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Iš sovietinio kalėjimo į laisvę
Buvęs kalinys profesorius Vytautas Skuodis su šeima jau Amerikoje

A-žygas
Buvo daug kalbėta ir daug rašyta, bu
vo ir demonstruota. Atrodė, kad musu
pastangos jokių vaisių neduoda. Jeigu,
mums, esantiems laisvėje, tie metai taip
prailgo, tai ką bekalbėti apie prof. Vytau
tą Skuodį, kuris kentėjo kalinio dalią.
Apie sovietinius kalėjimus sunku rašyti
pačiam ten nebuvus. Juos pažįsta tik tie,
kurie per juos perėjo. Gal ir Vyt. Skuo
dis parašys savo atsiminimus bei pergy
venimus.
Jis gimė 1929.111.21 Čikagoje, pakrištytas Aušros Vartų parapijos šventovėje
Benedict Scott vardu. Dėl šio vardo ir
pavardės vėliau susidarė painiava, kai
reikėjo surasti metrikus. Šia proga tenka
pažymėti, kad, deja, jau jis nebegalės ap
lankyti tos šventovės, kurioje jis buvo
krikštytas. Aušros Vartų šventovėje rug
sėjo 7 d. buvo laikomos paskutinės šv.
Mišios. Paskutiniu metu lietuvišku pa
maldų joje nebuvo likę.

1930 m. Vyt. Skuodis su tėvais par
Prof. VYTAUTAS SKUODIS, atvykęs iš okupuotos Lietuvos į Čikagą, jo
žmona IRENA ir dukra DAIVA
Nuotr. E. Butėno
važiavo Lietuvon. 1953 m. baigė Vil
niaus universitetą, dirbo geologu. Dėstė
Kūnų organizacijų atstovai sveikino. F.
torijoje, Čikagoje. Susirinko pilna salė,
Vilniaus universitete ir 1976 m. buvo
Mackevičienė - VLIKo tarybos pirmimn
išskyrus balkoną, apytikriai apie 900
pakeltas docentu. Jo vargai prasidėjo
kė, Br. Juodelis - JAV LB pirmininko
Čikagos ir apylinkių lietuvių. įėjimas
kai įsijungė į tikėjimo laisvės gynėjus.
vardu, J. Polikaitis — Ateitininkų federa
.buvo laisvas, tačiau buvo renkamos au
Parašė studiją apie dvasinį genocidą Lie
cijos vadas, I. Kerelienė — Lietuvių skau
kos atvykusiųjų įkurdinimui. Prie aukų
tuvoje, kuri pateko į saugumiečių ran
tų vadijos vardu, E. Valiukėnienė — Lie
stalo stovėjo ilgos eilės. Žmonės noriai
kas. Ta stadija jį ir nuvarė į "gulago"
tuvių tautinės sąjungos, K. Milkovaitis
aukojo.
, J
stovyklas. Jis buvo vienas žymiųjų re
-- Lietuvių šaulių sąjungos tremtyje va
Skuodžius
į
salę
atlydėjo
M.
ir
A.
Ru

zistencijos dalyvių. Apie jo rezistencinę
das, dr. A. Žlioba — Jaunimo sąjungos
džiai,
kurie
jais
rūpinasi
bei
giobojá.
veiklą jau buvo daug rašyta, tad nebūtų
įeinant į salę, jie susirinkusiųjų buvo pa pirmininkas, A. Brazis — Lietuvos vyčių
prasmės tai kartoti.
atstovas (vyčiai išsiuntė 2720 laiškų
gerbti atsistojimu.
Pagaliau po didelių pastangų rugsėjo
Skuodžių reikalui), prel. J. Prunskis —
Šią iškilmingą lietuvių sueigą, pager
8 d. jis su šeima atvyko j Čikagą. O'Ha
ALTos valdybos vardu, buvusi generali
biančią komunistų persekiotą Skuodžių"
re aerodrome juos pasitiko nemažas bū
nė konsule J. Daužvardienė (po jos svei
šeimą,
pradėjo
Marija
Rudienė,
pakviesrys lietuvių. Pasitinkančiųjų tarpe buvo
kinimo V. Skuodis jai atidavė savo gėlių
dama
tautiniais
drabužiais
pasipuošusias
moterų ir mergaičių, pasipuošusių tauti
puokštę), A. Rudis — Pasaulio lietuvių
lietuvaites
palydėti
išlaisvintuosius
prie
niais drabužiais. Jie buvo pasitikti su
krikščionių demokratų pirm., kun. A.
garbės
stalo.
Jiems
užėmus
vietą
pHe
gar

plakatais ir gėlėmis, o tautiniais drabu
Kulbis, senas Skuodžių'kaimynas. Jo tė
bės
stalo,
lietuvaitės
apdovanojo
gėlių
žiais papuošti vaikučiai jiems įteikė gė
vų name gyveno Skuodžių šeima, tad be
puokštėmis.
Sol.
A.
Brazis
sugiedojo'
lių puokštes. Buvo ir televizijos kame
veik giminė. Jis daug vargo, jieškodamas
himnus,
fortepijonu
palydint
muz.
R.;,
gimimo metrikų, nes, kaip jau buvo mi
ros — filmavo, tačiau televizija nerodė.
Mockui.
Giedant
Lietuvos
himną,
jsijurnėta, metrikuose buvo užrašytas Scott,
Jeigu būtų žydai, būtų buvę parodyti.
gė
Skuodžių
šeima
ir
visi
dalyviai.
Dar sveikino pavėluotai atvykęsdr. J.
Tačiau sekančią dieną didžioji Čikagos
Pirmiausia juos sveikino vysk. V. Briz- Valaitis — ALTos valdybos pirmininkas.
gys (prieš dvi dienas išėjęs iš ligoninės),
Po visų sveikinimų kalbėjo M. Rudie
Skuodžių šeimą Šveicarijoje pasitiko
pažymėdamas, kad naujuosius ateivius,
nė, pagrindinė Skuodžių laisvinimo ir
ir j Čikagą atlydėjo Marija Rudienė,
priimame j Čikagos lietuvių šeimą. Gen.
šio pagerbimo "spiritus movens". Sveiki
BALFo centro valdybos pirmininkė, ku
kons. V. Kleiza pareiškė, kad Skuodžiai mo atvykusius j Amerikos Lietuvą. Prisi
ri dėjo daugiausia pastangų jai išlaisvin
sustiprina mūsų ryžtą toliau tęsti kovą
minė, kad ji pati turėjo išmokti keturias
ti.
iki laisvės laimėjimo.
lietuvių kalbas. Jos tėvų ir senųjų ateiv ų
Plačioji visuomenė turėjo progos su
Kadangi beveik visų sveikintojų min
kalba buvo: "dziegorius, čėsas, pėtnyčia,
jais susipažinti rugsėjo 13, sekmadienį,
tys esmėje panašios, tad nurodysiu tik
nedėlia, krajjs, jau vėliau "runnino per
Marijos aukštesniosios mokyklos audi-*

