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Prekiniai rusų vagonai, paruos’ti lietuvių deportacijai j Sibirą 1941 m. Lietuvoje. Tokiais vagonais 
buvo išvežta tūkstančiai lietuvių. Dalis jų ten mirė kaip kankiniai, o kiti grjžo Lietuvon su palauž-
ta sveikata. Ir dabar vra Sibire varostančių lietuvių

Mūsų'tauta — tremtinių tauta. Šitai 
patvirtina skaičiai: ir metų, ir nukentė
jusiųjų. Jie žiaurus, pilni neteisybių, ku
rios mus grūdina ir verčia nesutirpti di
džiųjų kaimynų užkurtuose žaizdruose. 
Su liūdesiu, bet ir ryžto skausmingu pa
jautimu minime trėmimus — 1941 me
tų birželio, 1948 metų gegužės. Ir dar 
daugelį kitų, nesuskaičiuojamų, kasdie
ninių ir nesibaigiančių, nors žmogaus 
teisių deklaracijos iškilmingai ir pakar- 
torimai pasirašytos, vėliau palydėtos pa
saulį mulkinančiais aiškinimais apie "vi
daus reikalus". Esame ant tako. Ir tik 
todėl mus atėjūnai tremia, baudžia, 
prievartauja. Niekada nebuvome bloges
ni už tuos, kurie gyvena nuošaliame 
Europos kampelyje ar kalnų viršūnėse. 
O, rodos, tik mes vieni niekam nereika
lingi blaškomi, taršomi'šimtmečiais po 
didžiosios Lietuvos griuvimo. Trėmimai 
ne Stalino sugalvoti. Rusiškieji okupan
tai tuo pačiu Sibiru baudė knygnešius, 
laisvės kovotojus ir tautos šviesuolius.
Tremtinių kolonos mirčiai iškeliavo ir
po 1863 m. sukilimo. Vokietijos naciai 
rinko žmones nuo gatvių, trėmė dar
bams, varė į koncentracijos stovyklas, 
naikino šviesuolius patriotus.

Trėmimai — okupacijų padarinys. 
Ne geriau ir dabar. Apstojo tik masi
niai trėmimai — per daug jau viso pa
saulio akių, susmeigtų į Kremliaus sie
nas. Bet trėmimai kaip bausmė liko ir 
kasdien praktikuojama. Sunku tikėti, 
kad visa tai kada nors pasikeis. Vis atsi
ras "laimingiausios" pasaulyje šalies 
"šmeižikų", vis bus neklaužadų ir ki
taip galvojančių. O jeigu jau ir režimas 
sušvelnėtų, jei, sakysime, ir santvarka 
iš esmės pasikeistų, vargu ar būtų gali
ma laukti, kad okupantas trėmimų atsi
sakytų. Tie "tradiciniai" trėmimai oku
pantui labai naudingi, nes į ištremtųjų 
vietas atkeliami savieji. Ar gali būti ge
resni "mainai" kolonizacijos politikai 
vykdyti? Taigi, gilesniu požiūriu į vi
są šitą padėtį žvelgiant, vienintelis švie- 
sulėlis matyti — tai valstybinė nepri
klausomybė, be kurios mes liksime am
žini tremtiniai.

Užtat minint tuos baisiuosius masi
nius trėmimus, užjaučiant nekaltuosius 
sąžinės kalinius, stengiantis jiems padė
ti, keliant okupanto daromas mūsų tau
tai skriaudas, gal ne tiek reikėtų dejuo
ti, jieškoti supratimo ir užuojautų,kiek 

stiprinti ryžtą kantriai ir vieningai dirb
ti dėl nepriklausomos valstybės atstaty
mo. Didieji kaimynai niekada nebus 
mums draugai. Geriausiu atveju jie liks 
gudrūs išnaudotojai. Mūsų trijų milijo
nų tauta turi teisę j visišką savarankiš
kumą. Jokie kultūriniai bendradarbiavi
mai, jokios autonomijos mūsų neišgel
bės. Kai kurie čionykščiai nuosprendžiai, 
kad okupuotoje Lietuvoje padėtis gerė
janti, dažnai tik silpnina ryžtingumą ir 
prielaidos,kad laikas mums atneš tai,ko 
laukiame, tuo tarpu tėra naudingos oku
pantui. Mūsų tikslas — laisva ir nepriklau
soma Lietuva. Šito atsisakyti reikštų 
grįžti į tolimus baudžiavos laikus, kai > 
po sunkių darbų nuvargę susėsdavo 
kaimynai ir nagrinėdavo klausimą: ka
žin kas mums būtų geriau — caras ar 
kaizeris? C.S.

DEMONSTRACIJOS LIETUVOJE
"The Globe and Mail" Toronto dienL 

raštis gegužės 23 d. laidoje pirmajame 
puslapyje įsidėjo savo korespondento 
Lawrence Martin pranešimą iš Vilniaus 
su antrašte: "Lietuvoje patvirtintas pro
testas prieš Staliną". Pranešama, jog 
tūkstančiai lietuvių dalyvavo gegužės 
22-23 d.d. savaitgali Stalino režimą pa- 
smerkainčiose ir 1948 m. sibirihius trė

mimus mininčiose demonstracijose. 
Nurodoma, kad eilėje šventovių tūks
tančiai lietuvių šia intencija meldėsi, o 
pats žurnalistas dalyvavęs šeštadienį vy
kusiose demonstracijose Vilniaus aikš
tėje. Ten buvę apie 4000 demonstrantų. 
Kalbėję eilė intelektualų. Vienas po ki
to jie atskleidę Stalino režimo niekšy
bes, kuris Lietuvoje įsigalėjęs dėka slap
tosios Stalino su Hitleriu sutarties. Lie
tuvos kultūrinio fondo pirmininko pa
vaduotojas Gerimantas Jarvidas aiškinęs, 
kaip dešimtys tūkstančių nekaltųjų bu
vę kankinami ir žudomi. Tačiau, kai ru
sas Alexander Markei pradėjęs kalbėti 
rusiškai, jis buvo nustelbtas minios 
šauksmų, reikalaujančių kalbėti lietuviš
kai. Tiktai vienam organizatorių pra^ 
šant, minia aprimusi ir leidusi šiam ru
sui sava kalba pasmerkti StaJno žiauru
mus, kurių auka, pasirodo, buvęs ir 
1937 m. sušaudytas jo tėvas. Korespon
dentui keli intelektualai paaiškinę, jog 
vietinė Lietuvos komunistinė vadovybė, 
nors ir nenoriai, bet davusi šiai demons
tracijai leidimą. Daugelis milicininkų iš 
tolo šią demonstraciją stebėję ir todėl 
eilė svarbesnių aktyvistų demonstracijo
je nepasirodę, kad nebūtų suimti. Inte
lektualai korespondentą painformavę 
ir apie prieš mėnesį įvykusį susitikimą 
intelektualų su komunistine valdžia lie- 
ydo
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kolinęs valstybei arba tuo metu .patrauk 
tas baudžiamojon atsakomybėn, atlieka 
bausmę. Neleidžiama važiuoti pas žmc 

įneš, kurie išvyko iš TSRS, pažeisdam, 
nustatytą tvarką, taip pat neleidžiama iš
važiuoti asmenims, kurie apie save pa
teikia anketoje melagingus duomenis.

