Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

NR. 24 (2109) - SEMANÁRIO 1989 • BIRŽELIS - JUNHO 15 D.-NCz$.0,40 »R.Juventus,28 - Pq.da Moóça ■ 03124 SÃO PAULO, Tel.273-0338

ytautas Skuodis
PARYŽIAUS KONFERENCIJA
SOVIETU BLOKO DEMOKRATINĖ
ALTERNATYVA"

Musų išeivijos spuudoje buvo skelbta gj
apie konferenciją Paryžiuje, kurią ren
gia tautinių-demokratinių judėjimų, vyks-|
tančių Sovietų Sąjungos pavergtose tautoí

r

se, atstovai. Toji konferencija, pavadinta "Sovietų bloko demokratinė alternatyva", Paryžiuje įvyko s.m. gegužės 910 dienomis.

1. Konferencijos pagrindas. Sovietų
Sąjungoje vykstančių tautinių-demokratinių judėjimų vadų pasitarimuose buvo
iškelta idėja, kad užsienyje butų su kurta institucija, kuri atstovautų visų tauti-
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nių-demokratinių judėjimų interesus.
Ši mintis aiškiausiai buvo išsakyta š.m.
sausio mėn. 29 dieną Vilniuje įvykusioje tų judėjimų bendroje konferencijoje, ||
kurios metu buvo įkurtas Koordinacinis®

omi e as, pas e
i
u
,
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, ovie ų Sąjungos paverg ų
tautų laisvės Chartija. Joje buvo prašomas sudaryti panašų komitetą užsienyje
kuris atstovautų įkurtąjį Koordinacinį
komitetą ir pačius tautinius-demokratinius judėjimus.

Šioje nuotraukoje kardinolas Vincentas Sladkevičius matomas kairėje skaitant maldą ne Kauno,
bet Vilniaus arkikatedroje, kai buvo vėl šv. Kazimiero karstas kovo 4 d. sugrąžintas, kuris čia
matomas dešinėje. Toliau matomos karališkosios koplyčios durys su kryžiumi virš durų altoriaus
dešinėje. Pranešama, kad šv. Kzimiero koplyčia nuostabiai gražiai restauruota. Altoriaus dešinėje
— karstą atlydėję vyskupai — Kauno vysk. Juozas Preikšas, arkivysk. Julijonas Steponavičius,
Telšių vysk. Antanas Vaičius ir Kauno vysk. Vladas Michelevičius.

Vilniaus konferencijoje ir jos priim
tuose dokumentuose Lietuvą atstovavo
asmenys iš Lietuvos Laisvės Lygos, Lie
tuvos Helsinkio Grupės, Lietuvos Demo
kratų partijos, Lietuvos Tautinės Jauni
mo Sąjungos ir Lietuvos Politinių Kali
nių Gelbėjimo Komiteto.
2. Konferencijos parengiamieji darbai
ir organizacijos įkūrimas.
Gavus tokį įpareigojimą, Niujorke
įsisteigė iniciatyvinė grupė, kurią sudarė
buvę politiniai kaliniai. Jie išrinko orga
nizacinį komitetą, ir jis ėjnėsi skubaus
darbo, kad dar šių metų pavasarį sureng
tų konferenciją, kuri pasaulio visuome
nei pristatytų naują organizaciją. Jos
tikslas — rasti visus tautinius — demo
kratinius judėjimus, kurie vyksta Sovie
tų Sąjungoje. Tokią konferenciją sureng
ti ir ją pravesti sutiko padėti organizack)
jos: The American Fundation for Resis
tance international, The Center for De
mocracy in the URSS ir Le Amis de
Glasnost.

3. Konferencijos "Sovietų bloko de
mokratinė alternatyva" pirmoji diena
(gegužės 9). Konferencija įvyko Pary
žiaus miesto centre, "La Maison de ia
chinie" erdvioje salėje. Salės gale, prie

prezidiumo stalo kabojo didžiulis Sovie
tų Sąjungos pajungtų tautų spalvingas
žemėlapis su užrašu prancūzų, anglų ir
rusų kalbomis "Demokratinė alternaty
va". Abiejuose salės kampuose, arti že
mėlapio stovėjo išrikiuotos sovietų pa
vergtų tautų tautinės vėliavos. Žemėla
pyje tie kraštai buvo taip pavaizduoti,
tarytum jie jau dabar yra atsiskyrę nuo
Sovietų Sąjungos įtakos.

pas Kei oe kui m ei enu7jį^"per sTS~i ic j kuttosios organizacijos deklaraciją, kurios
tekstai prancūzų, anglų ir rusų kalbomis
buvo iš anksto išdalinti žurnalistams.
Po to sekė atsakymai į klausimus.

