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Vilna, capitâl da Lituânia: Gorbachev mistura-se à multidão que o esperava e argumenta a favor da permanência do pais na Í7 S

Gorbachev joga a sorte na Lituânü 
Visa Brazilijos spauda, net pirmuose puslapiuose, šiomis dienomis rašė apie Lietuvą ir jos norą tuoj atgauti nepriklausomybę 
Atrodo, kad tas mažas kraštas kelia didelią baimę mus globoiančiau meškai. IlJWfc. .. • . o ,a J Velioni iUbo m. išlaisvino ir Maskv

ry@ • • « • ® von sugrąžino persitvarkymo politiką
JLUiSSniãl į UUU JUOSIUS UIGÍUS pradedantis M. Gorbačiovas. Dr. A. Sa-

c ** ~~ charovas buvo išrinktas Sovietų Sąjun-
JAV žurnalas "Time" prieš Kalėdas 

paskelbia labiausiai pasižymėjusį pasi
baigiančių metų žmogų, kai pasaulis ruo
šiasi žengti j naujuosius metus, ši graži 
tradicija buvo pradėta 1927 m. amerikie
čių lakūnu Ch. Lindberghu, perskridu
siu Atlantą, Kartais žmogaus pėdsakai 
apima ilgesnį laikotarpį. Britų politiką 
VVinstoną ChurchilIį "Time" žurnalas, 
vadovaudamasis tokiais motyvais, 1949 
m. paskelbė žymiausiu penkiasdešimt
mečio žmogumi. Vilties ateičiai teikian
tis M. Gorbačiovas jau buvo paskelb
tas žymiausiu 1987 m. žmogumi, o 
1989 m. "Time" žurnalas jį pasirinko 
žymiausiuoju šio dešimtmečio žmogumi.

Tokiam sprendimui įtakos turėjo jo 
pradėtos reformos Sovietų Sąjungoje, 
prasiveržusios Lenkijon ir apėmusios 

visą Rytų Europą. Satelitinės Sovietų 
Sąjungos valstybės staiga atgavo teisę 
pačios tvarkyti savo gyvenimą laisvės ir 
demokratijos principais. Tokio staigaus 
ir greito pasikeitimo nesitikėjo net ir di 
džiausi optimistai.

Mirė Sacharovas
Savo bute Maskvoje gruodžio 14 d. 

mirė žymusis žmogaus teisių gynėjas fi
zikas dr. Andrejus Sacharovas, priklau
sęs sovietų vandenilio bombos kūrėjų 
gretoms, vėliau pasmerkęs masines žmo
gaus žudymo priemones. Už laisvės ir 
žmogaus teisių gynimą jam 1975 m. bu
vo paskirta Nobelio taikos premija, o L. 
Brežnevas 1980 m. jį izoliavo Gorkio 1 
mieste, pasipiktinęs viešu invazijos Af- 
ganistanan pasmerkimu.

gos liaudies deputatu ir reformuoto 
aukščiausiojo sovieto, nariu. Čia jis tęsė 
kovą už žmogaus teises, laisvę ir demo
kratiją. Paskutiniame posėdyje prieš 
mirtį kovojo už kompartijos monopo
lio panaikinimą ir kitų partijų įsileidi- 
dimą į politinį gyvenimą. D r. A. Sacha
rovą, sulaukusį 68 metų amžiaus, pri
gulusį ant sofos pailsėti, pakirto širdies 
smūgis.

Velionis pagerbtas valstybinėmis lai
dotuvėmis. Jo atidengtas karstas buvo 
išstatytas net keliose salėse. Su velioniu 
atsisveikino dešimtys tūkstančių gerbė
jų, kurių eilėse buvo ir pats M. Gorba
čiovas su premjeru N. Ryžkovu. Karstą 
puošė ir A. Solženicino gėlių vainikas, 
kaspine turėjęs kuklų įrašą: "Su meile 
Andrejui Dmitri jeviČiu i".
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Deputatų posėdžiai
Kompartijos monopolio panaikini

mas bei kitų partijų pripažinimas buvo 
svarstomas ir Sovietų Sąjungos liaudies 

Vilnius ir Maskva
M. Gorbačiovas kantriai sutiko įvy

kius Rytų Europoje, atnešusius didesnį 
ar mažesnį vietnių kompartijų bankro
tą, bet jam didžiausia problema tapo 
prievarta prisijungtų Baltijos respublikų deputatų posėdyje, kurį ankstesniu nu- 
laisvės siekiai.,Mat jie tiesiogiai liečia 
sovietinę kompartiją ir jos išsiugdytą 
komunistinę Sovietų Sąjungos imperiją. 
Du skaudus smūgiai prieš Kalėdas Mas
kvon atkeliavo iš Vilniaus. Lietuvos 
aukščiausioji taryba panaikino konsti
tucija užtikrintą kompartijos monopo
lį, o komunistų partijos kongresas ją at
skyrė nuo sovietinės kompartijos ir pa
skelbė savarankiška partija.

Aukščiausioji taryba 243:1 balsų san
tykiu patvirtino ir kitų partijų teisę įsi
jungti j politinį Lietuvos gyvenimą. Bal
suoti šiuo klausimu atsisakė 39 tarybos 
nariai. Atrodo, kompartijos monopolio 
atšaukimu buvo norėta įteisinti Lietu
vos persitvarkymo sąjūdį bei kitas jos 
nepriklausomybės siekiančias grupes.

Beveik revoliucija tapo Vilniuje su
šauktas vietinės komunistų partijos kon
gresas, paskelbęs pilną sprendimų laisvę. jįaudies deputatų ir aukščiausiojo sovie- 
Lietuvos kompartijai ir suteikęs jai ly
gias teises su Sovietų Sąjungos kompar
tija bei jos centru Mskvoje. Lig šiol res
publikinės partijos buvo laikomos tik 
centrinės sovietinės partijos skyriais, e- 
sančiais visiškoje Maskvos kontrolėje. 
Savarankiškai veikianti Lietuvos komu
nistų partija buvo patvirtinta 855:160 
balsų dauguma. Istorinis sprendimas 
betgi nebuvo padarytas vieningai. Prieš' 
jį balsavusi 160 partiečių mažuma ne- . 
sutiko su daugumos sprendimu. Jie nu
tarė nepripažinti Lietuvos komunistų 
partijos, save ir toliau laikydami sovieti
nės kompartijos skyriaus nariais. Lietu
vos komunistų partijos vadas Algirdas 
Brazauskas, susilaukęs M. Gorbačiovo 
priekaištų, teisinosi, kad tik tokiu būdu 
kompartija galės užsitikrinti vadovau- 
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tarimu pralenkė Lietuvos aukščiausioji 
taryba. Ji, matyt, norėjo pasinaudoti ir 
pačioje Maskvoje keliamu kitų partijų 
Įteisinimo klausimu. Deja, Maskvoje 
buvo susilaukta priešingų rezultatų. 
Liaudies deputatai, kurių didžiąją dalį 
sudaro kompartijos nariai, apgynė jos 
vientisumą ir atmetė kitų partijų įsilei
dimą valdžion 1.138.839 balsų santykii 
Balsaviman neįsijungė 56 deputatai. 
Paskutinė neužbaigta velionies dr. A. 
Sacharovo kova už kitų partijų pripaži
nimą buvo nesėkminga. Idėja betgi lie
ka gyva. Niekas nesitikėjo, kad jai pri
tars net 839 liaudies deputatai, kai iš 
viso Sovietų Sąjunga turi 2.250 liaudies 
deputatų. Tai už kitų partijų įsileidimą 
valdžion pasisakė daugiau kaip trečdalis 
visų liaudies deputatų. Šios idėjos šali
ninkai dabar pradeda galvoti apie opozi
cinės grupės sudarymą Sovietų Sąjungos 