Sakoma, jog medaus statinę sugadina 
ir mažytis šaukštelis deguto. Deja, dar at
siranda žmonių, kurie vyksta i užsienį 
pasipelnymo sumetimais, bando pažeisti 

.muitinės taisykles. Pernai apie 250 res
publikos gyventojų nubausti už kontra
bandinius nusižengimus.

1987 metais privačių kelionių, palygin
ti su 1986 metais, padaugėjo 2.5—3 kar-
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tuvių tautos reikalais. Ten buvę reika
lauta perrašyti Lietuvos istorijos mokyk- 
Kmius vadovėlius, nes dabartiniai esę 
s ams’tas. Galų gale korespondentas nu
odo, kad poetas Nikolas Karčiauskis 

šeštadieninėje demonstracijoje susilau
ks audringiausio minios pritarimo, kai 

pasiūlęs aikštėje pastatyti paminklą, ku
ris "bylotų apie musų tautos orumą, vie 
nybę ir ateitį". Tuoj pat šiam projektui? 
buvę pradėti rinkti pinigai. J. S.

"Tėvis'kės Žiburiai"

LIETUVOJE KALBĖKIME 
LIETUVIŠKAI

Vakarus pasiekusiomis žiniomis, Lie- 
vos rašytojų sąjunga, balandžio 5 die

ną Vilniuje 'įvyfkusiame susiirinikime 
varstydama lietuvių kalbos vaidmenį 

tėvynėje, išreiškė rimtą susirūpinimą jos 
ateitimi. Kaip ppaneša užsienio spauda, 
po aistringų viešų diskusijų, kurių iki 
šiol dar nebūta, Lietuvos rašytojų sąjun
ga priėmė rezoliuciją, kurioje reikalau
jama, pirma, lietuvių kalbą pripažinti 
/alstybine Lietuvos TSR kalba ir, antna, 
uždrausti rusų kalbą vaikų darželių lie
tuviškose grupėse, - o vidurinėse moky
klose rusų kalbą dėstyti tiktai nuo ke
tvirtosios klasės. Pagal užsienio spaudos 
pranešimus, prieš šią rezoliuciją, atspin
dinčią tariamas nacionalistines 
kas, griežtai pasisakė „Tiesos“ 
nūs Laurinčiukas ir vienas jo 
darbių. Tačiau ir jie pagaliau buvo pri
versti balsuoti už rezoliuciją. Laikraštis 
„Tiesa“ labai cenzūruotai šiomis dieno
mis pranešęs apie Lietuvos rašytojų są
jungos susirinkimą ir jame pasakytas 
kalbas. Sąjungos susirinkimas lietuvių 
kalbos klausimu buvo surengtas atsi
žvelgiant į visuomenės prašymą: spau
dos agentūrų žiniomis, prieš Velykas dau
gelyje Vilniaus įstaigų buvo renkami pa
rašai po peticija, kurioje buvo prašoma, 
kad Lietuvos rašytojų sąjunga savo eili
niame susirinkime apsvarstytų opiaš'TaTT- 
ūmo pobūdžio problemas.

nuotai- 
redakto- 
bendra-
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AR LENGVIAU BUS KELIAUTI?
Oficialus paaiškinimas apie taisyklių 

pakeitimus
TIESA (.111.30) paskelbė korespondento 

pasikalbėjimą su LTSR vid. reikalų mi
nisterijos vizų tarnybos viršininku pik. s
A. Velička, kuris paaiškino apie pasta
ruoju metu padarytus taisyklių pakeiti
mus, kurie liečia keliavimą į Sov. Sąjun
gą ir iš Sov. Sąjungos.

Papasakojęs apie anksčiau buvusią pa
dėtą, pik. Velička pasakė, jo-g šiuo metu
apribojimai išvykoms į užsienį yra maži
nami. Išleidžiama paviešėti ne tik pas ar
timus gimines, bet ir pas tolimus gimi-

ne tik į socialistines, bet ir kitas

1987 metų sausio mėnesio kiek- 
kuris nori išvykti pas artimus gi-

naičius, o taip pat pas draugus ir pažįs
tamus 
šalis.

Nuo 
vienas,
mines į kitą šalį nuolat gyventi, yra iš
leidžiamas. jei tik turi tokio giminaičio 
iškvietimą'.**Žinoma,- jei neiškyla? .^olinky- 
bių, nenumatytų įstatymų.

Ar gali užsieniečiai laisvai keliauti po 
Lietuvą?

— Tikrai nėia Lietuvoje vietovės, kur 
tarnybiniais reikalais nebūtų buvę užsie
niečių atvykusių ne tik iš socialistinių, 
bet ir kitų šalių. Privačiai atvykę asme
nys iš socialistinių šalių gali važiuoti į 
Vilnių, Kauną., Trakus, Druskininkus, 
Rumšiškes be jokių apribojimų. I svečius 
iš užsienio šalių galima pasikviesti 'į Vil
nių, Kauną, Druskininkus Trakus ir Rum
šiškes. Smulkiau apie iškvietimų ir išva
žiavimų tvarką galima sužinoti visuose 
pasų ir vizų tarnybų padaliniuose. Aiš
ku, dar yra zonų į kurias šalies gynybos 
interesais užsieniečiai neįleidžiami.

Kam išvykti į užsienį neleidžia?
— Be jokių apribojimų šiuo metu vyk

ti pasisvečiuoti į užsieni gali kiekvienas 
pilietis, jei jis nesusijęs su valstybės pa
slaptimis ir išvyka neprieštarauja vals
tybės interesams. Tačiau yra ir kitų prie- 

‘žasčių, dėl kurių'kartais neišleidžiama į 
užsienį. Pavyzdžiui, jei žmogus yra įsis- 
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įtus. Šiemet, palyginti su praėjusiais me 
tais, išvykų skaičius vėl dvigubėja

Kol kas norėčiau dar kartą priminti 
kad išvykimo laikas galioja pusę metų 
ir planuojant kelionę į užsieni, pasą ga
lima pasiimti anksčiau. Tada, atėjus va
sarai, kada daugiau žmonių keliauja, prie 
vizų registracijos tarnybų Vilniuje. Kau
ne ir Klaipėdoje nenutąs eilės.

Pasai tiek į socialistines, tiek 'į kapita
listines šalis paprastai tvarkomi ne ilgiau 
kaip 30 dienų.

Kokie yra kiti palengvimmai?
— Dabar, pildant išvykimo anketą, pi

liečiui nereikia administracijos bei kitų 
organizacijų vadovų parašų. Anketose 
žymiai sumažėjo klausimų. Pavyzdžiui 
apie išsilavinimą, partiškumą, teistumą 
ir pan.

