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POPIEŽIAUS MALDA IR ŽODIS
LIETUVIU TAUTAI į

Lietuviu šv. Kazimiero kolegija kas- J 
met švenčia Vilniaus Aušros Vartų MarL| 
jos šventę lapkričio 16 d. Sv. Petro bazi’ 
iikoje įrengtoje lietuviu koplyčioje šalia, p® 
vengru ir,lenku panašių koplyčių. Lietu- ‘ ‘s 
viu koplyčia buvo'įrengta ir pašventinta* 
Sv. Tėvo Pauliaus VI 1970 m. liepos 7 d. 
Naujasis popiežius Jonas-Pauüus II pir
ma karta pasakė pamokslą lietuviškai 
1982 m. kovo 4 d., kai Sv. Kazimiero • 
kolegija minėjo savo 40 metu sukaktį. 
Tuomet Mišios buvo atnašautos lotynu 
kalba.

Šiais Lietuvos krikščionybės sukak- ' 
ties ir Marijos metais Sv. Tėvas Jonas- 
Paulius II sutiko atnašauti Mišias lapkri-. jpjį 
čio 16 d: 7 v.r., švenčiant, Vilniaus Auš-iį|B 
ros Vartų Marijos šventą. Su juo lietuvių Mį 
koplyčioje Sv. Petro bazilikoje koncele-^H 
bravo prel. A. Bačkis ir prel. A. Bartkus; 
Mišiose dalyvavo arkivysk. P. Marcinkus-, O 
kolegijos auklėtiniai ir Romos lietuviai.

Vatikano dienraštis "L'Dsservatore 
Romano" 1987.XI.17 laidoje išspausdi
no platų pamaldų aprašymą, įdėjo nuo^ 
trauką ir net lietuvišką tekstą Sv. Tėvo
kalbos, kurią jis pasakė Mišių pradžioje. Ausros Vartų Marijos šventėje 1987 m. lapkričio 16 d. Sv. Tėvas JONAS-PAULIUS II atna- 
štai tasai tekstas: savo Mišias lietuvių kalba Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčioje Romoje ir tarė atitinkamą

žodį lietuviškai Mišių dalyviams, kurių buvo apie 40. Iš kairės: prel. ALGIMANTAS BUTKUS,
"Nuoširdžiai troškau Šiais Marijos rne-dijakonas PAULIUS MALIŠKA, JONAS-PAULIUS II, apeigų vadovas, prel. AUDRYS BAČKIS

tais ir drauge Lietuvos krikšto jubilie
jaus metais susikaupti maldoje prieš 
šventąjį Gailestingumo Motinos paveiks
lą šioje jai pašvęstoje koplyčioje prie 
apaštalų kunigaikščio švento Petro ka
po.

Pradėdami Mišių Auką, mes visi dva
sia persi keliame j senąją Aušros Vartų 
šventovę Vilniuje, kur stebuklingas Gai
lestingumo Motinos paveikslas yra garbi’ 
namas jau daugiau kaip keturi šimtme-^ 
čiai. Šiandien Aušros Vartų Marijos | 
šventėje ten nuolat meldžiasi daug mal
dininkų iš visos Lietuvos ir iš kaimyni
nių kraštų. Vienijamės su jais dvasia da
lyvaudami jų maldos, tikėjimo ir meilės 
kelionėje, kupini pasitikėjimo trokšta
me išmelsti Dievo Motinos globą ir už
tarimą lietuvių tautai; trokštame prie 
jos kojų sudėti lietuvių tautos džiaugs
mus ir kančias, siekimus ir viltis.

O Aušros Vartų Gailestingumo Moti
na, drauge su Tavo vaikais lietuviais šau
kiamės Tavęs: globok Lietuvos šalį, ku
ri yra gavusi Marijos žemės vardą, pada
ryk, kad lietuvių tauta išsaugotų savo 
tikėjimą ir galėtų juo gyventi pilnoje 

laisvėje, kad galėtų jį išlaikyti ir nesuža
lotą perteiki jaunosio kartom".

Ši informacija ir malda buvo perduo
ta Lietuvai per Vatikano radiją.

LIETUVOS METAI

Krikščionybės sukakties metai jau 
praėjo. Nors dėl jų minėjimo buvo daug 
ginčų, bet pozityvioji pusė aiškiai laimė
jo. Visose gyvastingose lietuvių gyven
vietėse ta sukaktis buvo deramai pami
nėta. Susidarė gana stiprus sąjūdis, kuris 
iškėlė Lietuvos vardą ir vargą ne tik tau
tinėje, bet ir tarptautinėje plotmėje. 
Kam teko peržvelgti Lietuvių informaci
jos centro Bru klyne sutelktą medžiagą, 
t.y. iškarpas iš įvairių kraštų spaudos, 
gali drąsiai tvirtinti, kad Lietuvos krikš
čionybės sukaktis buvo didis mūsų tau
tos laimėjimas, vainikuotas ganytojišku 
ir viltingu Šv. Tėvo Jono-Pa u liaus II žo
džiu bei atitinkama veikla, šiandieną, 
žvelgdami atgal, galime konstatuoti, 
kad su religiniu sujudimu ėjo drauge ir 
patriotinis rūpestis, siekiantis padėti so
vietų j^^rgta i Lietuvai, idant jai paleng

*

vėtų ligšioliniai priespaudos varžtai. Net 
ir tie išeivijos lietuviai, kurie aktyviai ne
dalyvauja lietuviškoje veikloje, gana uo
liai jungėsi j krikščionybės sukakties mi
nėjimus, iškilmes, nes jautė pareigą pa
dėti savo tėvų kilmės kraštui, t.y. iškelti 
viešumon Lietuvai daromą skriaudą dvi
dešimtajame šimtmetyje, kai Afrikos 
bei Azijos kraštuose viena tauta po ki
tos tampa nepriklausomomis valstybė
mis. Taigi 1987 metais Lietuvos naudai 
krikščioniškajame pasaulyje daug pada
ryta.

Atėjo betgi 1988 metai, atnešdami ki
tą reikšmingą sukaktį, būtent Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 70-metį. 
Jei krikščionybės priėmimas Lietuvai 
buvo kertinis akmuo religinėje-kultūrinė 
je srityje, tai Vasario 16 aktas buvo ker
tinis akmuo tautiniame-valstybiniame 
Lietuvos gyvenime. Tai buvo nauja auš
ra po ilgų šimtmečių istorinių klaidžioji
mų, unijų ir priespaudos. Nors toji auš
ra švietė tiktai du dešimtmečius, bet jos 
poveikis tautos gyvenime yra neapskai
čiuojamai reikšmingas. Štai jau baigiasi 
penktas dešimtmetis nuo Lietuvos nepri
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Via ūso m y bes žlugimo, bet minėtos auš
ros poveikis tebėra stiprus» Per anuos du 
dešimtmečius nepriklausomo gyvenimo
ne tiktai galutinai pabudo tautine sąmo
nė, bet ir tvirtai subrendo. Tuo būdu 
tauta buvo paruošta sutikti net ir ilgas 
svetimųjų okupacijas. Atvykę iš sovietų 

' okupuotos Lietuvos tautiečiai net ir po 
40 metų šautinės priespaudos sako, kad 
tautinės sąmonės žadinti dabar neberei
kia. Tai reiškia, kad tauta yra pajėgi at
laikyti ir didelį svetimųjų spaudimą, prie
varta brukamą rusinimą. Be Vasario 16 
akto ir jo laimėjimų vargu ar mūsų tauta 
būtų pajėgi atlaikyti naujai užgriuvusią 
vergiją.

