Lietuvos vyskupai “ad limina” vizitacijos proga Vatikane 1988 m. balandžio 19 d. po Mišių su šv. Tėvu. Pirmoje
eilėje iš kairės: prei. KAZIMIERAS DULKSNYS. prel. ALGIMANTAS BARTKUS, arkiv. PAULIUS MARCINKUS,
vysk. ANTANAS DEKSNYS, vysk. PAULIUS'baLTAKIS. OFM, vysk. ANTANAS VAIČIUS, arkiv. LIUDAS PAVILQNIS, ŠV. TĖVAS, vysk. VINCENTAS SLADKEVIČIUS, vysk. VLADAS MICHELEVIČIUS, vysk. JUOZAS
PREIKŠAS ir prel. LADAS TULABA
Nuotr. Arturo Mari

Lietuvos vyskupai lankėsi pas popiežių
Specialus kun. E. lįutrimo pranešimas iš Vatikano
Popiežius Jonas-Paulius II jau antrą
kartą turėjo progos priimti pas save Lie
tuvos vyskupus "ad limina" vizitui. Pir
masis toks pokarinis apsilankymas įvy
ko 1983 m. Šiais metais pas Šv. Tėvą
Lietuvos’vyskupai lankėsi balandžio 18
d. Privačiose audiencijose popiežius pri
ėmė pirmiausia Kauno ir Vilkaviškio
vyskupijų administratorių arkiv. Liudą
Povilonį su savo pagalbininkais -- vysk.
Juozu Preikšu ir vysk. Vladu Micheievičium. Tikriausiai buvo kalbėta apie vys
kupijų bei kunigų seminarijos būkle.
Paskui pavieniui priėmė: Kaišiadorių vys
kupijos administratorių vysk. Vincentą
Sladkevičių. Telšių vyskupijos ir Klaipė
dos prelatūros administratorių vysk.An
taną Vaičių. Panevėžio vald/toją prel.
Kazimierą Dulksnį ir Vilniaus valdytoją
prel. Algirdą Gutauską. Po i.tskirų susi
tikimu. viii turėjo bendrą pokalbi su šv.

Tėvu. Apsilankiusiųjų vardu popiežiui
žodį tarė arkiv. L. Povilonis, o prel. An
tanas Bitvinskas ir prof. kun. dr. Pranas
Vaičekonis įteikė Šv. Tėvui gintarinę
skulptūrą, vaizduojančią Trijų kryžių
kalną Vilniuje. Tada šv. Tėvas kalbėjo •
svečiamsiotyniškai ir baigė lietuviškai.

Rašė italų spauda

kiekvieno žmogaus širdyje". Torino
dienraštis "La Stampa" nurodė: "Popie
žius laukia vadinamosios persitvarkymo
politikos konkrečių pasekmių Lietuvos '
Bendrijos gyvenime — pašalinimo tų
sunkumų, kuriuos dabar patiria tikintie
ji Lietuvoje". Komunistų dienraštis
"L’Unita" rašė: "Jonas Paulius ii reiš
kia viltį, kad Gorbačiovo pradėtasis per
sitvarkymes suteiks tikintiesiems gali
mybę nevaržomai išpažinti savo tikėji
mą, be diskriminacijos pavojaus". Mila
no "II Giornale Nuovo" savo straipsnį
pradėjo šia antrašte: "Popiežius sako,
kad reikalingas Lietuvoje skubus persi
tvarkymas ir teisinga reikalauti religinės
laisvės bei :eisės garbinti Dievą".

Sekančią dieną visi didieji Italijos
laikraščiai plačiai aprašė Lietuvos vysku
pų bei valdytojų apsilankymą, primim
darni sunkią dabartinę Lietuvos padėtį.
Romos dienraštis "II Tempo" rašė: "Per
sitvarkymo vėjai dar nėra palietę Ben
drijos Lietuvoje... Popiežius pabrėžė ti
kinčiųjų teisę religiškai auklėti savo vai
Aplamai visi laikraščiai iškėlė sunkią
kus..." Dienraštis "II Corriere della Ser
ir nenormalią Bendrijos būklę Lietuvo
ra" rašė: "Popiežius išreiškė viltį, kad
je. Žurnalistai taipgi atkreipė dėmesį ir
tikintieji Lietuvoje susilauksią daugiau
į vysk. J. Steponavičių, kuris jau 27 me
laisvės — religinės laisvės, kuri rusena

MUSŲ

LIETUVA

NR. 20 (2055) 1988. V.26

. jus

Juventus, 28
& Mo&s - CEP 03124
Slo Paulo “ Brasil
Dmtoz
vėl: VYTAUTAS BACEVIČIUS
Adsmmtsato? PETRAS RUKSYS
Editorial - Fosse: 27 M3 3 8

re*“ i.v.

•' »•

**.. •

.’>•

HTUANlAr

-

Atskko numsšo taura Cz30.00
Cz.ll.0007
| P. Ameriką oso psáw: 45 D&t
paltu į
33 DoL
ibv
oeo
fema
Ool I tolimus-kraites: 75 Etol
«ÕaMéS PRENUMERATORIUS Čz. 600,00
’ Two Numesto GARSĖS LEIDĖJAS Cz.1.500,00
Svsüdnhwi k Skutimai (Asumdca) B-c-kami už
(Cohisra) cesstimežsą ’Cz. 80.00
y Už skelbimu tedbą iy tusistį, Reda&eija irastsaka
Radiniai
tík wtostoá psaâaat
I Straipsnius i?
Redakcija taiso bei tvarko savo ntsoMra.
J
varde pasirašyti stmęsažai csbüüaai iŠrdžkta Redakcijos bei kádéju Rucssmç»
g čekius, Perlaidas'i? admtehrtractoiira laiški nsâyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKáYS
’ Me'tthe pmumema

tai kaip neturi teisės eiti savo vyskupiš-'
kų pareigų Vilniuje. Buvo pabrėžta,
kad jam nebuvo duota vizos išvykti
Romon drauge su kitais Lietuvos vys
kupais. Spauda taipgi priminė kalina
muosius kunigus — Svarinską ir Tamkevičių. Tai esąs aiškus įrodymas, kad
Lietuvoje padėtis nesanti normali.

Vatikano radijas plačiai visomis kal
bomis pranešė apie Lietuvos vyskupu
bei valdytoju apsilankymą pas Sv. Tėv^
bei pateikė popiežiaus kalbos ištraukas.
Vatikano dienraštis "L'Osservatore Ro
mano" išspausdino Šv. Tėvo ir arkiv.L.
Povilonio kalbas balandžio 18-19 d. lai
doje ir pirmajame puslapyje įdėjo tokią
antraštę: "Bendrija Lietuvoje užgrudinta kančios, su viltimi kryžiuje tęsia tikė
jimo kelionę".
Popiežius prabilo lietuviškai

Balandžio ;19 d. popiežius su svečiais
iš Lietuvos irstomoje gyvenančiais lietu
viais kunigais'koncelebravo Mišias lietu
viškai Šv. Tėvo privačioje koplyčioje.
Šv. Rašto skaitinius tose Mišiose skaitė
prel. Gutauskas ir preL Dulksnys. Dar
prieš Mišių pradžią Šv. Tėvas trumpu .
žodžiu kreipėsi į koncefebrantus lietuviš
kai: "Brangūs broliai Lietuvos vyskupai,
džiaugiuosi, kad šiandien, Šv. Petro ka
po artumoje, galiu žengti su jumis ben- i
drai šv. Mišių aukai. Jus čia atvykote ne-'
seniai nešini Lietuvos Katalikų Bažny
čios^bei visos lietuvių tautos džiaugs
mais ir skausmais, rūpesčiais ir viltimis.
Visa tai sudėsime kartu j šią auką, prašy
dami; kad Dievas ir toliau globotų ir >
stiprintų savo Bažnyčią Lietuvoje, kad
jos vaikai su nauju ryžtu ir viltimi drą
siai žengtų garbiu protėvių eitu keliu į
septintąjį krikščionybės šimtmetį. Die
vo Motina, Marija, pavedame Tau visus
Lietuvos žmones, kurie taip nuoširdžiai
tave myli. Suteik kunigams apaštališko
uolumo, stiprink kenčiančius už tikėji-
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Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - io and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

mą, padėk jaunimui išsaugoti tikėjimo
bei doros žymes, laimink šeimas, kad
jos galėtų laisvai ir tikėjimo šviesoje kur
ti savo ir tautos laimingą ateitį".

