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GORBAČIOVAS UŽ IR PRIEŠ
TAUTU APSISPRENDIMĄ
Kai kurie pastarųjų mėnesiu Gorba
čiovo pasisakymai yra tiesioginiai susiję
su Pabaltijo problema. Pasikalbėjime
su buvusiu JAV prezidentu Carteriu,
Gorbačiovas tvirtino, jog TSRS jau kei
čia savo užsienio politikos koncepcijas
ir pabrėžė, kad "imperinės politikos lai
kas nuėjo j praeitį". (Tiesa, liepos 3d.). <
šį pavasarį Gorbačiovas aiškino Prancū
zijos ministeriui pirmininkui Žakui Širakui, jog "persitvarkančios" Sovietu Są
jungos naujam mastymui būdinga, tai,
kad "pripažįstama kiekvienos tautos tei
sė [savo nepriklausomą pasirinkimą".
(Tiesa, gegužės 17 d.)

Ar Gorbačiovas kalba rimtai? Jei taip,
tada Sovietu Sąjunga turėtu pradėti ati
traukti savo kariuomenę ir imperijinės
kontrolės pareigūnus iš vidurio-rytu Eu
ropos šalių. Juk lietuviai, latviai ir estai
taip pat nepasirinko savo dabartines
santvarkos, kuri jiems buvo įbrukta prie
vartos būdu. Toksai atsitraukimas būtų
iškalbiausias įrodymas, kad Sovietu Są
junga tikrai keičiasi ir atsisako buvusios
imperijinės politikos. Kiti Gorbačiovo
žodžiai ir veiksmai, deja, prieštarauja jo
gražbylystei apie tautų apsisprendimą.
Vasario mėnesį lankydamasis Latvijoje
Ištrauka iš buvusių praėjusį sekmadienį, rugpjūčio 23 d., demonstracijų
ir Estijoje Gorbačiovas pabrėžė,, kad Pa
netoli Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčių, aikštėje prie poeto Adomo
baltijo valstybės yra "musų šalies" dalis.
Mickevičiaus paminklo Vilniuje.
O liepos mėnesį jis primygtinai tvirtino
Vokietijos Federatyvinės respublikos
prezidentui Richardui von Weizsackeriui, je pasiekti susitarimai esą negaliojantys, tai Versalio sutarčiai, ši sutartis nesaistė
nes jie remiasi principu "galybė yra tei Jungtinių Amerikos Valstijų, nes Kon
kad Vokietija ir toliau bus padalinta, ir
gresas ją atmetė. Profesoriaus Armacosybė". Antra vertus, Kolno universite
kad padėtis vidurio-rytų Europoje nie
to profesorius Meissneris ragino stipriau ros nuomone, Jaltos konferencija buvo
kuo nepasikeis. (Tiesa, liepos 9 d.). I
žingsnis j Helsinkio susitarimus, kurie spausti Sovietų Sąjungos vyriausybę,
rugpjūčio 23 d. demonstraciją sovietų
daug stipriau išreiškia pasaulio sąmonė
pareigūnai atsakė įprastiniu istorijos klas kad ji įvykdytų savo Jaltoje padarytus
je įvykusius pasikeitimus žmogaus teisių
tojimu. Tvirtinama, kad atsisakyta imperi pažadus ir leistų rytų-vidurio Europos
klausimu.
jinės politikos ir tuo pačiu metu perspėja tautoms laisvai išsirinkti savo vyriausy
bes ir susikurti demokratines instituci- ,
ma, kad sovietinė imperija rytų-vidurio
Jalta vis dažniau linksniuojama ir
jas.
Europoje esanti neliečiama. (ELTA)
Jungtinėse Amerikos Valstijose. New
Juntinių Tautų Žmogaus Teisių komi Yorko liberalinės krypties savaitraštis,
GYVÉJA DEBATA JALTOS
sijos pasiuntinio Afganistanui, austro
The New Republic, kovo 23 d. pasiūlė,
KLAUSIMU
profesoriaus Ermacoros manymu, Jal
kad demokratų partijos kandidatas pre
tos susitarimų negalima laikyti tikromis zidento rinkimuose pasiū’ytų sušaukti
Pabaltijo okupaciją ir rytų-vidurio
sutartimis tarp valstybių: tam tikrame
Europos kontrolę Sovietai mėgina pa
naują Jaltos konferenciją, kuri panaikin
Europos istorijosrtarsnyje Jaltos konfe tų pirmosios pasekmes ir suteiktų Euro
teisinti Jaltos susitarimu, kuris tebesąs
rencijoje dalyvavusieji valstybės vyrai
"teisėtas". Su šia Jaltos interpretacija
pai daugiau savarankiškumo. Straipsnio
pasitarė ir suderino savo politines nuo
nesutinka daugelis užsienio politikų ir
autorius ragina vėl pradėti rimtai disku
mones. Net ir svarbiausias Jaltos doku
istorijos bei politinių mokslų žinovų.
tuoti Jaltos problemą, kuri iki šiol buvo
Jų nuomonės išryškėjo balandžio mėne mentas, "Deklaracija apie išlaisvintą Eu "tabu".
(ELTA)
sį Austrijoje įvykusiame simpoziume,pa ropą" nesanti tikra sutartis, nes ją pasi
rašant nebuvo laikytasi ypač Vakarų
vadintame "Jalta Euroopos Saugumo ir
SOVIETAI ŽADA SUGRĄŽINTI
Bendradarbiavimo Konferencijos šviesio valstybėms būtinos procedūros. Pavyz
KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ
džiui, Jungtinėse Amerikos Valstybėse
je" (Radio Liberty Research, May 11,
Lietuvių Informacijos Centras prane
1987). Lenkų universiteto Londone pro tokius susitarimus turi patvirtinti Kon
gresas. Nors prezidentas Wilson'as prita ša, kad Reuters žinių agentūra paskelbė
fesorius Gawenda teigė, kad tarptauti
sovietų valdžios ketinimasi sugrąžinti
rė po pirmojo pasaulinio karo pasirašy
nės teisės požiūriu, Jaltos konferencijo
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LieTuvos katalikams Klaipėdos bažnyčią TSR religiniu reikalu įgaliotinis Petras
Taikos Karalienės bažnyčia, kuri buvo
Anilionis pareiškė, kad jo nuomone,
pastatyta tikinčiųjų lėšomis, buvo sovie Klaipėdai yra reikalingos abi bažnyčios.
tu valdžios 1961 m. konfiskuota ir pa
1961 m. statant bažnyčią, Klaipėdoj gy
versta filharmonijos sale.
veno 80.000 gyventoju, o šiuo metu jau
Sovietu žinių agentūra Tass, kuri pir 200.000 — tarp jų apie 130.000 katalikų.

ma paskelbė šią žinią liepos 23 d., teigia,
kad Klaipėdos bažnyčia bus sugrąžinta
Lietuvos katalikams dvieju metu bėgyje.

