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LIETUVOJE BUVO PAGROBTI
Saugumiečiai buvo pagrobę Sadųnaitę, 
Grigą ir kun. Puzoną.

Telefonu iš okupuotos Lietuvos š. 
m. rugsėjo 1 d. ELTA sužinojo, kad 
rugpiūčio 28 d. buvo pagrobti trys lie
tuviai, nuvežti j Gudijos miškus ir pa
leisti.

Robertas Grigas, buvęs sovietinės ar
mijos kareivis, kadaise atsisakęs atlikti 
priesaiką, buvo saugumiečių suimtas 
bei pagrobtas 1987 m. rugpjūčio 28 d., 
11 v.v. Suėmimo metu smarkiai sumuš
tas — išmušti keli dantys, sudaužyti aki
niai. Kelias valandas buvo vežiojamas 
automobiliu po nežinomas vietas, paga
liau atvežtas j Gudijos miškus. Ten sau
gumiečiai rugpjūčio 29 d., apie 2 v.r. at
vedė jį prie iškastos duobės ir liepė su
kalbėti paskutinę maldą, nes būsiąs su
šaudytas už demonstracijos organizavi
mą Vilniuje ir antisovietinę veiklą. Po 
grąsinimo vėl buvo vežiojamas. Pagaliau 
jam pavyko pabėgti iš stovinčio automo
bilio, kai pagrobėjai pasišalino. Susivokė 
esąs prie Latvijos sienos ties Joniškiu. 
Prisiglaudė Joniškio šventovėje. Iš ten 
grįžo namo.

Nijolė Sadūnaitė buvo pagrobta rug
pjūčio 28 d. 17 v., važiuojant automo
biliu iš Vilniaus j Kauną. Jai buvo liep
ta persėsti j kitą automobilj, kuris buvo 
be numerio. Ji atpažino du saugumie
čius — Semjonęvą ir kitą eilinį, dalyva
vusius jos suėmime balandžio 1 d. Nijo
lė buvo vežiojama automobilyje ir tar
doma 30 valandų. Tardyme jai buvo pa
sakyta, kad ryšium su demonstracija 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje ji turėtų būti 
sušaudyta. Ji taip pat buvo nuvežta j 
Gudijos miškus.

Buvo pagrobtas bei suimtas Kiauklių 
parapijos klebonas kun. Rokas Puzonas,
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S. PAULO - Tarptautinis aerouostas. Kun. Pr. Gavėnas pasitinka Dom Luciano grįžusį is’ Lietu
vos. Nuotrauka iš dienraščio FOLHA DE S. PAULO pirmojo puslapio, sekmadienio, rugsėjo 20
d. laidos. Foto Paulo Whitaka

BRAZILIJOS VYSKUPAI
Šeštadienį, rugsėjo 19, grįžo iš Sovie

tuos Brazilijos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas, Dom Luciano (Dom Ivo 
dar dviem dienom pasiliko Romoj). Ir 
pats pasisiūlė sekmadienį atvykti j šv. 
Kazimiero parapijos būstinę atpasakoti 
įspūdžius, "kol dar viskas šviežia".

LANKĖSI LIETUVOJ
laiko. Gi tuo tarpu Dom Ivo buvo pa
keistas pirmininkystėj Dom Luciano, 
tai Popiežius jam patikėjo šią misiją. 
Ir išvažiavo abudu.

Taigi, kad galėtų aplankyti Lietuvą, 
turėjo pirma aplankyti Maskvą ir būti 
Stačiatikių Bažnyčios svečiais. Maskva

nuvežtas į Gudijos miškus ir išstumtas 
iš automobilio. Iš ten daugiausia pėsčias 
grįžo namo.

Spėjama, minėtieji asmenys buvo su
imti bei pagrobti dėl to, kad po demons
tracijos Vilniuje jie telefonu pasitarė dėl 
kelionės į Šiluvą rugpjūčio 30 d. Galbūt 
saugumiečiai norėjo tuos asmenis sukliu
dyti nuo dalyvavimo Šiluvos eisenoje. 
Keliai į Šiluvą rugpjūčio 30, sekmadienį, 
buvo sovietinių kareivių užblokuoti, ir 
niekas be specialaus leidimo negalėjo 
ten vykti. Inf.

e Esė m e didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra-- 
žiais- DSL J. GIRNIUS

Tad sekmadieni popietėj, šv. Kazimie- jiems nustatė ir kelionių programą.
Nors buvo numatyta trys dienos Lietui 
voj ir apsilankymas Latvijoj, tačiau 
praktikoj Latvija buvo nubraukta, o 
Lietuvai atiteko tik dvi dienos. Lankės

ro klebonijoj susirinkus įvairių organiza
cijų atstovams, Dom Luciano plačiai at
pasakojo kelionę ir įspūdžius ir atsaki
nėjo į klausimus. Pokalbis buvo įrašytas 
j juostelę — bus išverstas j lietuvių kal
bą ir paskelbtas spaudoje. Tad čia tik 
kelios užuominos.

Kelionę iššaukė pats Popiežius. Kai 
praėjusių metų gale tuometinis CNBB 
pirmininkas, Dom Ivo, lankėsi Libijoj ir, 
grįžęs, atreportavo Popiežiui apie ten 
atliktą misiją, šv. Tėvas jam liepė aplan
kyti ir Lietuvą. Bet tam reikia leidimo, 
o geriau, kvietimo. Tokį kvietimą So- 
vietijoj gali daryti tik Stačiatikių Baž
nyčios gaiva, kviesdamas aplankyti Or
todoksų Bažnyčią. Ir visam tam reikia

Vilniuj ir Kaune, visur lydimi įgudusių 
'vertėjų" ir apnakvydinti tik viešbučiuose

Su kuo ir apie ką kalbėjosi tiek Rusi 
joj kiek Lietuvoj, kokius sprendimus 
įstengė įterpti į bendrai suredeguotą do 
kumentą, kokius įspūdžius išsivežė ir 
kokias perspektyvas susidarė - bus per 
duota iš juostelės. Ir visa tai Dom Lucia
no ir Dom Ivo referuos Popiežiui.

Bendrai imant, Dom Luciano laiko 
kelionę labai pozityvią. Ir gražiausius 
įspūdžius parsivežęs iš Lietuvos Bažny
čios.
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VIENĄ SKRIAUDĄ JAU ATITAISĖ
Vakaru spauda apie tremtinį Vilniaus 
vyskupą Julijoną Steponavičių ir lietu
vių išeiviją

Keturiasdešimt metų reikėjo lietu
viams kentėti ir kovoti su beprotišku 
spaudos draudimu, ligi galop carlo teis
mas Petrapilyje nusprendė, kad draudi
mas nejstatymiškas, negaliojantis. Dau
giau kaip ketvirtį šimtmečio Klaipėdos 
katalikų protestai dėl nusavintos ir su- 
profanuotos šventovės atsimušdavo kaip 
žirniai nuo sienos. O štai pasirodė, kad 
pakanka Klaipėdos miesto vykdomojo 
komiteto nutarimo irsen^ skriauda iš-, 
taisoma.