Matant tokią didžią Vasario 16 reikš
mę tautos gyvenime, neabejotinai kyla 
reikalas stipriau bei iškilmingiau minėti 
70-ją jos sukaktj. Galbūt kai kas sakys, 
kad Vasario 16 aktas yra praeities daly
kas, jo paskelbtos nepriklausomybės se
niai nebeturime ir dėl to nėra prasmės ją 
iš viso minėti. Tai tamsaus gaivalo mąs
tysena, kurioje nėra nė lašo tautinio rū
pesčio. Jei šiandieną tos nepriklausomy
bės neturime, reikia ją juo labiau minėti, 
nes ta utinės-valstybinės iškilmės išeivijo
je yra vienas kovos būdų už nepriklauso
mybės atgavimą. Gerai paruošti tautiniai 
minėjimai reikalingi gaivinti mūsų pačių 
dvasiai, alinamai išeiviskos aplinkos; jie 
reikalingi ypač jaunajai kartai, kad Ji gi
liau pajustų visos tautos pulsą ir bendrą 
jos rūpestį. Be to, Vasario 16 minėjimai 
yra kelias, kuriuo galime išeiti ir j tarp
tautinę plotmę. Galimas dalykas, nepas 
sieksime 1988 metais tiek, kiek pasiekėm 
1987-siais, bet yra pakankamai galimy
bių ir šiemet pajudėti platesniu mastu. 
Dėl to nereikėtų ribotis vien renginiais 
vasario mėnesį. Ištisi metai tebūnie Lie
tuvos nepriklausomybės metai, skirti koL 
vai už Lietuvos laisvę. Politinis i-visuome
niniai mūsų veiksniai turėtų ryžtis Vie
ningam plataus masto žygiui, kuris W-
betų tautos vardu ir atkreiptų pasaulio 
dėmesį J pavergtą, bet kovojančią Lietuvą

Mindaugas Pleikys
LKB KRONIKA NR. 74 

Apžvalga
Leidinys išvydo dienos šviesą Lietuvo

je 1987 liepos 12. Pirmas straipsnis ”Lau
žyti kryžiai’" pamokslo būdu apžvelgia 
6(00 metų Lietuvos krikščionybės gyveni
mą. Straipsnis”Jubiliejus ir neprašyti 
padėjėjai” apibūdina įvykius, švenčiant 
600 metų Lietuvos krikšto jubiliejų. Pa
grindinis jubiliejaus minėjimas įvyko bir
želio 28 Vilniuje, šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, vadovaujant vysk. Liudvikui Po- 
vilioniui. Iškilmingom pamaldom šv. Te
resės bažnyčioje vadovavo vysk. Romual
das Krikščiūnas ir Vilniaus arkivyskupi
jos valdytojas kun. Algirdas Gutauskas; 
šv. Mikalojaus bažnyčioje vadovavo vysk. 
Julijonas Steponavičius ir Panevėžio 
vysk, valdytojas kun. Kazimieras D alks
nys; švč. Marijos nekalto prasidėjimo 
bažnyčioje vadovavo vysk. Juozas Preik
šas. Kitose dvejose Vilniaus bažnyčiose 
iškilmingos jubiliejaus pamaldos buvo 
laikomos lenkiškai: šv. Dvasios — vysk. 
Vladislovas Michelevjčius, šv. Rapolo — 
vysk. Vincentas Sladkevičius, i jubijiet ’ 
jaus iškilmes buco atvykęs Rygos Vysku
pas ir pravoslavų bei protestantu bažny
čių atstovai. Valdžiai atstovavo Sovietų 
sąjungos atstovas Charčevas ir respubli
kos atstovas Anilionis.

Šiičiausiai ir dvasinėje n uotaikoje 
praėjo šv. Mikalojaus bažnyčioje. Čia 
per minėjimą savo pamoksle vy&k. Juli
jonas Steponavičius paminėjo takius 
krikščionybės darbuotojus kaip šv. Ka
zimierą, Mykolą G iedraftį, Jurgį Matu
levičių, Mažvydą, Pošką, Sirvycfe, Bret
kūną, Valančių, Baranauską, ^ironį, 
Vai žgantą, Jakštą i r daugybę kitų. 

Valdžia daug pastangų skyrė sudaryti vykupui Julijonui Steponavičiui sugrįžti
vaizdui, kad Ji stengtasi padėti atšvęsti atgal į Vilnių ir perimti savo ankštyves- 
kibiiejū. Bet įš tikrųjų buvo daromi vi- nes Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio

AÍ R Į C-A :-. D E G Ų A R D A rWC H U V A S 

de todos os tipos, pars homers senhoos e cmrscas.

sokie administraciniai trukdymai, ypač 
ruošiantis krikščionybės jubiliejų švęsti. 
Per spaudą'buvo puolama Katalikų baž
nyčia. Tai vaizdžiai rodo birželio mėn. 
periodika: Ties (13 d.) ’’Vatikanas ir 
paskutinės arkivyskupo mišios”, Tiesa 
(4 dj A. Balsys ’’Mistikos skraistę at
skleidus”, Tiesa (7 d.) ’’Keliauninkas iš 
Vatikano", Tiesa (6 d) Henrikas Jaškū- 
nas "Negaliu tylėti", Literatūra ir me
nas (13 d.) "Vadinant tikraisiais vardais" 
irt.t Per televiziją buvo rodoma daug 
filmų, kurie dergė bažnyčią.

RRT įgaliotinis Petras Anilionis birže
lio 16 susikvietęs Lietuvos vyskupus ir 
vyskupijų valdytojus, reiškė savo nepasi
tenkinimą, kam nebuvo įšventinti 3 Kau
no kunigų seminarijos klierikai. Ypatin
gas dėmesys buvo skiriamas klierikui Zu- 
bavičiui, kuris pasižymėjo savo paklusnu
mu valdžiai. Anilionis pyko, kam vysku
pas V. Sladkevičius išrašė kunigo pažy
mėjimus dviem naujai iškeptiems nelega
liems kunigams. Jis pareiškė, jog dėl tų 
nelegalių kunigų šiais metais j seminariją 
bus leidžiama priimti dviem klierikais ma
žiau. Anilioniui nepatiko, kad vyskupai 
išdrįso atmesti valdžios pasiūlymą leisti 
katalikišką laikraštį, kurio pirmi du pus
lapiai būtų rezervuoti Anilionio įstaigai.

šiais metais 6(j0 metų krikščionybės 
jubiliejaus proga ’’Minties” leidykla 5000 
tiražu išleido albumą, pavadintą "Bažny
čia Lietuvoje". Pats albumas kruopščiai 
įrištas ir gražiai apipavidalintas. Čia ran-' 
damėtokie "perlai” kaip: "Tarybų vals
tybė nesikiša į bažnyčios vidaus reikalui 
į jos veikią, tik nustato Religinių susivie
nijimų sudarymo principus ir tvarką”. 
Iš 630 veikiančių bažnyčių albume yra 
127 bažnyčių nuotraukos. įdomiausia, 
kad albumą galima įsigyti tik dolerinėje, 
kur liaudis neįleidžiama.

Kronikoje yra išspausdinta daug pa
reiškimų. Lietuvos kunigai pasiuntė pa
reiškimus savo vyskupams, prašydami pa
kartotinai pakviesti šv. Tėvą Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus proga, pa
grindines pamaldas Vilniuje laikyti visą 
savaitę, kunigų delegacijos j Vatikaną iš
rinkti iš vyskupijų Kunigų tarybų, išgau
ti leidimą iš valdžios leisti kunigams mo- 
kytivaikus tikėjimo tiesų, jubiliejaus pro- 
ga nepanaikinti įsakytų švenčių.

