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U2 DALYVAVIMĄ RYGOS 
EMONSTRACIJOJ-MOBILIZUOJÀ

I KARIUOMENE
NewYorkas. Lietuvių Informacijos 

Centras praneša, kad karinis komisaria- jĮB| 
«as ima 29 m. amžiaus lietuvį j karinius 
apmokymus už dalyvavimu lapkričio 18 |gįši: 
5 Rygos demonstracijoj minint Latvijos 
nepriklausomybės šventę. Toks pats Iiki- 
įas gręsia ir jo 35 m. broliui kunigui, 

čia pateikiame pranešimą iš Lietuvos.
S.m. lapkričio 18 d. į Marijampolės, 

dabartinę Kapsuko, karinį komisariatą 
buvo kviečiamas atvykti Petras GRAŽU- > ’

IS, 1958 gimimo metų. Jis dirba Sasna
voj bažnyčios pagalbiniu darbininku. Tą 
į-ačią dieną j Alytaus karinį komisariatą 
<vietė atvykti Alytaus vikarą, kun. Anta
ną GRAŽULĮ, gimusį 1952 m. Matyt, 

eatsitiktinai pasirinko lapkričio 18-ąją 
Latvijos nepriklausomybės dieną, kad 
broliams sutrukdyti nuvažiuoti į Rygą, 
fačiau Petras GRAŽULIS su Garliavos 
vikaru kun. Vytautu PRAJARA lapkri
čio 18 d. apie 11 vai. ryto Rygoje prie 
Laisvės statulos padėjo gėlių puokštę, ò 
1 karinį komisariatą nuėjo lapkričio 20 
d. Jam liepė rašyti pasiaiškinimą kodėl
jis neatvyko lapkričio 18, bet GRAŽU-
LIS Petras atsisakė. Tada jam pranešė, 
kad nuo lapkričio 27 d. jį ima į karinius 
apmokymus, o kun; Antanui GRAŽU
LIUI kariniame komisariate Alytuje lie
pė pasitikrinti sveikatą. Po patikrinimo ‘ 
pranešė, kad jis yra tinkamas karo tarny
bai ir bet kokiu metu gali būti paimtas 
kariniams apmokymams. Sasnavos kle
bonas, pas kurį dirba Petras, kun. Albinas 
DELTUVA, parašė j karinį komisariatą 
raštą, kad jis Petro GRAŽULIO karinio 
apmokymo metu jam algos nemokės — 
temoka jie patys. O Petras GRAŽULIS 
parašė TSRS Gynybos Ministrui YAZO- 
VUI ir nuorašą Kapsuko miesto karinio 
komisariato viršininkui, kurį jau išsiuntė, 
atvirą laišką.

GRAŽULIO Petro Antano, 
gyv. Kapsuko rajone, Sas
navos kaime

Atviras laiškas
Artėjant Lietuvos nepriklausomybės 

septyniasdešimtmečiui, aš, GRAŽULIS 
Petras, Antano sūnus protestuoju prieš 
Lietuvos okupavimą, kurį dvieju grubi- 
kiškių valstybių — Rusijos ir Vokietijos 
atstovai, Molotovas ir Ribentropas, slap- 
tappasiraéé 1939 m., o 1940 m. okupa
vo Pabaltijy. Sis protestas yra plačiai iš
dėstytas 1987 rugsėjo 8 d. pareiškime, 
parašytame ir adresuotame šių dviejų

valstybių vadovams ir SNO pirmininkui, 
kurį pasirašiau ir aš. Protestuodamas 
prieš okupaciją, atšaukiu ir prašau laiky
ti negaliojančia priesaiką, kurią daviau 
tarnaudamas sovietinėje armijoje. Apmo
kymus, į kuriuos esu šaukiamas 1987 
lapkričio 27, vykstu kaip vergas, 
pavergtos tautos sūnus, kuris neturi tei
sės į laisvą apsis prendimą. Kategoriškai 
atsisakau:

1) Vykti į Afganistaną, nes šį karą 
laikau grobikišku.

2) Tarnauti Černobylyje, kadangi j 
ten įstatymiškai vyksta tik savanoriai.

Esu tikintis, todėl apmokymo metu ' 
reikalauju sudaryti sąlygas, kurių nebuvo 
tarnaujant privalomoje 2 metų karinėje 
tarnyboje.

1) Sekmadieniais ir šventadieniais iš
klausyti šv. Mišias ir neversti dirbti.

2) Skirti laiko ryto vakaro maldoms.
3) Nedrausti naudotis religine literatūra.
Tai yra Bažnyčios įstatymai, kurių pri

valau laikytis. Kviečiu visus geros valios 
žmones solidarizuotis su manimi ir pra-’ 
sau paremti malda.

Še. Tėvas JONAS—PAUSLIS II Romoje priimapanaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO
seimininės kilmės medV is jo giminaitésEUGENí JOS Keresevičienės. Salia jos Angelė Nelsienė

VILNIAUS SAUGUMAS: "VASARIO 
16-ĄJĄ JOKIOS DEMONSTRACIJOS

NEBUS"
NewYorkas. Lietuvių Informacijos 

Centras praneša, kad Vilniaus saugumas 
tardymo metu įspėjo Petrą Cidziką, daly
vavusį demonstracijoj Rygoje Latvijos 
nepriklausomybės dieną, kad panašus 
reiškinys Vasario 16-ąją Vilniuje yra 
griežtai draudžiamas. Cidzikui gręsia ir 
pakartotinas priverstinis psichiatrinis gy
dymas. Čia pateikiame pranešimą iš Lie
tuvos.

Lapkričio 20 d. į KGB rūmus buvo 
iškviestas Petras Cidzikas, KGB pulk. 
Cesnavičius jį barė, kad lapkričio 18 d. 
jis buvo Rygoje Latvijos nepriklausomy
bės šventėje. O labiausiai pyko, kad pa-f 
si kvietė Vasario 16-tai dienai į Vilnių už
sienio korespondentus. Pulk. Cesnavi
čius pakeltu tonu šaukė: "Lietuvos sau
gumo komiteto vardu griežtai tave įspė
ju: pasakyk Terleckui, Bogušiui, Sadū- 
naitei ir Cidzikui, kad Vasario 16-tąją 
Vilniuje jokios demonstracijos nebus, o 
tave jeigu reikės — pagydysim".

(LIC)

iŠ5G7žfs „.SPAUDOS MĖNUO 1987 m. lapkričio 23 d. ■ » • ■— ■
Sasnava SKAITYK IR PLATINK "MŪSL| LIETUVĄ"



2 , -MŪSŲ LIETUVA
.«.-H...........   -...................... ......................