cijos rūpestis," rašo Torosky, "Aš gà' .
tuoju, kad mes šiuos klausimus keliamo
debatuose ir pasitarimuose su rytų I
pos delegacijom. Mes taip pat įteiksime
siūlymus, siekiančius pagerinti religinę
bendruomenių oadėti".
Didžiosios Britanijos delegacija prane
še, kad ji pilnai supranta ir užjaučia per
sekiojamuju padėtį Sovietu Sąjungoj.
"Šiuos reikalus ministrai ir pareigūnai re
guliariai kelia su sovietais ir jie yra plačia*
įtraukti j Vienos programą. Didžiosios
Britanijos delegacija naudojasi kiekviena
turima galimybe išreikšti parlamento ir
visuomenės susirūpinimą apie nepatenki*
namą sovietu žmogaus teisiu pagerbitraą
ir tą darysime toliau... Jūsų minimu ir
daugeliu panašiu žmonių likimo nepamir
Šime...", baigia už delegaciją pasirašiusi
Deborah Fisher.
Grafas Mario Ledebur-Wicheln jo va
dovaujamos Liechtensteino delegacijos
ryžtą padėti, bet kuriam žmogiškos kan
čios ir nelaimės atvejui. Ypač rimtai žiū
rime į Lietuvos padėtį".
Norvegijos Helsinkio grupė, su kuria
buvo užmegsti ryšiai per Vienos konfe
renciją, Lietuvių Informacijos Centrui
pasiuntė pluoštą straipsnių apie Viktorą
Petkų. Ši grupė, remdamasi LIC žiniomis
plačiai aprūpina skandinavų spaudą vė
liausiomis Lietuvą liečiančiomis informa
cijomis.

Bažnyčios statybą tada vedę buvo
areštuoti. 1962 m. bažnyčios klebonas,
kun. Liudas Povilionis, vikaras kun. Bro
Tass sako, kad tikintieji pakartotiniai nius Burneikis ir dar kiti 5 asmenys buvo
prašė tinkamu maldos namu- "Dabar ti nuteisti "dėl piktnaudžiavimų statant
Klaipėdos bažnyčią". Reuters pastebi,
kinčiųjų prašymas išpildytas", tivrtina
Tass. Reuters praneša, kad Lietuvos spe kad kun. Povilonis vėliau buvo pakeltas
cialistu žiniomis, per pastaruosius 15me- j vyskupus ir dabar eina Lietuvos vysku
tų dešimts tūkstančiu lietuviu yra pasira pų konferencijos pirmininko pareigas.
šę sovietu pareigūnams skirtas peticijas,
Verta pastebėti, kad Klaipėdos bažny
reikalaujančias Klaipėdos bažnyčios su čia tapo persekiojimo simboliu Vakaruo
grąžinimo. Tai įrodo Lietuvos kataliku
se dėka įvairių šiuo klausimu besirūpinan
KĄ MATĖ, TĄ IR PASKELBĖ
ryžtingumą, komentuoja Reuters.
čių institucijų ir asmenų: jų tarpe — Lie
Ok. Vilnius. Komunistų partijos laik
tuvių Katalikų Religinė Šalpa bei InterreLietuvos Informacijos Centįro žinio
ligijos Task Force (Tarpkonfesinė grupė), raštis "Tiesa" po demonstracijos aima
mis, šimtai tūkstančiu lietuviu okupuonuoja savo rugpiūčio 26 d. numeryje,
toj Lietuvoj apeliavo j sovietinę vyriausy kurios aktyviai rinko parašus skleidžia
jog "kelioms dienoms praslinkus, kapi
bę, kad sugrąžintu jų bažnyčią. 1979 m. mai peticijai, reikalaujančios Klaipėdos
bažnyčios sugrąžinimo; Čikagos kardino talistinių šalių korespondentai iš adatos
150,000 pasirašė peticiją, 1981 ir 1982
stengiasi priskaldyti vežimą — kelerio
m. delegacija vyko j Maskvą ir įteikė pe las Bernardin, kuris parašė vedamąjį apie'
Klaipėdos bažnyčią; JAV kunigų tarybos pai didina į susibūrimą atvykusių žmo
ticijas Sovietu religinių reikalu įgalioti
nių skaičių". Laikraštis rašė, jog užsie
pirmininkas, kuris kontaktavo sovietų
niui V.A. Kuroyedovui, kuris pripažino,
nio kraštų žurnalistai tai darė todėl, jog
ambasadą dėl bažnyčios sugrąžinimo;
kad valdžia neteisėtai atėmė bažnyčią.
JAV vyskupų konferencija, kuri paskel tam įvykiui norėjo suteikti didesnę
Viena iš vėliausiu peticijų Lietuvoj dėl
reikšmę. Jie, atvažiavę iš toli, viską matė
bažnyčios sugrąžinimo pasirodė š.m. saut- bė rezoliuciją, protestuojančią konfiska
savo akimis ir tai, ką pamatė, pranešė
sio mėm Ją pasirašė 76.000. Šios petici vimo veiksmo besitęsiantį neteisingumą.
užsienio kraštams.
jos autoriai pabrėžė, kad būtų galėję su J
Tačiau "Tiesa" nepatenkinta, nes pa
ATGARSIAI IŠ VIENOS
rinkti 2-3 milijonus parašų, tačiau juos
gal ją "užsienio korespondentai vieną
Lietuvių Katalikų Salpa-Lietuvių In
labai persekiojo saugumo ir milicijos dar
pamatė, o kitą paskelbė". Bet yra tikras
formacijos Centras susilaukė eilę laiškų
buotojai.
iš delegacijų, susirinkusių Vienoj Helsin faktas, kad demonstrantų buvo ten ne
Pasak Reuters, oficialieji sovietų šalti
200 ar 250, kaip rašo "Tiesa", bet keli
kio baigiamojo akto apžvalgai.
niai negalėjo pasakyti ar maža, dabar
tūkstančiai. Ir taip paskelbė William Kel
Austrijos ambasadorius dr. Rudolf
veikianti bažnyčia, bus uždaryta - ko
Torovsky dėkoj? Lietuvių Katalikų Reli ler, New York Times korespondentas.
bijo klaipėdiečiai. Anot Lietuvių Infor
ginės šalpos pirmininkui vysk. P. Balta
Tame pačiame puslapyje buvo įdėti
macijos Centro, 1987 kovo 16 datuota
kiui už dokumentinę medžiagą apie kata penki laiškai tų skaitytojų, kurie iš įvai
me pareiškime M. Gorbachevui ir Religi
likų būklę Lietuvoj. "Paplitusieji religi
rių vietovių su ilgiausiais titulais parašė
nių reikalų tarybos pirmininkui K. Kharnės laisvės suvaržymai ESBK (Europos
redakcijai, smerkdami demonstracijas,
chevui, dvylika lietuvių praneša, kad
Saugumo ir Bendradarbiavimo komisija)
kas sudaro įspūdį, jog tai jiems buvo spe
Lietuvos TSR minsitrų taryba numato
kraštuose yra specialus Austrijos deiega- cialiai užsakyta parašyti.
atimti veikiančiąją bažnyčią. Pagal šj pa
reiškimą pasirašiusiuosius, net Lietuvos
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POPIEŽIAUS