Tiesa, neskubėkime sakyti "op": ar 
pažadas bus tesėtai, pamatysime tik po 
dvejų metų. Ir vis dėlto nederėtų jokiu 
būdu menkinti Klaipėdos vykdomosios 
valdžios nutarimo, kuris naikina skriau
dą ir drauge paskyrė bei parodė kelią 
j kitų skriaudų atitaisymą. Jau pats lai
kas paklausti Vilniaus miesto vykdomą
jį komitetą, per kiek iaiko jis numato su
grąžinti Vilniaus katedrą ir ateizmo mu
ziejum paverstą Sv. Kazimiero šventovę? 
Su tokiu pat klausimu reikia kreiptis ir 
j Kauno miesto vykdomąją valdžią dėl 
fabriku paverstos Prisikėlimo šventovės. 
Nusavintų šventovių grąžinimas ir nau
jų statymas smarkiai išaugusiuose mies
tuose yra gyvybiškas tikinčiųjų klausi
mas, teigiamai valdžios sprendžiamas 
kaimyninėje Lenkijoje. | tai negali ne
kreipti dėmesio ir tarybinė valdžia, vyk
dydama dabar jai keliamą visuomenės 
demokratinimo uždavinį.

Skriaudžiamas vyskupas
Yra ir daugiau skubiai taisytinių 

praeities klaidų tikėjimo laisvės ir žmo
gaus teisių srityje. Čia reikia priminti 
vis dar neatitaisomą valdžios savivalia
vimo veiksmą prieš Vilniaus vyskupą
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Julijoną Steponavičių. Jis jau 27-sius 
metus kliudomas eiti savo pareigas ir 
laikomas toli už savo arkivyskupijos 
ribų. Jau seniai laikas, jog koks nors 
sovietinis teismas, panašiai kaip savo 
metu Petrapilio teismas, paskelbtų Vil
niaus vyskupo tremtį neįstatymiška 
ir negaliojančia. Pagaliau ir šiuo reika
lu reikėtų patenkinti tikinčiųjų daugu
mos ryžtingą reikalavimą. O gal valdžia 
vis dar galvoja, kad Lietuvos tikintieji r 
pamirš savo ganytoją, kurį popiežius 
aukštai vertina dėl jo uolumo, drąsos ir 
tvirtumo, laiko jį tikinčiųjų vėliava? 
Tokių iliuzijų nereikėtų turėti.

Šių metų pradžioje Lietuvos vysku
pai ir tikintieji atskirais raštais kreipėsi 
j Michailą Gorbačiovą, prašydami ati
taisyti vyskupui Steponavičiui daromą 
neteisybę ir leisti jam grįži į savo gany- < 
tojiškas pareigas Vilniuje. Dėl to ne kar
tą buvo renkami parašai. Persitvarkymų 
politika neabejotinai leimėtų netik Liet, 
tuvoje, bet ir užsienyje, jeigu šis tikinčių
jų pageidavimas būtų patenkintas. Bir
želio 16 tuo reikalu Amerikos atstovų 
rūmuose kalbėjo Marylando valstijos at
stovas Hoyeris, kuris į kongreso aktų 
rinkinį įtraukė ir kvylikos Lietuvos ka
talikų peticiją dėl vyskupo Steponavi
čiaus tremties panaikinimo.

Austrų spauda
Austrijos katalikų laikraštis "Die 

Furche" birželio 5 d. išspausdino platų 
straipsni, kuriame be kita ko, taip rašo: 
"Steponavičius — K. Bendrijos pasiprie
šinimo religijos priespaudai simbolis — 
laikomas tuo kardinolu, kurį popiežius 
Jonas-Paulius II 1979 m. slaptai — "in 
pectore" paskyrė. Aušros Vartų Mari
jos šventovėje Vilniuje šiandien saugo
ma iš Lenkijos kilusio popiežiaus kardi- 
noliškoji beretė. Su šiuo faktu siejamas 
gandas, kad Steponavičius esąs slaptas 
kardinolas".

FÁBRICA DE GUARDA,- CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Minj-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677
wrir ai hi rnnmr ii i nirrngnaįi wn 11

Re&.: 2744886

Vienos kataliku laikraštis tęsia: "Tai 
atitinka seną paprotį, kad naujai išrink
tas popiežius savo kardinoliškąją bere
tę atiduoda konkliavos sekretoriui ir jį 
tuo būdu padaro kardinolu. Popiežius 
iš Lenkijos šitos tradicijos nepaisė. Ne
žinom kodėl ir gal niekad nesužinosim. 
Tačiau Karolio Voitilos kardinoliško- 
sios beretės perdavimas Vilniui turėtų 
kiekvienu atveju reikšti daugiau negu 1 
draugiško prieraišumo ženklą".

Vokiečių laikraščiai

Voktečių katalikų žurnalistė Diethiid 
Treffert, kuri dažnai rašo apie Lietuvą, 
liepos 17 d. Bonos savaitraštyje "Rhein- 
ischer Merkur/Christ und Welt" išsa
miai apšvelgė dabartinę Lietuvos tikin
čiųjų padėtį jubiliejinių minėjimų švie
soje. Ji taip pat priminė nuo 1961 m. 
tremtyje laikomą vyskupą Steponavi
čių ir nurodo jį esant spėjamu kardino
lu "in pectore", kuris iki šiol viešai ne
skelbiamas.

Vakarų Vokietijos dienraščio "Frank
furter Allgemeine Zeitung" apžvalginin
kas Werneris Adamas birželio 27 d. ir
gi rašė, kad savo pareigose kliudomas 
Vilniaus arkivyskupijos apaštališkasis 
administratorius titulinis vyskupas Ste
ponavičius, laikomas daugiau ar ma
žiau tremtyje, yra popiežiaus 1979 m. 
slaptai paskirtas kardinolas, kad nepa
tirtų didesnių sunkumų. Valstybės labiau 
toleruojami kunigai teigia, kad su Stepo
navičium tariamasi, bet jis dėl savo am
žiaus įteikė popiežiui savo atsistatydini
mą. Daugiau kaip 50 Vilniaus arkivysku
pijos kunigų raštu prašė Gorbačiovą ne
trukdyti jų vyskupui eiti pareigas. Ofi
cialiai Lietuvos tikintiesiems vadovauja- 
titulinis arkivyskupas Liudas Povilonis, 
metais vyresnis už vyskupą Steponavi
čių. Frankfurto laikraštis parašė atvirkš
čiai.

Išeivijos veikla
Vatikano dienraštis "L'Osservatore 

Romano" 1987 m. liepus 15 d. paskel
bė platų straipsnį apie užsienio lietuvius. 
Autorius Loreto de Paolis pažymi, kad 
Lietuvos krikšto iškilmės birželio 28 die
ną Romoje su Šventuoju Tėvu buvo 
daugelio jubiliejinių renginių viršūnė tė
vynėje ir užsienyje. Apie tris tūkstan
čius lietuvių buvo suvažiavę į Romą iš 
viso pasaulio, bet iš Lietuvos galėjo at
vykti tik Telšių vyskupas Antanas Vai
čius su astuoniais kunigais. Juos visus 
Šventasis Tėvas labai nuoširdžiai sveikino
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dėl jų ištikimybės tėvų tikėjimui ir bro
liškos vienybės su Katalikų Bendrija.

Užsienyje esą per milijoną lietuvių, 
maždaug trečdalis, kiek jų gyvena tėvy
nėje. Senąją praeito šimtmečio išeiviją 
papildo naujesniųjų laikų karo pabėgė
liai, išisklaidę šešiolikoje pasaulio šalių. ‘ 
Juos dvasiškai aptarnauja 628 kunigai 
lietuviai. Iš jų 458 priklauso vyskupi
joms ir I70 vienuolijoms. Didžioji dalis 
darbuojasi, rūpindamiesi 110 parapijų 
ir 38 misijom. Kita dalis lietuvių kuni-* 
gų priklauso amerikiečių vyskupijoms, 
bet padeda išlaikyti išeivių mokyklas, 
draugijas, kultūros centrus, spaudą. 
Daugiausia išeivių lietuvių telkiasi Jung
tinėse Amerikos valstybėse — apie 
800.000. Čia veikia apie 90 parapijų, 
išeina vienas dienraštis, keli savaitraš
čiai, daug žurnalų.

