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VISUS JUNGIANTI DIENA
Apie žmogaus mirtį yra mąstoma,
kalbama ir rašoma daug daugiau negu
apie jo gimimą. Gimtadienis - tai švie
si anga, prie kurios atsistoja naujagimis,
apsuptas linkėjimų ir palaiminimų. Gy
venimo kelias išsitiesęs — juo reikės ke
liauti. Tai labai aišku visiems, patirta tė
vų, senelių. Laiko slinktyje kartojasi
džiaugsmai ir rūpesčiai, sunkios ir leng
vos dienos pinasi nuo amžių, istorikų
užn /tos, statistikų įvertintos.
Mv ties anga betgi yra mįslė, atsirė
musi į nežinią, kuri dažnam sukelia ne
rimą ir baimę. Ieškoma atsakymų, mąs
toma iš viso apie būties prasmę. Sklei
džiamos skirtingos prielaidos. Prieina
ma net labai tragiškų nusivylimo išvadų,
kartais įsispraudžiančių ir į poeto nuo
taikas, kad "mirtis ta didžioji nesąmo
nė". Tas mirties klausimas pirmiausia
rišasi su natūraliu noru išnykti, atsiskir
ti nuo aplinkos, nuo mėgstamų darbų,
mielų artimųjų ir amžinai kuriamo bei
planuojamo gyvenimo. Ir, rodos, ar ne
būty iš visų džiaugsmų pats didžiausias
džiaugsmas, jei kas pasakytų žmogui:
tu niekada nemirsi ir per amžius čia že
mėje gyvensi. Tačiau kas gi būtų, jei iš
tikrųjų taip atsitikti?? Šitame klausime
sustojame prie kito nerimo ir kitos bai
mės, kurią sukeltų nesibaigianti kasdie
nybė. Jau vien tik žinojimas, kad ji nie
kada nesibaigs, būtų baisiau už pačią
mirtį. Nesibaigiamybė taptų didelė kan
čia. Šitoje, jau ne vieno mąstytojo kel
toje, prielaidoje mirtis ateina kaip išgel
bėtoja ir įgauna rimtą ir realią prasmę,
tampa žemiško nesibaigiamumo prieš
prieša ir žmogaus išvaduotoju. O tikin
tiesiems mirtis yra tik perėjimas iš vieno gyvenimo į kitą. O tas kitas gyveni
mas, nors ir amžinas, bet nebesurištas
su kasdienybės laiku, kurį patiriame ir
kurio ribose gyvename. Todėl po že
miškos kelionės priklausymas kitai bū
senai turėtu kelti ne baimės, bet lauki
mo jausmą.

VĖLINĖS. SAUSIO 13-OSIOS AUKŲ KAPAI
būdu ir jau įsitvirtinusių tradicijų rė
muose, kurie atspindi tautos būdą ir
nuotaikas. Tas kasmet pasikartojantis
bendras išpažinimas, jog už nežinomos
angos prasideda kitoniško gyvenimo ke
liai, stiprina gyvuosius, kad jie su didė
jančiu pasitikėjimu artintųsi prie tos
nežinomybės. Tačiau, kaip dažnai, taip
ir Vėlinių dieną lengvais žingsneliais pra
bėgame per visa tai paviršiumi, pasiten
kiname tradicija, apeigom ir puošme
nom, pasidžiaugę, kad rudens šalnos ne
pakirto sveikatos ar gyvybės, kad turi
me vilties sulaukti dar ir daugiau Vėlinių.
Tas tradicinis susitelkimas prie kapų nė
ra betgi vien tik mirusiųjų prisiminimas.
Yra ir jų iškilmingas pagerbimas, ypač
tų, kurie krito ar buvo nukankinti dėl
tautos ar religijos laisvės. Sitpje vietoje
jungiamės visi. Nei pažiūros, nei konfe
sijos mūsų neišskiria. Laisvės kovotojų
pagerbimas Vėlinėse išryškėjo jau pirmo
jo bolševikmečio rudenį, kai niekaip ki
taip nebuvo galima sutelktiniau prisimin
ti ir pagerbti, kas labai brangu. Šiandien
kai po tos sunkios kovos laisvi ir nepri
klausomi galime pradėti naują gyvenimą.
Vėlinių žvakutėse turėtume matyti ne
vien tradiciją, bet ir šviesulį šito gyveni
mo keliu, visus vedančio prie tos pačios
angos.
C. S.
,

Vėlinės — tai visų amžinybėn iškelia
vusių prisiminimo diena ir tų, kurie su
mumis atsiskyrė natūralia mirtimi, ir
tų, kuriems gyvybės buvo atimtos klini
kose, pamišimuose, frontuose ar kanki
nimų kamerose. Visuose juose plazdėjo
gyvybė, ta pati didžioji visos egzistenci
jos paslaptis. Lapkričio 2-oji iš tikrųjų '
nėra vienintelė mirusiųjų prisiminimo
diena. Mirusiuosius prisimename visaip BALTIJOS ŠALIŲ KONFERENCIJA
ir visada: maldoje, pasipasakojimuose,
Stokholme vyko Švedijos vyriausyužrašuose, nuotraukose. Bet Vėlinėse
bės surengta konferencija, kurioje buvo
tie prisiminimai atliekami sutelktiniu
svarstoma ekonominė Baltijos baseine
j Lietuvos nacionalinė
‘•’.Mažvydo biblioteka

šalių situacija ir ateities perspektyvos.
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei
200 Baltijos regiono valstybių ir priva
čių firmų atstovų, jų tarpe ir Lietuvos,
Latvijos bei Estijos delegatai. Kalbėda
mas konferencijoje Švedijos valstybės
sekretoriaus pavaduotojas Sohlman pa
sakė, kad ką tik savo nepriklausomybę
atgavusių Pabaltijo valstybių ekonomi
ka turėtų sparčiai atsigauti jei tos vals
tybės ryžtingai imsis pertvarkyti savo
ekonominę infrastruktūrą. Švedija nu
mato investuoti lėšas į Pabaltijo valsty
bių mažas firmas, taip pat į viešbučių,
benzino kolonėlių, kelių statybą bei ry
šių sistemos modernizavimą.

Lietuvos ir Švedijos energetikos mi
nistrai tarėsi dėl Švedijos specialistų da
lyvavimo užtikrinant tolesnę saugią Ig
nalinos atominės elektrinės veiklą.

Panašią konferenciją Vokietijos ir Da
nijos vyriausybių iniciatyva numatoma
surengti ateinančių metų pradžioje Ko
penhagoje. Konferencijoje bus aptartos
Baltijos regiono ekonominės ir politinės
perspektyvos. Kaip pareiškė Danijos už
sienio reikalų ministras U. EllemannJensenn ir Vokietijos užsienio reikalų
ministras H.D. Genscher, konferenciją ,
turėtų apsvarstyti ekonominės paramos
Rytų ir Centro Europos šalims klausimus
Išsivysčiusios Baltijos regiono šalys ruo
šiasi suteikti paramą buvusių komunisti
nių Europos kraštų privačiai ekonomikai
ir tokiu būdu paremti šių valstybių perė
jimą prie rinkos.
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REMS IR BALTIEČIUS

PASAULIO BALTISTŲ ASOCIACIJA f

Švedijos vyriausybė Stockholme su
rengė Baltijos regiono valstybių konfe
renciją, kurioje svarstyta šių kraštų eko
nominė būklė ir-ateities galimybės.
Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip
200 valstybių ir privačių bendrovių at
stovų. Švedijos valstybės sekretoriaus pa.aduotojas Sohlman'as pažymėjo, kad,
atgavus nepriklausomybę, Baltijos vals
tybių ekonomika greitai turėtų atsigauti,
jei ji ryžtingai bus pertvarkyta.

