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Rasa Mažeikaitė

LIETUVOS PRAEITIS TARPTAUTINĖ
je Šviesoje
Vatikano rengtos svarsty bos apie krikš
čionybės įvedimą Lietuvoje

Joks mokslas, kaip ir joks žmogus, ne
gali pilnai, sveikai išaugti izoliacijoje — 
vienatvėje. Vaikas, išaugęs be santykiu 
su kitais žmonėmis, liktų nebylys ir be
protis.

Taip ir mokslininkams būtinai reikia 
bendrauti tarpusavyje, svarstyti. Is’ tos 
dialektikos iškyla naujos įžvalgos. Tokias 
įvairių požiūrių sintezes visi labiau linkę 
priimti, negu vieno žmohaus nuomonę.

Todėl Romoje birželio 24-26 d.d. įvy
kusios svarstybos — “colloquio" buvo 
nepaprastai svarbus, nes tai pirmas (po 
Antrojo pasaulinio karo) Lietuvos vidur
amžių istorijos specialistų suvažiavimas. 
Jis svarbus ne vien istorikams; bet ir vi
siem lietuviam, kurie myli savo tėvynę 
ir nori, kad ją pasaulis gerbtų bei vertintų

Visi esame dažnai kentėję nuo kitatau
čių visiško nesusipažinimo su mūsų tau
tos istorija, esame patyrę skeptišką reaga
vimą į mūsų tvirtinimus, kad ši istorija 
sena bei garbinga, ypač Šiaurės Ameriko
je, kurios kultūros šūkis yra “think big“.* 
Mažos tautos ten dažnai niekinamos ir 
net išjuokiamos. Deja, patys save girdami 
šios nuomonės nepakeisime, priešingai - 
tik visą reikalą sugadinsime, nes niekas 
negerbia pagyrūnų, t.y. žmonių, kurie 
apie save nuolat kaiba.

I
Vysk. Antanas Vaičius, Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius, atnašauja padėkos 
šv. Mišias palaimintojo Jurgio Matulaičio garbei. Koncelebruoja vysk. A. Deksnys* ir vysk.
P. Baltakis. Matyti už altoriaus palaimintojo paveikslas. Nuotr, Gioberti

goniško lietuvių tikėjimo labai domino 
susirinkusius kitataučius.

Po to sekė labai žinomo vokiečiu pro
fesoriaus M. Hellmano paskaita apie po-» 
piežių santykius su lietuvių kunigaikš-

mindami sovietiniuose lageriuose jo iškentėtu
septynerius metus. Amerikos Balsas perdavė i- 
gą pasikalbėjimą su Skuodžiu. Skuodžių šeimą 
Chicagos aerouoste pasitiko apie 60 lietuvių. 
Vaikai, pasipuošę tautiniais drabužiais, įteikė 
gėlių. Plevėsavo Lietuvos ir Amerikos vėliavos.

Kitataučiai istorikai

Todėl su didžiausiu malonumu Ro
moje klausiau, kaip kiti mus giria, ma
čiau pirmą kartą, kaip žymūs kitataučiai 
mokslininkai domisi Lietuvos istorija. 
Labai džiaugiuosi gavusi progą jiems pa
teikti tą istoriją lietuvišku požiūriu.

Suvažiavime paskaitas skaitė: keturi 
lietuviai, keturi lenkai, du vokiečiai, vie
nas švedas ir vienas amerikietis. Paskai
tos buvo skaitomos įvairiom kalbom: 
anglų, vokiečių, prancūzų ir italų. Vati
kanas, kuris visiem paskaitininkam parū
pino kelionės išlaidas, nakvynę ir mais
tą, taip pat pasamdė vertėjus, kurie per
teikė paskaitų bei diskusijų vertimus ita
lų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Paskaitos
Pirma paskaitininke buvo žymi arche

ologė dr. Marija Gimbutienė, kuri apibū
dino senąją lietuvių religiją, pabrėždama, 
kad toje religijoje yra du sluoksniai — in- 
doeuropietiškasis ir senųjų Europos gen- laikraščiai - "Chicago Tribune" ir "Chicago 
čių tikėjimas. Senumas ir tęstinumas pa- Sun Time" - aprašė Skuodžio atvykimą, pri-

čiais. Jis gana daug kalbėjo apie Mindau
go krikštą ir savo paskaitos gale prabilo 
j publiką lietuviškai.

Mano pačios paskaitos buvo apie DLK 
Algirdo įmantrumą ir apdairumą religinė
je politikoje. Kitataučiai profesoriai ne 
tik su mano mintimi sutiko, bet ir leido 
man juos pataisyti, kai jie klysdavo savo 
paskaitose. Aau faktas, kad tokie žymūs 
žmonės leidžia ką tik mokslą baigusiai 
jaunai moteriai jiems duoti pastabas pa
rodo visų dalyvių išskirtinį palankumą 
lietuviams.

(Nukelta į 2 psl.)

Vytautas Skuodis
V akaruose

Rugsėjo 8 dieną buvęs sąžinės kalinys docen
tas Vytautas Skuodis kartu su žmona Irena ir

osdukterim Daiva atvyko į Čikagą. Du Čikag

Savo linkėjimus Skuodžių šeimai lietuviai iš
reiškė giesme "Ilgiausių metų”. Spaudos atsto
vai daugiausia domėjosi docento Skuodžio pa
rašyta knyga "Dvasinis genocidas Lietuvoje'' 
Autorius paaiškino, kad šia knyga jis norėjo 
parodyti, kaip sovietai prievarta suvaržo religi
ją Lietuvoje, kaip jie mėgina atimti tikėjimą iš 
tikinčių žmonių ir kokiu būdu rusina lietuvių 
tautą, mėgindami nuslopinti jos tautinę tapaty
bę.

Vytautas Skuodis atvuksta j Jungtines Ame
rikos Valstybes kaip Amerikos pilietis, nes yrs 
gimęs Čikagoje. Drauge su tėvais vaikas būda 
mas, sugrįžo į Lietuvą. Jį čia užklupo sovietine 
okupacija. Už pagrindinių žmogaus teisių ir r 
liginės laisvės gynimą Skuodis 1980-ais metais 
buvo nuteistas dvylikai rpetų laisvės atėmimu, 
septynerius metus kalėti griežto režimo lagery
je ir penkerius metus likti tremtyje. Pilnai atli
kęs lagerio bausmę, šių metų vasario mėnesį 
buvo išsiųstas į tremtį, bet netrukus amnestu 
tas leidžiant su šeima emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Vytautas Skuodis yra 
dviejų žmogaus teisių gynybos.sąjūdžių Liet 
voje narys - Hfelsinkio susitarimų vykdymui 
remti grupės ir Tikinčiųjų teisėm ginti kataliku 
komiteto. Vytautas Skuodis dėstė Vilniaus 
universitete.



