
KARDINOLAS 
VINCENTAS SLADKEVIČIUS 

MARIJAMPOLĖJE
S.m. liepos mėnesio 14 dieną Vil

niaus radijas savo laidoje užsienio lietu
viams transliavo trumpą reportažą is 
Marijampolės bažnyčios, kur to pat mė
nesio 12 dieną buvo laikomos iškilmin
gos mišios pagerbti palaimintąjį Jurgj 
Matulaitį.

Korespondentas nurodė, kad tas įvy
kis buvo ypatingas tuo, kad mišias laikė 
kardinolas Vincentas Sladkevičius. 
Transliacijoje buvo duota trumpa iš
trauka iš kardinolo pamokslo, kur jis. 
nurodė, kad kardinolo titulas buvo duo
tas ne jam, bet visai lietuvių tautai, vi
sai krikščioniškai Lietuvai.

Korespondentas taip pat kalbėjo su 
dviem tikinčiaisiais kurie klausė mišių. 
Vienas iš jų pasakė, kad Lietuva yra se
na valstybė, bet ji buvo nuskriausta,jos 
tradicijos buvo panaikintos, jos himnas 
ir vėliava buvo panaikinti ir bažnyčios 
buvo išniekintos, bet dabar padėtis ge
rėja.

• Įdomu tai, kad ši transliacija buvo , 
pakartota per Vilniaus radijo bangą, ku
ri transliuoja tiktai Lietuvai, bet ne už
sieniui. Toje transliacijoje nebuvo ištrau
kos iš kardinolo pamokslo ir korespon
dento pasikalbėjimas su tais dviem tikin
čiaisiais taip pat buvo išleistas. Kaip ma
tome, nežiūrint to viso trimitavimo 
apie "glasnost", Vilniaus radijas, kaip ir 
seniau, vis transliuoja dvi versijas apie 
įvykius — vieną užsienio lietuviams ir 
vieną lietuviams tėvynėje.

J.B.

KARDINOLAS SLADKEVIČIUS
APIE VYKSTANČIUS PASIKEITIMUS

Lietuvos kardinolo Vincento Sladke
vičiaus pareiškimus paskelbė TASSo ži
nių agentūra. Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas pareiškęs, kad So
vietų Sąjungoje vykstant persitvarkymo 
kursui, yra juntami kai kurie apčiuopia
mi pasikeitimai santykiuose tarp Vals
tybės ir Bažnyčios. Šioje srityje yra šali
namos, sąmoningai sudarytos kai kurios 
kliūtys ir kunigai aktyviau dalyvauja vi- 

Į suomeniniame gyvenime. Kardinolas 
Sladkevičius pridūręs: Išmokstame atsi
žvelgti į vieni kitų įsitikinimus, tapti to-

: lerantiškesniais. Kardinolas taip pat iš- 
’ reiškęs viltį, kad ateityje susidarys dau- 

giau galimybių išplėsti bendradarbiavi
mą tarp Valstybės ir Bažnyčios. Lietu- •

Kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius Marijampolėje.

„E.L." skaitvic^nuotrauka 
Pasikeitimu Lietuvoje naujas reiškinys: kardinolas Vincentas Sladkevicbis rankoje 
laiko trispalvę Lietuvos vėliavą.

vos kardinolas manąs, rašo TASSo agen
tūra, jog reikia labiau susirūpinti tautos 
dvasiniu auklėjimu. Jis pridūręs, kad 
persitvarkymo eroje yra svarbu visų pir
ma rūpintis jaunimo dvasiniu ugdymu. 
Be to, kardinolas Sladkevičius išreiškęs 
nuomonę, kad Bažnyčiai atsiveria plates
nės galimybės pasireikšti žmonių pagal
bos srityje.

KUN. S .TAMKEVIČIUS PERKELTAS 
Į IŠTRĖMIMO VIETOVĘ

Liepos 22 Vatikano radijo dienraštis 
praneša apie lietuvio kunigo Sigito Tam- 
kevičiaus neseniai įvykusį perkėlimą iš

Permės lagerio į ištrėmimo vietą. Radijo 
dienraštis primena, kad 1962-ais melais 
įšventintas kunigas Sigitas TamkeviciuX 
1969-ais metais buvo priverstas viene
rius metus pasitraukti iš einamų pareigų 
dėl to, kad drauge su kitais asmenimis 
parengė peticiją vienintelės Lietuvoje 
veikiančios Kauno kunigų seminarijos 
reikalu. 1978-ais metais kun. Tamkevi- 
čius, taip pat drauge su kitais kunigais, 
įsteigė Tikinčiųjų Teisėm Ginti komite
tą. 1983-ais metais gegužės mėnesio pra
džioje buvo iškviestas kiudyti kunigui 
Alfonsui Svarinskui iškeltame teismo ‘ 
procese, bet teismo posėdyje buvo suim
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tas ir tų pačių metų gruodžio mėnesį nu- tis milijono rublių. Žmonės iš minios 
teistas 10 metų laisvės atėmimu — šeše
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buvo apkaltintas "antisovietine propagan
da ir veikla". Vatikano radijo dienraštis 
šia proga primena, kad kitas lietuvis ku
nigas — Alfonsas Svarinskas -- buvo 
prieš laiką išlaisvintas.
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DEMONSTRAVO IR KAUNE
(Kaunas, liepos 5. LIC) Lietuviu lnJ 

formacijos Centras praneša, kad šešta
dienį, birželio 25 d. įvyko demonstraci
ja Kaune. Į ją susirinko keli tūkstančiai 
žmonių, įskaitant ir Vilniaus jaunimo 
teatro darbuotoją Vytautą Bogušį. Jos 
tikslas buvo — reikalauti, kad valdžia 
nutrauktų statybas prie šv. Gertrūdos 
bažnyčios, kuri iš trijų pusių jau apsta
tyta. Jei užstatys ją ir iš ketvirtosios, 
bažnytėlė bus palaidota tarp daugiaaukš
čių namų. \

Kaip pasakojo telefonu Bogušis, de
monstracija Kaune prasidėjo 12 valandą 
ir truko 50 minučių. Kalbėjo Kauno 
miesto partijos pirmasis sekretorius,taip 
pat Justas Vincas Paleckis. Mitingui va
dovavo klubas "Atgaja" ir architektas- 
muzikantas Algirdas Kaušpėdas.

