
LIETUVOS GANYTOJAI SKELBIA 
EUCHARISTINIUS METUS

Ganytojų žodis baigiant Marijos me
tus. Kunigų seminarijoje 146 klierikai. 
Marijos metų dovanos Lietuvai. Krikš
čioniškasis atsinaujinimas 1989 m

Popiežiaus Jono-Pauliaus II kvieti
mu Visuotinė Bažnyčia plačiajame 
pasaulyje 1987 metais per Sekmines 
pradėjo minėti Marijos metus, pagerb- * 
dama 2000 metų sukaktį nuo Isgany 
tojo Motinos vaikystės, ir baigė juos 
švęsti šiemet per Žolines — švč. M. 
Marijos Ėmimo į dangų iškilme Mes 
Lietuvoje pernai d987) vasarą visas 
jėgas ir priemones buvome sutelkę į 
Lietuvos krikšto 600 metų jubilieju. 
todėl Marijos metus pradėjome kiek 
valiau — rugsėjo 8-ąją, Švč. Mergelės 
gimimo iškilmėje. Vėliau juos šiemet 
ir baigsime — gruodžio 8-ąją, per Ne
kaltojo Marijos prasidėjimo šventę.

Kuo liks mums brangūs ir atmintini 
Dievo Motinos garbei skirtieji metai? 
Ir kur jie mus veda?

Trumpai galime atsakyti: 1987-ieji
— 1988-ieji metai atnešė neužmiršta
mų dovanų bei malonių mums, Lietu
vos katalikams, visai musų tautai bei 
visuomenei, bažnytiniame dvasiniame 
ir politiniame gyvenime Ir mes — ka
talikai, krikščionys, tikintieji žmonės
— visose džiugiose permainose mato
me tėvišką Dievo Apvaizdos rank^ ir 
dangiškosios Motinos užtarimo vaisių.

Trumpai peržvelkime Marijos metų 
dovanas pasiekusias mus per Bažnyčią 
ir per visuomenės gyvenimo poslinkius.

I. Marijos metų dovanos 
bažnytiniame Lietuvos gyvenime 

' J
Vos tik pradėjusi pernai (1987/ 

švęsti Marijos metus, Visuotinė Katali
kų Bažnyčia tuoj pat, 1987 m. birže
lio mėn. 28-ąją, padovanojo musų 
krašto Bažnyčiai seniai lauktą dovaną
— iškėlė j altoriaus garbę kilnųjį lietu
vių tautos sūnų ir ganytoją Jurgį Matu
laitį. Suvalkijos lygumoje sušvito nau
ja šventovė — Palaimintojo arkivysku
po koplyčia Marijampolės (Kapsuko) 
bažnyčioje — ir nauja mūsų šventė, lie
pos 12-toji, palaimintojo Jurgio diena

Lygiai diena dienon metams nuo 
beatifikacijos prabėgus, 1988 metų 
birželio 28 dieną, Lietuvos Bažnyčiai 
ir mūsų tautai buvo suteikta kardino
lo garbė, ir pats šventasis Tėvas, įvesda-

Tikinčiųjų, minia su Lietuvos vyskupais prie Marijampolės šventovės 1987 m. liepos 12 dieną 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaimintuoju paskelbimo iškilmėse. Nuotrauka gauta iš Lietuvos

mas lietuvį vyskupą į kardinolų kolegi- 
ją, pasakė: “Priimkite tai kaip Marijos 
Metų dovaną“.

Tuo pat metu, 1988 m. vasarą, Šven
tojo Tėvo meilė Marijai ir jos žemeūLie
tuvai davė dar dvi mielas dovanas: Piva
šiūnų šventovės Dzūkijoje garbingasis 
Dievo Motinos paveikslas buvo papuoš
tas popiežiniu vainiku o Žemaičių Kal
varijos bažnyčia pagerbta bazilikos titu
lu.

Pagaliau šio rudens pradžioje džiu
gus įvykis Tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje: į pirmą kursą po daugelio me
tų pirmąkart sugebėjome priimti visus 
45 kandidatus, kuriuos laikėme tinka
mais pradėti dvasines studijas. Tuo bū
du dvasininkijos atžalynas, prieš 23 
metus turėjęs 23 klierikus, jau turi 146 
auklėtinius.

Ir tik Marijos metais Vilniaus vysku
pas tremtinys pirmąkart po 33-ejų vys
kupystės metų nuvyksta į Romą ir ten 
kartu su Šventuoju Tėvu ir keliais kitais 
lietuviais vyskupais konsekruoja vysku
pu plačiai žinoma pasaulyje lietuvį, arti
mą popiežiaus bendradarbį, skiriamą 
naujoms atsakingoms pareigoms prela
tą Audrį Bačkį.

Marijos metuose mums paskelbta su
grąžinimas pačių brangiausių mūsų 
krašto šventovių: Sv. Kazimiero bažny
čios ir Vilniaus katedros.

Marijos metų vaisiai pasirodo ir tuo, 
kaip džiugiai ir drąsiai dešimtys tūkstan
čiu maidininkų dalyvauja Marijos metų 
iškilmėse, šventovių atlaiduose, kaip 
keičiasi spaudos ir įvairių kultūros sri
čių atmosfera religijos naudai.

II Gaivūs atsinaujinimo vėjai
Kai palyginame, kuo mes alsuojame, 

ką kalbame ir giedame, kas spaudos 
puslapiuose atskleidžiama šiandien, su 
tuo, kas buvo prieš metus ir net prieš 
pusmetį, mes nebeatpažįstame savo ap- 
inkos ir savęs. Tarytum viskas kaip bu

vę, bet mes nebetokie Iškyla aikštėn 
kruvinos šimtų tūkstančių likimų žaiz
dos ir girdime, kaip į nežinią vežamų, j 
bekraštę tundrą ir ledines jūras nusvies
tų mūsų tėvų ir broiių, motinų ir sesių 
dvasią palaikė vienintelis dalykas - tikė
jimas Dievu. Kur tik susitiko brolis mū
sų tremtinių, greit atsirado gegužinės 
pamaldos, greit suskambėjo “Sveika 
Marija, Motina Dievo“, “Marija, Marija“ 
ir kėlė jos į dangų skundą, liejo į širdį 
viltį, jog užtats prieš Aukščiausią tą 
žmogų menkiausią ir Tėvyne brangiau
sią — toji kuri viską gaii pas Dievą. Po 
daugybės skriaudų ir pažeminimo me
tų ateina pirmieji ženklai, kad teisybė 
ne amžinai tylėti pasmerkta, kad ir Lie
tuva atsibus dar kada, nes Kryžius gy
vatą žadėjo ir nuo amžių nėra girdėta, 
kad maloningoji Mergelė Marija, Nuliū
dusiųjų guodėja, būtų apleidusi bent
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vieną, kas bėga prie jos ir šaukėsi josios 
pagalbos.

Marijos užtarimas guodė nelaimių iš 
tiktuosius ir įkvėpė pasitikėjimo bei 
drąsos nepalūžti išlikti žmogumi šim
tai tūkstančių musu krašto žmonių viso
se baisybėse nepaliovė tikėti, jog be 
Dievo valios jiems plaukas nekris. "Jei 
priėmėme gera iš Dievo rankos, kodėl 
neturėtume ir bloga pakęsti? ". (Jobo 
2,10;.

