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UJSITIKIMAS SU DOM LUCIANO
Brazilijos Vyskupų Konferencijos ' 

JNBB) pirmininkas, Dom Luciano, 
n kęs is Lietuvoj, turėjo tuoj išvykti į 

vyskupų Sinodą Romoje. Ir iš'ten grj- 
;risį vis buvo sunku pasivyti. Tačiau 
lapkričio 28 kun. Pr. Gavėnui teko su 
įuo susitikti, nors trumpam ir ant grei
tųjų.

R e I i a c i j a Popiežiui

Dom Luciano turėjo progos gan pla
čiai pristatyti Popiežiui kelionės patir
tis ir nušviesti padėti Sovietijoj, ypač gi 
Lietuvoj. (Ką konkrečiai Popiežiui pa
pasakojo, ko mes dar nesam iš jo girdė
ję, trumpu laiku neteko sužinoti ir iš
klausinėti; laukiama kitos progos). 
"Popiežius liko labai patenkintas; ir ska
tino panašias keliones tęsti", sakė Dom 
Luciano.

Vilniaus "Gimtasis Kraštas, organas 
kultūriniams ryšiams palaikyti su užsie
nio lietuviais", 1987/10/7 dienos laidoj 
informavo apie "Brazilų dvasininkus 
Lietuvoj" ir perdavė interviu su Dom 
Luciano (su nuotrauka). ML-vos per
spausdinta informacija buvo perduota 
ir vyskupui Dom Luciano.

Gi Dom Luciano savo ruoštu Romoj 
rodė Sinodo nariams iš Lietuvos — arkiv. 
L. Paviloniui ir vysk. J. Preikšui— brazi
lų spaudos informacijas apie "religinę 
laisvę" Lietuvoj ir São Paulo lietuvių 
reakciją.

Rožė iš Kauno
Dom Luciano karštai prisimena Lie

tuvą. Jis rugsėjo 26 rašė dienrašty FO- 
'LHA DA TARDE: "Negaliu užmiršti 
pamaldų Kauno katedroj rugsėjo 15. Ti
kėjimas spindėjo tūkstančių tikinčiųjų 
akyse. Ypač jaudino momentas, kai žmo
nės atėjo pasveikinti ir apkabinti svečių, 
prašydami palaiminimo. Kaip sulaikyti 
ašaras?* O dabar rodė rožės žiedo lape
lį, kurį nešiojasi visur su savimi, užrašų 
knygelėj: "Po Mišių prisiartino vienas 
vaikinas, sakydamas: Jei būtum anksčiau 
žinoję, visa katedra būtų buvus pilna 
jaunimo". Ir įteikė raudoną rožę.

Kas galit, praneškit tam Kauno jau
nuoliui, kad Brazilijos Vyskupų Konfe
rencijos pirmininkas visur nešiojas su sa
vimi tą rožės žiedlapi, prisimindamas 
Kauno — ir visos Lietuvos — jaunimą.

Laiškas Gorbačiovui
Brazilijos vyskupai, lankęsi Lietuvoj, 

parašė laišką Gorbačiovui. Jame ypač iš
kelia keturis dalykus: prašo grąžinti reli-_ dre lituano contesta Boff", divulgado

Minint Spaudos Mėnesį ir artėjantį "Musų Lietuvos 40 metų jubiliejų, prisimename 
vieną is’ pirmųjų laikraščio iliustratorių , dail. Vladze Stančikaitą-Abtaitieną ir čia 
dedame Jos nutaovta iliustraciją

giniam kultui meno galerija paverstą Vil
niaus katedrą, panaikinti "numerus clau- 
sus" kandidatams j kunigu seminariją, 
leisti tikintiesiems laisvai praktikuoti sa
vo tikėjimą, leisti atidaryti panaikintus 
moterų vienuolynus.

na edição de 24/09, de "O Estado de 
São Paulo". Será demonstração de res
peito aos leitores, a quem se deve ofere
cer dados capazes de possibilitar um juí
zo objetivo. Estou convencido de que 
a finalidade da imprensa católica não é 
condicionar e instrumentalizar os fiéis, 
mas esclarecê-los".

Dom Luciano taip pat žadėjo kalbėtis 
su žurnalo redakcija.

Vyskupo reakcija
Rašo Dom Manoel Pestana Filho, 

Anapolio (Goiás, vyskupas Pr. Gavėnui: 
"Parabéns pelo seu pronunciamento. 
Acabo de remeter à revista FAMI LIA 
CRISTÃ a carta em anexo. Veja se cria 
condições para que o seu artigo tambérrl 
seja publicado lá..." Ir FC žurnalo redak- Lietuvoj, o taip pat ir apie "Marksistine 
cijai rašo: "Em mãos o número de setem- katekizaciją", kurią Brazilijoj stengiasi 
bro de FAMILIA CRISTÃ, com o artigo 
de frei Boff, narrando sua visita à União 
Soviética. Espero de Vv.Ss. a honestida
de de publicar também, nas páginas da 
revista, o artigo de Pranas Gavėnas "Pa-

Lietuvos klausimas rr
CNBB —ėj

Apie "Dovydo" kovą su "Goliotu

pravesti frei Leonardas Boff, kun. Gavė
nas ir tiesioginiai informavo Dorn Lucia- 
ną Sinode, Brazilijos primą Salvadore - 
arkivyskupą Dorn Lucas Moreira Neves 
- ir Kuritibos arkivysk. Dorn Pedro Fe- 
dalto. Dorn Luciano is savo pusės paste-
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bėjo, kad mūsų straipsniai tilpę vietinėj 
spaudoj rado atgarsį ir Brazilijos Vysku
pų Konferencijos būstinėj, Brazilijoj.

Maldos Diena už Lietuvę
“Diena maldos už Lietuvę“ arba, tie

siog, kaip Kuritibos arkivyskupas, Dom 
Pedro Fedalto, vadina, “Dia da Lituânia“ 
jau įėjusi į brazilų tradiciją. S v. Tėvas už- 
gyrė Brazilijos Vyskupų Konferenciją 
už jos įvedimą (plg. Nuncijaus laišką 
CNBB pirmininkui, 1985.10.16), o Dom 
Luciano apie ją kalbėjo ir Kaune. Dabar, 
jau 1988 m. Liturginiam kalendoriuj — • 
Diretório Liturgico, birželio 12, sekma
dienį, pranešama: “Amanha, Dia de Ora
ção pela Lituânia e pelos países que so
frem restrição no exercício da liberdade 
da fé“.

Tinkamiausia, rodos — data — birže
lio 12, sekmadienis.

Tik reikia gerai pasiruošti, galimai visi 
dalyvauti, ir pravesti plačią propagandą. 
Juk vienintelis mūsų ginklas — plunksna, 
žodis, raštas.

Pats Dom Luciano siūlė ir patarė: Lie
tuvos Dienai atspausdinti lapelį su lietu
višku kryžiumi ir malda už Lietuvą, skir
ta padalinti visiems Brazilijos vyskupams.

