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POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II LIETUVOJE, KUR GIMĖ JO MOTINA

Tai pirmas oficialus Popiežiaus apsi
lankymas buvusios Sov.Sąjungos, Lietuvos respublikoje.Vakar sušaukė vi
sus buv. komunistus taikai, priminda
mas, kad gyventojai negali paprastai da
lintis j laimėtojus ir pralaimėtojus.
Minia žmonių rykiavosi gatvėse nuo orouosto iki Vilniaus katedros, kur popie
žius pasakė pirmą pamokslą?

Jonas Paulius II, tuoj kai išlipo is’ lėk
tuvo, pabučiavo Lietuvos žemę, taip
kaip visada daro nuvykęs į kitus kraštus.
Bet šj kartą buvo kaž kas specialaus.
Jo apsilankymas Buv. Sovietų Sąjungoje,
ypač Lietuvoje, kur gime'jo motina, tai
buvo sena svajonė lenko popiežiaus,ku
ris keturis kartus buvo sulaikytas Mask
vos komunistų valdžios.
"Šiandien istorinis faktas" pasakė
tuoj kaip atvyko j orouostą. Paskui Vil
niaus katedroje - kuri per 40 metų bu
vo uždaryta tikintiesiems ir paversta j
meno galeriją komunistų valdžios Jonas Paulius II ištarė 80°/o lietuviams
katalikams: "Jau perėjo tas laikas,kada
buvote priversti tylėti apie Dievą".
Lietuvos katalikai buvo daugiausia
Maskvos persekiojami, nes jie daugiausia
priešinosi komunistų valdžiai.
Šv. Tėvo apsilankymas, simboliškai
pripuola savaitei, kada buv. Soviętų ka
riuomenės paskutinis dalinys apleidžia
Lietuvą, po pusė šimtmečio priespaudos.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II - LIETUVOJE KUR GIMĖ JO MOTINA

masinių informacijos priemonių atsto tikimus su Popiežiumi. Žinoma, apriboji
vais, papasakojo apie kelių poiicjos pasi mų, kurie sukels nepatogumų, bus, bet
Šv. Tėvas taip pat savaitės bėgyje api
tai yra būtinybė, pasakė komisaras R.
ruošimą priimti Popiežių.
lankys kitas dvi Baltijos Respublikas —
Oleka.
Latviją ir Estiją, kur katalikų yro mažiau.
Kaip pasakė komisaras R. Oleka, po
licijos veikla bus modeliuota lenkų pa
Pagrindinės pamaldos vyks Vilniaus
Tikimasi, kad per šj laikotarpį steng
vyzdžiu: Lenkijoje Popiežius lankėsi jau Vingio parke, Kauno Santakoje ir Kry
sis įrodyti savo norą suartinti Vatikaną
keturis kartus, todėl jie.turi nemažą pa žių kalne prie Šiaulių. Į Vilniuje ir Kau
ir Rusų Ortodoksų bažnyčią, kuri buvo
tyrimą. Tiesa, Lenkijoje tvarką saugojo
ne vykstančias mišias jau skirstomi pa
atskirta beveik 900 metų.
30 tūkstančių policininkų, o lietuviai ne kvietimai, numanoma, kad tjek į Vingio
POLICIJOS UŽDAVINYS - SUTIKTI
turi nė trečdalio tiek. Manoma, kad bus parką, tiek į Santaką galės parėkti apie
POPIEŽIUSU PAGARBA IR UŽTIK- ' sutelkta 3/4 policijos pajėgų. Policijos už 130 tūkstančių žmonių. Dėl įgalima
RINTI SAUGUMĄ
davinys - sutikti Popiežių su pagarba ir kreiptis į vietines parapijas (į Vilniaus
užtikrinti jo saugumą. Be to priemonės, pamaldas - iš Vilniaus ir Kaišiadorių
Žurnalistų sąjungoje Vidaus reikalų
apylinkių, į Kauną - iš Kauno ir\plinministerijos Kelių policijos valdybos vy kurių bus imtasi, neturi trukdyti kitų
tarnybų, susijusių su Šventojo Tėvo vi
kinių rajonų). Kvietimai padės žmonėms
resnysis komisaras R. Oleka. Vilniaus
vietoje išvengti spūstoes. Šiluvoje vyks
miesto kelių policijos komisaras S. Gle zitu, veiklos. Policija turi sudaryti kuo
geresnes salvaąs tiems, kurie vyks į susi- uždaras renginys — Šv. žodžio Liturgija,
bus bei’diakonas G. Grušas susitiko su
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Policijos pareigūnai pataria žmo
nėms passimti radijo imtuvus: susidarįitš kritinei situacijai is’ smigtasparnių
bus galima palaikyti ryši su mašinų
kolonomis per radiją.
Daugumai iš dokumentiniu kadru
pažjstamu šarvuotu automobiliu Jo
nas Paulius II vyks iš Vilniaus aero
uosto iki Katedros - tai bus proga
daug kam pamatyti Popiežių, pasakė
diakonas G. Grušas, kviesdamas at
vykti visus norinčius. Tokia pat gali
mybė bus ir Šiauliuose bei Kaune.
Manoma, jog susitikti su Popiežiu
mi atvyks ir daug maldininkų iš už
sienio. Pavyzdžiui, iš Baltarusijos
laukiama kelių Pūkštančių organizuo
tų piligrimu, iš Latvijos kiek mažiau,
nes Popiežius iš Lietuvos vyks i šią
valstybę, taip pat bus piligrimų iš Kara
liaučiaus, Punsko. Su Lenkijos vyskupų
konferencija susitarta, jog iš Lenkijos at
vyko tik organizuoti žmonės: savo tėvyr
nėję Popiežius lankėsi jau kelis kartus, o
lietuviai tą garbingą svečią priima pirmą
kartą.

