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Vyskupo sielovados taryba
Lietuvių katalikų įseivijoj vysk. P. Baltakiui, OFM, reikia pagalbos
VINCAS KOLYCWS
Pasibaigus kultūros kongresui ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės seimui, lie
pos 1 ir 2 d.d. Toronte įvyko kitas labai
svarbus įvykis - tai Vyskupo sielovados
tarybos įsteigimas.

Kadangi po dviejų minėtų įvykių visi
dalyviai buvo gana išvargę, tai šiems po
sėdžiams nebuvo tikėtasi didelio dalyvių
skaičiaus. Tačiau visų nustebimui j Prisi
kėlimo parapijos parodų salę susirinko
apie 200 dalyvių. Po maldos ir Sv. Raš
to skaitymų, pritaikytų posėdžių tiks
lams, vysk. P. Baltakis, OFM, savo žody
je "Dabartis” supažindino dalyvius su
dabartine padėtimi lietuvių katalikų išei
vijoje. Jo diecezija — visi išeivijos lietu
viai, penkiuose kontinentuose, maždaug
1 milijonas lietuvių. Savaime supranta
ma, kad tokiam pastoraciniam darbui
reikia talkininkų. Vyskupas pabrėžė,
kad jam yra suteiktos lygiai tos pačios
teisės, kaip visiems JAV vyskupams.Kadangi vyskupas buvo ką tik sugrįžęs iš
Romos, kur vyko naujų kardinolų įves
dinimas į kolegiją, jis perdavė visiems
kardinolo V. Sladkevičiaus linkėjimus
ir sveikinimus
Dabartinė padėtis

Vysk. P. BALTAKIO OFM sukviesti įvairių kraštų atstovai liepos 1-2 d.d. Toronte svarstė lietu
vių katalikų išeivių religinius bei parapijinius reikalus. Vyskupui pagelbėti sudaryta sielovados
taryba. Nuotraukoje svarstybų dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: kun. A. Simanavičius OFM. prel.
V. Balčiūnas, vysk. P. Baltakis OFM, G. D^mušytė, sės. M. Bernadeta ir A. Žailskaitė
Nuotr. P. Rukšio

Sielovados tarybos paskirtis

Taryba remia ir talkina vyskupui išei
vijos lietuvių sielovadoje šiose srityse: ■

Po II Vatikano suvažiavimo buvo iš
ryškintas pasauliečių vaidmuo Bendrijo
1. Padeda atpažinti ir pilniau įžvelg
je. Lietuviškose parapijose ne visur į tai
ti lietuvių sielovados reikalus įvairiuose
buvo atkreiptas atitinkamas dėmesys.
kraštuose.
Taip pat ne visur yra išlaikoma sveika
2. Pateikia praktiškus pasiūlymus
lygsvara tarp tautinių ir religinių aptar
navimų. Išeivijoje yra 110 lietuviškų pa konkretiems sielovados reikalams atlikti,
rapijų ir 38 misijos. Viso yra 635 lietu
3. Rekomenduoja gaires ir pirmeny
viai kunigai, iš kurių 499 yra dieceziniai bes.
kunigai, o kiti — vienuoliai. Tik 133 ku
4. Organizuoja finansinę paramą pro
nigai dirba lietuviškose parapijose, kiti
jektams vykdyti.
yra įsijungę į įvairius kitokius darbus ar
5. Informuoja visuomenę apie lietu
ba išėję pensijon.
viškos sielovados būklę išeivijoje ir vys
JAV yra 83 lietuviškos parapijos, ta
kupo bei tarybos veiklą.
čiau 33 parapijose nebėra nieko lietu
Sielovados tarybą sudaro: kunigų
viško. 24 parapijose klebonai jau yra
vienybęs atstovai, vienuolijų atstovai,
nelietuviai. Kanadoje yra 9 parapijos ir
2 misijos. Yra 5 lietuvių bendruomenės atskirų kraštų bendruomenių ir katali
kų federacijų atstovai, įvairių lietuvių
be lietuvių kunigų.
katalikų organizacijų atstovai ir paties
Pabaigoje vysk. P. Baltakis, OFM, pa vyskupo kviesti nariai.
brėžė, kad lietuviškos išeivijos sielovada
Svarstybos
nėra vien vyskupo ar lietuvių klebonų
Aldona Žailskaitė atvykusi iš Čika
reikalas. Už jos sėkmingumą esame atsa
gos, pate.kė 6-ių krikščioniškų bendruo
kingi visi.

menių sąvokas randamas Sv. Rašte. Ji
apibūdino kiekvieną Bendruomenę, ku
ri buvo ryški pirmaisiais krikščionybės
amžiais. Visų bendruomenių pagrindas
— Jėzus Kristus. Gaila, kad neliko laiko
išryškinti ar bandyti pritaikyti tų ben
druomenių praktiškas galimybes šių die
nų lietuviškoje išeivijoje.

Tikinčiųjų vaidmuo Bendrijoje
tai
buvo kita tema, kurią pateikė Jonas
Abromaitis, dirbąs. Kanados vyskupų
Konferencijoje Otavoje. Jis išryškino
krikščionišką patarnavimą - tarnyste is
torinėje perspektyvoje ir dabar. Buvo
pabrėžtas krikščioniškas tarnavimas Šv.
Rašte ir kaip tą tarnavimą reikėtų teisin
gai suprasti: nusižeminti, išsižadėti savęs,
pajusti savo bejėgiškumą. J. Abromaitis,
cituodamas Šv. Rašto ištraukas, parodė,
kad mes visi taip pat esame apdovanoti,
įvairiomis dovanomis -- talentais. Prašė
visų surašyti ant lapelio, kokius talentus
Dievas kam yra davęs.
Po trumpos pietų pertraukos Gabija
Petrauskienė ka i bėjo tema: šeima ir vai
kų auklėjimas. Ji savo paskaitoje apibū-
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7. Ekumeninė veikla (atsirado tik vie
nas asmuo).
8. Parapijos - Saulius Kuprys.
9. Finansų telkimo — dr. J. Sungaila.

Vyskupas taip pat pranešė, kad jo rei
kalų vedėja yra paskirta sės. Igne Marijošiūtė. Ji koordinuos įvairių sričių komite
tų ir vykdomojo vieneto projektus bei
darbus.
Reikia paminėti, kad prie šio savaitga
lio surengimo daugiausia darbo įdėjo sės.
Igne ir kun. Saulaitis, nes jie abu jau ke
letą metų rūpinasi lietuvių sielovados rei
kalais. Ačiū jiems.

Tikėkim, kad viskas, kas buvo disku
tuota, neliks tuščiais žodžiais, bet taps
realybe ir neš vaisių. Kas pasilieka many
je ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nuo
manąs atsiskyrę, jūs negalite nieko nu
veikti (Jn. 15,5).

