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ATOMI IR NEMATOMI ŽENKLAI
Proveržis i laisvę ir valstybinės nepri- 

Mausomybės atstatymas reiškiasi dviem 
•y.- mdiniais budais: išoriniu ir vidiniu.

* i is būdas iš karto visų matomas,
• keliantis entuziazmo, jausmu potvy- 

, lengviau įgyvendinamas, nors daž- 
aivejais pareikalaujantis nemažai 

■•ų Vidinis būdas tuoj pat sunkiau at- 
o Lstamas, kai kam gal nesuprantamas, 

iet per daug sudėtingas ir todėl ge- 
usiu atveju atideliotinas. Pilnutiniam 

^įstatymui betgi reikia ir išorės ir Vi
dai 'S.

Kaip būdingą iliustraciją viso Vakarų 
pasaulio televizijos laidose, kai tik aiš
kinama apie sovietinės imperijos griuvi
mo pradžią, vis rodomas pakartas ir 

siūbuojantis Lenino paminklas Vilniu- 
arba prie Aukščiausiosios tarybos rū

mų lietuviu nuo sienos nuplėštas, ant 
(latvės grindinio numestas ir minios 
'rypiamas didžiulis Sovietu Sąjungos 
ženklas. Taip per palyginti trumpą lai
ką išnyko visa senoji okupacinio gyve
nimo atributika ir išorinė simbolika. 
Jų vieton dygte dygo koplytstulpiai, 
kryžiai, paminklai, memorialinės len
tos. Visiems buvo ko džiaugtis taip 
greitai pasikeitusia aplinka, kuri be žo
džiu kalba apie nepriklausomybę ir tau
tos atgimimą. Aukšti atstatomų šven
tovių bokštai pasauliui rodo sugrįžu
sią tikėjimo laisvę. Lietuvoje per treje
tą metų savarankišką gyvenimą išori
niu būdu išreiškiančioje srityje tikrai 
nemažai padaryta ir, atrodo, kad ta 
kryptimi einama ir toliau. Kiek kam 
atrodo būtina ir reikalinga, išeivija lė
šomis paremia tai vieną, tai kitą pro
jektą. Ieškant visur galima surasti rė
mėjų, net ir labai stambiomis sumo
mis remiančiu konkrečius užmojus. Vi
si tie išoriniai ženklai priklauso nuo 
lėšų, kurių surasti galima.

Kitaip yra su vidiniais ženklais. Jų 
slinktis daugeliui visai nematoma. 
Tik arčiau šios srities stovintys ar dar 
negausūs talkininkų būreliai iš šiapus 
Atlanto pastebi, kad tasai vidinis at
statymo būdas labai ir labai atsilieka, 
palyginus jį su išoriniu. Pasigirsta bal
sų, kad tie būdai, užuot vienas kitą 
papildę, ima kryžiuotis, dažnais atve
jais pirmumą suteikiant išoriniam. 
Užuominos apie aukštųjų bokštų 
trumpinimą ir patalpų jaunimo veiklai 
statymą kai kuriose vietovėse susilau
kia aiškaus nepritarimo. Ir kyla klau
simas — negi bet koks išorinis ženk-

Kauno pilies likučiai ir tiltas per Nerį.Kauno senamiestis iš oro. Kairėje - 
ias ar imponuojanti gere skulptoriaus 
iškalta granito figūra tautos atgimi
mui galėtu daugiau reikšti negu geres
nes sąlygas turinti, krikščioniškas idė
jas pasiruošusi skelbti jaunimo gru
pė? Kai kurie išeivijos talkininkai 
kviečia Lietuvos parapijose pradėti 
daugiau žiūrėti j praktiškąją pusę, į 
priemones ir reikmenis, kas tarnautu 
tikinčiųjų glaudesnei bei judresnei 
veiklai, reikalingai tvirtesniam dvasi
nio atsinaujinimo pagrindui. Užtat 
reikėtų ieškoti nenusvirus per daug j 
vieną pusę. Simbolika yra geras daly
kas, bet turi būti nenustumiama į šalį 
esmė, kurią kokia nors išorė simbolizuo
ja. Atgimimas, reiškiamas daugiau išori
niais ženklais, tebus tik reklaminis. Išo
riniai ženklai turėtų kalbėti apie turinį, 
kuriam jie atstovauja. Kiekvienas nau
jas laisvę simbolizuojantis bokštas ar 
paminklas neturėtų būti vien tik pasi
grožėjimui ar pasididžiavimui, bet ir gi
lesniam pamąstymui apie būtiną vidinį 
išsilaisvinimą nuo visko, kas kenkia do
rai, tautos garbei ir tėvynės ateičiai. To
dėl ir žmogaus atsistatymo poreikiams 
nereikėtų gailėti lėšų jei jos yra kur bū a 
tinos. C.S.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
Naujas premjeras

Lietuvos ministeriu pirmininku pre
zidento A. Brazausko pasiūlytą kandi
datą Adolfą Šleževičių seimas kovo 10 
d. patvirtino. Pastarasis per 15-ka dienų 
turi sudaryti vyriausybę.

Naujasis premjeras gimė 1948 m. va
sario 2 d. Baigęs vidurinę mokyklą,^stu
dijavo Kauno politechnikos institute, 
Įgydamas inžinieriaus mechaniko specia
lybę. 1977-1981 m. buvo mėsos ir pie
no pramonės ministério pavaduotojas; 
1981-83 m. neakivaizdiniu būdu mokė
si sąjunginiame ekonomikos-Tinansų ins
titute; 1983-1989 m. — Lietuvos komu
nistų partijos Centro komiteto agropra
moninio komplekso skyriaus vedėjo 
pavaduotojas; 1989-1990 m. - pieno 
pramonės gamybinio susivienijimo 
"Pienocentras" pirmininkas, nuo 1991 
m. — Lietuvos-Norvegijos bendros įmo
nės C. Olsen-Baltic pirmininkas; ekono
mikos mokslų kandidatas, docentas. 
1992 m. stažavosi JAV lowos univer
sitete; nuo 1992 m. Lietuvos pieninin
kų organizacijas pirmininkas.

Lietuvos demokratinės darbo parti
jos narys nuo jos įsisteigimo. Žmona 
Birutė baigusi Kauno politechnikos ins:
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tituto mechanikos fakultetą. Turi dvi 
dukras: 21 metų Kristiną ir 8 metų 
Aistę.

Baltijos kraštų m i n i s t e- 
r i ų susitikimas

BNS pranešimu, Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministerial Taline su
tarė siekti, kad kuo greičiau išeitų iš 
jų kraštų Rusijos kariuomenė.

Susitikime daug dėmesio buvo 
kreipta santykiams su Rytų kaimynais. 
Pasak ministerių, Baltijos valstybės ne
turi esminių nesutarimų, tačiau Rusijos 
požiūris j jas nesikeičia. Ypač kariuo
menės išvedimu yra susirūpinę Estijos 
ir Latvijos ministerial. Estijos užsienio 
reikalų ministeris T. Velliste pabrėžė, 
kad Rusijos kariuomenės daliniai dar 
tebėra Estijos bei Latvijos sostinėse ir 
kelia grėsmę.

