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is tų, kurie pries juos ėjo su is’kelti 
kardu ir grąšino juos pavergti".
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vėrusi naujojo humanizmo poreikiams, 
kurie is’ tikėjimo sėmėsi įkvėpimo ir 
paskatinimo ugdyti tas didžiąsias verty 
bes, kurios is’auks’tino Europos istoriją 
ir per Europos žmones nes’ė pažangą 
kitiems kontinentams". Taip Lietuva 
sėmėsi dvasinės energijos, krašte parna 
žu is’augo bažnyčios, kultūros spindu
liavimo centrai. 1570 metais jėzuitai 
Vilniuje atidarė garsiąją kolegiją, ku
ri po devynerių metų tapo pirmuoju 
Lietuvos universitetu. Pradėjo klestėti 
dvasiniai pašaukimai. Sustiprėjo kultū
rinė tautos švietimo iniciatyva, stei- 
giantMbliotekas, leidžiant religines 
knygas, steigiant neturtingiems studen
tams bendrabučius, liaudžiai vaistines, 
draugijas bei brolijas, amatų bei įvairių 
profesijų mokyklas. Krikščionybė per-

Jo Eminencija Lietuvos kardfífõlas VINCENTAS SLADKEVIČIUS 
to įnašo, kaip Šventasis Tėvas — popie
žius Jonas Paulius II savo apaštalinia
me laiške Lietuvos vyskupams Jubilie
jaus proga, kuriame pažymėjo, kad 
"lietuvių atsivertimas į krikščionybę 
įvyko keletą amžių vėliau negu kaimy
ninių senosios Europos tautų. Patekę 
tartum tarp dviejų varžtų tarp Rytų, iš 
kur spaudė slaviškos tautos, ir tarp 
Vakarų, iš kur veržėsi bauginantis Kry
žiuočių ordinas, jūsų protėviai jau 
XIU amžiaus pradžioje sukūrė nepri
klausomą valstybę, kuri ryžtingai gynė 
savo nepriklausomybę ir savo laisvę 
Šios ypatingos politinės ir geografinės 
aplinkybės leidžia suprasti, kodėl lietu-

TAUTA APGADINTA, BET NESU
GADINTA .. E
Lietuvos kardinolas VINCENTAS 1 I 
SLADKEVIČIUS atsako į dvisavaiti- | 
nio žurnalo "Švyturys" klausimus 
1988 m. 19 nr. Žurnalo leidėjas — 
Lietuvos komunistų partjjos centro 
komiteto leidykla. Tai bene pirmas 
toks drąsus ir atviras kardinolo pasisa- į 
kymas, kurį išdrįso spaudinti komunis
tinis laikraštis, turintis 165.000 tiražą© ! 
Čia spausdinama didžioji dalis minėto I 
pasisakymo.

ŽURNALISTAS. Kokiu savo darbo - 
ar gyvenimo tarpsniu Jus jaučiate dau- I 
gi aus i a naudingo padargs musų kraštui?\

KARDINOLAS. Visi mūsų gyveni
mo laikotarpiai paprastai naudingi mū
sų kraštui išskyrus tuos atvejus, kai ' 
nesilaikome Dievo valios. Aš dar kartą 
sakau, kad nesu vertas spręsti apie sa- 
Vu naudingumą. Tegul tai sprendžia 
tauta ir Dievas. O aš, jei neklysčiau 
sakydamas, savo troškimus padaryti 
kiek galima daugiau naudingo savo 
kraštui pradėjau vykdyti pasirinkda
mas kunigo pašaukimą, nes, tapdamas 
kunigu, aš maniau labiausiai pasitar
nausiąs savo kraštui — iš vienos pusės, 
apsaugodamas jį nuo blogio, iš kitos 
pusės, padarydamas žmonėms prieina
mas pačias aukščiausias vertybes. Ir 
jei nebūčiau turėjęs visa nugalinčio r.o- 
ro padėti savo kraštui, savo krašto 
mieliems žmonėms, tai lengvai būtų 
nugalėjęs asmeninio pasitenkinimo 
troškimas. Jis manyje, matyt, nebuvo 
įsigyvenęs, nors iš prigimties buvau 
matematikas. Bet pasirinkau ne mate
matiką, o kunigystę ir jai visą gyveni
mą atidaviau, trokšdamas gero savo 
tautai ir todėl, mano įsitikinimu, dau
giausia gero darau, kai tikėjimo dva
sioj nepabūgstu aukotis už tikėjimą ir 
tautą.

ŽURNALISTAS Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje jau atšventė 600 metų jubi
liejų. Kaip vertinate bažnyčios įtaką 
į Lietuvos kultūros vystimąsi? 

v

KARDINOLAS. Mūsų tautos kilni 
krikščioniška laikysena, lietuvių tautos 
didžiosios asmenybės Jogaila, Vytautas, 
šventas Kazimieras, vyskupai Giedraitis,
Valahčius, mūsų šventovės ir kilnus 
krikščioniško gyvenimo būdas iškalbin
gai liudija Bažnyčios įnašą į Lietuvos 
kultūros vystymąsi. O tiksi sau ir teisin
giau neaugebesiu įvertinti ir apsakyti

Tačiau ir taip "pavėlavę" lietuviai 
"įėjo ir į tą kultūrinio persiformavimo 
srovę, kuri prasidėjo to amžiaus Euro 
poje, į kultūrinę srovę, kuri buvo per- ' 
sunkta krikščioniškosios dvasios ir atsi-

smelkė kasdieninį lietuvių gyvenimą, 
nors lietuvių tikėjimas buvo bandomas 
tarytum auksas ugnyje. Šeši krikščio 
niško gyvenimo šimtmečiai kupini ne
nutrūkstamo šv. Dvasios veikimo ženk
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lų. Prisiminkime žemaičių vyskupu 
Merkelį Giedraitį, kuris pažadino tik
rą dvasinį atgimimą asmeniškai vykdy
damas tautos katekizaciją gimtąja lie
tuvių kalba, arba jo įpėdinį vyskupų 
Motiejų Valančių, kuria vyskupavimas 
sutapo su liūdnu ir tamsiu laikotarpiu 
lietuvių tautai, kai vyskupo dėka šalia 
savo motinų vaikai išmokdavo skaityti 
ir rašyti gimtąja kalba, katekizmo teks
tą panaudodami kaip elementorių.

Su didele pagarba.mes minime arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, kuris įveikė 
daug sunkumų būdamas ištikimas savo 
vyskupiškam šūkiui — "nugalėk blogį 
gerumu". Gražiausiais žodžiais Šventa
sis Tėvas atsiliepė apie tuos mūsų kraš
to sūnus ir dukteris, kurie per šešis 
šimtmečius išsaugojo tikėjimą, iškentė
dami net pažeminimą, diskriminaciją, 
persekiojimus, tremtį, kalėjimus ir de
portacijas. Ir jeigu neklysiu sakydamas, 
tai didžiausias Bažnyčios įnašas į Lietu
vos kultūrą, kad ji sėjo dorybės sėklą, 
kilniausius ir švenčiausius jausmus, skie
pijo artimo meilę. Labai gražiai krikšto 
1000 metų pažymėjo Rusija, įvertino 
tikinčiųjų indėlį kultūrai, o Lietuvoje 
valdiškos instancijos 600 metų jubilie
jų panaudojo Bažnyčios nuopelnams 
tautos kultūrai niekinti.

