
GIMTOJO KRAŠTO atspausdinta labai reikšminga nuotrauka rodo dali žmonių grandinės 600 
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KEIČIASI LIETUVA, TESIKEIČIA 
IR IŠEIVIJA

Pasikalbėjimas su Sąjūdžio pirmininku 
prof. Vytautu Landsbergiu 1989 m. 
iiepos 11d. Klivlande

Mano pirmas klausimas klausimas 
svečiui buvo: "Ko siekia Sąjūdis? ", 
j kurį jis trumpai ir aiškiai atsakė: 
"Tokios Lietuvos, kokios nori jos žmo
nės". Tame jo trumpame atsakyme 
glūdi gilios minties esmė: Lietuvos žmo
nės pareikš savo pačių valią be spaudi
mo ar jtakos iš šalies...

Prof. V. Landsbergis su savo žmona 
Gražina Dučyte - Landsbergiene, atvy
kę į Klivlandą tik vienai parai, buvo 
apsistoję pas Raimunda ir Gražiną Ku
du kius, kurie man sudarė progą susitik
ti su juo.

Paklausiau, kaip pavyks sužinoti, ko 
Lietuvos žmonės nori. "Poo rinkimų 
j Aukščiausią Lietuvos tarybą rudeni 
paaiškės. Tai bus kaip ir referendumas". 
Toliau, kalbant apie galimybę Lietu
vai išstoti iš Sovietų Sąjungos, remian
tis sovietinės konstitucijos paragrafais, 
svečias nemano, kad toks žingsnis turė
tų praktiškos reikšmės.

Kalbant apie santykius su išeivija, 
prof, Landsbergis pageidavo išeivijos 
dėmesio, supratimo, paramos ir ben
dradarbiavimo. Jis pareiškė negalįs 

spręsti apie išeivijos politinę veiklą,nes 
su ja esąs per mažai susipažinęs. Pati 
išeivija yra pasiskirsčiusi darbo sritimis, 
bet jos įnašas į nepripažinimo politiką 
esąs labai reikšmingas. "Būtų pageidau
tina, kad toji veikla įgautų naujus bruo
žus. Padėtis Lietuvoje keičiasi, tai ir pa
žiūra bei veikla privalo keistis". Jis ti
kisi, kad visa tai įvyks natūraliai, ir 
veiksniai pakeis savo liniją. Apie tiesio
ginę veiksnių įtaką Lietuvai profesorius 
negalįs spręsti.

Į pastabą, kad Lietuvoje katinės ba
zės esančios pilnos sovietinių tankų, 
prof. Landsbergis flegmatiškaiaatsakė: 
"Taip, tankų yra, bet nedaug. Nėra ga
rantijos, kad kas nors kada nors nenu
kentės. Bet tai, ką mes darome, negali
me daryti bijodami. Mes giname kitų 
teises. Rizika — tai dažnai girdimas 
žodis".

Tarp Sąjūdžio ir Laisvės lygos prof. 
Landsbergis mato tiktai metodų skirtu
mą. "Laisvės lyga dažnai stengiasi pa
brėžti savo skirtingumą, bet ne visada 
korektiškai. Pvz. A. Terleckas viešai 
tvirtino, kad Lygàasiekianti nepriklau
somybės, o Sąjūdis — tik autonomijos. 
Tačiau visuomenės nuomonės rodo, 
kad simpatijos yra Sąjūdžio pusėje. Su 
Lietuvoje labai aktyviais "žaliaisiais" 
Sąjūdis sugyvena gerai, ypač vertina 
"žaliųjų" dėmesį Ignalinos jėgainės sau
gumui ir aplinkos taršai. Jų dėka plečia
si gamtos apsaugos judėjimas. Sąjūdžio 
santykis su komunistų partija yra toks: 

"Sąjūdis partijai nepriklauso. Sąjūdį su 
daro įvairių visuomenės poreikių atsto
vai - tai Sąjūdžio veiklos išraiška".

Laikrodžiui skubant, reikėjo tokį įdo 
mų pokalbį nutraukti. "Ne atsisveikini
mo žodį tariu, tik linkiu kuo dažniau 
matytis, kalbėtis ir svarstyti mūsų ben
drus klausimus", palinkėjo svečias. 
"Laukiame konkrečios paramos: finan
sinės, politinės ir visuomeninės bei kon
taktų išplėtimo".

Pareiškimai visuomenei
Klivlando LB apylinkės valdybos 

kvietimu, prof. Landsbergis su ponia, 
viešnagės šeimininkais, keliais visuome
nės ir spaudos atstovais pietavo Klivlan
do Lietuvių namuose, o iš ten nuskubė
jo į Dievo Motinos parapijos salę, kurie 
je buvo susirinkęs gausus tautiečių bū
rys. Garbingąjį svečią ir jo žmoną publi
ka sutiko su audringomis ovacijomis. 
LB apylinkės pirm. Vytautas Brizgys < 
svečius pristatė, o JAV LB krašto val
dybos vicepirm. Raimundas Kudu kis si 
surinkusius supažindino su prof. Lands
bergiu, paminėdamas, kad Sąjūdis ofi
cialiai buvo įsteigtas 1988 m. birželio , 
3 d. Tautiniais drabužiais pasipuošu
sios — Mataitė ir Kudukytė, įteikė sve
čiams gėles.

"Tarsiu kelis žodžius apie politinius 
Lietuvos reikalus", pradėjo svečias. 
"Lietuvoje žmonės yra paskendę poli
tikoje — arba joje dalyvauja, arba do
misi. Muzikai, literatai skiria daug lai-



NR. 38 (2123) 1989.IX.21. MŪSŲ LIETUVA

Rua Juventus, 28 Parque da Moóca - CEP 03124 
São Paulo - Brasil
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Metine prenumerata Brazilijoj: NCz$, 25,00 
Prenumerata paprastu paštu * užsienį: 35 Dol. 
Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon!6Q.D0L 
GARBĖS PRENUMERATORIUS NCz$. 50,00

Atskiro numerio kaina NCz$. 1,00
I P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
I tolimus kraštus 75 Dol.
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS NCzSAQ,00

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: NCz$. 2,00 
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laišius rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS var .

jaunatviškai kovoti, kad būtų leista at< 
daryti sąskaitą įaip formatui organiza
cijai Jau gaunamos didesnės aukos iš 
įmonių ir t.t. Buvo išleistus potvarkis, 
kad tai nebūtų draudžiama. Spauda 
duodu pajamų.

Santykiuose su išeivija pirmoji atsi
liepė PLB. Ji norėjo įsitikinti ar Sąjū 
dis esąs autentiškas judėjimas. Užsi
mezgė kontaktas ir atsirado pasitikėji

ko politinei veikiai, kurios kryptis yra 
(daugelį dešimtmečių inteligentijai ko
vojus pvz už Čiurlionio palikimą) telk
tis j bendrą pasipriešinimą. Muzika ir 
kitos kūrybos šakos tapo kultūrinio 
priešinimosi kova. Prieš keletą metų 
tiesos žodis buvo šiurkščiai užgniaužia- 
mas. Rūpinamasi, kaip išsaugoti kultū
rinį Lietuvos palikimą,kaip auklėti vai 
kus, kaip saugotis nuo biurokratų savi
valės. Buvo užsimota saugoti gamtą,, 
bet... ne dėl jos grožio. Ignalina yra 
pavojingas projektas. Ir Baltijos pajū
ris kelia rūpestį. Rūpėjo mums Lietu
vos valdžios nepajėgumas pasipriešinti 
savivaliavimui imperijos, kuri gali imti 
iš respublikų ir kolūkių ką tik nori.

