė Šiluvon minios tikinčiųjų 

nuo Prūsų, Gudijos, Lenkijos, ypač iš 
Lietuvos, j šventovės šventinimo iškil
mes susirinko net 11.000 žmonių, o kai 
Rusijos caras draudimą atšaukė 1906 m. 
(truko 100 metų), atvyko procesijos or
ganizuotai iki 50.000, o nepriklausomy
bės laikais suvažiuodavo iki 100.000 mal
dininkų.

Nuo 1961 m. vėl uždrausta viešai lan
kyti Šiluvą. Atlaidų metu visur stovi mi
licija ir kiti trukdytojai, užkirsdami ke
lius, iškasdami griovius ar užversdami 
medžiais.

Bet kas gali uždrausti paukščiams 
čiulbėti? Nepaisant draudimo ir perse
kiojimo, per pušynus, laukus skuba jau
ni ir seni su rožiniais rankose, su malda 
lūpose. Niekas jų ten nekviečia, nežada 
turtų nei garbės. Nėra nei pramogų, nė
ra net vietos atėjus nakčiai kur galvą pri
glausti. Nuostabu, bet taip yra ir buvo 
per šimtmečius. Šiluvos Marija nebuvo 
vadinta skambiais vardais, o tik 11 Ligo
nių sveikata". Todėl ir ėjo žmonės Šilu
von, maldaudami sveikatos kūnui ir sie
lai. Prie stebuklingo paveikslo metalinės 
širdys, kojos, rankos liudija apie stebuk
lus, o kiek dar liko nežinomų ir neuzra-

(bus daugiau)
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MEDITACIJOS
GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS META» 

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas- Vilnius 1986'

T O K I U Y R A.
Nesuskaičiuojami. Milijonai. Visuos kontinentuos.
Visais amžiais. Ir tarp mūsų. Čia pat.
Tai angelai padaro, ko žmogus paprastai padaryti negali.
Pranašai tie, kurie šaukia: "Kur einat? Ką darot? " v * 
Ar nėra ištvermingų kančioj, ar nėra tyrųjų?
Gerumu išpažįsta Dievą tiek daug gerųjų žmonių. _
Apsidairykim. Negi nematom? — šventieji mažai pastebimi, • 
bet be jų gyvenimo nebūtų/
Pasaulio pabaiga ateis, kai nebeliks šventųjų.
Jų yra ne mažiau kaip kitados, 
kaip šviesiaisiais viduriniais amžiais, ♦
rodė! pasaulis tebeegzistuoja.

□ šventas — daugelis mano — tai nenatūralus:
nei valgo, nei geria, nei miega,

L gyvena ant pjedestalo ir nenulipa žemėn, 
nei iūdi, neverkia, nepratrūksta juoku. 
nejaučia, nemato, negirdi, , . • • .
kuo Žmonės maitinas, nuodijąs, mylis,
nesidomi naujienom — kuo gyvena pasaulis-
Šventasis — kažkoks sutvėrimas be lyties ir be aistrų,

• nežemiškas, nežmoniškas, bekūnis,
gyvenantis malda, pasninkais ir išmalda, 
ir — svarbiausia. — darantis nuostabius didžius stebuklus.
Kas sukūrė šitokią šventumo karikatūrą?
Kas ją platina, jos reikalauja ir juokias iš jos? .
O iš tikrųjų šventasis — žmogus, nepraradęs nė vieno 

.žmogiško bruožo, nė vienos žmogiškos savybės. .
Turintis kūną ir — sielą nemarią,
verkiantis apleistas ir — nešantis pareigų naštą, 
slepiantis savąjį skausmą ir — dalijantis duoną, 
vedamas pašaukimo ir — neklausantis pagundų, 
sąžiningas darbininkas ir — besidžiaugiantis savo darbo vaistais, 
išvarantis vagą per lauką ir - klausantis vyturio giesmės, 
geriantis iš šaltinio ir — valgantis rupią — visada saldžią duoną...
Šventasis tai tikras - pats tikriausias žmogus. ■ 
Gyvenantis mūsų žemėje ir besinešiojantis tai, 
ką mes vadiname Dangum. Savoj širdy.
Ir _ negailintis to visiems. Net - dalijantis.
Noriai ir gausiai — Primurdytu saiku.
Šventasis - žmogus, gyvenantis Šventąja Dvasia.
Tik tiek? - Taip: tik tiek. Va, - š i t i e k.

