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Naujasis arkivyskupas Audrys Bačkis
Iškilmėse dalyvavo daug kardinolų, vyskupų ir įvairių valstybių diplomatai
KUN. JONAS STAŠKUS
‘
Visi Romos lietuviai, visi suvažiavusieji tautiečiai į Lietuvių katalikų mokso akademijos suvažiavimą, tuo metu
. ykusi Romoje, ir visi suvažiavę prel.
Audrio Bačkio giminės, draugai bei pa
žįstami rinkosi spalio 4, antradienio va
karą Šv Petro bazilikon didingom iškil
mėm. Šv. Tėvas turėjo konsekruoti vys
kupu šv. Prancis’kaus šventės dieną tik
./ieną asmenį - lietuvį Audrį Bačkį. Pap
astai popiežius konsekruoja vyskupais
bent kelis asmenis, o čia -- ypatinga
•šimtis

M- >

Už bazilikos pagrindinio altoriaus,
im reikatui specialiai aptvertoje sekci
joje, kur yra šventimų altorius, rinkosi
žmonės su specialiais pakvietimais. Aroau altoriaus sėdosi kardinolai ir vysku
pai, iškilmingas vietas užėmė diploma
tai, Susirinko virš tūkstančio žmonių,
jų tarpe ir apie šimtinė lietuvių.
Garbingi svečiai
Iškilmingai įžygiavus šveicarų gvardi
jai, užgiedojo choras ir pasirodė proce
sija. Lydimas dijakonų ėjo busimasis ar
kivyskupas, o toliau - jo busimieji kon
sekratoriai: Kauno arkivyskupijos admi
nistratorius vysk. Juozas Preikšas, kard
Achille Silvestrini ir popiežius Jonas
Paulius II. Vysk. J. Preikšas buvo pa
rinktas šioms apeigoms, nes prel. A.
Bačkis priklauso jo vadovaujamai Kau
no arkivyskupijai, o kard. Silvestrini kaip būvąs prel. A. Bačkio viršininkas
Vatikano viešiųjų reikalų taryboje.

"L'Osservatore Romano" korespon
dentas priskaičiavo iškilmėse iki 16 kar
dinolų ir 36 arkivyskupų bei vyskupų.
Jų tarpe buvo kardinolų kolegijos deka
nas kard. Agnello Rossi, Katalikų Ben
drijos kameriengas kard. Sebastiano
Baggio, Vatikano valstybės sekretorius
kard. Agostino Casaroli, rateliuose sėdė
jo paliegęs popiežiaus draugas bei Vati
kano susižinojimo ir informacijos tink
lo buvęs vadovas kard. Andrzej Deskur,
taipgi dalyvavo naujasis Vatikano vals
tybės pasekretorius arkiv. Edward Cas
sidy (kurio vietą Olandijoje užims nau
jasis arkivyskupas), naujasis viešųjų rei
kalų sekretorius arkiv. Angelo Sodano
ir Lomžos vysk. Julius Paetz. Dalyvavo
daugumas įvairių valstybių diplomatų
su savo dekanu Joseph Amichia. Bu

Arkiv. AUDRį BAČKį po konsekracijos sveikina popiežius Jonas Paulius H Romoje 1988.XA

vo susirinkę ir visi prel. A. Bačkio bend
radarbiai: iš valstybės sekretoriatoomons. Oscar Rizzato bei CresceniwSepe, iš viešųjų reikalų tarybos - visa eilė
darbuotojų su savo naujuoju vadovu ir
prei. A. Bačkio- įpėdiniu mons. JeanLouis Tauran. Pasauliečių tarpe prieki
nes eiles užėmė busimojo arkivyskupo
tėvai - dr. Stasys ir Ona Bačkiai, brolis
Ričardas su šeima ir tautiniais drabužiais
pasipuošę gimnazistai iš Vasario 16-sios
gimnazijos su savo vadovu kun. E. Putri
mu. Ypatingai reikšminga buvo, kad iš
kilmėse dalyvavo ir komunistų neleidžia
mas pareigų eiti Vilniaus vyskupijos ad
ministratorius. Žinoma, buvo ir musų
išeivijos vyskupai A. Deksnys ir P. Balta
kis. Buvo ir italų jaunimo, ypač iš Vilią
Adriana ir Area di Ciampino parapijų,
kuriose atliekamu laiku darbuodavosi
prel. A. Bačkis.

o Vyskupų kongregacijos prefektas
kard. Bernardin Gantin po Evangelijos
oficialiai perskaitė popiežiui prašymą,
kad prel. A. Bačkis butų konsekruoja
mas vyskupu. Tada popiežius teigiamai
atsiliepęs į prašymą, pasakė pamoksią
su nuorodomis naujam arkivyskupui.
Jis pradėjo su Sv. Pranciškaus švente ir
tai šventei parinktais Evangelijos žodžiai
"Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir že
mės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo L
mintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei m-a
žutėliams" (Mt 11,25). Popiežius nuro
dė, kad Pranciškaus Asyžiečio patirti
esanti tapusi išeities tašku gyvenimo
dvasingumo nesuskaičiuojamiems ba
riums tikinčiųjų. Šv. Pranciškus tikrai su
pratęs Kristaus paslaptį - įsikūnijusio
Žodžio kančią, mirtj ir prisikėlimą.Tuę
jis persiėmęs visu savo gyvenimu ir to
dėl nešiojęs Jėzaus "tarnystės žymes"
Tokioje dvasioje ir pre*. A. Bačkis turįs
Popiežiaus žodis
priimti vyskupystę, Šv. Tėvas išreiškė
džiaugsmą, kad pats galįs jį įvesti apaš
Mišių skaitinį lietuviškai skaitė busi
mojo arkivyskupo motina Ona Bačkienė, talų įpėdinių koiegijon, ir tuo parodyti
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Tą dieną vėlai vakare Romos ''Holi
day Inn" viešbutyje LKM Akademijos
suvažiavimas surengė vaišes arkiv. A.
Bačkio garbei. Dalyvavo beveik visi tuę
metu Romoje buvę lietuviai ir Lomžos
vyskupas J. Paetz. Ilgametis p.p. Bačkių
draugas Juozas Laučka nusakė naujojo
arkivyskupo ir jo tėvelių gyvenimo ke*
lią, o paskui visa eilė sveikinimų bei
kalbų, kurių tarpe ir Lietuvos pasiunti
nybės prie šv. Sosto atstovo Stasio Lo
zoraičio.