Pirmąsias apžvalginio pobūdžio kal
bas pasakė specialiai į šią konferenciją
atvykę Amerikos atstovas prie Jungti
nių Tautų žmogaus teisių srityje A. Val
ladares ir buvusi Amerikos ambasadorė
Konferencija trumpa, tačiau turinin Jungtinėse Tautose Jene J. Kirkpatrick.
ga kalba atidarė Vtadimiras Bukovskis. Jie abu dalyvavo visuose konferencijos
posėdžiuose.
Jis pažymėjo tuos kontrastus lyginant
A. Valladares pabrėžė, jog jis gerai su
tai, kas dabar Sovietų Sąjungoje vyksta
su tuo, kokia buvo padėtis vos prieš ke pranta įkurtosios organizacijos ir šios
letą metų. Jis prisiminė jauną lietuvį la konferencijos reikšmę, nes pats praleido
geryje, kuris buvo nuteistas už tai, kad 22 metus Kubos kalėjimuose. Jis pasakė,
buvo iškėlęs lietuvių tautinę vėliavą. V. jog dės visas pastangas, kad Maskvoje
Bukovskis pabrėžė š. m? sausi o mėnesį neįvyktų numatytoji konferencija žmo
Vilniuje įvykusios tautinių-demokrati- gaus teisių klausimais.
nių judėjimų lyderių konferencijos
Jeane J. Kirkpatrick savo kalboje pa
reikšmę, pažymėdamas, jog postaiinėje žymėjo, jog Sovietų Sąjungos pavergtos
epochoje tokio, pobūdžio konferencija tautos jau parodė tokią jėgą, kad Mask
buvo pirmoji. Toji konferencija davė
va nebegali jų sutramdyti nei įstatymais,
pagrindą įkurti naują organizaciją, ku nei jėga. Sovietų totalitarinis režimas
rios pirmuoju viešu pasireiškimu yra ši pergyvena gilią krizę, Gorbačiovas nori
konferencija. Po to jis pristatė tos orga skaityti, kad Pabaltijo kraštai labai inte
nizacijos prezidentą Paruirą Airikianą. graliai yra susiję su Sovietų Sąjunga rr ne
Paruiras Airikianas po trumpos įžan nori prisiminti, kad tuos Pabaltijo kraš
gos, pristatęs visus organizacijos narius, tus kontroliuoja tiktai jėga. Gorbačiovas
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dabar susidūrė su ta pačia problema, su
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
kuria kadaise buvo susidūręs Leninas;
duoti pavergtoms tautoms laisvę .ar grieb Lietuvių Informacijos Centrą New
Yorke sėkmingai pasiekia informacija
tis jėgos ir teroro? Atrodo, jog Gorba
iš Lietuvos siunčiama TELEFAX maši
čiovas yra jėgos šalininkas, Juk jam pri
na iš Sąjūdžio Būstinės Vilniuje. Sąjū
klauso idėja sukurti vieningą Europą
nuo Uralo iki Atlanto vandenyno. Iš So džio Informacijos Agentūra (ŠIA), va
dovaujama Rimanto Kanapienio, sėk
vietų Sąjungos galima laukti tiktai dar
daugiau prievartos ir apgaulės. Visa įdo mingai informuoja užsienio spaudą
mi ir turininga Jeane J. Kirkpatrick kal apie įvykius Lietuvoje. TELEFAX ma
šina, dovana lietuviu iš New Yorko
ba buvo skirta sovietinio totalitarinio
miesto JAV-ėse kurią Vilniun per Vasa
imperializmo analizei.
rio 16 iškilmes sėkmingai nuvežė Ro
Toliau sekė trumpi kondensuoti estų, ma Misiūnienė iš New Yorko. Šiuo me
latvių, lietuviu, ukrainiečių, Krymo toto tu yra neįmanoma FAX mašinai Lietu
rių, gruzinųB armėnų ir žydų pranešimai. voje gauti popieros, taigi ieškomos įvai
Kalbėjo: Tiit Hadisson, Janis Rožkalnis, rios progos ŠIA faxo popierium aprū
Leonid RJušč, Aišė Seitmuratova, Ten
pinti.
giz Gudava, Paruir Airi kian, Sergej Brudde. Visi jie išsakė savo tautu patirtas
nuoskaudas ir supažindino su dabartine
ŠIA pranešė, kad Talline dalyvavo
jų padėtimi ir problemomis. Latvis Janis 338 žurnalistai: 72 užsienio, 65 Latvi
Rožkalnis jau po pirmo savo kalbos saki jos, 63 Lietuvos, 90 Estijos ir 48 Sov.
nio susilaukė visos salės aplodismentų.
Sąjungos. Filmavimo grupes atsiuntė:
Jis pasakė, jog šį rytą gavęs žinią, jog
JTN, Ispanijos TV, BBC, Kanados TV,>
Latvija pasiskelbė nepriklausoma valsty Švedijos TS, Suomijos TV, Norvegijos
be. Po plojimu jis paaiškino jog tai buvo
tiktai... sapnas. Už tą sapną jam taip pat
paplojo, tačiau nebe taip smarkiai.
Gegužės 20-21 d.d. Vilniuje jvyko
Antrame tos dienos posėdyje apie ne
nepriklausomos spaudos antrasis suva
priklausomą spaudą kalbėjo Aleksandras
žiavimas. Dalyvavo SSR ir Rytų Euro
Ginzburgas, apie dabartinę neoficialią
pos nepriklausomu leidiniu atstovai bei
spaudą pranešimą padarė Šarma Gintere.
svečiai iš Vakaru. Konferenciją organiza
Ji savo kalboje nurodė, jog Lietuvoje da
vo Sergei Grigoryants, GLASNOST žur
bar išleidžiama apie 1 50 periodiniu ir
nalo red. iš Maskvos ir vilniečiai, Lietu
valdžios nesukontroliuojamu leidiniu.
vos Demokratų partijos atstovai Arūnas
Pažymėjo ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos vaidmenį dabartiniu tauti Degutis ir Petras Vaitiekūnas. Prescenni ų-demokratinių judėjimų Lietuvoje iš

trą ruošė Rimantas Kanapienis.

sivystyme.
Vladimiras Maksimovas kalbėjo apie
kultūrines asociacijas ir jų vaidmenį lite
ratūroje, Heiki Ahonen — apie politines
partijas, Eduardas Kuznecovas — apie
gorbačiovinį teisėtumą, Nadia Svitliena
— ekologinėmis temomis.
(Bus daugiau)
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bėjo Sąjūdžio, Laisvės Lygos, ateitinin
kų, skautų, jaunalietuviu, komjaunimo,
Demokratu partijos, Krikščionių demo
kratų partijos, gedi minaičių, Lituanicos ir kitų organizacijų atstovai. Taip
pat kalbėjo Nijolė Sadūnaitė ir Kun.
Robertas Grigas. Daug kalbėta apie pri
valomą tarnavimą Raudonoje armijoje.
Vieni reikalavo, kad būtų sudaromi na
cionaliniai junginiai, kad jaunimas atlik
tų karinę prievolę Lietuvoje; kiti teigė,
kad joks tarnavimas okupanto armijoje
nėra pateisinamas. Vakare, Vilniaus ka
tedroje įvyko jaunimo Mišios.
Rezoliucijose reikalauta: paskelbti
objektyvią informaciją apie Romo Ka
lantos susideginimą; Lietuvos jaunimu
suusti karinei tarnybai Lietuvos ribose;
nepriklausomo jaunimo dienraščio; nau
jai statomus politinio švietimo namus
atiduoti jaunimo organizacijų savivaldai;
pionierių ir moksleiviu rūmus pavadinti
Lietuvos moksleiviu rūmais ir juos per
organizuoti; atkurti Vytauto Didžiojo
gimnaziją Vilniuje; užkirsti kelią diskri
minacijai prieš naujai atsikuriančias jau
nimo organizacijas kurią puoselėje Švie
timo Ministerija, tuo dribtinai palaikan
čias pionierių ir komjaunimo organiza- I
cijas.
Lietuvoje popiežiaus dovanotu vaini
ku rugpjūčio 14 d. Pivašiūnuose, Kai- ,
siadorių vyskupijoje, iškilmingai apvai
nikuotas Svč. M. Marijos paveikslas,
nuo neatmenamu laikų su didele pagar
ba ir maldingumu lankomas tikinčiųjų
ir saugojamas didžiajame altoriuje kaip
stebuklingas. Vainikavimo iškilmėms
vadovavo kardinolas V. Sladkevičius, Į
dalyvavo arkiv. L. Povilonis bei visi kiti I
Lietuvos vyskupai ir apie 40 kunigų bei Į
apie 20.000 maidininkų. I šių šventę i
buvo atvykęs ir penkerius metus kalin
tas kun. Alf. Svarinskas. Pamoksle kur I
dinolas pažymėjo, kad, dovanodamas Į
šį vainiką, popiežius norėjo pareikšti |
meilę Marijos žemės — Lietuvos vaikanti
— lietuvių tautai.