LENINAS PRIPAŽINO
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Vysk. P. BALTAKIS. OEM. kalba
sielovados svarstybose liepos 1-2 d.d.
Prisikėlimo parapijos parodu salė
je Toronte
N t r. St. Dabkaus

Demonstracija VUn i ije, kuri bandė pa
minėti šį faktą, bet milicijos buvo išvai
kyta.

Vykdomasis vienetas

Kun. A. Saulaitis, SJ, trumpai paaiš
kino Vykdomojo vieneto struktūrą. Pa
brėžė, kad tie, kurie įsipareigoja į tą vie
netą įeiti, turėtų suprasti, jog kiekvienas
konkretus darbas turi būti atliktas pas
kiro žmogaus per nustatytą laiką. Tada
Pirmoji diena buvo baigta Mišiomis
visi pasiskirstė į 8 būre.ius ir puse valan
Prisikėlimo parapijos šventovėje. Kartu
su vysk. P. Baltakiu, OFM,koncelebravo dos d’skutavo tos pastoracinės srities rei
eile kunigų, o pamokslą pasakė kun.prof. kalus. Po to kiekvienas būrelis davė savo
pranešimą, trumpai paminėdami, ką kon
A. Rubšys.
krečiai numato daryti.
Antroji lietuviško sinodo diena buvo
Buvo sudarytos komisijos šiose pasto
pradėta malda. Vadovavo EI įgijus Sužie
racinėse srityse:
dėlis iš Brocktono. Pradžioje vysk. P.
Baltakis, OFM, tarė žodį "Ateitis". Jis
1. Jaunų šeimų, vaikų ir tautiniai miš
apibūdino Sielovados tarybos paskirtį,
rių šeimų krikščioniško auklėjimo. Pra- paminėjo, kas buvo į šiuos posėdžius
nešimą darė kun. G. Kijauskas.
kviestas ir kiek iš tų kviestųjų atsiliepė.
2. Suaugusių krikščioniško auklėjimo
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
FÁBRICA DE G U A
dos. beg'i nuo savo tautos
■

6. Liturgija - prel. V. Ba.čiūnas.

Visos šios pastoracinės komisijos suda
ro vykdomąjį vienetą, kuris yra tiesiogi
nėje vyskupo žinioje. Visa paruošta me
džiaga ir pasiūlymai privalo būti siunčia
mi vysk. P. Baltakiui, OEM.

dino dabartines s’eimas ir taip pat metė
išsuk) parapijoms, išryškindama, ko jau
nes šeimos iš parapijos nori. Pabrėžė rei
kalingumą atkreipti dėmesį j vaikus, orga vizuojant jiems atskiras Mišias ir pan.
"Jeigu šventovėje nesimato jaunų šeimų
su vaikais, tai ta parapija nyksta", - bai
gė G Petrauskienė.

Paskutinė svarstybų tema buvo Dijakcr.ai ir dvasinis pašaukimas, paruošta
A.mio Kuolo, bet jam nesant perskaity
ta Vyto Kliorio. Paminėtus dijakonų
va dmuo Bendrijoje iš istorinio taško ir
jų reikalingumas dabar, ypač mažėjant
kunigų skaičiui. Lietuvių parapijoms rei
kia lietuvių dijakonų.

4. Informacija ir komunikacija. Prane
simą padarė Gintė Damus’ytė.
5. Šv. Ras’tas - Aldona Zailskaitė.
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SeKė kun. A. Saulaičio, SJ, paskaita
tema Parapijos ir tikinčiųjų įsijungimas.
Kun. Saulaičiui kalbėti beveik nereikė
jo, nes už jį kalbėjo plakatai ant visų ketur.ų salės sienų, kuriuos jis buvo dar
paruošęs Čikagoje. Tuose plakatuose
atsispindėjo tikinčiųjų įsijungimas į pa
rapijos veiklą ir taip pat kas tirėtų ar ga
lėtų būti daroma parapijoje, kurioje tel
pa visos krikščioniškos bendruomenės.
Kun. Saulaitis visiems išdalino santrau
ką "Lietuviškų parapijų padėtis ir atei
tis" Savo trumpame bet svariame žody
je jis pubrėžė, kad yra svarbu pereiti is’
išviršinės katalikybės į e.gseninę, iš vin
Šimo tilėjimo
į vidinį.

