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PROTESTUOJA

Norėdama priminti pasauliui apie pa
darytą skriaudą Pabaltijo valstybėm 
bei iškelti viešumon heroišką baltiečiu 
kovą už žmogaus ir tautos teises, PLJS 
ragina Lietuviu Jaunimo Sąjungas visa
me pasaulyje rinkti parašus peticijai,ku
ri bus įteikta Vakaru Vokietijos vyriau
sybei. Ši peticija reikalauja, kad Vaka
ru Vokietijos vyriausybė atkreiptu dė
mesį į neteisėtą Lietuvos okupaciją ir 
pasmerktu gėdingą 1939 m. Molotovo- 
Ribbentropo sandėrį, kuriuo Lietuva 
buvo atiduota Maskvos globai. Šitokiu 
būdu stengsimės įrodyti, kad nesusitai
kyta su dabartine vergija Lietuvoje.

1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga sudarė nepuolimo su
tartį ir papildomą slaptą protokolą. Po 
Antrojo pasaulinio karo pasaulis sužino
jo apie Vokietijos ir Sovietu Sąjungos 
slaptą bei piktą politinį žaidimą. Išryš
kėjo, kaip hitlerinė Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga iš anksto slaptai susitarė atimti 
savo kaimynu valstybiną nepriklausomy
bę, dalijosi ju žemėmis, jomis mainika- 
vo ir prekiavo.

Dr. Bronius Nemickas taip rašo "Ai
duose" 1979 m. gruodžio numery apie 
Vokietijos — Sovietu Sąjungos sąmoks
lą: "Molotovo-Ribbentropo sambaudis 
įžiebė Antrąjį pasaulinį karą, suplanavo 
Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Latvijos, 
Estijos bei Suomijos, — Lenkijos valsty
binės nepriklausomybės žudynes ir Be
sarabijos užgrobimą. Keturi dešimtme
čiai apklojo storu dulkiu sluoksniu to są
mokslo nuoskriaudas — pasaulio sąžinė 
joms kurčia. Sunku berasti draugu, ku
rie keltu tas nuoskriaudas, reikalautų ju 
atitaisymo. Pagaliau ir mes patys į tą są
mokslą žvelgiame lyg per rūką: senesnie
ji gerokai jau primiršome jo smulkmenas, 
jaunesnieji nevisada pasistengėme jas 
kaip reikiant pažinti..."

Slapto protokolo turinys buvo toks, 
kad Suomija, Estija ir Latvija atiteks So
vietų Sąjungai, o Lietuva — Vokietijai. 
Naujas draugystės ir sienos nustatymo 
susitarimas tarp Sovietu Sąjungos ir Vo-
kieti jos įvyko 1939 m. rugsėjo 28. Tas 
susitarimas pakeitė rugpjūčio 23 d. papil
domąjį protokolą ta prasme, kad Lietuva 
"patikėta" Sovietu Sąjungai, išskyrus te
ritoriją kairėje Šešupės pusėje, kuri ati
teks Vokietijai.

Pagal tarptautinę teisę, slapti doku
mentai neregistruojami, tai aiškia, kad 
pasirašiusiems nesukurta prievolių. Ki-

Studentai ateitininkai su kun. Kazimieru Pugevičium, Lietuvių kataliku šalpos fondo pirminin
ku, žygiuoja už disidentus - Bali Gajauskų ir Viktorą Petkų - Michigano sostinės rotušės link.

taip sakant, Molotovo-Ribbentropo san
dėris negaliuoja. Bet atsižvelgiant į tai, 
kad šis sandėris yra tikra juoda dėmė vo
kiečių tautos istorijoje ir didžiai slepia
mas istorinis įvykis Sovietų Sąjungoj (Vla
das Šakalys, kuris suredagavo 45 baltie- 
čių pareiškimą prieš Molotovo-Ribben
tropo paktą ir praeitais metais pėsčias pa
bėgo iš Sovietu Sąjungos į Vakarus teigia, 
jog jis apie šį sandėrį sužinojo tik 1974 
m.), jis yra vertas musu dėmesio.

Norintieji daugiau informacijų lietuviu 
kalba apie Molotovo-Ribbentropo sandė
rį malonėkite kreiptis į PLJS politinės 
veiklos koordinatorę Gintę Damušytę 
ar j savo krašto politinės veiklos koor
dinatorius.

Raginam kraštų LJS valdybas rūpin
tis šia peticijos akcija bei koordinuoti 
parašų rinkimą savo gyvenamajm kraš
te.

Išverskite duotą tekstą į savo gyvena 
mojo krašto kalbą.

"Kol Vokietija nepasmerks 1939 m. 
rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 d. Moloto
vo-Ribbentropo sandėrio, ji nešios Hit
lerio kaltę už Europos padalinimą su

įsidėjo Antrasis pa
teisėtai buvo paverg- 
• Lietuva iki šios die

Nuotr.K. Sonios

nos. Mes, pasirašiusieji, taipgi pageidau
jame, kad Federacinės Vokietijos Res
publika viešai pasmerktu Molotovo-Ri
bbentropo sutartį ir jos slaptuosius san
dėrius".

JAV LJS valdyba pranešė, kad ji jau' 
kreipėsi j savo vietinius LJS skyrius, 
prašydama juos rinkti parašus. Kiekvie
nam JAV skyriui buvo pasiųstas dides
nis kiekis jau atspausdintu peticijos la
pu bei praneštas terminas iki kol lapai 
su parašais turi būti sugrąžinti. JAV at
veju peticijos bus perduodamos Vokie
tijos kancleriui, o nuorašai bus siunčia
mi Amerikos vyriausybei ir Sovietu Są: 
jungos ambasadai.

Kiti kraštai gali sekti JAV pavyzdžiu 
arba, surinktus parašus, įteikti peticiją 
savo gyvenamojo krašto Vakaru Vokie
tijos ambasadai su atitinkamom cere
monijom.

Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjunga 
5620 South Claremont
Chicago, IL 60636, USA

5 - 14 birželio: 
kultūrinė imigrantų
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45
KUNIGU SEMINARIJA

1980 m. į Kunigu Seminariją sovieti
nė valdžia leido priimti 22 naujus auklė
tinius:

PAULIONIS Regimantas ilgą laiką 
KGB terorizuotas (žr. "Vytis" Nr.5) į Se
minariją neatvyko. Kiek vėliau į jo vietą 
buvo leista priimti BANIULĮ Petrą, kuris 
rugpjūčio mėn. drauge su 16 kitų kandi
datu sovietinės valdžios buvo atmestas. 
Dėl sovietinės valdžios persekiojimo nebu
vo priimti į Kunigu Seminariją šie kandis - 
datai:

1. BALIONAS Ladislovas, gyv. Pasva
lyje, Komjaunimo 42, gim. 1952 m.

2. BRILIUS Kęstutis, gyv. Vilkavišky
je, Vilniaus 30, gim. 1954 m.

3. GRAŽULIS Kazimieras, gyv. Alytaus 
raj. Nankūnu.km. gim. 1960 m.

4. GRAŽULIS Petras, gyv. Alytaus raj. 
Nankūnu km. gim. 1958 m.

5. GURSKIS Gintautas, gyv. Vilkaviš
kyje, Mindaugo 45, gim. 1955 m.

6. KAKNEVIČIUS Vitas, gyv. Kapsuko 
raj. Sangrūdos paštas, Navininkų km. gim. 
1960 m.

7. KAUŠAS Rolandas, gyv. Kaune, Da
riaus ir Girėno 23—2, gim. 1961 m.

x 8. KAUŠAS Visvaldas — Edmundas,gyv. 
Šiauliuose, Ežero 63-115, gim. 1961 m.

9. KELMAS Juozas, gyv. Panevėžyje, 
Pajuostės plentas, gim. 1958 m.

10. KELPŠAS Saulius, gyv. Garliavoje, 
Pažangos 11, gim. 1958 m.

11. RAMAŠAUSKAS Romualdas, gyv. 
Kaune, TSRS 50-mečio 72-77, gim. 1960rxdune, 1 ono uu-mecio /z-//, gim. IUOU m

12. REPŠYS Ričardas, gyv. Kaune, Kel
mu 2-2, gim. 1950 m.

13. STULGYS Kęstutis, gyv. Pasvalyje, 
Komjaunimo 3d, gim. 1951 m.

Kauno tikintieji pasiuntė LTSR Pro
kurorui tokio turinio pareiškimą: Z

"Mes, Lietuvos katalikai, esame apsi
pratę su religine diskriminacija kiekvie
name žingsnyje. Bet ir musu kantrybė 
yra ribota.

Sužinojome, kad rugpjūčio pabaigo
je Religiniu reikalu tarybos įgaliotinis Į J 
Petras AN ILION IS savarankiškai išbrau-\
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ké iš paduotu.Kunigu seminarijos vado
vybės 36 kandidatu surašo 17 pavar
džių, o rugsėjo 2 dieną liepė ordina
rams savo vardu pašalinti IV kurso klie
riką Aloyzą VOLSKĮ, neva už tai, kad 
vasaros atostogų metu susitikinėdavo 
su "reakcingais kunigais".

Visu pirma, skirstymas j "reakcin
gus", "ekstremistus" ir pan. yra bedie
viu "išradimas". Bažnyčia žino uolius, 
mažiau uolius ir apsileidėlius kunigus. 
Todėl klierikui susitikti su uoliais kuni
gais yra naudinga ir būtina ir negalima 
čia įžiūrėti jokio nusikaltimo.

Antra, kas davė moralinę ir juridinę 
teisę Religijų reikalu tarybos įgalioti
niui Petrui ANILIONIUI šeimininkauti 
kurijose, nurodant, ką galima skirti į 
parapijas, o ko negalima, arba įsakyti 
paskirti į dideles parapijas valdžios ko
laborantus ir šeimininkauti Kunigu se
minarijoje? Juk priimant naujus klieri
kus arba pašalinant juos, turi teisę 
spręsti tik Ordinarai ir Seminarijos va
dovybė. Petras AN ILION IS jau nekar
tą skaudžiai pažeidė tarybinę Konstitu
ciją, Visuotinę žmogaus teisiu deklara
ciją ir Helsinkio Baigiamojo Akto raidę 
ir dvasią.

Mes ryžtingai protestuojame prieš 
tokį grubu bedieviu šeimininkavimą 
Bažnyčioje ir prašome priversti Religi
jų reikalu tarybos įgaliotinį laikytis įs
tatymu, o taip pat Klierikui Aloyzui 
VOLSKIUI leisti grįžti į Kunigu semi
nariją". 1980.X.20. Pasirašė 2816 tikin
čiųjų-

Daugelyje Lietuvos parapijų rankami ganizmu-. 
parašai po protestais dėl valdžios kiši
mosi į Kunigu seminarijos vidaus reika
lus.

SĖJA VYKSTA BE SĖKLOS...
Valstiečių laikraštis (1981. TV. 16) pa

skelbė komunistų partijos šūkius gegužės 
1-ajai, tarp, kurių vienas yra „Nudžiugin
kime tėvynę gausiu derliumi“, O toliau 
rašo apie sėjos darbus ..Vienybės' kolū
kyje:

—bŽemė čia menkai įtręšta, ne itin der
linga. Vadinasi, labai reikėtų mineralinių 
trasų. Deja, ūkio sandėliai kol kas tušti.

Tą dieną ir po pietų nesirodė automaši
nos su trąšomis, vasarojumi apsėti laukai 
platėjo.

— Nepasiruošusias užklupo pavasaris 
aptarnaujančias organizacijas, aiškino ra
jono žemės ūkio valdybos vyriausiasis 
agronomas Alfonsas Beleška.

Rajono žemės ūkio valdyboje vis skam
ba telefonai. Ūkių agronomai su nerimu 
teiraujasi, kada gaus žirnių, seradėlių, pa
šarinių runkelių sėklos. Atsakymas vie
nas: „Nežinome, laukiame“.

Nemažai ūkiuose nusiskundimų, kad 
ne laiku pristatomas amoniakinis vanduo, 
tepalai. Trūksta sėjėjams specialių dra
bužių. darbo apsaugos priemonių.

O pavasario darbai laukuose vyksta 
įtemtai.“

NAUJOS .(KNYGOS
Kaip praneša „Gimtasis kraštas“, Lie

tuvoje yra išleista Belgijoje gyvenančio 
liet, rašytojo Eduabdo Cinzo apsakymų 
knyga „Spąstai“, kurioje ^jautriai pertei
kiamas skaudus įvairaus luomo ir am
žiaus žmonių likimas Vakarų pasaulyje“. 
Knygos tiražas — 10.000 egz.

Pagal tuos pat šaltinius Vilniuje ruo
šiamas spaudai ir poeto - laureato Vlado 
Šlaito, gyvenančio Londone, kūrybos rin
kinys.