Lietuvos užsienio reikalų ministeris 
P. Gylys neatmetė pažiūros, kad Rusi
ja, išvesdama kariuomenę iš Vilniaus, 
laikėsi principo "skaldyk ir valdyk".

Susitarta, kad Baltijos kraštų užsie
nio reikalų ministerial susitikinės du 
kartus per metus: pavasarį ir vasarą. J.A.

Baltijos šalių narystė Europos tary
boje (ET) - Apsauga nuo rusų okupa
cijos. Apie dalyvavimą Europos tary
bos darbe (Paryžiuje) papasakojo V. 
Landsbergis, atstovavęs Lietuvos seimo 
delegacijai. Lietuva atitinka ET na
riams keliamas sąlygas, todėl ET asam
blėja rekomenduoja kviesti Lietuvą 
tapti ET nare. Neliko abejonių ir dėl 
Estijos priėmimo — abi valstybės gali 
būti priimtos dar šį mėnesį.

Siaurės taryba deda pastangas įtvir
tinti Baltijos šalių nepriklausomybę 
— pareiškė, grįžęs iš Osle pasibaigusios 
Siaurės tarybos 42-sios sesijos, seimo

•FABRICA DE GOAKOA—CIWVAS 
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças 
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemào 

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente 

Fone: 274-0677. Res: 274-1886

delegacijos vadovas E. Bičkauskas. "Tik 
gaila, kad jų noras padėti dažnai nueina 
niekais per mūsų pačių neorganizuotu- . 
mą .

Baltiečių klausimu
"Time" žurnalas Amerikoje 1992. 

XII.7 išspausdino straipsni apie baltie- 
čius, kuriame pažymima, kad latviai, es
tai ir lietuviai manė, jog atsikratę komu
nizmo, galės sukurti gerą ekonominį gy
venimą. Tačiau šiandien daugelis kenčia 
šaltį ir yra apsivylę.

Nepriklausomas gyvenimas iškėlęs 
naujus, ypač ekonominius sunkumus. 
Pvz. Lietuvoje politinių grupių vaidai 
ir sumenkėjusi ekonomika atvedė buvu
sius komunistus j valdžią, nes jie paža
dėjo šilumą ir atstatyti krašto griūvantį 
ūkį. Vytautas Landsbergis, kuris nepap
rasta savo drąsa išvedęs kraštą j nepri
klausomybę, negalėjo savo sugebėjimų 
pritaikyti tvarkant krašto vidaus reika
lus.

Visuose Baltijos kraštuose nusmuku
si pramonė, ypač didėja įtampa dėl kuro 
stokos.

Estijoje ir Latvijoje ginčai dėl rusų 
mažumos nuttaukę kraštų vadovų dėme
sį nuo kitų klausimų Lietuvoje, kur ma
žumų esama tik 20°/o, visi gyventojai yra 
gavę visas pilietines teises. Kitaip esą Esti
joje ir Latvijoje, kur rusai sudaro 40°/o ir 
50°/o visų gyventojų, sukeldami tiems 
kraštams politinį pavojų. Juose mažumos 
nėra gavę visų pilietinių teisių — negali 
balsuoti. Rusai buvę šiuose kraštuose 50 
metų ponais, dabar skundžiasi diskrimina
cija. Kritikos sulaukiama ne tik iš Mask
vos, bet ir iš Vakarų. Esą vyksta etninis 
valymas.

Tačiau baltiexiai į šią problemą esą 
žiuri visai kitaip. Rusų emigrantai, at
siųsti iš Kremliaus, turėjo juos pavergti.
Ar įvedimas krašte oficialios latvių kak 
bos yra paneigimas žmogaus teisių? — 
klausia Latvijos pilietybės departamento 
direktorius V. Karnups. Estų žurnalistas 
T. Tammer pastebi: Vakarai turi klaidin
gą supratimą. Dauguma pačių rusų su
pranta, kad Estija yra jiems svetimas 
kraštas.
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Rusai šiuo metu Baltijos kraštuose 
dar esą nekelia riaušių, nes žino, kad gy
venimas už sienos yra daug blogesnis. 
Rusai Estijoje skundžiasi: nieko mums 
nežada gyvenimas Rusijoje ir niekas mu
sų nenori Estijoje.

Nežiūrint visų ekonominių sunkumų 
Baltijos kraštuose, pasaulio akys, pasak 
straipsnio, krypsta i Estiją, Latviją ir 

; Lietuvą, i’ie kraštai gali būti ekonomi- 
Lnių reformų modeliais kitoms buvusioms 
^sovietinėms respublikoms.

VIETA NAFTOS TERMINALUI 
JAU PARINKTA

Naftos terminalo komplekso talpyk
los, dėl kurių statybos vietos parinkimo 
daug posėdžiavo Vyriausybė ir vyko 
aistringos diskusijos visoje Lietuvoje, 
bus statomos atokiai nuo pajūrio esan
čiame Kopūstų kaime, o naftos vamz
dynas bus nutiestas tarp pirmosios ir 
antrosios Melnragių, nežalojant Giru
lių miško ir kitos aplinkos...

Toks nutarimas priimtas vasario 
19 d. įvykusiame Vyriausybės posėdy
je, įvertinus specialios Mokslų akade
mijos ir prezidiumo sudarytos komisi
jos išvadas ir rekomendacijas,-kurias 
pateikė akademikai Eduardas Vilkas 
ir Antanas Kudrys, taip pat išklausius 
Aplinkos apsaugos departamento va
dovų, Klaipėdos ir Palangos miestų 
merų, valstybinio projektavimo insti
tuto "Pramprojektas" ir kitų specialis
tų bei ekspertų nuomones. -

Prieš priimant šį nutarimą nuodug
niai buvo įvertinti ir kiti terminalo sta
tybos vietos parinkimo variantai.

MILIJONAS LIETUVOS PASU
Jau išrašyta 900 tūkstančių lietu

viškų pasų. Planuojama, kad kovo 10 
d. bus žinomas ir milijoninis šio doku
mento savininkas. Sovietinio pavyzdžio 
pasai Lietuvoje galios iki šių metų lie
pos 1 d.

Kai Lietuvos piliečiams bus išduoti? 
nauji dokumentai, bus galima kalbėti 
ir apie efektyvią sienų kontrolę. Pa
grindiniuose sienos perėjimo punktuo
se įrengus specialią techniką,’kuri suge
bės "perskaityti" įrašus pase ir sutik
rinti su duomenų bazėje turima infor
macija, pasieniečiai galės išaiškinti pa
dirbtus dokumentus. Jau yra parengtas 
tokios tikrinimo sistemos modelis, jį 
numatoma išbandyti Vilniaus oruoste.

