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Persekiojamų tikinčiųjų kongresas
39-tas “Vargstančios Bažnyčios” kongresas, kuriame skambėjo Lietuvos himnas
"TŽ" savo skaitytojams jau ne kartą
yra aprašą "Perseklojamos Bažnyčios"
kongresą, kufis jau daug metų rengia
mas Koenigsteine, netoli Frankfurto V.|g
Vokietijoje. Kadangi dabar net keliose
Rytų Europos valstybėse, kad ir komu
nistų valdomose, tikinčiųjų persekioji
mas sustabdytas, tai gal tiksliau vokiš
ką "Kirche in Not" lietuviškai vadinti
"Vargstančia Bažnyčia". Šiemet kongre-J^
sas įvyko rugpjūčio 31 - rugsėjo 3 d.d.
Paskaitų ir pokalbių tema buvo: "Ar
krikščionys Rytuose gali ko laukti iš
Europos? ".

Ml?

Netikėti pasikeitimai

Pirmąją kongreso dieną politologijos
prof. P. Roth iš Miucheno įžanginiame ;
referate nurodė, kad pastarieji metai
Rytų ir Vidurio Europoje atnešė tokių B
pasikeitimų, apie kuriuos prieš dešimtį JT
metų vargiai kas ir svajoti galėjo. Vienai
pačių didžiausių pasikeitimų esąs tikin
čiųjų persekiojimo sustabdymas.
Dar tos pačios dienos vakarą kongre
so dalyvių tarpe pasklido žinia, kad iš Tremtinių palaikų karstai atvežti į Kėdainių aerodromą. Juos pasitiko žmonių minu
Lietuvos autobusu atvyko Vilniaus unisu vėliavomis. Šią nuotrauką įsidėjo The New York Times rugpjūčio 3 d. numeryje.
versiteto ansamblis. Ir tikrai. Penktadie
gyventojų suaaro Katalikai.
je nežiūrėti iš aukšto. Kardinolo Višins
nio rytą, prieš pirmąjį referatą, pakilio
Jugoslavijos katalikai nelaukia, kad
kio sumaniai suplanuoti ir paruošti iš
je vietoje išsirikiavo ansamblio choras,
iš V. Europos būtų importuota sekulia
kilmingi krikščionybės tūkstantmečio
pirmoje eilėje srudentės, pasipuošusios
rizacija — beatodairiškas supasaulėjimas
(1966 m.) minėjimai neapsiėję be išori
tautiniais drabužiais, ir pradėjo Lietu
bei liberali moralė, dorovės srityje nebe nės pompos, betgi labai prisidėję pakek
vos himnu. Kai tik pakilo iš vietos vie
ti sunkiausius komunistinio jungo me
nas kitas lietuvis dalyvis, tuojau pat atsi daranti aiškaus skirtumo tarp gėrio ir
blogio. Jugoslavijos katalikai laukia iš
tus.
■*
,
stojo ir visa auditorija.
Vakarų ne tiek didesnės prekių kieky
Nevengė paskaitininkas nė opiųjų
bės ar kokybės, kiek patyrimo perteiki
Slovėno pranešimas
Lenkijos ir Vokietijos santykių klausi
mo,
kaip
galima
tvirtai
išlaikyti
tikėji

mų. Jeigu Vokietijoje esą prieštaringai
Slovėnijos vyskupų konferencijos
mą bei dvasines vertybes ir tada, kai
kalbama apie Lenkijos vakarines (Vokie
pirm, arkiv. Al. Suštar įdomiai apibūdi
medžiaginė gerovė pakyla.
tijos rytines) sienas, tai vokiečiai Betu
no tikinčiųjų sudėtį ir jų būkią Jugosla
rėtų pamiršti ir Lenkijos rytinių sienų,
vijoje. Pastaroji turinti septynis kaimy
24.000 kunigų
ir kad tos sienos — tiek rytinės, tiek va
nus (Albaniją, Italiją, Austriją, Vengriją,
Po trumpos pertraukos apie K. Ben-'
karinės — esančios padiktuotos Stalino.
Rumuniją, Bulgariją ir Graikiją), šešias
driją
Lenkijoje
pranešimą
padarė
Kro

respublikas (Serbiją, Kroatiją, Slovėniją,
Lenkijos katalikai laukia, kad vaka
kuvos
Jogailaičių
universiteto?docentas
Bosniją-Hercogoviną, Makedoniją ir
riečiai, pasiekę didesnės medžiaginės
germanistas
Dr.
Stanislovas
Dzida.
Jis
Montenegrą), tris didžiąsias religijas
gerovės gerovės, nelaikytų jų menkes
aiškiai
nubrėžė
dvi
ribas,
kurių
įtampos
(stačia tikai-ortodoksą i, katalikai ir mu
nės vertės žmonėmis ir kitose srityse
lauke randasi katàlikybé Lenkijoje. Iš
sulmonai), du alfabetu ir vieną partiją.
- kultūrinėje, religinėje, dvasinėje.
Be penkių gausių tautybių dar esą aštuo vienos pusės katalikai Lenkijoje sudaro
Nedera esą jokiai tautai didžiuotis ir
iš
37
milijonų
apie
95°/o,
turi
24.000
niolika įvairių mažumų. O šalia didžių
grynai dvasinėmis vertybėmis. Nes jo
su
viršum
kunigų
(pernai
naujai
įšventin

jų konfesijų esą dar net apie 40 įvairių
kia tauta nesanti atbaigtai krikščioniš
ti
1.149),
taip
kad
bene
kas
dešimtas
registruotų religinių bendrijų, bet kai
ka, bet esą būtina kiekvieną žmonijos
kunigas
žemėje
yra
lenkas,
8.867
diece

kurios iš jų turinčios vos 20 narių. Katakartą bet kokioje tautoje padaryti
ziniai
bei
vienuoliai
klierikai
ruošiasi
likų Bendrijos padėtis, ypač dalinėje
krikščioniška vis iš naujo. Lygiai kaip
kunigystei.
Bet
iš
kitos
pusės
Lenkijoje
Slovėnijos respublikoje, palyginus su ei
ir valstybės gyvenime - tiek Rytai,
kasmet padaroma apie 900.000 abortų...
le kitų Rytų Europos kraštų, esanti žy
tiek Vakarai turį tą patį didžiulį uždavi
miai geresnė. Iš dalies ir dėl to, kad
Vakarų krikščionis paskaitininkus
nį: politinį darbą vėl suderinti su etikos
daugumą Slovėnijos - kaip ir Kroatijos
perspėjo į tradicinę katalikybę Lenkijo
ir moralės reikalavimais.
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Ko pietų pertraukos iš Čekoslovakijos
tsiųstą pranešimą perskaitė Susirikimo
lamų rektorius kurt. Kindermann. Pa
jam paskaitininkui atvykti j Fed. Vo;ietiją neleido krašto valdžia.
Grupės ir maldos valanda

Vėlyvą penktadienio popietę kongreo dalyviai pasiskirstė j kelias atskiras
rūpės. Pokalbiui apie krikščionių būką Jugoslavijoje vadovavo arkiv. Al. Šušar, apie Lenkijos katalikus — dr. St.
)zida, apie tikinčiuosius Čekoslovakijoe - prel. prof. drfRabbas, apie krikščio
nių būklę Ukrainoje, — ponia dr. Anna
bel ja Horbač.
Penktadienio vakarą tradicinė maldos
a landa šį kartą buvo skirta Europos tauoms. Lietuvai prie altoriaus atstovavo
f Konstantinas, OFM Cap, o atokiau
įuo altoriaus susitelkęs bū rói is lietuvių
u kalbėjo "Tėve mūsų ’' maldą. Su giesne šį kartą išdrįso pasirodyti tik lenkai,
upunai ir ukrainiečiai Ukrainiečių Maijos giesmės melodija ir šiemet nuskamréjoígraziausiai.