SENATORIAI KREIPIASI ĮSHULTZĄ 
DĖL PABALTIEÕm TERORIZAVIMO

Rugsėjo 14 d. laiške, dvidešimt JAV 
senatorių kreipėsi į Valstybės departa
mento sekretorių George Shultzą su pra
šymu, kad jis per savo pasimatymus rug
sėjo 15-17 dd. Washingtone su Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministru 
Eduard Shevardnadze užprotestuotų re
presijas, taikomas prieš pabaltiečius, da
lyvavusius rugpjūčio 23 d. demonstraci
jose Vilniuje, Rygoje ir Taline. Senato
riai tą reikalu apibūdina kaip “kritiškai 
svarbiu žamogaus teisių klausimu“.

Laiške prisimenamos legalios, taikin-

gos Pabaltijo kraštų sostinėse įvykusios 
demonstracijos, kurių tikslas buvo pa
gerbti aukas nuo 1939 m. pasirašytos 
nacių-sovietų sutarties, privedusios 
prie tų kraštų prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Senatoriai atkreipia dėmesį į 
tai, kad demonstracijose dalyvavo maž
daug 10.000 žmonių ir, kad jos laiko
mos pačiais didžiausiais protestais prieš 
sovietų valdžią, kurie yra bet kada įvykę 
Pabaltijy.

Daugelis šių senatorių pasirašė rug
pjūčio 18 d. laišką Mikhail Gorbachevui, 
kuriame jis buvo raginamas, kad rugpjū
čio 23 d. sukakties paminėjimai nebūtų 
trukdomi ir, kad prieš jų organizatorius 
bei dalyvius nebūtų taikomos jokios 
sankcijos.

Senatoriai teigiamai įvertina faktą, 
kad iš viso buvo leidžiama taikingas de
monstracijas turėti. Tačiau žinia, kad 
po demonstracijų milicija kai kuriuos 
dalyvius vargino ir su jais brutaliai elgė
si iššaukia senatorių “gilų susirūpinimą“. 
Laiške cituojamas rugpjūčio 24 d. pa
reiškimas JAV Kongresui, pateiktas vie
nuolikos Rygos demonstrantų vardu. Ja
me skundžiamasi, jog rugpjūčio 23 d. mi
licija bei KGB įsiveržė į butą, kuriame 
tie žmonės buvo susirinkę ir juos bei ki
tus žmones, įskaitant moteris ir vaikus, 
brutaliai primušė. Taipogi, pareiškimo 
autoriai buvo kuriam laikui suimti ir vė
liau KGB juos atidžiai sekiojo.

Senatoriai iškelia ir Vakarus pasieku
sias žinias, jog keli lietuviai buvo KGB 
agentų suimti ir terorizuojami. Senato
rių laiške teigiama, kad telegramą apie 
tai Gorbachevui pasiuntė Vilniaus de
monstracijų kalbėtojai Nijolė Sadūnaitė 
bei Robertas Grigas, kartu su kunigu R o 
ku Puzonu. Telegrama užprotestuoja tų
asmenų pagrobimą ir varginimą (iš tikrų- „ 
jų, Grigas ir Puzonas tos telegramos ne- 
pasirašė. Ji buvo siunčiama Sadūnaitės,

Antano Terlecko, Petro Cidziko ir Vy
tauto Bogušio vardu. Grigas ir Puzonas 
vėliau, rugsėjo 1 d. atvirame laiške Sovie
tų Sąjungos Generaliniam Prokurorui, 
pridėjo savo parašus).

Atskleidę šiuos faktus, senatoriai pa
teikia Shuttzui tris prašymus. Pirmą, 
jie prašo, kad jis Shevardnadze! perduotų 
jų gilų susirūpinimą šiuo klausimu ir 
griežtai pasmerktų įvykusius žmogaus tei
sių pažeidimus Pabaltijo kraštuose. Ant
ra, jie pageidauja, kad Shultzas skatintų 
sovietų valdžią gerbti išsireiškimo bei su- 

' si rinki m o laisves, kurios garantuojamos 
sovietų Konstitucijos 50-am straipsnyje. 
Trečia prašoma, kad JAV valdžia toliau 
sektų įvykius Sovietų Sąjungoj, kad pa
tirtų, ar individai, kurie ateityje daly
vaus taikingose demonstracijose bus var
ginami ir jų žmogaus teisės pažeidžiamos.

Baigiant laišką, senatoriai tvirtina, jog 
taikingos demonstracijos Rygoje, Vilniu
je bei Taline dramatiškai įrodė pabaltie- 
čių troškimą viešai pažinti savo istoriją. 
JAV-ės turi ir toliau stipriai remti tuos 
žmones pasaulyje, kurie naudojasi išsi
reiškimo laisve, net kai tai priveda prie 
jautrių istorinių klausimų gvildenimo.

Šio laiško iniciatorius, kaip ir rugpjū
čio 18 d. laiško Gorbachevui, buvo Se
natorius Donald Riegle iš Michigano,ku
ris pabaltiečiams rodo didelį palankumą, 
Rugsėjo 14 d. laišką Shultzui pasirašė ir 
kiti Senatoriai.

Pažymėtina, kad kai kurie lietuviai 
jau yra reagavę į Senatoriaus Riegle pa
lankumą Pabaltijo klausimam. Jungtinio 
Amerikos pabaltiečių komiteto pareigū
nė Ginta Palubinskaitė ir Lietuvių Infor
macijos Centro Washingtono skyriaus ve
dėjas Viktoras Nakas aplankė Senatorių* 
Riegle rugsėjo 11d. Jie jam įteikė padė
kos laišką, kurį Darbo dienos savaitgaly 
pasirašė 120 lietuvių dalyvavusių Ateiti
ninkų srudijų dienose Dainavos stovyk
loje. Laiške atkreipiamas dėmesys į dvi 
Senatoriaus Riegle iniciatyvas: rugpjūčio 
18 d. laiškas Gorbachevui ir įvedimas re
zoliucijos Senate, pažymint Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejų bei rei
kalaujant religinės laisvės Lietuvai. Tą re
zoliuciją, dėl kurios įvedimo Lietuvių 
Informacijos Centras glaudžiai dirbo su 
Senatoriaus Riegle štabu. Senatas priė
mė liepos T d.
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C. Senkevičius

DVIDEŠIMT PENKfiRI METAI
ŠAKOTOJE VEIKLOJE

Kunigo Jono S tas kaus kunigystės 
sukaktį švenčiant

Per visą eile sunkiu ir visokeriopos 
vilties pilnų, dešimtmečių lietuviu ran
kos ir lėšos pastatė kelias dešimtis švent 
tovių Naujojo pasaulio miestuose, ku
riuose spietėsi tautu mišiniai su skirtin
gom kultūrom ir tradicijom. Kaip ano
mis pirmíjju išeivystės metu dienomis, 
taip ir dabar — savasis lietuviškas telki
nys, sava parapija ir šventovė paliko ne
pakeičiama atgaivos sala po kasdieniniu 
darbu ir būtinu sąlyčiu su gyvenamojo 
krašto poreikiais, su ne visada priimti-

8 r?f bet būtinais susidūrimais...
Ir kartais sunku suprasti, kodėl mes, 

taip kruopščiai ir entuziastingai kurda
mi tas atgaivos salas, per daug paviršuti
niškai žvelgiame i to svarbaus turto ilge 
lesnį. išlaikymą savose lietuviškose ran
kose. Kaip gi ilgai galėjo laikytis musu 
kurtos parapijos be savu kunigu? Kaip 
ilgai dar laikysis dabartinės, gyvuojan
čios?