ŽURNALISTAS. Kokiu svarbiausiu 
Lietuvos bažnyčios tikslu, uždaviniu 
dabar labiausiai rūpinatės ir ko reikia , 
kad jį įgyvendintumėte. Kokius tikim 
čiųjų klausimus Jus manote spręsti 
pirmiausia?

KARDINOLAS. Istorija rodo, kad 
bažnyčia sugeba išlikti gyva įvairiau
siuose ekonominėse ir valstybinėse 
sistemose ir niekad negali taikstytis su 
neteisingais jos veiklos suvaržymais. Is
torija taip pat rod up, kad niekam ir 
niekad laisvė nebūna panaudojama, 
bet kad, palankioms aplinkybėms su- - 
si klosčius, žmonės ir visuomenė turi

patys imtis elgtis kaip laisvi Šiandien 
mes nebegalime laukti jau trečius me
tus žadamų ir vis atidedamų naujų įsta
tyminių aktų religijos ir Bažnyčios 
klausimu. Lig šiol mums net jokių pro
jektų neparodyta. Atsakingiausios ins
tancijos jau pareiškė, kad ligšioliniai 
nuostatai atgyvenę. Ir mes juos tokiais 
laikome. Todėl Vyskupų Konferenci 
ja, Vyskupai bei Vyskupijų valdytojai 
ir Kunigų seminarij js vadovybė nuo 
šiol reguliariai informuos Religijų reika
lų tarybos įgaliotinį apie savo sprendi
mus, dvasininkų paskyrimus, kandidatų 
priėmimą į seminariją. Kadangi tarybinė 
vyriausybė yra panaikinusi Lietuvos 
Respublikos konkordatą su Apaštalų 
Sostu ir deklaravusi nesikišimą į Bažny
čios kanoninę veikią bei Religijų reika
lų tarybos įgaliotinio įstaigos, rajonų 
valdžios ir kitų organų šių dalykų ad
ministravimas neturi jokio juridinio pa
grindo ir privalo liautis. Tik šitaip bus 
žengtas bažnytinėje srityje žingsnis į 
teisinėšsvalstybes sukūrimą, kuriui šie 
lojosi neseniai įvykęs reikšmingas foru
mas.

Todėl su didele viltimi ir tikėjimu 
lauksim artėjančios valandos, kad tikin
tiesiems būtų sugrąžinta Lietuvos krikš
čionybės lopšys — Vilniaus Katedra, 
kad greičiau būtų atkurta Klaipėdos baž
nyčia, kad būtų duodami leidimai staty
ti naujas bažnyčias ten, kur hierarchijos 
sprendimu tikintiesiems ju reikia: nau
juosiuose miestuose ir naujose didesnių
jų miestų rajonuose. Teks klibinti visas 
atsakingas instancijas, kad turėtume 
laisvą religinę spaudą. Prieš 40 metų 
nusavinusi šimtus bažnytinių pastatų 
ir keliolika spaustuvių, Valstybė tegul 
nesijaus daranti dovaną, kai duos pa
talpas bažnytinei leidybai ir poligrafi
jai, vyskupijų bibliotekoms, bažnyti
niam muziejui, katalikų informacijos

V B R I C A DE GUARDA - CHUVA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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centrui ir tikinčiųjų ki u barris. Tikintie
ji pasauliečiai tebus pasirengę, panau
dodami kooperatyvines formas, ar ne
formaliu grupių būdu ir individualiai 
imtis senelių, invalidų, našlaičiui, ligo
nių ir kitų nelaimingųjų globos, tikin
čiųjų šeimų vaikų ir jaunimo laisvalai
kio, blaiviųjų vakarinių organizavimo. 
Pritardami Vyriausybės vedamai blai
vinimo akcijai, raginame kunigus ro
dyti tikro blaivumo pavyzdį, rengti 
parapijose blaivybės dienas ir savaites, 
vyskupo M. Valančiaus pavyzdžiu kur
ti bažnytines blaivybės brolijas.

(bus daugiau)

LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS 
PAREIŠKIMAS EUROPOS PARLA
MENTUI

(NewYorkas, 1988 gruodžio 22, 
LIC) Lietuvių Informacijos Centrų pa
siekė Lietuvos Helsinkio grupės doku
mentas Nr. 56, skirtas VLIKUI ir Euro
pos Parlamentui. Pateikiame pilną do- 
kumunto tekstą.

VYRIAUSIAM LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETUI
Lietuvos Iniciatyvinės Grupės Helsinkio 
Susitarimams Remti

Grupės Dokumentas Nr. 56 
Pa reiškimas

Europos Parlamentui Strasbūro
Mus pasiekė du pareiškimai, 1988 m. 

spalio 28 d. Strasbūre paskelbtasis "Apie 
Pabaltijo respublikų būsimą vystymąsi" 
ir Europos Parlamento nutarimo projek
tas vokiečių kalba "Entschliessung Ent- 
wurf",kuris būsiąs priimtas š.m. gruo
džio 15 d. Abiejuose pareis'kimuose do
minuoja mums svetimi ir nepriimtini 
daiykai, kJp antai, kad Lietuvos gyven
tojai išbuvę penkiasdešimtį metų be Sa
vos valstybės tenorį vien tik kultūrinės 
bei ekonominės savivaldos TSRS kon
federacijos sudėtyje. Išeitų jog okupaci - 
nėję padėtyje mūsų tautos jėgos pradė
jo sekti, jos moraliniai ir intelektuali
niai ištekliai pradėjo tirpti, tauta nebete
ko jėgų atgauti savo laisvei ir valstybin
gumui. Tauta neva jau nebepajėgia su
kaupti visos energijos, kad taptų lygia
teisiu Europos tautų šeimos nariu. Ši
taip gaivojantiems pareiškiame - apsirin
kate, nes jokia okupacija lietuvių tautos 
nepadarė nei verge, neūpusverge.

Pareiškimuose kalbama apie kažko
kias valdžios bei tariamas valstybingu
mo formas, einančias iš Maskvos. Pareiš-
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"'mo autoriai tiesiog pamiršo, kad visa 
di mūsų visiškai neliečia, kadangi 1940 
iety birželio viduryje Lietuvos valstybin

gumas buvo sutryptas, nes musų kraštą 
kupavo svetimos valstybės kariuomenė, 

u kurios pagalba ir šiandien Maskva te
bešeimininkauja musų Tėvynėje.