Lietuvos kunigai ir tikintieji pasiuntė 
pareiškimą Gorbačevui, prašydami leisti
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administratoriaus pareigas. Jie prašo pa- proverčiamųjų darbu stovyklas. Lietu- 
leisti įkalintus kunigus A. Svarinską, S. Vos Helsinkio grupės nariai Viktoras Pet-
Famkevičių ir J. K. Matulionį. Pareiški- ^us jr Balys Gajauskas dar vis kalinami,
mg pasirašė 36.941 žmogus. Gajauskas iš viso yra iškalėjęs 35 me

Šiais metais buvo pranešta, kad Klai
pėdos bažnyčia bus grąžinta tikintiesiems, tyje šiuo metu yra tebelaikomi Gintau- 
bet grąžinome data nebuvo paskelbta.
Tikintieji, rūpindamiesi, kad reikalas ne
būtu užvilkintas, pasiuntė pareiškimą 
Gorbačevui, prašydami šį reikalą teigia
mai sutvarkyti. Ju pastangos iš valdžios 
pareigūnu nesulaukė jokiu sprendimu, o 
tik įšaukė asmeninius grasinimus.

Tarybų Sąjungos valdžia teigia, kad ji 
nesikiša į bažnyčios reikalus. Kaip gerai 
ji vykdo šiuos pažadus, apibūdina nauji 
įšventini Kauno seminarijos buvę klieri
kai pareiškime Kauno seminarijos rekto
riui kun. V. Butkui ir RRT įgaliotiniui 
P Anilioniui. Kun. Vytautas Prajara pa
sakoja, kaip ji bandė užverbuoti saugu
mas, kai jis tik padavė prašymą įstoti j 
seminariją. Saugumas persekiojo ir šanta.- 
žavo ji daug metu, kai jis buvo klierikas 
seminarijoje. Saugumas niekuomet jo 
nekvietė j savo rūmus, bet kviesdavo į 
karinį komisariatą medicinos komisijai, 
jam nesutikus dirbti saugumui, saugu
miečiai grasino su juo fiziškai susidoroti. 
Kun. Kazimieras Gražulis pasakoja,kaip 
saugumas atmetė jo orašymą įstoti į se
minariją keturis metus iš eilės. Daugu-' 
mas seminarijos^ auklėtinių bijosi vie
šai pasisakyti apie verbavimo bandy? :, 
mus, nes po kiekvieno pokalbio su sau
gumu jie buvo įbauginti niekam nieko 
nepasakoti. Pareiškimą pasirašė šiais me
tais įšventinti kunigai: Vytautas Prajara, 
Kazimieras Gražulis, Jeronimas Petrikas 
Robertas Rumšas.

Lietuvos buvę politiniai ir sąžinės ka
liniai pasiuntė pareiškimą TSKP CK Ge 
neraliniam Sekretoriui M. Gorbačevui, 
išreikšdami nusivylimą dėl mažo skai
čiaus paleistų politiniu kalinių, jų teigi
mu, visoje Sovietų Sąjungoje už vadina
mus "valstybinius nusikaltimus" buvo; 
išlaisvinta tik 100 asmenų. Jiems buvok 
pritaikyta ne politinė amnestija, bet 
bausmės dovanojimas. Išeina, kad val
džia juos nuteisdama, klaidų nepadarė. 
Pareiškime primenama, kad kunigams 
A. Svarinskui ir S. Tamkevičiui nesuti
kus prisipažinti kaltais ir prašyti malo- 

, jie buvo vėl iš Vilniaus nuvežti j 

Air,
Rua Mmiaa, 7

COMERCIAL
bebidas FINAS EM GERAL; nacionais e ESTRANGEIRAS

UCORE8 - AGUARDENTES 
AGUAS .MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 
BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES. ETC,

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE ĄS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

CEP 01140 * Fone; 215-6227 - VUa ZeHna - S. Paulo

WISKIES -■ CHAMPANHES - CONHAQUES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES • SUCOS.

i

tus ir kun. A. Svarinskas 20 metų. Trem

tas Iešmantas ir Povilas Pečeliūnas. Kun. 
J.K. Matulionis atlieka 3 metų bausmę 
kriminalistu stovykloje. Jo nusikalti
mas — per Vėlines dalyvavo procesijoje 
j kapines. Jonas Pakuckas už mėginimą 
pereiti TSRS Suomijos sieną 1981 me
tais atlieka 15 metų bausmę. Čia tik ma
ža dalis lietuvių, kurie už savo politinius 
įsitikinimus yra kalinami. Kartu su lietu
viais sovietiniuose lageriuose yra šimtai 
įvairių tautybių politiniu kalinių. Pareiš
kimą pasirašė: Jadvyga Bieliauskienė, 
Petras Cidzikas, Liudas Dambrauskas, 
Anastazas Janulis, Mečislovas Jurevičius, 
Vladas Lapienis, Petras Plumpa, Nijolė 
Sadūnaitė, Julius Sasnauskas, Liudas Si
mutis, Vytautas Skuodis.

Tarybų Sąjungoje Gorbačevo skelbia
ma atvirumo politika iš esmės mažai ką 
pasiekė. Ši politika neliečia aukštųjų 
partijos pareigūnų ir saugumo. Saugu
mas tebėra laisvas persekioti ir terori
zuoti krašto gyventojus taip pat, kaip 
ir anksčiau, 1987 balandžio 1 KGB dar
buotojas Rainys suėmė Nijolę Sadūnai- 
tę, iš jos buvo atimti asmeniniai daiktai, 
ir ji buvo tardomą prokuroro Bakučio-, 
nio ir saugumiečio Liniausko. Apie 21 
valandą ji buvo apnuodyta, Kronikos 
spėjimu, narkotiku seopolomim, kad 
palaužtų jos valią ir protinį galvojimą. 
Apsvaiginta ji pasirašė po tekstu, įtarian
čiu, kad ji padarius nusikaltimą pagal 
BK 199-1 str., kadangi nusikaltimas su
laikytas, ji išleidžiama j laisvę, jos asme
niniai daiktai buvo grąžinti tik gegužės 
18. Dėl tokio saugumiečių elgesio N.Sa
dūnaitė parašė protesto pareiškimą 
1987.04.27 Lietuvos TSR prokurorui 
A.A. Novikui.

1987 kovo 6 Vilkaviškyje saugumie
čiai, nepasisakę savo pavardžių, kratė 
Onos ir Jurgio Briliu gyvenamą namą. Iš 
jų paėmė pogrindžio leidinius — tris nu-, 
merius Tiesos kelio ir 10 pakų rašomojo 
popieriaus su kalkėmis. Krata truko 5 va
landas. Tą pačią dieną Kybartuose buvo 
iškrėstas Onos Sara kaus kaitės butas irta-

me pačiame name Birutės Briuliütés bei 
Onos Kavaliauskaitės gyvenamos patal
pos. Kratai vadovavo Vilniaus KGB tapr 
dymo skyriaus vyr. tardytojas Majoras
Rainys ir Vilkaviškio rajono prokurore 
padėjėja šiugždinytė. Kratos metu paė
mė kun. J. Zdebskio’ laidotuvių Rudami
noje pamokslų įrašus, kun. A. Svarinsko 
nuotraukas, A. Solženicino "Gulago sa
lyną", R.G. "Rekrūtų atsiminimus", 
Railos knygą "Kitosios Lietuvos ilgesys" 
Kovo 19 Vilniaus saugume buvo pakar
totinai tardomos Birutė Briliūtė ir Ona 
Kavaliauskaitė.