(PARDUODAM Eli 
1 automobiliams I

LIPINĖLIUS
I VĖLIAVĖLĖS I

1 Į $V. KAZIMIERO PARAPIJOJ ’ I
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PRANCŪZIJOS GYNYBOS MINISTRO 
VIZITAS

Krašto apsaugos ministro Audriaus 
Butkevičiaus kvietimu Lietuvoje lankė- 

>i Prancūzijos'Gynybos ministras Pje- 
is Žoksas (Pierre Joxe).
Sis vizitas buvo oficialus. Pjeras Žok- 

s pasakė žurnalistams, kad Prancūzi- 
gynybos ministerija pradėjo ieškoti 

ndradarbiavimo su Lietuvos krašto 
psaugos struktūromis galimybių iš kar

po to, kai Lietuva paskelbė Nepri- 
•ausomybės atkūrimo aktą, Oficialių 
■/šių pradžia Pjeras Žoksas laiko šie- 
net Rygoje vykusį tarptautinį semina- 
; Baltijos šalių saugumo klausimais, 
• iriame jis susitiko su Lietuvos, Latvi

us ir Estijos krašto apsaugos vadovais.
Tada Audrius Butkevičius ir pakvie

tė mane aplankyti Lietuvą", - pasakė 
jeras Žoksas.

Pjeras Žoksas pabrėžė, jog Prancuzi- 
,os Respublikos vadovybė ir pirmiau
sia Prezidentas Fransua Miteranas sten
giasi nepriklausomybę atgavusiose ša
lyse palaikyti demokratijos plėtotę. 
Šia politika grindžiami ir Prancūzijos 
Gynybos ministerijos ryšiai su Lietu
vos Krašto apsaugos ministerija.

Per oficialią vakarienę, kurią svečiui 
surengė Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Algirdas Brazauskas, ir per susi
tikimą su Krašto apsaugos ministerijos 
vadovais buvo aptarti Europos gynybos 
bendrieji ir dvišalio bendradarbiavimo 
karinėje srityje klausimai.

Pjeras Žoksas pasakė, jog Europoje 
pastaruoju metu pastebimas karinis 
spaudimas besikuriančioms demokratų 
nėms visuomenėms. Ryškiausias to 
pavyzdys — padėtis buvusiose Jugosla-

Lietuvos Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius (kairėje) 
su Prancūzijos Gynybos ministru Pjeru Žoksu.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

ŪKININKŲ PROBLEMOS
Lietuvos ūkininkų problemos buvo 

sprendžiamos vasario 19 d. Kaune įvy
kusiame jų suvažiavime. Beveik 300 
Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovų iš 
visų Lietuvos rajonų savo penktajam 
suvažiavimui susirinko Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje. Suvažiaviman atvyko 
ir apie 100 svečių, kurių eilėse buvo 
ir Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomi
jos ūkininkų organizacijų oficialūs at
stovai. Jie sveikino suvažiavimo daly
vius, džiaugėsi stiprėjančiais ryšiais su 
Lietuvos ūkininkais. Su dabartinėmis 
Lietuvos ūkininkų problemomis skaity
tojus supažindino Lietuvos spaudoje 
paskelbtas ELTOS pranešimas: "Dabar 
Lietuvoje yra beveik 73.000 ūkininkų, 
nemažai žmonių dar ruošiasi ūkininkau
ti. Jų problemos ir aptartos suvažiavi
me. Akcentuota, jog trūksta technikos, 
sunku gauti kredito, menka ūkininkų 
rėmimo fondo parama. Blogai organi- 
zuota pre kybą kuru, trąšomis, staty b i - 

nėmis medžiagomis. Perdirbimo įmonės 
delsia sumokėti už parduotus gyvulius, 
pteną, kitus žemės ūkio produktus. Ūki
ninkai negali laisvai parduoti savo pro
dukcijos, nes dar tebėra tvirtas perdirbi
mo pramonės monopolis. Delegatų 
nuomone, ūkininkams daugiau galėtų 
padėti valstybė. Būtina kooperuotis, 
padėti vieni kitiems perkant ir naudo
jant technika, steigiant nuosavus perdir
bimo įmones, parduotuves".

LIETUVA IR EUROPA
Briuselio konferencijoje pagrindinis 

pranešėjas — V. Landsbergis. Konfe
renciją organizavo Europos politikos 
forumas. Ji skirta šalims, planuojan
čioms tapti bendrųjų Europos namų - 
Europos bendruomenės narėms. V. 
Landsbergis pranešime klausė: "Nejau
gi Europa vėl užleistų Baltijos šalis Rusi
jai"? Teigė, kad "IMF ir pasaulio ban
kas pavėlavo pusmečiu", dėl to "pralai
mi ne tik Baltijos šalys, pralaimi ir pati 
Europa. Gelbėkit nors Estiją".

vijos respublikose. "Mes turime kartu 
spręsti, - pasakė jis, - kaip šio išvengti"

Prancūzijos Gynybos ministras ir jį 
lydėjęs Lietuvos Krašto apsaugos minis 
iras Antakalnio kapinėse pagerbė žuvu
siųjų už Lietuvos Nepriklausomybę 
atminimą. P'nie jų kapų buvo padėti 
vainikai ir gėlės. Pjeras Žoksas susipa
žino su Vilniumi.

OmUMM 0ENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

■Aft

ÍW5

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04 
TEL: 63.83.49 V. ZELINA

HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)

CRIANCAS E ADULTOS

V . V . ..
}4j. Z". 'U •- . -

Lietuviška simbolika jau papuošti pirmieji keturi Lietuvos Respublikos karinių oro pajėgų 
reaktyviniai lėktuvai. Tai buvusioje Čekoslovakijoje pagamintos L-39 "Albatros" tipo kari 
nės mašinos. Jas Lietuva nusipirko iš Kirgizijos.

I
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Siaurės Salių filmų savaitė
VILNIUJE

Ne taip dažnai savo kino teatruose 
matome skandinavų filmus. Artimiau 
žinome tik s'vedųrežisierių Ingmarą 
Bergamą. Pagilinti Lietuvos žiūrovų 
pažintį su Skandinavijos šalių kinema
tografija padėjo Siaurės šalių filmų fes
tivalio savaitė, kuri prasidėjo vasario 
22 dieną Vilniaus kinocentre. Sį ren
ginį padėjo surengti Siaurės šalių infor
macijos centras ir Siaurės šalių filmų 
institutų susivienijimas "Scandinavian 
films". Vakare dalyvavo Lietuvos kul
tūros ir švietimo viceministras Korneli
jus Platelis. Siaurės centro informacijos 
direktorius Anders Kruger ir režisierius 
iš Norvegijos Emil Stang Lund.