Remdamiesi visų pripažintąja tarptau- 
>ne teise, jog kiekviena tauta turi apsis
prendimo teisę ir atsimindami Helsinkio 
asitarimo biagiamąjj aktą, pagal kurj 
aikiu būdu gali būti keičiamos Europos 
•Irtybių srenos, griežtai pasisakome 

arieš visokias manipuliacijas, pareįkšda- 
'if, kad lietuvių tauta, kaip ir tuo pačiu 
netu okupuotos Estijos ir Latvijos tau- 
os, turi teisę savo likimą spręsti vien tik 

;i pati, o kad tas įvyktų - - privalo būti iš-' 
-estą okupacinė kariuomenė. Tik Nepri
klausomos Lietuvos valstybė sudarys 
rėmus, kuriuose įsikūnys Lietuvos gy- 
intojų ateities lūkesčiai.

Pasirašė:
/ytautas Bogušis
įtinąs Finkelšteinas 

palys Gajauskas
Kun. Gustavas Gudanavičius
Gintautas Iešmantas 
'lečislovas Jurevičius 

Kazimieras Kryževičius 
Kun. Edmundas Pauiionis 
Viktoras Petkus 
Nijolė Sadūnaitė 
Vytautas Skuodis 
Algirdas Statkevičius 
Vytautas Vaičiūnas 
l omas Venclova

(LIC)
VILNIAUS KATEDRA

Vilniaus katedra bus galutinai grąžin
ta tikintiesiems 1989 m. vasario 2 die
ną. Galimas dalykas, kad tai bus NAU
JOS EROS PRADŽIA TIKYBINIAME 
LIETUVOS GYVENIME. (Tėviškės Ži
buriai, Nr. 1 — 1989.1.3)

NEOFICIALŪS LEIDINIAI IŠ
LIETUVOS:

Norintys gauti neoficialiuosius Sąjū
džio ir kitų vienetų leidinius iš Lietu
vos, prašomi užsisakyti per PLB Valdy
bą. Reikės užsimokėti kopijavimo bei 
pašto išlaidas.

M Ü s U L I ET U V A <

LEIDO GRĮŽTI Į VILNIŲ 
Vyskupui Julijonui Steponavičiui pa
galiau leista tęsti savo pareigas

Lietuvos sostinėje
i L ■irnrrTrTTDmil

Didžiosios žinių agentūros - "Asso
ciated Press" ir "Reuter" pranešė, kad 
Žagarėn nutremtasis vyskupas J. Ste
ponavičius (beveik prieš 28 metus) ga
vo sovietinės valdžios leidimą grįžti Vil
niun ir vėl eiti apaštalinio administra
toriaus pareigas. Ši žinia buvo paskelb
ta 1988 m. gruodžio 29 d. Vatikano 
radijo lietuvių skyrius ją tuojau perda
vė klausytojams Lietuvoje. Iš to šalti 
nio gavo informacijas ir "Associated 
Press", kurias bematant paskleidė lais
vajame pasaulyje. "Reuterio" agentūra 
tą žinią paskleidė iš Maskvos ir pridė
jo kardinolo V. Sladkevičiaus pareiški
mą, esą vysk. J. Steponavičius gavo te
legramą "tik vakar, ir mes dar nežino
me, koks bus jo atsakymas".

Jau anksčiau buvo žinių, kad vysk 
J. Steponavičiui sovietinė valdžia lei
džia grįžti Vilniun, bet neleidžia eiti 
vyskupo pareigų. Su tokiu leidimu iš
tremtasis vyskupas nesutiko ir laukė 
besąlyginio leidimo, kuris pagaliau 
atėjo.

Kun. J. Steponavičius vyskupu buvo 
įšventintas Panevėžyje vyskupo K. Pal
taroko 1955 m rugsėjo 11 d. Pradžio
je ėjo pagalbininko pareigas, o 1957 
m. buvo paskirtas Vilniaus ir Panevė
žio vyskupijų apaštaliniu administrato-
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riumi. Tas pareigas jis pradėjo eiti 
1958 m. p^ vysk. K. Paltaroko mirties. 
Neligai trukus įvyko susikirtimas su 
okupacine sovietine valdžia, persekio 
jančia tikinčiuosius, varžančia vyskupo 
veikją bei draudžiančia kunigams moky
ti vaikus tikybos. Vysk. J. Steponavi
čius protestavo prieš tokius varžtus, 
ypač draudimą mokyti vaikus katekiz
mo, ir 1961 m. sausio 24 d. buvo iš
tremtas Žagarėn. Švelnėjant sovietinės 
valdžios santykiams su hierarchija, vie
nu metu jam buvo siūloma persikelti j 
Kaišiadoris apašf. administratoriumi. 
Su tuo siūlymu vysk. J. Steponavičius 
nesutiko. Sakomą, jis prašęs Vatikaną 
skirti jį į Kaišiadoris pilnateisiu vysku- 
pu-ordinaru o Vatikanas tokiose nepas
toviose sąlygose ordinarais neskiria.

Dabar vysk. J. Steponavičius yra 77 
m. amžiaus, dar labai pajėgus. Neseniai 
lankydamasis Romoje jis kalbėjosi ne 
tik su Sv. Tėvu Jonu-Pauiium II, bet ir 
su kitais Vatikano pareigūnais Vilniaus 
arkivyskupijos klausimu. Dalyvavo Lie 
tuvių katalikų mokslo akademijos šuva - 
žiavime. prel. A. Bàckio vyskupiniuose 
šventimuose, laikė pamaldas Lietuvai 
per Vatikano radiją.

Vysk. J. Steponavičius yra gimęs 
1911 m. Miciūnų k, Vilniaus a pik. Mo
kėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir 
Vilniaus universitete, kuriame baigė teo
logiją magistro laipsniu. Kunigu įšven
tintas 1936 m. kurį laiką buvo Gardino 
mokyklų kapelionu, o nuo 1939 m. kle
bonu lietuviškose parapijose.

Vilniaus katedra bus? galutinai grą
žinta tikintiesiems 1989 m vasario 2 
d. Galimas dalykas, kad tai bus naujos 
eros pradžia tikybiniame Lietuvos gyve
nime.

SVEIKINIMAI KARDINOLUS
Kalėdiniu švenčių proga buvo pasiųs

ta telegrama:
"Jo Eminencijai, Kardinolui Vincen

tui Sladkevičiui, Kaišiadorys, Lietuva. 
Jūsų Eminenciją, Sveikinu Jus laisvo
jo pasaulio lietuvių išeivijos vardu Sv. 
Kalėdų ir N. Metų proga. Mes jungia
mės su jumis savo maldose ir pasiža
dame remti religijos ir sąžinės laisvės 
troškimą atgimstančioje Lietuvoje. Su 
giiid pagarba, Vytautas J. Bieliauskas, 
PLB pirmininkas.

® Kas bėga nuo- lietuviuos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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ŠYVASIS JONAS BOSKAS

(Tęsinys is' praėjusio numerio;
Kunigo Bos ko talkininkai

Kun. Bosko veikla su padaužomis, 
apleistais vaikais susilaukė draugų ir 
priešų. Truko patalpų s’ventadienio ora- 
harijai, žaidimų aikštės, mokymo ir ama
tų priemonių, drabužių ir duonos. Ta- 
•au Dievo Apvaizda pamas'u skynė ke- 
ą. parūpindavo visko, ko reikia. Civili- 

-ė valdžia buvo Bažnyčiai nepaianki. 
lai nepatiko kun. Bosko religinis švieti
mas, tačiau pamažu ji pradėjo vertinti 

jo socialinę veikią, nesupintą su jokia . 
politika, ir nustojo trukdyti. Palankios 
žinios apie kun. Bosko veiklą sklido ne 
f ik Italijoje, bet ir užsienyje.