✓MJSLį Rua JuatuidibK 28 'Parque & Moóca - CEP 03124
Sâo Paulo - Brssil z
Otretor Responsável: VYTAUTAS BaOà>YIÔUS 
AdministndOK PETRAS RUKŠYS 
Redige Equipe Editorial - Fon^3?3-0338

AJskirxjJiumenQ-èteãna 10,00
| P. Atrenka oro pastų: 45 Doi

Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cz. 800.00

WNOŠS> LITUI ANŲ"
Metine prenumerata Brazii»)į|~Gžr>

papmtu pUtu i užrier
Prenumerata oro pastų Šiaurės Amerikons^O Doi l tolimus kraiti»: 75 Dol
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz. 600,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Ci,800,00 
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anūnrios) mokami ui skilties (Coluna) centimetru1 Cz. 30,00 
Ui skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako. Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant 
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuo&ün.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išrašką Redakcijos bei leidėju nuomonę.
Čekius Perlaidas* ir admimstradnius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

NR. 39 (2024) 1987.X. 1 
ffRwi ’’Tinaųiji iB»m in ‘

nekrikščioniško tipo altorius, tikriausiai 
Perkūno garbei; Tai akivaizdžiai parodo 
kaip oficialiai Lietuva vėl atkrito i pago 
nybę po Mindaugo mirties. Prof. A. Ka 
jackas paskaitą skaitė anglų kalba, pubis 
ką pirmiau pasveikinęs lietuviškai.

Nuogąstavimai neišsipildė

Aplamai lietuvių nuógastavimai, dėl 
ku r i u vi s i su va ž i a vi mo orga n i za tor i a i, 
tarp jų vysk. P. Baltakis ir prof. P. Rabs 
ka us kas; tu rėjo- n u ke nt et i, n e išs i p i •; d e. 
Jautėsi ne "lenkėjimo" o tiesiog "lietu 
vinimo" procesas, nes visi paskaitininka 
pabrėžė Lietuvos galią, nebuvimą tikros 
unijos su Lenkija 1386 m. lietuvių istor 
jos įdomumą bei unikalumą. Gaila tik 
buvo, kad kelios paskaitos kartojo tuos 
pačius faktus — reikia daugiau suvažia 
vimų, kad galėtume nueiti toliau iš to 
kios pirmos stadijos j gilesnę analuę

Lietuvių prestižas

Lietuvių prestižą ne tik tarp moksli
ninkų, bet ir kituose sluoksniuose, ypač 
aukštos dvasininkijos tarpe, labai pakėlė 
šis popiežiaus Jono-Pauliaus II iniciaty 
va surengtas seminaras - suvažiavimas. 
Tai matėsi atidaryme,.kuriame daiyvavo 
du kardinolai, keturi monsinjorai, visa 
eilė vyskupų. Sveikinimus siuntė visi žy 
meshi e j i Vati ka no pa rei gū na i, ta rp. j ų V i 
ti kario valstybės sekretorius, daugybė . 
kardinolų, jėzuitų generolas P. Kolven- 
bach, Vatikano muziejus ir archeologiniu 

•kasinėjimų direktoriai ir t.t. Popiežius 
atsiuntė suvažiavimui ligą sveikinimą, o 
šeštadienį jis asmeniškai pasveikino kiek 
vieną paskaitininką. Visa tai labui žadino 
dėmesį Lietuvai ir kėlė lietuvių moksliniu 
kų prestižą. Tai palengvina mums įtikin
ti kitataučius mokslininkus, kai reikia 
juos pataisyti.

Pažymėtina, kad kunigų delegacija iš 
Lietuvos buvo labai patenkinta seminare 
eiga. Jie visus paskaitininkus apdovanojo 
sukaktuviniais Lietuvos krikšto medaliai: • 
gamintais Lietuvoje, ir man pačiai pado 
vanojo nuostabiai gražią juostą.

Esu labai dėkinga irjaiminga, kad ga- 
vau progą dalyvauti -'šiame unikaliame 

.suvažiavime. Tenai gavau ne tik nauju 
moksliniu žinių, bet ir naujo ryžto toliau, 
tęsti Lietuvos istorijos studijas, kuriomis 
kitų tautų .inteligentą i susidomėjo.

"Tėviškės Žiburiai"

1387 m. krikštą, kuriam galima pritaiky
ti misijų teorijos aspektus, citavo vien 
Dlugošą, atrodo, nežinodamas apie prof. 
P. Rabikausko ir kitų strapsnius, kurie 
prideda daug patikslinimų. Tai parodo, 
kaip svarbu kitų tautybių mokslininkams 
susitikti su lietuvių istorikais.

Vokietis Kaspar Elm kalbėjo apie 
pranciškonus Lietuvoje. įdomu, kad sa
vo paskaitoje jis citavo vokiečiu istorikų 
abejones apie DLK Gedimino žymių laiš
kų autentiškumą, esą, jie sukurti pranciš
konų vienuolių iniciatyva. Tačiau kai aš 
tą užginčijau, prof. Eim, tuojau nusilei
do, pabrėždamas, kad Gediminas buvo 
stiprus ir labai savarankiškas valdovas, ir 
tikrai šie laiškai galėjo būti dalis jo diplo
matijos.

• Paskutinę suvažiavimo dieną pradėjo 
prof. Paulius Rabikauskas su paskaita 
apie žemaičių krikštą 1413-17 m. Kaip 
ir savo straipsnyje, dr. V. S. Vardžio re
daguojamoje knygoje, šioje paskaitoje 
prof. P. Rabikauskas vėl pabrėžė, kad 
Žemaitija buvo krikštijama vėliau ne dėl 
to, kad buvo norėta ją atskirti .nuo Lietu
vos, o dėl to, kad 1387 m. ji buvo Jogai-’ 
lai neprieinama. Atrodo, kad kai kurie 
kitataučiai mokslininkai nieko nežinojo 
apie šį žemaičių krikštą, ir jie su dideliu 
susidomėjimu sekė jiems naują informa
ciją.

Po to sekė švedo i ore Nyberg paskai
ta apie Skandinavijos misijas, kur yra 
mums įdomių paralelių, ir apie švedės 
šv. Brigitos kritiką kryžiuočiams už tai, 
kad jie nė nemėgina atversti nukariautus 
pagonis, o tiktai juos pavergia.

Suvažiavimo akademinę dalį užbaigė 
iš Lietuvos atvykusio seminarijos profe
soriaus kun. Algimanto Kajacko paskai
ta apie naujus archeologinius kasinėjimus 
po Vilniaus katedra, kurie įrodo, kad
Mindaugo laikais ten jau stovėjo katedra, AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS

f SPAUDOS IŠLAI KYMO

Michal Giedroyc, sulenkėjusių Lietu
vos didikų sūnus, savo paskaita įrodė, 
kad jis tikrai susidomėjęs savo protėvių 
tauta ir dabar tarnauja jos naudai, angių 
spaudoje rašydamas apie Lietuvos kuni
gaikštystės pagonių valdovų gudrumą 
bei didžią galią.

Amerikietis profesorius William Ur
ban aptarė kryžiuočių pažiūras į pagonis 
ir kryžiaus karams naudotus pateisini
mus. Nors mums nepatinka, kai kas nors 
gina kryžiuočių ordiną (vienu klausimu 
aš pati su dr. Urbanu smarkiai ir viešai 
susikirtome!, tačiau jis labai teisingai pa
brėžė stiprią Lietuvos karinę jėgą ir net 
įrodinėjo, kad kryžiuočiai nebūtų galėję 
nukariauti ir išlaikyti Lietuvos.

Lietuviai gal mažiausiai tikėjosi iš len
ko Jerzy Kloczowski paskaitos apie ' 
"Lenkiją ir Lietuvos krikštą". Tačiau šis 
labai plačiai žinomas lenkų istorikas kaip 
tik pabrėžė, kad nebuvo 1386 m. tikros 
unijos su Lenkija, kad tuo metu Lietuva 
buvo daug stipresnė valstybė negu Lenki
ja ir kad lietuviai tikriausiai nulėmė Lie
tuvos suartėjimą su Lenkija, kuri jiems 
buvo per silpna diktuoti. Pastebėtina, 
kad Kloczovvskis visur sakė "Vilnius", 
neminėdamas lenkiško mūsų sostinės pa
vadinimo, kuris dar vis dažnai randamas 
mokslinėse knygose.