"Scandinavian films" - penkių šiau
rės valstybių (Danijos, Islandijos, Suo
mijos, Norvegijos i.r Švedijos) filmų ins
titutų sąjunga. Tai nėra formalus ben
dradarbiavimas: "Scandinavian films" 
kuris bendrus filmus, kuriuose vaidina 
penkių šalių aktoriai, bendrai spren
džia finansavimo problemą. Pavyzdžiui, 
pirmas Liv Ullmann režisūrinis darbas 
"Sofie" yra norvegų-danų-švedų ben
dras kūrinys, pelnąs Monrealio pasaulio 
filmų festivalio žiuri Grand prizą ir pu
blikos prizą, rodomas daugelyje įvyku
sių ir dar vykstančių pasaulio festivalių. 
Siaurės šalių filmų pristatymo progra
mos parodytos Pompidu centre Paryžiu
je, Londoną ir dabar Pabaltijyje. Kiek
viena šalis pateikė po du filmus.

Daniją atstovauja Kaspar Rostrup 
režisuotas filmas "Šokis su Regitce" 
ir Henning Kristiansen "Babetes šven
tė". Pirmasis kinas apie vieną pagyve-' 
nusią porą, kuri gyvena ne tiek dabar
timi, kiek praeitimi. Filmo "Babetės 
šventė" heroje finalinėje scenoje sako: 
"Per visą pasaulį skamba menininko 
širdies šauksmas. Leiskite man padary
ti jį visų aukščiausiu". Kad suprastume 
menininko širdį, nereikia mokėti jo 
kalbos, tereikia norėti jį išgirsti.

Islandijos filmų "Magnus" ir "Gam
tos vaikai" siužeto centre - mažas 
žpnogus, tolimas nuo didelių finansų 
didžiosios politikos, tarptautinių intri
gų, ieškantis ir randantis gyvenimo 
vertybes.

Švedų filmas "Rojus be bilijardo sa
lių" patvirtina teoriją, kad nėra juokin
gų, žmonių, yra tik juokingos situaci
jos, priverčiančios žmones atrodyti juo
kingais. Šią kino juostą apie italo atvy-1 
kusio į Švediją padirbėti, nuotykius: 
ypač pravartu pasižiūrėti tiems, kurie 
svajoja apie darbą užsienyje, [tampos 
kupinas filmas "II capitano", pasako
jantis apie du žudikus — jauną valka
tą ir jo draugą, merginą iš kilmingoms 
šeimoms, vykstančius į hipių sostinę

Amsterdamą. Romantiški kelionės 
tikslai įgyvendinami drastiškomis prie
monėmis nevengiant žudymo.

Norvego režisieriaus Eriko Gustav- 
ssono "Hermanas" buvo kandidatas Os
karo apdovanojimui (jauti už geriausią 
užsienio filmą. Tai kinas apie vienuoli^ 
kos metų berniuką, kuriam vieną die
ną pradeda slinkti plaukai,, ir negelbsti 
jokios gydymo priemonės. Tik pats 
Hermanas gali surasti balzamą, kuris iš
gydys jo sužeistą širdį, padės jam gyvent 
ti pasaulyje, kur vienmečiai tyčiojasi, 
suaugusieji nesupranta. Emil Stang 
Lund ekranizavo E. Kinckio noveles, 
filmą pavadinąs "Šikšnosparnio spar
nai". Didelė reikšmė filme tenka nuo
stabiai Norvegijos gamtai.

Šie dešimt kino filmų nesuteiks pil
no Skandinavijos kinematografijos 
vaizdo, bet padės Lietuvos žiūrovui 
suprasti ir priimti šiaurės šalių kultūrą. 
Pabaltijis artimas savo pasaulėjauta 
Skandinavijos šalims. Todėl nieko ne
stebina neseniai Kopenhagoje įkurtas 
Baltijos-Siaurės kraštų filmų fondas, 
kurio biudžetas yra 10 milijonų kronų. 
Bendradarbiavimo vaisiai bus parodyti 
šių metų Berlyno festivalyje, kuriame 
Baltijos šalis reprezentuos keturi fil
mai. Lyg paralelė Berlyno filmų festi
valiui yra Siaurės šalių filmų savaitė 
Vilniuje, kiek anksčiau vykusi Taline 
ir Rygoje. Analogiška pernai metų lie
tuviškų, latvišku ir estišku filmų per
žiūra Skandinavijos šalių sostinėse. 
Kino pasaulio žinovai teigia, kad to

Pasaulinės žvaigždės Vilniaus

Vasario 19 dienu dirigentas Yehudi Menuhinas su sūnumi pia
nistu Jeremy Menuhinu savo gastrolių po Pabaltijį meat apsilankė 
Vilniuje. Kartu atvyko ir Y. Menuhino globojamas Vokietijos'simfoni
nis orkestras ”Filharmonia Hungarica“.

Gastroles po Pabaltijį organizavo Lenkijos firma, finansavo 
Vokietijos Bundestagas. Pasiklausyti pasaulinių žvaigždžių atliekamų 
J. Haidno. L. van Bethoveno, B. Bartoko kūrinių į Vilniaus Operos ir 
baleto teatrų susirinko ne tik vilniečiai: vienintelį vakarų vvkęs kon
certas sudomino ir užsienio ambasadų darbudtojus.

kie kultūriniai mainai gali padėti euro- 
pietiškiems kraštams apsisaugoti nuo 
amerikietiškos masinės kultūros eks
pansijos.

Erika Umbrasaitė

dJauno rež. Audriaus Stonio "Neregių 
žemė" buvo pripažinta geriausiu 1991 
m. dokumentiniu filmu Europoje ir 
įvertinta Europos kino akademijos "Fe
likso" žymeniu. Tarptautiniame Obfisv- 
hauseno trumpametražių filmų festiva
lyje "Neregių žemė" laimėjo eksperi
mentinio filmo prizą. Pusvalandi trun
kantį filmą, rež. Audrius Stonys sukū
rė su filmuotoju Rimvydu Leipumi ir 
filmui skirta kompozitoriaus Vidman
to Bartulio muzika. Dokumentiniame 
filme yra tik du nekalbantys akli veikė
jai: gyvulius su meile šerianti balta se
nutė ir invalido kėde važiuojantis, joje 
Tado Blindos polką armonika grojan
tis aklas muzikantas. Aklam gyvulių 
pasauliui atstovauja du kontrastai — 
jų-laukianti nesuprantama skerdykla 
ir tvarto duris atvėrusi akla senutė, dre
bančiomis rankomis siūlanti šeiną ož
koms, savo širdimi šviečianti tamsoje. 
Premijomis įvertintame dokumenti
niame "Neregių žemės" filme kalba 
tik rež. A. Stonio parinkti, R. Leipaus 
nuįilmuoti vaizdai, V. Bartulio muzika 
ir iš toli skambantys prasmingi senutės 
žodžiai: "Niekas iš ten nėra atėjęs pa
sakyti ir kas ty buvo, ir kas ty yr..."
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PAGALBA LIETUVAI FONDAS IR 
TREMTINIŲ GRĮŽIMO FONDAS

1993 m. sausio 7 d.
Vilnius

Mieli lietuviai Brazilijoje

Nuoširdžiai dėkojame Jums mieli 
tautiečiai už piniginę auką perduotą 
per poną V. Landsbergį, kuri padarė 
kilnios veiklos pradžią padėti sugrįžti 
i Lietuvą ir pagelbėti atsidūrusiems 
bėdoje buvusiems (ir tebesantiems) 
kovotojams už Lietuvos laisvę, politi
niams kaliniams, tremtiniams ir jų šei
mų nariams.