Kultūros paminklų apsaugos klubas 
"Atgaja" įsteigtas persitvarkymo laiko
tarpiu. Pasak Bogušio, "Atgaja" yra pu- 

. rašiusi pareiškimą Kauno visuomenei ir 
nurodžiusi, kad šv. Gertrūdos bažnyčiaj 
grėsė pavojus būti užstatytai ir nepri
klausomybės laikais, bet visuomenė baž
nyčią išgelbėjo, nors tais laikais nebuvo 
jokios kultūros paminklų apsaugos orga
nizacijos.

Demonstracijoje Paleckis sakė, kad 
valdžia gal pakeis n^ujo pastato projek
tą — statys jį mažesnį, kad šiek tiek ma
tytųsi bažnyčia, bet jau išmūryti n^ujo 
pastato pamatai, investuota apie ketvir- CI5EBBMWWWHIIJMii iBmwwi’nmi i   i nii»wTW<ynnw rnrafflft
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Sekančią dieną Tiesoj pasirodė trum
pa žinutė, kurioje pranešė, kad grupė < 
Persitvarkymo sąjūdžio narių ir apie 
tūkstantis vilniečių susirinko prie ELTOS 
kritikuoti birželio 24 d. Gedimino aikš
tėje įvykusio mitingo aprašymą.

ĮSTEIGTAS PETRUI GRAŽULIUI 
GINTI KOMITETAS

(New Yorkas, liepos 7. LIC) Lietu
vių Informacijos Centrą pasiekė žinia, 
kad š.m. birželio 24 d. trys lietuviui ka
talikai ir du rusai stačiatikiai įkūrė Pe
tro Gražulio gynimo komitetą. Ligšiol 
visa eilė žmogaus teisių organizacijų 
bei asmenų Vakaruose, Lietuvių Infor
macijos Centrui painformavus, telegra
momis užprotestavo Gražulio fizinį su
sidorojimą lageryje. Tarptautinė Am
nestija iš Londono pranešė LIC, kad 
jos nariai yra pasiuntę bent 3000 pro
testo telegramų į Maskvą, Vilnių ir Gra
žulio kalinimo vietą Pravieniškėse. Tu
rimomis žiniomis, protesto telegramas 
taip pat pasiuntė JAV Helsinkio grupė 
iš New Yorko, Solidarumo su Sovietų 
krikščioniais koalicija iš Washingtono, 
Tarptautinis krikščionių solidarumas iš 
Zuricho, sen. Donald Riegle, kong. Ed
ward Feighan, JAV ir Kanados LJS bei 
šimtai išeivijos lietuvių. Pateikiame 
naujai įsteigto komiteto pranešimą. Ver
timas iš rusų kalbos.

S. m. vasario 2 d. Kapsuko miesto 
teismas nuteisė 29 metų lietuvių teisių 
gynėją Petrą Gražulį 10 mėnesių kalėti,. 
Svarbiausia šio susidorojimo priežastis 
- Gražulio atsisakymas atlikti moko
muosius karinius pratimus, kaip protes
to ženklas prieš Lietuvos okupaciją, Ka
talikų Bažnyčios persekiojimą ir karą 
Afganistane. Dabar Pravieniškių lagerio 
vyresnybė, vadovaujama pulkininkų 
Arlausko ir Gruodžio, ėmėsi fiziškai do
rotis su jaunu sąžinės kaliniu. Jį uždarė 
j karcerį, paskyrė j homoseksualistų bri
gadą, o kai Gražulis, protestuodamas, 
paskelbė bado streiką, jį antrą kartą pa
sodino į karcerį. Nežmoniškas iagerio 
vyresnybės elgesys kelia pavojų Petro 
Gražulio gyvybei. Suvokdami padėties 
rimtumą ir baimindamiesi, kad jo neiš
tiktų sovietiniuose lageriuose žuvusių 
Anatolijau Marčenkos, Vasilijaus Stuso, 
Oleksio Tichio, Jurio Kuko likimas,mes, 
žemiau pasirašiusieji, įkuriam Petro Gra
žulio gynimo komitetą. Jis reguliariai 
pranešinės visuomenei apie šio sąžinės 
kalinio būklę, kreipsis į atsakingas įstai
gas ir masinės informacijos priemones

siūlė tuos pinigus patys surinkti ir sugrą
žinti valdžiai, jei tik nutrauks statybą.

Demonstraciją užbaigė Algirdas Kauš
pėdas, pareikšdamas, kad reikėtų griež
tai nubausti Paminklų konservavimo 
Instituto darbuotojus Vilniuje už tokio 
pastato projektą.

Kauno demonstracijoje buvo iškeltos 
keturios trispalvės — trys iš Vilniaus, vie
na iš Kauno. Kai kalbos buvo baigtos, 
žmonės užtraukė "Lietuva, tėvynė mū-( 
sų", Netoliese stovėjęs radiofikuotas au
tobusas paleidęs trankią muziką, bet į 
himno pabaigą ji nutilo ir žmonės netruk
domi sudainavo "Lietuva brangi".
DEMONSTRACIJOS PRIE ELTOS ‘ 

PASTATO VILNIUJE
(Vilnius, liepos 7. LIC) Lietuvių In

formacijos Centras sužinojo, kad trečia
dienį, birželio 29, įvyko vilniečių de
monstracija prie ELTOS pastato.

Demonstrantai susirinko pietų per
traukos metu, dalyvavo daugiau kaip 
tūkstantis Įmonių, atėjusių ten pareikš
ti pasipiktinimą prieš visuomenę klaidi
nantį straipsnį Tiesoje apie birželio 24 
d. mitingą Gedimino aikštėje. Tiesa iš 
pradžių teigė, kad toje demonstracijoje 
dalyvavo apie 10.000, tačiau pasak 
Mokslų Akademijos nario Jokūbo Min
kevičiaus buvo apie 40,000, o kitų daly
vių — Vilniaus jaunimo teatro darbuoto
jo Vytauto Bogušio ir buvusio politkali
nio Povilo Pečeliūno — nuomone Kate
dros aikštėje susirinko bent 50.000.

Tiesa dezinformavo visuomenę, nuty
lėdama, kas ir apie ką buvo kalbama. B ir 
želio 29 d. susirinkusieji prie ELTOS 
privertė išeiti šios žinių agentūros vado
vą Stankevičių ir pasiaiškinti. Pastarasis 
teisinosi, aiškindamas, kad visi nurody
mai "eina iš viršaus" ir jis tuo klausimu 
nieko negalįs pasakyti.

FÁBRICA DE GUÍ
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças. 

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
v Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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dėl jo išlaisvinimo, organizuos protesto 
veiksmus. Mes raginame visus, kam 
brangu Kristaus vardas, teisingumas ir 
sąžinės laisvė, paremti mus. Tik veiklus 
geros valios žmonių solidarumas gali iš
gelbėti nekalto žmogaus gyvenimą.