to posėdžiuose.
Liaudies deputatai taipgi atmetė bal- 

tiečių reikalavimą paskelbti nelegaliu 
1939 m. Molotovo ir Ribbentropo pa
sirašytą paktą, pasibaigusį nepriklauso^ 
mų Baltijos respublikų prievartinių įjun
gimu į Sovietų Sąjungą. Balsavime ne
buvo gauta to pakto atšaukimui priva
lomo 50°/o balsų minimumo. Deputa
tams iš'Baltijos respublikų pavyko su
stabdyti konstitucijos priežiūros komi
teto sudarymą. Mat tas komitetas turė
jo spręsti konstitucijos pakeitimų atne
šamus nesutarimus ir, atrodo, buvo su
sietas su Vilniuje paskelbtu Lietuvos ko
munistų partijos pilnu savarankiškumu. 
Baltiečiai deputatai pasisakė prieš komi- 
teto sudarymą, nes jis pažeistų respubli
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kų teises M. Gorbačiovo persitvarkymo 
politikoje. \

Pasinaudodamas šia proga, drąsų žo
dį tarė advokatas Kazimieras Motieka, 
liaudies deputatas iš Lietuvos, reikalau
damas pradėti derybas su jos atstovais 
dėl Stalino padarytų nusikaltimų pašali
nimo ir nepriklausomybės grąžinimo 
Lietuvos valstybei. Pasak jo, Rumunija 
nuvertė diktatorių N. Ceausescu, o lie
tuviai tebeturi Maskvos diktatūtą. De
putatas Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininkas, priminė, kad Lietuvos 
aukščiausioji tav/ba jau turi nepriklau
somybės siekiantį komitetą.

Atsargi reakcija
Priekaištų dėl Lietuvos įvykių liaudies 

deputatų posėdžiuose Maskvoje susilau
kė jiems vadovavęs M. Gorbačiovas. Jis 
pasmerkė Lietuvos komunistų partijos 
vienybę skaidantį išsijungimą iš visos 
Sovietų Sąjungos kompartijos. Šiai pro
blemai išspręsti buvo sušauktas dvi die
nas trukęs sovietų kompartijos centro 
komiteto posėdis. M. Gorbačiovas pažė
rė priekaištų Lietuvos komunistų parti
jos vadui A. Brazauskui, bet centro ko
mitetas konkretaus sprendimo šiuo klau
simu nepadarė. Vyravo nuomonė, kad 
sprendimui reikia palaukti ramesnės 
nuotaikos. Priimta rezoliucija įpareigo
jo M. Gorbačiovą bei kitus sovietinės 
kompartijos vadus apsilankyti Lietuvo
je, susipažinti su jos komunistų pasirink
ta pozicija, o tada vėl sušaukti centro 
komiteto posėdį ir padaryti gerai išmąs
tytus pranešimus galutiniam sprendimui.

Lietuvos komunistų partijos kongre
so nutarimą remia masinės lietuvių de
monstracijos Vilniuje, Kaune, Marijam
polėje, Šiauliuose.. Jomis buvo sutikti 
iš centro komiteto posėdžio Maskvoje 
Vilniun-sugrįžę Lietuvos komunistai. 
Pasak A. Brazausko pranešimo užsienie
čiams žurnalistams, Lietuvos komunis
tų partija susilaukė staigaus politinio at
gimimo ir vėl atgavo anksčiau prarastą 
svorį.

Kraujas Rumunijoje
Išsilaisvinimo banga satelitinėse So-( 

vietų Sąjungos valstybėse be kraujo 
praliejimo nušlavė vietinių kompartijų 
vadus Lenkijoje, Vengrijoje, Čekoslova
kijoje, Bulgarijoje ir R. Vokietijoje. 
Kruvinos revoliucijos susilaukė tik Ru
munija, kurią dvidešimt ketverius me
tus geležinėse tirono rankose
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Ceausescus su žmona Elena ir kitais šei
moj nariais bei giminėmis. Kai Rytų 
Europoje viena po kitos griuvo komu
nistinės vyriausybės, kietasis rumunų 
kompartijos vadas N. Ceausescus atme
tė reformas ne tik R. Europoje, bet ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Jam pašalin
ti prireikė kraują praliejusios revoliuci
jos.

Ji prasidėjo vengrų daugumą turinčia
me Timisoaros mieste prie Jugoslavijos 
ir Vengrijos sienos, kai N. Ceausescus 
buvo išvykęs j Iraną. Jo žmona Elena 
Timisoaron pasiuntė parašiutininkus, 
žiauriai susidorojusius su nerimstan
čiais vengrais, Revoliucija persimetė į 
Bukareštą, kur kariuomenės dalinius, 
supykęs ant jam neleidusios kalbėti mi
nios, pasiuntė pats N. Ceausescus. Ka
riuomenė greit perėjo revoliucijai vado
vaujančio Išsilaisvinimo fronto pusėn. 
Karinis tribunolas pagautam N. Ceauses- 
cui ir jo žmonai Elenai už masines gyven
tojų žudynes, jų persekiojimą ir valsty
binio turto grobstymą paskyrė mirties 
bausmes. Jie buvo sušaudyti ir vaizda
juostės pagalba parodyti televizijos.Tik 
tada sumažėjo viltį praradusių saugu
miečių prieš karius ir civilius sukilėlius 
nukreipti puolimai. Laikiniu Rumunijos 
prezidentu Išsilaisvinimo frontas pasirin
ko loną lliescų, buvusį rumunų kompar
tijos politbiuro natį, 1971 m. pašalintą^ 
diktatoriaus N. Ceausescaus. Galutinė 
sprendimas bus padarytas sekančiais me
tais įvyksiančiais demokratiniais rinki- < 
mais.

Invazija Panamoje
Panamos diktatorių gen. M. Noriegą 

iš valdžios pašalino JAV prez. G. Bu- 
sho pradėta invazija, kuriai buvo pa
naudoti bazėje esantys amerikiečiai 
kariai ir iš JAV atsiųsti papildomi dali
niai. Prez. G. Bushas seniai reikalavo 
Panamos prezidento rinkimų rezulta
tus atmetusio gen. M. Noriegos pašali
nimo. Jis yra buvęs JAV ČIA žvalgy
bos agentas, įsivėlęs į narkotikų tieki
mą Floridon, kur jo laukia teismas. 
Pradžioje qen. M. Norieqai buvo sudary 
ta proga išvengti teismo, jeigu jis atsi
sakys diktatūros Panamoje ir savano
riškai išvyks užsienin.