(5 nr.) žiniomis, 
14-17 d.d. KGB tardė Au- 
Užmėtaiies (Aurelija — 
fakulteto studentė Lore- 
13-os vidurinės mokyklos 

instituto

JAUNUOLIAI
Savita i d in ės Vyties 

1980 m. gegužės 
reliją ir Loretą 
WU filologijos 
ta baigė Kauno
10-ą klasę), Kauno Medicinos 
antro kurso studentą Valdą Kukulslkiį, Lais 
vę Vaitkūnaitę ir Paulių Vaitkūną. Jau
nuolius apkaltino gėdių padėjimu Romo 
Kalantos susideginimo vietoje. Jiems bu
vo pasakyta, kad toko pobūdžo vekla ofi
cialiojoje teisdaryboje vadinama .ehuli-
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Ir mamas reikia prisiminti
Prabėga ištisi metai, kai paskutinį kar

tą prisiminėme savo mamas. Šiandien 
susirinkome čia jas pagerbti, prisiminti.

Bet ar galima užmiršti savo motiną? 
Ar gali vaikas užmiršti tą, kuri ji augino, 
maitino, mokino? Atrodo, tiesiog neį
manoma, nors dažnai faktai ką kitą ro
do. Ne viena motina guodžiasi, kad vai
kai jau nebeklauso tėvų, nuėjo svetimais 
keliais, nutolo nuo šeimos. Neviena mo
tina praleidžia naktis verkdama, kai vai
kas nueina blogu keliu.

Aš manau, kad kiekvienas iš musu ga
li savąs paklausti, ar buvo pavyzdingas 
vaikas, pavyzdinga duktė?

Kai šio Vila Anastácio mokyklos bū
relio globėju pirmininkas p. Petras Žar- 
kauskas mane pakvietė tarti žodelį ir pri
siminti motinas, iškarto atrodė bus ne
sunki užduotis. Kągi apie mamas pakal
bėti, tai kasdieninis reikalas. Mama visur 
ir visuomet musu gyvenime. Bet Kai ė- 
miau rinkti žodžius, galvoti ką čia bus 
galima gražesnio pasakyti, tai reikalai at
sistojo kitaip. Ką aš galėčiau pasakyti a- 
pie savo mamą? Ką aš žinau apie ją? A t-

< rodo, kad ji daug daugiau galėtų pasakyti 
apie mane, negu aš apie ją. Aš net neži
nočiau, koks buvau, kai pradėjau vaikš
čioti, ar sunku buvo mane valgydinti, ar 
buvau labai išdykąs ir padauža. Gal daug 
daviau darbo, kai reikėjo mane v ėst į į vai
ku darželį... Daug ko norėčiau šiandien 
paklausti mamos, jeigu ji dar gyventu...

Vokiečiai turi posakį: "kokia mokyk
la—tokia ateitis". O kur yra pati pirmoji 
žmogaus mokykla, jeigu ne su mama?. 
Kai prieš daugelį metu Lietuvoje buvo 
uždrausta skaityti lietuviškas knygas, tai 
musu senelės močiutės vaikus mokino 
prie ratelio, tai šuniukas šalia įspėdavo, 
jeigu rusu žandaras staiga ateitu. Visa lie
tuviu tauta taip išmoko skaityti ir be mo
kyklų.

Vaikai, vyrai, berniukai ir mergaitės.
Šiandien m orėčiau visiems sušukti: pagerb
kime savo mamas, kol jos gyvos. Mylėki
me jas, ko! jos čia, su mumis. Nedaug ką
reikš musų ašaros, musų prakalbos íwomeUQjLTÜRINIU REIKALU SEKCIJA 
kai jos iškeliaus. Jos vertos musu pagarbos

VII PAL Kongresas
■■

Vi i-o PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU
KONGRESO REZOLIUCIJOS

KONGRESAS NUTARBA

r.

m
1.—Padėkoti Argentinos Respublikos 

Prezidentui J. E. Rafael Videla ir 
poniai de Videla už gautą sveikini
mo telegramą. 7

ŠVIETIMO SEKCIJA
Ifa. . . ' .. ~

1. — Skatinti jaunimo dalyvavimą lietu
vių stovyklose. Kongresas primena, 
kad stovykla yra maža lituanistinė 
mokykla ir pabrėžia tarpkraštinių 
bendrų lietuviškų stovyklų naudin
gumą. ? y A \

2. — Dažnai kalbėtis su jaunimu, išklausy
ti jaunimo pažiūras, pageidavimus 
ir gvildenti lituanistinio darbo gali
mybes.

3. — Siūlyti artimesnio dialogo išvystymą
tarp pasauliečių ir kunigų, tuomi at
siekiant religinius ir tautinius tiks
lus.

4. — Skatinti šeimyninių vaikų darželių
veiklą.

5. — Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui
susirašinėti su bendraamžiais kituo
se kraštuose, kuriuose vietinė kalba 
yra skirtinga, tuomi panaudojant 
progą lavintis lietuvių kalboje.

6. — Puoselėti platinimą lietuviškų kny
gų, spaudos, plokštelių, švietimo 
priemonių ir tautinių gaminių.

7. — Organizuoti lietuvių kilmės tėvams
pokalbius su tikslu sustiprinti lietu
višką sąmoningumą.

8. — Laikyti visas švietimo priemones to
kiose vietose, kuriose švietimo me
džiaga bus prieinama ir naudojama 
švietimo tikslui tais atvejais, kai pa
sikeičia valdybos ar mokytojai.

— Ispaniškai kalbančių kraštų delega
tai prašo nedelsiant užbaigti ispanų 
—lietuvių kalbos žodyną.

t

3. - Suaktualini profesionalų ir moksli
ninkų žinynus ir tinkamai infor
muoti apie mokslo ir kūrybos sim
poziumus.

4. — Sudaryti sąrašus kituose kraštuose 
esančių lietuvių organizacijų ir lie
tuvių veikėjų, tam, kad vykstantie
ji į minėtus kraštus lietuviai galėtų 
minėtais sąrašais pasinaudoti.

POLITINIU REI KALU SEKCIJA

1.— Prašyti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir VLIKO, kad rastų būdų 
greitai ir nedelsiant pristatyti Pietų 
Amerikos lietuviams informacinę 
medžiagą, ypatingai tą, kuri liečia 
aktualius įvykius Lietuvoje, tam, 
kad būtų galima paveikti kraštų vy
riausybes ir viešąją opiniją.

Stengtis sueiti j artimesnius asmeniš
kus santykius su kraštų svarbesnių 
laikraščių korespondentais, tam, 
kad perjuos galima butų iškelti Lie
tuvos klausimą vietinėje spaudoje.

3. — Raginti kraštų bendruomenes jung
tinėmis jėgomis parengti informa- . 
cines brošiūras ispanų ir portugalų 
kalbomis.

