
LIETUVA YRA MANO ISTORIJOS , 
DALIS

Taip pareiškė Sv. Tėvas Jonas-Pauiius //, 
prieš vykdamas lankyti Lietuvos

Italijos žinių agentūra ANSA pries po
rą valandų paskelbė žinią apie šiandien 
Lorenzago di Cadore kaime įvykusią, ne
planuotą, trumpą Popiežiaus spaudos 
konferenciją. Kalnų takais besivai kštinė- 
jantį Joną-Paulių lląjj ir jo palydą kalnuo
se užklupo audra. Teko paskubomis su
grįžti i namus. Dėl staiga sutrukdyto po
piežiaus pasivaikščiojimo buvo sureng
tas trumpas Sv. Tėvo susitikimas su iš- ' 
tvermingai kiekvieną popiežiaus žings
nį sekančiais žurbalistais.

Visas pokalbis susitelkė ties dviem te
rn ?m. tragiška padėtimi Balkanų kraš
tuose ir būsima Šv. Tėvu kelione į Lietu
vą. Srai ką Sv. Tėvas žurnalistams pasa
kė apie Lietuvą;

''Man tai bus rikral jaudinanti kelionė 
Jau tiek metų laukiu akimirkos, kada 
galėsiu nuvykti ptą kraštą. Lietuva, tam 
tikru būdu yra manąs, mano istorijos da- į 
lis. Jos istorija yra tautų ir Bažnyčios 
istorija. Lietuva yra paskutinė kataliky
bės Europoje tvirtovė. Tai tiek daug iš-
kentėjusi tauta. | Lietuvą vykti troškau 
jau seniau. Ypač norėjau ten vykti 1987 
metais, per Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį. Deja, nebuvo įmanoma. Tikrai 
didelė ir garbinga Lietuvos praeitis. Tik 
prisiminkim kokia sena lietuvių kalba, 
panašiausia į sanskirtą. O tai, savo ruož
tu, liudija kaip giliai yra įleistos lietuvių 
tautos kultūros šaknys ir kokia sena yra 
pati tauta”. Vat. r.

LAUKIAME POPIEŽIAUS
Lietuvos kardinolo ir vyskupų laiškas

"Lietuva. Girdžiu tavu balsą.
Girdžiu balsą prie Baltijos 
g, venančios ir po pasaulio 
žemynus išsisklaidžiusios Tautos. 
Atsiliepsiu j šį balsą... ir 
tikiuosi, kad priartės ta diena, 
kai keliaujančio Popiežiaus kelyje 
atsiras ir Lietuva".
Jonas Paulius H, 1991.06.01
Netrykus tapsime Šv. Tėvo didžiojo 

troškimo išsipildymo liudininkais. Jo- 
nas-Paulius II, Dievo Piligrimas, minti
mis ir širdimi tiek kartų lankąs Lietu
vą ir ją laiminąs, netrukus bučiuos mū
sų Tėvynės žemą ir apkabins jos vaikus.

Tik mylinčio tėvo širdis gali priimti, 
saugoti ir rūpintis po visą pasaulį išsis
klaidžiusiais ir tokiais nevienodais savo
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Sv. tėvas JONAS PAULIUS II Seinuose šventina Dievo Motinos paveikslą karink-
vimo iškilmėse. Seinų lietuviai sveikina šv. tėvą ir uam įteiiua dovanas. Dabar viso 
Lietuva laukia popiežiaus Jono Pauliaus II ir Jam vėl įteiks prasmingas dovanas

Vykdydamas ganytojišką misiją, Po
piežius Vyks į Lietuvą kaip j gilių kri.,š- 
čioniškų tradicijų šalį, kuri išsaugojo 
savo protėvių tikėjimą ir nepalūžo po 
jai tekusią nelengvų išbandymų dalia. 
Bažnyčia ir šeima įstengė perduoti atei
nančioms kartoms gyvą tikėjimą ir kul
tūrą. Tikėjimas ir kultūra - neatskiriamai 
susipynė Lietuvos istorijoje ir davė jė- 
g^ bei gyvybės mūsų tautai. Tačiau šian
dien taip sunkiai išsaugotas tikėjimo ki
birkštėles reikia smarkiau įpūsti, kad 
jos ne rusentų, o liepsnotų, sušildydamos 
ir uždegdamos vis naujas žmonių širdis. 
"Kristaus meilė verčia Jus savo šalyje 
sėti Tiesos sėklą, kad laisvė ir brolybė, 
tos didžiosios vertybės, už kurias praei
tyje lietuviai taip brangiai sumokėjo. 
Jujns visiems taptų tautos vienybės 
jungtimi", -- kalbėjo Šv. Tėvas Lėetuvos 
vyskupams Ad limina vizito metu.

Popiežius atvyksta į Lietuvą skelbti 
naujosios Evangelizacijos šių dienų kal
ba, nes tiktai nauja evangelizacija gali 
užtikrinti tyro ir gilaus tikėjimo augimą. 
Jis trokšta įsiklausyti į mūsų lūkesčius 
bei troškimus ir skelbti Kristaus Evange
liją mūsų laikmečio žmpnėms. Jis kvie- 

1_ \___ čia Bažnyčios vardu su "uolumu dėl •

vaikais. Kaip Kristus, kuris atėjo pas 
visus žmones. Jį priėmusius ir nuo jo 
nusiįrąžusius, kviesdamas juos susibur
ti j vieną Dievo vaikų šeimą - jis mirė 
yž teisiuosius ir nusidėjėlius - taip ir , 
Šventasis Tėvas ateina pas visus: pas ti-į 
kinčiuosius, kad sustiprintų jų tikėjimą 
ir paragintų būti atviriems jo nešamam 
Dievo žodžiui, gyventi juo ir nešti 
vaisių; ateina ir pcs abejojančius, <kad 
jie atrastų gyvenimo prasmą, pažintų 
Tiesą ir pasiryžtų eiti nauju keliu; jis 
taip pat ateina ir pas netiki nei uolius 
mūsų tautiečius, kad pakviestų įjos bū
ti ištikimais savo sąžinei ir siekti bėrio 
bei grožio. "Kas vykdo tiesą, tas \teiną 
į šviesą. (Jn 3,21). j

Jis ateina kaip vienybės ir meiles 
apaštalas, kad padėtų mūsų pavariusiai1 
ir susiskaldžiusiai tautai užmiršti nuo
skaudas, nugalėti blogį gerumu, rtdyti 
vienas kitam gailestingumą ir meiky Jis 
trokšta pakviesti mus, kad visi kartb at
kurtume visuomenės ir tautos gyvenimą 
ant tvirto ir tikro pagrindo: pagarba 
žmogui, Tiesai, Teisingumui, atviruko 
dvasinėms vertybėms. Tik tokioje Lie
tuvoje mes tapsime tikrai laisvais ir ai- v 
mingais.

Lietuvos naciinė\
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Dievo namų" (plg Jn 2.17) sėti dvasi
nes Evangelijos sėklas, kad jos paga
liau suleistų šaknis ir paslaptingu Dvasios 
veikimu duotų vaisių. Jis atvyksta kvies
ti mus visus - nuo Vyskupo iki vaikelio 
- liudyti Kristų, kuris "mus išvadavo, 
kad būtume laisvi" (Gal. 5.1). "Evange
lizuoti", — popiežiaus Jono Pauliaus 11 
žodžiais sakant, - "tai būti liudininkais 
Kristaus, kuris "yra tas pars vakar ir šian
dien, tas pats per amžius (Žyd.13,8).