PASLAPTIES KRAŠTELI PRASKLEIDUS
□ — [rodyk, kad Dievas yra, ir aš tikėsiu.
— Niekas neįrodys to, ką reikia patirti pačiam. -
O iki šito ilgas ie nelengvas kelias:
reikia apsivalyti kaip laukiant didelio svečio,
reikia atsiverti kaip žemei pavasarį,
reikia išsitiesti kaip medžiui į saulę, '
reikia pasitempti kaip stygai prieš koncertą... .'./••T- • .'
Reikės galbūt net visai pasikeisti
ir domėtis ne tuo, kuo lig šiolei domėtasi, ' • T
ir lenktis ne tam, kam lig šiolei lankstytas!, 
ir vergauti ne tam ir garbinti ne tą, 
ir bijoti ne to, ir daryti ne tai,
ir įsigyti lig šiol neturėtų savybių.

Nes akli realybės nemato, kurti negirdi, , r.
beširdžiai negali mylėti, bukapročiai anastyti..
OJDlęyas -- REALYBĖ realesnė už realybę.
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MŪSŲ LIETUVA

A. Juodvalkis

GILINKIME LIETUVIU KALBĄ
Lituanistikos seminaras, kaip savaran

kiška, pelno nesiekianti institucija, yra 
įregistruota Illinois valstijoje. Seminaro 
taryba persiorganizavo ir dabar ją suda
ro:

Birutė Jasaitienė (pirm.,), PLB valdy
bos vicepirm. -švietimo ir tautinio auk
lėjimo reikalams, dr. Jonas Račkauskas, 
JAV LB švietimo tarybos pirmininkas, 
Algirdas Vaičiūnas, Kanados LB švieti
mo komisijos pirm., dr. Bronius Vaške
lis, Lituanistikos katedros vedėjas, Do- 
vas Šaulys, PL Jaunimo s-gos atstovas, 
Danutė Račiūnaitė (sekr.), JAV L. jau
nimo s-gos atstovė, Marytė Adamonytė, 
Kanados L. jaunimo s-gos atstovė, kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, Lituanistikos semi
naro lektorių atstovas ir Mindaugas 
Pleškys, Lit. seminaro valdybos pirm.

Lit. seminaro ruošos darbus atlieka 
seminaro valdyba, kurią sudaro: M. Pleš
kys t pirm.), R. Sušinskienė, D. Rukšy- 
tė ir E. Sakadolskienė.

Viaais Lit. seminaro reikalais kreip
tis PLB valdybos būstinės adresu: 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, ILL. 
60632.

Matome, kad i it. seminaras yra rim
tu ir žinomu'lietuviu rankose. Tikėki
me, kad jis sulauks reikiamo klausytoju 
dėmesio ir užpildys ribotas vietas. Litua
nistikos seminarai buvo ir yra skiriami 
vidurinįjį mokslą baigusiems ir vyrės- 
niems jaunuoliams, gerai mokantiems 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Ypač pageidautini lit. mokyklų moky
tojai ir universitetus baigę bei šeimas su
kūrę lietuviai.

Lit. seminaro programa skirstoma į 
tris pagrindines sritis: lietuvių kalbą, 
literatūrą ir visuomeninius mokslus. Se
minaro dalyviams privalomi bent 4 kur
sai, po vieną iš minėtų sričių. Seminaro 
dėstytojais yra pakviesti lipomi lituanis
tai ir literatūros žinovai: dr. Antanas 
Klimas, kun. Juozas Vaišnys, SJ, dr. I Io
na Maziliauskienė, dr. Violeta Kelertie
nė, dr. Benediktas Mačiuika, dr. Rimvy
das Šilbajoris ir dr. Vytautas Kavolis. 
Visi minėti lektoriai savo atostogas au- 

ANTANAS SABALIAUSKASkoja lit. seminarui, negaudami už tai

atlyginimo. Amerikietišku mastu ma
tuojant, tokių profesionalu pakvietimas, 
kafraotų dešimtis tūkstančiu doleriu, o 
lietuviai aukojasi, kad tik lietuviu kal
ba, literatūra ir istorija plačiau būtu pa
skleista.