Spalio 2-4 dienomis Vilniuje vyko
Tarptautinis baltistų kongresas, j kurį
susirinko šios srities specialistai iš įvai
riausių pasaulio kampelių. Daugelis jų
mokėjo lietuvių arba latvių kalbas. Iš
klausyta daugiau nei šimtas pranešimų.
Baltų kalbų tyrimams koordinuoti įkur
ta Pasaulio baltistų asociacija. Jos būsti
nė bus Vilniuje. Pirmininku išrinktas
lietuvių filologas A. Vanagas, vicepirmi
ninkais — latvė A. Blikena, vokietis R.
Ekertas ir lietuvis A. Rosinas.

Švedija numato Investuoti j Baltijos
kraštų nedideles bendroves, viešbučius,
benzino stočių ir kelių statybą.

Lietuvos ir Švedijos energetikos mi
nisterial tarėsi, kaip užtikrinti tolimesnį
saugų Ignalinos atominės elektros jėgai
nės veikimą.

Panašią konferenciją ateinančių metų
pradžioje rengiasi sušaukti Vokietijos ir
Danijos vyriausybės Kopenhagoje. Dani
jos ir Vokietijos užsienio reikalų ministe
rial pareiškė, kad konferencija turėtų
svarstyti ekonominės paramos klausimus
Rytų ir Centro Europos kraštams.
PREKYBA SU UŽSIENIU

j Statistikos departamento duomeni
mis, Lietuvos ekonominių ryšių apyvar
ta su Vakarų šalimis šių metų pirmajame
pusmetyje siekė 549 milijonus rublių.
Eksportuota prekių už 192 milijonus
rublių, importas sudarė 356 milijonus
rublių.
Eksporto didžiausį lyginamąjį svorį
- 46 procentus -Zsudarė kuras, minera
linės žaliavos ir metalų gaminiai. Di
džiausią dalį eksportuota į Vokietiją 22 procentus, į Belgiją - 20 proc., j
Lenkiją - 9 proc., ir t.t. '•
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LIETUVA TAPS "EUTELSAT" NARĖ

Lietuvos ryšių ministras K. Birulis
spalio 14 d. Europos palydovinio telefo
no ryšio organizacijai "Eutelsat" įteikė
prašymą dėl'Lietuvos priėmimo į šią or
ganizaciją. "Džiaugiuosi, kad Lietuva
taps musų organizacijos narė", - šį įvy
kį komentuodamas pasakė "Eutelsat"
generalinis direktorius Grenier. Jis taip
pat pažymėjo, kad "Eutelsat" sistema
prasideda prie Europos žemyno kultūri
nio integravimo. Šiuo metu organizaci
ja naudojasi šešiais ryšių palydovais.
Lapkričio mėnesį į orbitą numatoma
išvesti septentąjį palydovą. Tapusi 29ąja "Eutelsat" nare, Lietuva galės nau
dotis palydovine telefono ryšio ir tele
vizijos sistema. Beje, pirmosios televizi
jos programos iš Vilniaus į Vakarų Euro
pą per šios organizacijos palydovus jau
buvo transliuojamos praėjusį mėnesį.
NAUJI AMBASADORIAI

Lietuvoje lankėsi Airijos užsienio rei
kalų ministras J. Collins. Jis Lietuvos
AT pirmininko pavaduotojui K. Motėekai pristatė Airijos ambasadorių Lenki
joje R. O'Brien, kuris numatomas akre
dituoti Lietuvoje.
Spalio 2 dieną Danijos Karalystės
ambasadorius Lietuvos Respublikoje
""■ryilMF”1 1 ......
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Guarga—chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltdą.

; Rua Coelho Barrados, 104- V. Prudente
Fone: 274-0677, Res: 274-1886

TELEFONU PER OSLĄ
Nuo spalio 10 d. Lietava gali kalbėtis
telefonu su visu pasauliu per Oslo tarp
tautinę telefono stirtį. Tuo būdu Norve
gijos sostinė pakeitė ligšiolinį ryšį per
Maskvą.

KAIP ADRESUOTI LAIŠKAS?

Nuo spalio 1d. Lietuvoje įsigaliojo
pasaulyje taikoma laiškų adresavimo
tvarka: nurodomas gavėjas (vardas, pa
vardė), po to - jo adresas (gatvė, vieto
vė), taip pat nurodomas ir siuntėjas.
Kaip anksčiau buvo minėta, pasikeitė
ir Lietuvos paštų indeksai: nebereikia
rašyti pirmųjų dviejų skaičių. Tad rašant
iš užsienio patariama rašyti tokiu būdu
Gerb. p. Algiui Januliui,
Alyvų g. 3,
Kiviliai,
5462 Akmenės rajonas,
LITHUANIA
LĖKTUVU IŠ KOPENHAGOS

Lietuvoje viešėjo Danijos avia,kompa
nijos "Sterling" prezidentas.E. Lundt
su palydovais, kurie tarėsi dėl oro trans
porto tarp Danijos ir Lietuvos. Susitar
ta, kad nuo gruodžio mėnesio bus atida
ryta avialinija Vilnius-Kopenhaga. Ruo
šiama tarpvyriausybinė sutartis dėl kro
vinių vežimo oru.
LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI
Lietuva, Latvija ir Estija po 50 metų
pertraukos vėl išleido savus pašto ženk
lus ir dabar juos demonstravo tradicinė
je tarptautinėje pašto ženklų parodoje
Kdlne, Vokietijoje.

Vienos iš stambiausių šioje srityje pa
rodos stenduose savo pašto ženklus rodė
130 dalyvių iš viso pasaulio kraštų.
G. VAGNORIAUS VIZITAS
JAPONIJOJE

Su oficialiu vizitu Japonijoje viešėjęs
Lietuvos ministras pirmininkas G. Vagno
rius susitiko su Japonijos ministru pirmi
ninku Tosikiu Kaifu ir paragino Japoniją
kooperuotis su Lietuva ekonomikos srity
je. T. Kaifu pažadėjo, kad Japonija su
teiks Çietuvai ekonominę ir techninę pa
galbą pagal 24-ių grupės (į kurią įeina
12 EEB šalių ir 12 kitų turtingų valsty
bių, tarp jų ir Japonija) planą, kuris bus
netrukus svarstomas.
Iš Japonijos G. Vagnorius nuvyko i
Seulą,' kur susitiko su Pietų Korėjos pre
zidentu Ro De U.