Lietuva lau i<ia Popiežiaus. Ar atrasi
me savyje jėgų nors trumpam užmiršti 
sunkumus ir tarpusavio priešiškumus, 
šventiškai nusiteikti, susikaupti ir įsigi
linti: ką mums kiekvienam reiškia ši 
Šventojo Tėvo kelionė?

Nuo pat Popiežiaus vizitui pasiren
gimo pradžios kalbėjome apie dvasiną 
šios apaštalinės kelionės reikšmę. Ir šian
dien norime jums dar kartą priminti. 
Tai nėra eilinis įvykis - pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje Sv. Tėvas aplanko 
mūsų žemą. Dar taip neseniai atgavą 
nepriklausomybę, ir religijos laisvę, tel
kiame visas jėgas pakelti iš nuosmukio 
mūsų nualintus kaimus rr miestus, gy
dyti gilias tautos dvasines ir moralines 
žaizdas.

Popiežiaus dėmesys mūsų šaliai ro
do jo pagarbą mūsų tautos istorijai, jos 
kultūrai bei kalbai, jo pripažinimą vi
sų Europos tautų akivaizdoje, kad Lie
tuva liko ištikima Kristui ir Bažnyčiai, 
nežiūrint patirtų kančių ir skriaudų. 
Tai šv. Tėvo kvietimas liudyti Kristų 
laisvėje, kaip liudijome Jį vergijoje. Tai 
raginimas ir įpareigojimas naujam apaš
talavimo darbui, kdd Katalikų Bendruo
menė ir vėbbūtų žiburys kalno viršūnėje, 
kad savo kūryba, môkslo mokymo bei 
socialine veikla ryžtingai ir gyvybiškai 
įsijungtų į valstybės atsikūrimo darbą.

Rua Inácio, 671 - Vila Zeiina
03142-001 SÂO PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 63-5975

Brangūs broliai kunigai, mieli tikintie
ji, nuo mūsų visų supratimo ir pastangų 
priklausys, ar šis Šv. Tėvo vizitas taps 
palaima mūsų kraštui ir Bažnyčiai. Tai 
gera proga kiekvienam iš mūsų susimąs
tyti: už ką kovojome ir kentėjome? 
Kokias vertybes rinkomės ir kokia/.da
bar renkamės? Ko mes siekiame ir kur 
norime eiti?

Ruoškimės Šv. Tėv^ susitikimui, ra
gindami vieni kitus semtis jėgų maldoje 
ir susikaupime. Kiekviena parapija te
pasirenka jai priimtiną maldos formą: 
Rožinį, maldą už Popiežių, adoraciją ar 
kurią kitą. Kaip viena šeima, susirinkusi 
prie Dangiškojo Tėvo, maldaukime Jo 
malonių mūsų kraštui ir Bažnyčiai. Mū
sų malda telydi gerų darbų Rožinis. 
Kvieskime vieni kitus padaryti bent po 
vieną gerą darbą Šv. Tėvo intencija. 
Tai bus pati gražiausia dovana Popiežiui. 
Susitikimas su šv. Tėvu, tai nėra smalsu
mo patenkinimas, tai nėra spektaklis ar 
tik "įvykis", - tai susitikimas su Kris
taus Vietininku, kuris atvyksta nešinas 
dvasinėmis dovanomis kiekvienam iš 
mūsų. Tenelieka nei vieno abejingo 
šiam susitikimui. Suprantame, kad šiais 
laikais, kai tokia sunki kiekvieno mūsų 
ekonominė padėtis, b^s nelengva atras
ti galimybę atvykti į susitikimą su Šv. 
Tėvu. Nuoširdžiai prašome visus, turin
čius galimybę padėti, u ypač Gerbia
mus Klebonus, pasirūpinti autobusais , 
ir padėti tikintiesiems pasiekti Popie
žiaus laikomų šv. Mišių vietas: Vilnių, 
Kauną, Kryžių kalbą. Tejungia mus vi
sus nuoširdi meilė ir troškimas pabūti 
visiems kartu ir su mūsų Šv. Tėvu. Tebū
na tai visos mūsų tautos gerumo ir nuošir
dumo šventė, kad pirmųjų krikščionių 
pavyzdžiu, kaio viena šeima dalintumės 
vienas s., kitu ne tik duonos trupinėliu 
ir pastoge, bet ir švelniu dėmesiu bei 
supratimu.

Junkimės ir mes savo malda, savo 
konkrečia pagalba, savo nuoširdumu 
prie Sv. TėVo maldos ir jo troškimo 
būti kartu su mumis. Mūsų Tėvynes 
vaikai visuose savo reikaluose ypatin
gai pasitiki Švč. Mergelės Marijos pagal
ba. Ji labai miela bei artima ir Popie
žiaus širdžiai. Jos vardas įrašytas net į 
jo herbą. Sv. Tėvo dažnai minima Auš 
ros Vartų, Šiluvos, Pivašiūnų, Kreke
navos, Žemaičių Kalvarijos Dievo Mo-

- tina tepadeda mums visiems gražia > 
pasiruošti ir sutikti Garbingąjį Dievo 
pasiuntinį.

BENAMĖ ARKIVYSKUPIJA
Lietuvoje yra šešios vyskupijos. Jų pa 

statai sovietinės valdžios buvo atimti ir 
panaudoti valdžios reikalams. Tapus Lie 
tuvai nepriklausoma valstybe, vyskupijų 
pastatai buvo grąžinti teisėtiems jų savi 
ninkams—vyskupams, išskyrus Vilniaus 
arkivyskupiją. Ji iki šiol tebėra benamė, 
nes vis negali atgauti savo patalpų. Lietu 
vos vyriausybės 1991 m. gegužės 18 d. 
nutarimu, jos rūmai Šventaragio gatvėje 
4 buvo grąžinti Vilniaus arkivyskupui 
Audriui Bačkiui. Bet tai teorinė pusė. Ik* 
šiol arkivyskupijos rūmuose tebėra dien 
raštis "Respublika", ten įsikūręs prieš pc 
rą metų. Pastaruoju metu gautas dar vie
nas Lietuvos vyriausybės potvarkis, įsa
kantis per dvi savaites išsikelti kitur, bet 
"Respublika" nejuda. Jai siūlomos patai 
pos kitur, bet vis kažkodėl delsiama. Nuc 
paskutinio potvarkio praėjo du mėnesiai

Arkivyskupijai rūmai labai reikalingi 
savo įstaigoms ir abiem vyskupam. Pasta 
rieji tebėra prisiglaudę Šv. Mikalojaus pa 
rapijos namuose, kur dirba ir kurija. Ten 
labai nedaug vietos ir normalus darbas 
neįmanomas.

Vilniuje lankosi daug svečių dvasiškių 
iš užsienio, bet arkivyskupija negali jų 
priimti nakvynei, turi siųsti juos juos i 
viešbučius. Dėl to nukenčia Lietuvos re 
prezentacija pačioje jos sostinėje, i 993 n 
rugsėjyje lankysis Vilniuje Šv. Tėvas Jo 
nas-Paulius II. Dėl to svarbu nedelsiant 
atgauti savas arkivyskupijos patalpas, ku 
rios dargi reikalingos nemažo remonto. 
Gėda bus ne tik Vilniaus arkivyskupijai, 
bet ir Lietuvai, jų sostinės arkivyskupas 
negalės tokio svečio tinkamai priimti ar 
kivyskupijos patalpose. Inf.