JONO PAULIAUS II
APAŠTALINIS LAIŠKAS

LIETUVOS VYSKUPAMS

ŠVENČIANT LIETUVIŲ TAUTOS « KRIKŠTO »
600 METŲ JUBILIEJŲ
(Tęsinys iš pr. numerio)
6.
Į šias nenuilstančias pastoracines pastangas
lietuviai atsiliepė su dideliu palankumu ir nuo
širdumu. Krikščionybė lietuvių tautai greitai
tapo tuo Evangelijos raugu, kuris persmelkė
kasdieninį gyvenimą. Giliai įsišaknydama žmonių
sąmonėje, krikščionybė, galima sakyti, tapo tau
tos siela.
Gyvendama krikščioniškuoju tikėjimu, tauta
tvirtai ir nuoširdžiai jį liudijo net ir sunkiausiais
savo istorijos laikotarpiais, kančios ir bandymų
valandomis.
Norėčiau čia priminti bent keletą labai
iškalbingų šio liudijimo pavydžių, kuriuose ma
tome, kaip lietuvių tikėjimas buvo bandomas
tarytum auksas ugnyje (pig. 1 Pt 1, 7). Pirmiau
sia dėmesį patraukia nuo seno įsigalėjęs didelis
lietuvių pamaldumas į Kristaus kančią, pamal
dumas, kurį liudija nesuskaitomi kryžiai, pasta
tyti pakelėse, kenčiančio Kristaus paveikslas,
vaizduojamas liaudies mene, Kalvarijos vardu
pavadintos vietovės su Kryžiaus kelio stotimis.
Visa tai jūsų šaliai nupelnė « Kryžių Žemės »
vardą.
Ar galime užmiršti ypač šiose Marijos Metų
išvakarėse tą didžiąją meilę, kuria lietuviai myli
Dievo Motiną? Švenčiausioji Mergelė, Gailestin
gumo Motina, ypač yra garbinama ir mylima
Vilniaus Aušros Vartuose ir kitose Lietuvos
šventovėse: Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Kre
kenavoje, Pivašiūnuose. Jau daug amžių, o taip
pat ir Šiandien, į šiuos tikėjimo ir maldingumo
židinius keliauja maldininkai iš visų Lietuvos
vyskupijų su didele meile ir pasišventimu, dažnai
nepaisydami nuovargio ir aukos. Tokiu būdu jie
save paveda Tai, kurią Kristus nuo kryžiaus su
didžiausia meile mum padovanojo kaip Motiną
ir savo malonių Tarpininkę.

A R 2 I N O T E, K A D
MUSŲ LIETUVA
PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,
AV. ZELINA, 83 1 ?

Pagaliau, norėčiau atkreipti dėmesį į dar
vieną iškalbingą ženklą, kuris liudija Lietuvos
katalikų bendruomenės nepalaužiamą prisirišimą
prie Kristaus ir jos bažnytinį gyvastingumą: tai
nepaprasta meilė ir pilna ištikimybė, su kuria ji
visada išlaikė vienybę su apaštalo Petro Sostu,
to apaštalo Petro, kuriam Viešpats patikėjo bro
lių stiprinimo ir jų išlaikymo Bažnyčios vieny
bėje misiją, paskirdamas ji būti dvasinio Bažny
čios pastato Uola, prieš kurią yra bejėgės visos
pragaro galybės.
7.
Bažnyčia taip artimai susisiejo, sakyčiau,
tiesiog augte suaugo su tautos gyvenimo tikrove,
kad apie ją telkėsi jūsų tėvai ir protėviai visais
laikais, bet ypač tada, kai iškildavo bandymai,
kai ateidavo sutemų ir kančios laikotarpiai, ku
riais ir pastaruoju metu buvo paženklinta jūsų
šalies istorija.
Bažnyčioje, jos moksle, jos Evangeliją sklei
džiančioje ir pašventinančioje veikloje, jos tar
navime, vedančiame į vienybę ir tiesą, jūsų tauta
visada atrado savo istorijos prasmę, savo tautinę
tapatybę, atrado norą gyventi ir ryžtą niekada
neprarasti vilties. Čia norėčiau pakartoti tai, ką .
esu pasakęs vienai latvių grupei, atvykusiai į įp
Romą švęsti jums, artimos šalies Livonijos aštuonių šimtų metų « Krikšto » jubiliejų: « Ten, kur
Dievo žodis, nors ir tarp visokiausių kliūčių,
prasismelkia į tautos sąmonės gelmes ir yra pri
imamas, jis visiems laikams nulemia tą savimonę,
kurioje tauta supranta pati save ir savo istoriją.
Įsiklausydama į Dievo žodį, tauta atpažįsta savo
tikrąją tapatybę »?
Juo labiau reikšmingas yra faktas, kad šalia
Bažnyčios kita apsigynimo tvirtovė lietuviams
buvo šeima: taip, krikščioniškoji šeima, toji
tikra « namų židinio Bažnyčia »,4 tvirtai įsi
šaknijusi tikėjimo vertybėse, kuri gyvena meile,
auka, tarpusaviu pasiaukojimu. Jūsų Tėvynėje
krikščioniškoji šeima visada sugebėjo likti išti
kima savo pašaukimui priimti, saugoti ir per
duoti vaikam brangiąją « Krikšto » dovaną, to
kiu būdu tapdama, kaip gražiai išsireiškia II Va
tikano susirinkimas, «pilnutinio žmoniškumo
mokykla ».5
Bažnyčia ir šeima, nors tarp daugelio sun
kenybių ir kliūčių, įstengė išlaikyti gyvą tikėjimą
ir gyvą kultūrą. Tai jų dėka tauta neprarado savo t
tapatybės ir savo sąmonės. Taip pat ir šiandien,
kai laikai daugeliu atžvilgių nėra palankesni
negu praeityje, Bažnyčia ir šeima ištikimai sau
goja tą šventą ir neliečiamą turtą.

(Bus daugiau)

MUSU

LIETUVA

Vakarienei baigiantis, sulig brazilišku
papročiu, lyg Nauju Metų sutikime, vy
EKSKURSIJA i LIETUVĄ ko karnavališki šokiai, j kuriuos buvo
įjungta kuo daugiau svečiu. Musu gimi
(tęsinys iš "M.L". Nr. 45)
nės tokiu triukšmingu "rateliu” nebuvo
matę, ir jiems buvo įdomu.
Kaunas-gražus.miestas
Magdalena Vinks’naitienė
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išrėžtas dideliais kanalais, kuriais piau
kioja laivai. Jį įkūrė 1703 m. caras Pe
t ras I (Didysis).

I

Tai antrasis diduma Lietuvos miestas.
Jis išaugo toje vietoje, kur Neries upė
įteka į Nemuną. Miesto pavadinimas yra
nuo žodžio "kaunasi". Mat senovėje vy
ko toje vietoje daug kautynių su prie
šais. Buvo taip pat didelė pilis, pastaty
ta abieju upiu santakoje. Dabar Kauno
pilies belikę tik griuvėsiai.