VATIKANO RADIJO PROGRAMŲ
ŽURNALAS PLAČIAI PRIMINĖ

LIETUVOS REIKALUS
Vatikano radijo trimėnesinis progra 

mų žurnalas, leidžiamas 80,000 egzem 
pliorių tiražu ir siuntinėjamas j visą pa
saulį. 1988 m. pirmame numeryje is’ti- 
sus tris puslapius paskyrė Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakčiai paminėti

Anglų kalba apžvelgęs kriks’čionybės 
Lietuvoje istoriją, biuletenis ypač atkrei 
pia skaitytojų dėmesį į Bažnyčios ir tL 
kinčiųjų padėtį pastaraisiais dešimtme
čiais po to, kai Lietuvą, kaip ir kitus Pa
baltijo kraštus, pagal nacių ir sovietų 
slaptą sandėrį okupavo Sovietų Sąjunga.

Žurnalas primena, kad nepriklauso
moje Lietuvoje buvo daugiau kaip tūks
tantis bažnyčių ir beveik pusantro tūks- 

’ tančio kunigų. Daug bažnyčių sovietai 
sunaikino, paversdami sandėliais, kon
certų salėmis, muziejais.

Vilniaus Sv. Kazimiero bažnyčia yra 
paversta ateizmo jnuziejumi. Is’ keturių 
kunigų seminarijų buvo palikta tiktai » 
viena su labai ribotu auklėtinių skaičiu-
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mi. Kunigų skaičius įvairiomis prievartos 
priemonėmis daugiau negu pusiau suma
žintas.

Okupuotoje Lietuvoje uždaryti visi 
vienuolynai. Sunaikinta katalikiška 
spauda. Vaikų ir jaunimo religinis mo
kymas yra laikomas nusikaltimu prieš 
valstybės įstatymus. Religinės literatū- 
ios įvežimas j kraštą yra griežtai drau
džiamas.

Vatikano radijo žurnalas pažymi,kad 
Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimai 
Lietuvoje ir šiandien tebesitęsia, Keli 
kunigai buvo nužudyti, kiti uždaryti į 
kalėjimus ir lagerius vien dėl to, kad uo
liai atliko savo kunigiškas pareigas.

Nepaisant persekiojimų, — baigia žur
nalas - lietuviai liko ištikimi savo tikė
jimui, ir Lietuvos krikščionybės sukak
tis buvo plačiai minima visame pasauly
je.

Lietuviams skirti trys Vatikano radi
jo programų žurnalo puslapiai yra ilius
truoti penkiomis spalvotomis nuotrau
komis. Jose matome lietuvių radijo tar
nybą prie kasdieninio lietuviškų laidų 
redagavimo. Telšių vyskupą Antaną Vai
čių su aštuoniais kunigais iš Lietuvos au
kojančius mišias Vatikano radijo koply
čioje liepos 5, kun. Antano Bukausko 
padarytus tris meniškus lietuviškus kry
žius, kurie buvo nešami Kryžiaus Kelių 
procesijoje birželio 26 Šv. Petro aikštėje, 
Popiežius ir vysk. A. Vaičius birželio • 
28 Šv. Petro bazilikoje Lietuvos krikš
čionybės sukakties minėjimo iškilmių 
metu, ta proga išleisti trys Vatikano paš-, 
to ženklai lietuviškomis temomis.

LIETUVA-MARIJOS 
ŽEMĖ

Pabaltijo kraštai jau nuo seniai pavel
dėjo MARIJOS ŽEMĖS titulą. Jau 
1215 metais Pop. Inocentas III dabarti
nėms Latvijai ir Estijai suteikė "bažny
tinės valstybės" statusą ir jas pavadino 
TERRA MARIANA. Tuo tarpu Lietu
va dar buvo pagoniška — dievino sau
lę, miškus, žalčius ir pan. Ir liko pasku
tinė Europoj tauta, kuri priėmė krikštą.

Bet kai, protestantizmui kilus Vokie
tijoj, prusai, latviai ir estai tapo protes
tantais ir tokiu būdu atmetė Marijos

BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS ’ REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC, / * z

4 
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CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.
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Ü S U LIETUVA

Aušros Vartai Vilniuje. Stebuklingasis Marijos paveikslas yra pačiame cent-
re už didžiojo stiklinio lango

kultą, lietuviai, atkakliai kovoję prieš 
kardu ir ugnimi nešamą tikėjimą, paga
liau laisvu noru ir per savo valdovų 
rankas priėmė krikščionybę, pilniau
siom teisėm paveldėjo, Lietuva viena, 
MARIJOS ŽEMES vardą.

Tačiau šis vardas ir titulas, deja, lie
tuviams katalikams yra... dar "neatras
ta Amerika" - būtent kas tiksliai apie 
tai ką žino? - Esame reikalingi ir šioj 
srity tam tikros studijos. Kas turėtų 
pasirodyt ir musų tarpe.

Šia proga, dar prieš užsibaigiant 
šiems ypatingiems Marijos Metams, tik 
pažvelksim, kaip Marija nuo seno yra< 
"pasisavinusi" kelias Lietuvos vietoves; 
ir Lietuvos neužmiršo net musų gyve
namais laikais.

Įdomu ypač šiuo atžvilgiu pastebėti, 
kaip vienas Popiežius pabrėžia, cituo
damas, kito įspūdį, jį patvirtindamas. 
Pop. Jonas Paulius II praėjusių metų
biržekio 28, po jubiliejinių pamaldų šv.1
Petro bazilikoj, kalbėdamas iš balko-

? LTDA 

no aikštėj susirinkusiems gausiems mal
dininkams, pabrėžė: "Lietuvių pamal
dumas ypač j Švč. Mariją yra toks gi
lus, kad busimasis Pijus XI, būdamas 
šios tautos apaštaliniu vizitatorium^a- 
lėjo sakyti: "Lietuva yra Marijos žemė"

Ir užbaigė: "Aš kviečiu jus visus 
melstis kartu su manimi, kad šių 600 
metų krikščionybės prisiminimas padė
tų mūsų broliams ir sesėms lietuviams 
būti dar istikimesniais Kristui ir Baž
nyčiai".

KPG.
ANTIFONA III

Pro Aušros Vartus ir per Šiluvą 
Praėjau nusiėmęs kepurę.

O prie Oršos ir prie SaiaspHio 
Užsidėjau blizgantį šalmą.

Nusivaikščiojau, nu s i klajojau — 
Kur dabar galvą priglausti?

Tai sustodamas ir atsiklaupdamas 
Prašau žemės, dangaus ir Dievulio
Paklot patalą pilkojo grumsto 
Trumpam vyturėlio miegui —

Ten, kitame pasauly,
Noriu anksti ats i k e / ti.

^Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

< KALBAMA LIETUVIŠKAI
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iš musų, per asmeniSKUS rysius bei kitais 
ŠEŠTO PASAULIO JAUNIMO būdais yra svarbus ir naudingas išeivijos

KONGRESO NUTARIMAI lietuviams.
Šešto pasaulio jaunimo kongreso at

stovai:
1. siūlo įsteigti Infotinklą visose vieto

vėse, kuriose randasi LJS valdyba.
2. ragina PLJS valdybą surinkti pasta

bas apie leidinėlį "Kelionė į Lietuvą". 
Tai padarius prašo PLJS valdybą išleis
ti jo naują laidą ir jį platinti lietuvių 
jaunimo tarpe.

3. siūlo PLJS valdybai koordinuoti 
ir išleisti visų lituanistinių kursų žinyną 
apimantį kursus išeivijoje ir Lietuvoje. 
Projekto vykdymo eiga butų sekanti:
a) kiekviena krašto LJS vaidyba prisiųs
tų PUS vaidybai tinkamas žinias iki 
1988.VI.1.
b) PLJS valdyba surinktų medžiagą 
apie kursus Lietuvoje
c) PLJS valdyba paruoštų sąrašą iki 
1988.1.1.

4. siūlo PLJ Sąjungai įsijungti į Pabal- 
tijos laisvės ir taikos ryžto žygio dvasia 
1989 metais pabaltiečių jaunimo rengia
mą Moiotovo-Ribbentropo pakto pen
kiasdešimtosios sukakties paminėjimą. 
Taip pat skatina visus lietuvius jame da
lyvauti. Kiekvienas, norintis dalyvauti, 
gaus informacijos siuntą, kurioje bus iš
aiškinta Pabaltijo valstybių istorija ir da
bartinė padėtis. Tai svarbu, nes dalyviai 
turės kalbėti su spauda bei kitais.

5. siūlo PLJS valdybai raginti lietuvių 
visuomenę paremti Suvalkų Trikampio 
lietuvių pastangas išlaikyti mūsų tautos 
kultūrą.

6. siūlo PLJS valdybai, su kitų kraštų 
LJS pagalba, sudaryti sąrašą įvairių sti
pendijų ir finansinės paramos galimybių 
tarp lietuvių.

7. įpareigoja kiekvieno krašto LJS 
valdybą kasmet įteikti PLJS valdybai
jų ateinančių metų veiklos planą ir praė
jusių metų veiklos apžvalgą.

RYŠIAI SU LIETUVA - VI PLJK 
PASISAKYMAS

Atsižvelgdami į IV ir V PLJ Kongresų
nutarimus, teigiame, kad dinamiškas dia
logas su Lietuvos jaunimu per pogrin
džio spaudą iš jo pusės, o radijo laidas

2) Patvirtinti šiame Kongrese > 
pasiūlytą JAV LJS-os naują 
valdybą.

Prašome PLB paremti stiprėjančius 
sąmoningo išeivijos lietuvių jaunimo as
meniškus ryšius su Lietuvos jaunimu.

Mūsų nuomone, kultūriniai ryšiai su 
Lietuva, kurie nevyksta oficialiu mainų 
forma, yra teigiamas reiškinys.

Raginame meninius vienetus stiprinti 
asmeniško pobūdžio kultūrinius ryšius i 
su Lietuvos meniniais vienetais atsižvelg
dami į lietuvių tautos interesus, taip 
kaip jie išdėstyti Lietuvių Chartoje.

VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
vietovė

Mes, Pietų Amerikos atstovai, galvo
jame, kad mums jau laikas aktyviau pri
sidėti prie lietuviško darbo ir tokiu bū
du parodyti PL Bendruomenei, kad 
mūsų ligšiolinės veiklos rėmimas buvo 
naudingas. Siūlome, kad Pietų Ameri
kos lietuviai rengtų VII PLJ Kongresą.

JAV LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS 
VEIKLOS PROJEKTAI

Šiuo pareiškimu, JAV LJS skelbia sa
vo paskutinius ateinančių metų veiklos 
projektus. Nauja JAV LJS valdyba nori 
pabrėžti, kad skelbiama tik tie projektai, 
kuriuos vykdyti yra pasiryžę tam tikri 
asmenys.

1. JAV LJS ryšių ir tarpmiestinio 
bendradarbiavimo perorganizavimas.

a) Skatinsime visų miestų atstovus 
sudaryti sąrašus prisiųsti j Centro 
Valdybą tolimesniam administra
vimui. Taip pat ieškosime būdų 
kaip pritraukti jaunimą užsiregis
truoti.

b) Šio perorganizavimo vykdymui, 
ruošime gegužės mėnesio 28-20 
visos JAV LJS-os suvažiavimą Či
kagoje. Sis suvažiavimas turi tris 
tikslus:

1. Pažvelgti į atliktus pokongre- 
sinius darbus, ir tą darant, 
blaiviai ir kritiškai apibudin
ti JAV LJS-os stovį.
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3) Paruošti PLB Seimui iš JAV 
LJS-os pranešimą apie vyks
tančią veiklą ir suvažiavime 
padarytas įvadas.

c) informacijai apie perorganizavimo 
sėkmingumą bus paruoštas Aplink
raštis, kurį planuojame išsiųsti du 
kartus prieš PLB seimą birželio mė
nesį: būtent kovo gale ir gegužės 
pradžioje.

2. JAV LJS įsipareigoja koordinuoti 
PLJS Infotinklo platinimą JAV-ėse. Bus 
surasti ryšininkai didesniuose miestuo
se kad nereikėtų kiekvienam asmeniui 
siuntinėti. Šitą darbą apsiima Algis So-‘ 
donis.

3. JAV LJS steigia Juodojo Kaspino 
Dienos Informacijos Komisiją. Ši komi
sija užmegs ryšius su jau egzistuojan
čiais tą dieną minėti komitetais. Komi
sija platins informaciją apie Juodojo 
Kaspino dieną, ir kaip galima ruošti de
monstracijas. Kiekvienam miestui, ku
ris ruošia demonstraciją savo mieste, 
bus galima kreiptis į šią Informacijos 
Komisiją įvairiais rengimo klausimais. Šį' 
darbą apsiima Monika Šernaitė ir Au
dra Veitaitė.

4. Bus paruošta veiklos įvertinimo an
keta, kuri bus siunčiama kiekvienam 
JAV atstovui/atstovei. Bus jų pareiga ją 
išpildyti po kiekvieno veiklos įvykio ir 
nusiųsti j-Clevelando LJS skyrių, kur 
šios anketos bus surinktos ir paruoštos' 
susumavimui. Vėliau bus galimd šių an
ketų duomenimis pasinaudoti sekančiam 
Kongresui. ■ •

5. Baltic Youth Congress (BYC), tai 
yra pabaltiečių Jaunimo Kongresas, yra 
stipriai veikianti organizacija JAV-bse 
ir Kanadoje. Ligi šiol, didžiausią dalį 
darbo atliko latvių ir estų jaunimas. No
rint pagerinti lietuvių santykius su kitais 
pabaltiečiais, JAV LJS-ai reikia atidžiau 
bendradarbiauti BYC veikloje. Tam rei
kia:

a) Įstoti j BYC valdybą
b) Dalyvauti BYC veikloje (pvz. Kon

gresuose, Demonstracijose/.
c) Informacijos apsimainymotJAV 

LJS Aplinkraštis, BYC Newsletter 
ir kitoss Informacijos tarp JAV 
LJS ir BYC.