Gen. M. Noriega, sustabdęs Panamos 
posūkį demokratijon, pradėjo nesiskai-

*' ■ *■
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tyti su amerikiečiais. Jo vyrai nušovė 
Panamos bazėje esančių marinų kari
ninką, o įsidrąsinęs gen. M. Noriega pa
skelbė karo stovį Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. Tada ir buvo pradėta in
vazija Panamon, turėjusi tikslą suimti 
ir teismui Floridon atgabenti gen. M. 
Noriegą, grąžinti demokratiją Panamai. 
Prezidentu buvo prisaikdintas demo
kratiniu būdu rinkimus laimėjęs G. En- 
dara su viceprezidentais R. A. Caldero- 
nu ir G. Fordu. Nuo diktatoriaus gen. 
M. Noriegos jie slapstėsi Vatikano nun
ciatūroje.

JAV kariai ilgai ieškojo gen.'M. Norie
gos, kovodami su jo specialaus dalinio 
civiliškai apsirengusiais vyrais. Už gen. 
M. Noriegos išdavimą netgi buvo paža
dėtas milijonas dolerių. Pagaliau jis bu
vo aptiktas Vatikano nunciatūroje, ten' 
pasiprašęs politinės globos, kurią prieš 
tai nunciatūra buvo suteikusi nuo jo 
pasislėpusiam demokratiniam prez. G. 
Endarai ir jo viceprezidentams. Gen. M. 
Noriegos išdavimo dabar reikalauja 
JAV ir Panamos vyriausybės, o jis 
dangstosi diplomatine Vatikano globa. 
Ieškoma Panamai ir Vatikanui priimti
no sprendimo.

V. Kst.

Vll-tas LIETUVOS GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1990 gegužės 20-24 Kaunas, Lietuva

Atkūrus Lietuvos gydytojų sąjungą 
VI-jame Lietuvos gydytojų suvažiavi
me, svarbiausiu šios sąjungos tikslu lie
ka Lietuvos sveikatos apsaugos per

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ

tvarka medicinos mokslo pasiekimų 
pagrindais. Siekiant šio tikslo, būtina 
ne tik aptarti bendruosius nacionalinės 
sveikatos apsaugos koncepcijos klausi
mus, bet ir išnagrinėti specialias moksli
nes ir technines medicinines problemas, 
sudarančias realiai funkcionuojančios 
sveikatos apsaugos sistemos pagrindą. 
Šios problemos ir bus detaliai aptartos 
VI I-tame Lietuvos gydytojų suvažiavi
me, kuris įvyks 1990 metų gegužės 
20 - 24 dienomis Kaune. Bendrieji 
klausimai bus nagrinėjami plenariniuo
se posėdžiuose, o šiuolaikinės*moksli
nės ir praktinės problemos — sekciji
niuose posėdžiuose.

Lietuvių kalba bus oficiali suvažiavi
mo kalba.

Suvažiavimo metu organizuojama 
socialinė programa. Bus galima aplan
kyti ne tik Kauno įžymybes ir muzie
jus, bet ir Vilnių, Trakus, Klaipėdą, Pa
langą, Rumšiškes bei kitas Jus dominan
čias vietas. Atskira programa numato
ma suvažiavimo dalyvius lydintiems as
menims.

Tolimesnė informacija bus siunčia
ma visiems pageidavusiems dalyvauti 
VII-tame Lietuvos gydytojų suvažiavi
me. •

Laukiame Jūsų Kaune 1990 gegužyje.
Algimantas Marcinkevičius 
Lietuvos gydytojų sąjungos 

Prezidentas

Zigmantas V. Satkevičius 
Vll-tojo Lietuvos gydytojų' 
suvažiavimo Pirmininkas

As pessoas interessadas em convidar 
os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada, 
paraa maiores informações podem falar 

"com a secretária do Jornal “Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca. 
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

marajó 1988 HAMILTON 
AUTO PEÇAS LTDA.

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100

VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuostė^video cassette) 

” VIIILIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ive- 
nté 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis i šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338
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PLJ KONGRESO RUOŠA STIPRĖJA
Sausio 7 — 12 d. Lituanikoje vyko * 

IV Pietų Amerikos jaunimo suvažiavi
mas apspręsti bendrus VII Pasaulio-lie-
tuvių jaunimo kongreso reikalus, nes 
iki šio sąskrydžio teliko dveji metai. 
Dalis dienos skirta ir bendrom temom, 
kurios ugdytų dalyvių lietuvišką sąmo
nę ir nuojautą apie įvykius Lietuvoje.

Suvažiavimą rengė BLJ sąjungos val
dyba, Lituanikoje vadovaujama Klari- 
sės Bacevičiūtės ir kasdien iš miesto at
vykstančio Mariaus Jurgio Šimkūno. 
Lituanikoje vias penkias dienas buvo 
43 svečiai iš Argentinos, kurių dalis at
vyko kaip atostogautojai,, o apie 20 
jaunimo įsijungė į suvažiavimo progra
mą. Urugvajų atstovavo du ULJS na
riai, Brazilijos nuolat dalyvavo apie as
tuoni, o vakarais atvykdavo daugiau. 
Iš kitų šalių buvo Pasaulio LJS pirm. 
Alvydas Saplys iš Kanados ir iš Domini
konų Respublikos kilęs lietuvis, dabar 
studijuojantis V. Vokietijoje. Iš vyres
nių buvo Argentinos PLJK finansų ko
miteto pirm. Alfredas Ruplėnas ir kun. 
A. Saulaitis iš Čikagos.

Dalyvių maitinimu rūpinosi kun. 
Juozas Šeškevičius su talka, ir be sve
čių namo dalyviai buvo apgyvendinti 
keliuose vasarnamiuose. Oras buvo lie
tingas, tačiau paskutiniąją dieną buvo 
laiko prie baseino atsikvėpti.

Vienas pagrindinių suvažiavimo nuo
sprendžių buvo išrinkti VII PLJ koor
dinatorę — pirmininkę, Arianą Rastaus- 
kaitę, kuri savo pareigas ALJS valdybo
je tuo pačiu perleido Silvijai Ruplėnai- 
tei.

Rytinė suvažiavimo eigos dalis suko
si apie įvykius Lietuvoje. Simpoziumo 
būdu pristatytos temos: Lietuvių tau- ■ 
tinęs organizacijos ir perestroika, Jau--* 
nimo sąjungų nusiteikimas naujos Pie
tų Amerikos politinės padėties atžvil
giu, Lietuvių kultūros iniciacija ir tęsti
numas, Ryšių sutvirtinimas tarp jauni
mo, Ryšiai tarp jaunimo sąjungų ir 
kraštų bendruomenių valdybų, Nelietu
vių kilmės jaunuolių priėmimas į lietu-

MŪSŲ LIETUVA
IIIIĮIIIilIlIlIĮlĮU...- ■

upę į Montevideo, kongresistai apžiūrės 
miestą, dalyvaus talentų vakare ir kitose 
programose..Dar nėra galutinai nuspręs
ta, ar Naujųjų Metų sutikimas įvyks 
Montevidėjuje ar Sanpaulyje.