Valandos greitai slinko. Žiūrime, kad
jau pusiaunaktis, o 5 vai. ryto jau reikia
būti pasiruošusiems tolimesnei kelionei.
Sudiev Lietuvai, Vilniui •
ir giminėms

Iš "Lietuvos"viešbučio išvykstam dar
neišaušus rytui, Autobusas nuveža mus
j aerouostą, kur vėl didelis būrys gimi- 1
Apie 20 metu Kaunas buvo laikonoji
niu ir pažįstamu jau laukia musu, bet...
Lietuvos sostinė.
jau atsisveikinimui. Norėtųsi dar daug
Kaunas yra švarus, kultūringas did
ką pasikalbėti su artimaisiais, bet minu
miestis, kuriame yra daug muziejų, baž
tės greitai bėga, ir žodžiai užsikerta grau
nyčių, įvairiausiu mokslo ir meno institu dume... Daug kas šluostosi ašaras. Kiek
cijų, o taip pat daug pramonė ir preky vienas atsisveikinimas yra sunkus, o ypa
bos įmonių.
tingai Jada, kai niekas nežino, ar dar ka
da nors teks susitikti. Kai kas dar nubė
Musu ekskursijos dalyviai turėjo gali
ga pasiimti saują žemės...
mybę aplankyti Kaune garsųjį Čiurlio
nio muziejų, pamatyti įdomų Velnių
Pagaliau slenkame prie durų ir skiria
muziejų (prašė atsiųsti jam eksponatų ir mes: mes keliaujam link lėktuvo skridi
iš Brazilijos) o taip pat buvo pasivaikš
mui j Leningradą, o giminės — kiekvie
čiota gražioje Laisvės Alėjoje, kurios ge nas grįžta į savąjį Lietuvos kampelį. Buriausiame restorane Metropolyje buvo
vo šaltokas šeštadienio rytas.
paruošti ekskursantams pietūs. Be to,
Atsisveikinant su giminėmis sužino
daug kas Kaune susitiko ten gyvenančius jau, kad Vilniuje, apart "Lietuvos" viešgimines ar pažįstamus ir su jais pabendravo
• bučio, yra visa eilė kitų viešbučių, kurių
tarpe minėtini: "Gintaras" Sodų dt. 14;
Išvyka į Druskininkus
"Neringa" -- Lenino pr. 23 ir "Vilnius"
| tvarkaraštį buvo įtraukta paskutinę
— Lenino pr.20. Taip pat Vilniuje veikia
Vilniuje buvimo dieną nuvykti į Druski
4 suvenyrų krautuvės: "Gražina" - Le
ninkus. Bet susidarė per mažas skaičius
nino pr. 7; "Varsa" — Komjaunimo 23;
asmenų, norinčių pamatyti Druskinin
"Sadutė" — Gorkio 65 ir "Klumpė" kus, tat ši išvyka nebuvo realizuota.Kaž
Antokolskio 6. Minėtinos taip pat 3 ka
kas iš ekskursantų tada pasiūlė: atidėkim
vinės: "Tauro ragas", "Lokys", "Nerin
šią išvyką kitam kartui.
ga". Nesenai buvo atidaryta arbatinė
Atsisveikinimo vakarienė "Subatėlė" (Subačiaus gatvėje), kuri tu
| šią vakarienę kiekvienas iš Brazilijos ri 7 sales, gamina 8 rūšių arbatą ir kepa
7 rūšių blynus.
atvykęs ekskursantas turėjo teisę pasi
kviesti 4 asmenis, žinoma, sumokant už
Manau, kad čia suminėti adresai gali
kiekvieną po 10 rublių. Taigi, vakarienė praversti ypač tiems turistams, kurie va-1
je dalyvavo apie 200 asmenų.
žiuoja j Lietuvą pavieniai.

Visi susirinko į vakarienę šventiškai
apsirengę. Stalai buvo gražiai dekoruoti.
Daug valgių ir gėrimų, įskaitant ir iš mū
sų nuvežtos pingos padarytą "kaipyrinę".
Grojo muzika. Intouristo atstovai ir mū
sų ekskursijos vadovas pasakė prakalbas,
pabrėždami tarpusavio ryšių svarbumą.

Leningradas

Tai didžiausias Rusijos uostas. Didu
mu — antrasis miestas, kurio nuotolis
nuo Maskvos yra 600 km. Miestas ran
dasi prie Baltijos jūros, Nevos upės del
toje, prie pat Suomijos sienos. Miestas

Apie 200 metu miestas buvo caru im
perijos sostinė, ir tlada jis vadinosi Sant
Petersburg (lietuviškai - Petrapilis). Tik
tai 1914 m. buvo pavadintas Petrogra
du, o po Lenino mirties 1924 m. Lenin
gradu.
Petersburgas buvo gerai išplanuotas,
europietiskos struktūros. Svarbiausius
pastatus — kaip Admiraliteto rūmus su
labai smailu bokštu (vad. adata), milži
niškos apimties Ermitažo muziejų, kurį
mes aplankėme, katedrą, Petro I Vasa
ros rezidenciją ir kt. — statydino anų
laikų žymiausi prancūzų ir italų archi
tektai.
Prieš I pasaulinį karą Petrapily gyve
no daug lietuvių amatininkų ir paprastų
darbininkų, kurie ieškojo ten geresnių
uždarbių. Veikė taip pat įvairios lietuvių
organizacijos.

Petrapilis buvo didelis kultūros cent
ras, nes turėjo apie 40 aukštųjų mokyk
lų su 80.000 studentų, kurių tarpe buvo
nemažai ir lietuvių.

1917 m. Petrapily buvo sušauktas Ru
sijoje gyvenančių lietuvių seimas, kurio
tikslas buvo siekti Lietuvai nepriklauso
mybės.
Mūsų ekskursija buvo sustojusi dide
liame viešbuty "Leningrad", kuri?,pasi
rodo yra skirtas vien tiktai užsieniečiams.
Įdomu, kad ten negalima nusipirkti už
rublius jokių suvenyrų (nei atviručių),
kurių viešbutyje buvo didelis pasirinki
mas, nes priėmė tiktai užsienio valiutą.