spauda aprašymus spausdino. .
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čekius. Perlaidas1 ir adminritradnius hHkra rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.
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strytą ir buvo beveik už tolinta“, paskui
nepriklausomos Lietuvos kalba ir dabar
- pokario ateivių“.
Po visų sveikinimų kalbėjo pats. Vyt.
Skuodis. Jam priėjus prie mikrofono,
susirinkusieji jį pagerbė atsistojimu ir il
gu plojimu. Jis pradėjo savo kalbą saky
damas: “Čia buvo pasakyta daug gražių,
šiltų žodžių, kurie pastatė mane į nema
lonią padėtį, nes aš matau tuos kovoto
jus, kurie liko lageriuose“. Paprašė pa
gerbti teroro aukas tylos minute. Jis sva
jojo kada nors pamatyti savo gimtinę,
bet nesitikėjo ją pamatyti kaip politinis
tremtinys. Lietuvoje liko 86 metų moti
na, vyresnioji duktė, sesuo rr brolis.
Ypač dėkojo Rudžiams, kurie tapo jiems
artimesni už gimines. Čia radome antrą
ją Lietuvą, kurioje nevaržomas lietuviškų
knygų leidimas, spauda, himnas, kryžius
tautiniai ženklai, simboliai. Buvo nuvež
tas į “Draugo" patalpas, matė krūvas
knygų, dėl kurių Lietuvoje ir į kalėjimą'
e*mama.
Pagerbimas buvo baigtas giesme “Lie
tuva brangi“. Buvo keletas klausimų.
Žinoma, keliais žodžiais sunku pasakyti
tai, ko mes dar nežinotumėm. Sol. Alg.
Brazis padainavo “Kur bakūžė“ ir pagiedojo “Tėve mūsų“ maldą, kuri buvo ski rta visiems tiems, kurie žuvo, kentėjo ir
tebekenčia.

Vyt. Skuodis rr jo šeima buvo pagerb
ti ne už tai, kad čia atvyko, bet kovojo,
kentėjo ir nepalūžo. Nesutiko kapituliuo
ti ir pasirašyti malonės prašymo. Nusikal
tėliai nori, kad ju aukos save apkaltintų.
Čikagos lietuviai ir visa išeivija tikisi,kad
Skuodžiai įsikūrę Čikagoje, įsijungs į lie
tuvišką veiklą.

Red. pastaba. Tiems skaitytojams, ku
rie nesekė Vytauto Skuodžio rezisteheinės veiklos, galime prid
nuteistas sovietinio teis
metams griežto režimo

jSi rezoliucija apibūdina tikinčių^
^jl^inąciją ir jų vadovų persekiojimą:
įstatus, kurie suvaržo vaikų religinį auklė
jimą šeimose;Katalikų mokinių teroriza
vimą mokyklose; vienuolynų uždarymą;
vienintelės veikiančios seminarijos valsty
birią kontrolę; kratas ir tardymus; pasau
liečių ir dvasiškių areštus; bažnyčių užda
rymus; griežtus religinės literatūros apri
bojimus.
s
JAV Atstovų rūmų 192 rezoliucija
taip pat pastebi, kad Sovietų Sąjunga ne
leido Popiežiui Jonui Pauliui II lankytis
Lietuvoje ir, kad ji “darė kitus žygius su
varžyti“ 1987 m. 600 metų Lietuvos
krikšto sukakties paminėjimus. Tos šven
tės proga, JAV Atstovų rūmai išreiškia
savo paramą tiems lietuviams, kurie yra
persekiojami už įsitikinimus ir ragina
Reagano administraciją “stipriai žodiniai
priešintis“ prieš religijos represiją Lietu
voj, ir organizuoti visuotinai bendrą pa
ra romą šiom pastangom.

rių metų tremties oausme. Atlikęs lage
rio bausmę, buvo paleistas 1987 m. va
sario mėnesi. Sovietinis Saugumas kalti
no jį už pogrindžio spaudos leidimą, reli
ginės literatūros platinimą, užsienio radi
jo klausymą. Saugumiečiai, prieš išleisda
mi Vyt. Skuodi iš lagerio, reikalavo pasi
rašyti save kaltinantį pareiškimą, bet jis
nesutiko ir pasirašė savo suredaguotą pa
reiškimą. Pasak Vyt. Skuodžio, sovieti
Prieš balsavimą, visa eilė kongresmenų
nius įstatymus laužo saugumiečiai, o ne
pasisakė už paramą rezoliucijai, įskaitant
kongresmenus Miller, Feighan, Richard
J
“Tėviškės Žiburiai“
Durbin, Wüliam Broomfield, Bill Richard
son, Gerald Solomon ir BenjamimGilman.
JAV ATSTOVŲ RŪMAI VIENBALSIAI Jų pastabose kongresmenai kvietė įjung
PRIĖMĖ RELIGINĖS LAISVES LIETU
ti Lietuvos katalikus j glasnost vaisių ga
VOJ REZOLIUCIJA
vėjus. Kõngr. Miller pabrėžė, kad šios re
Rugsėjo 15 dieną JAV Atstovų rūmai zoliucijos pravędimas bus ypatingai nau
nubalsavo 400-0 už rezoliuciją, kuri ragi dingas sovietų užsienio reikalų ministeriui Shevardnadze lankantis Washingtone.
na Sovietų Sąjungą gerbti okupuotos
Tai bus signalas sovietams, kad JAV At
Lietuvos tikinčiųjų teises.
stovų rūmai rimtai rūpinasi religine prie
Atstovų rūmų rezoliucija 192, kuri bu
spauda Lietuvoj. Kongresmenas Durbin,
vo įvesta birželio 10 kongresmenų John r
kuris yra lietuvių'kilmės, sakė, kad jam
Miller (R-Washington) ir Edward FeigKah
■ besilankant Lietuvoj, jis mate Lietuvos
(D-Ohio) su 42 kongresmenų ko-sponso! katalikų ryžtą išlaikyti tikėjimą.
riais, kritikuoja Sovietų Sąjungą už tai,
Kitu atveju, kongresmenai Miller ir
kad “tęsia religinės laisvės ir kitų žmo- \
Feighan, kurie vadovauja JAV Atstovų
gaus teisių paneigimą okupuotoj Lietu
rūmų Lietuvos katalikų religinės laisvės
voj“, ir ragina Sovietų Sąjungą laikytis
tarptautinių sutarčių, kurios apsaugo re grupei, rugsėjo 14 pasiuntė JAV Valsty
bės sekretoriui Shultz laišką, kuriame
Ilgines teises.
prašė aiškintis “katalikiškoj Lietuvoj te
Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuviu
besitęsiančią priespauGfeą“ su sovietų už
Kataliku Religinės šalpos reikalu vedė
sienio reikalų ministeriu Shevardnadze
jas, šitaip sveikino JAV Atstovų rūmų
per jų rugsėjo 15-17 pokalbius. JAV At
192 rezoliucijos pravedimą: “Faktas,
stovų rūmų 192 rezoliucijos pravędimas
kad 400 Atstovų rūmu aarių priėmė šią
seka panašios rezoliucijos pravedimą lie
rezoliuciją ir, kad nei vienas žmogus jai
pos 1 d. JAV Senate (Nr.232). Šią sena
neprieštaravo, įrodo kaip stipriai Atsto
to rezoHuciją įvedė senatorius Donald
vų rūmai įvertina šią taip svarbią iš visų
Riegle (D-MI), kuris kartu su senatorium.
žmogaus teisių----- religinę laisvę, šis
Dave Durenberger (R-MN), sutiko-vado
balsavimas tvirtina, kad Atstovų rūmai
vauti'Lietuvos katalikų religinės, laisvės
nesitenkina persitvarkymo pažėdais So
grupei JAV Senate. Si grupė bus panaši
vietų Sąjungoj — jie žino, kad eilinio Lie į tą> kurią kongresmenai Miller ir Feig
tuvos kataliko gyvenimas žymiai nepage- han įsteigė JAV Atstovų rūmuose.
rėjo po Gorbačiovu“.
•
.(LIC)
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Jurgis Janusams