3. Dvasinių pašaukimų — kun. P. Stra
vinskas.

Kad bus demonstracija, skelbta iš lū
pų į lūpas ar atsišaukimo lapeliais. Vie
šoje spaudoje nebuvo rašoma, tik "Tie
soje" liepos 12 d. buvo rašyta, kad
1920 m. lieoos 12 d. Leninas pasirašė
su Lietuva sutartį, kad Rusija visam lai
kui atsisakė teisių į Lietuvos valstybe
bei jos teritoriją. Demonstracija ir buvo
šaukiama paminėti U įvykį ir kad Lie
tuva turi teise būti laisva, nes ir Lem
nas savo parašu patvirtino, jog rusai ne
turi jokių teisių į Lietuvos valstybę. To
kiai demonstracijai iš valdžios nebuvo
gautas leidimas ir ji buvo šaukiama ne
legaliai.
Nuvažiuojame prie Gedimino aikštės
gana anksti. Žmonių dar maži būreliai,
bet milicijos ir pagalbinės milicijos (eiR D A - C H U V AS
\
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vilių, su raudonais raiščiaisjdaugybė.
Jie, apsupę visą didžiulę aikštę, nieko j
ją neįleidžia. Norim kaip turistai įeiti į
muziejų, bet neleidžia. Klausiame ko
dėl? Atsako, kad jie turį įsakymą šian
dien nieko neįsileisti į aikštę.
Greitai pradėjo žmonių daugėti ir jau
viena bei kita lietuviška vėliava matyti/ |
bet demonstrantų tūkstantinė milicijos
jėga į pačią aikštę neįleidžia. Girdėti po-Mjgj
kalbis demonstrantų su milicija; daugu- ®
mas jaunų merginų gėdina milicininkus, f
kurie, susikabinę rankomis, neleidžia
f J
nieko į aikštę, ir net brutaliai juos stuf
mia. Demonstrantai juos vadina apgai- M
lėtinais broliais — išverstskūriais, parsidavėliais raudonajam kipšui. "Kokią gé-Jr
dą jus darote savo mamom, kurios jus
užaugino", "Lietuvos judai". Dvi senu-1
tės nori praeiti pro miliciją ir per aikš
tę, grįžti į namus, nes taip arčiau, bet
milicininkai jų nepraleidžia ir stumia
atgal, bet jos nenori pasiduoti. Prieina i
civilis raudonu raiščiu ir keikdamasis į
(rusiškai/ stumia grubiai senutes. Aš 1
paklausiu, kas jis per vienas, iš minios Milicininkai neįleidžia žmonių į Gedimino aikštę Vilniuje, kur 1988 m. liepos 12 d. buvo rengia
ma nelegali demonstracija paminėti Lenino pareiškimui, kuriuo 1920 m. liepos 12 d. buvo pripa
man paaiškina, kad su raudonais raiš žinta Lietuvos nepriklausomybė
čiais yra stribai, kurie anksčiau šaudė
tas neištrūko iš rankų, ir pradėjo rėkti:
sijungia prie pirmųjų. Milicijos ir karei
partizanus. Tas civilis piktai pažiūrėjęs
vių būrys pradeda supti ir artėti prie
"Nesistumdyk, mane stumdo". Norė
nueina j šalį. Prieina vienas milicinin
demonstrantų, kurie jau aikštėje. Štai,
jau paeiti į šalį ir padaryti nuotrauką,
kas su antpečiais ir žvaigždėmis. Aš pa bet tas pats civilis vėl su alkūnėmis
tarpe lietuviškų vėliavų iškyla didžiuliai
klausiau ar jis lietuvis? Jis atsako tei
mane stūmė šaukdamas: "Nesistumdyk, Gorbačiovo ir Lenino portretai. Milici
giamai. Toliau klausiu, kas čia dedasi,
ja ir kareiviai sumišę susilaiko. Juokas
nesistumdyk". Atkreipė į mane dėme
kodėl neleidžiami žmonės į aikštę? Jis sį ir vienas vyresnysis milicininkas ir
ir plojimai skamba minioje.
atsako, kad turįs įsakymą šiandien nie šoko prie manęs atkišęs rankas, kad ne
Tuoj pasigirsta demonstrantų garsia
ko į aikštę neteisti. Pasiteirauju, kam
padaryčiau nuotraukos šaukdmas: "Ne kalbis ir pradeda visi giedoti Lietuvos
jis tarnauja, kai lietuvius Lietuvoje
galima mindžioti žolyčių". Norėjau pa himną. Po himno prasideda kalbos, bet
stumdo? Jis piktai pažiūrėjo į mane,
sitaisyti, bet buvau vieno demonstran
čia tuoj pasigirsta galingi garsiakalbiai,
bet nieko neatsakė ir nuėjo tolyn. Pasi to sulaikytas. Jis man paaiškino, kad
kurie duoda triukšmingą muziką ir nie
girdo balsas "Gėda lietuviui, kuris rau tarp demonstrantų yra pilna slaptosios
donam kipšui tarnauja". Minia kartojo: milicijos-provokatorių, kurie sukombi ko nebegirdėti iš demonstrantų. Laikas
nuo laiko garsiakalbiai nutyla ir pasigirs
"Gėda, gėda". ...
nuoja triukšmą ir milicija gali suimti ir
ta balsas: "Draugai, mitingas be leidimo,
Jau susirinko didžiulė minia apie
kaltinti kito žmogaus įžeidimu. Patarė
prašau skirstytis j namus".
aikštę, girdėti įžeidinėjimai milicininkų, iš ten pasišalinti. Pasitraukiau į kitą vieGal po gero pusvalandžio demons
gėdinimai už savo tarnybą ir 1.1. Bet
tą, gal už 100 metrų, ir toliau galėjau
milicininkai ir jų pagalbininkai, galvas
stebėti demonstracijas ir padaryti nuo trantai iš aikštės pradėjo skirstytis, nes
visvien nieko nesigirdėjo per garsiakal
nuleidę, paraudę, bet nieko neatsakinė traukų.
\
bių keliamą triukšmą. Milicija netrukdė
ja ir nesiginčija su demonstrantais (kiek
Žmonių skaičius vis didėjo, atžygia
skirstytis, bet į aikštę naujų nieko neį
man tai teko pastebėti).
vo ir būrys kareivių sustiprinti milici
leido ir aikštė greit pasidarė tuščia, dar
Staiga prasiveržia žmogus pro milici jos. Staiga šauksmas "Valio", ir prasi
vis saugoma milicijos ir kariuomenės.
ją ir bėga j aikštę. Jį pasiveja keli mili
veržia pro miliciją keli šimtai demons-'

cininkai ir visi sugriūna ant žemės. No
rėjau padaryti nuotrauką, betcicilis,
kuris buvo tarpe demonstrantų, stūmė
mane su alkūnėmis, kad man vos apara-

trantų, priartėdami prie muziejaus.
Skuba j aikštę dar keli būriai kareivių.
Vėl sujudimas ir šauksmai: "Valio".
Prasiveržia dar keli šimtai į aikštę ir

Šalia aikštės yra sodelis ir demons
trantai, susimetę į tą sodelį, per savo
garsiakalbį pradėjo skelbti šūkius ir rei
kalavimus, pasigirdo patriotinės dainos.'
Milicija, nors ir buvo tik gal 200 metrų
atstume, netrukdė ir toliau saugojo tuš
čią aikštę. Kariuomenės garsiakalbiai
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Rua Quartim Barbosa, 6
- B. do Limão
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Sunku sulaikyti naują judėjimą
ANTANAS BUTKUS

Tokia yra Kremliaus stebėtoju nuomone Anarchija

(Tęsinys iš perėito numerio)

Silpna ekonomija
Staigus sovietu noras susitarti dėl ato
miniu ginklu sumažinimo ir dėl pasitrau
kimo iš Afganistano nėra sovietu geros
valios parodymas, bet juos slegianti dide
lė bėda
ekonominė krizė. Sovietu aka
demikas G. Kharnin "Novy Mir" žurna
le paskelbė studiją, kuri paneigė anksty
vesnius sovietu ekonomijos apskaičiavi
mus. Jis demaskavo iki tol vartotą statis
tikos manipulaciją, kuri nuslėpė infliaci
ją ir dirbtinai padidino skaičius bei ma
nipuliavo kainas. Pasirodė, kad ir Ameri
kos ČIA analizės buvo perdaug optimis
tinės. Gorbačiovas priėmė Khanino duo
menis ir centriniam komitete pareiškė,
kad ju ekonomija iš tikrųjų yra ketvirta
daliu mažesnė, negu ju ekonomistai ir
ČIA duomenys rodo.