Vieni jau atgal,
tolyn

kiti dar

Liepos 26 d., sekmadieni, mūsų eks
kursija "Vilnius 87" suskilo į 2 dalis:
maždaug 1/3 turistų jau skrido lėktuvu
atgal į Frankfurtą, o iš ten tuojau j Bra
ziliją, o 2/3, pabuvę dar pora dienų Lenimgrade, vyko j Maskvą ir Kijevą. Bet
pagaliau, ir vieni ir kiti laimingai sugrį
žo į Braziliją, į savo namus. Aišku, kiek
vienas su daugybe įvairiausių kelionės
įspūdžių.
Kadangi aš išvykau iš Leningrado su
pirmąja grupe, todėl apie Maskvą ir Ki
jevą turėtų parašyti kas nors iš tų, kurie
tenai lankėsi.
_ __________

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

|CURSO

{audiovisual
i.
j

:DO Idioma lituano
POR correspondência

Informações: tel.273 0338

PRANEŠIMAS APIE IV-TĄJI
KULTŪROS KONGRESĄ NR. 1

1987.IX.17
PL IV-sis kultūros kongresas įvyks
1988 birželio 24-27 Toronte, Kanadoje. (

j

BAZAR SVEIKAS APRESENTA:

L

- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)

;!
|

- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS)
- BOTONS - DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA)

- ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL
III-sis kultūros kongresas įvyko 1967 ?
metais. Per paskutinius 20 metų kultūri |>
ACEITAMOS ENCOMENDAS
nis gyvenimas buvo pakankamai gyvas ir II.
•
i;
iki
i'odėl nebuvo dedama pastangų organi
zuoti kultūros kongresus. Vyresniems
kultūrininkams pasitraukiant is' darbo ar ;į
RUA DAS ROSEIRAS, 411
IVANI, SILVIA E EMILIA
TEL.:273-2317
gyvenimo, visuose kraštuose kyla susirū f
<►
.....
pinimo balsai dėl lietuviškos kultūros
ateities. Pribrendo laikas pažvelgti kritiš
kai j lietuvių kultūrinj gyvenimu ir jo ap priemonės, kurios jungia žmones priklau Suvažiavimuose.
raiškas, nustatyti darbo gaires netolimos sančius tai pačiai kultūrai.
PL IV-jo kultūros kongreso rengimo
ateities kultūrinei
veiklai.
«
Programoje numatyta paskaitos, apva komisija Cleveland, Ohio
liojo stalo svarstybos, atskirų kultūrinių
Kultūra apima visą žmogaus kūryba
Pirmininkė: Milda Lenkauskienė
sričių
svarstybos
ir
pamaldos,
koncertas,
ir jos kūrinius, kurie perduodami iš kar
Informacija, programos koordinato
tos į kartą. Kultūrai priklauso kalba, šei teatras, meno paroda, literatūros vakaras.
rius: Pranas Joga
ma, pragyvenimo šaltiniai, valdymosi for Detalės bus paskelbtos vėliau. Kaip jau
Iždininkas: Jonas Kazlauskas
minėta, sekcijų darbuose buv kreipiama
ma, karo vedimas, religija. Trumpai ta
Raštinės darbai: Nijolė Kersnauskaitė
riant, kultūra yra visas gyvenimas vienos daug dėmesio j esamą kultūrinę padėtį
Nariai ( kun. Gediminas Kijauskas, S.J,
Viktoras Mariūnas ir Juozas Stemžmonių grupės. Nėra dviejų kultūrų, ku okupuotoje Lietuvoje ir už jos ribų. Kul
tūros kongresas turės pažvelgti j kultūri
rios būtų lygiai tokios pat.
pųžis
nės kūrybos galimybes sekančių 5-10
Pirmininkės adresas: 3024 Kersdale
Trijų dienų laikotarpyje yra neįmano
metų laikotarpyje. Kitaip tariant, lietu
ma apimti visas kultūrines apraiškas, to
Rd., Pepper Pike, OH 44124
viškos kultūros padėtis šio šimtmečio pa
Organizaciniai reikalai Toronte —
dėl kultūros kongreso rengimo komisijai
baigoje.
tenka ribotis tomis sritimis, kurios labiau
Pirmininkė: Rasa Kurienė
Konkrečiai kalbant, sekcijų darbuose
Lėšų telkimas — Pirmininkas: dr.
siai kalba į žmogaus protą ir jausmus, ir
kurios yra pačios svarbiausios lietuvybei turi iškilti sekantys klausimai:
Antanas Razma.
išlaikyti išeivijoje. Kalba ir meninė kūry
a. retėjantis veteranų kultūros kūrėjų ,
,
A , . ,
skaičius,
Leonardas
Andnekus
ba (literatūra, šokis, vaidyba, dailusis
menas, skulptūra, dainos ir muzika) ypa
b. jaunų kūrėjų, kurie nebeturi LietuTYLĖJAI
vos žemės šaknų, subūrimas,
, z,
,,
EKSKURSIJA | LIETUVA
c. svetimųjų įtaka i kultūrine kūrybą Skambėjo užkerau varpau vidud'ents,
Ilgesnėje kelionėje visuomet atsitinka
Lietuvoje ir už jos ribų,
Lakstmgaiom virpe/o menestena te nors nepramatyto. Mūsų ekskursijo
d. galimybės jaunam kūrėjui lankytis ^odelgi T varPus atb“dl^'
.
je visi rūpinosi seniausiais amžiumi turis
Lietuvoje ir ten pasisemti kūrybinės ^kstmgalas jpaupj susaukgs,
tais, kurių turėjome 3 virš 80 metų. Tuo
medžiagos,
Vlenas?
tarpu Vilniuje staiga susirgo ir teko dary
e. sukauptų kultūrinių gėrybių pasklei- j~aye įja maršais garbino perkūnijos.
ti apendicito operaciją pačiai jauniausiai
dimas ir išsaugojimas,
Pasveikint iš anapus atpleveno vėlės. —
turistei, kuri turėjo gal tiktai 8 metus
f. kultūrinių gėrybių perkėlimas į oku- jrc^jįj kodėl, į mūsų būtį įsikūnijęs,
amžiaus.
puotą Lietuvą,
Buvai tylus Rūpintojėlis?
g. lietuvių kalbos naudojimas žodinė
Tenka pažymėti, kad ekskursija “Vil
je kūryboje,
Tylėjai vasarą, tylėjai rudenį nius 87“, kiek man yra žinoma, buvo
h. lietuvių kalbos tęstinumas (mokyk- Nuo šimtmetinio sielvarto net kalvos Hnįo
tikrai sėkminga ir visiems patiko. Turėjo
loję, spaudoje, radijo)
Ko! musų nerimas Tave sujudino —
me progą pamatyti žymias Lietuvos viei. jaunoji karta, organizacijos kultūros Sukilo paukščiai giesmininkai...
toves, o taip pat laisvai aplankyti savo gikūryboje.
mines ir su jais pabendrauti. Svarbu ir tai,
Ir prabilai laukais, kalvelėm, upėmis.
kad neturėjome jokių užkliuvimų muiti
Suminėta tik keletas ryškesnių klausi- Saulėtekyje kraujui pasirodžius, —
nėse. Žinoma, tai yra nuopelnas ekskur
mų, kurie neišsemia visų galimų svarsty- Dar tebeskelbia girios vėjo supamos,
sijos vadovo Aleksandro Boguslausko,
bų kongreso metu ir po jo atskirų sričių
h/i
kuris turi didelę kelionių praktiką ir lais- •
vai vartoja kelias svetimas kalbas, o tai
labai palengvina visokių reikalų tvarky
mą ir išsiaiškinimą.
Iš ekskursijos į Lietuvą “Vilnius 87“
visiems joje dalyvavusiems liko atminty
je gausūs prisiminimai. (pabąlą)
MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONI JOJ. z

Rua Solon, 773
CEP 01127
nafl

Fone: 221-6377
São Paulo Capital

Bom Retiro
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MŪSŲ KARIUOMENĖS ATSIKŪRI
MO DATA
Palikę vyrai arklą, knygą, lyrą išsku
bėjo laisvės ginti. Tautai pavojus čia
pat.
<.
Pakrikusi vokiečių kariuomenė trau
kėsi 1918 metais iš Rusijos gilumos
Lietuvos link, Paskui vokiečius veržėsi
raudonieji. Viltys, kad demokratiškos
Lietuvos niekas nelies, galutinai dingo.
Reikia organizuoti karines pajėgas. Per
siorganizavęs kabinetas, kurio pirmi
ninkas min. M. Šleževičius, skelbia lap
kričio 23 dieną šaukimą j savanoriu
pulkus.