Lit. seminaras truks dvi savaites 1987 
m. liepos 18 d. — rugpiūčio 1 d., netoli 
Chicagos esančioje Mount Assisi akade
mijoje, Lemonte. Dvieju savaičių pragy
venimas ir mokslas kainuoja 280 dol. as
meniui. Registruojantis įmokama 30 
dol. Registruotis PLB būstinėj, anksčiau 
duotu adresu. Seminaro studentai gan 
gauti individualias stipendijas iš įvairiu 
fondų, tik reikia laiku pasirūpinti.

Išeivijoje kitos tokios ar panašios ins
titucijos nėra, kad per dvi savaites būtu 
išeinama toks platus lietuvių kalbos bei 
istorijos kursas ir lankytojai įsisavintų 
tiek daug žinių. Suprantama, kad kursan
tai tas dvi savaites tegirdi tik lietuviu 
kalbą, tarpusavyje kalba tik lietuviškai 
ir pilnai pasiduoda laisvai sutartai tvar
kai ir drausmei.

Pora savaičių yra labai trumpas laikas, 
bet rimtai dirbant, galima daug atsiekti. 
Taigi,nepraleiskime progos pagilinti li
tuanistiką ir dalyvaukime ruošiamame

Kun. S. Šileika, SDB

PALAIDOTAS MISIJONIERIUS

MIRĖ SALEZIETIS A.A. KUNIGAS

Jurbarkietis, penkių vaikų šeimos 
pirmagimis, išvydo pasaulį 1905 metų 
vasario 4 d. Tėvas, dirbęs prie Klišių 
dvaro, leido sūnui mokytis ten pat esan
čioje “Saulės" progimnazijoje, o vėliau 
Raseiniuose. Baigęs šešias klases, 18- 
kos metų vaikinas išvažiavo Italijon, 
kur tapo saleziečiu. Mokėsi Gregorinia- 
me universitete Romoje ir buvo įšven
tintas kunigu 1932 m. liepos 31 d.

Dar klierikas 1927 m. pradėjo leisti 
populiarias "Saleziečiu žinias". Dešimt
metyje prieš karą buvo Ispanijoje, Indi; 
joje, Šveicarijoje ir galop Lietuvoje, kur 
sėkmingai vedė apie pusę šimto misijų. 
Ten jį užklupo rusų okupacija. Privers
tas pasitraukti Vokietijon, kapelionavo 
šešiose Svarcvaldo stovyklose lietuviams, 
lenkams ir kitiems. 1948 m. išvykęs Ve- 
nezuelon, redagavo "Tėvų kelią" ir stei
gė dvasinius lietuvių židinius. Po šešerių 
metų persikėlė j JAV kur įsteigė salezie
čių židinį Cedar Lake prie Čikagos.

Velionis parašė įvairių knygų, kaip 
antai "Tūkstančio paslapčių šalyje", 
"Nuo Imsrės iki Orinoko", Pažink šv. 
Joną Bosko", "Laimės gairės" ir kt. 
Išvertė iš italų kalbos "Siela už sielą" 
ir Guareschi "Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis".

Sunegalavęs širdimi ir cukraligės ka
muojamas, apsigyveno prie saleziečių 
kolegijos Bostone, kur parašė 55 lietu
vių saleziečių gyvenimo apybraižų kny
gą, įvairių garsių asmenybių biografijas 
ir savo atsiminimus.

Per 1982 m. Velykas Jeruzalės žydai 
nusprendė pagerbti daugiau kaip šimtą 
žydų išgelbėjusį nuo vokiečių kunigą 
salezietį Bronių Paukštį, įteikiant jam 
medalį, diplomą ir pasodinant atmini
mo medj'žydijos geradarių parke. Ka
dangi minėtas kunigas buvo miręs 1966 
m. Lietuvoje, žydai kreipėsi j centrinę 
saleziečių vadovybę Romoje, kad paskir
tų atstovą. Buvo pakviestas kun. A. Sa
baliauskas. Pastebėjęs, kad įydai, atėję 
j pagerbimą, buvo be barzdų, pradėjo 
savo prakalbą, sakydamas esąs pats tik
riausias žydas, kadangi vienintelis su di
džiule barzda. Dėl to Bostono salezie
čiai juokais jį vadindavo "Maižiešiumi", 
o kai kelionėje j Lietuvą susitiko Mask
voje su studentais, vieni jį vadino Dievu 
Tėvu, o kiti Karoliu Marksu.