FABRICA DE GUARDA—CHUVAS
G uarga-chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Mim-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banvs Ltda.
Rua Coelho Barrado>. 104- V Prudente

Fone 2’4-0677 Res. 274-1886

Brangieji, įsiklausykime į Sv. Tėvo 
žodžius, pasakytus Lietuvos Krikšto ju
biliejaus minėjime: "Visu savo širdies 
troškimu esu su jumis. Šį troškimą ne
šioju savyje nuo seniai: kiekvieną dieną 
maldoje lankau jūsų Tėvynę. Šioje mal
doje prisimenu jus, o su manimi jungia
si visa Bažnyčia".

PARDUODAM
AUTOMOB I L I AMS

LIPINĖLIUS
RUA INACIO 671 - V. ZELINA
•*—m-1--------- M-T-------------- T------ ■■------- 1 II..
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VOKIETIJA PASIRUOŠUSI NAGRI
NĖTI NUKENTĖJUSIU PAREIŠKIMUS

Praėjusiame numeryje "E.L."pranešė 
kad liepos 21 d. Bonoje pasirašyta Lie
tuvos ir Vokietijos bendroji politinė su
tartis. Spausdiname papildomą informa
ciją, kurią iš Vokietijos faksu atsiuntė 
"E.L." korespondentas.

Kadangi Lietuvos pasiuntinybė Bo
noje pagal įsigalėjusią tradiciją apie to
kius svarbius Lietuvai įvykius kaip sutar
čių su Vokietija pasirašymas mus, porą 
lietuviu spaudai rašančių, iš anksto (ir 
iš viso) neinformuoja, tenka pasi.;audo- 
ti antraeiliais šaltiniais ir oficialiu doku
mentu nuorašais, kurie Vokietijoje yra 
visiems prieinami.

Protokole dėl bendradarbiavimo ruo
šiant ekonomikos ir ūkio administraci
jos specialistus'ir vadovaujančius dar
buotojus bei keliant jų kvalifikaciją 
pabrėžiama, <ad tu darbuotoju tikslas 
yra tarnauti rinkos ekonomijos įvedi
mui. Protokole išsamiai išvardyta, kaip 
tai pasiekti. Šiam darbui vadovaus Vo
kietijos užsienio reikalu ministerija, 
Lietuvoje • valstybine mokslo, studijų 
ir technologijų tarnyba.

"Deklaracijoje dėl Lietuvos Respubli
kos ir Vokietijos Federacinės Respubli
kos santykiu pagrindu" Vokietija visiš
kai atsisako "Memelio (Klaipėdos - 
E LR) krašto" ir pripažįsta Lietuvos sie
nas tokias, kokios jos dabar yra. Be
skaitant šį dokumentą susidaro toks 
įspūdis, kad Lietuva yra pilnateisė Eu
ropos ir pasaulio valstybė su visomis 
Vakaruose galiojančiomis teisėmis ir 
įsipareigojimais, o kur dar to nepasiek-

qnnxwttrwAWJ A;

Vokietija nesutinka mokėti kompen
sacijų už žalą, Lietuvai ir jus žmonėms 
padarytą naciu okupacijos metais. Apie 
tai spaudos konferencijoje Vilniuje grį
žęs iš Vokietijos pranešė užsienio reika
lu ministras P. Gylys.

Aptardami deklaracijos projektą, pa
sakė užsienio reikalu ministras, mes 
Bonoje kėlėme kompensacijų klausimą. 
Nors Vokietija ir supranta musu norus, 
bet dabartinė tos šalies gyventoju kar
ta nenori prisiimti atsakomybės už nusi
kaltimus, kurie padaryti Antrojo pašau - 
limo karo metu, be to, šiuo metu Vokie
tijoje sunki ekonominė padėtis. Jos at
stovai teigia, kad visos reparacijos tuo-' 
jau po karo išmokėtos buvusiai SSRS. 
Tačiau Vokietija, pasak P. Gylio, pasi
ruošusi nagrinėti atskirus nukentėjusių-' 
jų pareiškimus.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs 
Seimo LDDP frakcijos pirmininkas J. 
Karosas, kuris buvo į Vokietiją vykusios 
delegacijos sudėtyje, pasakė, kad į Lie
tuvos keliamus reikalavimus dėl kom
pensacijų Vokietija pažadėjo atsižvelgti 
būsimose ekonominėse bei kitokiose 
dvišalėse sutartyse. Viena jų netrukus 
bus pradėta realizuoti. Tai - Bonoje 
pasirašytas protokolas dėl ekonomistų 
ir administracijos darbuotojų ruošimo 
Vokietijoje. Vokietija taip pat žada Lie
tuvai paramą jos kelyje į rinkos ekono
miką, kai kuriose kultūrinio gyvenimo 
srityse.

Spaudos konferencijoje P. Gylys in
formavo, kad aptarta Kaliningrado sri
ties problema. Su Vokietijos užsienio 
reikalų ministru K. Kinkeliu prieita nuo- u

monės, kad geriausia politika šiame re
gione -• leisti įvykiams klostytis pa
tiems, nė vienai iš suinteresuotų pusių 
nerodant per didelio aktyvumo, kas 
sukeltų kitų suinteresuotų pusių susi
rūpinimą' politinę įtampą.

Pasak J. Karoso, Vokietijos atstovai 
aštriai kėlė Lietuvos-Lenkijos sienos 
prieinamumo problemas. Lietuva pabrė
žė Vokietijos vizų klausima). Vokietijos 
atstovai sakę, jog neprieštarautų, kad 
su Lietuva būtų bevizis sienų režimas. 
Bonoje Lietuvos atstovai informavo,kad 
numatomas atidaryti a-Iras sienos parė: 
jimo punktas su Lenkija, aptarta gali
mybė padidinti Klaipėdos-Mu krano kel
tu pervežamu žmonių srautą.

Užsienio reikalų ministras pranešė, 
kad gauras oficialus kvietimas Preziden
tui A. Brazauskui apsilankyti Vokietijo
je. Rugpiūčio antrojoje pusėje Lietuvą 
turėtų aplankyti Bundestago pirminin
kė R. Ziusmut. Dar šiais metais turėtų 
įvykti ir Vokietijos prezidento R. Vaic- 
zekerio oficialus vizitas į Lietuvą.

ELR
TRUMPAI IŠ VISUR

St. Petersburge po karo buvo išlikusi 
tik viena Švč. M. Marijos katalikų baž 
nyčia. 1990 m. Rusija leido įregistruoti 
antrą katalikų bendruomenę. Jai atiduo 
ta Šv. Kotrynos bažnyčia. Sudaryta ir 
trečia katalikų bendruomenė, kuriai ati 
duota Šv. Stanislovo bažnyčia.Tame 
mieste, turėjusiame Leningrado vardą,
dar veikia Lietuvių'kultūros draugija, 
bet teturi kiek daugiau kaip šimtą na
rių, nors iš viso Peterburge esą 3.314 
lietuvių, iš kurių lietuvių kalbą laikė sa
vo gimtąja kalba 1.632 žmonės.

ta, vokiečiai pagal šią deklaraciją pasi
ryžę padėti.