Vengrijoje
Rugsėjo 2, šeštadienio rytą, Vengri
jos vyskupų sekretorius vysk. dr. Asztrik V'arszegi skaitė pranešimą apie
krikščionių gyvenimą savo tėvynėje, o
po pertraukos Algis Klimaitis nušvietė
tautos ir tikinčiųjų būklę Lietuvoje.

Iš vengro vyskupo pranešimo g J
įdomiausia buvo tai, ką jis vėliau, dis
kusijose, pasakė apie garsųjį kardinolą
Mindszentį. Nors ir kažin kaip anuo
met komunistų valdžia jį kaltinusi už
jo kišimąsi į politiką, tačiau kardinolas
nei buvęs politikas, nei norėjęs tokiu
būti. Bet jis buvęs tikras Sv. Dvasios
apšviestas ganytojas. Jis aiškiai prama
tąs, kas po II D. karo Vengrijos katali
kų laukia, ir tiems s Raudiems įvykiams
dvasininkus bei pasauliečius apdairiai

Dabar tiek K. Bendrija, tiek ir kitos’
krikščionių bendrijos atgaunančios pil
ną laisvę. Bet Vengrijos valdžia ir visuo
menė esančios linkusios Bažnyčiai pa
vesti tiek daug uždavinių, ypač tikėji
mo ir dvasinės kultūros srityje, kad ji
taip staiga negalinti paruošti pakanka
mo skaičiaus tinkamų darbuotojų. Be
to, čia tuojau pat iškyla ir pašaukimų
klausimas, kuris negerėja, kai didėja
laisvė ir kyla gerovė.

Vilniečių koncertas

Šeštadienį, 8v.v. kongreso dalyviai
turėjo progos pamatyti šaunų pasirody
mą Vilniaus universiteto dainų ir šokių
ansamblio, kuriam patyrusia ranka vado
vauja Vidas Aleksandravičius, talkina
mas dainų, muzikos ir šokių specialistų.
Šokiai, dainos, rateliai, darbo, Joninių
ar vestuvinių apeigų vaizdai taip greit
sekė vienas kitą, kad publika tarp dvie
jų spektaklių nespėdavo baigt griausmin
Apie Lietuvą
gų plojimų. Vieni pasirodymai kėlė kil
A. Klimaitis, grįždamas iš Lietuvos,
nius estetinius jausmus, kiti imponavo
tik penktą valandą ryto suspėjo pasiek
figūrų įvairumu bei tiksliu atlikimu. O
ti Koenigsteiną. Vos kelias valandas
kai vestuvinėse apeigose nuo vienos vy
pailsėjusį, vienas kongreso rengėjų jį
rų poros rankų įsupta jaunoji palube ke
prižadino ir pakvietė į posėdžių salę.
lis metrus skrido iki kitos poros, tai vi
sa salė sulaikė kvapą. Muzikantai gerai
A. Klimaitis glaustai nušvietė Balti
valdo bent du ar net kelis instrumentus
jos respublikose vykstančius pasikeiti
mus ir nedviprasmiškai perteikė lietuvių, ir, kai reikia, žaibo greitumu vieną ins
trumentą pakeičia kitu. Įėjimo bilietų
latvių ir estų nusivylimą, kad Fed. Vo
nebuvo, bet Susitiiimo namų vadovybės
kietijoje nei valdžios viršūnės, nei baž
nuožiūra po programos buvo padaryta
nytinė vadovybė ryšium su MolotovoRibbentropo pasirašyto sandėrio 50 me rinkliava. Net per kelias žiūrovų eiles
tų sukaktimi nepaskelbė jokio pareiški krepšelį aptarnavo vienas tautietis. Jis
sakėsi pats savo akimistmatęs, kaip vie
mo. Išvadinamosios Demokratinės Vo
kieti jos (DDR) to ir nebuvę laukta. Ko nas dalyvis įmetęs šimtinę.
munistų centro komiteto pareiškimas
Didelio dėmesio susilaukė ir Z. Kazė
Maskvoje prieš susidariusią padėtį, Bal no bei jaunesnio jo bendradarbio paruoš
tijos respublikose iš pirmo žvilgsnio at
ta Lietuvoje spalvotų fotografijų paro
rodąs labai aštrus, tiesiog grėsmingas,
da. Vaizdai iškalbingai priminė dar taip
bet, geriau tekstą pastudijavus, esą gali neseniai buvusius tikinčiųjų persekioji
ma rasti pakankamai išsireiškimų, kurie mus, didingus Sąjūdžio mitingus, degan
rodo norą nenutraukti dialogo. K. Ben čius dabarties ir ateities uždavinius lais
drijos laikysena esanti išmintinga: neįsi vėjančioje tautoje ir visuomenėje. Susita
velti, kur nereikia ir paaštrėjusią būklę' ręs su Susitikimo namų vadovybe, paro
švelninti.
dą iš Lietuvos pakvietė kun. K. Senkus.
Šeštadienio popietę kongreso dalyviai vėl susiskirstė į keturias grupes, kuriose buvo svarstoma tikinčiųjų būklė
Vengrijoje, Baltijos respublikose, R.
Vokietijoje (DDR) ir Rumunijoje, sten
giantis suvokti ir tų kraštų santykį su
Europa.
iw*Mliiri)
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Baigminis buvo Giesseno universite
to prof. Adolfo Hampel'io referatas. Jis
pažymėjo, kad gyvenamo laiko įvykiai
diktuoja Europos krikščionims nesvaigti triumfai išku džiaugsmu dėl socializmo bankroto apraiškų. Tiesa, socializ
mas, kuris teigęs galįs duoti mokslišką
ir vispusišką pasaulio ir žmonijos sam
pratą,dabar paliekąs didžiulę tuštumą.
Bet tai toli gražu nereiškia, kad tai su
mažintų tikinčiųjų pareigą dėti visas pastangas taikai išlaikyti, gamtai ir kūrinijai apsaugoti.