Mindaugas Pleškys
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Leidinys buvo išleistas Lietuvoje 
1987 kovo 19. Straipsnyje "Sesi šimtai 
metu klupo..." sakoma, kad Kauno Ku
nigų seminarijos rektorius pranešė, jog 
jam esant Maskvoje pasitarimams buvo 
grasinama uždaryti seminariją dėl trijų 
priežasčių:

1. Dalis klierikų priklauso vienuoli
joms.

2. Seminarijoje veikiančios antitarybi
nės organizacijos.

3. Seminarijoje esanti gyva lietuviška 
dvasia.

Tikinčiųjųiieisėms ginti katalikų ko
miteto pogrindinė grupė parašė pareiški
mą M. Gorbačiovui, protestuodama 
prieš neapykantos kurstymą 600 metų 
Lietuvos krikšto jubiliejaus proga. Tame 
pareiškime sakoma, kad 1986 pradžioje 
"Tarybinė moteris" išspausdino V. Bal
kevičiaus straipsnį, kuriame sakoma, jog 
Kristus buvo nevedusios palaido gyveni
mo moters sūnus. Po Šiluvos atlaidų sa
vaitraštis Literatūra ir menas pavadino 
Mišių auką vieša girtuoklių reklama. 
1986 rugsėjo 30 Tiesa persispausdino 
Pravdos vedamąjį "Ugdyti įsitikinusius 
ateistus", kur religija vadinama melagin-
ga požiūrių sistema nuo pradžios, iki ga
lo. RRT įgaliotinis P. Anilionis, susikvie
tęs Lietuvos vyskupus, reikalauja, kad 
jie pasirašytų pareiškimą, remiantį Tary
bų Sąjungos politiką taikos klausimu. Pa
reiškime reikalaujama nutraukti Lietuvos 
vysktfpų terorizavimą, sustabdyti šmeiži
kišką propagandą, netrukdyti religinio 
auklėjimo vaikams ir jaunimui, paleisti 
įkalintus Lietuvos kunigus.

Kronika praneša, kad 1987 sausio 6 iš 
Mordovijos lagerio buvo paleistas vilnie
tis Vladas Lapienis. Kapienis atsisakė ra-

syti bet kokį ištikimybės pareiškimu so
vietinei valdžiai. Čekistus patenkino raš
tiškas žmonos prašymas paleisti vyrą dėl 
blogos sveikatos. 1987 sausio pabaigoje
iš Mordovijos kalėjimo ligoninės buvo iš
leistas Liudas Dambrauskas. Tą patį mė
nesį iš tremties Magadono srityje grįžo 
Antanas Terleckas. Iš Vilniaus saugumo 
izoliatoriaus buvo paleistas Algirdas Pa
tackas.

1987 vasario 5 iš Mordovijos lagerio, 
atlikęs 7 m. bausmę, į laisvę buvo paleis
tas Vytautas Skuodis. Skuodis atsisakė 
pasirašyti pasižadėjimą ateityje nepažei
dinėti tarybinių įstatymų. Jis sutiko pasi
rašyti po saugumiečių parašytu tekstu: 
"Prašau išleisti į JAV, įstatymų nepažei- 
dinėsiu". Šiuo motu V. Skuodis su šeima 
yra Amerikoje.

Kronikos žiniomis, 1987 vasario 11 iš 
Permės lagerio į Vilniaus saugumo izoliat 
torių buvo atvežti kunigai Alfonsas Sva
rinskas ir Sigitas Tamkevičius. Iš jų reika
laujama rašyti prašymus paleisti į laisvę 
ir prisiekti ateityje būti ištikimais sovie
tinei valdžiai.

Gintautas Iešmantas, kuris nuteistas 
kartu su Vytautu Skuodžiu, iš tremties 
parašė laišką Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui. Laiške jis sako, 
kad reikalavimas rašyti pareiškimą, pra
šant atleisti nuo tolimesnio baudos atli- 
kinio, prieštarauja tiesos ir teisingumo ‘ 
principams ir neatitinka persitvarkymo 
dvasiai. Gintauto Iešmanto nurodyti fak
tai nepatenkino LTSR prokuroro, kuris 
atsisakė peržiūrėti bylą. Jo esminiai įsi
tikinimai yra išreikšti šioje laiško ištrau
koje:
" Ir dar. Apie mane buvo skleidžiama 

prasimanymai, kad aš esąs neva 'buržua
zinis nacionalistas", kalbėjau apie Lietu
vos atplėšimą nuo Tarybų Sąjungos ir 
pan. Bet ir teisme, ir visur kitur buvo
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nutylima, kad aš rėmiausi Konstitu» 
teise bet kuriai sąjunginei respublika 
stoti iš TSR. Dar daugiau, — aš buvau 
teisiamas už tai, jog .tikėjau, kad tokia 
teisė egzistuoja ne popieriuje kaip masa 
las ar apgaulė, bet kad galima norėti ją 
įgyvendinti tikrovėje. Ir įgyvendinti ne 
siekiant atkurti kažkokią mitinę praeitį., 
bet žengiant j priekį socializmo pagrin 
du. Taigi ne aš pažeidžiau Konstituciją, 
o tie, kurie mane suėmė, kaltino, teisė. 
Tariamajame mano nacionalizme yra 
daugiau internacionalizmo, negu žo
džiuose ir veiksmuose tų, kurie puikiuo 
jasi esą nacionalistai, iš tikrųjų gi [tvirti 
na melą ir veidmainystę. Internaciona
lizme beatodariškas lankstymasis 
pašalinėms jėgoms, jų valios vykdymas, 
o bekompromisinis rūpinimasis savo tau 
tos reikalais, nepažeidžiant kitų tautų 
troškimų. Taip, aš nebijau to pabrėžti, 
aš buvau ir esu už tai, kad Lietuva išsto 
tų iš TSRS kaip atskira socialistinė valst 
tybė. Tai šventa ir jokiais veidmainin
gais išvedžiojimais neužginčijama kiek
vieno Lietuvos gyventojo teisė. Ir aš esu 
įsitikinęs, tai patvirtina 'arptautinė ir vi
daus padėtis, kad toks žingsnis patarnau 
tų ir socializmo, ir taikos interesams, 
tikrajai tautų draugystei. Kas meta į ma 
ne akmenį už siekimą įtvirtinti amžiną 
lietuvių tautos svajonę, tas stoja prieš 
vieną ir antrą".