Jeigu mūsų tėvai, seneliai, broliai ir 
mes patys priėmėme baisybes kaip Die
vo leistas nors ir žmonių siųstas, (per 
žmones ateinančius) tai kodėl šiandien 
turėtume manyti, jog laisvės prošvaistės, 
suplevėsavusios šventos mums spalvos, 
suskambėję garbingi mums posmai, pa 
garba ir bent šioks toks atpildas nu
skriaustiesiems ir žuvusiųjų atminimui 
- jog visa tai ne iš Dievo rankos, ne iš 
Marijos meilės, ne iš mūsų ir pasaulio 
maidų? .

Gaivūs atsinaujinimo vėjai kada gi pa
dvelkė ir kur? Marijos metais, Marijai 
paaukotuose kraštuose. Taip. Ne veltui 
visas katalikų pasaulis Marijos metais 
meldėsi popiežiaus Jono-Pauiiaus žo
džiais: "Tau Marija, Išganytojo Motina, 
ypatingai pavedame tas tautas, kurios 
šiais Tavo metais švenčia šešių šimtų 
metų ir tūkstantmečio sukaktis nuo 
Evangelijos priėmimo, o visa jų istorija 
yra nužymėta pamJdumu į Tave..." Še
ši šimtai metų — tai Lietuva. Tūkstant
metis - Ukraina, Baltarusija Rusija...

(bus daugiau)

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

(Washiggtonas, 1988 gruodžio 16. 
LIC) Gruodžio 8 d. JAV vyriausybė 
Washingtone paminėjo Žmogaus teisių 
dieną ir Suvienytųjų Nacijų Organizaci
jos Visuotinos žmogaus teisių deklara
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cijos keturiasdešimtmetį. Suruoštose iš
kilmėse dalyvavo ir lietuviai, praneša 
Lietuviu Informacijos Centras, jų tarpe 
nepriklausomos Lietuvon diplomatinės 
tarnybos šefas dr. Stasys Bačkis Gintė 
Damušytė ir Viktoras Nakao iš Lietu
vių Informacijos Centro, dr. Jonas Ge
nys iš ALTo, Izabelė La u č kaitė-H owes 
iš BALFo, Ginta Palubinskaitė iš Jung
tinio Amerikos Baltų komiteto ir Mar
garita Samaitienė iš ELTos. Dalyvavo 
ir garbės svečių iš užsienio, jų tarpe du 
vilniečiai - Sąjūdžio Žinių redaktorius 
Arūnas Degutis ir dailininkas Aleksan
dras Šepkus.

Rytmetinėjepžmogaus teisių konfe
rencijoje JAV Valstybės departamente 
kalbėjo ambasadorius Richard Schifter, 
vicesekretorius Žmogaus teisių ir huma
nitariniams reikalams; ambasadorius 
Rochard S. Williamson, vicesekretorius 
Tarptautiniu organizacijų reikalams ir 
ambasadorius John C. Whitehead, JAV 
Valstybės departamento sekretoriaus 
pavaduotojas.

Kalbėdamas į susirinkusius, t.y. j pus
antro šimto kviestus nevaidinių organi
zacijų atstovus ir užsienio svečius. Schif- 
teris teigė, kad valdžios, tebepažeidžian- 
čros žmogaus teises, bent atsižvelgia j 
neigiamas reakcijas, kurias jų veiksmai 
gali sukelti. Anot Schifterio, ne kertą 
Maskvoje susitikusiam su žmogaus tei
sių gynėjais iš Lietuvos, pasaulio sąmo - 
ningumaS žmogaus teisių klausimais 
priverčia valdžias skaitytis su savo 
veiksmų galimom pasekmėm.

Williamsonas, iškeldamas tautos ap
sisprendimo teisės svarbą, išdėstė skir
tingas šios teisės sąvokas. "Didesnė pa
saulio dalis žiūri į tautos apsisprendimo 
teisę kaip į vienkartinį veiksmą, kuris 
baigiasi kraštui guvus politinę nepriklau
somybe. Reikaias tariamai išsisprendžia, 
kai kolonisto vėliava nuleidžiama ir vie-
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tiniai perima valdžią. Bet JAV bes žiūri 
į tautos apsisprendimo teisę kaip j besi 
vystant procesą, kuris nevisuda turi ap 
imti po įtinę nepriklausomybę... Mūsų 
nuomone, tikras tautos apsisprendimas 
ateina is’ individų, reguliariai ir periodiš 
kai įgyvendinančių žmogaus teises, 
ypač teisę išrinkti savo valdžia. Kitdp 
Sakant, tautos apsisprendimo teisės es
mė pasireiškia tikrais ir periodiniais rin 
kimus, kurie atspindi liaudies valią".

Apžvelgdamas žmogaus teisių padėti 
pasaulyje, ambasadorius Whitehead 
džiaugėsi JAV vyriausybės laimėjimais 
per pastaruosius 8 metus, pridurdamas, j 
kad "darbai" kurie mūsų dabar laukia 
tam tikra prasme yra didesni už tuos, 
kuriuos jau nugalėjome. Kaip pvz., kaip 
turėtumėm reaguoti į... augantį judėji 
mą už autonomiją Pabaltijo kraštuose 
kituose nerusiškuuse Sovietų Sąjungos 
respublikose? "

Sis klausimas buvo ypač aktyviai 
gvildenamas diskusijose, kurios metu 
dominavo Pabaltijo tautų tematika. 
Pvz., estas iš Baltų Laisvės Lygos už 
klausė ar JAV žada ryžtingiau kelti Pa- Į 
baltijo klausimą Jungtinėse Tautose. 
Schifteris atsakė, kad jau kelis kartus 
iškėlė. Nakas teiravosi ar Pabaltijo 
klausimas buvo diskutuotas Reagano 
Gorbachevo pasimatymo metu New 
Yorke. Atsakymas buvo neigiamas.

Po konferencijos, svečiai buvo pavai 
šinti priėmimo salėje. Priėmimo metu 
visa eilė Valstybės departamento parei
gūnų bei Lietuva besirūpinančių nevai 
dinių organizacijų darbuotojai turėjo 
progos susipažinti su svečiais iš Lietu 
vos. Salėje mirgėte mirgėjo Sąjūdžio 
sagtimis apdovanoti konferencijos daiy 
via i.

TRUMPAI IS VISUR

Šv. Onos ligoninė Čikagoje dėl finan 
sinių sunkumų užsidarė >Tai jau dešim
ta ligoninė paskutiniu laikotarpiu užsi j 
dariusi Čikagoje dėl lėšų stokos.

I

■ 

■

í ■

Čekoslovakijos kardinolas Frantisek ? 
Tomasek pareiškė, kad po 40 komunis 
tinio valdymo metų jaučiamas Dievo h 
gesys kaip darbininkijoje, taip ir tarp 
inteligentų bei jaunimo. Tikinčiųjų 
skaičius ir jų prisirišimas prie religijos 
auga. Tai kardinolas pareiškė pasikalbę-, 
jime su Milano laikraščio redakcijos 
atstovu. Čekoslovakijos Bažnyčia turi 
geras viltis ateičiai -- kalbėjo kardino
las. - ,, , - ----- ~



MR. 5(2090/ 1989.11.2 MUSŲ LI ETUVA 3

TAUTA APGADINTA, BET NESU
GADINTA ..