Prieš 14 metų 1.973 kovo 27 gydyto
jas Izidorius Rudaitis buvo nuteistas 
trims metams griežto rėžimo lageryje su 
turto konfiskacija už antitarybinę veik
lą. Grįžęs iš lagerio, 1976 kovo mėnesį 
Kaune prisiregistravo savo bute Žemai-' 
tės g-vė Nr. 12. 1984 pas k Rudaitį bu
vo padaryta krata, prisidengus įtariant 
Rudaitį automobilių dalių spekuliacija. 
Po kratos Rudaitis buvo tardomas ir įta
riamas antitarybine veikla. 1985 sausio 
28 Rudaitis gavo iš Aukščiausio teismo 
pirmininko pavaduotojo J. Misiūno raš
tą, kad turto konfiskacija negali būti vyk 
doma, nes pasibaigė laikas. 1986 sausio 
13 Rudaičio ir sūnaus daiktai buvo iš
mesti iš buto į laiptinę, kur jie gyveno 
3 dienas. Gavę iš prokuroro Maskvyčio 
leidimą, Rudaičiai vėl susikraustė savo 
daiktus į butą. Per tą laiką, kai jie gyve-< 
no laiptinėje, butu valdyba Rudaičių bu
tą pardavė Mikutėnaitei. Rudaičiai savo 
bute išgyveno iki 1987 birželio 4, kai 
teismas, vadovaujamas teisėjo Blazevič, 
priėmė sprendimą Rudaičius iškelti. Kro
nikos nuomone, Rudaičiai tapo saugumo 
šantažo auka, nes senelis gydytojas rašė 
savo prisiminimus, sekė politinius įvy
kius ir gyveno tikro kataliko-lietuvio gy
venimą.

Lietuvoje bažnyčių apiplėšimai vis 
dar kartojasi. 1987 kovo 2 piktadariai 
įsilaužė j Paberžės kleboniją ir pagrobė 
bažnyčios iždo knygą. 1987 birželio 10 
vagys išplėšė Žiežmarių bažnyčioje tikin 
čiųjų suaukotus pinigus.

Parašu rinkėjai po protestų pareiški
mais prieš bažnyčios skriaudas yra perse 
klojami ne vien tik saugumo, bet ir pik
tu žodžiu kai kurių kunigų. 1987 kovo 
29 šv. Rapolo bažnyčios klebonas Vil
niuje kun. Antanas Dilys išvijo parašų 
rinkėjus iš bažnyčios ir šventoriaus. 
1987 balandžio 10 Vilniuje šv. Teresės 
bažnyčioje vyskupijos valdytojas kun. 
A. Gutauskas uždraudė rinkti parašus 
už vyskupą J. Steponavičių ir įkalintus

ORURGIOÊS dentistas
Dr. Jonas Niciporciukas
£>r. Paulo R. Niciporciukas

y Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696 



kunigus.
Šiais metais kun, S. Tamkevičius bu- 

vo atvežtas j Vilnių, tikintis jį įkalbėti, 
kad jis prašytų malonės atleisti nuo 
buasmės lageryje. Kun. Tamkevičius 
tuos reikalavimus atmetė ir savo laiške 
iš lagerio rašo:

"Nesigailiu, kad grįžau atgal, kitaip 
pasielgti ir negalėjau. Išorinė laisvė, ku
rią žmonės taip labai brangina, nėra pa
ti didžiausia vertybė. Vidinės laisvės 
kaina yra didesnė, ir šitos laisvės niekas 
negali atimti, ją galima tik pačiam pra
rasti, gyvenant ne pagal sąžinę".

Kronika praneša, kad'Viktoras Petkus 
nuo 1987 balandžio 7 yra perkeltas j 
griežto rėžimo zoną. Iš gauto laiško 
teksto ir kitų kalinių patirties Kronika 
spėja, kad jis buvo paveiktas vaistų.

Balio Gajausko tremtyje naujas adre
sas:

682460
Chabarovskij kraij.
T. čūmikanskij r-on
P. Cūminkan, ūk Sovietskaya —4 
Balys Gajauskas

RELIGIJOS PAVOJUS SOVIETINIAM 
ŽMOGUI

Sovietų sąjungos ateistinė propaganda 
skelbia, kad sovietiniam žmogui už visas 
visuomenės ydas daug pavojingesnė yra 
religija:

už girtavimą religija pavojingesnė 26 
kartus.

. Už nepilnamečių nusikalstamumą — 
80 kartų.

Už jaunimo moralinį pakrikimą — 
94 kartus. i

Už šeimų griuvimą - 113 kartų
Už chuliganizmą — 160 kartų.

|š Vytauto Skuodžio studijos "Dvasinis 
genocidas Lietuvoje".

SVEČIAI IŠ UŽSIENIO
Mažiau duomenų pateikiama apie 

svečius iš užsienio. Pabrėžiama, kad tu
rizmo orbiton įtraukiamos naujos Lie
tuvos vietovės, kad vis daugiau žmonių 
atvyksta pagal kvietimus, kurių skaičius 
taip pat nėra ribojamas. Didžioji tokių 
apsilankymų priežastis — šeimyniniai 
reikalai. Atvykėliai Lietuvoje priimami 
svetingai. Absoliuti jų dauguma laikosi 
sovietinių įstatymų. Išimčių pasitaiko 
retais atvejais: dėl netinkamo elgesio te
ko nutraukti kelių užsienio turistų ke
lionę. Bene labiausiai išgarsėjo ateivis iš 
Peru, užsienyje susipažinęs su lietuvaite 
studente, ją vedęs ir apsigyvenęs Kaune, 
kur jam buvo parūpintas darbas. Ateivis 
pradėjo girtuokliauti, pažeidinėti viešą
ją tvarką, blogai elgtis šeimoje. Ir žmo-> 
pa ir jos tėvai pradėjo šauktis pagalbos. 
Teko imtis priemonių, kad jis būtų prie
varta išsiųstas iš Sovietų Sąjungos.
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DĖL LIETUVOS SIENŲ ŽYMĖJIMO
Lietuvos sovietinei okupacijai ilgai 

užsitęsus, itin svarbu visomis tinkamo
mis progomis pabrėžti jos valstybingu
mo apraiškas ir iš jų plaukiančias pasek
mes. Viena svarbių Lietuvos apraiškų , 
yra lasivai sudarytomis tarptautinėmis 
sutartimis ar tolygios reikšmės aktais nu
statytos jos valstybinės sienos. Todėl Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
ragina visuose Lietuvių išeivijos laidžia- 
muose bendrinio pobūdžio žemėlapiuo
se ir informaciniuose leidiniuose žymėti 
Lietuvos valstybines sienas, šalia jų jei 
vieta leidžia, parodant ir dabartines fak
tines ribas.

Lietuvos valstybinės sienos yra šios:
(1) 1921 m. arbitražo siena su Latvija,
(2) 1920 m. Maskvos taikos sutartimi 

su Sovietų Rusija nustatytoji siena,
(3) tarpe nuo 1920 m. Maskvos taikos 

sutarties sienos iki buvusių Rytprūsių - 
istorinė siena su Lenkija, galiojusi iki
1795 m. pas ku t i n i o jo Li etų vos i r Lenki - 
jos padalinimo, ir

(4į 1928 m. sutarties su Vokietija 
siena.