Užtat kai atsiranda proga prisiminti 
vieną kitą kunigystėn žengusį išeivijos 
jaunuolį, to įvykio nebegalima laikyti 
paprastu gyvenimo srities ar profesijos 
pasirinkimu. Tas įvykis paliečia ne vten 
tik patį pasirinkusįjį, bet ir visą lietuviš
ką išeiviją, kuriai, kaip patirtis rodo, sa-' 
vasis kunigas tampa ir lietuviško gyveni
mo vadovu.

šiandien maloniai prisimename 20 
metu sulaukusį jauną vyrą ir apsispren
dusi eiti dvasininko keliu - prisimena
me Lietuvos kankiniu parapijos kleboną 
kun. Joną Staškevičių-Staškų, jau šven
čiantį 25 metu kunigystės sukaktį. Nuo 
Anykščiu, kur busimasis kunigas pradė
jo žemiškąjį gyvenimą, iki šių rūpesčiais 
ir laimėjimais išmargintą dienu bėgantis 
laikas skaldėsi įvairiais pragyvenimais, 
darbais, kelionėmis, nežinia ir viltimis. 
Pirmoji formali sukaktuvininko mokyk
la — Anykščiuose pas širdietes seseles. 
Vos pirmąjį skyrių baigus - tolima ke
lionė į Vakarus šeimoje. Nematyti mies-- 
tai, nepažįstami vaizdai, karo vargai ir 
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nepritekliai — visa buvo skirta pamaty
ti ir pergyventi.

Karo audrai nurimus, J. Štaškus to
liau mokėsi Vakaru Vokietijoje - Husu- 
me, Flensburge, 1048 m. — jau Anglijo-

< je West Wells šeimų stovykloje 1950- 
51 m. Bath miesto gimnazijoje "Bath A 
Art School". 1951 m. atvyko j Kanadą 
ir 1954 m. Toronte baigė gimnaziją. Ta
lentas ir polinkis menui pasuko jį j 
"Brigdens" firmą, kurioje dirbo komer
cinio meno skyriuje. Tačiau platesni » 
polėkiai greitai pralenkė įgimtus gabu
mus — apsisprendė eiti pašaukimo ke
liu. 1955 m. įstojo j "St. Francis Sera
phic" seminariją, kurioje studijavo lo
tynu, graiku ir italu kalbas. 1956 m. 
rudenį — jis jau Sv. Augustino kunigu 
seminarijos auklėtinis Toronte. 1959 
m. baigė filosofiją ir tuoj po to išvyko 
į Šv. Kazimiero lietuviu kolegiją Romo
je, kur teologiją studijavo Gregorinia- 
me universitete. Jį baigė 1963 m. 1962 
m. gruodžio 22 d. įšventintas kunigu 
Sv. Jono Laterano bazilikoje Romoje.
Sekančią dieną įvyko primicijos, asistuo
jant prel. K.Dobrovolskiui, prel. A.Bač- 
kiui ir kun. VI. Delininkaičiui.

Grįžęs į Torontą, kun. J. Staškus sa
vųjų tarpe Sv. Jono Kr. parapijos šven
tovėje primicijas atliko 1963 m. birže
lio 30 d. Tai buvo didelis ir džiugus 
įvykis visai Toronto lietuviu kolonijai, 
juoba, kad ir naujasis kunigas neketino 
niekur išvažiuoti, o pasiliko dirbti su sa
vaisiais.

Pirmiausia vikaravo savoje Sv. Jono 
Kr., vėliau pavadintoje Lietuvos kanki
niu, parapijoje. Salia pastoraciniu parei
gu jungėsi į visuomeninį, kultūrinį lietu
viu kolonijos gyvenimą. Dirbo su jauni
mu, eidamas organizacijose dvasios va
dovo pareigas, kapelionavo stovyklose. 
Visur visu mėgstamas dėl savo paprastu
mo ir draugiškumo. Keletą metu buvo 
Londono, Ont. ir Delhi lietuviu parapi
jų klebonu. Mirus Lietuvos kankiniu 
parapijos klebonui a.a. kun. P. Ažuba
liui, nuo 1980 metu paskirtas tos para
pijos klebonu, kuriuo ir dabar yra.

Lietuvos kankiniu parapijos, Anapi
lio sodybos naujuju pastatu tvarkymas 
ir administravimas, Šv. Jono Kr. lietu-
vių kapinių reikalai, finansinės ir ekono

minės problemos sunkiu svoriu užgulė 
jaunąjį kleboną, visada sugebėjusį su 
humoru paaiškinti visus savo sunkumus. 
Tais atvejais būdavo galima pastebėti jo 
nuoširdų optimizmą,kuris jo ir neapvy
lė — parapija augo nariu skaičiumi, stip
rėjo ekonomiškai, sukviestu talkininku 
dėka palengvėjo administraciniai reika
lai. O ir paties sukaktuvininko visur bu
vo pilna.

Šiuo metu jis yra Anapilio korporaci
jos valdybos vicepirmininkas ir reikalu 
vedėjas. Kadangi Anapilio sofybos reika
lai yra glaudžiai susiję su parapija, kle
bono vaidmuo čia yra didelis. Anapilio 
korporacijai priklauso didžiosios salės 
pastatai, kapinės, autoajkštė, Gerojo 
Ganytojo misija Wasagoje. Taigi, tvarky
mo, koordinavimo ir rūpesčiu objektai 
gana dideli. Kruopščiai tvarkydamas vi
sus finansinius reikalus, kun. Jonas su
gebėjo per palyginti trumpą laiką sumo
kėti pusę milijono doleriu skolą. Ir jau 
šiuo metu užsimota statydint i nemažą 
prie Anapilio salės priestatą, kur numa
tomos erdvios patalpos Kanados lietu
viu muziejui, parodu salė, Anapilio raš
tinė ir butas prievaizdui.

Nors ir labai daug laiko atima savieji 
parapijos ir Anapilio sodybos reikalai, 
sukaktuvininkas visada mielai prisideda 
ir prie bendrųjų lietuvišku darbu Toron
te ir už jo ribų- Yra aktyvus KLB narys. 
Buvęs Toronto apylinkės valdybos vice
pirmininkas, šiuo metu revizijos komisi
jos narys. Daug metu dėstė tikybą To
ronto lietuviu Maironio mokykloje. Taip
gi ir Londone, kai ten gyveno. Yra Ka
nados ir Pasaulio lietuviu kataliku kuni
gų vienybės pirmininkas. KLK kultūros 
draugijos "Žiburiai" valdybos vicepirmi
ninkas, jaunimo organizacijų dvasios va
dovas. Nesvetimas jam nė spaudos darbas. 
Kurį laiką redagavo "‘Ateitį". Yra nuola
tinis "Tėviškės Žiburių" bendradarbis, 
rašo straipsnius, paruošia religinį skyrių. 
Rašo ir kitoje lietuviu spaudoje. Šių me
tų krikščionybės sukaktuvių proga para
šė ir išleido knygelę "Katalikiškojo tikė
jimo pagrindai". Ruošia antrąją dalį. 
Taipgi daug kam talkino, piešdamas vir
šelius programoms ar knygoms.