Mes reikalaujame alternatyvios tarny
bos galimybės jaunuoliams, kurie atsisa
ko karo prievolės sąžinės sumetimais. 
Laisvą Petrui Gražuliui.

1988 m. birželio 24 d., Jono Krikštyto- 
jo dieną pasirašė:

Nijolė Sadūnaite
Robertas Grigas |
Valerijus Senderovas |
kun. Kazimieras Gražulis 
Aleksandras Ogorodnikovas

(LIO) g

PERSITVARKYMO SĄJŪDIS RUOŠIA 
MASINI SUSITIKIMĄ SU LIETUVOS

DELEGATAIS g
"Gaudaamus" šventėje plakė Pabaltijo E 

kraštų tautinės vėliavos

MŪSŲ LIETUVA

z*?

(Vilnius, liepos 8. LIC) Lietuvių infor- šimtatūkstantinė minia 1988 m. liepos 9 d. Vingio parke dalyvauja demonstracine, surentoje 
macijos Centras, remdamasis žiniomis iš Lįetuvos persitvarkymo sąjūdžio. Joje buvo pasisakyta pries’ sovietines negeroves »»• Skalauta 
Lietuvos, praneša, kad šį šeštadienį, lie- suverenumo Lietuvai„kurios trispalvė vėliava plevėsavo nuleista nuo estrados stogo, s'-v m b ėjo
pos 9 d. Vilniuje ruošiamas visuomenės j' 
susitikimas su grįžusiais iš XIX partinės 
konferencijos Lietuvos delegatais, kurie 
turės atsiskaityti, ką jie nuveikė Maskvoje.

Susitikimas numatytas 5 vai. vak. Vh- 
niaus Vingio parke. Mitingą ruošia Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdis, įsteigtas š. 
m. birželio 3 d. demokratijai, viešumui 
ir suverenitetui Lietuvoje remti.

Persitvarkymo nuotaikomis vis labiau, 
kaip atrodo, gyvena ir Lietuvos studen
tija. Praėjusį sekmadienį, liepos 3 d. 
Vingi) parke Vilniuje buvo užbaigtas 
pabal’.iečių studentų festivalis "Gaudea- 
mus" Pasak buvusio politkalinio Povi
lo Pečeliūno, ten dalyvavo apie 50 tūks
tančių žiūrovų, matėsi jūra Lietuvos 
tautinių vėliavų, taip pat estų ir latvių 
tautir ės vėliavos. Festivaliui pasibaigus, 
kaip pranešama, studentai žygiavo su 
vėliavomis iš Vingio parko, ėjo Čiurlio
nio, Sierakausko ir Gedimino (Lenino 
prospekto) gatvėmis iki katedros aikš
tės. Žygiavo skanduodami šūkius: 
"Liet jva — mūsų namai". "Nedeisti", 
reikalavo suverenumo. Dainų šventą- 
festivalį surengė Lietuvos Aukštųjų

himnas

mokslų ministerija, tačiau pasak Peče
liūno, ši šventė, kaip ir kitais atvejais, 
prasidėjo oficialiai, o užsibaigė neoficia
liai, spontaniškai. Pasibaigus oficialiai: 
daliai — dainoms, šokiams, studentų 
pasirodymams -- lietuviai, latviai ir es
tai studentai neišsiskirstė. Jie sugiedo
jo Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnus.

Pečeliūnas taip pat sakė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad "mums kar
tais prikaišiojama, kad lietuviai snau
džia, o studentija — dar gilesniame 
miege. Tačiau stebint Pabaltijo studen
tų šventą "Gaudeamus", paaiškėjo, 
kad taip nėra - studentai išjudėjo. 
Jiems priklauso ateitis".

Studentų koncertą rodė per televizi
ją. Kas turi spalvuotus televizorius, ma
tė "mišką trispalvių tautinių lietuvių, 
latvių ir estų vėliavų. Kur tik nukreipsi 
žvilgsnį, visur metai tautines vėliavas. 
Visa Lietuva pamatė savo buvusios ne
priklausomos valstybės vėliavą", tele
fono interviu teigė Pečeliūnas.

(LIC)

ŠIMTAMETĖ GAILESTINGOJI SESt X .

Kaune dar tebegyvena medicinos sesuo 
Ona Brazytė, kuri Nepriklausomybės lai
kais buvo vadinama gailestingąja. Jos 
rankos globojo ir slaugė garsų kalbinin
ką Joną Ja'blonsikį-Rygištkių Joną. Nese
niai jai sukako šimtmetis. Ji liko vienin
telė iš trijų lietuvių gailestingųjų seserų, 
apdovanotų Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus „Florence Nightingale-' medaliu.

Medalis pavadintas Anglijos aristok
ratės Florence Nightingale <1820-1910). 
pasižymėjusios Krymo karo metu ir refor_ 
mavusios gailestingųjų seserų profesiją, 
vardu. Tą medalį gauna tik moterys, pra
ėjusios karo ar maro laukus, rizikavu
sios savo gyvybe, gelbėjusios ir staugu
sios tūkstančius. Tai — pasiaukojimo ir 
savęs atsižadėjimo, moteriškos stiprybės 
ir kilnaširdiškumo medalis.

Onos Brazytės lainkytojai. deja, nega
lėjo pamatyti tą medalį. Ji jau neturi nė 
vieno savo apdovanojimo. Jai liko tik 
tai, ką išsaugojo atmintis —- dviejų pa
saulinių karų kareiviai, kurie išėjo iš gy
vųjų tarpo paskutini kartą jos ranka 
glostomi, ar grįžo į gyvenimą, atsirėmę 
į tos smulkutės moters ranką.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZEL1NOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

Dra. 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
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KINO PASAULY J EK
Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

VILNIUS 1655 METAIS

ANGIE

Bom RetiroRua Solon, 773
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

1655 m. rusai, įsibrovę j Lietuvą, try
likai metų buvo okupavę rytinę jos dalį 
su pačia sostine Vilniumi. Vilnius, vie
nas turtingiausių Europos miestų, per iš
tisus amžius priešų nematęs, buvo nunio 
kiotas, apiplėštas, didelė jo dalis sude
ginta, gyventojai išžudyti, turtai, arkliai, 
net marmuro kolonos bei paauksuoti 
rūmų stogai - visa kas buvo išvežta j ry
tus. Caras Aleksandras Michailovičius, 
triumfališkai įvažiavęs į amžinę Gedimi
no miestą pasiskelbė didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu ir leidęs kazokams "paulia- 
voti", išvyko atgal j Maskvą. Iš miesto 
buvo išbėgę žymiausi jo gyventojai.