Karaliaučiaus sritis žymėtina kaip at- 
skiras politinis vienetas. Nors Karaliau
čiaus sritis nepriklauso Lietuvos valsty
bei, visa Mažoji Lietuva yra lietuvių tau
tos žemė, taigi Lietuvos dills istorine 
etnine prasme. Todėl Lietuves žemėtą-

Telaimina visus gerasis Dievas, Te
stiprina Jis sveikata, visokeriopa sėk
me, visuose darbuose. Tesuteikia jėgų 
pakelti gyvenimo dienų sunkumus, 
tiūdesų bandymus.

i

ten įrašant, jei tik vieta leidžia, istorinį 
Mažosios Lietuvos vardą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

ATSISVEIKINANT IR NAUJUOSIUS 
SUTINKANT

1987-tųjų metų šviesos žvakė pasi
baigė. Ir Amžinybės ranka, kad nie
kas niekur nesustotų, įžiebė naują. 
Ir mes visi ją vadiname 1988 metais. 
Vieni tą naują šviesą sutinkam sveiki 
ir linksmi, kiti gal nedatekliuose ir 
sveikatos rūpestyje. Vieni laisvėje - 
nors ir ne tėvynėje, o kiti vergijoje — 
nors po tėvų dangum. Vieni jaunystės 
ugnim degantieji, o kiti j vakaro saulę 
žiūrėdami. Bet visi, kaip vienos tau
tos vaikai, laukdami geresnės dienps 
ir ramesnės nakties, tikėdamiesi nau
jos aušros sau ir savo tautai.

Su viltimi ir geriausiais, linkėjimais 
žvelgiame į ateitį, kad naujieji metai 
mus dar stipriau sujungtų ir surištų. 
Mūsų tautinė gyvybė daugiausiai nuo 
tokios jungties im priklauso. Dalinki
mės meile, gera valia, darbu, viltimi ir1 
visad išlikime jautrūs pavergtos lietu 

!
i

vių tautos kančiai.
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IS AFRIKOS

Kalėdos 1987
Mielieji Bičiuliai,

Jus visus sveikinu is’ Afrikos, kur dar 
vis esu, nors būčiau turėjęs paskutinę 
vasarą atsirasti Kanadpje ir dirbti lietu
viškoje pastoracijoje. Kartais gyvenime 
sunku žinoti, kurie yra mūsų žmogiški 
planai ir kokia yra Dievo valia, bet yra 
tikra, kad Dievas mums pareiškia savo 
valią per visokius įvykius, kaip štai ir 
man įvyko...

S.m. Velykų laikotarpyje vykau j Eu
ropą, bet Ruandoje buvau palikęs grupę 
jaunimo, visiškai vienus, vadinamam Jau
nimo Kaime, kurį prieš kelis metus, ge
rų žmonių dėka, galėjau suorganizuoti, 
kad padėjus visiškai apleistam jaunimui 
šitame krašte, kuris yra tarpe skurdžiau
sių pasaulyje. Šitame Jaunimo Kaime 
aplinkiniu kalvų analfabetai jaunuoliai 
ir netolimos (50 km.) sostinės Kigali 
banditukai suranda užuovėją ir per dar
bą (žemdirbystę, gyvulininkystę) bando
me jiems padėti, juos paruošti padoriam 
gyvenimui.

Kol kas esu visiškai vienas, bet keli 
didesni jaunuoliai, išaugę iš jų tarpo, 
man padeda. Pav.: prieš metus tik du 
tarpe šito jaunimo mokėjo rašyti ir skai
tyti, dabar jų jau yra apie 20, pamokyti 
savo pačių bičiulių, kurie turėjo laimės 
lankyti per 4 metus pradžios mokyklą.

Man išvykstant, kiti misijonieriai tu
rėjo perimti šitą jaunimo kaimą, bet... 
visi labai užimti ir neatsirado kas galėtų 
užsiimti šiuo apleistu jaunimu. Man bū
nant Europoje, tas jaunuolis man ra$y-' 
davo, kad kaimas pradeda iširti, nes nė
ra nei vieno suaugusio, kurs jiems padė
tų...

Pristačiau reikalą Romoje mano virši
ninkams, kurie prašė nepalikti to apleis
to jaunimo, ko to Jaunimo Kaimo tęs
tinumas nebus užtikrintas.

Gyvenimas nesustoja, tad tęsiu pradė
tą darbą ir šiuo metu organizuojame ma
žas amatų dirbtuvėles: staliaus, kalvio ir 
pan. Matosi ir pažanga jaunime, ypač 
tų "bandičukų" tarpe. Tie, kurie mane 
apšaukdavo piktais žodžiais, kai vykda- 
vau į sostinę apsipirkti (kitur nėra krau
tuvių...), nes jiems neduodavau pinigų, 
nenorėdamas pataikauti jų elgetavimui, 
dabar tie jaunuoliai Kaime pradėjo pri
prasti prie darbo. Mažiausias tarpe jų 
(12 m.) - ir kuris mane pikčiausiai išva- 

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos .
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.
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BAZAR SVEIKAS APRESENTA:
- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)
- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS)
- BOTONS - DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA)
- ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL

ACEITAMOS ENCOMENDAS 
IKI

RUA DAS ROSEIRAS, 411 IVANI, SILVIA E EMILIA
TEL.:273-2317

• «A . ■ A^MMata».

dindavo šykštuoliu — man sakė aną die
ną: "Kunigėlį, visgi dirbti yra geriau ne
gu elgetauti ir vogti. Man čia pas jus pa
tinka".

Karts nuo karto žmonės klausia, "kaip, 
kuo jie galėtų prisidėti ir mums padėti? 
Štai konkretus pasiūlymas: Mums vi
siems gyvenimė reikhlinga švenčių, kad 
džiaugsme semtumėm jėgų kasdieni
niam gyvenimui. Mūsų Jaunimo Kaime 
1988 m. sausio 31 dieną (100 metų 
nuo Šv. Kun. Jono Bosco mirties) tarp 
kitko organizuojame Don Bosco loteri
ją, prieinam&visam apylinkės jaunimui, 
kurio suplauks apiė 400. Kadangi mūsų 
finansinės galimybės ribotos (jaunimė
lis čia vieną kartą per mėnesį gauna ga-t 
balėlį mėsos pavalgyti), tai it mūsų lote
rijos prizai labai riboti ir menki. Tai kas 
matoma Vakarų-pasaulio kraštų šiukšly
nuose, pas mus būtų daug kam brangus 
daigias... Jaunimo Kaime mūsų berniu
kų spintos yra seni kartonai; deja, nevi- 
sada jų gauname didesnėse Kigalio krau
tuvėse... todėl ir skubame atidaryti savo 
stalini n kystės dirbtuvę, kad patys pasi- 
gamintumėm reikalingiausius baldus.

Aną dieną vienas berniuką, nuliūdęs 
ir supykęs, atėjo pas mane ir skundėsi, 
kad kitas berniukas paėmė jo "spintą" 
(kartoną) ir ją pardavė vienam kaimynui 
už 50 centų... Aš pasišaukiau tą berniu
ką ir klausiu, kodėl jis taip nuskriaudė 
aną berniuką?

"Kunigėli, vienas kaimynas atėjo ir 
prašė dėžės ar kartono, nes jo sūnelis 
prieš keletą valandų numirė ir jis norėjo 
į palaidoti. Jūsų nebuvo namie, tad da
viau ano berniuko kartoną kaimynui, 
kuris dėkingas nuėjo namie palaidoti ta
me kartone savo sūneli".

Produções Video i
Vende/EVENTOS LITUANOS
FESTA BAILE (Spindulys)
TĖVU DIENA (Sąjungą)
FESTA DA PRIMAVERA (Lituanika)
NOITE LITUANA (Sąjungą)
50 ANOS DO CORAL LITUANO (Igreja S. José) 

Pedidos: Av. João Firmine, 1375 - SBC • Fone: 419-2462

Tuomet aš pagyriau tą berniuką ir li
kusį be "spintos" paguddžiau, sakyda
mas jam, kad turi džiaugtis, jog papras
tas kartonas galėjo būti artimo meilės 
priemone. Iš tikro čia žmonės taip bied-. 
ni, kad savo mirusius jie palaidoja šalia 
jų trobų, paguldydami juos duobėje į 
pliką žemę; 4 lentas karstui daugumai 
yra neįmanoma apmokėti...