Šia proga galima drąsiai klausti: kas 
gi būtų buvę, jei jis būtų nuėjęs kitokiais 
keliais? Kas būtų galėjęs padaryti tai, 1 
ką jis padarė? Prabėgo 25-ri metai šako
toj veikloj, vingiuotais, bet savais keliais 
beeinant ir kitus bevedant, dar jaunes-' 
nius, taipgi čia užaugusius, kurie jieško 
savų šaknų. Visa tai labai gražu, gal net 
romantiška. Bet musu išeivijai reikia 
ne tik šaknų. Reikia sulapojimo ir žie
dų. Reikia daugiau jaunuolių su pana
šiu apsisprendimu, kokį anuomet pada- 
réSukaktuvininkas. „Téviâkés žiburiar 

AUKAPRISIDÉKPRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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POPIEŽIAUS

JONO PAULIAUS II
• APAŠTALINIS LAIŠKAS 

LIETUVOS VYSKUPAMS

■ ŠVENČIANT LIETUVIŲ TAUTOS « KRIKŠTO » 

600 METŲ JUBILIEJŲ
(Tęsinys iš p r. numerio)

Ypatingu būdu norėčiau kreiptis į jūsų jau
nimą. Jo rankose yra tautos likimas. Jis įves 
jūsų tautą į naują krikščioniškosios eros tūk
stantmetį. Ištikimosios ir didžiadvasės Lietuvos 
jaunime! Mokėkite su džiaugsmu ir ištikimai 
priimti tėvų paveldą! Atverkite savo širdis tam, 
ne kartą heroiškam, Kristaus ir Bažnyčios meilės 
liudijimui, kurį jie jums paliko! Jūsų širdyse jis 
teišsiskleidžia didžia viltimi.

12. Brangieji Broliai vyskupai, kunigai, vie
nuoliai, vienuolės, ir jūs visi tos tolimosios, o 
man taip artimos ir ypatingai mylimos Bažnyčios 
broliai seserys, labai garbingos tautos sūnūs ir 
dukterys! Aš, Romos vyskupas ir visuotinės 
Bažnyčios ganytojas, klaupiuosi drauge su jumis 
prie šv. Kazimiero relikvijų ir drauge su jumis 
dėkoju Dievui, visokių gėrybių teikėjui, už jūsų 
« Krikšto » dovaną ir maldauju už jus, kad Die
vas « padarytų jus vertus savo pašaukimo ir savo 
galybe tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų 
tikėjimą. Tada mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
vardui bus garbė jumyse, o jums jame » (2 Tęs 
1, 11-12).

Visos Bažnyčios vardu aš pavedu Dievui 
dvasinį jūsų tautos tikėjimo paveldą ir maldauju: 
išsaugok ir palaimink tą darbą, kurį esi atlikęs 
per šešis šimtmečius!

Būk maloningas, visagali Tėve, šiem savo 
vaikam, kuriuos iš tamsybių iškėlei į savo tiesos 
šviesą. Teapsigyvena jų širdyse tavo Sen toji Dva
sia, tiesos ir paguodos Dvasia, kad jie sugebėtų 
savo tautoje skleisti tavo Sūnaus prisikėlimo 
vaisius.

Duok šios tautos, kuri yra tavo, ganytojams 
maldingumo ir išminties, kad mokėtų vesti savo 
kaimenę į gyvenimo ganyklas. O padaryk, visa
gali Dieve, kad jie galėtų atlikti savo šventą 
tarnybą ramiai ir nevaržomai.

Apšviesk savo šviesa ir sustiprink savo Jėga 
tuos, kuriuos esi pašaukęs tau pasišvęsti, kad 
būtų ištvermingi ir mokėtų aukotis besąlyginiai.

Padidink skaičių tų, kurie priima kunigišką / 
ir vienuolišką, pašaukimą, sustiprink jų didžia
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dvasį ryžtą ir padaryk, kad jie galėtų be kliūčių 
eiti tavo dieviškosios tarnybos keliu.

Pažvelk, o . Viešpatie, į vieningas šeimas, 
kurios gyvena tavo meilėje. Padaryk, kad jos su 
džiaugsmu ir atsakomybe priimtų gyvybės, do
vaną. Tavo malonės padedamos, teauga jos tar
pusavio meilėje. Tėvai tesugeba perteikti savo 
vaikams tikėjimo dovaną, drauge ją konkrečiai 
paliudydami tikrai krikščionišku gyvenimu.

Su ypatinga meile pažvelk, o Dieve, į Lie
tuvos jaunimą. Jaunimas savo Širdyse neša 
didžiąją viltį. Padaryk juos tvirtus ir dorus, kad 
galėtų su pasitikėjimu kurti savo ateitį. Pada
ryk, kad galėtų laisvai priimti savo tėvų tikėjimo 
dovaną, padaryk, kad ją priimtų su dėkingumu, 
padaryk, kad ją ugdytų su meile.

Tu esi tautų Viešpats ir žmonijos Tėvas. 
Aš maldauju tavo palaimos šiai tavo Lietuvos 
šeimai: tebūna jai leista pagal savo sąžnę išgirsti 
tavo šaukiantį balsą ir pasekti jį, einant tuo keliu, 
kurį. pirmą kartą esi nurodęs prieš šešis- šimt
mečius. Jos priklausymo tavo Karalystei, šven
tumo ir gyvenimo karalystei, niekas tenelaiko 
prieštaravimu žemiškosios tėvynės gerovei. Te
būna jai leista visada ir visur deramai tave gar
binti ir laisvai bei ramiai liudyti tiesą, teisin
gumą ir meilę.

Viešpatie, palaimink šią tautą, apšviesk ją 
savo veido šviesa ir suteik jai savo ramybę.

Visiško pasitikėjimo dvasioje šiandien krei
piuosi Į tave, o maloningoji Jėzaus Kristaus Mo
tina, savo malda jungdamas su tavo vaikų lietu
vių malda, kuria jie kupini pasitikėjimo šaukiasi 
tavo pagalbos. O gailestingumo Motina! Si tauta 
skuba pas tave, pasivesdama. tavo globai: nęat- 
mesk jos maldavimo didžioje negandoje, gelbėk 
ją nuo pavojų, vesk ją pas savo Sūnų.

Tu, o Motina, esi tarytum Bažnyčios atmin
tis. Tu visada atmeni, savo širdyje saugoji atskirų 
žmonių ir ištisų tautų rūpesčius. Tau pavedu 
Lietuvos brolių seserų per šešis šimtmečius su
telktą ir išsaugotą paveldą. Prašau tave: padek 
jiems būti ir visada išlikti ištikimiem Kristui 
ir Bažnyčiai.

Jums,... gardingieji ir brangūs Broliai, jūsų 
tikintiesiems ir visiems lietuviams, pasklidusiems 
pasaulyje,, su nuoširdžia meile suteikiu mano. 
Apaštalinį Palaiminimą.