ELTA

3

NR. 22 (2208) 1991.XI.18

MÜSU LIETUVA
Rsa

PASAULIO LIETUVIAI VIENINGA TAUTA

Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų
pirmininkų suvažiavimo išvados, priim
tos dalyvaujant ir Lietuvos atstovams

PLB valdybos nariai, LB kraštų pir
mininkai ar jų atstovai, kartu su Lietu
vos respublikos aukščiausiosios tarybos
vicepirmininku Kazimieru Motieka, Są
jūdžio ir kitų organizacijų atsakingais
darbuotojais, susirinkę j Pasaulio lietu
vių kraštų pirmininkų suvažiavimą Va
sario 16-sios gimnazijos patalpose Hiutenfelde š. m. liepos 26-28 d.d. priėjo
šių išvadų:

1. Pasaulyje gyvenantys lietuviai su
daro vieningą lietuvių tautą. Kiekvienas
lietuvis, kokiame krašte jis begyventų,
yra atsakingas už musų tautos ateitį,
kiekvienas turi teisę ir pareigą prisidėti
prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirti
nimo.
2. Išeivijos lietuviai moraliai ir mate
rialiai remia lietuvių tautos laisvai ir de
mokratiškai išrinktą Lietuvos aukščiau
siąją tarybą ir jos pastangas įtvirtinti pa
skelbtą Lietuvos nepriklausomybę.
3. Išeivijos lietuviai su viltimi ir susi
rūpinimu seka įvykius Lietuvoje. Mes
lenkiame galvas ir didžiuojamės Lietu
vos žmonėmis, kurie šių metų sausio 13
savo gyvybe apgynė šventą teisę būti
laisviems.
4. Suvažiavimo dalyviai pritaria PLB
valdybos pastangoms įjungti j PLB veik
lą lietuvių bendruomenes, įsikūrusias
Rytų Europoje ir Sovietų Sąjungos tebevaldomoje teritorijoje. Dalyviai sveikina
naujai priimtas į PLB šeimą Estijos ir
Moldovos lietuvių bendruomenes.
5. Siūlome Lietuvos vyriausybei pa
naudoti išeivijos lietuvių sukauptą ilga
metę patirtį ir įgytas žinias, kuriant Lie
tuvoje demokratinės visuomenės bei lais
vos rinkos sąrangas.

6. Pasaulio lietuvių bendruomenės ly
giavertis tikslas, šalia pagalbos Lietuvai,
yra išlaikyti tautinį sąmoningumą ir gy1
vastingumą savo tarpe. Nusilpusi lietuvių
bendruomenė nebegalės teikti jokios pa
ramos Lietuvai. Todėl kviečiame kraštų
bendruomenes stiprinti lietuvišką veiklą.
Įvertindami ypatingą vaidmenį kurį šioje
veikloje atlieka Vasario 16-sios gimnazi
ja, raginame Vakarų Europos, Šiaurės ir
Pietų Amerikos bei Australijos lietuvius
siųsti savo vaikus į šią gimnaziją ir toliau
remti ją aukomis.

riausybes raginant, kad butų svarstomas
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo
klausimas bei būtų Sovietų Sąjunga spau
džiama pradėti tikras tarpvalstybines de
rybas dėl Lietuvos okupacijos panaikini
mo. PLB valdyba siūlo organizuoti ESKB
konferencijos dalyviams Maskvoje neuficialią diplomatinę pagalbą bei finansinę
paramą.

tarimą, dabar džiaugiasi lietuvių kalba:
"Ji man labai pravertė gilinantis į pa
grindinį mano mokslinių interesų objek
tą — tocharų kalbas". Čia tenka priduri
kad tocharai yra išmirusi indoeuropie
čių tauta, kadaise gyvenusi dabartinia
me Bucharos ir Samarkando krašte.

LIETUVIŠKI ŽODŽIAI

8. Suvažiavimas ragina, kad opozicija
Aukščiausiojoje taryboje, išreiškianti sa
vo mintis bei argumentus, diskusijoms
pasibaigus, neatsisakytų dalyvauti balsa
vime.

Lietuvos garbės konsulas prof. J. Hii
marsonas lietuviškame pokalbyje M. Ai
gulytei aiškino, kad jam lietuvių kalba
nėra tik mokslinių tyrimų talkininkė.
"Esu išvertęs į islandų kalbą K. Borutoj
9. Kviečiame LP aukščiausiąją tarybą "Baltaragio malūną”, paskelbęs straips
ir Lietuvos vyriausybę savo oficialius san nių apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą.
Reikjaviko universitete maždaug kas tn
tykius su užsienio lietuviais koordinuoti
ji metai skaitau lietuvių kalbos kursą
su PLB ar jos padaliniais.
studentams, kurie ketina nuodugniau
10. Suvažiavimas ragina visus vienin
studijuoti lyginamąją kalbotyrą, gvil
gai remti PLJS kongresą Argentinoje,
denti indoeuropeistikos problemas".
Urugvajuje ir Brazilijoje ir kuo gausiau
Paklaustas apie Lietuvos garbės konsu
jame dalyvauti.
lo pareigas Islandijoje, lietuviškai kal
11. Sekančio PLB seimo vieta numa
bantis islandas prof. J. hilmarsonas at
toma Čikagoje (Lemonte), JAV. 1992
sakė: "Dar neįsijaučiau į šį man naują
m. liepos mėn.
vaidmenį, bet manau, kad turėčiau pa
12. Suvažiavimo dalyviai sveikina Pa dėti Islandijos piliečiams, norintiems
saulio lietuvių ketvirtųjų sporto žaidynių užmegzti ryšius su Lietuva, nurodyti
dalyvius Lietuvoje. Linkime, kad būsimo jiems adresus, kuriais jie galėtų kreiptis
vienu ar kitu klausimu... Kol kas tai da
je Barcelonos olimpiadoje mūsų sporti
ninkai dalyvautų kaip nepriklausomos" ryti nelengva. Nepaprastai keblu susi
siekti su Lietuva telefonu ar telefaksu,
Lietuvos respublikos pasiuntiniai.
be to, kaip teko patirti, čia dar labai ga
13. Suvažiavimo dalyviai dėkoja PLB
jūs biurokratiniai įpročiai".
valdybai už suvažiavimo suruošimą ir
pageidauja, kad tokie susitikimai būtų
SKAITYTOJAI RAŠO...
rengiami ir ateityje. Vasario 16-tos gim
nazijos vadovybei ir Vokietijos lietuvių
Vila Barbosa, Outubro 1991
bendruomenės valdybai dėkojame už
Gerbiamas Kunigėli P. Rukšys
nuoširdžią globą.
Kelis mėnesius aš negaudavau laikraš
V. J. Bieliauskas,
čio "Musų Lietuva". Bet dabar jau vėl
PLB pirmininkas
tas laikraštis kaip geras ir labai taikia- •
Suvažiavimo išvadų komisija
mas svečias pradėjo mane lankyti.
(parašai neįskaitomi)

Tai man vis atneša daug džiaugsmo.

Hiutenfeldas, 1991.VII.28

Siunčiu "cheque" geriau sakant Vale
Postai Cr$. 10.000,00 (dez mil cruzei
ros), už 1992 metus.