Po Mišių Šv. Tėvas su kiekvienu daly
viu asmeniškai pasisveikino, trumpai pa
sikalbėjo ir įteikė po mažą dovanėlę. Ta
da buvo padaryta bendra fotografija.
Atsisveikindamas popiežius pabrėžė,
kaip svarbu išlaikyti lietuvių kalbą, kuri
yra seniausia indoeuropietiškųjų kalbų
tarpe.
Balandžio 21 d. vysk. P. Baltakis,
OFM, pakvietė svečius iš Lietuvos bei
Romoje gyvenančius lietuvius vaišėms
šv. Kazimiero kolegijoje. Balandžio 24
d. vyskupai bei Lietuvos vyskupijų vaidytojai aukojo Mišias Vatikane ir jos
buvo transliuojamos per Vatikano radi
ją į Lietuvą, pašaukimų j kunigus dienas
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Vysk. VINCENTAS SLATKEVIČIUS, Kaisedorių vyskupijos apsštališlcasis administrato
rius ir naujasis Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos pirmininkas

Per savaitę svečiai turėjo progos susi
tikti su kard. Casaroliu bei kitais Vati
kano pareigūnais. Jie išvyko Maskvon }
balandžio 27 d. Ten jie turėjo atiduoti

savo užsienio pasus ir Religinių reikalų
tarybos pareigūnams suteikti žinias apie
susitikimus su popiežium. Tą pačią die
ną 4 v.p.p. jie atvyko Lietuvon ir pasie
kė napnus sekančią dieną.
"L'Osservatore Romano" balandžio
28 d. laidoje paskelbė, kad Šv. Tėvas pn
ėmė arkiv. L. Povilonio atsistatydinimą
iš pareigų dėl senatvės ir stokos sveika
tos. Jo vieton Kauno arkivyskupijos ir
Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu admi
nistratorium paskirtas vysk. Juozas
Preikšas, o pagalbininku pasilieke vysk
Vladas Michelevičius. Taipgi buvo pra
nešta, kad Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininku išrinktas vysk. Vincen
tas Sladkevičius. Tai asmuo, kutiam ko
munistinė valdžia neleido 21 m. eiti Kai
šaidorių vyskupijos ganytojo pareigų.
Tik prieš 6 metus jam vėl buvo leista
valdyti Kaišiadorių vyskupiją.

"II Messagiero" dienraštis balandžio
28 d. laidoja spėlioja, kad ir vysk. J.Ste
ponavičius greitu laiku galės atvykti Va
tikanan pas Šv. Tėvą, nors 1967 m. bu
vo pašalintas iš pareigų ir jų dar negali
eiti.
Tėviškės Žiburiai

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II
KALBA LIETUVOS VYSKUPAMS
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų val
dytojams atvykus "ad limina" vizitui
pas Šv. Tėvą balandžio 18 d., popiežius
Jonas Paulius II pasakė jiems kalbą: da
lį lotyniškai ir dalį lietuviškai. Čia patei
kiame tos kalbos santrauką.
Džiaugiuosi vėl galėdamas jus priim
ti po jūsų "ad limina" vizito 1983 me
tais. Tada buvo užbaigtas skausmingo
atsiskyrimo laikotarpis, sutapęs su reikš
mingo jūsų krikščioniškosios istorijos
tarpsnio išvakarėmis — Šv. Kazimiero
mirties 500 m. sukakties minėjimu. Ir
šiandieninis susitikimas yra paženklintas
jūsų tautos krikščionybės 600 m. sukak
ties minėjimų atgarsiais. Karštai troškau
būti su jumis praėjusių metų birželio 28
d. jūsų krikščionybės lopšyje — Vilniuje.
Deja, tai nebuvo galima. Vis dėlto, tą pa
čią dieną ant apaštalo Sv. Petro kapo aš
pats vadovavau iškilmėm, kuriose daly
vavo visų Europos kontinento kraštų
vyskupų atstovai, išreikšdami dvasinę
vienybę su jumis. Ta pačia proga man
buvo didelis džiaugsmas palaimintuoju
paskelbti arkiv. Jurgį Matulaitį.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.
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Mane guodžia jūsų tautos gyvastingu-m
mas ir uolumas, kuriais minėjote savo
krikščionybės sukaktuves šventovėse ir
visose parapijose religiniais bei kultūri
niais renginiais. Tai paskatino kiekvieną
atgaivinti savo tikėjimą ir sustiprinti dva
sinį gyvenimą. Todėl kančios užgrūdintoji Bendrija Lietuvoje su pasitikėjimu
įžengia savo krikščionybės septintan ;
šimtmetin. Kryžius yra Viešpaties kan
čios ir prisikėlimo ženklas — vienintelė
viltis. Šią viltį primena jūsų žemėje išau
gusio Kryžių kalno vaizdas: tūkstančiai
kryžių, liudijančių kančią ir viltį tuatos,
sugebėjusios ištvermingai išsaugoti savo
tikėjimą skaudžiame bandyme.
Siame kelyje jus lydi Romos Bendrija
su savo vyskupu, Ò per jį — regimosios
Visutotinės Bendrijos pagrindą — ir vi
sos bendrijos pasaulyje. Visada paitikėkite šiuo dvasinės vienybės ir maldos soli
darumo. Iš visos širdies palaikau jūsų
bendruomenės teisėtus reikalavimus, kū
nuos vieningai remia visa Bendrija.

Atsinaujinimo vėjams pučiant, savai- i
me kyla viltis, kad nebus apvilti ir tikė- Į
jimą išpažįstančių jūsų brolių bei sesių
lietuvių lūkesčiai Lietuvoje ir kituose t į
kraštuose. Tai kiekvieno širdies troški- *
rnai: laisvai garbinti Dievą su savo bro
liais ir puoselėti savo tautos sąžinėje ties
są, teisingumą, blaivybę, broliškumą ir
taiką. Visa tai rusena jūsų bendruome
nės širdyje — šeimoje, kuri visas iš protė
vių paveldėtas vertybes ir tikėjimo dova
ną perteikia savo vaikams. Toje srityje
jūs trokštate pagalbos iš Bendrijos, kuri
per didelius sunkumus stengiasi atlikti
savo misiją: užtikrinti religinį mokymu,
tinkamai atrinkti ir parengti kandidatus
Kunigystei. Mus pasiekia žinios, kad jūsų
tėvynėje jauni asmenys, nors ir slapta,
žengia paskui Kristų vienuolinio pašauki
mo keliu ir tąsia vienuolijų atlikto darbo
tradiciją kultūros ir humanistinės pažan1
gos srityje.
Jūsų sielovadinio darbo srityje krei
piu ypatingą dėmesį į jūsų iškeltis klau
simus. Jūs priminėte prieš 5 m. mano iš
reikštą linkėjimą, kad visos Lietuvos vyskupijos turėtų po savo vyskupą. Ūžtikrinu, kad Sv. Sostas yra išbandęs visas galimybes šioje srityje. Jūs nešate didelę atsakomybę bendruomenėje, kuri tampa
vis sudėtingesnė ir pilna nerimo. Dėl to
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Popiežius JONAS PAULIUS II

