
SOVIETINIS FILMAS APIE 
KUN. A. SVARINSKĄ

Vilniaus kino teatre "Kronika", ku
ris veikia uždarytoje evangel i kų-ref or- 
matų šventovėje, vasario 13 d. per res
publikinę televiziją ir vasario 15 d. 
23,10 vai. visa sąjunginėje sovietų tele
vizijos pirmojoje programoje buvo rodo
mas filmas "Kas Jūs, kunige Svarinskai? 
Kaip šis filmas buvo sukurtas, pasakoje 
neoficialaus Maskvos žurnalo "Referen
dum" skiltyse buvęs politikalinis Grigo- 
rij Kucenko.

Jo žodžiai: "Tai įvyko 1967 m. rud 
dens rytą apie 10 vai. Kunigas Alfonsas 
buvo pašauktas į sargybos būstinę ir ten 
išbuvo apie dvi valandas. Grįžęs jis tuoj 
pasipasakojo, kad atvyko iš Lietuvos 
žurnalistai, kurie pasakė, kad ruošia 
apie jį filmą. Kadangi jie gavo leidimą 
susitikti su politkaliniu, jis suprato, kas 
tai per žurnalistai ir iki kokio laipsnio 
jie gali būti "objektyvūs". Kunigas Al
fonsas pradžioje atsisakė su jais susitik
ti ir būti filmuojamas. Tada žurnalistai 
pasiūlė jam lietuviškų laikraščių, kurių 
jis ilgą laiką neturėjo galimybės skaity
ti ir taip pat magnetofono įrašų juostą, 
kurioje apie jį kalbėjo žinomi jam asme
nys. Tai išklausęs ir dar nežinodamas, 
kad tai kuriamas filmas, kunigas Alfon
sas sutiko su jais pasikalbėti ir širdyje 
džiaugėsi, kad gali tai padaryti gimtąja 
kalba.

Sovietų Saugumo pinklės
Kai jis man tai papasakojo, aš kuni

gui Alfonsui pasakiau, kad buvo galimyk 
bė, jį tų dviejų valandų metu slaptai fil
muoti, iškirpti iš filmo kai kuriuos frag
mentus, sudaryti iš paskirų išsireiškimų 
tekstą. Kunigas Alfonsas su manimi su
tiko, kad tokia galimybė yra, bet kartu 
pareiškė, kad dabar yra naujas laikotar
pis, tai greičiausiai KGB (filmo sumany
tojas Linas Lazėnas, autorius Justinas 
Lazauskas, režisierius Ferdinandas Kau- 
zonas ir operatorius Juozas Matonis, 
J.B.) šito nepadarys. Kun. Alfonsas ap
siriko. Tik aš netikiu, kad šį filmą leido 
žiūrėti lagerio VS-389/35 kaliniui A. 
Svarinskui. Aš taip pat netikiu, kad jam 
būtų duota proga atsakyti j tuos šlykš
čius melus ir klastojimus. "Glasnost" 
naudojasi tik tokio filmo autoriai. (..*;)

’ i
KGB logika

Visgi yra linksma, kad pakvipo kage- 
bistišku jovalu, na, o kaip gi, jie kaltina 
Svarinską, kad jis kolaboravo... su jais.(.>-

is lagerio vien tik pasirašęs pareiškimą, 
kad daugiau neveiksiąs? (...).

Jie aiškino: "Ryšys su Šarūno bandi
tais"... davė parodymus? Kolaboravo? 
O kodėl jūs jį už kolaboravimą su tardy
tojais nuvilkote į Komijos aut. respubli
kos katorgos lagerį ir dar taip ilgiems 
metams? (...)

Iš šitos sakyklos, kurią jūs filme pa
rodėte jo paties atnaujintoje šventovėje, 
jis, jūsų žodžiais sakant, 'nebyliais stag
nacijos metais', ragino krikščionis užim
ti aktyvią poziciją, buvo tikru dvasiniu 
žmonių tėvu. Jūs jam ir tada trukdėte 
nueiti į kapines, paminėti mirusiuosius, 
lankyti įr bendrauti su parapijiečiais. Jis 
visada buvo drąsus, sąžiningas ir atviras. 
Pas jį nebuvo 'stagnacijos' ir tada, kada 
tokiu negalima buvo būti ir tada, kada 
buvo galima. Todėl aš tikiu jam, o ne 
jums.

O kaip galima tikėti jūsų pasakaitei, * 
kad jis yra 'saldaus gyvenimo' mėgėjas: 
'jam padovanojo du automobilius (Va
karų pagalba)'. Kada kunigas veikia tik 
Bendrijos ir jį mylinčios, ir jam atšida- i 
vusios parapijos labui, argi parapija, jei- 
jis į ją'kreiptųsi, atsisakytų duoti mate
rialinę pagalbą? (...).

Jeigu jis būtų 'saldaus gyvenimo' mė-

0 kodėl gi, ponai, kunigas Alfonsas 
neužsitarnavo KGB meilės? Tik prisi
minkite: jis su jumis bendradarbiavo? 
Sakote — padėjo tardytojams. Kodėl 
jis, kaip jūs sakote, užsitarnavo Vakarų, 
o ne jūsų paramos? ".

Dvasios milžinas
Grigorij Kucenko rašo, kad kun. Al

fonso Svarinsko sveikata po daugelio 
sovietiško lagerio metų yra labai bloga. 
Jo niekas negydo ir į užsienius gydytis 
neišleidžia. Jis turi dar penkerius metus 
kalėti. Straipsnio autorius baiminasi: 
"Nejaugi šis 'saldaus gyvenimo' mėgėjas 
trokšta numirti Mordovijos lagerio na
rų antrame aukšte? Tai nėra nuomonė, 
bet reali galimybė. Tai įvyko su J. Ga- 
lanskovu. O. Tichij, V. Stusu, A. Mar- 
čenku, M. Morozovu ir daugeliu kitų". 
G. Kucenko kun. Alfonsą Svarinską va
dina dvasios milžinu.

Sis traipsnis buvo pakartotas Pary
žiaus rusų savaitraštyje "Ruskaja Mysl" 
kovo 11 d. laidoje. J.B.

"Tėviškės Žiburiai"
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Europos tarpgrupiniame“ susirinkime. V. 
Skuodis kalbėjosi taip pat su Krikščio
nių Demokratų grupės nare olande Elise 
Boot ir Liberalų grupės atstovu iš Dani
jos Jo.rgen Bornlund Nielsen.

Lankydamasis Europos Parlamente, 
dr. Vytautas Skuodis kaipo Lietuvos Hel
sinkio Grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų 
Teisių Gynimo Komiteto narys išreiškė 
Europos Parlamento ir Europos Tary
bos Parlamentarinės Asamblėjos nariams 
padėką raštų už tai, kad abu minėti, svar 
bų tarptautinį vaidmenį turintieji poli
tiniai centrai Europoje neužmiršta sovie
tų aneksuotus Pabalčio kraštus ir savo 
1987 metais priimtomis rezoliucijomis 
pasmerkė vis dar tebesitęsiančią sovietų 
okupaciją.
Pabaltiečių Tarybos Biuras Strasbourge I 

DR. VYTAUTO SKUODŽIO I • '
Balandžio 10-11 d.d., po eilės laript^u- • ’ 

tinių konferencijų Italijoje, prof. Vytau
tas Skuodas lydimas Pabaltiečių Tarybos 
ir VLIKo Europos Biuro vedėjo A. Kli- 
maičio lankėsi Paryžiuje. Paris-Etet sto-

Lietuvos Helsinkio Grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų Teisių Gynimo Komiteto nario 
PADĖKA

Didžiai gerbiamiems Europos Parlamento nariams,
Didžiai gerbiamiems Europos Tarybos Parlamentarinės Asamblėjos nariams,

tyje juos sutiko VLIKo 'Įgaliotinis Pran
cūzijoje A. Venskus.