LANKOME MARIJOS PASIRODYMO
KAIMELI
Buvome rašę, kad spausdinsime eilę straipsJ
nių'apie Marijos šventoves Lietuvoje. Tačiau,
yra mūsų tarpe skaitytojų, kurie įdomaujasi
apie Dievo Motinos pasirodymus Jugoslavijoj.
Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas vadovavo lietu
vių maldininkų grupei iš Romos. Kelionės įspū
džiai buvo aprašyti "DRAUGE”. Tikimes,kad
visiems bus įdomu ir naudinga jų kelionės nuo
tykius pažinti.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Giesmės skamba nuostabiai gražiai.
Visi jas gieda iš širdies. Jų giedojimui va
dovauja tokie balsingi žmonės, kaip Dai
nuojančiu Žemaičių atstovė Aldona Underienė, dr. Petras Kisielius nuo pat vai
kystės pamilęs dainę ir giesmę ir vaiku
būdamas jau mokėjęs giedoti ir dainuoti
tris šimtus dainų ir giesmių. Ir dabar jo
skardus balsas jungia visus giesmei. Tal
kon jiems ateina Albina iš Bostono, ma
no kelionės bičiulis Kazimieras Markus
gražiu tenoru. O kai yra vadovaujančių,.,
nesunku jiems pritarti ir mums, turin
tiems gal ir kiek menkesnius balsus.
Nepajutome, kai priartėjome ir prie ’
minėto kaimelio. Dar kelių mylių atstu
me nepaprastas judėjimas. Automobiliai,
autobusai užtvenkę kelią. Slenkame la
bai lėtai. Kroatų milicininkai ramiai,
mandagiai tvarko judėjimą. Pagaliau su
stojame ir įsiliejame j milžinišką žmonių
masę vienoje gatvėje. Musų vadovas kun.
dr. Kęstutis Trimakas iškelia trispalvę ir
su vado privalumais veda mus per tą kai
melį j Apsireiškimo kalną. Kelias vin
giuotas, ūkininkų laukais, gana ilgas.
Žmonių masė taip pat slenka ta pačia
kryptimi. Pasiteiravus artimesnio kelio,
milicininkas pasisako nežinąs. Savaime
suprantama, kad nežinąs, juk jo pareigos
ir tikėjimo išpažinimas kitas.

Pats kaimelis apsuptas kalnų. Menku
tis. Skurdus namai. Nematyti jokios pra
bangos. Tik dabar pradedamos naujos
statybos ir, reikia manyti, ateityje čia iš
augs modernus miestelis su viešbučiais
ir prekyba, taip kaip išaugo Liurdas. Ži
noma, jeigu šioje vietovėje vykstą stebuk
lai pasitvirtins, bus pripažinti Bažnyčios.
Dabargi net vienas vyskupas neigia to
kių Marijos pasirodymų tikrumą, tačiau
jaunuolių, matančių Mariją ir kalbančių
su ja pasakojimai liudija ką kitą, ir į šią
vietovę kasdien plaukia tūkstančiai mal
dininkų iš viso pasaulio. O mūsų lanky
mosi dieną, vietinių teigimu, esą buvę
net 100.000 maldininkų. Jų tarpe daug
jaunimo, kunigų, vienuolių, paprastų
žmonelių, vyrų ir moterų. Nuostabus
čia maldingumas.
(bus daugiau)
LlEtUVISKOS SPAUDOS RĖMĖJAI:
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O Y VO S KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

□ Mus lydi dvi neatskiriamos sesės: skausmas ir kančia.
Jos budi prie mūsų naktimis, lydi kas dieną,
baugina nuolatos — kada pasibels į duris...
Laimingas, kas myli jas abi,
,
ir — vargšas, kas tiki,
kad galima nuo jų pabėgti, jų išvengti,
pardavus sielą, nusipirkti nuoiatinj džiaugsmą.
palaiminti visiškas lengvina skausmą
ir būna balzamu varguos,
kas žodį paguodai suranda, geras rankas turi.
Nebus dovanota, kas vaiką pravirkdo,
našlaičiu padaro, nusuka uždarbį, užgrobia namus,
negalinti gintis užpuola, burną užčiaupia, kad šaukt neg<
belaisviu, bepročiu ar vergu padaro.
' ■
.■
■.
. »
"Ir niekas neįspės kančios ;
prasmės, nei galo, nei pradžios,
ir viską saugo paslaptis...",
bet kančios nebūtų leista,
jei Dievas ir geri žmonės iš jos nesemtų gera
ir neišeitų nugalėtojais,
jei kančia ir skausmu — kaip laiptui;
nuliptų žmonės į dangų šventaisiais.

.□ Jeigu nebūtų audrų, bėdų ir skausmo,
kažin ar būtų didvyrių ir išminčių?
Ar mokėtume mes klausti, stebėti, matyti,
parodyti gailestingą širdį ir geras rankas?
Ar išmoktume būti tvirti ir ištvermingi?
Daugiui bent baime trukdo blogą darbą,
apkartina nuodėmės saldumą
ir primena, gąsdina — "oJgsis blogai".
Dabar mums skausmas neleidžia
užmigti, parduoti, visai pasiduoti.
Dabar mums gėda nuleidžia
apsileisti, užsikrėsti, klauptis prieš diev9 netikrą.
Dabar mus pati piktoji dvasia
atkrato, atkrečia, gydo ir saugo.
Dabar mums bėdos kasdienės skaudžiai primena,
kad be savarankiškumo, be iniciatyvos,
be turimo turto, be atsakomybės mes galim pražūti.
Dabar perkūnas vėlei trankosi,
kad mes žegnotis nepamiršiurrres

Velnias tuo ir geras,
kad užmirštas apleistas tiesas mums vėl primena
patikrina mūsų jėgas ir kiek mes ištversim
kelia, siundo, spiria geresniam gyvenimui
arba-------- vedasi tikran pragaran,
kur Tikro Gyvenimo — iš tiesų nėra.

