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Brazilijos Vyskupu Konferencija pasiuntė visiems vysku
pams pakvietimą savo vyskupijose pravesti Maldos Dieną už
Lietuvą; radijas, televizija ir net didžioji spauda skelbė ir išgar
sino ""Lietuvos Dieną" bei "Pabaltijo kraštų gedulo dieną" ir
'"Lietuviu protestą". Todėl daugely Brazilijos bažnyčių birže
lio 14 buvo plačiai kalbama ir pravedamos pamaldos už Lietu
vą. Stengsimės surinkti visą medžiagą ir ją panaudoti.
São Paulo arkivyskupijos laikraštis prieš dvi savaites paskel
bė "Maldos Dieną už Lietuvą". Sekmadienį, birželio 14, São
Paulo katedroj pats arkivyskupas, kard. Dom Paulo Evaristo
Arns, laikė iškilmingas Mišias už Lietuvą.
f

Katedra buvo pilna tikinčiųjų- Daug lietuviu, ypač jaunimo,
su tautiniais rūbais. Tradicines lietuvių Mišių giesmes giedojo
jungtinis LKB-nės ir Volungės choras kartu su bažnyčia. Daly
vavo ne tik kaimyninių latvių ir estų kolonijų atstovai, o ir ar
mėnų, ukrainiečių, kroatu, rumunu, vengru, slovėnu, kinu, ko
rėjiečiu, čekų, slovakų, lenkų. Kai kurie atstovavo ir plates
nėm organizacijom, kaip Pasaulinei Antikomunistinei Lygai
(prof. B. Bylinski, ukrainietis), Rumunų laisvinimo Frontui
(Alexandre Silistreanu, rumunas), Kultūrinei Jackson de Fi
gueiredo Draugijai (dr. Dario Alves, brazilas), São Paulo Spau
dos Bendrovei (dr. Paulo Žing), Japonų Kultūros Brazilijoj
Draugijos generalinis sekretorius (Hiroshi Banno). Valdžiai at
stovavo deputatas dr. Aivaro Alfredo Fraga Moreira.
São Paulo arkivyskupo žodį kai kas pavadino istoriniu do
kumentu. Kardinolas kalbėjo apie ""žmogaus teisių šauksmą
Lietuvoj" ir pabrėžė tris pagrindinius punktus: svarbą tikėji
mo, ""kurio jokia žemiška jėga negali užslopinti"" ir kuris ""turi
augti ir klestėti kaip medis. Šie 40 tylos metų šiuo momentu
prisistato kaip šauksmas, kad būtu atvertos durys ir kad tauta
galėtų laisvai pasireikšti""; pabrėžė troškimą vienybės, nes ""tau
ta tik tuomet auga, kai turi bendrus tikslus, siekiamus laisvės
ir atsakomybės klimate"'; ir, galop, iškėlė viltį, "nepakeičiamą
kuo nors kitu atskiro žmogaus gyvenime, o dar labiau bendruo
menės gyvenime; viltį, kuri auga, kiekvieną kartą kai su meile
ištariam žodį "tėvynė", ir kuri lietuviuose auga ir reiškiasi jau
40 metų".

Ši nuotrauka su pamaldų už Lietuvą aprašymu buvo FOLHA
DA TARDE pirmadienio laidoje. Straipsnis perspausdintas 4 psl

ir atsiprašymą už Lietuvoj išniekintas šventoves, chorui ir baž
nyčiai giedant "Marija, Marija".