1657 m. Vilniuje paplito maras. Kai 
paprastai, po karo, gaisrų, atėjo badas, 
šaltis, o su jais ir visokios ligos. Vilniaus 
miesto magistratas kiek galėdamas sten
gėsi apsaugoti išlikusius gyventojus nuo 
įvairiausių piktadarių ir plėšikų. Tuo tiks 
lu jis buvo įgaliojęs surinkti pagelbinin- 
kus, kurie turėtų kasdien dieną ir naktį’ 
eiti sargybas, nes senasis vaivada Jonu
šas Radvila, pasitraukęs su kariuomene 
tuo laiku jau buvo miręs. Saugumo dėlei 
buvo įsakyta visus vartus laikyti uždary
tus, išskyrus Rūdininkų vartus dienos 
metu, bet kad jų raktai butų komisijos 
saugojami. Kadangi gaisrai nuo pavasario 
vis dažnėja ne tiktai mieste, bet ir prie
miesčiuose, kad butų visuomeniniai van
dentiekiai atidaryti gaisrui gesinti. Tai 
byloja dokumentas, įrodydamas Viiniaus 
gyventojų rūpinimąsi savais piliečiais ir 
drauge parodo, kad musų žmonės ir tais 
laikais jau turėjo mieste vandentiekį.

Vyturys
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 

SPAUDOS IŠLAIKYMO

ištvirkimą, jaunystės, grožio sumurzini- 
mą? Tegalime spėlioti, ką pagalvos doros 
mergaitės, pamaniusios tokį filmą.

ISTORINĖS ĮVAIRENYBĖS ,
Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytau

tas priklausė istorijoje prie labiausiai 
veiklių žmonių, kurie turėjo greitą 
orientaciją ir mokėjo tinkamu metu nau 
doti laiką, "kalti geležį, kol ji karšta". 
Atmintinas yra jo autentiškas posakis, 
kuris niekad nepasens: "Laiko nustoja 
tas, kuris jo laukia". Jis sugebėdavo sa
vo raštininkams diktuoti po kelis laiš
kus iš karto. Ta savybe didžiavosi Napo
leonas.

Brangindamas laiką ir planuodamas 
į ateitį, jis nuolat judėjo, keliavo. Tais 
laikais gerų kelių nebuvo, tik keli pa
grindiniai išminti keliai - vieškeliai kirto 
musų garbingąją Lietuvą; šiaip keliauti 
teko tik raitam. Tai buvo laikas, kada 
žmogus be žirgo nebuvo laikomas žmo
gumi. Puikių arklių Vytautas turėjo 
tūkstančius ir raitas, savo žirgais, jis ke
liaudavo nuo Palangos iki Chadžibėjaus 
(dabartinė Odesa), nuo Smolensko iki 
Vengrijos ir Krokuvos. Čia jis medžio
damas, ar būdamas karo žygyje svarsto 
svarbias sutartis, čia puotauja ir priimi
nėja svečius, veda derybas, pina įman
trias tarptautines kombinacijas... Toks

„PASIMATYMAS“ — 
PRANCŪZŲ FILMAS

Prancūzaitė iš provincijos atvyksta į 
Paryžių laimės ieškoti? — Spėkime kokia 
ji? Kukli, nedrąsi, kiek naivi, save verti
nanti, gerbianti tėvus, gimines, artimuo
sius?

Pagaminę, garsiame Cannes festivalyje 
gavę aukščiausią premiją, kaip reprezen
tacinį filmą atgabenę prancūzai į JAV-es 
ir plačiai išgarsinę rodė spaudos atsto
vams, kritikams. Koksai tasai tad, vos 
82 minutes ekrane bėgantis „Spectra- 
film“ prancūzų kalboje, bet su gausybe 
angliškų aiškinimų, kurių negalima spė
ti perskaityti?

Taigi, iš provincijos į Paryžių atvykusi 
jaunutė, graži prancūzaitė ieško buto, ži
nant, kaip sunku išsinuomoti gerą, dide
li butą Paryžiuje, ji tuo nei kiek nesirū
pina. Pradėjusi vaidinti mažame tea
tre- mergina pasako porą sakinių, kurių 
pagrindinis: „Norite kavos ar arbatos?“ 
Jai atsako, kad nori karšto šokolado. Tuo 
jos vaidyba ir baigiasi.

Toji Nina (Juliette Binoche), vos nu
lipusi nuo scenos, myluojasi su teatro 
šiukšlių rinkėju. Bet kai pasirodo butus 
nuomojančios įstaigos vaikinas, iškolioju
si šiukšlių rinkėją, ji tuojau su juo susi
meta. Jos naujas meilužis Paulot (Wade- 
ck Stanczak) gyvena su kitu vyru Quen
tin (Lambert Wilson), kuris tuojau įsi
myli 'į tik ką pamatytą Nina.

Iš provincijos atvykusi manomai kuk
li mergaitė pasirodo esanti visiška pa
sileidėlė. Bendrai filmo eigai rankraštį 
sulipdė Andrė Tachine (ijis ir direktorius 
nuskynė Cannes laurus), o Oliver Ter- 
zian kitus veikėjus parinko tokius, kad 
jie vienas kitą viršyja nesuprantamais, 
neįtikėtinais ar kvailais veiksmais, ne
turinčiais nei ryšio, nei logikos. Pvz. tu- 
! rintis ar galintis būti normalių žmogumi 
teatro direktorius, parenkant naujas ar
tistes, vertinimo varžybų metu snaudžia 
ar miega ir be jokios logikos, pasirenka 
blogiausiai pasirodžiusią — taip, Niną! 
Vėliau jis kažin kur pabėga, pagrąsintas 
skustuvu, išvažiuoja.

Visas prancūzų filmas „Rendez-Vous“, 
nors vietomis 'įdomiai nufilmuotas/ yra 

‘ pasileidėlių ar, iki pakvaišimo pasimetu
sių, pamišėliškas kratinys. Ar norėta pa
vaizduoti šiuolaikinį prancūzų moralinį

v "I .žCrpsi .T&v.
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Prelatas Audrys Bačkis JAV spaudoje
Vatikano viešųjų reikalų tarybos pasekretoris

"National Catholic Register", leidžia
mas JAV gegužės 29 d. laidoje išspaus
dino savo korespondento Vatikane
straipsnį apie prel. Audrį Bačkį.