GARBĖS KONSULAS

Mažoji Islandija pirmoji pripažino
Malonu man būtų kad aš sužinočiau
Aukščiausiosios tarybos paskelbtą Lie
ką ten jūs turite, kaip ką lietuvišką, kad
tuvos nepriklausomybę. Dabar paaiškė
aš galėčiau nusipirkt, gal galėsite man
jo, kad neprjkiausoma Lietuva savo gar
pranešt ir kiek kainuoja, kaip pinigus
bės konsulu pasirinko lietuviškai kal
galėsiu siųst.
bantį Reikjaviko universiteto prof. JoTaip pat norėčiau sužinoti, ar per a te'r
rundą Hilmarsoną. Įdomių žinių apie
naneias Šv. Kalėdas turėsite "Plotkelių"
Lietuvos garbės konsulą Islandijoje
jeigu gus galima atsiųsti man ir kelias
"Tiesos" spalio 10 d. laidoje pateikia
daugiau, kad aš galėčiau duoti dviem bra
Milda Augulytė, su juo turėjusi pasikal
zilų šeimoms, čia gyvenantys katalikai
bėjimą Vilniaus universiteto Sarbievi
žmonės.
jaus kieme. Mat prof. J. Hilmarsonas
spalio 2-4 d.d. dalyvavo Šeštajame tarp
Atsiprašau kad duodu Jums darbo ir
7 7. Suvažiavimas mano, kad Lietuvos
tautiniame baltistų kongrese Vilniuje.
iš anksto dėkoju.
atstovavimas Europos saugumo ir bendra Su lietuvių kalba jis susipažino studijuo
Su pagarba
darbiavimo konferencijoje Maskvoje yra damas lyginamąją kalbotyrą Oslo uni
pirmos svarbos uždavinys. Lietuvos vy
Albina Vasiliauskaitė
versitete pas žymųjį baltistą prof. K.
riausybė ir Sąjūdis turi imtis pagrindinės Stangą. Pastarasis jį paskatino nuvykti
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
iniciatyvos dalyvauti konferencijoje. PLB j Lietuvą ir geriau išmokti lietuvių kal GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
kviečia kraštų valdybas kreiptis į savo vy bą. Prof. J. Hilmarsonas, įvykdęs šį pa- ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
I
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Mundial da Juventude Lituana.
rių šeimos savitarpyje tik portugališkai
kalba. Vyresnysis gal Vladas Zizas ir
Estamos aceitando reservas para o
Arūnas Steponaitis neturėjo sunkumų,
acampamento (até o dia 30/11) e pa
bet Marytė Aleknavičiūtė, Maristela
ra as recepções de confraternização e
Žūtautaitė, Stanislovas Žutautas ir Adil encerramento. Maiores informações pe
son Puodžiūnas tikrai mane pradžiugi
los telefones:
no savo vaidyba ir tikrai įdomia perso
63-0848 — Elisabeth
nalų interpretacija. Tai patvirtina pub
63-7535 — Marcelo
likos reakciją linksmu juoku palydint
Aqueles que estiverem interessados
kai kuriuos linksmesnius momentus.
em participar de uma das excursões tu
P. M. Vinkšnaitienės režisūroje, įdo
rísticas no Uruguai e/ou na Argentina,
mus buvo ir scenos paskirstymas aplin
durante o VII Congresso Mundial da
kos, kur dėl vietos stokos buvo net pa
Juventude Lituana, favor contatar Sil
naudota “avant scene“ — lyg iš pačių
via pelo telefone: 914-7769.
žiūrovų atėjusio Petro Naujokaičio mo
VII P. L. J. KONGRESO ŠVi MIŠIŲ
kytojo personalas.
TVARKA
Labai nuotaikinga paties spektaklio
BUENOS AIRES, ARGENTINOJE pabaiga skirta režiserei, suflerei Irenai
Vilniaus Aušros Vartų Marijos Parapi
Skurkevičiūtei ir kitoms pagalbininkėms
ja (Paróquia Madre de Misericórdia)
pagerbti, įteikiant p. Vinkšnaitienės
Klebonas Augustinas Steigvilas, M.I.C.
austas tautines juostele. Tai pačios reži
C. Mendoza 2280; 1870 Avellaneda
sierės padėka vaidintojams — ypatingai
Prov. Buenos Aires ■ tel.: 208-5027.
gražus gestas.

Visokias diagnozes ligoje nustato gy
dytojai ligoniui, bet šių dienų kasdieny
bėje ir mes patys savitarpyje vieni jaut
riau, kiti įmantriau, o dar kiti visiškai
objektyviai nesurandam, kaip “nutautė
jimo psichozę“ išryškinti pacientui. La
bai lengva pasijuokti iš liguisto šeimos
tėvo, kuris laikomas šeimoje “išprotėju
siu“ savo psichikos analizėje, vis dar be
pročiu vaizduotėje mokydamas lietuvių
vaikus.../ Man, kaip buvusiai Nepriklau
somos Lietuvos išmokyki intai mokyto
jai, toks rašytojo A. Kairio pavaizduotas
Lietuvos inteligento mokytojo šaržas iš
eivijoje yra labai užgaulus. / Visa ta va
dinamoji 3-jų veiksmų komedija, kurio
je autorius išryškino “išeivijos“ kasdie
nybę, daugeliui sukėlė gal net pačių iš
gyvenimo šeimoje problemų. Bet niekur
nesusigaudžiau, kuo iškilo, tik “išprotė
jęs“ mokytojas Petras Naujokaitis, pagal
Po vaidinimo dar sekė loterija ir už
autoriaus diagnozę, gydytojo Augustino
Kaunaičio — išprotėjęs “litvomano liga“. kandžių bei skanios arbatos užgėrimas.
- Tai sakyčiau šiandienę - “Lietuvos manija ^Žiūrovų buvo gausu ir malonu buvo tu
rėti svečių tarpe iš toliau atvykusių. Iš
Tikrųjų litvomanų reta besurasti mu
Niteroi turėjome malonią viešnią rašyto
sų tarpe. Labai sunkiai kę nors prisivilio
ją, žurnalistę ponią Gražina Boleckienę,
ti jaunimo prieauglyje išmokti bent kele
kuriai buvo irgi įdomu susipažinti su S.
tą žodžių lietuviškai, kad nuvažiavę į tė;
Paulo lietuvių veikla. Loterijos ir kitas
vų gimtinę susikalbėtų su giminėmis, o
gautas pelnas buvo skirtas Lietuvos
A. Kairys dar tas pastarąsias pastangas
Fondui remti.
pavertęs į “beprotnamio“ personažą,
Tikrai turime pasidžiaugti, kad Braziu
bent dabartinėje BRAZILIJOS LIETU
VIŲ IŠEIVIJOJE yra tikroji nuodų dozė, lijos lietuviuose dar gyvai rusena tolimos
Tėvynės ir jos kalbos meilė. Tuo tvirtės
kai paskutinėmis pastangomis, NEPRI
ryšiai ir stosis NEPRIKLAUSOMA LIE
KLAUSOMOS LIETUVOS likutis dar
TUVA — visame savo grožyje, didinga
stojasi prieš NUTAUTĖJIMO slibiną.
ir garbinga tauta.
Šiandienę LIETUVA yra NEPRIKLAU
Tik laikykimės visi bendruomenėje
SOMA VALSTYBĖ. Galės šaipytis. Lie
ir neleiskime jaunimo pašaliais klaidžio
tuvai reikalingas susipratęs ir savę kalbą
mokantis išeivijos jaunimas. Augštos kul ti, Senajai kartai retėjant, stojasi naujos
jėgos ir jas reikia nuoširdžiai remti. Neli
tūros ir veržlus žmonės patriotai, ne
kime abejingi Pasaulio Lietuvių Jaunimo
vien materialią pagalbą, bet moralės
aukštumoje dalindamiesi savo gyvenimo besiartinančiam Kongresui, nes LIETU
VA tegalės išbristi iš visų sunkumų tik
patirtimi. Ir tų žmonių, rašytojų ir vei
visų pasaulio lietuvių vieningumo pagalba.
kalų darbais mes turime šviest i dabartį.
Gal todėl ir mano įspūdžiai po tos
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
A. Kairio “Diagnozės“ liko blankūs,
KONGRESO ŽINIOS
pačios komedijos turinio, bet tai nėra
A comissão organizadora do VU
taikoma nei režisieriui nei aktoriams.
“Skonį ir spalvas“ — negalime diskutuo Congresso Mundial da Juventude lituana informa as atividades que ocorrerão
ti, tai kiekvienam yra savita dovana. O
bendrijoje mus riša tautinis susipratimas. durante este evento.
Esu ir liksiu visuomenės lietuvių išeivi
02/01 — Recepção informal de con
jos bendradarbė, gal jau nutolusi nuo
fraternização — 20 horas no saão dc
paties branduolio, bet jame vis dėl to
Colégio São Miguel Arcanjo.
mažytė dalelė.
03 a 08/01 — acamoamento na es
Mano didelė pagarba poniai Magda
tância Lituanika — Atibaia.
lenai Vinkšnaitienei taip nuoširdžiai pa
05/01 — Encenação da peça “Pilki
sidarbavusiai su jaunimu ruošiant šį
keleliai“ pelo grupo de teatro da Aus
įdomų spektaklį lietuviams pasidžiaugtrália — 16 horas no salão do Colégio
. ti — A. Kairio “Diagnozė“. Svarbiausia
São Miguel Arcanjo.
tai, kad visose rolėse dalyvavo lietuvių'
08/01 -- Missa na Igreja São José de
išeivijos atžalos jau gražiai apvaldančios lietuvišką tarmę, ypatingai tie, ku- Vila Zelina âs 18 horas, dando início
ao encerramento do VII Congresso