l

savo dėkingumą už visą jo darbą bei iš
tikimybę. Dabar jis siunčiąs jį kaip sa
vo atstovą Olandijon, kraštan, kuris tur
tingas religinėmis tradicijomis, bet šiuo
metu einąs skausmų ir įtampų keliu. Ga
liausiai popiežius atkreipė dėmesį ir j
busimojo.arkivyskupo gimtinę — Lietu
vą, kuri jam esanti taip brangi. Kryžiaus
ženkle Lietuva atradusi savo prasmę ir
apie jį sukūrusi savąją tapatybę. Taip
gi iš kryžiaus Lietuva sėmusi įkvėpimo
bei vilties skaudžiuose ir žiauriuose
bandymuose. Jungties su šiuo kryžiu
mi ženkL popiežius linkįs busimajam
arkivyskupui "pilnutinio džiaugsmo"
To pat jis linkįs Lietuvai ir Olandijos
žmonėms, j kurių tarpą jį siunčiąs.
Konsekracijos apeigos

Tuoj po iškilmių bazilikoje visi arkiv.
Audrio Bačkio artimieji rinkosi senojon vyskupų sinodo salėn Vatikano rū
muose susitikimui su naujuoju arkivys
kupu. Prie užkandžių ir šampano maišė
si visi: pradedant kardinolais ir baigiant
eiliniais žmonėmis. Visi šnekučiavosi in
džiaugėsi, o arkiv. A. Bučkis ėjo per jų
tarpą, dėkojo už dalyvavimą ir mieiai
su visais fotografavosi, ypač su jaunimu.
Taip ir vėl galėjome sakyti, kad po
piežius Jonas Paulius II šios dienos iškil
mėmis buvo parodęs ne tik pagarbą ar
kiv. A. Bačkiui, bet ir savo nepaprastą
prielankumą lietuviams. Dar tebesivaišinant buvo sužinota, kad rytojaus dieną
visi lietuviai vyskupai pakviesti pietums
pas popiežių. Apie ką sekančią dieną
jie pietaudami su popiežiumi kalbėjosi
— nežinia, tik labai ilgą laiką popiežius
atskirai kalbėjosi su vysk. Julijonu Ste
ponavičium, ilgamečiu neoficialiuoju
Kat. Bendrijos vadovu Lietuvoje.

Dėmesys didvyriui
Aukojimo procesijoje dovanas nešė
naujojo arkivyskupo giminės ir nese
niai iš kalėjimo bei lagerio kančių iš
leistas užsienin kun. Alfonsas Svarinsii
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Iškilmių Mišios buvo užbaigtos cho
rui giedant "Sub tuum praesidium"
(Tavo apgynimo šaukiamės) giesmę,
kurios pirmieji žodžiai yra pasirinkti
naujojo arkivyskupo savo gyvenimo
šūkiu. Taip šv. Pranciškaus ir Aušros
Vartų Marijos ženkie naujasis arkivys
kupas pradėjo savo misiją kaip Kristaus
apaštalas žemės kelyje, pirmuosius sa
vo žingsnius kreipdamasis Olandijos
linkui.
Priėmimas Vatikane

Po pamokslo buvo giedama Visų
šventųjų litanija už busimąjį arkivysku
pą, tada popiežius uždėjo savo rankas
ant kandidato galvos. Tą gestą kartojo
visi kardinoiai ir vyskupai kaip pagrin
dinę vyskupiškos konsekracijos dalį.
Po Evangelijų knygos uždėjimo virš
konsekruojamojo galvos ir konsekracinės maldos naujasis arkivyskupas buvo
pateptas šv. Krizma ir jam įteiktos vys
kupiškosios insignijos: žiedas, mitra ir
lazda. Paskui taikos pabučiavimu nau
jasis arkivyskupas sveikinosi su popie
žiumi ir parinktaisiais atstovais: kard.
Agnello Rossi, kard. Sebastiano Baggio,
kard. Agostino Casaroli, kard. William
W. Baum, kard. Aurelio Sabatini, arkiv.
Edward Cassidy, arkiv. Angelo Sodano, vysk. J. Steponavičium, vysk. A.
Deksniu, vysk. P. Baltakiu ir Olandijos
atstovu, Rotterdamo vyskupu Ronaid
P. Baer.
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kas. Jam priklaupus prie Šv Tėvo, tas
jį apglėbė abiem rankom, o per šv. Pe
tro baziliką nuskambėjo audringi ploji
mai šio narsaus kunigo garbei. Tada
Vilią Adriana parapijos itališkasis jau
nimo choras užgiedojo lietuviškai "Ma
rija, Marija" giesmę.

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

I

Spalio 6, ketvirtadienį, prieš pietus,
visi lietuviai ir kiti arkiv. A. Bačkio
draugai turėjo privačią audienciją su
popiežiumi. Daiyvavo apie 100 asme
nų. Popiežius pirmiausiai pasisveikino
su ten esančiais vyskupais ir pasakė
trumpą kalbą itališkai bei lietuviškai,
o tada kiekvienas turėjo progos prie
popiežiaus prieiti, su juo pasisveikinti
ir iš jo rankų priimti dovanėlę — Roži
nį. Vasario 10riosios gimnazijos jauni
mas nepraleido progos ten popiežiui
nepagiedoję ir nepadainavę. Galiausiai
visi su popiežiumi nusifotografavo.
Pamaldos ir atsisveikinimas

Arkiv. A. Bačkio paskutinysis oficia
lūs veiksmas Romos lietuvių tarpe bu
vo tos dienos vakare atnašaujamos Mi
šios LKM Akademijos suvažiavimo už
darymo proga. Naujajam arkivyskupui
asistavo vysk. J. Preikšas ir vysk. P. Bal
takis, o su juo koncelebravo beveik visi
ten buvę lietuviai kunigai. Spalio 9,
sekmadieni, arkiv. A. Bačkis išskrido
Olandijon kaip Šv. Sosto pronuncijus
tam kraštui. Jo išlydėti orauostin susi
rinko eilė jo draugų ir lietuviai vysku
pai. Tuo buvo parodyta kiek visi jį ver
tina, kiek yra jam dėkingi už darbą bei
pagalbą Katalikų Bendrijai Lietuvoje •
ir kiek dar iš jo laukia bei tikisi.
"Tėviškės Žiburiai"

PRANEŠIMAS
EUROPOS
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Vienos dienraštis "Die Presse" rugsė
jo 10 d. paskelbė piatų savo apžvalginin
ko Burkhardo Bischofo straipsnį: "Tau
tinis atgimimas Lietuvoje". Sostinėje
Vilniuje dabar naujos madingos spalvos:
geltona, žalia, raudona. Naujos? -
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klausia autorius ir
tai senos krašto spalvos, nepriklauso
mos Lietuvos respublikos vėliava, kuri
dar neseniai buvo draudžiama. Dabar,
kai Vienos futbolininkai žaidė su "Žal
giriu", kietasis pastarojo šalininkų bran-BM
duolys laikė ir savo tautinę vėliavą. Pas
tarųjų mėnesių tautinio atgimimo vyks
mas tiesiog užgniaužia kvapą, rašo aus
tras žurnalistas. Demonstracyps su de
šimtim, netgi šimtais tūkstančių daly
vių šioje Baltijos respublikoje dabar jo
kia retenybė. Skamba šūkis "Lietuva,
Lietuva" ir senasis taupos himnas.
moji šio vyksmo jėga, pasak autoriaus,
tai birželio 3-ją penkių šimtų intelektu
alų įsteigtas Persitvarkymo sąjūdis.