Lietuvos kardinolas VINCENTAS 
SLADKEVIČIUS atsako į dvisavaiti
nio žurnalo "Švyturys" klausimus 
1988 m. 19 nr. Žurnalo leidėjas — 
Lietuvos komunistų partjjos centro 
komiteto leidykla. Tai bene pirmai 
toks drąsus ir atviras kardinolo pasisa
kymas, kuri is’drįso spaudinti komunis- 
Jnis laikraštis, turintis 165.000 tiražą. 
Čia spausdinama didžioji dalis minėto 
pasisakymo.

(Tęsinys iš pereito numerio)

ŽURNALISTAS. KJp vertinate 
bažnyčios ir valdžios atstovų santy
kius. Ar tai atsiliepia tikinčiųjų inte- 
■ osams. Ir ką reikėtų daryti, kad šie 
mintyki ai labiau pasitarnautų visuome
nės gerovei?

KARDINOLAS. Apie praeitį as’ pa
sakysiu as’triausiais, bet labiausiai tM 
vaizdą atitinkančiais žodžiais. Tik ar 
išdrįsite tokią skaudžią ir rūsčią tiesą 
spausdinti. Praeityje buvusių valdžios 
itstovų ir Bažnyčios Santykių negali
ma pavadinti santykiais Tai buvo tik 
katės žaidimas su Sjvo auka: stengtasi 
kuo išradingiau pažaisti, kartais nuduo
dant, kad netykojama bet su kiekvie
nu reikšmingu aukos pajudėjimu vis 
sk. udžiau suieidžiami nagai.

Taip kalbu, kad daug skriaudos ne
pelnytai patyriau. Buvo tokia skaudūs 
•aikai, kad kiekvieną svarbesnį žingsnį 
reikėję su valdžia suderinti. Arkivysku
pas Te filis Matulionis,, kai gavo pa
skyrimą iš Vatikano, mane konsekravo 
į vyskupus 1957 metų gruodžio 15-o- 
sios naktį savo koplyčioje. Girdime kar
tais priekaištų, kad visa tai įvyko nesu
derinus su valdžia. Bet iš tiesų buvo 
bandyta derinti, tačiau arkivyskupas T. 
Matulionis jokio aysakymo iš Valdžios 
nesulaukė. Gal nebuvau aš jiems paran
kus būti vyskupu. Todėl ir teko neofi
cialiu būdu mane konsekruoti. Paskui 
su arkivyskupu nuvažiavom pas Religijų 
reikalų įgaliotinį pranešti apie įvykusį 
faktq. Vietoj pasveikinimo pirmi žodžiai 
buvo: "Aš tokius prachvostus sutvarky
siu". Ir netrukus atėjo parėdymas — 
arkivyskupą T. Matulionį išsiuntė j Še
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duvą, mane - į Nemunėlio Radviliškį. 
17 metų pragyvenau mažyčiame zakris
tijono kambarėlyje, kur tilpo tik sofu
tė ir pusė apskrito stalo. Paskui leido 
įsi kelt į Pabiržę. Bet ne buitis pati 
skaudulys, o dvasinė skriauda požiūry
je į mane. Čia tu J prisistatė kulto rei
kalų įgaliotinis ir, mane pasikvietęs j 
apylinkės tarybą, paskelbė man drau
dimu išvažiuoti į Kaišiadorių vyskupiją, 
į Kauno miestą ir į Šeduvą.

Taigi iš to matyt, kad santykiai su 
valdžios atstovais buvo įtempti. Mums 
net nurodydavo, kur gyventi. Kleboni
jos nusavintos, bažnyčios n.ucionakituo
tos, tarsi mums tik pasimelsti L’nuo- 
muojamos. Kas buvo tikrasis šeiminin
kas? Tik ne ILudis. Liaudis kitaip bū
tų sprendusi. Ir dar didelius mokesčius 
mokėjom. Pavyzdžiui, visi už eiektrą 
mokėdavo po 4 kapeikas už kilovatą, 
bažnyčia - po 25.

Kad bažnyčios ir Valdžios atstovų san
tykiai pasitarnautų visuomenės gerovei, 
reikia, kad Bažnyčia galėtų egzistuoti 
kaip savarankiškai besitvarkanti institu
cija, be komanditinio ateistų diktato.

Dabar vykstantys visuomenės gyveni
mo pasikeitimai kviečia mus naujaip pa
žvelgti į savo vietą šiandieninėje tautos 
istorijoje. Per kelis mėnesius nukrito 
daug žodžio varžtų, buvo atšaukta dau
gelis tabu. Pasirodė, jjg nėra tiesa, kad 
visuomenė bemaž ištisai tapusi ateistiš- 
ka ir kad krikščioniškosios vertybės jai 
nebereikalingos.

Per porą pastarųjų metų kai kurie 
žymūs kitų tarybinių respublikų kul
tūros darbininkai, o per šiuos — ir mū
sų respublikos žymūs kūrėjai garsiai pra
bilo apie religinio tikėjimo reikšmę tau
tos dvasiai, jos moralei. Jau yra viešai 
pripažinta, kad labai sužalojo mūsų 
tautos sielą ne tik priverstinė žemės 
ūkio kolektyvizacija, urbanizacija, bet 
ir beatodairiška ateizacija. Buvo suža
lotos žmonių sąžinės, kai jie turėjo 
kalbėti ne tai, kq manė, ir daryti ne 
tai, ką sakė. Dėkui Dievui, šviesaus 
proto asmenybės suprato ir iš aukš
čiausių tribūnų ištarė:"Šitaip toliau 
gyventi negalime, nenorime".

ŽURNALISTAS. Viešai pripažinta, 

kad administracinis komandinis musų 
šalies gyvenimo laikotarpis, prasidėjęs 
Stalino asmens kultu, palietė bene vi
sas gyvenimo sferas. Kukiu būdu tai 
atsiliepė bažnyčios reikalams, tikin
čiųjų interesams?

KARDINOLAS. Kelis dešimtmečius 
tikintieji buvo išstumti iš viešo gyveni
mo, apriboti bažnyčios sienomis, šven
toriaus bei kapinių ribomis. Diktato
riaus asmens kulto laikais Bažnyčia 
kentėjo. Buvo suimti ir įkalinti kas 
trečias Lietuvos kunigas ir 4 iš 5 vys
kupų, uždaryta nemažai bažnyčių. 
Vilniuje uždarytos Katedra, Jokūbo, 
Kotrynos bažnyčios, Kaune - Įgubs 
bažnyčia, o Prisikėlimo bažnyčia pa
versta fabriku. Bet didžiausias tikin
čiųjų jausmų įžeidimas — gražiausią 
architektūros paminklą švento Kazi
miero bažnyčią paversti ateistų muzie
jumi Kiek gražiausių bažnyčių apleista, 
paversta sandėliais, išvaikyti vienuoly
nai, konfiskuotos vienuolynų ir semi
narijų bibliotekos. Bažnyčia skaudžiai 
kentėjo, bet ji liko vienintelė visoje 
šalyje institucija, negarbinusi diktato
riaus.

