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JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACI
JOS SAUGUMO TARYBA RUGSĖJO
12 DIENĄ, VIENBALSIAI NUSPREN
DĖ PRIIMTI LIETUVĄ, LATVIJĄ IR
ESTIJĄ l JUNGTINAS TAUTAS. PER
GENERALINES ŠIŲ METŲ ASEMBLEJOS ATIDARYMO IŠKILMES,
BRAZILIJOS PREZIDENTAS FER
NANDO COLLOR, JAV-BIŲ PREZI
DENTAS BUSH'AS IR KITŲ KRAŠTŲ
ATSTOVAI SVEIKINO NAUJUS OR
GANIZACIJOS NARIUS IR PABRĖŽĖ
JŲ RYŽTINGĄ KOVĄ UŽ SAVO TAU
TŲ LAISVĘ.

LIETUVA PRIIMTA ESBK NARIU
1991 m. rugsėjo 10 d. Maskvoje Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo
Konferencijoje Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo priimtos pilnateisėmis ESBK
(CSCE) narėmis. Užsienio reikalų minis
trai Algirdas Saudargas, Lennart Meri
ir Janis Jurkans išreiškė padėką už prie-'
mimą. ESBK valstybių alfabetine tvarka Vilnius, Lietuvos sostinė. Virš Gedimino Pilies bokšto plėvesuoja mūsų trispalvė
G. Pociaus nuotr.
Lietuvos atstovas sėdi tarp Lichtenštei
no ir Liuksemburgo atstovų.
Mes primename Europai apie kai ku
net pamiršo laisvės vertę, Jie siūlo savo
rias vertybes, mes primename istoriją
artimui dar pabūti kalėjime, kuris, jų
Vytautas Landsbergis
ir tiesą.
manymu, turi ir kai kurių privalumų.
BALTIJOS LAISVE IR EUROPOS
Mes atsinešame autentišką kultūrą
Kiti laisvėja dabar, pergyvendami
* ATEITIS
kiekvieną pastangą ir laimėjimo džiaugs ir unikalią patirtį.
mą, nes laimėjimas yra ne tik tavo, ne
Kai Lietuvoje prieš trejus metus kilo
Savo laisvės kova mes nuolat tikrina
galingas taikus Nepriklausomybės atkū vien tau.
me, ko verti yra pokyčiai Rytų Euro
rimo sąjūdis, o ypač po nepriklausomo
pos komunizmo imperijoje, jeigu Vaka
Tu daraisi laisvas, atmesdamas baimę
šalies valstybingumo paskelbimo 1990
rams to reikia, jie stebi mus kaip sovie
ir tobulėdamas, jauti, kaip tavyje gims
kovo 11 d., mes girdėdavome įvairių pa ta naujas žmogus, ir tiesi ranką kitam,
tų smurto indikatorių.
tarimų. Vieni sakydavo: jus apgausite
savo artimui, ir gimsta laisva tauta, kuri
Europai turėtų rūpėti, kokia iš tikrų
visišką laisvę, tačiau neskubėkite, turė
tiesia ranką kitai tautai, gimsta laisvųjų
jų ta šalis, iš papratimo dar vadinama
kite kantrybės. Kiti sakydavo: visiškos
santarvė.
Sovietų Sąjunga. Juolab kai taip smar
laisvės vis tiek nėra, tai ar verta jos siek
Tai vidinė galia, dvasinis virsmas,
kiai siūlosi Europai į glėbį, o is’ tikrųjų
ti?
prieš“ kurį atsitraukia tankai. Su šia pa
planuoja priglausti Europą, anksčiau ar
O mes žinojome, kad laisvė yra vei
tirtimi Baltijos šalys dabar grįžta į Euro vėliau į savo glėbį.
kiau siekimas jos, kad ji yra procesas,,
pos šeimą, kad ją atjaunintų.
Štai mes ir parodydavom Europos
tapsmas, be to, ir jausmų apsivalymai
Galėtume ramiai pasakyti, kad ne
Vakarams, kokie yra jos Rytai - j rytus
Laisvė - tai ne atsipalaidavimas,
tik "jus" bet ir "mes" kuriame Europos nuo Baltijos šalių, -- ir tiems Rytams
kad butų patogiau miegoti, nėjimas iš
ateitį, kiekviena pusė savaip, o juk ne
padėjom keistis.
nelaisvės, kai kiekvienas žingsnis atsklei trukus abi Europos susijungs ir suvoks
Dabar jau Maskvoje rusų Sąjūdis. Jis
džia naujus horizontus. Tartum kopiant bendrą ateitį.
šiandien atmušė nevykėlių diktatorių
j kalnus, j vis gaivesnį orą, į erdves, ku
Mus norėjo visai išbraukti; net musų
smurtą, todėl kad Rusijoje gimsta laisvė.
riomis džiaugiasi tavo akys ir širdis.
artimiausi kaimynai, kurie viską matė,
O rytoj --- nežinia, ar Vakarai labai
Galbūt kiek panašiai dabar man atro vis dar tebespausdina klaidingus žemėla
stabdys demokratinę masių ir parlamen
do skirtingoji dviejų Europų patirtis.
pius, o mes esame ir dalyvaujame, akty
tų revoliuciją buvusios Sovietų Sąjungos
Vieni jau taip seniai laisvi nuo kokių viai darbuojamės, ad pasaulio klaidos
teritorijoje, taigi ar temps nuo demokranors ginkluotų ateivių priespaudos, kad būtų ištaisytos.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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S S MAN A M O
Rua Juventus, 28 - Parque da Moóca
03124 SÃO PAULO. - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

VATIKANO TELEGRAMA

Apaštalų Sostas išreiškė savo pasiten
kinimą tuo, kad trys Pabaltijo respubli
kos - Estija, Latvija ir Lietuva — sugrį
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"
žo į joms priklausančią vietą suverenių
valstybių bendruomenėje. Rugpiučio
Atskiro numerio kaina: Cr$.100,00
29 d. vakare Vatikano valstybės sekreto
Metinė prenumerata Brazilijoj: Cr S. 5.000,00
t P. Amerika, oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata paprastu pastų į užsieni: 35 Dol.
rius kardinolas Sodano pasiuntė pana
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. I tolimus kraštus: 75 Dol.
šaus turinio telegramas Estijos, Latvijos
GARBĖS PRENUMERATORIUS: Cr$. 10.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$.10.000,00
ir Lietuvos ministrams pirmininkams ir
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr$. 500,00
pranešė, jog Apaštalų Sostas yra pasiruo
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
šęs pasikeisti su Pabaltijo respublikomis
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.
diplomatiniais atstovais. Lietuvos minis
—— —---- ---------- --------- ----------- IMTUMU _UiaiJBM8mggME38gagjig^
trui pirmininkui G. Vagnoriui pasiųsto
tijos ir tautų laisvės atgal į buvusią siupat karjeros diplomatas, iki šiol vadovaje telegramoje, Vatikano valstybės sekre
klojančią perestroiką. Mums, Baltijos
vęs vokiečių ekonominei delegacijai Va
torius kardinolas Sodano rašo: "Man
valstybėms, jau beveik vis tiek, mes prašingtone. Jis yra vokiečių liberalų parti
malonu Jums pranešti, kad Apaštalų
lenkėm perestroiką.
jos lyderio Graf vom Lamsdorf brolis.
Sostas džiaugiasi, jog daugelis valstybių
Galiausiai, Vokietijos ambasadoriumi
Mes jau laisvi — laisvi padėti kiekvie
— tarptautinės bendruomenės narių Estijai paskirtas diplomatas von Wistingnam, nors ne kiekvienas, ypač Vakaruo
pripažino Jūsų šalies suverenumą, tuo
hausen.
se, jaučiasi laisvas mums padėti.
užbaigdamos pernelyg ilgai trukusį
Italija
numato
paskirti
savo
ambasa