o
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"Die Presse" tęsia: daugelis aktyvis
tų, partijos nariai, tačiau partijai iki
šiol nepavyko sąjūdį savo kontrolei pa
lenkti. Sąjūdis ir jo "Žinios" lababtaktiškai naudojasi Gorbačiovo persitvar- Lietuviai rugsėjo 3 d. reikalauja pagalbos užterštai Baltijai. Jų nuotaikos atskieidzlVnajūryje sy
ky mo ir viešumo šūkiais. į demonstra- giuojanti minia su Lietuvos vėliavomis ir prasmingu plakatu “Gyva jūra - sveika tauyf'
Nuotr. Vyganto Brajo “Kumja^iimo tiesoje”
cijas kviečiami partijos vadovai. Rugpjū
siduoti masiškam gyventojų spaudimui
čio 23-sios renginy, minint Hitlerio ir
galvijų, dirbančias mašinas laukose ir
Jei sąjūdis ir toliau saikingai reikšis, ne
Staiino pakto 49-sias metines, kalbėjo
rūpestingai prižiūrimus privačiuš\k!ypeduodamas
vietos
partijos
ir
Maskvos
CK .sekretorius Lionginas Šepetys.
iius, kur kiekvienas milimetras parodo
"ortodoksų" jėgoms akstino griebtis jė
Kiek galima tiksliau skelbti istorijos
tas daržovėms, uogoms, gėlėms. Siaubu
gos, jis turi gerų galimybių įspausti savo
faktus — vienas pagrindinių sąjūdžio
Lietuvoje švedė valgė skaniausius pietu&
reikaiavimų. Slaptųjų pakto protokolų antspaudą šios respublikos politikai. Iš
Pusmilijoninis Vilnius išnyra kaip visi ki
paskelbimas sąjūdžio "Žiniose" -- svar Lietuvos, kurios Vakaruose taip ilgai be ti didmiesčiai. Pirmiausia matyti Re baž
veik visai nepaisyta, artimiausiu laiku
nyčių bokštai, bet statybų kranai. Visus;
bus indėlis į naujausios krašto įstoti jos
dar
daug
bus
girdima,
baigia
savo
straips

nepaprastos statybos. Milžiniški prie
naują vertinimą. Oficialioji versija apie
nį
Vienos
dienraščio
"Die
Presse"
apžval

miesčių namai. Vargiai gražūs, bet ne »
"socialistinę revoliuciją" Lietuvoje pra
gininkas Bischof as.
bjauresni už mūsų, pažymi korespon
deda sverdėti. Jau ir Maskvos paradinio
dentė. Tik didelis skirtumas, anot jos,
viešumo istorikas Jurijus Afanasjevas
Nepažįstami kaimynai
aplinkoje: nei gėlių, nei medžių. Stovi
"savanoriško prisijungimo" teiginį pa
Stockholmo dienraštis "Dagens Nytie namai tiesiog laukuose.
smerkė kaip nerimtą. Ir istorikas Rober
tas Žiugžda laikraštyje "Savieckaja Pa heter" rugsėjo 11 d. paskyrė du ištisus,
puslapius savo korespondentės Karen
sija" pripažino, kad Hitlerio ir Staiino
Soederberg reportažui — "Tokie artimi,
paktas reiškė interesų sferas Pabaltijy.
bet tokie nepažįstami baltiečiai kaimy
Ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoj bei Es
nai kitoje Baltijos jūros pusėje". Autorė
tijoj komunistai šiuo opiu istorijos kLuaplankė Taliną, Rygą, Vilnių. Savo įspū
simu veda pasitraukimo kovą. Dabar
džius ji pradeda taip: šį viešumo rudenį
oficialiai įrodinėjama, kad Maskvos ir
rusai ir baltiečiai diskutuoja politiką
Berlyno sutartimi, norėta sukliudyti,
kad Lietuva nepatektų į Hitlerio protek
link laisvės paminklą Rygoje guli tuks
toratą.
iančiai gėlių, daugiausia raudonos, bal
Ignalina yra antroji jaudinanti tema,
tos, raudonos, latvių senosios spalvos.
kurią kelia sąjūdis ir tuo veikiausiai sa
Vilniuje vienuolika žmonių badauja,
vo pusėn patraukia lietuvių daugumą,
kad būtų peržiūrėti Brežnevo laikų nuo
rašo Vienos dienraštis. O ir kiti sąjūdžio sprendžiai.
reikalavimai dėl didesnio ūkinio savaran
Pakeliui į Vilnių ji matė laukus, dau
kumo bei gimtosios kalbos teisių verčia
partijos vadovus veikti, bent iš dalies pa- gybę mažų kaimų, šimtus besiganančių
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-4ER VILNIŲ ĖJO PREKYBOS KELIAI

Gediminas jau 1323 m. kvietėsi pirkius ir amatininkus j Viiniif. Kelias iš
Rygos j Vilnių jau buvo nustatytas
1338 m. Lietuvos-Livonijos sutartyje. fe
D Algirdus atleido Vilniaus gyventojus
nuo vidaus muitų visoje Lietuvos vals
tybėje. Jo įpėdiniai Jogaila, Žygiman
tas Kęstutaitis, Kazimieras tą privilegi
ją patvirtino. Vilniaus gavo privilegiją
ir savivaldą Megdebugo teisėmis 1387
m. kovo 24 d. Tada mieste jau gyveno
r veikė lietuvių, vokiečių ir rusenu pirk
liai. Tai faktai, kurie pažymi Vilnių
esant stambiu Europos prekybos cen
tru ir keliu j visus kitus Europos mies
tus. Kunigaikščiui Vytautui Vytautui
teko rūpintis pirklių reikalais Urcelave
ir Gdanske. Rygos magistras 1399 m.
siuntė savo pasiuntinius j Vilnių patirti
politinę situaciją ir prekybos galimybes
šiame mieste. Gausiose Lietuvos DidžioJ
sios Kunigaikštystės sutartyse su Ry
gos kunigaikštystėmis kalbama ir apie
prekybą, numatoma laisvos prekybos
teisė tose šalyse.