Dabar jau leidžiama kritiškai kalbėti, 
bet tautos interesų nepaisoma. Inteli
gentijos pastangos buvo sutelkti visas 
pajėgas ir įsteigti organizaciją, kurią 
nutarė pavadinti Sąjūdžiu. Buvo svar
bu, kad tai nebūtų koalicija, bet visų 
Lietuvos gyventojų sąjūdis kovoje už 
teisingą ir geresnį gyvenimą. Baimės ar, 
nepasitikėjimo nėra. Skelbiama, kad 
vyksta demokratizacijos procesas, ku
rį pradėjo Gorbačiovas su savo grupe, 
matydamas, kad kraštas eina į pražūtį 
ir todėl yra reikalingas reformų. Lietu
voje, ir iš šalies žiūrint, matyti, kad 
demokratizacijos, tautos bei žmogaus 
laisvių reikalavimas yra gyvas ir kad 
Lietuva, Latvija ir Estija nėra tokios 
pat, kaip kitos sovietinės respublikos. 
Tarybų Sąjungos politikai bando įtikin
ti pasaulio opiniją, kad nebūtų reika
laujama Baltijos tautoms visiška laisvė . 
Bubant Maskvoje, teko pastebėti, kad 
Sovietų Sąjungos respublikos pritaria 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos savarankiš
kumo siekiams, bet draugiškai pataria 
laukti keletą metų, nes jos esančios ki
toms respublikoms reikalingos.

Vakarų pasaulyje mums pritarimo 
galimybės nėra didelės, bet čia yra 
reikšmingas išeivijos vaidmuo. Tikiuo- •

si, kad iš jūsų pusės bus veikiama. Svar
bus yra parlamentinis kovos kelias, atsi
žvelgiant j tai, kas įvyko Lietuvoje per 
paskutinį pusmetį, 1988 m. lapkričio 
mėnesį Aukščiausioji Lietuvos taryba 
siūlė konstituciją su ypatingais;straips- 
nių reikalavimais. Brazauskas yra labai 
populiarus. Krašte kilo didelis susijau
dinimas - žmonės verkė, karščiavosi, 
o gegužės mėnesį j Aukščiausią tarybą 
buvo išrinkti nauji delegatai. Buvo iš
reikštas dvasinis tautinis atgimimas ir 
pasitikėjimas savo jėgomis. Lietuvos 
suvereniteto deklaracija buvo priimta 
tų pačių asmenų, kurie rudenį to dar 
bijojo. Kuriasi opozicinė jėga, formuo
jasi būsimos politinės partijos. Sąjūdis 
tėra organizacinė struktūra, bet ne va ’ 
dovybė. Jame yra asmenys, kurie sude
rino savo tikslus. Iš jų tarpo buvo iš
rinkta taryba.

Politinėje ateities kovoje už Lietuvos 
laisvę lemtingi bus rudenį įvyksiantys 
rinkimai, kurie turi būti demokratiškai 
vykdomi. Jie taip pat privalės atlikti 
tam tikras valdžios funkcijas ir paten
kinti rinkėjų reikalavimus.

įvairių partijų žmonės įeina j Sąjūdžio 
tarybą. Krikščionys demokratai pareiš
kė norą steigti savo partiją, bet tai nėra 
Sąjūdžio grupė. Atrodo, jie padarė poli
tinę klaidą. Sąjūdyje dalyvauja dvasinin
kai, bet su ta partija neturi nieko bend
ro. Laisvės lyga turi savo atskirą pozici
ją. Terlecko pareiškimas, kad Lyga sie
kianti pilnos nepriklausomybės, o Sąjū
dis vien autonomijos,nėra teisingas.

Birželio 24 d. Vilniuje įvykusio viešo 
mitingo metu buvo renkamos aukos. 
Pamatėme, kad labai reikia lėšų ir vo
kams, ir paštui. Buvo surinkta pinigų. 
Prof. Juzeliūnas atidarė specialią banku 
nę sąskaitą, į kurią bus įnešamos aukos, 
o taip pat bus bandoma telkti lėšas pla
tinant spaudą. Reikėjo improvizuoti ir

mas. Su diplomatine tarnyba gali būti 
problema artimoje ateityje, jei Lietu 
va taptų savarankiška7'.

Toliau kalbėtojas atsakinėjo įkklausi- 
mus:

Sovietinės kariuomenės įgulos iki 
šiol ribojasi tik retais šarvuočių pasiro
dymais.

Bendradarbiavimas tarp Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos yra geras.

Programai baigiantis, Karių ramovės 
atstovas Antanas Jonaitis pranešė, kad 
lietuvių karo veteranų suvažiavimo me
tu prof. Vytautas Landsbergis buvo 
vienbalsiai išrinktas įjarbės nariu.

Salėje taip pat buvo išdėstytos dido
ko formato ir geros kokybės nuotrau
kos, kuriose atsispindėjo Sąjūdžio isto
rija. Kavinėje buvo paruošti užkandžiai 
ir sudaryta proga su svečiu susipažinti.

V. D. UNIVERSITETO ATKŪRIMAS

LTSR Aukščiausioji Taryba liepos 4 
dienos posėdyje priėmė įstatymą "Dėl 
Vytauto Didžiojo Universiteto atkūri
mo". Šia proga Taryba pareiškė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei padėką už 
tai, kad jós veikėjai yra pasiryžę prisi
dėti prikelti naujam gyvenimui garbin
gą V.D. Universitetą.
KOPLYČIOS LIGONINĖSE

Jo eminencija kardinolas Vincentas 
Sladkevičius laišku kreipėsi j Sveika
tos apsaugos ministeriją dėl koplytė
lių įrengimo Lietuvos ligoninėse.

Sveikatos ministras Antanas Vin- 
kus pasakė "Tiesos" korespondentei, 
kad į tą laišką bus atsiliepta teigiamai, 
nes tai humaniškas aktas. "Dauguma 
pagyvenusių, senų žmonių - tikintys, 
todėl manome, kad maldos ir susikau 
pimo vieta ligoninėse palengvintų jų 
dalią ligos ir negalios valandą".

Visų ligoninių vyriausiesiems gydy
tojams rekomenduota suteikti patal
pas koplytėlėms. Jomis rūpinsis "Ca
ritas" sambūrio narės.sambūrio narės.

Wl.

Guarda Chuvas de todos os tipos, pára homens, senhoras 

nhas. tipo Italiano e Alemão.

CHUVAS
nanças.e

Rua Coelho BarradasJ04

Vicente Vitor Banys Ltda

V Prudente Fone: 274-0677 Res.
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GĖDOS SIENA
Berlyno siena baigė iliuzijas, kad So

vietų Sąjunga parodys civilizuoto atsa
kingumo jausmą ir sutiks bendradar
biauti su Vakarų sąjungininkais, sujung
ti Berlyną ir suvienyti Vokietiją. Spyg- 
’ jotos užkirto paskutinį legalų išsigel
bėjimo kelią, per geležinę uždangą, ga
lutinai baigdamos Rytų ir Vakarų Euro
pos suskaldymą.