Jau galime Jums parašyti, kadJūsų 
pradžia rodo atgarsį ir kitų Lietuvoje 
ir užsienyje ir u-žsinyje gyvenančių tau
tiečių širdyse.

Nors dar ir nepilnai įsikūręs ir tin
kamai įsirengęs Tremtinių Grįžimo 
Fondas veikia ir pagal kuklias galimy
bes padeda daugiausia nukentėjusiems 
ir iki šiolei nepriglaustiems žmonėms. 
Jau dalinai paremti "tremtinukai" iš 
Lietuvos ištremtų ir kalinių, tremtinių 
šeimų, dar negalinčių sugrįžti j Tėvynę 
vaikai ir anūkai, kurie mokosi lietuvių 
Namuose Vilniuje. Iš Fondo lėšų pa
remtos dabar sugrįžusios ir varge atsi- 
dūrusios tremtinių šeimos.

Mieli Tautiečiai. Jeigu Jums tektų 
apsilankyti Vilniuje — maloniai prašo
me ateiti į Fondą Vilniuje, Jakšto gt. 
Nr. 9 ir susipažinti su musų veikla. Gal 
ir mes galėsime Jums padėti informaci
ja ar dar kuo nors.

Siunčiame pradinę Fondo dokumen
taciją.

Dar kartą širdingai dėkojame už Jū
sų gerumą.

Tremtinių Grįžimo Fondo 
v-bos pirmininkas
Vyt. Cinauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠ
ČIAUSIOS TARYBOS

PREZIDIUMAS

NUTARIMAS
DĖL TREMTINIŲ GRĮŽIMO FONDO 

NUOSTATŲ •

Atsižvelgdamas j Vytauto Landsber
gio, Tremtinių grįžimo fondo steigėjo, 
asmenini pageidavimą, Lietuvos Respu
blikos Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumas nutaria:

Pritarti Tremtinių grįžimo fondo, 
kaip labdaringos institucijos nuosta
tams (pridedami).

Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios Tarybos Pirmininko Pava
duotojas

Bronislovas Kuzmickas

Vilnius, 1992 m. liepos 29 d.

Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
1992 m. liepos 29 d. protoko
linio nutarimo priedėlis

TREMTINIŲ GRĮŽIMO FONDO 
NUOSTATAI

1. Tremtinių grįžimo fondo (to
liau — Fondas) steigėjas yra Vytautas 
Landsbergis, Fondo įsteigimo metu — 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas.

2. Fondo tikslas ir paskirtis —
labdara:

1) materialiai padėti tremtiniams 
ir jiems pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus prilygintiems asmenims » 
bei jų vaikams (toliau — tremtiniai) 
apsirūpinti gyvenamosiomis patalpo
mis Tėvynėje;

2) prisidėti organizuojant grįžtan
čių tremtinių persikėlimą į Tėvynę
ir kompensuojant persikėlimo išlaidas 
ar jų dalį;

• 3) materialiai remti varge atsidūru
sius grįžusius į Tėvynę tremtinius ir 
organizuoti jiems kitą socialinę pagal
bą;

3. Fondas yra juridinis asmuo, tu
rintis savo antspaudą ir sąskaitas ban
kuose.

Fondo būstinė yra Vilniuje.
4. Fondo lėšas sudaro:
1) pradinis kapitalas Brazilijos lietu

vių 2106 JAV dolerių auka;
2) fizinių ir juridinių asmenų aukos;
3) kitos Fondui skiriamos arba užra

šomos lėšos.
5. Fondo lėšos saugomos Lietuvos 

banko Vilniuje skyriuje, sąskaitos Nr. 
5700170 bei Lietuvos banko valiutinė
je sąskaitoje Nr. 67084274.

6. Fondą tvarko ir sprendimus prii
ma penkių asmenų valdyba, kurią pen- 
keriems metams skiria Fondo steigėjas.

Fondo valdyba išsirenka valdybos 
pirmininką.

Fondo lėšos numatytiems tikslams 
skiriamos Fondo valdybos sprendimu.

7. Fondo valdybos sprendimai yra 
teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne ma
žiau kaip 3 valdybos nariai ir už prii
mamą sprendimą balsuoja ne mažiau 
kaip 3 nariai,

8. Fondas veikia vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos įstatymais, ki
tais norminiais aktais, šiais nuostatais 
ir Fondo valdybos patvirtintu regla-

mentu.
9. Fondas likviduojamas valdybos 

sprendimu ir steigėjai sutikus arba ki
tais įstatymų numatytais atvejais, lė
šas perduodant analogiškiems reikš
mingiems tikslams įgyvendinti.

10. Priėmus sprendimą ir esant su
tikimui, Fondas gali jungti lėšas ir veik
lą su kitais panašių tikslų siekiančiais 
fondais.

POTVARKIS

Užbaigdamas Tremtinių grįžimo 
fondo įsteigimą, skiriu šios sudėties 
fondo valdybą:

Nijolė Ambrazaitytė,
Vytautas Cinauskas, 
Balys Gajauskas, 
Vytautas Raščius, 
Petras Tumonis
Valdyba remsis nuostatais, kurių 

turiniui 1992 m. liepos 29 d. pritarė 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos

Pirmininkas

NAKVYNĖS NAMAI
Šiauliečiai pirmieji bando spręsti be

namių Lietuvos gyventojų problemą 
miestuose. Mat jų dabar netrūksta ir 
Lietuvoje, dieną prasišlaistančių, užei
nančių šen ir ten, naktį praleidžiančių 
stotyse, lindynėse, šiluminių trasų kame 
rose ir netgi sąvartynuose. Apie juos bei 
jų problemas "Lietuvos ryte" šiaulie
čiams rašo Láima Peleckienė, pranešan
ti nakvynės namų atidarymą rugsėjo pra 
džioje. Jiems pasirinkta patalpa buvu
siose sovietų kareivinėse pradžioj galės 
priglausti apie 30 benamių. Pasak socia
linės rūpybos skyriaus vedėjos R.Mus- 
neckienės, tai bus lovų tipo bendrabu
tis, vėliau turėsiantis vietos net porai 
šimtų žmonių, grįžusių iš įkalinimo įstai 
gų, netekusių pastogės dėl gaisrų bei ki
tokių nelaimių. Laikinai čia galės prisi
glausti ir girtuoklių vyrų iš namų išvy
tos žmonos, seneliai, keti tvarkomi jų 
dokumentai apsigyventi prieglaudose. 
Į nakvynių namus betgi bus galima pa
tekti tik su Šiaulių socialinės rūpybos 
skyriaus ir policijos siuntimu. Nakvynės 
namuose benamiams stengsfespadėti so
ciologas, policijos pareigūnas ir psicholo 
gas. Pirmąjį mėnesį už gyvenimą nakvy
nių namuose nieko nereikės mokėti, o 
vėliau mokestis bus didinamas kas mė
nesį. Niekam juose nebus leidžiama gy
venti ilgiau kaip pusmetį. Per tiek laiko 
tikimasi rasti nuolatinę pastogę.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
Z E LINOS PARAPIJOS KLEBONUfisl
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TĖVAS JONAS BRUŽIKAS 
iŠ ARTI