gw

fe

Torumės, Gdansko ir Krokuvos pirk
liai dažnai lankėsi Vimiuje. Bet Gdansk
ko pirkliai 1442 m. uždraudė atvyku Bail. A. Valeskos tapytas Aušros vartų paveikslas (Iš Br. Kviklio knygos “Lietuvos Bažnyčios)
siųjų tarpusavio prekybą. VilnLus ar
Kauno pirklys nebegalėjo parduoti
1441 m. balandžio mėn. Kazimieras
prekiaudavo. Rusijos pirklių pagrindi
Gdanske savo prekių, Anglijos pirkliai
nė prekė buvo kuiliai su kuriais prekia
privilegiją suteikė Vilniui, kasmet reng
be gdarjskiečio tarpininkavimo Vilnius
ti dvi muges. Mugės trukdavo 8 dienas.
vo ir-vilniečiai. Tada pirkliai dažnai at
ir Kaunas ėmėsi priemonių ir suvaržė •
Vilniaus mugės buvo populiarias XV a.
vykdavo iš Rygos su tenykštėmis pre
gdanskiečių prekybą Lietuvoje. Iki
kėmis, dažnai prekiaudavo karo reikme antroje pusėje — XVI a.
1468 jn. Vilniuje susiformavo miestie
nis. Ir vienus, ir kit&s reikėjo stebėti,
Į Vilnių atvykdavo Rusijos pirkliai
čių tarpininkavimo tarp valstybių teisė,
o kad butų lengviau tai reikėjo įkurdin iš Maskvos, Naugardo, Pskovo, Tverės,
o ją patvirtino 1511 m. Žygimantas Se
ti juos vienoje vietoje — svečių namuose Didžiųjų Lukų ir sobalų, vilkų, kišių,
nasis. Tarpininkai suversdavo prekes
Viduramžių pirkliai turėdavo ir dau
kiaunių, voverių kailiais, pigiais audi
atgabenusius pirklius ir tarpininkauda
giau įvairių trukdymų: dideli pasienio
niais, muilu. Turkų sultano vaidiniai vo derybose, už darbą paimdami sutar
ir vidaus muitai, galima būdavo prekes
turkai, armėnai, graikai, žydai iš Kons
tu atlyginimą. Kad galėtų sustiprinti
parduoti tik urmu, bet atvykusiems
tantinopolio, Andrianopolio, Bursos,
atvykusių priklių kontrolę, vilniečiai
pirkliams verstis mažmenine prekyba,,
Trapezundo, Katos Kryme ir iš Babilo
1505 m.kojvo 10 d. išgavo iš Aleksan
draudžiama. Pirklys mieste turėjo su- ‘
nijos.
dro privilegiją statyti svečių namus
stoti ir siūlyti Savo prekes vietiniams,
(dabartinės Filharmonijos vietoje). Bu
Dažni svečiai Rygos pirkliai - ( Tar
kai
prekėmis
šie
nesusidomidavo,
galė

tėnų salėje pirkliai išdėsto savo prekes,
tu atvykdavo samdomi vežikai — Vil
davo
toliau
keliauti
arba
net
turėjo
suk

atvežtas iš Maskvos kaip tai: iapių, vil
niaus totoriai, vežioję pirklių prekes.
ti
atgal.
kų, kiaunių, sabalų, šermonėlių ir kito
Taip pat dažni svečiai kutučionys ir žy
XV - XVI Vilniaus pirkliai sutinka
kių žvėrių puikiausius kailius "Rutėnų
dai iš Krokuvos, Liublino, Poznanės,
mi Antuerpime. Galima buvo prekiau
salė" rodo, kad čia apsistodavo dau
Lvovo, Podolės Kameneco. Priklausan
ti su visais, kai po suvaržymų papilto
giausiai Rygos pirkliai. Labai dažni svečius Lenkijos karalystei bei Karaliau
mugės. Vilniečių keliai į Antuerpeną
čiai-pirkliai iš Turkijos sultonų valdo
čiaus pirkliai prekiavo grūdais ir miško
nužymi Liublino, Gniežno, Paznamės,
mų kraštų. Iš Vakarų Europos atvykę
medžiaga. Svarbiausias jų partneris Vraclovo, Leipcigo, Frankfurto prie
pirkliai apsistodavo Vilniaus miestiečių
Kaunas.
maino ir kitos mugės, nuklysdavo ir į
namuose. Kodėl taip buvo, nežinoma
Iš Vokietijos atvykdavo Leipcigo,
— spėjama, kad Vakarų pirkliai atgaben Niurnbergą, per Prahą ir Vieną pasiek- —
Niurbergo, Vroclavo, Brauniveigo pirk
davo ir Veneciją.
davo prekes, kuriomis vilniečiai patys
liai, taip pat iš Holšteino. Vilniuje lan
kėsi ir Prahos, Pilzeno, Koiino gyven
tojai.
Kai prekyba darėsi vis didesnė, mu
gės pamažu nublanko ir štai Vilniaus
prekyboje iškilo Kaziuko mugė.
1

Vyturys
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RUA JOÃO PESSOA, 261 -

SANTOS TEL. 35-3721

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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LIETUVIU, KULTŪROS FONDAS
ROMOJE

butų pavadinti ir kitu Vt.rdu: Lietuvių
•Kultūros Institutas, Lietuvių Kultūros
Židinys ar panašiai.

Tokius kultūros institutus Romoje
Čia rašo ir iškelia minti- projektą Monsig,.*.
ras VYTAUTAS KAZLAUSKAS, keliasdešimt :u<i dauguma aukštesnės kultūros krašmetu vadovavęs Vatikan Radijo kasdienei Lie :ų: lenkai (net keletą,, vengrai, čekoslotuviškai pr 'gramai.
/akai, bulgarai, juu nekalbant apie voJ<> ki iama mintis yra perduodama ML-vos
dečius, prancūzus, anglus ir kitus.
skaitytojams, kadangi labai artimai ir gyvai lie
čia ir mus bei musų kultūrinas vertybes, kurias,
Lietuviams tai yra ypač aktua>u šiuo
jaučiame, patys vieni neįstengsime išsaugoti.
metu, ka> nėra normalios komunikacijos
Jungtis reikia. tPG)
su Lietuva, o ir pačioje Lietuvoje kultū
rinėms vertybėms gręsia didelis pavojus.