Konkrečiausiai skamba sutartis dėl 
bendravimo kultūros srityje. Pagal ją tu
rės užsiėmimo ir dailininkai, aktoriai, 
poetai, rašytojai, vertėjai, vienaip ar ki
taip besimokantys ir jų mokytojai, net 
kapinių prižiūrėtojai. Smulkmeniškai 
aprašyta, kas už ką turi mokėti, kokie 
reikalai su muitais, automobilių perve
žimu ir vizomis ir ut.

Sutartys ir visi kiti tarptautiniai do
kumentai yra tik tada naudingi, jeigu jų 
laikomasi ir pagal jų tekstus plėtojama 
veikla, jeigu jie nedingsta kokiame nors 
stalčiuje... Neturėtų būti taip, kaip atsi
tiko U R ministrui P.Gyliui. Jis ir jį ly
dintys žmonės, susikrovę savo asmeni
nius daiktus ir pirkinius, išvyko, palik
dami sutarčių originalus Bonoje... Da
bar reikia ieškoti žmogus, kuris tai nu- 
vežtų i Vilnių. Romas Šileris
Frankfurtas prie Maino

« Lietuviškos spaudos rėmėjai
yra savo tautos gynėjai

1990 metais, minint Mindaugo karūnacijos 737 metines, ant aukščiau
sios Lietuvos vietos (292.5 m = 965.25 pėdų virš jūros lygio) - Juozapi- 
nės kalvos netoli Medininkų, buvo pastatytas akmuo su iškalta Mindau
go karūna ir 1253 m. data. Nežinomi piktadariai bandė tą akmenį nu
versti... Šiemet sukanka 740 metų nuo Mindaugo karūnavimo.

J. Tamulaičio nuotr.
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K. Baronas, Vokietija

DU SKIRTINGI PAREIŠKIMAI
Laukiu Lenkijos lietuviu dvisavaitinio 

"Aušros” žurnalo, nes jame matyti kaip 
ir Vilniaus kras’te lenku okupacijos me
tais, Golgotos kelias, kova už tapatybę, 
kova už lietuvišką žodį įstaigoje,švento
vėje, nežiūrint, kad lietuviai kai kuriuo
se valsčiuose sudaro gyventoju daugumą.

Iš gegužės mėn. leidinio (jį gavau lie
pos mėn. pradžioje.) norėčiau paliesti - 
mokyklų padėtį, kartu primindamas, 
kad švietimo srityje Lietuvos lenkai gy
vena aukso dienas, labai dažnai užda
rant lietuvišką mokyklą ir perduodant 
ją jiems.

"Aušra” 16-3-1 nr. laidoje rašo, kad 
balandžio 26-28 d.d. Suvalkų švietimo 
kuratoriaus pakviesti, Suvalkų vaivadijo
je lankėsi Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerijos atstovai. Jiems vadovavo 
viceministerė Marija Barkauskaitė. Sve
čiai aplankė lietuviškas mokyklas Puns
ke, Vidugiriuose, Krasnave. Ministerė 
pasidalino savo rūpesčiais, palygindama 
lenkiškas mokyklas Lietuvoje ir lietuviš
kas Lenkijoje.

Kokie skirtumai: 1. Lietuvos lenkiš
kose mokyklose lietuviu kalbos pamo--. 
koa įvedamos nuo III kl. tuo tarpu Lenr 
kijos lietuviškose mokyklose lenku kal
bos pamokos yra jau nuo ll-os kl. ir pr’r 
valomos 6-mečiams darželiuose. 2. Lie
tuvos lenkiškose mokyklose visi dalykai 
dėstomi lenkiškai, visiems dalykams mo
kiniai turi lenkiškus vadovėlius. Lenkijos 
lietuviškose mokyklose ne visi dalykai 
dėstomi lietuviškai, moksleiviai daugiau
sia mokosi iš lenkiškų vadovėliu. 3. Lie
tuvos mokykloms lenkiškus vadovėlius 
rengti padeda autoriai iš Lenkijos. 4. 
Lietuvos lenkiškose mokyklose yra žy
miai daugiau lenku kalbos pamoku ne
gu lietuvių. 5. Lietuvos švietimo minis
terijoje dirba už lenkiškas mokyklas at
sakingi darbuotojai.

Apie įspūdžius Suvalkų krašte, verti
nimą kam geriau - lietuviams Lenkijo
je ar lenkams Lietuvoje viceministerė 
Marija Barkauskaitė taip atsakė: "Sun
kus klausimas, nes esu pirmą kartą lie
tuviškose salose (mano pabraukta, K.B.) 
už Lietuvos ribų ir žinoma, ką aš visų 
pirma darysiu? A-š darysiu viską, kad 
būtų padaryta tai, ko prašo lietuviškos 
salos (ir vėl tik salos). Iš savo pusės mes 
visur padėsime: vadovėliais ir metodine 
literatūra, mokytojams — grožine litera
tūra ir t.t. O širdį skauda tai dėl daug 
ko: kad iš tiesų esu giliai įsitikinusi, jog 
ten mes lenkų mažumai skiriame dau
giau dėmesio, negu mūsų lietuviškoms 
salelėms čia”.

♦ Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta nuo savo tautos

____________ MŪSlį LIETUVA

Labai teisingai "Aušros” redakcija 
komentuoja viceministerės pasisakymus, 
primindama, kad Suvalkų trikampio lie
tuviai gyvena etninėje nedalomos Lietu
vos žemėje ir Suvalkų trikampio lietu
vius neskiria nuo Lietuvos jokie vande
nys, o tik dirbtinė siena, kurios abiejo
se pusėse ta pati lietuviška žemė ir api
brėžimas "sala” nelabai tinka.

Kita medalio pusė: 1993 m. gegu-i 
žės 5 d. "Kurier Poranny” laikraštis ra
šo: "Nesu nusivylusi - pasakė Marija 
Barkauskaitė, kultūros ir švietimo vice
ministerė, aplankiusi mokyklas, kur mo
koma lietuviu kalbos. Džiaugiuosi, kad 
švietimas iš viso yra. O niekad nėra taip 
gerai, kad negalėtų būti dar geriau. 
Nors po tokio trumpo vizito sunku man 
padaryti išvadas, tačiau galiu patvirtinti, 
kad nesusidūriau su jokiais konfliktais 
dėl lietuvių kalbos mokymo lenkiškose 
mokyklose” (...).

Gaila, panele viceministere, kad Jūs 
nematėte tikros padėties (o gal nenorė
jote matyti? ), nes dabar lenkai turi la
bai stiprų "kozirį" savo rankose, galė
dami tuos žodžius visuomet vartoti 
spaudoje, pasikalbėjimuose ar net tarp
tautinėje plotmėje.

Šiais metais Pubsko Kovo 11-sios lie
tuvių gimnazija išleido nei 32 abiturien
tus.

LIETUVOS SPORTO APŽVALGA
Lietuvos sportinis gyvenimas -- 

1993 metų balandas

Naujas departamento vadovas
Lietuvos Respublikos vyriausybė 

paskyrė Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generaliniu direktoriumi Lie
tuvos sporto federacijų sąjungos ir 
"Žalgirio” sporto draugijos prezidentą 
Vytą Nėnių.

Kas atstovais Lietuvai Lilehameryje
Lietuvos tautinis olimpinis komite

tas aptarė, \as atstovaus Lietuvai XVII 
žiemos olimpinšese žaidynėse, kuries 
vyks 1994 vasario 12-27 Norvegijoje.