Nuo 1963 m. rudens iki T. Bružiko > 
mirties 1973 m. kovo 13 dienos teko 
drauge su juo.gyventi ir darbuotis. Gy
venant ankštose-patalpose, norom ne
norom pastebi savo artimo dorybes ir 
silpnybės. Kokį man įspūdį darė T. Bru- 
h kas?

Visų pirma turiu pabrėžti, kad jis 
Kaip žmogus buvo labai geras, taurus, 
kilnių idealų kupinas ir jų siekiąs. Jo 
"mogiškumas buvo linksmas, malonus, 
-suomei turtingas prajuokinti kitus 
mvo šposais ir pats pasijuokti su kitais. 
Mėgo dainuoti ir giedoti. Buvo dėkin
gas ir mėgo gerą kąsnį, kai tokį kur 
gaudavo. Kai negaudavo, tai linksmai 
valgė tai, kas buvo ant stalo ar kišenė
je. Labai mėgo žvejoti (meškere) ir 
lošti šachmatais. Tai buvo jo poilsis. 
Paskutiniais metais labai daug skaitė. 
Perskaitė visą išeinančią lietuvių bele
tristiką, romanus, ne vien dvasines 
knygas. Buvo labai gero budo, geros 
širdies. Buvo žmogus be klastos ir vy
liaus. Savo širdį dėjo ant delno. Ki
tais pasitikėjo perdaug ir už tai ne kar
tą nukentėjo.

Be ribų mylėjo savo kunigišką pašau
kimą ir visa, kas su juo surišta: Mišias, 
sutaną, brevijorių. Turbūt tik kalėjime 
nelaikė Mišių. Kelionėse nevalgydavo 
ilgas valandas, kad tiktai butų galima 
atlaikyti Mišias. Kai gulėjo ligoninėje 
S. Paulyje, girdėjo, kad galima gauti 
leidimą laikyti Mišias sėdomis ir tuojau 
jį išsirūpino. Pradžioje Mišias laikė lo
voje, paskui kėdėje ligonių ir ligoninės 
personalo džiaugsmui ir nustebimui. 
Kartą jis man išsitarė: "Vis stengiuosi 
kasrytą Mišias laikyti kiek geriau bei 
pamaldžiau negu vakar". Taip jam pa
taręs vienas dvasios tėvas.

Kaip jėzuitas vienuolis stengėsi būti 
sau labai griežtas. Kai gydytojai uždrau
dė kai kuriuos griežtumus, kai liepė
daugiau ilsėtis, jis klausė. Vienuolio 
neturtą mylėti mylėjo. Jo drabužėliai 
labai kuklūs, skurdūs, net sulopyti. Rei
kėjo jį verste versti, kad įsigytų naują
eilutę ar sutaną. Kitiems pinigo negai
lėjo. Sakydavo: "Pinigai turi tarnauti 
Dievo garbei ir žmonių naudai". Bažny
tiniams rūbams ir kitiems reikmenims 
nieko negailėjo, nors kartais ir brangiai 
kainuodavo.

Nenorėjo ir nemėgo būti vienuolyno 
vyresniuoju. Sakėsi neturįš tam reikalin
gų gabumų. Jam esą geriau klausyti vy
resniojo ir su juo bendradarbiauti.

lUM.ajimm Ui ii

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MOSI) LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ižraiyti čekį Petras Rukiys vardu 
ir pasiųsti paprastu paitu.

mūsų Lietuva

Tėvas JONAS BRUZIKAS S. J.
• prie naujai pastatytos lietuvių'bažnyčios 

Montevideo, Urugvajuj
Nors buvo išauklėtas senosios mokyk

los ir askezės, bet mielai priėmė ir pami
lo po Vatikano II įvestus liturgijos pa
keitimus. Savo laikų ir sielovadoje jis bu
vo modernus ta prasme, kad nesitenkino 
vien misijoms, pamokslais ir pamaldo
mis bažnyčiose. Tas jo dažnas parapiečių 
lankymas ir šiandien dar ne visų kunigų 
praktikuojamas. Tai labai patiko kardi
nolui RosSi ir dabartiniam kardinolui 
P. E. Arnsui. Ne kartą jie jį gyrė ir linkė
jo nepailsti. Kai tik buvo leista, T. Bru- 
žikas tuojau pradėjo laikyti Mišias pa
rapiečių namuose. Pirmiausia laidotu
vių progomis, vėliau sutuoktuvių arba 
norėdamas ligoniams suteikti džiaugs
mo. Jis pastebėjo, kad į tas Mišias atei
na daug žmonių ir kaimynų bei nema-

Tėvas Jonas Bružikas ir tėvas Gaidelis Romoj 
ant sv. Petro bazilikos stogo 1948 metais

SAO CASIMIRO

zas aaiyvių sKaicius priima Švenčiausią
Jei neklystu, buvo 16 kartų operuo

tas. Keletą kartų turėjo sunkias opera
cijas. Viską pakėlė nedejuodamas. Tik 
paskutinį kartą, kai du kartu iš naujo 
reikėjo sulaužyti negerai suaugusį kau
lą ir vėl sudėti, esu nugirdęs vieną kitą 
sudejavimą. Bet tuojau ir vėl atrodė 
linksmas bei patenkintas.

Paskutinės ligos metu atrodė dar la
bai norįs gyventi ir atšvęsti auksinį ku
nigystės jubiliejų. Bet norėjo todėl, 
kad matė, kaip labai trūksta čia kunigų 
ir kad jautėsi dar pajėgus užpildyti esa
mas spragas. Tačiau per paskutini* pus
metį nekartą prasitarė, kad jau nedaug 
laiko likę jam gyventi ir darbuotis.