Kur niekas nieko nemyli, — —
□ —Ar gyvybė yra brangiausias daiyka
už kurią verta atiduoti ne tik pinigą,
o ir garbę, sveikatą, sąžinę ir tikėjimą?
Dėl kurios gal galima lipti kitų nugarom, irtis alkūnėmis,
išplėšti duoną iš kito rankų, kitam perkąsti gerkię,
išduoti vakarykščius draugus, atsižadėti Dievo?
Kurią reikia saugoti visomis išgalėmis
ir nepaguodžiamai verkti, kai ji silpsta, nyksta ir baigias?

— Tokiam, kuris tiki, kad ji baigias
su paskutiniu atodūsiu, su paskutiniu žvilgsniu
su paskutiniu kąsniu, su paskutiniu grobiu,
tokiam — aišku — gyvybė yra brangiausias daiktas.

’“
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Magdalena Vinksnaítiené

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
(tęsinys iš "M. L." nr. 39/
Viešbutis

"Lietuva"

Tai naujas, didelis (bene 20 aukštu),
moderniškas Intouristo Viešbutis prie
Neries upės. Jo statyba užtruko labai il
gai, bet jo suplanavimas ir visi įrengimai
yra tikrai pagal šių laikų turistų reikala
vimus: įvairios erdvios salės, kelios val
gyklos, virš 400 kambarių — kiekvienas
su telefonu, televizija, radiju ir gerais sa
nitariniais įtaisymais. Visur patogūs, mo
derniški baldai. Veikia 3 automatiški lif
tai; Maistus gausus ir labai įvairus, todėl
kiekvienas turistas gali pasirinkti savo
mėgiamų patiekalų ir gaivinančių gėrimų
Visi tarnautojai gerai paruošti jų darbui.
Atrodo, kad visi moka dvi, o kai kurie
ir daugiau kalbų.
MUSU JAUNIMAS - MUSU ATEITIS. Tiesa, ei tik vaikučiai Pauliukas, Ana Maria
Vasaros metu viešbutyje "Lietuva",
ir Ana Silvia dalyvavę ŠILUVOS - TAUTOS šve tėję. VAIKŲ DIENOS proga sveiki*
kaip bičių avily, knibžda turistai iš įvai
name juos ir linkime išaugti gerais lietuviukais.
Nuotr. P. Ruks’io
rių pasaulio kraštų. Vien tik lietuvių tuo
Vilnius-senas miestas
metu buvo kelios ekskursijos iš U.S.A,
iš Kanados, iš Australijos, iš Argentinos
Vilnių įkūrė Didysis Lietuvos kunigaikš
ir mes — iš Brazilijos.
tis Gediminas (1275-1341). Visi lietuviai
KAS SULAUŽOMA
Intouristas mūsų ekskursijai, kuri va žino legendą apie Gedimino sapną: kai
Moteris paštu siuntė seną šeimos Bib
dinosi "Vilnius 87", globoti paskyrė la jis medžiodamas Panerių kainuose, pavar
Ii ją j tolimą miestą savo broliui.
bai simpatišką, švelnaus būdo mergaite, gęs užmigo ir sapnavo garsiai staugiantį
vilką, o paskui žynys išaiškino jam tą sap
vardu Iną. Ji yra Vilniaus universiteto
— Ar yra pakete kas nors, kas sulaužo
ną, kad valdovas toje vietoje įkurs mies
studentė, studijuojanti vokiečių kalbą.
ma? — paklausė pašto tarnautojas.
tą, kurio garsas skambės plačiai po visą
Ji visą laiką buvo mūsų "gidė". Pirmiau
— Tik Dešimt įsakymu, — atsakė po
pasaulį. .
sia ji mums paaiškino "Lietuvos" viešbu
nia .
Vilnius -• istorinis miestas. Jis buvo ir
čio veikimą (sales, valandas valgyklose
ir t.t.į. Paskui sudarė su mūsų ekskursi yra Lietuvos sostinė, o taip pat visokerio
DANTISTO SĄSKAITA
jos vadovu Vilniaus ir kitų vietovių paži pos kultūros bei ekonomijos centras. Čia
Gavęs sąskaitą už danties ištraukimą,
nimo planą, kurį vykdant visur su mumis randasi garsūs muziejai, europinės archi
žmogus telefonu-pašaukė dantų gydyto
tektūros pastatai, turtingos bibliotekos,
dalyvavo ir viską aiškino.
Kai mums buvo paskirti kambariai (į archyvai, daug mokslo ir meno įstaigų. ' ja
- Dėl ko, daktare, dabar tris kartus
Aišku, mes turėjome per mažai laiko,
kiekvieną po 2 asmenis), tai mudviem su
brangiau, negu paprastai imdavote?
mano bendrakeleive teko kambarys dvy kad galėtume visas Vilniaus miesto įžy
mias vietas aplankyti ir plačiau pažinti.
— Taip, aš tai žinau, - atsiliepė gydy
liktame aukšte j Vilniaus senamiesčio
tojas. — Bet tamsta šūkavai taip garsiai,
pusę. Žiūrint pro langą vaizdas labai gra Tam reikėtų gal keleto mėnesių. Bet
žus — toli matosi, daug žaliuojančių me mūsų "gidės" Inos lydimi turėjome pro jog išbaidei du belaukiančius.pacientus.
džių, bažnyčių bokštų, o tolumoje — vir gos apiankyti garsiuosius ,Aušros Vartus,
PSICHIATRO PRANEŠIMAS
šutinė dalis Gedimino pilies. Tat ir prisi Vilniaus Universitetą, Gedimino kalno
pilį, šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Apie
miniau mūsų poeto Maironio eilėraščio
Neseniai vienas psichiatras pranešė,
šiuos
istorinius
paminklus
verta
plačiau
"Vilnius prieš aušrą" žodžius:
jog pusė jo pacientų atėjo pas jį dėl to,
pakalbėti, nes jie tikrai verti ypatingo
kad buvo nevedę, o kita pusė, — kad ve
"Antaipažvelk. Tai Vilnius rūmais
dėmesio. >,
,
. .
dę.
(bus daugiau)
Dunkso tarp kalnu plačiai.
Naktis jį rūbais tamsiais, kaip durnais,
ŠUO IR ŽMOGUS
Lietuviškos spaudos rėmėjai
Dengia. Jis miega giliai.
Norėtum brangią išvysti pilį,
Jeigu paimsi badaujantį šunį ir jį paso
YRA savos tautos gynėjai
Kur garsūs amžiai užmigę tyli
tinsi, tai jis tavęs nekąs. Čia yra pagrindi
ttMKMaaaMatm
nis skirtumas tarp.žmogaus ir šuns.
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SANTOS MIESTE ATŠVĘSTAS
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS

Sekmadieni, spalio 4 dieną, 11 valan
dą, N. S. Aparecida parapijos bažnyčio
je buvo atšvęstas 600 metų Lietuvos
Krikšto Jubiliejus.

už a. a.
URŠULĘ ir POVILĄ JOTEI KUS
bus atlaikytos sekmadienį, spalio (outubro) 18
dieną 17 vai. šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.
Maloniai kviečiu
dalyvauti gimines, draugus
bei pažįstamus ir iš anksto dėkoju.