Po kiekvienu paveikslu buvo trumpi paaiškinimai lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Pamaldos

Sekmadienio rytą, 10 v., Sumą laikė
ir pamokslą pasakė Limburgo vyskupas
pagalbininkas Gerhard Pieschl. Su eile
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kitų kunigų koncelebravo ir lietuviai ku
nigai K. Senkus ir T. Konstantinas, OFM
Cap. Dalyvavo ir kun. J. Dėdinas, bet su
filmavimo ir rekordavimo aparatais. Pa
mokslininkas priminė, kad V. Europos
kultūra esanti pastatyta ant trijų kalvų:
Atėnų Akropolio, Romos Kapitolijaus
ir Jeruzalės Golgotos. Svarbus daly kas
žmogaus gyvenime esąs mokslas ir me
nas, gal dar svarbesnis visuomenės gyve
nime valstybė ir jos įstatymai. Bet pats
svarbiausias esąs Kristaus kryžius, kuris
mums duoda galimybę pasidaryti dan
gaus piliečiais.
Ateities kongresai

Pradėjo keistis net kelių Rytų ir Vi
durio Europos tautų gyvenimas, atitin
kamai keisis ir iki šiol "Perseklojamos
Bažnyčios" vardu pavadintas kongresas.
Bet Susitikimo namų vadovybė paskel
bė, kad panašus kongresas ruošiamas ir
sekančiais metais. O šiemetiniame
'Vargstančios Bažnyčios" kongrese du
dalykai buvo ypatingi: viena, kad dau
guma paskaitininkų buvo jau ne pabė
gėliai ar išeiviai, o atvykę tiesiog iš savo
tėvynės: antra, ryškus lietuvių įnašas.
Kad keliolikos Europos tautų atstovams
K. Bendrija Lietuvoje ir lietuvių tauta
būtų pristatyta su geru pranešimu, vaiz
dinga paroda ir su daugelį pirmųjų vie
tų laimėjusiu Vilniaus universiteto an
sambliu, to V. Vokietijoje dar nėra
buvę.
,

M ÜS Ų L I E T U V A

žės 13-14 dienomis Taline. Būtinumus
formuoti ir oficialiai paskelbti Baltijos
Parlamentinę grupę iššaukė demokrati
nių ir konservatyviųjų jėgų poliarizaci
ja parlamente, didėjantis spaudimas de
putatams, pasisakantiems už radikalią
pertvarką ir nacionalinį suverenitetą.
Tokiomis sąlygomis ypač svarbu tiksliai
apibrėžti pasiruošimą abipusiam depu
tatų, turinčių artimą poziciją, bendra
darbiavimui.
BPG numačiusi koordinuoti savo
veiksmus su Tarpregionine ir kitomis
deputatinėmis grupėmis, sprendžiant
problemas, dominančias visas puses.

Nuo BPG organizacinio biuro:

M. Lauristin (Estija)
M. Vulfson (Latvija)
N. Medvedevas (Lietuva)
Krimuida, 1989.IX.30

SIA/LIC
METRAŠTIS APIE LIETUVĄ IR
LIETUVIUS

Australijoje, Tasmanijos universitete
įsikūręs Lietuvos sambūris išleido savo
veiklos pirmąjį metraštį. Leidinyje ang
lų kalba yra pateikiamos lietuvių ir ne
lietuvių mokslininkų šešios studijos apie
Lietuvą ir lietuvius liečiančiomis temo
mis. Australijos lietuviai sociologijos
mokslo perspektyvoje. Pirmasis Austra
lijos ryšys su Lietuva — studija apie
Australijos atradėjo kapitono Cook bio
grafiją, ekspedicijų dalyvį biologą Geor
ĮSTEIGTA BALTIJOS PARLAMEN
ge Foster, kuris 1784—87 metais buvo
TINĖ GRUPĖ
Vilniaus Universiteto gamtos mokslų
Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudies
dėstytojas. Trečioji studija yra apie Igną
deputatai įsteigė Baltijos parlamentari
Domeiką, 1831 metų sukilimo dalyvį,
nę grupę.
Vilniaus universiteto studentą, vėliau
Informacinis Pranešimas tapusį Čilės švietimo sistemos reforma
toriumi, sostinės Santiago universiteto
Rugsėjo 30 d. Krimuldoje nutarta
rektoriumi. Ketvirtoji metraštyje at
paskelbti.apie Baltijos Parlamentinės
grupės sudarymą. Tai laisvas TSRS liau spausdinta mokslinė studija yra skirta
žymiausiam Australijos lietuviui. 1]972
dies deputatų, išrinktų nuo Latvijos,
metais žuvusiam Olegui Truchanui. Lie
Lietuvos ir Estijos susivienijimas, ginan
tis demokratijos principus ir tautų teisę, tuvoje buvęs resistencinio pogrindžio
narys ir partizanas, Truchanas Australi
taip pat ir Aukščiausios Tarybos ir
joje tapo Tasmanijos salos tyrinėtojas,
TSRS liaudies deputatų Suvažiavimo
atradęs ir fotografavęs Tasmanijos piet
metu.
vakarių gamtą. Buvo Australijos gamtos
Baltijos demokratinių deputatų gru
apsaugos fondo narys. Jo vardu yra pava<
pė faktiškai buvo įkurta 1989 m. gegu-

AERO
ELECTRONICS
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dintas vienas Tasmanijos gamtos drausti
nis ir du kalnai. Olego Truchano Tasma
nijos gamtovaizdžio fotografijų albumas
yra susilaukęs aštuonių laidų. Kitos dvi
metraščio studijos yra apie Lietuviškus
velykų margučius ir apie Lietuvos Krikš
to 600 metų jubiliejų.
a

Metraštį išleidęs Tasmanijos universi
teto Lietuvos studijų sambūris, įsikūrė
prieš dvejus metus. Sambūrio'tikslas yra
garsinti Lietuvą ir lietuvių tautos kultūrą
Sambūris, skatina studentus Tasmanijos
universitete rengti diplomatinius darbus
Lietuvą liečiančiomis temomis. Tasmani
jos universitete dėstytojais dirba du lie
tuviai, Genovaitė Kazokienė ir Lietuvos
studijų sambūrio metraščio redaktorius
Algimantas Taškūnas.

VAT.R.

VLIKO PAREIŠKIMAS JAV
HELSINKIO KOMISIJAI
t

Liepos 18 d. JAV Kongreso Europos
saugumo ir bendradarbiavimo komisijai
buvo įteiktas dr. K. Bobelio pareiškimas,
kuriame jis ragina, kad Helsinkio susita
rimų peržiūros konferencijose būtų ke
liamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos klausimas. Anot VLIKo pirminin
ko tai ypač aktualu dabar, kai šimtai
tūkstančių lietuvių atvirai reikalauja sa
vo teisių ir žengia į nepriklausomybę.
Kokybiniai pasikeitimai Lietuvoje reika
lauja atitinkamo JAV atsako. Pabaltijo
tautų negalima laikyti dabartinio "status
quo" dalimi.
Dr. Bobelis taip pat ragina, kad nevaldinių organizacijų (NGO) atstovams bū
tų garantuojamas laisvas priėjimas prie
delegatų ir dalyvavimas konferencijų
posėdžiuose. Tai ypač svarbu ryšiumi
su 1991 m. Maskvoje įvyksiančia Hel
sinkio peržiūros konferencija, kur NGO
delegatams turėtų būti suteikta galimy
bė nevaržomai pasisakyti jiems rūpimais
klausimais.