Pirmiausia korespondentas pažymi, 
kad prelatas gimė lietuvio diplomato 
šeimoje ir užaugo tarp pasiuntinių ir mi- 
nisterių. Jo tėvas tuo laiku dirbo lietu
vių pasiuntinybėje Paryžiuje. Vieno Va
tikano pareigūno išsireiškimu, diploma
tija yra įaugusi į prel. A. Bačkio kraują. 
Toliau rašoma, kai Lietuvą okupavo 
Sovietų Sąjunga, Bačkio šeima negalėjo 
grįžt' į gimtąjį Kauną. Tėvas ir toliau 
pasiliko Paryžiuje atstovauti nepriklau
somai Lietuvai. Vėliau persikėlė tom 
pačicm pareigom į Vašingtoną, kur ir 
dabar gyvena.

Prelatas, gerai supranta Rytų Euro
pos klausimus, todėl yra labai naudin
gas dabartiniam lenkų kilmės popiežiui 
Jonui Pauliui II. "Jis puikiai suvokia po- 
piežiaus galvojimą", pažymi Vatikano
pareigūnas. Rytų Europos problemų
pažinimas greičiausiai kaip tik taip ilgai d

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

ir laiko jį šiame raktiniame tarybos pa- 
sekretoriato poste-. Normaliu atveju jau 
seniai būtų atsidūręs nuncijaus pareigo

Prel. A. Bačkis teologines studijas 
pradėjo Paryžiaus kunigų seminarijoje 
ir baigė Romoje, gyvendamas Sv. Kazi
miero lietuvių kolegijoje. 1961 m. bu
vo įšventintas kunigu. Trumpą laiką dar
bavosi lietuvių parapijoj JAV. Bet grei
tai grįžo į Romą tęsti studijų. Laterano 
universitete įsigijo bažnytinės teisės dak 
taro laipsnį. Eidamas 27 metus jau bu
vo Vatikano diplomatų korpuso narys.

Jis yra malonaus būdo, aukštas, tam
siaplaukis. Šiuo metu 50 m. amžiaus ir 
yra buvęs Vatikano pareigūnas Filipi
nuose, Kostarikoje, Turkijoje ir Nigeri
joje. 1973 m. įsijungė į Viešųjų reikalų 
tarybą, o 1979 m. buvo paskirtas tos 
tarybos pasekretoriu. Jo užimama pozi
cija rišą jį su 100 Vatikano nuncijų visa
me pasaulyje, o taip pat su akredituo
tais pasiuntiniais prie šv. Sosto. Dar dės
to bažnytinę diplomatiją Laterano uni

versitete.
Pasekretorio nuomonė sutinka su ta

rybos sekretoriaus (Vatikano užsienio 
reikalų ministeris) arkiv. Archille Silves- 
trini nuomone, tvarkant su kitomis vals
tybėmis bažnytinius reikalus. Jis prita
ria įžvalgiai sekretoriaus politikai — 
vengti didelių konfliktų ir kaip popie
žius, taip ir prelatas įžiūri, kad didžiau-* 
šia Bendrijos kova, liečianti Lietuvą, yra 
dėl religijos laisvės.

Ryšium su prelato diplomatinėm kva
lifikacijom, geru prancūzų ir anglų kalbų 
mokėjimu dažnai yra siunčiamas Vatika
nui atstovauti tarptautiniuose forumuose.

Jis palaiko artimus ryšius su lietuvių 
bendruomene Romoje ir yra susirūpinęs 
savo gimtojo krašto reikalais. Spėjama, 
kad, kai lankėsi Lietuvos vyskupai tarny
biniais reikalais Romoje, turėjo daug įta
kos perorganizuojant vyskupų konferen
ciją ir paskiriant tos konferencijos pirmi
ninku vysk. Vincentą Sladkevičių. Taip 
pat prelatas pritaria šv. Tėvo nuomonei, 
kad popiežiaus lankymasis Sovietų Są
jungoj yra neįmanomas, išjungiant Lietu
vą ir Ukrainą, kur daugiausia katalikų gy
vena. Popiežius yra viešai išreiškęs nepa
sitenkinimą, kad jam nebuvo leista ap
lankyti Lietuvos, kai buvo švenčiama Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero 500 m. mir
ties ir 600 m. Lietuvos krikščionybės su
kaktis. "Kelionę j Lietuvą šv. Tėvas ir 
prel. A. Bačkis gali atlikti tik mintyse" 
karčiai pažymėjo vienas lietuvis pareigū
nas, kuris dirba Vatikano radijo stotyje.

"Tėviškės Žiburiai"

MIRĖ KUN. L. PUZONAS

Gegužės 2 d., Labanore, Kaišiadorių 
vyskupijoje, buvo palaidotas vietinis kle
bonas kun. Liudas Puzonas. Velionis bu
vo sulaukęs 76-erių metų amžiaus, kuni
gų ‘įšventintas 36-tais metais. Labanore 
dirbo jau devyniolika metu. Kun. Liudas 
Puzonas yra jau penktas šiemet Lietu
voje ir pirmas Kaišiadorių vyskupijoje 
miręs kunigas. Kaišiadorių vyskupijoje iš 
viso yra 65-kios bažnyčios. Jau apie de
šimt iš jų neturi savo kunigo ir turi bū
ti aptarnaujamosi iš kitur atvykstančių 
kunigų. Visose šešiose Lietuvos vyskupi
jose jau yra apie 160 bažnyčių, kurios ne
turi savo kunigo.

•• • «—K ■■ HP9IHWH 1IH MIK nw — II IMBI II Í1T II in I HIM

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

Rua Vokintários da Patria, 1275
Santana Tel, 290-4899



MŪSŲ LIETUVA NR. 33 (2068) 1988.VIII.25

JAU ATEINA LAIKAS
Rusų tauta kovoje su komunizmu tu

rėtų suvaidinti pirmaujantį vaidmenį. 
Bet lig šiol mes dar nematome nei vieno 
žingsnio minima kryptimi. Nematome 
charakteryje nieko, kas leistų galvoti, 
jog kada nors pamatysime šiame krašte 
laisvą vyriausybę...

Pereito karo praktika parodė, kad ne 
kas kitas, o patys rusai uoliausiai gynė 
ne tik savo kraštą, bet ir tą valdžią, kuri 
krašte viešpatauja. Tautinių mažumų 
tarpe atsirasdavo ir daugiau dezertyrų 
ir pasireikšdavo separatistinis nukrypi
mas, o jau rusai, kaip ten bebūtų, krau
jo aukomis atmušę Hitlerio puolimą ir 
įsisiūbavę, toli nuriedėjo nuo savo buvu
sių rubežių. Kartu su komunistinių nuo
taikų įkaitimu, pakilo ir rusų patriotiz
mas. Rusai didžiavosi savo iaimėjimais.