Santykiai su Vatikanu

Vatikano korespondentas R. Suro
tvirtina, kad Gorbačiovo "glasnost" Va
tikanui reiškia uždarą sieną. Bendrija
kovoja su vakarykščiais priešais ir ryt
dienos draugais, pareiškė diplomatas. Iš
to aiškėja, kaip kataliku Bendrija santy
kiavo su hunais ir kaip ji dabar tai daro
su Sovietu Sąjunga. Naujosios nuotai
kos sovietijoje rodo, kad atėjo laikas
spausti sovietus dėi R/tu Europos sate
litu if dėl didesniu religiniu laisvių, ta
čiau Bendrija dar nesitiki greitu rezulta-

LENINAS PRIPAŽINO . . .
nebetrukdė. Milicija su savo pagalbinin
kais jautėsi kvailoje padėtyje, bet toliau
saugojo aikštę; vieni piktai žvelgė j sode
lį, kiti šypsojosi iš savo kvailios padėties •
Čia mitingas vyko gal 15 minučių.
Sugiedojus Lietuvos himną, visi skirstė
si į namus. Mes norėjome eiti per aikš
tę, nes trumpesnis kelias iki automobi
lio, bet šypsodamiesi milicininkai musu
neleido.
Kitą dieną teko girdėti, kad viena
grupė nešė gėles padėti prie paminklo
ir buvo milicijos užpulta, draskomos
vėliavos ir laužomi ju kotai. Laikraščiai
peikė demonstrantus už mitingą be lei
dimo. Peikė miliciją už josios elgesį. K.K.

Lenkijoje, pasak Br. Geremeko, būtų "coup de grace" Gorbačiovui.
tu. Priešingai, popiežiaus Jono-Pauliaus
Dėl to Lech Walensa ir kiti "Solidarumo'
II artimi patarėjai nemato jokiu progre vadai šiuo metu nenori pakenkti Gorba
so ženklu- Jie taip pat galvoja, kad Gor čiovui. "Solidarumo" vadai jaučia, kad
bačiovo socio-ekonomines reformos su Lenkijos padėtis sudaro dvigubą pavoju
byrės, jeigu nebus tvarkomos pagrindi
Gorbačiovui: Lenkijos ekonominė padė
nės sovietinio komunizmo problemos.
tis vis silpnės ir to pasekmėje darbininku
Vatikanas mano, kad Gorbačiovas yra
riaušės prives prie politinės krizės. Kad
pajėgus, net išradingas, bet apie jj susi
to išvengtu, komunistinė Lenkijos val
laiko nuo galutinio įvertinimo. Bendri
džia turi vienintele išeitį - vėl pradėti
jos prelatai mano, kad jeigu Gorbačio
derybas su "Solidarumo" unijos vadais.
vas iš tiesu nori pakeisti tarptautinius
Pastarieji žino, kad Gorbačiovui sunku
santykius ir jeigu jis tikrai nori sumoder derėtis su "Solidarumo" vadais aplen
ninti sovietu ekonomiją, tai jis turės
kiant Lenkijos komunistu partiją. Iš ki
spręsti ir žmogaus teisiu problemas na
tos pusės "Solidarumo" vadai įspėja vai
muose. Tai būtu tikrasis jo ketinimu
džią, kad rusai turėtu suprasti, kad ko
įrodymas. Pernai popiežius bandė Gor
munistai negali būti vieninteliai partne
bačiovo intencijas, dažnai pareikšdamas, riai derybose. Paskutinieji Lenkijos dar
kad nori aplankyti Sovietu Sąjungą
bininku streikai nebuvo "Solidarumo"
1988 metais ir drauge atšvęsti 10OO-tąją
unijos išprovokuoti. Tie streikai yra vi
krikšto sukaktį Rusijoje. Iki šiol, kaip
sos komunistinės sistemos subyrėjimo
žinome, pakvietimo negavo.
išdava. "Solidarumo" vadai Michnick ir
Tautiniai neramumai
Geremek gerbia Gorbačiovą už jo drąsą
Ketvirtaisiais valdymo metais Gorba
ir apsukrumą bandant įvesti "perestroi
čiovas jaudinasi ne tik dėl pašlijusios
ką". Gorbačiovas, atrodo, pasimokė iš
ekonominės buklės/.bet ir (gal net dau
Kruščiovo klaidos - ekonominiu refor
giau) dėl valstybės stabilumo. Tautinės
mu neįmanoma pravesti be socio-politi •
armėnu riaušės Azerbeidžane Kremliui
niu reformų įvedimo. Jis taip pat žino,
priminė, kad visos kalbos dėl Sovietų
kad reikia skubiai daryti reformas kultu
Sąjungos ekonominio bei dvasinio nuo
roję, moksle, švietime ir istorijoje. Čia
smukio nėra tiek pavojingos rėžimui,
reikia kalbėti apie istorinę tiesą be jokiu
etniniu tautu separatistinis judėjimas.
iškraipymu. Visa tai, žinoma, sukels au
Ilgainiui jis gali būti pats pavojingiausias.
dringą situaciją krašte. Visų pirma reikia
Pastarosios armėnu riaušės priminė par
daug didesnės pažangos žmogaus teisiu
tijos konservatoriams, kad Gorbačiovo
srityje, nors šioje srityje Gorbačiovas jau
politika, žadanti daugiau laisvės ir atvi
padarė gana didelę pažangą.
rumo, kaip tik gali sukelti dar didesnį
Lenkijoje vyrauja labai priešiškos nuo
tautu nepasitenkinimą joms primesta
taikos rusams ir ten yra įsigalėjusi pažiū
Kremliaus valdžia. JAV garsusis žurna
listas Philip Taubman primena, kad tau ra, kad "vienintelis geras rusas yra negy
vas rusas". "Solidarumo" vadai, norėda
tinis nepasitenkinimas kur jis bebūtu —
mi, kad "perestroika" pasisektu, norėtu
Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, kurias
lenku pažiūrą j rusus sušvelninti. Tas
sovietai pavergė 1940 metais, ar Sibiro
jiems sunkiai sekasi, nes lenkams bus
Jakutijoje, ar Ukrainoje, kelia Maskvos
sunku pamiršti Katyno skerdynes irki
rėžimui dideles problemas. Tačiau 45
milijonai musulmonų, kurie sudaro 16% tas sovietų skriaudas padarytas Lenkijai
visų sovietu gyventojų, labiausiai jaudi
Šalia Lenkijos ir kiti Varšuvos pakto
na Kremliaus vadus, nes musulmonai vi kraštai turi panašius ekonominius sun
sais atžvilgiais nėra panšus į rusus. Taub kumus, kurie gali grėsti tu kraštu vai
man pabrėžimu, tad jie mažiausiai nusto džios pastovumui. Vengrijos komunisti
tų atsikratę rusų dominavimo.
nė vyriausybė smarkiai kelia prekių kai
"Solidarumo" atgimimas
nas ir valstybinius mokesčius, kas iššau
kia labai didelį nepasitenkinimą ir nėra
Gorbačiovo politikos pasisekimas iš
dalies priklausys nuo Lenkijos padėties. mumus krašte. Panaši situacija yra ir
Rumunijoje.