Per atoslūgį po diktatoriaus mirties 
daug gyvų likusių nukentėjusiųjų su
grįžo į Tėvynę, bet ir vėl buvo uždary
ta bažnyčių, naikinami pakelių kryžiai, 
koplytėlės, šventi ir meno kūriniai, gra
sinimais nuo altorių nuvaryti vaikai ir 
jaunimas, o tam pasipriešinęs Vilniaus 
vyskupas Julijonas Steponavičius iš
tremtas į Žagarę ir iki šiol negrąžintas 
į pareigas.

Stagnacijos laikais ir Bažnyčiai steng
tasi primesti sustingimą. Per v^dinarnė
ję dvasininkų registraciją ir kitus kana
lus valdininkai rūpinosi, kad į svarbes
nes bažnytines vietas patektų kuo dau
giau kunigų, kurie palaikys šVarLs baž
nyčių sienas, bet nesigrums už sielų 
švarumą. Trys kunigai buvo nubausti 
laisvės atėmimu už vaikų k..tekiz3vim4, 
kiti trys — už tai, kad "par anksti" 
pradėjo viešumo erą. Stagnacija per ket
virtį amžiaus suleido gilias šaknis, ir 
šiuo metu kai kurie Religijų reikalų 
tvarkymo vaidininkai mūsų respubliko
je sunkiai persiorientuoja į dialog^ su 
Bažnyčia, tebenori diktuoti bet admi
nistruoti. Ir dėl to daugelis Bažnyčios 
darbininkų dar netiki persitvarkymo 
rimtumu.

(Bus daugiau/
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3 Y V A S I S JONAS BOSKAS

( I ęsinys is praėjusio numerio/ 
Kunigas Boskas- 
charizminė asmenybė

Šventasis kunigas Boskas nuo pat 
vaikystės buvo Dievo ir Švenčiausios 
Mergelės Marijos apdovanotas Švento
sios Dvasios charizminėmis dovanomis. 
Tai buvo pranašingi sapnai, stebuklai, 
š rdies paslapčių skaitymas, bi lokacija, 
ievitucijos reiškiniai, regima dangaus 
gsoba sunkiomis valandomis. Kunigas 
Boskas buvo tikras VAIKŠČIOJANTIS 
STEBUKLAS. Dėl visų tų dalykų, pa
vyzdžiui Prancūzijoje, jam teko patirti 
asmeninių nemalonumų...

Kartą prikėlė mirusį. Neabejotini 
yra kaštonų, Eucharistijos komunikam 
tu padauginimai. Vaikai giliai maukšlin- 
davosi kepurę ant kaktos, kad kun. 
Boskas nematytų jų minčių. Sunkią va
landa Dangus atsiuntė gynėję — nuosta
bų šunį Pilkį. Ne kartę Jonas Boskas 
yra išpranašavęs savo auklėtinių mirtį.

Kai vienas iš artimųjų pasigėrėjo kun. 
Bosko turima stebuklų galia, pasakė:

- Ne aš, o Marija daro stebuklus... 
Jei gautum stebuklų galią, tuojau prašy
tum Dievą, kad ją atimtų.

Visas tas dovanas šv. kun. Boskas 
naudoja tik sielų gerovei. Jo gyvenimo 
sukis buvo: "Da mihi animas caetera 
toile" (Duok sielų, o visa kita gali pasi
imti).

Kun. Boskas turėjo dovaną kitus gy
dyti,rbet niekada sau ja nesinaudojo, 
niekada sau neprašė sveikatos.

Kresnas, nedidelio ūgio, judrus, iš 
oažiūros tvirtas, nebuvo stiprios sveika
tos. Atrodė kitaip — Dangaus jėga. Tik 
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po mirties paaiškėjo kokios ligos jj bu
vo kamavusios. Nuo pat kunigystės pra
džios buvo dažni kraujoplūdžiai. Būda? 
mas 43 metų, dėi akių uždegimo neteko 
dešinės akies regėjimo. Nuo 46 metų 
kankino kojų traukuliai, nepaprastai var
gino vienų išsiplėtimas. Labai dažnai 
kankindavo skaudi migrena, nemiga, su
trinkantis širdies ritmas, blogas virškini
mas, odos uždegimas - viso kūno egze
ma... Nepaisant to, visada būdavo links
mas judrus, lyg būtų sveikas.

Saleziečių askezė
šventasis kunigas Boskas nepaliko 

asketikos vadovėlio. Buvo ištikimas 
Svč. Mergelės Marijos ir šv. Pranciškaus 
Salezo mokinys. Griežtas sau, švelnus 
kitiems. Vis dėlto iš savųjų reikalavo, 
kad būtų pasiruošę iškęsti karštį ir šaltį, 
badą ir troškulį, nuovargį ir panieką, jei 
tik tuo galima pasitarnauti Dievo garbei, 
artimo labui. Labai vertino darbą. Saky
davo: "Jei salezietis mirtų dirbdamas, 
tai didžiulė garbė visai kongregacijai". 
Nuolat saviesiems primindavo neturto 
dorybę: "Jei tapsite turtingi, Dievo Ap
vaizda nusigręš nuo jūsų". Ypač verti
no skaistumo dorybę. Sakydavo, kad 
pranciškonams būdingas neturtą^, jėzui
tams - klusnumas, o saleziečiams ne
turtas, klusnumas ir ypač skaistumas.

Salezietiškosios askezės kryptis: dar
bas, malda, pasitikėjimas Dievo Apvaiz 
da, ypatingas pamaldumas Švč. Merge
lei Marijai, dažna išpažintis ir komunija.

Atmetamos aštriosios gamtinės aske
zės priemonės, visa askezė remiama mei
le. Nepaneigiant kontempliacijos, tvir
tai kojomis stovėti ant žemės ir ranko
mis kabintis į dangų. Salezietiškoii as-

i Kun. Boskas kelionės aprangoj į Paryžių
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kezė neleidžia išsiskirti iš kitų, atmeta 
saldų sentimentalizmą, o propaguoja 
meilingumą, linksmumą, draugiškumą 
ir pasiaukojimą.

Šv. Jono Bosko auklybos 
metodas

šv. kun. Bosko auklybos sistena yra 
vadinama SAUGOJAMOJI (PREVEN- 
TYVINÉ) SISTEMA.

1886 metais vienas kunigų seminari
jos rektorius, aplankęs šventąjį, paklau
sė:

— Gal galėtumėt glaustai paaiškinti, 
koks yra jūsų auklybos metodas.

Šv. kun. Boskas atsakė:
- Norite, kad Jums išdėstyčiau savo 

metodą? Bet kad aš pats nežinau...
Šv. kun. Boskas negalėjo glaustai at

sakyti ir išdėstyti tai, ko jis išmoko iš 
Viešpaties, žvelgdamas į laiko dvasią.

Kai auklėtojui iškildavo kokia prob
lema, buvo sakoma: "Daryk,kaip daro 
kum Boskas".

Jauniems auklėtojams šv. kun. Bos
kas patardavo mokytis iš vyresniųjų, 
bet paprastai mesdavo juos į vandenį, 
kad patys išmoktų plaukti.