aneksijos laikotarpį. Apaštalų Sostas
Mes norime padėti daugeliui ir todėl
dorius
trijose
Pabaltijo
respublikose
diagnozuojame tarptautinę ligą, kuri,
taip pat džiaugiasi, kad naujomis sąlygo
rugsėjo pradžioje. Dar nežinoma, ar bus mis bus galima nuo šiol normaliai pasi
pernelyg ilgai negydoma Rytuose, pro
paskirti trys atstovai, ar vienas trims Pa keisti diplomatiniais atstovais ir kad tuo
Baltijos karantiną prasiskverbia j Vaka
baltijo respublikoms, Italijos užsienio
rus, o dar baisesnėmis formomis - j
būdu bus galima visiškai atkurti prievar
reikalų ministerija linkusi paskirti atsto ta nutrauktus ryšius. Esu laimingas, ga
trečiąjį pasaulį.
vus atskirai trims respublikoms. Rugpjū lėdamas Jums perduoti Jo Šventeny-'
Tai sovietinis komunizmas arba bol
čio 30 d. Vilniuje lankėsi Italijos užsie
bės Popiežiaus Jono Pauliaus ll-ojo žo
ševizmas.
nio reikalų ministro pavaduotojas Vita- džius, linkinčius klestėjimo visai lietu
Dešimtys milijonų nužudytų žmo
lone, kuris su pirmininku V. Landsber
vių tautai".
nių ir šimtai milijonų tyčia sužalotų sie
giu pasirašė susitarimą dėl Lietuvos ir
Kardinolo pasiųstų telegramų teks
lų. Išnaikintos tautos, užnuodytos teri
Italijos diplomatinių santykių atnaujini
tus pirmame puslapyje atspausdino Va
torijos.
mo. Senatorius Vitalone, kuris taip pat
tikano dienraštis "L'Osservatore Roma*
lankėsi Rygoje ir Talinne, pasakė, kad
Užgrobtos valstybės, ir nagų spazmai,
no". Laikraštis šia proga pateikia Apaš
Italija
yra
pasiruošusi
sudaryti
ekonomi

kad tik jų nepaleidus. Totalinis karas,
talų i osto santykių su nepriklausomo
nio
bendradarbiavimo
sutartis
sū
Pabal

kad tik įsigalėjus visame pasaulyje. Kerš
mis Pabaltijo respublikomis trumpą isto
tijo
respublikomis.
Pirmininkas
V.
tas ir neapykanta, kai tenka trauktis.
rinę apžvalgą nuo Pirmojo pasaulinio ka
Landsbergis taip pat paprašė italų politi ro pabaigos, kai Apaštalų Sostas užmez
Dabar atėjo laikas bolševizmo Niurnnės paramos Lietuvai, paragino Italijos
gė pirmuosius ryšius su nepriklausomy
bergui. Aš siūlysiu, kad Lietuva inicijuo
vyriausybę paveikti NATO sąjungą, kad
bę atkūrusiomis Pabaltijo šalimis, iki
tų tokį teismo procesą, analogišką na
ši pareikalautų visų Sovietų Sąjungos
Pabaltijo respublikų prievartinio įjungi
cių įtakos likvidavimui prieš 45 metus,
ginkluotų pajėgų atitraukimo iš Lietuvos mo į Sovietų Sąjungą 1940-ais metais.
ir mes kviestu me tarptautinį tribunolą
teritorijos.
Vatikano dienraštis primena, kad Apaš
į Vilnių. Rytoj aš pasiūlysiu tą mintį mū
Užsienio spaudos agentūros praneša,
talų Sostas niekada nepripažino Lietu
sų parlamentui kaip nutarimo projektą.
vos ir kitų Pabaltijo šalių aneksijos, dėl
Jeigu ir Jūs paremsite, tai tikriausiai mū kad padarytas dar vienas svarbus žings
nis kelyje į padėties normalizavimą: Lie to visą okupacijos metą liko atidaryta
sų Lietuva dar ką nors gero padarys vi
tuvos valdžia pasirašė susitarimą su KGB, prie Vatikano akredituota Lietuvos at
siems.
stovybė, kuri ir dabar tebeveikia.
pagal kurį Lietuvos ir Lenkijos pasienio
punktus drauge kontroliuos lietuvių ir
V AT. R.
NAUJI AMBASADORIAI
sovietų sargybiniai, o per Lietuvos sieną
bus galima pravažiuoti be sovietinių vi
Vokietija neseniai atkūrė diplomati
KODĖL BUSHAS DELSĖ PRIPAŽINTI
nius santykius su trimis Pabaltijo respu zų. Tačiau, kaip rašo agentūros, padėtis
Buvo tikėtasi, kad JAV pirmoji pri
Lietuvoje visiškai susinormaližuos tik
blikomis ir jau paskyrė savo ambasado
pažins Baltijos šalių nepriklausomybę,
rius, Lietuvoje Vokietijai atstovaus kar tuomet, kai iš Lietuvos teritorijos bus
bet to neįvyko. Daugelis pabaltiečių
pasitraukusios visos sovietų ginkluotos
jeros diplomatas Gottfried Albeecht;
dėl to nusivylė, nes Amerika visuomet
Rygoje reziduos Hagen Lamsdorf — taip pajėgos.
buvo laikoma didžiausiu rėmėju. Prezi
V AT. R.
dentas Bushas prisidėjo prie kitų 40
1
II
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valstybių tik po to, kai po nepavykusio
perversmo susilpnėjęs Gorbačiovas re
FABRICA DE GUARDACHWAS
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Guarga-chuvas de todos os tipos para
komendavo Sovietų parlamentui pripa
JAQUETAS DE PORCELANA
homens, senhoras e crianças
žinti Baltijos valstybes. Sakoma, kad
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão
Bushas nenorėjo erzinti Gorbačiovo,
DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS
Vicente Vitor Banys Ltda.
kurį jis vertina labiau negu Jelciną.
R. Cap. Pacheco Chaves 1206,1° and*
Rua Coelho Barrados, 104 - V. Prudente
e. Kas bėga nuo lietuviškos spau
V. Prudente - Fone:273-6696
Fone: 274-0677, Res: 274-1886
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VLIK© ATSTOVAI LIETUVOJE
Uiters ministro pirmininko G. Vagnonaus bdetimu VLIK© atstovai iš
Môt&w® wvyko į Vilnių. VLiKas yra
numatę (jei patvirtins VLiKo taryba)
Lietuvoj® surengti VLIKo veiktos užda
romoji suvažiavimą, kurio metu VLI
Ko turimi archyvai ir politinis patyri
mas bei didesnioji finansų dalis bus per
duota Lietuvos Vyriausybei. T autos
Fondas dar turės veikti keliolika metų,
nes v?a ilgalaikių įsipareigojimų, susiju
sių su įvairiais palikimais.
Paskutinis VU Ko seimas įvyks Čika
goje 1991 m. lapkričio 22-24 d. Yra nu
matytas įdomios diskusijos, kurioms
vadovaus dr. A. Štromas. Taip pat daly
vąys Vyriausybės atstovai iš Lietuvos.
Seimo rengimo komitetui vadovauja
VLIKo vicepirmininkas dr. L. Kriaųčeliunas.