Kremlius geriau už visus suprato, kad 
. sulaikomai bėgimas iš R. Vokietijos 

neigiamai verkė sovietų pavergtų kraštų 
kontrolės ir priespaudos politiką, nie
kais paversdamas nuo seno Kremliaus 
kartojamą retoriką apie komunistinį dar
bininkų rojų.

Atėjo kritiškasis sekmadienis — 1961 
m. rugpjūčio tryliktoji. Kremliaus užant
spauduotas ir Varšuvos sąjungos valstybių 
patvirtintaa slaptasis planas pradėjo 
veikti taip:

"Dabartinė susisiekimą liečianti situa
cija V. Berlyno pakraščiuose yra V Vo
kietijos valdnačių sluoksnių ir Atlanto 
sąjungos valstybių žvalgybos agentūrų 
naudojama, siekiant pakenkti Demokra- 
nnės Vokietijos ekonomijai. Apgaule, 
kyšiais ir šantažu V. Vokietijos vyriau
sybės institucijos ir karinis interesas 
kurstančiai vylioja nepastovų Demokra
tinės Vokietijos respublikos elementą 
vykti į Vokietiją ir 1.1.

Turint prieš akis reakcinių V. Vokie
tijos ir Atlanto sąjungos narių agresyvias 
užmačias, Varšuvos sąjungos valstybės 
turi imtis reikalingų žygių jų pačių, o 
ypač Demokratinės Vokietijos respubli
kos saugumui užtikrinti".

Greitai paaiškėjo: R. Vokeitijos val
džios kariai ir milicija jau vilko spygliuo
tos vielos ritinius vidury Berlyno miesto. 
Dar tebegaubiant tamsai, vos įžiūrimos 
figūros iškrovinėjo mietus, plytas ir kas
tuvus. R. Berlyne kilo spygliuotų vielų 
užtvara. Garsieji Brandenburgo vartai bu
vo uždaryti.

Žinia apie Berlyno atkirtimą sklido, 
kaip miške gaisras. Miestą užvaldė neri-, 
mas ir desperacija.’Netrūko ir tragiškų 
momentų, kai vyrai, moterys net irvai-

B

kai, verkdami ir aimanuodami, veršėsi, bi
jodami kruvinomis rankomis prie spyg
liuotų vielų užtvarą. Vieniems pavyko, 
kitus brutaliai nuvarė kariai ir milicija.

Jei pradžioje Berlyno siena buvo pa
prasta spygliuotų vidų užtvara, tai netru
kus ji virto cemene ir betonine pabaisa 
ir tikru priespaudos simboliu.

Pastatymas sienos buvo nelegalus;
juo buvo pažeista gyventojų teisė lais
vai keliauti iš vienos Berlyno dalies j kitą, tybės". Kari užbąįgįą_sąvo telegramą
Ši siena grasinančiai veikė V. Berlyno gy
ventojus. Buvo jaučiama nepaprasta poli
tinė ir psichologinė įtampa, tik-ką iškilus jos dalis? Nekantriai laukiame Jūsų at- 
gėdos ir priespaudos sienai. sakymo".

Sovietams gėdingai sulaužius pasirašytą- Netiesioginio atsakymo pabaltiečiai , 
ją sutartį, R. Vokietijas valdžia buvo at- susilaukė The New York Times gegužės 
sargi ir statė sieną rusų dalyje, taigi "savo" 19 d. laidos pirmame puslapyje. Dienraš- 
pusėje, gal porą metrų nuo pasienio. Plū- 
dj protestai, veržėsi kartelis, ir daug vo
kiečių protesto ženkian paliko V. Berly
ną, persi keldami j V. Vokietijas provinci
jas.

Ne visi sargybiniai noriai gaudė per sie
ną bėgančius. Jie irgi neišvengdavo baus
mių, jie taip pat buvo komunistinio reži
mo aukos, kaip ir visi kiti.

"Laisvė kyla iš žmogaus dvasios, tačiau 
sienos kartais kliudo" — toks yra vienas 
iš tūkstančių įrašų ant Berlyno gėdos sie
nos vakarų pusėje.

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TAS APIE PABALTIEČIŲ APSISPREN
DIMĄ

Savo gegužės 13 d. kalboje apie JAV- 
SSRS santykius prezidentas George 
Bush'as išvardino penkis "pozityvius 
žingsnius", kurių Maskva turėtų imtis 
taikingai ateičiai užtikrinti. Antrasis 
žingsnis: "Sovietai turėtų išpildyti savo 
2-jam Pasauliniam karui baigiantis pada
rytus įsipareigojimus paremti visų Rytų 
ir Vidurio Europos tautų laisvą apsis
prendimą. Specifiškai kalbant, reikia at
sisakyti Breženvo doktrinos. Vieną die
ną ateityje turėtų būti įmanoma važiuo
ti nuo Maskvos iki Miuncheno ir nema
tyti nė vieno sargybos bokšto ar spyg
liuotos vielos. Trumpai kalbant, nugriau
ki Geležinę uždangą". 

AERO
EUECTROftMCa

Electron Tubes for industry

Fone: (021)710-1900

Tą pačią dieną j JAV prezidento kal
bą telegrama reagavo Pasaulinės Baltų 
Tarybos pirmininkas Maldo Kari. Anot 
jo, prezidento pastaba apie "visų Rytų 
ir Vidurio Europos tautų.* laisvą apsis
prendimą" sukėlusi "gilų susirūpinimą 
baltams visame pasaulyje, o ypač JAV- 
ijose, nes Valstybės Departamento ir 
JAV spaudos terminologijoje į 'Rytų 
Europos' sąvoką neįtraukiamos Sovietų 
okupuotos ir aneksuotos Pabaltijo vals-' 

klausimu: "Pone prezidente, ar Pabaltijo 
valstybių apsisprendimas yra Jūsų vizi- 

čio korespondentės Maskvoje straipsnyje 
apie Lietuvos Aukščiausios Tarybos de
klaraciją nepriklausomybės klausimu, mi
nima, kad The New York Times pasitei
ravo Valstybės Departamento apie jo po
ziciją dėl Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės. Departamento atstovas Ri
chard Boucher atsakė: "Mes tvirtai re
miame Pabaltijo valstybių žmonių pa
stangas atgauti savo likimų kontrolę. 
Patys pabaltiečiai nuspręs tų pastangų 
tempą, kryptį ir galutinius tikslus".

TOTORIŲ KULTŪROS ATGIMIMUI
LKP Centro komitete įvyko susitiki

mas su Lietuvos totorių kultūros atgi
mimo draugijos aktyvistais. Aptarti 
draugijos reikalai: dėl Kauno mečetės 
remonto ir sugrąžinimo totorių ben
druomenei, dėl totorių kultūros centro 
atkūrimo Vilniuje, dėl šios tautinės 
mažumos etnografinių centrų atkūrimo 
Keturiasdešimties Totorių kaime (Vil
niaus raj.) ir Raižiuose (Alytaus raj.). 
Aptartos bendruomenės informacinio 
biuletenio leidybos perspektyvos.