Šį projektą atlikti apsiima Darius 
Ivaška iš Bostono, Alma Matvekaitė iš 
Detroito ir Jonas Račkauskas iš Čikagos. 

fADILSON PUODŽIŪNAS^ 
“-ADVOGADO - '

INVENTÁRIOS, CAUSAS, CÍVEIS ' 
CRIMINAIS, TRABALHISTAS
RUA RUI BARBOSA N° 161 í 

S. CAETANO DO SUL - SP | 
X^ CEP. 09530 FONE:441-6790 )

.į . iiib.ii^
■ ‘ ■ ■ ./ ■ . •
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Lietuvai paskirtas kardinolas
\ Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius

Svč. Trejybės šventės sekmadienio 
rytą, po lietuviškas parapijas pasklido 
džiugi žinia: turime lietuvį kardinolą. 
Kas jis? Ar tai Amerikos lietuvis? To
kie klausimai slinko per daugelio min
tis, dar neišgirdus tikslesnių detalių. O, 
pasirodo, naujasis kardinolas - ilgame
tis tremtinys, nuo savo vyskupu konse
kracijos dienos per 25 metus negalėjęs 
eiti savo vyskupiškųjų pareigų ir tik 
1982 m. gavęs komunistinės valdžios 
leidimą grįžti į Kaišaidoris ir vadovauti 
vyskupijai.

Jis yra gimęs 1920 m. rugpjūčio 20 
d. Guronių kaime, Žaslių valsčiuje, Kai
šiadorių apskrityje. Kilęs iš neturtingų 
tėvų, mokėsi remiamas Žaslių parapijos 
klebono kun. M. Cijūnaičio Kauno jė
zuitų gimnazijoje ir 1939 m. įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. Seminariją 
baigė teologijos licensijato laipsniu 1944 
m. ir buvo paskirtas vikaru į Kietaviš
kes, paskui — kapeliono pareigoms į 
Merkinės gimnaziją, o tada j Kuktiškes. • 
1948 m. jis buvo paskirtas klebonu In
turkėje. Nuo 1952 m. jis dėstė vieninte
lėje pavergtos Lietuvos veikiančioje ku
nigų seminarijoje Kaune dogmatinę teo
logiją ir N. Testamento knygų egzegezę. 
Tuo metu jis taipgi ėjo seminarijos pre
fekto pareigas.

1956 m. jis pasitraukė iš seminarijos 
dėstytojo pareigų ir sekančiais metais 
Lietuvos kankinio arkiv. Teofiliaus Ma
tulionio buvo konsekruotas vyskupu. 
Tas tarpsnis jo parinkimo vyskupu ap
rašytas prel. Pr. Gaidos redaguotoje 
knygoje "'Nemarus mirtingasis". Ten 
rašoma: "Pasiekęs per 80 metų amžiaus, 
perėjęs tiek kančių ir iš visų pusių truk
domas ne tik valdyti vyskupiją, bet ir 
gyventi joje, vysk. T. Matulionis dairėsi 
sau padėjėjo ir įpėdinio. Tam reikalui 
jis buvo numatęs tris kandidatus ir pra
šė sovietini įgaliotinį leisti susisiekti su 
Šventuoju Tėvu. Tačiau visi trys kandi
datai — Vincentas Sladkevičius, Stanis
lovas Kiškis ir Jonas Dzekunskas val
džiai buvo nepriimtini.

Suradęs galimybę pasiųsti į Vatikaną 
savo kandidatų sąrašą kitais keliais,vysk. 
T. Matulionis susilaukė atsakymo: jis 
buvo gautas paštu vysk. K. Paltaroko

POSTO DE SERVIÇOS

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

Naujasis Lietuvos kardinolas Jo Eminencija VINCENTAS SLADKEVIČIUS

vardu 1957.XII.2 data. Jame buvo pa
sakyta, kad vysk. T. Matulioniui leidžia-' 
ma net privačiu būdu konsekruoti kun. 
V. Sladkevičių arba, jei nebūtų galima 
to padaryti, tai kitą vyskupo pasiūlytą 
kandidatą, būtent, kun. St. Kiškį". Ka
dangi tuo tarpu mirė vysk. K. Paltaro
kas, tai nunešė iš Vatikano gautą laiš
ką naujam kulto reikalų įgaliotiniui J. 
Rugieniui vysk. J. Steponavičius. Toliau 
ten pat rašoma: "J. Rugienis (perskai
tęs laišką) nustebo ir pareiškė, kad tas 
paskyrimas neturi būti vykdomas.

Blaiviai vertindamas susidariusią situa
ciją, vysk. T. Matulionis 1957 m. Kalė
dų naktį privačioje savo koplytėlėje Birš
tone kun. V. Sladkevičių konsekravo 
vyskupu, dalyvaujant kan. J. Andriko- 
niui ir kan. J. Joniui, Birštono klebonui.

Vysk. Teofilius su naujai kosekruotu 

H

vysk. V. Sladkevičium prisistatė įgalioti
niui J. Rugieniui, padarydamas manda
gumo vizitą. įgaliotinis grubiai tarė: 
"Tavo iškeptas vyskupas vyskupijos ne
valdys". Vysk. T. Matu lion iui-užprotes- 
tavus, jis pataisė: "Tai Jtavo. ant búksyro 
ištemptas vyskupas vyskupijos nevâidys' 
Vysk. Teofilius pakartotinai užprotes'ta- 
vo, kartu pareikšdamas, kad elgėsi Šv. 
Tėvo įgaliotas ir vyriausybei nenusikal
tęs, nes gi Bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės".

Naujasis kardinolas yra kuklus žmo
gus ir seminarijoje buvo vertinamas 
kaip geras dėstytojas. Nuo konsekraci
jos dienos priverstas apsigyventi toli
miausiame užkampyje nuo savo vysku
pijos, pačiame Latvijos pasienyje — Ne
munėlio Radviliškyje, neturėdamas dva
sinės vyresnybės paskyrimo, jis nesuti
ko priimti sovietų valdžios siūlomų ti
kybinių pareigų. 1970 m. mirus Nemu
nėlio Radviliškio klebonui, jis aptarna
vo tą likusią be kunigo parapiją.

Tik po ilgų Vatikano derybų su Sov. 
Sąjungos valdžia, dabartiniam šventa
jam Tėvui pavyko išgauti komunistinės 
valdžios sutikimą, ir 1982 m. vysk.Vin
centas Sladkevičius buvo sugrąžintas į 
savo vyskupij&ąjį sostą Kaišiadoryse.
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lUUJ m. su kitais Lietuvos vyskupais 
jis turėjo progos padaryti pirmąjį "ad 
limina" vizitą pas Šventąjį Tėvą, o šiais 
metais, po panašaus vizito ir arkiv. L. 
Povilonio atsistatydinimo, jis buvo pa
skirtas Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininku.