Komentuodamas naują Sovietų Są
jungos profilį 1989 m. birželio mėnesį
Paryžiuje įvykusioje "Žmogiškosios di
mensijos" konferencijoje, VLIKo pirmi
ninkas nurodo, kad sovietų atstovai daž
nai išsisukdavo nuo svaresnių klausimų,
pasislėpdami už "pažangių ateities įsta
tymų" fasado. Jis pasiūlė, kad ateityje
JAV delegatai turėtų reikalauti konkre
tesnių atsakymų ir neleisti sovietams iš
vengti klausimų apie dabartinę padėtį.
_____

(ELTA)

PARDUODAMAS
ŽODYNAS
D I C I O N A R I O

Electron Tubes for Industry
Fone: (021)710-1900

PO RTUGUÉS-LITUANO
lituano-português
Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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NEUŽMIRŠK
L S E T U V I U

KO PAGEIDAUTŲ IŠEIVIJOS JAUNI
MAS IŠ LIETUVOS JAUNIMO
Autoriui 31-eri metai, Ilinojaus Universite
to Čikagoje biochemijos mokslų daktaras. Nuo
1989 jn. pradžios dėsto Vilniaus universitete
biochemiją ir atlieka tyrimus medicininėje
biochemijoje. į Lietuvą atvyko pagal Tarptau
tinę mokslo pasikeitimo programą (Fulbright
scholar). Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
narys. Pedagoginio lituanistikos instituto etno
grafinio ansamblio vedėjas ir lietuvių tautosa
kos lektorius.

Prieš kalbant apie išeivijos ir Lietuvos
jaunimo ryšius ir pokalbius, reikia pada
ryti pastabų, kad tiek išeivijoje, tiek Lie
tuvoje jaunimas yra labai plataus spek
tro tautinio sąmoningumo laipsnio, pa
gal kurį jaunimas skirsis savo tautinio
identiteto brandinimu ir pasišventimu
Lietuvui ir lietuvybei. Pag J šį skirtingų
lietuviškos dvasios išsilavinimų jaunimas
taip pat skirsis savo pageidavimais ir sie
kiais bendraujant su savo tėvynainiais.
Šiandien aš kalbėsiu apie sųm.tingiau
sių išeivijos lietuviškąjį jaunimų, kuris
daugelį metų be paliovos dirba lietuviš
kąjį darbų ir sielojasi dėl šviesios savo
tėvų žemės ateities. Ateityje būtinai rei
kės pakalbėti ir apie mažiau lietuviškai
susipratusį jaunimų, nes ir iš jų tarpo ga
lime ir turime dar labai daug ko tikėtis.
Tarp sąmoningo išeivijos jaunimo
svarbiausia vienijanti idėja yra noras,
kad jų tėvų žemė būtų laisva laiminga.
Tai tyras noras, be jokių išskaičiavimų,,
kuris kyla iš tėvynės meilės ir pareigos t
jausmo. Tai yra jaunimas, kuris laiko
save tais pačiais Ii tuviais, kaip ir tie,
kurie gyvena Lietuvoje, bet kuris per
istorinį atsitiktinumų gimė svetur.
Antroji prielaida - išeivijos jaunimas
ir Lietuvos jaunimas vienas kito nepa
žįsta. Mes esame lyg du broliai, atskirti
nuo gimimo dienos, užauginti skirtingo
se sąlygose ir aplinkose. Mes šiandien
dar nesuprantame, kokie tarp mūsų es
miniai skirtumai, taip pat nesupranta
me ir bendražmogiškųjų panašumų. Da
bar priartėjome prie istorinio laiko L.ško, kada mes, atsisėdę prie bendrojo
stalo, pradedam vienas sūiMftu norma
liai kalbėti ir vienas kitą pažinti. Mes
turime daug ko vienas kito pa klausti ir
daug ko vienas iš kito išmokti ir supras-

F O N D Ą

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - TIK UŽDARBIS,
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
AUKOK IR TAPK FONDO NARIU.

j

i

AUKAS SIUSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO
BRASILEIRA" VARDU.
RU A JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124. - "B L F"

nimams ir siekiai musų tolimai Lietuvai.
Savo lietuviškuose pasauliuose Čikagoje,
New Yorke, Los-Angeles, Toronte, Mon
realyje, Caracas, São Paulyje, Buenos
Aires, Adelaidėje, Sydnėjuje, Paryžiuje,
Miunchene, Londone, Romoje ir 1.1,
prisidedame prie lietuvybės išlaikymo
ir puoselėjimo, dalyvaudami kultūriniuo
se renginiuose, minėjimuose, apŠvietos
darbuose, lietuviškųjų mokyklų organi
zacijų ir parapijų veikloje.

ARVYDASŽYGAS
ti. Tame pokalbyje mes išmoksime ne
tiktai apie vienas kito skirtingas sąlygas,
bet mes ir išmoksime daugiau apie save,
nes tame palyginame procese mes turė
tume pagalvoti apie tuos dalykus, ku
rie mums visuomet buvo "savaime aiš
kūs" mūsų skirtinguose gyvenimo pa
sauliuose.

Tarp mūsų egzistuoja didžiulė siena,
kurios plytos sudarytos iš nežinojimo,
nesupratimo ir nepasitikėjimo. Metų
eigoje.mes buvome išmokę retkarčiais
vienas kitą pakalbinti ir paliesti pertų
sienų, bet šiandien jau pribrendo laikas, •
kada mums reikia bandyti tų sienų nu
griauti. Atrodo, kad mes abipusiškai to
siekiame. Tai neįvyks be nuoširdaus no
ro ir atvirumo vienas kitam, Tai neįvyks
jeigu mes neišmoksime vienas kito iš
klausyti, išgirsti tai, ką turime vienas ki
tam pasakyti, apmąstyti visa tai ir pripa
žinti, kad iš tikrųjų galime vienas iš kito
daug išmokti.