4. —Skatinti Pietų Amerikos lietuvius
glaudžiai suartėti su okupuotos 
Lietuvos žmonėmis: raštu, siunti
niais ir apsilankymu, su tikslu stip
rinti Lietuvos gyventojų ryžtą ir 
tautinį atsparumą, neprarandant 
tautinės savigarbos ir patriotinių 
principų.

5. — Pagyvinti santykius su kiekvieno
krašto pabaltiečių organizacijomis; 
dietose kuriose tokių santykių nėra, 
juos užmegsti.

6. — Skatinti santykių išvystymą su kitų
tautinių mažumų organizacijomis.

7. — Kreiptis j Lietuvos Diplomatini Še
fą išreiškiant pageidavimą, kad Lie
tuvos diplomatinės tarnybos tęsti
numas būtų užtikrintas.

2.-

JAUNIMO SEKCIJA
ir meilės dabar, šiandien. 1Naudoti vietinę kalbą tam, kad su-

Todėl sveikinu visas buvusias, esančias pažindinti lietuviškai nekalbančiuo- 
ir būsimas mamas. Mamos, nuo jūsų pri- sius su lietuvių kultūra.
klauso visu tautu ateitis, nuo jūsų priklau- 2.— Stengtis įtraukti lietuviškai ne kai
šo ir musu kolonijos darbai, pasisekimai, bančius asmenis j bendrą lietuvių 
veikla. Daugiausia nuo jūsų, mielos mamos. veiklą.

I.-STOVYKLOS
Jaunimas supranta ir pabrėžia stovyk
lų naudingumą ugdant jaunimo sąmo
ningumą. Pietų Amerikos jaunimo at 
stovai sutaria, kad l-asis Pietų Ameri-

RYMANTĖ STEPONAITIS 1
TRADUTORA JURAMENTADA

L ITU ANO
Horário Comerciai: 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as 21 horas: 
R.Pedroso Alvarenga, 
505, - ap.57 TeL: 
852-0677, São Paulo

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
■— ------------------------------------------------ ADVOGADOS  ---------------- -------------------------------'

Inventário, Despejo, Desquits, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Conj. 9 • Foae: 37-8958
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kosLietuvių Jaunimo Suvažiavimas 
ir stovykla {vyks 1982 metais ir bus 
organizuojamas Brazilijos Lietuviu 
Jaunimo Sąjungos.

II. - VADOVU PARUOSIMAS
Yra prieita išvados, kad greta vietinių 
galimybių ir šaltinių panaudojimo va
dovų paruošimui, dar papildomai turi 
būti planuojama vadovus ir vadovavi
mui besiruošiančius jaunuolius siųsti 
j kitus Pietų Amerikos kraštus ir j 
Šiaurės Ameriką su tikslu tobulintis 
lietuvybės išlaikymo darbe.

III. - L! ETŲVIU JAUN 8MO SĄJUN - 
GOS SEKCIJŲ STEIGIMAS

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo at
stovai ragina Urugvajaus jaunimą, kad 
šis, norui, galimybėms ir reikalui esant, 
įsteigtų oficialią Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos šaką, kuri vadinsis 
Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjun-

- 9a-
IV. - KURSAI

Suvažiavę jaunimo atstovai pataria, 
kad Pietų Amerikos veikiantieji viene
tai, kurie pageidauja stovyklų vadovų, 
paramos (finansinės ar kitokios), bei 
jaunimo veiklos gairių, kreiptųsi tie
sioginiai j savo krašto Jaunimo Sąjun
gos Valdybą, kuri, gal negalėdama pa
dėti pati, galės perduoti minėtus pa
geidavimus atatinkamoms centrinėms 
organizacijoms, tuomi išvystant tvar 
kingą įvairių kraštų reikalavimų koor 
dinaciją, kuri padės teigiamai į formu
luotus pageidavimus atsakyti.

V - KULTŪRA
Jaunimas konstatuoja, kad įvairiuose 
kraštuose veikia kultūrinis lietuvių 
gyvenimas, tuomi džiaugiasi ir pabrė
žia atatinkamų kultūrinės veiklos prie
monių reikalingumą, kaip pav. paroc 
dos, skaidrės, konkursai, koncertai, 
tautosakos pažinimas, šokiai, dainos, 
muzika ir 1.1.

VI.- PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMO KOMITETAS (PALJK)

P A.L. Kongresas įvertina pirmosios 
komiteto valdybos darbą. Drauge svei
kina antros kadencijos naują valdybą, 
kuri veiks Brazilijoje.

Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas 
priima Pietų Amerikos Lietuvių Jau: 
nimo Komiteto (PALJK) statuto pa
keitimus, kurie tinkamai atsako į prak
tiškos komiteto veiklos reikalavimus ir

Vicente Vítor Banys Lida.

R.ua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res,: 274-1886

Chicagos miesto merė, Lietuvių Operos dvidešimtmečio proga, priėmė 
Operos žmonių delegaciją ir birželio mėnesio 13,, 14 ir 20 dienas, kai mū
sų Opera stato Lietuvos laisvės tema sukartą operą I LITUANI, paskelbė 
visame Chicagos mieste kaipo Lietuvių Operos dienomis savo piliečiams. 
Nuotraukoje iš kairės: Operos pirm. Vytautas Kadžius,vicepirm. Vaclovas 
Momkus, sol. Nerija Linkevičiūtė, sol. Algirdas Brazis, miesto merė Jane 
M. By me, Evelyna Oželienė, sol. Algis Grigas, sol. Margarita Momkienė, 
sol.Dana Stankaitytė,dirigentas Alvydas Vasaitis. Merė taip pat atvyks ir 
į mūsų operos spektaklį Marijos mokyklos salėje.

' ■■■«"'’V »f-mi 'Į*?. 1 ^■'■TUĮ'I' ....r—:.-LS—ępmaiinaaaaarpua» Ninirriinn-T» < rrnr»iMI> at—i «

įrodo komiteto gyvastingumą.
VII-LIETUVIU KALBA .

Jaunimo atstovai supranta lietuvių 
kalbos svarbą ir skatina Pietų Ameri
kos jaunimo organizacijas ieškoti bū
dų, pavieniui ar bendrai su vyresniųjų 
organizacijomis, plėsti ir puoselėti lie
tuvių kalbos dėstymo galimybes.

VIII.-SPAUDA .
Pietų Amerikos Lietuvių kongresas pri 
taria jaunimo pageidavimui įtraukti į 
Pietų Amerikos lietuvių spaudą vieti 
nio krašto kalba redaguojamus skyrius.

SVEIKINIMAI
- Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas 

sveikina brolius lietuvius kovojančius 
tėvynėje už Lietuvos laisvę.

— Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimas 
sveikina kovojantį Lietuvos jaunimą.

BŪSIMI SUVAŽIAVIMAI
1- Nutarta sekanti Pietų Amerikos Lie

tuvių Kongresą ruošti 1985 metais.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ"

Ruošimo pirmenybė paliekama Ve- 
nezueios lietuviams, tačiau galutina 
sekančio kongreso vieta ir data bus 
nustatyta 1983 ar 1984 metais, Pie
tų Amerikos organizacijų pirminin
kų suvažiavimo metu.

2.— Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas 
pritaria V-to Pasaulio Lietuvių Jau
nimo ir Pirmo Pietų Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Suvažiavimo projek
tams.

--------- ——a. '1_________ ........    - ■

A VIOLAÇÃO UjS DIREITOS HUMANOS 
m LITUÂNIA

- ŠiandĖen visi kraštai kalba apie žmogaus 
teises. O kas darosi Lietuvoje? Ar ten nepažei
džiamos žmogaus teisės? Todėl yra labai svar
bu įsigyti šią knygą ir pažinti tikrąją dabarti
nės Lietuvos padėtj. Tai 124 puslapiai doku
mentų, faktų ir įvykiu. Ši knyga parašyta vie
tos kalba. Supažindinkime ir musu kaimynus 
ir draugus su musų tautos padėtimi.

Kaina Cr 50.00

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo’

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças. 

Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Aiemão.
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São Paulo arkivyskupijos laikraštis persispausdino laiš
ku, kuris buvo pasiųstas visiems (294) Brazilijos vysku
pams, prašant pravesti vyskupijose MALDOS DIENĄ U2 
LIETUVĄ.

□ela Lituânia
A Lituânia é o único 

país totalmente católi
co na infausta União So- ; 
viética; por isso está su
jeito à mais terrível per
seguição.

Antes da 2.a Guerra 
Mundial, a LITUÂNIA 
(como a LETÔNIA e a 
ESTÔNIA) era uma re
pública independente, 
com 4.050.000 habitan
tes, na sua maioria ca- 

• tólicos, que frequenta
vam 1.202 entre igrejas 
e capelas, onde atua
vam 12 bispos, 1.646 pa
dres, 1.586 irmãos lei
gos e freiras.

Desde a ocupação mi
litar pela União Sovié
tica em 15 de junho de
1940 e sua “incorpora- < 
cão” à URSS em 194.1, 
o pais perdeu 1.103.000 
habitantes; entre eles, 
grande porcentagem do - . 
clero. Bispos e padres 
foram deportados e 
martirizados. Foi aboli- 4 
da a propriedade parti
cular. Seminários foram j 
ocupados pelos invaso
res; igrejas fechadas ou 
adaptadas a usos profa
nos. Em Vilnius, a capi
tal da Lituânia, a .anti
ga catedral, -o coração 
do povo católico íitua- 
no, foi transformada em 
galeria de arte e sala 
para concertos, e o tem
plo nacional de S. Casi- 
miro, padroeiro princi
pal da Lituânia, foi con
vertido em museu do' , 
ateísmo...

No dia de hoje, de
pois de 40 anos de “li- į

Semana de 22 a 28 de maio de 1981O /AO PAULO

Crucifixo mutilado
símbolo da Lituania Católica desde 1940

bertação”, Dom Julijo
nas Steponavičius, Ad
ministrador Apostólico 
de Vilnius (o provável 
cardeal “in pectore”), 
há 20 anos está em exí
lio, sem uma imputação 
oficial ou um processo; 
assim também os outros 
bispos estão impedidos 
do pastoreio espiritual; 
é tolerado um único se
minário eclesiástico, pa
ra toda a Lituânia; é 
proibido o ensino reli
gioso às crianças: con-

àtrolada a frequência 
igreja, em particular 
dos jovens; impedida 
qualquer publicação re
ligiosa ...

A Igreja, praticamen
te, condenada à morte.

O Cristo, porém, na 
Lituânia está vivo. E vi
ve com a sua Igreja... 
nas catacumbas.

Carentes de toda es
trutura política e reli
giosa normal, os litua
nos procuram organi- 
zar-se nos limites do 
possível:

m n u i————ra—a—a*c—<il—!■■■ iTT^ü

AUDIOVISUAL ]
A LITUANODO IDIOMA LITUANO

POR CORRESFONOėNČIA
Facilidade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes 

Para maiores informações
('aixa Postal 1421 ■
(1100(1 Suo Paulo. SP 011(1 273-0338

Rua Juaündibu, 28 
03124 Sao Pu&bo SP

I. Na Pátria:
— com uma resistên

cia civil e nacional * 
passiva;

— uma igreja viva, ofi
cial e catacumba!; .

II. No «xteripr: espa
lhados pelo mundo -afo
ra: .. ; ’ ■
— sçcio-pólítico-cülttiTal-' 

mente estão/ organi
zados em uma CO ! 
MUNIDADE LÍTUA- ! 
NA MUNDIAL, que

confedera as Comuni
dades lituanas atuantes 
em cada país;
— religiosamente estão 

organizados
:em paróquias pes

soais. lituanas em diver
sos países

:numa UNIÃO MUN
DIAL DO CLERO LI
TUANO

:numa UNIÃO MUN
DIAL DOS CATÓLICOS 
LITUANOS e outras ra
mificações tais como 
Aliança das Senhoras 
Católicas Lituanas, 
Aliança dos Estudantes 
Católicos Lituanos...), 
sediados em diferentes 
partes do mundo livre.
— os jovens estão or

ganizados n u m a 
ALIANÇA MUN
DIAL DA JUVEN
TUDE LITUANA.

. Os lituanos no exte
rior têm seus órgãos de 
comunicação social (jor- 

> nais, revistas, boletins
— o que não podem ter 
em Pátria); organizam 
periodicamente congres
sos, dias de cultura, de 
danças folclóricas, e ou
tras manifestações de 
âmbito mundial .

Um Comitê Supremo 
de Libertação da Lituâ
nia (VLIK), com sede 
em Washington, dirige 
o movimento diplomáti- 
co-político lituano.

Os católicos lituanos, 
na sua Pátria e no ex- 

_terior, necessitam. > de 

apoio moral do mundo | 
católico livre.

Para tanto sentimo- 
nos na obrigação, em 
consciência, dirigir aos 
Srs. Bispos do Brasil um 
humilde e ardente pedi
do, para que em todas 
as dioceses do Brasil se
ja dedicado um DIA DE 
ORAÇÕES PELA LI
TUÂNIA: para que Deus 
ajude os católicos litua- 
nos, especialmente a ju
ventude, para que não 
perca a fé, para que 
permaneça heroicamen
te fiel a Cristo e à Igre
ja Católica e brevemen
te alcance a liberdade 
conculcada de sua Pá
tria. (Sugestão: o dia 14 
de j unha em que o povo 
lituano lamenta seu de
cretado extermínio e 
lembra os seus 40 anos 
de ininterrupta perse
guição político-religiosa 
e relativa resistência).