Gorbačiovo "atvirumo" politika, atro 
do, dar nepasiekė Lietuvos, nes kratos 
ir tardymai tęsiasi toliau. 1986 lapkričio 
18 Kaune buvo padaryta krata Algirdo 
Patacko uošvės Miliūnienės bute. Krata» 
vadovavo KGB majoras Vidzėnas. Kra
tos metu buvo paimta rašomoji mašinė
lė ir keli egzemplioriai straipsnio "Esmi
nis baltų religijos struktūrinis ženklas". 
Po kratos Miliūnienė buvo nuvežta į sau
gumą ir ten tardoma. 1986 lapkričio 4 
buvo tardoma Algirdo Patacko žmona 
Nijolė Patackienė. Ją tardė saugumietis 
Stepučinskas. Jis nirėjo sužinoti, ar ji
pažįsta Jūratę Banevičiūtę, Arūną Reka
šių, Liudą Simutį, Povilą Butkevičių. 
Saugumietis dar domėjosi, ar nematė lei
dinių "Ethos" ir "Lietuvos ateitis". Al
girdo Patacko tėvas Antanas Patackas 
1986 lapkričio mėnesį buvo tardomas 
net keturis kartus. Ruošiant Algirdui 
Patackui bylą, saugumas atliko apie 100 
tardymų. Už netinkamus "reikiamus" 
parodymus Algirdo Patacko byloje iš 
mokslinio bendradarbio pareigų buvo 
pašalintas Čiurlionio dailės muziejaus 
darbuotojas Petras Kimbrys. Likus sa
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vaitei iki teismo, 1987 vasario 4 Algirdas 
Patackas buvo paleistas iš kalėjimo. Pro
kuroras Bakučionis nurodė tokias prie
žastis: "Ryšium su pasikeitusiomis poli
tinėmis stygomis Tarybų Sąjungoje Al
girdas Patackas nėra kenksmingas visuo
menei...". |

I

1986 gruodžio 9 Vilniuje pas Vincen* 
ią Vertei kaitę buvo padaryta krata. Krat 
tai vadovavo saugumietis kapitonas A. 
t'idzėnas. Kratos metu buvo paimta 
daug pogrindžio leidinių ir elektrografi- 
Tiu būdu padaugintos išeivijoje išleistos 
knygos. Tekste leidinių pavadinimai yra 
išvardinti. Tą pačią dieną Vilniuje buvo 
padaryta krata pas Joaną Vertei kaitą, 
Vincentos seserį. Saugumiečiai paėmė ir 
negrąžino apie 750 katekizmų. 1986 
gruodžio 9 Vilniuje buvo iškrėstas Aldo
nos Matusevičiūtės butas. Kratos metu 
buvo paimta A. Maceinos "Niekšybės 
paslaptis" 200 egz. J. Girniaus "Tauta 
ir tautinė ištikimybė" tarp 500-600 eg
zempliorių. Knygos buvo padaugintos 
felektrografiniu būdu. Akylus skaitytojas 
pastebės, kad anksčiau tiek daug knygų 
egz. per kratas nepasitaikydavo.

Saugumas susidomėjo Gedimino Jakub
čionio veikla. Tuo reikalu 1986 gruodžio 
16 Vilniuje buvo tardoma Ineta Tamo
šiūnienė. Ji buvo tardoma KGB tardyto
jo Sakalovskio. Tą pačią dieną ir tuo pa
čiu reikalu Vilniuje buvo tardoma Jovita 
Niuviavaitė. Ją apklausinėjo čekistas Ka- 
lakauskas. Kapčiamiestyje 1987 vasario 
19 buvo tardomas Gintautas Sakavičius. 
Jj tardė Buzinskas ir prokuroro pavaduo
tojas Bakučionis. G. Sakavičius po ap
klausos protokolų nepasirašė. 1986 spa
lio 10 buvo tardomas Liudas Simutis. 
Saugumiečiai norėjo sužinoti, kaip jo 
laiškas, rašytas Lietuvos klierikams, pa
teko j pogrindžio leidinį Lietuvos ateitis 
Nr. 6.

Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatū- 
ros kunigai pasiuntė pareiškimą M. Gor
bačiovui. Pareiškime skundžiamasi, kad 
valdžia neleidžia naudotis informacijos 
’priemonėmis, persekioja kunigus, kurie 
moko jaunimą religinių tiesų, negrąžina 
tikintiesiems Vilniaus Katedros, šv. Kazi
miero bažnyčios Vilniuje, "Marijos tai
kos karalienės" bažnyčios Klaipėdoje. 
Pareiškimą pasirašė 108 kunigai.

Ą
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tiek draugams lietuviams, kaip brazilams, o ypač klientams,
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kioske ir Bazare "SVEIKAS"

Knygutės kaina Cz,30,00. Nuolaidos perkant didesniais kiekiais.

Kun. Antanas Šeškevičius ir Gargždų 
parapijos tikintieji parašė pareiškimą, 
protestuodami prieš J. Surplienės straips
nį "Niekam nevalia pažeidinėti įstatymų" 
Straipsnis buvo išspausdintas Bangos 
laikraštyje. Tame straipsnyje Surplienė 
kaltina kun. Šeškevičių ir tikinčiuosius 
už laidotuves ir vaikų ruošimą išpažin
čiai ne pagal įstatymus.

Kun. Antanas. Gražulis iš Alytaus pa
rašė pareiškimą M.Gorbačiovui 1987.01. 
29, protestuodamas prieš persekiojimą. 
Saugumas įrengė klausymo aparatus jo 
name ir seka jo judėjimą.

1987 rugpiūčio 18 Šiaulių miesto 
liaudies teismas nubaudė Žarėnų-Latve-^ 
lių kleboną Algirdą Pakamanį 50 rub. 
administracine bauda. Kun. Pakamanis 
kaltinamas, kad per atlaidus be leidimo, 
nuvyko j Varduvą ir ten pasakė nereligi
nio turinio pamokslą. Kun. Pakamanis . 
atsisakė mokėti jam paskirtą baudą. Ne
galėdami išrinkti pinigų, teismo vykdyto
jai pasiėmė kun. A. Pakamanio automo
bilio "Moskvič" priekinio lango stiklą 
ir elektroninį laikrodį. Atrodo, kad kam 
nors tų daiktų reikėjo.

Marytė Gudaitytė parašė pareiškimą 
M. Gorbačiovui, prašantį leisti jai už
baigti mokyklą ir tapti medicinos seseri
mi. Ji 1985 kovo 27 buvo pašalinta iš 
"Kauno Prano Mažylio medicinos mo
kyklos" už kalėdinius sveikinimuis kuni
gams A. Svarinskui ir S. Tamkevičiui.

Kronikoje yra išspausdintas komenta
ras prieš Aldonos Svirbutavičiūtės straips
nį "Kronikos gimtadienio dieną", kuris 
pasirodė 1987.03.28 Komjaunimo tieso
je. Valdžia rado reikalą suardyti gimta
dienio šventes, nes susirinko apie 50 ti
kinčiųjų vaikų ir linksmybes pradėjo 
malda.

MARKSISTINĖ "KATEKIZACIJA"
Tokiu titulu O ESTADO DE S. PAU

LO (16/10/87) atspausdino kun. Pr. Ga
vėno perspėjimą apie "katekizaciją", ku 
rią ruošia Sovietijoj apsilankiusieji Boff 
as su sa vo ša i ka.