1991.XI 1.19 d. 9:00 v.r. Atidarymo
Mišios Bs. As. katedroje.
1991.XII .'20-27 d.d. Studijų Savaitės
Mišios — 8:00 v.r.
1991.CII.22d. 10:00 v.r. Vilniaus
Aušros Vartų Parapijoje Avellaneda —
Buenos Aires.
1991.XII.24 d. Bernelių Mišios atstovams — Mateo
— dalyviams/ turistams — 8:00 v.v.
(Po Mišių — Kūčių vakarienė)
1991.XII.25 d. — 11:00 v.r “Missa
C: eal’ia“ - toje vietoje kur įvyks Fiesta
Gaucho).

MONTEVIDEO, URUGVAJUJE Fatimos Marijos Parapija (Paróquia
de Neustra Senora de Fatima)
Klebonas Jonas Giedrys, S.J.
Belgica (gt) 1765, Montevideo
tel. 31-1674.

1991.XII.29 - 12:00 p.p. Liet Batimos Marijos Parapijoje.
1992.1.1. (neoficiali kongreso dalis)
11:00 v.r. Lietuvių Fatimos Marijos
Parapijoje, (arba)
— Montevideo Katedroje —
I mmacu lada Concepcion
San Felipe g. Santiago Catedral
Ituzaingó 1373 (gatvė) 12:00 v.p.p.
— Sagrado Corazon (Šv. Širdies Parapi
ja) — Soriano 1465 (gatvė)
8:00,9:00,17:00.
SÃO PAULO - BRAZILIJA-

Šv. Juozapo F arapija (Paróquia de
São José)
Klebonas Juozas Šeškevičius
Rua Inácio 671
Vila Zelina 03142
SÃO PAULO - telef.:63-5975.
1992.1.8 — 6:00 v.p.p. — Kongreso
Ofidialios Uždarymo Pamaldos
— Šv. Juozapo lietuvių Parapijoje.
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KELIONE APLINK PASAULI,,.
Curitiba, 21 de Outubro de 1991
Prezados Senhores,

Participo como membro do iPF (In
ternational Pen Friends), associação
com sede em Dublin, que visa a integra
ção e amizade entre os povos através da
troca de correspondências.

MŪSŲ LIETUVA

bre a questão "como é possível aprender
a ler e escrever um pouco em Htuano no
Brasil".

Deixo aqui registrada a simpatia que
tenho pela sua etnia e votos de progres
so ininterrupto agora como país inde
pendente. De minha parte, como filho
de estrangeiros que também sou, sei o
que representa o sentido de nação aos
corações de nossos pais, seja qual for a
sua origem.
Atėnei osamente
Miguei Sándor SzõHosi
Cx. Postai 8487 — Curitiba ■- PP
Cep. 80.021 - Fone: (o4l) 335-3850

Por intermédio desta entidade, rece
bí então o endereço, em 1989, de outro
membro, o qual mora na Lituânia, em
Kaunas, mais precisamente. Desde en
tão tenho me correspondido com ele,
na verdade ela — D idona — e nos torna PASTABA: ponas Miguel sakė, kad gavo musų
mos verdadeiros bons amigos. A través
adresa iš Lietuvos. Nuostabu.
de suas cartas e de fotos e lembranças
como folhetos e Hvros, pude conhecer
"KALBĖK LIETUVIŠKAI"
um pouco deste país que, finaimente
Jau keli laiškai buvo atspausdinti
agora, encontra a oportunidade da igual ML-je liečiantys asmenis, kurie nori iš
dade entre as nações, o que nos alegra
mokti lietuvių kalbos, tik nežino kaip
a todos.

ir pas ką kreiptis. Dažnai tai žmonės,
Uma vez que muito me interesso pe
kurie gyvena toli nuo S. Paulo, net ki
lo país e, querendo em futuro não mui tuose estaduose. Atrodo, kad KALBĖK
to distante visitá-lo, se faz necessário sa LIETUVIŠKAI lietuvių kalbos kursas
ber algumas noções da sua língua. Tam geriau pažįstamas, kitur negu čia pat
bém penso surpreender de maneira amis kur jis veikia.
tosa e gentil a esta pessoa a quem tanto
prezo de tão longa distância, escrevendo,
vez por outra, algumas palavras em sua
prôpría língua em minhas cartas, já que
todo o nosso contato se desenvolve em .
inglês.
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KAIP VEIKIA K0RESPONDENCINIS
KURSAS "KALBĖK LIETUVIŠKAI" ‘
Sis kursas susideda is’ penkių įkalbėtų
juostelių (fita cassete) po 45 minutes.
Su kiekviena juostele eina ir knygutė.
Kursas yra padarytas pagal modernią
kalbų mokymo sistemą, taip vadinamą
"sem esforço". Tai natūralus metodas:
kaip vaikas pirma išmoksta kalbėta klau
sydamas mamos ir kitų asmenų balsų,
taip ir čia reikia klausytis begales kartų
juostelę, kad sakiniiai ir pokalbiai įeitų
į pasąmonę o paskui spontaniškai iškil
tų, kai reikia kalbėti. Vaikas išmoksta
kalbėti tarp 2 ir 3 metų, o gramatiką
pradeda mokytis tik mokykloj po kitų
4 — 5 metų. Taigi ir kurse beveik nėra
gramatikos, dėl to jis yra "lengvas". Por
tugalų / lietuvių/portugalų kalbos žody
ne yra tik 40 puslapių gramatikos, tai
kas nori, ten gali savo abejones išspręsti.
Taip pat turime ir J. Ambraskos ir J.
Žiugždo LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKĄ (180 puslapių) tiems, kurie jau
bus pažengę pokalbiuose.

Mokinys, kai įsirašo j kursą, gauna
pirmąją juostelę su knygute. Kai išmoks
ta pamokas ir atlieka pratimus raštu,
juos pasiunčia pataisymui. Pataisytus
rankraščius gauna atgal ir naują juostelę
su knygute. Taip veikia korespondencinis kursas.