Tikri kandidatai atstovauti Lietuvai 
yra olimpinė slidinėjimo čempionė 
Vida Ve. icienė, Albertville žaidynių 
dalyviai biatloni ni n kas Gintaras Jasins- 
kas ir slidininkas Ričardas Panavas, 
dailiojo čiuožimo pora, kuri taip pat 
dalyvavo Albertville žaidynėse, Marga
rita Drobiazko ir Povilas Vanagas. Ar 
dar kas nors papildys Lietuvos olimpi
nę rinktinę, paaiškės rudenį.

Lietuva pasirašė dvi tarpvalstybines 
sutartis

Lietuvos Respublikos Užsienio rei
kalų ministras p. P. Gilys Strasburge 
(Prancūzija) pasirašė Europos tarybos
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susitarimą dėl žiaurumo ir brutalaus 
elgesio per sporto renginius ir ypač 
per futbolo rungtynes ir dėl naudoji 
mo svaiginančiu vaistu.

Europos nevalstybinių sporto 
prganizacijų sąjungoje
Lietuvos sporto federacijų sąjun 

gos prezidentas V. Nėnius dalyvavo 
Berlyne vykusioje Europos nevalsty 
biniu sporto organizacijų sąįungų se
sijoje ir įteikė Lietuvos prašymą priim 
ti j šią sąjungą.

Seminaras Vienoje
LTOK prezidentas Artūras Poviliū 

nas dalyvavo Europos tautiniu olimpi
niu komitetu sąjungos konferencijoje 
Vienoje. Konferencijos dalyviai svars
tė Rytu Europos sporto judėjimo rei
kalus.

Iš konferencijos dalyvių sužinota, 
kad kai kurie Lietuvos sporto veikėjai 
per 1992 gruodžio 11 įvykusius LTOK 
vadovaujančias sąrangas, įtakoja tarp
tautinių olimpiniu komitetu vadovus 
Lietuvą ignoruoti.

lietuvis evaresto viršūneję

Vladas Vitkauskas 1993 m. gegužės 
10 d., 12 v. 30 mm. Nepalo laiku įko
pė į pasaulyje aukščiausią Everesto vir
šūnę (8848 m.) Kopė vienas, užsiregis
travęs kaip Nepalo ekspedicijos fotogra
fas.

Per pastaruosius 40 metų nuo pir
mojo sėkmingo žygio į Everestą yra 
įkopę 430 žmonių, 150 yra žuvę ky
lant aukštyn ar nusileidžiant žemyn. 
Lietuva ir Suomija tapo 35 ir 36-tąja 
vaistybe, susilaukusios Everesto nuga
lėtoju. Kaip žinoma, pirmieji, kurie 
pasiekė Everesto viršukalnę buvo E. Hi- 
laris iš N. Zeiandijos ir nepalietis kal
nu nešikas (šerpasAN. Tensingas 1953 
m. gegužės 29 d.

Lietuvos alpinistu ekspedicija, ku
riai vadovavo Aleksas Bertulis iš Seat- 
le, JAV-bių, kopė į Everesto viršukalnę 
1992 m. rugpjūčio 20 - lapkričio 2 
d.d. tačiau dėl oro sąlygų nepajėgė pa
kilti aukščiau 7800 m. Jiems buvo likę 
tik 1048 metrai ir būtu užtekę 2—3 die
nu įvykdyti žygį. Tada VI. Vitkauskas 
net keturis kartus buvo įkopęs į šį 
auk-štį ir tris savaite^ nebuvo nusilei
dęs žemiau 6,5 tūkstančio metrų, kas 
alpinizmo praktikoje nedažnai įmano
ma įvykdyti.

Sis Vlado Vitkausko žygis bus įrašy
tas į Lietuvos žmonių žygdarbių me
traštį. Lietuvos kūno kultūros ir spor
to departamento generalinio direktor- 
riaus pavaduotojas C. Antanynas įtei
kė Vitkauskui medalį "Už nuopelnus 
Lietuvos sportui”.
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PASAULIO LIETUVIU DAINŲ
Šventė

1994 m. Lietuvoje rengiama jubilie
jinė dainų šventė. Sj kartą ji bus visų 
Pasaulio lietuvių dainų šventė. Jos iškil
mingas atidarymas planuojamas Kaune 
prie Laisvės paminklo ir Nežinomojo 
kareivio kapo 1994 m. liepos 8 d. Po 
oficialios atidarymo dalies būtų visų da
lyvių eitynės į Dainų slėni, kur prasidė
tų pirmoji dainų diena. Po šventinio 
koncerto Kaune visi išvyksta į Vilnių. 
Tuo laiku Vilniuje (liepos 8) senamies
čio kiemuose ir aikštėse vyktų folklo
ro vakaras, o apie 9 v. vakaro visi daly
viai rinktųsi j bendrą vakaronę Kalnų 
parke. Čia butų sulaukta iš Kauno atvež
toji dainų šventės atidarymo ugnis ir 
vėliava.

Liepos 9 pavadinta šokių diena. Pla
nuojami du koncertai Žalgirio stadione. 
Visi išeivijos šokių kolektyvai, be ben
dros šokių programos, galės pasirodyti 
ir atskiroje dalyje Tėviškės pastogėje, 
kurios programą sustatys ir šokius pa
rinks išeivijos šokių kolektyvų meno 
vadovė Rita Karasiejienė. Visi Lietuvos 
šokėjai, tuo metu būdami aikštėje, pri
tartų išeivijos atlikėjams, sudarydami 
tam tikrą aplinką (atlikdami pritaiky
tus judesius).

Išeivijos šokių kolektyvų dalyvavi
mas šventėje tuo neturėtų apsiriboti. 
Visi kviečiami įsijungti j bendrą šventės 
šokių repertuaro atlikimą. Veteranus 
kviečia dalyvauti šokant Aguonėlę. Ją 
atliktų pirmųjų švenčių šokėjai, balet
meisteriai, visi prisidėję prie lietuviško 
šokio išsaugojimo ir puoselėjimo Lie
tuvoje bei išeivijoje.

ML-vos skaitytojas ANTANAS AUGUSTA1TIS 
gavo iš Lietuvos šia XXI AMŽIAUS. 1993.04.14 
ištrauka, kuria prašė perspausdinti ML-voje. 
Yra malonu, kad sanpauliečiai siunčia žinias 
apie mus i Lietuvos laikraščius.

MŪSŲ L I ETŲ VA

Lietuvos ir išeivijos jaunimo šokių 
grupėms paskirtos trys repertuaro da
lys: Kaip aguoneėlę sėjo, Amžių vėjai, 
Subatvakaris. Jos turi parinktus iropa- 
vadinimą atitinkančius tris-keturis šo
kius. Išeivijos šokių meno vadovė Rita 
Karasiejienė greitu laiku praneš, kokio
je dalyje planuoja išeivijos jaunimu šo
kių grupių pasirodymą.

Liepos 10 diena prasidėtų iškilmin
gomis Mišiomis Vilniaus arkikatedroje, 
po kurių būtų eitynės iš Katedros 
aikštės j Vingio parką. Taip planuoja
ma pradėti antrąją baigminę dainų die
ną. Programą atliktų stipriausieji Lie
tuvos chorai, suskirstyti i vaikų, mote
rų, vyrų ir mišrių chorų kategorijas. Pa
baigoje visi (įskaitant ir išeivijos chorus) 
dainuotų jungtiniame chore, kurio re
pertuaras beveik visiems išeivijos cho
rams puikiai žinomas: J. Naujalio "Lie
tuva brangi", Č. Sasnausko "Kur bėga 
Šešupė", J. Strolios "Parvesk!, Viešpa
tie", S. Šimkaus "Lietuviais esame 
mes gimę", L. Abariaus "Leiskit į Tė
vynę".