SKRYDIS VILNIUS-LONDONAS
Britų kelionių biuro "Progressive 

Tours" užsakymu, Lietuvos civilinės 
aviacijos keleivinis lėktuvas atiiko pir
mą skrydį iš Vilniaus į Londoną. Buvo 
parvežti Britanijos studentai, studijuo
jantys Sovietų Sąjungoje.

Pagal atskirus užsienio firmų užsa
kymus, Lietuvos aviatorių įgulos 
skraidė j Vieną ir Salzburgą Austrijo
je. Ruošiamasi skrydžiams j Italijos 
ir Suomijos miestus.

PARDUODAMAS

LITUANO—PORTUGUÊS
Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 2.8, Tel: 273-0338
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KELIAS I NAUJĄ ŠVENTOVĘ
VILNIUJE

Maskvos, is Religijų reikalų tar/bos, nu- vienintelį — tik teigiamą sprendimą" — 
•odantis, kad tikinčiųjų kreipimasis, įregistruoti naują religinę katalikų ben- 

' adresuotas TSRS Aukščiausiajai tarybai, druomenę ir leisti jai statydintis naują
Nugalėjus daugybę kliūčių, įsteigta nau
ja parapija — Rengiasi statyti naują 
šventovę.

1948-1949 m. Vilniuje buvo uždary
ta apie 20 veikiančių bažnyčių ir kop
lyčių. Buvo paliktos tik tos bažnyčios, 
kurių bažnytinius komitetus “dvidešim
tukus" civilinė valdžia užregistravo. To
kiu būdu iš 23 veikiančių bažnyčių ir 
koplyčių prieš II pasaulinį karą Vilniuje 
civilinė valdžia paliko tikinčiųjų porei-

oavedamas išnagrinėti Religijų reikalų 
:arybos įgaliotiniui Lietuvos TSR. Įga- 
iotinis birželio 1 d. atsiųstame rašte 
)raneša, kad tikinčiųjų kreipimasis per
siųstas Vilniaus m. vykdomajam komi- 
.etui.

Vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja A. Oeplėjienė birželio 6 d. 
pranešė, kdd tikinčiųjų prašymas nagri
nėjamas ir apie galutinį sprendimą bus 
pranešta.

kiams tk 11 bažnyčių.
Praslinkus porai dešimtmečių, Vil

nius turėjo beveik dvigubai daugiau gy
ventojų, negu prieškariniame mieste, 
tačiau bažnyčių tinklas liko toks pat. 
Išaugus naujiems miesto rajonams — 
Lazdynams ir Karoliniškėms, čių rajo
nų tikintieji 1975 m. kreipėsi į miesto 
valdžią, prašydami leisti jiems pasista
tyti tuose rajonuose bažnyčią. Jų prašy 
mas liko be atgarsio.

Nesulaukdami atsakymo, liepos 25 
d. tikintieji raštu kreipėsi į J. E. vysk. 
J. Steponavičių ir Vilniaus arkivyskupi
jos kuriją, prašydami įsteigti naują P& 
laimintojo Jurgio Matulaičio parapiją 
ir duoti sutikimą naujuose miesto rajo-t 
nuošė statyti bažnyčią. Taip pat prašė 
dvasinę vyresnybę palaikyti jų prašymą, 
juridiškai įteisinant naujos parapijos 

-įsteigimą ir bažnyčios statybą.
Tikinčiųjų prašymas buvo palankiai

Motina 'Marija Kaupaitė, Šv. Kazi
miero seserų kongregacijos steigėja.

PRADĖTA MOTINOS MARIJOS
ŠVENTUMO BYLA

Po gero dešimtmečio, I968 m. balam sutiktas, ir kurija savo ruožtu taip pat
džio 29 d. trisdešimt vienas Vilniaus 
miesto naujųjų mikrorajonų tikintysis 
su pareiškimo kreipėsi į TSRS Aukš-'

kreipėsi į Vilniaus miesto vykdomąjį 
komitetą, prašydama įteisinti teisėtus 
tikinčiųjų pageidavimus ir leisti statyti

Chicago. Birželio 12 dieną buvo pra
dėta Šv. Kazimiero seserų steigėjos Mo
tinos Marijos Kaupaitės šventumo tyri
mo procesas, kad Bažnyčia galėtų nu
spręsti jos gyvenimo tobulumą ir pa
skelbti ją šventąja.

čiausiąją tarybą ir sąjunginę Religijų rei
kalų tarybą Maskvoje, prašydami įregis
truoti naują katalikų religinę bendruo
menę naujuose Vilniaus rajonuose ir 
leisti šiai bendruomenei pasistatydinti 
bažnyčią. Analogiškas prašymas buvo 
pasiųstas ir Vilniaus miesto vykdoma- < 
jam komitetui 1988 m. gegužės 4 d. į

Prašymo esmė tokia: naujuose Vil
niaus miesto rajonuose gyvena daugiau

naują bažnyčią.
Deja, rugpiūčio 8 d. Vilniaus miesto 

vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotoja A. Õepléjiené raštu nr. k.-1446 
tikintiesiems pranešė: "Vilniuje yra 11 
Romos katalikų tikybos religinių ben
druomenių, kurios naudojasi 11 maldos 
namų. Visuomeninio transporto atvykti 
iš naujųjų sostinės gyvenamųjų rajonų i 
centrą pakanka... todėl įregistruoti nau-

Oficialus Bažnyčios atstovai buvo 
susirinkę Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyne, 2601 W. Marquette Rd., pradėti 
Motinos Marijos bylą, kuri įsteigė šį 
vienuolyną 1907 m., rašo Chicago Sun- 
Times dienraštis. Seselės, kurios dar ją 
atsimena, sako, kad ji pasižymėjo šven
tomis dorybėmis ir buvo nė:tik joms, 
bet ir kitiems žmonėms kilnumo,ir šven
tumo pavyzdys.

kaip 100.000 žmonių, jų tarpe nema- ją religinę bendruomenę ir statyti nau- Kardinolas Bernardinas paskyrė 10
žai tikinčiųjų, kuriems sunku nuvykti jus maldos namus netikslinga". narių tribunolą iš sesių kunigų ir trijų
į senamiestyje ir miesto centre esančias 
bažnyčias. Nemaža kliūtis — perkrau
tas miesto transportas, šventinėmis die
nomis kursuojantis neteguliariai (apie 
tai ne kartą rašė ir oficialioji sostinės 
spauda "Vakarinės naujienos"). Be tor 
dauguma tikinčiųjų yra pagyvenusio ir 
senyvo amžiaus. Tikintieji, remdamiesi 
religinių susivienijimų nuostatų 5 punk
tu, ir kreipiasi į miesto vykdomąjį ko
mitetą su prašymu užregistruoti naują 
religinę katalikų bendruomenę ir prašo 
leisti šiai bendruomenei pasistatydinti 
naują bažnyčią. ---

Gegužės 18 d. gautas atsakymas iš

Tikintieji nenuleido rankų... ir 1988 
m. rugpiūčio 15d. pakartotinai kreipėsi 
į vykdomąjį miesto komitetą. Kreipi- 1 
mesi buvo nuodugniai ir pagrįstai išdės
tytas tikinčiųjų poreikis turėti naujuo
se miesto rajonuose bažnyčią. Pareiški- 
<ųe taip pat buvo pastebėta jog "Rusi- 
josk<kšto 1000-mečio proga duotas 
leidimasvTsoame iš naujųjų Maskvos 
miesto rajonų'^atyti naujus maldos na
mus. Ar toks faktas negalėtų paskatin
ti panašiam sprendimui — įamžinti Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktį? " To
dėl tikintieji prašo "priimti šiuo.atveju

vienuolių, kuriems vadovauja vysk. Al
fredas Abramovičius. Tribunolas ištirs 
jos gyvenimą ir apklausinės liudininkus, 
kurie ją pažino. Kita grupė iš teologų 
ištirs jos rašytus darbus. Kai visa bus 
paruošta, tie dokumentai bus įteikti Va- 
tikànui peržiūrėti. Tai ilgas Ir atsargus 
procesas.