VLIKo ELTA
IŠDUODAMOS LIETUVIŠKOS VIZOS

Klaipėdoje, Lazdijuose bei Vilniaus
aerouoste nuo rugpjūčio 26 d. laikinai
(kol susiformuos specialios pasienio tar
nybos) budi Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministerijos darbuotojai, ku
rie yra įgalioti teikti Lietuvos Respubli
kos vizas užsienio piliečiams. Lietuvos
viza - tai keturkampis antspaudas, ku
riame nurodomi atvykstančio asmens
duomenys, taip pat jo buvimo Lietuvo
je laikas. Šis antspaudas spaudžiamas j
užsienio piliečio pasą (išskyrus diploma
tini), dar patvirtinamas apvaliu jierbiniu
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos antspaudu.
LR URM informacijos ir spaudos
skyrius

Sovietų šarvuočiai Vilniaus gatvėse, prieš sausio 13 d. žudynes.
ELTos nuotr.
Lietuvos vizos, kurių galima gauti Laz
dijų pasienio punkte. Vien su lietuviška
viza taip pat galima įvažiuoti per Klaipė
dą ir Vilnių. Tiems, kurie važiuoja per
SSSR teritoriją — per Gardiną, Brestą
ar Maskvą, reikia turėti sovietų vizą.

Važiuojant per Kopenhagą ir Stokhol
mą, o toliau per Rygą reikia turėti latvių
vizą arba lietuvišką vizą, išduotą Vašing
tone. Vykstant per Helsinkį ir Tallinną
reikia estų vizos,
Pro Lazdijus, Vilnių ir Klaipėdą gali
ma įvažiuoti be vizos su lietuvišku užsie
nio pasu, išduotu užsienyje.
Maždaug už savaitės lietuviškos vizos
bus pradėtos išdavinėti Varšuvoje, Bo
noje, Kopenhagoje, Stokholme. Savai
tės pabaigoje sienos klausimu bus dera
masi su lenkais, šiek tiek vėliau su SSSR.
Tikriausiai bus kalbama apie tranzitines
vizas.

GERAS DERLIUS

Javų derlius Lietuvoje šiemet geras
nors ir nerekordinis. Valstybė superku
grūdus po 650 rublių už toną. Kad gn:
dai nebūtų išvežami į užsienį, Vyriaus
bė padidino jų supirkimo kainas — po
1000 rublių (diferencijuotai) už toną.
Už nuteisėtai išvežamą produkciją bus
baudžiama. Brangiau teks pardavinėti
ir naujo derliaus produktus, kad d jom
nebūtų susėdama gyvuliams.

MAŽIAU NAFTOS
Maskvos įstaigos pranešė, kad nuo
rugsėjo 1 dienos Mažeikių naftos perdh
bimo fabrikui bus iiėkiama tik pusė lig
šiolinio naftos kiekio, o jos kaina bus
padvigubintą.
LIETUVIŠKI NUMERI Ai

Vasario mėnesį Lietuvos automobi
lių inspekcija pradėjo išdavinėti lietuviš
KONSULINĖS ŽINIOS
kas registracijos numerių plokštes, pa
NAUJAS MINISTRAS
ženklintas LL raidėmis,.Pirmą]j registra
Konsulinio departamento direktorius
Aukščiausioji Taryba pavedė Petrui
cijos plokščių dešimtuką savo stalčiuje
Linas Kučinskas iš Vilniaus Lietuvos
Liubertui, VRM policijos departamen
tebesaugo Lietuvos automobilių inspek
pasiuntinybės Vašingtone pranešė, kad
to generaliniam komisarui ir vidaus rei
cijos viršininkas R. Oleka. Mat spaudo
Lietuvos pasienio sargyba rugsėjo 10d.:
kalų
ministro
pirmajam
pavaduotojui,
je buvo pasiūlyta išrinkti labiausiai nųsi21 vai. perėmė sienos apsaugą Lazdijuo
eiti
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reika