Mes gimėme ir augome svetimuose
kraštuose toli nuo Lietuvos. Nuo pirmų
jų vaikystės dienų tėvai mus vedė j litua
nistines mokyklas ir įvairias lietuviško
jaunimo organizacijas. Mes šokome, dai
navome ir vaidinome lietuviškojo šokio,
dainos ir žodžio ansambliuose. Nuo ma
žens iš tėvų, mokytojų ir auklėtojų gir
dėjome apie brangių šalį Lietuvę, kuri
buvo nepriklausoma ir laiminga. Buvo
me mokomi jų mylėti. Mūsų pirmuose
žodžiuose buvo išrei kšta malda ir pagar
ba šiai šventai žemei. Girdėjome, kaip
visa tai buvo sunaikinta ir kaip brangio
ji tėvų žemė perėjo didžiulį neteisybės
ir kančios kelių. Išmokome tai pajaus
ti, matydami savo tėvų, senelių ir auklė
tojų didžiulį skausmų. Kažkuriam bren
dimo laikotarpy mes iš jų patys pasisa
vinome tų paveldėtų tėvynės praradimo

NAUJA JUOSTELĖ
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Pirmiausia pažvelkime į lietuviško
jaunimo darbų ir pasišventimų lietuvy
bei išeivijoje, nes jame atsispindės pagrin
diniai mūsų rūpesčiai mūsų pačių gyve

OHOPPERIÃ
CHOPP - PIZZA-QUEIJOS- F Rl OS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel, 223-2333

.

ii •

ANTANAS SÀBANIAUSKAS garsiausi Lie
tuvos pramoginės muzikos artistas naujai įgro-^
toj jo gražiausių interpretacijų juostelėj.
“MŪSŲ LIETUVA”
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tragediją ir kenčiančios tautos likimą,
kuris mumyse toliau brandino tėvynės
meilę. Perėjom iš vaikų ir auklėtinių
stadijos į jaunųjų tėvų, mokytojų ir auk
lėtojų eiles. Tapome lietuviškosios kul
tūros, visuomeninių ir politinių organi
zacijų nariais, dalyviais ir vedėjais. Ta
pome paskaitininkais, vadovais, auklė
tojais ir mokytojais lietuviškojo jauni
mo organizacijose ir lituanistinėse mo
kyklose. Sukūrę šeimas, toliau auklojo
me savo vaikus lietuviška dvasia. Susitin
kame savo miestuose, dažniausiai prie
savo parapijų, bet kartą į savaitę susibu
riame sekmadieniais j lietuviškąsias Šv.
Mišias. Per visą pasaulį kas keietą metų
susitinkame didinguose pasaulinio mas
to lietuvių mokslo ir kultūros suvažiavi
muose, šventėse, politinės-visuomeninės
veiklos kongresuose. Tokio pobūdžio
suvažiavimai įvyksta dažniau gyvenamo
jo krašto mastu. Remiame veikią ne tik
tai savo dalyvavimu, bet nuolatos prisi
dedam prie lėšų telkimo lietuviškai veik
lai ir švietimui išlaikyti, ypatingai per
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir Lie
tuvių fondus. Pagrindinis tiksiąs šios
veikios yra padėti mums patiems išlaiky
ti lietuvybę ir lietuvišką sampratą savy
je. Mes mokomės lietuvių kalbos, litera-*
tūros ir istorijos, kad galėtume giliau su
prasti savo šaknis ir savo kultūros esmę.
Mes mokomės apie dabartinę Lietuvą,
ieškome žinių apie jos kultūrinę veiklą
ir besikeičiančią kultūrinę išraišką, ban
dome kaip ir jūs ją suvokti ir per ją savo
tautinę dimensiją praturtinti. įsidėmėti
na, jog visa tai daroma lygiagrečiai su
mūsų savita gyvenimo eiga svetimame
krašte, kuri pati savaime pareikalauja
nepaprastai daug laiko ir energijos. Sa
vaime jaučiame gyvenimo įtampą ir di
delius reikalavimus, dalyvaudami kasdie
niniame gyvenime kaip amerikiečiui, ka
nadiečiai, brazilai, vokiečiai, prancūzai,
australai ir t.t., kurdami savo asmeninį,
profesionalinį ir šeimyninį gyvenimą.
Kaip jau ir taip trūksta savaitėje aštuntos
dienos, turime dar ir rasti laiko gilintis
lietuvybėje ir ją puoselėti. Nenuostabu,
kad daugelis mūsų bendraamžių nepasi
renka šio kelio ir ištirpsta nelietuviškoje
aplinkoje, kurioje gali labai patogiai ir
ramiai gyvenimą kurti ir ekonomiškai
klestėti. Kartais vienas kitam priekaištau
jame, kad nesame užtenkamai pasišven
tę lietuviškam darbui dėl ekonominio
gerbūvio ieškojimo.
(bus daugiau/
Tėvai, kurie nemoko savo vaiky
lietuvių kalbos, bėga nuo savo
tautos

M O S U L I ET U V A

POEZIJA, GYVENIMAS IR TIKROVĖ
Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo su
sirinkimas įvyko 1989 rugsėjo 16 d.
pirmininkavusio dail. Prano Gasparonio namuose. Jis nepasakojo įspūdžių
apie lietuvių ir pabaltiečių dailininkų
paveikslus, kiek pastebėjo pernai lanky
damas pavergtą Lietuvą. Daugelyje kū
rinių pastebimas skausmas, liūdesys,
nes tokia nuotaika gyvenama.

Bronys Raila kalbėjo apie vykstantį
prablaivėjimą okup. Lietuvoje. Tasai
plačiai žinomas siekimas Lietuvai lais
vės, nepriklausomybės pradėtas ne per
nai ar užpernai, jis vyko visą lai ką nuo
XIX amžiaus, kai lietuviai įvairiai kovo
jo prieš rusus ir kitokius lietuvių tautos
priešus, 1988 ir 1989 metais tokios
laisvės siekiai pasiekė pelnytų, plačiai
pagarsintų laimėjimų. Kovojama kultū
rinėje, politinėje, visuomeninėje srityse.
Užsienio lietuviai talkina ir talkina iki
bus atgauta pilna Lietuvos nepriklauso
mybė.
Pranas Visvydas kalbėjo apie vėliau
sius lietuvių poetus. Jų pavergtoje Lie
tuvoje nėra daug. Ne visi sugriebia poe
zijos pulsą. Turintieji noro ir gabumų
laimės, silpnieji atkris.

Bernardas Brazdžionis pastebėjo,
kad dabar daugokai amerikiečių poetų
rašo jų vadinamą poeziją be jokio supra
timo kas yra poezija, pasibaisėtinai blo
gai, be jokio poezijos skambesio, be rit
mo, be įsijautimo, be meniškumo. Jų
poezijoje nėra meilės, tiktai seksas. Blo
giau, kad tokiais nevykėliais seka kai
kurie lietuviai, o kartais net tokie raši
nėliai atspausdinami tarsi poezija.
Svečiam prof. Domas Krivickas pažy
mėjo, kad svarbu sovietus paveikti tiek,
jog jie paskelbtų Molotovo-Ribentropo
aktą negaliojančiu. Mums nuoiat reikia
papildomų duomenų apie sovietų ir lie
tuvių veiklą. Jei tokie įvykiai nepaskel
biami spaudoje, tai juos reikia užrašyti,
išsaugoti, jais būtų pasinaudojama. Rei
kia džiaugtis pavergtų lietuvių gražia
veikia siekiant Nepriklausomybės.