ir kitais tvarkos pažeidėjais? Komisaras
R. Oleka pataria organizuoti savisauga.
Tarkime, išvykdami | susitikimą su Po
piežiumi, žmonės, ypač kaimuose pailiks savo nmus visiškai tuščius., Todėl
Vietovėse, kur vyks šv. Mišios, jau
geriausia kad butų organizuotos vietinių
prieš porą valandų bus meninė progra
gyventojų grupės, kurios galėtų saugoti
ma - sakraliniai chorai, mintys - pa
dės pasiruošti Šventojo Tėvo atvykimui, žmonių turtą. Be to pajuokavo komisa
[ėjimas j jas bus uždaromas pried pusan ras, geriausia butų, jei vagys pasiskirtų
sau kelias nedarbo dienas.
tros valandos, todėl prašoma atvykti
Realiausia galimybė pamatyti popieanksčiau.
Popiežiaus vizito metu Vilniuje, Kau žiu, išgirsti Jį bus Kryžių kalne. Tikinne ir Šiauliuose įvažiavimas į šiuos mies čiųjų patogumui "Lietuvos geležinkeliai"
EUROPOS LIETUVIS
skyrė
papildomus
traukinių
sąstatus
į
tus bus ribojamas, atvykimo j miestą iš
vakarėse kai kurios gatvės ir rajonai bus Šiaulius.Tariamasi ir su kitų miestų ge
ležinkelio tarnybomis. Dauguma žmonių
uždaromi transporto eisenai. Todėl pa
galės vykti traukiniais, kas padės išveng
tariama visus reikalus sutvarkyti taip,
ti spūsties keliuose. Pageidautina, kad
kad tuo metu nereikėtų Važinėti šių
miestų gatvėmis "geriau nusiteikite dau kuo daugiau piligrimų vyktų organizuo
giau vaikščioti pėsčiomis". Visose traso tai. Visai gali būti,’kad į Kryžių kalną
se eismas bus uždaromas prieš 3 vai. Po suvažiuos apie 100 tūkstančių automo
piežiui atvykstant, kitu laiku eismas lei' bilių. Vykstantiems ameniniu transpor
tu policija rekomenduoja naudotis ne
džiamas visuomeniniam ir aptarnaujan
tik geriausiais keliais, bet ir blogesniais
čiam transportui. Mašinų parkavimas
- numatyti 9 maršrutai. Automobilių
Vilniaus Senamiestyje ir Naujamiesty
savininkai turi pasitikrinti mašinų tech
je griežtai draudžiamas - kitaip polici
ninę būklę, ypač sankabas, nes teks va
jos pareigūnai nugabens tokias mašinas
žiuoti mažu greižiu, apsirūpinti gesintu
į joms skirtas stovėjimo aikšteles. Tran
vais, vaistinėlėmis. Policija prašo būti
zitu keiiaujanys žmonės turės miestus
atidiems ir atlaidiens savo kolegoms, ne
apvažiuoti. Sostinėje apribojimas prasi
lenktyniauti — tai bus ne laiko taupy
dės nuo rugsėjo 2 d. ir galios kelias die
mas, bet bereikalinga rizika, nesisteng
nas. Aplink Vilnių'(kaip ir apie Šiaulius
ti ką nors aplenkti, nes įvažiavus į
bei Kauną) bus 11 kempingų ir stovėji
priešpriešinę eismo juostą gali atsitikti
mo aikštelių, kurios, manoma, bus apsau
taip, kad nebus galima sugrįžti į savo
gomos. Ten bus galima palikti savo
eismo juostą - atstumai tatp automo
transportą, iki miesto kursuos visuome
bilių bus minimalis, be to, tai trukdys
ninis transportas. Prie savivaldybės
<
pravažiuoti specialiam transportui
veiks apgyvendinimo tarnyba su ja tu
riama
>
rėtų susisiekti kiekvienos parapijos
(pvz. greitajai pagalbai) Taip pat pa
atstovai ir pasirūpinti savo piligrimais.
tariama neatidėlioti kelionės paskuti
Kaip policija galvoja kovoti su vagimis
nei minutei, kad nebūtų spūsties keliuo*
~«n>«
se
prie Kryžių kalno geriau atvykti Popiežius JONAS PAULIUS II laimina Marijos
» Kas bėga nuo lietuviškos
išvakarėse, aikštelėse rikiuoti automo- statulą, kuri keliaus po pasaulį par Marijos mo
dos. bėga nuo savo tautos
bilius numatyta tvarka, o paskui pėsčio-tus (7.6.87-15.8.B8)
mis eiti iki mišių vietos. Organizuotai
vykstančias invalidų grupes policijos
AUTOMOBILIAMS
darbuotojai stengsis prileisti kuo arčiau
renginio vietos. Atskirai vykstantiems
nebus tokios galimybės, todėl žmonės,
apsiimantys vežti paliegusius žmones,
a
Elės
turėtų apie tai pagalvoti..
RUA INACIO 671 - V. ZELINA

kur Popiežius bus tik su maža pakvies
ti) asmenų palyda. Todėl kitiems tikin
tiesiems pamatyti Šventąjį Tėvą Šiluvo
je galimybė labai maža.
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buvo maždaug 1500 kunigų, o dabar li
ko tik 650. I seminariją buvo priimami
tik tie, kuriuos praleisdavo KGB. Aišku
buvo ir tokių, kurie apgaudavo KGB
agentus. Persekiojimų metais vieni pa
taikavo, kiti tylėjo, treti kovojo. Iš tų
kurie kovojo, minimas kun. A. Svarins
kas. Jis dabar lyg ir pasigenda pirmykš
tės kovos. Visi kunigai dabr taio užsiė
mę įvairiais darbais, kad daugelis jų ne
beranda laiko maldai ir praranda dvasin

Lincas Kolyčius
SUNKŪS PIRMIEJI LAISVĖS
ŽINGSNIAI

3

kuri remiasi išviršiniu pasirodymu rr ska
tina veidmainystę, turi būti pakeista
gryna religine tiesa, bet ne išviršine for
ma. Tikinčiųjų alkis po 50 ateizmo
metų nebus užpildytas tiktai išviršine
religija. Tiems, kuriems buvo skelbiama,
kad religija yra "žmonių opiumas" turi
būti įrodyta, kad religija yra gyvenimas,
laimingas ir pilnutinis gyvenimas. Ir tai
yra mūsų visų uždavinys.