Suprantama, tokiai didžiulei veiklai 
nepakako vieno kunigo Bosko. Pamažu 
aplink jį susibūrė būrys talkininkų. Ar
timiausius talkininkus kun, Boskas pa
vadino saleziečiais pagai džiugios Dievo 
meilės skelbėją šventąjį Pranciškų Sale
zu. Kun. Bosko pasiuntiniai steigė auk
lėjimo rumus Italijoje, Prancūzijoje, Is
panijoje ir net Pietų Amerikoje. Pasiun
tiniai misionieriai skelbė Evangelijos 
šviesą tolimuose, dar civilizacijos nema
čiusiuose kraštuose, yp^č Brazilijos 
džiunglėse.

Kun. Joną Boską draugai įkalbėjo 
rūpintis ne tik apleistais berniukais, 
bet ir mergaitėmis. Tam kun. Boskas 
su Marija Mazarelo įsteigė Marijos, 
Krikščionių Pagalbos, dukterų institu
tą ivienuoiiją). Marijos Krikščionių 
Pagalbos, dukterys talkininkavo įvai
riems saleziečių darbams, glaudė ir auk
lėjo neturtingas ir apleistas mergaites.

1857 metų vasarą kun. Boskas aplan
kė Bažnyčiai nepalankų Pjemonto ku-

asanas

ara. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 — B. do Limão

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI

VALDOKAS: kunigo Bosko darbų lopšys - veikimo centras
tokios draugijos nariai būtų vyskupų ir 
popiežiaus žinioje, o viešai laikytųsi 
valstybinių jstatymų ir pripažintų vals
tybės autoritetą.

Kun. Boskas padėkojo ministrui, pa
sitarė su popiežium Pijum IX ir tokiais 
pagrindais tęsė savo veiklą, nors ne visa
da palankiomis sąlygomis.

Ateina mirtis
Žmogus - mirtinga būtybė. Ir kun. 

Jonas Boskas buvo mirtingas. Po visų 
laimėjimų ir pralaimėjimų žmogiškosios 
jėgos ėmė sekti. Nesusipratimai su arki
vyskupu, Jėzaus Širdies šventovės staty
ba Romoje trumpino didžiojo jaunimo 
apaštalo dienas.

1887 metai, gruodžio 17 diena.
— Jaučiuosi blogai, — sako kun. Bos

kas. — Gal jau paskutinis kartas išpažin
ties klausyti. Paskutinis kartas... Tegul 
ateina........

Prie durų laukė 30 vaikų.
Gruodžio 20 diena. Gydytojas pata

rė išvažiuoti ir pakvėpuoti tyru oru. 
Padėjo. Tačiau vakare pasidarė vėl blo
giau.

nigaikstijos vidaus reikalų ministrą Ra- 
tacį. Ministras labai teigiamai įvertino 
kunigo darbą, ypač auklėjant kalinius. 
Taip besikalbant, ministras susirūpino 
veiklos ateitimi.

— Kunige Boskai, aš jums linkiu ii- < 
gai gyventi. Bet mirties neišvengsite. 
Kas tada rūpinsis vaikais?

— Ministre, tai rūpi ir man, - atsakė 
kun. Boskas. Ministras kalbėjo toliau:

— Reikėtų suburti iš kunigų ir pasau
liečių draugiją, kurie jūsų apmokyti tęs
tų darbą.

Kun. Boskas nusišypsojo:
— Ar ne jūs, ministre, pasistengėte, 

kad būtų priimtas įstatymas, uždrau
džiantis visas religines brolijas? Ar leis 
veikti valdžia tokiai naujai draugijai?

— Apie draugijas naikinantį įstatymą 
žinau, — prisipažino ministras. — Jūsų 
draugijos įstatymas nelies.

— Tad kokia ji turi būti?
— Ji neturi vadintis religine brolija ar 

draugija, o tik piliečių susivienijimu, 
kaip daro pramonininkai. Pagal sąžiųę

■eziaiisia dovana
| UŽSAKYKITE "MUSU LIETUVĄ"

i GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

v Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus
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Klierikas Festa klausia:
Kaip jaučiatės?
Nieko daugiau nebeliko, kaip gera 

pabaiga, atsako kun. Boskas.
Kritiška sveikatos būklė nepasikeitė 

n sulaukus naujų metų. Mirtis sparčiais 
žingsniais artinosi prie kun. Bosko lo
vos. Liga buvo sunki. Kentėjo ramiai ir 
kantriai. Taip atėjo sausio 30-oji. Di
džiajame sekmadienio oratorijos kieme 
jau seniai tyla. Visų akys nukreiptos j 
kun. Bosko kambario langą. Naktį j 
sausio 31 dieną kun. Bosko sveikata vi
siškai pablogėjo. Sukviečiami visi vyres
nieji saleziečiai. Kalbamos maldos už 
mirštantį. Kun. Rua, busimasis kun. 
Bosko įpėdinis, perduoda stulą kun. 
Bosko auklėtiniui vyskupui Kaljerui. 
Tasai prieina prie kun. Bosko ir sako 
jam į ausį:

• Kunige Bosko, čia mes tavo vaikai. 
Atsiprašome už visus padarytus nema-' 
ionumus. Kaip atleidimo ženklą palai
mink mus. Aš kelsiu ranką ir tarsiu pa
laiminimo žodžius...

Kun. Boskas jau nevaldo savo ran
kos. Kalba tik širdimi. Kambaryje su
skamba laimingosios mirties varpelis. 
Trys atodūsiai. Vyskupas Kaljeras susi
jaudinąs kalba:

- Jėzau, Marija, Juozapai, jums ati
duodu savo širdį ir sielą...

Paskui vyskupas nusiima stulą ir ją 
uždeda ant kun. Bosko.

Kun. Bosko veidas išsilygina. Šypse
na amžiams sustingsta šventame veide. 
Jau danguje.

Visi kartoja paskutinius žodžius:
-- Pasakykite vaikams, kad jų laukiu 

danguje.
Kunigas Jonas Boskas mirė vidunak

tyje į 1888 metų sausio 31 dieną. Pa
laimintuoju paskelbtas 1929, šventuo
ju — 1934 metais.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

PLB-nė (adresas: 2968 Compton 
Road, CINCINNATI, Ohio 45251, 
USA) savo valdybos BENDRALAIš- 
KIU Kraštų LB valdyboms pateikia 
gana daug įdomių informacijų,Jomis 
(NR. 6) mielai pasidaliname ir su ML 
skaitytojais. ,

STALINAS BUVO AGRESYVUS IR 
AKIPLĖŠA

Po baisios atminties derybų Kremliu
je, kai buvo išplėštas Lietuvos atstovų 
parašas po Stalino padiktuota “sutarti
mi", Kremliaus vadovai, matyt, nejau
kiai pasijautė, atlikę tokį biaurų darbą. 
Kad sušvelninti agresijos akto įspūdį, 
jie surengė balių. Tą vakarą buvo malo
nūs su Lietuvos atstovais ir Stalinas, ir 
visi jo vadovai, net žodžiais šį tą paža
dėdami ir visaip stengdamiesi užmas
kuoti savo tikruosius tikslus.