Kazimiera Kaupaitė gimė Gudeliuose, 
Lietuvoje, 1880 m. sausio 6 d. į Ameri
ką atvyko 1897 m. padėti savo broliui 
kunigui Antanui Scrantone. Tapdama 
vienuole, ji pasirinko Marijos vardą ir 

-«-u seselėmis Immaculata ir Concepta 
m° ru9P’ūči° 29 d. įsteigė Šv. Ka-

”^3 timiero seserų kongregaciją, kad galėtų 
|jadėti lietuviams ^migrantams, stipri- 

iant jų tikėjimą ir išlaikant lietuvišku- 
Ž ną per mokyklas ir vėliau išplečiant
I avo artimo meilės darbus slaugant ligo- 
$ sius ir steigiant ligonines.
II Ordinas turi 287 seseles Amerikoje 

SU* Argentinoje. Trečdalis jų yra Chica- 
SUoje. Jos taip pat vadovauja savo įsteig-

■ ž ai Marijos mergaičių gimnazijai. 
J m -T O J

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

Rúa SOLON 1062— Bom Retiro— TeL 223-2333
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ŽALGIRIO JAUNIAI - LAIMĖTOJAI
"Žalgirio" jaunių (iki 18 metų) fut

bolo komanda buvo pakviesta rungty
niauti 3-me Readingo tarptautiniame 
futbolo turnyre, netoli Reading, Wo- 
kinghamo miestelyje. Finalinės rungty
nės buvo žaidžiamos Palmer Parko sta
dione Readinge. Turnyras vyko rugpjū
čio 6-13 dienomis.

Turnyro dalyviai buvo padalinti j 
dvi grupes: A ir B'. G rūpės A laimėto
jai turėjo žaisti pirmame pusfinalyje su 
grupės B finalo pralaimėtojais, o antra
me pusfinalyje — grupės B laimėtojai — 
su grupės A finalo pralaimėtojais. Be 
Žalgirio A grupėje dalyvavo šios futbo
lo komandos: Aldershoto, Wokingha- 
mo miesto ir amerikiečių futbolo ko
manda California Condors.

Net ir 52 valandų kelionė isT-Vilniaus, 
kurios didesnę dalį žalgiriečiai praleido 
stovėdami, nesumažino jų veržlumo ir 
pirmose rungtynėse nugalėjo amerikie
čių California Condors futbolo koman
dą 17-0 rezultatu. Jų antros rungtynės 
vyko antradieni pries7 Wokingham mies
to futbolo komandą, kurią žalgiriečiai 
nugalėjo 7-1. Ketvirtadienį jie susitiko 
su Aidershot komanda, kurią įveikė 
2-0 ir tapo A grupės nugalėtojais. Pirma
jame pusfinalyje žalgiriečiai susitiko su 
B. grupės finalo pralaimėtojais, kuriuos 
sumušė 6-0. ArfėjoTinalinės rungtynės 
su antrojo pusfinalio ir B. grupės nuga
lėtojais Newbury.

Sekmadienio vakare Readingo Palmer 
Parko stadione vyko 3-čio Readingo 
tarptautinio furbolo turnyro finalas. 
Žalgirir susitiko su Newbury. Abiem ko
mandom issiri kiavus buvo grojami Lie
tuvos ir D. Britanijos himnai. Buvo pra
neštos komandų žaidėjų pavardės. Ang
lų pranešėjui nelabai sekėsi ištarti žalgi
riečių pavardes. Rungtynes pradėjo Žal
giris ir tuoj pat autoritetingai prispaudė 
priešininkus savo pajėgumu ir geresne 
žaidimo technika. Po 1.0 žaidimo minu
čių jie įmušė pirmąjį įvartį. Maža lietuvių 
grupė, stebėjusi šias rungtynes, palaikė 
Žalgirį ir garsiai šaukdami jį skatino. 
Šventiška nuotaika buvo laikinai per
traukta, kai teisėjo nubausti du žaidė
jai, po žaidėją iš kiekvienos komandos, 
turėjo pasitraukti iš žaidimo aikštės. Ta
čiau stebint puikiai žaidžiančius žalgirie
čius, šis įvykis buvo greitai pamirštas. 
Rungtynių pušiai kis buvo baigtas 1-0, 
bet lengvai galėjo būti 3 ar 4-0 žalgirie-

MARAJÓ “
AUTO PEÇAS LTDA. |

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre 
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100
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čių naudai.
Antrasis pušiai kis prasidėjo, kaip ir 

pirmasis, Žalgiriui visiškai dominuojant 
žaidimą. Antrąjį įvartį jie įmušė puslai- 
kio pradžioje o belikus.20 minučių -- iš 
komerio pasuotės, galva buvo įmuštas 
3-sis įvartis. Po to Žalgiris truputį atisė- 
do ir toliau žaidė su Newbury, kurie 
prieš rungtynių galą žfedė visiškai demo
ralizuoti. Žalgirir vėl turėjo daugelį pro
gų padidinti savo naudai rezultatą, bet 
rungtynės galutinai baigėsi Žalgirio nau
dai 3-0.

Žalgiriui buvo įteikta laimėtojo taurė, 
medaliai ir visa komanda, ne tik su lai
mėtojų taure, bet ir iš žiūrovų pasisko- 
lintom lietuviškom vėliavom, buvo nufo
tografuota. Po rungtynių žaidėjams vos 
spėjus atsisveikinti, pasikeisti adresais ir 
pažadais pasikeisti treningais su atsilan
kiusiais į rungtynes vietiniais lietuviais, 
jie buvo skubiai nuvežti į turnyro rengė
jų suorganizuotą priėmimą.

Už Žalgirį žaidė 14 futbolistų: Dai
nius Brazaitis, Svajūnas Cesnulis, An
drius Dilys, Tomas Gražiūnas, Vytautas 
Karvelis, Gytis Kavaliauskas, Žydriūnas 
Merkelis, Eduardas Morozas, Sergėjus 
Novikovas ir Darius Sulčius. Juos atly
dėjo: Algimantas Jarašiūnas (vadovas), 
Petras Santackas (mokytojas), Kęstutis 
Latoža (treneris), Algirdas Vosylius (tre
neris), Aleksandras Ūdras (gydytojas), 
Rimvydas Derkintis (sponsorius) bei du 
spaudos atstovai: Rimvydas Valatka ir 
Rolandas Barysas.

Žalgirio kiubas ir visi lietuviai gali di
džiuotis tokiu komandos pasirodymu ir 
sportišku jų elgesiu, už ką jie tapo bran
gūs visiems. ‘

A. Blinstrub » 

LAIŠKAI iŠ 
LIETOVOS

Gerbiamieji tautiečiai.
i

Rašau Jums iš Lietuvos. Perskaičiu
si Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
laikraštyje "Atgimimas" Jūsų adresą — 
apsidžiaugiau — galbūt padėsite.