JAV leidžiamas populiarus mėnraš
tis "The Catholic World Report" (Igna
cus Press, San Francisco, CA) rugpiūčiougsėjo numeryje įsidėjo net keturis
straipsnius apie Lietuvos Katalikų Ben
driją. Tie straipsniai "Sttruggling to walk
Nuncijaus nuomone, dauguma pro
m freedom"
kuriame smulkiai aprašoblemų dabartinėje Lietuvoje nesiskiria
gumą.
mabendra Katalikų Bendrijos padėtis.
Nežiūrint tų visų problemų, yra ne- ’ nuo kitų kraštų problemų. Jo troškimas,
In a cultural vacuum" -- pokalbis su po mažai prošvaisčių ir tikimasi, kad po
kad Lietuvos kunigai susipažintų su Va
piežiaus nuncijumi arkiv. Gusto Mullor
piežiaus apsilankymas prisidės prie dva tikano II nutarimais, siektų šventumo,
duotų pavyzdį jaunimui bei visiems ti
Garcia, trečias straipsnis - "Preparations sinės ugnies atsigavimo.
kintiesiems ir skelbtų gryną, neiškraipy
for a special Piligrim" - aprašoma Šilu
Straipsnyje
pabrėžiama,
kad
norima
tą Dievo žodį.
vos šventovė, kurioje lankysis popiežius
pakelti
kubigų
seminarijų
Kaune
ir
Tel

'ugsėjo mėn. ir paskutinis - "FIRE in
Šiluva ruošiasi.popiežiaus
lhe East", pamini FIRE sąskrydžius Lie šiuose lygį, Arkiv. A. Bačkis atsidaro
atvykimui
tuvoje, charizmatinį judėjimą, kuris pri trečią seminariją Vilniuje ir yra susirū
traukia daug jaunimo ir prel. V. Balčiūno pinęs įgyvendinti Vatikano II nutari
Aišku, kad ne tik Šiluva, bet ir visa
vaidmenį, supažindinant Lietuvoje jauni mus. Labai teigiamai aprašoma "Caritas" Lietuva ruošiasi tam dideliam įvykiui.
veikla, minimos įvairios atsinaujinimo
mą su charizmatiniu judėjimu.
Šiame "The Catholic World Report"
grupės, kaip charizmatikai, Focolare/
žurnalo straipsnyje aprašoma Šiluvos
Opus Dei ir kt. "Atsinaujinimui reikia
Keliai į dvasinį atgimimą
istorija, paminima, kad 1612 metais
pagalbos
iš
užsienio,
su
tuo
ką
čia
turiPirmajam straipsniui "Struggling to
Marija pasirodė piemenims. Paminėtas
.
me,
nieko
nepadarysime",
pareiškė
vie

walk in Freedom" paskirti net keturi pus
Šiluvos klebonas Leonas Kalinauskas,
nas
aukštas
Bendrijos
pareigūnas.
lapiai, pailiustruoti nuotraukomis. Pa:
kuris skundžiasi, kad pritrūko pinigų
Pokalbis
su
nuncijumi
grindinės problemos šiuo metu yra pa
šventovės atnaujinimui. Tik vieno an
pūtęs abejingumas Katalikų Bendrijai,
gelo skulptūra buvo užbaiįta. Matyda
Arkiv. Garcia savo pokalbyje pažy
ypač jaunimo tarpe, įvairių, gerai finan mėjo, kad Lietuvos Katalikų Bendrija,
mas nusivylusį kleboną, kardinolas V.
suojamų sektų antplūdis, augąs materia norėdama pritaikyti Vatikano II nuta
Sladkevičius jam pasakė: "Tu nenustebin
lizmas, kuris slopina dvasinį gyvenimą,
rimus, galės pasimokyti iš tų klaidų, ku si popiežiaus su šiais pagražinimais".
kunigų amžius ir taip pat jų nesusipaži rios buvo padarytos kituose kraštuose.
"Ugnis" (FIRE) Lietuvoje
nimas su Vatikano II mokymais ir dva
Paklaustas apie dabartinę moralinę
sia. Vysk. S. Tamkevičius sako, kad "sis
Paskutiniame straipsnyje trumpai at
padėtį Lietuvoje, abortus, gimimų kon
yra sunkus laikotarpis, jis net nebus
trolę, nuncijus atsakė, kad ta pati padė pasakojama prel. V. Balčiūno biografija
lengvesnis, negu tas, kurį mes pergyve
ir jo įnašas į charizmatinį judėjimą. įdė
tis yra ir kituose kraštuose. Jo atsaky
nome". Prarasta tiek daug per tuos 50
mas — skelbti Dievo žodį, skelbti ne tik ta jaunuolio Justino Milušausko nuotrau
okupacijos metų jaučiama tuštuma, kuri
šventovėse, bet ir visuomenėje. Jo nuo ka. Jį ir du kitus jaunublius prelatas glo
gali būti užpildyta netikromis vertybė
bojo, kai jie prieš 3 metus atvyko į Ame
mone, pagrindinis tikslas šiuo metu
mis. Vysk. Tamkevičius susirūpinęs pa
sugrąžinti tikėjimą paskutinėms dviems riką. Justinas gavo stipendiją Steubenvil
dėtimi jaunų šeimų, ypač jaunų tėvų, •
le, Ohio, ir šiais metais baigė filosofijoskartoms.
kurie yra atšalę tikėjimui ir galvoja,
teologijos fakultetą. Jis grįžo Lietuvon
Klausimas:
Pokumunistiniame
laikotar■ir įstojo į jėzuitų naujokyną.
kad Bažnyčia yra atsilikusi nuo moder
pyje būti kataliku tapo mada. Daugelis,
naus gyvenimo.
Paminima, kad Lietuvos vyskupai pa
kurie save laiko katalikais, pasirenka iš
Sektų plitimas taip pat yra iššūkis Ka
kvietė "FIRE" kalbėtojus, u vysk. S.
katalikybės tik tai, kas jiems patinka.
talikų Bendrijai. Mormonai jau turi sa
Tamkevičius pafeiškė, kad "charizmati
Kaip ir ką K. Bendrija gali dėl to pada
vaitinius susirinkimus Vilniuje, menoninis atsinaujinimas yra viltis Lietuvos
ryti?
tai Klaipėdoje įsteigė anglų ir kitų kalbų
jaunimui".
Arkiv.
Garcia:
Be
abejonės
atsaky

mokyklą, taip pat plinta nekrikščioniš
Reikia pasidžiaugti, kad įtakingas ir
kos rytų sektos. Iš krikščioniškų grupių mas yra tik auklėjime, bet tas auklėjimas
plačiai paplitęs žurnalas tiek daug vietos
labiausiai plinta "Tikėjimo žodis", pri turi būti šventumo puoselėjimas, kuris1
ir dėmesio paskyrė Lietuvai, kuri gana
matomas praktikuojant krikščioniš
traukiąs labai daug jaunimo.
sunkiai žengia pirmuosius laisvės žingsniu
kus idealus. Tai yra pagrindinis Vatika
Materializmas, lyg nauja tikyba, taip (
po 50 metų priespaudos.
no II mokymas. Buržuazinė kultūra,
pat skverbiasi į visas gyvenimo sritis.
Jaunimas ir vyresnieji aukoja viską,kad
įsigytų vakarietiškų prekių. Su nepril
somybe taip pat atėjo žalinga Vakarų
R
įtaka: filmai, pornografija, muzika, ir
dėol tos priežasties paplito išprievarta
vimai, abortai, venerinės ligos ir AIDS.