Po to kalbėjo dar du lenkai, bažnyti
nės istorijos profesoriai. Tadeusz Krahei 
apibūdino ankstyvą Lietuvos bažnytinę 
provinciją beveik taip pat, kaip prof. P. 
Rabikauskas savo straipsniuose, Prof. 
Krahei irgi publiką pasveikino lietuviš
kai.

Marek Zahajkiewicz kalbėjo apie ben
drą Katalikų Bažnyčios misijų teoriją, 
įdomu pamatyti kontekstą Lietuvoje 
vestų kryžiaus karų, tačiau gaila, kad pas- ku ri bui voJujHa uta i r ant jos pastatytas 
kaltininkas, kalbėdamas apie Lietuvos

jasaSStiífiBMBHM
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Pabaltijo
Gegužės 10-17 d. Lugano mieste, Švei

carijoje, Įvyko 50-sis Tarptautinis PEN 
Klubo suvažiavimas,, kurio .tema buvo 
„Pakraščio sričių literatūros“. Suvažiavi
me dalyvavo keturi estai, penki latviai, 
atstovaujantys savo PEN centrus. Vie
nintelis lietuvis buvo A. Landsbergis, 
egzilų PEN Centro delegacijos narys.

Ypatingas pabalitiečių laimėjimas buvo 
gegužės 15 d. Beveik vienbalsiai priimta 
rezoliucija, kurioje pasmerkiamas ir 
lietuvių katalikų inteligentijos persekio
jimas, knygų bei rankraščių konfiskavi
mas. Už rezoliucija ^alsavo 31 centras, 
susilaikė trys — Bulgarija, Rytų Vokieti
ja ir Kinija. Ši rezoliucija yra savotiškas 
pasaulinės rašytojų organizacijos atsakas 
i sovietų pastangas įtikinti PEN vadovy
bę, kad būtų uždaryti estų bei latvių 
PEN centrai ir būtų apribota išeivių 
PEN centro veikla. Tuomi Maskva sten
giasi ir pasaulinio rašytojų bendravimo 
rėmuose į teisingi Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

Po daugelio metų pertraukos, Lugano 
suvažiavime dalyvavo ir du „stebėtojai“ 
iš Sovietu Sąjungos: neseniai „Sovietinio 
taikos gynimo komiteto“ pirmininku pa
skirtas Genrikas Borovikas ir s>avai- 
tiaščio Ogoniok redaktorius Vitalijus 
Korotičius. Derybos dėl sovietinių rašy
tojų organizacijos įstojimo į PEN Klu
bą vyksta jau nuo 1964 metų. Pagrindinė 
kliūtis tam įstojimui buvo PEN vadovy
bės atsisakymas uždaryti dar nepriklau
somybės metais įsteigus estų ir latvių 
PEN centrus. Derybų metų, sovietiniai 
atstovai primygtinai tvirtino, kad Estija. 
Latvija ir Lietuva esančios Sovietų Są
jungos dalis. Šios linijos taikėsi ir 50-me 
PEN suvažiavime apsilankę „stebėtojai*’. 
Atrodo, kad dabar jie savo tikslo sieks 
subtilesnėmis priemonėmis — mėginda
mi palaipsniui įtikinti pavienius PEN 
centrus ir jos vadovybę, kad „nebeegzis
tuojančių valstybių* centrų uždarymas 
nedidelė kaina už „didžiosios sovietų 
rašytojų šeimos“ įstojimą į pasaulinę ra-. 
šytojų organizaciją.

Korotičius ir Borovikas šiandien uo
lūs Gorbačiovo politikos vykdytojai, nors 
savo ankstesnėje karjeroje jie tebuvo 
ortodoksiški aparatčikai. Korotičius re
daguoja populiarų savaitraštį Ogoniok, 
o Borovikas neseniai buvo paskintas „So
vietinio taikos gynybos komiteto“ pirmi
ninku. 1985 m. vasarą jis vadovavo Pa

POSTO DE SÊSiWOS |
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temos PEN darbuose 
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baltijo aparatčikų delegacijai kuri lan
kėsi Kopenhagoje „duoti atkirtį“ Pabal- 
tiečių Tribunolui. JAV Valstybės Depar
tamento leidinyje Foreign Affairs Note 
1987 m. gegužės numeryje Borovikas taip 
apibūdinamas: „KP narys, daug keliavęs 
korespondentas, buvęs KGB agentas (ir 
dabar palaikantis glaudžius ryšius su 
KGB. Vienas jo uždavinių buvo užver
buoti užsienio žurnalistus.

PEN konferencijos metu buvo beveik 
vienbalsiai priimtas ir kalinamų rašyto
jų bei žurnalistų komiteto pranešimas, 
kuriame išvardinti ir pabaltiečiai „sąži
nės kaliniai“. Minimi Viktoras Petkus, 
Balys Gajauskas, ir nutrėmime esantys 
Gintautas Iešmantas bei Povilas Peče
liūnas. (Petkų savo garbės nariu yra 
priėmęs škotų, o Iešmantą — amerikie
čių PEN centras). Paleistųjų sąraše — 
Algirdas Statkevičius, Vytautas Skuodis, 
Liudas Dambrauskas, Antanas Terleckas 

' ir Vladas Lapienis. Pranešime rašoma, ‘ 
kad Sovietų Sąjunga, drauge su Vietna
mu ir Turkija, tebėra uoliausios rašytojų 
k alinto jos..

Išrinktas naujas kalinamųjų rašytojų 
komiteto pirmininkas, švedas Thomas 
von Vegesack, kuris yra gerai susipaži
nęs su Pabaltijo problema. Savo kalboje 
jis paminėjo neseniai iš kalėjimo paleis
tą latvį kitamintį, kuris valdžios atstovo 
paklausė apie savo, teisinę padėtį. Tasai 
patarė paleistajam neturėti jokių iliuzi
jų, nes jis tebėra laikomas nusikaltėliu: 
„Šiuo metu mums nepraktiška laikyti 
jus kalėjime".

Viena PEN suvažiavimo popietė buvo 
skirta latvių literatūros klasikams Janiui 
Rainiui ir Asipazijai. Jos metu apie Rai
nio glaudžius ryšius su Lietuva kalbėjo 
A. Landsbergis. (Elta)

į ? • t < * ! )

PEN REZOLIUCIJA PASMERKIA 
LIETUVIŲ INTELIGENTUOS 

PERSEKIOJIMĄ

Tarptautinis PEN Klubas gegužės 15 d. 
savo suvažiavime Šveicarijoje priėmė šią 
rezoliuciją:

KADANGI vengrų policija 1987 m. ko
vo 4 d. Budapešte konfiskavo 350 egz. 
naujų vengrų savilaidinio žurnalo Egta- 
jak Kozott (Tarp Kompaso Taškų),, ir 
daugelį rankraščių;

KADANGI šimtai knygų bei rankraš
čių, ypač istorinėmis ir religinėmis temo

mis, ir vertimų .(Pasoalis, Orwellas, bo.i- 
ženicynas) buvo konfiskuota 1986 m. ge
gužės-gruodžio bėgyje, prieš Lietuvos ka
talikų inteligentiją nukreiptos akcijos 
metu, šios tautos 600 m. krikščionybės 
jubiliejaus išvakarėse;

KADANGI lagerio vyriausybė neseniai 
konfiskavo lietuvių kritiko Viktoro Pet
kaus išsamų rankraštį apie pasaulio li
teratūrą, prie kurio jis ti<iūso septynerius 
metus Permės 36-1 konclageryje;

KADANGI ukrainiečių poetas Mykolas 
Rudenko neseniai pareikalavo, kad lage
rio vadovybė sugrąžintų jos konfiskuotą 
jo rankraštį;

TARPTAUTINIS PEN KLUBAS pa
kartoja savo chantoje išreikštą nusistaty
mų. kad niekas neturi teisės atimti iš bet 
kokio asmens ar bet kokios tautos svar
bios jų kultūrinio palikimo dalies ar ap
riboti jų ryšius su pasauline literatūra:

PAREIŠKIA, kad knygų ir rankraščių, 
kaip ir rašytojų, negalima įkalinti ar nai
kinti.