Po sunkios inkstų operacijos kun. A. 
Sabaliauskas mirė 1987 m. liepos 29 d. 
Bostone, o rugpiūčio 3 d. palaidotas iš 
Šv. Kazimiero šventovės lietuviškose ka
pinėse Čikagoje. Jo liūdi konfratrai, dvi 
seserys ir vaikaitis.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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RANKOS
Dažnai pavargsta rankos. Ir klausi sa

vęs: kodėl? Ar nuo darbų, atiduotų ar
timui? Ne. Nuo kasdienos rūpesčių.

Rankos... Actų kiek gero rr kiek blo
go gali padaryti žmogaus rankos... Sun
ku tą viską ir išskaičiuoti.

Juk tos pačios rankos myli, glosto ir 
glamonėja, tos pačios rankos kerštingai 
gniaužiasi, puola muštis ir... net baisu 
išsireikšti ir užmuša...

Rankos. Kokius didžius dalykus mes 
galime padaryti su jomis. Visi laiškai, 
kuriuos mes parašome, visos sėklos, ku
rias mes pasėjame, visi paveikslai, ku
riuos nutapome, visos ugnys, kurias 
įžiebiame, visa pagelba nelaimingiesiems, 
kurią suteikiame, o, kiek daug priklau
so nuo musų rankų. Skaičiuojant, dės
tant ir rašant — daug ką galima butų pa
sakyti ir parašyti apie žmogaus rankas.

Visos tos rankos, kurias Jus matote, 
senos, apgrobusios ir raukšlėtos rankos, 
yra laikiusios kastuvus, vairavusias ma
šinas ir dirbusios daug visokių darbų. 
Švelnios ir lygios, dažniausia moteriš
kos rankos - yra mylavusios vaikus, 
kaip motinų, arba slaugiusios ligoninėse 
ligonius. Nesvarbu, vyrų ar moterų ran
kos. Pagaliau, netgi kankinusios nekal
tas aukas rankos arba rankos, grįžtančių- 
jų iš sunkaus darbo. O kiek dar daug ga
lima būtų pasakyti apie rankas, tas žmo
nių rankas.

Arba ir dar. Kas gali būti patraukles-' 
nio, mielesnio ir gražesnio, kaip sudė
tos maldai žmogaus rankos.

Pagaliau, o, koks skirtumas tarp ran
kų ir grožio. Pav. rankos kūdikio, sie
kiančios ir apkabinančios motinos ranką 
ir darančios tai - nors gal dar nesąmo
ningu, bet instinktyviu visišku pasitikė
jimu. Pasiekusio motinos rankas arba 
apkabinusio jos kaklą, nudžiūsta kūdi
kio ašaros nuoweido ir jis lieka ramus. 
Pažiūrėkime dar j paaugusio rankas. Ko
kios jos, atrodo, nepavargstančios, ko
kios besistengiančios ką nors daryti, ko 
mare mokintis, pratintis prie kurio nors 
darbo...

O, ir iš viso, kiek daug meilės grožio 

ir jaukumo — priklauso nuo gero žmo
gaus rankų...

Tačiau — ir dar gali kilti iš viso ben
dras klausimėlis: O kieno gi rankos yra 
gražiausios ir daugiausia naudingos pa
saulyje? Ar tai rankos gabaus ir garsaus 
dailininko? Daugiausia šiame pasaulyje 
išduodančios grožio ir stebuklingumo 
rankos yra tos, kurios kuo nors rūpinasi. 
("Kuo nors" — ne tik savimi). Kurios 
dirba, kurios laimina, kurios teikia arti
mui pagalbą. Tokios rankos, tai — kaip 
Dievo rankos, nes ir Augščiausiasis — 
visad ką nors gero daro dėl mūsų, mus 
laimina, sutvirtina mūsų viltis ir duoda 
tai, ko mums reikalinga žemiškajam gy
venimui ir siekimui amžinosios laimės.

JADZE PRISIMENANT
Iš Lietuvos gautame laiške rašoma: ” 

Netekau gerosios draugės mielosios Jad
zės. Mes buvome asmeniškai net nepažįs 
tamos. Mus skyrė vandenų ir žemynų tol f 
liai, bet mes buvome labai attimos ir drau
gavom kaip seserys dvasinėj giminystėj. 
Mes mylėjom viena kitą ir apgailestavom, 
kad negalime ir negalėsime niekad susi 
tikti.oasimatvti,pasišnekėti...