ANGIE
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Rua Solon, 773
CEP 01127

Fone: 221-6377
Sao Paulo —
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Bom Retire,

Kadangi sovietu dabartinė politika teikia daugiau laisvės satelitu kraštams pa
tiems tvarkyti savus ūkius, tai daug kas
galvoja, kad šiuo metu Maskvai būtu la
bai sunku įsikišti j tu kraštu vidaus reika
lus. Iš kitos pusės, Maskva vis reikalauja
iš satelitu padidinti apsiginklavimo išlai
das ir pirkti vis daugiau Rusijoje pagami
namu prekių, nežiūrint į ju žemą kokybę ir palyginti aukštą kdiną.(Bus daugjau)

MR.
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V YTAUTO SUMANYMAS
KARŪNAVOTIS
Šiandien, prisimindami ir pagerbdami
muši) istorijos milžino -- Vytauto Di
džiojo
figūrą, nors prabėgomis prisi
minkime jo istorinius laimėjimus bei pa
stangas karūnuotis Lietuvos karaliumi.
Galingos senosios Lietuvos valstybės kū
rėjo .karūnacijos diena laikoma rugsėjo
8 ji kuri siejama su garsiąja Lietuvos
praeitimi

Vytauto jaunystės veiklą nuodijo Jo
gailos veidmaniškumas dėl to jis net du
kartu ieškojo pagalbos pas lietuvių prie
šui kryžiuočius, tik tuo būdu jis galėjo
atgauti Lietuvos valdžią ir susilpninti
lenkų įtaką. Su Lenkija jis tik tiek tepaMikė ryšius, kiek tai buvo naudinga Lie
tuvos interesams. Bet kada Žalgirio mū
šyje sutriuškino kryžiuočių galybę ir įsi
tvirtino užimtuose Rusijos plotuose, ta
da jis panoro sunaikinti unijos ryšius su
t enkija. Dėl to Lucko suvažiavime
1429 m priėmė Imperatoriaus Zigman’ ipasiūlymą karūnuotis.
Jogailai sutinkant, Vytautas priėmė
»operatoriaus pasiūlymą, bet pačią ka’ūnaciją jie pavedė apsvarstyti Lietuvos
’ L enkijos didikams. Lietuvos bajorai
šiam sumanymui pritarė, bet pasipriešL
no lenkai. Jie nujautė, kad Vytautas kamnuodamasis nori atispalaiduoti nuo
unijos ir todėl šiam sumanymui neprita
rė Bijodami valdovų spaudimo, jie anks
ti rytą apleido Lucką, išsiveždami ir Jo
gailą.
’

Išvykus Jogailai ir lenkų didikams,
suvažiavimo darbai savaime/nutrūko.
Nebuvo ko veikti ir Imperatoriui, tai
jis netrukus apleido Lucką. Kelyje Zig
mantas gavo Jogailos laišką, kuriame jis
atšaukė duotąjį sutikimą ir atkalbinėjo
Imperatorių nuo Vytauto karūnacijos.
Jogailos aiškinimu, karūnacija priešta
raujanti unijai ir Vytautui mirus, išdi
dūs Lietuvos bajorai galėtų išsirinkti ki
tą valdovą.
Zigmantas savo sumanymo nepakeis
tė, stebėjosi Jogailos nepastovumu, o
Vytautui pasiuntė laiško nuorašą, kurį
jis gavo Eišiškėse. Laiško turinys labai
įžeidė Lietuvos didikus ir Vytautą.

Šie dalykai sukrėtė lietuvių-lenkų
santykius ir abi šalys rengėsi karui. Įvy
ko dar vienas suvažiavimas Lančicoje,

Vy tautas Didysis, laimėjęs Žalgirio mūšį. Waujas
riaus Vytauto Kašubos kūrinys, medalijonas,xmedžiaga —
liedintas juodas akmuo. Diametras — 15 coliu. \
kur buvo svarstomas karūnacijos reika
las. Jame dalyvavo Lietuvos delegacija,
kuri, išdėsčiusi Vytauto norus, reikala
vo galutinio atsakymo. Jogaila atsakė,
kad čia esą permaža lenkų didikų, dėl ’
to jis negalįs duoti atsakymo. Todėl
lietuviai griežtai pareiškė: "Ar Jogailai
patiks ar ne, Vytautas vistiek karūnuosis". Ir taip delegacija išvyko.
Tokio griežto delegatų pareiškimo
lenkai pabūgo, bet skelbti karo Lietu
vai nedrįso, nes Lietuva tada buvo daug
galingesnė už Lenkiją. Sugalvojo tada
siųsti pas Vytautą savo delegaciją, kad
ji atkalbėtų nuo karūnacijos. Bet kai ir
tas lenkams nepasisekė, tada jie pasiūlė
Vytautui Lenkijos karūną, bet šį begė
dišką pasiūlymą Vytautas atmetė.
Karūnacija turėjo įvykti 1430 m. rug
pjūčio 15 dieną. Iškilmėms paruošti im
peratorius siuntė dvi delegacijas: pirmo
ji turėjo paruošti karūnacijos apeigas, o
antroji nugabenti karūnas. Tai patyrę
lenkai apstatė pasienius sargybomis ir
sučiupę pirmąją delegaciją atėmė doku
mentus ir apmušę paleido, tada antroji
delegacijapatyrusi, kas atsitiko, su pir

POSTO DE SERVIÇOS
Rua Voluntários da Pátria, 1275
Santana
T el 290-4899
*

mąja sugrįžo atgal.

Toks lenkų elgesys begalo įžeidė Vy
tautą, bet karo jis neskelbė. Karūnuotis
jis taip pat neatsisakė, dėl to karūnaciją
nukėlė į rugsėjo 8 dieną, o vėliau į spa
lio 29 d., bet ir ligi tos dienos karūnos
nesulaukė. Ir vėl, Jogaila atvykęs į Vil
nių, atvežė naują karūnacijos projektą,
pagal kurį Vytautas karaliautų iki gyvos
galvos, o paskui Lietuvos karūna atitek
tų Jogailos sūnui. Šiam projektui vėl pa
sipriešino lenkai, bet Jogaila šį kartą
juos pasiuntė namo.