Geriausia šventinė
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Straipsnyje iškeliama kunigų proble
ma. Jų trūksta. Prieš karą Lietuvoje

• Kas atitrūksta nuo lietuvis’kos
spaudos, atitrūksta nuo savo tautos

UŽSAKYKITE ‘MUŠU LIETUVA’

p.

|

GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS

Í.

Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus-

4

M U SU L I E T U V A

4

SAVAITĖ

LIETUVOJE
I

Su darbo vizitu Vilniuje lankėsi Lat
vijos respublikos prezidentas Guntis Ulmanis. Vadovai aptarė šalių politinius ir
ekonominius klausimus, išskirdami ypač
dujų tiekimo ir elektros energijos. Susi
tikimas abiejų prezidentų įvertintas la
bai teigiamai
Lietuvos-Latvijos delegacijų derybos
Rygoje. Delegacinos (Lietuvai atstovavo
A. Šleževičius. trys ministerial bei du sis
temų vadovai) aptarė dvylika pozicijų
ekonominio ir politinio gyvenimo srityje,
bendradarbiavimo klausimus. Be kita
ko sklandesniam užsienio politikos deri
nimui pasiūlyta užsienio reikalų minis
terijoms pasvarstyti galimybę įkurti Bal
tijos valstybių informacijos centrą Mask
voje, mėginti bendrai kelti kalsuimą dėl
Rusijos-Vokietijos nuostolių atlyginimo
šalims, plačiau nušviesti naftos terminalo
Būtingėje statybą, j kurią latviai žiūri la
bai jautriai. Mūsų premjero nuomone,
rugsėjo 13 d. Taline galbūt bus pasirašy
ta trišalė laisvosiso prekybos sutartis,
nes Vakarus domina Baltijos valst..są-‘
junga, ne valstybės atskirai: tai padaryti
Tarptautinis valiutos fondas siūlė dar
balandžio mėnesį.
JAV Valstybės sekretoriaus laiškas

P. Gyliui. Laiške pranešama apie aiškią
ir nesikeičiančią JAV pažiūrą dėl besą
lygiško ir greito Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Pabaltijo. Tai JAV laiko svar
biu žingsniu konstruktyvių Lietuvos-Ru
sijos santykių plėtotėje.
Rusijos kariuomenės išvedimas pris
tabdomas. Krašto apsaugos ministeris

A. Butkevičius informavo apie V. Majorovo, Rusijos šiaurės vakarų grupės va
do generolo pulkininko, pranešimą tele
fonu, kad tai kurių kariuomeės dalinių
išvedimas pristabdomas. Tai priklausą
nuo nesėkmingos Rusijos ir Lietuvos
derybų, delegacijų darbo eigos, ypač Ru
sijai visiškai nepriimtinos Lietuvos pa- '
stangsngos išreikalauti žalos atlyginimo.
Tokį Rusijos posūkį A. Butkevičius
įvertino kaip SNO nutarimo, Europos
bendradarbiavimo kooperacinės tary
bos pasitarimo rezoliucijos, jų pagrindu
pasirašyto kariuomenės išvedimo iš
Lietuvos tvarkaraščio laužymą. (Šiuo

metu Lietuvoje Rusijos kariškių likę
apie 2600, technikos didžioji dalis iš
vežta).

K. Baronas, Vokietija
JAV LAIMĖJO PRIEŠ LIETUVĄ
95:92 (47:49)
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galėti bent 15-20 tšk Manding, lietu
šiam baigminiam susitikimui būvu ta
bai gerai taktiškai paruošti, trenerio Jo
no Kažlausko (pavaduotojas G. Pance
rovas), kovodami su amerikiečiais "tas
kas į tasAą" Tai parodė to ios rungty
nių pasekmė... 10 min pasekmė 23:23
16 min. 38:36 (dar amerikiečių naudai
tačiau pirmą kėlinį mūsiškiai užbaigia
49:47 savo naudai Sensacija
kalba
žiūrovai (spauda rašo jų 5 tūkstu susi
rinkusių visų rinktinių treneriai ūmas
klaidos atstovai Ir antras puslaihs yu
panašus. Tiesa, jau 22 mm Lietuva
pirmauja 55:49, tačiau 26 mm pašeimė vėl lygi - 63:63 ir 30 mm 68:68
Likus dviem minutėm įuodauodžic
tritaškis
95:92. Liko 4 sek J. Kaz
lauskas paima minutę naujam deriniui
Deja berods Urbono mestas iš tolo ka
muolys pasiekė tik lentą.