pelnusių Lietuvos žmonių dešimtuką ir
se ir Vilniuje. Laikinai siena dar bus sau
lų ministro pareigas. Ligšiolinis minis
jiems išduoti tas plokštes. Kandidatais
goma kartu su sovietų pasieniečiais.
tras M. Misiukonis atsistatydino.
buvo siūlomi autolenktynininkai E. Ta
Pasak Kučinsko, susitarta su lenkais,
mulevičius, S. Brundza, A. ir K. Girdau-}
kad per Lazdijų pasienio punktą galės
kai, o plokštei su pirmu numeriu
važiuoti visų šalių piliečiai, tačiąu prieš MINISTRO SAUDARGO
"A 0001 LL” — automobilių sporto ve
tai reikės informuoti Lietuvos atstovą
PAVADUOTOJAI
teranas A. Ilgauskas, Sprendimą sukliu
Varšuvoje p. D. Junevičių (tei.: 623194,
Egidijus Klumbys ir Gediminas Šerkš dė Kruvinojo sekmadienio įvykiai Vil
adresas: Aieje Ujazdovskre 13, Lietuvos nys paskirti užsienio reikalų ministro
niuje.
informacijos biuras) įvažiuoti užtenka
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šiandien yra dar stipresnis, kai gimtasis
kraštas atkakliai žengia nepriklausomy
IŠEIVIJA NETURĖTŲ SILPNĖTI ,
PLB PIRMININKŲ
bės link. Tačiau tų pakilusių, tarpais
SUVAŽIAVIMAS
Veiklos pritaikymo, išsišakojimo, nau užsiliepsnojančių jausmų sūkuriuose ne
1991 m. liepos 26-28 dienomis Vo
dingumo bei koordinavimo rūpesčiai net, turėtume blaškytis iki pasimetimo. Jau
kietijoje vykęs Pasaulio lietuvių ben
gali būti išjungti iš mūsiškio gyvenimo
pasigirsta balsų, bandančių išeivijos dar druomenės kraštų pirmininkų suvažia
slinkties. Kas gi būtų, jei visi rūpesčiai
buotę kitaip nuteikti. Girdi, Lietuvai
vimas nuo ankstesnių skyrėsi tuo, kad
staiga dingtų ir sau tartume: viskas rieda
laisvėjant ir joje atsikuriant įvairioms
jame pirmą kartą dalyvavo bendruome
kaip užsukta. Nėra jokio darbo, kuris ne organizacijoms, nevertėtų per daug jau
nių pirmininkai iš Vengrijos, Moldavi
keltų susirūpinimo. Ir juo ką nors geriau dintis, kad išeiviškoji veikla apsilpsta.
jos, Estijos, Leningrado ir Gervėčių
norime atlikti, juo ir rūpesčiai didesni.
Tai klaidinga mintis. Išeivija, teisingai
(Baltarusijai Suvažiavimą atidarė PLB
Plačiajai išeivių veiklai niekas niekada
supratusi savo padėtį ir paskirtį, iš tik
pirmininkas prof. V. Bieliauskas. Po to
nenurodė, kaip ji turi vystytis, nenusta
rųjų Lietuvai laisvėjant turėtų ne silpnė visus pasveikino PLB vicepirmininkė
tė jokių bendrinių darbo programų. To
ti, bet stiprėti. Tiesa, kiekybinis vaiz
G. Petrauskienė, Vokietijos LB pirmi
iš tikrųjų nė nereikėjo — gairės visiems
das nebegalės būti toks geras. Pradeda ninkas V. Lipšys, Vasario 16 gimnazi
buvo matomos, aiškios ir pažįstamos.
me prarasti gausias išeivijos eiles: pavar jos direktorius A. Šmitas. Gauti sveiki
Kiekviena organizacija, įvairių užmojų
go, paseno, išmirė. Jų vieton labai ne
nimai iš Lietuvos Respublikos AT pir
atsišakojimai, nevienodų paskirčių susidaug beįsirikiuoja. Žvilgsnis krypsta į
mininko V. Landsbergio ir ministro pir
grupavimai vęikia pagal savo planus, jau intelektualini potencialą — čia mokslus mininko G. Vagnoriaus.
čia poreikius ir trūkumus, bando visa
baigusi, lietuviškose šeimose ir organiza
Kitą dieną buvo išklausyti prof. V.
geriau pritaikyti savo grupei ir aplamai
cijose užaugusį jaunimą. Gaila, nema- , Bieliausko ir kraštų pirmininkų prane
nusistovėjusiai struktūrai, kuri per eilę
žai jų dingsta savuose užsiėmimuose,
šimai, svečių iš Lietuvos pasisakymai.
metų jau išryškėjo savo veidu. Tik pa
gyvenamojo krašto aplinkoje. Tačiau
Pagrindinė diskusijų tema — kas yra lie
žvelgę j vietovėse skelbiamus organizaci kas lieka, "kalnus verčia" už šimtus din tuviškoji emigracija? Ar nukirsta me
jų veiklos kalendorius, pamatysime du
gūsių. Tik pažvelkime j sąrašą tų, kurie džio šaka, ar kamieno dalis? Daugumos,
vandens lašus — taip čia viekas vienoda,
išeivijoje užaugę ir veikę, šiandien jau
o ypač dalyvių iš Lietuvos, manymu,
panašu ir nepajudinamai nusistovėję. Vi dirba Lietuvoje. Ir kda jie tenai, galima teisinga pastaroji nuomonė — emigraci
sa tai išsivystė ne kokiuose nors plataus drąsiai tvirtinti: išeiviškoji veikla prie jų ja yra to paties kamieno dalis. Tarp pa-,
masto susitarimuose, bet tik lietuviško
apsisprendimo bus nemažai prisidėjusi. siūlymų buvo ir priimti Lietuvių PLB
gyvenimo kasienėje eigoje, be kurios iš
O kiti ir čia j retėjančių gretų tarpus
nare, tačiau prof. V. Bieliauskas paaiš
eivija būtų tik palaidai išsiliejusi bala,
atsistoja didesnėmis figūromis, kad išei kino, kad PLB nariais gali būti ir gyve
pasmerkta išdžiūti, Veiklos kalendoriai
vija išliktų ne tik gyva, bet ir stipri. To nantys už Lietuvos ribų. Daugiau buvo
ir tie amžinieji rūpesčiai, kad viskas suk tikrai reikia, Lietuvai siekiant nepriklau diskutuojama dėl dalyvavimo Žmogaus
tųsi, kad gerėtų, stiprėtų ir augtų somybės įgyvendinimo.
Õ. S.
teisių konferencijoje Maskvoje. Nutar
yra tarsi kokia nematomoji išeivijos te
ta, kad oficiali delegacija iš Lietuvos
ritorija, kurioje gyvename, veikiame,
nebus siunčiama.
>
ŠVENTĖ NEPRIKLAUSOMOJE
stačiai alsuojame savuoju oru. Tos teri
Suvažiavimas nutarė sušaukti PLB
LIETUVOJE
torijos ribų peržengimas — priežastys,
Seimą kitais metais Čikagoje, nors bu
nauda, atsinešimas ko nors atgal, ne
Rugsėjo 8 d. tūkstančiai lietuvių susi vo pasiūlymų jį surengti Lietuvoje ar
dingimas kažkur — tai papildomas nau
Europoje. Buvo priimta rezoliucija —
rinkę Šiluvoje dėkojo Aukščiausiajam
jas rūpestis ir tolydžio didėjantis, į ben
už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos Pirmininkų suvažiavimo išvados — ir iš
drą darbą atėjus jau išeivijoje užaugu
reikštas solidarumas su Lietuva po žu
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
siai kartai. Nėra abejonės, kad išeiti iš
Prezidiumas nutarė 1991 metų rugsėjo dynių Medininkų poste. Suvažiavimas
to uždarumo pastaroji neturi jokių sun
8-ąją — atmintiną Šilinių (Šv. Mergelės buvo užbaigtas Tautos Himnu.
kumų. Rūpestis — kiek ir ką išėjusi par
Marijos gimimo, Vytauto Didžiojo karu
PENTAGONE, JAV centriniame gy-‘
neš, kad lietuviškasis gyvenimas stiprė
navimo) dieną — paskelbti ir Padėkos
tų ir gal net naujomis spalvomis pasi
diena už Lietuvos nepriklausomybės ir nybos centre, kasdien buna Mišios, klau
somos išpažintys nuo 11:30 iki 12:30
puoštų.
laisvės apgynimą. Tą dieną, remiantis
ryto. Tam panaudojama viena posėdžių
Lietuvos Respublikos įstatymu "Dėl
Kad lietuviškoji veiklai išsilaikė per
salė ir tuo metu net vyriausias štabas
Lietuvos valstybinės vėliavos", iškelti
visus pokarinius dešimtmečius, nesunku
ten neturi posėdžių. I pamaldas susiren
Lietuvos valstybinę vėliavą.
suprasti — pagrindas.ant kurio stovėjoka apie 100 žmonių, o per gavėnią ir
me, buvo vienas: Lietuva. Jei to pagrin
Rugsėjo 8 dienos šventėje Šiluvos
pusantro šimto. Kartais kalbamas rožan
do nebūtume po savo kojomis jautę,
bažnyčioje šv. Mišias aukojo Lietuvos
čius. Čia daugelį metų kapelionavo rr
tikriausiai būtume išsiskirstę savais ke
kardinolas Vincentas Sladkevičius.
a. a. Tomas Žiūraitis, OP.
liais ir takeliais, susitaikę su emigranto
Šventėje dalyvavo Lietuvos Respubli
dalia ir kažkur dingę. Lietuva nors toli
Pop. JONAS PAULIUS II, konsekra
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ma, nors okupuota ir pasikeitusi, mus
vo 13 naujų vyskupų Europai, Azijai,
kas V. Landsbergis, kiti AT deputatai
jungė, skatino ir įkvėpė. Tas jausmas
Afrikai ir Pietų Amerikai. Tarp konse
ir Vyriausybės nariai.
kruotų yra ir Prancūzijoje gimęs Jean
Luis Tauran, kuris numatomas naujuo
" ®
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ju Vatikano užsienio reikalų ministru.
Jam suteiktas arkivyskupo titulas.
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SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região
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SÀO PAULO - AV.DO ORATORIO. 3.330 - PARQUE SÃO LUCAS
FONE: 271 -3222
SANTO ANDRÉ - R.JQRATORJO, 4 9Ó6 - JARDIM ANA MARIA - FONE716-3199/415-0800
SANTO ANDRĖ - R. RIO GRANDE DO NORTE. 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063