Didžiai Gerbiamiem:

Kun. Mečiui Burbai,
Kun. Pranui Gavėnui
Kun. Petrui R ūksi u i
Kun. Stasiui Šileikai
Kun. Hermanui Šulcui
Kun. Petrui UrbJčiui ir kitiems lietu
viam Saleziečiam

Rom.., 1988.IX.29.
Didžiai Mielas Kunige,

Sveikinu su šv. kun. Jono Bosco ju
biliejum. Pastaruoju metu po ilgesnės
pertraukos turėjau progos susitikti su
keliais lietuviais saleziečiais ir buv..u
pradžiugintas jų niekada neblėstančio
jautrumo lietuviškiem rūpesčiam bei
problemom. Jūsų didelius lietuviškus
užmojus Italijoje dar ir šiandien liudija
namai Alpių kalnuose (Aosta) ir Vytėnų salezietiškas centras Frascati. Gaiia,
kad neišvengiama emigrantų Iwmtis ne
leido tęsti tai, kas buvo taip gražiai su- >
planuota su didele meile Bažnyčiai ir
Lietuvai.

Iš pokalbių su mielais broliais salezie
čiais jaučiu, k_.d rūsčios tremtinių lem
ties akivaizdoje apie kapituliaciją jie net
negalvoja. Pasitikėdami Dievo Apvaiz
dos globa ir šv. kun. Jono Bosco pagal
ba, ištvermingai ieško n^ujų idėjų, kaip
galėtų savo d^rbu bei pasiaukojimu su
telktas vertybes panaudoti Lietuvos ir
lietuvių gerovei.
Štai viena nauja idėja. Išdrįstu Jums
ją pateikti, tikėdamas, kad kiekvienas
pasiūlymas gali būti vertas dėmesio.
Romoje, pasauliniame kultūros cen
tre, reikėtų įsteigti Lietuvių Kultūros
Fondą. Vadinu Fondu, nes tokiu vardu
institucija nuo praėjusių metų veikia
Lietuvoje: Tarybinio kultūros fondo
Lietuvos respublikinis skyrius. Galima

Toks Kultūros Fondus Romoje pir
miausia turėtų suorganizuoti kiek galint
pilnesnę lituanistinę biblioteką ir litua
nistinį archyvu. Be to, jame turėtu rasti
vietos įvairios ko sekei j.jS, pavyzdžiui,
žemėlapių, meno kūrinių ir kit. , įvJri .s
kultūros ir istorijos vertybės.

SR Petras Aniiionis; vienas iš pikčiau
sių Lietuvos istorijos klastotojų ir anti
religinės propagandos veikėjų J. Aničas
ir kit.
Romoje įkurtas Lietuvių kultūros
fondas, būtų vienodai prieinamas visum
kultūros tyrinėtojam - tiek užsienyje
gyvenantiem, tiek iš Lietuvos atvykstan
tiem. Jis galėtų čia pasilikti ir tada, kai
Lietuva atgaus laisvę.

Panaudodami Italijoje turimą nuosa
vybę, lietuviai saieziečiai gal būt galėtų
Romoje įsigyti tokiam Kultūros fondui
tinkamas patalpas. Fondas turėtų būti
kuriamas Romoje galimai geresnėje vie
toje, kad būtų lengvai prieinamas pravažiuojantiem lietuviam ir užsieniečiam

Paga: tas galimybes, kurias pasisektų
suorganizuoti, prie Fondo galėtų įsikur
Tiek pas privačius asmenis, tiek lietu ti ir studijų centras, kuris sektų religi
nio, socialinio, kultūrinio gyvenimo
viškose institucijose lietuviškų knygų
-■ kartais lab j retų ir vertingų —, archy raidą Lietuvoje. Čia galėtų eventual..i
prisišlieti ir Lietuvių Informacijų Cent
vinės medžiagos yra sutelkta daug. Nie
kas neturi atitinkamų patalpų šiom kul ras, kuris dabar desperatiškai ieško ga
limybės įsikurti Romoje. Čia galėtų
tūrinėm vertybėm surinkti ir apsaugoti,
atrasti sau atramą "Petro Perkumo"
jom sutvarkyti taip, kad būtų prieina
lietuvių jaunimo židinys, kuris rūpintų
mos kultūros tyrinėtojams ir visuome
nei. Pavyzdžiui, Lietuvių Katalikų Moks si pro Romą prakeliaujančiu lietuvių
jaunimu.
lo Akademijai lietuviai mokslininkai,

kultūrininkai, visuomenininkai patiki
savo bibliotekas ir archyvus, bet Akade
mija neturi tinkamų patalpų šiom verty
bėm saugoti. Esame girdėję jau ne vieną
liūdną faktų, kaip žymių lietuvių turtin
gos bibliotekos ir archyvai buvo sunai
kinti, nes niekas jais nesusidomėjo, ne
turėdami vietos, kur galėtų juos apsau
goti. Nesunku ir Romoje su r...st i sandė
liukų su kiaurais stogais, kur po lašais
nyksta lietuviškos knygos, senos spau
dos komplektui.

Kultūros Fondo ir prie jo veikiančių
kitų institucijų išlaikymui, žinomu., reik
tų steigti specialią Fundaciją, kurios
administravimas galėtų būti pavestas
specialiam Komitetui. Į Komitetą šalia
Saleziečių turėtų įeiti Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės, Lietuvių Katalikų
Federacijos, Ateitininkų Federacijos rr
eventualiai kitų Ii tuviškų organizacijų
bei institucijų atstovai. Taip būtų už
tikrinta Fondo ateitis.

Kai kurie mūsų kultūrininkai, nema-f
tydumi kitos išeities, mėgina užmegzti
ryšius su Tarybinio kultūros fondo Lie
tuvos respublikiniu skyriumi. Jau yra
buvę atvejų, kai šiam fondui iš užsienio
buvo pasiųsti nemaži kiekiai knygų ir
kitos archyvinės medžiagos. Su tokiais
perdavimus reikėtų būti labai atsargiem.
Visada reikia atsiminti, kad to fondo
Lietuvos skyrius pilnai priklauso nuo
Maskvos. Jo vadovybėje šalia tikrai gar
bingų lietuvių kultūrininkų yra daug rr
Maskvai ištikimai tarnaujančių asmenų,
kaip pav. Religinių reikalų tarybos prie
TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis LT-

Ryžtis steigti tokį Lietuvių Kultūros
Fondą, žinomu, reiktų nemaža drąsos,
iš karto nebūtų gulima Lukti visuoti
nio entuziastiško pritarimo. Ne visi
tuoj pat suprastų kultūrinių vertybių
išsaugojimo reikšmę tautos gyvenime.
Neseniai lietuvių spaudoje buvo p akelt
tas gėdingas faktas, ksip K;-une sande-,
lių "rietuvėse" buvo supūdyti "folian
tai, kurie žymiausiose pasaulio biblio
tekose saugojami kaip iškiliausi., verty
bė" ("Gimtasis Kraštas", Vilnius, Nr.
32, 1988, 3 psl.). Iš tikrųjų kultūra
yra tautinės gyvybės pagrindas. Išlieka
tik tos tautos, kurios įaugusios į savo
tautinę kultūrą. Tai dažnai pabrėžia
popiežius Jonas Paulius II.