Paliekame Jūsų sumanymams ir jūsų 
gerai širdžiai pagalvoti, kaip mums padė
ti: oro pašto pakietėlis mus pasiekia per 
2 savaites, banko čekis dar greičiau.

Kartu su mūsų paprastais, neturtingais 
žmonėmis linkime Jums visiems daug 
džiaugsmo ir ramybės šv. Kalėdų proga. 
Visad yra giliai įspūdinga, jog Dievo Sū
nus norėjo būti vienas iš mūsų ir pasirin
ko neturtėlio dalią, tuom parodydamas, 
kad didžiosios mūs gyvenimo vertybės 
neglūdi materialiniame turte, bet glūdi 
didelėje, dosnioje meilėje. Tokia meilė 
tepralhnksmina Jūsų širdis irta linksmy
bė telydi Jus per visus 1988 metus, Die
vo palaimoje.

Jums dėkingi žmonės Ruandoje 
ir kun. Hermanas Šulcas, SDB.

ClA RUSAI 
VAKARUS PRALENKIA
Visiems žinoma, kad Sovie

tų Sąjungoj video kultūra dar 
labai atsilikusi nuo vakaru, 
tačiau vienoj kategorijoj jie 
vakarus tikrai pralenkia: tele
vizijos aparatų sprogimais ir 
sukeltais gaisrais. Leningra
do gaisrininkai praneša, kad 
tam mieste 1986 iki žiemos
pradžios televizija sukėlė apie 
300 gaisrų, o 1985 buvo 406
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Antanas Gaulia

KERNAVÉ '
I—BAŽNYČIA I R MUZI ĖJUS

Musų įdomi ir gražiai pasisekusi kelio
nė per visą Lietuvą buvo puikiai atpasa
kota p. Magdalenos Vinkšnaitienės "Mū
sų Lietuvos" numeriuose. Tad čia jos 
nekartosiu. Be to, jau sensta; ir sekanti 
grupė atvesT naujų jzpūdžių.

Cia mėginsiu skaitytojams pateikti vi
sai ką kita. Kalbėsim apie Kernavę, ku
rią turėjau progos pažinti iš arčiau.

Dabartinė Kernavė yra visai mažiukas 
miestelis, vos apie 150 žmonių. Jos reikš
mė šių dienų požiūriu sovietinėm akim 
tik ta, kad čia randasi vienas tarp retai 
progresuojančių kolūkių. Bet kas liečia 
Lietuvos patriotinę širdį, tai šis menkas

• miestelis ir visa jo apylinkė daug gali pa
pasakoti apie Lietuvos valstybės pradžią 
ir jos žilos praeities išsivystymą į didelę 
ir galingą imperiją.

"Inturisto" iš Vilniaus atvežti į šį ne
paprastai gražų Lietuvos kampelį, mes 
iš Brazilijos 42 turistai, tuojaus buvom ' 
supažindinti su jos puikia ir dar nauja 
bažnyčia, kuri buvo atstatyta dar prieš 
karą. Kadangi pirmoji sudegė, o antroji, 
iš ąžuolų atstatyta, buvo nuversta ir jos 
vietoj pastatyta visai nauja, maišyto go- 
tinio ir renesanso stiliaus su raudonų 
plytų sienom, atrodo impozantiškai.

Reikia dar priminti, jog ši bažnyčia 
buvo numatyta dat Jogailos laikais, vos 
pradėjus Lietuvos krikštą, bet jos pasta
tymas jau yra Vytauto darbas. Taigi jai 
sukanka jau 600 m., kaip ir pačiai krikš
čionybei Lietuvoj. Šis vienintelis faktas 
rodo vietos reikšmę mūsų religijos isto
rijoje.

Aplankėme Kernavės istorinį muzie
jų, įkurtą 1929 m., Nors kuklus bet ypa- nio 
tingai įdomus. Jo eksponatai pradeda su 
skyrium nuo akmens amžiaus ir baigia 
su Teutonų Ordino karais į pačią Kerna
vę. Užima dar kultūros dalį ir rusų prie
spauda caro laikais, gaigiant sovietiniais 
dabartiniais pagyrimais.

Viską apžiūrėję, buvom pakviesti j 
didelį "Churrasko", vadinamą "Asadas" 
kuriame dalyvavo arti 200 asmenų. Tik
ras "piknikas" paruoštas miškelyje, Bra
zilijos turistams.

H—LIETUVOS LOPŠYS
Kadangi buvo reta ir gal vienintelė 

proga pažinti šią istorinę vietą, atsisky
riau nuo ekskursantų grupės ir nuėjau 
piliakalnių link. Užpakalinėj bažnyčios 
dalyje yra palaidoti lietuvių ir lenkų ba
jorų palaikai. Šis miestas yra buvęs vi
sai sulenkėjęs. Apėjęs visus keturis kak, 
nūs (piliakalnius), nusileidau jų papė- 
dėn ir toliau žemyn, per pievą, prie ar- 
keologinių tyrinėjimų. Čia, šiandien per 
arkeologijos techniką ir mokslą, bando
ma atstatyti Lietuvos pre-istoriją, arba 
geriau sakant, Lietuvos tautos pradžią. 
Tad kalbėti apie Kernavę nėra jau taip 
lengva.

Jau seniai žinojom, kad čia buvusi 
pirmutinė Lietuvos valdovų sostinė,tik 
niekas nerado tikros jos vietos. Dėl to 
buvo kilę abejonių, ar tokis sostinė ka
da egzistavo. Dabar jau abejonių nebėr.

Kernavė rasytoj istorijoj yra minima 
nuo 1250 m., kada Livonijos Ordinas , 
savo žygyje, pirmą syk pasiekė patį 
Lietuvos centrą. O 1279 m. Livonijos 
šaltiniuose minima kaip didelė Ordino 
nelaimė, nes čia, jam grįžtant su dideliu 
grobių, lietuviai, Traidenio vedami pa
stojo kalavijuočiams kelią ir sumušė vi-' 
są jų įsibrovusią kariuomenę, kur krito 
pats Ordino didysis magistras. Po to, į 
viešumą iškilo vienas žymiausias Lietu
vos karvedys, Traidenis; ir su juo kala
vijuočiai jau nebebuvo taip drąsūs — pra
dėjo gerbti Lietuvą kaipo galingą valsty
bę. Nes su Traidenio pasirodymu baigė
si vidaus sumišimai, po karaliaus Min
daugo nužudymu. |

Šaltiniai dar aiškina, čia buvus Min- 
daugo sostinę; be abejo ir jo tėvo Rim
gaudo, kuris miglotai yra minimas Lietu
vos metraštyje. Mindaugas net buvęs ka- j 
rūnuotas Kernavės galingoj pilyje, kuri ; 
stovėjusi ant, dabar vadinamo piliakal-

Mindaugo sostas". Šiandien galima
j jį užlipti mediniais primityviškais laip-1 
lėliais. Kitam šone, žiūrint j Nerį, deši
nėje, yra Krivaikiškiu sodyba, su dar 
dviem piliakalniais. Pirmasis: Aukuro 
piliakalnis arba Kerniaus kalnas, o an
tras Lizdeikos piliakalnis (Lizdeika bu
vęs vyriausias žynys. Jo vardas vėliau 
yra išgarsėjęs su Gedimino legendiniu 
sapnu).