VILNIUJE planuojama statyti naują
Šv. Jono Basko bažnyčią. Pirmoji baž
nyčia — Palaimintojo Jurgio Matulaičio
jau pradėta statyti, kyla parapijos namų
sienos. Kalbama, jog bus statoma ir trecio
B • ••
CIOJI.
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SPALOO MĖNESIUI
KŪNIŠKA-ŽMOGIŠKA MALDA:
ROŽINIS
Neuzginêytina, kad žmonių susidomė
jimas dvasiniais dalykais yra žymiai pa
augęs,ir įmonės, kurie yra jautrus savo
dvasiniams poreikiams, ieško įvairių dva
singumo praktikų bei formų patenkinti
savo dvasinį alkį. Tie, kurie kada nors
anksčiau savo gyvenime yra gavę pakan
kamą religinį pagrindą, lengviau randa
priemones tiems poreikiams patenkinti.
Kiti gi pradeda visai iš naujo, bandyda
mi įvairias, šiandien itin gausias dvasin
gumo ir pseudo-dvasingumo formas, kar
tais pasimetančias sekuliaristinėje psicho
logijoje, kartais nuklystant įvairiuose ra
ganavimo, pagoniškų gamtos religijų la
birintuose, kartais nuasmenintos, nužmo
gintos filosofinės religijos dausose.

RS;

■
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EXCURSÕES
VILNIUS 92
k

São Paulo, 12 ete setembro de 1991
Prezado (a) Senhor (a)

Ref.: A COLONIA LITUANA DO BRASIL
A CETEMAR, como faz todos os anos, para 1992, orgaįjzou uma viagem
comemorativa da Independência, ondę teverá o reencontro de
todos os lituanos que vivem no exterior.
' *

Para garantir a sua viagem fizemos reservas na Lufthansa^ companhia que nos
proporcionou as viagens anteriores, e para esta, estabeleceu/condições especialíssimas na compra da passagem facilitando sua aquisição en^até 10 meses, sem juros
ou correção monetária, com pagamentos em cruzeiros cortvertidos em dólares no
dia da compensação do pagamento.
ų

O mesmo sistema será usado pela CETEMAR para pagamento da parte terrestre,
Bet nereikia manyti, kad šiandien pasi nos programas que você poderá escolher:
' /
•
reiškiančios progos nuklysti nuo tikrai
1 - Ida 08/07 volta 23/07 — programa completo n« Lituânia.
žmogiškos, dvasios troškimus patenki
2 - Ida 08/07 volta 08/08 — 14 dias na excursão e mais Í6 dias livres na Lituânia
nančios religijos pirmą kartą pasirodo
3 - Ida 08/07 volta 08/08 — 14 dias na excursão e mais4# dias na Europa.
šiandien. Jos kartojosi praeity, pasirodys
Para garantia da sua viagem os pagamentos parcelados, tąįjpto da parte aérea, co
ir ateity.
mo da terrestre, será feito em conta especial - VILNIUS 92 - no Banco Francês e
Viena tokia pagunda šiandien reiškia
Brasileiro, podendo ser efetuado em qualquer de suas 63 ąjėncias no Brasil, atra
si satanizmo kultuose, kuriuose žmonės
vés de formulário que será fornecido pela Cetemar, relativa» ao evento.
pasiduoda negatyvioms antgamtinėms
O interesse de cada um se concretizará com a devoluę&ifįk) formulário anexo
jėgoms, kurios reiškiasi gyvybės naikini
devidamente preenchido.
_
.
mu. Kita pagunda yra nekrikščioniškos
meditacijos formos, kurios naudoja fiziEm anexo também segue a programação completa da excursão na Lituânia.
nes-psichines priemones sukurti pakeis
Maiores informações entrar em contato pelo telefone 2^8-5955 (Dr. Vignola)
tas sąmoningumo būsenas, kuriose žmo
ou 241-2831 (Sr. Alexandre).
4 ■gus jaučiasi bendraująs su dievybe, nu
Atenciosamení®
metęs šalin "fizinio kūno pančius".
1960 dešimtmety tai buvo daroma ir
Dr. Utuiante Vignola
LSD vaistais, šiandien .panašiems pergy
Diretor
venimams kartais naudojami ir kiti nar
kotikai (tačiau, dažniausia jie vartojami
"EXCURSÃO VILNIUS 92"*’
ne įeiti į transcendentinį-religinį pergy
PROGRAMA
venimą, o pabėgti nuo nepernešamos
Julho
08 (3) — Embarque no Jumbo 747-400 da Lufthansa rumo a Alemanha
dvasinės-fizinės būsenos.
vôo LH 503 às 14,25 hrs. (Guarulhos).
Pagunda sutapatinti blogį su materija
09 (4) - Chegada às 8,30 hrs. em Frankfurt, e a melhor conexão imedia
ir fiziniu žmogaus kūnu, o gėrį sutapa
ta para VILNIUS, chegando à tarde. Alojamento no hotel. En
tinti su žmogaus dvasia, protu, siela ki
contro com parentes e amigos.
=
lo jau giliausioje senovėje ir prieš krikš
10(5) --VILNIUS — Dia livre.
čionybės laikus. Vadinama dualizmu,ji
reiškėsi ir kai kuriuose graikų filosofuo
11 (6) — VILNIUS -- Excursões em VILNIUS: Torre da TV, Montanhas
se, persų, egiptiečių religijose ir kitur.
de Gediminas e Três Cruzes, etc.
V<4.

PELO E PENĄ
OJN1CA VETERINÁRIA
Cães, gatos e aves
Vacina, cirurgia, loja, pensão
tosa e banho.
CONSULTAS À DOMICILIO
HORÁRIO:

2a a 6a das 9 às 20 hs.
sábado das 9 às 16 hs.
domingo das 9 às 12 hs.

Dra. Cyntia Juknevicius Peixoto
Rua ltaqueri„699 — Alto da Moóca
Tel. 93-0111

12 (7) ~ VILNIUS - Excursão a TRAKAI, antiga Capital da Lituânia,
fortaleza do Gediminas.
13 (1) — KAUNAS - Alojamento no hotel "NERIS" e excursão pela
cidade: Estátua da Liberdade, Estátuddo Vytautas O Grande
Cidade Velha.