Tradicinės Atvelykio savaitę Euro
pos jaunių krepšinio rinktinių žaidy
nes, dalyvaujant taip pat JAV atsto'
vams, įvyko Mannheimo mieste Joms
dalyvavo: Lietuva, Turkija Lenkija.
Prancūzija, Vokietija, Estija Bulgarija,
Graikija, JAV L.panija, Kroatija, Rusi
ja, Čekija, Slovėnija, Suomija. Burtų
keliu visos dalyvės b .vo padalintos j
pagrupius (JAV Graikija. Lietuva iš
skirtos). Mūsų rinktinė su Prancūzija,
Italija, Bulgarija pateko į "C" pogrupį,
teimėdama prieš Prancūziją 91:80 (45:
Laimėjimas buvo oasieKiamas Jie
35), Italiją 101:65 (52:27) ir Bulgariją
pat, ranka. Žiūrove pamatė labai aukš
107:56 (42:29), tad surinktais taškais
tos klasės žaidimą. Teisingai Vokietijos
atsistodama pirmoje vietoje. Po prelimi televizijos atstovas man pasakė (rungty
narinių rungtynių vėl buvo sudaryti ke nes filmavo vokiečiai graikai, «tala* !»e
turi pogrupiai, atsižvelgiant j laimėtas
tuviai), kad tai buvo puiki krepšį yc
rungtynes. Lietuva su Turkija, Italija ir
reklama. Geriausiu žaidynių krepšinio
Lenkija sudarė pirmą grupe, taigi ketvir
ku visų valstybių treneriai išrinko mū
baigmėje gan lengvai įveikdama Lenkiją
siškį Andri . Jurkūną.
91:70 (41:26), sekančiose rungtynėse
Prieš abiejų rinktinių susitikimą Lai
Turkiją 55:45 (26:23). Sis susitikimas
mutė Lipšytė amerikietį treneri pa
vyko prie turkų krepšinio sirgalių (jų
puošė mūsų tautine įuosta Vokie’ijos
buvo apie 500, nes Mannheine gyvena
LB pirm. A. Lipdys treneriui J. Kazlaus
apie 20 tūkst. turkų) birbynių, būgnų,
kui įteikė gėlių puokštę. Ši trumpa
palydint kiekvieną mūsiškių puolimą
ilgais švilpimais ar "bū" šauksmais. Lie ■iškilmė žiūrovų buvo palydėta garsiais
plojimais.
tuviai neįsileido į turkų provokacijas,
(Bus daugiau •
užbaigdami rungtynes dešimties taškų
skirtumu. Pusbaigmėje lietuvių laukė
GERAS DARBAS
graikai. Kaip ir su Turkija - švilpimai,
- Mamyte, aš šiandien padariau ge
būgnai, birbynės. Nepadėjo graikams
rą darbą.
taip pat toks jų tautiečių rėmimas. Tie
- Kokį, sūneli?
sa pirmame puslaikyje mūsiškiai buvo
— Kai atėjo dėdė Petras, broliukas,
atsiplėšę tik dviem taškais, tačiau jau
27 m i n. pasekmė buvo 52:45 ir 36 m in. jam nematant, ant kėdės padėjo segtu
70:52 lietuvių naudai. Rungtynės lai
ką.
mėtos 81:61 (34:32).
— Tu jį nuėmai?
Baigmė. Čia mūsiškių laukė visų fa
— Ne. Bet kai dėdė ant tos kėdės sė
voritas JAV gimnazijų rinktinė, sudary dosi, aš ją patraukiau...
ta iš Kalifornijos, Ohio, Floridos ir
dviejų Vokietijos amerikiečių gimnazi
GERI AUSI AS B U D AS UŽSIM O K É TI
jos atstovų. Aukštaūgiai, fiziškai stipMUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
rūstamsiaodžiai (tik du baltieji), įveikę
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu
pusiaubaigmėje italus 88:76, žadėjo nuir pasiųsti paprastu paštu.
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Per šį nuostabų, bet paprastą ( ne
stebuklingą) gimdymą Ona nepatyrė
jokių skausmų ir sunkumų, kurių motjnos dažniausiai neišvengia. Ji pati nu
prausė savo dukrelę ir suvystė vystyk
lais. Kai nepaprastoji šviesa pradingo, pi
kilo Onos giminaitės ir, nemažai stebėdc
mosis bei džiaugdamosis, pamatė moti
nos rankose mielą kūdikėlį. Jos tuojau
ėmė giedoti, garbindamos Dievą ir jam
dėkodamos; gi daugybė angelų sveikino
Mariją dangiška muzika.

Prel. Dr. F. Bartkus
ŠVČ. MARIJOS
UŽGIMIMAS IR KŪDIKYSTĖ

"Tavo užgimimas, Mergele
Dievo Gimdytoja, atnešė džiaugs
mą visam pasauliui" (Bažn.malda).

Kai Dievas sujungė Marijos sielą su kū
nu jos motinos įsčioje, šv. Ona pajuto neO
paprasto pamaldumo, džiaugsmo ir lai
mės. Per nėštumo mėnesius ji gaudavo
vis nauju malonių, nušviečiančių jai bu
simąją Dievo Sūnaus įsi KŪnijimo paslap
tį. Ji nuolat dėkojo už tai Dievui ir
dažnai garbino jį giesmėmis.
Norėdamas padidinti Onos nuopelnus,
Dievas leido jai patirti įvairių bandymų
nėštumo dienomis. Nors piktoji dvasia
nežinojo, kad Onos duktė bus pasaulio
Atpirkėjo Motina, bet ji matė, jog iš 0nos sklysta ypatinga dvasinė įtaka. To
dėl ji, kiek begalėdama stengėsi įtrauk
ti Oną į pikta. Tačiau Ona narsisi jai
priešinosi, kantriai kentėjo pasitaikan
čiuosius nemalonumus ir karštai meldė
si. Įniršusi už tai piktoji dvasia mėgino
sugriauti Joakimo namą. Bet jai sukliu
dė švč. Marijos angelas sargas. Tada ne
labasis paskatino kai kurias Onos kai
mynes pajuokti ją ir niekinti dėl jos to
kiame vėlybame amžiuje nėštumo. Ta-'
čiau Ona nekreipė dėmesio ir nesidavė
išstumiama iš pusiausvyros. Ji ne tik
kantriai pakėlė patiriamuosius įžeidi
mus, bet ir stengėsi būti dar geresnė ir
malonesnė tosioms moterims. Galop,
Onai besimeldžiant už jas, jos pakeitė
savo elgesį.

Rugsėjo pradžioje Dievaddavė Onai
žinoti, kad netrukus užgims jos duktė.
Pilna švento džiaugsmo prašė ji Viešpa-'
tį, kad gimdymas būtų laimingas, ir tuo
jau pasikvietė tris savo giminaites. Kai ,
ji papasakojo vyrui Joakimui, jog greit
užgims dukrelė, tas labai nudžiugo ir,
reikšdamas dėkingumą Dievui, nuėjo į
kaimenę, išrinko geriausių avinėlių,
ožiukų ir veršių ir nusiuntė juos paaukot į Jeruzalės šventyklą.
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Švč. Marijos apsireiškimas Šiluvoje

Kotryna Grigaity té

ŠI L U VOS IMARIJA /
Nenuženk nuo akmens, o Marija
Pušynėly žaliam Šiluvos:
Krauju ten ir ašarom lyja:
Nepalik, nepalik Lietuvos)
Tvanas kyla, sodybas mus semia,
Virsta giriu žali ąžuolai.
• Patikėjome Tau šventą mus žemę,
Tau žaliuos ji ir žydės amžinai.
Jei nuplautu banga raudonoji
Paskutinę gyvybę nuo jos,
Ir vėl būsime Arka mes Nojaus
Ir balandžiai šakelės žalios. . .
Akmuo tas, — tvirtovė po kojų,
Nėr jėgos, kas pajudintu jį;
Ten atšvęsim mes laisvės rytoju,
Apraudosimi skriaudas ten visi. . .