Susirinko apie 15.000 savanoriu. Ne
mažas būrys, bet kas jis prieš daug ga
lingesnį priešą, kuris jau trankosi prie
Lietuvos sienos. Lietuvon įsibrauna
bolševikai ir 1919 m. kovo 5-6 dieno
mis užima Vilnių. Savanorių jėgų nepa
kanka. Saukiama visuotinė mobilizaci-

' 'Pirmasis naujokų šaukimas paskelb
tas 1919 m. kovo 5 dieną. Naujokai
rinkosi Kaune, Alytuje, Panevėžyje,
Kėdainiuose, Marijampolėje ir kitose
vietose. Atėjo vyrai be tinkamo karinio
apmokymo, be reikiamos aprangos, be
maisto išteklių. Pasitaiko geresnių ginklų, bet daugiausia visokie aprūdiję šau
tuvai... Ginkluojamas!, kiek sugebama.
Mūsų karių didvyriškumas ir atsikūri
mui įmanomos sąlygos įgyvendino at
statytą Lietuvos Nepriklausomybę.
Didelius žygius pradeda ir įvykdo tvirta
valia, įsipareigojimas ir savanorių rinkti
nė. Todėl karinio didvyriškumo pasireiš
kimai Lietuvoje 1918-1923 m. laikotar
pyje šviečia mums kilniu pavyzdžiu.

GRAŽI LIETUVIŠKU, KALĖDINIU, PAPROČIU, KNYGUTE
PORTUGALU, KALBA
Labai gera kalėdinė dovana, sveikinimų kortelė, arba, kaip sakoma, "brinde
tiek draugams lietuviams, kaip brazilams, o ypač klientams.
Galima pirkti šv, Kazimiero ir šv, Juozapo parapijose, V.zelinos spaudos
kioske ir Bazare "SVEIKAS"
.
.
’ .
'
Knygutės kaina Cz.30,üü. Nuolaidos perkant didesniais kiekiais.
L e ona rdas A ndriekus
1

NEBAUGU .
Nebaugu, jei kartais girios smarkiai ošia
Kristau, musu baisą Tu vis vien girdi:
Graudinies, kai vėjas plėšia beržu tošį,
Kai dirvonai skundžias dangui nearti...

Visą musu būtį į save sutvenkąs,
ir žmogaus, ir medžio užvėja tapai
Tau iš dėkingumo šventos girios lenkias,
/ avė smilko sodai liepžiedžiu kvapais.

Ten, po viena liepa, tebėra pavėsis —
Ir tegul jis būna, Dieve, kuo ilgiau.
Aš, ten atsisėdąs, Tau vienam galėsiu
Pasakyt, ko niekam žemėj nesakiau.

MSŲ

RUS Ii JI

ONA
VOLCIAUSKAITĖ-VAIČIULIONIENĖ
mirė lapkričio 4 d. S. José-Iigoninéj Ri
beirão Preto-SP. Velionė buvo gimusi
1899 m. gruodžio 16 d. Su a.a. vyru Jur
giu atvykę Brazilijon, apsigyveno José
Bonifácio mieste apie 500 km. nuo S.
Paulo. Su sanpauliečiais palaikydavo ry
šius per Braslauskų šeimą.

GENOVAITĖ ZAVAITÉ

mirė lapkričio 10 dieną, turėdama 63
Lietuvos kariuomenės gimtadienis , metus. Pranciškaus Žavės ir Marcelės Ru— 1918 m. lapkričio 23 d. — jau vien
dokaitės duktė, su tėvais atvyko Brazili
tik dėl Nepriklausomybės kovų turėtų
jon 1929 m. Dirbo kaip aukšta valdinin
būti mūsų pasididžiavimas. Mūsų ka
kė SABESP kompanijoj. Motinai prieš
riuomenės nuopelnai tautai ne kreida
6 mėensius mirus, pradėjo negalauti. Gy
pažymėti, bet krauju tautos istorijoje
dėsi Matarazzo ir kitose ligoninėse pri
įrašyti. Joks savas ar svetimas priešas
žiūrima tautiečių iš V. Zelinos ir lanko
to. neištrins iš didvyrių kapų.
ma Šv. Kazimiero parapijos kunigų.
Švęsdami kariuomenės sukaktį — nie
kada nepamirškime, kad krauju pasru
vęs kario veidas yra daugiau vertas už
pariziejų teismą... Lietuvis karys atida
vė ir atiduoda savo kraštui, ką privalo
ir sugeba.
Vyturys

Buvo pašarvota "Paz" kapinio >ermeninėj ir tose pačiose kapinėse palaidota. '
Religines apeigas atliko kun. Petras
Rukšys.
7-tos dienos mišios buvo Imaculada .
Conceição bažnyčioje ant Brigadeiro

Luiz Antonio. Lietuviai prisimins velio
nę paskutinio sekmadienio, lapkričio
29 d. mišiose šv. Kazimiero Parapijoj 16
vai.

A. a. Genovaitė Zavattė buvo labai pa
maldi ir paliko daug aukų įvairioms reli
ginėms bei labdaros institucijoms.
Dabar būk laiminga su savo tėveliais,
prie kuriu buvai taip prisirišusi.
LAIDOTUVĖS GUARUJOJ
I

Atsitinka, kad žmogus kartais vyksti
į vienas laidotuves, o išeina dalyvauti ir
kitose.

Guarujá gyvenantieji adv. J. Ernestas
ir p. Halina Petraičiai per ilgus metus glo
bojo sveikatoj suvargusį JURGI BALECKĮ. Sulaukęs 90 metų gražaus amžiaus,
praėjusio šeštadienio vakarą Jurgis ra
miai sulaukė ir mirties.
Kadangi adv. J.E. Petraitis yra t. An
tano Saulaičio, SJ, dėdė, Petraičiams at
rodė būtinas lietuvio kunigo dalyvavi
mas globotinio laidotuvėse. Taip jiems
pasisekė prisišaukti velioniui buvusį pa
žįstamą kun. P. Urbaitį. ■

Laidotuvės įvyko pirmadienio rytą
su ne taip gausia publika, bet nuoširdžia
pagalba daugumoj tų pačių "Aguarela"
pastatų gyventojų. P. Halina Petraitienė
jau eilė metų eina tų namų "condomínio
priežiūros pareigas.
Atsitiko, kad tuo pačiu metu vėžio
pakirstas mirė garsusis "Padre Domeni
co", per 50 metų pasišventusiai dirbęs ir
sielovadoj, ir ypač kaip sudėtingos socia
linės labdaros steigėjas Guarujos mieste.