Apie 40.000 lietuvių gyvena Kanado
je. Dauguma įsikūrę po Antrojo pasauli
nio karo. Veikia dvylika parapijų.

Pietų Amerikoje daug lietuvių apsigy
veno po I D. karo: Brazilijoje apie 
50.000, Argentinoje 40.000, Urugvaju
je 5.000.

Australijoje gyvena apie 10.000 lietu
vių. Savo kultūtos įstaigų jie turi Sydnė- 
jaus, Melburno, Brisbeno, Perto, Kan- 
beros ir Adelaidės miestuose.

Vakarų Europos šalyse daugoai lietu
vių apsigyveno po karo. Vatikano dien
raštis pateikia tokius skaičius: Anglijoje 
6.000, Škotijoje 5.000, Vakarų Vokie
tijoje 4.000. Belgijoje 2.500. Prancūzi
joje 1.200. Apie šimtą lietuvių priskai
čiuojama Italijoje. Daugelis jų įsikūrę 
Romoje, kur veikia ir Popiežiškoji 
Švento Kazimiero Kolegija, rengianti ku
nigus lietuvių išeivių sielovadai.

Loreto de Paolis teigia, kad išeivijos 
lietuviai nepamiršta savo tėvynės ir sun
kių religijos laisvės sąlygų. Bruklyne 
veikia Lietuvių katalikų religinės šalpos 
organizacija, kuri įvairiais būdais sten
giasi padėti patekusiems į vargą, [vairiai 
minima Lietuvos krikšto šešių šimtme
čių sukaktis, su kuria siejamos geresnės 
ateities viltys.

A. Lembergas

ITALIJOS KOMUNISTŲ DIENRAŠTIS 
GINA RELIGIJOS LAISVĘ LIETUVOJ 

Pastaruoju metu Italijos komunistų katalikiškos spaudos, nei kitų komunika-
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straipsnius apie tikinčiųjų padėtį Lietu
voje. Dienraščio korespondentas Alceste 
Santini> kuris prieš pat 1986 m. Kalėdas 
lankėsi Vilniuje ir Kaune. Lietucos kata
likų padėtį mėgino pavaizduoti visai 
taip, kaip jam pasakojo Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Anilionis ir jo pava
duotojas Juozėnas. Dėl to strapsniuose 
pilna didelių klaidų ir nutylėjimų.

Pavyzdžiui,autorius tvirtina, kad Vil
niuje tikinčiųjų reikalam tarnaujančios 
net 64-rios šventovės. Tuo tarpu visiem 
žinoma, kad Lietuvos sostinėje atvirų 
šventovių šiandien yra tiktai apie dešimt. 
Net prieš karą čia jų buvo tiktai apie 40. 
Autorius visai nutyli, kad iš Vilniaus ka
talikų yra atimtos net pagrindinės šven
tovės: katedra ir šv. Kazimiero, kad Vil
niaus vyskupas Julijonas Steponavičius 
jau 26-ri metai ištremtas iš sostinės.

Pasipiktinęs faktų klastojimu ir skan
dalingais nutylėjimais, į Italijos komunis
tų partijos organo "L'Unita" straipsnį 
reagavo kitas Italijos komunistų dienraš
tis "Paese sera". Vasario 23 d. laidoje 
nuolatinis "Paese sera" bendradarbis žur
nalistas Giovanni Genari paskelbė straips
nį antrašte "Tikintieji Sovietų Sąjungoje 
vis dar yra atstumti". Antireliginės kovos 
fronte nėra jokių paliaubų — rašo Genari. 
— Nors tikybinių Bendrijų atstovai daly
vavo taeptautiniame Maskvos forume, 
bet atskiri tikintieji, kurie viešai išpažįsta 
savo tikėjimą, ir toliau lieka atstumti 
kaip nepilnaverčiai piliečiai. Aktyvūs ti
kintieji, vadinami "religiniais veikėjais" 
ir toliau kenčia kalėjimuose bei koncen
tracijos stovyklose. Jų veikla yra laiko
ma "antisovietinė". Išlaisvinami kai ku
rie mokslininkai, rašytojai, intelektualai, 
bet dar negirdėti apie religijos atstovų iš
laisvinimą. O tokių kalėjimuose ir griežto 
režimo lageriuose yra daugybe, — pabrė
žia Genari.

Lietuvoje mokyti vaikus religijos yra 
nusikaltimas. Mokyklose visi mokytojai 
yra įpareigoti vaikam skiepyti ateizmą. 
"Pease sera" bendradarbis primaną, kad 
lietučių tauta turi tūkstantmetę istoriją, 
bet ji 1939 m. pagal Stalino ir Hitlerio 
sandėrį buvo prievarta įjungta Svietų Są
jungom Nors lietuvių tauta apie 80°/o 
yra katalikiška, — rašo Italijos komunis- 

: tų dienraštis, — bet šiandien ji neturi nei

Daugiau kaip šimtas šventovių buvo 
uždarytos. Tarp uždarytų šventovių yra 
Vilniaus katedra ir Lietucos globėjo Šv, 
Kazimiero šventovė, kuri yra paversta 
ateizmo muziejumi. Vilniaus vyskupas 
Jul. Steponavičius jau 25-keri metai yra 
ištremtas. Kunigų skaičius prievarta maži 
namas. Jau dabar daugiau kaip 150 šven
tovių Liutucoje neturi savo kunigo. O 
galbūti tai dėl dvasinių pašaukimų krizės! 
— klausia Genari. Jokiu būdu ne. Juk rei 
kia atsiminti, kad prieš karą Lietuvoje 
buvo keturios kunigų seminarijos, o sian 
dien yra tik viena kunigų seminarija Kau
ne, kurioje auklėtinių skaičius griežtai 
apribotas. Valdžia nusprendžia kam leisti 
ir kam neleisti įstoti seminarijon. 1940 
m. — primena autorius. — Lietuvoje bu
vo 37-ni vyrų ir 85 moterų vienuolynai. 
Sovietai juos visus panaikino. Buvo septy 
nios katalikiškos knygų leidyklos, šian
dien nėra nė vienos...

Gorbačiovas iki šiol nė kiek neapgai
lestavo religinėm bendruomenėm ir pa- 
vieniem tikintiesiem padarytų skriaudų 
bei nuostolių — pažymi straipsnio auto
rius. Gorbačiovas pakartotinai ragino su
stiprinti antireliginę kovą. Oficialūs sovu 
tų šaltiniai tvirtina, kad Brežnevo laikais 
nebuvo demokratijos, bet apie tikrą de
mokratiją negali būti kalbos tol. kol ne
bus tautom užtikrinta pati elmentariau- 
sia sąžinės bei religijos laisvė — baigia 
straipsnį Genari. Religinės laisvės varžy
mai yra tikra antidemokratija. Inf.