Visa šv. kun. Bosko aukiyba parem
ta meile, pasitikėjimu, o ne bausmėmis 
ar grasinimais. Šventadienių oratorijų 
tikslas buvo mokyti ir auklėti vaikus 
žaidžiant. Kad maldingumas — maldos 
ir giesmės — neįkyrėtų, visa buvo paįvai
rinama žaidimais, ekskursijomis, meno 
renginiais. Saugojimo sistemos mintis 
yra LAIKYTI VAIKUS VYRESNIU 
JŲ AKIVAIZDOJE, KAD NENUSIDĖ
TU, NUSIKRATYTU BLOGAIS ĮPRO
ČIAIS,

šv, kun, Boskas sakydavo, kad auk
lėjimas pasieks tiksią, jei ne tik auklė- 4 
tojas mylės vaikus, bet ir vaikai žinos, 
kad jis juos myli. Tada vaikai taps 
"lankstūs kaip nosinaitės".

Vien tik prigimtinės priemonės dar 
nepadaro viso darbo vaisingo, šv. kun. 
Boskas propagavo gyvenimišką maldą, 
dažną išpažintį, dažną šv, komuniją, 
rožančių ir TRIS SVEIKA MARIJA.

Būdingos šv. kun. Jono Bosko prie* 
monės buvo dar ir šios: mėnesinis pasi
rengimas laimingai mirčiai, vakarinis 
žodis "Labanakt", kuris užbaigdavo



t .

NR. 5 (2090) 1989JL2

dieną ir paruošdavo auklėtinius naujai 
geresnei dienai.

Sv, kun. Jono Bosko išugdytas auk- ■ 
lėtojas, apsiginklavęs tomis pačiomis 
priemonėmis kaip ir kun. Boskas, tam
pa tarsi magnetu, kuris auklėtinius trau
kia prie savęs ir gali lengvai padovanoti 
Dangui. ,

Sv. kun. Boskas vertino mokslą. Jis 
pats buvo humanitariniu mokslų mėgę1 
jas. Mokėjo hebrajų ir graikų kJbas. 
Rašė apologetinėmis ir istorinėmis te
momis, propagavo katekizmo dėstymą 
vaikams ir suaugusiems.

Gyvasis Boskas šiandien
Sv. kun. Jonas Melchioras Boskas 

mirė prieš 100 metų, bet liko gyvas vi-, 
soje besitęsiančioje boskiškoje veikloje.

Kas nežino šventojo kunigo Bosko? .
Salezietišjeąją šeimą sudaro dvasinin

kai (kardinolai, vyskupai, kunigai; ir 
broliai koadjutoriai; iš viso jų priskJ- 
toma apie 18 000. Jie darbuojasi 75 
šalyse. Marijos Krikščionių Pagalbos 
dukterų yra taip pat apie 18.000. Jos 
darbuojasi 60 šalių. Be to yra 555 gru
pės vad. savanorių, vienuoliškai gyve
nančių pasaulyje.

Salezietiškajai kun. Bosko šeimai pri
klauso iš tos pačios šaknies kilusios 
naujos šakos; Oblatai, oblatės, orionis- 
tai; septyni institutai Lotynų Ameriko
je, šeši Tolimuosiuose Rytuose, iš viso 
apie tris tūkstančius asmenų (360 ku
nigų, 2000 seserų, 750 pasauliečių;

Visi iš vieno medžio, iš šventom ku
nigo Bosko širdies. O kas suskaitys * 
milijonus bendradarbių...

S v, Jonas Boskas 
Lietuvoje
Sv. kun. Jono Bosko gerbėjų ir jo 

veiklos talkininkų yra Lietuvoje kone 
visose parapijose, Vienas iš didžiųjų 
iv. Bosko propaguotojų Lietuvoje bu
vo didelio šventumo kunigas Antanas 
Skeltys, Būrelis Lietuvių misionierių
dabar darbuojasi Europoje, Amerikoje, 
Afrikoje. Sv. kun, Jono Bosko gerbėjų 
vis daugėja Lietuvoje. Tas didysis Dan
gaus magnetas ypač traukia jaunimą. 
Sv. kun. Jono Bosko socialinės pažiū
ros Ir sėkminga auklėjimo sistema ran
da Ws daugiau sekėjų. . ____ _
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KOKIA TU MŪSŲ KOVU IŠDAVA?
Lietuva tai yra žemės plotas prie 

Balti j js jūros krantu, kurs pagarsėjo iš
plautu gintaru ant Kuršių Neringos ko
pų. Lietuva tai yra vienas iš Europos 
kraštų, kuris kovojo nuo senų laikų su 
savo kaimynais. Tai yra kraštas, kurį 
kiekvienas pasaulyje gyvas lietuvis my
li ir gina nuo priešų. Lietuva yra lietu
vių tautos karžygiai, kunigaikščiai ir 
jos kūrėjai. Lietuva yra lietuvis partiza
nas, kuris kovojo, kad išauštų laisvės 
rytojus.

Lietuva dar yra kiekvienas lietuvis, 
kuris moka ir vartoja lietuvių kalbą. 
Kiekvienas knygos autorius, kuris rašė 
lietuvišką žodį. Lietuva tai liaudies dai
na ir tautinis šūkis, kuris išreiškia protė
vių džiaugsmą, dvasią ir meilę savo tau
tai. Lietuva yra lietuviška tautodailė ir 
menas su Rūpintojėliais lietuviškose so
dybose.

Lietuva šiandien yra kaip ant laužo 
uždėta auka tiktai trūksta tą laužą už
degti. Ji neieško aklos mirties, o trokš
ta kaip ir kitos tautos gyventi; gerai ją 
supras tik tas kas širdyje nešioja tėvynės 
meilę, o su tokia meiie turi būti surišti 
visi mūsų žygiai. Lietuvą mylintis lietu
vis nepadarys nieko, kad būtų nesuderi
nama su lietuvio garbės pajautimu.

Dėl tėvynės meilės tada kovojome ir 
dėl visų kitų tautų laisvės. Kai dėl mūsų, 
tai toje kovoje esame viena iš labiausiai 
nukentėjusių tautų; ateityje mus laukia 
naujos aukos ir pastangos. Taigi pilnai 
esame užsitarnavę prieglobščio kitų tau
tų pastogėje, drauge su tų kraštų laisvai 
gyvenančiais piliečiais.

Kovojome tada ne tik už savo, bet 
kartu ir už kitų Europos tautų gerovę
ir laisvę. Už šito mūsų ir kaimyninių 
tautų mūro Europa kūrė Michael An
gelų, Rafaeiių, Leonardo da Vinči kul
tūrą, tuo tarpu kai mūsų laukuose, kie
muose ir kaimuose tai kultūrai išsaugo
ti buvo liejamas geriausių mūsų sūnų

jis

Tas taktas, kad Lietuvoje beveik vi
sose bažnyčiose rasime šventojo Jono 
Bosko paveikslą ar statulą, rodo, kad 

gyvas ir Lietuvoje.
Kun. Krizantas Juknevičius

1 Kaunas)
X-

. . . JB. -

kraujas ir mūsų motinų ašaros.
Neperdėtai galima pasakyti, jei iki 

šios dienos senoji ir aukščiausioji Eu
ropos kultūra nėra žuvusi, tai'ar netu
ri ji būti dėkinga taip pat mūsų tautas 
sūnų pastangoms, kurios istorijo£?bėgy- 
je prisidėjo prie įvairiausių barbarų už
plūdimo sulaikymo.