ANGIE

Prašau atleisti už sutrukdymą. Dė:
kodamas už Jūsų maionų dėmesį šiam
pasiūlymui, pavedu jį šv. kun. Jono
Bosco, Petriuko Perkumo, Juozo Ze
liausko ir kitų mirusių saleziečių globai.

&

MODAS
Rua Solon, 773
CEP 01127

5

Fone: 221-6377
São Paulo Capital

Bom Retiro

Su nuoširdžia pagarba ir meile
Jūsų

Kun. Vytautas Kazlauskas
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nugabenta didžiulė, 8 iš 10 pėdų vėlia
va, tinkama iškelti j Gedimino kalnę.
NUPIRKIME LIETUVAI TRISPALVĘ
Vėliavos patvarios, geros kokybės, ir
Lietuvos patriotams išsikovojus teisę
tokios yra tik jų savikainos. Taip pat
rodyti musu tautinę trispalvę — geltonų ir lipinu kai bei ženkleliai — maždaug
-žalię-raudonę — iš Lietuvos j Vakarus
po du už dolerį. Aukokime kiek gali
atėjo skubus,prašymas išeivijai: pristaty me — daugiau ar mažiau — bet neliki- 1
kite mums į Lietuvę kiek galima dau
me Lietuvos šauksmui kurti. Lietuvos
giau vėliavų, taip pat lietuvišku lipinufabrikai tų dalykų greirai neprigamins
ku (bumperstickers) ir ženkleliu, nes
(jei iš viso gamins/ tiek, kiek lietuviai
mums ju trūksta, o labai reikia. Lietu
jų nori ir prašo jau dabar. Tad jiems čia
viai trokšta tuojaus pat, kol dar leidžia padėti yra mūsų pareiga. Nugabenimo
ma ir valdžia už tai nebaudžia, visą kraš- į Lietuvę būdai jau išdirbti, belieka tik
tę nukloti trispalvėmis bei tautiniais
surinkti lėšas vėliavoms užsakyti, paga
simboliais, kad, jeigu vėl užeitu sunkes minti ir išsiųsti.
ni laikai, butu sunkiau tuos musu tautai
Čekius rašyti: Trispalvės fondas,
brangius dalykus is’ ten iškrapštyti. Ir
c/o KASA, 2615 W. 71st St., Chicago,
tai reikia daryti dabar, kol tam yra pro
IL. 60629.
gaTeplevesuoja Lietuvoj trispalvės, teAtsiliepiant j šj Lietuvos kovotojų
marguoja tautiniai ženklai.
SOS, Čikagoje yra įsteigtas Trispalvės
fondas, su sąskaita KASOJE. Tam fon
Trispalvės Fondas
dui renkamos aukos, iš kurių bus čia,
Amerikoj, užsakytas ir pagamintas ma
Lietuvoj įsteigtas persitvarkymo są
sinis kiekis vėliavų, Iipinukų bei ženkle jūdis ir Lietuvos sociologų komisija sta
lių ir atitinkamais keliais nugabentas j
linizmo nusikaltimams tirti, siekiant
Lietuvę. Tad visi junkimės j vajų nu
atstatyti tiesą ir socialinį teisingumą.
pirkti Lietuvai trispalvių.
Jos pirmininkas,'kompozitorius J. Ju
A -A A
XXX

Už kiekvieną paaukotą 15 cfol.sumą
bus j Lietuvę pristatyta didelė, standar
tinių išmierų 13 iš 5 pėdų/ trispalvė. O

A A A
XXX

A A A
XXX

zeliūnas. Kiti komisijos nariai, eilė is
torikų, filosofų rašytojų ir kitų aukš
tų mokslų intelektualų.
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Taigi, jau dar viena savaitė nuskrido j amži
nybę. Ji negrįš*, kaip negrįš tuo metu atsitikę
įvykiai. Ar jie saldūs visiems, ar kartūs kitiems,
jie negrįš". Liks tiktai atsiminimais.
Neatėjo šią savaitę musų savaitraštis, taip
kad nežinau, kas naujo lietuvis’koje pastogėje.
Iš tiesų, gerų žinių ir nelaukiame.
Atėjo tačiau lietuviškas laikraštis iš Kana
dos. Pirmame puslapyje Gedimino pilies nuo
trauka. Tai ''Tėviškės Žiburiai", kurie iškilmin
gai praneša, kad š.m. spalio 7 dieną, 10 valan
dą ryto Gedimino kalne Lietuvos sostinėje
Vilniuje buvo oficialiai iškelta sovietinės val
džios pripažinta Nepriklausomos Lietuvos
vėliava: raudona — žalia — geltona. Skaitau ir
netikiu, bet parašyta aiškiai, juoda ant balto,
duota net užsienio spaudos ištraukos apie ta
proga susirinkusią žmonių minia, skaičiuota
tarp šimto ir dviejų šimtų tūkstančių asmenų.

Rodau žmonai žinią, bet jaučiu, kad kažin
kaip žodžiai nesiriša, o akyse pilna ašarų. Pa
dedu laikraštį į šalį ir matau. Atrodo, kad sap
nuoju. Negali būti. Susenau, pradėjau kokias
tai fantazijas sapnuoti. Sako senatvėje žmo
gus šuvaikėja. Mėginu vėl grįžti į realybę.

Prieš metus laiko buvome Gedimino kalne,
ten matėme vėliavą, tik ne tokią. Rinkome
dobilėlius atsiminimui, bet niekam neatėjo j
galvą tokia mintis, kad artėja pasikeitimų va
landa. Mums užteko akmenėlio prisiminimui,
kas gi čia svajos apie ką didesnio. Daug metų
priespaudos jau prabėgo, daug ašarų pralieta,
daug aukų liko kur Sibiro taigose, atrodo,
kad net apsipratome su vergija. Ir štai staiga,
viskas ima keistis. Ir tie pasiketimai be kraujo
praliejimo, be staigių revoliucijų, perversmo.
Dabar vėl skaitau toliau žinią: "Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio kongresas rengiamas
Vilniuje spalio 22 d< " Žiūriu j kalendorių, ką
gi toji spalio 22 diena, kaip tik šiandien, kai
rašau šias linijas. Atseit dabar Vilniuje lietu
viai tariasi savo reikalais, net lietuvių kalba »
jau pripažinta valstybine kalba Lietuvos res
publikoje. Mes jau tiek buvome apsipratę,
kad net nepastebėjome, kad mūsų kalba, atseit
lietuvių kalba Lietuvoje buvo tapusi nevalsty
bine...
Prieš keletą mėnesių turėjau progos pasikal
bėti su vienu kitu atvykėliu-turistu iš Lietuvos.
Man vienas jų, pasakysiu ir neeilinis pilietis,
jau buvo sakęs, kad ateis greit toji diena, kad
lietuviška Vytis bus savo vietoje, kad trispalvė
turės sugrįžti, bet sunku buvo tikėti.