Dainų dienoje yra skirta 25-30 min. 
laiko (maždaug 5-7 kūrinių atlikimui) 
vien išeivijos chorams.Išeivijos chorų 
meno vadovė Dalia Viskontienė, turin
ti didelę patirtį ir žinanti mūsų chorų 
pajėgumą, pasiruošimui skirtą laiką, 
rengia šios dalies repertuarą. Greitu lai
ku turėtume jus apie tai smulkiau in
formuoti.

Visi išeivijos chorai turės progos ir 
garbės pirmą kartą Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje atlikti naują išeivijos 
kompozitoriaus Jono Govėdo kūrinį 
poeto B. Brazdžionio žodžiais "Viešpa
ties pasaulis". Šio kūrinio mecenatas 
yra Kanados lietuvių bendruomenė, ku
ri investuoja pinigus ne tik j pavienių 
asmenų kūrybinius pasiekimus, bet ir 
visada remia visų kultūrinių grupių, vie
netų, švietimo įstaigų darbą. Galbūt 
dėl to Kanados lietuvių telkiniai dar ga
na aktyviai reiškiasi švietimo ir kultū

ros baruose, o meniniai vienetai šiuo 
laiku nejaučia nusivylimo ir kolektyvų 
"mirimo" krizės.

Visą išeivijos organizacinį ir meninį 
darbą, ruošiantis į neelfnę 1994 m. Pa
saulio lietuvių dainų šventę, koordinuc 
ja Pasaulio lietuvių bendruomenė, ku
rios pirmininkas Bronius Nainys ir vice 
pirmininkė kultūros reikalams Vitalija 
Vasaitienė turi daug patirties šioje srityjf

Didžiuokimės gimę lietuviais, didžii 
kimės savo tauta, išlaikiusia gilias trad 
cijas ir nors trumpam planuokime su
grįžti į tą kraštą, kur Lietuva, kaip iš
siilgusi motina, laukia po visą pasaulį 
išsiskirsčiusių savo vaikų.
Naujas sporto laikraštis

1992 metų pabaigoje nustojo eiti 
du sporto laikraščiai - Sportas ir Vy
tis. Tačiau vasario pradžioje pasirodė 
naujas leidinys - Olimpinis laikraštis 
Sportas. Šį laikraštį įsteigė ir leis Lino 
Jučo leidybos ir informacijos bendro
vė, talkinama Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto.

Kolkas šis laikraštis išeis du kartus 
per mėnesį (trečiadieniais) 16 pusla
pių apimties. Ateityje jo apimtis ir pe
riodiškumas keisis, jį bus galima ir už
siprenumeruoti.

Redaktorius - Aleksandras Kru
kauskas. Redakcijos adresas: Mairo
nio 19-3, 2600 Vilnius, Lithuania.

Pasaulio vyrų šachmatų čempiona
tas Vilniuje. Lietuvai jame atstovauja 
V. Mališauskas, D. Ruželė, A. Butno- 
rius, G. Piešina. Tolygus moterų tur
nyras vyksta Taline; jame žaidžia ke
turios Lietuvos šachmatininkės K. Ba- 
ginskaitė, M. Kurkul, I. Rudaitytė, R. 
Dambrovaitė.

Raimundui Mažuoliui du aukso meda 
liai. Atstovaudamas klubui "Fortlauder- 
dale", vilnietis dalyvavo atvirame JAV 
čempionate Orlande, kur 50 m. laisvu sti 
lium nuplaukė per 22,47 sek., o 100 m. 
per 50,54 sek. ir tapo JAV čempionu.

Brazilijos lietuviai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 
dieną , 3SÁ'' ^3 m. , l ( Z
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Brazilijoje San Paulo lietuviai šiais metais labai iškilmingai i 
ir pakilia nuotaika atšventė Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 
16-tos dienos minėjimą. Jau seniai San Paulo lietuviai nebuvo 
matę tokių gražių iškilmių. Salė buvo papuošta ir dekoruota 
nenuilstamo lietuvio veikėjo, Lietuvos pašto ženklų ir Lietuvos 
heraldikos propaguotojo, gerb. p. Antano Augustaičio. 75 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas buvo labai gražiai pavad
intas “deimantiniu’’. Minėjimą paįvairino San Paulo lietuvių 
choras ir būsimo San Paulo lietuvių kolonijos konsulas advokatas Į 
Vincas Tūbelis savo kalba.

Tegul Maironio žodžiai suteiks San Paulo lietuviams dvasios 1 
stiprybės:

"Nors mūšy, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė..."

A. ŠEIKUVIENĖ
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

PLB-NÉS FONDAS

1979 kovo 30 įsteigto Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės fondo tikslai yra 
teikti lėšas ir remti PLB valdybos bei 
jos įstaigų vykdomus švietimo, kultū
ros, mokslo, jaunimo ir kitokius užda
vinius. Pačioje savo veiklos pradžioje 
PLB fondas leido ir platino perspaus
dintus Lietuvos pogrindžio leidinius, 
telkė lėšas PLB valdybai. Vėliau, nuo, 
1981 metu, nutarus įsteigti PLB Litua^ 
nistikos katedrą Illinois universitete 
Čikagoje, PLB fondas rūpinasi visais 
Katedros teisiniais, lėšų telkimo, orga
nizaciniais, stipendijų ir kitais reika
lais. Nuo 1990 birželio 26 Illinois 
Universitetas pasirašė mokslinio ben
dradarbiavimo ir studentais pasikeiti
mo sutartį su Vilniaus universitetu, pa
gal kurią dabar atvyksta lietuviai 
mokslininkai iš Lietuvos gilinti savo 
studijų Illinois universitete įvairiose 
mokslo srityse. PLB Lituanistikos ka
tedra padeda jiems atvykti, o PLB 
fondas juos remia stipendijomis ir ki
tokiais! būdais.

PLB fondas renka ir perduoda au
kas PLB Lituanistikos katedrai Illinois 
universitete Čikagoje. Vytauto Didžiojo 
universitetui, Vilniaus Technikos uni
versitetui, Sausio 13 Vilniuje sužeis
tiems ir žuvusiųjų šeimoms, Pagalbos 
Lietuvai fondui, Pasaulio lietuvio žurna
lui, PLB valdybai, Stasio Barzduko var
do stipendijų fondui, Prof. Broniaus 
Vaškelio stipendijų fondui, Prof. Rimo 
Vaičaičio stipendijų fondui, Vasario 16 
gimnazijai, Jaunimo kongresams ir ki
tiems lietuviu švietimo, kultūros, moks
lo, jaunimo ir panašiems tikslams. PLB 
fondas iki šiol paskyrė daug istipendijų 
nuo 100 dol. iki 5.000 dol. sumomis, 
daug parėmė PLB valdybos projektus 
ir darbus išeivijoje ir Lietuvoje, adminis
travo, platino ir platina PLB išleistas 
knygas, stilizuotas vytukes (PLB ženk
liukus) Iipinimui, lietuvišką vaizdajuos
tę su penkiomis pasakomis vaikams, 
tarpininkavo įvairiems lietuviškiems 
darbams.