jums primenu vyskupų kolegiaiiškumą
ir pabrėžiu vyskupų konferencijos reikš-'*
mę. Vieni kitiems padėdami, rasite atra
mą ir paskatą savo vyskupiškajai tarny- bai. Nuo jūsų vieningumo labai priklau
so jūsų sielovados vaisingumas ir jūsų
liudijimo patikimumas. Ši vienybė jūsų
tarpe savaime vienys jus su kunigais, ku
rie sudaro jūsų šeimą. Jūs pažįstate šių
savo nepamainomų bendradarbių ištiki
mybę bei uolumą, jų nelengvas sąlygas.
Būkite jiems mokytojai ir tėvai. Skatin
kite ir įvertinkite jų pastangas. Žodžiu
ir savo pavyzdžiu žadinkite juose inicia
tyvą. Vyskupo meilė savo kunigams nė
ra vien jausminis polėkis, bet ir protinga
laikysena, žadinanti bei ugdanti kunigų
tarpusavio vienybę. Tik kiekvienam ku
nigui dalyvaujant šioje minčių ir širdžių
vienybėje, gali augti bei plėtotis bendro
ji atsakomybė už bendruomenę.
Jūs rūpinatės ir kandidatais į kunigus
bei šioje srityje uždėtais apribojimais.
Linkiu, kad apribojimai būtų kuo greičiau pašalinti. Noriu taipgi jus padrąsin-i
ti ugdant pašaukimus bei rengiant kandi-

datus Kunigystei. Seminarijos auklėtiniai
turi būti atitinkamai išbandomi ir jų pri
imtinumas gerai apsvarstomas. Vien dėl
kunigų stokos negalima sumažinti bud
rumo, nustatant kandidatų intencijos
tikrumą, valios laisvumą, ir moralinį, psi
chinį bei fizinį tinkamumą. Panašus dė
mesys turi būti skiriamas klierikų dvasi
niam bei kultūriniam parengimui ir sielo
vadinei patirčiai jų vadovų bei auklėtojų.
Brangūs ištikimosios Lietuvos kunigai,
per jūsų vyskupus siunčiu sveikinimą
jums, vyskupų 'bendradarbiams. Norėčiau
įžengti į kiekvieną jūsų šventovę, melstis
su jumis ir dalyvauti jūsų apašralavime,
kurį atliekate su tokiu pasišventimu, ty
liai, nugalėdami dideles kliūtis ir visada
būdami kupini aukos dvasios. Ypatinga
meile apkabinu tuos, kurie labiausiai ken
čia: dėl ligos ar senatvės, dėl laisvės nete
kimo, dėl bandymų. Visada pasilikite iš
tikimi savo pašaukimui, vis labiau atspindėdami savyje Jėzų Kristų - Vytiausią
ir Apnžinąjį Kunigą. Jis yra Dievas, kuris
mums tarnauja. Savo dalyvavimą Jo Ku
nigystėje galime matuoti savo pajėgumu
tarnauti taip, kaip Jis yra tarnavęs. To
dėl visada būkite pasiruošę tarnauti: skel
biant Evangeliją, teikiant sakramentus,
ypač Svč. Sakramentą. Jūsų broliai yra
reikalingi jūsų pamokymo bei vadovavi
mo. Ateistinės ideologijos persunktoje
aplinkoje jums ternka tikrai sunkus užda
vinys, bet todėl Viešpats pažadina žmo-gaus širdyje — ypač jaunimo širdyse —
vis naują tiesos ir meilės troškulį. Tad bū
kite pasirengę atsiliepti j kiekvieno žmo
gaus troškimą atrasti Dievą. Marija, apaš
talų karaiineė, telydi jus savo motiniška
globa.
"'•K
Šiais Marijos metais Didžiąją Savaitę
mąstėme apie Mariją, po savo Sūnaus
kryžiumi kenčiančią Motiną. Ji tarrktik<
ru būdu turėjo iškentėti visą pasaulio blo
gį, nes ji intymiau susijusi su mūsų Atpir
kimo auka. Tad Marijos globai paveda-\
me Lietuvos Bendriją ir visus jos žmones
— lietuvių tautą. Teveda ji lietuvius tikė
jimo kelionėje per šį septintąjį krikščio
niškojo gyvenimo šimtmetį, stiprinda
ma sunkumuose, pakeldama suklupu
sius. Tebūna ji visiems vilties ir paguo
dos ženklas. Marijos širdin sudedam jū
sų tautos džiaugsmus, viltis, vargus ir
sielvartus. Jos globai pavedam šeimas ir
jaunimo ateitį. Prašome, kad ji visada
būtų mums Motina. Telydi jus mano
Apaštalinis Palaiminimas. Kun.J.Stš.
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šiai šiuos šešis priėmė. Netrukus paaiškė-' no kad Lietuvoje jaunimas visuomeniš

VI PLJ KONGRESO STUDIJŲ DIENOS jo kad Alvydas Saplys išrinktas PLJS ,
kai žingeidus, bet nepareigingas - jau
-VAIZDAI, DARBAI IR PRISIMINI
Pirmininku. Gintaras Grušas nusišluostė čia nusivylimą kad nei tėvams, nei val
MAI.
ne vieną prakaito lašelį, o visi tie kurie
džiai neįtiks, tai ko jiems veikti? Išeivi