Tą vakarą vienas mūsų diplomatų 
prisėdo prie Stalino ir pradėjo su juo 
kalbėtis, stengdamasis paveikti jo jaus
mus. Diplomatas priminė, kaip visais 
amžiais lietuvių tauta troško laisvės, 
kaip dėl jos kovojo nesigailėdama net 
savo gyvybių dėl tėvynės. Kalbėjo, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje išaugusi kar
ta, nepažindama svetimo jungo, baisiai 
pergyvens dėl savo laisvės netekimo.

Įdomu, kad Stalinas šį kartą kantriai 
klausėsi lietuvio diplomato nuoširdžių 
žodžių. Mūsų pareigūnas net nepastebė
jo Stalino nekantrumo ženklų, įsidrąsi
no ir tarė savo paskutini Argumentą":

— Juk, jūs pats, Staline esate nedide
lis tautos sūnus ir gaiite suprasti kitos 
mažos tautos kančias, netekus laisvės...

Stalinas patylėdamas kiek, lėtai ir 
saitai atsakė:

— Taip aš esu gruzinas, bet jau suru
sėjęs gruzinas...

Nors Stalinas tai ištarė šaltai ir abe
jingai, bet, matyt, jis buvo paveiktas 
dipiomato nuoširdžių žodžių. Stalinas 
juk nevisuomet tokius prisipažinimus 
darė. Jis pats save laikė tikru savo tau
tos išdaviku.

Taigi Lietuvos diplomatams teko tu
rėti reikalą su nepaprastai užkietėjusiu 
komunistu Stalinu, be to jo elgsena bu- 
*/o neįmanomu net paprasčiausioje 
nors kiek išauklėtų žmonių draugijoje. 
Šitoks rytietiško tipo satrapas, pripra
tęs, kad visi jo klausytų, negalėjo pa
kęsti bet kokių prieštaravimų, atsisėdo 
□rie derybų stalo su mūsų diplomatais, 
kai jie staiga buvo iškviesti į Maskvą.

Paskutiniais metais Stalinas daiyva- 
/o tik pačių svarbiausių klausimų spren- 

dime. Savo sveikatą ir laiką taupyda
mas eilinius darbus vykdyti palikdavo 
savo gausiems pavaduotojams. Taigi su
prantama, kad Stalinas, kai nusprendė 
Lietuvą pavergti, visus su šiuo juodu 
darbu surištus veikimus pasiėmė sau.

Pažinoję žmonės Staliną bako, kad 
jis buvo baisiai griežtas, šiurkštus ir 
akiplėšiškas su jam priklausančiais 
žmonėmis. Jo liguistas noras vaidinti 
didį žmogų, stebėtojui atrodydavo 
juokingas. Tokių pat gruzinų, kaip ir 
jis — nutukusių, kresnos figūros, virš 
vidutinio ūgio, žymiai išaugusiu pilvu, 
raukšlėtu veidu, su aiškiomis raupų 
žymėmis, — galima sutikti šimtais kiek
vienoje Kaukazo prekyvietėje, Ibilise, 
Batume, ar, pagaliau, Soči, kur bent 
keletą menesių j metus Stalinas praleis
davo besirūpindamas, kaip galima bū
tų ilgiau pratęsti savo amžių.

Jis buvo dvasinis ir fizinis ligonis. Tu
rėjo širdies išsiplėtimą, vis stiprėjantį 
reumatą ir vidurių sutrikimus, bet svar
biausia — jis turėjo ir bendrą nervų pa- 
irimą. Negalėjo, pavyzdžiui, pakęsti 
net smilčių čiužėjimo; būdamas vasar
namyje, jis vaikščiodavo tik tose vietose, 
kur augo žolė kur būdavo storas sama
nų siuogsnis. Aplink jį esą žmonės bu
vo verčiami vilkėti tokiais rūbais, kurie 
nešnara, o apavas turėjo būti toks, kad 
žingsniai nebūtų girdimi.

Stalinas puikiai žinojo, kad jo garbi-
nimas nėra nieko vertas. Jis gyvena nuo 
Jotinėje baimėje. Bijojo ne tiek sovieti
nėj valdžios priešų, kiek saviškių, komu
nistų partijos narių. Paskutiniu metu 
gaudavo daug dovanų, bet nė vieno daik
to nepamatydavo, koi visokeriopai ne’ 
ištirdavo specialus NKVD skyrius, bijojo 
kad galėjo būti užnuodyta, arba turėti 
paslėptus sprogstamus mechanizmus.

Diktatorius negalėjo matyti ir gink
luotų žmonių, pykdavo pamatęs gink
luotą nors ir savo paties sargybinį. Jo 
sargyba taip tvarkoma, kad ginkluoti 
žmonės jam akyse nepasirodytų, grei
čiausiai jis bijojo net ir savo šešėlio. 
Visi sovietų gyventojai puikiai žinojo, 
kad už despoto mirtį būtų baisus kerš
tas, turėtų žūti milijonai žmonių, kalė
jimų ir koncentracijų stovyklų kanki
niai, vadinamoje sovietinėje laisvėje" 
esą "užstatai".

V. V.
ANGIE

Sį/LIGONIŲ DĖMESIUI

i Rua Solon, 773
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

Born Retiro

Sv. Kazimiero parapijoj yra 
dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei 
kai ui esant kreiptis į parapiją:^ 

W tel. 273-0338.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME 
NÉS ŽINIARAŠTIS
PLB Pirmininkas Lietuvoje.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
kviečiamas ir PLB valdybai pritariant, 
PLB pirmininkas Dr. V. Bieliauskas 
dalyvavo Sąjūdžio steigiamajame suva
žiavime spalio 23-24 dienomis Vilniuje 
Iškilmingas suvažiavimo atidarymab įvy
ko spalio 22, vėliavos pakėlimu Gedimi
no kalne, giedant Lietuvos himną ir 
gaudžiant trimitams kalno viršūnėje ir 
apačioje sporto stadijone. Posėdžiai 
vyko sporto rūmuose.

Suvažiavimo metu PLB pirmininkas 
tarė žodį išeivijos vardu ir susilaukė emo
cinių plojimų ypatingai paminėjus, kad 
lietuviai yra išsiblašką per 19 kraštų ir 
kad tai yra dalis Stalino aukų.

Viešėdamas Lietuvoje PLB pirminin
kas užmezgė ryšius su Lietuvos Laisvės 
Lyga ir Sąjūdžiu. Taip pat susitiko su 
naujuoju Lietuvos kardinolu Sladkevi
čium. PLB pirmininkas asmeniškai spau
dė Sąjūdį, kad išreikalautų paleisti poii 
tinius kalinius, tuo pagelbėjęs baigti 
bado streiką Petrui Cidžikui, kuriam grė 
sė mirties pavojus.