“Gimtasis Kraštas“ Nr. 4 paskelbė Į
kauniečio A. Kulikausko laišką, kuriai
primenama restauruojami Liškiavos vių
nuolyno rūmai ir sakoma: 'Siūlome

išmintjngiems, tauriems ir įžvalgiems. Į
Grąžinkime Liškiavos vienuolynui šerią I
ją jo paskirtį: atiduokime jį Lietuvos |ç j
tulikų Bažnyčiai — moterų vienuolynai

Jaunimo mitingas Kalnų Parke:
10.000 dalyvavo Jaunimo organizacijų
koordinacinės tarybos suruoštame mi
__________
tinge gegužės 18 d. Romo Kalantos su steigti“.
sideginimo metiniu proga. Mitingo te
?
• Kas bėga nuo lietuviškos sjiaima: “Jaunuomenės Gyvoji Auka“. Kal- 1 • dos, bėga nupešavo tautos
*
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Mini-sombrinhas, tipo italiano e Alemão.
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dETUVILĮ SUVERENUMO
PAREIŠKIMAS
LTSR Aukščiausioji Taryba gegužės
18 dienos posėdyje pasiekė nutarimą dėl
Jetuvos valstybės suverenumo, pareikš
dama, jog Lietuvos įstatymai turi pirmeybę prieš Sovietų įstatymus ir atitin ka
nai pakeisdama Lietuvos konstituciją.
Tik penki deputatai balsavo prieš suvereHimo pareiškimą ir trys susilaikė.
Papildomai prie suverenumo pareiškino, LTSR Aukščiausioji Taryba vien
balsiai priėmė Lietuvos konstitucijos keurių straipsnių pakeitimus. Straipsnis
/O, kuris sudaro suverenumo pareiški
mui konstitucinį pagrindą, yra pakeistas
íiaip: "Lietuvos TS Respublikoje galioja
i k tie įstatymai, kurie yra priimti Aukš
čiausios Tarybos arba referendumu.
TSRS įstatymai bei teisiniai aktai galioa Lietuvos TSR teritorijoje tik tuo atveiu, jeigu jie bus LTSR Aukščiausios Taybos patvirtinti ir užregistruoti pagal
Tarybos nustatytą procedūrą".

LTSR konstitucijos 11 straipsnis paKeistas ta prasme, kad visi Lietuvos gam
Vilniuje leidžiamo savaitračio „Literatūra ir menas” karikatūristas M.
tos turtai visoje teritorijoje, pastatui,
Ščepavičius šiandieninius sovietinių tankistų žygius į Pabaltijį jau
ransporto ir ekonominės įmonės sudapramatė balandžio 1 dienos laidoje.
o "Respublikos valstybių turtą ir yra
jos valdovai". Be to 11-tas straipsnis nu
Pagal pareiškimą, nuo dabar Lietuvos
mato privačios nuosavybės klausimą
TSR santykiai su TSRS ir kitomis vals
tvarkyti pagal LTSR įstatymus.
tybėmis turi būti tvarkomi remiantis
31 ir 37 straipsniai įveda Lietuvos pi
tarptautinėmis sutartimis.
lietybę ir apibrėžia piliečių teises ir lais
Gegužės 18 dienos nutarimo Lietuvos
ves, kurias garantuoja LTSR konstituci
TSR konstitucijai pakeisti iniciatorium
ja ir tarptautinės konvencijos.
buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis,
Suverenumo^pareiškimas yra tuo
kurio kandidatai paskutiniuose rinkimuo
reikšmingas, kad Lietuvos Aukščiausioji
se į Deputatų kongresą pravedė 36 depu
Taryba pirmą kartą aiškiai kritikuoja
tatus iš galimų 42 vietų.
Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą. Pa
Vasario 16 dieną Sąjūdžio vadovybė
reiškime sakoma, jog Nepriklausoma
pareiškė, jog jos tikslas yra atstatyti Lie
Lietuvos valstybė 1920 metais pasirašė
Pone vaistininke, ar tas gėri
tuvos politinę nepriklausomybę.
taikos sutartį su Sovietų Sąjunga, kuri
mas sumažina svorį iš priekio ar
amžiams atsisakė pretenzijų į Lietuvos
iš užpakalio ?
AT posėdyje prieš suverenumo pareiš
teritoriją. Pažymi, jog "suvereni Lietu
kimą balsavo, tarp kitų, Eduardas Eisvos valstybė buvo prievarta ir neteisėtai
muntas, KGB Lietuvoje pirmininkas, ir
KAIP IEŠKOTI
įjungta į Sovietų Sąjungą ir nustojo po
Jonas Gureckas, kuris dabar yra privers
— Kai reikia Kazio, tai jo nė žiburiu
litinės bei kultūrinės nepriklausomybės" tas pasitraukti iš pareigų Aukščiausio
nerasi. — piktinasi viršininkas.
1939 metų Molotovo-Ribbentropo pak sios Tarybos prezidiume.
to ir slaptų protokolų pagrindu. Pareiš
— Ieškokite su butJiu, - patarė.
LIC
kimas kritikuoja dabartinę Sovietų va- v
— Žmonės domisi nertu u, kiek pra
•
Daugiausia
tie
peikia,
kurie
dovybę, pažymėdamas, jog ir "šiandien
kaito išliejai, bet kokią žuvį pagavai.
mažiausiai veikia
|i ignoruoja Respublikos siekimą turėti
ikonominj savarankiškumą".________ -
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mais Pabaltijo kraštų žemėlapiais. Nuo
didžiųjų kontinentų ir apskritai nuo pa
saulio gerokai izoliuoti Havajų salų gy
ventojai bei jųjų vietiniai akademikai
turėjo progos susipažinti su nedideliu,
beveik užmarštin pasmerktu Rytų Eu
ropos kampeliu.