Per laidotuves, pirmadienio popietėj,
Guarujos ir apylinkių gyventojai sausa
kimšai užpildė bažnyčią, šventorių ir ša
lutines gatves. Laidotuvių Mišias koncelebravo 25 kunigai. Iš Itaiijpssspėjo atvykti ir trys velionio giminaičiai. Padre
Domenico buvo palaidotas specialiam
tope jo paties pastatytoj ligoninėj.

Ora. HEIGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS- FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel. 223-2333

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6
- B. do Limão
Fone: 265-7590

De 2a a 6 a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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iflūsu ŽINIOS
GUARUJÁ TAUTIEČIUS
BELANKANT

gerbiamą musų konfratrą
KUNIGĄ JUOZĄ : ŠEŠKEVIČIŲ

Kalėdoms ir Naujiems 1988 Metams
besiartinant, kun. Petras Urbaitis pasis
• si>
tengė aplankyti ir pajūrių tautiečius.

VV,

gimtadienio progadapkričio 18 d.)
linkėdami, kad Dievas duotų geros sveikatos, drąsos,
ištvermės ir kad laimintų visus Jo pastoracinius bei
lietuvybei skirtus užsimojimus.—^.,..^ Lietuvju

Guarujá kurortiniam mieste visuomet
malonu aplankyti musų įžymiąją tauti
nių juostų audėja — mokytoją p. MARI
JĄ REMENČIENė, dartvirtokai besilaikančią. Ten pat, Rio de Janeiro gatvėje?
"NUKRYŽIUOTA ŠALIS"
turi savo viešbutį ir p. ANTANAS MA
ML išleido kitą lapių ką portugališkai,
JUS. Jis augina gražią šeimą ir pasireiš
skirtą priminti Lietuvą dar šiais Jubilieji
kia kaip susipratęs-lietuvis, katalikas.
niais metais. Tai LITUÂNIA — UM PAIS
Guarujá centre gyvena adv. J. E. PE
CRUCIFICADO.
TRAITIS. Jo sveikata pamažu taisosi, p.
Viršely: Lietuvoj "Kryžių kainas". Tai
Halinai atsidavusiai prižiūrint.
Meškuičių, netoli Šiaulių, kalva, kurde!
Netoli "Padre Domenico" ligoninės
kiekvieno komunistų suimto ir nuteisto
ir mokyklos neseniai įsikūrė adv. Algir
do ir'Maros SLIESORAIČIŲ šeima. Juo tautiečio giminės ar draugai pastato kry
žių. Nekartą nuversti, net su su trakto
du gražiai augina daug žadanti penketu
riais ir buldozeriais, kryžiai nuolat at
ko atžalyną.
gimsta ant kaivos — simbolis ir ženklas,
Gausios Visagalio palaimos aplanky
kad lietuvių tikėjimas ir ryžtas nenuslo
tiesiems, o taip pat ir visiems kitiems.
pinami.
J
.
(KPU)
Vidury — tekstas pristato rusų užim
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SKAITYTOJA! RAŠO

Rašo iš Raul Soares p. Albina Vasi
liauskaitė:
'"Gerbiamas kunige Pranas Gavėnas.
Gavau Jūsų atsiųstą atviruką iš Vatika
no su Sv. Tėvo palaiminimu. Tas man
davė daug džiaugsmo — tartum dangaus
spinduliai apšvietė viską čia. Man tiek
malonumo atnešė, kad aš tuo Šv. Tėvo
palaiminimu dalinuosi su šios apylinkės
gyventojais, o Jums iš gilios širdies labai
dėkoju.

to, okupuoto krašto padėtį •- Lietuva
neturi politinės laisvės, o Bažnyčia netu
ri galimybės laisvai pasireikšti, yra perse
kiojama.
Tačiau Lietuva šiandien yra vieninte
lė grynai katalikiška šalis visoj Sovietų
Sąjungoj ir visoj Europos šiaurėje.
Ji reikalinga laisvų kraštų žmonių so
lidarumo.

Lietuviai Tėvynėje ir pasklidę pasau
ly yra dėkingi Brazilijos Vyskupų Kon
ferencijai, kuri, patenkindama Šventojo
Aš dar turiu, ir vis dalinu šv. Kazimie Tėvo troškimą, savo Viršūnių apsilanky
ro paveikslėlius su trumpa jo biografija. mu (1987 m. rugsėjo 14-15 dd.), paro
Šios vietos gyventojai mažai ką žino
dė lietuviams Brazilų Bažnyčios solidaru
mą.
apie jį; ir aš turiu jiems papasakoti, kas
t
šv. Kazimieras buvo ir ką gero paliko ke
Informaciją palydi tikintiesiems kalbė
liaudamas per šį pasaulį..."
ti skirta MALDA UŽ LIETUVĄ.

ATITAISYMAS
"Musu/ Lietuvos" 44-me numeryje, a. a.
Antano golskio nekrologą buvo padaryta
kalida: buvo parašyta, kad ligos metu,-/
Antanu rūpinosi krikškasūnis Gilbertas
Pavilionis. Itiesim turėtų būti GILBER
TAS PRANAITIS. Atsiprašpme už neap
sižiūrėjimą ir klaidą,
p pf

Kunigų Vienybė
Kristų bei Švč. Mergelę Mariją bendrai,
bet ir su tam tikra motyvacija, kuri gali
giliau paliesti kiekvieną lietuvį, kaip an
tai: "Atpirkėjau, Lietuvos krikštu priė
męs mus j Katalikų Bažnyčią,... krikštu
įkvėpęs išpuošti Lietuvą gražiomis baž
nyčiomis,... Jėzau Kristau, krikšto ma
lone leisk tvirtai stovėti po tavo vėliava,...
Šiluvos Marija, tikėjimo Gynėja,... Piva
šiūnų Marija, lietuvių liaudies Globėja,...
Palaimintasis vienuoli Mykolai Giedrai
tį,... Nežinomi šventieji Lietuvos apašta
lai, ... Nežinomos pamaldžiosios lietuvės
motinos,...". Ir kreipiamasis į kitus/kitas mums mažai žinomus ar beveik neverti namus krikščionis lietuvius: "Mi^onieriau Andriau Rudamina,... Mergele Barbora Žagariete,... Geroji pedagoge Mari
ja Pečkauskaite,... Kankiny už tikėjimą
arkivyskupe Teofiliau Matulionį,... Visi
už Lietuvą pralieję savo kraują..."
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Neužmiršti "litanijoj" ir mūsų tautos*
valdovai: "Karaliau Mindauge, pirmasis
priėmęs krikštą ir iš popiežiaus gavęs ka
raliaus vainiką,... Didysis kunigaikšti
Vytautai, apkrikštijęs aukštaičius ir že- »
maičius, lik gyvas mūsų atmintyje"