Be to, Kernavė pragarsėjo savo ypa
tingu ir nuostabiu grožiu. Neris vingiuo-

damas tarp slėnio ir piliakalnių, suoaro 
nepaprastu gamtos grožį, kuris ris’asi su 
legenda ir Lietuvos istorija. Viena tokia 
legenda, minima Lietuvos metraščio re
dakcijoje, kalba jog kunigaikštis Kernius 
visai žiloj Lietuvos senovėj, norėdamas 
išplėsti .savo paveldėtas žemes, gautas 
nuo tėvo Kūno — Kauno įkūrėjo, pasta
tė savo tvirtovę prie Neries ir čia įkūrė 
sodybą.

Kaip ten su legenda nebūta buvę,
faktas šiandien yra žinomas, jog Kerna
vės ir Krivaikiškiu vietose išaugo reikš
minga sodyba su savo supiltais kalnais 
(piliakalniais) ir, be abejonės konsta
tuojantis, pagal archeologinius radinius, 
jog čia lietuviai pradėjo kurti savo tau
tą dar priešistoriniais laikais. Bėgant 
amžiams, išaugo tvirta ir gerai apsaugo
ta sodyba su pilimi, Perkūno aukuru, 
krivių ir vaidilučių prižiūrima šventa 
ugnimi; ir palengva susidarė miestas pa
kalnėje. Tad galima Kernavę laikyti Lie
tuvos lopšiu, (bus daugiau/

1985 metų rugpjūčio 25 die
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas — Cr. 1.000,000.

Fondo tikslas—KKF- . 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, bendrai, jaunimo 
reikalams.

CHOP? -PIZZA-QUEIJOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

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

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalą sudaro laisvas 
tautiečių bei kitataučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
I tik kapitalo uždarbis galės būti 
| panaudotas aukščiau numaty- 
| tiems tikslams.

F o n d o administra- 
I vimas — KKF-dą globos, val- 
! dys ir administruos $v, Kazimie- 
I ro parapijos atsakingi ir teisėti 
| pareigūnai.

Fondo likvidacija 
| - Jei ■dMibaigių. ir pranyktų 
j numatytieji tilcslai čia, Brazili- 
į jpį, ÒF<dp kapitalas būtų per; 
I leistas panašiais tikslais veikiam 
| ęi om kitu r.
į PAG E RBKIM E SA VO M i R U— 
j SiUOSI US ĮRAŠYDAMI JUOS
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JAUNOSIOS KARTOS PAREIGA
Senoji Lietuvos išeivija nedaug tetu

rėjo sviesuomenės, dar mažiau mokslo 
žmonių. Toji padėtis smarkiai pasikeitė 
su pokario išeivija. Jie ne tik gerokai pa
keitė kulturinj išeivijos lygį, bet ir savo • 
atžalyną skatino eiti mokslo keliu, išau
go nauji būriai, baigę aukštuosius moks
lus išeivijos kraštuose. Jie žvelgs j müsq 
išeivijos tautines perspektyvas ir padės 
giliau įžvelgti esamą būklę bei išlikimo 
galimybes.

Pokarinė mūsų išeivija, kaip gausi 
skaičiais ir talentais, gyvai reiškėsi be
veik visose dvasinio gyvenimo srityse. 
Ypač pradžioje finai buvo labai aktyvi, 
pilna kūrybinio polėkio. Jai teko grum
tis su dideliais ekonominiais sunkumais, 
kurie vargino metų metais, tačiau ta ko
va buvo laimėta. Visose dvasinio gyveni- 
ko srityse atsirado pakankamai individu
alios bei organizuotos energijos. Ne vie
nas talentas išsiskleidė iševijoje ir laimė
jo savo amžiaus grumtynes. Žvelgiant į 
ateitį būtina kultūrinį palikimą nukreip
ti j jaunąją kartą, nes tik ji gali perimti 
sukurtus dvasinius-kultūrinius lobius, 
įjungti savon kūrybon ir iškilti virš nai
kinančio laiko pratęsiamąja prasme.

Kalbant apie mokslinį mūsų išeivijos 
pajėgumą ir juo džiaugtis, negalima už

s® 

mirkti aiškios tiesos: moksias nėra vie
nintelis musu išeivijos gelbėtojas. Jei tu
rėsime ir labai daug mokytų žmonių, 
bet neturėsime lietuvių tautai atsidavu
sių asmenų, ištirpsime aukštose mokslo 
sferose kaip tauta. Mokslo šviesa turėtų 
atskleisti kelius j tolumą, geresnį mūsų 
tautos gyvenimą, pagilinti tautinę sąmo
nę ir paskatinti kovai už lietuvių tautos 
egzistenciją. Kitokia mokslo linkmė gali 
mus nuvesti tirpinančio internacionaliz
mo keliais. Ar mokslingoji mūsų karta 
pajėgs išlaikyti lietuviškumą ir ištikimy
bę mūsų tautai?

Vyturys

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Marija MAZURKEVlCl ENÉ 
Algirdas BAUŽYS 
Stanislava KRAPIENIS 
Kazys LIPAS
Angela Goftas STRUMSKIS 
Ona POLIKAITIENÊ 
Adilson PUODŽIŪNAS 
Vera MUSTEIKIS 
Jonas SILICKA.S 
Aleksas JASIŪNAS 
Stepas URBIETIS 
Jonas BRATKAUSKÁS

Cz. 1,000. 
Cz.2.500, 
Cz.2.600, 
Cz. 800, 
Cz. 800, 
Cz. 1.000, 
Cz. 800, 
Cz. 1.000, 
Cz. 1.000, 
Cz, 1.000, 
Cz, 1.000, 
Cz. 1.500,

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS . 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

Savaitei bėganti
.. ....... ah. D. Petraiti

Taigi, netik savaitė, bet matau, kad ir metai 
prabėgo ir šiandien jau naujųjų metų pirmos sa
vaitės pirmadienis. Šventės prabėga labai ir la
bai greit. Atrodo, kad dienos trumpesnės, sa
vaitgalis dingsta, kaip vandeny.

Prabėgo metai. Buvo gerų ir buvo liūdnų 
dienų, kaip visuomet. Paprastai gale metų pla
nuojama, kas darytina sekančiais. O jau pirmo
siose naujųjų metų dienose reikia pradėti vyk
dyti planus, projektus. Bet gal butų visa neblo
gai užmesti akį j praėjusius metus. Anksčiau, 
atsimenu, vis būdavo kas nors iš rašeivų ir pa
ruošdavo metų apžvalgą ir būdavo įdomu pa
žvelgti, kas įvyko per paskutines 52 savaites.

Vienas neeilinis įvykis liko mano atmintyje 
iš praėjusių metų pabaigos. Gruodžio 20 turė- 
jauĮpeogos išgirsti Šv. Juozapo bendruomenės 
choro koncertą. Tai jau neeilinis koncertas, o 
50 metų jubiliejaus koncertas. Iriiš tiesų viskas 
buvo iki smulkmenų tiksliai ir skoningai pa
ruošta, Tiek pačios programos atrinkimas, gies
mės net keliose kalbose, kaipo originalios me
lodijos pagerbimas, pranešėja, net ir eilėja žva
kelių mėlynuose aplankuose, sakau, viskas pa
dėjo susikaupti ir pajusti šio koncerto metu 
Kalėdų dvasią. Vila Zelinos parapijos bažnyčia 
nemaža, o publikai teko net stovėti, nes sėdi
mų vietų neužteko. Pasisekimas visuotinas.