Po pamaldų, tvarkingoj eisenoj lietuviu grupė su plakatu ir
gėlių vainiku nužygiavo j Pátio do Colégio, São Paulo miesto
lopšį. Cia, sugiedojus Brazilijos ir Lietuvos Tautos Himną, bu
vo padėtas gėlių vainikas su užrašu: "Lietuvių kolonija São Pau
Aukojimo metu, be hostijų ir taurės eucharistinei aukai, ku lo miesto kūrėjams — 1981 m. birželio 14 d., minint Lietuvos
riuos nešė BLB nes pirmininkas, p. J. Tatarūnas, su žmona, bu tautžudystės 40-metį". O plakatas skelbė: "Laisvės Lietuvai.
vo pristatytos ir kitos simbolinės atnašos, reiškiančios lietuvių Birželio 14, Maldos Diena už Lietuvą".
BLB-nės valdybos p-kas, p. Jonas Tatarūnas, savo trumpoj
tautos kančią, viltį, pastangas, ryžtą.
kalboj priminęs musu tautos tragediją ir priešo brutalumą, kėlė
Kardinolui dar buvo įteiktas ir pergamentas su padėka.
viltį kad, laisvom pasaulio tautom padedant, Lietuva atgaus lai
Po komunijos mažyčių atstovai nunešė gėlių puokštę prie
p r
vgjr nepriklausomybę.
Marijos statulos, kaip padėką už Josios apsireiš WtMTOonaliné
M.Mažvydo biblioteka
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NAUJAS TV BOKŠTAS

Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio Cr$ 750,00

Atskiro nume no kaina Cr$ 15,00

Frentftoerata paprastu paštu į užsienį 25 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 Dol.

Į P. Ameriką oro paštu: 32 Dol

GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$ 3.000,oo

Vieno Numeno GARBĖS LEIDĖJAS C r. 1.500.00

Į tolimus kraštus 50 Dot

Užuojautoj Sveikinimai ir Skelbimai (Anundos) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr.S 75,00
Už skelbimu kalbą ir turinį, Redakcija neatsako

Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant

Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.

Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas

vardu.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr, 45
KRATOS 3 R TARDYMAI

Vilniaus priemiestyje, Karolinišlkėse,
baigiamas statyti didžiausias respubliko
je radio ir televizijos perdavimo centras.
Naujas bokštas yra 326,47 m. aukščio.
Bokšto viršūnėje yra sumontuotas TV an
tenos. Anksčiau TV programos negalėjo
matyti visi. Vilniaus miesto gyventojai.
Dabar veikimo radiusas bus žymiai dides
nis.
Iš šios stoties bus transliuojamos ir ult• ra trumpų bangų radijo programos.
SAVITARNA PAPLŪDIMYJE

■Kam neteko girdėti anekdoto apie pa
plūdimyje iškabintą skelbimą: „Skęstan
čiųjų gelbėjimas — jų pačių reikalas“. At
kirtis šiam anekdotui — didžiulės lėšos,
kurias valstybė skiria saugumui vande
nyse užtikrinti. Antai ir Šiauliuose ties
miesto vandens telkiniu įsteigta skęstan
čiųjų gelbėjimo stotis. Yra stotyje reika
lingas inventorius, yra nemažai darbuoto
jų ir jų viršininkas V. Bitinas, pavaldus
miesto komunalinio ūkio valdybai.
Visikas yra, deja. Yra ir spyna ant sto
ties durų. Veltui pavojaus atveju skam
bintumėte išreklamuotu telefonu 2-66-33.
Niekas neatsilieps. Mat Šiauliuose įvesta
žymiai tobulesnė gelbėjimo forma: oskęsk
be kančių!“ Tik įdomu, už ką valstybė mo
:ka atlyginimus keliolikai darbuotojų?