14 (2) — KAUNAS — Visitaremos museu folclórico lituano, a céu aberto,
RUMSISKES (distantes 28 km.), com típicas construções re
gionais do século XVIII e XIX. Voltamor para KAUNAS.
15 (3) — KAUNAS — Visita aos museus, galerias de arte e igreja do du
que Vytautas.

16 (4) — PALANGA — Logo de manhã, de onibus especial, viajaremos
à PALANGA, um dos mais bonitos balneários da Europa. Tras
lado para hotel.

6
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17 (5) — PALANGA
Excursão a KLAIPEDA, grande porto d® exURSS; visitaremos cidade e adjacências.
18 (6) — PALANGA — Excursão ao mais bonito cantinho da Lituânia;
NIDA, JUODKRANTE e a fantástica MONTANHA DAS BRU
XAS. Voltamos ao hotel.
19 (7) - Viagem de retorno a VILNIUS, via ŠIAULIAI. A caminho visi
taremos a MONTANHA DAS CRUZES. Traslado ao hotel.
20 (1) - VILNIUS

Dia livre para fazer compras e descansar.

21 (2)

VILNIUS Vamos nos preparar para a FESTA DE DESPEDI
DA com os amigos e parentes.

22 (3)

VILNIUS - Dia livre para fazer malas, últimas compras e se
preparar para a viagem.

23 (4)

Embarque para Frankfurt. Conexão para São Paulo no voo
LH 500 às 22, 50 hrs.

24 (5)

SÃO PAULO

às 05.40 hrs. Chegada em Guarulhos.

5=IM DOS NOSSOS SERVIÇOS
*
AUŠROS VARTŲ MOTINA
Nenuostabu, kad toks galvojimas kilo ir Nota
pačioje krikščionybėje — 2-me šimtme(I) segunda 2) reręa 1 À) quarta) i4) (minta
sexta (6) subado (7) domingo
ty vadinamoje manichėjų herezijoje. Jų
v v v v „ v v v v
supratimu, Dievas- viso gėrio priežas~
~
..
tis, reiškiasi dvasioje. Jam lygi esanti
./-.y
pikto dvasia, gludinti visoje materijoje, TARIFA AEREA: US$2.718,00 (Tarifa’Holiday
alta estação), pelo câmbio
imtinai ir žmogaus kune, kuri yra lygiai
oficiai ou de acordo com o câmbio vigente na época.
galinga ir aktyvi, kaip ir gėrio — Dievo PARTE TERRESTRE
US$ 1.330,00 em apartamento duplo.
dvasia.
US$ 1.660,00 em apartamento simples.
Obs.: O preço da parte terrestre na Lituânia compreende
Dvyliktame šimtmetyje ta pagunda
todas as passagens, excursões, hotéis oferecidos e todas
vėl pasirodė albigiečių herezijoje. kuri
as refeições.
buvo pasmerkta Bažnyčios 3-me Laterar
no susirinkime 1179 m. Kovoje su šia
PAGAMENTOS:
DEPÓSITO e RESERVA da excursão deve ser feita o
hereziįa ypač pasižymėjo šv. Dominin
mais rápido possível pois dispomos de poucos lugares.
kas, kuris tam tikslui įkūrė Pamokslinin
O preço do depósito é de US$ 200,00 que serão descon
kų Ordinu (O.P.), vadinamuosius domi
tados no momento do pagamento da parte terrestre.
ninkonus, ir šioje kovoje jie ypač pasi
PASSAGEM AÉRES
Será emitida por ocasião da viagem (30 dias antes)
žymėjo rožančiaus (šiandien taisyklių
giau vadinamu rožinio) maldos platini DOCUMENTAÇÃO:
Cuidaremos da emissão de passaportes e vistos.
»
mu. Pagal senovine tradiciją (istoriškai
INFORMAÇÕES:
Na CETEMAR TURISMO com Dr. Utuiante Vignola
neįrodytą, nors minimą įvairiuose po
(258-5955) ou Aleksandras Boguslauskas (241-2831).
piežių dokumentuose nuo 16-to šimt
mečio), šv. Domininkas, kovodamas su IMPORTANTE A reunião dos passageiros da excursãó será no dia 19 de outu
bro de 1991 às 10:00 hrs. na sede da CETEMAR TURISMO,
albigiečiais, gavęs Mąrijos apreiškimą,
Rua Sete de Abril, 342 - 9o andar cónj. 90/94.
sustatęs rožinio maidą ir ją išplatinės
rožinio sambūrius, brolijas
Nesunku suprasti, kaip rožinio mai
nuolijos, Kurių nariai gyveno dvasintai
da padėjo kovoti prieš albigiečių here
integruotą gyvenimą, bet pasauliečiams,
Rožinis savo trijose dalyse
penkių
ziją. Albigiečių herezija, prieš maniche- auginantiems šeimas, tiesiog skęstanpaslapčių serijose veda žmogų apmąsty
iško sutapatinimo gėrio su dvasia ir blo tiems kasdieniniuose rūpesčiuose, toks ti Dievo įsikūnijimo paslaptis. Džiaugs
gio su kūnu-materija,paneigė Kristais
dvasingumas buvo neprieinamas: jiems mingose paslaptyse apmąstoma, kaip
žmogiškumą (jei žmogaus kūnas laiko buvo neįmanoma rasti ilgas valandas
Dievas, gavęs žmogaus sutikimą Marijos
mas savyje, blogu, neįmanoma Dievui
meditacijai ar maldai, âe to dar daugelis ■ smenyje, apsireiškė ne vizijoje nuženg
- gėrio principuų kūrėjui jame apsigy
buvo ir beraščiai - jiems vienuolių nau damas iš dangaus, o fiziniu prasidėjimu
venti), paneigė sakramentus, nes sakra dojamas psalmių maldynas buvo nepri jos įsčioje, kaip jis gimė kaip kiekvienas
mentai naudoja fizinius-mater i n ius
einamas.
žmogus, buvo tikras vaikas, augo
ir
daiktus dvasinėmis malonėms p^rduo
Rožmis kaip tik yra malda, kurioje į visa tai buvo jo dieviškumo dalis.
ti, paneigė Bažnyčios ir valstybės auto Dievą yra pakeliamas visas žmogus Sopulingose paslaptyse apmąstome,
ritetą ir skatino askezę — apsimarini
ir mintys ir siela ir kūnas, tarp pirštų
kaip pats dieviškumas buvo apreikštas
mus su moraline samprata, draudžian leidžiant maldos karoliukus — tai virvi
tauriame žmogiškame Kristaus kentėji
čia tuoktis ir vaikus gimdyti, tuo ardy nius, tai medinius, tai iš įvairių akme
me ir kaip Kristaus išaukštinimas
dami žmonių visuomeninius ryšius. Vi nėlių, brangakmenių, gintaro, tai net iš
dieviškumas pasireiškė ne išvadavime
sa tai buvo žmonių reakcija, matant,
duonos trupinių ar įvairių sėklų, mel
nuo žmogiškos mirties, o perėjime per
kad daugelis Bažnyčios ir valstybės va džiantis į žmogiškąją Dievo motiną Ma
įą, pasidavime jai. Gi džiaugsmingose
dų buvo visiškai sumaterialėję ir nebe riją, j jos sūnaus Tėvą-Dievą, jo duotais
paslaptyse mąstome, kaip ne tik Kris
sugebėjo nei patys gyventi žmogaus
žodžiais. Kur albigiečių pseudo-dvasin- tus, bet ir jo žmogiškoji motina Marija
natūralų dvasingumą pripažįstantį gy gumas skaldė žmonių visuomenę, vis la
su visu kūnu (nes kūnas iš tikrųjų ir ge
venimą, nei kitų mokyti, kaip tai pa biau savo askeze izoliuodamas žmones
ras ir šventas) perėjo i amžiną dangaus
siekti. Buvo asketinės atsiskyrėlių vie- nuo kitų - rožinis juos į ingė j šeimas, į
garbę ir kaip toji pati žmogaus-Dievo Jė-
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ku, retai užklysdavo pašaliečiai, o jei ir
užklysdavo, tai vis tokie bastūnai, kaip
ir aš: pasigrožėti nykstančia tėvynės se
nove, jos pirmykšte gamta, negirdėto
mis dainomis ar pasakomis.