Pagal informaciją, kurią pateikia FO
LHA DE S. PAULO (24/9/87), Boff'o 
kelionė po Sovietų Sąjungą bus įrašyta 
j "video" juostelę ir pirmiausia pateikta 
"Kino ir Video Tarptautiniam Festiva
ly" Rio de Janeire, paskui "Naujo Lo
tynų Amerikos Kino Festivaly" Hava
noj, Kuboj, ir dar "parduotas Europos 
televizijos stotims". Visa tai, norint lap
kričio mėnesį, paminėti "Rusų revoliuci
jos 70-metj".

"Video kasetę" (45 minučių ilgio) 
ruošia "specialistai": frei Betto pristatys., 
frei Boff įkalbės, o São Bernardo do 
Campo Metalurgijos Darbininkų sindi
kato televizijos vedėja Regina Festa bei 
Komunikacijų kurso vedėjas USP univer
sitete prof. Luiz Fernando Santoro, ben
drakeleiviai, prižiūrės ir diriguos.

Kas gi įdomiau, tai kad šio "dokumen 
to" pagrindinė tema — "Religingumas 
Sovietų Sąjungoj, rodant kasdienio reli
ginio gyvenimo vaizdus, kaip antai: žmo
nės grūdasi į bažnyčias".

Taigi, Ab Oriente Lux. — Šviesa atei
na iš Rytų’ , . ■

Ir komunizmas nėra jau toks, baisus, 
ir iš religinio taško žiūrint, kaip jį sten
giasi "nupiešti" iš Sovietijos pabėgę "di
sidentai", kaip aiškina Boff'as.

Tai dar kitas marksistų išrastas būdas 
įsiskverbti į tuščias apsnūdusių Pietų 
Amerikos krikščionių galvas. Tai kaip 
tik konkretus pritaikymas Markso-Leni- 
no dėsnio, dėl kurio ateistai dar lig šiol 
kovojo. Religija yra liaudies (tamsuolių) 
opiumas. Kadangi religijos lig šiol nej- 
stengėm iš žmonių širdžių išrauti jėga, 
persekiojimu, bausmėm (religija vis gi
liau skverbėsi j masių gyvenimą), panau- 
dokim tą pačią religiją žmonių sąžinei 
dar giliau apmarinti. Ir tam kokia geres
nė galėtų būti priemonė, kaip pasinaudo
ti pačiais religijos atstovais — šiuo: atve
ju, vienuoliais?

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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POPIEŽIAUS

JONO PAULIAUS II 

APAŠTALINIS LAIŠKAS 
LIETUVOS VYSKUPAMS

ŠVENČIANT LIETUVIŲ TAUTOS « KRIKŠTO

600 METŲ JUBILIEJŲ
(Tęsinys iš pr. numerio)

Tuo pačiu metu vyskupas Valančius įsipa
reigojo atlikti sunkų ir labai svarbų religinės 
tautos sąmonės atnaujinimo darbą, slapta ir su 
didele rizika organizuodamas katekizacijos ir 
švietimo tinklą. Šalia savo motinų vaikai tada 
išmokdavo skaityti ir rašti, katekizmo tekstą 
panaudodami kaip elementorių. Vyskupo Valan
čiaus išminties ir didelės žmonių meilės, su kuria 
nuoširdžiai ir drąsiai bendradarbiavo jūsų tėvai, 
dėka ir tais sunkiais laikais nežuvo Dievo žodžio 
sėkla, apie kurią vieningai telkėsi visa tauta.
10. Ateinančią birželio 28 dieną bus man 
didelis džiaugsmas iškelti į altorių garbę kitą 
labai garbingą Bažnyčios ir lietuvių tautos sūnų 
Dievo tarną arkivyskupų Jurgį Matulaitį, mirusį 
vos prieš 60 metų. Kaip tikras « Jėzaus Kristaus 
tarnas ir apaštalas » (2 Pt 1, 1) jis buvo Vilniuje 
toliaregis ir rūpestingas ganytojas visiems savo 
tikintiesiems net ir patiems tolimiausiems. Bū
damas ištikimas savo vyskupiškam šūkiui: « Nu
galėk blogį gerumu », jis savo ganytojiškoje tar
nyboje nugalėjo daug ir didelių sunkumų, tapda
mas « visų vergas, kad tik daugiau jų laimėtų » 
(1 Kor 9, 19) ir rūpindamasis tiktai Bažnyčios 
gerove ir sielų išganymu.

Su jo vaisinga bažnytine tarnyba lieka susi
jusi Įvairi pastoracinė iniciatyva, kurioje verta 
prisiminti pasauliečių apaštalavimo veiklą ir 
Bažnyčios socialinio mokslo paskleidimą. Šia ini
ciatyva jis pažadino tikinčiųjų atsakomybę, sie
kiant visa atnaujint Kristuje. Jo rūpesčiu, be to, 
buvo reformuota Marijonų vienuolija ir įkurtos 
dvi moterų vienuolijos: Nekalto Prasidėjimo Se
serys ir Eucharistinio Jėzaus Seserys.

Popiežiaus Pijaus XI paskirtas Lietuvos 
apaštaliniu vizitatorium, arkivyskupas Matulaitis 
ėmėsi darbo su didele išmintimi ir visu uolumu, 
taip kad netrukus apaštaline konstitucija « Li- 
tuanorum gente » (1926 balandžio 4 d.) buvo

AR ŽINOT E, KAD 
MUSU LIETUVA 
PARDUODAMA

V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 
AV. ZELINA, 8 3 1 ?
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galima įkurti Lietuvos bažnytinę provinciją. Ka
talikiškas gyvenimas gražiai suklestėjo, pasi 
reikšdamas katekizacija, dvasiniais pašaukimais, 
katalikų akcija, Evangelijos įkvėptais kultūri
niais darbais.

Geroji sėkla, su- tokiu dideliu uolumu 
paskleista arkivyskupo Matulaičio, atnešė šimte
riopų vaisių, ir Bažnyčia išgyveno naują pava
sarį. To negana, jis pats norėjo tapti tuo kviečių 
grūdu, kuris apmiršta žemėje, kad neliktų vie
nas, o galėtų duoti gausių vaisių (plg. J-n 12, 24).
Tai liudija jo žodžiai, kuriuos kaip dvasinį testa
mentą paliko savo dienoraštyje. Noriu juos šian
dien pakartoti drauge su jumis: « O Jėzau, leisk, 
kad aš pasiaukočiau tavo Bažnyčiai ir tavo krauju 
atpirktoms sieloms, kad gyvenčiau su tavimi, kad 
dirbčiau su tavimi, kad kentėčiau su tavimi ir, 
kaip tikiuosi, kad mirčiau ir karaliaučiau drauge 

• • 9su tavimi ».
11. Pagaliau, nenorėčiau praeiti tylomis pro 
tuos gausius jūsų žemės sūnus ir dukteris, kurie 
per šešis šimtmečius atvirai ir drąsiai išpažino 
« Krikštu » gautąjį tikėjimą, kurių jokie, net 
sunkiausi bandymai neįstengė atskirti nuo Jėzaus 
Kristaus meilės (plg. Pom 8, 35). Tai vyskupai, 
kunigai, vienuoliai ir vienuolės, katekizmo mo
kytojai ir paprasti tikintieji, kurie iškentė paže
minimus, diskriminaciją, kankinimus, ne kartą 
persekiojimus, net tremtį, kalėjimus, deportaciją 
ir mirtį, « džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo 
užsitarnavo panieką » (Apd 5, 41).