Išvykus lenkams, Jogaila su Vytautu
išklausę Pranciškonų Bažnyčioje mišias,
išvyko į Trakus. Kelyje Vytautas nusil
pęs nukrito nuo žirgo ir atvykęs į Tra
kus jau nebesikėlė. Pramatydamas mirtį
ir priėmęs iš vyskupo rankų šv. Sakra
mentus, spalio 27 dieną atsiskyrė su
šiuo pasauliu.
Taip mirė Vytautas Didysis, kuris iš
kėlė Lietuvą iki aukščiausios galybės ir
garbės laipsnio.
Vyturys

X- LIGONIU DĖMESIUI
Šv. Kazimiero parapijoj yra
dvi ligonių lovos. Jos kartais
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei(«kalui esant kreiptis į parapiją:^
&__
tel. 273-0338.

MUSŲ

TRUMPAI IR AIŠKIAI

,

"Svajonių Aidų" koncertas, pereitą
sekmadieni, pilnai pasisekė. Ypač pasi
žymėjo Virginija Bruožytė, su gražiu
balsu ir puikia interpretacija. Gaila, ga
lėjo būti daugiau publikos. Tokio lygio
koncertų pas mus retinybė ir tuo mūsų
žmonės nepasinaudoja. Nors koncertas
daugiau skirtas jaunimui, jo buvo labai
mažai. Trūko daugiau propagandos.

km. ilgio vamzdžiai siurbti vandenį j
Saharą. (M. ir G.)
★★★

★★★

★★★

★★★

Pasaulio Lietuvių IV Kultūros Kon
greso leidinyje yra patalpinta kiek pa
saulyje yra lietuviškų žurnalų ir laikraš
čių ir kiek lietuvių kJba radijo progra
mų. Suskaitant, pasirodo kad laisvame
pasaulyje lietuvių veikimas dar yra la
bai didelis. Dar leidžiame žurnalų ir
laikraščių: Š. Amerikoj 40, Pietų Ame
rikoj 6, Europoj 4, Australijoj 3, Kana1
★★★
★★★
Irirk
irkir
doj 3. Radijo programų: Amerikoj 21,
Dr. Algirdas Statkevičius, Lietuvos
Australijoj 8, Kanadoj 3, Europoj 4
Helsinkio 76" grupės narys, išleistas ne tarptautiniai: Amerikos Balsas, Laisvo
seniai is’ lagerio, is’ Lietuvos persikėlė j
ji Lietuva, Radio Vatikanas ir Romos
JAV, kur mano apsigyventi. Jis jau da Radijas.
lyvavo, kartu su doc. Vytautu Skuo
★★★
★★★
★★★
džiu, Pasaulio Lietuvių IV Kultūros
Pabaltiečių Informacijos biuras
Kongrese ir VII P LB Seime, įvykusiam
Strasburge gegužės 21 d. pranešė, kad
.birželio mėn. Toronte.
Europos Parlamente buvo įsteigta gru
★★★
★★★
pė Pabaltijo reikalams (Baltic InterVietoj žuvusio kun. Bronisiavo Lau group/, kurią sudaro įvairių frakcijų
rinavičiaus, Lietuvos visuomenės gru
parlamentarai. Grupė stengsis pagerinti
pės Hlesinkio susitarimams remti, Hel padėtį Pabaltijo šalyse ir tuomi padėti
sinki 76 nariu priimtas kun. Gustavas
įgyvendinti Helsinkio susitarimų prin
Gudanavičius. Jis pareiškė savo nusista cipus.
tymą: "Aš žinau, kad manęs gal būt
irlrk
+++
iririr
iririr
J "Į"
laukia kunigo Bronisiavo Laurinavi
čiaus dalia, bet aš sąmoningai sudedu '
SKAUSMINGOJI DIEVO MOTINA
savo gyvybę ant Dievo ir Tėvynės au
KAUNO BAZILIKOJE
kuro". (ELTA) x
Šventė rugsėjo 15 d.
★★★
★★★ ★★★
Kauno bazilikoje, statytoje 15 a. yra
Gegužės 25 d. buvo sulaikyti trys
stebuklingas Skausmingosios Dievo Mo
jauni (tarp 24 ir 26 m.) lietuviai, kurie
tinos paveikslas. Prie šio paveikslo nuo
bandė perbėgti i Suomiją. Sovietiniai
lat dega žvakės. Žmonės savo nelaimėse
pasieniečiai juos suėmė prie Karelijos
- sienos. Jie yra kauniečiai, broliai Mečis daro įžadus ir atvyksta čia jų atlikti, ei-,
darni keliais aplink altorių, kuriame yra
lovas ir Gintaras Tarasevičiai ir Ričar
das Andrijauskas. Šiuo metu jie kalina šis paveikslas. Ne tik iš Kauno, bet ir
plačių apylinkių suplaukia gausios mi
mi Leningrade.
nios maldininkų, ypač per atlaidus rug
★★★ ★★★
iririr
★★★
sėjo 1 5 d.
Iš Sibiro lagerio, liepos 22 d. buvo
O Modn Dievo, Stebuklinga,
paleistas kun. Alfonsas Svarinskas. Jis
Skausmų sugelta širdimi, —
grįžo į Lietuvą, bet turi leidimą vykti
Tavęs maldaujam verkdami,
gydytis į Vak. Vokietiją.
Paguoski žmogų nelaimingą.
f

•k irir

iririr

★ ★★

,

Brazilijos ir JAV mokslininkai pasiū
lė drąsią ir originalią idėją. Idėjos esmė
— pagirdinti Saharą su Amazonės vandeniu. I Atlantą Amazonė įteka galin
ga srove. Gilus upės vanduo sudaro van
denyne didžiulę kelių šimtų ki.ometrų
ilgio deltą. Iš jos siūloma 3 tūkstančiu
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Nebylus buvo musų žodžiai,
O tu pagydei tiek žaizdų.
Ir kelią lig sviesiu dausų,
O Motin, mums tada parodei.
Išmelsk dabar šviesesni rytą,
Parodyk kelią mums tremty.
Paguoski brolius nevilty,
Kad skausmas širdis apvalytų.

PIZZA —QUEIJOS — FRIOS
CHOPP
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

Savaitei bėgantAH. O. Petraiti

i

Paslutiniu laiku gyvename gana sudėtingą
padėtį. Valstybėje sunki krizė, naujos konsti
tucijos ruošimas, neįprastai didelė sausra.
Taip sakant nekasdieniniai reiškiniai. Musų
lietuvių gyvenime irgi nelengvi laikai. Paskuti
niu laiku praradome didelį lietuvį veikėją, dvasiškį prelatą Pijų Ragažinską. Sunku ir įsivaiz
duoti per tiek metų jo išvaikščiotus kelius po
visą São Paulo miestą, o ypač jo daugiausia
išgyventą Lietuvos Parką ir su to vardo atsira
dimu visokiais nemalonumais. Gal toje vieto
je retas gyventojas jo nepažino, gal koks tik
tai naujai atvykęs pilietis ir įsigyvendine$s
paskutiniu laiku galėjo nežinoti, kas buvo ta
sai dvasiškis. Jo gyvenimo žymės liko ten am
žinai.
Dar nespėjome atsigauti nuo prelato Pi
jaus mirties, kai kita žinia sukrėtė lietuvius.
Mirė žurnalistas Stasys Vancevičius. Tai irgi
neeilinis tautietis, savo gyvenimą paskyręs
žurnalistams veikimui. Kas neskaitė jo įvai
riausių straipsnių, atsiminimų, informacijų?
Visą savo gyvenimo veiklą pagrindinai pasky
ręs lietuviškam žodžiui, jis staiga irgi pasitrau
kė iš musų tarpo, amžinam poilsiui.