VLIKo pakviestas, prof. Skuodis, be 
Prancūzijos, lankysis dar Vokietijoje, 
Šveicarijoje ir Austrijoje, kur turės su
sitikimus su lietuviais ir tarptautinės 
spaudos atstovais bei politikais.

Balandžio 10 d. popietę, Prancūzijos 
Lietuvių Katalikų Misijos patalpose įvy
ko V. Skuodžio susitikimas su Pary
žiaus lietuviais. Ta proga garbųjį svečią 
pasveikino Misijos direktorius prel. J. 
Petrošius, kuris ” suorganizavo Vytauto 
Skuodžio buvimą Paryžiuje. Savo prane
šime vietiniams lietuviams V. Skuodis 
apibūdino savo gyvenimo kelią. Jis kal
bėjo apie politinių kalimų buitį ir išgy
venimus. Pranešimas buvo su dideliu de- 

' mesiu išklausytas. Po to sekė klausimai.
Balandžio 11 d. rytą Notre-Dame radi

jas sn V. Skuodžiu turėjo vienos 
dos pasikalbėjimą, kuriame buvo 
ti religiniai klausimai okupuotoje 
voje ir sovietiniuose lageriuose.

Po to, 11 vai., Diecezijos Namuose, Pa
ryžiuje, įvyko spaudos konferencija, ku
rioje V. Skuodis kalbėjo tema: „Reali 
politinių ir religinių teisių padėtis Lietu
voje pėrėstroikos1 laikais“. Vertimus į 
prancūzų kalbą atliko R. Bačkis, Pr. L. 
E*-nės Krašto Valdybos pirmininkas. Į 
konferenciją gausiai atsilankė prancūzų 
ir kitų tautų spaudos atstovai, kurių tar
pe iš La Croix, Le Pelerin, AED Presse 
Information, Associated Press, La Paro
le Ukrainienne, Eltos prancūzų k. ir kt. 
Vytauto Skuodžio 
dėmesio ir gausių 
mų.

Tą pačią dieną.

valan- 
palies- 
Lietu-

,pranešimas susilaukė 
žurnalistų užklausi-

atskirai ilgesnį pasi-

A
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Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas*
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Komiteto narys, mano pavergtosios lietuviu tautos vardu

Šių metų balandžio mėn. 12-14 d.d. lankiausi Europos Parlamente, susipaži
nau su jos darbu. Svečio teisėmis stebėjau parlamento posėdžius, asmeniškai ben
dravau su kai kuriais parlamento nariais.

Man ypatingai malonu ir svarbu buvo žinoti, jog Europos Parlamento ir Euro
pos Tarybos darbuose sovietų pavergtų Pabalčioi kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimai nėra užmiršti.

Šiuo savo laišku aš, kaip Lietuvos Helsinkio Grupės narys ir Lietuvos Tikin
čiųjų Teisių Gynimo
noriu pareikšti padėką Europos Tarybai už jos 1987 metų sausio 28 d. rezoliuciją 
ir Europos Parlamentui už 1987 m. spalio 12 d. rezoliuciją, kurios betarpiškai 
liečia iki šiol sovietų aneksuotus Paibalčio kraštus.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos taip vadinamieji disidentai, tai sovietų paverg
tų tautų parlamentarai, kurie už . avo tautų idealus per šarvo veikimą visada 
pasiryžę eiti į sovietinius kalėjimus ir lagerius. Todėl jų balsas — pavergtų Pa
balčio kraštų balsas.

1987-1988 metų politiniai ir tautiniai įvykiai Pabalčio kraštuose visam pasau
liui rodo, jog lietuviai, latviai ir estai niekada nesutiks su tuo, kad jų paver
gtieji kraštai pasiliktų prijungti prie Sovietų Sąjungos.

Vytautas. Skuodis 
__ Strasiburgas, 1988 metų balandžio 15 d. 

kaubeijimą su juo turėjo Prancūzijos di- ■ 
aižiausia .spaudos agentūra „Agence Fra- 
ce Presse“. Taip pat tą pačią dieną Ra
dijas Solidarnost su Skuodžiu turėjo 
platų ir išsamų pasikalbėjimą prancūzų 
kalba.. Vertimus radijo pokabiuose atliko 
R. Bačkis.

Balandžio 11 d. vakare Vytautas Skuo
dis, lydimas Klimaičio,- iš Paryžiaus iš
vyko į Pasaulio. Pabaltiečių Tarybos ir 
VLIKo atstovybę Strasburg e.

Balandžio 12-14 d.d. prof. Skuodis lan
kėsi Europos Parlamente, kur turėjo pro
gą susitikti su visa eile parlamentarų 
iš Europos Bendruomenės kraštų. Ilges
nius informacinius pokalbius turėjo su 
Otto von Habsbuiigu, kuris Skuodį pa
kvietė liepos 7 d. į S'trasiburgą liudyti 
Europos Parlamento „Vidurio ir Rytų

AR BALIUI GAJAUSKUI BUS LEISTA 
EMIGRUOTI?

Vakaruose pasklido žinia, jog netru-’ 
kus būsiąs is nutrémimo paleistas Balys 
Gajauskas ir jam su seimą būsią leista 
emigruoti į JAV-es.

Iš Čiumikano gruodžio 8 d. rašytame 
laiške Gajauskas informuoja, kad lapkri
čio 19 d. jį pakvietė prokuroras, kuris 
pasakė, kad valdyba Chabarovske parei
kalavo skubiai atsiųsti jo charakteristi
kas iš darbovietės ir milicijos. Be to, pa
prašė patvirtinti, kad jis buvo sumuštas 
lageryje. "Ką tai reiškia, sunku pasakyti", 
rašo Gajauskas.

SSPęfiBBŪBB!

Vicente Vitor Banys Ltda.
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Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.
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Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão

Rua Coelho BarradasJO4 • V. Prudente • Fone: 274-0677
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KRISTAUS SEKĖJO PAREIGA
Kataliku Bažnyčia, aiškindama Kris

taus nurodymus, ketvirtuoju savo įsa- 
«• /mu visiems savo nariams, sulauku
siems septynių metų amžiaus, uždeda 
*reigą priimti Kristų Eucharistijoje

•t vieną kartą metuose Velykiniame 
kotarpyje.
Vos tik vaikas pajėgia suprasti, kad 
icharistijoje po duonos pavidalu yra 
;ts Jėzus Kristus, jau jis įpareigojamas 

»ent viena metine Komunija. Vaikai pa- 
.'gdami atskirti gėrį nuo blogio, jau yra 
•ajėgūs savo laisvu pasirinkimu nusisuk- 

nuo Dievo ir jo šventos valios ir tuo 
.«ačiū jau ir jiems reikia tos antgamtinės 
pagalbos, taip gausiai teikiamos Komu- 

jos priėmime.
Per sakramentus pašvenčiamoji Die-

> malonė mums suteikiama, o jei ją 
m turime, tai dar labiau padidinama. 
' Jniausias iš visų sakramentų, duodąs 
’•ims net patį dieviškojo gyvenimo 
-altinį, tai Švenčiausias Sakramentas.