Jie yra liudytojai tos dieviškosios malonės, 
kurią Viešpats yra pažadėjęs savo Bažnyčiai, kad 
« tarp bandymų ir sielvartų dėl žmogiškojo silp
numo nesusvyruotų jos tobula ištikimybė, kad 
ji visada liktų verta savo Viešpaties sužadėtinė 
ir su Šventosios Dvasios pagalba niekada nesi
liautų savęs tobulinti, kol per kryžių pasieks 
negęstančią šviesą ».10 Per juos Šventoji Dvasia 
kalbėjo ir kalba jūsų bendruomenei ir visai šven
tajai katalikų Bažnyčiai. Jų kryžius, kurį priėmė, 
vienydamiesi su atperkančiąja Kristaus kančia, 
yra tapęs malonės ir šventumo versme.

Tai išpažinėjų ir kankinių rinktiniai būriai, 
už kuriuos šiandien jūs su teisėtu džiaugsmu ir 
pasididžiavimu dėkojate Viešpačiui. Raginu jus 
ir jūsų tikinčiuosius mokytis iš jų šviesaus pavyz
džio. Jų pavyzdys visus tepaskatina vis su tvir
tesniu įsitikinimu ir nuoseklumu gyventi pagal 
savo tikėjimą, vis uoliau apaštalauti, vykdant 
žmonių meilės darbus, vis gyviau ir sąmoningiau 
atsiliepti į Dievo valią, kuri kiekvienam apsi
reiškia gyvenimo pašaukime ir kasdieninėse 
pareigose.

■- '9;.. (Bus daugiau)
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ŽMONIJOS KILMĖ
Darvinistai ir materialistai žmoni

jos kilrnės teoriją sukūrė pagal mecha
nikos principus. Pagal juos žmonija 
ystėsi per tris laipsnius. Pirmiausia 

naši rodė ant žemės beždžionžmogis, 
paskui pasirodė Neandertalio žmogus, 

pagaliau protingas žmogus. Medžia
gos evoluciją apsprendė tokie fakto- 
-ai, kaip organizmo vystymasis, gy

venimo sąlygų keitimasis ir aatūrali 
trenka. Šios priežastys veikė atsitik

tinai be jokios orientacijos j bet ko
kį tikslą.

Tačiau didžiuma mokslininku atme
ta šią trijų laipsniu teoriją, nes ji ne
atsako rimtu ir objektyvių studijų re
zultatams. Mokslininkai išeina iš to 
fakto, kad tarpledinėje epochoje drau
ge su beždžionių skeletu likučiais yra 
randami ir žmogaus. Tas rodo, kad 
nebūta kokios nors pereinamos for
mos iš beždžionės j žmogų, iš žemes
nės rūšies j aukštesnę, bet tik kompli
kuota koegzistencija įvairių gyvių gru
pių, kuriu vienos turėjo beždžionės 
charakteristiką, kitos — žmogaus.

Dėl medžiaginiu jėgų, kurios prisi
dėjo prie žmogaus išsivystymo, moks
lininkai taip pat turi rezervų. Guvy 
organizmų sudėtis yra labai kompli
kuota, bet daugelio organų glaudus 
bendradarbiavimas yra ženklas, kad 
gamtoje yra tikslingi procesai, taigi ir 
priežastingumo dėsnis. Tačiau tas prie
žastingumas nėra absoliutus, o tik re
liatyvus, negyvos būtybės vystimosi 
procese veikia ir atsitiktinumas ir tiks
lingumas. Tačiau abu šie veiksniai 
yra palenkti vienam ir tam pačiam 
efektui. Paimkime gėlių apdulkinimą, 
kurj atlieka bitės. Atsitiktinai bitė nu
tupia ant žiedo, nesąmoningai perne
ša dulkes kitam žiedui, ant kurio ji 
atsitiktinai nutūpė vėjo nublokšta. 
Žiedo apvaisinimas įvyko be veikian
čiu priežasčių kokio nors išankstinio 
koordinavimo. Žiedas su savo spalva, 
kvapu, struktūra ir bitė su savo svo
riu, instinktu prisidėjo prie bendro 
efekto — žiedo apvaisinimo.

Arba paimkime akį. Joje yra 16 
skirtingu dalių, kurios yra reikalingos 
matymui. Akį sudaro trys poros mus-

u'

D

BAZAR SVEIKAS APRESENTA:
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kuly, kurie leidžia akiai judėti. Akieą 
judrumas yra toks didelis, kadį ji gali 
pagauti net 100.000 atskirų skirtingų 
objektų. Akies kristalas yra 4 mm 
storumo, 9 mm diametro, sudėtas iš 
2,200 plokštelių. Akles lėlutės išsiplė
timas ir susitraukimas svyruoja tarp 
19 ir 33 vadinamų dioptrijų.

Taigi galimybė, kad toks sudėtingas 
organas galėjo susiformuoti atsitikti
nai, yra nesąmonė. O ką jau kalbėti 
ne apie vieną, o ištisą eilę organų, vi
są žmogaus kūną, kuriame yra tiek 
daug įvairiu sistemų, organų, narių? 
Taigi mokslas su pagrindu sako, kad 
visa ta evoliucija yra tikslinga, turinti 
ypatingą paskirtį.

Ar yra esminis skirtumas tarp gy
vulio ir žmogaus? Materialistai teigia, 
kad žmogus visoje eilėje evoliucinių 
fazių yra zoologinė būtybė, kad ji 
darbo ir socialiniu gyvenimo sąlygų 
įtakoje yra žymiai pakitėjusi. Bet 
toks žmogaus išsivystymo supratimas 
yra reikalingas įrodymų, ko materialis
tai nepajėgia padaryti.