Jeigu pamatysime, kam tektų paimti jų
darbus, tai pajusime, kiek yra sunku, ką nors
pakeisti. Iš šimto žmonių, kiek yra iš šimto
žurnalistų? Labai mažas nuošimtis šiame
krašte, tarp žmonių, kurie čia gimę ir augę.
Tai ką kalbėti apie imigrantus, kurių skaičius
mažėja. Praktiškai išeina, kad turime su liūdėt

siu konstatuoti, kad nebus, kas pakeičia tuos
du reikšmingus ir nepaprastai svarbius tautie
čius. Vienas dirbo daugiau dvasinėje srityje,
kito darbas rišosi daugiau su pasauliečių gyve
nimu ir jų reikalais. Du labai skirtingi žmonės,
tačiau nepakeičiamas ir nepapildomas nuosto
lis musų tautinėje kolonijoje. Dar jeigu viso
to butų maža, susirgęs ir skubiai operuojamas
rašytojas Henrikas Lošinskas Alves. Ačiū Die
vui, kad turimomis žiniomis tikimasi greito
pasitaisymo, tačiau jo straipsnių trukumą pa
jusime "Musų Lietuva em português" leidi
niuose. Gerai, kad dr. Antanas Gaulia pradėjo
eilę straipsnių, kurie visų mielai skaitomi.
Tik vienas pragiedrulys Brazilijos lietuvių
padangėje. Duktė skambino iš Kuritybos,kad
Lietuvių Diena ten turėjusi nepaprastą pasise
kimą ir pavykusi labai gerai. Tuo tarpu dau
giau žinių neturiu, bet gal kitą savaitę jau bus
galima pasidžiaugti Lietuvos Dienos žiniomis.

L eoną rdas A ndrie kus
BUDINAI AUŠRAS

Nebuvai mums, Dieve, piktas
Nešiuntei sunkių bausmių.
Nebijojome Tave sutikti
Pievoje prie upeliuko
Ir kaip tėvui išsakyti
Sielvartus, džiaugsmus.
Ten vanduo iš jurų veržės,
Palmes dusino sausra —
Čia sula mus girdė beržas,
Upės klausė juros balso;
Čia, rasa lankas nuprausęs,
Budinai aušras...
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KANDIDATAS Į VALSČIAUS
VALDYBĄ

Šio "ML" numerio

GARBĖS LEIDĖJAS
DR. VIKTORAS SAULYTIS

_

...

savo tėvo a.a. IZIDORIAUS SAULYČIO atminimui.
Širdingai dėkojame dr. Viktorui Sauiyčiui už
paramą Musų Lietuvai ir džiaugiamės, kad galime
prisiminti garbingą musu kolonijos tautietį a. a.
Izidorių Saulytį.
Administracija

o L___ ....._______
tuvių kolonijoje. Aš, pavyzdžiui; žinau,
kad preiatas nenorėjo kad būtų palaido
tas Lituanikoje, bet jeigu nebūtų kitos
vietos, tai Lituanikoje gal būtų geriau
sia vieta. Mes visi žinome, kad prelatas
visada sakydavo: ''Noriu mirti savo tė
vynėje, ir ten būti palaidotas"
Tokia asmenybė kaip prel. Pijus Ragažinskas, turėtų visada būti atminta
ir pagerbta, ir stengtis išpūdyti paskuti
nį jo norą, tai yra: nuvežti jo pelenus j
Lietuvą.

VIKTORAS SAULYTIS
margas dentistas yra kandidatas j São
miesto vaidybą. Mūsų tautiečio
mukta partija yra PARTIDO MUNIPALĮSTA COMUNITÁRIO, Ši parti•?mia remia PMDB kandidatą OsvalDh
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Yra malonu, kad mūsų tautiečiai neįsiHeka nuo kitų tautybių ir kandida•ojasi Apie dr Viktorą Sauiytį tiki
es ateityje daugiau parašyti, o tuo tarm. linkime geros sėkmės rinkiminiame
ajuje.
DAR DEL "PELENU"

Su dideliu malonumu, perskaičiau
p Antano Augustaičio straipsnį "Labai
Skaudu", apie Prel. Pijų Ragažinską.
M'»rs neturėjau garbės pažintį p. Augustaiti, bet matau kad dar yra žmonių,
kurie įvertina tuos kurie dirbo iki pas
kutinės gyvenimo minutės Lietuvos
naudai.
Mes lietuviai iš Peruibe, taip pat ne
suprantame kodėl tie kurie sugyveno
ir dirbo kartu su prelatu Ragažinsku,
neįvertina jo darbo ir pasišventimo lie-

Čia Peruibėje, mes turime kandidatę
j Valsčiaus vaidybą, lietuvių kilmės,
kuris taip pat pažinojo prel. Ragažinską, tai mes jo prašėme kad prelatui pa
gerbti būtų duotas Jo vardas vienos
gatvės Peruibėje, kandidatas su tuo suti
ko ir prašė kad čia gyvenantieji lietuviai
surinktų parašus.

Kandidato vardas yra Marcos Ensel,
o jo motina yra lietuvė, jie Peruibėje
turi pramone, labJ gerai pažino prela
tą Pijų, taip kaip ir visi čia gyvenantieji
lietuviai, kurie labai jį mylėjo ir gerbė.1
Tad sveikinu p. Augustaitį ir pilnai
pritariu Jam, gaila kad tik Jį pažįstu
per "Mūsų Lietuvą".

Olga Vasiliauskaitė Penedo
Marcos

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS
LIPINĖLIUS - Adesivos

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

LIETUVOS KARIUOMENĖS
SUKAKTIS
Jei valstybė karine prasme silpna,
jos kaimynai stengiasi ją pavergti. Prie
šingai, ir mzža valstybė, būdama kari
niai stipri t.y. turėdama gerą stiprią ka
riuomenę, gali savo vJstybę ir įaisve
ne tik apginti nuo kaimynų, kartais
daug stipresnių, bet ir jiems patiems pa
grąsinti. Pavyzdžių netrūksta. Tik prisi
minkime Lietuvos kovas dėl nepriklau
somybės su bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais, Suomijos karą su bolše
vikais ir 1.1. Sprendžiamas faktorius
laisvei apginti dar vis yra ginklas. Kol
žmogus žmogui, šeimą šeimai, taute
tautai nepasidarys "broliais", tol gink
las, o ne teisė spręs mažųjų tautų liki
mą žūt, ar būt.