Norėčiau susirasti giminaičius (savo 
močiutės prašymu). Močiutė — Bidvie-

COMERCIAL^
BEBIDAS FfNAS EM GERAL, NACIONAIS EESTRANGEIRAS

WISKfES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
' CERVEJAS “ REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS • ETC.

X'Ojl ■ -
,0 O/X ACEITAM-SE ENCOMENDAS PÁRA"FESTAS EM GERAL z
pÊ^LyCASAMENTQS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

S » I
/ PROGRAME SUA FESTA E

DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manilas, 7 - CEP 93140 - Fone; 215-9227 • Vila Zetina • S. Pauto
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nė Stefanija, Adolfo, g. 1911, ieško 
savo sesers Petraitienės (ar Peteraitie- 
nės) Bronėsp Adolfo g. apie 1907 me
tus. Kuri su savo vyru Petraičiu (Pėte- 
raičiu) Evaldu 1944 metais išvykoj 
Braziliją, apsistojo San Paulo mieste. 
Turėjo 4 vaikus - Vanda, Ženia, Adol
fas ir Stasys. Išvyko iš Telšių ra j. Var
nių. Iki 1961 m. turėjome žinių — o 
vėliau ryšys nutrūko.

Jų mums žinomas iki 1961 m. adre
sas. Rašė tada jauniausias sūnus.

Adolfo Petraitis
Rua Das Nações 55
Parque das Nações - Correio
Santo André — São Paulo — Brasil
Jeigu būtų tokia galimybė — padėki

te mums surasti ką nors iš šios šeimos, 
būsime didžiai dėkingi.

Lauksime žinios iš tolimos Jūsų 
šalies.

Su pagarba ir viltimi 
Bidvienės St. anūkė — Daiva Čižienė
Trakų rajonas 234220
Vievis, Sodų 4
Daiva Čižienė
Ud. SSR Lituania

Gerbiami Tautiečiai,
Lietuvos Persitvarkymo laikraštyje 

"Atgimimas" paskelbti Pasaulio Lietu
vių bendrijų adresai asmenims ir orga
nizacijoms norinčioms užmegzti ryšiu? 
su tautiečiais užsienyje.

Esu veterinarijos gydytojas. Man dvi 
dešimt penki metai. Prieš du metus 
baigiau Lietuvos Veterinarijos Akade
miją, Kaune. Dirbu Lietuvos Bendro
vės "Maistas", Vilniaus fabrike. Mane 
domina dešrų ir kitų mėsos gaminių 
gamyba jūsų šalyje. Norėčiau atvykti 
pagilinti savo žinias šioje srityje ir bū
čiau labai dėkingas jei galėtumėte padė
ti. Nenorėčiau būti išlaikytiniu, todėl 
galėčiau dirbti mėsos.perdirbimo įmo
nėje bet kokį darbą. Moku anglų kalbą.

Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Su pagarba 

Arnoldas Vyšniauskas
Vyšniauskas Arnoldas, 
Mildos 40 - 1, 232055 
Vilnius, Lietuva
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PRIE VAIŠIŲ STALO
Pakyla sidabrinis dangtis. Tušinto t 

Kepsnio kvapas vingiais nusileidžiančia 
3at prie nosies ir padėtos paauksuotos 
ėkštės, kurios rėmai atbaigia valgomo
jo puošnumą ir prabangą.

Prašom, kol dar neataušo... pra
šom pakviečia šeimininkė svečius. 
Per rankas keliauja bulvės, karštos dar
žoves su grybais, padažais, dešrelės, 
/ištiena su kitokia mėsa. Skanu. Sotu. 
Linksma. Šiapus auksinių rėmų dar 
matyti neaiškių, bet labai gražiai paga
mintų kitokių valgių. Skanu. Sotu. 
Linksma

Prašom daugiau, nesivaržykite, ■ 
'agina šeimininkė mane. Jaučiuosi sve
timas. Iš toli atvykęs. O jie visi savi. 
Juos jungia sidabrinis dangtis ir paauk
suoti rėmai. Bet jie visi labai geri žmo
nės, ir aš galvoju negi todėl, kad jie 
lietuviai?

Pokulbin įsiterpiu tose vietose, kur 
primenam Lietuvą. Ak, tas kreivas ke
liukas prie miestelio, du aukšti bažny
čios bokštai, gražus buvęs miškelis, to
liau ežerėlis.

Kitoje stalo pusėje nuo saulės ir vy
no įraudęs senukas aiškina savo kan
čios kelią.

- Mačiau, kad nieko gero nebus, 
sėdint vietoje.Išdrįsau, pardaviau namą, 
pirkau kitą didesnį, paskui dar vieną, 
dar kitą, tada pavyko įsi kabinti j fabr'r- 
kėlį, na, ir kaip matote, per 40 metų 
prasi kūriau. Dabar tik gyvenk ir norėk..

Seimininkė ima pasakoti savo gyve
nimo istoriją ir dūsaudama nubaigia:

- Reikėjo spaustis, taupyti. Niekas 
nedavė, o tik prašė. Vis aukų ir aukų: 
ir i namus lindo, ir prie šventovės 
su kvitų knygelėm persekiojo, kur ne
pasisuksi - tik duok ir duok. O čia 
dabar dar klebonas išpuikėjo, smulkių
nebenori; sugalvojo ir terasą iškėlė. 
Man jau jo nereiks, bus svetimiems 
taip, kaip ir kitas turtas liko.

Kai koks nepraustaburnis dar pri
dėjo:

- Ar nežinai, kad kunigo kišenė 
amžinai kiaura, niekad nepripilsi. 
Tik duok ir duok
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NEUŽMIRŠK PAREMTI B R A Z I L H O 
LIETUVIŲ FONDĄ

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS -- TIK UŽDARBIS,
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

AUKOK IR TAPK FONDO NARIU.
AUKAS SIUSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO 

BRASILEIRA" VARDU.
RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124 - "BLF"

Bet šeimininkė tęsė toliau:
- Jei būčiau išdalinus, šiandien nie

ko neturėčiau, o dabar padoriai gyve
nu.

- Dėl manęs taupei, dėl manęs nie
kam nedavei, - staiga atsiliepė storas 
raudonmedžio stalas apkrautas gėrybė
mis. Pritardama kampe palingavo puoš
ni lemputė. Pasišiaušė ir raudonas kili
mas, pastatė ausis ir klausėsi.

- Štai anas persiskyrė su žmona, - 
praneša svečias gale stalo.

-- Nieko naujo - atsiliepia kaimynė, 
- dabar tokie laikai, niekas dėl to ne-
sijaudina. - Ir. pripila daugiau vyno.

- Nekoks pavyzdys, o ir vaikai nu-' 
kenčia, - visą laiką tylėjęs akiniuotas 
storulis staiga pasipriešina.

- Nė vieno gero filmo nebėra: arba 
lovos, arba žudynės, - atsiliepia šeimi
ninkas.

- Kas jiems? - pastebi kaimynė, 
- svarbu, kad jie iš to pinigų daug 
padaro. Čia visi ir visaip siekia vieno 
ir to paties tikslo — pinigo. Pinigo, pi
nigo.