Roma, prie šv. Petro, 1987 m. birželio 5 
diena, devintaisiais mano pontifikato metais.

f T •
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Halina Mošinskienė . <
ADVENTO METĄ SUSIMĄSTYKIME <

Prisiminkime ne vien savuosius, bet j 
ir tuos kurie kadaise, drauge ruošėsi Ka- ’ 
ledinių švenčių tarpsniui. <

Palydėję visų artimųjų prisiminimus ' < 
š.m. lapkričio mėn. 29 d. Šv. Kazimiero 
parapijos pamaldose pagerbti buvo visi j 
ir visų artimieji ten dalyvavusių maldose. < «•

Š.m. gruodžio mėn. 2 d. Mauá parapi- i

i BAZAR SVEIKAS APRESENTA: :
I - CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS) i
i' - BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS) į
i -BOTONS-DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA) * i
i -ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL j

į ACEITAMOS ENCOMENDAS ;

IKI i

►

RUA DAS ROSEIRAS, 411
TEL.:273-2317

joje įvyks Sv. Mišių auka prisimenant 
a.a. prel. Aleksandro Venancijaus Armi
no gimtadienio (1908.XII.2) ir jo moti
nos Onos — Ana Arminas mirties sukak-' 
tuvės. Sv. Mišių auka įvyks 7 vai. ir 19 
vai, vakarą. Mauá N. S. de Conceição, 
a,a. prelato Aleksandro — statytojo tos 
nuostabiai didingos šventovės — Ją glo
boja ir a.a. Aleksandro V. Armino tradi
ciniu impulsu išlaiko kanauninkas Beli- 
zário Elias de Souza — Sto. Andrė diece
zijoje. Aš neseniai aplankiau a.a. prel. A. 
V. Armino kriptą, kai S. P. lietuviai Sv. 
Kazimiero parapijoje meldėsi. Ten krikš
to pirmoji vieta visiems: — eilės ir eilės 
žmonių su naujagimiais — visokių rasių 
ir pajėgumo — o puošnumas tų visų 
"krikštatėvių" - tų kūdikėlių. Iš tolo, 
"iš rėmų" kukliai šypsosi Aleksandras 
V. Arminas — prie jo palaikų po juodo 
marmuro lenta žengia naujų krikščionių 
eilės. Conego Belisário — juos laimina. 
Laimina savo parapijos prieau
sandro V. Armino kelią pratęsdamas.

O mes lietuviai, ar dar prisimename 
Velionį? Ypatingai tie, kurie jo globoje, 
kūrėsi, dainavo ir verkė — maldoje glau
dėsi prie jo Sv. Aukos? — Buvę vaikai, 
šiandie jau pražilę sentėviai, ar tetulės...

Kur visi tie brangūs mylimi draugai?
Mumyse sustingo tarpusavio bendravi

mas, kai užgęso "Literatūrinio būrelio" 
kuklios sueigos. S. Paulio lietuviams jis 
pabodo -- Br. Bendruomenėje buvo tik 
"intelektualų įnoris". Nepriimtinas, nes 
savaime, mes tegali m būti pripažinti ten, 

. kur esame tik kai surandame bendrą
"Lietuvių ateivi jos sampratą" — užkietė
jusią, nepalaužiamą, tik atsižvelgus atga
lios per 50 ar 60 metų likučius.

O gyvenimas eina skubotai pirmyn.
Naujos pajėgos jau užvaduoja senųjų ga- Jis liko ten tylus pas tamsią durų angą 
lias. Jas suprasti, joms įkvėpti praeitų jų Su tyloje paklydusiomis akimis.____
darbų palengvinimui reikia tokių vadovų 
kaip buvo a.a. Aleksandras V. Arminas,

- Alek-

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338

&g&.

^•-
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Dar viena V. Stanêikaités iliustracija: Jūratė ir 
Kąstytis

kuris iš nieko sukūrė pačią gražiausiu ir 
didingiausią Mauá parapiją N. Marijos 
Prasidėjimo.

Kodėl neišlaikėme jį savo tarpe? Kas 
atsakys?

Gal paties poeto Venancijaus Aiišo 
žodžiais:
"Bijau klaidžiam sapne netyčia aplankyti 
Tave senam name, pelėsių kambary.
Tas miego kuždesys. Tie langai praviri 
l byrantį rasom gegužio šviesų rytą.

Ar lauks, kol spinduliu žali šešėliai švis 
Ir vyturiai pakils į neregystės dangų?...'

Savo įžangą rišdama su lietuviu atei
vi jos Brazilijoje 60-mečiu ir pokario lie
tuviu imigrantais 40-mečiu, savo bendra
darbiavimo laikotarpį įvertinu teigiamai.

Prieauglį turime nedidelį, bet svarbu, 
kad jis yra susipratęs. Lietuviai — jauni
mo atveju negausus, bet pagal "visuome
nines pajėgas" - tie kurie turi savyje dar 
bent "lašą lietuviškos sąžinės" yra mums 
kaip visu šulu pagrindas — ju pajėgume 
visa lietuvybės ateitis Brazilijoje.

Taigi šio Advento proga, tebūnie su: 
si kaupimo savitarpyje metas. Kiekvieno 
sąžinėje pareigos js.uamas savo broliams 
Lietuvoje nešti išlaisvinimo vilties žibu
rį ateičiai.

Savo darbais, savo brolišku artumu 
savytarpyje, savo gyvenimo dovanota 

^kiekviena diena, kad ir šio Advento pro
ga. — Poeto Alfonso Tyruolio žodžiais: 
"Ten Hko saulė, ir daina, ir gėlės,

- Brangesnės už brangiausią kalno rožą. 
Tviskėjo ten pajūrio auksu smėlis, 
Ir bangos, sidabru suspindą ošė.

Tareis priglusiąs balto kalno skardy 
Pasiklausyti, ką upelis šneka.
Bet jo kalbėjimas lyg ima barti —" ,

Tolyn, tolyn neša ir skiria mus nuo 
tėvynės gyvenimo grumstai.

Tik mintys, tos laisvoe svajonės, kaip 
kregždės dar erdvėmis siekia tėviškės so
dybas — tik snaige priglus i me prie lango 
Kalėdų naktį — kur, niekas nebelaukia 
sugrįžtant.
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TEISĖ TURĖTI SAVO SPAUDĄ
Lietuviško rašto persekiojimas prasi

dėjo 1864 m., karkų Muravjovas įsakė 
Lietuvos mokyklose vartoti tik rusiškom 
raidėm spausdintus vadovėlius. Taijiebu- 
vo oficialus vyriausybės skaudos uždrau
dimas, kurį vėliau 1865 m. įteisino guber
natoriaus Kaufmano įsakymas. Bet su 
Muravjovo įsakymu, liečiančiu mokyklo
se vartojamus vadovėlius, padidėjo musu 
knygos persekiojimas. Po daugelio metų 
rusų imperijos senatas, bespręsdamas 
stud. Povilo Višinskio ir inž. A. Macijaus- 

1 ko bylas, rado, kad įstatymo, draudžian
čio, spausdinti lietuviškus raštus lotynų 
raidėm, nėra. Atseit, teisinio pagrindo 
nebuvo. Vienok caristinės Rusijos santvar 
koje, kur jos tarnautojų, o ypač aukštų
jų valdininkų veiksmai mažai buvo kon
troliuojami ir jų galia nevaržoma, užteko 
gubernatoriaus įsakymo, kad lietuvių 
spauda buvo persekiojama 40 metų.