VIEŠNAGĖ PAS VALDOVĄ
PETRAS BABIICKAS
Prisimindami ir pagervdami neseniai mirusį
rašytoją PETRĄ BABICKĄ, spausdiname s’ią
jo, pries karą, rašytą apysaką.

Deja, trečią dieną čia keliaudamas,
nors ir grožėjausi gamta, ypač nuosta
biai skaidriais birželio mėnesio rytais ir
vakarais, bet žmonėmis buvau kiek nu
sivylęs. Sutikdavau vis tokiys, kuries
stengėsi kalbėti santūriai, o jei kartais
netikėtai jiems prasprūsdavo koks šio
krašto tarmės žodelis, jie mandagiai atsi
prašydavo, tarytum nuodėmę papildę.
Ir jokiu būdu negalėjau jų įtikinti ne
sąs valdininkas. Jie buvo vaišingi, man
dagūs, sklidini ramios kaimiečių savi
garbos, bet j jokias tautosakas neįsileisdavoi Ir į šieną neleisdavo nakvoti, tei
sindamies, kad tik ką suvežto šieno
kvapas būsiąs ponui neveikas.

I vakarą dangus aps i niaukė. Pradėjo
dundėti griaustinis ir netrukus ėmė lyti.
Dvimatis molėtu pamiškio keliu šlitinėjo,
tarytum girtas. Po dviejų valandų vargin
gos kelionės buvau permirkęs ligi kaulų.
Pagaliau švelnioje tamsoje, dėkui Dievui,
pamačiau kaimo žiburį.
Padūzgenau į langą:
— Labas vakaras... Leiskite nors kiek
apdžiūti...

Pusamžis aukštas vyras, neišimdamas
pypkės iš burnos, apžvelgė mano sumir
kusius drabužius ir rūpestingai įvedė pur
viną dviratį į priemenę.

Ak, tas mažas žodelis “ponas", kuris neatrodo įžeidžiantis mieste - kiek
— Retas svečias būtum, bet kur pagul
-- Naktį? Ne, toliau neišleisiu. Jūs,
daug kartų jis maivbuvo kelionėje pakendyti — neišmanau, — tarė jis, išpūsdamas
tur būt, pirmą sykį šiuose kraštuose. Tai- kęs...
kamuolį dūmų.
gi, visur cia ligi vias kelio bus molyne...
čįg gi, šį |jet,
„J.
|rdė.
— Dėkui, bet aš, kiek pasilsėjęs, trauk
Ua ir pėsčias eidamas griūni, kad lietus
jo mjnint Ga! bQt mano
<
siu toliau.
lyja. Bet, ot kur paguldyti. Klojime salta, drabužiaj ir nuovargiSi 0 ga| but, yimtas
sVaTTo Se^eThTF-~ o čia tvanku, - pakrapštė pypkės kandik jjų kaimiečių jautrumas padarė tai.vad
zaus dvasia buvo duota mirtingiesiems liu sau smilkinį.
dvejetą valandų kalbėdami įvairiausiai
žemės žmonėms, kad ir jie mokėtų, su
— Nagi, pas Karalių - netikėtai atsilie- klausimais, mes vis dėlto neapsiėjome \
gebėtų per mater irų kūnišką, žmogišką
pė šeimininkė, vikriai surinkdama duobe "pono“. Todėl, suprantama, kaip negyvenimą su visu savo pašvęstu kūnu
nos trupinius nuo stalo ir dengdama jį
noriai kėliaus iš jaukios užustalės, kai
įeiti į amžiną laimę Dievo akivaizdoje,
staltiese.
šeimininkas pasišovė mane palydėti pas
jo buveinėje.
— Gerai, boba sakai, - nusišypsojo vy Karalių, teisindamas savo žygį: "Mūsų
Rudenį, kaip gamtos permainom
užkampy ir dienos metu lengva paklysti
ras, — tik pas Karalių. Aną kartą vieną
daug kam primena ir savo kūnišką tra
Atsisveikinęs su šeimininke ir paglos
keleivį irgi buvau nuvedęs. Dėkojo.
pumą, pasireiškiant įvairioms šienligėms
tęs trijų vaikučių galveles, kurie, nors ir
Ir dabar, kada, atrodo, sunkiausias
reumatams ir drėgnam, niūriam orui
klausimas buvo išspręstas, šeimininkas gulėjo, bet nemiegojo, smalsiai klausydabendrai numušant nuotaiką, spalio mė
pasidarė staiga linksmesnis, judresnis. Ju mies mūsų pokalbio, išėjau su šeiminin
nuo — rožinio mėnuo duoda progą daž
tau, kad ne atsikratymas svečiu suteikė ku.
niau tąja malda pakelti ne tik dvasią,
gyvumo, anaiptol, ne. Soti ir skani vaka
Tikrai iš pradžių atrodė tamsu, nors
mintis į Amžinojo Gėrio principą, bet
rienė , kuria jie nuoširdžiai vaišino kelei jau nebelijo, ir aukštai pleveno žvaigž
visu savo trapiu kūnu pergyventi jo apsi
gyvenimo mūsų žmogiškame kūne pas vį, ir mandagios, be nekuklių klausimų, dės.
kalbos rodė, kad šeimininkai, nors netur
laptį, per kurią jis mus traukia tuo pa
Pasukome j mišką. Nuo medžių var
tingi
žmonės,
bet,
kaip
sakoma,
matę
čiu keliu. Rožinis duoda progą specia
vėjo lietaus lašai, papsėdami į gėlių la
svieto.
Jie
neklausė,
nei
kas
aš,
nei
kur
liai mums burtia bendrai maldai, kuri
pus. Oras dvelkė sodriu žemės ir medžių
ir
ko
važiuoju,
ko
paprastai
nevengia
pa
stiprina mūsų ryšius ne tik su tais, ku
kvapu ir buvo nuostabiai grynas; drovėsiteirauti
žmonės
mieste
ar
netoli
jų
gy
riais kartu meldžiamės, bet ir su tais,
jaus net užsirūkyti, nors šeimininkas
vendami.
su kuriais mus riša mūsų kūniški, šeimy
papsėjo savo pypkę, nė dėmesio nekreip
niniai, krauko ryšiai. Rožinis duoda pro
I šį palaimintą Lietuvos užkampi, aiš damas i mano susižavėjimą.
gą ir melstis ir už tuos gyvuosius, o taip
(Bus daugiau)
pat ir už tuos mirusiuosius, su kuriais
CO M H EÇA O N C SSO JOVEM SANTO
tegalime bendrauti tiktai dvasiniais ry
L E I A A VIDA D E
šiais.
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LIETUVIU PADĖKOS DIENA
Vyskupo Pauliaus Baltakio paskirta
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ yra
spalio (outubro) 13, minint 25 metų su
kaktį nuo Šiluvos koplyčios įkūrimo
Tautinėj Amerikiečių Marijos šventovėj
Vašingtone.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