Jadzyte...

Tu išėjai toli, toli...
Anapus Laiko ir Erdvės. 
O aš, jaučiu Tave arti — 
Prie savo durų ir širdies...

Tu išėjai
Ir niekad, niekad nesugrįši 
Nors giedos čia vyturiai — 
Žydės vėl obelys ir vyšnios...

Bet - susitiksim mes TENAI... 
Ir nesiskirsim niekad, niekada, - 
Giedos TENAI mums Angelai. 
Ir musų laimė bus pilna.

NARKÜNIENÉ mirė prieš 6 
mėnesiu kovo 24 d. šio mėn. 24 d., 8 vai 
ryto bus mišios už Jos vėlą sv. Kazimiero 
parapijos koph/čioje.

Savaitei bėgant-
«j—»»-», —A K, D» Petr8?tlS

Žiūriu j kalendorių ir nesinori tikėti. Jau 
viri mėnesio laiko, kai grįžau iš nepaprastai 
įdomios kelionės. Paviršutiniškai žiūrint - tai 
viena ekskursija ir viskas. Tačiau šioji jau buvo 
kitokia, neįprasta ir nekasdieninė. Grįžau ap
lankyti tėviškės po keturiasdešimt trijų metų 
pertraukos. Kai kurias vietas visiškai nebuvau 
matęs, o pažįstamos vietos tiek pasikeitusios, 
kad sunku ir atpažinti. Gal iš tiesų jos ir ne
daug pasikeitė, tačiau manb atmintyje likęs 
vaizdas buvo surištas su vaiko prisiminimais 
ir aš tikėjausi sugrįžti netik į tas pačias vietas, 
bet ir rasti tuos pačius, sakyčiau sušaldytus 
laike, vaizdus. Taigi, prieš mėnesį su virš laiko 
aš ten vaikštinėjau ir jies’kojau kur tai pasili
kusių vaikystėje vaizdų.

Turbūt ne aš vienas to jieskojau. Mūsų eks
kursijoje gera pusė tautiečių, ten gimę ir augę. 
Ir tik dalis tikra prasme turistai, norį pamaty
ti tą tiek kartų girdėtą Lietuvę.

Rodosi dabar matau, mes kopiame į kalne
lį Vilniuje, į Gedimino pilį. Saulėta diena, net 
ir sakyčiau šiltoka, bet po medžiais pavėsis. 
Dairausi į visas puses, kilnius tik aplink kalną 
su įprastu vaizdu, visose atvirutėse matytu.To- 
liau gi, modemiškas miestas, naujos statybos. 
Mėginu įsivaizduoti, kaip ši vieta atrodė prieš 
kelis šimtus metų, kaip tais laikais mūsų did
vyriai vaikščiojo čia. Pilis artėja, jau visa netoli, 
'mėginu padaryti atsiminimui vieną kitą nuo
trauką. Visur pilna turistų, sunku ir rasti tuš
tesnę vietą.

Priešais mane, kairėje pusėje pusėje lygesnė 
vieta, aukštesnė ir graži žalia žolė šviečia, lyg 
šviesus lopinėlis. Žiūriu ir netikiu. Vienas mū
sų ekskursantų, žmogus subrendęs, finansinius 
mokslus į savo gyvenimo eigą įvedęs, toje pie
velėje renka sau baltus dobilėlius... Tiesiog su- 
įjaudinau. Kokie mes sentimentalus, nejieško- 
me aukso ir brangakmenių, bet atsiminimui 
baltų dobilėlių iš Gedimino kalno. Matyt, lie- 
tuvioddvasia yra esminiai poezijos pilna. Tie 
balti dobilėliai šiandien ępl kur knygos pusla
piuose sudžiūvę mielam tautiečiui primins tuos 
neužmirštamus momentus, kuriems nėra kai- 

nėra aukso, nėra pinigų įvertinimui.
Mane išblaškė irutės balsas: "Tėveli, pasiė

miau akmenuką iŠ Gedimino kalno atsimini
mui"... Matyt, nėra skirtumo galvosenoje, 
nors amžius skirtingas. Vienas renka dobilėlį, 
kita akmenuką. Abu lietuvių kraujo žmonės, 
pirmas ten gimęs, antra savo gyvenime niekuo
met Vilniuje nebuvusi, tačiau abiem ši žemė 
kažin kuo brangesnė ir nori ką nors iš ten 
pasiimti prie širdies.