Pasipriešinimas, kurį parodė lietuvių 
tauta kovodama už savo spaudą, davė 
netikrų vaisių. Knyga, lyg draudžiamas, 
vaisius, lietuviui tapo brangenybė. Tai 
paskatino besirūpinančius lietuviška kny
ga dar daugiau jų spausdinti. Musų leidi
nių skaičiai vis didėjo ir jų tiražai kilo. 
Nuo draudimo pradžios — iki "Aušros“ 
(1864-1883) išėjo iš spaudos 484 kny
gos ir nuo “Aušros“ iki spaudos atgavi
mo (1883-1904) išleista 1372 leidiniai.

[ pateiktus skaičius neįeina laikraščiai. 
Tame laikotarpyje Prūsuose jų pasirodė 
ganą gausiai: “Aušra“, “Garsas“, “Švie
sa“, “Varpas“, Ūkininkas“, “Apžvalga“, 
“Tėvynės Sargas“ ir kt.

plačiau suprasti. Jais reikia laikyti ne 
vien tuos, kurie gabeno ir platino kny
gas, bet ir tuos, kurie jas rašė, rūpinos jų 
leidimu ar kaip kitaip dalyvavo draudžia
mos spaudos judėjime.

Visi duomenys rodo, kad slaptosios 
spaudos didžiausiu organizatorium ir 
pionierium tenka laikyti vyskupą Motie
jų Valančių. Bene jis pirmasis, spaudą už- 
draugus, pradėjo spausdinti savo raštus 
Tilžėje. Tam reikalui skyrė nemažai pini
go ir į tą darbą įtraukė kunigus bei pasau
liečius, sudarydamas net slaptą organiza
ciją.

Žymiais raštų platintojais ir knygne
šiais buvo kun. M. Sederavičius, Sudar
go klebonas (Šakių apskr.), kun. S. Gim
žauskas, kancleris ir kt. Garsiausio knyg
nešio vardas priklauso Jurgiui Bieliniui. 
Jis palaikė ryšius su vysk. M. Valančium, 
dažnai keliavo j Prūsus. Spaudos draudi
mo metu jis jau skelbė Nepriklausomos 
Lietuvos idėją.

Gausus slaptos spaudos augimas ir jos 
plėtimas privertė rusų valdžią galvoti, 
ar nereikia atsisakyti tos netikusios prie
monės lietuvių tautai rusinti. Pagaliau 
1904 m. gegužės 7 d. lietuviams buvo 
gražinta teisė turėti savo spaudą, kuria 
naudojosi visas kultūringas pasaulis.

Kova už spaudos laisvę lietuvių tautai 
turėjo irtą reikšme, kad apsaugojo Lie
tuvą nuo surusėjimo, sukėlė tautinį susi
pratimą. Kova dėl savos spaudos nutiesė 
kelius naujiems laimėjimams.

O kaip mes vertiname lietuvišku spau-
Vyturys

PRASIDEDANČIO ARTRIČIO 

simiklina. šį sustingimą reikia atskirti 
nuo persisportavimo stingulio.

3. Pasikartojantis skausmas ar jautru 
mas sąnariuose. “Žmogus, pavyzdžiui, 
pradeda jausti skausmą sąnaryje, nykšty 
je ar piršte, ir skausmas pasireiškia palie 
tus ar paspaudus“ — sako dr. McDuffie. 
Jeigu šio pobūdžio jautrumas ir skaus
mas pasikartoja, tai jį reikia laikyti artri- 
čio ženklu.

4. Sunkus sąnarių lankstumas. Sunku
mas per kelį ištiesti koją ar per alkūne ' 
sulenkti ranką gali būti-palydėti skaus
mų,

5. Aiškus paraudimas ir šilima sąnary
je. Patinimas gali būti širdies sutrikimo 
ar kitokios priežasties, bet jeigu sąnarys 
paraudąs, karštas ir patinąs, tai neabejo
tinas artričio pažymys.

6. Neaiškus svorio kritimas, aukšta 
temperatūra ar silpnumas, palydėtas iš
vardintų požymių, gali būti rimtos arto 
tiškos ligos ženklai. Žarnų uždegimas 
taip pat gali būti artričio požymis.

7. Visų suminėtų požymių derinys, 
trunkantis ilgiau kaip dvi savaites, yra 
įtartino pobūdžio. Bet yra žmonių, ku
rių sąnariai tampa skausmingais ir net iš
tinsta, bet po poros dienų viskas išnyks
ta. Ir gydytojai nežino to reiškinio prie
žasties - pripažįsta dr. Mc.Duffie.

Yra būtina sekti -išvardintus septynis 
besivystančio artričio ženklus. Iš jų žmo
gus supras ar jam reikia kreiptis j gydy
toją.

(“Pensininkas“, 1987 m. birželis
ir “Nat. Enquirer“)

Sigitas Geda
Laikraščių ir knygų tiražai buvo nema-

ži. Jie didele srove plaukė į Lietuvą. Nuo 
draudimo pradžios iki 1900 metų Prū
suose buvo atspausdinta 3.705.250 eg
zempliorių knygų ir laikraščių. Nemaža 
jų buvo sulaikyta ir ant sienos — rusų 
žandarų konfiskuotų.

Tuo tarpu peršama rusų graždanka 
neturėjo pasisekimo. Matyti, kad žmo
nės svetimos knygos nemėgo, jos neėmė 
dovanai dalinamos ir neskaitė. Vysk. M. 
Valančius atvirai ragino tokias knygas 
deginti.

Nešusiems lietuvių tautai naują atgimi
mą garbė priklauso knygnešių armijai, 
šiuo atveju knygnešio sąvoką tenka daug

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

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

ŽENKLAI
šiuo metu 37 milijonai amerikiečių 

kenčia artričio skausmus. To fakto pa
skatintas, Artričio fondas (The Arthri
tis Foundation) nustatė septynis prade
dančio artričio ženklus — teigia įstaigos 
direktorius dr. Frederic McDuffie. Štai 
jie su jo paaiškinimais.

1. Sąnarių patinimas. Jeigu vienas ar 
daugiau sąnarių per naktį ar net per vie
ną savaitę patinsta, tai laikas susirūpinti.

2. Rytmetinis sustingimas. Sustingi
mas, atsiradęs be žinomos priežasties, 
pasireiškia žmogui norint išlipti iš lovos. 
Sustingimas yra toks stiprus, kad už
trunka apie pusę valandos iki žmogus iš-

DAINA

Aš žinau, kad žemė didelė be galo, 
aš pažįstu dangei, pievų žvangučius, 
vasara prabėgo, ežeras užšalo, 
sidabrinės viksvos kviečia i svečius.
Aš pažįstu žemę, didele ir juode, . 
ten, juodžiausioj žemėj, karklų gelsvuma, 
kaip, paukšteli mažas, iš aukštai atrodo 
žydintis pasaulis, kvepianti ieva?
O dangaus platybės, o žvirbleli mažas, 
o laukų pelyte, sakalo sparnai, — 
jie taipogi žmonės, koks gražus miražas, 
tarp žmonių ir paukščių žemėj gyvenai.
Aš pažįstu dangų, didelį ir žydrą, 
ten žvaigždžių aruodai, saulės vidury, 
ką danguj gražesnio, nei platybės giedros, 
ką, maža pelyte, žemėje turi?
Aš turiu pasauli, jis gražumo pilnas, 
kolei ievos žydi, kolei aš vargstu, 
žiebiasi paveikslai danguje prakilnus, 
reginių skaisčiausių sieloje apstu.
Palūkėk, pelyte, pas k ry d ė k, žvirbleli, 
virš pasaulio švyti sakalo sparnai, 
aš žinau, kad žemė didelė beg^o, 
kur gimei, užaugai, amžių gyvenai.
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’REMIO "LIETUVA" AR TIK 
BRAZILIJOJ?