Dar prieš savaitę pas pp. Boguslauskus ma
NOITE DA LITERATURA L’TUANA: Alfonsas D. Petraitis(dešinėje) pristato jo paruošto Lie čiau Gaudeamus šventės programa video kase
tėje, gautą iš Lietuvos, kur buvo apstu Lietu
tuvių—Portugalų kalbų ŽODYNO antrąją laidą Brazilijos Rašytojų Sąjungos pirmininkui
vos trispalvių ir net buvo giedamas Lietuvos
Nuotr. Petro Rukšio
himnas. Mačiau ir netikėjau savo akimis. Stu
dentų šventė su tvirta tautiška demonstracija.
Atsimenu, kad vienas svečias atvykęs iš Lietu
vos, jau kokia porą metų atgal,manęs klausė,
kur galėtų išgirsti Lietuvos himną. Norėjęs iš
girsti, bet Lietuvoje tam neturėjęs progos. O
dabar Vilniuje masė studentų ir ne studentų
traukė net atrodė keturiais balsais tautos gies
mę.
i
"Cūdai Dievo, vaikeli", — sakytų musų se
neliai. Iš tiesų svarbūs įvykiai bręsta mūsų tė
viškėje. Sunku viską suprasti, nes toli nuo Lie
tuvos.
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MUSU ŽINIOS
LIETUVIAI KANDIDATAS

ROMUALDUI JULIUI GUIGAI

Wà

mirus,
Širdingai dėkoju visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse ir 7-tos dienos Mišiose. Ypatingai dėkoju V. Zelinos choristams, krikšto tėvams Elenai
: ir Kaziui Baužiams ir visiems, kurie stengėsi pa‘ guosti gilaus liūdesio valandose.
30-tos dienos Mišios bus V. Zelinos bažnyčioje šio mėnesio 7 d., 19,30 vai. Liūdinti Motina

Atrodo, kad dabar Peruibej gyvena
nemaža lietuvių, kad tikimės, kad kan
didatas gaus taip pat ir jų balsus.

ATIDAROMA NAUJA KRAUTUVĖ
- BOTIQUE

LUCIANA VILLAÇA iš Lapos lan
kėsi šv. Kazimiero parapijoj, nusipirko
Kai čia jau pasirodė ateinančių me
sau ir pusbroliams-pusseserėms lietuviš
tų kalendorius, iš Lietuvos vos tik už
kų lipinukų: lietuvių-portugalų žodynę
ir lietuvių kaibos kuršę "KALBĖK LIE
vakar atėjo šių, 1988 metų, "Katalikų
Kalendorius Žinynas" (KKŽ). Jį iš Tel TUVIŠKAI...
šių siunčia Vysk. Antanas Vaičius,
Luciana Viilaęa yra Aleksandro ir
kun. Pranó-Francisco Gavėno adresu.
Magdalenos Paulavičių anūkė. Ji prisi
Kiti 3 egzemplioriai atėjo tiesiai iš Vil minė, kai vos iš Italijos atvykęs kun. P.>
niaus diena vėliau.
Rukšys laikė mišias senelių auksinio ve
dybų jubiliejaus proga.
Liturginį kalendorių parašė kan.
Luciana pranešė kad su drauge Adria
Juozas Mintaučkis, Krikšto jubiliejaus
ir Beatifikacijos skyrius parengė Lietu na, šio mėnesio 7 d. atidarys perfumų
vos Krikšto Jubiliejaus Komisija, Žiny krautuvę Lapoj — Rua Albion, 96,
nui medžiagę čr nekrologus pateikė Vys "AGUA DE CHEIRO" vardu.
Luciana greit baigs biologijos moks
kupų Kurijos, leidinį redagavo, kun.
lus su specializacija jūros, biologia. Ti-,
Vaclovas Aliulis. ''Imprimatur" duotas
Kauno arkivyskupijos bei Vilniaus vys kiši dalyvauti sekančioje Brazilijos
mokslininkų ekspedicijoj i ANTARTIkupijos administratorius, arkivysk. L.
Povilobio dar 1987 m. lapkričio 27 die KĄ.
Daug sėkmės ir laimės moksle, visuo
nų. Taigi, visas "Kalendorius" dar pil
se darbuose ir užsimojimuose.
nai alsuoja praėjusiais metais.

KALENDORIUS IŠ LIETUVOS

ADV. DR. EDSONAS DEONKINAS
yra kandidatas į Sto Andrė miesto Val
sčiaus valdybų PTB partijoj. Edsonas
Deonkinas yra advokatas, skautas, so
cialinis savo apylinkės veikėjas ir taip
pat MŪSŲ LIETUVOS SKAITYTO
JAS.
Linkime mielam Edsonui didelio pa
sisekimo rinkimuose ir kad VISI Sto.
Andrė lietuviai už jį balsuotų.
OLGA VASILIAUSKAITĖ P. MAR
COS mums praneša iš Peru i bes, kad vie
nas iš to miesto kandidatų į valsčiaus
vaidybų yra lietuvių kilmės.

MARCOS ENSEL

Marcos Ensel yra Anastazijos STANKE
VIČIENĖS an

350 puslapių kalenddrius-žinynas
gan turtingas savo turiniu: Liturginis
PAPELARIA CLIPPER
kalendorius, Krikšto jubiliejus (Popie
Iš Lucianos Petkevičiūtės Vil laça
žiaus laiškas vyskupams, apeigos bei mi
sužinojom kad JULIJUS YNGAUNIS,
nėjimai), Beatifikacija, Marijos metai,
įvairios Asmenybės, Nekrologai, Krikš anksčiau turėjęs spaustuvę, atidarė raš
tinės reikmenų krautuvę Freguesia do
čioniškoji klasika, Aktualioji teologija,
Ô rajone, Antonieta Leitão gatvėj.
Kaimynų Krikštui 1000, Žvilgsnis j
spaudų, Bažnytinis žinynas. Tekstų paį Krautuvės pavadinimas "Papelaria Clip
per".
vairina Eilės ir giesmės, nuotraukos,
Julijus Yngaunis yra Mūsų Lietuvos
Įklija (Surdegio Svč. Dievo Motinoj pa
skaitytojas ir rėmėjas.
veikslas Kauno stačiatikių katedroje).
Sveikiname ir linkima geros sėkmės^
Gražus leidinys.
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MŪSŲ ŽINIOS
NAUJOS ML-VOS KAINOS

"Mūsų Lietuvos" kainos buvo pakel
tos tik pries’ tris mėnesius ir atrodė, kad
greitu laiku nebereikės jų daugiau kelti.
Deja, per s’iuos 3 mėnesius oficialiai inflacijs buvo apie 75°/o bet ištikrųjų vi
sos kainos padvigubėjo.
Mes negaume atsilikti nuo krašto "pa
žangumo" ir su šiuomi numeriu paduodam naujas kainas.