Pries’ keletą metų atsitiko toks kurio
zas. Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
pravedė kolonijoj apklausinėjimą apie
lietuvių kalbos mokymą. Anketoje bu
vo visokių klausimų, bet nei vieno lie
išmokti lietuvių kalbą nesunku; tik
čiančio CURSO AUDIO VISUAL DO
REIKIA NORĖTI.
_
IDIOMA LITUANO POR CORRES
Venho então perguntar aos senhores
se existe algum método, livro ou aposti PONDÊNCIA. Man buvo truputį keista,
kad BLB-nės valdyba apie šį kursą nie- J
las para eu adquirir e que pudessem me
ser úteis para aprender um pouco de Hko nežinojo, nors Ml-je, kas savaitę, bū
tuano. Esclareço que as explicações e
davo dedamas didžiausias skeivimas...
os textos não precisam, necessariamen
Rodos, kad čia daug kas serga trumpa- t
te', estar versadds para õ português, visto regio liga ir nemato kas... po nosim.
que falo também d espanhol, inglês,
Kursas, kuris dabar vadinasi KALBĖK
francês, alemão e o húngaro. Assim,
LIETUVIŠKAI, turi jau 180 ar daugiau
creio poder superar as dificuldades de
mokinių (kai kurie neatsiunčia įsirašymo
aprender uma nova língua. Na verdade in •matrikutos blankos), daugiausia suside
teresso-me principalmen te pela lei tura
da iš aukštesnius mokslus baigusių žmo
e escrita, o que se pode atingir comí um
nių. Aukštesnio mokslo mokinių matrimétodo básico de lições do tipo
kuluota 81 (dabar mokslus baigė dar
"Teach Yorself", por exemplo, mas se
daugiau). Universiteto profesorių — 6,
houvesse a possibilidade de sonseguír al kitataučių — 4. Už S. Paulo ribų yra 42 t
guns cassetes ou gravação, isto muito ■ ti
mokiniai, o tai sudaro beveik 25%.
me alegraria.
Reikia pastebėti, kad musų jaunimo iš
Imagino que os senhores representam V. Zelinos yra visai maža proporcija.

a única possibilidade que tenho de atin
i is kursas buvo vartojamas kun. A.
gir este objetivo aqui no Brasil e, para
Saulaicio Čikagoj, Jaunimo Centre. Jis
tanto, gostaria que entrassem ém contataip pat išverstas į ispanų kalbą ir varto
to comigo, otientando-me um pouco so-'

jamas Argentinoj bei Urugvajuj.

SAKYTI, KAD NĖRA PRIEMONIŲ
LIETUVIŠKAI MOKYTIS, TAI TVIRTINTŲ KAD NENORIMA MO
KYTIS.
Petras Rukšys
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu
ir pasiųsti paprastu paštu.

| šventa Naktis
KALĖDŲ GIESMĖS
Nauja kalėdinių gšesmių JUOSTELĖ
CASSETE iš Lietuvos. Gieda bemiukų choras "ĄŽUOLIUKAI".
Juostelės kaina Cr.3.000,00. Galima
užsisakyti ir paštu už Cr. 3.500,00
MŪSŲ LIETUVA, Rua Juventus, 28,
03124 S. Paulo -SP. Tek <<73-0338.
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— Ontem fui visitar a Aparecida do
Norte. Aí está o maior santuário mariaLinksma, gražu ir net dėkinga svei
no no mundo. Pode acolher comoda
mente 50.000 pessoas. Não há domin
LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZILIJOJE kinti Brazilijos Lietuvių Sąjungą 60-tojo gimtadienio proga.
go com menos de 25.000 fiéis. Num ano
jubiliejaus Šventė
mais de 7 milhões de brasileiros passam
Susikūrusi ir veikusi beveik 10 metų
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj šiemet mtpelo santuário. E nele, na entrada princi
dar esant Lietuvai nepriklausomai, išli
ni savo įkūrimo 60-metį. Komemoraciko ir išsilaikė kitus 50 metų kai Tėvynė pal, está um cruzeiro lituano, com a
jos buvo prądėtos su iškilmingom padė
atkakliai kovojo prieš pavergėjus. Dabar lembrança da Lituânia. Do ponto de vis
kos mišiom V. Zelinos lietuvių bažny
ta de propaganda sómente, são dois ele
Lietuva laisva. Laisva Sąjunga veikianti
čioje, spalio 27 dieną.
mentos que não há dinheiro para pagar;
kartu su išsilaisvinusia Lietuva. Padėka
Mišiose dalyvavo Sąjungas valdyba ir
E há, também, elementos especifica
giedojo Šv. Juozapo Bendruomenės cho ir pagarba visiems, kurie ją kūrė ir joje
dirbo. Ir prieš akis platus darbo akira
mente culturais, tais como KALBĖK
ras. Buvo priminti, bet neišvardinti, visi
čiai šios dienos sąjungiečiams. Darbas
LIETUVIŠKAI — o Curso de lituano,
mirusieji Sąjungos nariai. Kun. Petras
pačios kolonijos labui; darbas išeinant
Dicionário português-lituano, suplemen
Rukšys pamoksle trumpai nubrėžė Są
į platesnį vietinių pasaulį; darbas dėl
to do MŪSŲ LIETUVA em português...
jungos istoriją, jos tikslus ir galimybę
atsistatančios Lietuvos. Darbas viduj,
Não podemos deixar o pe. Pedrinho a
tuos pačius siekinius vėl pradėti vykdy
organizacijoj; darbas kiekvieno asmeni se matar-sozinho c/ tamanho trabalho.
ti: rūpintis lietuvišku švietimu, kuriam
niam "viduj*’. Juk ne tik duona gyvena
mokyklos buvo skirtos.
Mas, voltando ao concreto imediato.
žmogus. "Lietuvai reikia dvasingumo"
— šaukia Vytautas Landsbergis. Daugiau
-~ temos o DIA DE ORAÇÃO PELA
Viešas minėjimas
dvasingumo reikia ir išeivijos lietuviams. LITUÂNIA estendido a todo o Brasil;
Iškilmingas Sąjungos jubiliejaus minė
Eu estava dizendo que é uma alegria
- agora a Câmara Municipal de São
jimas įvyko šeštadienį, lapkričio 9-tos
dienos vakarą. Minėjimą atidarė Sąjungos saudar a Sąjunga-Alianęa, que conseguiu Paulo se propõe de instituir uma ceiepirmininkas Algimantas Saldys, pakvies manter-se firme 60 anos até ver a Lituâ bração civil, isto é, o DIA DA LITUÂ
nia independente. Mas que agora o tra NIA, a ser comemorado anual mente no
damas buvusius Sąjungos pirmininkus
Município de São Paulo. — Aqui temos
sudaryti prezidiumą. Po to buvo pagerb balho nao diminuiu, antes, requer a
ti Sąjungos mirusieji nariai minute tylos. concentração de todas as forças que te o exmo. Vereador Edson Falanga, que
é a alma deste movimento paulista. E
Sekė trumpa pirmininko prakalba ir per mos — e que devemos aumentar.
duoti sveikinimai Lietuvių Tautai ir vy
Temos que ajudar a Lituânia. E não sabemos, que SP é a cabeça, o coração
e... o bolso do Brasil...
riausybei dėl atgautos nepriklausomybės. sómente com o dinheiro, e nem só no
Baigta Lietuvos Himnu.
campo político. "A Lituânia precisa de
Será que os lituanos vão apoiar a
Trumpa portugališkai minėjimo dalis maior espiritualidade" -- grita o Presi idéia? E incentivar a iniciativa? .
pasižymėjo ypatingu Brazilijos įvertini dente Vytautas Landsbergis. E os iituaÉ a mensagem que os padres querem
nos
no
exterior
também.
A
coletividade
mu, kad taip dosniai priėmė pirmąją lie
transmitir aos patrícios, antes de se des
lituana,
no
seu
conjunto,
não
conseguiu
tuvių imigraciją ir davė galimybės laisvai
pedir, de volta para a Lituânia.
formar
religiosos
nem
para
si,
nem
para
įsikurti ir veikti. Sąjungos pirmininkas
Pranas Gavėnas
a Lituânia. Para tanto agora tem que en
taip pat pristatė svečius, kurių žymiau
sias bu o S. Paulo valsčiaus valdybos na viar como missionários para a Lituânia
ŠALPOS RATELIU! AUKOJO
rys Edson Falanga. Buvo pasveikintas ir os padres que tem...
Aldona Valavičiūtė Cr. 10.000,00
iš Kanados atvykęs kun. Edis Putrimas.
Nem ficar com isso. Tem que conti
Antanas Baranauskas
10.000,00
Oficiali dalis baigta Brazilijos himnu.
nuar — e ampliar — as suas atividades.
E preciso sair desta sala, da escola "V:
Sąjungos narių buvo daug, o taip pat
ALEKSANDRAS VALAVIČIUS VĖL
Kudirka".
Ampliar
os
horizontes.
E
que
nemažai svečių. Visi šeimyniškai pasivai
PAS MUS
isso
ė
possível,
eis
alguns
fatos:
šino ir psbendravo. Jubiliejinio torto
Prieš 2 mėnesius Aleksandras Valavi
suįpjovimo ir "Ilgiausių metų" korespon
— Tenho nas mãos O DIRETÓRIO
dentas nesulaukė, nes šventę paliko anks LiTÜRGICO 1992 da CNBB: um calen čius paliko Rio de Janeirą ir vėl persikė
lė gyventi j S. Paulo. Dabar jis dirba su
čiau.
dário que vai (e fica o ano inteiro) em
italų kompanija PIRELLI. Sveikiname
Sveikiname Sąjungą už gražiai pamL ■ mais de 7.000 paróquias, em 10.000
mielą Aleksandrą vėl sugrįžusį pas mus,
nėtą savo jubiliejų ir tikimės, kad ateity- conventos, por todo o Brasil. E neste
linkime sėkmingai dirbti naujose parei
je tai galės būti visų S. Paulo lietuvių ju calendário está registrado para o dia 13
de junho: "Amanhã é dia de ORAÇÃO gose, o taip pat ir toliau darbuotis mu
biliejus ir šventėj
pp
sų kolonijoj.