nuolat įžeidinėjo KERŠIŪTĘ, tyčioda
1980 m. gegužės mėn. tardymui j Vil masis iš jos asmeniško gyvenimo.
Savo pareiškime Danutė reikalavo,
niaus KGB buvo iškviestas Krosnos kle
kad LTSR Prokuratūra patrauktų atsa
bonas kun. Vladas BOBINAS, pasirašęs
komybėn ją sumušusį milicininką ir šio
45 Pabaltiečiu memorandumą dėl Molo
nusikaltimo bendrininkus — KGB tardy
tovo-Ribentropo pakto padarių likvida
toją MARCINKEVIČIŲ ir milicijos mjr.
vimo. Tardytojas MARKEVIČIUS teigė,
kad kunigas šio pakto originalo nematęs, ŠEMELIOVĄ, panaikintų Spalio rajono
todėl neturėjęs teisės memorandumą pa Liaudies teismo sprendimą ir padėtų su
sirašyti. Čekistas stengėsi kunigą įtikinti, sigrąžinti kratos metu paimtus O. Mila
kad ateityje nepasirašinėtu panašių doku šiaus kūrinius.
mentų.
Š.m. birželio 3 d. į Vilniaus KGB bu
1980 m. gegužės mėn. į Vilniaus KGB vo iškviesta Televizijos ir radijo komite
S. Vytenis
buvo iškviestas Reškutėnų parapijos kle to darbuotoja Janina BAGDONIENÉ.
(V.L.)
Tardytojas PILE LIS priekaištavo, kam
bonas kun. Napaleonas NORKŪNAS.
Tardytojas PILELIS apklausinėjo, ar ku BAGDONIENĖ pasirašiusi po kolektyvi
ŠEŠTADIENIO TALKA
niu raštu, kuriuo prašoma paleisti j lais
nigas pasirašęs 45 Pabaltiečių memoran
vę Antaną TERLECKĄ ir kitus jo ben
Balandžio 18 d. visoje Sov. Sąjungoje
dumą. Tardomasis paaiškino, kad jo ne
draminčius. Tardytojas reikalavo išduo -žmonės dirbo „šeštadienio talkoje“. 134
pasirašė, o jo pavardė po minėtu memo
milijonai žmonių dirbo veltui, nes tai buti, kas jai pateikęs raštą pasirašyti.
randumu figūruojanti tik per klaidą (iš
- vo V. Lenino gimimo lll-toslos metinės
1980 m. liepos mėn. 24 d. Prienų
tikrųjų kun. NORKŪNAS memorandu
Vien pramonės įmonės per tą dieną paga
miesto Valstybinio saugumo būstinėje
mo nebuvo pasirašęs, — Red. pastaba).
mino valstybei gaminių už 880 milijonų
buvo
tardomas
Povilo
BUŽO
sūnus
RAI

Tardytojas PILELIS tvirtino, kad
rublių.
MONDAS.
Tardė
iš
Vilniaus
atvykęs
vyr.
'.'LKB Kroniką" leidžiąs kun. Sigitas
i
Veltui turėjo dirbti ir Lietuvos gyvenSaugumo komiteto tardytojas DAUGA- ■ tojai.
TAMKEVIČIUS, o jam medžiagą iš Vil
LAS. Raimondas buvo klausinėjamas,
niaus vyskupijos pristatę kunigai: Kazi
kas lankydavosi namuose, ar tėvas ne
mieras ŽEMĖNAS, Algimantas KEINA
duodavęs skaityti "LKB Kronikos",
ir Bronius LAURINAVIČIUS?
KAITĘ ir NAVICKAITE. BUZIENÉ pa
"Aušros" ir kitų leidinių; gal Raimondas
1980 m. liepos 22 d. vilnietė Danutė
pažįstąs A. JANULĮ, O. VITKAUSKAI aiškino, kad minėtų asmenų nepažįstan
KERŠIŪTĖ kreipėsi j LTSR Prokuratū
ti ir apie vyro veiklą nieko nežinanti.
TĘ, G. NAVICKAITĘ ir kt.; ką žinąs aDAUGALAS gąsdino, kad valdžia galinti
rą, skųsdamosi dėl neteisėtų saugumiečiu
pie pogrindžio veiklą Lietuvoje ir pan.
BUŽUS iškelti iš nuosavo namo į valdiš
veiksmų.
Raimondas tvirtino, kad apie leidinius ir
Š.m. birželio 24 d. D. KERŠIŪTĖ bu
ką butą ir kad Povilas BUZAS padaręs
asmenis nieko nežinąs.
vo tardoma Vilniaus KGB būstinėje. Če
l-abai didelį nusikaltimą, todėl gausiąs
Tardytojo
DAUGALO
nuomone,
Po