Darbo įtaka kaip tik rodo priešin
gai. Darbas juk yra žmogaus veiksmas 
nukreiptas j tam tikrą tikšlą; darbo 
procese žmogus keičia gamtinę medžia
gą ir ją panaudoja savo medžiaginiams 
ir kultūriniams poreikiams. Bet kiek
vienas veikimas, nukreiptas j tam tik
rą tikslą, siekimą, yra .ne kas kita,kaip 
protingas veikimas. Reikia tik prisimin
ti, kad arklys jau 5.000 metu yra 
žmogaus bendradarbis įvairiose gyveni
mo Šakose. O tačiau naujos gyvenimo 
sąlygos, kaip lygiai ir žmogaus pasi- 
naudojimas arklio naujiems uždaviniams,

nesužadina arklyje nė mažiausios 
binės kibirkštėlės, iš kurios būtų g 
ma suprasti, jog arklio veikime yra 
bent kiek proto veikimo. Arklys a; 
bet kuris kitas gyvulys nėra pajėgus 
išeiti iš ribų, kuriose patenkina tik s 
vo materialinius reikalus. Išauklėti ar 
ba pakelti gyvulį j aukštesnį kultūros 
laipsnį yra visiškai neįmanoma, nes 
gyvuliui trūksta supratimo. Tik žmc 
gus savo dvasia pakyla aukščiau prie 
Dievo. . J. V.

'Draugas",

Gaila tų dienų jaunųjų 
Kurios praslinko be naudos 
Gaila laikų praeitųjų 
Kurie negrjš jau atgalios.

Gaila darbų ir troškimų, 
Kurie sugriuvo kaip matai, 

■Gaila to užsidegimo, 
Kuris atšalo kaip ledai.

Gaila meiles tos tikriausios 
Kuri išnyksta kai perdegs 
Gaila kalbos nors geriausios 
Kurios nenor klausyti nieks.

Gaila paukščių nekaltųjų 
Kuriuos gal va nags sudraskyt 
Gaila ašarų karčiųjų
Kurių negal nieks sustabdyt.

Gaila motinos vargingos 
Kuriai atseina elgetaut, 
Gaila šeimos nelaimingos 
Kurių vaiks išein tarnaut.

3ši!&ĖSS5

Ona Janeckaité-PoHkaitiené
(V. Anastácio)

Bom Reti r■■ Rua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377
— São Paulo - Capital
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NEKALTOJI
• <

Marijos nekaltas Prasidėjimas - tai 
viena iš musu tikėjimo tiesu, švenčiama 
ir minima visos Kataliku Bažnyčios kas
met gruodžio 8 dieną, šios tikėjimo tie
sos iškilmingo paskelbimo4metinėse.

Pati sąvoka "Nekaltas Prasidėjimas" 
dažnai ne tik kitatikiu, bet ir pačiu kata
likų klaidingai suprantama. Nesumaištyt 
tina tai su Kristaus gimimu iš Nekaltos 
Mergelės Marijos, kuri stebuklingu būdu 
pradėjo iš Šventosios Dvasios. Pati gi 
Marija buvo pradėta ir gimė natūraliu 
būdu iš savo žemiškųjų tėvų Jokimo ir 
Onos, kaip ir kiekvienas iš mūsų.

Nekalto Prasidėjimo esmė yra tame ,~ 
kad Marijos siela nuo pat pirmo savo bu
vimo momento buvo pripildyta pašven
čiamosios malonės ir tuo būdu apsaugo
ta nuo gimtosios nuodėmės.

Per eilę šimtmečių prieš Kristaus gimi- nys, kurie laikomi nepilno proto, irgi 
mąsto, nors gal daugumai jų galvosena ir 
mintys atrodo keistos ir nepriimtinos.

Tačiau kaip dažnai ši galinga žmogaus 
pajėga yra piktnaudojama ar bent nepil
nai geram naudojama. Nežiūrint ką žmo
gus bedarytų, kuo bebūtų užsiėmęs, jo 
mintys nuolat plaukia viena po kitos, 
keičiasi, grįžta kitoj formoj ir vėl pranyks-

mą pranašai buvo skelbę ir visi nekan
triai laukė Išganytojo. Suprantama, tad 
žydų tautos merginų veržimasis moterys
tėn su neslepiama viltimi tapti Atpirkė
jo motina. Jos liūdnos ir nepatenkintos 
likdavo, kai gimdavo mergaitė — juk pra
našų aiškiai nusakoma, kad Išganytojas 
bus sūnus.
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už STEFANIJĄ SALDIENĘ 
mirties metinių progp

bus atlaikytos gruodžio 6 dieną, 17 vai. žv. Kazi
miero parapijos koplyčioje.

Kviečiame gimines ir pažįstamus gausiai
dalyvauti. Saldžių šeima

Tos žydų tautos dukros, taip besiver
žiančios moterystėn, būtų pražiopsoju
sios Ižai jo prnašystėj išreikfa sąlyga, kad 
Išganytojo - Emanuelio motina bus mer
gelė. Ir dabar kaimynu žmogiškos, kūniš
kos akys naujagimėj Marijoj nepajėgė 
įžvelgti jos kilniausios paskirties, jos sie
los nepaprasto grožio ir skaistumo, jos
nekalto prasidėjimo.

t

Niekas kitas iš žemės vaikų neturėjo 
ir neturės Nekalto Prasidėjimo privilegi
jos ir kitų malonių tokio aukšto laipsnio.
Tačiau kiekvienas ir kiekviena, naudoda
masi tomis malonėmis, kurios jam ar jai 
yra suteikiamos, gali taip pat savo laisvos 
valios bendradarbiavimu pasiekti aukštą 
šventumo laipsnį šioje žemėje, ir taip pat 
atitinkamą amžinosios laimės ir garbės 
laipsnį danguje.

MINTYS IR MALDA
Stebėtina minčių daugybė kasdien 

pralekia pro mūsų galvą, ir taip nuolat, 
kasdien, net ir iki vėlyvo amžiaus. Gal 
jau reumatizmo, polio ar kokios kitos li
gos prispaustas ligonis negali pajudėti 
nuo savo kėdės ar lovos, bet vis dėlto jo 
mintys gali pasiekti tolimiausius kraštus 
greičiau negu galingosios rakietos. Nėra 
nei laiko, nei vietos ribų žmogaus minčiai.

Ar esate kada nors stebėję savo mintis 
ir galvoseną? Nuostabus dalykas — juk 
visada ką nors galvojame arba mintijame. 
Ir kaip kiekviename arbūze rasime sėklų, 
taip lygiai aišku, kad kiekvienoje galvoje 
pilna įvairių minčių. Net ir tokie asme- 

ta. Ir tai nėra blogas dalykas savyje — tai 
juk musų dvasinė galia, gerojo Dievo do
vana. Tik priklauso nuo mūsų kaip mes 
ta dovana, ta savo dvasine galia naudoja
mės. Ar randa ten vietos mintys ir apie 
Tvėrėją, ar tik apie kūrinius? Kaip daž
nai tam minčių sūkury prisimename Die
vą ir paverčiam tai ramia malda?

Malda turėtų būti mūsų gyvenimo pa 
grindų, nes juk esame pašaukti Dievo,ir 
artimo meilės, gi malda - tai gražiausia 
meilės išraiška.