Brazilijoje PLJK stovykla tęsis nuo 
1992 sausio ligi 7 d., su kongreso užda
rymo švente sausio 8. Manoma, kad bus 
kultūrinis renginys SP lietuvių visuome
nei sausio 4 ir Mišios su gegužine visiems
svečiams stovykloje sausio 5 d.

Suvažiavimo dalyviai smulkiai aptarė 
registracijos anketą, nes kongreso atsto
vai, dalyviai ir svečiai savo planus turės 
įteikti pusmetį prieš atvykimą į Pietų 
Ameriką. Kraštų rinktų atstovų ruošos 
vadovėlis bus paruoštas PLJS valdybos 
žinioje, pasitarus su PLJK komitetais P. 
Amerikoje. Kongresui įvairiais būdais tal
kins P LB sudarytas Talkos komitetas 
su pirm. Vytautu Kamantų (JAV), įskai
tant ir lėšų telkimo vajus.

Suvažiavimo vakarinės programos bu
vo įvairios: Lietuvių kalėdiniai ir Naujųjų 
Metų papročiai, Susitelkimo vakaras su 
Mišiomis, uždavinių vakaras, laužas, ta
lentų programa.

Dėmesio nemažai skirta jaunimo orga
nizacijoms Lietuvoje, kad P. Amerikos 
jaunimas susirašinėtų su jaunimu Lietuvo
je. Rūpintasi ir "Mūsų Lietuvos" pusla
piuose tyrinėti BLB-BLJS ryšiai. Suvažia
vimo sekretoriatas po kiekvieno posėdžio 
pristatė išryškėjusius siūlymus, kurie bu
vo paversti (atskirai spausdinamais) nuta
rimais.

1991 metų V P. Amerikos Liet, jau
nimo suvažiavimas įvyks Argentinoje, 
ir tokius suvažiavimus manoma karto
ti kas dvejus metus.

Pasinaudodami proga, kad ir PLJS 
pirm. Alvydas Saplys ir iš V. Vokieti
jos atvykęs, iš Domininkonų Respubli
kos kilęs Alsin Gromošauskas yra skau
tai vyčiai, kaip ir kun. Saulaitis, iš SP. 
atvažiavo dar 5 skautai vyčiai trumpam 
lauželiui Lituanikoje, kurio metu para
šė sveikinimą Lietuvos skautams vy
čiams ir padainavo skautų vyčių tradici
nę dainą.
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Gerbiamas tautieti ir kolega, 
naujam gyvenimui pakilusi Lietuva buria 
plačiame pasauly pasklidusius savo vai
kus. Visiems tapo aišku, kad yra tik viena 
Tėvyne, vieninga tautos istorija, literatū
ra, menas. Mes džiaugiamės, kad didelę 
pagalbą savo tautai šiandien pradeda 
teikti mokslininkai, biznesmenai, meni
ninkai, žurnalistai. Susirūpinome savo 
archyvais, išblaškytomis meno vertybė
mis, leidiniais. Vienas po kito už apva
laus stalo sėda įvairių profesijų ir įvairių 
įsitikinimų tautiečiai.

Lietuvos žurnalistų sąjunga, šių metų 
sausio mėnesį atsikūrusi kaip savarankiš
ka ir kūrybinė organizacija ir laikanti 
save Lietuvos respublikos metų Žurna
listų sąjungos tradicijų natūralia paveldė
toja, mano, kad, atėjo laikas už tokio 
stalo susėsti ir pasaulio lietuviams - žur
nalistams. Nutarta 1990 metų birželio 
pabaigoje — liepos pradžioje sušaukti 
pasaulio lietuvių —žurnalistų Forumą. 
Jis turėtų įvykti amžinojoje mūsų sosti
nėje Vilniuje vienu metu su garsiąja Lie
tuvos dainų ir šokių švente.

Lietuvos žurnalistų sąjunga Forumo 
svečiams apmokėtų 12-14 dėenų pilną 
išlaikymą bei kitas Užlaidas.

Mes būtume labai dėkingi, jeigu Šį 
mūsų sumanymą pagarsintumėte lietu
viškoje spaudoje bei atsiųstumėt savo 
pasiūlymus, pageidavimus, taipogi pra
neštumėt apie savo arba pažįstamų žur
nalistų norą dalyvauti Forume.

Išanalizavę pasiūlymus, suplanuosi
me Forumo dienotvarkę pranešime, ka
da Jūsų lauksime Lietuvoje.

Kuo greičiau Jūs atsiliepsite — tuo 
įdomesnis ir turiningesnis bus mūsų su
sitikimas.

Su pagarba
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas

Domas ŠNIUKAS

viską veiklą, Lietuvių kalbos ugdymas, 
Mišrios šeimos ir jų dalyvavimas lietuviš
kame gyvenime. Prelegentų tarpe buvo 
PLJS pirm. A. Saplys, iš SP atvykęs 
inž. Jonas Silickas (mišrių šeimų ir ne
lietuvių klausimu).Daugumas praneši
mų buvo paruošti raštu ir pateks į 
spaudą.

Popietinė dalis skirta praktiškiems 
nutarimams apie PLJK, kurio ilgis buvo 
sutrumpintas keletą dienų. 1991 m. 
gruodžio mėn. 19 d. pradžia su susipažk 
žinimo vakaru Buenos Aires, prie kurių 
tęsis studijų dienos nuo 20 iki 26 d. su 
posėdžių pertrauka lietuviškoms kū- 
čioms ir Kalėdoms. Perplau kę La Platos



m.1:2(218-9) 1990. Mg

Rwsy žinios
ESPERANTO KALBA LIETUVOJE

"Sveikintinas Jūsų pasiryžimas išleis
ti šv. Kazimiero gyvenimą esperanto 
kalboje", rašo iš Rudaminos, Lazdijų 
rajono, kun. Valerijus Rudzinskas. "Ar 
Jūs esate esperantininkas? ... Aš asmeniš
kai šią kalbą moku gerai. 1983 m. Vals
tybiniame Tartu universitete (Estijoje) 
pas prof. P. Ariste išlaikiau aukštųjų es
peranto kalbps kursų egzaminą, nuo 
1984 m. esu Tarptautinės Esperantinin
kų Katalikų Sąjungos atstovu Lietuvai, 
o nuo šių (1989) metų gruodžio mėnesic 
tikriausiai teks darbuotis atsikūrusioje . 
Lietuvos Esperantininkų Sąjungoje ir 
ten vadovauti katalikiškajai sekcijai".

Ir priduria: "Be abejo, manau, kad 
yra visa eilė galimybių esperanto kalbo
je garsinti mūsų Tėvynę Lietuvą. Tą 
mes ir turime daryti..."