•charistijoje mes priimame Jėzaus
• istaus Kūną ir Kraują, jo sielą ir die- 

ybę. Jei mes iš savo pusės noriai ben- 
i'<.idarbiaujame su tokia didžia Dievo 
lalonės pagalba, galime būti tikri,kad 

nūsime rasti vertais pasiekti mūsų ant
gamtinio tikslo — amžinybėje gyventi 
-u Dievu.

Kai metinę išpažintį galima atlikti 
bet kuriuo metų laiku, esame įpareigo
ti Komuniją priimti Velykiniame laiko
tarpyje. Šiuo laikotarpiu ypatingai pri
simenama mūsų Išganytojo kančia ir 
mirtis. Pagaliau Eucharistija buvo įsteig
ta Velykiniame laikotarpyje — Atpirkė
jo mirties išvakarėse.

Pagal bendrą Bažnyčios įstatymą 
Velykinis sezonas griežta prasme tęsiasi 
tuo Verbų sekmadienio iki Atvelykio. 

Vis dėlto, jei kas nors iš apsileidimo ar 
dėl kokių svarbių priežasčių negalėjo 
tos pareigos atlikti nurodytame laiko
tarpyje, pareiga Komuniją kaip galint 
greičiau priimti vis tiek pasilieka. Dau
gybėje vietų Velykinis laikotarpis pra
sideda su Pelenų dLna ir baigiasi Svč. 
Trejybės sekmadieniu.

Visiems tikintiesiems įsakydama pri
imti Velykinę Komuniją bent vieną

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

■jç ’ >
WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC. 

• o> < *
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 

AMENTOS, BATIZADOS» ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

PROGRAME SUA FEÇTA E 
DEIXE A3 BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.
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kartą metuose, Bažnyčia išreiškia tik 
minimumą. Ji ragina visus tikinčiuosius 
prie dažnos ir net kasdieninės Komuni
jos priėmimo.

Kristaus sekėjo pareiga užsitikrinti 
savo amžinąjį išganymą gausiomis ma
lonėmis, tekančiomis iš verto Komuni
jos priėmimo. Vyturys

POPIEŽIŠKOJI ROMOS KOLEGIJA
•

Kunigų trūkumas jaučiamas visur, ir 
pas mus, Brazilijoj. Čia kai kas net vie
šai reiškia norą matyti jaunesnių lietuvių 
kunigų.

Tačiau neužtenka vien tik "norėti". 
Pats Kristus pirmiausia nurodė: "Prašy
kit, melskit Pjūties Seimininką siųsti 
daugiau ir naujų darbininkų j savo dvasi
ną Pjūtį, (plg. Mt. 9,37-38).

Bet ar "prašom"? Ne tik žodžiu 
(nors ir tuo gal mažai kas), o pačiu gyve
nimu, krikščionišku nusiteikimu, kuni
go pašaukimo įvertinimu, su juo bendra
darbiaujant Evangelijos skeibimo darbe.

Reikia dar ir žadinti pašaukimus — 
ugdyti dvasiškių ne tik musų kolonijai 
religiniai aptarnauti, o ir būti misionie
riais Lietuvai;

ir reikia finansiniai prisidėti ypač 
prie jų paruošimo.

Manome nors kiek prisidėsią prie šio 
reikalo iškėlimo skelbdami šį Lietuvių 
Sv. Kazimiero Kolegijos Rektoriaus atsi
šaukimą.

Asmeninė Lietuvių Sv. Kazimiero 
parapija,

São Paulo — Brazilija
Mielas Broli Kristuje, •

S.m. balandžio 24 d. yra pasaulinė 
dvasinių pašaukimų diena. Manau, kad 
tai yra tinkamas laikas ir man pakelti 
savo balsą.

Lietuvių Sv. Kazimiero Kolegija (Se
minarija) yra ne vien seminarija, bet taip 
pat ir vienintelis lietuvių centras Romo
je ir visoje Italijoje. Be to jis yra ir liks 
ateityje vienintelis neoficialus pastovus 
ryšys Lietuvos tikinčiųjų, ypač esančių 
tremtyje,.su Sv. Sostu. Iki šiol josios iš
silaikymu rūpinos lietuviai geradariai 
laisvajame pasaulyje. Jei kada nor Dievo

_ 3

planuose Lietuvos laisvės durys prasida
rys, Lietuvos episkopatas jau turės savo 
Kolegiją-Seminariją Krikščionybės cen
tre pastatytą ant stiprių pagrindų ir ga
lės ją toliau patys globoti. Bet tas laikas 
dar gali būti tolimas.

Tad ir kreipiuosi į Jus su reikalu, ku
rį jau reikėjo iškelti prieš keletą metų: 
Šv. Kazimiero Kolegijos tolimesnis išlai
kymas Jr jos ateities užtikrinimas. Krei-, 
piamės dabartiniu laiku į Jus dėl įvairių 
priežasčių: dolerio vertės per pusę nukri
timas, labai pakilusio Italijoj pragyveni
mo kainų augimas, kai kurių Kolegijos 
pastatų skubių ir didesnių bei būtinų re
montų darymas, o taip pat ir greitesnio 
KOLEGIJOS IŠLAIKYMO NELIEČIA
MO FONDO (KINF) (Endownment 
Fond) padidinimas.

Kolegijos Išlaikymo Neliečiamo Fon
do (KINF) reikalas yra labai opus. Jį 
pradėjome 1984 m. Sv. Kazimiero 500 
mt. Jubiliejaus proga, kai Lietuvos Vy
čiai "jsūnijo" Kolegiją ir pradėjo siųsti 
aukas tam Fondui. Vyčių įnašas (Fon
das) jau viršija US $50.000,00. šia pro
ga reiškiam pagarbą ir padėką visiems 
Vyčiams. Bet jų vienų čia neužtenka. 
Prie šio Fondo kviečiame prisidėti kiek
vieną lietuvį kunigą ir pasaulietį laisvaja
me pasaulyje.

Pirmoj vietoj kreipiamės į Jus, mieli 
Broliai Kunigai, su prašymu prisidėti 
prie KINF atskiro kunigų skyriaus. Siū-

LINKSMIAU
Kolonistai ir plytos

Kaune esama aukštų pastatų. Kartą 
iš tų aukštybių nukrito plyta. Pataikė 
į praeinanti žmogų ir jį užmušė. Subėgo 
žmonės ir pamatė, kad tai buvo rusas. 
Viena moteris ir prabilo:

— Taigi, tų rusų jau tiek privežė, kad 
nebėra kur nei plytai nukristi...

Apie siurblį-
— Kodėl sugedo dulkių siurblys?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Matyt, į jį pateko dulkių?

Parinko Vyturys

Patarimas
— Būk malonus visoms moterims, 

nes neaišku, kuri bus tavoji uošvė...

(' Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

< KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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Šv. Kazimiero kolegija Romoje
lome kažkurias galimybes:

1/Jūsų aukos (kapitalas), jei tam pri
tapsime, eis Jūsų vardu į bendrą KINF'o 
/kunigų sąskaitą.

i

2. Jei norėtumėte, kviečiame aukoti 
paskolos titulu; kapitalas liktų neliečia
mas (įdedamas į KINF ir grąžinamas 
bet kada ar pagal susitarimą), tiktai pro
centai eitų Kolegijos išlaikymu.

kiu būdu, šalia fina ris m to laimėjimo, pra 
dėsime kartu ir reklaminį bei dvasinį va
jų lietuviškų pašaukimų/kandiddtų Ko-i 
legijon jau degančiu reikalu.

Mūsų šiuo laiku svarbiausios bėdos: 
elektros laidų sutvarkymas ir skolos su
mokėjimas. Yra susidarius $ 50.000,00 
skola, kurią turime išmokėti per penke
rius metus. Be to, italų valdžia jau reika-

Antanas Augustaitis

DAINUOK ŠIRDIE
Skiriu Šv. Juozapo K. B, Chorui.

Dainuok širdie pakol plaki 
Skrisk į tėvis'kę LIETUVOS , 
Nors keliai, takeliai svetimi, 
Su daina lėkime prie mamos.

Tik tėviškės daina, 
atgaivina mums jausmus.
Tartum iš dangaus auka, 
lengvina svetimus vargus.

Dainuokime visi kartu, 
išmokę nuo mažens.
Pamirškime, kad širdyje graudu, 
daina palengvins tuos vargus kentėti.

Dainuok sesele, nuslinko laikai pliki, 
nuo dainos mus niekas neatskirs.
Nors nuo tėviškės keliai tolimi, 
Su daina ir širdis gimtinėn nuskris.

Dainuok širdie pakol plaki, 
Skrisk į tėviškę LIETUVOS.
Nors Tu toli, bet krūtinėje arti, 
visados, mes vaikai šios motinos...

San Paulyje 
1988JV.14d.

3. Drįstame kreiptis į Jus šių# reika
lu, nes, matydami reikalą Kolegiją išlai
kyti ateičiai, neturime kito pasirinkimo. 
Jei dabartiniu laiku negalite prie šio pro
jekto prisidėti, drįstame pasiūlyti įtrauk
ti šį bažnytinį-tautinį reikalą į savo tes
tamentą ir apie tai mums pranešti raštu, 
kad turėtume bendrą Kolegijos šalpos 
vaizdą.

Po šio kreipimosi į Jus, su J.E. Vys
kupo Pauliaus Baltakio leidimu ir palai
minimu, kreipiamės šiuo reikalu taip 
pat ir į visą lietuvių katalikišką visuome
nę ir į ištikimus Kolegijos geradarius. 
Čia remiamės principu (ir naujais kano
nais, ypač can. 263 ir 264), kad Sernina- 
rija (ir pašaukimų klausimas) yra visų ti
kinčiųjų rūpestis ir atsakomybė.

Todėl labai prašome Jus bendrai pri
tarti šiam musų finansiniam vajui ir duo
ti savo palaiminimą, nes ne vienas musų 
geradaris ar pajėgus ir geraširdis aukoto
jas rasis Jūsų parapijoj ar globoj. Gerai 
Žinome, kiek mūsų žmonėms reiškia kle
bono ir kunigo geras žodis. Tikimės to-

1 ANGIE 
iv 1 \ V \

Bom Retiro

AOILSOH PUODMH.AS
- ADVOGADO •

"■ *ZIK- ■ •

INVENTÁRIOS, CAUSAS ÇIVEIS 
CRIMINAIS, TRABALHISTAS*
RUA RUI BARBOSA N° 161 ■ 
S. CAETANO DO SUL - SP 
CEP. 09530 FONE:441*6790

Rua Solon, 773 < Fone: 221-6377
CEP 01127 - São Paulo - Capital

it’
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laidų sistemą, nes priešingu atveju gali i 
neatnaujinti 'leidimo" (licence) mūsų 
"Villa Lituania" svečių namui. Tad šiuo 1 
loiku pats opiausias reikalas, nes be sve
čių namo Kolegija tikrai negalėtų pati 
viena išsilaikyti.

Be to, pačios Kolegijos pastatų elek
tros laidai, kai kuriuose aukštuose, yra 
net 60 metų senumo. Yra ne tiktai nuo
latinis gaisro pavojus ir didelio kiekio 
elektros nereikalingas praradimas, bet 
taip pat ir nusikaltimas dabartiniams 
valdžios įstatymams. Nežinia, koks bū
tų mūsų likimas valdžios inspekcijos 
atveju. Remontų kainos dabartiniu me
tu Italijoje yra astronomiškos, nes vis
kas yra unijų rankose. Viskas kainuotų^ 
apie $ 200.000,00. Be bendros ir sku
bios pagalbos, manau, kad mums būtų 
sunku greitai susitvarkyti. Kurį laiką 
dar galėsim vegetuoti, kaip iki šiol darė
me, ne ką daugiau.

Suminiu šiuos svarbesnius mūsų rū- 
pesčius; nes skaitau, kad yra mano parei-'MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ

■ ^GALIMA užsimokėti taip pat v 
ŽELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

)~ ■■

1. —------------------------------- ------------—_______________ —_______ i
ga Jus informuoti apie dabartinę mūsų 
realią finansinę situaciją. Visos šiuo lai
ku mūsų turimos santaupos toli gražu 
nepadengtų net pačių skubiausių remon
tų išlaidų. O gyventi reikia.

Artimoje ateityje, gal šios vasaros ku
nigų suvažiavime, galėsime plačiau padis
kutuoti ir mielai atsakysiu į visus Kolegi
ją liečiančius klausimus.

Dėkoju Jums iš anksto už parodytą 
dėmesį šiam laiškui ir už bet kokią auką, 
kad ir mažesnę, kurią duosite mūsų Sv. 
Kazimiero Lietuvių Kolegijai-seminarijai, 
Romoje. Labaidaukiame Jūsų atsiliepimo.

Jums dėkingas Kristuje
Kun. Algimantas A. Bartkus 

Rektorius
Roma, 1988.111.24
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ŠV. JUOZAPO K.B. CHORAS
(Tekstas netaisytas. Red.)

Me viskas pamesta, ne viskas prarasta 
t ne viskas apleista, ar užmiršta.

São Pauliaus mieste lietuvių kolonijoj 
dar gyvuoja ir linksmina visus visokiose 
apeigose, iškilmėse, susirinkimuose, ar 
suėjimuose, nepasenęs ir stiprus ŠV. 
JUOZAPO K.B. CHORAS'

Įkurtas nepailstamų jėgų ir kolonijos 
globėjo (ypač choro), visų mylimo, PA- 
JAVONIO parapijos VILKAVIŠKIO ap
skrities išauginto aukšta dvasiškio kultū
roje, gerb. prelato PIJAUS RAG/AŽINS- 
'<0, 1937 metais.

Būdamas šio choro pirmutinis chor
vedys, pasižymėjęs savo darbais lietuvy
bei, gerb. mokytojas FELIKSAS GIR- 
DAUŠKAS. Kuris savo tvirta valia nepa
kerta mas jokių kritikos audrų, be jokio 
atlyginimo, išmokino dainų sutartines 
ir jų melodijų aidus, dainai mylinčius ir 
pasišventusius, paneles ir vaikinus.