Netrukus Ona nuėjo į savo kambarį
ir, įdėjusi dukrelę į lopšį, atsigulė. Pa
šauktas Joakimas. Atėjęs jis atsiklaupė
šalia lopšio ir giliai susijaudinęs žiūrėjo
j dukrelę, kurios drauge su žmona dvi
dešimtis metų laukė, ir dėl kurios turė
jo tiek daug kentėti. Srūvant ašaroms,
per veidus, paėmė jis atsargiai mergaitę
j rankas ir giedodamas psalmių, garbino
Dievą. Po to švelniai ją pabučiavo ir, įdė
jęs atgal j lopšį, prašnabždėjo: "Dabar
galiu ramiai jau mirti...".
Švč. Marijai gemant, Dievas davė jos
sielai malonę išvysti švč. Trejybę dangu
je. Jis taip pat stebuklingu būdu suteikė
jai galią vartoti protą ir jusles. Taip pat
ji, kaip daug kas iš šventųjų, tik žymiai
didesniu laipsniu, dar tebebūdama kū
dikis, jau pažino Dievą ir mylėjo jį visa
širdimi. Atmerkusi akutes, ji džiaugda
mosi išvydo savo mieluosius tėv^s, uoakimą ir Oną', ji pamatė ir daugybę angelų
kuriuos Dievas paskyrė jai globoti.

Švč. Marijos gimimo valandą visoje
gamtoje buvo ypatingo sujudimo ir
džiaugsmo. Daug gerųjų žmonių jautė
nepaprastą dvasios pakilimą, nežinoda
mi jo priežasties. Gi daugelis visokių
nedorėlių ir piktosios dvasios pristotų
jų buvo labai sukrėsti.

Rytojaus dieną daug Joakimo ir 0nos kaimynų bei bičiulių atėjo pamatyt
dukrelės ir pasveikint laimingųjų tėvų.
Visi buvo giliai susijaudinę, ir visų širdys
plazdėjo nepaprastu džiaugsmu.
ir sujaudino savo viešnias. Po to jos,
Kaip reikalavo Mozės įstatymas, aš
kiek pasistiprinusios duona, vaisiais ir
tuntą po užgimimo dieną Joakimo ir
vandenim, nuėjo pasilsėt.
Onos dukrelei turėjo būti duotas vardas.
Vieną vakarą atėjo Onos pakviesto
Gausus giminių, kaimynų ir bičiulių bū
Likusi viena Ona ilgai meldėsi. Apie
sios giminaitės, džiaugsmingai ją pasvei
vidurnaktį pažadino ji giminaites, nusi rys susirinko dalyvauti toje iškilmėje.
kino ir nuoširdžiai jai pdinkėjo. Džiaugs vedė jas į atskirą maldoms skirtą kam
Iš Nazareto atėjo keli pakviesti kunigai
mo ir dėkingumo kupina Ona atvėrė sa
Joakimas paėmė dukrelę nuo motinos
barėlį, užžiebė šviesą ir, išsiėmusi iš
vo jausmus gražia iš širdies gelmių traš
ir padavėją puošniai apsivilkusiam jų
skrynios dėžutę su patriarkų relikvijo
kančia giesme, kuo nemažai nustebino
vyresniajam. Tas pakėlė ją augštyn, au
/ mis, atsiklaupė melstis.- Jai besimel
kodamas Viešpačiui, ir sukalbėjo atitin
džiant, nežemiška šviesa ėmė sklisti
kambaryje Pamačiusios ją, trys moteriš karnas maldas. Po to parašė jis pergamen
to lakšte Marijos vardą ir uždėjo jį ant
kės parpuolė kniūpsčiomis ir užsiden
mergaitės krūtinės. Kunigams pagiedo
gė rankomis veidus. Greitai akinanti
šviesa apsiautė Oną ir padarė ją nebema jus keletą psalmių, apeiga pasibaigė, ir
DICIONÁRIO
Marija sugrąžinta motinai. Svečiai gi
tomą.
PORTUGUÉS-LITUAMO
susėdo vaišėms aplinkui ilgą, žemą stalą
Po valandėlės turėjo ji rankose gra
LITUANO-PORTUGUÊS
(Bus daugiau)
žią, spinduliuojančią mergytę, kurią
Kreiptis i sv, Juuzapu parapiją
švelniai suvyniojusi į savo apsiaustą
Rua Inacio, 671 --Tel:63.59.75
prispaudė prie krūtinės.

PARDUODAMAS]
ŽODYNAS

Nenuženk nuo akmens, o Marija,
Piemenėliams pravirkus kada is;
Mes išpuošim šventoves lelijom
Ir nevystančiu rožių žiedais •.

6

NR. 15 (2248) 1993.IX.15

MŪSŲ LIETUVA

M O SU

MIRUSIEJI

KAZIMIERĄ AMBROZEVIČIU
PRISIMENANT
Requiescat in pace

tas ir mažai kam galėjo būti suteiktas iš
sąjungiečių tarpo.
Sąjunga šiemet, rugpjūčio 15 dieną
pagerbė TĖVUS. Kazimieras su neišski
riama savo gyvenimo drauge, žmona Al
bina, skausmų ir džiaugsmų, rūpesčių ir
vargų bendrininke prisiektų prie alto
riaus, dalyvavo šioje ypatingoje šventė
je.

Niekas negalėjo jsivaizduou, kas bū
tų atsitikę tik porą dienų vėliau, kad
džiaugsmas pavirstu liūdesiu... Nebuvo
laiko nei greitajai pagalbai, tik skau.- i
mas ir liūdesys suspaudė visų širdis.
Kazimieras buvo talentingas daini
ninkas. Karo metu dainavo Teatro Mu
nicipal kaip solistas, atliko Mefistofe
lio ir Lohengin roles. Jis visuomet pra
linksmindavo šventes ir parengimus Są
jungoje savo gražiu balsu ir dainomis.
Kazimieras buvo ne tik artistas, bet
ir geras valdžios tarnautojas: dirbo prie
kelių statybos kaip prižiūrėtojas. Jis
taip pat dalyvavo Konstituciniame ka
re 1932.
Kazimieras Ambrozevičius buvo gi
męs Petrašiūnuose 1908 metais. Brazi
lijon atvyko 1926 m. Dainavimo mokė
si B. Marcelo konservatorijoje. Buvo
Kazim ieras A m brozevičius
linksmo būdo, bet taip pat nuolankus,
Visi kovojo už idėjas, j kurias tiki.
draugiškas ir priėmnus. Daug savo gy
Dėl to yra vienų prisimenami, o kitų už venimo ir darbo su žmona Albina pa
mirštami, kadangi ne visų nuomonės
skyrė Sąjungai, kurią.mylėjo kaip sasutinka. Dažnai tikslai yra tie patys, o
vo sutvėrimą.
tik keliai yrą skirtingi.