"Tėviškės Žiburiai"

VATIKANAS-VARŠUVA
Lenkų spauda po Jaruzelskio susitiki

mo sausio mėnesį su popiežium dažnai 
rašo apie galimą Vatikano-Lenkijos kon
kordatą. Pagal Lenkijos primą kardino
lą Glemp, popiežiaus nuncijui yra jau at 
naujinta rezidencija Varšuvoje. Toronto 
savaitraštis "Glos Polski" balandžio 23 
d. laidoje rašo, kad j Varšuvą žada atvyl. 
ti arkivyskupas Achillo Silvestrini ir spe
cialus Vatikano ryšiams su Lenkija pa
siuntinys, kurie tarsis su Lenkijos primų 
Lenkijos min. pirmininku, užsienio reiks 
lų ministeriu ir kulto reikalams įstaigos 
šefu. Galimas dalykas, arkiv. Silvestrini 
susitiks ir su gen. Jaruzelskiu. "GP" rašo 
"Vis labiau ryškėja diplomatinių santy-
kių užmezgimo galimybė tarp Vatikano 
ir Lenkijos Liaudies Respublikos".

Vatikanas vis dar laikosi 1925 m. kon 
kordato su Lenkija, nors jį 1945 m. hn- 
kų komunistų valdžia nutraukė. Pagai šį 
konkordatą, Vilniaus metropolija prikla 
so tikybinei Lenkijos provincijai. Kol ka 
niekas nespėlioja kas galėtų įvykti su Vii 
niaus vyskupija, jeigu 1925 m. konkord; 
tas būtų pakeistas kitu.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVA "
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0. Juodišienė

Šiluva anuomet ir dabar
Nenuženk nuo akmens o, Marija, 
Pušynėly žaliam Šiluvos, 
Juk krauju ten ir ašarom lyja, 
Nepalik, nepalik L i etų vos. 

n • *

Nuostabus išgijimai
Stebuklais nesistebėjom, nes mums 

atrodė, kad taip turi būti, nesigyrėm 
ir mažai pasaulyje kas žinojo, kad ma
žytė Lietuva turi tokią gerą Motiną.

Vieną pavasario ryta jauna motina 
klūpojo prie mirštančio sūnelio ir grau
džiai verkdama prašė Šiluvos Mariją už
tarimo. Visų dideliam džiaugsmui vaiku-, 
tis pravėrė mėlynas akutes, prašydamas: 
"Mamyte, noriu valgyti".

Ir išėjo motina keliais, krentant ru
dens lapams, prisidengusi galvą balta 
skarele, o širdyje nešina giliausia padė
ka Šiluvos Marijai. Galima tikėti ar ne
tikėti, bet tą jauną vyrą prieš 12 metų 
palaidojom Sv. Jono lietuvių kapinėse 
Kanadoje.

Žygiuodavo ir jaunimas
Nepriklausomybės laikais jaunimas 

ruošdavo Šiluvoje šventes, kongresėlius, 
suvažiavimus. Vasarai žydint, vėl glaus- 
davomės po Šiluvos sparnu. Po iškilmin
gų pamaldų šimtai jaunimo žygiuodavo 
gatvėmis su gyvaisiais paveikslais, jau
nos vaidilutės su rūtų vainikais ant gal
vos, o ant gražiausių apylinkės žirgų, 
tautiniais drabužiais pasipuošę, juoda
vo kunigaikštis Kęstutis, su kunigaikš
tiene Birute. Aidėjo jauni žingsniai, 
žvalus juokas. Vakarui atėjus, su žvaku
tėmis rankose žygiuodavo jaunimas Ma
rijos garbei didžiulėje eisenoje. Lyg ug
nies upė išsiliedavo Šiluvos miestelio 
gatvėmis. 0 vakaro žvaigždžių šviesoje 
spindėdavo Marijos koplyčia.

T autos malda
Graudus buvo ir yra mūsų tautos ke

lias, todėl prie partizanų ar savanorių 
kapų, prie Sibiro taigose užpustyto kau
burėlio nuoširdžiai giedam:
Marija, Marija, skaisčiausia lelija, 
Dangaus karaliene šviesi.
Užtark pas Aukščiausią, tą žmogų 

menkiausią,
Nes viską pas Dieva gali.

L eoną rd as A ndrie k us
ĮSIKŪNIJIMAS

Ar mušė būgnais Tau perkūnijos, 
Ar žmogų meldė krikšto vėlės, — 
Buvai i musų būtį įsikūnijąs, 
l giesmę vieversėlio...

I būtį, kurijoje net ir akmuo dejavo, 
Laukuos apdegintas žaibų, — 
Tas musų skausmas buvo Tavo 
Ir Tavo amžiais bus.
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MEDITACIJOS
GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS 

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)
Ir tai - dar ne viskas:
Dievas savo malones dalijasi Patsai, 
ir jų tikrai Jis negaili 
nuoširdžiam, geram, Dievui atviram žmogui, 
praeidamas pro šalj pro išdidžiuosius, "mokytus", 
ar iš visko naudos išsunkti troškančius.
Durims atidaryti reikia rakto, 
užburtai piliai — atburiančio žodžio. 
Norint Dievą patirti, — reikia įsileisti Dievą j širdį, 
nes Dievo be Dievo pasiekti neįmanoma.

□ Pakanka perskaityti kiekvienos tautos
ir viso pasaulio istoriją, alsuojančią sąmyšiais, 
vergyste, plėšimais, žudynėm, klastom, 
badu — kai pasauly užauga tiek duonos, 
ligom — kai pirma nuodijam irsargdinam, 
o paskui gelbstim ir gydom.
karais - vienas už kitą nuožmesniais----- —
Užtenka pažiūrėti j kiekvieną žmogų — 
kas slepias jo gaivoj, kas tūno jo širdy, 
ko trokšta ir apie ką svajoja jisai, 
kaip elgias viešumoj ir kai nemato niekas,--------
ir aiškiai suprasime, kad pasaulis ir žmogus 
paliesti Blogio šaltinių, prisigėrę blogio, — 
blogio trokšta, jį sėja. Blogis gyvena žmogaus širdyje, 
viešpatauja visur. | blogį tiesiasi rankos 
ir kuria jį, nuožmiai, Žiauriai ir įnirtę.
Ne Dievo kūriniai, ne evoliucijos vaisiai gražūs, 
ne ašarų pakalnė ir ne verdantis chaosas, 
o įnirtingų kovų arena, skerdykla kruvina, 
pjautynių stadionas, kur trypiamas romumas 
ir galvą kelia įžūlumas — tai toks pasaulis ir žmogus...
— Taip. Pasaulis — ne Dievas. Ir žmogus — ne Dievas. 
Iki tobulumo abiem — be galo toli.
Pasaulis tebegimsta, formuojasi. Žmogus — auga.
Ir nuopuolių — ne mažiau kaip pakilimų.
Bet mes išėjom tikrai iš Dievo rankų ir nepraradom 
nei vilčių, nei troškimų, nei svajonių pasikelti aukščiau. 
Kad ir klupdami, kad ir gyvendami prieblandoj.
Skausmas, verksmas ir svajonė yra mūsų dieviškos kilmės žymės.