Grįžus daug kas klausinėja, ką mes ten ma
tėme, kaip toji Lietuva dabar atrodo. Mačiau 
net spaudoje teiravimosi, kas čia pasidarė, 
kad niekas nerašo apie kelionę. Gal kas ir va- 
žaivo repojtažo tikslu, bet manau dauguma 
važiuoja artimųjų, giminių aplankyti ir mažai 
domisi aplinka. Yra žmonių, kurie kiekvienos 
ekskursijos proga grįžę prirašo nepaprastai į- 

: domių aprašymų. Ne visi turi tokių gabumų, 
tačiau reikia pripažinti, kad būtų malonu pa
siskaityti kelionės įspūdžių iš Lietuvos.

... "........... .

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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Magdalena Vinksnaitiené

Ruošiamės kelionei
(tęsinys iš nr.36)

Giminės iš Lietuvos neatsiunčia vais
iams pirkti receptu, o tik smulkiai apra
šo ligų simptomus. Tokiu atveju reikia 
čia pasitarti su daktaru, pasakant ligonio 
amžių, kraujo spaudimą ir 1.1. Tačiau 
aspirina ir vitaminus čia galima laisvai 
pirkti, o ten jie yra visu pageidaujami.

Kartais, šalia vaistu, giminės nedrąsiai 
paprašo ir 'kitokiu jiems aktualiu smul
kmenų- Tiktai labai reti atsitikimai, kad 
giminės prašytųtitikrai „stambiu" lauk
tuvių- Tačiau pastebėjau, kad žmones 
Lietuvoje galvoja, jog mes, kurie gyve
name užsieniuose, visi esame kaip ame
rikonai, t.y. su pilnom kišenėm doleriu--

Pagaliau pakuojame kelionei sau tin
kamus rūbus ir įvairiausias lauktuves 
giminėms. Aišku, kiekvienas ekskursan^ 
tas pagal savo skonį ir išgales. Tikrumoj 
tą darbą atlieka vien moterys, nes retas 
kuris vyras turi noro dėstyti ir raišioti 
visokias smulkmenas. Atseit, moterys 
turi ir laiko daugiau ir kantrybės...Tai
gi, dėstomo įvairius ryšulėlius ir svarsto
me: ar tikrai mes jais pradžiuginsime mū
sų laukiančius gimines? Ak, tos lauktu
vės. — Vaikai gal ką nors iš moderniško! 
aprangos; profesijonalai — ką nors tin
kamo ju specialybei. Juk iš kitu kraštu 
atvežti visi daiktai yra kitokį, įdomūs, 
O, beje, negalima užmiršti nuvežt kiek
vienai šeimai braziliškos kavos.

M e s jau išvykstam
Liepos mėn, 13 d., pirmadienį, nusta

tytą valandą visi ekskursantai su sunkiais 
čemodanais ir visais kelionės reikalingais 
dokumentais sugužėjome į Congonhas 
aerouostą. Daugumos veiduose matosi 
nuovargis — tur būt dėl nervu įtampos. 
Aišku, kelionė tolima, o niekas neužtik
rina laimingą sugrįžimą.

Lufthanzos tarnautojai patikrina ke
lionių pasus, pasveria bagažus, ir specia
lus autobusas veža mus ir musu turtus 
į Viracopos aerouostą. Pakely musu eks
kursijos vadovas į kiekvieno keleivio ran
kinį bagažą dar prideda 2 skardines dė
žutes braziliško gėrimo — pingos. Tai ne 
dovana, o tik patai kinin kavimas nuvežti

Svesianame 1
PRANUTE PRANAV8CIŪTE

mūsų gerą draugę ir ML-vos talkininkę gimtadie- O 
nio progai IX.21 d.). <$į

Nors dabar gyvena toliau nuo musu, tačiau 
mintimis ir širdimi yra su mumis. Linkime daug 
laimės, geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

Draugės ir ML-vos bendradarbės •<&

Inž. ALEKSANDRAS VALAVIČIUS, BLB-nės pirmininkas, skaito prakalbą Šiluvos-
Tautos šventės proga šv. Kazimiero parapijoj. Dešinėje matosi 6 žvakidės su uidegtom 
žvakėm simbolizuojančiom 600 metų Lietuvos Krikščionybės sukaktį.