Išreiškia viltį, kad tokie veiksmai ne
bepasikartos.

(Elta)
)

PREZIDENTAS REAGANAS 
RENKA ANEKDUOTUS

Prezidentui Reaganui reikalingi anek
dotai, kad pralinksminus Gorbačiovą, kai 
jis atvažiuos į Valšingtoną. Ar Gorbačio
vui patiks prezidento anekdotai?..

...Amerikietis giriasi rusui, kad jis ga
li stovėti prie Baltųjų Rūmų ir šaukti: 
„Šalin Ronald Reagan". „Tai kas čia to
kio", atsikerta rusas, „aš irgi galiu stovė
ti prie Kremliaus ir šaukti „šalin Ronald 
Reagan".

...„Kas yra komunistas?". Atsakymas: 
„Tas, kuris skaito apie Marksą ir Leni- 

"ną“. „O kas yra komunisto priešas?" At
sakymas: „Tas. kuris suprato ką skaitė"

...Partijos pareigūnas, lankydamasis 
pas ūkininką paklausė jo, ar geras der
lius buvo? ūkininkas atsakė, kad labai 
geras, jei jis sukrautų bulves vieną ant 
kitos, tai jos pasiektų Dievo kojas. „Bet 
čia juk Sovietų Sąjunga“, atrėžė komisa
ras, „ir jokio Dievo čia nėra *. „Taip ti
krai. Todėl ir bulvių čia nėra", atsakė 
ūkininkas.

...Du rusai eina gatve Maskvoje. Vier 
nas klausia: „Drauge, ar mes jau pasie
kėme aukščiausią komunizmo laipsnį?"

- „O aš manau kad dar ne**, atsako kitas. 
..Reikalai dar labiau pablogės“.

C Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA 

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

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

\ KALBAMA LIETUVIŠKAI j



Jurgis Janusai tis

LANKOME MARUOS PASIRODYMO 
KAIMELI

Buvome rašę, kad spausdinsime eilę straips
nių'apie Marijos šventoves Lietuvoje. Tačiau, 
yra musų tarpe skaitytojų, kurie įdomaujasi 
apie Dievo Motinos pasirodymus Jugoslavijoj. 
Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas vadovavo lietu
vių maldininkų grupei iš Romos. Kelionės įspu 
džiai buvo aprašyti “DRAUGE”, Tikimes,kad 
visiems bus įdomu ir naudinga jų kelionės nuo 
tykius pažinti. * g&cį,

Musų grupės piligriminėje kelionėje 
buvo numatyta aplankyti Marijos pasiro
dymu šešiems jaunuoliams, jaunuolėms 
stebuklingąją vietovę Medjugorje Jugos
lavijoje, netoli Adrijos jūros, Koratijoje. 
Šiai kelionei pasirinkome šv. Jono die
ną, birželio 24, nes prieš 6 metus kaip 
tik tą dieną tiems jaunuoliams viename 
kaine pasirodė Svč. Mergelė Marija.

Apie šią vietovę, prisipažinsiu, nedaug 
tebuvau skaitęs spaudoje, o skaitydamas 
per daug nekreipiau dėmesio. Tik šj kar
tą šioje piligriminėje kelionėje šios vieto
vės vardas daugiau sudomino.

Birželio 24 d. po pietų paliekame gra
žu Algos viešbutį viename kurortiniame 
miestelyje, netoliausia nuo Dubrovniko 
ir visa grupė — 36 asmenys autobusu, va
dovaujami kun. dr. Kęstučio Trimako ir 
vietinės gidės, simpatiškos Vania, leidžia
mės šion kelionėn. Kelias pagal Adrijos 
jūrą vingiuotas, tęsiasi aukštuose šlaituo
se, ir čia pat šone stebi tolimus gražius 
vaizdus nuo aukštumu ir čia pat gąsdi
nančios pakelės prarajos. Jautresnės mo
terys ima nerimauti. Vairuotojas įgudęs, 
pažįstąs kelius, gana greitai važiuoja. Pra
bėga gražūs pajūrio vaizdai, aukšti, kete
ras iškėlę kalnai, net nemaną pasipuošti 
augmenija. Lygumose maži dirbamosios 
žemės rėžiai. Kuklūs gyvenamieji namai, 
menkučiai trobesiai liudija šios vietovės 
žmonių gyvenimo būdą, ekonominį lygį.

Bet mes keliaujame smagiai nusiteikę. 
Netrukus ima skambėti gražios lietuviš
kos giesmės. O kaip jautriai, širdį verian
čiai skamba "O Kristau, Pasaulio Valdo
ve" giesmės žodžiai: "Kaip pavasario žy
dinčioj šventėj, žydi Kristaus šviesi vė
liava. Su Tavim eina tautos gyventi, su 
Tavim eis visa Lietuva..." Čia prisimena 
tėvynėje likę broliai ir seserys, kurie šio
mis dienomis jungiasi maldoje su viso 
pasaulio lietuviais, taip pat švęsdami Lie
tuvos krikšto didingą sukaktį. Prisimena 
ir tie, kurie už šventą tikėjimą buvo iš
guiti iš tėviškės namų ir juos priglaudė 
šalto Sibiro taigos. O šiandien vėl viltin
gai skamba Kristuje — su Tavim eis visa 
Lietuva. (bus daugiau)

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI ■■ 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

& EDITACUOS
GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS 

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)
Reikia Kelią parodyti, Tiesą paskelbti, 
reikia Gyvenimu dalytis, bet mes nieko negalim, 
ko pats Dievas nedaro ir ko pats žmogus

\v laisvai ir atvirai priimti nenori.
Dievo malonė didesnė už mūsų krikštijančias rankas.\

įgalima netekti

kortos viską,
n^\kti visko:

Direito CIVIL . Du. CRIMINAL
Direito TRAB ALISTA

Av. Novo Horizonte, 213
FONE: 449-4379

Coni.. 2 • Vili

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO DE /.BENS
Sacadura Cabral • . S. André

'S3 - Jeigu Dievas ateitų, pasirodytų ir prabūtų 
kata kadaise rojuje, kaip Mozei dykumoje, 
ar būtų bedievių, ar sakytų kas: "Nėra Dievo"?
— Pirmiausia, Dievas yra kiekvienoje vietoje, 
kiekvienam žingsny. Nėra vietos, nėra minutės, 
kad Jo^ebūtų. Kas kaltas, kad mes 

 

trumparegiai, savimeiliai, akli?

Nematomas yra "už", kas-yra "gilumoj", 
kas "greta'^ūsų, kas glūdi "mumyse". 

 

Kas kaltas, j^mums atrodo, jog viskas 

 

egzistuoja sav%ne ar mūsų padaryta, išauginta? .