(Pig. Rom 8, 19—23).
□ — "Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas", pasakė Kristus. 
O kas bus tiems, kurie šito Kelio nežino,
šitos Tiesos negirdėjo, šito Gyvenimo nė truputėlio nepatyrė, 
nors kunigai, vienuoliai ir misionieriai, 
klausydami Kristaus įsakymo: "Eikite ir mokykite visas tautas", 
yra apėję visą žemę, kur tiktai žmogus gyvena.
O kas bus tiems, kurie šitą Kelią niekina, 
šitą Tiesą apgaule vadinaar šitą Gyvenimą — iliuzija? 
Gal kunigams reikia savo pastangas padvigubint, 
keliauti, šaukti — kaip per paklydusią Ninivę — 
ar drebėti laukiant, kad Paskutinis Teismas 
bus iš tikrųjų baisus — pragaro bedugnėn sukris visi.
— Nėra vienintelio Kelio j Laimę ar j Dangų, 
nesutilpo visa išmintis šventojo Rašto puslapiuos, 
neapribojo Dievas savęs mūsų Bažnyčios sienomis, 
šventais sakramentais ar kunigų sprendimu.
Ne mes, o Šventoji Dvasia švietė Dievui kuriant pasaulį, 
ne mes, o Kristus teis pasaulį Paskutiniąją Dieną.
ne teisingumas, o meilė yra Gyvenimo Širdis. 
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PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
ĮRAŠYDAMI juos i kultūrini kazimierini fondą
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Ignas Medžiukas
LITUANISTINĖ MOKYKLA IR

TAUTINIS IŠLIKIMAS
Birželio mėnesį daugumas šio krašto 

mokyklų uždaro duris, pradėdamos va
saros atostogas. Tą mėnesį atostogas pra
deda ir čia veikiančios lituanistinės mo
kyklos. Reikia pasidžiaugti, kad dsr dau
giau kaip tūkstantis lietuvių,kilmės jau
nuolių šias mokyklas lankė ir dalis jas 
baigė. Iš jų tikimės susilaukti veiklių kan 
didatų lietuvių jaunimo organizacijoms. 
Dažnai mokslo metai užbaigiami iškil
mingais posėdžiais, baigusiems įteikiant 
atestatus, o pasižymėjusiems pagyrimo 
raštus ir dovanas, palydint džiaugsmin
gomis prakalbomis ir geriausiais linkėji
mais. Iš tikrųjų momentas reikšmingas, 
daugelio šeštadienių darbas turi būti įver
tintas, nes tai yra mokytojų, mokinių ir 
jų tėvų bendrų pastangų išdava.

Dr. J. Girnius nurodo, jog tautinė tė
vų pareiga - leisti vaikus į lituanistine 
mokyklą, o neleisti — tautinis nusikalti
mas. Jis atkreipia dėmesį ir į mokytojo 
darbą, sakydamas, kad įsipareigojimas 
mokytojui lituanistinėje mokykloje, rei
kalaująs apaštališkosios dvasios, nes mo
kyklos uždavinys ne tik perteikti žinias, 
bet ir brandinti lietuvišką nusiteikimą 
(Tauta ir tautinė ištikimybė).

Taigi mokinių tėvcU ir mokytojai, atli
kę šiuos įsipareigojimus, nusipelno pagar
bos. Kol bus tokių tėvų ir mokytojų,tol 
išeivijoje girdėsis lietuviškas žodis, skam
bės lietuviška daina ir tautiniu šokiu bus 
reprezentuojama musų kultūra.

Iš tikrųjų, kaip miela matyti lietuvių 
išeivijos jaunimą gražiai pasirodantį mo
kyklų išleistuvėse, vikriai dalyvaujantį 
tautiniuose šokiuose, dainų ansambliuo
se. Bet besidžiaugiant pasiektais laimėji
mais, negalime nematyti ir šioje srityje 
neigiamų pusių ir pralaimėjimų. Skaudu 
yra matyti jaunimą, nusigręžusi nuo lie
tuvių visuomenės, nemokantį ie nesimo
kantį lietuvių kalbos, nedalyvaujantį lie
tuviškam gyvenime. Dėl šių reiškinių pa
prastai ieškoma priežasčių jaunimą su
pančio] aplinkoj, kad jis per lengvai pasi
duoda nešamas srovės. Bet kažin ar tikro
ji priežastis nėra tėvų abejingumas, nes 
tėvai, kurie nekreipia reikalingo dėmesio 
lietuviškam auklėjimui, negali tikėtis,kad

MUSŲ LIETUVA
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Vasario 16 gimnazija 
jaunimas su laiku pats susiras kelią, besi
domėdamas savo kilmės šaknimis.

Nepavragstantis lietuviško švietimo en
tuziastas pedagogas J. Masilionis, kalbė
damas apie švietimo rūpesčius, prisime
na laikus, kai lituanistines mokyklas lan
kė daugiau kaip 3000 mokinių, mažai te- 
raginami, vėliau tėvams reikėję vis labiau 
raginti, o dabar atėjęs laikas tėvus raginti 
ir įtikinėti, kad svarbu vaikus leisti j litua
nistinę mokyklą. Atsakydamas dėl prie-, 
kaištų, kodėl lituanistinės mokyklos dar
bas neina taip, kaip norėtume, jis nurodo 
priežastį: sumažėjo meilė lietuviškam žo
džiui (,,Draugas" 1986.Nr.174į.

Kai kur jaučiamas jau ir mokytojų trū
kumas. Štai praėjusiais metais "Drauge" 
skaitėme, kad Bostono lit. mokyklos di
rektorė kreipėsi spaudoje mokytojų reika: 
lu: "Mokyklai reikia devynių mokytojų. 
Atsirado tik šeši. Raginu visus suintere
suotus mokyklos gyvavimu kalbinti žmo
nes prisidėti bent metams prie mokytoja
vimo darbo. Jei neatsiras mokytojų, teks 
sujungti ar net atšaukti skyrius. Nereikia 
varžytis. Mes neieškome lituanistikos pro 
fesorių ar literatų, istorikų. Užtenka sąži
ningo žmogaus, kuris su energija ir kūry
bingumu imasi šio darbo".

Tokių mokyklų, kurios turėjo sunku
mų sukomplektuoti mokytojus, paskuti-» 
niaisiais metais buvo ir daugiau.

Išeivijos tautinis išlikimas priklausys 
nuo to, kiek būsime pajėgūs jaunąją kar
tą paruošti ateities uždaviniams. Tauti
niam sąmoningumui stiprinti prof. A. Sa
lys, kadaise grįžęs iš Lietuvos, patarė lie
tuvių jaunimui tenai lankytis, sakydamas:

Išeivija yra šaka, kuri iš tautos kamieno
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sau gyvybės syvų semiasi. Šiaip jau lem
ta nudžiūti. Todėl kaip tik svarbu, kad 
gyvąją Lietuvą kuo daugiausia mūsų jau
nimo pamatytų ir pažintų. Kraštas okt „ 
puotas, bet yra ir gyvoji veržli bei darbšti 
Lietuva. Ji, sakyčiau, patriotiškesnė nei 
anais laikais, nes dėl kiekvieno lietuviško 
reikalo turi kovoti ir sunkiai kovoti". (L. 
L. 1972 spalio mėn.).

Kaip patirtis parodė, tie, kurie tenai 
lankėsi, gražiai buvo sutikti giminių, pa
matė kraštą, jo istorinius paminklus, la
biau pamilo protėvių šalį, kuri tapo jiems 
realybe, o ne iliuzija, susidaryta iš vadovė 
lių.

Lituanistinių mokyklų sistema buvo 
sukurta tam, kad, ir gyvenant nuosavoj 
žemėj, jaustume tautos gyvybės pulsą 
ir tuo būdu būtų išlaikyta tautinė gyvybė. 
Tuo tikslu, ypatingas dėmesys buvo ski
riamas priaugančių kartų lituanistiniam 
švietimui. Stebėdami gyvenimo eigą, pri
einame išvadą, kad pamažu nesulaikomai 
vyksta nutautimo procesas. Nežiūrint 
švietimo darbuotojų didelių pastangų, 
ne visada jų užsimojimai ir planai yra 
sėkmingi nes Amerikos tautybės trrpiaan- 
tis katilas stipriai veikia.