SKAUTIŠKOS KOČIOS
"Palangos" skautai paruošė skautiš

kas šeimos Kūčias, šiemet jau 13 metų 
iš eilės, šv. Kazimiero parapijos salėj.

Prieš tai koplyčioj Mišias atnašavo 
kun. Pr. Gavėnas; o prie Kūčių stalo 
mintis ir maldas pravedė pas kantininkas 
Jurgis Prokopas, pasinaudodamas kny
gele "Feliz eterno Natai". Visi dalinosi 
plotkele ir vaišinosi gausia vakariene.

Praėjo gražiai, jautriai ir kultūringai 
. ir antroji, pramoginė, dalis. Skaučių
chorelis pagiedojo "Tyliąją naktį", 
"Gul ant šieno", "Piemenėliams", i
paukštytės ir vilkiukai sugiedojo "Kalė
dų naktis", Adriana Bendoraitytė-Ma- 
chado padeklamavo "Kalėdų sapną".

Įspūdinga buvo vaikučių eisena-proce- 
sija pagarbinti Kūdikėlį. Labai kultūrin
gai ir pedagogiškai Kalėdų senelis' apdova
nojo "gerus vaikučius". Linksmai, ir jun
giančiai šeimas, vyko "amigo secreto"
dovanų pasidalinimas. Vakaras prabėgo 
tikrai šventiškoj, linksmoj, šeimyniškoj 
nuotaikoj. Ir ypač mažiesiems ką nors 
gera paliko.

Dalyvavo apie 90 žmonių.
Ir skautai savo pranešime prideda:

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA 

EM 1990, no dia 24 de junho,Voaremos rumo a LITUÂNIA paša ver

FESTIVAL DE DANÇAS E CANÇÕES 
(realizado a cada 5 anos) 

e na mesma ocasião visitaremos os parentes.

/ Informações: CETEMAR — Turismo e Passagens Ltda.
Fone:Dr. Vignola 258-5955

Aleksandras Boguslauskas 241-2831

MUSŲ LIETUVA
a

"Dėkojame kunigams saleziečiams už 
salę".

'Sekdami didelio lietuvių bičiulio, 
Dom Luciano, pavyzdžiu, norėtum sa
kyti: "Mes jums turim dėkoti už tokį 
šventišką ir kultūringa vakarą". (KPG)

PAGYVĖJO KOLONIJA ,
Su praėjusių metų pabaiga mūsų ko

lonija lyg iš miego nubudo, sukruto --1 
nejučiomis buvo pritraukti prie kultūri
nio meno ir mūsų tradicinių švenčių. 
Daug kas pasigėrėjo senomis lietuvių 
liaudies dainomis atvežtomis iš.Lietu
vos Vilniaus Universiteto Ansamblio.

Kolonijos spaudoje pasirodė straips
nių, kurie privertė tautiečius susidomė
ti kolonijos užkulisiais, buvo išpirktos 
visos "Mūsų Lietuvos" laidos. Ir visas 
tas tik išėjo j gerą, ne taip, kaip kurie 
manė, kad tokie dalykai tik kirši ja 
žmones.

Kūčių vakaras. Su paplotėle vakarie
nė. Piemenėlių Mišios su procesija, ku
rioje visuomet tenka matyti du mums 
pažįstamus (Tomą ir Paulių) Šv. Mišių 
patarnautojus. Tai patys jauniausieji tė
vų išauginti brangūs vaikai/

Naujų 1990 metų sutikimas. Kaip 
kas išmanė juos sulaukė, jais pasidžiau
gė: vieni namuose, kiti salėse pilnais 
įvairių gėrybių, stalais ir šampano bon- 
komis."Laimingų Metų." — šaukė ir lin
kėjo vieni kitiems. Po to savaitė buvo 
rami, bet lietaus dienos pasidarė įkyrios 
kiekvienam iš naujo pradėjusiam metus.

Ypač buvo iškilmingas Trijų Valdovų 
sekmadienis. Susirinko bažnyčion iš jvai-
rių Pietų Amerikos kraštų jaunimas ruo
šiamam lietuvių jaunimo suvažiavimui. 
Reik pagirti parapijos chorą, kuris taip 
puikiai išpildė giesmes sukeldamas ypa
tingą šventišką nuotaiką. Choro dirigen 
tui, matyti, reikėjo padėti daug darbo 
ir brangaus laiko.

Nėra abejonės, kad su kun. Saulaičio
atvykimu pavyks čia rengiamas Pietų 
Amerikos jaunimo suvažiavimas. Galima 
bus ir lietuviškai susikalbėti su jaunuo
liais atvykusiais iš svetimų kraštų. Gaila, 
kad tik trumpam laikui turėsime taip čja 
reikalingą jaunimo vadovą. Sėkmės jam 
Lituanikos Sodyboje. Vyturys

IŠ LIETUVOS

Sveiki brangus Tautiečiai
Visai nesenai aš gavau Jūsų bendrijas 

adresą ir nusprendžiau Jums parašyti. 
Kaip Jūs puikiai žinote dabar Lietuva 
atgimsta ir žmogui gyvenančiam pas 
mus lengviau suprasti, kad dalis jo tau
tos yra tikimo atplėšta ir gyvena ne Lie
tuvoje.Puikiai suprantu, kad daugelis 
iš Jūsų norėtų atvykti į Lietuvą, bet 
kam neleidžia vienos ar kitos aplinky
bės. Tikriausiai Jūs visi domitės savo 
gimtąja žeme, — ar kai kam ji Tėvų že
mė — manyčiau malonu Jums būtų pa
matyti savo gimtojo miesto ar kaimo 
vaizdus.

Aš galėčiau Jums padėti. Priemonė 
— Fotoreportažas. Tai užsakyta spalvo
tų nuotraukų serija, apie vieną ar kitą 
miestą, ar kiamą, gimines gyvenančias 
Lietuvoje, ar kita tema.

Labai prašyčiau Jūsų Lietuvių Ben
druomenės tarpe paskelbti šį mano pa
siūlymą. Mano nuomone, šia paslauga 
pasinaudoti, norinčių jų tikrai atsirastų. 
Dėt atlyginimo mes susitartume asme
niškai. Galiu pasakyti tik tiek kad tai 
nėra labai brangu. Greičiau, net pigu, 
nes pagal kiekvieną užsakymą tenka 
suktis po visą Lietuvą, apytiksliai už 
nuotrauką netoli 1 dolerio, o jei reika
lingas antras egzempliorius, tai už jį 
tik 1/2 dolerio.

Norintys gauti "Fotoreportažą" tu
rėtų mano adresu atsiųsti smulkų temos 
kuri turėtų atspindėti nuotraukoje apra
šymą (vietovių, kaimų, giminių tikslius 
adresus, miestų vietoves ir 1.1.) Naudo
jantis mūsų paslauga nemokamai gauna 
5 Vilniaus nuotraukas pasirinktinai:

1. A re h i katedra
2. Gedimino pilis
3. Trijų kryžių’ kalnas
4. Šy. Petro ir šv. Povilo bažnyčia
5. Šv. Onos bažnyčia
6. Aušros Vartų
7. Senasis Vilnius /
8. Senasis Vilnius H
9. Senasis Vilnius III

10. Vilniaus Panorama

Taip pat į Jūsų bendruomeną turiu 
dar vieną pasiūlymą. Gal iš tautiečių 
tarpo kas nors norėtų susirašinėti su lie
tuviais gyvenančiais Lietuvoje. Aš galė
čiau surasti jums draugų pagal interesus, 
amžių ir 1.1.