— Skaudžiau, kS^Dievas kalba ir kalba 

 

apdovanodamas,^gindamas, kviesdamas, bausdamas, 

 

o žmonės negirdi,priori girdėti, suprasti nenori. 
Lyg kad protas ir šiWįs ne jiems būtų duoti —

ne Tiesai atskleisti, nepamilti du-^ti.
— Baisiausia — veidmaJ^stė. Tik sako "jei prabiltų", 

bet kiek yra žmonių, ku^ nenori, kad būtų Dievas. 
Nes vaisių nori, u šeiminio ne,
tne, ne,

nes laisvės nori, o tvarkos
malonumų nori, o pareigų - 
pažaisti nori, o atsakomybės \,ne.

■ Pagaliau, jei ir ateitų Dievas, kiSįbūtų tokių, 

 

kurie užsimerktų. Jei ir pasirodyk pasakytų: 
"Ko atėjai? išeik. Tu ,mums trukti".

Jei ir prabiltų, kiek būtų tokių, kui^užsikiitų ausis...'
Tikėjimo problema — ne tai, kad Die\$ "tyli".

□ Lošdamas va-banque, statydamas 
žmogus gali per naktelę — per minutę 
namų, dvaro, šeimos, net garbingo vardo 
ir išeiti pro duris nuogas — kaip stovi,.
dar su skolom, kurių išsimokėti neturės iš ko; 3

■ V
Šitaip — per dieną ar naktį, per klaikią minutę < 
ir tikėjimo, ir doros, ir gero vardo.
ir Dievo širdyje, ir Dievo greta.
liks tik Dievas Šaltinis, Dievas Teisėjas, 
nes visiškai pabėgti nuo Dievo neįmanoma.
Ne tik netekti gali, — pradėsi nekęsti, 
nes kliūva tamsybei žiburys, 
piktam — gerasis, pagedusiam — doras, 
kliūva Dievas, trikdo Dievas, 
kai nutari gyventi be Jo.

• Šitaip galima viską prarasti ir eiti pražūtim
— -— prarasti galima viską lengvai ir labai greit, 
ir kas garantuos, kad sugrįši, atrasi, 
kad norėsi kada nors sugrįžti j prarastus namus..
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Rūta Klevą Vidžiūnienė
LIETUVIŠKOS MOKYKLOS VIZIJA

Greit bėga karštos ir malonios vasa
ros dienos, Miškuose prie ežerų ir upių 
vėl renkasi jaunimas j savo tradicines 
stovyklas, vėl spragsi laužai ir skamba 
lietuviškos dainos. Juk vasara toks mie
las laikas, kai nublunka rūpestėliai,pra
platėja horizontai, kai malonu jausti 
draugo petį šalia savęs, stebint tamsė
jantį rausvą saulėlydi.

Ir taip žmogus lėtai stebi pastoviai 
besisukanti laiko ratą, o patyrusios akys 
tolumoje mato vėl išnirsiančio rudens 
rūpesčius. Taip, mokytojos rūpesčius, 
kad šie jauni veidai vėl susirinktų mo
kyklėlės kieme, kad negalvotų esą čia 
vien tėvų verčiami, kad noriai vėi apka
bintų senus draugus, šypsotųsi mokyto
jams, jaustųsi esą didelės genties nariais.

Lietuviškoji šeima mažėja, senieji 
traukiasi poilsiui, atsiranda nuovargis, 
neretai ir neviltis. Kas darytina, kas 
keistina musų šeštadieninėse mokyklė
lėse, kad atliktume savo pareigą perduo
ti tautos sąmonės tęstinumą j ateinan
čios kartos rankas? Milžiniški yra nuo
pelnai tų pirmųjų pasiaukojusių moky
tojų, kurie nepalaužiamai gyveno lietu
viškos mokyklos rūpesčiais, didžiulė 
mūsų padėka tėvams, kurie dabar jau 
atveda savo prieauglį j tas pačias mokyk
lėles, kurias gal patys kadaise lankė.

Bet laiko ratas vis vien pastoviai tebe
sisuka toliau, besikeičiančiame pasauly
je reikalaudamas nuolat budraus, sve
riančio žvilgsnio į žmonių santykių, po
žiūrių permainas, j naujas nuotaikas, 
tiek teigiamai, tiek neigiamai veikian
čias .ateinančią kurtą.

Iš filosofinio taško žiūrint, mokyklos 
prasmė nėra pasikeitusi. Kiekviename 
laikotarpyje buvo bandoma duoti atsa
kymus į du pagrindinius klausimus: kas 
esame, iš kur ateiname, — ir kur mes ei
name?

Lietuviškos mokyklos uždavinys bu
vo duoti atsakymą j pirmąją klausimo 
dalį: esame lietuviai. — ir iš to išplau
kiant atverti duris į Lietuvos praeitį, es
mę ir dabartį, jos istoriją, kūrybą, žmo
nių veidą.

Bet su antrąja dalimi jau sunkiau. 
Kurlink mes einame? O einame j dvide
šimt pirmąjį šimtmetį, Ubai greitai besi
keičiančiame pasaulyje tiek teritoriniu, 
tiek moraliniu, tiek visuomeniniu atžvil
giu.

Jei pačioje pradžioje, pačiam mažiau
siam mokinukui neįstengsime įsąmonin
ti jo ryšio su Lietuva realumu, jį būsime 
jau praradę. Todėl gal pradėkime nuo 
klausimo: kodėl mes esam čia, jeigu mes 
esam lietuviai? )

Savo patirtyje pastebėjau, kad geriau
sia priemonė yra žemėlapis. Taip, žemė
lapis, kur matoma ne vien Lietuva, bet ir 
geografiniai jos kaimynai, visas rytinės Eu
ropos kampas. Sykį, atsakydama į klau
simą, iš kur esu, aiškinau savo amerikie
čiams mokiniams ir jie mane sekė atvi
romis širdimis. Sakiau — štai Baltijos 
jura, kurios pakraštyje,gyvena trys ma
žos, savaimingos, užsispyrusios tautos, 
turinčios savo daugiau 700 metų istori
ją, kalbą, papročius ir tėvynės meulę. 
O čia, štai, didžiulė Rusija, kuri neturi 
priėjimo prie neužšalančiu vandens uos-
tų ir kuri mano, kad tos žemės labai tik
tų jų tikslams, ypač karo atveju. Todėl 
eikim ir užimkim jų žemes, išsklaidyki- 
me jų žmones po didžiąją Rusiją, o kas 
ginsis, sugrūskim į Sibiro stovyklas. Jos 
mažos ir prieš mūsų armijas bejėgės, o 
pasaulis gi nenorės su mumis pyktis dėl 
tų keiių valstybėlių. Štai, vakaruose Vo
kietija, kuriai visada rūpi savo galybės 
išplėtimas kitų sąskaiton, šone dargi ir 
Lenkija, kuri mūsų irgi niekada nemylė
jo, tik norėjo. Taip kiekviena karta vis 
iš naujo liejo kraują už teisę gyventi ir 
būti laisviems, pasilaikyti, kas mūsų. 
Antrasis pasaulinis karas vėl nesuskaito
mą kartą sumindė mūsų laisvę, ir štai 
kodėl mes esame čia, bėgliui nuo smur
to, ko! istorija vėl duos progą l:\si <eltb

Toks įvadas mokykloje man auode 
geresnis, negu visada pradėti nuo kara
liaus Mindaugo ir kitų valdovų, i ku
riuos įsipainioję dažnai prarandam klau
sytojus ir taip neprieinami prie Nepriklau
somos Lietuvos ir jos pasiekimų iki pat 
mokyklos baigimo.