Kadangi šie 1987 — 1988 metai yra ir
Tarptautiniai Švenč. Mergelės Marijos
Metai — buvo pasirinkta N. S. Aparecida
šventovė, taip, kad ir pajūrių tautiečiai
dar pilniau įžengtų į tuos Dangiškąja!
išprotėjusią.
Motinėlei pašvęstus metus.
Prieglaudos vedėja lankytojams užtik
Pamaldininkų buvo rr iš arti ir iš toli,
rino, kad priglaustoji lietuvaitė, esanti
net iš Federatinės Sostinės — Brasilia.
pilnai normali ir tiek apsukri, kad ir mu
Per šv. Mišias, kun. Petro Urbaičip
šama, įstengė neprarasti savo santaupų.
laikytas, buvo prisiminta ir mums arti
Ji dabar yra pajėgi apmokėti mėnesinę
ma Latvija, nes pamaldose dalyvavo ke 8.000 kruzadų prieglaudos prievolę.
letas lietuviškos - latviškos kilmės asmenų.
Tarp džiugesnių kalėdojimo įspūdžių,
Iš São Paulo trijų asmenų atstovybė
visuomet malonu buvo ir yra susitikti su
gavo svetingą globą gausioje Prano ir
visuomet ryžtinga ir produktinga daili
Idos Juzėnų šeimoje, Rua Bahia 62,
ninke p. Stase Steponaitiene ir jos šeima.
Gonzaga, Santos, SP.
Ilgiau pabuvojant ponų Juzėnų šeimo
Lankant Praia Grande, Cidade Ocian
je, buvo sužinota ir apie reto talento Ii- ’
bei Boqueirão parapijas, buvo dalinami
terate Lidija Juzėnaite.
propagandiniai lapeliai, primenantys
Toje gausioje ir stebėtinai darnaus
.Lietuvos ir jos tikinčiųjų skaudžią dabar
sugyvenimo šeimoje visi sutartinai dali
tinę dalią.
nasi neišvengiamais ir skaudžiais ir džiu
Be to, ir Santos mieste keturios para
giais pergyvenimais.
pijos iršv. Juozapo Kolegija mielai priė
Mums svečiams buvo nuostabus vaka
mė tuos mūsų kuklius lapelius, kalban
ras, iki beveik vidurnakčio, besiklausant
čius apie daug kam gal pirmą kartą nu
girstą Lietuvą ir jos krikštą.
» jaunutės Lidijos kūrybos deimantukų.
Nuoširdi padėka ponų Prano ir Idos
Belankant šeimas buvo dalomos plotJuzėnų šeimai už pilną, dosnią globą
kelės, šventinami namai, kur ir kaip ir
ką j pusantros dienos laiką, buvo įmano kalėdotojams, o talentingajai Lidijai
gausios Dievo palaimos tęsti giliai pras
ma pasiekti.
mingą ir dvasią keliančią jos literatūrinę
Buvo staigmena rasti gal niekuomet
kūrybą.
(«PU
lietuvio kunigo nelankytą ir kaimynams
BE KALBOS NĖRA TAUTOS
lietuviams nežinomą lietuvišką šeimą .

O vis tik toji Paraguajaus gatvės "nuoša
lioji šeima"1 lankytojams nurodė ten ne
tolimos Pernambuco gatvės 24 asmenų
Senelių Prieglaudą, kur dabar randasi
ir viena sanpaulietė lietuvė, pergyvenusi
skaudžią dramą, liečiančią "pinigus gal
važudžius"...
/

Lietuvių kalba yra viena iš seniausių
pasaulio kalbų. Lietuvių kalba skiriasi
nuo kitų kalbų savo skambumu, žodžių
gausumu ir sudėtingumu. Ja kalba ne
daug žmonių, ir todėl ji nėra plačiai pa
plitusi. Kadangi ji yra tokia nepaprasta,
mokslininkai ją studijuoja ir tyrinėja.

Senelė džiaugėsi "nuošaliosios šeimos"
rūpestingumu, o ypač lietuvių Sanpauliečių atsilankymu. Lankytojams, ji vi«u at
virumu, papasakojo kaip jos augintinė
norėjusi pasisavinti pamotės turtą, ne
kartą skaudžiai sužalojo savo geradarės
galvą, o ją pačią advokatui pristatė, kaip

Lietuvių kalbos reikalais Lietuvoje
buvo daug rūpinamasi: buvo specialiai
rengiami lietuvių kalbos mokytojai,gau
siai ruošiama ir leidžiama kalbinė lietu
vių literatūra, stropiai žiūrima, kad ne
būtų nusidedamą lietuvių kalbos taisyk-

Julia Jotei kaitė Gal vão
Mūsų išeivijai susidariusios sąlygos
yra labai nepalankios kultūriniam dar
bui ir tuo pačiu mūsų kalbai. Nežiūrint ‘
to, lietuviai išeiviai parodė vertingų kul
tūrinių pastangų ir laimėjimų. Tai išsi
neštų iš gimtosios žemės kūrybinių nusi-'
teikimų vaisius. Tai nuopelnas atskirų
kūrybinę valią išlaikiusių žmonių, už tai
vertų didelės pagarbos. Reikia pastebėti,
kad gana vargingose aplinkybėse atsira
do visa eilė sąmoningų tautiečių, kurie
gana aktyviai prisidėjo prie lietuvių kal
bos išlaikymo išeivijoje.

Reik apgailestauti, kad dabar išeivijo
je gyvendami lietuviai jau pradeda neį
vertinti savo kalbos reikšmę ir nesisten
gia ją išlaikyti bei perduoti ateinančioms
kartoms. Bet mes, kurie dar kàlbame lie
tuviškai ir suprantame, turime stengtis
vartoti lietuvių kalbą tarpusavy bei su ja
kreiptis į atitolusi mūsų jaunimą. Kal
bos nevartojimas yra žingsnis tolyn nuo
savo tautos ir jos rūpesčių. Pamiršę kal
bą, greitai pamrišime ir pačią tautą.
Pajutimas, kad mūsų išeivijos jaunuo
menė labai dažnai lietuvių kalba nesido
mi, o kartais net arogantiškai jos atsisa
ko, kyla ūkanoti klausimai: kodėl mums
taip sunku savo jaunąją kartą išmokyti
lietuvių kalbos, įskiepyti jai meilę, ja pa-’
sididžiavimą ir sužadinti pastangas ją iš
laikyti, O išlaikyti tautos dvasią, reiškia
išlaikyti tautos kalbą. Be kalbos nėra
tautos. Nesigėdinkime, kur tik galima,
lietuviškai kalbėti, išlaikykime mūsų tau
tą, mūsų kalbą.
Vyturys