Os lituanos são muito 
agradecidos aos Bispos 
da Alemanha que cele
bram o Dia da Lituânia 
na catedral de Koeln, 
aos Bispos do Canadá 
que fizeram a mesma 
coisa na catedral de To
ronto, aos Bispos dos 

' EUA que acolheram o 
! pedido de celebrar este 

dia nas respectivas dio- 
! ceses... !

Temos certeza de que 
■ os Srs. Bispos do Brasil 

com o povo católico 
' brasileiro não esquece

rão seus irmãos litua
nos. E desde já encare- 
cidamente agradecemos.

São Paulo, 30 de mar
ço de 1981

Pe. Pranas — Fran
cisco Gavėnas, SDB

Presidente da União 
do Clero Lituano na i 
America Latina

João Tatarunas
Presidente da Comu

nidade Lituano Brasi
leira

5



NR. 22 (1709) 1981 VI.4

Brangiam Dėdei

nuoširdumas, vaišingumas, o ypatingai 
gilus patriotizmas bei meilė viskam kas 
lietuviška. O tą tautinę dvasią jie gražiai 
perdavė savo sūnums, marčioms ir anū
kams, kurie dažnai lanke senelius, nešda 
mi jiems džiaugsmą ir paguodą.

Bet metai slinko ir slėgė Stasio pečius 
pavargo širdis ir ėmė rimtai streikuoti,o 
pagaliau — ir visai sustojo... Paskutiniai 
jo žodžiai buvo: „Kokie rūpestingi vai
kai... kokios geros marčios... kokie gra
žūs anūkai..."

A.a. Stasys Remenčius paliko giliame 
nuliūdime žmoną Mariją, sūnus — Graž- 
yydj ir Henriką, marčias — Ivoną ir Gra
žiną ir 6 anūkus:Mildą, Nidą, Audrą, 
Aleksą Reginą ir Laimutę. Lietuvoje li-

PAULO MIKŠĖNAS USP universiteto 
sociologijos mokslu studentas, nuo siu 
metu balandžio mėn. pirmos dienos, per 
Lietuviu Sąjungą,pradėjo gauti nuolatinę 
mokslui tęsti stipendiją Cr.4.000,00 (ke
turis tūkstančius) kruzeiru mėnesiui.Sti 
pendjją skyria Sąjungos-Alianęa narys 
kuris prašė jo pavardės neskelbti. Apie 
šią stipendiją buvo spaudoje rašyta bent 
keletą kartu ir norintieji ja pasinaudoti 
atsilieptu j Sąjungą. Bet, deja, keletą "mė
nesiu bėgyje, teatsirado vienas studentas, 
kuriam ir buvo atiduota visa teikiamoji 
šalpa mokslui.

mirus. -:-
Tetą Mariją Remenčienę, pusbrolius Gražvydą ir Henriką bei ju seimas giliaus liude 

šio valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
Aleksas Vinlsnaitis ir visa giminė

MŪSŲ L IĘT U VA

A, A. STASYS REMENČIUS

Gegužės mėn. 25 d. Sanpaulyje mirė 
Stasys Remenčius, sulaukęs 78 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje — Raudonėje, Rasei
nių apskr. Mokėsi Kaune — baigė "Auš
ros" gimnaziją, paskui studijavo teisę. 
Dirbo Užsienio Reikalu Ministerijoje,Lie
tuvos Pasiuntinybėje Maskvoje (1930 — 
1932 m.) ir Lietuvos Konsulate Sanpau
lyje ėjo sekretoriaus pareigas nuo 1936 
iki 1940 metų. Dalyvavo lietuviškoj veik
loj, kurj laiką mokytojavo Lituanistinėj 
mokykloj ir visuomet rėmė lietuvybės 
reikalus. x

Ilgą laiką gyveno Sanpaulio miesto 
centre — Praça Carlos Gomes kur dažnai 
rinkdavosi tiek senieji tiek naujieji atei
viai asmeniniu ir tautiniu reikalu svarsty
mui.

Kartu su žmona Marija išaugino, išmo
kino ir lietuviškoje dvasioje išauklėjo du 
sūnus, kurie vėliau abu vedė lietuvaites.

Maždaug prieš 10 metu Stasys ir Ma
rija Remenčiai persikėlė gyventi j Gvaru- 
žą ir atidarė „pensão Europa", kuriame 
ypač buvo laukiami ir maloniai priima
mi lietuviai iš'Sanpaulio nuvykę ar sve
čiai iš užsienio. Visus žavėjo šeimininku

< Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mam das 8áX) às 12 h. 
das 1400 às 18300 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 • B. do Limão 

iko sesuo Marijona. Broliai Antanas ir A- 
■ leksandras jau seniau mirę. Sanpaulyje 
gyvena Marijonos sūnus Aleksas Vinkš- 
naitis su šeima.

Stasys Remenčius buvo palaidotas 
gražiose Gethsêmani kapinėse. Religi- 

-nes apeigas atliko Vila Zelinos klebonas 
kun. Juozas Šeškevičius.

Remenčip šeima Sanpaulio lietuviu 
tarpe buvo visuomet gerbiama ir turėjo 
daug bičiuliu- Todėl ir j laidotuves, o y- 
pač j 7-os dienos šv. mišias už a.a. Sta
sio vėlę Vila Zelinos lietuviu bažnyčioje 
susirinko didelis būrys artimųjų-

Ilsėkis ramiai, darbštus Lietuvos sū
nau, po visu darbų ramiai užbaigęs savo 
gyvenimo odisėją.

Koresp.

Balandžio 11 d. Suzanoj mirė JULI
JUS PUŠKUS, Varėnietis sulaukęs 78
metus. Atvyko Brazilijon 1929 m. ir gy- ras
veno Lapoj. Dirbo prie statybos. Liko KAMINSKAS Aleksandras 
žmona Cecilija, sūnus Vaitiekus su žmo- KIAUŠAS Vitas Dr.
na ir 7 vaikai bei duktė Kristina su vyru KIZELIS Vilius 
ir 3 vaikais. ŽVINGILA Justinas

Palaidotas Suzano kapinėse.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, ete. COMERCIAL: Falência, CoOrwsça. etc.
TRIBUTÁRIA: Impost» Rtenda, I CM, IPI

Rua de 212-4° ancLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 7

Horário das 9<M) às 11 00 e das 14:00 às í 8áW

Rua Campos Novos» 590 - V. Zehua - Horário das 19300 às 21 £0

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ALFONSAS PUPELES gegužės 27 die
ną, iš Congonhas aerouosto išskrido Eu 
ropon. Keliauninką išlydėti atvyko gimi 
nės, Marytė ir Aleksandras Bumbliai, A. 
Boguslauskas, Kazys Paukštys su žmona 
ir keli kiti bičiuliai. Alfonsas Pupelis ža
da taip pat paviešėti Lietuvoje kelis mė
nesius.