Linksmas draugų ratelis apjuosia tu- 
šintą kepsnį sidabriniame inde. Ir visa 
tai gražiai susigrupuoja kasdieninio gy
venimo rėmuose.

Už lango klykteli kaž koks paukšte
lis, dėkodamas Dievui už artėjančią nak
tį ir žemės ramybę.

Vyturys

— Jau sensti, jeigu nesirūpini, kur ei 
na tavo žmona, tau kartu su ja neinant

- Jeigu visi "išeis i žmones' rai kas 
gi dirbs?

- Be galvos gali būti raitei ber ne 
arklys.

- Su artimu reikia pasidaiyt. visku 
ką jis turi.

- Išauklėtas žmogus ne tas, kuris 
nevagia, o tas, kuris nepastebi, k ip va 
gia kiti.

- Vyrai veda, nes yra pavargę, mote 
rys išteka, nes yra įdomios. Abi pusės 
nusivilia.

— Seniai tiki viskuo, suaugę viskuo 
abejoja, jauni viską žino.

- Pareiga yra tai, ko laukiame iš kitų, 
bet ne tai, ką darome patys.
NAUJA JUOSTELĖ

5-w

ŠYPSENAS
KI a Idos

Dviejų suimtų nusikaltėlių pokalbis:
— Ar tu tiki, kad būna juridinių klai

dų?
— Žinoma. Mane triskart išteisino.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖ 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATz 
tai išrašyti čekį Francisco Gavėnas ar 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti papras
tu paštu.

ANTANAS ŠABAN1AUSKAS garsiausias Lie 
tuvos pramoginės muzikos artistas naujai įgro- 
toj jo gražiausių interpretacijų juostelėj.

"MŪSŲ LIETUVA"
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IŠ MANAUS
Kun. Kazimieras Belota, iš Manaus, 

Amazonijos:
Priimkit mano maldas ir linkėjimus, 

lūsų sukaktuvių progose, nors visados 
pie jas pavėluotai tesužinau. Bet kas

dien prie„Dievo stalo sakau Jūsų var
dus Išganytojui, kad Jus stiprintų ir 
’imintų.

Klausėt apie kun. Bendoraitj. Bet 
neturiu žinių’iš jo. Girdėjau,;kad ir 
Bolivijos "Guayara Merim" miestelyj 
'.antroj upės pusėj) buvo įsteigęs "Ma
ternidade", ir apie 60 km atstume, 
RIBERALTA mieste buvo organizavęs 
’igoninę. Jis turi ir RADIO AMADOR, 
kas vakarę apie 20:00 vai. kai baso su 
geradariais ir pažįstamais. Gal koks 
"radioamador" São Paule sugebėtų iš
girsti jį.Jis vis naudoja "Guayará Me
rim" adresę, net ir kada gyveno Brazi
lijoj. Kada jį buvau aplankęs, kalbėjo
si su kun. Dędinu, Belgijoje. Gaila, 
kad nepasižymėjau jo naudojamos ban
gos numerį. Bet radijo mėgėjas lengvai 
jo siuntimą atpažins, nes jo siunčiamie
ji morzės ženklai yra labai gražūs, tai
syklingi, nes juos siunčia per kompiu
terį: ekrane rašo lotyniškas raides, o 
kompiuteris išsiunčia taisyklingus 
morzės ženklus, h r atvri kščiai: kada jis 
klausosi kitų siunčiamų morzės ženk
lų, ant ekrano pasirodo jau lotyniškos 
’•aidės. Jį klausiusieji kiti radijo mėgė
jai jį sveikino už tokį gražų žinių siun
timą.

Halina Mošinskienė
ATMINTINA DIENA -

kai skubėjau kažkur, kaž ko vejama. 
Nuskynusi pakely gėlę, kaip vėsą — 
skubėjau nuvargusių pėdų degesy 
būti drauge su visais LIETUVOS

SŪNLĮ BŪRY.
Saulėtas rytas, nepramatytas,
suktų pakalnių pynėje, be kryžkelių 

ženklų
vargina, bet žinau; kad jis toks yra.
Ir rasiu atgaivą ten viršūnėje pavėsyje,

Kur remiasi įsikūrusi SOVIETU 
"respublika".

Saugių mūrų užtvaroje, ant sienos 
tik lenta.

"Consulado da União Soviética..." - 
man neįdomu

kas ten įrašyta - man šlykštu paliesti 
akių vyzdžiu

varinę lentą.
Manyje verda nuovargis ir tyla.
- Kurgi tie visi lietuviai turėję čia 

susirinkti?
pati klausinėju gėlytės vystančios 

rankoje. 
O, vėjo gūsiai draiko žolę — neskubėk, 

lyg ramina—
"Mūsiškiai, išdygsta kaip grybai lietuja..- 

M&n taip, beslampinėjant tuščia gatve, 
radosi viens kitas.

Radosi ir daugiau. Pažįstamieji sveikina
si - kaž kas mane šaukia.

Henrikas Lošinskas pristato — , 
moterys LIETUVĖS nori pažinti 
mane arčiau. Kodėl? ...

Jos man atvirai sako: "Nesrašai mums, 
ir pasakoji širdimi. O Lietuvos mes 
išsiilgusios nuo senų laikų..?
Ir pažadėjau joms abiems, skaitan

čioms "Mūsų Lietuvą", gaivinti "paša-' 
komis" Lietuvos laisvosios laikų.

Susipažinome taip, netikėtai, gal nie
kada ir nebesusitiksime, bet, nuo 23 r 
rugpjūčio dienos, pasistengsiu bent sa
vaitgalio bėgyje vis paruošti vieną "pa
sakėlę", savo skaitytojoms. Mes, senoji 
karta, vistiek esame daug labiau artu
me, ypač išeivijoje, kaip tie, kuriems lie
tuvių kalba tėra arba "hobby", arba tik 
"apmuilinimui akių" priemonė.

"ALEKSANDRAS - GERASIS 
ŽMOGUS"

laukia lietuvių Savanorių talkos
"Mūsų Lietuva" savo 24-tame šių 

1989 metų numeryje perspausdino 
Vilkaviškio "Pergalės" laikraščio, o 
taip pat ir "Gimtojo Krašto" įdomų 
d-ro Vido Mickevičiaus ir Zones Siu- 
bėnės straipsnį apie 25 metus Amazo
nijos džiunglėse beveikiantį kun. d-rą

t

■ nn I Iinwnrrrt»!

I

Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitj.
Pats kun. d-râ' fféndoraitis, dabar 

lietuvių garsinamas kaip "Gerasis žmo- 
jus'"savo didingos labdarybės misiją 
pradėjo Afrikoje, Garsiojo d-ro, A. 
Schweitser'io draugystėje.

Tas retas lietuvis — "Gerasis žmo
gus" — dar daug kieno tarp lietuvių 
tinkamai neįvertintas, pastatė ir per 
20 metų išlaikė Brazilijos Guajarė Mi
rim Vyskupijai 150 lovų ligoninę, o 
dabar, kitoje Mamorė upės pakrantėje, 
dar vargingesnėje aplinkoje,Guayara 
Miriem Bolivijos miestelyje, baigia sta
tyti kitą ligoninę, užvardintą: "Padre 
Médico Bendoraitis Fund&ion".