Tikiuosi, kad mano pasiūlymai sudo
mins Jus.

Su pagarba Mindaugas Žižys
P. S. Laiškus galite rašyti anglų kalba 

Mano adresas:
Lithuania SSR
Panevėžys 235308
Ramygalos 61-9 
Mindaugas Žižys



JAUNIMO PRANEŠIMAS 
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Mes, jaunimo atstovai, susirinkę IV 
PALJ Suvažiavime, norime pareikšti < 
mūsų nusistatymą stipriai ir prasmin-
gai dirbti ruošiant VII PLJK, kad kartu 
su kiekvieno krašto lietuviais būtume 
taip pat Lietuvos atgimimo dalys.

Vykdydami VI PLJK Pietų Ameri
kos veiklos projektą, per 5 dienas (06- 
14/01/90) susirinkę Lituanikoje, Brazi
lijoje, diskutavome apie Lietuvos dabar
tinę padėtį, kiekvieno krašto politinę 
situaciją, kultūros projektus, santykius 
tarp mūsų kraštų, santykius tarp LJS 
ir LB-nės ir mišrių šeimų klausimą.

Žiūrint į lietuvių kalbos būtinumą 
išsilaikyti lietuviais, norime pabrėžti 
Vasario 16 Gimnazijos svarbą Pietų 
Amerikai išlaikyti gyvą mūsų lietuvišką 
dvasią.

Taip pat, kiekvieną dieną vyko posė
džiai ruošiant VII PLJK. Ten buvo ap
svarstyta kongreso bendra programa, 
ir po to, kiekvieno krašto pareigos, bū
tent: Argentinoje — Studijų dienos, 
Urugvajuje — kultūrinės dienos, Brazili
joje — stovykla.

Sveikiname visus, laukdami susitikti 
per VII PLJK.

1990.1.14 São Paulo 

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
ML-vos redakcijos ir klebonijos stalą 

užplūdo kalėdiniai sveikinimai. Iš arti 
ir toli (kai kurie, iš Lietuvos, mus pasie-
kė tik po Naujųjų Metų), kai kurie su 
kalėdinio pobūdžio atvirukais (ar net ir 
su plotkele), kiti su bereikšmiais vaiz
deliais ir bendrais išsireiškimais. Bet vi
sur brangus nors prisiminimas krikščio
niui taip svarbios šventės proga. Čia vie
nas kitas:

SĄJŪDIS BLB-nei: SU ŠVENTOM 
KALĖDOM. Tegul Kalėdinė geros va
lios Dvasia 1990 metais pripildo visų 
mūsų širdis viltimi, meile ir teisingumu. 
— Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo Taryba

Radio ALVORADA de Londrina, 
Paraná

Arcebispo de Campo Grande 
Kun. Kazys Bėkšta, SD, iš Manaus:

a^aassssszasasisssKMaaaHasasaa^^

"Teatneš Naujieji Metai naujų vilčių 
ir... Nepriklausomybę mūsų gimtajai 
Žemei.

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga —
Vilnius

Draugija “Alma Latina" - Vilnius
“Su dėkingumu ir meile“ —.Vysk. A. 

Vaičius, Telšiai 
Ir daugybė kitų.

Bet kas brangiausia, tai
K A L É D, I N É DOVANA

Rašo iš Putnamo, JAV, Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserys:

“Prašydamos Jums nuolatinės Dievo 
globos ir palaimos, aukojame Šv. MI
ŠIŲ NOVENĄ, kuri bus laikoma mūsų 
koplyčioje, pradedant pirmąja Kalėdų 
diena.

Tai mūsų KALĖDINĖ D 0- 
V A N A“.

Ačiū, Seselės.
Aš tai nerandu kitos, gražesnės, Kalė

dinės dovanos. -(KPG)

KOMUNIKATAS
Vyt. Bacevičiui, ML direktoriui 
Inž.Gražv. Bačeliui, BLB-nės p-kui 
Marcelui Šapolai, BLJS-gos p^kui 
Dr. Ant. Siauliui, BLB-nės T. P-kui
Bendrabroliams

BRAZILIJOJ 
■NEBUVO KALĖDŲ

Lietuvoj, po tiek metų, šiemet buvo 
pirmą kart viešai ir oficialiai švenčiamos 
Kalėdos.

O tuo tarpu Brazilijoj — São Paulo lie-
tuvių kolonijoj bei lietuvių visuomenėj
- KALĖDŲ NEBUVO.

— Nors šen bei ten šeimose (ar vienoj 
kitoj organizacijoj) buvo minimos Kūčios 
laužant ir plotkelę;

— nors V. Zelinos bažnyčioj buvo Ka
lėdų nakties ir dienos Mišios, su kalėdi
nėm giesmėm;

— nors žmonės per kalėdinius atviru
kus bei spausdami vieni kitiems rankas 
sveikinosi su “Linksmom šventom Kalė
dom“,

iš visuomeninio taško žvelgiant, LIE
TUVIŲ KOLONIJOJ NEBUVO KALĖ
DŲ. ,

Juk Kalėdos yra DIEVO TAPIMAS
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ŽMOGUMI, DIEVO PRISISTATYMAS
MOŠŲ BROLIU - taigi ŠEIMOS, MEI
LĖS ŠVENTĖ. Dievo meilės žmogui ir 
žmogaus meilės Dievui — per artimą, 
per brolį.

0 jei mūsų, kad ir tokia mažytė, ko
lonija yra suskilusi, nesugyvena, vieni į 
kitus šnairuoja, nesuranda ATLAIDU
MO ir VIENYBĖS - joje nėra vietos 
Kristui gimti. Turi negimti “tarp mūsų“, 
o bėgti “nuo mūsų“...

Man, asmeniai, šios buvo liūdniausios 
mano gyvenime Kalėdos.

Ir didelis nusivylimas. Tikėjausi — ir 
stengiausi — nors Kalėdoms sutaikyti 
susipešusias puses. Bet nei kaip klebo
nas neįstengiau. Tad ir kilo nusistaty
mas:

— atsistatydinu iš betkokių BLB-nės 
valdybos pareigų;

— prašysiu savo viršininkų mane at
leisti ir nuo klebono pareigų.

Kadangi čia “kunigai nieko neveikia“ 
ir “neturi ką veikt“ (kalbu tik apie sa
ve), ieškosiu “darbo“ kitur. Juk, pav. 
Lietuvoj, vien tik Žemaitijoj, 73 parapi
jos be kunigo. O ir salezietiška veikla 
Lietuvoj turi atgimti: jaunimas, spauda, 
mokyklos, organizacijos... Taigi...