Esam įsimylėję senovę, senus meto
dus ir nenorim su tuo skirtis. Skęstam 
praeities garbinime, o užmirštame šios . 
dienos literatūrą, meną, kūrėjų vardus,

- žodžiu įrodymus, kad teoesam gyva, 
kvėpuojanti ir ateitį kurianti tauta j ku
rį kraštą bebūtume nusidanginę. Tas vis 
kas gerai, bet pagalvokim apie graikų 
tautą, kur ji buvo benueinanti, begarbir J 
dama praeiti, ir sulyginkime juos su žy
dų tauta, kuri mokėjo išlaikyti savo iden
titetą per du tūkstančius metų.

Ką šiais keliais žodžiais dar sykį no
riu pasakyti, tai kad jau mokykloje tau
tinio išdidumo svarba turi būti skiepija
ma ir statoma pirmoje vietoje. Mes tebe
turime stiprias organizacijas, Lituanisti
kos katedrą, spaudą, sales ir renginius. 
Mes gyvenam dabar, tai ir pradėkim nuo 
dabarties. O kai sužadinsim susidomėji
mą, oaiaipsniui pereikim j senovę. Ji di
dinga ir pagaunanti vaizduotę, bet pir
miausia ji turi būti pajusta, kaip sava.

STIPENDIJŲ FONDAS

Kanadoje Aleksas ir Teodora Kojeia:- 
ria. jau daug metų, kai kasmet įneša į 
Kanados Lietuvių Fondą po 5,000 ir dau- 
giau dol.. iš daugumos tų įnašų sudaryti 
s:ip> -idijų fondą. Jų pasižadėjimas yra
;n?š . iki 100,000 dol. ir iš tos sumos pa-

- lūkanų’ mokėti stipendijas. Tų įnašų dė
ka. jau aštuoneri metai iš to fondo 
duodamos stipendijos studentams ar sie
kiantiems aukštesnio mokslo laipsnio, 
lankantiems Vasario 16 gimnaziją ar li
tuanistikos seminarus. Stipendijoms gaut: 
pirmenybė teikiama pasireiški an tiems bei 
kokioj lietuviškoj veikloj. Be to, iš to 
fondo mokamos premijos studentams, pa
rašiusiems profesoriui kokį rašto darbą 
?š lituanistikos. Fondo adresas: KLF A. ir 
T. Kojelaičių stipendijų fondas, 1573 
Bloor St. W, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Canada.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ 
te i ctrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Pu.;as Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu, rnr -■ T-rr.-r- —rTTlliirílilIMIWIIliiiiíIlIiIlilílllWllillllMMMMIIIIIlilliHiUi

Contamos com a presença da nossa
juventude na Festa da Primavera, a ser 
realizada na Estância Lituanika, no pró
ximo dia 11 de outubro. Três candida
tas já se acham inscritas para o Concur
so de Miss Lituanika 1987. São elas:

Claudia Cecília Daniel
? ria Grigonis

dia Lucia Sajevícius Urtiza
C.ida uma delas pertence a um grupo 

de danças: Nemunas, Aušra e Rūtelė. 
Portan-to, Você que ė component^ de 
um dos grupos, compareça para torcer 
pela sua candidata. Esperamos organizar 
uma festa alegre e divertida. Até lá.

Bendruomenė
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, . h
Varšuvos aerosuoste judėjimas dide- 

lis, bet trūksta erdvės ir moderniškesnių J* 
įrengimų.

Apsistojome viešbutyje "Orbi".
Po pietų Intouristo dėka turėjome jj" 

progą pažinti Varšuvos miestą, kuris yra y 
Lenkijos sostinė ir turi virš milijono gy- If 
ventojų.

Antrojo pasaulinio karo metu Varšuva f 
labai nukentėjo nuo bombų ir gaisrų. Be
liko tik apie 15% karo nepaliestų pasta
tų. Buvo net svarstoma miestą statyti ki
toje vietoje, bet nutarta atstatyti iš griu
vėsių senąjį, kas užtruko 15 metų.

Varšuva yra ne tik krašto sostinė, bet 
ir kultūrinio, ir ekonominio gyvenimo, 
ir švietimo centras. Veikia čia 14 aukštų-^ 
jų mokyklų, 15 muziejų, 16 teatrų, keli J 
sporto stadionai ir t.t.

Pažinome Varšuvos senamiestį. Matė
me didingus karalių rūmus, (iš naujo at
statytus) Zigmantui II-jam, Kopernikui,
Adomui Mickevičiui, Copin'ui ir kitiems 
įžymiems asmenims paminklas ir daug 
bažnyčių. Gražūs parkai ir plačios, ilgos 
avenidos, (pv. viena turi 7 km., kita 10 
km.).

Mes, lietuviai, Varšuvą minime dar ir • 
todėl, kad praėjusiame šitmety ir šio 
šimtmečio pradžioje ten mokėsi nema
žas būrys lietuvių studentų, kurie turėjo 
savo draugijų, informacijų biurą, savišal
pos draugiją ir chorą. Prie studentų jun
gėsi taip pat ten gyvenančių lietuvių šei
mų jaunimas. Varšuvoje baigė mokslus 
dr. Vincas Kudirka, skulptorius Petras 
Rimšas, teisininkas Juozas Kasakaitis, 
dr. Jonas Delininkaitis ir daug kitų.

Sugrįžę j viešbutį "Orbi", vakarieniau
jame prie ilgo bendro stalo. Vakarienės 
metu gauname visi iš vietos Intouristo 
po medinę dėžutę Varšuvos prisimini
mui. O ekskursantė Aldona Valavičienė 
dar pridėjo visiems po medinį pieštuką, 
pagražintą lietuviškais motyvais ir su 
įrašu "Lietuva". Čia pat mūsų ekskursi
jos vadovas pranešė, kad sekantį rytą 32 
asmenys išvyksta traukiniu į Vilnių, o

kiti 12 dar pasiliks Varšuvoje ir j Vilnių 
atvyks viena diena vėliau.

Važiuojame traukiniu
Greitasis traukinys Varšuvos link Lenin 

grado pradėjo kelionę anksti rytą, todėl 
gavome maisto krepšelius dėl pusryčių 
ir pietų, nes koi pasiekėme Vilnių, užtru
kome ištisą dien^.

Kai pavažiavome kelias valandas, trau
kinys sustojo, nes reikėjo pakeisti vagonų 
visus ratus. Mat sovietų geležinkelio bė
giai yra kito platumo negu Vakarų Euro
pos. Tai buvo labai ilga ir varginanti pro
cedūra. Darbininkai sunkiai dirbo vasaros 
kaitroj, o mes juos stebėjome pro languš 
ir tarpusavy komentavome, kad tą reika
lą šiais atominio amžiaus laikais reikėtų 
tvarkyti kaip nors praktiškiau ir moder- 
niškiau.

O kada traukinys pagaliau vėl ėmė 
riedėti, tai tuojau prisistatė įvairūs uni
formuoti valdžios pareigūnai patikrini
mui mūsų dokumentų, bagažų, pinigų ir 
t.t. Atmosfera vagone pasidarė labai ne
jauki, ypač kad beveik visi nemokėjome 
jų kalbos. Negalima vežtis jokios literatū
ros, fcūkso, perlų nei rublių.

Vilniuje laukia giminės
Traukinys Vilniaus geležinkelio stotį

pasiekė 9 vai. vakaro. Buvo dar aiški die
nos šviesa, nes dabar Lietuvoje yra įvestas 
Maskvos laikas, t.y. 2 valandas pirmyn.