Žinokite, kad lietuvių tautos ir jos di
džiųjų vadų dėka praeityje Europa beli
ko visiškai kryžiuočių pavergta. Jei pa 
šaulio galybių sutelktomis jėgomis pavy
ko nugalėti ir šių laikų žiaurus priešas, 
tai mūsų protėvių pralietas kraujas, ar 
tai prie Grunwaldo, ar tai kituose kovos 
laukuose, per ištisus šimtmečius praeity
je prisidėjo prie to priešo susilpninimo, 
neleido jam išaugti iki galybės, kuri galė
tų nugalėti pasaulį.

Karui pasibaigus turėjo sekti taikos 
laikotarpis. Tos taikos pasaulyje deja ne
buvo. Ir nieks negali mums primesti,kad 
kovojome prieš demokratinį pasaulį. Ko
vojome tik, kiek išmanydami, su mūsų 
laisvės priešais. Tauta mylinti tėvynę dėl 
jos deda viską. O kokia tų mūsų kovų iš 
d ava?

Lietuviai, prisiminkite mėlynųjų Ne
muno, Neries, Šešupės vandenų, ginta
rais berenčius, smaragdais besikuriančiu 
Baltijos jūros bangų. To krašto, kur ūžia, 
šlama tamsūs miškai, kur platūs lygūs 
artojų laukai lyg jūra banguoja geltonom 
prinokusio m varpom.

Neužmirškite, kad esate Didžiųjų Ge
diminų, Vytautų ainiai. Prisiminkite savo 
istorijos ir kultūros galybę praeityje ir ži
nokite, kad mūsų istorijos lapai toli gražu 
nepasibaigę, ir kad pajėgsime sukurti dar 
daug ateityje.

Vyturys

JUOKAI
Rita: — Būtų buvę gerai gyventi 

prieš tūkstantį metų. %
Marytė: — Kodėl?
Rita: — Tik pagalvok, kokios trum

pos būtų istorijos pamokos.
Jonas: - Ar pats pagavai tas visas 

žuvis?
Antanas: - Ne. Man sliekas padėjo.

Mokytoja: — Rūta, kodėl taip ilgai 
rašomą lentą valai?

Rūta: -- Tai kad juo daugiau valau, 
ji vis juodesnė darosi

— Nuo kada esi partijoj?
— Daug metų, drauge komisare.
— Ir tavo tėvas?
— Taip, ir mano senelis, ir prosenelis, 

visi buvo partijos nariai.
— Klausyk, meluoji. Tais laikais dar 

nebuvo kompartijos.
— Bet tai nesudaro gi jokio skirtumo, 

— atsakė čigonė. — Mūsų giminė visą 
laiką vogė.
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KAIP MOKYTI VAIKUS LIETUVIU 
KALBOS?

Psichologo ir lingvisto dr. Algio Norvilo 
tyrinėjimai ir siūlymai tėvams, mokyk
loms, organizacijoms, stovykloms

LIETUVIU KALBA IŠEIVIJOJE
Pirmiausia pažiūrėkime į gimtosios 

kalbos įsisavinimo klausimą išeivijos są
lygose. Šis klausimas, kaip vaikams ge
riausiai perduoti gimtąją kalbą esant ki
tai aplinkos kalbai, yra susilaukęs nema
žai dėmesio. Lenore Arnberg (1979) pa
teikia vieną naujausių įvairių kalbu mo
kymo būdu santrauką. Čia aptariami ke
turi būdai.

a. Kalbų maišymas
Kalbos maišomos, kai tėvai kreipiasi 

į kūdikį ar vaiką vis kitokia kalba. Be 
abejonės čia gali būti įvairiu maišymo 
laipsniu- Štai gal kraštutinis pavyzdys; 
mama kreipiasi į kūdikį: "Johny, you 
slept so long, you must be hungry. 
Leisk pataisyti tavo pagalvę. Now, now, 
no reason to cry. Tuoj paimsiu".

Šis būdas pasižymi lankstumu, bet 
yra pats neveiksmingiausias perteikti 
mažumos kalbai. Vaikas kuria savo kal
bą iš jam duotų pavyzdžių. Užtat svar
bu vaikui duoti pastovių pavyzdžių, 
kad galėtų įsisavinti vienos ar kitos kal
bos taisukles ir jas vartoti. Maišymas ne
leidžia įsisavinti kalbos. Kai stinga pa
vyzdžių vartojamos kalbos, vaikui sun
ku tą kalbą kurti. Pagaliau vaikas nusi
gręžia į stipresniąją aplinkos kalbą, nes 
iš ten daugiausia ateina jam pavyzdžių 
ir pagal juos jis kuria savo kalbą. Dr. 
Norvilo manymu, tai dažniausiai pasi
taikanti, nors tikriausiai nesąmoningai 
pasirinkta kalbos perteikimo forma mū
sų jaunesniųjų šeimų tarpe.

b. Pradžioje viena, vėliau 
kita kalba

Praktikuojant šį būdą, tėvas su vaiku 
pvz. pirmus ketverius metus be išimties 
kalbėtų vien lietuviškai ir tada staiga 
ereitų į anglų kalbą. Galima būtų klaus

ti, kad kiek šis būdas yra praktiškas. 
Dr. Norvilui atrodo, šis būdas nėra nei 
gyvenimiškas,'.nei praktiškas.

Aarnberg iškelia ir kitą labai įdomų 
klausimą: ar kartais šitoks staigus kal
bos pakeitimas negali vaikui būti trau- 
matiškas? Ji pateikia tokį pavyzdį.

lietuvių kalbos akiratis mišrioje šeimo
je. Kalbsi atstovauja tik vienas asmuo
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Vienoje šeimoje vaikai visada norėda
vo užčiaupti tėvo burną, kai šis bandy
davo kalbėti angliškai, nes jiems nebu
vo įprasta su tėvu ta kalba kalbėti, ir jie 
iš jo nebepriėmė anglų kalbos. Šiuo at
veju vaikas yra tiek sutapatinęs vieną 
kalbą su tėvo asmeniu, kad šiam prašne
kus kita kalba vaikas nenori jos priimti.

c. Vienas asmuo, viena kalba
Tai klasiškas kalbų mokyrno>metodas 

mišrioje šeimoje: vienas tėvų pastoviai 
su vaiku kalba viena kalba, o kitas — ki
ta kalba. Didelis pliusas šio metodo yra 
tas, kad kalbos yra aiškiai atskirtos, ne
maišomos.

Gal didžiausias trūkumas, tai ribotas

— * A

kos (anglų) kalba. Todėl pasiekę mokyk
linį amžių vaikai jau paprastai pradeda 
vartoti tik aplinkos (anglų) kalbą. Čia 
ypač reikia ieškoti būdų praplėsti lietu
vių kalbos vartojimo erdvę. Šiuo atveju 
reikia rasti daugiau asmenų, kurie lietui 
viškai kalba ir tuo būdu praplėsti lietu
vių kalbos vartojimo pavyzdžius. Čia la
bai į talką galėtų ateiti grynai lietuviškai 
pravedami skautų arba ateitininkų susi
rinkimai, lietuviškų tautinių šokių ar 
chorelių pamokos lietuvių kalba.

Ibus daugiau/

DU KLAUSIMAI
LAIKRAŠČIO
SKAITYTOJUI:

1. AR ATNAUJINOTE

ML PRENUMERATĄ?