Kun. Pranas Gavėnas
> y

PAIEŠKOMI
Jurevičiaus Felikso vaikai, kurių bu

vo 3. Tėvas išvyko į Braziliją apie 1930 
m. iš Lietuvos, Kaišiadorių apskr., Žas'- 
lių valsčiaus, Andosų k.

Ieško Jurevičiūtė-Vrubliauskienė Ze- 
nė, Zenono duktė. Rašyti:

USSR - Lithuania
Vilnius 232010
Musininkų g-vė 12, bt. 67
Z. Vrubliauskienė

Ona Sadauskaitė-Vibrentienė, iš Ar
gentinos, Buenos Aires, Mariano Acos
ta, 1.111 - 1407 Cap. Fed. (Telef. 
613.5991), ieško šių asmenų: . 
MILAŠAUSKAITĖ: Ona - Adelė ir 
Magdalena, apie 70-75 metų amžiaus, 
gimę Jezno — Birštonas, Ciponų kaime. 
Tėvas buvo Simonas Milaašauskas.

už A. A. ALFONSĄ POPELĮ 
30-tos dienos proga bus sausio 22 d., 
19,30 vai. šv. Kazimiero parapijos ko
plyčioj.

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

Rua SOLON 1062— Bom Retiro- Tel, 223-2333 . , |

ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.: 914-4950 SÃO PAULO
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MUSŲ
Šventė "juventus" klube

Didžiojoj atletinio klubo JUVEN
TUS salėj, talpinančioj 4500 asmenų, 
sausio 13 dieną, šeštadienį, ruošiama 
tam tikra sueiga, kurią vadina "Tarde 
de louvor". Tai giesmės, maldos, muzi
ka, paskaitos, susimąstymas, pamokan
čio turinio sceninis vaizdelis... Numa
tyta nuo 13 iki 20 valandos, užbaigiant 
Mišiomis.

Tą "Tarde de louvor" organizuoja 
São Paulo Charizmatinio Katalikų Atsi
naujinimo sąjūdis kartu su "Boa Nova" 
draugija (kuri turi, tarp kita ko, savo 
laikraštį ir šeštadieninę programą Ra
dio Tupi radijuj). Turi šio sąjūdžio dali
nes grupes visam São Paulo mieste; jų 
tarpe daug jaunimo.

Sia sueiga "Tarde de louvor" jie nori 
itin priminti ir pabrėžti kun. Prano 
Gavėno salezietiško gyvenimo auksinį 
jubiltejų ir 40-metj>kunigystės. Ir ruošia 
JUVENTUS klubo patalpose, kadangi 
kun. Gavėnas yra ir šio klubo kapelio
nas. Numato sutelkti nemažiau, kaip 
3000 dalyvių, iš visų São.Paulo didmies
čio kampų.

Taigi, sausio 13-tą, šeštadienį, klube 
JUVENTUS (rua Juventus arba, dar se
noviškai Juatindiba), 13 vai. prasideda 
TARDE DE LOUVOR, o 18 vai. MI
ŠIOS. įėjimas į klubą laisvas; bus tam 
.skirtų asmenų, kurie priims ir nurodys
kelią.

PS. Žinutė buvo paduota laiku, tik, 
dėl techninių preižasčių laikraščiui neiš
ėjus, liko tik "kronikai".

BR. LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
RĖMĖJAI

agosto -- rugpjūčio mėn. 1989 m.
Eduardo Pažėra Jr. NCz. 10,00
Skautai NCz. 30,00
p. Lucija Butrimavičienė 
įteikė vakarinės mokyklos
mokinių mokestį NCz, 100,00
outubro - spalio mėn, 1989 m.

įteikė vakarinės mokyklos'
mokinių mokestį. NCz. 95,00
Vytautas Vosylius už
1990 m. ir Pasaulio Lietuvį NCz. 15,00 
Hendrikas Guzi kaus kas NCz. 10,00
Nilza Guzikauskas NCz. 10,00
novembro — lapkričio mėn. 1989 m. .
p. Lucija Butrimavičienė 
įtei kė va karinės mo ky klos
mokinių mokestį NCz.150,00
Dezembro — gruodžio mėn. 1989 m.
p. Lucija Butrimavičienė 
įteikė vakarinės mokyklos 
mokinių mokestį 
Asta Braslauskienė 
Magdalena Vinkšnaitienė 
Nijolė Žalkauskienė 
Eduardas Vin kšnaitis

NCz.110,00
NCz. 50,00
NCz. 50,00
NCz. 50,00
NCz. 50,00

Apolonia Baltaduonienė
iš viso

_NCz^.50.Q0„-
NCz.780,00

Br. Lietuvių Bendruomenės iždininkas 
conta 101.076-0 Unibanco 
V. Zelina — Av. Zelina

BR. LIETUVIU FONDAS
RĖMĖJAI

agosto — rugpiūčio mėn. 1989 m.
Henrique Lašins kas Alves NCz. 50,00 
rugsėjo mėn. 1989 m.
Dr.,Antanas Siaulys
įteikė pilną "Noite Lituana"NCz.453,00
Spalio mėn. 1989 m.
Dr. Adilson Puodžiūnas NCz. 50,00
Jonas Ja katavinski NCz.100,00
Vytatitas Bacevičius NCz. 50,00
Alexandre Bumblis , NCz. 50,00

mirus 
Jo žmonai Helenai, visai šeimai bei artimiesiems, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

conta poup. Bradesco 670^1004-3
Praça Rep. Lituana

B. L. Fondo iždininkas

KRIKŠTYNOS MOKOJE
Sekmadieni, sausio 14, šv. Kazimiero 

parapijos koplyčioje kun. Antanas Sau
laites, SJ, atvykęs iš JAV-bių, pakrikš
tijo Sandros-Saldytės ir Aro Mažeikų iš 
Venezuelos, pirmgimį Almį Joną. Krikš
to tėvai buvo Sandros brolis Robertas 
Saldys ir Regina Braslauskaitė. Krikštas 
buvo su Mišiomis.

Po krikštynų Algimantas ir Albina 
Saldžiai, džiaugdamiesi pirmuoju anūku, 
pavaišino gimines ir draugus "churras- 
cu" su atitinkamais priedais Sąjungos 
salėje. Dalyvavo ir kunigai: klebonas Pr. 
Gavėnas, P. Urbaitis, P. Rukšys ir Ant. 
Saulaitis. Buvo daug jaunimo. Ir, prie 
torto, visi linksmai traukė "Ilgiausių 
metų".

Ir Almio mamytės — Sandros Saldy 
tės-Mažeikienės - krikštatėviai, Anele 
ir Jonas Šepetauskai, gyvai reiškė visą 
savo pasitenkinimą.

MOŠŲ Ml RUS If U
Šių metų sausio 7 d. São Paule mirė 

JONAS (JUAN) DIELINIKAITIS, ša
lau kęs 83 metų.

Gimęs prie Kauno 1906/X/Iišvy
ko Argentinon 1929 m. Ten vedė Jose- 
fą Gudmonaitę ir išaugino sūnų Joną 
Aleksandrą.