FESTA DA PRIMAVERA
Contamos com a presença da nossa
juventude na Festa da Primavera, a ser
realizada na Estância Lituanika, no pró
ximo dra 11 de outubro. Três candida
tas já se acham inscritas para o Concur
so de Miss Lituanika 1987. São elas:
Claudia Cecilia Daniel
Carla Grigonis
Claudia Lucia Sajevičius Urtiza
Cada uma delas pertence a um grupo
de danças: Nemunas, Aušra e Rūtelė.
Portanto, Você que é componente de
um dos grupos, compareça para torcer
pela sua candidata. Esperamos organizar
uma festa alegre e divertida. Até lá.
Bendruomenė

i

6

,

MUSŲ

LIETUVA

r»!).ĮBĮii11*191

NR. 40 (2025) 1987.X 8

i nu

«oBBMHMiaMBBIiMMIMMMKIMMOMBMBlUWIWWW'lWMMCMMWjrJMlMIlMiWW'UliyiJJ'LHfr

"NEBŪKIM KURTI IR NEBYLIAI" šaukia Kuritybos arkivyskupas

Dom Pedro Fedalto, Kuritybos arki
vyskupas, jau kelinti metai kelią balsą už
Lietuvą žiauriojo birželio proga. Ir tatai
vykdo per dvi radijo stotis ir du savaitraš
čius "Ganytojo balsas" skiltyse. Šiemet
pabrėžė, kad Brazilijos Vyskupu Konfe
rencijos (CNBB) liturginis kalendorius
208 puslapy "įsako melstis Lietuvos Die
noj, prisimenant kraštus, kur varžoma
tikėjimo laisvė".
Ir tuoj pristato Lietuvą jos geografinėj
padėty bei jos seną kalbą, "kuri nėra nei
slavų, nei germanų kalba".
Trumpai atpasakoja Lietuvos istoriją
nuo Mindaugo laikų, pabrėždamas, kad
Vytauto valdoma, iškilo Europos valsty
bių tarpe. "Buvo galinga valstybė, nepri
klausoma, sulaikiusi barbarų mongolų,
totorių, musulmonų bei vokiečių verži
mąsi".

Priminęs Lietuvos susijungimą su Len
kija, abieju žlugimą ir paskui atgautą ne
priklausomybę, pabrėžia greit atsiektą
gerbūvį (kokio laisvoji Brazilija niekaip
neįstengia sukurti — PG): "tuoj buvo
pravesta žemės reforma ir išdalinta žemė
kaimiečiams, taip, kad Lietuvoj neliko
vargšų beturčių. Prasidėjo pramonė, su
klestėjo švietimas, kultūra, pilnai vystė
si tikėjimas".
Tačiau visa tai tik 22 metus. 1940 m.
birželio 15 d. Lietuvą užplūdo rusai. "Ir
prasidėjo kryžiaus kelias". Ir čia arkivys
kupas atpasakoja Lietuvos genocido
žiaurumus bei iki dabar besitęsiantį poli
tinį ir religinį persekiojimą.

"Žvelgdami į lietuvių tautos kančią,
— tęsia arkivyskupas, — visi laisvo pa
saulio krikščionys turime solidarizuotis
su lietuviais".
"Netiesa, — kartoja jau seniai išreikš
tą mintį, — kad komunistų valdomuose
kraštuose Bažnyčia yra 'Tylos Bažny
čia'. 'Tylos Bažnyčia' esame mes, kaip
perspėja Koelno arkivyskupas, kard.
Joseph Hoeffner. Mes esamLkurti ir ne
byliai, neatsiliepdami į persekiojamų
mūsų brolių šauksmą, šauksmą neretai
pasireiškiantį krauju ir ugnimi".

Tad i r s katiną savo tautiečius brazilus

nepasilikti indiferentais, abejingais, ne
drįstančiais pasireikšti atžvilgiu lietuvių
tautos, kuri taip didvyriškai kenčia.

Dar primena, kad Pop. Jonas Paulius
II dar 1984 metais reiškė troškimą ap
lankyti Lietuvą, minint 500 metų nuo
šv. Kazimiero mirties. Tai būtų buvęs
augštas solidarumo gestas. Tačiau nebu
vo jam leista.
Baigdamas visus kviečia melstis "lais
vės malda", kurią papildo prasmingais
išsireiškimais: "Grąžink mūsų broliams
lietuviams jų tėvynės laisvę... Suteik
amžinąją šviesą prie Savęs tiems, kurie
praliejo savo kraują kovoje, šaukdamie
si Tavo šventojo vardo ir Lietuvos Die
vo Motinos vardo".

Pažymėtina, kaip Kuritybos arkivys
kupas pabrėžia čia du dalykus, į kuriuos
mes ligi šiol neatkreipėm deramo dėme
sio: šią Brazilijos Vyskupų Konferenci
jos priimtą ir paskelbtą "Maldos Dieną"
vadina "Lietuvos Diena (Dia da Lituania)", o Laisvės maldoj kreipiasi į Mari
ją "Lietuvos Madonos" titulu ("Nossa
Senhora da Lituânia").

Pr. Gavėnas

Leonardas A ndriekus

IŠKENTĖSI
! r tada Tu gyvas busi,
Kai audra kryžius vartys,
Svirs pavasarį berželiai į tą pusę,
Kuru oje ant Kryžių kalno
Merdėja i iškeltas —
Atsidus naktis.

Iškentėsi, tiek jau plaktas,
Kristau, baudžiavų laikais,
į šią paskutinę išdavimo naktį,
Kai be angelų paguodos,
Žudomas sūnų ir posūnių,
Pusgyvis likai.
Nukankintas atsigausi,
Ir. gyvybė atsrovenš
Iš Tavęs j beržo stuobrį sausą ~
Duosi žmogui atsigerti
Gyvojo vandens...
waafsswssstsnaBBsaa^gwxsass^ssaasssssí^^l^a
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WISKIES - CHAMPANHES
CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS « AGUAS MINERAIS • ETC.
«
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS ĘM GERAL
MENTOS. BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAC-ÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE,

Rua Mansiáa, 7 - CEP 03140 - Fona; 215-6227
ES

Vita Žilina.

Savaitei bėganti
Viename paskutiniųjų '"Pasaulio Lietuvio"
numerių, kuriame rašoma apie Argentinos,Bra
zilijos ir Urugvajaus lietuvių jaunimo vadų pasi
tarimą, man krito į akis viena mintis. Ten iš
reikštas pageidavimas., kad butų paskubinti rei
kalai pravesti Amerikoje trijų mėnesių vasaros
lietuvių kalbos kursus. Tie kursai butų labai
naudingi Pietų Amerikos lietuvių jaunimui,
kuris nuvyktų ir pramoktų daugiau lietuvių kal
bos. Rašoma, kad Vasario 16-tos gimnazijos
kursas yra nepalankus laiko atžvilgiu, praranda
mi mokslo metai ir taip toliau.

Gal nesupratau tiksliai autorių minties, bet
paviršutiniškai žiūrint, atrodo, kad butų daug
ekonomiškiau atvežti vieną ardu mokytojus j
Pietų Ameriką, negu ten nuvežti keliolika ar
keliasdešimt mokinių. Taip pat ir mokytojo iš
laikymas butų daug prieinamesnis, negu dides
nės grupės jaunuolių. Sakau, čia tiktai paviršu
tiniškas galvojimas, nes tiksliai nežinau, kaip
tie reikalai stovi ir kas planuojama. Bet viena
man nesuprantama mintis peršasi: kodėl tas jaunimss nori mokytis lietuviškai Amerikoje, kai
čia jų nesu randi ir neprisiprašai? Jeigu Ameri
koje yra geri mokytojai, ar jie čia pasidarytų
prasti?
Pagalvokime tiksliau. Pavyzdžiui, čia turime
Lituanikos sodybą, kurioje labai dažnai renka
si įvairios jaunimo grupės. Nuvykstu beveik kas
savaitę ir neretai matau jaunuolius vaikštinė
jant po apylinkes, keliant vėliavas, darant pro
gramas. Jie ir pamaldose dalyvauja, dažnai lie
tuviškas giesmes gieda.