Yra įstatymas, kurio pats
padarė, bet taip jau savaime
mieras taip pat gyveno šiose
Jis turėjo savo idealą, dėl to
gerbiamas, o kitų užmirštas.

Kazimieras buvo pašarvotas V. Želinoj ir iš čia buvo nuvežtas j V. Alpinos
krematoriumą. Laidojimo apeigas atli
ko kun. Petras Rukšys. 7-tos dienos
mišios buvo rugpjūčio 26 d., 19:30
vai. Jose dalyvavo giminės, daug drau
gų ir pažjstamų.

Mūsų kolonija prarado didelės ver
tės tautieti, o dangus naują įnamį. Ka
zimierai, ilsėkis ramybėje. Requiesce
in pace. Iki pasimatymo.
Jonas Jakatanviskis

ANGELINA JUOZAPAVIČIENĖ mirė
rugsėjo 6 dieną, senelių prieglaudoje,
S. Miguel Paulista, turėdama 83 metus.
Ji buvo aprūpinta sakramentais. Buvo
pašarvota šv, Juozapo bažnyčios šerme
ninėj ir palaidota V. Alpinos kapinėse.
Laidojimo apeigas atliko kun. P. Rukšys

7-tos dienos mišios bus sekantį sek
madienį, 11 vai. per lietuviškas pamal
das - Šiluvos šventę.

ATITAISYMAS
Praeitame ML-vos numeryje, a. a.
ONOS PAUKŠTIENĖS nekrologe buvo
klaidingai parašyta, kad Ji mirė liepos
10 dieną. Turėtų būti, kad Ji mirė rug
pjūčio 10 dieną. Atsiprašome už ši neap
sižiūrėjimą ir klaidą.

žmogus ne
būna. Kazi
sąlygose
buvo vienų

Y ra kaip tik prieš mirtį, kad visi šie
dalykai išsilygina. Yra malonu žmonėms
matyti, kad visi skirtingumai išnyKsta.
Visi susirenka ir visi skirtumai išnyksta
ir praranda savo vertę. Ateina pagarbos,
supratimo ir įvertinimo laikas.

Kazimieras, Sąjungietis siela ir kūnu,
buvo priimtas į Sąjungą be jokių forma
lumų, nei nepasirašė prašymo lakšto.
Pripažintas kaip vienas iš Sąjungos glo
bėjų, atsisakė garbės pirmininko titulo,
kuris jam turėjo pereiti po Lietuvos kon
sulo A. Polišaičio. Titulas tikrai nupelny-

RGIÃ DENTIST®
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA

CLINICA GERAL - CIRURGIA

I

ORTODONT!A (APARELHOS)
CRI ANCAS E ADULTCS

Suvenyrai, skirti popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

LESA

A

V

i O

A

D E

SAO CAS1MIRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO
DA ERA MODERNA
1458-1484
ESTE

MŪSŲ LIETUVA -

RUA INACIO 671-V. ZELINA
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MUSU ŽlIilOS
Ana Vera Tatarüniené
VIEŠNAGĖ LIETUVOJE,KURI
UŽTRUKO 3 MĖNESIUS

Labai smagu buvo susitikti su giminė
mis ir draugais, kuriuos buvau apleidus
prieš 10 metų.
Didelis skirtumas; dabar eini per seįiemiestį iratrodo esi kokiame Vakarų
F u ropos m ieste.

Langai gražiai puošiami užuolaidomis,
ant šaligatvių staliukai, kėdės, gražios
kavinės.

Nelengva viską išpasakoti iš karto,
stengsiuosi po truputi bendrai.
Maisto netrūksta, eilių nebėra. Der
lius šiais metais bus geras, nors dalis bul
vių supuvo nuo didelio lietaus.

Mėsos daug, pieno ir užtektinai.

M Ū S U LIETUVA
. M*i-

7
' t- __________

bai, kuri gražiai ir pavyzdingai parei
gas išpildė, surengė Jonines, remontuója Lituanikos Jaunimo stovyklą. Dar
bai eina pirmyn.
Prašau mūsų tautiečių ir draugų pa
remti: kas gali po metrą plytelių grin
dims. Metras plytelių kainuoja Cr.500,.

Lietuvių S-ga Brazilijoj surengė rug
pjūčio 15 d. Tėvų pagerbimo pietus,
kuriuose dalyvavo apie 140 narių su
svečiais. Maistas buvo labai įvairus ir sko
ningai šeimininkių pagamintas. Be to
dar buvo p. Vinkšnaitienės su mažai
siais paruošta programėlė. Dar buvo su
rengtas Bingo su premijomis.

Apie 18 vai. vakaro svečiai skirstėsi
patenkinti ir klausė, kada bus daugiau
tokių sueigų.

SĄJUNGOS PASTOGĖJ
Liet. S-gos Brazilijoj - Aliança Lituano Brasileira Valdyboj (vyko mažas pa
sikeitimas: pasitraukus iš valdybos pir
majam iždininkui Jonui Jakatanvisky ir
perdavus S-gos iždą Vilmai zvingelaitei,
tai liko vieta antro iždininko pareigoms.
Buvo pakviestas pirmas suplentas Bro
nius Sukevičius, kuris užėmė antro iždi
ninko pareigas.

Dalyvis

Liet. S-gos pirmininkui ALGIMAN
TUI SALDŽIUI atostogoms išvykus į
Venecuelą, aplankyti savo šeimos dalį:
žentą, dukrą, tai laikinai perdavė pir
mininko pareigas vice-pirmininkui NEL
ŠONUI AMBROZEVICIUI. Sąjungiečiai linki geros kelionės ir greito sugrį
žimo.
Sąjungietis

VALDYBOS SĄSTATAS

Palyginus su žmonių,uždarbiu pragy
venimas brangus. Pensininkams sun
kiau. Jie gauna apie 70 litų, tas užtenka
tik už šviesą ir butą, bet lietuviai moka
gyventi ir randa kaip prisidėti, pavyz
džiui augina gėles, daržove?, kiti siuva,
prekiauja, ir taip toliau.