Nuotr. P. Rukšio
jas į Vieną dėl „caipiriuko".atsisveikini- m3S- “ panašiai kaip elektra, radijas ir te
mo vakarienei. levizija.

Viracopos aerouoste visus atydžia i pa- Anoj pusėj Atlanto 
tikrina federalinė policija. Po to, jau slen- Kejstas jausmas ėmė kutenti sąmonę, 
kam link lėktuvo. Der gars;a 1^3’51 ėmė pranešinėti: lėktu-

Pagaliau didelis Lufthanza lėktuvas ky-yas jau skrenda virs Prancūzijos, paskui — 
la su mumis į erdves. Bet neilgam: po ne- virš Šveicarijos,virš Vokietijos...Tai Vaka- 
pilnos valandosddar nusileidžia Rio de rų Europa. - senasis pasaulis... kultūros
Janeiro, kad paimtu daugiam-keleiviu, lopšys...Dar geriame skanią, Kolumbijoj
kuriu keletas priklausė ir musu ekskur
sijai. O paskui - ištisą naktį supomės 
virš debesų, kol išaušo antradienio rytas -.\jame kojomis žemą,nusileidę Frank

furto labai dideliame ir moderniškame 
aerouoste.

Bet netrukus sėdome į kitą lėktuvą, 
lenku „LOT" skridimui į Varšuvą.

(bus daugiau/

— jau Europoje.
Yra žmonių, kuriems ir pagalvoti bau

gu apie kelionę lėktuvų, nežiūrint, kad 
lėktuvas - tai greičiausias ir patogiausias 
susisiekimo priemonė. Tai puikus išradi- 

rų Europa, — senasis pasaulis... kultūros 

išaugintą,kavą vokiečiu aptarnaujamame 
Lufthanzos lėktuve, o paskui vėl pasie-

PIZZA-QLIEIJOS- FRIOS 
MUSICA AO VIVO 

Bom Retiro — TeL 223*2333

CHOP?
RESERVAS PARÁ FESTAS

Rua SOLON i062

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limio

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MUSŲ ŽINIOS
DOM LUCIANO BE ŽINIOS

Kartu su kard. Dom Ivo Lorscheiter 
Sovietijon išvykęs Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos pirmininkas, Dom Lucia
no, lig šiol nedavė apie save jokios žinios 
nei savo kurijai: nepasiuntė nei laiškučio, 
ir nė neskambtelėjo. Pranyko, tartum a- 
kmuo ežere, arba, kaip kiti sako, pateko 
"Tylos Bažnyčion". Bet gal geriau many
ti, kad išlaikė savo kelione diplomatinėj 
paslapty, šiomis dienomis turėtų būti 
Lietuvoj. Laukiamas sugrįžtant šeštadie
nį, rugsėjo 19-tą.

PADĖKA
Nors dalyvavimas religinėse, o ypač 

tautinėse šventėse yra kiekvieno lietu
vio pareiga, visti k jaučiame mūsų parei
gą padėkoti ypatingu būdu maestro Vik
torui Tatarūnui, kuris sujungė Bendruo
menės bei buvusio Aušros choro likučius 
ir gražiai išpildė procesijos bei mišių , 
giesmes. Gili padėka taip pat Liudui Ra- 
lickui už vargoninkavimą. Ypatingas 
ačiū meninikui Antanui Augustaičiui ir 
talkininkui Vladui Jurgučiui už tokį rū
pestingą ir gražų salės ir scenos išpuo— 
šimą.MMes stebimės buvusio BLB-nės 
pirmininko Jono Tatarūno, nors su men 
kesne sveikata, rūpestingumu kolonijos 
reikalais. Gėrimės taip pat naujojo BLB- 
nės pirmininko inž. Aleksandro Valavi
čiaus darbštumu ir organizaciniais suge
bėjimais. Abiem dėkojame už dalyva— 
vijną ir Aleksandrui Valavičiui už Taú- 
tos Šventės minėjimo prakalbą. Dėko
jame Jonui Makuševičiui ir Kazimierui 
Rimkevičiui už šv. Kazimiero standardo 
nešimą procesijoj, Marijai Mazurkevi— 
čienei ir Aldonai Žūtautienei už salės, 
virtuvės—stiklinių—puodų švarą. 
Džiaugiamės mažųjų mūsų jaunimo at
stovų Onutės Marijos Gaigalaitės, Onos 
Silvijos ir Pauliuko MatelioniųBarbaro 
bei Sulivan Ciei Borges dalyvavimu ir 
dėkojame tėvams bei senelei už jų atve
žimą šventėn,