Kurio sėkla iškertojo neišmatuotose 
melodijų erdvėse, iki šių dienų. Reikėjo 
daug kantrybės k pasiaukojimo...

Negalima užmiršti ir kitų šio choro 
chorvedžių: — J. STROLIĄ, ALEK. 
AMBROZAITĮ ir J. STANKŪNĄ, ku
rių pėdsakos mums labai žymios ir 
jiems tenka auksinis pagyrimo lakštas. .

O ką kalbėti apie mielą muziką ir 
chorvedį p. VIKTORĄ TATARŪNĄ?

Tai taurios sielos žmogus, irdamasis 
prieš juodųjų gyvenimo dienų sūkurius, 
kolonijos lietuvių žadintojas ir lietuviš
kos dainos mylėtojas. Nepakertamas Tė
vynės ąžuolas, kuris skiriasi iš visų, nes 
kas gera, gražu ir malonu — matoma ir 
jaučiama iš toli...

Jo gabumai, darbai ir pasišventimas, 
neapmokamas ir nepalaužiamas. Taip, 
kaip lietuvių liaudies dainų mėliodijos,
skamba iš dainininkų lūpų, per ištisas 
kartų kartas. Kurios užrašytos per šim
tus tūkstančių, gimtosios žemelės — 
LIETUVOS dainų lobyne. Jam ne juo
kų, ar žaislų užmojais teko per 30 me
tų, su savo darbščiais dainininkais išgy
venti ir išsilaikyti, be jokių pertraukų 
LIETUVOS dainų skambėsy ir grožyje.

■

«O ... ■
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ŠV. JUOZAPO K.B. CHORAS. Š.M. IŠKILMINGAI DAINUOJA, 16-toj VASARIO.f X, 
Nuotr. J. Jakatanvisky

*mais, dainavote visai LIETUVAI, kad 
ši daina gyva, neužmirštanti ir svetimuos. 
Ir dainos, aiduose atsivėrė, salėje kosmi
niai toliai. Regis, dainos grožiu užlipy- 
tum dangaus stogą ir Jūsų melodijų bal
sais, glaustum prie širdies, it nevystan- 

’ čius žiedelius. Ne vienam ilgesio ašara, 
suvilgė pergyvenimų išvingiuotą veidą.

0 girdint ir klausant didžiausius vai
sius iš mažiulėlės sėklelės, nepamiršta
mas gerb. Prelatas P. Ragažinskas ir 
mok chorvedys F. Girdauskas, gal netil
po savo rūbų kišeniuose, džiaugsmu ir 
laime. O aš dar ilgai girdėsiu ir klausy
siu, ore paukščių išraižytam take Jūsų 
dainas... Nes Jūsų daina, kaip pumpurai 
žiedais pražysta, taip mūsų kolonija ge
rai Jus pažįsta...

Šv. Juozapo K.B. Choristai — Lietu
vos šalelės paukščių pavaduotojai. Lai 
puošiasi Jūsų gyvenimo žingsniai, žem
čiūgų kilimais, kaip ąžuolų viršūnės 
dabinę vainikais protėvių — Lietuvos 
galvą. Ir žaliųjų rūtelių rytmetinės ra
sos kristalai šviestų ilgiems meteliams 
ir Jūsų dainai.

Gerbiamas dirigentas V. TATARÜ- 
NAS, su mielaisiais dainininkais, daug 
datyręs, tarp gyvenimo kliūčių ir net 
nukentėjęs, bet apsišarvavęs noru, drą
sa ir pasiryžimu.

Skambiausiai ir turtingai žavinančiai, 
giesmių sluoksniuose atšventė 50-sius 
auksinius jubiliejaus choro gyvavimo 
metus, Sv. Juozapo lietuvių bažnyčioje 
V. Zelinos (šiandien Parque Lituânia/, 
1987 met. gruodžio mén. 20 d.

Šv. Juozapo Katalikų B. Chorui, ne
pristigo jėgų ir joki žiaurūs žsimojimai 
nekliudė pagerbti, padailinti įvairiau, 
savo neprarastais nuo pirmųjų chore 
dainų balsais., skurdžiai ir neparuošto
je 16-tos Vasario šventės programoje. 
Ypač, kaip tėviškės sapnuojantiems eže
rams, pakrančių rėmuose, lieknos nen
drelės, choras su visa savo išgalia puošė 
sceną. 0 choristės paskendę lietuviško 
audinio raštuose, kaip gimtosios žeme
lės pavasari žydinčios liepelės buvo gra
žesnės, už viena kitą, stebėjo svečius,ku
rie nekantriai laukėjų pasirodymo dai
nos tinkluose...

Netrukus, krupščiai pasirengusiam cljo 
rui, suaidėjo KUR BĖGA ŠEŠUPĖ -
KUR NEMUNAS TEKA...

Brangieji choristai-ės. — nedainavot 
dėl savęs, ar pagyrimų, kad pasirodyti, 
ar kad kas pagerbtų medaliais Jūsų krū
tines. Dainavot dėl susirinkusių tėvainių, 
dainavote visiems, viena širdžia ir jaus-
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Emilia PETKEVIČIUS Cz. 1.000,00 
Juozas VI LUTI S Cz. 1.000,00 
Marija REMENClENĖ Cz. 3.200,00 
E.Henrikas REMENČIUSCz. 3.200,00 
Stasys TÊRVYDIS Cz. 3.000,00
Julia SKISTIMAS Cz. 1.000,00
Marijona SAKALAUSKASCz.1.500,00 
Magdalena JURGELEVIČIENĖ

Ona GORSKIENÉ 
Veronika DIMŠIENĖ 
Marė JOVAIŠAS 
Jorge ŠAPKAUSKAS 
Justinas ŽVINGILA 
Vladas STULGAITIS

Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00



RUOŠIANTIS "LIETUVOS DIENAI" /
Balandžio 12—22 Brazilijos vysku

pams (290) suvažiavus j generalinę Asem- 
blėją ITAIGI, norint priminti besiarinan- 
čią "Dieną Maldos už Lietuvą" (birželio 
12), buvo specialiai atspausdinti ir jiems 
nuvežti k-el i lankstinukai-lapeliai:

- O PAPA REZA PELA LITUANIA 
— Popiežiaus malda už Lietuvą (ištrauka Lietuvos reikalus.
iš Apaštalinio laiško Lietuvos Vysku
pams Lietuvos Krikšto Jubiliejaus proga). 
Lapelis su Lietuvos lokalizacija Europos 
žemyne, dabartiniu Lietuvos žemėlapiu 
U nuoroda Brazilijos Vyskupų Konferen
cijos (BVK) liturginio kalendoriaus,kur 
birželio 12, primenama: "Rytoj maldos 
diena už Lietuvą..."