Tautinis išlikimas, gyvenant svetimam 
krašte, yra sunkus uždavinys, kuriam 
įvykdyti reikia daug pastangų ir finansi
nės paramos. Tikėkime, kad sutelktinė
mis pastangomis, jei nutautimo ateityje 
ir neišvengsime, bet jo eigą smarkiai pri 
stabdysime tai bus daug padaryta. Reika
lingos finansinės paramos bus susilaukta, 
jei tik visuomenė bus įtikinta jos svarbu 
mu, kaip ne kartą yra buvę praeityje.

* Iš ÊGLUTÉS JUOKŲ maišelio 

Sraigė lipa į vyšnios medį. Pamato 
boružė:

— Klausyk, tame medyje dar nė
ra vyšnių.

— Kol įlipsiu, jau bus! — sako 
sraigė.

dėmesį oi
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. MII ■ I ■ ♦

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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VENEZUELOS LIETUVIAI
Besilankydamas Venezueloj, kun. 

Pr. Gavėnas pravedė pamaldas, kurias 
organizatoriai pavadino oficialiu Lietu
vos Krikšto Jubiliejaus,šventimo atida
rymu.

Po trumpo susikaupimo-rekolekciju 
vyko vandens pašventinimas ir tikinčių
jų apšlakstymas, tikėjimo išpažinimas ir 
krikšto pažadų atnaujinimas, šventoji 
valanda prieš išstatytą švč. Sakramentą 
ir malda ypač už Tėvynę, Mišios (auko
tos už prieš mėnesį mirusį kun. Antaną 
Sabaliauską), komunija ir, paskui, pa
bendravimas per suneštines vaišes.

Venezuelos lietuviai yra numatę Ju
biliejų paminėti šv. Kazimiero (San Ca- 
simiro) mieste ir iškilmingai atšvęsti Ka- 
rako katedroj pamaldomis, kurias laikys 
Karako arkivyskupas kard. Lebrun ir 
kurios per TV bus transliuojamos visam 
kraštui. Kad lietuvių choras būtų stipres
nis, Don Bosco parapijos choristai (ve- 
nezueliečiai) repetuoja kartu su lietu
viais lietuviškas giesmes, kurias giedos 
per Mišias.

, Kad Jubiliejus ir tautiniai būtų pami
nėtas ir jo prisiminimas ilgiau užsiliktų, 
VLB-nė išgavo iš Venezuelos centrinio 
pašto komemoratyvinj pašto ženklą 
(penki skirtingi vienetai su lietuviškom 
vinjetėm).

URUGVAJUS
Montevideo lietuviai suruošė oficia- , 

lų Lietuvos Krikšto Jubiliejaus minėji
mą pamaldomis katedroj rugsėjo 13-tą. 
Mišias laikė Montevideo arkivyskupas 
José Gottardi, S D B.

Po pamaldų lietuviai nunešė gėlių vai
niką prie Artigas paminklo Nepriklauso
mybės aikštėje, ir taip pat Lietuvos aikš
telėje.

Laukiama daugiau žinių apie šventę.

KUN. PROF. LIUDVIKAS GARMUS, 
OFM

Lietuvis Pranciškonas, gal daug kam 
nei girdėtas nei regėtas, visti k yra svari 
asmenybė Tėvų Pranciškonų Ordine.

Jis profesoriauja Petropolio, R.J. Jė
zaus Širdies Seminarijoj, kartu su kun.
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| COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

i 
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 

CASAMENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Ru« Manaiáa, 7 - CEP 03140 - Fone: 215-6227 - Vila Zalina - S. Paulo

Leonardu Buff., vokiečių kilmes.
Tėvas Garmus, ne kartą kun. Petro 

Urbaičio aplankytas, aiškiai reiškiasi, 
tarp kunigų Profesorių ir Teologijos 
Studentų, kaip lietuvis, nors lietuviškai 
neturėjo progos daug kalbėti.

Kam iš lietuvių teks lankytis Petropo- 
lyj, būtų prasminga aplankyti ir tą 
mums nuošalų tautietį Tėvą Liudviką 
GarmU' KPU.

VISU MŪSŲ REIKALAS
Lietuvių tautai idealizmo netrūksta,' 

lygiai netrūksta ir pačių herojų, tačiau 
trūksta herojų kulto. Tokią turtingą ir 
garsią praeitį turinti tauta netgi neturi 
sukūrusi savo tautinių herojinių mitų 
ar epų, kaip kad turėjo ir tebeturi seno
vės graikai, vokiečiai, prancūzai, anglai 
arba suomiai. Greiti esame reklamuotis 
savo nuoskaudomis, negu didžiuotis sa
vais žygdarbiais. Tas, be abejo tautoje 
nesužadina to ideaILmo polėkio, kaip 
kad ten, kur išvystytas heroinis kultas. 
Tautos nuoskaudos bei kančios kitų 
akyse sukelia užuojautos bei pasigailėji
mo, gi heroizmas kelia pasigėrėjimą ir 
nuostabą. Gal todėl, užuot reikalavę, 
mes visados tik maldaujame, užuot pa
sipriešinę - lenkiamės. O tai yra dėl to, 
kad amžiais užguiti mes neišsiaugino
me herojinės dvasios. Net ir mūsų neto
limoje praeityje yra tiek daug herojinių 
momentų, tačiau mes juos nutylime.

Geriausias pavyzdys, tai birželio įvy
kiai. Bolševikai pradėjo masinius lietu
vių tautos trėmimus ir sukilusi tauta sėk
mingai vijo laukan okupantą. Pasirinko
me minėti trėmimus, ne sukilimą. To
kie pasirinkimai ilgainiui ugdo mūsų 
menkavertiškumo jausmą, kuris yra mū
sų nykimo priežastis. Stokodami hero
jiškos dvasios, mes lygiai stokojame ir 
tautinės ambicijos. Kaip tik dėl to turi
me daugiau iš savo tarpo kitiems patai
kūnų, negu parodančių savo tautinį cha
rakterį bei atsparumą.

Yra aktualu gaivinti savyje ir savo 
vaikuose tą herojinę dvasią, kuri būtų 
užtvara prieš bet kokį nutautėjimą išei
vijoje. Idealizmo ir heroizmo vykdymas 
yra visų mūsų reikalas. Vyturys

Savaitei bėgant-
■ ■■ ■■■■>! i AH. O. Petraitis

Kad mes visi norime iškelti Lietuvos vardą 
savo artimųjų tarpe, tai nėra jokia naujiena. 
Kiekvienas tautietis nori, kad mūsų šalis butų 
kuo plačiausia pažįstama. Tik viena bėda, kad 
portugalų kalboje beveik nieko neturime apie 
Lietuvą... o vietiniai dar lietuviškai neišmoko.

Apie tai jau buvo daug kalbėta, rašyta, ir 
gal kaip tik dėl to ir atsirado lapelis portugalų 
kalba "Mūsų Lietuva em português". Nors jis 
ir labai kuklus, jau rodos baigia savo paskuti
nes jėgas, bet žiūrėk vėl atsigavo, vėl išeina ke
li numeriai. Kartais įdomesni, kartais nuobo
dūs, kartais medžiaga pritrūksta, tai atsilieka 
kokia savaitė. Tačiau reikia pripažinti, kad tas 
kuklus lapelis šiek tiek prisidėjo prie to, kad 
mūsų jaunimas ar net ir senimas, draugai vie
tiniai - visi, kuriems lietuvių kalba neįkanda
ma šiek tiek sužinojo apie Lietuvą.