8

Kpt. JUOZAS ČIUVINSKAS
93

metų

ir jo žmona MARIJA ČIUViNSKIENĖ
85 metų
gimimo sukaktims paminėti.
Abiems Ilgamečiams lietuvių kolonijos veikėjams gili pagarba,
padėka ir geriausi linkėjimai

Prie Šios MALDOS DIENOS UŽ LIE
TUVĄ ir kartu PADĖKOS DIENOS UŽ
ATGAUTĄ NEPRIKLAUSOMYBĖ no
ML-vos Redakcija ir Administracija
ri prisidėti ir kitos tautos. Todėl numa
tytas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valsty
'iiibių Nepriklausomybės p a m i n ė j i
m.a s São Paulo Miesto lopšy, Patio
do Colégio, spalio 13, sekmadienį, 14,30 BRAZILIJON ATVYKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAI:
vai. Gretimoj bažnyčioj bus pamaldos
Prof.Bronislovas KUZMICKAS, ?Respublikos ir Parlamento vice-pirminrnkas
ir Marijai Pasiaukojimo aktas. Numaty
Emaluelis ZINGERIS, Parlamento Užsienio Reikalu komisijos pirmininkas
tas ir daugelio Baltiečių bičiulių dalyva
ATVYKIMO DATA: 1991 m. spalio 2 d., 20:00 VAL. Guarulhos orouoste.
vimas.
PROGRAMA:
G E SÍ A NAUJIENA
Spalio 2 d.(trečiadienis): susitikimas orouoste. KVIEČIAMI VISI
Šių metų lapkričio mėn. 10 d.. "Mu
— Spalio 3 d.(ketvirtadienis): Skridimas į Braziliją ir pasimatymas su Senato
sų Lietuvos" skaitytojai, jų šeimos ir
pirmininku Mauro Benevides, su Federalinio Kongreso pirmininku
draugai turės retą progą pamatyti sceno
Ibsen Pinheiro ir su Užsienio Reikalu ministru FRANCiSCO REZEK.
je garsaus lietuvių dramaturgo Anatoli
— Spalio 4 d.(penktadieis): Iškilmingas priėmimas S. Paulo PARLAMENTE
jaus Kairio 3 veiksmų komediją "DIAG
(Assembléia Legislativa) Ibirapueroj. 19:30 vai.
NOZĖ", kuriai jau rūpestingai ruošiasi
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI. Automobilių pastatymas ten pat.
dramos mėgėjų grupė.
- Spalio 5 d.(šeštadienis): Programa su lietuvių kolonija.
Todėl, jau iš anksto reikia pramatyti
15 vai. mišios V. Zeiirioj.
15:30 vėliavų pakėlimas prie Laisvės Paminklo
tos dienos popietę praleisti savųjų tar
16 vai. SUSITIKIMAS su svečiais Seselių Pranciškiečių salėj
pe.
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI
Smulkesnių informacijų bus vėliau.

LIETUVOS ATSTOVU VIZITAS

AMERIKA GRAŽINS PABALTIEČIU
AUKSĄ
WASHINGTON AS: JAV-bių prezidento
Viešųjų Reikalų asistentas aplinkraščiu
Pabaltijų valstybių atstovams pranešė,
kad valstybės departamentas nutarė gra
žinti trijų respublikų užšaldytą auksą ir
kitus indėlius 1940 m.

BRAZILIJOS LIETUVIAI SVEIKUS SWCilS
JlMlIMMIlII.............. .

MOŠŲ M1R U $ t E J I

1977 m. turėjo tromboze ir turėjo pa
likti darbą. Prieš du metus turėjo pirmą
širdies priepuoli ir sveikatos stovis pablo
gėjo, bet dar jam leido visur dalyvauti ir
palaikyti visas turėtas draugystes.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Ūtos••

6ÊRIÀUÍ5JAS BODAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ,".‘KTUVOS PRENUMERATĄ,
tai išras vi čekį Petras Rukšys vardu
ir pasiųsti paprastu paštu.

Hijon atvyko 1947 m. ir pradžioj gyveno
V. Zelinoj.Čia jis dalyvavo lietuvių kolo
nijos veikloje ir buvo Sv. Juozapo LB
choro narys. 8 metus dirbo Juozo Matelionio batų fabrike, o paskui D.K.W. auto
mobilių fabrike(dabar Autolatina).

Vedęs Severą Adulytę, išsikėlė gyven
ti j V. Anastaziją. Čia, kol anastaziečiai
turėjo savo mokyklą, nuolat ten dirbo
ir buvo mokyklos būrelio vice pirmininku

Estija turi $29.2 mil aukso ir $300.
GG0 kitų indėlių.
Latvija turi $23.1 mil aukso ir $500.
000 Ritų privačių indėlių.
Lietuva teturi $700 Federaliniam
Banke ir $180.000 privačių indėlių.

Olga BAGDONAVIČIUS Cr. 5.000,00
Marija MILIUS
Cr. 5.000,00
Kun. Juozas ŠEŠKEVIČIUS 5.000,00
An fem s Z A L UBĄ
Cr. 5.000,00
Stãsé LUKOŠEVIČIUS Cr. 10.000,00
Aldone GH5ZELLINI
Cr. 5.000,00
Vytautas ČEMARKA
Cr. 5.000,00
Fabio Augusto SUSTE RAS 4.000,00
Roberto T AMOŠAUSKAS 5.000,00
Aleksandras BAGDONAS
5.000,00

.

Velionis buvo palaidotas Lapos kapi
nėse. Kun. Petras Rukšys, pagal lietu
višką paprotį, laikė mišias "corpo pre
sente" ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

VACYS RO«IS
i

Nuliūdę liko žmona Severa, sūnūs
Reinaldas su Vanda ir Rodrigu bei ReinsHdu Jr., sūnus Robertas ir kitos gimi
nes.

staigiai mirė savo namuose, širdies prie
7-tos dienos mišios bus V. Anastazijoj,
puolio ištiktas, rugsėjo 21 dieną. Velio 
šv. Stanislovo bažnyčioje, rugsėjo 28 d.
nis kątik buvo atšventęs 66-tą gimtadieni.
17 vai.
✓
A. a. Vacys Puf/zinskis tuvo gimęs TiBūk laimingas, mielas Vacy, iškelia
tuvėnuose 1925 r/i. rugsėjo 13 d. Brazivęs amžinojon Tėvynėn.