- UMA IGREJA ALGEMADA - Su
rakinta Bažnyčia (su į eržkėčiuotą Kris
tų pakeltom i kablių rankom ir vaizde
liu geografmės Lietuvos padėties Euro
poj). Viduj — trumpa apžvalga apie 
"Kristų vėl nukryžiuotą Lietuvoj" ir sin
tetiniu vaizdeliu, skaičiais palyginant pa
dėtį 1940 ir 1987 m.: vyskupai, kunigai, 
bažnyčios, katalikų organizacijos, spau
da. Ir prisiminimas "Maldos dienos". 
Paskutiniam puslapy: "Malda už Lietuvą.
- LITUANIA - UM PAÍS CRUCIFI

CADO (Nukryžiuota šalis). Pryšaky — 
Meškuičių "Kryžių kalnas", viduj — Lie
tuvos kančia. "Bažnyčia priversta tylėti. 
Nei Popiežiui neleidžia aplankyti katali
kų Lietuvoj. Tačiau mes negalim tylėti../ 
Tad padėka BVK-jai, kad pernai aplan
kė Lietuvą. Ir kvietimas žadinti maldą 
už Lietuvą.

- DIA DE ORAÇÕES PELA LITUA
NIA — ML-vos em português numeris 
skirtas ruošti Maldos Dieną, birželio 12.
Su atvaizdu išniekinto Nukryžiuotojo, 
simbolizuojančio Lietuvą nuo 1940 me
tų. Lietuvos žemėlapis su Linkuva, kur 
išniekinta Kristaus Kančia buvo rasta, 
ir Kuritibos arkivyskupo, Dom Pedro 
Fedalto, tekstas, nušviečiantis padėtį. 
Ir priminęs, kad BVK-jos kalendorius 
įsako "Lietuvos Dieną" melstis už dėl ti
kėjimo varžomas tautas, kviečia: "Nebū
kim kurti ir nebyliai prieš uęz tikėjimą 
kankinamų tautų šauksmą". Ir pats pri
stato "Maldą už Lietuvą".

Jūsų LI . , »||N..............

Lankstinukus palydi Brazilijos Kuni-
L gų V-bės p-ko, kun. Pr. Gavėno, laiškas

BVK-jos p-kui7 Dom Luciano, Generali-;

yrmírn

nés Vyskupų Asembiėjos būstinėj. Laiš-j 
ku lietuvių kolonija dėkoja Brazilijos 
vyskupams už apsilankymą Lietuvoj, už 
paskelbimą ir pravedimą Maldos Dienos, 
už leidimą pastatyti lietuvišką kryžių 
Tautinėj Marijos šventovėj Aparecidoj ir, 
bendrai, už atjautimą Lietuvos reikalų. 
Išskirtinu būdu dėkojama už Vyskupų 
laišką Gorbačiovui, tiesioginiai liečiantį

Vėliau patyrėm, kad informacija apie 
Lietuvą buvo padalinta kiekvienam vys
kupui, o bendram posėdy Konferencijos 
pirmininkas ragino vyskupus rimtai pra
vesti Maldos Dieną už Lietuvą. (KPG) 
POLITIKOS SIMPOZIUMAS <

Labai dažnai galima išgirsti, kad mū
sų jaunimas nesidomi politiniais reika
lais, kadjiė yra visai atsimetę dėl tokių 
reikalų, kad tik nori "gyventi šiuo mo
mentu ir nieko daugiau". Gal yra teisy
bė, bet kam priklauso kaltė? Gal dėi 
politinių problemų Brazilijoje, kur tema 
atrodo daugiau juokdarių reikalas?
Iš tikrųjų, kaltė priklauso visiems, 
kurie pažįsta politiką ir niekad neprisis- 
tatė, paaiškindami kas tas yra, kokia 
jos svarba, ir taip toliau. Kaip galime pa
stebėti, kaltas yra ne tas, kuris nepažįs
ta politikos, bet tas, kuris žino ir mano, 
kad yra lengviau apkaltinti kitus.

Dėl to atėjo laikas duoti kitiems,ypač 
jaunimui, progą sužinoti apie lietuvišką 
politiką, svarstyti ir pagaliau, pasidary
ti taip pat kaltais, jeigu ne perduos ki
tiems tą, ką išmoko.

Dar negalime užmiršti, kad už viene- 
rių metų bus Pietų Amerikos suvažiavi
mas ir ten, tarp kitko, bus padiskutuo
ta ne tik apie politiką, bet irgi Jaunimo
Sąjungos padėtį ir būsimąjį Jaunimo 
Kongresą Pietų Amerikoje. Mūsų jauni
mas turės pasiruošti labai gerai ir politi
ka yra pagrindinis punktas. Būtinai kiek
vienas jaunuolis kuris galvoja dalyvauti 
suvažiavime turėtų dalyvauti simpoziu
me.

Simpoziume planuojama paaiškini
mas apie Lietuvos politiką nepriklauso- . 
mybės laikais iki dabartinių. Taip pat 
bus svarstoma, kas yra išeivijos politika 
ir kokia jos svarba.

Baigiant, laukiame, kad ko daugiau 
žmonių, ypač jaunimo, dalyvautų šia
me įvykyje ir kad tie, kurie atstovaus 
Braziliją suvažiavime, daug išmoktų 
•š jo. Jaunimo Sąjungos Valdyba

P.S. Data bus pranešta vėliau.
I

MUS ĮJ M! RUS H JI
Balandžio 24 dieną, po šešių mėnesių 

sunkios ligos, mirė a.a. MARIJA PAŠ- 
KAUSKAITÉ BRASLAUSKIENÉ.

Velionė gimusi Škotijoje — BelIschilT 
mieste, 1910 metais kur gyveno iki 14 
metų amžiaus. Grįžę tėveliai j Lietuvą, 
apsistojo Mariampolės mieste ir 1927 
metais atvyko į Braziliją.

Kaip ir dauguma lietuvių imigrantų, 
dirbo kavos ūkyje kol sugebo persikelti 
į S. Paulį ir visados gyveno Mookoje.

Priklausė Vilties Sąjungos valdybai. 
Dalyvavo chore ir vaidinimuose prie Sv. 
Antano bažnyčios. Taip pat priklausė 
Vyčių chorui, kur pažino a.a. Praną ' 
Braslauską ir sukūrė šeimą.

Uoli katalikė, ilgus metus priklausė 
Švč. Sakramento draugijai Sv. Ifigenijos 
bažnyčioje, o atvykus T. Jėzuitams į S. 
Paulį, a.a, Marija su šeima, klek galėda
ma prisidėjo prie Sv. Kazimiero Parapi
jos įkūrimo. Aktyvi parapietė, priklau
sė ir Aušros chorui, bei Mookos Maldos 
Apaštalavimo Draugijai. •

Po didelės ir sunkios ligos,švelniai, ra
miai, užmerkė akis, — namuose, prie sa
vo vaikų, pagal lietuviškus katalikiškus 
papročius, Jos paskutinieji žodžiai bu
vo: Viešpatie, į Tavo Rankas aš atiduo
du savo sielą. Tikimės, kad Dievas jos 
prašymą priėmė.

Buvo pašarvota namuose, o vėliau 
nuvežta į Sv. Kazimiero Parapiją, kur 
buvo paaukotos Šv. Mišios, kurias atlai
kė kun. Pranas Gavėnas ir giesmes atli
ko Lietuvių choras, diriguojamas M. 
Viktoro Tatarūno.