LIDIJA ir ALGIRDAS ID1KAI apie 
metus laiko išgyvenę Siaurės Amerikoje 
ir pasiviešėję pas savo dukras ir žentus,ko 
vo mėn. pabaigoje grįžo "namo" Brazil i 
j on.

UŽSIMOKĖJO ML
(

KORSAKOVAS Helena
DANILIENÉ Antanina
GALVÃO Joteikaitė Julia
STANKŪNIENĖ Marija
GAVĖNAS Juozas
VIDMANTAS Elena
AMBRAZEVIČIUS Kazimie-

Cr.450,00 
750,00 

1.500,00 
750,00 

1.600,00 
1.000 00

1.000,00
800,00 

2.500,00
800,00 

1.000,00
® Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 

ir lietuviška spauda
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SVEČIAI IS JAV

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUSMOTINOS DIENA V. ANASTACIO
'A. >’.:

m

s

Marija ir Antanas Rudžiai

Gegužės 31 į São Paulo atskrido, p.
Marija Rudienė, BALFo (Bendro Ameri
kos Lietuviu Fondo) pirmininkė, su savo 
vyru inž. Antanu Rudžiu, kuris, tarp ki
ta ko, yra ir JAV Rotary Club delegatas.

Tarptautinį Rotary Club São Paule su
važiavimą, kuriame dalyvauja 100 vals
tybių atstovai, iškilmingai atidarė pats 
Brazilijos Respublikos prezidentas.

" Ponai Rudžiai pasinaudojo proga susi
tikti su São Paulo lietuviais. Apsilankė ir 
ML redakcijoj.

NAUJA KRIKŠČIONĖ

Gegužės 31 d. iš Guarujos atvyko An-' 
tanas Eugenijus ir Sonia Maria Besso Ma
jai pakrikštyti šv. Kazimiero koplyčioj 
antr-ą savo dukrelę, Mariją Lūžią. Kūmai 
buvo Julius ir Vanda Stankevičiai.

Geriausi linkėjimai naujai krikščionei 
ir laimingiems Tėveliams.

A+A
JADVYGAI BAIRASNEVICIOTEI-MAZIETIENEI, 

r

Brolienei, Motinai mirus, reiškia gilią užuojautą garbės nariui Jorge 
Garško ir valdybos narei Pranciškai Garško, o taip pat mirusios duk
roms, sūnui, žentams, anūkams ir giminėms.

.Lietuviu Sąjungos-Aliança
Valdyba

Kiekvieną paskutinį mėnesio sekma
dienį, Dr. Jono Basanavičiaus mokyklos 
rūmuose būna lietuviškos pamaldos. Šį 
kartą pamaldos buvo už motinas, o taip 
pat norėta prisiminti visus, kurie statė, 
palaikė ir užlaikė tą mokyklą. Buvo la
bai gražiai sugiedotos tradicinės mišių 
giesmės. P. Alt. D. Petraitis ir kapii.Juo- 
zas Ciuvinskas atliko mišių skaitymus,o 
ponia Adelė Žarkauskienė tikinčiųjų mal
das. Kun. P. Rukšys pasakė Šeštiniu pro
gai pritaikytą pamokslą, o p. Alf. Petrai
tis pravedė Motinos Dienos paminėjimą. 
Žmonių buvo labai daug, bet feižuados 
užteko visiems. Daugiau apie šventą bus 
parašyta vėliau.

MUSU TAUTIETIS ATSAKINGOJ 
VIETOJ

Nelsonas Ambrozevičius, Albinos ir Ka
zimiero Ambrozevičių sūnus, Brazilijos 
Švietimo ir Kultūros ministerijos pareigū
nas, FENAM E vadovybės buvo paskirtas j 
valdišką komisiją, kurios tikslas yra ištirti 
veikimą įvairiu organu, dirbančiu mokiniu 
globai. Numatyta, kad keli iš šių organu 
bus panaikinti, o išliks ir iškils FENAME, 
fundacija, kuri suims savyje visas funkci
jas mokiniu asistencijos srity. (Sąjunga-A- 
lianęa, nr 19).

Jonas Gerulaitis iš Agua Fria, Tucuru 
vi (São Paulo) ir Antonina Saurusaitiené 
iš São Cristóvão (Rio de Janeiro), abu 
antrame savo gyvenimo pavasary, apsis
prendė nebepasilikti našlystėj — ir sumai
nė aukso žiedus.

Religinis vedybų aktas, su kun. Petro 
Urbaičio paslauga, įvyko Jono namuose 
1981 m. gegužės 23 dieną.

Jonui liudininkais buvo Vilhelmas Ki- 
zeiis ir Antanas Dutkus, o Antoninai — 
Anielė Dutkuvienė ir Stasė Kizęlienė.

Iškilmėse dalyvavo gražus skaičius gi
miniu bei bičiuliu iš São Paulo ir iš Rio.

Naujai lietuviškai šeimai geriausios 
sėkmės ir gausios Viešpaties palaimos.

GAVĖNU MŪS

Sekmadienį, gegužės 31-mą, šv. Kazi
miero parapijos patalpose susirinko Ga- . 
venai ir kaimynai, daugiausia iš Casa Ver
des, ir Mišiose prisiminė Lietuvoj miru
sius tėvus — Antaną ir Kotryną Gavėnus, 
São Paule mirusį brolį Kostą Gavėną bei 
kitus gimines, iškeliavusius į Amžinybę. 
Mišias atlaikė kun. Pranas, o muzika ir 
giesmėm pasirūpino Juozas Gavėnas.

Parapijos salėj vyko šeimyniškos vai
šės su praėjusiu laiku prisiminimu.

A P O VYRU BROLIJOS 40 METU JUBILIEJAUS
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BIRŽELIO 7 D. 12 VAL. JAUNIMO NAMUOSE V. ZELINOJ.

BILIETUS GALIMA GAUTI KLEBONIJOSE IR PAS BROLIJOS NARIUS,
ARBA UŽSISAKYTI TELEFONU PAS
K. RINKEVIČIŲ: 215-7652, J. MAKUŠEVIČIU: 272-2450 ir A. RUDĮ: 216.7880.