Pasiekti 50 darbo metų - tai nejuokai. 
Choras buvo įsteigtas 1937 metais ir pirmuo
ju jo dirigentu buvo muz. F. Girdauskas, ku
ris gražiu sutapimu šiame jubiliejiniame kon
certe vargonais palydėjo giesmes. Vėliau cho
rui vadovavo muzikai Stankūnas, Strolia, Am
brazaitis ir pats Girdauskas. Bet jau geras lai
ko tarpas, kai jo vairą paėmė ir Iki šiol tęsia šį 
sunkų darbą muz. Viktoras Tatarūnas. Tiktas, 
kuris nėra dirbęs šį darbą, nesupras, kiek yra 
sunkumų mūsų sąlygose išlaikyti chorą. Žmo
nės greit pavargsta, neatvyksta į repeticijas, 
sunku prisiprašyti prie programų paruošimo, 
o musų tarpe įvairiausių minėjimų netrūksta. 
Net ir užsieniečių aplinkumoje labai dažnai 
šis choras atstovavo lietuviškas melodijas. To
dėl paskutinių 30 metų našta, kurią neša muz. 
V. Tatarūnas, tikrai verta specialaus pagerbimo.

Vargonais palydėjo šalia varg. Caetano Tas- 
chetto ir Audris P. Tatarūnas, be jau minėto 
Felikso Girdausko. Pranešimai ir komentarai 
pravesti A.P. Tatarūnaitės. Liko neužmiršta
mas įspūdis koncerto gale, kai visa publika kar
tu su choru giedojo "Tyli naktis" ir nevienas 
nubraukė ašarą...

KALĖDŲ, EGLUTĖ V. ZELINOJ. Lituanistinės mokyklos vaikučiai pas i red o prie kalėdinės eglu
tės. Juos paruošė mokytojos Lucija J. Butrimavicienė, Ana Paula fatarūnaitė, Magdalena Vinks- SKAITYKITE
.naitienė, Marija Aleknavičiūtė ir Nifza Guzikaūskaitė—Čelišauskienė. Kalėdų senelį atstovavo
Antanas Rudys. Nuotr. Petro Rukšio HUSU LIETUVA

Dn. HÍLBA KUM T
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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MŪSŲ ŽINIOS
KUNIGO BOSKO ŠVENTĖ

Šiemet sausio 31 dieną sukanka I00 
metų nuo šv. Jono Bos ko mirties. Tai 
bus saleziečių šeimai šventojo ŠIMTME
TIS.

Šiuos jubiliejinius metus mes pradė
sime su šv. Jono Bos ko švente paskuti- 
nįšio mėnesio sekmadienį sausio 31 d. 
MIŠIOS BUS 16 vai. IR PO Jlį TRUM-» 
PA PROGRAMĖLĖ bei suneštinės vai
sęs.

.NAUJI "M L"-vos A D R E S A I
• "Musų Lietuvos administracija ruošia 
naujus adresų sąrašus laikraščio išsiunti
nėjimui. Dabar paštas jau įvedė zoninį 
pašto numerį visuose miestuose ir gat
vėse. Mūsų surašyti adresai nėra aktua
lizuoti. Prašome skaitytojų, kurių pašto 
numeris būtų nepilnas, mums pranešti, 
į naujus siuntinėjimo sąrašus nebus įra
šyti tie, kurie jau keletas metų, kai ne— 
užsimoko laikraščio prenumeratos.

Prašome visų skaitytojų apsimokėti 
prenumeratą METU PRADŽIOJE.

PAL. JURGIO MATULAIČIO ŠVENTĖ

Popiežius Jonas Paulius II, paskelbda
mas palaimintuoju arkivysk. JURGĮ MA
TULAITĮ, paskyrė jam vietą ir liturgi
niam kalendoriuj — sausio 27 (jo mirties 
metinėse).

Taigi pirmoji palaimintojo Jurgio li
turginė šventė yra sausio 27 (šiemet iš
puola trečiadienį), šv. Kazimiero parapi
joj ji bus švenčiama sekmadienį prieš tai, 
taigi sausio 24.

GRAŽI KONGRESO EIGA

numerio

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

MUS U LIETUVA

PRANĖ ir PAULI US REMEI KAI

ALI ANGA LITUANA-BRASI LEI RA 
DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprindo as determinações legais dos seus Estatutos, 
Artigos 29° e 33°, convocam os seus sócios para Assemblé
ia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de Janeiro de 
1988 às 18 horas, em sua séde social à Rua Lituânia, 67 • 
São Paulo - Moóca, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 
do Dia:

a) - Abertura e leitura da Ata anterior;
b) - Relatório da Diretoria;
c) - Apresentação do balancete anual;
d) • Relatório da Comissão Revisora e seus pareceres;
e) • Vários assuntos de interesse da Aliança.
Não havendo número legal para a reunião em primeira 

convocação, ficam os srs. associados convocados desde já 
para se reunirem em segunda convocação às 18:30 horas, 
no mesmo dia e local e será considerada válida a reunião 
com qualquer número de sócios presentes.

São Paulo, 02 de Janeiro de 1988

Algimantas Sahdys 
Secretário

Alexandre Bumblis
Presidente

BLB-NÉS TARYBOS POSĖDIS • g
Maloniai kviečiame visų Sanpaulyje P I £2?

veikiančiu organizacijų atstovus į BR A-
ŽILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS PASIKEITĖ GATVĖS VARDAS

Rašydamas (1987.XI1.30) iš Pertho, 
Australijos, MŪSŲ LIETUVAI, PLB-nės 
pirmininkas dr. Vyt. Kamantas, sako: 
"Geriausi linkėjimai iš Australijos, kur 
labai sėkmingai vyksta VI Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas. Daug jaunimo 
atvažiavo iš Europos, Siaurės Amerikos 
ir Pietų Amerikos. Nuotaika labai gera 
ir lietuviška".

Tarybos posėdį, šio mėn. 23 d., šešta
dienį, (sábado), 16 vai., mūsų būstinėje, 
šv. Kazimiero Parapijos salėje, Rua Jua- 
tindiba, 28, Mokoje.

Posėdžio tikslas: visiems bendrai ap
tarti Vasario Šešioliktosios minėjimo 
programą, atstovų rinkimai j VII Pasau
lio Lietuviu Seimą, bei kiti pasitarimai 
apie mūsų kolonijos veikimą.

Atletinio klubo "Juventus" iniciaty 
va ir pastangomis Juatindiba gatvė, ku
rioj yra šv. Kazimiero parapijos ir MU
SU LIETUVOS savaitraščio redakcijos 
administracijos bei Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės būstinė, São Paulo 
Miesto Savivaldybos (Municipio) tapo 
pakeista j "Juventus'" gatvę.

Taigi dabar, vietoj Juatindiba, varto
PAIEŠKOJIMAS

Giminės iš Lietuvos ieško GEDMAN- 
TO CIRYDAUS, gyvenusio San Pauly- 
je, Alameda Cleveland, 265. Turėjo ko
kią tai pramonę.

Prašome pranešti "M.L," redakcijai 
telefonu: 273-0338.

Dr. Antanas Siaulys 
B LB-nės T a r y bo s Pirmininką s

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZÊLINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

tina Juventus. Tad parapijos, ML-vos ir 
BLB-nės dabartinis adresas:

Rua Juventus, 28 - Pque. da Moóca 
03124 SAO PAULO, SP.
Brasil (Telef.:273-0338).

K

Geriausia dovaną
CURSO

AUDIOVISUAL
I . DO I Dl OMĄ LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338

i UŽSAKYKITE "MUSU LIETUVĄ
tĄ

I • GIMINĖMS - DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS j
I Šią brangią dovaną įie prisimins 50 kartų - visus metus |
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