PLB pirmininkas, yra padaręs arba 
darysiąs, pranešimus apie savo kelionę 
į Lietuvą: Toronto, lapkričio 12; Čika
goje, japkričio pradžioje; Clevelande, 
gruodžio pradžioje; Detroite, gruodžio 
vidury Australijoje, Kalėdų Švenčių me
tu važiuojant per lietuvių kolonijas.

PLB Valdybos nutarimai:
PLB valdyba savo posėdžių metu, 

lapkričio 12 d. nutarė koordinuoti vi
sokeriopą pagalbą ir talka Lietuvai: 
ar tai lėšų telkime, ar materialiniai bei 
medicine pagalba. Sąjūdis ir Lietuvos
Laisvės Lyga pareiškė, kad nebūtų įtei
kiami ar tai siunčiami doleriai, nes tai 
juos sukompromituoja prieš valdžią.

PLB valdyba sustatė vienerių metų 
budžetą, apie 63.000 U.S kuris apima 
kultūrinės švietimo bei visuomeninės 
veiklos planus. PLB vaidyba savo veik
lą pradėjo su tuščiu iždu o ypač dabar
tiniai įvykiai Lietuvoje, reikalauja grei
tos ir brangios tarptautinės akcijos. Fi
nansinį vajų JAV vykdys PLB Fondas, 
o Kanadoje vice-pir. E Cuplinskas, 
gruodžio mėnesi. ___

PLB paskyrė naują sastata Fondo di
rektorių: Vytautas Kamantas (Fondo 
pirmininkas), Dr. Petras Kisielius, sr., 
p. Kazys Laukaitis, Dr. E.Lenkauskas, 
p. Juozas Lukas, Dr. A. Razma ir Ho
racijus Žibąs (PLB Valdybas iždininkas).

Ryšium su įvykiais Lietuvoje nutarta 
surengti pasitarimą tarp PLB ir VLIKo, 
naujųjų metų pradžioje

Kaip įprasta ir ši PLB Valdyba skel
bia savo metinę tema VARPO METAI, 
šiais metais Varpas švenčia šimtmetį.

PLB Valdyba savo atstovu į Vasario 
16 gimnazijos kuratoriją paskyrė, 3 me
tų kadencijai, Vakarų Vokietijos LB 
pirmininką p. Sabą.

PLB ryšininku su SALFU paskyrė 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininką A. Saplį iš Toronto, Kanada.

PLB Valdyba nutarė finansuoti Skuo
džio kelionę į Pietų Ameriką Vasario 
16 šventės proga. Kelionės ko-ordinavi* 
mu rūpinasi PLB vice-pirm. visuomeni
niams reikalams Dr. Dambrava iš Vene- 
zuelos.

PLB valdyboje kooptavo švietimo rei
kalams M. Lenksuskieną iš Clevelando, 
JAV.

Kultūrinės srities vice-pirm. L Luko
ševičienė šiuo metu išsiuntinėja visiems 
kraštams anketas, per kurias tikisi susi
daryti vaizdą apie kultūrinę padėtį bei 
pajėgas įvairiuose kraštuose.

Visuomeninės srities vice pirm. V. 
Dambrava vysto tarptautinius kontak
tus bei šiuo metu ruošia medžiagą Molo
tovo-Ribentropo pakto paminėjimui 
kraštuose.

SVARBU P. AMERIKOS
JAUNIMUI
Dr Marija Arštikaitytė-Uieckienė ir 

Dr. Uleckas per Kanados LB yra paau
koję $10,000 CDN stipendijoms Pietų 
Amerikos jaunimui norinčiam studijuo
ti Vasario 16 gimnazijoje V. Vokietijo
je. Pietų Amerikos LB prašomas j tai 
atkreipti dėmesį ir skatinti savo jauni
mą pasinaudoti stipendijomis. Vasario 
16-toje moksio metai prasideda jau 
rugpiūčio mėnesį. Apie galimus kandi
datus prašome pranešti per PLB Val
dybą: 2968 Compton Road, Cincinna-. 
tl Ohio 45251 -2699,. USĄ^ _____ .

Antanas Augustaitis \

SAJUNGOS-ALIANÇA 
PASTOGĖJE

Girdisi, kaip varpų skambesys ir ma
loni paguoda, Sąjungos-Alianęu pasto
gėje. Jau kalbama ir net užpildyta na
rių sąrašas į naujus valdybos rinkimus, 
pakeičiant aktualią valdyba. Šios kil
nios San Paulo lietuvių organizacijos 
Aliança Lituano-Brasileira de Benefi
cência e Assistência Socėal dėl 1989- 
1992 metų eigos.

Tad kiekvienam sąjungiečiui-tei rei
kalinga ir šventa priedermė pasiklausti 
savo sąžinės ir atkasti lietuviško kamie
no šaknis savo širdyje, ką išrinksime 
ir už ką balsuosime? ... Mes esame ap
sileidę ir kurti, neišpurenę gyvenimo 
žingsnių ir negirdime savo sielų troški
mo...

Nes Aliança Lituano-Brasileira de 
Beneficência e Assistência Social yra 
seniausia ir kilniausia organizacija S. 
Paulo lietuvių padangėje kuri per 
skurdžius ir neapykantos laikus gyvuo
ja nuo 1931 metų.

Rūmai puikiai ir gražiai apžiūrėti 
ir sutvarkyti, nuo pamatų iki stogo. 
Nelengvai vaidybų išmintimis ir troški
mu, kad ji gyvuotų, atliktas didžiai 
sunkus darbas.

Tad pasididžiavimas sąjungiečių...
Ižde surinkti pinigai, it sunešti ko

riai lieknų ir darbščių bitelių, tai triū
sas ir pasišventimas, kad nedžiūtų lie
tuvybės žaliuojantis kamienas. Čia 
svarbiausia ir turtingiausia kolonijos 
dvasia. Be dejavimų ir skausmų tvirtai 
užbrėžtomis imigrantų pėdomis, žen
gia pirmyn ir padeda visiems...

Mieli sųjungiečiai-tės, ruoškimės 
prie vaidybos rinkimų ir balsuoti sąži
ningai, nes nuo mūsų geros valios pri
klausys, ką ateitis lemia mūsų pastogei.

Aš matau, gal ir visi matome ateitį 
lakštingalos poetės Salomėjos Neries 
žodžiais:
"Aš ateitį regiu - su kūdikiu ant 

rahkų, 
Šviesiom, šviesiom akim ir džiaugsmo 

šypsena..."

C H OP P ~ PIZZ A - QU EIJ OS - F RI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel, 223-2333

PLB DARBAI:
RYŠIAI SU KITATAUČIAIS:

Algimantas Gureckas toliau vysto 
PLB ryšininkų su kitataučiais tinklą. 
Ryšiams su žydais — Algimantas Ge
čys iš JAV. Ryšiams su rusais — To
mas Venclova iš JAV. Ryšiams su gu
dais — Kazys Jankūnas iš JAV. šiuo 
metu tariasi dėl ryšininkų su ukrainie
čiais ir baltais su asmenimis iš Kanados.