MUSŲ ŽINIOS

SVEIKINIMAI SĄJUNGAI
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MŪSŲ ŽINIOS
VALDŽIA SVEIKINA

São Paulo Valsčiaus Valdyba (Cama
ra Municipal de São Paulo) 1991 m.
spalio 1 d. per savo prezidentą, parla
mentarą Arnaldo de Abreu Madeira,
priėmė rezoliuciją, pristatytą parlamen
taro Vereador Edson Falanga:
“Siūlome, kad Posėdis, nustatyta įuridine tvarka, išklausęs Pilnumos, įrašy
tų j šių Namų metraštį pareiškimą
džiaugsmo ir sveikinimo Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenei dėl Nepriklauso
mos Lietuvos priėmimo j Jungtinių Tau
tų Organizaciją pilnateisiu nariu, kas bu
vo K /ledyta 1991 m. rugsėjo T7'dieną.
Reikalaujama taip pat, kad su šia Par
lamento rezoliucija būtų supažindinta
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė per
jos pirmininką p. Joną Valavičių“.

M ŪSU LIETUVA

KLAUSIMAI,

LAUKIANTYS ATSAKYMO RAŠTU
Paskutiniam (lapkričio 1 d.) ML nu
mery buvo iškelti Klausimai, paeinan
tys iš Lietuvos:

— Lietuviško švietimo reikalai Brazi
lijoje;
- Kauno “Perkūno“ kvarteto iškvie
timas Brazilijon.

metu esame Alytuje atgavę cfar vieną di
delį namą - senąją kleboniją, todėl už
tikriname visiems pas mus atvykstan
tiems Saleziečiams gerą pastogę ir visą
išlaikymą. Jeigu reikia dar kokių forma
lumų, skubiai man praneškite. Kurijos
telefakso Nr. 53552.

Ten pat buvo pastebėta, kad konsu
lo kėdė São Paule dar neužimta. Ir kad
anksčiau paminėti neva kandidatai mie
lai užleidžia kitiems, tinkemesniems,
savo “kandidatūrą“, kaip galima numa
tyti ir iš šio laiško:

ADMINISTRADOR APOSTOLIC US
DI O ECESIS VILKAVIŠKENSIS
Eppus JOSEPHUS ŽEMAITIS

Gerbiamas Tėve Pranciškau,

Kasdien meldžiu ir melsiu Viešpatį,
Krikščionių Pagalbininką ir Don Boską,
kad pašalintų visas kliūtis nuo Jūsų ke
lio, vedančio į Lietuvą ir į Alytų.

Vysk. J. Žemaitis
Marijampolė,
1991.09.20.

Apie kokius “reikalingus formalumus“
Vilkaviškio vyskupui praneš šv. Kazimie
ro parapijos kunigai saleziečiai, pasitarę
su savo tiesioginiais viršininkais; tačiau
j Lietuvos Švietimo* Ministro klausimus
bei į Kauno “Perkūno“ kvarteto siūly
mus tegali teisėtai atsilėepti tik Brazili
jos lietuvių visuomenė, per savo atitinka
mus organus. (PG).

Pasitaręs su Lietuvos Saleziečių D i- <.
Rezoliuciją pasirašė 17 parlamentarų
rektorium kunigu Krizantu Juknevi
ir Valsčiaus Valdybos pirmininkas, parla
čium ir gavęs jo pritarimą, kviečiu SAUŽSIMOKĖJO UŽ
mentaras Arnaldo de Abreu Madeira, ją
LEZIETIŠKAM DARBU! į Vilkaviškio
patvirtino.
Algirdas TAM ALI ŪN AS Cr. 15.000,00
Vyskupijos Alytaus miestą visus iš už
Salomė NARUŠIENĖ
Cr. 10.000,00
Panaši rezoliucija, pristatyta to paties
sienio į Lietuvą sugrįžtančius Saleziečius
Julius YNGAUNIS
parlamentaro Edson Falanga, pasirašyta
Cr. 20.000,00
kunigus ir brolius. Siūlau Alytuje prie
Ona TAMALIUNAS
17-kos parlamentarų ir pirmininko Ar
Cr. 10.000,00
naujai statomos Marijos Krikščionių Pa
Marija MAČIULAITIS
naldo de Abreu Madeira patvirtina, svei
Cr. 5.000,00
galbos bažnyčios su kušti Saleziečių Cen
Stasys BUTRIMAVFČIUSCr. 5.000,00
kina Brazilijos Lietuvių Bendruomenę,
trą ir iš jo spinduliuoti šventojo Jono
Pio Osvaldo BUTRIMAVIČ8US
išreikšdama džiaugsmą, kad Lietuva bu
Bosko dvasią į Lietuvos jaunimą. Šiuo
5.000,00
vo priimta j COI (Comitê Olimpico In- ■
ternacionai — Tarptautinį Olimpinį Ko
mitetą), kas buvo oficialiai pasirašyta
1991 m. rugsėjo 17 dieną.
OTTO ir AUŠRA SIMKEVIČIAI nori duoti ML skaitytojams mažą do

NUOSTABI

Tą pačią dvigubą rezoliuciją nustato
pasiųsti (ir pasiuntė) taip pat ir “Lietu
vių Sv. Kazimiero parapijai, kun. Prano
Gavėno SDB asmeny“.

MATULIONIO PROPAGANDA
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
biografija portugališkai buvo išleista
5.000 egzempliorių. Dabar reikia ją iš
platinti, pravest propagandą.
Atspausdintas kpygos viršelis (pirmas
ir ketvirtas puslapis, kur priminta, kad
net Popiežius, tas majestotiškas Pijus
XI, prieš jį atsiklaupė, sakydamas: “Esi
kankinys. Pats turi mane pirmas palai
minti). Lapelis skirtas išstatyti bažny
čios prieangy, skelbimų lentoj. Ir išsiun
tinėtas 397 parapijoms.