Iškilus lietuvių pasipriešinimui prieš 
Soff'o dezinformaciją apie religijos pa
dėtį Lietuvoj, kas nors tuo klausimu su
sidomėjo ir Japonijoj. Gavęs "O Estado" 
iškarpas, Tokijo dienraštis "Sikkei Nip- 
po", pasiuntė savo korespondentą pada
ryti interviu su kun. Pr. Gavėnu. Kalbė
jomės apie Lietuvą, apie religines "lais
ves". Japonams ypač rūpėjo "Išlaisvini
mo teologija" ir "bazinės bendruomenės'

Japonas koresppndentas buvo supa
žindintas su Japonijoj dirbančiu lietuviu 
misionierium kun. .Albinu Margevičium, 
SDB. ir buvo apdovanotas japonišku šv. 
Kazimiero gyvenimu — "Lietuvos didvy
ris".

Taigi, ar nereikės premiją "LIETUVA' 
praplėsti ir už Brazilijos ribų? !

NAUJAS KUNIGAS PAS MUS
Gruodžio 8 Taubatės katedroj bus 

įšventintas kunigu José Alberto A.Min- 
deras, priklausantis Svč. Jėzaus Širdies 
Kunigų vienuolijai. Gruodžio 9 laikys 
primicijas 19 vai. São José dos Campos, 
Nossa Senhora das Graças šios vienuoli
jos bažnyčioj. O sekmadieni, gruodžio 
13, žada atvykti pas mus ir duoti primi
cijų palaiminimą. Rašo: "Se Deus quiser, 
estarei aí no dia 13 de dezembro com 
meus pais (e, provavelmente, minha ir
mã e irmão). Será um evento marcante 
para a minha vida: celebrar o primeiro do
mingo de meu sacerdócio em meio a co
munidade lituana, à qual me ligo por 
sangue". Seneliai atvyko Brazilijon 1929 
metais; ir jau abu mirę. Jis nori pagilinti 
ryšius su lietuvybe. "Mantenho corres
pondência epistolar com parentes da Li
tuânia (mas escrevo em alemão; preciso 
logo aprender lituano)".

MOÕGA TURĖS UNIVERSITETĄ

Lapkričio 27 São Judas Tadeu fakul
teto Campus Universitário, Rua Taquari, 
švenčių salėje jvyko iškilmingas atidary
mas FIESE (Fundação Instituto de Estu
dos Socio-Economicos). Fakulteto inicia
torius prieš 40 metų, prof. dr. Alberto 
Mesquita de Camargo, kuris dabar yra 
Fakulteto Kuratorijos Tarybos pirminin
kas, apžvelgęs per 40 metų nueitą kelią,

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

GRAŽI LIETUVIŠKU, KALĖDINIU, PAPROČIU KNYGUTĖ 
PORTUGALU, KALBA

Labai gera kalėdinė dovana, sveikinimų kortelė, arba, kaip sakoma, "brirtde 
tiek draugams lietuviams, kaip brazilams, o ypač klientams.

Galima pirkti šv. Kazimiero ir šv. Juozapo parapijose, V.zeíinos spaudos 
kioske ir Bazare "SVEIKAS"

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

tarp kita ko pranešė, kad netrukus São 
Judas Tadeu fakultetai bus pakelti į uni
versiteto rangą. Bus pabrėžta ypač socio- 

. ekonominė studijų sritis, su specialia 
tam tikslui fundacija — FIESE.

Kun. Pr. Gavėnas dalyvavo atidaryme 
ir fundatorių pasveikino Brazilijos lietu
vių Bendruomenės vardu. Prof. Alberto 
Mesquita de Camargo tuoj prasitarė: 
"Jūs, lietuviai, čia pusę psaulio sujudi
note." Ir kai kun. Gavėnas ieškojo O ES
TADO straipsnio jam įteikti, jis atsakė: 
"Oh, aš jį išsikirpau, ir laikau".

PASKUTINIO SEKMADIENIO 
PAMALDOS

Lapkričio paskutinį sekmadienį pa
maldos šv. Kazimiero parapijoj buvo po 
pietų, 4 vai., Jubiliejinių Metų dvasioje, 
parapijos salėje. Koncelebravo kun. P. 
Urbàitis su kun. Pr. Gavėnu, šiam pasta
rajam pirmininkaujant. Giedojo jungti- r 
nis L.K.B-nės choras, diriguojamas Mo. 
Vikt.Tatarūno ir palydimas vargonėliais 
Mo. Liudo Ralicko.

Geidžiant vis daugiau įsigilinti j kiek
vienam mūsų ir visai lietuvių tautai Die
vo suteiktą krikšto malonę, buvo steng
tasi pergyventi, nors trumpu laiku, įvai
rius krikšto momentus. Buvo pašventin
tas krikšto vanduo ir atliktas "Asperges 
— apšlakstymas"; "Tautos krikšto paža
dais", kurių aktas, paruoštas karaliaus 
Mindaugo krikšto 700-mečio sukakčiai 
ir 1951 m. viešai kalbamas Naujosios 
Anglijos lietuvių, buvo stengiamasi iškel
ti tą tautos vieningumą, apie kurį kalbė
jo kan. Mikalojus Daukša dar 1599 me
tais: "Visi esame vienas kūnas ne tik 
Kristuje, betiir tėvynėje".

Sekė asmeninis krikšto pažadų atnau
jinimas.

Kad nesam vieni, ir kad mūsų tautoj 
tikrai yra, ir nemažai, tikrų krikščionių 
katalikų, kurių pavyzdžio ir globos galim, tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
šauktis, atkalbėjom tikrai prasmingą "Is-

torinę Lietuvos Krikšto Litaniją", kurios 
tekstas buvo sustatytas Lietuvoj.

Šią dalį užbaigėm "Tikinčiųjų malda 
švenčiant Krikščionybės Jubiliejų", ku
rios tekstas taip pat gautas iš Lietuvos. 
ML jj perspausdino.

Mišios buvo už visus miruius kolonijos 
veikėjus, įvairių organizacijų narius, asme 
nis įrašytus j Kultūrinį Kazimierinį Fon-1 
dą. Kas ką prisiminė, galėjo viešabpri- 
minti.

Po komunijos vyko kaladaičių-paplo- 
tėlių pašventinimas.

O po Mišių — suneštinės vaišės.