Į AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
' SPAUDOS IŠLAIKYMO
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLA

IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Pirmas Ruošos Komiteto susirinki
mas įvyko šio Sausio mėnesio 16 d. 
Sąjungos-Alianę^ patalpose.

Komitetas nutarė: IX Pietų Ameri
kos Kongresas prasidės 1989 m. liepos 
6 d. i ketvirtadieni) vakare ir tęsis iki 
tu mėn 9 dienos \sekmadienio). Pir 
ma diena skiriama susipažinimo vaka
rui registracijai ir kokteliui. Antra ir 
trečia diena, kongreso temų svarsty
mui, plenumui (šeštadienį po pietų) 
ir rezoliucijom. Sekmadieni, liepos 9 
d., pamaldos, meninė programa ir už
darymo vakarienė. Po kongreso, pir
madienį, atstovams ir svečiam išvyka 
I Lituaniką ir "churrasco".

Ši kongreso programa, jei bus kitų 
pasiūlymų, bus galima pakeisti.

Sudarytas komiteto prezidiumas.ir 
komisijų sudėtis:
RUOŠOS KOMISIJOS PREZIDIUMAS:
Aleksandras Valavičius 
Aleksandras Bumbiis 
Dr. Antanas Siaulys 
Jonas Tatarūnas 
Kun, Pranas Gavėnas 
FINANSŲ KOMISIJA:
Vytautas Tumas
Vytautas Bacevičius
Adilsonas Puodžiūnas
Pijus Butrimavičius
PROGRAMŲ-PARENGIMU
KOMISIJA:
Viktoras Tatarūnas
Jonas Jakatanvisky
Magdalena Vinkšnaitienė
Jonas Si lie kas
Irene Skurkevičiūtė
Irene Martinaitytė
Antanas Augustaitis
SPAUDOS IR INFORMACIJOS
KOMISIJA:
Kun. Pranas Gavėnas
Alfonsas D. Petraitis

Henrique Lošinskas Alves 
Kun Petras Rukšys 
Halina Mošinskienė
NAKVYNIŲ KOMISIJA:
Antanas Rudys 
(bus pakviesti kiti)
JAUNIMO KOMISIJA:
Marcelo Chapola
Jorge Pro kopas
Mario Sergio Šimkūnas
SEKRETORĖS:
Nijolė Mikaikėnienė
Irene Skurkevičiūtė

Reikalinga papildyti Nakvynių ir Fi
nansų komisijas. Dalis minėtų komisijų 
narių buvo pakviesta po susirinkimo. 
Tikimės, kad atsiras daugiau tautiečių, 
kurie norės dalyvauti komisijose Mes 
jų mielai laukiame.

Būstinė: Saleziečių patalpose: Rua 
Juventus, 28, Mokoje.

Bus išleista kongreso vadovėlis, ku
riam paruošti numatyta p. Halina Mo
šinskienė.

Kongreso posėdžiai ir minėjimai nu
matyti Seselių Pranciškiečių ir Sąjungos 
Aliança salėse. Tajn tikslui prašysime 
tų organizacijų valdybų šias sales mums 
perleisti reikalingoms dienoms.

Nutarta pasiūlyti sekantis atstovų 
skaičius:

Brazilija 5
Argentina 5
Urugvajus 3
Venezuela 3
Kolumbija 2

Atstovams bus parūpinta nakvynė ir 
pragyvenimas; programų bilietai bus 
veltui. Svečiai turės apsistoti pas gimi
nes ar viešbučiuose ir susimokėti paren
gimų kainas.

I kongresą bus kviečiami aukšti kitų 
kraštų lietuvių organizacijų pareigūnai, 
kurių vardai bus paskelbti vėliau.

Prašome visus mūsų tautiečius prie 
kongreso prisidėti, dalyvaujant komisi

jose ar kituose kongreso parengimo dar
buose. Kongreso pasiseki mus priklausys 
nuo mūsų visų, ne tik nuo jo rengėjų. 
Brazilijos lietuvių kolonija negali pasi
rodyti blogiau kaip kaip kitos. Atėjo 
mūsų eilė ruošti Pietų Amerikos lietu
vių kongresą, tai mūsų atsakomybė 
dėl jo geresnio ar blogesnio pasisekimo. 
Tad, į lietuvybės solidarumo «r išlaiky
mo darbą, tautiečiai.

Ruošos Komiteto Prezidiumas

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAI

I - 1961 m. - Buenos Aires
II — 1963 m. - Montevideo
III— 1965 m.“ São Pauio
IV— 1967 m. - Buenos Aires
V — 1973 m. — Buenos Aires
VI —1977 m. — Montevideo
VII— 1981 m. — Buenos Aires
VIII— 1984m. - Caracas
IX — 1989 m. — São Paulo

PATIKSLINIMAS: Kaip matome, 
ateinantis kongresas bus IX, ne VIII 
kaip anksčiau buvo skelbta.

JT'

JUOKAI
P r i e š i n gaa i

— Tamstos akių silpnumas kyla dėl 
nuodijimosi alkoholiu.

— Dėl alkoholio, daktare? Negali bū
ti. Kai asš išgeriu, matau net viską dvigu 
bą...

Žodžiai ir darbai
— Brangioji, dėl tavęs visa padaryčiau 

į ugnį lįsčiau, į upę šokčiau, kad tik ne-? 
pyktų m ir prasijuoktum.

— Taip, taip, o vakar kodėl neatėjai?
— Smarkiai lijo.

Tėviškas rūpestis
— Dieną naktį n^rimstu dėl sūnaus 

sveikatos.
— Turi kokią ligą?
— Ne, naują motociklą.
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DĖMESIO
Vasario 16 minėjimas įvyks Vasario 

mėn. 19 dieną, pradžia 15 vai. su Šv. Mi- 
šiomis, Vila Zelinos lietuviu bažnyčioje. 
Po to, vėliavų iškėlimas ir vainiko padė
jimas prie Nepriklausomybės Paminklo.

Meninė programa Seselių Pranciškie- 
čių Salėje. Kalbės atvykęs is' Amerikos 
docentas Vytautas Skuodis ir buvęs Fe
deralinis deputadas Israel Dias Novaes

.Šio ''ML*'numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

Mūsų garbingas ir mielas svečias
KUNIGAS ANTANAS SAULAOIS

Širdingai sveikiname laimingai atvykusį į mūsų 
tarpę kunigą Antaną Sauiaiti, linkėdami gausios 
Viešpaties palaimos visuose religiniuose ir tauti
niuose darbuose. Redakcija ir administracija

_ Q 0
BLB-nė

NAUJŲ METU VILTYS
Su "Mūsų Lietuvos" pirmu numeriu, 

sveikiname Redaktorių, administrato
rių, rašytojus ir skaitytojus, tikėdami 
kad šiais 1989 metais bus daugiau skai
tytojų ir talkininkų. Ypač iš jaunimo 
mažai girdisi.