jį pažino išreiškė jam giliausią padėką ir jos lietuvių jaunimui ji teigė kad: "Lie
aukščiausią pagarbą. Jo valdžios kaden tuva nėra 'hamburgeris'; negalima jos
cijoje Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun atsikasti ir tikėtis gauti lietuviškų kalo
Studijų Dienos Caberroje (John XXIII
ga atsistojo stipriau ant kojų negu betka- rijų'; kad lietuvybės jėga gilesne srove
College) - 26-31 .XI 1.87
da per savo 15 metų egzistencijos. Jo as pagrįsta; kad "Tauta yra kaip medis; to
meniškas įnašas neapskaičiuojamas . Jis medžio kamienas -- Lietuva; šakos —
Pirmos trys dienos
buvo tikras išeivijos lietuvių jaunimo am fšeivija; o lapai — visi lietuviai". Priedui
Pasiilsėję atstovai susibūrė Canberroje,
basadorius.
ji įspėjo: "Jūs saugūs lietuvybėje ko! gy
Australijos Tautinio Universiteto, John
Tą vakarą Canberros Lietuvių Klubas va Lietuva".
XXIII bendrabučio patogiose patalpose.
Prof. Tomas Venclova patvirtino
ir Canberros Apylinkės Lietuvių Ben
Atvykus šeštadienį, gruodžio 26-tą, jau
kad Lietuvoje jaunimas nerusėja, gyve*»
druomenės Valdyba visus kongresantus
po pietų sėdėjo salėje tęsti .Studijų Die
užkvietė į Klubą pasiviešėti. Vakarą ant na savo ir savųjų pasaulyje, ir, iš tiesų,
nų programą su dienos vedamąja minti
nutautėja mažiau negu išeivijoje, nors
linksmų kojų pastatė "Sutartinės" (iš
mi, kuri palaikė tęstinumą su temomis
jam priespauda nutautėti didesnė. Jis
Toronto) koncertas. Sękė Australiška
nagrinėtomis dar Sydnėjuje: "Lietuviš
kai nekalbančiųjų vieta lietuviškoje veik "barbecue"/ "iešminė": šalia geros jautie tvirtino kad sovietizacija — egomanijos
loje". Simpoziumas apie "Mišrias šei
nos, šį kartą papildomai vaišinosi kepin- pagrįstas materializmas kurissuvienodina visus į masę be vertybių — stato dide
mą?;" 4r -'Lietuviška veikla be lietuvių
tom krevetėm ("chuck a shrimp on the
lį mūsų tautai pavojų. Tam procentui
kalbos" pagrindines diskusijoms mintis
barbie"). Atsiradus alučio bačkelei ar
užvedė kun. Antanas Saulaitis ir Lietu
antrai, atstovai linksmai traukė lietuviš atremti išeivijos lietuviai gali turėti po-»
vos Vyčių atstovės, Rima Hartviga ir Ri kas dainas, ir vakaras visus laimingai nu zityvią įtaką sąmoningai palaikant ry
ta Zakarka, kartu su kitais atstovais ku
teikė. Puikus atsiliuosinimas nuo Studi šius su lietuviais Lietuvoje. Tuo tarpu,
išeivijoje nutautėjimo ligą gydyti Venc
rie iš patirties pažino mišrių šeimų ir
jų Dienų rimtumo.
lova ragino jaunimą lietuviškai kuo
kalbos nemokėjimo tikrovę: Kristina C
Per sekančias dvejas dienas atstovai gi
daugiau skaityti. Lidija Šimkutė-Pociexãité (Australija), Ed Kvietkauskas
liai susipažino su Lietuvos ir ten gyvenan
nė pabrėžė kad Lietuvoje jaunimas ne
(Didž. Britanija) Ana Silickaitė (Brazili čių lietuvių padėtymi. "Religijos vaid
tik didžiuojasi būti lietuviais, bet yra
ja), Ričardas Kalendra ir Vytas Čuplinsmuo dabartinėje Lietuvoje", "Nūdienės
kas (Kanada). Debates: "Be lietuvių kal Lietuvos jaunimas", "Ryškesni tautinio, pastebimai daugiau apsišvietę — ypač
kultūra — negu išeivijoje. Gintė Damubos, Lietuva išeivijoje negali išsilaikyti"
socialinio ir religinio protesto pasireiški
šytė teigė kad, kas liečia mūsų ryšius
nepavyko kaip tikėtasi — atstovai neįpra-. mai Lietuvoje per pastaruosius du de
tę argumentuoti objektyvaus intelektua šimtmečius", "Pagalba tautiečiams Lie su Lietuva ir ten gyvenančiais lietuviais,
didžiausias mūsų nusikaltimas yra ne
lizmo formoje kaip kad debatuose rei
tuvoje", "Tautos išlikimo perspektyvos
veiklumas.
kalinga: atrodo tam reikia angliško auk
— rusifikacijos ir tarybirrimo grėsmė Lie
Pastebimai per šį Kongresą reiškėsi
lėjimo. To pasekmėje, kiti du numatyti
tuvoje", "Reikšmingi kultūros reiški
debatai buvo is’braukti iš programos.
niai dabartinėje Lietuvoje" ir "Ryšiai su atstovų realistiškas susdomėjimas Lie
tuva ir jos įtaka lietuvybės išlaikymui
Bendros diskusijos jausmingos, bet neiš
Lietuva" — temos rimtos, esminės. Jos
išeivijoje. Dabartinio jaunimo objekty
vengiamai sukosi dilemos ratu: "visi tu
išsamiai išnagrinėtos, prelegentų prof.
vumas šituo opiu klausimu teigiamai
rėtų stengtis kalbėti lietuviškai, bet nega- Tomo Venclovos, Gintės Damušytės,
dęrinasi su praeities subjektyviais kraš
' įima iš visuomenės išmesti lietuviškai ne Viktoro Nako, Lidijos Šimkutės-Pocietutinumais. Per Studijų Dienas diskusi
mokančių". Teko vėl Eglei Judvalkei,
nės, Emilijos Sakadolskienės ir Daivos
jose apie ryšius su Lietuva atstovai pa
su poetės jautrumu, pabrėžti kad reikia
Skuodytės.
asmeniško noro ir apsisprendimo lietu
rodė brandaus blaivumo atskirdami lie
Daiva Skuodytė, sąžinės veikėjo, Vy
tuvišką grūdą nuo Sovietinių pelų.
viškai geriau pramokti ir bandyti kitus
tauto Skuodžio, duktė, nors vos prieš
raginti panašiai.
(bus daugiau)
kelis mėnesius atvykus iš Lietuvos j JAV,- 1___

(tęsinys iš praeito nr.)

PLJ Sąjungos Pirmininkui, Gintarui
Grušui, kelias dienas nemažai vargus už
kaistuose, pagaliau prisistatė kandidatai
į naująją PLJ Sąjungos valdybą: visi iš
Toronto — Marytė Balaišytė, Daina Kalendraitė, Rita Rudaitytė, Mirga Šaltmiraitė, Monika Spudaitė, ir, "pagirtas
tarp moterų", Alvydas Saplys. Kitų kand i datų neatsiradus, 90 atstovų vienbal-

sutiko pašvęsti kongresui savo pirmąsias
Kalėdas išeivijoje. Buvo jautriai priimta
atstovų ir iš širdies pasidalino savo min
timis ir savo pergyvenimais iš Lietuvos.
Kukliai prisipažindama kad, nesenai at
vykus iš Lietuvos, "sunku įsijausti j jū
sų kailį nes čia negimus", ji apgailesta
vo radusi išeivijoje lietuvybę ne tokia
profesionale" kaip kad tikėjosi. Aiški-

VA KARAS PRIE ŠILUVOS
Ant akmenio sėdi raudodama
Gal motina, gal Marija.
Leidžiasi saulė raudona.
Kursai esi danguje.
Nušluostyk ašaras verkiančiai
Po dienu netekties.
Žemelei užsimerkiančiai
Labos, labos nakties.
4
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RENGINIU BELAUKIANT
Lietuviškame gyvenime šių metų va
sara prasidės reikšmingais plačios apim
ties renginiais — PLB seimu ir Kultūros
kongresu Toronte birželio 24-27 dieno
mis/) Hamiltone VII l-tąja laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių s'vente lie
pos 3 d. Ruošiamasi ir ketvirtajam įvy
kiui, būtent — lietuviškosios pastoraci
jos svarstyboms ir sielovados tarybos
-teigiamajam suvažiavimui, kurį šaukia
vysk. P. Baltakis, OFM, liepos 1—2 die
nomis Toronto Prisikėlimo parapijos
patalpose. Nėra abejonės, kad tai taip
pat gana svarbios reikšmės pastangos,
nes pasauliečių platesnis įsijungimas j
sielovadą ir mūsų parapijų išlikimo
klausimas ligi šiolei dar vis nebuvo
stipriau ir visus jungiančiu mastu ju
dintas.