Mes daug apie naująjį kardinolą čia 
išeivijoje nežinome, tačiau vertiname jį 
aukštai, kaip Lietuvos kankinio arkiv. 
Teofiliaus Matulionio pasirinktąjį įpė
dinį.

Kardino! iškųjM kepurių iškilmingas 
įteikimas numatytas Šv. Petro baziliko
je birželio 29 d. Šv. Petro ir Pauliaus 
šventėje. Tikimasi, kad kard. V. Sladke
vičius j šias iškilmes galės atvykti ir kar- 
dinoliškąją kepurę priimti iš popiežiaus 
Jono Pauliaus II rankų.

Kun. J. Staškus

FELIKSO VAITKAUS SKRIDIMAS
Po "Lituanikos I" skridimo per At

lantą ir tragiškai prie Soldino žuvus 
garbingiems lakūnams Dariui ir Girė
nui buvo pakartotas skridimas lakūno, 
Felikso Vaitkaus lėktuvu

Dariaus ir Girėno įsigytas lėktuvas, 
šešių vietų "Balanca", buvo pritaikintas 
skristi per Atlantą. Žuvimo priežastis, 
manoma, buvęs blogas oras. Soldino 
apylinkėje tą naktį smarkiai lijo. Naktis 
buvusi tamsi. Skridimas debesyse yra 
visai aklas, pilotas nemato nei dangaus, 
nei žemės, todėl turi skristi pagal instru
mentų rodymą. Augščio rodyklės galė
jo rodyti didelį augštį, o ištiktųjų,, skri
do labai žemai. Pirmasis susidūrimas bu
vęs su medžiais, o paskui su žeme. Lėk
tuvas neturėjęs radijo siųstuvo, todėl la
kūnai skrido niekam nieko nepranešda
mi; parašiutu taip pat neturėjo. Tai bu
vęs 18-tasis transatlantinis skridimas 
aviacijos istorijoje.

1935 m. rugsėjo 21 d. "Lituanicos II' 
lakūno Felikso Vaitkaus, lėktuvo būta 
gana geras motoras oru aušinamas, 
žvaigždėtas, apie 600 arklio jėgų galin
gumo. Skridimo greitis 210 km. j valan-

Skrisdamas, F. Vaitkus kryptį laike 
radijo pagalba, susitaręs su Švedijos ra
dijo siuntimo stotimi. Skrendant viskas 
buvo pilnoje tvarkoje. Benzino butu pil
nai pakakę atskridimo į Kauną. Tačiau 
oo 22 vai. skridimo lakūnas jautėsi taip 

B&

pavargęs, Kad pamatęs žemę, neatsižvel
giant į nieką, nutūpė ant ganyklos, pri- 
skridęs Airijos krantus. Kiek pariedėjęs 
lėktuvas apvirto ir buvo gerokai apga
dintas. Lakūnas liko visai sveikas. Kiek 
pailsėjęs Airijoje, Vaitkus laivu atplaukė 
j Klaipėdą, o iš ten į Kouną.

Kauno aerodrome F. Vaitkus buvo 
sutiktas vyriausybės narių, organizacijų 
ir šiaip didelės minios. į minią jis prabi
lo lietuviškai. Kalbėjo trumpai,nes lietu
viškai kalbėjo silpnai ir senoviškai. Vait
kus buvo apdovanotas plieno sparnų 
garbės ženklu. Grįžo i JAV. 1956 m.lie
pos 23 d. mirė Wiesbadene, Vakarų Vo
kietijoje, jo kūnas buvo parvežtas Ame
rikon.

Lakūnas buvo Amerikoje gimęs ir au
gęs lietuvis. Šiuo žygiu, Amerikoje išau
gęs F. Vaitkus, norėjo pakelti senosios 
tėvynės garbę Amerikos ir kitų pasaulio 
žmonių tarpe. ” Vyturys 
B. Brazdžionis

TAUTU, VIEŠPAČIUI
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai

Lituanica II". Ir žemę jų, ir sienas jų, ir jųjų likimus...
Po tavo stogu jos, kaip kedro medis,auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.

ir Tu esi jų skydas jų karionėj,
Ir prieglauda jų kritusioms kariams, 
Ir plieno užtvanka,kad nepaskęstų kloniai, 
Ir žiburys audroj, užgesus žiburiams

Tautų likimo Viešpatie, ir musų 
Tu glausk! tautą po savo sparnu, 
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų-p rusų, 
Tu buki priebėga ir širdžiai jų sūnų.

Tu buki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčiai stogas jos benamių tremtinių;
Buk Šiltas vėjas, Siaučiant pūgai Kazachstano lamą mažąjį pasaulį ir surašyti kiek čia lie- 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo Žinių... /iai yra prisidėję prie savo kalbos meno.

Užsiminiau tiktai apie vieną-antrą knygą 
. jokios tvarkos, tiktai norėdamas pasakyti, 

'■ d geriau pasižvalgius mes pasijusime, kad 
taip "atsilikę" nuo kitų pasaulyje gyve- 

..«nčių lietuvių.

Ir toji mintis man taip patiko - mintis su 
rašyti, kiek čia leidinių išleista — kad nuta
riau pradėti vesti kartoteką, kur mėginsiu su
rašyti lietuvių ar lietuvių kilmės rašytojų dar
bą musų aplinkumoje. Nesvarbu ar jie rašė 
lietuviškai, ar portugališkai, o gal net dar ko
kia kita kalba. Manau, kad laikas turėti savo 
krašto žmonių darbo bibliografiją. O kokios 
žinios čia reikalingos? Aišku autorius, kny
gos pavadinimas, išleidimo data ir leidyklos 
vardas, tiražas ar kaina, puslapių skaičius ir 
pas ką ją būtų galima pamatyti. Rodos ne
daug žinių, tiktai aišku, kad tai nevieno žmo
gaus darbas. Tikiuosi, kad kas iš skaitytojų 
man padės, priduos žinių ir taip pamažu tirė- 
sime mūsų rašto kapitalą. Tikiu, kad padės 
bent tie, kurie lietuvišką raštą myli. Dar ne
girdėjau, ar turime tokią bibliografiją. Jeigu 
ura, tektų papildyti, tačiau jeigu tokios nėra, 
tai būtų pats laikas pradėti šiandien pat ją 
ruošti.

Po Tavo stogu, Dieve, musų viltys auga 
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai, 
Kad į bedugnę nenupultų mus namai.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Jonas SI LICKAS Cz. 3.000,00’ 
Roberto TAMOŠAUSKASCz. 1.500,00 
Antanas AUGUSTAITIS
Jonas BUITVYDAS
Antonia ZARNAUSKAS 
Aldona M.GERENCSEZ 
Vicente ŠUKYS

Cz. 1.000,00
Cz. 3.000,00
Cz. 1.500,00
Cz. 5.000,00
Cz. 1.500,00

Savaitei bėgant....
Prieš porą savaičių San Paulyje lankėsi ra

šytoja Gražina Boleckienė, Turėjau progos pa
simatyti ir pasikalbėti. Atvežė gerų naujienų. 
Jau baigianti ruošti naują knygą, kuri netru
kus pasirodys viešumoje. Išgirsti, kad kas ruo 
šia naują knygą ir dar lietuvių kilmės žmogus 
ir dar užsienyje, tai jau labai įdomi žinia. Sun 
ku net tikėti. Dabar tik tenka laukti naujos 
knygos pasirodymo.