Pro vagonų langus pamatėme perone 
minią žmonių, kurių dauguma laikė ran
kose jvairizžiedes gėles, kiti plačias juos
tas su įvairiais įrašais: "Sveikiname", 
"Vilnius", "Lietuva" ir pan. Kai kas tu
rėjo net braškių pintinėles. Tai vis gimi
nės, suvažiavę iš įvairių Lietuvos vietovių 
pasitikti iš tolimos Brazilijos atvykstan
čių savo artimųjų.

Pirmiausia ištūmėme į peroną visus 
mūsų čemodanus, oc paskuo puolėmės 
sveikintis su giminėmis. Daug kas šluos
tėsi džiaugsmo ašaras... Bet buvo ir to
kių ekskursantų, kurių niekas neatvyko 
pasitikti. Tur būt laiškai pavėlavo... Iš 
perono pamažu žingsniavome visi, kartu 
su giminėmis, iki Intouristo autobuso, 
kuris jau laukė mus nuvežti j viešbutį 
"Lietuva". Tat giminėms beliko tiktai 
mums tolstantiems pamojuoti.

(bus daugiau).
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Motiejus BALTRUSlS 
Vacys PUTVINSKIS 
Julia Joteikaité GALVÃO 
Salomėja NARUSlENĖ

Cz.500,00
Cz.500,00
Cz.550,00
Cz.400,00

Lionginas GAIGALAS Cz.500,00

Parduodame
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivas
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
• ■ III........ . II ■;! IIM TlIJam—
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MUSU ŽINIOS BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

SOLIDARUMO MOKETIS BLB-nei
Nevisi mūsų kolonijos tautiečiai įver

tina Bendruomenės reikšmę, jos pareigą 
mus atstovauti ir kiek galima, stengtis, 
kas būtų išlaikyta lietuvybė šiame kraš
te.

Bendruomenei tenka rengti paminėji
mus, rūpintis lietuviška mokykíé 
ti mūsų jaunimo veikią ir išlaikyt! mūsų 
vasarvietę Lituanika.

Kiekvienai organizacijai veikti reikalin
ga finansinių pajėgų. Kai mes paimam į 
rankas bet kokį Amerikos ar Kanados 
laikraštį ar žurnalą, randame ilgą sąrašą-, 
aukotojų, kurie remia lietuviškas organi
zacijas ir išlaiko jų veikim^. Mes, Pietų 
Amerikos lietuviai, nesame pripratę au
koti; ir tik mažas nuošimtis mūsų tautie
čių prisideda prie mūsų Bendruomenės 
ir kitų organizacijų išlaikymo. Dėlto 
mūsų veikimras yra per silpnas, nes netu
rime išgalės daugiau ką padaryti.

Kaip tik dabar atsirado reikalas dau
giau kreiptis i tautiečius, nes daug padi
dėjo Lituanikos išlaidos. Turime remon
tuoti pikniko namą Lituanikoj ir padary
ti naujus įrengimus, kad daugiau jauni
mo ir Lituanikos sklypininkų galėtų juo 
naudotis. Be to, reikėtų cimentuoti krep
šinio sporto aikštę, skirtą jaunimui. Tuo, 
reikalu kreipėmės laišku į mūsų tautie
čius, panaudodami ''Mūsų Lietuvos" kar
toteką, prašydami, kad susimokėtų soli
darumo mokestį. Tai kiekvieno lietuvio 
tautinė pareiga, numatyta Lietuvių Char- 
toj. Tai labai mažas mokestis, Gz. 100,00 

• metams, kas reiškia Cz.8.33 mėnesiui,

interioro, Urugvajaus, Marilios ir kitu 
miestu. Ačiū jums visiems. Jūs mus par 
gina! daugiau stengtis ir dirbti lietuvybėsLIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJŲ 

BEGARSINANT

Sekmadieni, rugsėjo 20, kelios mūsų 
tautietės iš V. Zelinos ir Aito da Moóca, 
vadovaujamos kun. P. Urbaičio, lankėsi 
Bom Retiro Marijos Krikščioniu Pagalbi
ninkės parapijoje. Lankymosi tikslus — 
priminti Lietuvos Krikšto Jubiliejų ir 
prašyti maldų už kankinę Lietuvą ir jos 
Bažnyčią. Šiam tikslui, per dvejas šv. 
Mišias buvo dalijami lapeliai prie bažny
čios durų. Kiti lapeliai buvo paduoti šv. 
Agnietės vardo kolegijai, kurią veda sese
lės salezietės. Nebuvo aplenkta nei sv. 
Eduardo parapija, kurioj aktyviai reiškia
si kaip uoli katekistė kalėjimuose ir jos 
pačios namuose, Ona Rudžiūtė.

Attikusios.misiją, buvo pakviestos pie
tums pas visuomet svetingą, žinomą mo
distę, Zosę Misiukaitę. Per šeimyniškas 
vaišes netrūko ir mums įprastų dainų 
dainelių.

Grįždamos link Mookos ir V. Zelinos, 
dar užsuko i Švč. Jėzaus Širdies licėjų 
Cameos Eliseos iršv. Januarijaus parapi
ją su jos didingu, itaių suruoštu, metiniu 
kermošių T.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS

lyani Popic ir Mauručio Bendoraičių 
šeima didėja. Po pirmos dukrelės Dainu- 
tės, kovo 20 dieną susilaukė ir berniuko, 
kurį pavadino Petro vardu. Tai tikriau
sia prosenelio Petro Šimonio pagerbimui 
ir prisiminimui.

Praeitą sekmadienį, rugsėjo 27 d. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje buvo 
krikštynos su mišiom. Mišias laikė ir 
krikšto apeigas atliko kun. Petras Rukšys 
Krikšto tėvais buvo Petruko pusbrolis ir tik Cz.0,27 dienai. Tai niekis, paiyginant, vų ir ratuotų kėdžių ligoniams. Šiuo m 
pusseserė Larissa Spadari Popic. Krikšto 
tėvai, nors jauni, bet ponios Emilijos Ben- 
doraitienės gerai paruošti ir, atrodo, atsa- 
komingi. Cerimonijas filmavo Petruko 
dėdės Nestoras ir Paulius. Geras tas vaiz
dajuosčių išradimas: prieš piet filmavo, 
o po piet, per šeimynišką subuvimą Emi
lijos ir Liudo Bendoraičių namuose, jau 
galėjom viską pamatyti. Šeimai, o ypač 
pakrikštytajam Petruku j, liks gražus ri
muotas prisiminimas. Sveikiname musų 
naują parapietį ir krikščionį Petruką, o 
taip pat tėvelius Ivan i ir Maury t į Bendo- 
raičius. už tokį gražų prieauglį.

rem

Seka sąrašas visų aukotojų ir solidar
mo mokesčio į nešėjų: 
Stasys G. Remančius 1.000,00
Gražvydas Bačelis 1.000,00
Vytautas Buslius (Urugvajus) 1.000,00
Rūta Šlepetys 1.000,00
Albino Budrevičius.(Sto.Andrė600,00
Estanislau Meilūnas 500,00
Edvardas Umaras 500,00
Danutė S. Grunauer 500,00
Kęstutis Draugelis 500,00
Me-^'S Paleckis Jr. 500,00
Evaldas H. Remenčius 500,00
Jonas Ja kata n visky 300,00
Antanas Goiskis 100,00
Emihja Siiktienė 100,00
Aleksandras Valavičius 100,00
Henrikas Valavičius 100,00
Andrius Valavičius 100,00
Aleksandras Bumblis 150,00
Jenas Šermukšnis . . 100,00
Jonas Lisauskas ' 100.00
Jonas Bratkauskis 100,00
Roberto Bratkauskis 100,00
Bruno MeČelis 100,00
Vicente V. Banys . 100,00
Jorge Garško 200,00
Jonas Masys 100,00
Kazys Lipas 110,00
Audra Vosylius 200,00
Aloyzas G. Rackevičius 250,00
Antonina Pocius Lauksas 150,00

(seka ateinančiam numery)

PATIKSLINTAS
Anksčiau buvo rašyta ML-je, kad šv. 