Belaukiant tokių nekasdieninių įvy
kių, visų tautiečių dėmesys tiems savie
siems užmojams sustiprėja. Apie rengi
nius ne tik plačiai rašoma, bet ir kalba
ma: kaip pasieks tas ar anas, kiek daly
vaus, kaip visa tai paveiks tolimesnę
veiklą, ar atsiras naujų žvilgsnių nesuta
rimų sprendimuose, ar kiekybinis kultū
ros potencialas išeivijoje įstengs laikyti*
kokybę būtiname lygmeny... Ir natūralu
apie laukiamus įvykius kalbėti, spėlioti.
Visa tai tik dar daugiau išjudina visuo
menę, net ir tąją jos dalį, kuri šiaip jau
per daug nesidomi "kasdienine" lietuvy
be. Kai artinamės prie tų didžiųjų rengi
nių, nesunku numatyti ir visuomenės
pasiskirstymą. Vieni daugiau domisi tau
tiniais šokiais ir tos šventės priediniais
renginėliais, kiti laukia Kultūros kongre
so, paskaitų, parodų, dramos teatro, tre
ti PLB seimo posėdžių, rinkimų ir nuta
rimų, dar kitiems tokie renginiai — tai
retesnės progos susitikti su draugais, gi
minėmis, pabendrauti, dalyvauti pobū
viuose ir įdomiau praleisti dienas ir va
karus. Nemažai yra ir tokių, kurie steng
sis dalyvauti visur, kur tik jiems laikas
leis. Žodžiu — sujudimas nemažas, kaip
koks pasikartojantis ritmas, telkia tau
tiečius į vieną vietą bent keletą dienų
pabūti didesniame savųjų būryje ir pa
matyti idealistinių pastangų rezultatus?
Po šitokių suvažiavimų tautiečiai visada
jaučiasi dvasiškai daugiau sustiprėję —
nebe tokie baisūs pasirodo ir nesutari
mų klausimai, nebe toks svarbus kas
dien matomas gyvenimo stilius.

O tik ir vėl daugiau dėmesio skiria
ma
tautiečiui, savam laikraščiui,
savai knygai. Ir pati Lietuva, kokia šian
dien ji bebūtų, iškyla ryškesnėj šviesoj,
be kurios neįsivaizduojamas nė mūsų ei
namas lietuviškasis kelias. Taigi vien jau
dėl šitokio poveikio yra rengtini didieji
suvažiavimai. Jie betgi neatsiranda savai
me. Ir rengėjai nėra iš kažkur kieno at
siųsti ar pasamdyti. Jie iš mūsų visų tar
po. Tai žmonės, kurie paaukoja labai <
daug laiko ir energijos bendriesiems rei
kalams. Salia visų darbų ir rūpesčių, šių
renginių belaukiant, neišvengiamai susi
daro tam tikra įtampa — kad tik viskas
gerai ir tvarkingai praeitų. Su pagrindu
rūpesčio kelia ir jaunesniųjų elgesys.
Kad viskas gražiai praeitų ir kitataučių
akyse būtume gerai įvertinti, neužtenka
kruopščiai paruoštų programų, neužten
ka miklaus judesio arenoje. Mūsų repre
zentacija nesibaigia su koncerto pabai
ga. Norim ar ne — ji persikelia į gatves
ir viešbučius. Gražiai atliktų tautinių
šokių vaizdą gali labai lengvai sugriauti
netinkamas elgesys viešose vietose. Už- tat labai svarbu "iškentėti" iki galo. Tik
tvarkingai savo uždavinius atlikę, galėsi
me kalbėti apie pasisekimą. C.S.

dalindavo draugams. Sukniubęs
bado ir šalčio pakirstas, prašė: "Pasaky
kite lietuviams, kad nors mano kūnas,
liks Sibiro taigoje, aš savo dvasią ir k&
nu būsiu su jumis; kad Lietuvą visad ne
stojau širdyje ir niekad nebuvau nuo
jos atsiskyręs".
Kaliniai vienas po kito nuo mirštan
čiojo širdies paėmė Švenčiausiąjį.
(ELTA)
LITURGINIAI SKAITINIAI

Toj pačioj siuntoj atėjo iš Vilniaus ir
Romos Mišiolo "Skaitiniai Kalėdų ir
Velykų ciklų šiokiadieniams", I V to
mas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos
leidinys, Kaunas-Vilnius, 1987 m. 375
puslapių knyga, stambiom raidėm, visas
tekstas sukirčiuotas. Ypač ši pastaroji
kokybė (kirčiuotas tekstas) labai svarbi
visiems, bet dar labiau mums, gyvenan
tiems toliau nuo kasdien girdimos gyvos
lietuvių kalbos. Tad ypač mūsų "skaito
vai" pamaldose turėtų pasinaudoti Šiais
Lietuvoj išleistais skaitinių tekstais*

KULTŪRINIS K A Z L
M I E R I N I S FONDAS

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

"Tėviškės Žiburiai"
KAUNE PAMINĖTA
PROF. DOVYDAIČIO MIRTIES
SUKAKTIS

1987 m. lapkričio 5 d. Kaune. Kar
melitų bažnyčioje, buvo iškilmingai pa
minėtas profesoriaus Dovydaičio 45-ųjų mirties metinių jubiliejus, apie kurį
pranešė jo dalyviai. Dalyvavo daug jau
nimo, vaikai deklamavo, pasakytas jau
trus pamokslas.
Po minėjimo privačiame ratelyje sa
vo prisiminimais apie velionį pasidalino
su juo kalėjęs lietuvis. Jis pasakojo kaip
1941 m. labai karštą dieną, juos sugrū
do į gyvulini vagoną. Vagonas buvo skli
dinai prigrūstas žmonių, kurie stovėjo
ant gyvulinio mėšlo ir duso, nes nebu
vo jokios ventiliacijos, nei langelio, iš
skyrus mažą plyšelį, prie kurio iš eilės
eidavo kvėpuoti. Dovydaitis atsisakė
ten eiti, kad kiti galėtų dažniau atsikvėp
ti.

Fondo tikslas — KKFdas turi tikslą sudaryti finansinę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, > pač spaudos,
mokyklų ir, ben irai, jaunimo
reikalams.
Fondo kapitalas —
KKF-do kapitalą sudaro laisvas
tautiečių bei kiti taučių įnašas,
palikimai, tam tikslui renkamos
aukos.

į

Fondo administra-vimas - KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv, Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti
pareigūnai.,

Sibiro taigoje, Dovydaitis buvo kali
niams stiprintojas'ir ramintojas. Kai vie
nintelis ten kalinamas kunigas buvo iš
keltas, jis paliko Dovydaičiui Eucharis
tiją, kurią jis nešiojo prie savo širdies ir

Rua Vókmíários da Pátria, 1275
Santana • •
Tek 290*4899

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

I

Fondo likvid a c i j a
— Jei užsibaigtų ir pranyktų
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per?
leistas panašiais tikslais veikiam
čiom organizacijom kitur.

PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS
l KK FONDĄ.
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PĖSČIAS ŽYGIUOJĄ l JAV SOSTINĘ
Gegužės 1, sekmadienį, prieš 11 v.
Mišias; Ročęsfęrjo lietuvių šventovėje
pasakęs kalbą apie savo žygio tikslą, iš
Ročesterio į- Vašingtoną pėsčias išžygia,vo 27 metų amžiau^ amerikiečių mo

kyki ų< pagalbinis mokytojas ir batų pre
kybininkas' Paulius Klimas. Sis jaunuo

mokymui. O tariamam apmokymui bu
vo šaukiamas tik todėl, kad praėjusį lap
kričio mėnesį dalyvavo Rygoje vykusio
se neoficialiose Latvijos nepriklausomy
bės šventės minėjimo ceremonijose. PeJ
ticija su parašais bus įteikta Sovietų Są
jungos ambasadai Vašingtone prašant,
kad ji butų perduota pačiam Gorbačio
vui.

lis, DanguoTėŠMr kalbininko dr. Anta
no Klimų'šunus, pėsčias keliaus 365 my- LIETUVIAI REIŠKIA SOLIDARUMĄ
lias ir, jęj kelionė gerai bei laimingai pa LENKAMS DARBININKAMS IR
SUIMTAM "GLASNOST" ŽURNALO
siseks ^j'is^Vašingtoną pasieks gegužės
25 d.^^T / ' LEIDĖJUI
(New Yorkas, gegužės 10. L!C) Lietu
tikslas grynai politinis ir patriąti^s^gąųĮius Klimas pasiryžęs išgar- viu Informacijos Centrui buvo pranešta,
kad šiandien 17 lietuvių pasiuntė tokio
sin.ti..spyj;ejų neseniai nuteisto lietuvio
žmpggušTfeįų gynėjo Petro Gražulio
turinio telegramą Lenkijos darbininkams:

bylą^ygaį'amerikiečių spaudoje bei te• Jevizijojė trolio Petrui Gražuliui padėti
• lãiniftHaisvę. Paulius Klimas apsišarvaWąslQ;svarų'kuprine, nešasi su savimi
rrįdttĮàWkus P.e't'ro Gražu i i o- r e i ka I u. Vie-

ną$režįRoReaganui, kitą Sovietų Są. jų®J?:l<Stn u n ištų gen e ra I i n i a m se kre, tdflLi i MšOorbačiovuL
JJau is’ ąbkstk) per lietuvius, Baltųjų
rųįmų pareigūnus, Ritą Burei kaitą ir
dąbar yėlstybės 'departamente pradėjusį^irb^fori^KBJelį daromi žygiai,

kąd į Vašingtbrrąatžygiavusi Paulių Klin^-Baítaosíiíóse rūmuose priimtų pats
p|ez;?iLtRęaganas ar kuris kitas štabo
Írys. !Ju k už. poros dienų prez i dentas
/ykš^KMaskvą susitikti su Gorbačiovu,
fftįpfėžidėntokr jo palydovų kišenėje
Įešantis^prašymas galbūt belsis į prez. R.
fiįeagdhWąžiną, kad jis P. Gražulio r ei-

"Reiškiam solidarumą Lenkijos darbi
ninkams jų kovoje už savo tautos politi
nes bei socialines-ekonomines laisves".
Pasirašė: Antanas Terleckas, Andrius
Tučkus, Nijolė Sadunaitė, Vytautas Bo
gušis, Leonas Laurinskas, Genutė Saka-

lienė, Bronislavas Poškus, Jonas Protusevičius, Jonas Petkevičius, Mečislovas
Jurevičius, Juozas Šileikis, Algirdas Pet

A l‘Í. Ū«
Paskutinis savaitgalis gana ilgas, net trys
dienos poilsio. Žinoma, po to vishgrįžta la

ttnsKMKZSSICSKSSeSBSSSriESSZ^^

biau nuvargę... Nutariau išvykti taip sakant
toliau, j provinciją. Gana toli, j Curitibą. Ge
ras kelio gabalas, autobusas miegojimui. Sako
kelias labai pavojingas, bet kai pabudau iš ry
to, jau buvome miesto pakraštyje.

Malonu susitikti su šeima, pamatyti vaikus
Geriau sakant vaikų vaikus, kurie jau nori se
neli pamokinti. Bent prie pianino, tai jau li
kau labai toli. Aleksiukas man paskambino
Čiurlionio gabalą, net nustebau. Maniau, kad
tai neįkandamai sunki muzika. Žinoma, man,

ne jaunimui, lankančiam konservatoriją.
Gana jaukus tas Kuritybos miestas. Čia
Brazilijoje, vienas milijonas ir du šimtą tūks
tančių gyventojų tai nėra labai didelis skai
čius, bet kirų kraštų mastu, tai jau didelis
miestas. Sako, kad čia dauguma užsieniečių,
ypač lenkų. Blondiniukus vaikus vadina čia
lenkiukais. Sunku pasakyti is' pažiūros, ko
kios tai kilmės žmonės. Tiesa, bendra išvaiz
da labai europietis'ka. Gatvėse judėjimas lėtes
nis, visi ramiai laukia savo eilės. Jeigu kas stai
ga nori pralaužti eilę, tai tikriausia ne vietinis,
o iš kitur. Vietos palikti mašiną irgi lengva ras
ti. Taip sakant, pirmas įspūdis, kad gyvenimas
čia ramesnis.

kevičius, Eleonora Sasnauskaitė, Valeri
ja Laurinskienė, Antanas Petrikonis,Jad
Šeštadienių rytais miesto burmistras gurkš
vyga Bieliauskienė, Eugenijus Krukovskis. noja kavutę miesto centre ir kiekvienas gali

Telegrama buvo sugrąžinta, nes neva
pasiųsta ne tuo adresu (pažymėta, kad
gatvė nežinom-). Bet telegramos tekstas
buvo perduotas ir telefonu, nors nespė
ta padiktuoti penkių iš pasirašiusiųjų
pavardžių, nes pokalbį nutraukė.

O kitame atvejy, dvidešimt vienas iš
Lietuvos, solidarizuodami su suimtuoju
Į kalą iškeltų. Gorbačiovu i. Antrasis laisL-kas,^skirtas M. Gorbačiovui, bus perduo- Glasnost žurnalo leidėju Sergejum Gri-}
goruantsu, pasirašeepo telegrama iš
■ įtas Sovietų Sąjungos ambasadoriui Va
šingtone. J, Dubi hi nu i.
Maskvos, kuri protestavo jo areštą. Gri
goryants buvo suimtas gegužės 9 ir nu
I
Ročesterio
angliškieji
laikraščiai
ra

>
teistas 7 dienom už "pasipriešinimą mi
šo, kąd.JT Klimas, nors motina ir neno
licijai", nors, anot liudininkų, jis ramiai
ri joJeisji, jau seniai treniruojasi šiam
laikėsi kai jį areštavo. Grigoryants buvo
politiniam žygiui. Rytais jis eina 10 my
suimtas, kai jis ruošėsi susitikti su naujai
lių kelią, ant savo pečių nešdamas 20
steigiamos opozicijos partijos, Demokra
svarų sveriančią kuprinę. Sukaldamas
tų sąjungos, nariais.
365 mylių kelią tarp Ročesterio ir Va
(LIC)
šingtono, kasdien nužygiuos 25 ir 35
mylių. Kiek ilgiau sustos Binghamtono,
Filadelfijos ir Baltimorės miestuose, kur UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ

su juo pasikalbėti be cerimonijų, Toji vieta,
kaip tik skirta pakalbėti apie valdžią, ypač
blogai pakalbėti. Čia renkasi politikieriai, ša
lia paprastos publikos, kur gali laisvai pasi
keisti nuomonėmis, pamatyti valdžią, pasižmo
nėti.

Santa Felicidade rajonas — tai svarbiausių
restoranų vieta. Išvertus ir lietuviškai neblo
gai skamba, Šventoji Laimė... Aišku, kur gerai

gali pavalgyti vieta tikrai nebloga. Ir is' tiesų,
aš čia jau nekartą lankiausi metų bėgyje ir vis
radau gerų restauranų, kiekviename ką nors
skirtingo. Aiški italų valgių ir paruošalų įtaka.
Net viduje plakatai ar nuotraukos primena se-'
nąją ir gražiąją Italiją, iš kur tų restoranų savi
ninkai yra atvykę. Ir vynas čia geras, nors ir
alaus netrūksta.