Rašytoją G. Boleckienę teko pažinti jau 
daug metų atgal. Tuo metu dar gyvivo mu
sų literatūros mėgėjų būrelis ir kartą buvo
me nutarę nuvykti į Rio de Janeiro miestą, 
kur mėgėjai rašyti ir mėgėjai skaityti lietuvis 
ką raštą, praleidome jaukų savaitgalį, kaip vi 
suomei pilna jumoro, kiek pamenu paskaitė 
savo kūrybos, sužinojau, kad ji rašo nevien 
lietuviškai, bet ir kad vietos spaudoje neretai 
pasirodo. Pamačiau, kad ir dabar ji nieko ne
pasikeitusi. Pasaulis jai ir dabar yra pilnas ju
moro ir tamsus šešėliai, nežiūrint gyvenimo 
sunkumų, reti jos padangėje. Malonu kalbėti 
su asmeniu, kuris giedriai žiūri j gyvenimą. 
Pesimistų pagaliau niekur netrūksta, bet pro 
šviesius akinius pažvelgti j gyvenimą tikrai 
neprošalį, ypač šiais laikais.

įsikalbėjome apie lietuvišką spaudą. Iš tie 
sų, kad ir čia, Brazilijoje, mes turime gana 
daug išleistų leidinių, bet niekas jų dar nėra 
surašęs j eilę. Užmetu akimis j vien savo kny 
gų lentyną ir tuoj j akis krinta visa eilė leidi
nių, išleistų čia, išleistų užsienyje, bet visur 

azilijos lietuvių ranka ir darbas matosi. 
3tau storoką knygą "Monsinjoras", Kle- 
enso Jūros darbas. Venancijaus Ališo poe- 
os rinkinys "Anapus Marių", visa eilė kny- 
Henriko Lošinsko Alves, du portugalų ir 

etuvių kalbos žodynėliai,"Mūsų 30-dešimt- 
atis","Brazilijos lietuvių žinynas"... O kiek 
dinių yra išleidęs kun. P. Gavėnas? Atro- 

būtų laikas pasidairyti po musų taip va-

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

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel. 223-2333
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DIEVAITIS PERKŪNAS
i

Graustinis daugelio tautų yra įsivaiz
duojamas kaip personifikuota būtybė, 
kaip dievas. Šis dievas yra labai galin
gas, dažnai galingesnis už visus kitus.

Kad senovės lietuviai garbino Dievai
tį Perkūną, kurio valdžios buvo griaus
mas ir žaibai, netenka abejoti. Kyla tik 
klausimas, ar Perkūnas buvo vyriausias 
lietuvių ir kitų baltų dievas, ar tik vie
nas iš dievaičių. Šį klausimą yra sunku 
išspręsti, nes laikui bėgant Perkūno die
vaičio sąvoka ir rolė kitėjo.

Suomiuose dangaus dievas ir griaus
mo dievas yra viena ir ta pati .asmeny
bė. Tas pats ir su graikų Žeusu. Pir
mykštėse tautose'griausmas dažnai ir 
laikomas Vyriausio Dievo arbo Aukš
čiausios Būtybės balsu ir bausmės įran
kiu.

Lietuvių pažiūros j Perkūną, kaip 
griausmo dievą, turi daug panašumo į 
Skandinavų griausmo dievu Thorr: abu 
jie turi varinę arba raudoną barzdą, va
žiuoja padebesiais ožių traukiamu dvi
račiu vežimu, rankoje laiko kirvį arba 
kūjį, kuriuo muša piktas dvasias ir ne
dorus žmones. Perkūnas yra teisingu
mo prižiūrėtojas, stebi žmonių darbus, 
nemėgsta savanaudžių, pavyduolių ir 
pagyrūnų, nekenčia vagių ir melagių.

Apie Perkūno nutrenktus žmones 
esama įvairių nuomonių. Taip, Perkū
nas baudžia nedorėlius, bet juk "atsitin
ka, kad griaustinis-už muša žmones, ku 
rie, rodos, nieko pikto nepadarė. Daž
niausiai aiškinama taip, kad Perkūnas 
užmuša žmogų ir dėlto, kadangi prie 
jo pasislepia griausmo persekiojamas 
velnias. Toks žmogus yra laikomas lai
mingu, net šventu: Dievas jam, kaip 
nekaltai nukentėjusiam, atleidžiąs visas 
nuodėmes ir paimąs tiesiog į dangų.

Perkūnas yra teisingas, jis nenori 
skriausti žmonių, todėl jei griaustinis 
uždega namus, tai ten buvo pasislėpęs 
velnias. Užtai apsaugos priemonės prieš 
griaustinį yra kreipiamos ne prieš Per
kūną, bet prieš velnią, norint jį pravy

ti iš žmonių gyvenamų vietų. Griausti
nio trenkta vieta ar daiktas įgyja ypa
tingai piagiškų savybių. Žaibo sutru
pintas medis ar akmuo tinka apsisau
goti nuo piktų dvasių ir vartojamas ■ 
įvairių ligų gydymui.

Griaustiniui ūkininkas teikia daug 
svarbos. Pirmas pavasario griaustinis iš
judinąs žemę, tada pradeda žolės ir ja
vai geriau augti. Seniau ūkininkai pa
vasarį dar neužgriaudus nieko neso
dindavo ir nesėdavo, kas to nepaisyda
vęs, nesusilaukdavo gero derliaus. Kuo 
anksčiau užgriaudžia, tuo geriau, bus 
vaisingi metai.

Griausmo funkcijos pradžioje turėjo 
būti priskirtos vienam ir tam pačiam 
Dangaus Tėvui.

Vyturys

linksmiau
Ta 7 p atsitinka Amerikoj

New Yorke, vienas didžiulio viešbu
čio direktorius, eidamas koridoriumi, 
sutinka kilimų valytoją, kuris, atrodo, 
nusiminąs.

- Pakelk galvą augščiau, tamstele.
As irgi dirbau kaipo valytojas, o dabar
— viešbučio direktorius. Tai yra Ame
rika.

Vyruko veide pasirodo dar didesnis . 
nusiminimas.

- Matote, garbingasis, as irgi pradė
jau kaip didelio viešbučio direktorius, 
o dabar — esu valytojas. Tai irgi yra
Amerika. t}os- ^ėgs nuo savo tautos

X!i EXPOSIÇÃO CULTURAL DOS IMIGRflSTES
De 24/6 à 3/7

XH KULTŪRINE IMIGRANTŲ PARODA 
nuo birželio 24 iki liepos 3 dienos 

Lankymo valandosišeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12 iki 23 vai. 
; s’iokiadieniais nuo 17val. iki 23val.