’*' ’ M r* yifc?(A'"'į*? rEjjwMhX&WAMJMWa V

. - • •- ' . ■ • > . - - a- ■' •. A. . IVia . I

E!RO SANTO JOVEM LEIGOg 
DA ERA MODERNA 

1458*1484

MUSU LIETUVA" - RUA JUVENTUS, 28
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4MÍ

BALSAVIMU REZULTATAI
Rinkimuose | BLB-nės TARYBĄ 

1993-1994 m. laikotarpiui kandidatai 
gavo balsų sekančiai: 1
Ana Vera Tatarūnas — 120, Nilza Gu- 
zikauskas — 108, Lucia Jodelis Butri- 
navičius — 106, Silvia Tūbelis — 101, 
Vytautas Tumas — 95, Petras Bareišis

88, Adilson Puodžiūnas - 87, Jonas 
Silickas — 83, Juozas Vaikšnorąs - 77, 
Endrikas Guzikauskas - 76, Halina 
Mošinskienė — 59, Geny Bumblis - 
57, Apolinaras Jočys - 49, Carlos Ga- 
leckas -- 42, Feliksas Andrušaitis —40, 
Elena Vaitkevičius de Uzeda — 38, 
Janete Petnys Karsokas — 37 ir Albina 
Jakštas Tott - 32.

Kandidatai j REVIZIJOS KOMISI
JĄ gavo balsų sekančiai: José Arman
do Tatarunas — 114, Magdalena Vinkš- 
naitienė — 81, Pijus Butrimavičius — 73, 
Aida Greičius Chorociejus — 56, Ana 
Coralon - 52, ir Helena Buitvidas - 32.

Balsus skaičiavo Petras Rukšys, Pe
tras Bareišis, Endrikas Guzikauskas, 
Ana Vera Tatarunas, Aldona Bareišis 
ir Magdalena Vinkšnaitienė.

Tenka apgailestauti, kad "M.L" skai
tytojai, gavę su laikraščiu balsavimų la
pelius, jų nepanaudojo. Užtat Vasario 
Šešioliktosios minėjime balsuojant la
pelių pritrūko ir dėlto balsuotojų skai
čius žymiai sumažėjo. Balsavo 153 as
menys.

B.L.B. SOLIDARUMO MOKESTI 
SUMOKĖJO

Antanas Rudys Cr.100.000,
Liudas Ralickas Cr. 100.000,
Eduardo Pažėra Cr.150.000,

Cr.350.000
B.L.B.nes iždininkas 

P.V.B.

B.L.B. SUSIRINKIMAS i
Balandžio mėn. 2 d. 20 vai., penkta

dienį, šv. Kazimiero parapijos salėje 
yra šaukiamas buvusios ir naujos Tary
bos ir Revizijos komisijos susirinkimas, 
i kurį yra kviečiami visi, kurie sutiko 
būti kandidatais B-nės rinkimuose.

' TRADUTOR PUBLICO ?
VERTĖJAS

ALEKSANDRAS B0GUSLAUSKAS

(F :241-2831)
Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi- 
does de casamento, obitos, etc. J

j MŪSŲ LIETUVA 
iff..............

Dienotvarkėje: buvusios Valdybos 
ir revizijos komisijos atstovų praneši
mai, naujosios Tarybos pasiskirstymas 
pareigomis ir susipažinimas su aktua
liais B-nės reikalais.

Mg. V-nė

IŠ APARECIDOS - LIETUVAI i
FAXAS pasiųstas Vatikano radijui

Brazilijos lietuviai, nors ir toli nuo 
Tėvynės, jaučiasi "Marijos Žemės" — 
Lietuvos - vaikai. Negalėdami nuvykti 
į Šiluvą ar Aušros Vartus Švč. Marijos 
aplankyti, kasmet ruošia šventkelionę 
i Aparecidą, 160 km. atstumo nuo San- 
paulo. Aparecida — visos Brazilijos Ma
rijos šventovė; ją kasmet aplanko tarp 
8 ir 10 milijonų maldininkų. Ir yra di
džiausia pasauly Marijos šventovė.

Lietuviai (vieninteliai iš visų kitų 
tautų) Lietuvos Krikšto jubiliejaus pro
ga gavo leidimą pačioj šventovėj pasis
tatyti lietuvišką kryžių. Šiemet, vado
vaujami kun. Prano Gavėno, nuvyko 
Aparecidon kovo 14-tą. Iš anksto pra
nešę Aparecidos arkivyskupui ir radijo 
stoties vadovybei, per 11 valandos Mi
šias įžygiavo per bazilikos centrą su 
pryšaky Lietuvos ir Brazilijos vėliavom, 
buvo pristatyti ir kitiems maldinin
kams bei primintos jų šventkelionės 
•intencijos: padėkoti Dievo Motinai už 
atgautą Lietuvos nepriklausomybę ir 
Lietuvos konsulato atidarymą Sanpau- 
le; atvyksta prašyti Švč. Marijos ir toli-, 
mesnės Josios globos Lietuvai; nori 
viešai išreikšti padėką Brazilijos Epis
kopatui už virš 10 metų vyskupų orga
nizuotą "Dieną maldos už Lietuvą"; 
nori pasimelsti už neseniai išrinktą 
Lietuvos Prezidentą; prašyti sveikatos, 
drąsos ir jėgos Šventajam Tėvui norin
čiam Lietuvą aplankyti rugsėjo mėne
sį ir melsti visai lietuvių tautai sąmonin
go krikščioniško nusistatymo tinka
mai šiam Vizitui pasiruošti ir juo pa
sinaudoti.

Pasibaigus Mišioms ir po įvairių pa-, 
laiminimų, celebrantui atsisveikinus 
ir lietuvių burini išeinant; vietiniai ne
pagailėjo katučių Lietuvos adresu.

Maldininkai dar prie lietuviško kry
žiaus prisiminė Sibiro kankinius ir po-_ 
litkalinius bei Lietuvos jaunimą.

s Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
i lietuvių kalbos, bėga nuo savo 

tautos

....._____ ___ ... . <.
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Per Aparecidos radiją perdavė šias 
pelegrinažo intencijas brazilams, o 
per Vatikano radiją dabar siunčia drą
sinančius sveikinimus Lietuvai. "Jei 
Dievas su mumis, tai ko mums reikė
tų bijoti? O Dievas yra su mumis, 
jei mes stengiamės būti su Dievu".

Iš Aparecidos, kaip praneša kun. 
Gavėnas, dar pasiuntė laišką Šv. Tė
vui, lietuvių kardinolui ir Lietuvos 
Respublikos Prezidentui.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 
LIETUVOJ

Kultūros ir švietimo ministerijos Ry
šių su tautiečiais tarnyba širdingai kvie
čia Lietuvių bendruomenių vaikus j vasa
ros stovyklą Lietuvoje.

Stovykloje bus dvi pamainos: 
pirma — nuo liepos 12 iki 31 dienos, 
antra — nuo rugpjūčio 2 iki 21 dienos 
Stovykloje numatoma kultūrinė, pa

žintinė, mokomoji programa. Pilną sto
vyklos turinį pateiksime vasario mėne
sį.

Vaikų išlaikymas Lietuvoje — nemo
kamas. Kelionę prašytume apsimokėti 
patiems.