kistas J. MARCINKEVIČIUS norėjo pa^
daug metų kalėti.
vilo
BUŽO
nusikaltimas
nesąs
didelis,
ir
imti tardomosios pirštų antspaudus, bet
1980 m. liepos 23 d. į Prienų KGB
jei viską nuoširdžiai prisipažintų, baus
ši nesutiko. Iškviesti milicininkai KERpas tardytoją DAUGALĄ buvo iškvies
mė butų sušvelninta. Tardytojas siūlė
ŠIUTĘ nuvežė j Spalio rajono milicijos
tas Povilo BUŽO brolis KAZIMIERAS,
skyrių, kur vienas milicininkas saugumie Raimondui pasikalbėti su tėvu ir papra
sesuo Anelė BUZAITÉ ir Pranas BUZAS
čio MARCINKEVIČIAUS ir milicijos ma šyti, jog šis viską prisipažintų.
Jie buvo tardomi ir kamantinėjami, no
joro G. ŠEMELIOVO akivaizdoje ją su
1980 m. liepos 24 d. tardytojas DAUrint sužinoti, ar Povilas BUZAS nedavęs
mušė. Sekančią dieną Spalio rajono liau GALAS apklausinėjo Povilo BUŽO žmo
dies teismas nuteisė Danutę KERŠI ŪTĘ ną Oną BUZIENĘ. Tardytojas labai no skaityti pogrindžio leidinių, su kuo jis
draugavęs, ar tardomieji nepažinoję JA
15 parų "už chuliganizmą" — buk tai ji
rėjo išgauti, kas lankydavosi pas BUŽUS,
NULIO ir kt.
sukėlusi Saugumo komitete skandalą,
kas išnešdavo pagamintą pogrindžio
Liepos 22 d. panašiai buvo apklausta
keikusi necenzūriniais žodžiais ir t.t. Iš
spaudą; klausinėjo apie kun. GRAŽULI,
tikrųjų saugumietis MARCINKEVIČIUS SUSLAVIČIŪTĘ, JANULĮ, VITKAUS- Ona KATILIENĖ.
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Mindaugo D-jios Auksinė Sukaktis
Šių metų balandžio 25 d. vakare
Mindaugo Draugija labai iškilmingai
paminėjo savo gyvavimo 50 metų su
kakti. Abi salės buvo pilnos žmonių,
dalyvaujant Berisso lietuviams, o taip
pat svečiams iš Buenos Aires.
Plati ir įvairi programa prasidėjo
vėliavų įnešimu ir sugiedant abu him
nus Pažymėtina, kad programos ve
dėjai buvo mindaugiečiai jaunuoliai
Minam Griškaitė ir Aleksandras Sai1
lys

Ypatingos sukakties proga, „Mm
daugą
sveikino įvairios lieuviškos
organizacijos bei vietinių atstovai.
Pirmoj eilėj žodį tarė Berisso bur
mistras archit. J. Araun, L. Stanke
vičius,
ALOST vardu, įteikdamas
sveikinimo plaketę. A. Dulkė - ,,Ne
muno” d-jos vardu. Inž. J. Gaidį
mauskas
S. Židinio vardu, M._Za
nek
ukrainiečių "Renacimiento” d
jos vardu, Berisso penkiolikos sve
timšalių draugijų vardu
dr. J. Mno j an, prabildamas net lietuviškai, H.
Levanavičius
SLA vardu ir įteikė
dovaną
plaketę. A. Ciappina • Be
risso Rotary klubas, Berisso rašyto
jų klubo vardu
dr. H. Urbanskis
L. Centro vardu
sveikino J. Mičiu
das ir įteikė plaketę. Kun. Petraitis
sveikino liet, parapijos Avellanedo;<
ir laikraščio "'Laiko ’ vardu bei supa
žindmo su svečiu iš S. Amerikos kun
K. Kuzmmskiu, kuris sveikino Š.
Amerikos lietuvių draugijų vardu
Jaunimo S gos vardu - Gr. Morkū
naitė. Ukrainiečių "Prošvita” vardu
sveikino N. Nikon ir įteikė tautiškais
mottyvais lėkštę. Sveikino Berisso sa
vanorių gaisrininkų komanda įteikda
ma didelę bronzinę plaketę. Taip pat
"Žibutės” pasveikino su dovana.
Šventės meninę programą atliko
svečiai: iš Bs. Aires - L. Centro jau
nimo ansamblis "Inkaras”, vadov.