RELIGINIS LEIDINYS
° KATALIKŲ PASAULIS"

L Samprotavimai apie religine informa
ciją apskritai
Mintis apie Dievybę ir žmogaus san
tykius su Ja įvairiose tautose kitados
skelbė pranašai, kultūrų ir religijų kūrė
jai, ir visais laikais buvo stengiamasi jas
paskleisti kuo plačiau, įamžinti kuo
tvirčiau. Todėl,vos tik atsiradus ženklų1’
ar raidžių raštui (šumerai, Egiptas, Eini
ki ja), pasirodo žinios apie žmonių tikė
jimą, iškaltos akmenyje, išraižytos švino
lapuose, užrašytos ant papiruso. Kai Gutenbergas išrado spaudą, pirmoji jo iš
spausdini» knyga buvo Šventasis judėjų
ir krikščionių Raštas — Biblija. Pirmieji
lietuviški laikraščiai — Tilžės (1823) ir
Karaliaučiaus (1832-1915) "Nusidavi
mai " taip pat religiniai. Dar jaunystėje
girdėdavau sakant, kad jeigu tautų apaš
talas šv. Paulius gyventų XX amžiuje,
jis nebebūtų keliaujantis pamokslinin
kas, o katalikiško dienraščio redakto
rius. Artėjant XXI a. pradžiai, galėtume
pasakyti — televizijos režisierius, video
filmų prodiuseris.

Dievo ir Bažnyčios žodis turi sklisti
visomis savojo laiko informacijos prie
monėmis, nes juk iš Kūrėjo minties ir
valios kyla gamtos dėsniai bei reiškiniai,
pakinkomi informacijos priemonėms, ir
žmonių protas bei gebėjimas gamtos jė
gomis ar daiktais pasinaudoti savo min
timis išreikšti. Todėl laikome grynu ne-'
susipratimu teigimą, jog religinės infor
macijos priemonė — tik gyvasis pamoks
lo žodis, neišeinantis už bažnyčios sienų.
Negalima kalbėti apie tikrą religijos lais
vę, kol nėra laisvos (turiniu ir apimtimi)
religinės spaudos, kol religiniam žodžiui
nėra vietos radijo ir televizijos progra
mose arba tik retos nuotrupos informa
cijos priemonėse suteikiamos kaip ne
paprasta malonė.

2. "Katalikų pasaulio" redakcijos
viltys
Šių metų vasario 5-oji Lietuvos kata
likams buvo dviguba švente: iškilmingai
grįžome su malda j Vilniaus arkikatedrą
baziliką ir pasirodė dvisavaitinis religinis
leidinys "Katalikų pasaulis". Biuietenis,
žurnalas? Nuspręs patys skaitytojai.

Kaip "Katalikų pasaulio" redakcija
supranta šį pavadinimą, ko ji siekia ir ti
kisi?
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Tos akademinės draugijos metiniame
suvažiavime buvo kelios dešimtys sesijų,
skirtų studijuoti bei diskutuoti Rytų Eu
ropos kultūrinės, literatūrinės ir moksli
nės kūrybos pasireiškimus.

čią ir kitas religines bendrijas. Apie pa
saulėžiūrų skleidimąsi ir sandūras. Apie
krikščionio sielvartus ir viltis.

Norėtume savo poveikiu kuo daugiau
skaidrinti visuomenės nuotaikas krikš
čioniškąja šviesa, ieškoti Kristaus ramy
bės ir ją skleisti, budinti sąžines, teikti
dvasios atgaivos ir medžiagos tyliai re
fleksijai. Bendrauti, dalytis, klausinėti
ir atsakinėti.
Bemaž visi redakcijos nariai — šio dar
bo naujokai. Tikėsimės skaitytojų atlai
dumo, bet patys sau nenorėtume būti
pernelyg atlaidūs. Kaip į Persitvarkymo
Sąjūdžio spaudos darbą sušoko tiek
daug entuziastingo jaunimo, taip tiki
mės, jog ir mums nepristigs talkos. Ačiū.
Kunigas Vaclovas Aliulis
"Katalikų pasaulio"
vyr. redaktorius

Povilas Baltis
SLAVISTAI IR RYTU EUROPOS
MOKSLININKAI HAVAJUOSE

Pagrindinis Baltų sesijos organizato
rius buvo prof. Vytautas Vardys (iš Oklahomos universiteto). Tos sesijos tiks
las buvo panagrinėti vėliausius politi
nius įvykius Baltijos valstybėse. Prof.
Vardys sesijai pirmininkavo, o pranešb
mus darė teisės profesorius Juris Uibopuu (iš Salzburgo, Austrijos/, teisės pro
fesorius ir Rytų Europos Teisės institu
to direktorius Andre D. Loeber (iš Kie)
Vakarų Vokietijos) ir profesorius To
mas Venclova (iš Yale universiteto/.
Klausytojų bei dalyvių šioje sesijoje bu
vo apie 60 ir klausimų buvo daugybė.
Buvo, pavyzdžiui, nagrinėtas klausimas,
kodėl Estija drįsta daugiau rizikuoti sa
vo "nepriklausomybės" reikalavimus,
negu Latvija ir Lietuva, ar yra asmeniš
kų bei tiesioginių ryšių tarp Gorbačio
vo ir naujųjų Baltijos "respublikų" va
dovų, ar Gorbačiovas nebando klastin
gai sustabdyti visų trijų "respublikų"
vieningus reikalavimus sovietiniam cen
trui ir 1.1. Žinoma, atsakymai į tokius
klausimus tegali būti duodami tik gali
mybių ribose. Sesiją susumuodamas
prof. Vardys pabrėžė, kad dabar turi
me tik pradžl^pasikeitimų Baltijos
kraštuose ir pačioje Maskvoje. Turime
būti atidūs ir sekti tolimesnę pasikeiti
mų eigą.
Vytautas Vardys taip pat pirminin
kavo sesijai, kurioje buvo svarstyta Gor
bačiovo tautybių politika. Reiferatus
skaitė prof. Teresa Pa ko ws ka-H armsto
ne, prof. Gregory Gleason, dr. Bohdan
Nahajro. Kitoje sesijoje Tomas Venclo
va skaitė referatą apie Nobelio laureato
poeto Josifo Brodskio poeziją. Iš lietu
vių konferencijos programoje taip pat
dalyvavo prof. Aleksandras Štromas ir
dr. Romas Misiūnas.