2. AR NETURITE GIMINIŲ

- DRAUGŲ, KURIEMS ;. f 
GALETUMÉTEY^jíj

' • ■ * ■*--

UŽSAKYTI M.L. ?



NR.5 (2090/ 1989.11.2

MŪSŲ ŽINIOS
PALANGA STOVYKLAVO 

30-TĄ KARTĄ
"Palangos" skautai ir skautės sausio 

22 — 29 d. stovyklos paskutinėms die
noms Lituanikoje iškabino visas stovyk
lų vėliavas nuo 1974 metų. Labai vaiz
džiai matėsi stovyklų pavadinimai — šį 
kartą "Lietuvos" stovykla. Savaitę išbu
vo 35, o savaitgalį prisidėjo dar 15, ne
skaitant trumpai apsilankiusių.

Anksčiau nuvykę vyresnieji pastatė 
6 palapines, o stovykla prasidėjo Mišio- 
mis bažnytėlėje, apeigomis prie vėliavų. 
Dalyviai buvo suskirstyti į 5 skiltis ir 4 
"šeimynas" — aukštaičiai, žemaičiai, vii-, 
niečiai, dzūkai. Lauke du kartus virė 
šeimomis, tomis mišriomis grupėmis 
dalyvavo skautoramoje su skautiškais 
uždaviniais, klausimais apie Lietuvą, 
spėlionėse. Skiltimis atliko stovyklos 
ruošos darbus. Vykų taškų konkursas, 
kurį laimėjo Lokiai.

Vakarinės programos buvo laužai; 
ypač šeštadienio didysis dviejų aukštų 
laužas su šūkiais ir lietuviškomis daino
mis, žaidimais. Talentų vakarą buvo 
tautinių šokių, dainų, vaidinimų, insce- 
nizacijų. Tris vakarus žiūrėjo skaidres
iš Lietuvos ir iš Jaunimo kongreso per
nai Australijoje. Vyresnieji paruošė ir 
dalyvavo Susitaikymo sakramento apei
gose koplyčioje, rūpestingai išrašydami 
maldas ir paaiškindami skaitymus. Ki
tą vakarą — naktiniai žaidimai su užda
viniais

MUSŲ L I E T U VĄ

Stovyklautojai dirbo visokius rank
darbius — kaklaraiščių žiedus, Vilniaus 
verbas, konkorėžių ir grybų darbelius. 
Pritaikė ir gilino skautiškas.žiniao signa
lizuodami Morzės abėcėle, matuodami 
nuotolius, eidami gamtos takeliu, suras
dami pasaulio šalis, sekdami susimąsty
mo takelį. Susitelkimo dieną buvo pasi
kalbėjimo rateliai apie svarbius žmones 
ir įvykius gyvenime. Visa diena skirta 
visokioms varžyboms — 'gincana" — 
nors buvo karšta diena, visi uoliai "šei
momis" lakstė, spėliojo, ieškojo įdomių 
dalykų.

Šeštadienį buvo prityrusio skauto 
įžodis. Palangos vadovei, stovyklos vir
šininkei Eugenijai Bacevičienebbuvo 
įteiktas Lietuvių skautų sąjungos "Už 
nuopelnus" ordinas, atsiųstas skaučių 
Seserijos, o Klarisė Bacevičiūtė gavo 
Gintaro vadovių mokyklos baigimo pa
žymėjimą ir ženkliuką — ji pirmoji iš 
Brazilijos šiuos lavinimo kursus užbaigė 
Stovykloje vadovavo komendantas Mar
cos Lipas, visokių ir vakarinių progra
mų vadovė Mareia Pavilonytė, talkino 
Mario Šimkūnas, Jorge Prokopas. DJ 
nas giesmes ir šokius akordeonu paly
dėjo Klaudijus Butkus, Klarisė Bacevi
čiūtė ir Marcos Lipas. Vyriausia virėja 
— Stasė Poviionienė. Stovyklos kapelio-
nu buvo kun. A. Saulaitis.

Skautai vyčiai, padėję stovyklą įreng
ti, pastatė per kelią aukštus vartus su 
užrašu 'Stovykla LIETUVA", pravedė 
naktinį žaidimą, suruošė skauto įstatų 
takelį ir laužo baigimo apeigas šeštadie
nį, o sekmadieni pravedė Krikšto sakra
mento atnaujinima šv. Mišių metu. Vy

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
paskelbimo
SUKAOIB

resnieji stovyklautojai paruošė maistą 
ir aplinką havajietiškai vakarienei — 
iuau — miškelyje.

Sekmadienį Mišiose dalyvavo ir Litua 
nikos atostogautojai. Maldas paruošė ir 
skaitymą aiškino patys stovyklautojai, 
iš anksto savo mintis mažais būreliais 
paruošę.

Visi stovyklautojai pasirašė sveikini
mo lapą kuris išsiųstas "Palangos" stei
gėjui kun. H Šulcui į Afriką, lietuvių 
skautų vadovybei, "Skautų aidui" (lie
tuvių skautų laikraščiui/, tikimasi nu-
siųsti ir į Lietuvą, kur skautai atsikuria.

Šioje stovykloje dalyvavo iš trijų že
mynų — Beatriz Bacevičiūtė su sūnumi 
Danielių iš V. Vokietijos, kun. Saulaitis 
iš S. Amerikos, ir, žinoma, sanpauliečiai 
Stovyklos dalyviai buvo vadovų kviečia
mi dalyvauti savaitinėse sueigose ir sto
vyklauti žiemos bei vasaros stovyklose 
Susimąstymo takelyje visi pasisakė no
rintys daugiau apie Lietuvą, lietuvišką 
kultūrą išmokti, tai piknikų pastogės 
sienos buvo priklijuotos plakatų apie 
lietuvius pasaulyje Lietuvos sričių pa
pročių bei meno ypatybėmis, lietuvių 
skautų papročių piešiniais, Lietuvos vė
liavų pavyzdžiais. Andrius Povilonis 
kasdien piešė stovyklos nuotykių "laik
raštėlį". Kabėjo ir pirmosioms Mišioms 
paruošti religiniai plakatai.

Žaidė ir ekologijos žaidimą, kuriame 
kiekvienas buvo koks nors žvėrelis, ieš
kąs ėsti ir atsigerti, mažesnius žvėrelius 
medžioti. Taip stovyklautojai pajuto 
gamtos dinamiką ir žaidimo pabaigoje 
įėjusio "žmogaus" galią gamtą saugoti 
ar naikinti.

Kiekvieną dieną, aišku, buvo basei
ne maudymosi Likas. Varžybų dieną 
vyko žaidimai vandenyje. Oras buvo 
gan sausas ir šiltas. Sutvarkę ir išvalę 
stovyklavietę, stovyklautojai išsiskirs
tė namo, laukdami progos vėl kartu 
skautauti sueigose ir stovyklose. Kiek
vienas stovyklautojas gavo Palangos 
gairelę, o pasižymėjusieji — kitokias 
dovanėles.

i SKAITYKITE
rengiamas 

va&ario 19, 4 v. p»
VILA ZELINOJE - SESELIŲ SALĖJE

15 VAL. MIŠIOS V.ZELINOS BAŽNYČIOJ
16 VAL. MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE

PARDUODAM®
ŽODY NAS 

DICIONÁRIO
PORTUGUÊS — LITUANO
LI T U A N O — P O R T U G U ÉS

; Kreiptis i šv. Kazimiero parapiją
I Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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W0SIT ŽINIOS
NAUJAS KRIKŠČIONIS

Sausio 29 dieną Šv. Kazimiero parapi
jos koplyčioj buvo pakrikštytas PAU
LO VICTOR, kurio tėvai Henrique Vy
tautas Lošinskas ir Vania Maria Vascon
celos Barchi, o seneliai — Amalia ir Hen? 
rique Alves Lošinskai.