Jeigu jau kada nors prasidėtų rimta 
kova su komunizmu, tai tektų susidurti 
su rusų tautos dalimi, kuri pasirengusi 
kovai ir apsiginklavusi iki dantų lengvai 
savo pozicijų neužleis. Bet ateina laikas, 
kada tas politinis iškrypimas, kuris tiek 
daug nelaimių atnešė žmonėms, pradės 
byrėti. Tada tautos, kurios patyrė ko
munizmo jungą, turės pradėti naują gy
venimą ir sudaryti naujus tarpusavius 
santykius.

Lietuviai gal daugiau negu kas kitas 
galvoja apie tuos laikus, kai nugalėjus 
komunizmą teks pradėti naują gyvenimą. 
O galvodami apie tą išlaisvinimą, mes 
negalime užmiršti savo artimiausių kai
mynų, su kuriais teks iš naujo santykius 
derinti.

Šioje nepaprastai sunkioje kovoje rei
kalingas realus galvojimas, būtinos kons 
truktyvios idėjos. O tokio realaus galvo
jimo kaip tik čia ir pasigendama. Ukrai
niečiai pirmieji daugumoje reikalauja sa
vo tautai laisvės. Nors ne taip drąsiai, 
bet ir gudai palinkę atskirą respubliką 
kurti. Apie Kaukazo tautas nėra ko kal
bėti, jos visos griežtai pasisako už nepri
klausomas valstybes.

Komunizmas jau susidūrė su tautų ap
sisprendimo teise — susikirtimas jau pra
sidėjo. Apie neramumus Armėnijoje ir 
Azerbeidžane rašo viso pasaulio spauda. 
Skelbti "glasnost" ir išvengti įvairių tau
tų pretenzijas sovietinei imperijai bus 
sunku. rolas.

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

Tel. 223-2333
S' RESERVA
I Rúa SOLON 1062— Bom Retiro

Tuo pat metu pagalvokime apie mine- 
tuos kraštuos esančius turtus ir jau taip 
seniai žinomą teisę savarankiškai spręsti 
savo likimą. Jeigu Ukrainoje taip gražūs 
kviečiai, Kaukaze nafta, o Baltijos kraš
tai drauge su Mažąja Lietuva veda į Atlan
tą, tai kaip gi jie gali atsisakyti nuo anų 
kraštų? .

PAMINKLAS 
STALINIZMO AUKOMS

LTSR architektų sąjungoje įvyko 
Architektų, Dailininkų ir Rašytojų 
sąjungų įgaliotų atstovų pasitarimas, 
kuris svarstė vietą, kur pastatyti pa
minklą Stalinizmo aukoms.

Vienbalsiai nutarta siūlyti Vilniuje 
atstatyti architekto A. Vivulskio Trijų 
kryžių paminklą, sunaikintą 1951 metais.

Trijų Kryžių Paminklas Vilniuje.

ŠYPSNIAI... ŠYPSNELIAI

Tarp kita ko...
Kai Tibeto gyventojas nori išreikšti 

pagarbą savo viršininkui, jis iškiša liežu
vi. —

Peršokęs laipsnius
— Tamstos sūnus dar tik leitenantas?
— Taip, bet skolų jau turi kaip gene

Savaitei bėganti
«====«0=^^ A Ii. D, Petraitis

Pirmą kartą visai nejuokais pajutome, ką 
reiškia pašto paslaugos mūsų gyvenime. Kai * 
viskas normaliai veikia, laiškai pastoviai ateina, 
spauda kas savaitę apsilanko, tai visai nejauti, 
net ir neįsivaizduoji, kaip būtų, jeigu tai visa 
staiga sustotų. Ir šį kart paštas sustojo. Susto
jo ne dianę, ne dvi dienas, o beveik ištisą mė
nesį...

Daug kas pakritikuoja, kad mūsų spauda 
silpnoka, tas lietuviškas savaitraštis mažokas, 
bet kaip jis staiga dingo, tai jau galėjome pajus
ti jo reikšmę. Likome be kontakto su lietuviais, 
lietuviška veikla. Nebežinome, kas kur ruošia
ma, koks svarbesnis minėjimas, net it liūdni 
mirties pranešimai jau atsiliko.

Dabar jau pradeda susitvarkyti. Buvo paš
te, skaitant įvairias informacijas, kas tai apie 
dvylika milijonų pašto vienetų, laiškų ir kito
kių patarnavimų sukrauta. Tam viską išnešio
ti, išdalinti tikrai reikės nevienos savaitės. Da
bar jau gavau visą krūvą laikraščių, laiškų, net 
ir atsilikusių sąskaitų...

Buvau nuvykęs j "Mūsų Lietuvos" redukci
ją ir ten radau vieną labai svarbią korespon
denciją iš poeto Klemenso Jūros. Tai labai 
reikšminga informacija apie lietuvišką biblio
grafiją Brazilijoje. Tame laiške poetas man 
siunčia visą eilę leidinių, išleistų Brazilijoje, 
sąrašą su kiekvienam jų papildoma informa
cija. »

Tai mane labai nudžiugino. Tai reiškia, 
kad mintis mėginti surinkti žinias apie Brazi
lijos lietuvių leidinius jau rado atgarsį. Iš kitos 
pusės dar tikiuosi, kad ir kiti rašytojai pasisa
kys tuo reikalu ir taip pamažu bus galima, 
kad ir nevisai tiksliai, tai bent apytiksliai su
kaupti vienon vietos Brazilijos lietuvių intelek
tualinio darbo žymes ir jas plikti ateičiai.

Iš kitos pusės jaučiuosi tam tikrą pasidi
džiavimą, kad čia, mūsų krašte, apie kurį daug 
kas prastokai kalba, buvo daug veiklių tautie
čių, kurie paliko gilias savo darbo žymes. Gal 
nevisi jas pastebi, gal nevisi jas ir įvertina. Ta
čiau faktas, kad jeigu dar ir šmndien lietuvybė 
klesti Brazilijoje, tai tų, gal jau apmirštų, spau
dos darbuotojų nuopelnas. Jie paskyrė savo 
nuo poilsio nutrauktas valandas, kad lietuviš
kas žodis, lietuvio poezija, literatūra pasiektų 
išsibarsčiusius tautiečius.