Buvo ir daugiau kalbėtojų.
Iš okup. Lietuvos atvykęs svečias pa
sakojo, kad sovietui stengėsi trukdyti

Laisvės Žiedo įvykiui, Kai rankomis susi
kibę lietuviai, latviai ir estai nuo Vilniaus per Rygą iki Talino vieningai pasi
sakė už jų valstybių Nepriklausomybę.
Tai buvo nepaprastai svarbus įvykis, tur
būt pirmas Europos istorijoje, kad trijų
pavergtų valstybių žmonės ištisa rankų
grandine ryžtingai pasisakė už jų kraštų
Nepriklausomybę. Gavus Nepriklauso
mybę, Lietuvoje tuoj atsirastų norinčių
grįžti į ūkius. Šiuo laiku tai beveik neį
manoma, nes nėra ūkių, nėra žemei ap
dirbti įrankių, nėra arklių. Atrodo, uo
liausiai prie savo žemės nori grįžti Mari
jampolės ir Vilkaviškio apskričių gyven
tojai. Atsirastų ir tautiečių grįžtančių
ar atvykstančių į ūkius.
Sekančiu DKK pirm, bus dail. Ona
Paškevičienė. Šeimininkai Pranas ir Re
gina Gasparoniai gražiai pavaišino.
'

PRADĖS VEIKTI TELŠIŲ
SEMINARIJA

Telšiuose šį rudenį pradės veikti at
kurtoji Kunigų Seminarija. Spausdina
me Katalikų Pasaulio bendradarbio Pe
tro Kimbrio iš Kauno reportažą Vatika
no radijui.
Pokario metais Telšių vyskupija visą
laiką jautė didelį dvasininkų trūkumą.
Šiandien apie 70 — tai yra beveik pusė
Žemaičių krašto parapijų — neturi savo
kunigų. Dabar gi Kauno tarpdiecezinė
Kunigų Seminarija nepajėgia dvasinin
kais aprūpinti visos Lietuvos.
Remiantis Bažnytinės Teisės 237 ka
nonu, sutarta Telšiuose atgaivinti semi
nariją, kuri tegyvavo nuo 1827 iki
1946 metų. Šiam žingsniui pritarė Lie
tuvos Episkopatas, žodinį sutikimą da
vė ir pasaulinė valdžia. Tikimasi, kad
Lietuvos valdžios atsistatę organai pa
dės suremontuoti ir buvusios seminari
jos rūmus.

Jau esama 30 kandidatų j pirmąjį fi
losofinį kursą ir pranešama, kad gali
įteikti pareiškimus iki pat rugpiūčio 1
dienos. Manoma, kad busimosios semi
narijos auklėtiniai, kartu su vyskupijos
klierikais šiuo metu studijuojančiais
Kauno tarpdiecezinėje Kunigų Seminarijoje palaipsniui išvaduos vyskupiją iš
kunigų trūkumo. Organizatoriai prašo
maldomis paremti iu pradėtąjį darba.

COMERCIAL
BEBIDAS F INAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
>

J WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS

)AUT(WÓVE8S E PEÇAS LTOA.
RUA JOÃO PESSOA, 261
SANTOS'TEL: 35-3721

MINERAIS

•

ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PAR A" FESTAS EM GERAL
'CASAMENTOS. BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rui Manaiás, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina - S. Paulo
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SVETIMOJI
— Apakai sūnau. Matau, kad tu aklas
- trenkė durimis tėvas ir išėjo. Motina
jžsidengė veidą ir pro pirštus pradėjo
/eržtis viena po kitos didelės blizgančios
ašaros.
Tų ašarų gailus sūrumas pasiekė sū
naus širdį. Ją gėlė, skaudėjo, meilė mai
gėsi su apmaudu ir pykčiu. Juk ištiestos
maitos rankos laukė jo grįžtančio. Ir juo
dos akys lyg vanago, šešėlių kampuose
žvelgė į jį klausdamos: ar ištesėsi? Ne,
nepasiduos jis. Tik reik su kąsti lūpas ir
aukti.

-Tai ko čia grįžai? Ar pragaro na
riuose sukelti? Gėdos tėvams atnešti?
Su ta savo svetimtaute manai mus ap
mauti... O gai pas ją kitaip ką ten radai,
negu pas savas... - išsišiepė brolio lūpos,
Kandžiai šyptelėjusios.

Kiek jis pastangų dėjo, kaip sunkiai
namų naštą nešė ir kaitriai tylėjo, kai
motina viską, ką geresnio jam į lagamilą krovė. Bet nepavydėjo. Turės moky:ą brolį. Rodos, nieko nebūtų gaila,
:<ad tik savo mergaitė būtų. Bent į akis
irąsiai žiūrėtų, nes tos pačios saulės au
ginti, tų pačių vėjų ir audrų bisškyti,
tos pačios dainos užmigdyti. O dabar
leturės brolio. Prigers jis, kJp šimtai
ir tūkstančiai prigėrė svetimųjų jūroje,
meilės pančiais surišti.
Rodės, taip aiškiai, kaip ant delno,
-odė jam visą šitą klaidą, bet jis nematė
ir gana. Jis gynėsi atkakliai, užsispyręs,
visokiais argumentais pasiremdamas.

Ir

rinkti tokią, kurios aš noriu, - sušuko
jis.

“ 0 kas tau draudė rinktis? Ar draudėm parsivesti sekmadieniais Onutę?
Mes ti k džiaugėmės, ti k šypsojomės ju
du besijuokiančius matyti. Rodos lai
mingi būdavot. 0 kaip ji gražiai skam
bino, kaip jautriai dainuodavo... 0 bu
vo mano slapta svajonė...
Priminimas jaunystės meilės jj sukrė
tė. Pati širdis, net prieš jo valią, pradėjo
daužytis krūtinėje. Jau užgyjanti žaiz
dų, paliesta švelniais motinos pirštais,
pradėjo skaudėti; Jis greit ištarė:

Sūnus tylėjo, o motina dar kalbėjo:
- Jei taip greit tų sužieduotuvių no
ri, tai dar tavęs nemyli, vaikeli. Tikra
meilė niekada neskuba. Ar tu pagalvoji
apie anūkėlius? Jie, išvydę šį pasaulį,
pirmuosius žodžius girdės iš motinos.
Ne tos dainelės, ne tos pasakos užmig
dys juos kurias prie savo lopšio girdėjai.
— Kodėl jūs vis man draųdžiate išsi-

l

______________ _____________

Izraelio

Arvydas Jonas Žvirblis persikėlė
prieš 8 mėnesius iš Lietuvos į Izrael’j,
bet neranda ten lietuvių. Turi sūnų
Artūrą 9 metų ir norėtų palaikyti ry
šius su lietuviais Brazilijoj.
Kas norėtų su juo susirašinėti, adre
sas yra:

Arvydas Žvirblis
Aiu hot 41/7
76543 Rehovot
ISRAEL
'
X-X-X-X

— Ji buvo puiki mergytė, mama —
kaip dabar prisimenu. Gal ir be priežas
ties ėmėm ir išsiskyrėm. Net ir dabar...’
- staigu nutilo.

Gitana Bareikaitė
Medžiotojų 5—2
235150 — Joniškis
Lietuva — URSS

Užsidėjo skrybėlę ant galvos, pasiė
mė lagamina ir liūdnai, lėtais žingsniais
išėjo iš namų.