> KVI EČ I AM E VI SUS ATSILANKYTI
I >

JAUNIMO MIŠIOS
O

Saleziečiai yra gimę dėl jaunimo ir 
jaučiasi atlieką savo misiją dirbdami t v. 
jaunimu. Šv. Kazimiero parapijos aplin
koje veikia nors sportinė jaunimo orga
nizacija — dvi sportininkų grupės, su 
ant marškinukų Lietuvos Vytim ir pasi
vadinę šv. Kazimiero vardu. Deja, nei 
vienas jų nėra lietuvių kilmės (ir kas Mo
kos kunigams liūdniausia, tai kad lietu
vių kilmės jaunimas toks atšalęs, su juo 
dar nėra gyvybinių santykių).

Šie "São Casimiro" sportininkai pra
ėjusį sekmadienį suruošė parapijos salėj 
Mišias: su jaunatviška muzika, jaunimo 
giesmėm ir maldom, pasikvietę tėvus, 
su gyvu dalyvavimu. Užbaigdami pamal
das giesme j Šv. Kazimierą. Mane visuo
met jaudina, girdint kitataučius giedant 
ir šaukiant:

Jovem santo lituano,
Com você vamos aprender. >
Ir jiems buvo padalintas lapiukas su 

trumpa šv. Kazimiero biografija bei mal
da už Lietuvą: "O Santo Protetor da Li
tuânia, ajude o povo lituano a reconqüis 
tar a suspirada liberdade: liberdade de 
crer em Deus, liberdade de praticar e 
professar sua fé, liberdade de gozar dos 
direitos fundamentais humanos".

Jie ryžtasi ruošti tokias pamaldas 
nors vieną kart į mėnesį..(KPG)

© Kas begá nuo lietuviš&os spsu-

CETEMAR e LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES

para este ano:
saidas 13 de junho e 11 de julho

R O T E I R O: Finlandia, Estonia, Letônia e Lituania(2 semanas/ 
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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KUN. PR. GAVĖNAS - VLB-nės 
/ NARYS

Sv. Kazimiero parapiją São Paule pa
siekė iš Venezuelos toks ant metalo gra
viruotas diplomas:

Christianitas Lituaniae 1387 — 1987
VENEZUELOS LIETUVIU BENDRUO
MENE, giliai vertindama Jūsų nuopelnus 
Venezuelos Lietuvių Katalikų Misijai,o 
per ją mūsų Bendruomenei ir lietuvių 
tautai; didžiuodamasi’ Jūsų religiniu - 
tautiniu idealizmu, tauriu nusistatymu 
ir nuveiktais darbais; kviesdama visus 
tautiečius sekti Jūsų šviesiu pavyzdžiu, 
sūteikia Venezuelos Lietuvių Katalikų 
Misijos Dvasios Vadui K U N. P R A- 
N U I GAVĖNUI, SDB G A R-

su tuo vardu susijusias teises ir privile
gijas.

Caracas, 1988 m. kovo mėn. 12 d.— 
Pasirašo: Dr. VYTAUTAS A. DAMBRA- 
VA, Lietuvių Katalikų Misijos Globėjas 
Venezueloje - HENRIKAS GAVORS- 

. KAS, Venezuelos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos Pirmininkas — 
VINCAS BARONAS, Lietuvių Katali
kų Misijos Tarybos Pirmininkas.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 
KURITIBOJ

P

Birželio 4 iš Kuritibos pats arkivys
kupas, Dom Pedro Fedalto, skambino 
kun. Gavėnui, pranešdamas: Maldos 
Dienai už Lietuvą ruošia straipsnį dviem 
Kuritibos laikraščiam ir dviem radijo 

• stotim; dėkoja už lankstinukus padalin
tus Brazilijos vyskupams suvažiavusiems 
į visuotinę asemblėją Itaici būstinėj 
(vienam lapeliui buvo panaudotas anks
tyvesnis paties arkivyskupo tekstas); in- 

« formuoja, kad rugsėjo (setembro) pra
džioj Kuritiba švęs savo Globėjos šven
tę: šventės rengėjai nori vieną tridienio 
vvakarą ypatingu būdu paminėti Lietuvą, 
ypač Lietuvos Madoną. Bus maldos, 
giesmės, kalbos bendrai ir atskirom gru
pėm, interviu, dalyvaujant TV-jai. Kuri- 

4 tiboj, sako, nepažįsta lietuvių, todėl 
kreipiasi į kun. Gavėną.

' PIRMYN i KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS. 
GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ,

* IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.
Maironis

&

0

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Visos Brazilijos vyskupai gavo iš CNBB oficialų laišką, kuriuo prašomi 
savo vyskupijose pravesti MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ.

Nepalikim tačiau vien tik kitiems melstis už bedieviu persekiojamą mu
sų Lietuvą. Melskimės ir mes, lietuviai, ypač gi birželio 12 dieną.

Taigi, birželio 12 dieną, 10,30 vai.:

Čia Kardinolas laikys Mišias už Lietuvą ir kalbės apie Lietuvą.
Parodykim pasauliui, kad LI ETUVA — GYVA.
Pasakykim pasauliui, ko LIETUVA REIKALAUJA.
Taigi visi: choristai — jaunimas — vyrai — moterys — vaikai, kas gali su 

tautiniais rūbais; lietuviai ir lietuvių bičiuliai —
visi j Praça da Sé ir São Paulo katedrą.

Kun. Gavėnas sutiko tenai būti rug
sėjo (setembro) 6 dieną; bet reikia, kad 
tiek- Kuritibos lietuviai (jų ten yra, nors 
ir nedaug), tiek São Paulo bei kitų vie
tų tautiečiai jam padėtų ir prie šios akci
jos prisidėtų (nors gerais patarimais bei 
pasiūlymais). Juk dar kitas frontas kovo
je už Lietuvos laisvę. (KPG)

-SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 
LITERATŪRA"

Tai didelės svarbos kultūrinis susitiki- . 
mas, kurį ruošia savo auditorijoj, Rua 
24 de maio, 250 - 13 aukštas — UBE i 
(União Brasileira de Escritores) Brazili- ' 
jos Rašytojų Sąjunga, birželio 8 d.,

ISEJ I JAS
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PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

' SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LI ETUVA
ii u 1 ' L ' V ‘W nyrup'ur*
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A

19,30 vai. Tai lietuvių literatūros prista
tymas brazilų inteligentijai - per Rašy
tojų Sąjungą ir, paskui, per jų spaudą. 
Siam susitikimui proga — išleidimas ir 
pristatymas Lietuvių-Portugalų ir Portu-' 
galų Lietuvių ŽODYNO. Taigi ir pačios 
lietuvių kalbos pristatymas - kalbos; ? 
kurią taip vertina ir aukština kitataučiai 
(kaip galima pastebėti perskaičius kad 
ir trumpą apžvalgą ML em português 
nr. 21 (2,VI.1988): Valor e importân
cia da lingua lituana).

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

>< :
i' i

r
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