Turėjau progos kartą užmesti akį į jau 
daug metų atgal leistos lietuviškos spaudos 
Komplektą, berods Lietuvių Sąjungos biblio
tekoje. iš viršaus atrodė seniena. Bet kaip ji 
pasirodė įdomi pradėjus vartyti jau pageltu
sius puslapius. Atsidsrė koks tai sapnų pasau
lis. Žurnalas leistas, kai dar buvau jaunuolis, 
žinios kur tai girdėtos praeityje. Net ir skelbi
mai pasirodė labai įdomūs. Tai jeigu laikraštis 
lieka įdomus po daugelio metų, pasklaidyti 
kieno prisiminimus, poezijas, aprašymus, bio
grafijas — pasidaro neįkainuojamas turtas. O 
kiek mes tokio turto čia turime.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR ' 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY- 
GASTOVI IRDULKAKIOSKŲLENTYNO 
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS
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MEDJUGORJĖS MARIJA PAS MUS

J

Merijos Metų užbaiga
Rugpiučio 15, su Žoline, užsibaigė 

ypatirgieji MARIJOS METAI. Su tuo, 
aišku, neužsibaigė skatinimas pamaldu
mo į Mariją, o tik, jei taip galima saky
ti, tik įsižiebė. Tai visų — rr kiekvieno 
kataliko — įsipareigojimas ir malonumas.

Medjugorjės Marija
Marijos Metų užbaigai šv. Kazimiero 

parap joj lankėsi Medjugorjėj, Jugosla
vijoj, casdien pasirodanti Dievo Motina; 
lankėsi per iš tenai atvežtą Jos statulė
lę. Ners Josios lankymasis jau suprogra
muotas iki 1989 metų pabaigos, bet, 
tarpir inkaujant p. Aldai Šaulienei, sura
do vieną laisvą dieną — ir atvyko pas 
lietuv us, j Moką.

Statula atvyko, privačiai, iš vakaro, 
šeštacienį, į šv. Kazimiero koplyčią. 
Sekmadienį, rugp. 14 d., 8 vai. ryto: 
lietuviškos Mišios ir pasiaukojimo Mari
jai ak:as. — Įdomu pabrėžti, kad Popie
žiaus sukurtoj Marijos Metų maldoj vi
sam pasauly ir visose kalbose išskirti
nai primenamos dvi tautos: "Tau, krikš
čionių Motina, ypatingu būdu paveda
me tautas, kurios švenčia šių Marijos 
metų eigoje šešių šimtų (lietuviai) ir 
tūkstančio metų sukaktį (rusų tautos) 
nuo Evangelijos priėmimo. Ilga jų isto
rija yra giliai atžymėta jų pamaldumo 
į Tave. Atkreipk meilingą savo žvilgsnį 
į jas; ’.eik jėgų tiems, kurie kenčia dėl

Po lietuviškų Mišių išsivystė vietinių 
bei aplinkinių katalikų eisena-procesija 
įšalę paverstą koplyčia. Liturgines gies
mes pravedė N. Sra. do Bom Conselho 
p-jos choras. Daug maldininkų ir iš to
liau. Tuoj pat po Mišių — projekcija Ap- 
sireiŠKimo įvykių, ką pravedė Frei Duar
te, pranciškonas.

Paskui, visą dieną, laisvas tikinčiųjų 
susitikimas su Dievo Motina: maldos, 
giesmės, susikaupimas. Matėsi žmonių,1 
kurie visą dieną išbuvo prie Dievo Mo
tinos statulos.

, ; . T 
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; už "Musų Lietuvos" steigėją ir ilgametį redaktorių
PREL.PIJŲ RAGA2INSKĄ"

ir žurnalistą
STASĮ VANCEVI Cl U

bus atlaikytos šv. Kazimiero parapijos koplyčioj 
sekmadienį, rugpiūčio 28 dieną, 16 valandą.

Kviečiame visus spaudos mylėtojus ir rėmėjus
dalyvauti. r „ It

Mišias uspraso Musų Lietuvos
redakcija, administracija ir bendradarbiai

UI! Tai kaip padėką už šią laisvę ir norėda- 
mi pavesti Dievo Motinai pačią spaustu- 

7 . ; vę ir visą spaudos darbą, pakvietėm
* '' B’Í Mejugorjės Mariją aplankyti mūsų spaus- 

tuvę. Ją atnešė keturi Lietuvos vyrai, 
palydėjo kelios Lietuvos dukros — su 
prieaugliu - o pasitiko klebonas kun. 
Pr. Gavėnas (Tuo tarpu kitiems salėj lie
tuviškai kalbant Rožančių). Trumpa, 
paprasta, bet prasminga apeiga.

Lietuviams buvo skirtas laikas nuo 
16,30 iki 18 vai. Paskui bendras Roži
nis, kurį pravedė Frei Duarte; ir Apsi
reiškimų filmas.

M

Popiežius JONAS PAULIUS II laimina Marijos 
statulą, kuri keliaus po pasauli par Marijos me
tus (7.6.87-15.8:88)

Spaustuvės paaukojimas
Lietuvoj, kaip žinom, be valdžios lei

dimo negalima atsispausdinti nei kokio 
paveiksliuko ar lapeliuko. O čia ne tik 
kad spausdinam lietuvišką savaitraštį 
sau, o ir kitiems (kaip kad vyskupijos 
biuleteni ir kt.); ir Medjugorjės lapelio 
atsispausdinom 5.000 egzempliorių.

Uždarymas
Numatytu laiku (19 vai.) prasidėjo ' 

vakarinės uždarymo Mišios, kurias lai-
5 kė pranciškonas frei Duarte, gerai pa

žįstąs Medjugorje, regėtojus ir įvykius.
Su Marijos Metų malda, pašventini

mu devocionalijų bei gėlių prisimini
mui ir atsisveikinimu tikrai gražiai pasi
baigė šie Marijos Metai ir Medjugorjės 
Marijos apsilankymas šv. Kazimiero

J, parapijoj.

BADAS IŠGELBĖJO KUNIGĄ

Sužinota, kad sovietai paleis iš psic
hiatrinės ligoninės po 47 metų įkalinimo 
rusų ortodoksų kunigą Shipilov. Dėlto 
anglikonų kunigas dr. Rogers visą gavė
nią badavo, užsidaręs narve, vienoje 
Londono bažnyčioje ir valgė tik pusę ke
palo duonos per dieną ir gėrė tik vande
nį. Jis savo badavimu jau anksčiau iš
gelbėjo poetę Iriną Ratushinskają, Alex
ander Ogorodnikov ir Anną Chertkovą.
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musų žinios i
PARAMA ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJAI
Žmogus, paprastai, valgo savo duonąa- 

iš savo darbo, iš savo prakaito. Bendras 
kunigo darbas — religinis patarnavimas, 
kuriame išskirtiną vietą užima MIŠIOS. 
Ir iš to patarnavimo kunigas, paprastai, i: 
turi išsilaikyti, arba pragyventi.