Liūdesy liko vaikai Eduardas, Rikar
das, Mirna, Regina, su šeimomis, ir visi 
giminės ir draugai. • •

Septintos dienos mišios bus atlaiky- ’ 
tos Sv. Kazimiero Parapijoje, Gegužės 

.1 dieną, 8 valandą ryto^
Ilsėkis Ramybėje.š 
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CHOPP — PIZZA —QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

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

I (PARDUODAME
■ 'A u t o m o b I L I AM,$ 

LIPINĖLIUS ~ Adesivo» 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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APSILANKIUS PAS VYSKUPUS
Pasinaudodamas balandžio 18 d. civi

line švente, kun. Pr. Gavėnas su adv, 
Adilsonu Puodžiumi nuvyko į Itaici 
miestelį, kur 290 visos Brazilijos vysku
pų suvažiavę dešimčiai dienų į generali
nę Asemblėją. Asemblėja vyksta senuo
se Jėzuitų noviciato rūmuose, pastaty
tuose visiškai laūkuose, nuošaliai nuo 
gyvenviečių. Ir kaip išsiplėtę tie pastatai, 
galima spręsti ir iš to, kad gali patogiai 
priimti tuo pačiu metu 290 vyskupų— 
su atskirais kambariais, koplyčia, salėm 
paskaitoms, valgykla, sekretarijom, vi
sam aptarnavimui.. %

Vėliau išvykę iš São Paulo, nuvažiavę 
radom vyskupus jau po pietų. Betgi bu
vom per Belem kuriją pranešę, kad... at
vyksta vizitantai iš lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos. Tad, nuvykus, tuoj užrašė 
ir prisegė atpažinimo "cracha": Pe. Fr. 
Gavėnas, Ad. Puodžiūnas, LITUANIA. 
Ir atsiprašė, kad Dorn Luciano, Konfe
rencijos pirmininkas, negalįs tuoj priim
ti — kalbąsis su Dom Agnelo (kardino
las Agnelo Rossi, iš Vatikano)., bet kad 
tuoj ateis. Ir iš tikrųjų, atsisėdus prie vie
no staliuko didžiulėj valgykloj ir pietau
jant, atėjo Dom Luciano, sveikidamas ir 
ragindamas valgyti.

Kalba sukosi apie jo naują arkivysku
piją ir"Lietuvos Dieną". Juokavo, kad 
Marianoj — 10.000 gyventojų, tai bus k 
lengviau juos aplankyti; kad ten gal nėra 
apleisto jaunimo — menores abandona
dos, tačiau daug... luošų — "alejadinhos" 
Ir prisiminęs Lietuvių Dieną, užtikrino: 
"Bet birželio 12 busiu su jumis"; Tačiau 
pasitikrinęs agendą, pastebėjo: "Birželio 
13 esu Romoj; tai... reikia kalbėti su 
Dom Decio", kuris bus jo įpėdinis Belém 
rajone.

Padėkojo už informacinę medžiagą, įsikūrė Šv. Povilo (São Paulo/ mieste, Vi- 
kurią pažadėjo padalinti vyskupams (ke-|a zelinos priemiestyje. Praėjus keletui 
turi lankstinukai, kiekvieno po 300). metų į šį kraštą atvažiavo kun. Benedik- 
"O rytoj septyniais autobusais vyksim tas Sugintas. Atradęs didelį skaičių Ii etų- 
į Aparecidą". - "Tai ten pamatysit ir vių, kurie išpažįsta Romos katalikų tikė-

■ . • I I • I • — . _ —

Oom I ’«ci?no — CNBB pírrninsnkas 
minem. Ir pristatėm kryžiaus lokahzaci- 
ją šventovėj. Juk buvo paties Dom Lu
ciano pasiūlymas kryžių pastatyti pačioj 
bazilikoj.

Po piet aplankėm nekurias to didelio 
vienuolyno patalpas, maišydamiesi tarp 
vyskupų, didžiuodamiesi tuo ant atlapo 
prisegtu užrašu "LITUANIA".

Antrą valandą vidaus varpelis kvietė 
vyskupus į darbą, o mudu patraukėm 
namo. Bet dabar jau ne dviese — Dom 
Luciano prašė pavėžinti iš São Paulo at
vykusį studentą, jau trečio teologijos 
kurso seminaristą. Pasirodė, kad tai lie-, 
tuvių kilmės — Lellis ( gal tikriau Lėlys): 
seneliai iš Lietuvos, tėvas — čia gimęs 
lietuvis, o motina — italė. Užvedėm kai -

“bą dėl jo atlietuvinimo. (KPG)

BUVO TAIP...
Lietuviškoj kartotekoj yra parašyta, 

kad į Pietų Amerikos šalis, o ypač į Bra
zilijos valstybę, dauguma lietuvių imigra
vo 1926 ir 1927 metais, kurių dauguma 

■ G”®

statyti bažnyčią, kur lietuviai galėtų iš
pažinti savąjį tikėjimą lietuviškai. Ir taip 
buvo padaryta, Šv. Povilo (São Paulo) 
vyskupas pašventino lietuvių bažnyčią 
ir suteikė Šv. Juozapo vardą. Šiose šven
tinimo apeigose dalyvavo ir kun. Kazi
mieras Tamos’iūnas ir tuo metu susipaži
no su kun. Aleksandru Arminu. Abu 
kiek išgalės leido darbavosi šioje lietuvis-' 
koje parapijoje. Jiems besidarbuojant, 
kilo noras pagyvinti lietuvių parapijos 
gyvenimą; ir juodu sugalvojo įkurti Vy
rų organizaciją.

1941 metais Gegužės mėn. 4 dieną 
po šv. Mišių buvo sušauktas Visuotinis 
Vyrų susirinkimas, per kurį buvo nutar
ta įkurti Švento Juozapo Vyrų Broliją.

Vyrų Brolijos pirmasis pirmininkas 
buvo Jonas Paukštys. Jam pasitraukus * 
iš savo kadencijos pareigų, dar šie lietu
viai vadovavo Brolijai: A.a. Juozas Ma- 
telionis, A.a. Juozas Baužys, A.a. Motie
jus Tamoliūnas, A.a. Jonas Bagdžius, Pe
tras Norbutas ir nuo 1978 metų Broli
jai vadovauja Antanas Rudys.

Brolijos tikslas buvo ir yra po šiai 
dienai išlaikyti lietuvybę ir Romos ka
talikų tikėjimą lietuvių kalboje. Dabar
tinę Vyrų Brolijos globėjas yra Šv.Juo- 
zapc parapijos klebonas kun. Juozas 
Šeškev’čius.

Kai įsiVurė Vyrų Brolija, tai tuo lai
ku joje buvr> apie šimtas narių. Dabar 
gyvųjų tarpe /ra maždaug 10-ji dalis, 
nes daugiau kaip 70 Brolijos narių ilsisi 
ramybėje. Naitų narių neįsirašo į Broli
jos eiles, tai me‘> gyvieji taip ir tvarko
mas kiek musų gVimybės ir sveikata lei
džia. Gyvieji Vyri Brolijos nariai visuo
met prisimena save mirusiųjų Brolijos 
narių sielas ir kiekvienais metais Gegu
žės mėnesį yra aukojamos šv. mišios 
už jųjų sielas.

Mano bendraminčių ivdu prašau vi
sus gimines, pažįstamus b\ simpatizan- 
tus Vyrų Brolijai dalyvauti v. mišių au
koje už Vyrų Brolijos mirus;c narius, 
kurios bus aukojamos 1988 n gegužės 
mėn. 1 dieną 11 vai. Šv. Juozato bažny
čioje, Lietuvos parke (Vila Zelih).