Išspausdintas ir kitas lapelis, tik su
vyskupo-kankinio akimis, atvaizdu ir
apybraiža bei atkarpa grąžinimui kny
gos užsakymui. Šio išsiuntinėta 1900:
parapijoms, seminarijoms, vienuolynams,
įvairioms institucijoms.
P Paruoštas taip pat ir paveiksliukas,
su maldele išmelsti arkivysk. Teofiliaus
beatifikacijai ir išprašyti, per jo užtari
mą, norimų malonių (kitaip sakant,
beatifikacijai ir kanonizacijai reikiamų
stebuklų).

DOVANA

vanėlę — “brinde" šį gražų LITUÂNIA LIVRE lipinuką Kalėdų proga. Ka
dangi per Kalėdas visi duoda ir gauna dovanas, tai ir mes turėtume visi duo
ti LIETUVAI dovanėlę. Raginame visus nusipirkti šių gražių lipinukų sau, draugams ir giminėms Lietuvoje. Tai bus proga duoti kitiems do
vanėlę ir kartu PAREMTI LIETUVOS LAISVĖS FONDĄ. Už lipinukus
gauti pinigai bus kaip tik skiriami LIETUVOS LAISVĖS FONDUI. Su li
pinu kų pardavimu jau yra perduota Laisvės Fondui'Cr.40.000. Mes galėsi
me, su jūsų visų pagalba, paremti Lietuvą 10 kartų daugiau. Lipinukus ga
lima gauti paštu tik reikia parašyti ML-vai ir pasiųsti Cr.1.000 (tūkstantį)
už vieną. Daugiausiai naudojami tie, kuriuos galima PRILIPDYTI IŠ VI
DAUS, pav. ant automobilio lango.
Čekius siųskite PETRAS RUKŠYS vardu, Rua Juventus 28, 03124
S. Paulo - SP.

LITUANIA LIVRE
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KONGRESO NAKVYNIŲ KOMISIJA

prašo, kad visi, kurie galėtų 3-ms dienoms
priimti kongreso svečius nakvynei, pra
neštų telefonu 273-57.99 p. Angelina!
Tatarunienei, 274-40.47 Petrui ar Rosely
Bilevičiams, 63.59.75 Dėdei Juozui.
AČIŪ.
TRYS TO PATIES ML-vos NUMERIO
LAIDOS

fifi A R i J A J Â K 5 Ü SM i E
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a. a. vyro ČESLOVO JAKIŪNO 8 mirties metinių proga (XI.23)

Širdingai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai už paramą spau
dai ir pagarbiai prisimename a. a. Česlovą Jakiūną.
J

-

Administracija

Sveikiname

Sakoma, kad Brazilijoj dabar yra didėlė krizė, daug bedarbių. Tačiau, kai
reikia išsišaukti kokj techniką kokiai
mašinai pataisyti, tai tikrai jpuoli į kri
zę: turi laukti keletą dienų ir net savai
čių, kol ateina, o paskui lupa kiek nori.

KUNIGĄ JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ LAIMINGAI ATŠVENTUSĮ
70-TĄ GIMTADIENĮ

Negalėdami prisišaukti mechaniko
off-setu i pataisyti, turėjome patys
spausdinti su defektinga mašina. Išvada':
laikraštis reikėjo spausdinti 3 kartus.
ML-vos Nr. 20 turėjo išeiti spalio 12 d.
Buvo pradėtas spausdinti spalio 11d.
Prispausdinta daug lapų ir sugadinta
daug popieriaus. Bandyta vėl spausdin
ti pirmadienį, ir nors daug prispausdinta,
vis dar neužteko. Pagaliau trečiadienį,
spalio 16 baigta spausdinti, bet kokia
mizerija...
Laikraštis dabar vėluoja, kadangi dar
nejstengėm prisišaukti techniko. Atsi
prašome visų ir prašome supratimo.
SOLIDARUMAS IR PARAMA
ML-VAI

Paskutiniu laiku atsirado žmonių,
kurie parodė supratimo musų soaudos
sunkumus, ar tai mokėdami prenumera
tą su tam tikru “priedu", arba tiesiog
duodami stambią auką, kaip kad Anta
nas GAULIA Cr.50.000, Paula Rimša
Cr.20.000, Julijus Yngaunis Cr.20.000,
Lietuvių Sąjunga-Aliança Cr.100.000.
Labiausiai mes įvertiname Otto ir Auš
ros ŠIMKEVIČIŲ darbą: jie ne tik mus
aprūpino gražiais LITUÂNIA LIVRE li
pinėliais, bet dar paaukojo Cr. 100.000.
Visiems, kurie paremia ML-vą širdingai
dėkojame, ypač Otto ir Aušrai Šimkevu
a*
ciams.
Administracija

PLB-NÉ REMIA ŠVIETIMĄ
1991.10.1
Mielas Kunige Petriuką!,

Per p. Žu tau tieną P LB narė švietimo
reikalams Milda Lenkauskienė siunčia
tuksiantį dolerių Brazilijos Utuanistjnio

fPÃRDÜÕDAMÂÍj
CONDOMÍNIO ESTÂNCIA
L I T U A N I C A ....
TITULAS su SKLYPU 1000 m2.
Interesuoti prašomi kreiptis
V telefonu: 275-2619.

J

j

Kun. Juozas Šeškevičius, šeimyniškai vadinamas "Dėde Juozu", lapkričio 18
dieną peržengė 70 metų gyvenimo slenkstį.

Pusę šio amžiaus ir beveik visus kunigystės metus paaukojo darbui su Brazilijos
lietuviais. Visi pripažįsta didžius Jo darbų nuopelnus ir užtai yra Jam dėkingi.
Su sveikinimais mielam sukaktuvininkui konfratrui linkime dar daug darbuotis
Lietuvos ir Bažnyčios naudai bei kad Dievo palaima ir visų parama Jį nuolat ly
dėtų.
Pietų Amerikos Kunigų Vienybė
Sv . Kazimiero Lietuvių Parapija

švietimo reikalams. Nežinau, kam pa
duoti, tai prašau p. Žutautienės Tau pa
duoti. Galima naudoti ir PLJK ruošai —
kokiom studijų dienom ar medžiagai,
kaip ir lietuvių kalbos pamokoms pa
remti ir kt. Butų gerai, jeigu B LB Len
kauskienei parašytų, padėkotų — tai
galėtų ir L Fondu i padėkoti, surašyti, ką
su pinigais daro, nes buvo sunku 'išpeš
ti", kai nebuvo konkretaus B LB švieti
mo projekto — kasmet iš L Fondo išgau
na §4000 pietų Amerikos švietimui —
reikia pateisinti.

GRUODŽIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius,kurie švenčia gim
tadienį šį mėnesį ir linkime daug sėkmės.

03 — Justino Julio Žvingila
03 — Jonas Šepetauskas
04 — Bruna Yolanda S. Pjevac
04 — Albina Grigaliūnas
05 — Daniela Maria Šiaulys
05 — Nilza Guzikauskas Cilišauskienė
05 — Antônio Luiz de Abreu Carvalho
09 — Jenny Marcinkevičius Bumblis
15 — Anibal Nicoluk
Labai daug linkėjimų visiems. Tikiuo 20 — Rogério Puodžiūnas
22 — Izabel Seliokas
si per PLJK pasimatyti.
23 — João Carlos Magila
Tavo ir Jūsų Kristuje
28 — Annete Cristina Žvingila Seixas
29 — Helena Ostinski Kučinskas
Antanas
30 - Anna Godliauskas
Pastaba: Gautoji $1.000 suma buvo
perduota BLB-nės pirmininko Jono Va 31 - Marė Javaišas
31 — Rosmarli Ąžuolas
lavičiaus nuožiūrai,

Kun. P. Rukšys

Sąjungos-Aliança
Valdyba