H O S S O JOVEM S A M T O

SAO CASIMIRO
LEIGO

OSO

CIRURGIA DENTISTA
□RA. SIMONE LAUC1S PINTO

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

HORA MARCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA > APARELHOS;

CRI ANCAS E ADULTOS
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Sąjungos - Aliança garbės nariui

AfA

staiga mirus

Sąjungos ~ Aliança Brazilijoj 
Valdyba

žmonai Albinai, sūnums Nelsonui ir William bei 
jų šveimoms, o taip pat visiems artimiesiems, reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Visus PLB fondo reikalus tvarko 
PLB valdybos kiekvienais metais skiria
mi septyni direktoriai ir tų direktorių 
išrinkti bei pakviesti pareigūnai ir talki
ninkai. Šiuo metu direktoriai yra pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, sekretorius 
Kazys Laukaitis, iždirflnkas Juozas Lu
kas, dr. Petras Kisielius, dr. Edmundas 
Lenkauskas, dr. Antanas Razma ir Hors- 
tas Žibąs. Teisės patarėjas yra advoka
tas Saulius Kuprys.

PLB fondo atskaitomybę kiekvienais 
metais tikrina "Certified Public Accoun
tants" sąskaitybos firma ir jų tikrinimo 
aktai bei pranešimai siunčiami JAV 
valdžios įstaigoms, US Internal Reve
nue Service, PLB Kontrolės komisijai, 
PLB valdybai ir PLB fondo direktoriams. 
PLB fondas (angliškai: The Lithuanian 
World Community Foundation) yra 
pelno nesiekianti įstaiga, įregistruota 
Illinois ir Michigan valstijose, ir turi at
leidimą nuo mokesčių pagai US IRS 
nuostatus 501 (c) 3. JAV aukotojai ga
li nurašyti visas aukas PLB fondui nuo 
savo pajamų mokesčių.

PLB fondo adresas: 1059 Maplegro- 
ve Drive NW, Grand Rapids Ml 49504 
tel. 616-791-7333, fax. 616-791-7888.

Mezgama Lietuviu Bendruomenės 
apylinkių i it Lietuvių miestų giminystė

Dar praėjusį rudenį PLB vicepirmi-

O PRIMEIRO SANTO JOVEM 
DA ERA MODERNA 

1458-1484

pinkas Rimas Česonis PLB vaidybai 
pasiūlė bandyti sugiminiuoti Lietuviu 
Bendruomenės apylinkes su 20,000 ar 
mažiau gyventoju turinčiais Lietuvos 
miestais ar miesteliais, ilgokai užtrukęs 
tyrinėjimas baigtas ir darbas pradeda
mas su penkiomis LB apylinkėmis: tri
mis iš Amerikos ir po vieną iš kitų kraš
tų ir su penkiais Lietuvos miesteliais. 
Birželio mėnesį Rimas Česonis skris į 
Lietuvą (ne PLB lėšomis), aplankys nu
matytų miesteliu įtakingesnius asme
nis ir tą užmojį - žmonių su žmonėmis 
bendravimą — aptars su jomis tiesiogiš- 
kai. Įdomus bandymas. Jeigu gerai sek, 
sis, darbas bus plečiamas.

TRUMPAI IŠ VISUR
Geriausias Europoje 1991 Jų metų 

dokumentinis filmas. Tai A. Stonio
Neregiu žemė", Berlyne laimėjusi 

Europos akademijos prizą "Feliksas", 
kuris bus įteiktas "už intensyvią kino 
juostos kalbą, bekompromisinę režisie
riaus koncepciją ir politinę dimensiją". 
| konkurso baigmę jaunųjų kategorijo
je pateko taip pat vaidybinis Šarūno 
Barto filmas "Trys dienos".

Lietuvoje liepos 6 d. - Mindaugo 
vainikavimo diena - buvo valstybinė 
šventė su didelėmis iškilmėmis, ypač 
Vilniuje, kur katedroje buvo specialios 
šv. Mišios,

6



NR. 14 (2247) 1993.IX.1
MMfea MŪSŲ LIETUVA

■M
7 
K4

SVEIKINAME
laimingai atšventusį 95-tą jimtadienj(rugsėjo 1 d.)
Buvusiam S. Paulo Lietuvos konsulato tarnautojui, 

dideliam musų kolonijos veikėjui, tokiam garbingui 
amžiui sulaukusiam, linkime dar ilgai laikytis sveikam, 
daug laimės ir gausios Dievo palaimos. •

Kap. Juozas Čiuvinskas džiaugiasi, kad S. Paulyje 
vf pradėjo veikti Nepriklausomos Lietuvos konsulatas.

S. Paulo Lietuvių Kolonija

PADĖKA 
AfA

mirus 
nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už ligonies 
lankymą, už šv. Komuniją, aprūpinimą ligonių sakra
mentais, mišias prie karsto ir palydėjimą į amžinome po
ilsio vietą, ponei Angelina! D. Tatarūnienei ir choris
tams už giedojimą per mišias ir visiems, kurie Ją ap
lankė ligoje, už dalyvavimą šermenyse, laidotuvėse, 
už pareikštas užuojautas giminėms skausmo valandoje.

Teatlygina visiems Visagalis Dievas.

Žemaičių, Dudėnų ir Petrokų šeimos

MUSU ŽINIOS-p" 
ŠVENTO JUOZAPO I Í 
BENDRUOMENĖ
Paskutiniame šv. Juozapo R.L.K.Ben

druomenės susirinkime būvu raginama 
bendruomenės valdybos narius sutvar
kyti visus Bendruomenės archyvo doku- ; 
mentus, surasti J n.karną vietą jiems sau
goti. Yra būtina sudaryti nau,ą narių są
rašą ir pravesti naujų narių verbavimą.

Liepos mėnesio gale bus regionalinio 
vyskupo pastoracinė vizitacija. Vysku
pui reikėtų pristatyti, bent Sutrauktai, 
Sv. .Juozapo Bendruomenės statutus ir - 
nuosavybė, stovį. Šv. J ozapo parapija 
yra Bendruomenės nuosavybė, bet atro-- 
do, kad lietuviai neturi nei vienos salės 
kur galėtų susirinkti nei vienos spintoms, 
kur galėtų saugoti savo archyvo doku
mentus. Mes negalime kaltinti brazilų 
dėl šios padėties, nes mes niekad narei- . 
kalavom savo teisių ir negalime įrodyti, 
kiek iš tiesų lietuvių prikiauso šiai ben
druomenei.

Šv. Juozapo bendruomenė susikūrė 
anskčiau negu pati parapija ir buvo net 
pačios parapijos pradžia. Dabar, jeigu 
šv. Juozapo bendruomenė nustos veiku
si, ar liks be narių, tai ir pati parapijos 
lietuviška dalis nustos veikusi.

Praeitame MŪSŲ LIETUVOS nume
ryje, vedamajame straipsnyje, skaitėme,
kad daug lietuviškų parapijų neturi sa
vo kunigų. Tačiau taip pat yra faktas, 
kad lietuviškos parapijos užsidaro dėl 
parapiečių trūkumo. Visi S. Paulo lie
tuviai, turi jausti reikalą, išlaikyti savu 
lietuviškos parapijos dalį lankydami lie
tuviškas mišias ir palaikydami šv. Juo
zapo Bendruomene.