Likęs našlys, su sūnumi 1976 m. per 
si kėlė į Braziliją, kur ir apsigyveno.

Mišios už mirusiojo vėlę bus atlaiky
tos vasario (fevereiro! 4 d. 9 vai. šv. Ka

p. Lucija Butrimavičienė totai NCz.753,00 zimiero parapijoj
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ĮMŪSŲ žiires
LAIKRAŠTIS PAVĖLAVO

Nevienas skundėsi ir teiravosi, kodėl 
ML neateina.

Mat, kaip visi pastebėjom, raidžių ren
kamoji mažina "streikuoja" — neišmuša 
tai vieną, tai kitą raidą. Jau seniai buvo 
planuota duot peržiūrėt. Buvo skirta ka
lėdiniam atostogų laikui, kai sekretorė 
pasiėmė kelias dienas atostogų, o ir re
daktorius būtų turėjęs teisę nors kiek 
atsikvėpti. Tad ir mašina buvo duota per
žiūrėti. Bet tai šiandien "trūksta vieno 
dalyko", rytoj "kito", ir... "bus pataisy
ta rytoj"... Ir taip užsidelsė. Bet dabar, 
rodos, jau eina.

EKSKURSIJA IŠ ARGENTINOS 
APLANKO SP.

Sausio 6 d. iš Buenos Aires atvažia
vo ekskursinis autobusas su ALJS (Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo S-gos) valdy
ba bei narių būreliu ir palydovais sve
čiais, daugiausia jaunomis šeimomis. 
Grupei vadovavo Argentinos PLJK fi
nansų pirm. Alfredas Ruplėnas, o jau
nimui — tuometinė ALJS pirm. Ariana 
Rastaus kaitė.

43 svečiai buvo apgyvendinti šeimo
se ir Tabajaras gatvėje namuose, priklau
sančiuose šv. Kazimiero parapijai. Sek
madienj, sausio 7 d. Lietuvių Sąjungos 
Brazilijos salėje Rua Lituânia argenti- 
niečiai aktoriai parodė dviejų veiksmų 
linksmą dramą, po kurios vyko vaišės.

Sausio 8 — 12 d. ekskursija patraukė 
j Lituaniką, dalyvauti P. Amerikos liet, 
jaunimo suvažiavime. Sausio 13 grožėjo 
si Guarujos pajūriu. Visi dalyvavo šv. 
Mišiose šv. Juozapo bažnyčioje Vila 
Zelinoje abu sekmadienius, skaitydami 
Mišių skaitymus. Šeštadienio vakarą 
dar susirinko užbaigti Puodžiūnų vestu
ves šv. Kazimiero parapijos salėje.

Sanpauliečiai mielus svečius išlydėjo 
vaišėmis Sąjungoje sekmadienj. Atvyk
dami j SP keliauninkai sustojo prie 
Iguaçu krioklių, o grįžti pasirinko Bra
zilijos pajūrius.
PARAMA "MŪSŲ LIETUVAI"

Dr. Algirdas Baužys, užsimokėdamas 
ML-vos prenumeratą, pridėjo NCz.400,00 
mūsų savaitraščiui paremti. Už ką esa
me dėkingi.

Ir pastebėjo, kad... jau nesimato GAR
BĖS LEIDĖJŲ.

PARDUODAME
/AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

1990, Nr.1-2 
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Šio "ML" numerio

GARBĖS LEIDĖJA
ALDONA VALAVIČIŪTĖ
Ištvermingai ML-vos rėmėjai gili padėka 
ir geriausi linkėjimai.

ML redakcija ir administracija

REDAKTORIUS IŠVYKSTA
Kun. Petras Rukšys išvyksta Kana- 

don. Bet tai bus tik laikinai, trumpam 
laikui.

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS
FONDAS

Marija Mazurkevičienė

PAMALDOS ATLETINIAM KLUBE
Šv. Kazimiero parapijos klebono kun. 

Prano Gavėno kunigystės 40 m. sukak
tis ir 50 m. saleziečių vienuolijoje narys
tė buvo sausio 13 d. atžymėta šv. Mišio- 
mis Juventus atletiniame klube São Pau
le. Katalikų charizmatikų maldos bei 
šlovės valandos tąsėsi visą dieną, o vaka
re apie trys tūkstančiai žmonių dalyva
vo Mišiose su 8 kunigais.

Nors pamaldoms vadovavo charizma- 
tikų kapelionas brazilas, sukaktuvinin
kas kun. Gavėnas įvedė dalyvius j Mišias, 
pabrėždamas Viešpaties Jėzaus Kristaus 
buvimą tikinčiosios bendruomenės tar
pe ir kalbėjo pagrindines šv. Mišių mal
das, Dievui dėkojančias už kunigystes 
dovaną ir pareigas. Mišios buvo skirtos 
ir maldai už Lietuvą, apie kurią visi šio
mis dienomis laikraščiuose galėjo skaity
ti. Išeinantiems iš dvasingų pamaldų 
buvo išdūlinta nauja kun. Gavėno knyge
lė "Ações e reações" — kurioje atspaus
dintos pastangos Lietuvos vardą, bylą 
ir tikėjimo padėtį iškelti brazilų tarpe 
ir įvairių žymių asmenų atsiliepimai
apie Lietuvos teises j tikėjimą ir laisvą.
£

Av. Zelina

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA
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Mišiose dalyvavo būrelis lietuvių; 
tarp kunigų buvo kun. P. Urbaitis ir 
kun. A. Saulaitis. Mišios su giesmėm ir 
pamokslu užtruko pustrečios valandos; 
buvo krikšto atnaujinimo apeigos ir pa-i 
laiminimas švč. Sakramentu.

Kun. Gavėno šventei Juventus klu
bas nemokamai savo didžiąją salą užlei-

. ..NCZ.100,00 do (klubo koplyčioj kas sekmadienj 
kun. Gavėnas laiko Mišias portugališkai), 
ir klubo pirmininkui buvo įteikta lietu
viška juosta.

Toks charizmatikų susibūrimas -- iš 
viso São Paulo didmiesčio — ir pamal
dos atletinio klubo Juventus didžiojoj 
salėj (talpina 4.500 žmonių) įvyko pir
mą kartą.

Visų troškimas, kad įvykis pasikarto
tų nors vieną kartą per metus.
ANA SUZUKI UŽ VILNIŲ

Brazilų-japonų rąžyto ja, Ana Suzuki, 
rašydama kun. Gavėnui, sako: "Estou 
tentando convencer a FOLHA de que 
o nome da capital da Lituânia ė Vilnius, 
e não Vilna. Escreví aa 'Painel do Lei
tor', mas não sei se adianta".

O ką lietuviai sako šiuo atžvilgiu?
ŠALPOS RATELIS
Aldona Valavičiūtė ...... NCz.150,00

PRANEŠIMAS
Sausio mėn. 1990 m. k. Juozas Šeške 

vičius uso da casa Pic-nic NCz.200,00.
Conta 101076-0 B. União de Banco

XQ333XZ
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