PRIE DURŲ BILIETAI NEBUS PARDUODAMI. ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJOS
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KULTŪRINĖS PARODOS REIKALU

Kaip ir kitais metais, lietuviai, kartu 
su latviais ir estais ir kitomis tautomis, 
dalyvauja Imigrantų Kultūrinėje parodo
je. Šiais metais, kaip ir praeitais, parodą 
globojai Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė. Ši paroda jau yra vienuolikta, kurias 
man teko organizuoti ir prisiimti visa at 
sakomybė ypač už paskolintus ekspona
tus, taip pat ir už susidariusias išlaidas.

Šiais metais, dėl ligos, kreipiausi j Li 
teratūros Būrelį, prašydamas perimti pa
rodos ruošimą. į tai maloniai atsiliepė Li
teratūros Būrelio dabartinė pirmininkė 
ponia Janina Valavičienė. Be abejo, ir aš 
prisidėsiu, kiek galėsiu, kad su nauja va
dovybe paroda pasirodytų dar iškilmin
giau, nes ponia Janina Valavičienė yra 
menininkė ir puiki organizatorė.

Šių metų parodos laiku pasirodys ir 
dvi jaunuolės panelės: Marcia Pavilionis 
ir Prescila Gerkov, kurios atstovaus mū
sų kolonijos lietuvaites ir konkuruos dėl 
grožio karalaitės titulo.

Parodoje dalyvauja apie 30 tautų. Pa
roda atidaroma 5 birželio 20 vai. Tą va
landą prasideda ir oficialus pasirodymas 
visų dalyvaujančių tautų mergaičių, kon
kuruojančių už gražuolės titulą.

Parodos uždarymas įvyks birželio 14 
d. 20 valandą. Tuo pat metu įvyks ir ka
ralaitės karūnavimas ir po to parodos už-

§ l i t | Rn Xpa*'r>Trfft>yic^ s įta m y n W fa Jiff

Dalis 1978 m. Kultūrines Parodos lietuviškų eksponatu.
Nuotr. P. Ruksio

ŠVENTĖ V. ANASTASMQJ

Motinos diena buvo paminėta paskuti
nį sykį Vila Anastasijoj.

Salė buvo pilnutėlė Mišioms; o kai pra
sidėjo pietūs, visi pavalgė gardžiai paga
mintos "feižoados — pupienės".

Buvo garsiais plojimais palydėta pasku
tinė p. Petro Žarkausko kalba. Daug kas 
net su ašaromis, kad tiek daug čia gyve
nančių lietuvių turi įteikti mokyklą ir sa
lę Sąjungai.

Bet aš visų lietuvių vardu prašau Pir-

pat ir kitų paveikslų dalis bus vėliau per
duota kolonijos muziejui.

Paroda bus atidaryta kiekvieną dieną 
nuo 15 iki 22 valandos, "Biena!" patalpo
se, 2-me aukšte. įėjimas iš šono, nuo "De- 
tran" pusės pasikeliant per tiltą.

Tad kviečiami visi atsilankyti j šią paro
dą, nes visų yra pareiga pagerbti savo atsi
lankymu ir prisidėti bet kokiu būdu prie 
šio kultūrinio įvykio pasisekimo. Tai mū
sų kolonijos ir mūsų Tautos iškilmingas 
pasirodymas ir dalyvavimas lygiomis teisė
mis su visomis pasaulio laisvomis tautomis,mininko, p. A. Bumblio ir jo žmonių ne- 
pievesuojant kartu su kitų tautų ir mū-

darymas.
Parodoje, kiekvienos tautos skyriuje, 

bus parduodama įvairūs tautiniai suveni- 
rai atminčiai, kurie gali būti, panaudoti ir 
dovanoms įvairiausiom progom; be to, 
kiekvienas pirkdamas bet kokią dovanėlę, 
prisideda prie padengimo išlaidų parodos 
įrengimui. Tad visų lietuvių pareiga atsi
lankyti į šią parodą, parodant savo solida
rumą šiam lietuviškam kultūriniam įvy
kiui mūsų kolonijos gyvenime.

Kaip visuomet, taip ir šiais metais, tarp 
kitų meno dalykų matysime ir mūsų jau 
gerai pažįstamo menininko paišytojo inž. 
Kazio Audenio paveikslus. Ypač paminė
tinas vienas paveikslas, kuris vaizduoja 
birželio 14 ištrėmimus, nes šiais metais su
kanka 40 metų nuo to žiauriausio ir begė
diškiausio mūsų Tautos naikinimo, ištre
miant šimtus tūkstančių j tolimo Sibiro 
kapinynus.

Inž. Kazys Audenis yra labai sunegala
vęs sveikatoje ir šiais metais negalės daly
vauti asmeniniai parodoje. Aš buvau nuvy
kęs asmeniniai jį aplankyti ir padėkoti už 
paveikslus, kuriuos jis atsiunčia j parodą
kiekvienais metais ir juos padovanoja orga
nizacijoms, parapijoms ar pavieniams ko
lonijos veikėjams. Šioje parodoje jau yra 
pora paveikslų, kurie yra paties autoriaus 
paskirti organizuojamam muziejui. Apart 
paveikslų, inž Kazys Audenis padovanojo 
muziejui dvi labai vertingas knygas. Taip

leisti mirti lietuvybei, ir mes visos ir visi
sų tautinei Trispalvei — geltonai, žaliai 
ir raudonai vėliavai.

Kapit. J. Čiuvinskas

iš tos apylinkės būsim jums dėkingi. Ir 
tegul Dievas jums padeda šiame darbe 
Lietuvos garbei.

Dalyvė

J UNHO

Visos Brazilijos vyskupai gavo iš CNBB oficialų laišką, kuriuo prašomi 
savo vyskupijose pravesti MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ.

Nepalikim tačiau vien tik kitiems melstis už bedievių persekiojamą mu
sų Lietuvą. Melskimės ir mes, lietuviai, ypač gi birželio 14 dieną.

Taigi, birželio 14 dieną, 10,30 vai.:

Šia Kardinolas laikys Mišias už Lietuvą ir kalbės apie Lietuvą.
Parodykim pasauliui, kad LIETUVA — GYVA.
Pasakykim pasauliui, ko LIETUVA REIKALAUJA.
Taigi visi: choristai — jaunimas — vyrai — moterys — vaikai, kas gali su 

tautiniais rūbais; lietuviai ir lietuvių bičiuliai —
visi j Praça da Sé ir São Paulo katedrą.
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