Kaip minėjau čia gana daug lenkų. Gatvėje
negirdėjau kalbant lenkiškai, bet kai sekma
dienį dešimtą valandą nuvykom į šv. Stanislo
vo bažnyčią, tai šventoriuje atrodė dauguma
panašūs į lietuvius ir visi kalbėjo lenkiškai. Pa
ti bažnyčia nemaža, labai švari, skoningai išLIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR '■ puošta. Giedojo lenkaičių choras, bet portususitiks, su lietuviais ir rinks parašus, kad
KENTÉJO. DABAR LIETUVlSlKA KNY-9a|U kalboje. Pamokslas irgi vietos kalba, neiliŠ kalėjimo būtų paleistas Petras Gražu
GASTOVI IR DULKA KIOSKŲ LENTYNOS®' 38rai Paruos’tas-lr Pa=ios mišios nesiekė’
lis, sovietinio teismo nuteistas už tai,
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUHRKSvaiandos iaiko‘ Taip pat kuni.9as neka,bėi°
kad nestojo pakartotinam kariniam aoapie nieką kitą, kaip tik religiją. Sako, kad
čia dvasiškija neprogresistinė, bažnyčioje ne
kalba apie politiką.

f
I

Į

CHOPP—PIZZA — QUEIJOS — FRI ÕS
RESERVAS PARA FESTAS MUSICA AO VIVO

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

Neteko sužinoti, ar čia yra lietuvių. Butų
buvę malonu susipažinti. Nėra abejonės, kad
lietuvių turėtų būti. Dairiausi telefonų knygo
se, bet nieko neradau, gal nepastebėjau lietu
višku pavardžių. Kitą kartą vykdamas, pasitei
rausiu mūsų laikraščio redakcijoje. Gal turi
skaitytojų. Is* emigracijos žinių, čia gyventa
lietuvių, bent Parana valstijoje.

I
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KALBA - TAUTOS GYVYBĖ

1

"Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt". Šios eilutės buvo
parašytos Saurveino, kuris net nebuvo
lietuvis. Jis pažino lietuvius ir lietuvių
kalbą gerai išmoko ir ją pamilo kaip
savąją. Šiomis eilutėmis jis pareiškia tvir
tą meilę ir pasako tą faktą, kurį mes ži
nome, bet neatkreipiame reikiamo dė
mesio, kad mes gimę lietuviais tokiais
turime ir būti, nes laikytis savo tautos
yra prigimties dalykas.

viais sukūrę lietuviškas šeimas. Tenegaili todėl tėvai savo laiko lietuviškam vai
kų auklėjimui.
Vyturys

Kalba yra tautos gyvybė. Panašiai
kaip kraujas kūne palaiko gyvybę, taip
kalba palaiko tautos gyvybę ir sujungia
jos žmones. Be kalbos negali būti nė
tautos.
Mes, būdami svetimame krašte, ypa
tingai jaunimas, esame nutautėjimo še
šėlyje, jeigu nesimokome savo kalbos ir
neišmokstame pamilti savo tėvynės.

Mūsų kalba yra viena iš seniausių. Ji
yra naudojama mokslininkų dėl savo se
numo, susekti ir išaiškinti kitas senas
kalbas. Mūsų šventa pareiga tą savąją
kalbą išmokti, mylėti ir išlaikyti, kad
mūsų tėvų ir protėvių pastangos nebū
tų veltui.
Mūsų tautos gyvybė glūdi augančio
se kartose — Lietuvoje ir išeivijoje, o
pirmoji auklėjimo pareiga gula ant mū
sų pečių. Jei jų vaikai kūdikystėje gra
žiai ir teisingai iš tėvų išmoks lietuviš
kai kalbėti, — jie savo tėvų kalbos ne
pamirš.

Antanas Augustaitis

GIMTOJI

STEFANIJA
ŠARAUSKAITĖ - MEDVEDER

mirė balandžio 7 dieną Šv. Elenos ligo
ninėj ir ten buvo pašarvota. Tenais ligo
ninės kunigas atliko religines apeigas ir
palydėjo j paskutinio poilsio vietą Quar
ta Parada kapinėse.
Velionė buvo gimusi Kelmėj, Rasei
nių apskr. Brazilijon atvyko 1927 m. ir
pradžioj gyveno Mokoj.
Ištekėjo už Anatolio Medveder ir per
sikėlė gyventi j V. Belą.
Nuliūdę liko sūnus Leonit ir duktė
Eugenija su šeimom.
60-tos dienos mišios bus birželio 19
d. sekmadieni 11 vai. Šv. Juozapo Para
pijos bažnyčioje Lietuvos parke.
PETRAS KLIUKAS

Kas laukia mūsų tautos? Atsakymas
trumpas ir skaudus. Galas. Bet kas už
tautos žuvimą atsakingas? Mes visi. Vi
si lietuviai ir visame pasaulyje.

mirė gegužės 22 d., 9 de Julho ligoninėj.
Sirgo ilgą laiką vėžiu ir praeitų metų ■
spalio mėnesį buvo operuotas. Dėl šios
ligos turėjo daug kentėti.
Jei maži vaikai užmigs išklausę lietu
Velionis buvo gimęs jau čia Brazilijoj
višką pasaką ar kokį gražų Lietuvos is S. Paule, 1933 m. birželio 19 d. gausioj
torijoje aprašytą žygį, - jie žinos, kad
Vinco ir Pranciškos Kiiukų šeimoje. Bu
Lietuva yra>didvyrių žemė, ją gerbs, ja
vo darbštus žmogus turėjo savo kilnoji
didžiuosis ir užaugę nežus svetimųjų jū mams traktorių su įvairiom fabrikėlį.
roje. Jei vaikai bendraus su lietuviukais,
Buvo pašarvotas Sv. Juozapo ligoni
žais lietuviškus žaidimus eis į šeštadie
nės šermeninėj, Brás. Kun. Petras Ruknines mokyklas, — jie nepraras savo lie šys atlaikė Mišias prie karsto ir palydėjo
tuviškumo; bet jį stiprins ir liks Ii etųį V. Alpinos krematoriumą sudeginimui.

CETEMAR

Nuliūdę liko tėvai Vincas ir Pranu
ką, žmona Marli su vaikais Sandra be
Mauricium, broliai Pranas, Antanai Juo
zas, Vincas, Valentinas su šeimom, Jero
nimas ir duktė Marija Eiena mokytoja.
Septintos dienos mišios bus atlaikytu
gegužės 27 d., penktadieni, 19,30 vai. :
Sv. Juozapo ligoninės koplyčioj - Braš. .
Gimusiam Brazilijoj, bet lietuviškos ;•
dvasios Vinco ir Pranciškos Kiiukų sū
nui prašome Dangaus džiaugsmo, o tė
vams bei visoms giminėms reiškiam.? gi
lią užuojautą ir solidarumą.
1

e

LUFTHANSA

ŽEMĖ

Gimtoji žemė -- Lietuva, ji taip Oi
nuo mūsų akių, toli nuo jausmų/ to į
nuo neišmatuotų gyvenimo iingsnitA
Bet ji arti mūsų širdyse, svajonėse ir >
maldose. Ji tokia artima, tokia bran J;
tokia nepamirštama, kaip motina,
tat kad: — sava ir vienintelė...
Kad svetimuose kraštuose, iriamėį,
kaip laivelis gyvenimo jūrėse, prie au
dras, kančias ir nuliūdimus, kad M"
•
vysti nors balanėlės spindulėlį. O taspindulėlis gimtųjų namų džiaugsm?š
meilė ir pasididžiavimas, kad esame
mę lietuviais...
4 o
Gyvenimo išblaškytas artoJóP
la drobių audėjėle, pridenkime nąr . 'Įei
nu rieškutėmis, kad niekas šio spinųjė
lio neužpūstų...
.