Ko pasigedau tai lietuviškos muzikos,
visur kur užeini j restoraną ar kavinę
vien džasas, rokas.

Jaunimas prekiauja,stengiasi, važinė
ja gražiomis mašinomis.
Yra ir senelių,vargšų ir ligonių,kuriems
reikia paramos.

Bažnyčios atremontuojamos labai
gražiai. Keliai labai geri.
(Bus daugiau)
Dabar tenka padėkoti B.L.B. valdy-

Pirmininkas - Algimantas Saldys
Vice-pirmininkas — Nelson Ambrozevičius
Pirma sekretorė -- Joana Satkūnas
Antras Sekretorius - Roberto Bratkauskis
Pirma iždininkė — Vilma J. Žvingėlaitė
Antras-iždininkas — Bronius Sukevičius
Turto globėjas - Jonas Šepetauskas
Socialinis Direktorius - Ricardo Bras-'
lauskas
Knygininke — Francisca M. Garško
Pavaduotojas — Stasys Gervetauskas

REVIZIJOS KOMISIJA

Pirmininkė -■ Aida Greičius Chorocie-

Sekretorius — Odair Geremias Colella
Patarėjas - Valter Juvenal Žvingela
Pavaduotojai - Silvia Machado Be.idoraitis ir Alexandre Justino Valavičius

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS
Šio mėnesio pabaigoje iš Lietuvos at
vyksta ARŪNAS BĖKŠTA. Lietuvoje
jis yra švietimo ministerijos kultūros
paveldo direktorius. Arūnas Bėkšta yra
mūsų Amazonijos misionieriaus sale
ziečio kun. Kazimiero Bėkštos brolėnas

Informatica Lida.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CURSOS: MS-DOS E LOTUS
PAULO R. JURGILAS
FONE: 293-6081
RUA SERRA DE BRAGANÇA. 544
•
—
CEP 03318-000
S. PAULO . SP

1230 VALANDĄ
VILA Z E L I N O J - JAUNIMO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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Lietuvos nacionaline
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MŪSŲ ŽINIOS
UVYBÉS IŠLAIKYMAS
LIETUVYBĖS
Laikas bėga, viskas keičiasi, vyresniu
ju karta retėja - nejaugi žiūrime tik i
praeitį? Kodėl praeities geri pavyzdžiai
negali mums tobulinti ateitį?

O
1

Kiekvienais metais, S. Paulo lietuviai
švęsdavome ŠILINES, Sv. Kazimiero pa
rapijoj, visada meldėme LAISVĖS LIETU
VAI, prisimindami kad jie negalėjo švęs
ti laisvai, mus visus jungė tas jausmas,
a]— malda; viltis ir pasitikėjimas,kad "Ten at- s
švęsim mes laisvės rytoju"-.• ir jau treti
metai, tėvynėje švenčiama iškilmingai, ir
šiais metais su garbingu Popiežiaus apsi
lankymu.

I

' 1

GARBES LEIDĖJA
BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS
LIETUVOS TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
Nuoširdžiai sveikiname Brazilijos Lietuvių Bendruomenę
už Jos gražiai atliekamą visuomeninį ir kultūrini darbą ir

_____ _____

Tęvai, kurie nemoko savo vaiku lietuviu
. kalbos, bėga nuo savo tautos.

Redakcija ir Admimstracija

|&į

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTĖ

Tačiau, kaip mes dabar švęsime? Ku
musu daugelio metu tradicija? - Sv.
Kazimiero parapijos netekome, mišios
bus Sv. Juozapo parapijoj - SUMA, ir
viskas? Po mišių, pietų laikas, visi sku
ba namo, nieko negalime paruošti,nes
neturime vietos, visos Jaunimo namu
salės užimtos parapijos reikalams, tik
vietiniams, labai gaila, bet taip yra.
Džiaukimės nors tiek, dalyvaukime
kuo daugiausia.

Mes esame savininkai šios Bažnyčios,
jaunimo namu, kuriuos statėme rėmėme
ir yra užregistruota, dokumentuota
lietuviu nuosavybė, kitaip negalima su
prasti. Labai gaila kad nevisi lietuviai
tą supranta.
A t_
A.V.T.
I •. •

i

širdingai dėkojame už paramą musų spaudai.

NUOSTABU. DŽIAUGIAMĖS. SVEI
KINAME.

Negalima nustoti.vilties - Jeigu tik
rai jaučiamės nuskriausti, ir dar turime
lietuvis’kos dvasios, junkimės j darbą:
dalyvaukime lietuviškose mišiose, to
liau gyvenantys, galėtu atvykti nors kar
tą i mėnesi, kaip būdavo "anais gerais
laikais", kada kunigas važiuodavo i
jūsų parapijas,'kartą j mėnesį: raginkime
draugus, kaimynus, ypač jaunimą kad
prisidėtu prie Sv, Juozapo Liet. Ben
druomenės rr Brazilijos Lietuviu Ben
druomenės, mums reikia nauju jėgų, ne
galima tik reikalauti ar kritikuoti kas
nepadaryta, reikia pagalvoti: kuo as’ prisidėjau, ką aš padariau? Kur tas jauni
mas kuris kiekvienais metais rašoma
kad vyksta grupė į 16 Vasario gimnazi
ją? Ar jie nesugrįžo? Būtinai tegul pa
rašo savo įspūdžius apie mokslo metus,
nes tikriausia Gimnazijoj išmoko pažin
ti ir mylėti Lietuvą, todėl būtinai, mes
užsienio gyventojai, turime laikytis lie
tuvybės, tikėjimo ir tradicijų, ir ypatin
gai vienybės.
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RUGSĖJO
ŠV JUOZAPO PARAPIJOJ
VILA ZELINOJ
11:00 VALANDĄ

PROGRAMA :

Procesija - Mišios

ir kartu trumpas minėjimas

• Lietuviškos spaudos rėmėjai
vra savo tautos gynėjai

• Auka bei talka lietuviškai
spaudai - parama savajai tautai

MOSTE LITUANA
25 de Setembro de 1993
(a partir das 20 horas)
LOCAL: Rua Lituania, 67 - Móoca (SĄJUNGĄ)

- BAR DO VITO
- CASA PAROQUIAL DE V. ZELÍNA

PELOS TELEFONES. 63..73.44 ou
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