Studijuoju Šiaulių pedagoginiame ins
titute, 18 metų amžiaus, noriu pasida
linti įspūdžiais.

x-x-x-x

Vyturys

Virgiiijus Saulius
Medžiotojų 5—7
235150 — Joniškis
Lietuva - URSS

LAIŠKAI IŠ
LIETUVOS
Tu pikas Sauiius
Mergeluicių km.
Sablauskių p. Akmenės raj.
235463 — Lietuva URSS

Studijuoju Šiaulių pedagoginiame ins
titute, 18 metų, busiu fizikos mokyto
ju. Domiuosi viskuo kas liečia Lietuvą
— jos istorija, žmonėmis, tradicijomis.
<

Studijuoju Kauno politechnikos ins
titute, radiotechnikos fakultete, 19 me
tų, domiuošiu automobiliais, radiotech
nika, muzika. (Galima rašyti ir angliškai).

— Mama, - ištarė ieškodamas skrybė
x-x-x-x
lės, - aš ją myliu. Nejau tu manęs nesu
Žabauskienė Nijolė, Prano
pranti?

— Daugiau negu tu galvoji, — atsakė
nepakeldama galvos. — Kas greit auga,
tas greit ir vysta. Kas greit užsidega, tai
tuoj ir gęsta, kaip šapų ryšulėlis. O pas
kui tik pelenų krūvelė telieka.

iš

■

x-x-x-x
Alma Banytė
Aigudo 9—12
232009 - Vilnius 0
Lietuva — URSS

Labai noriu užmegzti ryšius su Lietu
voje negyvenančius lietuvius.

x-x-x-x

Partizanų 28—59
Kaunas — Lietuva
URSS

Domiuosi kitomis šalimis ir tautiečių
likimais kitose šalyse, todėl mielai sutik
čiau susirašinėti.

Valiulis Petras, P.
Bijūnų gatvė nr. 42a.
235300 Panevėžys
Lietuva — URSS

Dirbu autokranisto pareigose, 50-ies
metų, sukurąs šeimą, noriu pasidalinti
gyvenimo mintimis.

-x-x-x-x
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Enriką Kaminskaitė
LTSR 25-mečio 130a — 55
233030 - Kaunas
Lietuva — URSS

ATENÇÃO

Labai norėčiau susirašinėti su jauni
mu ir užmegzti ryšių su lietuviais gyve
nančiais
šioje egzotiškoje šalyje.
SU1IOÜ t vLnų
..

.
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As pessoas interessadas em convidar
os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada,
para maiores informações podem falar
com a secretária do JbmaH’Mūsų Lietuva", fone: 273.0338.|i;
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca.
2a, 3a e sexta feiia das 13 ás -17 horas.

MARAJÓ
AUTO PEÇAS LTDA.
Peças e Latarias para todas
as marcas de veículos
Rua Marina, 330 - B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100
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ttAKU PILIS URSS PAŠTO ŽENKLE
• Nuolat ateina laiškų iš Lietuvos. De
ja, dar vis su rusišku pašto ženklu.

Tačiau lietuviai kelia savo lietuvišku
mą kur ir kiek gali. Pavyzdžiui: atėjo
laiškas iš Kauno. Ant voko atspausdin
tas portretas su užrašu (lietuviškai):
Tarybinis tapytojas, Lietuvos TSR liau
dies dailininkas KAZYS ŠIMONIS.
Tas pats tekstas ir rusiškai. O tarp paš*o ženklų, ypač Įdomus vienas, su vaiz
deliu ir rusišku bei lietuvišku užrašu:
TRAKU PILIS.

Tf^íCÀãCKÜ^^į
/IMTOBCKAfl CČP’LTSR
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Halina Mošinskienė

ILGESYS KLEVO LAPU PRIGLUDĘS
prie kapo taip artimųjų, kurie užmigo ,
svetur ir vargiai ar kada yra lankomi.
Manieji visi užmigę nepasiekiamuose
man Tėvynėje kapuose ir miškuose pačių "brolių" nužudyti. Jie užmigo
'savo idealų dėka nepalikę Lietuvos, kur
buvo jų prosenelių palaikai palaidoti,
kur buvo nekaltai pralietas kraujas pa
ties jauniausio - tėvai atsisakė palikti
savo žemę, nes joje liko sūnus, sesuo ir
kiti artimieji. Jie nesibaidė nei ištrėmi
mų, nei visokių tardymų, nei kalėjimo.
Jie išliko šviesūs savo kentėjimų išgyve-

na

lę aplankykykime palaikų kriptą, Paau
kokime BRAZILIJOS FONDUI tuos ke
lis kruzadus musų visų "Užmigusiųjų tau
tiečių" atminimui, vietoj brangiai kainuc
jančių vainikų, ar vazonų gėlių kuriuos
Šiandieną tuos kapus lanko su didžiau
po kelių dienų išmes į šiukšlyną. Musų
sia pagarba šeimos palijuonių anūkai.
Bendruomenė — YRA LIETUVOS atei
Tuos kapus lanko Jaunimas nešinąs pa
ties FONDAS BRAZILIJOJE. Tebūnie
dėkos vainikus savo mokytojams. Ne
tai dar keii tikros meilės savųjųpalaikam
"perestroikos" dėka, neša juos savo nuo
klevo lapai ant kapų musų tautos didvy
širdumu — lietuvio širdimi LIETUVAI.
riams. - Simbolis neužgęsusio gyvybės
i
Suprasti lietuvį iš Lietuvos atvykusį
daigo svetur — LIETUVAI, musų vienin
į mūsų vad. lietuvių tarpą - nelengva.
telei tėvynei.
Bet, vaidyboje ir viešnagėje, gal ir tas
svečias vaizduosis tai kas tėra tik "ant
MIŠIOS UŽ MIRUSIUS
viešnagės stalo patieksiąs". Jis irgi jau
žinąs, kad esąs tik viešnagėje sekamas.
CASA VERDE bus pirmą lapkričio
Nesibaidykime. Kiekvienam svečiui su
mėn. sekmadieni 16 vai. N. S. das Dores
teikime savitarpyje galimybių susitikti
bažnyčioje.
su lietuviais ypatingai senosios imigraci
PARQUE DAS NAÇÕES bus antrą
jos.
lapkričio mėn. sekmadienį, 10,30 vai.
Jų gal jau nebepažįstami palikuonys
Seselių Pranciškiečių mokyklos koply
čia nesusikalbą? ... Bet gi yra mūsų tar
čioje Rua Espanha.
pe tikrų vertėjų lietuvių palikimų visiems.
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Juk visų klevų lapai šį rudenį Lietuvoje .
NCz. 25,00
krenta ant visų kapų tyliai besisupdami, Feliksas MEILUS
NCz. 50,00
Aldona VALAVIČIUS
rudens pavėjuje...
NCz. 30,00
Isabela SELIOKIENÉ
O mumyse prisiminkime tuos, kurie
NCz. 25,00
Roberto KARSOKAS
nebesulaukė savo giminių atsilankant
Brazilijos tvaike.
GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI
Prisiminkime visus tuos, kurie norėjo MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ^
išeiviją tik išlaikyti laikina lietuvių kolo tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas
nija... o vėliau "nusėdus", dar manė, kad Petras Ruksys vardu ir pasiųsti papras***
neišblėsęs patriotizmas vad. organizacijų oaštu.
pastangomis sujungus visus į

nrrnuose, kuklūs savo gyvenimo sąlygo
se. Jie užmigo ten savo senatvės sulau
kę, niekada niekam nepakėię savo
skriaudos.