Nes su tėviške gyvename, dėl ;■ s iš 
duodame visą garbę, dėl jos meldžiJMs,'
ją net sapnuojam ir sergam ilgesiu, nfc-.
joje mūsų stiprybė ir galia žengti
myn gyvenimui...
’T o
O mes, taip dažnai, visa tai pamir •
tam, pasinerdami į buitį, paskęsdavo:
smulkmenose, o kaip atitoistame n
gimtosios žemės, koki esame maži i;
silpnučiai, prieš visą pasaulį ir jo
vuotą surėdymą...

Caldas Novas, Goiás
1988.05.14
® Kas bėga nuo lietuviškos wW
dos, bėga nuo savo tautos

A N U N C I A M:

1—CESSAMOS AS INSCRIÇÕES PARA 1a EXCURSÃO A LITUANIA

2 —DIA 4 DE JUNHO(sabado)

Ê ULTI MO OlA PARA SE ENSCREVER

PARA 2a EXCURSÃO . Nesse dia temos tarnben reunião dos

parteci pa nt es já enscritos para 2a excursão na Agencia
CETEMAR, rua 7 de Abril, 342 — 9o andar, as 10 horas.
a^^32SE2Ení!gsaiffiiEiSSsajas2:BE3ESKaa:sffisaB5^^
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MUSU ŽINIOS
| SPAUSDINIAI IŠ LIETUVOS
■ J "MUSU LIETUVOS" redakciją kg tik
dabar pasiekė, pasiųsti iš Vilniaus (nei per
padidinamąjį stiklą negalima įžiūrėti pašto antspaudo datos), "Katalikų kalendo=/rėtis — 1987" ir "Katalikų kalendorius
žinynas - 1987", "Kalendorėlis" — di
delio formato sulankstytas lapas. Su mė
nesiais ir kiekvienai dienai skirtais šven
tųjų ir tautiniais vardais. Kalendorėlį pa
pildo "Jubiliejaus mJda" ir "Krikščio
nybės Lietuvoje žymiosios datos". Arkivysk. L. Povilionio 'Imprimatur' duota
1986.VII.22, Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos leidinys, Kaunas-Vilnius, 1987.
Taigi kalendorėlis skirtas "Lietuvos
JKrikšto Jubiliejui, 1387-1987" paminė
ki. Tik kad ateina jau 1988 metams įpufsėjus.

Šio "ML" numerio

GARBĖS
ONA

L E I D

G O R S K I E N E

vyro Jono Gorskio mirties metinių proga (20 Gegužės)

Širdingai dėkojame laikraščio rėmėjai ir talkininkei
už paramą ir pagarbiai prisimename a.a. Joną Gorskį.

BIRŽELIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie švenčia
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
džiaugsmo ir sėkmės.
046
04/06 - Julia Ąžuolas
04/06 — Vytautas J. Bacevičius
10/06 — Francisco Nelson Satkünas
11/06 — Albertas Maqila
12/06 -- Encarnação Vicente Bumbi is
15/06 — Jonas Tatarunas
15/06 — Jonas Paulo de Oliveira
Si lie kas
18/06 — Milda Černiauskas Jaremcuk
Kitas, taip pat "Lietuvos Vyskupų
19/06 — Elenice Pupelis Durazzo
Konferencijos leidinys, Kaunas-Vilnius,
20/06 -- Ceslava
‘ ‘
Boguslauskas
1987", yra "Katalikų kalendorius žiny 21/06 — Francisca Ragone Žvingila
nas — 1987". Gan platus (359 puslapiai), 21/06 - Alfonsas Misevičius
- Andrius V. Valavičius
išsamus leidinys, tikras "žinynas". Turi
ny:, be liturginio kalendoriaus, sutalpin 23/06 — Jonas Bratkauskas
26/06 — Adelia Butvinckis
ti "Ganytojų laiškai Gyvos krikščioniš30/06 ~ Birutė Pranciška Gervetauskas
/ kos dvasios metams", "Krikščionybės
Sąjunga — Aliança
'
į kalias Lietuvoje", "Bažnytinis žinynas"
Valdyba
su informacijom iš vyskupijų, "Statisti
UŽSMCMĖJO UŽ "ML"
nės žinios apie kunigus ir bažnyčias" 1
Cz. 1.300,00
Leonit MEDVEDER
bei "Mirusiųjų atminimui". KrikščionišCz. 1.000,00
Albino MINDERAS
kajai literatūrai papildyti įdėti "Sv.kanAna L.T.MASIENÉ
Cz. 1.000,00
|kinio Ignoto Antiochiečio laiškai", ap
Bruna BALTADUONIS Cz. 1.000,00
žvalga "Aktualioji teoiogija", "Iš bažny Kun.J.A.MINDERAS,SCJCz.1.000,00
tinės spaudos ir gyvenimo", "Atnaujin
Ana GALECKAS
Cz.1.000,00
ta liturgija" bei kelios kitos išsamios in
Algimantas ŽIBĄS
Cz.1.500,00
formacijos "Skaitytojų pageidavimu".

ML Administracija
KITAS KREIPIMASIS DĖL
GEGUŽES 22-TOS

(New Yorkas, 1988 gegužės 13.LIC/
Vakarus pasiekė dar kitas, tai yra tre
čias, atviras kvietimas is’ Lietuvos pami
nėti didžiausią deportacijos bangą, pra
neša Lietuvių Informacijos Centras. Pa
teikiame pilną tekstą.
KREIPIMASIS l LIETUVOS
VISUOMENĘ

Lygiai prieš 40 metų iš Lietuvos bu
vo deportuota apie 200.000 gyventojų.
1988 gegužės 22 d. 15 vai. kviečiame vi
sus į Vilniaus miesto Gedimino aikštę
pagerbti stalinizmo represijų aukų atmi
nimą.

Pasirašo:
Vytautas Bogušis
Romas Ragaišis
Antanas Terleckas
Andrius Tučkus

Vilnius, 1988 m.gegužės 10 < •
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

///Leidiniui pailiustruoti įdėtos dvi spal
votos įklijos: "Garbingasis Trakų Svč.
/Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, pa
keiksiąs" ir (dar) "Kandidatas j palaimin
tuosius arkivyskupas Jurgis MatulaitisMątulevičius". Leidinį redagavo kun.
XII KULTŪRINE-IMIGRANTŲ PARODA
Vaclovas Aliulis, 'Imprimatur' davė arnuo birželio 24 iki liepos 3 dienos
kiv. L. Povilionis 1986.X.8, o spaudė
7M. Sumausko spaustuvė, Vilniuj, 1987 m. Lankymo valandos:šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12 iki 23 vai.
šiokiadieniais nuo 17val. iki 23val.
L
AR ŽINOTE, KAD
•5 MUSU LIETUVA
KVI EČI AME VISUS ATSILANKYTI
V.ZELINOS LAIKRAŠČIŲ kioske
AV, ZELINA, 831 ?
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—--t----------------------- —------