Si "litanija" leidžia susidaryti vaizdą,
kad ir lietuvių tautoj yra šventųjų; rr
kad šventumas nėra jau toks mums nepa
siekiamas dalykas. Ir kiek daug šventųjų
šiandien mūsų Lietuvoj. Ypač kankinių.
t

Ar tik ši nebus Lietuvos šventųjų ga
dynė? .
(KPG)
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TAMSIOJI PURGA
Apie trejetą mėnesių tęsėsi poliarinė ’
naktis. Dažnai, poliarinei nakčiai įpusė
jus (kartais antroje jos pusėje), pradėju
sias siausti nepaprastos jėgos sneigo auy
dras čia vadina purgomis.
Tai smulkus, j smėlį panašus ir aštrus
sniegas, žiauraus, nepaprastos jėgos vėjo
po plačias šiaurės dykumas blaškomas,
verpetais besisukdamas, tiršta ir tamsia
masė pripildo orą. Nežmonis&am šalčiui
spaudžiant, pnrgos siaučia keletą parų,
o kartais ir ištisas savaites. Tokiems
orams užėjus, šviesesnio meto nėra — vis- •,
kas paskęsta tamsoje. Tikra mirtis visięm?
tokio oro užkluptiems atvirame lauke.

"ISTORINĖ" LITANIJA

ML išleido lapelį lietuviškai, skirtą
tikintiesiems lietuviams: ISTORINĖ
LIETUVOS KRIKŠTO LITANIJA (gau
ta iš Lietuvos). "Litanija" yra netik
malda, o duoda ir medžiagos asmeni
niam susimąstymui. Čia kreipiamasi
maldoje ne tik j Dievą, Svč. Trejybę, j
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H. Tautvaišienė
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"Tautų kapinynas Sibiro tundroje"
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iHŪSŲ ŽIMOS ,

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

PLATINAMI SPAUDOS PIETŲ
Jau atspausdinti ir platinami abejose
parapijose Spaudos Pietų,bilietai gruo
džio 13-tai dienai.
Bilietų kaina Cz. 400,00 asmeniui.
Prašome iš anksto bilietus įsigyti para
pijose ar per telefonu: 273-0338 arba
63-5975.

Vyro Česlovo mirties metinių proga (23.XI.83)
Širdingai dėkojame už paramą spaudai ir
pagarbiai prisimename a. a. Česlovą Jakiūną.
Administracija

kalėdiniai sveikinimai

GEDULINĖS PAMALDOS

PARAMA ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI

PER "MŪSŲ LIETUVĄ"

Algirdas Sliesoraitis šv. Kazimiero paraj
parat '
pijai paaukojo Cz. 5.000(penkis tūkstanPagal jau įsigaliojusį gražu paprotį,
daug kas sveikina gimines, draugus, ar kli čius kruzadų). Saleziečiai už paramą nuo:
entus per "Musu, Lietuvos" kalėdinį nu širdžiai dėkoja ir linki gausios Viešpaties
merį. Šiemet kalėdinis ir kartu siu metu, palaimos visai šeimai.
GRAŽIAI ATŠVĘSTAS
paskutinis ML-vos numeris išeis su gruo
GIMTADIENIS
džio 17 dienos data. Sveikinimu tekstus
ir ju dydį prašome redakcijai įteikti iki
Praėjusio sekmadienio popietėj susi
gruodžio 7-tos dienos.
rinko gražus būrelis svečių pas žinomą
M Eva turi dar kitą pasiūlymą : vietoj
kalėdiniu korteliu siuskite savo draugams
ir ypač klientams lietuvišku kalėdiniu pa
pročiu knygutę portugalu kalba — FE
LIZ ETERNO NATAL. Knygutė labai
graži ir įdomi, taigi bus vertinga kalėdinė
dovana ir ne tik sveikinimai.
Knygutės kaina Cz.30,00. Perkant di
desniais kiekiais bus duodamos nuolaidos.
Knygutes galima įsigyti abejose para
pijose ir V. Zelinos spaudos kioske.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML*’
Cz. 1.000,00
Vera SKURKEVlClUS
600,00
Albertas M AG I LA
Cz. 500,00
Juozas RATKEVIČIUS
Albina VASILIAUSKAITĖ Cz. 700,00
500,00
Stasia VILUTIS
500,00
Birutė BAGDŽIUS
150,00
Feliksas MEILUS
500,00
Petras MASEVlClUS

Paskutinį Lapkričio sekmadienį esame kviečiami susirinkti šv. Kazimiero
parapijon -'PRISIMINTI MŪSŲ MIRUSI UOSIUS Jubiliejinių Metų šviesoje.
Melsimės už visus mirusiuosius, ypač už.j Amžinybe iškeliavusius šios kolonijos
veikėjus. Dėlto organizacijos yra prašo
mos atsinešti mirusiųjų savo narių sąrašą,
kad, jei nori, galėtų paskaityti per Mišias
"mirusiųjų prisiminimo" metu.

modistę SOFIJĄ MISIUKĄITĘ dar kar
Programoj numatyta: Pradžia 16 va
tą atšvęsti draugės ir taurios patriotės
gimtadienį.
» landą:
- Asperges: vandens pašventinimas,
Modistė Sofija yra gan žymi mūsų
pašlakstymas ir krikšto pažadų atnauji
tautietė, daug nusipeinusi ypač savo mo nimas,
deliavimo mokykla Bjiti Retiro rajone,
v- Istorinė Lietuvos Krikšto litanija,
kur jau keletas desėtkų metų vadovauja
- Kalėdaičių (plotkeliųi pašventini
būriams kandidatų, norinčių tapti mo
mas,
distėm bei modistais.
— Mišios (su giesmėm),
Tarp svečių matėsi daugiausia lietuvių,
— Suneštinės vaišės, pasižmonėjimaš.
tačiau buvo ir vietinių.
Iš Amerikos gauta Krikšto Jubiliejaus
Pasivaišinta, padainuota, palinkėta dar
ilgų darbingų metų mūsų veikliajai modis vėliava.
Pamaldų pradžioje ar per aukojimą
tei ir tautinės bei religinės mūsų koloni bus galima uždegti žvakutę prisiminto as
jos veiklos pastoviai palaikytojai.
mens vardu.
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
VILA ZELINOJE rengia Sv. Juozapo
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Bendruomenė. Prašoma pakvietimus įsi-..
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu
paštu.
____________ gyt i i š a n ksto.______

M I Š I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus
PIETŪS 12:30 vai. Jaunimo Namuose

LOTERIJA su originaliais tapytojų paveikslais
VILA

ZELINOJ-JAUNIMO

NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