Šių metų lapkričio 18-21 dienomis
Hilton Hawaiian Village viešbuty posė
džiavo apie 1200 mokslininkų, priklau
sančių Amerikiečių draugijai slavistikos
(Rytų Europos) studijoms puoselėti
(AAASS). Pripuolamai pasitaikė, kad
tuo pačiu laiku čionykščiai du dienraš
čiai (Honolulu Advertiser ir Honolulu
Star-Bulletin) populiarino vėliausius
įvykius Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Poei^Hė straipsnių-komentarų su antrašu LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

pirmame puslapyje ir su atitinka- yra SAVOS TAUTOS G Y N É J A t

Sàvo leidimo pavadinimą suvokiame
ir vidine, ir išorina prasme, sakytume,
katalikybės pasaulis:-ir katalikybė pašaulyje.
Norėtume kuo daugiau informuoti.
Apie vidinį kataliko pasaulį, jo įsitikini
mų pagrindus ir rais’kos budus. Apie Tė
vynėje, lietuvių išeivijoje ir kitose tauto
se bei šalyse gyvenančią Katalikų Bažny-

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062- Bom Retiro - Teí. 223-2333
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PERSKAITYTA, PAMATYTA, IŠGIRSTA

KETVIRTIS AMŽIAUS DŽIUNGLĖSE

Vilkaviškio rajono "Pergalės" laikraš
tis 11-ajame numeryje išspausdino gydy
tojo trumpabangininko Vido Mickevi
čiaus straipsnį "Aleksandras — Gerasis
Žmogus". Autorius supažindina skaity
tojus su lietuviu Aleksandru Bendoraičiu, gyvenančiu Amazonės džiunglėse
pas ksapakuri genties indėnus.
Jau 25-eri metai, kai musų tautietis .
aklimatizavosi ten, kur temperatūra re
tai kada būna mažesnė kaip 40 laips
nių karščio, oro drėgmė 92 procentai,
kur siautėja maliarija, tuberkuliozė ir
Leišmaniozė. Nors A. Bendoraitis 50
metų nematė savo tėvų, brolių, seserų,
tiek pat metų nebuvo Lietuvoje, bet
puikiai kalba ir rašo lietuviškai, moka
septynias kalbas, gali kalbėti įvairiomis
indėnų tarmėmis.

Tėvas Bendoraitis savo laive-ligoninėje vienoje Bolivijos upėje.

stotį. Mažus radijo imtuvus išdalijo indė
nų šeimoms ir dabar transliuoja auklė
jamąsias programas, kurios moko indė
nus higienos, mitybos, žemės ūkio dar
bų.

NUOTAIKOS LIETUVOJ
Kaip jis ten pateko? 1940 metais A.
Bendoraitis išvyko j Vokietiją, vėliau j
Siunčiu eilėraštį, kurį gavau iš LietuO
Prancūziją studijuoti medicinos. Būda
vos, nuo savo draugės, kuris taip gražiai
mas užsienyje, jis sužinojo apie tragiš
atvaizduoja mūsų Tėvynės velykines
kus visai lietuvių tautai 1941 metų bir
nuotaikas. (NPN, São Paulo)
Vakarų Vokietijoje, Bremene, kiek
želio įvykius. A. Bendoraitis išvengė
vieną sekmadieni transliuojama A. BenTAS AMŽINAS RYTAS
Stalino mašinos smagračių,o jo artimie
doraičiui skirta radijo šaida, kuri pava
ji ir visa jo giminė buvo išvežti j Sibirą'
Neužmirštamas rytas,
dinta "Gydytojas džiunglėse". Gydyto
ir ten žuvo.
Vyturėlio trelės,
jas lankosi Vakarų Vokietijoje, Austri
A. Bendoraitis pasaulyje liko vienas
Varpai padan gę plėšo —
joje, Prancūzijoje, o grįžęs namo, j
kaip pirštas. Jaunuolis baigė medicinos, džiungles, kasdien užmezga ryšį su Eu
Juk Kristus tikrai kėlės.
o vėliau ir teologijos mokslus. J j traukė ropa: tariasi, planuoja, prašo reikalingų
Ir keiias'ktėvynė
ten, kur vargsta žmonės. Su 5000 kilo vaistų.
Iš miego ilgo ilgo...
gramų medikamentų kroviniu mūsų
Ach, Miela, juk žinai Tu,
Viikaviskiečiui gydytojui Vidui Mic
tautietis nusigauna į pietų Amazonę
Kaip laisvės mes pasiilgom.
kevičiui per radijo ryšį irgi yra tekę kal
pas — indėnus, kurie nekenčia baltųjų.
bėti su A. Bendoraičiu.
ír bėgam pasitikti
Bet kilnusis daktaras įrodė savo. Jis iš
Su vėliavom trispalvėm,
Gerajam indėnų gydytojui šiuo metu
gydė vienos indėnų genties karo vado
Sugrįžtančius tėvynėn,
— 69-eri. Džiunglėse mūsų tėvynainis
sūnų ir gavo amuletą, suprantamą vi
Apglėbiame su meile.
rūpinasi motinos ir, vaiko gydymo cen
soms indėnų gentims 500 kilometrų
tro statyba.
Ir tikim — didis jausmas
spinduliu ir garantuojanti saugumą.
Suburs tokion vienybėn, —
Zone Siulienė
Mūsų tėvynainis drauge su indėnais *
| Nebepajėgs sugriauti
Amazonės džiunglėse pastatė 22 metrų
Šėtoniška galybė. . . .
ilgio laivą — ligoninę, kurią pavadino
||
| Neužmirštamas rytas,
"Lithuania". Jis įsteigė 55 medicininius g
Varnėnai, vyturiai,
punktus ir su "Lithuania" nuplaukė
į Iš Lietuvos ataidi
tūkstančius kilometrų. Ekspedicijų me
Senamiesčio varpai...
tu A. Bendoraitis įsteigė Sagoranos ko
loniją, kurioje pastatė plytų gamyklą ir
Velykos, 1989
išmokė indėnus mūryti krosnis. Indėnų
būstai tapo tvirtesni ir sausesni, o valgy
kloję vaikai pradėjo gauti karštos sriu
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
bos.
| GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V,
A. Bendoraitis už aukas, gautas iš Eu
Motinos ir vaiko ceniro projektas
; ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
ropos, Šiaurės Amerikos, pastatė radijo
IjĮ' LIGONIU DĖMESIUI

i

I

I
I

51 eiua

CURSO LITU ANO ■ Fone: 273-03381

v.