Aš sakau, PRISIMINKIME, nes visų
Vadovų netekę, mes esame tik kaip visi
benamiai svetur. O kur ieškoti atgaivos
— pačioj Lietuvoj.
Ir? - Susimąstę, VĖLINIU proga ties
kiekvieno mūsų visuomenininko lietuvio
palaidoto šios žemės kapuose, pagal išga

VÍDEO LIETUVA

Parduodama va izdaj uostė \ video cassette)
VII LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis į šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus
28 - Mooca. Tel. 273-0338

e Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE
1988 HAMILTOĮM__

_____ _
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MŪSŲ ŽINIOS
SALEZIEČIŲ BENDRUOMENĖS
ŠVENTĖ
Šiandien Brazilijoj saleziečiai turi še
šias religines provincijas, taip vadina
mas inspektorijas, su įvairiais apaštala
vimo punktais, ypač atsižvelgiant j jau
nimą. São Paulo inspektorijoj yra 32
tokie salezietiškos veiklos centrai: vidu
rinės, aukštesnės klasikinės mokyklos,
amatų, bei žemės ūkio mokyklos, insti
tutai, keli fakultetai, oratorijos (I a išva
lai kio užsiėmimai), licėjai, gimnazijos,
apleistų vaikų asistencija, noviciatas,
spaustuvė bei spaudos mokykla, filoso
fijos bei teologijos institutas-seminarija,
kelios parapijos; ir tai įvairiuose mies
tuose; Americana, Araras, Campinas,
Caropos do Jordãb, Cruzeiro, Guarujá,
Jundiai, Lavrinhas, Londrina, Lorena,
Pindamonhangaba, Piracicaba, São Car
los, São José dos Campos, São Pauio,
Sorocaba. Maždaug panašų veikimą
praveda ir seselės salezietės, Marijos
Krikščionių Pagalbos dukterys (irmãs
salesianas).
Taigi, darbo šakos gana plačios, ypač
mokyklos, daug kur su keliais tūkstan
čiais moksleivių-studentų. O visam šiam
darbui provincijoj-inspektorijoj tėra 258
saleziečiai (tarp kunigų, broliukų ir klie
rikų). Visur jaučiama stoka pašaukimų.
’Todėl tose įvairiose veiklos šakose ieško
ma taip pat kandidatų, vadinamų aspi
rantų.
ugdyti
» m «i ....Ir——stengiamasi
■ ■
■ » .i i _ -i palikyti ~ bei
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vieningumą. Kaip tik šiam tikslui kasmet
Išėjo ypač ["Platųjį Saleziečių pasaulj'J /R
ir pravedama “Bendruomenės diena (ar dėka vieno kito lietuvio Saleziečio ir Lį £
ba šventė/“.
dviejų tarptautinių Saleziečių — vyrų ir f
Šiemet ši šventė buvo spalio (outu- > moterų - Kongregacijų bendradarbiavi
bro) 9 dieną Jundiai, saleziečių vedamoj mu.
kolegijoj — “Cidade dos meninos“. Už
Kalbant apie Fatimos Misionieres, da
miesto, grynoj gamtoj, moderniam pas
bar jų veikios 25-mečio proga, nedailu
tate, bendrabutis — “vaikų miestas“:
būtų neatkreipti ryškesnio dėmesio į jų
erdvios salės, sporto aikštės, maudynė,
sėkmingą, plačią veiklą keliuose konti
miškelis. Ten patogu ir didesniam skai
nentuose.
čiui susiripkti. Ten tad ir buvo pravesta
Išeina, kad, kartu su Pamaldomis už
,i
“Bendruomenės šventė“: pamaldos, pra
kalbos, meninė dalis, “churrasco“, spor Lietuvą ir jos Atgimimo Sąjūdį, Rijuje,
Šv. Onos Parapijos bažnyčioje, šio spa
to rungtynės... Ten buvo ir visi trys šv.
lio 29 dieną,yra organizuojama iškila j
Kazimiero parapijos kunigai.
São Gonçalo, R.J., Fatimos Misionierių
Šventėj buvo paminėtos ir pabrėžtos
Motiniškų Namų aplankymui, 28 spalio,
kelios institucijų ir asmenų datos-sukak- šeštadienio popietėje.
tys. Tarp jų ir kun. Pr. Gavėno 40 metų
Dėl visko, čia talpinamas Seselių
kunigystės, 50 metų salezietinio gyveniadresas ir telefonas:
mo ir artimas gimtadienis.

“GARSIOS SVETUR, NEŽINOMOS
SAVIEMS“

Neužmirštinos Venezuelos lietuvių
veikėjos,p. Aleksandros Vaisiūnienės:
“Garsus svetur,, nežinomas saviem“ posakis,pritaikintas mūsų idealiam jaunuo
liui, Petrui Perkumui, gali tikti ir Fati
mos Misionierėms, mūsų garbingo tau
tiečio, kun. Mečislovo Valiukevičiaus,
Niteroi, R.J., prieš 25 metus, įsteigtom.

Missionárias Na.Sra. de Fátima
R. Mentor Couto, 544
São Gonçalo, R.J. (CEP. 24400)

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Pas Aldą ir Joną ChorociejuS iš Lie-1
tuvos atvyko Elena Baranauskaitė iš
Alytaus ir Petras Peckys iš Merkinės"
Sekmadienį svečiai buvo ant lietuviš
kų pamaldų V. Zelinoj, ant dr. Romual
do Paliušio paskaitos apie dabartinę pa
dėtį Lietuvoj.

Tiesa, Petro Per kūmo vardas ir garsas,kartu ir jo Tėvynės Lietuvos vardas ir
garsas, dabar jo mirties 50-mečio proga, MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
išėjo į plačius, gilius vandenis; išėjo į
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
penkis kontinentus.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

ii

CETEMAR 6 LUFTHANSA

apresenta

CONCERTO FANTÁSTICO
NEPAPRASTAS KONCERTAS
19 de Novembro as i6:0o
NO GRANDE SALÃO DO GINÁSIO SÃO MIGUEL ARCANJO VILA ZELINA
CONJUNTO DA UNIVERSIDADE DE VILNIUS

„D A I N A”
MÚSICA ERUDITA E FOLCLÓRICA
CONVITES:

VYTO BARAS
REDAÇÃO "MŪSŲ LIETUVA"
COM OS SÓCIOS DA ALIANÇA