Kiek mes matome iš lietuviškų para
pijų užsidarymo istorijos, tai <e dėl ku
nigų trūkumo, bet dėl parapiečių su
mažėjimo ar išnykimo. Mes turime pa
vyzdžių iš Amerikos ir Kanados, kad 
žmonės važiuoja 40-50 kilometrų kas 
sekmadienį į lietuviškSs pamaldas, dėl 
to kad yra prisirišę prie mūsų bažny
čios ir lietuviškų tradicijų. Reikėtų, 
kad ir mūsų tautiečiai, kiek toliau gy
venantys nuo V. Zelinos, karts nuo 
karto lankytųsi lietuviškose pamaldose,

MOŠŲ MIRUSIEJI
Siu metų liepos 10 dieną mus apleido 

darbščioji mūsų bitelė ONA PAUKŠTIE
NĖ. Velionė ilgai nesirgo ir Dievulis Ją 
pasišaukė tik keletą savaičių pu Jos var
dinių. Deja, dėl silpnos sveikatos, Ji ne
begalėjo dalyvauti šv. Onos švenčių mi
šiose, nei arbatėlėj.

Ona Paukštienė, vyriausia Petrokų 
šeimos duktė, buvo gimusi 1908 liepos 
men. 9 dieną, Paberžės kaime, Utenos 
apskrity. Brazilijon atvyko 1927 metais 
su iėvais, d.iem broliais ir trim seserim. 
Pradžioje gyveno Ribeirão Preto, j pas
kui Bom Retire.

A. a. Ona ištekėjo už Jono Paukščio, 
gyveno V. Alpinoj. Vėliau gyveno V. Be- 
loj ir išaugino dukras Teresę ir Norbertą.

Ona Paukštienė būvu labai darbšti mo
teris, gero būdo ir visuomet pasiruošusi 
visiems padėti darbu ir auka. Ji priklau
sė Maldos Apaštalavimui, ir Moterų drau
gijai, nuolatos lahkydavos lietuviškas pa
maldas, religines apeigas ir neapleisdavo 
tautinių švenčių. A. a. Ona Paukštienė 
mokėjo gražiai megzti, tai visi Jos prašy
davo prisidėti prie bazarų ir kermošių. 
Su a.a. vyru Jonu buvo uoli parapietė 
ir aktyvi kolonijos dalyvė.

Kai ligonės sveikata susilpnėjo, Ji pra
šė kunigo nunešti komuniją. Kun. Pe
tras Rukšys aplankė ligonę per šv. Oną 
ir davė komuniją. Dar vėliau, lankyda
mas ligonę, jai šuteikė taip pat ligonių 
sakramentus.

A. a. Ona Paukštienė buvo pašarvota 
V. Zelinos parapijos šermeninėj ir prieš

laidotuves b jvo atlaikytos mišios bažny 
eroje, per kurias buvo giedama lietuviš
kai. Velionė buvo palydėta šeimos ir dai 
gelio draugų į Ceramikos kapines S. Cae 
tane ir su kun. Petro Rukšio maldomis 
buvo palaidota šeimos kape.

Giliam liūdesy liko dukros Teresė 
Žemaitienė, Norbertą Dudėnienė, žen
tas Juozas Žemaitis, 7 anūkai, 3 proa
nūkei, ^eserys Adelė (Lietuvoje), Emili
ja ir Ksavera, brolis Juozas su šeimomis, 
bei kiti giminės,

7-tos dienos Mišios buvo sekmadienį, 
rugpjūčio 15 dieną, 11 <al.

KAZIMIERAS AMBROZEVlClUS 
mirė rugpjūčio 13 dieną staigia mirtimi. 
Buvo pašarvotas V. Zelinoj ir sekančia 
dieną kremuotas., Nekrologas bus kita
me ML-vos numeryje.

VIKTORIJA KARAŠAUSKIENĖ 
mirė rugpjūčio 18 dieną. Buvo pašarvota 
V. Zelinoj ir palaidota šv. Petro kapinėse 
V. Alpinoj.

VACLOVAS KONTAUTAS mirė 
Piedade mieste turėdamas 85 metus. 
Buvo ilgametis ML-vos skaitytojas.
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Septynių mirties metinių proga(rugséjo 8 d.)

Širdingas ačiū mūsų mielai skaitytojai už paramą 
mūsų spaudai. Pagarbiai prisimename velionį a. a.

Šiemet ŠILUVOS ŠVENTĘ švąvime 
jau ne šv. Kazimiero parapijos salėje, nes 
jos daugiau nėra. Šv. Juozapo parapijos 
salės jau visos užimtos.

Bus iškilmingos mišios su procesija sek
madienį, rugsėjo 12 dieną , 11 vai. per lie
tuviškas pamaldas. Kartu bus trumpas 
minėjimas, o jeigu rasim vietos , ir trum- , 
pa programėlė su arbatėle.

AUKOJO "MŪSŲ LIETUVAI”

Dr. VIKTORAS ŠIAULYS, daug kartų 
globojąs artistus iš Lietuvos irsurengąs 
koncertus, paaukojo Cr.10.000,00, arba 
skaičiuojant senais pinigais, būtų dešimt 
milionų. Širdingai dėkojame dosniam 
jnūsų tautiečiui ir ML-vos skaitytojui už 
šią paramą sunkumuose skęstančią mūsų 
spaudą.

Administracija

POTVINIS ML-VOS SPAUSTUVĖJE

Kas suprojektavo naujos MŪSŲ LIE
TUVOS spaustuvės įrengimus, nepagal 
vojo apie stogų palinkimą ir vandens kri
timą. Taigi, užėjus, kad ir nesmarkiam 
lietui, vanduo, per stogą, užlieja spaustu
vą. Tai yra labai kenksminga mašinims.
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[AUTOS ŠVENTE

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIŲ ŠVENTĖ
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• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
vra savo tautos gynėjai
' __ ■ m_j lj imi j_____- _ ________

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOJ 
VILAZELINOJ 
11:00 VALANDĄ

PROGRAMA : Procesija - Mišios
ir kartu trumpas minėjimas

° Auka bei talka lietuviškai 
spaudai - parama savajai tautai

RUGSĖJO

GRĮŽO IŠ LIETUVOS
Po trijų mėnesių praleistų Lietuvoje, 

j S. Paulo grįžo BL3-nės pirmininkė 
Ona Vera TATARÜNIENÉ. Tai buvo 
praeita sekmadienį, rugpjūčio 22 dieną. 
Pavargusią iš kelionės, nebuvo galima tru- 
gdyti klausimais apie Jos pergyvenimus 
Tėvynėje. Tikimės vfiau sužinoti daug 
gražių, o gal ir ne taip malonių naujienų.

Vera Tatarūnienė yra padariusi labai 
didelį ir svarbų patarnavimą S. Paulo lie . 
tuvių kolonijai atveždama mūsų konsu
lui Vincui Tabeliui visus oficialius doku-' 
mentus ir antspaudas.

PADĖKA VYTAUTUI TUMUI ;;
BLB-nš valdybos narys Vytautas Tumas į 

nusprendė išreikšti savo solidarumą B LB- r 
nei atiduodamas pusę pelno už Jo nuomo 
mojamą telefona. Tai gražus solidarumo 
ženklas BLB-res darbui, už kurį Valdyba ;! 
Jam širdingai dėkoja.J

H 
•'
H

!

VENDO LOTE DE 1000 m 
US$ 3.000,00 por sinal e 6 
parcelas de US$500,00.
Tratar tel. 549-7197 õu 
887-6423.

É

33

PORTUGUÊS LITUANO
SEGUNDA EDIÇÃO

VÚSUe LIETUVA F*

J
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