Negalima praleisti nepabrėžus kad 
praėjusiais metais, išsireiškė Vyturys, 
savo rašiniais kurie kas kartas įdomes
ni, ypač kalėdiniai. Keietas kitų rašyto
jų, kurie rašo tik amžinybės atsimini
mui. Ar negalėtų ir apie gyvus ką para
šyti, įd^mu žinoti apie žmones ir jų 
nuopelnus dar gyviems esant.

ATSINAUJINIMO DARBAS
Švenčių progomis, daug kas gavo 

sveikinimų ir žinių iš Lietuvos, vienas 
už kitą labiau entuziastai su visais pasi
keitimais, tai ir mums reikėtų labiau pri
sidėti prie lietuviško gyvenimo. Pra
džiai perdaug nereikia: galime nors kar
tą į mėnesį nueiti j lietuviškas mišias 
vienoj ar kitoj parapijoj, kalbėti tarp 
savęs lietuviškai, raginti jaunimą kalbos 
ir tikėjimo, palaikyti lietuviškas tradici
jas, dalyvauti susirinkimuose ir parengi
muose, nes lietuvybę negali išlaikyti ku
nigas, tėvas, pirmininkas ar šokėjas, o 
jeigu visi prisidėsime, tikriausia bus ga
lima kas nuveikti.

KUN. GIEDRYS SVEIKSTA
Iš Urugvajaus atvykęs kun. Saulaitis 

pranešė, kad kun. Giedrio operacija ge- — 
rai pavyko ir kad ligonis palengva atsi
gauna.

Oi

Linki me greit pasvei kti. _

I h

YRA LAISVU KAMBARIU ' • 
LITUANIKOJ

per kamevalo maitgaij ( vasario 
4-8 d.d.). Veiks valgykla su šil
tais valgiais — pietum ir vakarie
ne ponios Angelikos Trubienės 
priežiūroj.

SVEIKINAME
Spalio 19 dieną gimė ERIKAS ŠU

KYS Vytauto Algirdo ir Lidijos Rub- 
liauskaitės Šukių ketvirtas sūnus.

Nauju anūkėliu džiaugiasi taip pat 
seneliai Algirdas ir Jadvyga Šukiai.

Linkime daug laimės.

LIETUVOS PALAIMINTOJO 
ŠVENTĖ

Sausio 27 yra neseniai Šventojo 
Sosto išaukštinto mūsų tautiečio, Pa 
laimintojo JURGIO MATULAIČIO, 
liturginė šventė. 1987 m. gegužės 30 
d. Sakramentų ir Dieviškojo Kulto 
Kongregacija aprobavo liturginius teks
tus, vartotinus jam skirtose Mišiose. 
Mus pasiekė Amerikoj atspausdinti la
pai lietuviškai ir angliškai. Tiek lietu
viškai (vyskupas Jurgis), kiek angliškai 
(Archsbishop George) vadinamas vie
noda ir vien« pavarde: MATULAITIS.

Lietuvos vyskupams prašant, pal. 
Jurgio Matulaičio prisiminimas Lietu 
voj Šv. Sosto nukeltas į liepos i2. Lei
dimas duotas 5 metams .

"MUMS PERMAŽA
Kalbėdamas Paiaimintojo Jurgio 

Matulaičio šventės proga, Lietuvos 
Kardinolas Vincentas Sladkevičius tarė:

"Anuomet Galilėjos Kanoje dangiš
kosios Motinos užtarimu įvyko didis 
pasikeitimo stebuklas kur su nusiste 
bėjimu pasakyta: "Tu palaikei kas ge 
riausia iki dabar'. Pasikeitimo ženklai 
šiandien reiškiasi ir mūsų aplinkoje, 
mūsų Tėvynėje. Šiandien, jūs galite su 
trispalvėmis eiti mūsų gatvėmis, galite 
vėl šalia mūsų taip pamiltos giesmės 
'Marija, Marija' giedoti Lietuvos him
ną.

"Tai pirmieji pasikeitimo ženklai, 
mes laukiame jų daugiau Pasitikime 
Viešpačiu. Šių pusi keitimo ženklų 
mums per maža, per daug mes buvo
me nuskriausti tikėjimo atžvilgiu, per
daug praradome ir netekome, todėl 
šiandien ir negalim tylėti, nieko nesa
kyti. Jei šiandien mūsų Tėvynėje Lie
tuvoje tiek daug uždarytų bažnyčių;; 
arames, lietuviai, galime tylėti ir būti 
patenkinti tik tais mažais trupiniais,

numestais nuo vaišių stalo' .
'Valdiški ateistai savo įžūlumu mė

gino teigti, kad mes patys norėjome 
uždaryti bažnyčias ar net prašėme, 
kad jas uždarytų, kai tuo tarpu baž
nyčias uždarinėjo Stalinas ir jo pase
kėjai. Tai visuotinė gėda. Šiandien 
mes su ypatingu pamaldumu, su dvasi
niu pakilimu, švęsdami mūsų palaimin
tojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
šventę, pasitikime Viešpaties malone, 
dangiškos Mptinos Marijos ir mūsų 
palaimintojo arkivyskupo Jurgio užta
rimu. Mes tikime, kad prasidėjęs pasi
keitimo stebuklas mūsų Tėvynėje pasi
reikš visu savo grožiu ir žavesiu, visu 
atlyginimu, kurį Dievas, mūsų Kūrėjas, 
yra pažadėjęs už ištikimybę Bažnyčiai, 
paklusnumą ir meilę Apaštalų Sostui. 
Mūsų pirmoji pareiga prisiminti dan
giškos Motinos žodžius: 'Darykite visa, 
ką tik jis jums įsakys'. Darykime, ką 
Jėzus įsako, Vykdykime, ką jis per 
savo Šventąją Bažnyčią mus mojco".

MŪSŲ MIRUSIEJI
Sausio 13 dieną amžinybėn iėkeiia- 

vo LEONAS ADAMAVIČIUS sulau
kęs 81 metus. Velionis buvo gimęs 
gražiojoj Dzūkijoj, Kučiūnų kaime. 
Brazilijon atvyko su tėvais, dviem bro
liais ir trim seserim 1927 metais. Gy
veno Mokoj ir Vila Beloj. 1938 m. 
vedė Janiną Burkštinaitę ir persikėlė 
gyventi į Rio de Janeiro, kur dirbo 
prie transporto. Buvo linksmo būdo, 
turėjo daug draugų ir veikliai dalyva
vo Rio lietuvių kolonijos gyvenime.

Leonas Adamavičius buvo pašarvo
tas ir palaidotas Ilha do Governador 
KAKUIA kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo šeima, giminės iš S. Paulo ir 
daug draugų.

Nuliūdime liko žmona Janina, duk
tė Hilda ir sūnus Helmutas su šeimom. 
S. Paule seserys Veronika Skurkevičie- 
nė, Ona Rutkauskienė ir brolis Baiys 
su šeimom.

7-tos dienos mišios S. Paule buvo 
sausio 19 dieną, šv. Juozapo bažnyčioj, 
Vila Zelinoj.

Dievas tesuteikia mielam tautiečiui 
amžįnę ramybę.
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