Vyturys
"VISKO PILNA"

Klevelando dienraštis "The Plain Dea
ler", 1983 m. liepos mėnesį, paskelbė 
lietuvių kilmės žurnalisto Thomo J. Bra
zaičio įspūdžių aprašymus apie jo kelio
nę po Sovietų Sąjungą ir Lietuvą.

Jis prideda savo įspūdžius septyniais 
Sovietų Sąjungos gyvenimo paradoksais, 
kurie šiek tiek anekdotiškai pasirodo.

Jam pirmiausia krito akysna, kad So
vietų Sąjungoje "nėra nedarbo", bet nie
kas ir nedirba" (t.y. nedirba kai reikiant, 
sąžiningai, sparčiai)...

"Nors niekas nedirba, bet Planas vi
suomet išpildomas..."

Nors "Planas visuomet išpildomas, 
bet nieko (ar beveik nieko) nėra parduo
tuvėse".

Nors "nieko nėra parduotuvėse, bet 
namie ant stalo visko pūna" (žinoma, 
mielus svečius iš užsienio sutinkant arba

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
-RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

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

per šventes...
"Pilna ant stalų, bet niekas nėra paten

kintas" (tokiu gyvenimu)...
"Niekas nepatenkintas, o (kaip viešai 

prisiekdinėja) visi pasiryžę mirti už tė
vynę"... r

Ir pagaliau septintasis paradoksas: "So
vietų Sąjunga myli ir gina taiką, bet ruo
šiasi karui ir Afganistane iš tikrųjų ka
riauja"...

(Iš Broniaus Railos knygos
"Tave mylėti tegalima iš tolo).

Už lietuvišką knygą ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas Ją 
nupirks.
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MŪSŲ ŽINIOS

JAUNIMO KONGRESAS IR 
SUREALIZMAS BENDRUOMENĖJE

Dažnai girdime, kad jaunimas nesido- 
n« lietuviškais reikalais ar veikimu. Taip 

uat dažnai kaltė yra mūsų pačių, vyres- 
•ųjų, vadovų ir organizacijų. Noriu pa

daryti konkrečių pastabų apie šitą daly-
• ir mūsų Bendruomenę.
Mano duktė Betina, po metų laiko
kleisto Vasario 16 gimnazijoj, grįžo į 

■<ao Paulo pilna lietuviško entuziazmo 
bandė įsijungti į lietuviško jaunimo 

likimą. Po beveik pusės metų praktiš
kai nieko nepasiekė, nes Jaunimo Sąjun- 
ųos veikimo.nėra, o j tautinių šokių gru
pes atrodo sunku jsiveržti.

Liktų dar Australijos Jaunimo Kong
resas, bet j tą irgi nėra priimama, dėl ko- 
•-ių tai formalumų, nes neįteikė laiku ra
inio ar ko nors panašaus. O kodėl? Mat 
mokėsi lietuviškai Vasario 16 gimnazi- 
jój tuo laiku. Didelis nusidėjimas.

Atrodo, kad pametame objektyvumą 
■t prasmę esmės dėl smulkmenų ir for
malumų. Yra aišku, kad į Kongresą turė
tų važiuoti geriausi jaunimo atstovai, 
žiūrint iš lietuvybės taško, o ne dėl ko
kių kitų priežasčių. Tai yra esmė, o ne 
kokie tai ribojimai laiko ar rašinio įteiki
mo, ar dar kas anksčiau ar vėliau užsira
šė. Mūsų Bendruomenės vadovai atrodo 
kartais galvoja ar daro nutarimus varto
dami labai mažą mastelį. Vienas pavyz
dys: dalyvavau viename neseniai įvyku
siame Bendruomenės Tarybos posėdyje', 
kuriame buvo nemažai kalbėta apie pa
silinksminimų rengimą dėl lėšų telkimo, 
bet nieko apie ką jaunimo atstovai kal
bės ar siųlys, ar svarstys Kongrese, ar ko
kios jų mintys dėl lietuvybės ir Lietu
vos. Viskas įrodo, kad iš tikrųjų yra ren
giamasi turistinei kelionei, nes kaip sa
kiau, nėra atstovų susirinkimo^endravi- 
mo su Bendruomenės Valdyba ar Tary
ba ir tik kalbamasi apie pinigų surinki
mą ir kiek Amerikos lietuviai pridės tų 
pinigų.

Yra tikras absurdas, kad Amerikos 
Bendruomenė turės finansuoti bent dali
nai keliones kai kurių atstovų, kurie be
veik ar visiškai nekalba lietuviškai ir ku
rių lietuvybės supratimas yra gal tik da
lyvavimas tautiniuose šokiuose.

nio veikimo našta? Aišku, jis negalėtų

POSTO DE SERVIÇOS

SOUZA.
Rua Voluntários da Pátria, 1275 
Santana Tel. 290-4899

( Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759Ü
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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Grįžtant prie pradinio pavyzdžio (ir 
ne todėl kad yra mano duktė) Betina tu
ri kvalifikacijų, kurios turėtų turėti svo
rio Jaunimo Kongrese. Yra universiteto 
studentė, kalba lietuviškai ir visiškai lais
vai angliškai (nes baigė amerikonų High 
School), išbuvo vienus metus Vasario 16 
gimnazijoj, kur pažino ir bendravo su 
jaunimo atstovais iš svarbiausių lietuvių 
bendruomenės centrų pasaulyje, lankėsi 
Lietuvoj, turėjo kontaktą su Lietuvos 
"disidentais", turi ryšius su Pasaulio Lie
tuvių Centru, dirbo prie propagandos 
skleidimo ir laiškų rašymo dėl Lietuvos 
dvasios kalinių išlaisvinimo ir t.t. (įdo
mu, kad čia niekas nesidomavo tokiais 
dalykais — visi buvo užimti "fantų" parr 
davimais).

Bet mūsų Bendruomenės vadovų "pla
čioje" perspektyvoje tur būt tas neturi 
jokio svorio, nes ji neparašė rašinio nu
statytu laiku. Kiti parašė rašinį, bet gal 
nekalba lietuviškai ir gal silpnai angliš
kai, niekad nebuvo Lietuvoj, nelankė 
lietuviškos gimnazijos, niekad negirdėjo 
apie Petkų, bet tas nesvarbu, nes kelio- 
neyra turistinė ir jie važiuoja į Australi
ją, dargi iš dalies Amerikos lietuvių su
mestais doleriais.

Noriu pasakyti, kad nebandau primes
ti idėją kad kas nors turėtų užleisti vietą 
Betinai, bet esminis dalykas yra, kad 
Betina yra teoretiškai kvalifikuota ir tu
rėtų dalyvauti Kongrese. Jeigu turėtume 
kiek platesnę galvoseną, galėtume pasiųs
ti ir vieną atstovą daugiau negu nustaty
tus septynius ir nemanau, kad Kongresas 
to nepriimtų, jeigu būtų tinkamai prob
lema išaiškinta. .