SUSITIKIMAS PAJŪRY
Iš Peruibés (pajūrio) p. Olga praneša, 

kadiir tenai paskutinį lapkričio sekma
dienį susirinko parapijos bažnyčion apie 
13 lietuvių šeimų pasimelsti už miruius. 
"Meldėmės, o kadangi buvo ir gerų bal
sų, net sugiedojom", pranešė per telefo
ną. "O paskui — pas mane vaišinomės? 
Ir priduria: "Ryžtamės organizuotis".

Mišias laikė prel. Pijus Ragažinskas.

PARAMA APARECIDOS KRYŽIUI
1. Povilas Gaučys (Madison, USA) . .. •

.....................................$ 25,00
2. Saleziečiai — šv. Kazimiero

p-ja........................... Cz. 1.000,00
3. Kpt. Juozas Ciuvinskas Cz. 1.500,00
4. Sv.Juozapo Vyrų Brolija 1.000,00

Kryžiaus įrengimą apmoka V. Zelinos 
Šv. Juozapo L. K. Bendruomenė. Tačiau 
prie kryžiaus Aparecidoj turės veikti nu
matyta būtina SPAUDOS TARNYBA 
(ST) — lapeliai, brošiūros, informacijos 
Lietuvos reikalu. O visa tai pareikalaus 
nuolatinės paramos.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSU LIETUVOS PRENUMERATĄ,

Petras Rukšys vazdšTr-pasiųsti paprastu 
, paštu.

^~Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-75W
De 2a a 6 a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI 7



CT

MUSŲ ŽIBIAS
DÉMSSI OI
SKELBTO SPAUDOS BALIAUS sekan

tį sekmadienį, gruodžio j 3 d. N E B U S, 
Susidarą įvairūs nepramatyti sunkumai 
priverčia šia spaudos šventą atidėti vėles
niam laikui jau po Naujų Metų. PRAŠO
ME PRANEŠTI VIENI KITIEMSl

IŠ MOSLį LIETUVOS PUSĖS GILUS 
ATSIPRAŠYMAS VISIEMS.

' I i J , 'p* ! . J ' S '

KYLA VISOS KAINOS 
BRANGESNĖ "MOŠŲ LIETUVA

Šis "ML" numeris skaitytojus pasieks 
su nauja kaina. Kodėl nelaukiam Nauju 
Metu kainoms pakelti? Kadangi kaip 
tik šiom dienom vėl pabrango paštas ir 
buvo "išlaisvintos" kainos taip ir spau
dos medžiagų kainos pakilo. Mūsų Lie-

• tuvos metinė prenumerata nuo gruodžio 
1 dienos yra Cz.800,00, atskiro nume
rio kaina Cz.20,00, Garbės laida Cz. 
1.200,00, skelbimu stulpelio 1 cm. 
Cz.50,00.

Mes tikimės kad skaitytojai supras 
šių pakėlimu reikalingumą ir atsilikę sko
lininkai užsimokės prenumeratą. ML 
vargais negalais išgyveno beveik 40 me
tų, tai būtu graudu leisti jai "taip jaunai" 
numirti. ... . , . .

ML Administracija

PRAN EŠIMAS
DAILĖS PARODA

Dailininkė Stasė Steponaitienė kviečia 
visus lietuvius j pirmąją indivi
dualią MENO PARODĄ, ku
rioje matysime ir lietuvišką kampelį.

Parodos atidarymas bus 1988 m. sau
sio 6 dieną, 20 vai. Santose, viename iš 
Prefeituros rūmu PRODESAM, 
Avenida Ana Costa.

Paroda tęsis nuo 6 iki 20 sausio.
Parodos lankymas tik po pietų, nuo 

14 iki 22 vai.
Nuoširdus ačiū.

-’Lietuviškos spaudos rėmėjai.
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

NR. 49 (2034) 1987.XII.1Ó

*

- itaęa N amuose
RUA LITUANIA, 67 - Moóca

1987 m. gruodžio(dezembro) 31 dieną, 22 vai.

Programoje: vakarienė, Naujųjų Metų vaišės 
Šokiams gros ORGANISTAS B E N N O N 
Bilietus prašome užsisakyti iš anksto iki gruodžio 28 d. 
Telefonai: 274-5116, 215-6310, 92.33.09

K AL É D Ų
EGLUTE

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. 15* 
vai. Jaunimo Namuose V. Zelinoj. Jau 
pažadėjo atvykti Kalėdų Senelis.

Visuomenė taip pat kviečiama pasižiū
rėti programos. Įėjimas laisvas.

PARAMA IR PAPILDYMAS
Ch. Alfonsas D. Petraitis rašo: "Siun

čiu čekį dvieju tūkstančiu kruzadu: Vie
nas tūkstantis ML-vai paremti spaudos 
šventės proga; kitu tūkstančiu papildau 
savo įnašus į Kazimierinj Fondą".

Ačiū už paramą ir papildymą.

KALĖDINIS KONCERTAS
Gruodžio 20, sekmadienį, 19,30 vai. 

V. Zelinos šv. Juozapo parapijos bažny
čioje, L. K. Bendruomenės Choras ren
gia KALĖDINĮ K O N C E R - 
T Ą, minint 50 metų Jubiliejų.

Įėjimas laisvas.
Visi kviečiami.

ATĖJO KALENDORIUS - ŽINYNAS

Gruodžio 3 mus pasiekė iš Lietuvos 
''Kataliku Kalendorius Žinynas".

Stambus, 360 psl. veikalas, Lietuvos 
Vyskupu Konferencijos leidinys Vilnius 
— Kaunas.

Turiny: Trumpieji 1987 ir 1988 m. ka
lendoriai, bažnytinės sukaktys, platus li
turginis kalendorius, Ganytoju laiškai, 
mintys Gyvos Krikščioniškos Dvasios 
metams, Lietuvos Krikšto Jubiliejus, 
Bažnytinis Žinynas, Statistinės žinios 
apie kunigus ir bažnyčias. Yra pasiskai
tymu iš Krikščioniškosios klasikos, iš 
Aktualiosios teologijos, iš Bažnytinės 
spaudos ir gyvenimo, iš Rytu religinės 
dvasios, informacijų iš Atnaujintos litur
gijos. Yra ir Lietuvos bažnyčių bei Lie
tuvos dvasininku sąrašai.

Taigi, daug ir svarbios medžiagos. Tik 
gaila, kad Kalendorius - žinynas 1987 
metams. Taigi, ateina jau ant metu pa
baigos.

Bet taip, sako, atsitinka ne tik su už
sieniu - tas pats ir Lietuvoj. Štai "Gimta
jam Krašte" (spalio 7-14/1987) skundžia
masi: "Spaustuvės kartais nepagrįstai vil
kina religinės literatūros spausdinimą. 
Štai kasmet vėluoja "Kalendorius". Mi
šiolo iš 10 tomu išleisti tik 4".

& ' KVIEČIAME VISOS.Į

r. 1
v. ■----- - vaKartene prasidės punktualiai 22 vai.

R E V E I L O N

PAKVIETIMUS PRAŠOME ĮSIGYTI IŠ ANKSTO ANIMAÇÃO CONQUNTO S. O. M.
V. ZELINOS KLEBONIJOJ: fone 63.59.75 Vakėffenė prasidės punktualiai 22 vai "' — »
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