Sv. 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: V|
L__ tel. 273-0338.
‘ »

MUSU LIETUVA
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PRAEITIES PRISIMINIMUI...

Štai ir mes lietuviai kartu su visais
šios žemės gyventojais, Įžengėme ir gy
vename šių metų vidurkį, tai būtent Bir
želio mėn. 1989 metų. Šitame mėnesyje
būna daug linksmų pobūvių, yra šven
čiama vardo dienos taip kaip šv. Anta
no, šv. Jono, šv. Petro ir t.t. Bet mūsų
priežodis sako, nėra namų be dūmų.
Siam mūsų džiaugsmui užslinko liūde
sio ir širdies skausmas, tai buvo 1940
metais kada Lietuvos žemę jau mindžio
jo maskoliškas batas. Tais pačiais me
tais Birželio mėn. 13-14-1 5 dienomis
Kauno mieste ir visoje Lietuvoje, rusų
policijos bei kariuomenės buvo areštuo
jami visi lietuviai, neišskiriant nei ma
žo kūdikio ar paliegusio senelio ar sene
lės, ar jis buvo ūkininkas, moksleivis ar
tarnautojas, visi buvo varomi į trauki
nių stotis, kur jų laukė gyvuliniai vago
nai. Išardydavo šeimas, tėvą nuvaryda
vo į vieną vagoną, motiną j kitą ir sūnų
ar dukterį į trečią, vežė juos visus j ne
žinomą kelionę, į šaltąjį Sibirą.

Čia Brazilijoj, São Paulo miestų lietu
vių kolonijai prie tų visų pergyvenimų,
prisidėjo kitas, liūdnas, nelauktas atsiti
kimas. 1988 metais Birželio mėn. 20 d.
maždaug 6 vai. vakaro, atsisveikino su
mumis a. a. Prelatas Pijus Ragažinskas.
Kiek aš prisimenu a.a. prelatą Pijų,
jis turėjo tikrą lietuvišką nuotaiką bei
būda Visada ir visur skelbdamas Kris
taus žodį lietuviams bei kitataučiams,
iš tikros lietuviškos širdies atsidavęs Die
vo ir Tėvynės Lietuvos meilei ir globai.
A. a. Prelato Pijaus vienintelis troškimas
buvo: jis norėjo mirti Lietuvoj.

A. a. Prelatas Pijus atsisveikino su že
miškomis gėrybėmis, begyvendamas čia,
São Paulo mieste, bet jojo kūno palaikai
ilsisi Lietuvoj, Pajevonio mieste, kunigų
kapuose.

Ačiū Tamstai, Dalia, kad pati artimo
meilės jausmu sujaudinta, išpildei a.a.
Prelato Pijaus norą, pomirtinį gyvenimą
ilsėtis gimtojoj žemėj Lietuvoj.
A. a. Prelatas Pijus mylėjo lietuvių
kalbą, giesmes bei dainas ir jis buvo Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės choro
globėjas, bet neapleido ir Vyrų Brolijos,,
visuomet dalyvaudavo Brolijos susirinkimuose, paskaitydavo straipsnius iš šv

Vyriausiam Skautininkui

ANTANUI SAULAIČIUI
mirus

sūnui kunigui Antanui, dukrai Marijai, žentui Al
giui bei visoms giminėms reiškiame gilią ir broliš
ką užuojautą ir kartu liūdime.
Palangos Skautų Vietininkija
Rašto, patardavo bei sustiprindavo dva
sioje, dorai tęsti žemiškąjį gyvenimą,
Brolijos nariams, jis buvo Švento Juoza
po Vyrų Brolijos globėjas. Mes prašome
Tavęs, kad išmelstu m gerąjį Dievą Tėvą,
kad mūsų Gimtasis kraštas Lietuva, at
gautų laisvę ir Neprikiausomybę.

Ilsėkis ramybėje gerbiamas Prelate
Pijau.
Sv. Juozapo Vyrų Brolija

Savaitei bėgantAff. D. Petraitis

Prieš kurį laiką man grįžus iš darbo, suskam
bėjo telefonas. Pakeliu ragelį, balsas paklausia
pavardės; pasakau, kad tas pats. Sako nori pa
sikalbėti. Gerai, labai prašau; ir paklausiu to
malonaus moteriško balso savininkės pavardės.
— Jus manęs nepažįstate, kad ir pasakyčiau,
kas aš.

Reikia sutikti. Klausiu kokie reikalai, apie
ką norime pasikalbėti. Sako, kad apie laiškus
iš Lietuvos. Ir man paskaitė labai įdomių iš
traukų iš gautų laiškų. Neturiu įjungto rekor
derio, tai ką išgirdau, išgirdau ir nebuvo gali
mybės užsirašyti.
Tačiau pažymėtinas faktas, kad dabar lietu
viai jau visai drąsiai rašo, ką mano ir džiaugiasi,
kad ir labai ribota laisve, kurios iki šiol neturejo.

kių. Si blanki šviesa buvo auka už tremtinius.

Per tiek metų mes buvome visai nusiritę,
jau nebebuvo, kur ristis. Viskas iš musų buvo
atimta, bet buvome dar laimingi, kad negalėjo
uždrausti kvėpuoti. Lietuvą taip nusiaubė,
kad liko tik maža dalelė sodybų, bet ir tos ap
leistos. Dabar siūlo žemės kiek nori, bet kol
kas niekas neima. Sako, atkursime, sutvarky
sime — ir vėl atims. Gražiausias sodybas nuver
tė. sukolektyvino ir taip nutvarkė, kad jau ne
toli badas. Lietuvis yra darbštus, bet jam rei
kia laisvės, o ne šimto agronomų ant žemdir
bio galvos".
"Sujaukė (okupantas) viską Lietuvoje, su
bjaurojo. Labiausiai išnaikino geriausius ūki
ninkus. Mano tėviškėlė graži buvo, o dabar ly
gi žemė. Buvo beržų, liepų, vaisinių medžių.
Dabar nieko netiko, tik pieva. Tironai, kad
nors būtų palikę mddelį. Tik gilūs praeities
prisiminimai liko širdyje. Dabar žiūrime ir lau
kiame ko nors daugiau".