Labai ačiū \ 
Šv. Juozapo Vyrų ivplija

>aw&.w;
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CETEMAR e LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES 

para este ano;

saidas 13 de junho e 11 de julho
ROTEIRO: Finlandia, Estonia, Letônia e Lituania(2 semanas/

I *

mais Leningrado e- Moscou
INFORMAÇÕES: CETEMAR - rua 7 de Abril, 342 - 9o and.

/ Tel. 258-5955 com Dr. Vignola ou
tel. 241-2831 com Aleksandras Boguslauskas
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LIETUVOS KANKINIO MARŠKINIAI ’ 

POPIEŽIUI .
Dienraštis O ESTADO sekmadienio

ci ją iš Romos, kad Vatikane, audienci
jos metu, ortodoksų kunigas Wladimir 
Siebaev įteikė Popiežiui lietuvio vysku
po, Vincento Borisevičiaus, komunistų 
sušaudyto 1947 metais, kruvinus marš
kinius. Juos 40 metų laikiusi Nijolė Sa- 
dūnaitė, vis su viltimi kada nors juos 
perduoti Popiežiui. Nesulaukusi tos die
nos, juos įteikė šiam ortodoksų kunigui, 
kuris sausio mėeesį galėjo išvykti iš So
viet! jos ir nuvykti į Romą.

"NEPAPRASTAS KONCERTAS"
Iš Lietuvos specialiai atvykusių artis

tų koncertas Lietuvos Parke balandžio 
17 (o prieš tai ir po to UN ESP — São 
Paulo un-to meno auditorijoj ir vokiečių 
klube) paliko neišdildomą įspūdį jame 
dalyvavusiems tautiečiams. Klausėsi, 
džiaugėsi, plojo, nevienas šluostėsi aša
ras koncerto metu, o po koncerto bet- 
kas, užklaustas, kartojo: "Gražu". Bet 
kame tas grožis, ir ypač kaip tai perduo
ti kitam, koncerte nedalyvavusiam — 
čia didelis keblumas. "Neturiu žodžių 
įspūdžiams išreikšti". — Ir taip mūsų 
spauda išeina be informacijos.

Reikia tikėtis, kad kas nors, ypač ( 
jautresnis menui, pirmiesiems įspūdžiams 
kiek atslūgus, aprašys ir įvertins šį mūsų 
kolonijoj tikrai istorinį,įvykį.

LIETUVA ANT "TERRAÇO ITALIA" 
"Ordem Nacional dos Bandeirantes" 

ir "São Paulo Istorijos Akademijos" biu
letenis BANDEIRANTE 1988 m. balan
džio mėnesio laidoje net kelis kart pami
ni ir Lietuvos vardą. Balandžio 6 dieną 
įvykusiam mėnesiniam tų dviejų organi
zacijų posėdy "Terraço Italia" patalpo
se, tarp įvairių informacijų, kurias prave
dė 1-asis sekretorius, Henrique L. Alves, 
pristatė kaip istorinį lietuvių kolonijos 
laimėjimą — pakeitimą V. Zelinos vardo 
j Parque LI TUAN IA ir perskaitė Sąo 
Paulo valsčiaus valdybos burmi^tro-pre-

minėdama savo įsteigimo 47 metų sukaktį (1941 m.gegužės 4 d.).
Širdingai sveikinam Vyrų Broliją su metine švente ir dėjcojam 

už paramą mūsų spaudai.
Redakcija ir Administracija '

feito dekretą iš "Diário Oficial"; ir kvie
tė akademikus į dainų bei tipiškų instru
mentų koncertą, kurį U N ESP (Instituto 
de Artes do Planalto) auditorijoje atliks 
artistai iš Lietuvos.

Taip Lietuvos vardas vis dažniau pasi
girsta ir augščiausioj São Paulo miesto 
salėj (41 aukštas, plius terasa).

PARAMA "ML—vai"
Angela Joteikaité-Lescinskiené, iš Či

kagos, lankydamasi São Paule, paliko 
"ML-vai" Cz.600 auką. Už finansinę pa
ramą ir už bendradarbiavimą savo raši
niais p. Angelai nuoširdžiai dėkojame.

ATVYKSTA SVEČIU
Čikagos "Laiškų Lietuviams" ekskur

sija (36 žmonės) atvyksta į Pietų Ameri
ką šio mėnesio pabaigoj. Pirmiausia lanj 
kysis Buenos Aires, o paskui gegužės 
5 d., atvyks į Rio de Janeiro, kur apsis
tos Rio Óthon Palace viešbutyje, Av. 
Atlantica 3264, telef. (021) 255.8812. 
Brazilijoj pasiliks iki gegužės 11 dienos.

Ekskursijos vadovas, t. J. Vašnys,SJ, 
rašo: "Gegužės 8 d. yra sekmadienis, 
tai tą dieną norėtume lėktuvu atvykti į 
São Paulo, atlaikyti Mišias (šv. Juozapo 
parapijoj) ir susitikti su lietuviais".

Tad laukime svečių iš JAV-bių.

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
01/05 — João Stelmockus
02/05 — Ana Rauba Aradzenka 
03/05 — Walter J. Žvingila 
03/05 —Jonas Grigas 
03/05 — Claudio Butkus , !

jy

04/05 
05/05 
13/05 
14/05 
15/05 
15/05 
15/05 
16/05 

‘ 29/05

- Mons. Pijus Ragažinskas
— Claudia Cecilia Daniel
— Vera Ana Tatarūnas
— Antanas Augustaitis
— Luiz Alberto Jarmalavičius
— Marcelo Chapola
— Ernestas Rubliauskas
— Algirdas Mošinskis
— Algirdas Idika

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

VEIKLOS KALENDORIUS
(kuris prašosi papildomas)
— Gegužės mėnesį: ypatingos geguži

nės pamaldos;
— Gegužės 1: lietuvių Motinos Diena;
— Gegužės 15: Motinos Dienos minė

jimas Sąjungoj;
— Gegužės 22: API ( Associação Pau

lista de Imprensa) paminės MŪSl| LIE
TUVOS 40-metį;

— Gegužės 29: paskutinio sekmadie
nio pamaldos šv. Kazimiero p-joj, Mari
jos Krikščionių Pagalbininkės šventė, ge
gužės mėnesio uždarymas;

— Birželio 12: Diena Maldos už Lietu
vą, gedulingojo birželio paminėjimas, pa
maldos São Paulo katedroj;

— Birželio 13 ir liepos 11: "Excursões 
VILNIUS" - išvykos į Lietuvą;

— Birželio 24 — liepos 3: Imigrantų 
paroda Pavilhão da Bienal de São Paulo;

- Birželio 24-27: Pasaulio Lietuvių
IV Kultūros Kongresas Toronte, Kanadoj, 

-- Birželio 28—30: PLB-nės seimas To
ronte;

— Brrželio/liepos mėnesiaistjaunimo 
išvyka į užsienius...

© Kas bėga- nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

áá

B


	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0223
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0224
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0225
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0226
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0227
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0228
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0229
	1988-Nr.16-MUSU-LIETUVA-0230