Reikia neužmiršti jog be savo kariuo
menės Lietuva laisvės nebūtų atgavusi,
be savo kariuomenės nebūtų džiaugusis
nepriklausoma, nors trumpu, virš 22
metų gyvenimu. Nėra pasaulyje valsty
bes , kuri neturėtų savo ginkluotos jė
gos. Ir mažesnės valstybės, greta milži
nų,šiandien savo egzistenciją remia ne
tiek tarptautine teise, kiek savo ginkiuc
ta jėga kariuomene.

Atkurtos Lietuvos kariuomenės su
kaktį mūsų tauta minės susikaupimo,
susimąstymo ženkle. Nors laisvės ryto
jus yra užtemdytas nesuprantamos po
litikos debesimis, bet tvirtai tikėkime,
kad toji laisvė sparčiu žingsniu artėja.
Pusė laisvo, pusė pavergto pasaulio, to
kia būklė yra tik laikina. Vieningu dar
bu, Šventai laikantis šūkio: "Vienybėje
galybė" — laimėsime.
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MUSU ŽINIOS

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

"LIETUVOS DIENA" KURITIBOJ
Kuritiba, Paranos valstijos sostinė pa
šventė arkivyskupijos Globėjos, Šviesos
Madonos (Nossa Senhora da Luz) šven
tę, sukankant šimtmečiui nuo katedros
s
įkūrimo. O šventė išpuolanti rugsėjo 8- •
tą, su pasiruošimo tridieniu praktiškai
tęsėsi visą savaitę. Lietuviams nepapras
tai simpatizuojantis Kuritibos arkivys- —
kūpąs, Dom Pedro Fedalto, šventės rengėjams pasiūlė ypatingu būdu prisimin
ti Lietuvą, Marijos Metais švenčiančią
600 metų nuo krikščionybės įvedimo.
Tai ir paskyrė vieną dieną — sekmadie
nį, rugsėjo 4-tą — tam ypatingam Lietu
vos prisiminimui. Tai ir buvo "Lietuvos
diena", su pamaldom katedroj sekma
dienio vakarą, kun. Gavėnui laikant Mi
šias, o dviem (Kuritibos ir Maringos) ar
kivyskupams, asistuojant. Ta proga bu
vo pagerbtas arkivyskupas Dom Fedal
to, apjuostas lietuviška juosta su įrašu
"Premio LIETUVA". Šias apeigas atlik
ko iš São Paulo atvykę lietuvių atstovai
inž. Gražvydas Bačelis ir adv. Adilsonas Puodžiūnas.

visus gimines ir draugus, i 3-čių metų mirties atminčiai Misiąs,
savo nepamirštamo sūnaus
(Balta)
kurios bus atlaikytos ateinantį sekmadienį, rugsėjo 18 dieną, 11 vai.
Vila Zelinos lietuvių bažnyčioje.

Jo motina

Genytė
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liaiięa lityana Brasileira k Beneiichcta e Issistência Social

A Diretoria da Aliança Lituana Brasileira de Beneficência e Assistên
cia Social, cumprindo as determinações e exercendo as prerrogativas ou
torgadas pelos Estatutos, de acordo com os Artigos 29°, 34° item "b"
e 35° § Onico, convoca a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 25 de Setembro de 1988, âs 17 horas no salão de sua sede, â Rua
Lituânia, 67 — Moóca — São Paulo, a fim de tratar e deliberar a propos
ta apresentada pela Diretoria de reformar, aprovar ou rejeitar os Estatu
tos vigentes da Sociedade.

ORDEM

Bet, kadangi Lietuva vienaip ar kitaip
— katedroj, per radiją, laikraščiuose, te
levizijoj — buvo minima ir linksniuoja
ma visą savaitę, tai kai kas teisingai ir
pavadino "Lietuvos savaite".

DO

DIA

1 - Abertura da Assembléia
2 - Constituição da Mesa
3 - Apresentação do projeto dos novos Estatutos e votação dos mesmos.
A reunião da Assembléia Geral Extraordinária será considerada válida,
com a presença de 3/4 dos sócios da Aliança, quites com os cofres sociais
e no gozo dos seus direitos.

Šios savaitės eiga ir įspūdžiai bus ap
rašyta sekančiuose ML-vos numeriuose.

"SVAJONIŲ AIDAI" LIETUVOS
PARKE^
Sekmadienį, rugsėjo 11, sanpauliečiai
turėjo malonumą dalyvauti jau Australijojęjimusių keturių lietuvių — SVAJO
NIŲ AIDAI — koncerte. Tai tikrai lietu
viška atgaiva, už kurią bus sunku tinka
mai atsidėkoti.

Dirsė

São Paulo, 25 de Agosto de 1988

ALGIMANTAS SALDYS
Secretário

Vėliau bus perduoti [spūdžiai ir pergyvenimas.

NO

ALEXANDRE BUM B L IS
Presidente

LILIAN MIKALKÉNAITÉ, rugpjū
čio 27-tą dieną, atšventė 21-mą gimta
dienį.

MOŠŲ MIRUSIEJI

17 de Setembro de 1988
(a partir das
EM BENEFÍCIO DO VI I CONG
JUVENTUDE
Exibição de Conjuntos de Danças Folkloricas Lituanas.

Surpresas. Farta e Esmerada Comida Lituana, aguardada
com ansiedade pelos gastronomos.

CONVITES LIMITADOS. Reservem.com antecedência

SESELĖ ONA BURAGAITÉ, salezie
tė mirė šį antradieni, rugsėjo 13 dieną.
Buvo palaidota Camiiopolis kapinėse.
7-tos dienos mišios bus sekantį antra
dienį, rugsėjo 20 d. 19:30 vai. Bom Fim
bažnyčioje, Parque das Nayões. Nekro
logas bus sekančiame ML-vjs numeryje.

MIRĖ ANTANAS DUTKUS
"ML-vai" einant į spaustuvę, atėjo
žinia, kad ką tik dabar mirė Antanas
Dutkus.

com os integrantes dos Conjuntos Foi kloricos, ou com

MONICA É DANIELA SIAULYS (one: 826^314, ou
MARCELO CHAPOLA fone: 63.75.35
*

LOCAL: Rua Lituania, 67 - Móoca (SĄJUNGĄ)

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
. tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Ruks’ys vardu ir pasiųsti paprastu
pas’tu.