Čikotos pašoko dailiai kalėtą mūsų
tautinių šokių.
Mindaugo draugijos iškilioji solis
Adr. Jocytė padainavo keletą lietu
viškų bei ispaniškų dainų, pritarda

ma sau gitara.
SLA dainų grupė "Žibutės” va
dov dr. J. Simanauskui su inš. G.
Kliaugos akordeono palyda, žavėjo
publiką padainuodamos eilę naujes
niųjų lietuviškų dainų.

Galiausiai A. Jocytė su grupe jau
nimo, sugiedojo "Lietuva brangi”,
prie kurios prisidėjo ir salėje esanti
lietuviška publika.
Į sceną buvo įneštas penkių aukš
tų tortas su 50 žvakučių. Buvo pak
viesti seniausi šios draugijos nariai ir
jiems buvo įteikti prisiminimo perga
minai
Galiausiai buvo visų sugiedota II
glausiu Metų "Mindaugo” draugijai.
Tada prasidėjo vaišės, kurios tęsėsi
iki 5 vai. ryto.

Abi salės buvo labai gražiai pa
puoštos ir ant visų stalų matėsi gau
šiai gėlių, gėrimų ir valgių.
Mindaugo draug. pirmin. J. Sišlauskas tarė žodį, dėkodamas už svei
kinimus, dovanas ir atsilankymą.
Šventėje dalyvavo svečių is Š.

Amerikos: Alfonsas Vaičius iš Pittsburgo ir kun. K. Kuzminskas iš Ci ■
kagos.
Ta pačia proga valdyba dėkoja:
1. Lietuvių Centro jaun. ansambliui
ir jo vadovams už šokių programą;
SLA merg. grupei "Žibutėms” ir jų
vadovams už dainas:, mūsų mielai
Adrianai Jocytei už solo dainas ir
grupines dainas. 2. Visoms lietuviš
koms organizacijoms už sveikinimą,
dovanas ir atsilankymą. 3 Joanai
Stočkūnienei paaukojusiai šventės pro
ga $ 130.406.200 pezų draugijos sta
tybos reikalams. 4- Visiems nariam:,,
nuoširdžai dirbusiems šventės ruošoj»,
darbą.
LAIKAS Nr. 649

Lietuvių Bendruomenė (PLB, JAV
LB, Kanados LB) ir Lietuvių Jaunimo
Sąjunga (PLJS, JAV LJS, Kanados LJS)
sujungtom jėgom ruošia New Yorke PO
LITINĘ KONFERENCIJĄ, kuri įvyks '
birželio 12 — 13 dienomis. Konferenci
joje laikys paskaitas augšti ir kompetitingi asmenys — JAV valdžios politikos at
stovai, ir nagrinės ypač Pabaltijo valsty
bių teisinę padėtį.
Lietuvių Informacijos Centrui globo
jant, konferencijos patalpose per abi die
nas vyks Broniaus Kviklio iš Čikagos at
vežta Lietuvos pogrindžio spaudos ir nuo
traukų paroda.
Šiais metais sueina 50 metų nuo
"Draugijos Užsienio Lietuviams Remti"
įsteigimo. Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei ši sukaktis yra ypatinga, nes Draugi
ja Užsienio Lietuviams Remti davė pra
džią viso pasaulio lietuvių apsijungimo
idėjai. Jos pastangomis suorganizuotas
pirmasis Pasaulio Lietuvių Kongresas ir
pradėtas leisti "Pasaulio Lietuvis".
Norėdama šią sukaktį tinkamai įpras
minti, PLB Valdyba leidžia V. Liulevičiaus knygą IŠEIVIJOS VAIDMUO NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪ
RIMO DARBE. Sis veikalas susideda iš
keturių dalių: 1) Išeivija Lietuvos garsini
mo (propagandos) darbe, 2) Išeivijos po
litinė veikla Lietuvos labui, 3) Išeivijos
kultūrinė pagalba Lietuvai, ir 4) Išeivijos
materialinė parama Lietuvai. Knyga su
darys apie 470 puslapių ir joje bus kelias
dešimt išeivijos veiklos dokumentų.
Kreipiamės j lietuvišką visuomenę ir
prašome iš anksto šią knygą užsisakyti.
Jos prenumerata yra $12,50 (JAV valiu
ta), garbės prenumerata — $25,00. Taip
pat mielai laukiami mecenatai. Garbės
prenumeratoriai ir mecenatai bus pažy
mėti knygoje. Visas prenumeratas bei au
kas prašome siųsti PLB Valdybai, 5620
S. Claremont Ave., Chicago, III. 60636.
Knyga turi pasirodyti šios vasaros ga
le. Laukiame Jūsų paramos šio stambaus
veikalo išleidimui.