Kilus klausimams prašome kreiptis:
E. Matulionienė — tel. 613092,
R. Kučienė — JAV tel. (312) 

778-0358
Fax.: 1-312-778-0358

Ryšių su tautiečiais 
tarnybos viršininkas

A. Antanaitis

MUSŲ Ml RUSti JI
OLIMPIJA KIZLAUSKAITÉ mirė 

kovo 12 dieną Monte Ararat ligoninėj 
turėdama 80 metų. Jau sirgo ilgą laiką.

Velionė buvo kilusi iš Kudirkos 
Naumiiesčio ir Brazilijon atvyko su 
Čemarkų šeima.

Paskutiniu metu gyveno su dėde Vy
tautu Cemarka Guaianazes mieste. Jie 
buvo globojami kun. Juozo Šeškevi
čiaus.

Laidotuvėmis rūpinosi kun. Petras 
Rukšys ir taip pat atliko laidojimo reti 
ginęs apeigas V. Alpinos kapinėse.

ClaSSs5
Informatica Lida..

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
CURSOS: MS-DOS E LOTUS

PAULO R. JURGILAS
FONE: 293-6081

RUA SERRA DE BRAGANÇA, 544
TATUAPÉ CEP 03318-000

S. PAULO . SP
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PRISIMINĖM TĖVĄ JONĄ BRUŽIKĄ 
t

Kovo 14 dieną, sukakus 20 mirties 
metinėms, prisiminėme a. a. tėvą JO
NĄ BRUŽIKĄ su mišiom šv. Kazimie
ro parapijoj.

Tiesa, žmonių buvo nedaug, bet tai 
buvo ištikimi Jo gerbėjai. Visi jie prisi
minė įvairių gražių dalykų iš velionies 
gyvenimo. Buvo graži, šeimyniška nuo
taika, taip Kaip mėgo a.a. tėvas Bruži- 
kas.

Mišias laikė kun. Petras Rukšys pa
dedamas kun. Aleksandro Milašiaus. 
Vietoj pamokslo, buvo paskaityta ke
letą puslapių iš t. Bružiko atspausdin
tos biografijos. Tai buvo su Juom gyve
nusių tėvų jėzuitų įspūdžiai apie t. Bru
žiko asmenybę. Per mišias buvo mels
tasi ne tiek už patį tėvą Bružiką, kiek 
už musų lietuvių koloniją ir už pašau
kimus ir kad Dievas sužadintų Lietu
voje daugiau tokių šventų kunigų ir 
misionierių.

Po mišių buvo šeimyniškas pasivai- 
šinimas ir malonus pabendravimas, 
kur malonu buvo matyti naujų lietu
viškų atžalų. Buvo atvykę žmonių ir 
iš tolimesnių apylinkių kaip Lapos C. 
Verde, Sto. Andrė ir Tucuruvi.

A. A. Tėvo Jono Bružiko darbo 
pėdsakai dar neišnyko ir Jo prisimini
mas dar gyvas mūsų tarpe. Kad Jo 
skelbtas Dievo žodis ir Tėvynės meilės 
jausmai dar ilgai išliktų gyvi mūsų tar-. 
pe.

IŠVYKO KUNIGAS MILAŠIUS
■J *' ■ t t \ l .*. '*■ v „; ; ’* - '•

Su mumis pabuvęs 9 mėnesius, pra
eitą sekmadieni, kovo 21 dieną, išskri
do atgal į Lietuvą kun. Aleksandras 
Milašius. Jis skrido kartu su Aleksan
dru Boguslausku ir Rymantu Valavi
čium. Į ©ruoštą išvykstantį palydėjo 
seselės pranciškietės ir p. Vera Tatarū- 
nienė.

SVEČIAI, SVEČIA! . . .

Praeitą savaitę iš Čikagos atvyko gi
minių aplankyti ANGELA JOTEIKAI- 
Tė. Sekmadienį, kovo 21 dieną, su se
serim Julija, ji dalyvavo mišiose už a.a. 
Veroniką Ralickaitę, Sv. Kazimiero pa
rapijoj. Pas mus ji pabus visą mėnesį.

Iš Kanados, penkiom savaitėm atos-’ 
togų, atvyko VLADAS RUKŠYS, mū
sų kun. Petruko brolis. Vladas Rukšys 
Toronte dalyvavo lietuviškoje veiklo
je, ypač vaidinimo grupėje ir Prisikėli- 
mo parapijos chore. Jis yra Lietuvių 
Šiaulių sąjungos narys ir dalyvavo pir
mojoje laisvos Lietuvos sporto olim
piadoje šaudymo varžybose.

GARBES . LEIDĖJAI
ALBERTAS ADULIS ir SEVERA ADULIS PUTVINSKIENÉ

su šeimom mylimos mamos MARCELĖS ADULIENĖS antrųjų 
mirties metinių proga (kovo 10 d.)

Nuoširdžiai dėkojame Adulių ir Putvinskių šeimoms už paramą 
spaudai ir pagarbiai prisimename a. a. Marcelę.

Administracija <

Kas

A. A. TĖVAS ANTANAS AUSENKA _— i
Šiemet, kovo 31 dieną, sueina 35 me

tai nuo zel i mečio ir švento kunigo vie
nuolio tėvo Antano Ausenkos mirties. 
Mes Jį prisiminsime per lietuviškas pa
maldas sekmadienį, kovo 28 dieną, 
11 valandą.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Izabele SELIOKIÊNÉ
Nijolė ŽALKAUSKAS
Leonas MEŠKAUSKAS
Kęstutis DRAUGELIS
Ona ir Algimantas

ŠLEPETYS

Cr.200.000, 
Cr.100.000, 
Cr.100.000, 
Cr.100.000,

Cr.200.000,
Liudas BENDORAITIS Cr.500.000, Sąjungos - Aliança

ValdybaMathias BALTRUSIS

IC10 M Ã R10 
PORTUGUÊS LIT U AMO 
trruANo posv-Mvic

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA
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Julius MEKŠĖNAS _ Cr.100.000 
Julia Joteikaité (pALVÃO 300.000, 
Magdalena VINKŠNAITIENĖ

Cr.100.000,
Eugenija ŠLEPETYS Cr.300.000,

BALANDŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven 
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.

03 — Antanas Stonis
04 - Elizabeth Bumblis Pinto Junior 
06 — Andrey Jakatanvisky
09 -■ Maria Kleiza Misevičius
11 - Janina Postatni
13 — Arlete Dilys Siiickas
13 — Maria Tereza C. Pakalniški
14 — Alberto Buono
14 — Mônica J. Stasiulionis
14 - Vanda Júlia Krumzlys
15 - Aida Greičius Chorociejus
16 - Algirdas Butkevičius
19 - Juan A. Dielinikaitis
20 - Alexandre Buhnblis
20 - Irena Saldys Bandžius
21 - Alessandro Julio Žvingila
24 - Alana Trinkūnas Dzigan
25 - Katarina Birute Bagdžius
27 - Walter Postatni
28 - Antanas-Voverunas
28 - Helena MĮatuzonis-Mendo
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