Kazimiero parapijoj yra pora ligonių lo- « z j < • ■ t • ,A» •

kad aukotojas turės teise gaut'; gaussa. 
iliustruotą žurnalą "Pasaulio Lie uvi", 
kurio prenumerata yra UsS 12,0'J i me
tus. Tikimės, kad tautiečiai, kurie dar ne
susimokėjo šio solidarumo mokesčio, ne
delsiant jį įmokės. Jei kas dar nebuvęs 
Lituanikoj, galės ją aplankyti spalio 11 
dieną, kada rengiame ten Pavasario Šven

tu turime vieną kėdę ir lovą. Reikia vistil 
p, gebėtų Kaa šie dalykai buvo parapijai 
paaukoti lietuvių ir tik LIETUVIAMS. 
Taip mes negalime skriausti savuosius re. 
kale ir duoti dalykus kitiems.

NAUJOS RŪŠIES KONKURSAS
Kai kurie skaitytojai klausinėja, ko

dėl toks'konkursas, tokios mažos premi
jos, Kada bus jo terminas? ... Konkurse 
mecenatas pranešė: 1. Konkurso tikslas

Galim pasidžiaugti, kad yra susipratu
sių lietuvių, kurie gerai suprato mūsų rei
kalą ir dosniai a u kò jo po Cz$. < .000,00, yra pasiaiškinti apie daug minimą LIE- 
keli po Cz$.500,00, kiti kiek mažiau.
Aukojo ne tik lietuviai iš S. Paulo, bet iria.

nwi

SKAITYK IR PLATINK 

"MŪSLĮ LIETUVĄ "

CHOrr - P| ZZ A - QU E i J CS - F Rl OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333

tUVIŠKUMĄ, arba kaip portugališkai 
/art;. Jamą LiTUANIDADE. 2. mažos 
p yrėjos (daugiau simbolinės), nes tema 
r í\.<kaíauja ilgų studijų ar. tyrinėjimų, 
taigi duos mažai darbo. 3. Pasisakymų 
įteikimo terminas — 7 dienos pries' šių 
metų SPAUDOS ŠVENTĘ.

Laukiame didelio M L-vos. skaitytojų 
ir neskaitytojų susidomėjimo.
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Šeštadienį, rugsėjo 26, vysk. Dorn Lu

ciano karmelitu bažnyčipj, N.Sra. do 
Carmo, netoli Katedros, įšventino kuni
gu diakoną Joaquim Guimarães Pedroso. 
Vyskupas net per apeigas priminė tikin
tiesiems, kad lankėsi Lietuvoj — "buvau 
aplankyti Lietuvos Bažnyčios". O zakris
tijoj kun. Gavėnui, kuris jam įteikė ke
lias laikraščiu iškarpas, pastebėjo, kad 
tos dienos FOLHA DE S. PAULO dien
raščiui pasiuntė trumpą informaciją apie 
kelionę j Lietuvą. Ir pabrėžė: "Dabar Po
piežius laukia išsamaus raporto".

Dom Luciano trumpam pranešime 
dienraščiui FOLHA atskleidžia faktą, ku
ris kitur nutylimas, bet kuris mums, lie
tuviams, itin stearbus: "Praėjusią savaitę 
turėjau progos aplankyti, kartu su Dom 
Ivo Lorscheiter, kai kuriuos Sovietu Są
jungos miestus. Tai buvo vykdymas Po
piežiaus Jono Pauliaus II troškimo, kad 
Brazilijos episkopatas išreikštu solidaru
mą Lietuvos katalikams, švenčiantiems 
savo evangelizavimo 600 metu jubiliejų” 
Kad galėtu aplankyti Lietuvą, turėjo bū
ti pakviestas; o pakviesti dvasiškius gali 
tik Maskvos patriarkatas. "Sis troškimas 
galėjo būti įgyvendintas, - pastebi Dom 
Luciano, — tik dėka garbingo Maskvos 
patriarko Pimeno pakvietimo".

Dom Luciano, vos grįžęs Brazilijon 
informavo lietuvius apie kelionę (rapor-< 
tas, nurašytas iš juostelės ir išverstas, 
ruošiamas spaudai lietuviu ir portugalų 
kalbom). Dabar, rugsėjo 29, išvyko Ro
mon į vyskupu sinodą. Duos reliaciją ir 
Popiežių L

| vyskupu sinodą iš Lietuvos atvyks
ta arkivysk. L. Pavilonis ir vysk. J. 
Preikšas.

Šio"ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

JURGIS

Mielam musu savaitraščio 
uà paramą spaudai.

ML redakcija ir
■ ■ ■ • .. ■ ■■

skaitytojui širdingai dėkojame

administracija

.7 f

PAVASARIO ŠVENTĖ
LITUANIKOJE

SPALIO (OUTUBRO) 11 DIENA. SEKMADIENI
'CHURRASCO, LIETUVIŠKI VALGIAI, 

KARALAITĖS RINKIMAI - ŽAIDIMAI
Rezervuokite autobuso vietas pas J. Tatarūną tei.637344
arba pas A. Rudį tel 216.7880

RENGIA
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENE

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

IÜ

v>

o 
N

km. 73

<•— campinas VIA D.pEU>Ro

POLICIAL

ui

TR.EVO JACAREI
Entrando na estrada de terra, siga 7 kl m. a co m pa 
nhando os postes de telefone.

Sv. Tėvo Jono-Pauliaus Ii 1987 m. 
liepos 3 d. aktu kunigui Pranui Gaidai 
suteiktas garbės prelato titulas jo 50 
metu kunigystės sukakties proga. Me
daliais už nuopelnus "Pro Ecclesia et

~ Pontifice" apdovanoti Lietuvos kanki
niu parapijos tarybos bei Anapilio sody
bos korporacijos pirmininkas Jonas An
drulis ir Prisikėlimo parapijos tarybos 
pirmininkas bei Kanados lietuviu katali-
kiJuceatMrpirm i n i n kas Vytautas Tasecikas. SPALIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

DĖMES! O! DiMESIO!
8

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 musu ekskursiją Vilnius 87.
Prašome visus ekskursantus dalyvauti su savo draugais ir pažįstamais.

% Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.

j 01/10 — Antanas Golskis
a | 02/10 — Sergio Pratali

09/10 — Adeiia M. Godliauskas
I 10/10 — Antonio B. Butvinskas

Dia 18 de Outubro de 1987, Domingo, às 15 horas, no saião 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.

Aleksandras Bogus lauš kas 
Cetemar

10/10 — Maria Tereza Butvinskas 
12/10 — Ana Miksas
15/10 — Jonas Valavičius
17/10 — Estanislau Victor Žutautas 
19/10 — Gisele Maria šiaulys 
22/10 — Elizabete Vazgauskas

i 23/10 — Bronius Šukevičius 
25/10 — Algirdas Baužys 
31/10— Edward J. Žvingila

Sąjungos - Aliança 
Valdybą
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