Pas mus, vadinamojoj Lietuvių asme
ninėj šv. Kazimiero parapijoj, mažas tie- 
sioginis tas lietuviškas religinis patarna
vimas. Kiek mūsų tautiečių — lietuvių 
katalikų — praleidžia metų metus ne
jausdami reikalo prašyti kunigo religi
nio patarnavimo ar juo pasinaudoti. Tai 
taip patys religiniai skurdžiai gyvena, 
ir visiškai nesirūpina tos lietuviškos ir 
asmeninės parapijos kunigų išsilaikymu. 
Dažnai nei sekmadieniais nėra užprašy
tų Mišių, o gi valgyti reikia kasdien — 
nors "cafezinho" užsigerti.

Anksčiau buvo toks įsakymas: "Savo 
bažnyčią ir jos tarnus ištaikyti padėk".

Šv. Kazimiero p-jos kunigai yra dėkin
gi už betkokią paramą.

Šia proga ypatingai reiškia padėką 
Dr. Algirdui Baužiui, LELLO, už 
Cz.10.000 auką "parapjjos reikalams".

PARAMA SPAUDAI
P. Eugenija Slepetienė spaudai parem

ti aukojo Cz. 5.000,00. Už auką nuošir
džiai dėkojam.

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS 
FONDAS

Naujas įnašas:
35. Vincas Šukys, Ona Beganskienė, 

Elena Trinkūnaitė Dzing, Birutė 
Chech, Ona Guzikauskienė a. a. Pra
no Šukio atminimui ( 4-24.8.83) 
......................... Cz. 5.000,00.

Priedas:
Eugenija Slepetienė (15) a. a. Zigmo _ 

Šlepečio atm. pridėjo Cz.10.000,00.

LIGONIAI
MŪSIJ LIETUVOS bendradarbis, ra

šytojas Henrique Lošinskas Alves, guli 
Servidor Publico Estadual ligoninėj 
(Rua Pedro de Toledo, Ibirapuera, quar
to 217). Praėjusį ketvirtadienį jam buvo 
padaryta operacija. Ligonis jaučiasi ge
rai — ir vaikščioja. Tačiau dar yra tyrinė
jimo stovyje ir, atrodo, turės dar perneš
ti kitą operaciją. Jam geriausi linkėjimai 
gausios Viešpaties palaimos.

KUN. URBAIČIO ŽINIOS
São Paulo paštui streikuojant mus 

pasiekė jau gana "nusistovėjusios" kun. 
Urbaičio žinios iš Italijos, Romos. Siun
čia užuojautą Kunigų Vienybei ir Lietu-

Šio "ML” numerio 
GARBĖS LEIDĖJA

dosniai parėmusi($500) Brazilijos lietuvių spauda 
ir švietimą.

Širdingai dėkojame mielai Dainai hž musų sunkaus 
darbo supratimą ir jautrumą mūsų reikalams.

Redakcija ir Administracija

OI __-
vos Parkui, netekus prel. P. Ragažinsko, 
ir skatina daugiau melstis už pašaukimus. 
Iš savo pusės yra paruošęs 7 kalbų lape
lį (? ) apie Petrą Perkumą ir seka šv. Ka
zimiero gyvenimo spausdinimą esperan- 
tiškai. Dar turi keliuose Europos kraš
tuose aplankyti buvusius saleziečių auk
lėtinius ir, rugsėjo mėnesį, grįžti namo.

I

RUGSĖJO 11 - SUDĖTINGA ŠVENTĖ
ŠILINĖ-TAUTOS DIENA — 

"SVAJONIŲ AIDU" KONCERTAS: 
viskas sutelkta į vieną dieną.

Šilinės atlaidai ir Tautos Diena, kas 
turėtų būt švenčiama rugsėjo (Setem
bro) 8-tą, yra nukelta į rugsėjo 11, sek
madienį. Ir, kadangi tos pat dienos va
kare jau iš anksto numatytas "Svajonių 
Aidų" koncertas Lietuvos Parke (V. Ze- 
linoj), taip visas parengimas sutelktas j 
vieną vietą. Taigi:

— Rugsėjo 11 dieną: Šilinės atlaidai: 
15:30 vai. Mišios šv. Juozapo bažnyčioj 
ir Tautos Dienos minėjimas;

— tuoj pat, 17 vai., Seselių Pranciš- 
kiečių kolegijos salėj: "Svajonių Aidų" 
koncertas.

Visi kviečiami į šventą.
Koncertą rengia Brazilijos Lietuvių 

Bendruomenė ir Brazilijos Jaunimo Są-' 
junga _ _ ________

■-

1

H

&

4-

PORTUGUÊS LITUAN0 
lituaimo português 

SEGUNDA EDIÇÃO 

MŪSUS LIETUVA

____________________

SVAJONIŲ AIDAI JAU PAKELIUI
Keturi Australijos jaunuoliai, Virgini

ja Bruožytė, Zita Prašmutaitė, Arūnas 
Bruožis ir Tomas Zdanius jau pasileido 
koncertų kelionėn, kuri tęsis viršketu- 
rių mėnesių, keturiuose kontinentuose, 
dainuojant virš dvidešimties koncertų..

Jų tikslas yra puoselėti lietuvišką dai
ną, raginti jaunimo dalyvavimą ben
druomenės ir jaunimo sąjungos veiklo
je ir pagarsinti sekantį, Pietų Ameriko
je įvyksianti VII Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą.

Svajingos, įdomios ir skambios jų 
dainos šiuo laiku jau yra klausomos 
Australijos lietuvių. Pietų Ameriką jie 
pasieks rugsėjo pradžioje. Pirmas kon
certas įvyks Brazilijoje, São Paulo mies
te, sekmadienį, rugsėjo 11 dieną.

J. Mašanauskas

UŽ A.A. PREL. PIJU RAGAŽINSKĄ
Rugsėjo mėnesio 7 dieną, 10 vai. Li-* 

tuanikos koplyčioje bus laikomos pa
maldos už a. a. Kun. Prelatą Pijų Raga- 
žinską, ta pačia proga jo pelenai bus pa
dėti prie paminklo.

Norintieji pietauti Lituanikos svetai
nėje, prašomi užsirašyti Šv. Juozapo kle
bonijoje iš anksto. Telef. 63-5975.
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