Kalbant apie tai, kartą vienas tautietis inži
nierius manęs paklausė, ar nebūtų galima tą 
lapeli sustiprinti, pridėti įdomesnių žinių, gal 
net formatą pakeisti, kad atrodytų lyg didesnis. 
Iš tiesų nėra problema techniška, visa yra įma
noma, tiktai neturime žmonių, kurie prie to 
prisidėtų. Rodos, sunku tikėti, kad mūsų kolo
nijoje nėra kelių savanorių tokiam darbui ir 
dar vietine kalba.

Žinių, informacijos, istorijos, literatūros 
apie Lietuvą, jos kultūrą, papročius, tradicijas 
mes turime pakankamai ir pagrindinai tos ži
nios yra lietuvių kalboje. Bet jų yra ir labai 
daug angių, prancūzų, ispanų, vokiečių ir italų 
kalbose. Toji įvairi medžiaga ateina j redakciją, 
bet jos niekas nevartoja. Redaktorius neturi 
laiko vertimams, nes savaitraštis turi būti paruoš 
tas ir tai atliekamu laiku nuo parapijos darbų. 
Vos užtenka laiko pastoviai pagrindinį savait
raštį išleisti.

Jeigu atsirastų sakykim kokie keturi žmo
nės, kurie sutiktų vieną kartą į mėnesį išversti 
j portugalų kalbą po vieną straipsnelį iš jiems 
prieinamos kalbos. Gal tai nebūtų per sunku 
ir mūsų vietine kalba priedas būtų daug stipres
nis. Jeigu medžiagos būtų daugiau, tai būtų ga
lima net ką padoresnio išleisti. Jau turime du 
pažadus pagalbai, tai išeitų gal kitus du nebūtų 
taip sunku rasti. Turint mintyje, kad tie, kurie 
iki šiol dirbo nepasitrauks, tai darbas turėtų 
nesustoti.

Ką versti nėra kliūtis. Užtenka kreiptis i re
dakciją. Ten yra pakankamai medžiagos. Ka
dangi žinome aiškiai, kad gera dalis mūsų jauni
mo nesupranta lietuviškai, kiti mūsų draugai 
vietiniai mums rodo simpatijų, bet mažai ar be
veik nieko nežino apie lietuvių kultūrą, istoriją, 
tai vienintelis kelias tam yra informacija portu
galų kalba. Kuo daugiau jos turėsime, daugiau 
rasime simpatijų mūsų reikalams, net ir nutolęs 
jaunimas gal pažinęs daugiau savo tautos praeitį, 
supras kas jis. Istorija pilna pavyzdžių ta prasme 
Negalima mylėti to, ko nepažįstame. O pažinti 
galime per spaudą mums suprantama kalba. Gai
la, bet nevisi mūsų pakankamai supranra lietu
viškai. Žurnalistinė kalba nėra taip lengva.

Atsilieps kas į šį prašymą?
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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MŪSŲ ŽINIOS
Halina Mošinskienė

"NOITE LITUANA" S. PAULO

B.L. Sąjungos • Aliança būstinėje, 
rua Lituânia nr. 67, Mooca, sulaukė dau
gelio susidomėjimo š.m. rugsėjo mėn. 
19 d. vakaronėje. Iniciatoriai — B.L. 
Bendruomenės Tarybos pirmininkas Dr. 
Antanas Siaulys su šeima, įtraukęs visų 
organizacijų vieninguman lietuvių pavie
nius "būrelius", o ypač jaunąsias pajė
gas. Tad, kad būtų aiškiau, B. L. Sąjun
ga užleido salę ir bufeto patalpas. Kun. 
J Šeškevičiaas "lietuviškų valgių" ska
numynus ir gardumynus paruošė V. Ze- 
linos specialistės, o tų valgių buvo labai 
skanių. Ypač paragavus vieną kitą taure
lę Veros Tatarūnienės paruošto Krupni
ko - gal mūsų senolių "midaus" — Bu
fetas" turėjo patį didžiausią pasisekimą.

Tą "vakaronę" pradžiugino pasirodęs 
mūsų jau subrendę jaunimas savo saky
čiau, net perdėm ugningais lietuvių tau
tiniais šokiais svečiams.

O visti k, "Nemunas" išliko savo lini
joje - Silvijos Bendoraitytės elegiškose 
svajonėse, ir vėliau dainavęs bendruome
nės choras, ved. maestro V. Tatarūno pa
tvirtino mūsų - žiūrovu nuotaikas.

"RŪTELĖ" jau turėtų būti "Rūta", 
"Aušra" — naujas sambūris — Sveiki gy
vi, dabartyje susipažinę. — Vadovams 
lietuviakų tautinių ansamblių ateičiai 
tik linkiu ištvermės "nors niekada ne- ' 
kviečiama jų tarpe, nei vardų nežinau. 
Todėl ir pasaulio lietuvių laisvoje spau
doje jų negaliu įduoti. Susitinkame, atsi
bučiuojame pasisveikinę ir ? ... — lieka 
man tik bendras vaizdas, pasigėrėjimas 
tuo skaisčiuoju LIETUVIŲ TAUTOS 
PRIEAUGLIU, kurio rankose ATEITIS 
visos P. AMERIKOS LIETUVIŲ.

Didvyrių žemė, gimdo svetur savo pa
likuonius. Jų rankose ir visuotiname gy
venimo sampratos — pasaulinio masto
nuovokoje yra LIETUVOS ateitis.

Turėkime visur drąsos būti lietuviais. 
Tą drąsą perduokime savo ateities pali
kuoniams, savo broliams Lietuvą pami- 
lusiems — mūsų visų išeivijos troškimus 
įteikdami mums palankiems "svečiuos- 
na" globėjams.

RtStKV/ÀÒ FMHM FLQíno — IVIUOIUM MV VI VV H
1 Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel, 223-2333 g

MŪSŲ LIETUVA

Čia visas mūsų lietuviškas jaunimas dalyvavęs ŠILUVOS - TAUTOS ŠVENTĖJE Šv.
Kazimiero parapijoj, sekmadienį, rugsėjo 6 d. Iš kairės: Ana Silvia, Paulius Roberto 
ir Ana Maria. Valio mūsų lietuviškam jaunimui. Nuotr. P. Rukšio.

Su kartėliu reik pripažinti nemalonų 
faktą, kad ant rankos pirštų jau suskar 
tome mokančius kalbėti. Sutinki kartais

Daugiau tokių bendravimų ruoškime 
savitarpyje. Kad išeivija LIETUVIŲ bū
tų įjungta, kaip jautraiausias sąnaris Bra
zilijoje, kaip SV. KRYŽIAUS auka visa
me krikščionių pasaulyje, Sv. Marijos 
ŽEMĘ - MYLĖTŲ.

Gal mūsų maldose, mažytė, bet mu
myse stebūklinga "Lietuva gyva Brazili
joje" Joks melas nesustabdys mums mei
lės savai žemei.

Žodžiai garbingo deputado federal Ro
berto Cardoso Alves, dalyvavusio toje 
mūsų "Noite Lituana" vakaronėje.