// Ir vienoje ir kitoje ligoninėje, kun. 
d-rui Bendoraičiui, per 24 ištisus me
tus pasišventusiai talkininkavo Gailes
tingoji Seselė Marija Ksavera Sakénaité

Kitų lietuvių savanorių beveik kaip 
ir neatsirado, kai, tuo tarpž^ten talki
ninkavo dešimtimis įvairių kitų kraš
tų savanoriai, savanorės, ypsč iš Pran
cūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos atvy
kusių.

Dabar, besiartinant "Didžiosios L a b- 
daros" 25-mečiui ir kun. d-ro Bendo- 
raičio 70m-mečiui, tikrai būtų pras
minga ieškoti ir surasti Lotynų Ameri- 
koje ir plačioje mūsų tarpkontinėntėję 
išeivijoje,'o gal ir pačioje laisvėjančio
je Tėvynėje Lietuvoje bent vieną - 
kitą savanori — savanorę, kad ir trum
pam laikui.

KAS IEŠKO RANDA.

Šv. Kazimiero Asmeninė Parapija 
mielai pasitarnaus tame svarbiame 
paieškojime.

Adresas: Rua Juventus, 28 
Pque. da Moóca 
D3124 SÃO PAULO, SP. 
Tel. 273-0338

U2 LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAU
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETU*• 
VIŠKA KNYGA STOVI IR DULKA 
KIOSKU LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS.
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Šio "ML" numerio
NAUJOS ML-VOS KAINOS

L

Brazilijoj inflacija viršija 30% per 
mėnesį ir kainos kyla net daugiau kaip 
inflacija. Popieris, paštas ir spaudos dar
bas per porą mėnesių dvigubai pabran
go. Mes taip pat turime pakelti ML-vos 
kainas.

MUSŲ LIETUVOS atskiras numeris 
dabar kainuos NCz. 1,00, metinė prenu
merata NCz$.25,00, Garbės leidėjas 
NCz$.40,00, Garbės Prenumerata 
NCz$.50,00. Skelbimo skilties 1 cm. 
NCz.2,00.
KAIP KUN. MARTYNAS GAIDYS?

Informacija iš "Samadtano" ligoninės 
Campinas:

“Kun. Martynas jau 26 dienos UTĮ. 
Atrodo šiek tiek geriau: akimis duoda 
ženklą, kad atpažįsta žmones, nusišyp
so, net paspaudžia ranką. Tačiau deši
nysis šonas visas suparalyžuotas, negali 
kalbėti, kvėpuoja instrumentais... Dak
taras sako, kad vargiai iš ligoninės gy
vas išeis...“

KUN. GAVĖNAS Į PAJŪRĮ
Kun. Pr. Gavėnas išvyko j pajūrį.
— Ko? Žvejot?

i
— Ne. Gaudyt grynesnio oro; ir steng

damasis nors kiek atsigauti. Kardiologai, 
tiek Campinas, kiek São Paule, jau buvo 
numatę jį paguldyt ligoninė — pailsėt. 
Tačiau jis nepasidavė — pabėgo...

Tik kad pajūry pakilęs koks šiaures
nis vėjas jo nenupūstų...

Ar tik nesibaigia čia, pas mus, lietu
vių kunigų “gadynė“?

— Pašaukimą j kunigus tik Dievas 
duoda. Tad gal Dievas mato, jog jų ne
reikia, iš jų nėra lietuviams jokios nau
dos.

— Gal ir taip, deja. Juk kas dabar dar 
tais keliais likusiais lietuviais kunigais 
pasinaudoja?. (PG)

LANKOSI IŠ LIETUVOS
Praeitą savaitę iš Alytaus atvyko inž. 

JUOZAS EIDUKYNAS pas gimines 
Nataliją Ambrulevičienę ir šeimą V. Ze- 
iinoje. Praeitą šeštadienį su giminėm 
buvo linksmavakaryje “Noite Lituana' 
Sąjungoj, kur buvo viešai pasveikintas 
ir apdovanotas žyminiu.

parduodame!
automobiliams

LIPINĖLIUSĮ VĖLIAVĖLĖS l ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

GARBĖS LEIDĖJAS
ALGIRDAS SLIESORAITIS

Mielam ML-vos skaitytojui ir dosniam spaudos rėmėjui 
širdingai dėkojame. Jam ir visai šeimai linkime daug 
laimės, geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

Administracija

SVEČIAI IŠ ARGENTINOS 
t

Praeitą savaitgalį iš Argentinos Aria
na Rastauskaitė ir Alfredas Ruplėnas. 
Svečiai buvo atvykę pasitarimams apie 
Jaunimo kongresą. Turėjo kelis susirin
kimus su Brazilijos Jaunimo Sąjungos 
atstovais ir dalyvavo BLBfnės parengi
me “Noite Lituana“

Ariana Rastauskaitė buvo apsistojusi 
pas Bacevičius o Alfredas Ruplėnas pas 
Viktorą ir Angelinę Tatarūnus.

ORGANIZUOJASI KALĖDOJIMAS
“Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi“ — 

sako mūsų liaudies išmintis.
Visuose dalykuose yra svarbus anks

tyvas, aiškus planavimas, susitarimas.

Taip ir metiniame parapijos šeimų 
lankyme, namų šventinime, glaudesnių 
ryšių palaikyme yra būtinas planavimas, 
susitarimas.

To reikia, gal dėl pasikeitusio adreso, 
dėl laiko — patogaus ir šeimai ir kunigui, 
ir dėl paties kunigo.

Šv. Kazimiero Asmeninė Parapija
— ačiū Dievui — kol kas dar turi tris ku
nigus. Nė vienas jų neatsisakys šeimon 
atsilankyti, jei toji šeima j jį kreipsis, 
galimai iš anksto.

PORTUGUÊS LITUAĮĮO 
L ITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

Į “ML“ ankstyvesni atsišaukimą kalė
dojimo reikalu, atsiliepė apie dešimt šei
mų. Tačiau ką tai reiškia toje tariamoje- 
"100.000 lietuvių kolonijoje“ - San- 
paulyje?

Laisvėjančioje Lietuvoje atgimsta se
nai laukiama; Kalėdojimo prasminga 
tradicija.

Neleiskime, kad toji tradicija merdė
tų ir mirtų mūsų laisvoje Brazilijoje.

Žinoma — ir čia — kas supranta, su
pranta...

Svarbu irtas, kad besilankantis kuni
gas gali ir nori pasitarnauti šeimos dva
sios pakėlimui, ligonių bei senelių pa
guodai.

Tuo pačiu laiku, jis gali ir nori pasi
tarnauti “ML“ prenumeratoms, o taip 
pat ir Br. Liet. Bendruomenės bei Jau
nimo Sąjungos naujų narių verbavime.

Vienybėje glūdi mūsų galybė.
Už atidą dėkoja

Šv. Kazimiero Asmeninė Parapija
Rua Juventus, 28 — Pque.da Moóca 
03124 São Paulo, SP.
Tel. 573-0338 x

VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuostéjvideo cassette) 

■VII LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU šve-
MÜSU LIETUVOS PRENUMERATĄ nté 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip- 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V'tis j šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 

■ ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ. 28 - Mooca. Tel. 273-0338
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