Laiškas siųstas iš Marijampolės. Matomai,
kad jau ir miestui vardas sugrąžintas. O kas
nepažįsta SuValkijos laukų? Buvo kaip koks
gražus sodas. Dabar teks vėl viską pradėti iš
naujo.
Lietuvis visą laiką gyveno viltimi, viltimi
geresnės ateities. Atrodo, kad toji ateitis jau
artėja.

TRUMPAI IŠ VISUR

Atėjo iš Amerikos "Lietuvių Balsas", kuria
me net visas skyrius pavadintas "Laiškai iš Tė
vynės". Todėl šia proga čia paduosiu vieną-antrą ištrauką, kuri irgi nemažiau įdomi išgirsti.
Noriu atsilyginti nepažįstamai skaitytojai už
jos gerumą, man paskaitant jos gautų laiškų
įdomias ištraukas.

Amerikos Lietuvių Tarybos siunčia
mas prel. J. Prunskis dalyvavo lietuvių,
latvių ir estų suvažiavime, kuris nuo
rugsėjo 8 iki 13 d. vyko Londone ir
Bonoje. Svarstyta bendra akcija naujų
dabarties įvykių akivaizdoje.

"Pas mus šilta 6-7 laipsniai šilumos. Vieto
mis jau auga žolė. Kažkas ne taip. (Laiškas ra
šytas sausio pradžioje/.

Rockfordo, IL, vyskupija įsteigė f .in
dą padėti nuo sausrų nukentėjusiems
ūkininkams. Pati vyskupija į tą fondą
paaukojo 5000 dol.

Po beveik 50 metų vergijos prie Kūčių sta
lo sėdome ramia širdimi. Lygiai 9 vai. vakaro,
miestas užgesino visas šviesas, išjungėme tele
vizorius, uždegėme dvi šventas žvakes ir pasta
téme lange. Kūčias valgėme prie degančių žva

ANGIE

Vengrijos min. pirm. Karoly Grosz
pažadėjo katalikams duoti daugiau lais
vių. Apie tai paskelbė Austrijos katalikų
žinių agentūra.
|

Šiaurės Korėjos vyriausybė pranešė, I
kad to krašto sostinėje bus atidaryta j
katalikų bažnyčia.
I

Rua Solon, 773
CEP 01127

Fone: 221-6377
São Paulo —
Capital

Bom Retiro

Pabaltiečių krikščionių studentų sąjd
ga Vokietijoje kasmet Bonnoje-Annaba
ge turi kultūros dieną, jq turėjo ir šiemj
Apie lietuvių literatūrą kalbėjo M. Bau
bienė.
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JAM BUVO BRANGI LIETUVA

už tėvelį TEOFILIŲ KASKEVIČIŲ
mirusį 1954 m. birželio 10 d.
motiną APOLONIJĄ KASKEVIČIENĘ
mirusią 1984 m. birželio 20 d.
brolį ALBINĄ KASKEVIČIŲ
mirusį 1970 m. liepos 25 d.
bus atlaikytos birželio 18 dieną, 8 vai.
. Kazimiero parapijos koplyčioj.
Aldonia Kaskevičius Reiss
ir šeima
ar jos sutemų metais. Jos nedalią jis iš
gyveno, jos laimės rytojui jis pats ruošė
si ir kitus ruošė.

Nekopė jis į viršūnes, apie tai gal net
nė negalvojo. Bent tai niekada nesakė.
Tačiau darbavosi ten kur labiausiai rei
kėjo. Tai buvo Lietuvių Bendruomenė,
Lituanistinė mokykla, organizaciniai
darbai, jos choras ir talka visiems, kurie
jos prašydavo. Jo gyvenimo stiprybė
buvp lietuviškumas. Prel. Pijaus darbai
liks ryškūs lietuvių tautos ir išeivių isto
rijoje.

Prel. PIJUS RAGAŽINSKAS, miręs
birželio 20 d. S. Paulo
*•

<

Pamažu laikas slenka tik jaunam žmo
gui. Tačiau visiškai kitaip atrodo seoesiam žmogui. Laikas švilpia kaip vėjas,
< nepamatai, kaip prabėga dienos, mėlesiai, metai... Dar ne taip blogai jei
dpie tai negalvoji, bet sudrebi, kai reikia
nustoti ir pažiūrėti atgal...

Bet... ateina laikas... Ateina laikas pa
sakyti sudie ir anksčiau ar vėliau turime
grįžti namo — į amžinybės sodus. Didžioio Vadovo pakviesti ir ten laukiami.

Prelatui visada buvo brangi Lietuva,
jus nepriklausomo gyvenimo dienomis

Praneša kad bus susitikimas, kas an
trą kiekvieno mėnesio sekmadienį su
sąjungiečias ir jų svečiais.
Prasidės nuo 1989 metų birželio 11
dienos. Pradžia 3 vai. p.p.
Sąjunga kviečia visus narius ir jų
draugus.
Vaidybų

NAUTAt JUOSTELĖ

Palydėjusių iš bažnyčios į kremato
riumą dalyvių įvairumas leido suprasti,
kad velionis buvo plačių pažiūrų žmo
gus, kuris sugebėjo ir su kitaip galvojan
čiais sugyventi. Tarp dalyvių buvo įvai
rių įsitikinimų žmonių, kurių šiandien
jau nebėra Bendruomenės veikloje. Daž
nai jis turėjo j bendrą darbą įjungti ir
skirtingai galvojančius.

Juk kiek čia seniai, atrodo tik vakar
kalbėjomės su nuoširdžiu prelatu Piju
mi, o ištikrųjų jau metai, kai mes išlydė
jome į amžiną poilsį. Jau metai. Kaip
greitai jie pralėkė pro šalį.

Kaip kunigas prel. Pijus Ragažinskas
yisą savo gyvenimu buvo nepajudinamai
ištikimas Katalikų Bažnyčiai, jos dieviš
kajam įsteigėjui Kristui. Kaip visuome
nininkas lankė visus lietuvių rengiamus
subuvimus. Dalyvavo susirinkimuose,
suvažiavimuose, konferencijose ir kon
gresuose. Kur tik buvo koks svarbus
įvykis ar renginys, jo dinamiškumas ne
leido atsilikti nuo didžiųjų lietuviškų
įvykių ar sąjūdžių.