įkrenta mintis, be jokio prilyginimo, 
kaip būtų jeigu čia turėtume neseniai at
važiavusį Lietuvos jaunuolį su resistenci- 

šinio ar čia nebuvo užsirašymo laiku. 
Juokinga ir taip pat surealistine aplinka 
mūsų Bendruomeneje.

Objektyviai analizuojant lietuvybės 
svarba, o ne asmeniškus prioritetus, jeigu 
atsirastų geresnis ar svarbesnis atstovas 
net paskutinę minutę, jis turėtų atstovau
ti Brazilijos jaunimą Kongrese, o ne Beti
na. Yra absurdiška, kad vadovai to nesu
pranta ar nenori pramatyti.

Štai konkretus pavyzdys, kad galima 
lengvai atstumti jaunuolį nuo lietuviškos • 
veiklos, nes atvežtas lietuvybės entuziaz
mas iš Lietuvos ir Vasario 16 gimnazijos 
vargiai išsilaikys tokioje situacijoje iki ki
to Kongreso. O paskui girdėsime Bendruo
menės vadovus skundžiantis dėl intereso 
stokos jaunimo tarpe. Atsakomybė dėl 
tokių situacijų yra mūsų visų, bet dau
giausiai, žinoma, Bendruomenės vadovų, 
kas beveik ribojasi nusikaltimu prieš lie
tuvybę. Mūsų yra dar per mažai, kad ga
lėtume praleisti tokias progas įkinkyti 
jaunimą j lietuvišką veiklą. Kiekvienas lie
tuvis yra svarbus (gi mūsų yra taip mažai), 
o ypatingai tas kuris domisi Lietuvos 
laisve.

Inz. Gražvydas Bačelis

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML

Algirdas BUTVYDAS 
Lidia SAKAVIČIUS 
Sonia MIŠKINIS
Aleksandras BAGDONAS

Cz. 700,00
Cz. 500,00
Cz. 1.000,00
Cz. 500,00
Cz. 1.000,00
Cz. 500,00
Cz. 500,00

Cz. 1.000,00 
Cz. 500,00 
Cz. 500,00 
Cz. 400,00

Vytautas-Audra VOSYLIUSCz. 1.400,00 
Albina VASILIAUSKAITĖ 
Ana L. T. MASIENÉ 
Liudas BENDORAITIS 
Gražina BOLECKIS 
Daiva SIPAS-SIQUEIRA 
Adolfina PETKEVIČIUS 
Aloyzas RACKEVlClUS
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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MŪSŲ ŽINIOS
KYLA VISOS KAINOS 

. . BRANGESNĖ "MŪSŲ LIETUVA"
Sis "ML" numeris skaitytojus pasieks 

su nauja kaina. Kodėl nelauktam Nauju 
Metu kainoms pakelti? Kadangi kaip 
tik šiom dienom vėl pabrango paštas ir 

‘ buvo "išlaisvintos" kainos taip ir spau
dos medžiagų kainos pakilo. Musų Lie
tuvos metinė prenumerata nuo gruodžio 
1 dienos yra Cz.800,00, atskiro nume

Mf

0

.. NR. 48 (2033) 1987.X 11.3

Sio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS^
KAZIMIERAS BACEVIČIUS

a. a. žmonos VERONIKOS
mirties metiniu proga (gruodžio 8 d.).

Širdingai dėkojame nenuilstamam "ML" skaitytojui 
už paramą spaudai ir pagarbiai prisimename velione 
Veroniką Bacevičienę. Administracija

ODMFCl

«tea* 0
rio kaina Cz.20,00, Garbės laida Cz. 
1.200,00, skelbimu stulpelio 1 cm. 
Cz.50,00. -

Mes tikimės kad skaitytojai supras 
šių pakėlimų reikalingumą ir atsilikę sko
lininkai užsimokės prenumeratą. ML 
vargais negalais is’gyveno beveik 40 me
tų, tai būtų graudu leisti jai "taip jaunai" 
numirti.

ML Administracija

PLATINAMI SPAUDOS PIETŲ
B I L I ETAI

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.

KALĖDŲ EGLUTĖ
B. Liet. B-nė šiais metais rengia Kalė

dų Eglutę lietuviu vaikams ir anūkams. 
Programą išpildys Lietuviškos mokyklos 
mokiniai.

Šventė įvyks gruodžio mėn. 20 d. 16 
vai. Jaunimo Namuose V. Zelinoj. Jau 
pažadėjo atvykti Kalėdų Senelis.

Visuomenė taip pat kviečiama pasižiu
rę tiprogramos. Įėjimas laisvas.

metine

M I S I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus 

PIETŪS 1230 vai. Jaunimo Namuose 
LOTERIJA su originaliais tapytojų paveikslais 

VILA Z E L I N OJ - JAUN I MO NAMUOSE 

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

SPAUDOS ŠVENTE
GRUODŽIO (DEZEMBRO) 13 D.

GRUODŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šj mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
03/12 — Justino J. Žvingila 
03/12 — Jonas Sepetauskas 
04/12 — Bruna Yolanda Pjevac 
05/12 — Daniela Maria Siaulys 
05/12 — Nilza Guzikauskas 
05/12 — Antonio Luiz de Abreu

Carvalhos
07/12 - Janete Neumantas Neumanas

1 GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai isttsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras R u-pasiųsti paprastu 
ptfti.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
PER "MUSU, LIETUVĄ"

Pagal jau įsigaliojusį gražu paprotį, 
daug kas sveikina gimines, draugus, ar kli
entus per "Musu Lietuvos" kalėdinį nu
merį. Šiemet kalėdinis ir kartu siu metu 
paskutinis ML-vos numeris išeis su gruo
džio 17 dienos data. Sveikinimu tekstus

09/12 — Jenny Marcinkevičius Bumbles ir jų dydį prašome redakcijai įteikti iki 
16/12 — Alberto Lipas 
16/12 — Vaclovas Laurinaitis 
20/12 — Marcos Sauka 
20/12 — Rogerio Paodzuenas 
20/12 - Lidija Idika 
22/12 — Izabel Seliokas' 
23/12 - João Carlos Magila 
23/12 — Jonas Šapokas 
29/12 — Helena Ostranski Kučinskas 
30/12 — Anna Godliauskas 
31/12 — Mare Jovaiša 
31/12 - Rosmarli Ąžuolas

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

• Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos

gruodžio 7-tos dienos.
M Eva turi dar kitą pasiūlymą: vietoj 

kalėdiniu korteliu siuskite savo draugams 
ir ypač klientams lietuviškų kalėdiniu pa
pročių k/iygutą portugalų 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. 7elinos spaudos kioske.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
VILA ZELINOJE rengia Sv. Juozapo 

Bendruomenė. Prašoma pakvietimus įsi
gyti iš anksto.
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