Tai kodėl reikia galvoti vykti kažin kur, kur
susidarytų labai rimtos išlaidos ir nežinau,kiek
jaunuolių galėtų iš savo kišenės jas padengti, ir
nevartoti tai, ką čia turime po nosimi. Lituani
ka buvo kaip tik įsteigta jaunimui pirmoje vie
toje. Sakau, kodėl nepasinaudoti jau turima
vieta, nepridedant nė vieno labai sulamdyto
kruzado prie jau padarytų išlaidų ir tų stovyk
lų proga pasikviesti čia turimus mokytojus,
kad pravestų tokius savaitgalio kurselius.
Gal jie ir neturės tokio didelio rezultato, ką
gali pasiekti trijų mėnesių kursas. Bet norint iš
tiesų pramokti kalbos, manyčiau, kad tai nėra
labai bloga mintis.
Paskaičiavus, kiek mes turime laike metų
įvairių iškylų, susitikimų, stovyklų, pridėjus
dar šeštadieninės mokyklos pamokas, rezulta
tai neturėtų būti taip blogi.

O jeigu pasiliktume Lituanikoje kokią savai
tę su pasikviestu iš kitur mokytoju, reikalai dar
galėtų pagerėti.
Kyla klausimas: ar turime mokytojų? Atvi
rai sakant manyčiau, kad jų energija dar neišsi
sėmė. Pagaliau praleisti savaitgalį Litųanikpje
ir mokytojams nepakenktų sveikatos atžvilgiu.

i.
Tiktai primenu, neturiu intencijos kritikuo! ti iškeltas mintis jaunimo suvažiavime, tiktai
jieškau kitokios, ekonomiškesnės išeities. Kar
tais neturint Mercedes automobilio, gerai nuvaÍ žiuoti ir su kukliu Fusquinha. Pagaliau, svarbu
I nuvažiuoti, ar klystu?

| AUKAPRISIDÉKPRÍE LIETUVIŠKOS
J
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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MUSŲ ŽINIOS
BRAZILIJOS VYSKUPU
KOMUNIKATAS
Brazilijos Vyskupų Konferencijos
(CNBB) biuletenis NOTICIAS (24/9/87)
duoda apžvalgą kelionės, kurią rugsėjo ■ t
9-17 dd. atliko j Sovietiją ir Lietuvą
CNBB pirmininkas vyskupas Dorn Lucia
no Mendes de Almeida, buvęs p-kas kar
dinolas Dom Ivo Lorscheiter ir generali-.
nis vice-sekretorius kanauninkas Celso
Pedro da Silva. Tai pirmas toks taip aukš
tai kvalifikuotų asmenų vizitas, nors
pravestas, gan tyliai, be triukšmo, ''vyk
dant Popiežiaus Jono Pauliaus II troški
mą, kad Brazilų episkopatas išreikštų sa
vo solidarumą Lietuvos katalikams, jų
evangel i žavimo 6-to šimtmečio proga'-L <
kaip pareiškė vietinėj spaudoj vos grįžęs
Dorn Luciano. Taigi, ši CNBB Delegacija
turėjo kaip nors lietuviams išreikšti tai
ko Popiežius troško, bet nebuvo jam
leista.

"Švęsti 600 metų krikščionybės Lie
tuvoj, sueiti j santykius su Rusijos Sta
čiatikių Bažnyčia ir Sovietų Sąjungos
Religijos Reikalų Taryba - buvo tai, ką
Brazilijos Vsykupų Konferencijos Dele
gacija atliko Rusijoj, Ukrainoj ir Lietu
voj, pakviesta Markvos Patriarkato",.
rašo CNBB biuletenis.

Apibūdindamas žurnalistams kelio
nės rezultatus, Dorn Luciano pabrėžia:
"Pozityvūs musų kelionės rezultatai:
atsivėrė platesnis dialogas su Rusų Orto
doksų Bažnyčia fr susidarė galimybės .
santykiauti su 'Religijos Reikalų Tary
ba' Maskvoje, tačiau Lietuvai reikėtų
daugiau religinės laisvės...-Dviejų valan
dų pokalby su šia Taryba iškėlėm
"glasnost" reikalą religinėj plotmėj, ati
darydami dialogą apie sąžinės, kulto,
organizavimosi laisvę, apie seminaristų
formavimą, religinį auklėjimą mokyklo
se, vienuolijų ir vienuolynų gyvavimą.
"Nunešėm solidarumo žodį Lietuvos ka
talikams jų evangelizavimo 6-to šimtme
čio proga, galutiniam komunikate, pabrėžėm bendrus veiklos punktus tarp
Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių ir jau
tėm, kad tokie susitikimai padeda vieni
kitus geriau pažinti ir siekti bendrų
sprendimų".
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Jau sueina metai, kai su šiuo pasauliu atsiskyrė
ai a. ALEKSAS VINKSNÁITÍS

Šv. mišios už jo vėlę bus penktadienį Spalio mėn
16 d. 19:30 vai. Šv. Juozapo bažnyčioje, V. Zelinoj.
Kviečiame jose dalyvauti mūsų artimuosius ir
pazjstamus
Velionies našlė,
- dukterys ir sūnus su šeimomis

Asta Braslauskas
100,00
Pranas Galinskas (Jundiai)
100,00
Vos grįžęs iš kelionėsJjąSo\$etiįą,
João Butkus
100,00
Brazilijos Vyskupų Konferencijos (CNBB) Irena Martinaitis
100,00
pirmininkas, Dorn Luciano, sekančią
Aleksas Grabauskas
100,00
dieną šv. Kazimiero parapijos salėj apie
Magdalena Buitvydas
100,00
Ją painformavo lietuvių organizacijų
Marija Gorauskas
100,00
atstovus. Pasikalbėjimą iš juostelės per
Vytautas Vosylius
100,00
rašė, išvertė į-lietuvių kalbą'ir paruošė
Liudas Ralickas
100,00
spaudai p. Janina Valavičienė, dirbdama Veronika Dimšienė
100,00
BLB-nės vardu. Už ką visi esam jai dė
Alfonsas Lizauskas
1:00,00
kingi.
Vera Ramanauskas
100,00
"Neužilgo teks sugrįžti atgal į Romą ?
Atitaisymas: Vytautas Buslius gyvenu
ir perduoti užprotokoluotas žinias Po
Urugvajanoj, R. Grande do Sul Estade,
piežiui", dar painformavo Dorn Luciano., ne Urugvajuj, kaip paskelbta pereitam
"Randu, kad mūsų kelionė j Sovietų Są numery.
. .
jungą ir Lietuvą buvo labai naudinga ir v.
Visiems aukotojams, reiškiam musu
reikalinga, — baigė savo pranešimą Brazi
lijos Vyskupų Konferencijos pirmininkas padėką.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
šv. Kazimiero p-jos salėje. (KPG)
VYSKUPU kéliônçsMIqbtas

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖJE
Dar sekantys tautiečiai pasiuntė soli
darumo mokestį B L B-ne i.