DĖMESIO! DĖMESIO!
Spalio 18 dieną, sekmadienį 15 vai. Sąjungos-Aliança salėje, Rua Lituâ

nia, 67, Moóca, rodysime filmą apie musų ekskursiją Vilnius 87.
Prašome visus ekskursantus dalyvauti su savo draugais ir pažįstamais.

Dia 18 de Outubro de 1987, Domingo, às 15 horas, no salão da Alian- 
ęa-Sąjunga, Rua Lituânia, 67, Moóca, será apresentado o filme da nossa 
viagem VILNIUS 87.

Pedimos comparecimento de todos os participantes da excursão com 
seus parentes e amigos.

MŪSŲ LIETUVA

Šio "ML” numerio 
GARBĖS „LEIDĖJAI

švęsdami vedybinio gyvenimo 56-tų metu sukaktį (IX. 17 dj
širdingai sveikiname mielus sukaktuvininkus, linkime daug laimės, ge

ros sveikatos, Dievo palaimos, o taip pat dėkojame už pūrams musų spau
dai. . . .

Redakcija ir administracija .   , « i,rniWiiWaiB,iM

Šventėje buvo tautiečių iš tolimesnių 
apylinkių: V. Anastazijo, Lapos, Casa 
Verde, Utingos, Perdizes, Bom Retiro, 
Ipirangos, Moinho Velho, V. Formozos.

Visiems pagerbusiems Šiluvos Mariją 
ir attikusiems tautiną pareigą pagyrimas 
ir padėka.

Šv. Kazimiero parapijos kunigai

SEKMADIENINIAI POPIEČIAI 
Alianęa-Sąjungoje, nuo rugsėjo 6 d.43pa
sidėjo sekmadieniniai popiečiai — "do
mingueiras".
Atvykę nariai ir jų svečiai, turės progos 
praleisti malonias valandas; bus muzika, 
lošimai, užkandžiai.
Kadangi pradedame kūrimo stažą ir jau 
turint ankstyvesnių įsipareigojimų, kol 
kas neįmanoma tuos popiečius kiekvie
ną sekmadienį rengti.
Artimoje~ateityje, ir pagal narių pagei
davimą, galvojame tuos popiečius reng
ti kiekvieną sekmadienį.

ALIANÇA SĄJUNGA 
praneša savo nariams,kad, suderinant su 
Kolonijos Veiklos Kalendorium ir Są
jungos salės dispozicija, rengs sekmadie
ninius popiečius "Domingueiras" sekan
čiomis dienomis: 1 
RUGSĖJO - SETEMBRO 27.9.87

Pradžia 16,00 vai. 
SPALIO — OUTUBRO—

4.10.87 — Pradžia 16,00 vai.
25.10.87 — Pradžia 16,00 vai.

Sekančiųjų sekmadienių popiečių da
tos bus praneštos vėliau.

Aleksandras B ogus lauš kas 
Cetemar
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PAVASARIO
9-ŠVENTE

LITUANIKOJE
SPALIO (OUTUBRO) 11 D8ENĄ, 

SEKMADIENĮ
KURSUOS AUTOBUSAI

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

Bendruomenė 

dėmes/o.f

NAUJOS RŪŠIES KONKURSAS
Skiriu tris premijas ML skaitytojams 

ir neskaitytojams už tiksliausią pasisa
kymą apie kas yra LIETUVIŠKUMAS, 
arba, kaip dabar portugališkai vartoja
ma, "LITUANIDADE".

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

Mecenatas
P.S. Pasisakymus galima pasirašyti 

slapyvardžiu.
LIETUVIŠKA MOKYKLA VEIKIA

Lietuvių kalbos pamokos Vila Zeli- 
noje vyksta šia tvarka:

Pirmadieniais 19 vai. 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.

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