"Ne kritika savųjų. Nejieškojime
• viens kito klaidų, mes savitarpyje, mes 

galime rasti išeitį, sau ir net savo tautos 
ateičiai, tik savęsprendime - MUMYSE 
subrendusiuose savyje -.tautos ateitis..."

AČIŪ visiems Ačiū, dalyvių v o rd u y- 
patingai... saulėtam JAUNIMUI.

RYŽKIMĖS MOKYTI VAIKUS...
Kiekvienam aišku, kad lietuviškas 

jaunimas nuo lietuvių veiklos jau yra at- 
kritęs. Savo gyvenimo tiksluose jauni
mas lietuvybei neberanda vietos. Mat 
jam neaišku, kokiu būdu lietuviškoji 
veikla gali jam padėti jo gyvenimo tiks
lų siekime. Mes jau beveik žūstame, 
nykstame, o jaunoji karta susilieja su ją 
supančia aplinka.

ir lietuvį nemokantį lietuvių kalbos,bet 
tikrai nuoširdų lietuvį. Nemoka dažniau
siai kalbėti dėl tėvų apsileidimo ir keis
to nusistatymo: "Mano vaikai — brazilai, 
jie yra gimę čia." Toks tėvų įsitikinimas 
tūkstančius jaunuolių pastūmėjo j nutau- 
timą — didžiausią mums nuostolį. Gaila 
ir griaudu girdėti kai lietuviukas atrėžia: 
"Eu sou brasileiro." Prieiname prie to, 
kad be lietuvių kalbos lietuvį teatpažin- 
si tik iš dar neiškraipytos pavardės, kuri 
ilgainiui taps išdarkyta.

Iš kur gi mes kilę? Yra sukurta mišri 
šeima — namų kalba liko svetima. Vos 
išvydęs pasaulį lietuviškas prieauglis nu
skaitomas. Gal ateityje kas nors domė
sis, kai bus užaugę: tai iš kur gi mes esa
me kilę? Ir gal niekada nesužinos apie 
savo kilmę. Taigi svetimasis kraštas, per 
tėvų užsispyrimą taip ir "suvirškijo" au
ką.

Ar mes dar galime svajoti apie kongre
sus? VI PLJ kongresas pareikalaus iš vi
sų jo dalyvių, prelegentų, mokytojų, bū-r 
relių vadovų įtempto darbo ir didelio 
pasiaukojimo. Ir kas galėtų grįžęs pasaky
ti: dirbau taip, lyg nuo manęs priklausy
tų tėvynės likimas.

Matosi krizė — jaunimas kalbos nemo 
ka. Skubiai privalome grįžti prie pagrin
dinio auklėjimo principo. Tėvai ryžtasi 
auginti, mokyti savo vaikus lietuviškos 
šeimos aplinkoje, o Bendruomenė ir or
ganizacijos jungtųsi j sąžiningą dialogą 
su jaunimu. Vyturys

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Petronėlė VOSYLIENÉ Cz. 300,00
Vytautas CEMARKA Cz. 300,00
Viktoras ZUBELIS Cz. 500,00



rugsėjo 9 dieną. Danilo yra antras Rosa- 
nos ir Klaudijaus Butkų sūnus.
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MŪSŲ ŽINIOS
GIMĖ

LARISSA Chorociejus Carvalheira 
Garcia rugpiūčio 28 d. Aidos Chorocie- 1 
jus ir Carlos Roberto CarValheira Garcia 
pirmoji duktė.

šalia Aidos ir Cąrlos Roberto džiaugia 
si seneliai Aida ir Jonas Chorociejai bei 
kiti giminės.

p
Šio "ML" numerio 

GARBĖS LEIDĖJAS
B. LSĄJUNGA-ALIAN’ęA

Aukoja po Cz. 1.000 (tūkstantį) kas mėnesį.
Aukotojams-rėmėjams gili padėka ir geriausi linkėjimai

ML redakcija ir administracija

DANILO Jurčiukonis Butkus gimė 0 ------ __— u to

Šalia tėvų džiaugiasi seneliai Luzia ir 
Jonas Jurčiukoniai bei Elena ir Jonas 
Buikai.

Džiaugiasi taip pat mūsų kolonija, 
sveikina tėvelius bei senelius ir linki vi
siems geros sveikatos bei Dievo palaimos.

PAVASARIO ŠVENTE
PROCESIJA BE VĖLIAVŲ

Šiluvos — Tautos šventės procesijoj 
nebuvo nei Lietuvos nei Brazilijos vėlia
vų, Ant greitųjų rengiantis procesijoj bu
vo rasta 6 ar 7 lietuviškos vėliavos, o 
braziliškos nė vienos. Kam nors ar ko
kiai šventėj buvo paskolinta, bet užmirš
tą sugražinti. Išvada: kam kitą kart rei
kės vėliavos — tegul pasigamina ar nusi
perka, kaip ir mums reikės padaryti.

Sv. Kazimiero parapija

LITUANIKOJE
SPALIO (OUTUBRO) 11 DIENA, SEKMADIENI

CHURRASCO, LIETUVIŠKI VALGIAI, 
KARALAITĖS RINKIMAI - ŽAIDIMAI

Rezervuokite autobuso vietas pas J. Tatarūną tel.637344
arba pas A. Rudi tei 216.7880

RENGIA
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENE

u>

DĖMESIO PAJŪRIU TAUTIEČIAMS

Kaip jau anksčiau "ML" skelbė, įsidė
mėtina, kad ateinančio spalio 4 dieną, 
sekmadieni, 11 vai., bus lietuviškos pa
maldos Santos mieste, Aparecida Bairre, 
Aparecida Parapijos bažnyčioje.

Visiems atsimintina, kad dera paminė
ti Lietuvos krikšto 600 metų Jubiliejų 
ir kad, šie metai yra Tarptautiniai Mari
jos Metai,

Dėkojame už atidą
Šv. Kazimiero Parapija

VIA D.pE.i>R0campinas

Entrando na estrada de terra, siga 7 k!m. acompa
nhando os postes de telefone.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML

Povilas PIPIRAS
Albinas BUDREVlClUS
Marcele ADU LIS
Helene VAITKEVIČIUS

DE UZEDA
Alfonsas D. Petraitis
Kun.Juozas ŠEŠKEVIČIUS 
Pedro BAR EISIS

Cz. 800,00
Cz. 500,00
Cz. 600,00

Cz. 500,00
Cz. 500,00
Cz. 400,00
Cz. 500,00
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DĖMESIO! DĖMESIO!
— FILMAS "V I L N I U S - 8 7"

Spalio 18 dieną, sekmadienį 15 vai. Sąjungos-Alianęa salėje, Rua Lituâ
nia, 67, Moóca, rodysime filmą apie mūsų ekskursiją Vilnius 87.

Prašome visus ekskursantus dalyvauti su savo draugais ir pažįstamais. 8

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 comparecí mento de todos os participantes da excursão com 
seus parentes e amigos.

£ 
4

Aleksandras Boguslauskas 
Cetemar A

<o

V>
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o N

POLICIAL

TR.SVO JACARBf

A 
o

LIETUVIŠKA MOKYKLA VEIKIA

Lietuvių kalbos pamokos Vila Želi 
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 Ta ta runa i te.

Šeštadieniais 11 vai. moksleivių gru 
pei su mokt. Nilza Guzikauskaite-'Celi- 
s’auskiene.

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

«■


	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0031
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0032
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0033
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0034
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0035
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0036
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0037
	1987-Nr.38-MUSU-LIETUVA-0038