ML - Numerio kaina Cz$.150,00
Prenumerata — Cz.4.500,00
Garbės Leidėjas — Cz. 7.000,00
Garbės Prenumerata Cz.10.000,00
Skelbimai - Cz..350,00 už centimetrą.
VĖLINIŲ MIŠIOS CASA VERDE
Lietuviškos pamaldos bus pirmąjį
apkričio mėnesio sekmadienį 6 dieną
16,15 vai. Casa Verde. Bus Vėliniu proja mišios už visus mirusius ir ypač už
•iame rajone gyvenusius lietuvius.
MIŠIOS TAUTŲ PARKE

Antrąjį lapkričio mėn. sekmadienį
10:30 vai., seselių Pranciškiečių mokykos koplyčioje — Parque das Nações -■
)us lietuviškos pamaldos ir mirusiųjų
prisiminimas.
JETUVIŲ KALBA MOGI DAS
CRUZES UNIVERSITETE

Mogi das Cruzes universitetas yra
ja n augšto lygio mokslo institucija. Uliversiteto Literatūros Departamentas
eidžia taip pat savo biuietenį BOLE
TIM DO CURSO DE LETRAS. Šio de
partamento direktorius ir biuletenio
edaktorius, prof. dr. Euclides Carneio da Silva, gyvai susidomėjo ir lietuviu
<atba. Gavęs, per ML em português,
:rumpą apžvalgą apie lietuviu kalbos
.vertinimą iš kitataučiu pusės, prašė lei
dimo — kuris buvo labai maloniai duo
tas — ir persispausdino kun. Prano Ga/ėno VALOR E IMPORTÂNCIA DA
LINGUA LITUANA.

LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI
S. PAULO VALSČIAUS TEATRE

S. Paulo valsčiaus valdybos labdaros
skyrius labdaros vakarą lapkričio 11 d.
21 vai. Valsčiaus naujai atnaujintam
teatre.
Tarp kitu kultūriniu pasirodymu
bus ir iietuvišku tautiniu vienetai Ne
munas, Aušra ir Rūtelė.
Parengimui bilietus bus galima gauti
prie įėjimo. Apsirengimas socialinis.
SUSITIKS "ML" SKAITYTOJAI

čiai kalbama apie Lietuvą, ypač naujam
akademikui pasirinkus savo "patronu"
Franchini Netto, kuris, tarp kita ko,
yra parašęs knygą "Lituania, Ouro Se
tentrional". Franchini Netto pamilęs
Lietuvą, ir ją aprašo su visu pietiečių
-- italų kiimės — temperamentui tipiš
ku sentimentu. Lietuvos istorija, mito
logija, gamta, papročiai, žmonės, šverrtės, praeitis, dabartis bei ateities per
spektyvos, viskas pinasi ir harmoningJ
išreiškia tautą, kuri gyva ir žavinga. Taigi, "patrono" asmeny bus jautriai
priminta Lietuva. Ir tatai dar jautriau
pasireikštu, jei tenai dalyvautų ir... nors
vienas kitas lietuvis (ir lietuvaitė, gali
mai tautiniais rūbais).

Lapkričio mėn. 27 d. 16 vai. šv. Ka
zimiero parapijos salėje, rua Juventus,*
28 susirinks kone visi "ML" skaityto
jai, pamatyti Vyt. Alanto 3 v. komedi
ją "Buhalterijos klaidą".
AR ŽINOTE, KAD
Dramos mėgėju ratelis rūpestingai
MŪSŲ
LIETUVA
ruošiasi suteikti žiūrovams linksmą po
PARDUODAMA
pietę ir jauku vakarą, nes yra organizuo
jama taip pat .ietuvišku valgių užkandi- V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE,
AV. ZELINA, 831 ?
nė-bufetas ir loterija. Jau kelios šeimos
pažadėjo tam reikalui paaukoti paga
LAPKRIČIO MĖNESIO
mintų vaigių ir fantų. Kviečiami prisidė
GIMTADIENIAI
ti ir kiti tautiečiai, pranešant tei.
Sveikiname savo narius, kurie šven
274-9924 arba 273-1671.
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
Visas gautas iš parengimo pelnas bus
daug sėkmės.
įteiktas B.L. Bendruomenei — lietuviš
03/11 - Antanas R.M. Stonis
kos mokyklos reikalams.
04/11 - Vladus Godliauskas
Ar Tamsta jau įsigijai pakvietimą,
07/11 - Anna Paukštys
kurio kaina tiktai... 300 kruzadu.
10/11 - Albina Saldys
ISTORIJOS AKADEMIJOJ
10/11 - Juozas Krumzlys
ML em português (Nr. 42 — 27.X.
12/11 - Marė Aleknavičiūtė Žukas
1988/ praneša, kad "kun. Pranas Gavė 12/11 - Rosaiia Černiauskas
nas buvo išrinktas São Paulo Valstijos
17/11 - Arūnas Steponaitis
Istorijos Akademijos (Academia Paulis 18/11 - Joaquim Barbosa
tana da História/ nariu" ir kad įsodini
21/11 - Cristina Karsokas
mas į akademijos kėdę (tomada de p^s- 27/11 - Jadvyga Žilinskas Šukys
se) yra numatytas gruodžio (dezembro)- 28/11 - Vincentas Leita
7 dieną Terraço Itaiia posėdy-pietuose. 28/11 - Monica Maria Šiaulys
Biuletenio CLIO redaktorius, Henrique
Sąjungos-Alianęa
L. Alves, rašo, kad tas posėdis turėtų
Vaidyba
būti "com muita lituanidade". Bus pla

AUJAS

Geisdamas duoti ir pavyzdį lietuviu
Kalbos žodžiu, sekančioj laidoj įdės
LIETUVOS HIMNĄ lietuviškai ( su
□ortugališku vertimu}.
Džiaugiamės patirdami, kad vis dau
giau kitataučiu domisi lietuviu kalba.
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MIŠIOS
UŽ

| KULTŪRINI KAZIMIERINĮ
FONDĄ lRAŠYTUOSIUS MIRUSIUS
TAUTIEČIUS
bus atlaikytos šv. Kazimiero p-jos ko
plyčioj lapkričio (Novembro) 13 d.
(sekmadienį)- 8 vai.

GUIS LITUANO
NO PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO

JSU® LIETUVA