Tai šių pastarųjų penktas vaikaitis. 
Krikšto apeigas atliko kun. Pranas Ga- - 
venas.

DON BOSCO ŠVENTĖ
Sv. kunigas Jonas Boskas yra visam 

pasauly pažįstamas itališku DON BOS
CO vardu. Miręs Torino mieste, Italijoj, 
1888 metų sausio 31 diena, paskelbtas 
šventuoju 1934.

Popiežius Jonas Paulius paskelbė
1988 metus ypatingais jaunimo metais; 
ir patą apsilankė Bekiuose, Don Bosco 
gimtinėj.

Don Bosco įsteigė (1859 metais; 
saleziečius. Tai pasaulinio masto orga
nizacija, kur kunigai ir broliukJ-koad- 
jutoriai pašvenčia savo gyvenimą ypač 
jaunimui, kad išaugintų "gerų krikščio
nių ir dorų piliečių". Tarpininkaujant 
šv. Marijai Domininkai Mazzarello, įstei
gė ir moterų vienuoliją — Marijos Krikš
čionių Pagalbininkės Dukteris — kurios, 
panašiai kaip saleziečiai, rūpinasi mer 
gaičių auklėjimu.

Saleziečiai ir salezietės dabar paskli
dę 95 valstybėse.

Jau pradėję 1901 metais, saleziečiai 
pilnai įsikūrė Lietuvoj 1934-taisiais. 
Karo pradžioj ten jau buvo 7 saleziečių 
namai su grynai lietuvišku personalu.
Rusų okupacija išblaškė tačiau visą vei
kimą. Ir šiandien, žvelgdami j žemėlapį, 
matom tą, kad ir nedidelį lietuvių sale
ziečių būrelį, pasklidus, ar palikus savo 
praėjimo pėdsakus, 29-iose pasaulio 
valstybėse: Lietuva, Lenkija, Prancūzi 
ja, Šveicarija, Italija, Vatikanas, Vokie
tija, Belgija, D. Britanija, Portugalija, 
Ispanija, Sibiras, Kinija, Japonija, Indi
ja, Rwanda, Macau, Zarr, Argentina, 
Čilė, Brazilija, Peru, Ekvadoras, Kolum
bija, Venezuela, Meksika, Kuba, JAV, 
Kanada.

■S!
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Išvykdami nuolatiniam apsigy
venimui į USA ir neturėdami ga
limybės atsisveikinti asmeniškai, 
prašome visų pažįstamų, draugų, 
organizacijų vadovybių ir narių, 
o taip pat ir visų kitu tautiečių, 
priimti musu sudieu, kurį 
sakome su viltimi, kad tai bus tik 
iki pasimatymo.

Lidija Maciūnaitė Idikienė 
Algirdas Idika, inž.

SI
Sio "ML" numerio

GARBĖS LEIDĖJAS
KUNIGAS FELIKSAS JOKUBAUSKAS

Don Bosco šventės proga.
Siam lietuvių parapijos uoliam dvasiškiui gili padėka 
ir nuoširdūs linkėjimai galingos Don Bosco paramos 
gyvenime ir apaštalavimo baruose.

Redakcija ir Administracija

o
Don Bosco Mišiose, kurias, šv. Kazi

miero koplyčioj laikė klebonas kun. 
Pranas Gavėnas, buvo priminti ypač 
sausio mėnesį mirusieji saleziečiai (tarp 
kurių a.a. kun. Antanas Perkumas, mi
ręs Karake sausio 31 d. 1986 metais).

VISOS GIMINĖS AR VISI GIMINĖS?

Gerb. redaktoriau,
Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį j 

dažnokai randamą laikraštyje išsireiški
mą "visos giminės". Skaitome: - "reiš 
kiame užuojautą, našlei, šeimai ir visoms 
giminėms. Arba vėl: — "išvyko į Ameri
ką, kur aplankys broiįir kitas gimines.

Turėtų būti: "reiškiame užuojautą... 
visiems giminėms". Toliau:..."aplankys 
brolį ir kitus gimines.*

. Visos giminės ir visi giminės yra du 
visai skirtingi dalykai.

1) Visos aisčių — baitų giminės buvo 
priešų išnaikintos, pasiliko tik lietuviai 
ir latviai.

2) Su velioniu atsisveikinti atvyko 
visi giminės. Tai yra: broliai, dėdės te
tos, seserys, vaikaičiai ir kt.

Jis yra mano giminė. Ji yra mano 
giminė. Pasakymas visi giminės yra ben
drinis, apimantis tiek vyrišką lytį, tiek 
moterišką.

Dėkoju už dėmesį
Su pagarba

Algirdas Idika

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML1

Aleksas JÀSÍÜNAS 
Kun. Martynas GAIDYS 
Justina DOMINAS 
Vladas GODLIAUSKAS 
Antonio ZALUBAS 
Luiz SUKTA 
Juozas S LIKT A 
Petras NARBUTIS 
Helena BUITVYDAS
Kazimieras RIMKEVIČIUS 
José LUKOŠEVIČIUS 
Ona GORSKIENÉ 
Elena KUClNSKIENĖ 
Olga TALEI KIS 
Kun.Mečislovas PUSČIUS NCz$.50,00 č

NCz$. 
NCz$. 
NCz$. 
NCz$. 
NCz$. 
NCz$. 
NCz$. 
NCz$. 
NCz$.

10,00 
7,00 
7,50 
10,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

8,00 
8,00

NCz$.8,00 
NCz$. 10,00 
NCz$. 5,00 
NCz$. 5,00
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v Dabar jau kasdien matoma trispalvė 
Gedimino pilies bokšte.

VASARIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
01702 — Alexandra Olga Marchi 
02/02 — Helena Buitvidas Kubiickas 
03/02 — Willy Ambrozevičius 
03/02 — Janete Ja kata n visky 
05/02 — Rene Ferrari
07/02 — Anizim Popic
08/02 — João Šermukšnis
12/02 — Francisco Satkunas
12/02 — Alfonsas Kublickas
12/02 — Regina Balsevičius-Neumanas
14/02 — Monika Stęlmockus
i 4/02 — Jorge Gars ko
14/02 r- Anita Pratą I i
15/02 — Odair Jeremias Collela
16/02 - Eugenią Reuba
18/02 - Alfonsas Pupelis
18/02 — Aida GarskP Pinheiro — Dra
21/02 - Algimantas Saldys
23/02 - Arlete Bumbles de Abreu

Carvalho
24/02 - Algirdas Šukys
27/02 - Casimiro Ambrozevičius.

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

• Kas bėga nuo lietuviškos spau' 
idos, bėga nuo savo tautos
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