SĄJUNGA - ALIANÇA

Kaip kuklus buvo jo gyvenimas, kuk
li darbo aplinka, taip kuklumas supo ir
jo prisiminimą. Bet ko gi daugiau ir rei
kia, nemeluotas nuoširdumus ir taurus
paminėjimas mirusiam yra didžiausia
pagarba. Bendradarbiai, bičiuliui, dar
buotojai dėkoja už Tavo paslaugus žemė
je, už nuopelnus lietuvybei ir prašo Aukš
čiausią atpildo, koks Tau ištikrųjų pri
dera.
Vyturys
kebrs

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

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias Lie
tuvos pramoginės muzikos artistas naujai įgrotoj jo gražiausiuinterpretacijų juostelėj.

A Is Excursão pela LUFTHANSA já esta na LITUANIA

C E T E M A R, Rua 7 de Abril 342,9° and.
R E U N I A O
- INSCRIÇÕES para IIa excursão

no dia 1 DE JULHO(SABADO) AS 10 HS.

Folhetos, Inscrições, informações:

Tel : 258-5955 Sr. Vignola

241-2831 Sr. Alexandre

ou

MŪSŲ L I E T Ų V A
MB *
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MUSŲ ŽINIOS
NAUJOS M L-VOS KAINOS
Birželio mėnesio pradžioje visi laik
raščiai ir žurnalai pakėlė savo kainas, tik
mes vis atsiliekam. Taigi, kad ir kiek pa
vėlavę skelbiame naujas kainas.

Nauja ML-vos prenumerata yra NCz.
10,00, Garbės Prenumerata NCz.25,00,
Garbės Leidėjas NCz. 20,00, atskiro nu
merio kaina NCz.0,40.

uz a. a . PRELATĄ PIJU RAGAŽINSKĄ
mirties metinių proga
bus atlaikytos birželio 18 dieną, sekmadienį
11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, V.
Zelinoj
Visi prašomi dalyvauti

AfA

PARAMA MŪSŲ LIETUVAI

ANTANUI SAULAIČIUI,

Prieš porą savaičių gavom laišką su
NCz$.1 50,00 čekiu ir trumpu rašteliu:
skiriu 50 kruzadų Mūsų Lietuvai, 50
Brazilijos Lietuviu Bendruomenei ir 50
BLB-nės Fondui.

T. Antano Saulaičio, SJ, Tėveliui, mirus, gilią
užuojautą reiškiam mielam Bendrabroliui ir visai Saulaičių šeimai.
Brazilijos Lietuvių Kunigų V-bė
ir MUSU LIETUVA

Pasirašo Karolis Gaidys
Labai kuklus raštelis bet dosni para
ma.
Širdingas ačiū mielam ML-vos skaity
tojui už dosnią paramą mūsų spaudai ir
linkime geriausios sėkmės.
MIRĖ ANTANAS SAULAITIS

Pirmadieni gauta žinia iš JAV-bių
kad sekmadienį mirė kunigo Antano
Saulaičio tėvelis, vyr. skautininkas An
tanas Saulaitis. Jis gyveno Conecticut
valstijoj prie Atlanto. Jau ilgesnį laiką
turėjo širdies problemų.
IŠVYKSTA ML REDAKTORIUS
I

Birželio 15 išvyksta Kanadon MŪSŲ
LIETUVOS redaktorius, kun. Petras
Ruksys. Vyksta aplankyti sengalvėlės
Mamytės (88 metų), trijų brolių bei
dviejų sesučių, o taip pat ir kiek pailsė
ti. Tiek Kanadoj, kiek JVA-ėse, turi
nemažai ir kitų kultūrinių santykių bei
reikalų.
ML redaktoriui geriausios kelionės
su Dievu. Ir laimingai sugrįžti.

KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ PARODA
"O JORNAL DO IMIGRANTE" - Imigranto(ateivio) laikraštis praneša, kad
ruošiama XIII Kultūrinė Imigrantų pa
roda Ibirapueros Parke, S. Paulo, Pavi
lhão da Bienal de S. Paulo, antrame auk
šte.
Lietuva , Latvija ir Estija susiburs
vienam — Pabaltijo valstybių — stande,
reikšdamos ir tuo savo pastangų vienybę.
’
Iškilmingas parodos atidarymas nu
matytas birželio(junho) 22 dieną, 20 vai.

SVEIKINIMAI PROFESORIUI

Hendrikas Nadolski^ Adelės ir Jono
Nadolskių sūnus, dėsto portugalų kalbą
São Paulo universitete. Paskutiniu metu
apgynė doktorato tezę, įverstintą laips
niu 10. Sveikinimų Profesoriui.

EMIGRANTŲ PARODA
IR MUZIEJAUS IR ARCHYVO KOA
SIJOS PADĖKA BEI PRANEŠIMAS
Dėkojame nuoširdžiai Lietuvių Sąjį
gai Brazilijoje už rėmimą - patrocinij
— NCz$.800,00 (aštuonių šimtų nauj
kruzadų), kurių NCz$.60,00 buvo sk
riami tik lietuvių stendo nuomavimui
Emigrantų Parodoje. Kiti NCz$.2O0,(
buvo panaudoti fotografijų ampiifikai
jai bei medžiagos paruošimui, publik;

Yra gauta iš Lietuvos video-kasetės,
švenčiant Šv. Kalėdas ir 16-tąją Vasari
iš kurių bus padarytos ištraukos.

Turime daug laikraščių ir žurnalų,
kurie liudija Lietuvos persi tvarkymą,t
Sąjūdžio veiklą. Be to, yra gauta daug
rodinių iš mūsų kolonijos, kurie bus
eksponuojami.
Tad maloniai kviečiame visą lietuvi
koloniją dalyvauti šioje parodoje, kur
prasidės birželio 22d., ir baigsis liepos

Mielas skaitytojau,
ar jau užsimokėjai
ML prenumeratą?

Muziejaus ir Archyvo komitetas

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems, kad šių 1989 metų
Birželio mėn. 25 dieną, Šv. Juozapo
bažnyčioje, Vila Zelinoje, 11 vai (per
sumą) bus aukojamos šv. Mišios 1 metų
mirties už a.a. PRELATO PIJAUS RAGAŽINSKO sielą.
Prašau kas gali, dalyvaukite šioje šv.
Mišių aukoje.

PARDUODAME
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
BOSS

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSUS LIETUVA