.

ŠALPOS RATELIS

Prie ŠALPOS RATELIO prisidėjo sa
vo įnašu
Jonas Jakatanvisky .. . ..
Pranė Kliu kienė ........

Cr. 300,00
Cr. 100,00

Helena Vaitkevičius de Uzeda 600,00
Aukotojams lai Viešpats gausiai atl,yAldona Kogelevičius
540,00
gina.
Edvardas Zolendzevsky: J akstys į. j
(Marilia) v - •
500,00 ;
Aleksandras Boguslauskas
300,00
Jonas. Petrikas .
.
s / 500,00
NAUJOS RŪŠIES KONKURSAS
300,00
Emilija Lawcewitch
Skiriu tris premijas M L .skaitytojams
Julius.Mi kšėnas
<.
300,00 •
J r neskąitytojams už tiksliausią pasisa
300,00
Jonas Grigas Si I byte/
kymą apie kas yra LIETUVIŠKUMAS,
: 200,00
Juozas Šeškevičius
. ..
arba, kaip dabar portugališkai vartoja
200,00
Aldona Valavičius
ma, "LITUANIDADE"./ 200,00
Veronika Medveder
Justina Dominas (Itararé)
200,00
Premijos bus lietuviškos muzikos,
100,00
Ana Vera Tatarūnas
. laisvai, pasirinktos, trys, dvi ar viena,
200,00
Magdalena Vinkšnaitis
kasete-j uostei ė.
100,00
Nyole Zaikauskas
Mecenatas
100,00
Edvardas Vinkšnaitis
P.S. Pasisakymus galima pasirašyti
slapyvardžiu.
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CHOPP - PIZZA ~ QUEIJOS — F RI OS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
RuaSOLON 1062 - Som Retiro-Tel.223-2333

bĖMESlOl

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
; Informações: tel.273-0338
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MUSŲ ŽINIOS

Šio "ML” numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

SOLIDARUMAS LIETUVIU TAUTAI ,

Brazilijoj, São Paulo valstijoj, Karapikuibos (Carapicuiba) valsčiaus valdyba ■;
birželio 30 dienos posėdy nutarė išreikš-'
ti SOLIDARUMĄ LIETUVIU TAUTAI;
kurią, protokolo žodžiais tariantį "ko
munistinis režimas pavergė ir nesiliauja
religiniai ir tautiniai persekiojęs, neleis
damas pasireikšti jokiu demokratiniu
veiksmu".
OL

Nutarimą iššaukė "vereador" (vals
čiaus valdybos tarėjas) d r. Jorge Yonėya,
paprašęs teisės nušviesti Lietuvos padėtį.
Pirmiausia priminė šiemet švenčiamą
Lietuvos Krikšto Jubiliejų ir jo proga
São Paulo centre suruoštą dailės kūrinių
parodą tema "Lituânia 87". Kaip tiktai
lankydamas parodą gavęs šias informacL
jas,
>

Paskui trumpai pristatė "pirmąjį mo
derniųjų amžių jauną šventąjį pasauliški",
lietuvį, šv. Kazimierą. "Tai Lietuvos ka-.
Talaitis, gražiausias jos religingumo per
las".
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LIETUVA

BRONIUS, ANA MARIA IR DANUTĖ
visų vaikų šventės proga (12.X.87).

Mažiesiems Rėmėjams ir jų Tėveliams gili padėka
ir gausios Viešpaties palaimos.

ML redakcija ir administracija

PAVASARIO ŠVENTE
LITUANIKOJE
SPALIO ( OUTUBRO) 11 DIENĄ SEKMADIENI
'CHURRASCO, LIETUVIŠKI VALGIAI,
KARALAITĖS RINKIMAI - ŽAIDIMAI
Rezervuokite autobuso vietas pas J. Tatarūną tel.637344
arba pas A. Rudį tei 216.7880
RENGIA
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENE

Tęsdamas pabrėžė, kad Lietuva — So
vietų Sąjungoj vienintelė šalis, kur be
veik visuma gyventojų yra katalikai. Lie
tuva 1940 m. buvo rusų užimta ir lig
šiol politiniai ir religiniai persekiojama.
"Kadangi lietuviai, — tęsė dr. Yonė
ya, — yra krikščionys katalikai, darbštūs,
tvarkingi, draugiški, pavyzdingi, mes,
brazilai, kurie priėmėm būrius ateivių
iš tolimos Lietuvos, solidarizuojame su
jų bendrataučiais už geležinės uždangos;
ir meldžiamės, kad Sv. Tėvas įstengei

KM-78

CAMPINAS

VIA D-FEDRO

TREVO

JACAREi

Entrando na estrada de terra, siga 7 klm. acompa

nhando os postes dė telefone.

Sveikiname

PosTo
t POLICIAL

J

kleboną, spaudos darbuotoją ir visuomeninką

KUNIGĄ PRANĄ GAVĖNĄ

»

gimtadienio progaiX. II d.)
linkime daug sėkmės, geros sveikatos ir gausios
Dievo palaimos darbuotis Bažnyčios ir Tėvynės
labui.
"Mūsų Lietuva"
Kunigų Vienybė
$v. Kazimiero parapija

FILMAS "V I L N J U S - 8 7
Spalio 18 dieną;sekmadienį 15 vai. Sąjungos-Alianęa salėje, Rua Lituâ
nia, 67, Moóca, rodysime filmą apie musų ekskursiją Vilnius 87.
Prašome visus ekskursantus dalyvauti su savo draugais ir pažįstamais.
ATENÇÃO

Dia 18 de Outubro de 1987, Domingo, às 15 horas, no salão da Alianęa-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
Aleksandras Boguslauskas
Cetemar

||

<& realizuoti visas pastangas prieš sovietų
<$ valdžią - kad tame krašte nors religija
galėtų laisvai reikštis".

Sitas pareiškimas buvo priimtas, įra
šytas valsčiaus valdybos aktų knygon ir
nuorašas, savivaldybes pirmininko pasira
šytas kaip "Solidarumo Lietuvių Tautai
aktas", persiųstas lietuvių šv, KaJmiero
parapijai, São Paulo.

O visa tai išgavo kukli musų tautietė,
dailininkė-mėgėja, Viktorija Zarakauskaitė Zinevičienė, pristačiusi savo kūrinį dai
lės parodai, kurią São Paulo miesto cen
tre suruošė Jubiliejaus komitetas kartu
su brazilų Kultūriniu Centru. Jinai ir pa
kvietė Dr. Jorge Yonėya, valsčiaus valdy
bos tarėją.
Reikia daugiautokių tautiečių!

Pr. Gavėnas