PLB Valdyba

Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo!

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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(Iš pirmo puslapio)

COMUNIDADE LITUANA
LEMBRA
VITIMAS DO GENOCÍDIO
ocasião, o presidente da Co
Para os lituanos de todo o munidade Lituano-Brasileira,
mundo, 14 de junho é uma data João Tatarunas, leu um ma
que lembra o mais terrível de nifesto sobre o Dia do genocídio *
seus dias: o Dia do Genocídio da da Nação Lituana. No docu
Nação Lituana. ocorrido há mento. a história do povo, i
exatamente 40 anos. Foi em 14 “sacrificado há 40 anos, ex- I
de junho de 1941 que a União patriado, pais separados dos I
Soviética deu inicio à depor filhos, esposas de maridos, ir
tação em massa de lituanos. mãos de irmãs”. Diz o manifes
considerados inimigos do co to: “Seu crime — amar a Pá
munismo e do regime soviético, tria, trabalhar pacificamente
enviando intelectuais, políticos, pelo seu progresso. Muitos
militares, jornalistas, fun morreram, durante a viagem,
cionários do governo e pes de fome e de sede. Poucos vol
soas de alguma projeção no taram. A maioria morreu em
país para os campos gelados da terra estranha (Sibéria), não
Sibéria. Para lembrar esta- resistindo às condições desu
data, a comunidade lituana de manas do cativeiro soviético’’
O documento prossegue lem
São Paulo fez realizar, ontem,
brando
que “40 anos se pas
na Catedral da Sé, missa
solene, celebrada por d.Paulo saram. As antigas colônias
Evaristo Arns, cardeal-arce- européias na Africa foram desbispo de São Paulo, em me colonizadas. Surgiram perto de
mória aos mártires da invasão 50 npvos países independentes
na África e Ásia. Até pequenas
soviética.
ilhas obtiveram a sua indepen
Estiveram presentes re dência. Apenas o colonialismo
presentantes de vários povos soviético continua cada vez
cativos como romenos, polo mais cruel, insaciável, ainda j
neses. checos, albaneses, há pouco estendendo seus ten
croatas, búlgaros e bálticos. táculos à nova vítima, o Afe
Jovens descendentes de li ganistão”.
“Pela Carta das Nações
tuanos, vestidos com roupas
Unidas
é assegurado e reco
típicas do país, formaram o
nhecido
o direito de autodeter
coro na Igreja e, durante a
celebração da missa, entoaram minação de todos os povos por
cânticos em sua língua de todos os seus membros. To
origem. Logo no início do culto, davia. à Lituânia e a outros dois
d.Paulo pediu um minuto de países bálticos (a Letônia e Es
tônia), com sua cultura, lín
silêncio pela paz dos povos.
Em seu sermão, o arcebispo guas e tradições próprias,
falou do “ clamor pelos direitos nações de existência milenar,
humanos em favor do povo da esse direito é negado pela Lituânia” e destacou trêspon- União Soviética, que os man
tos fundamentais: a importân têm ocupados desde a Segunda
cia da fé, que “nenhum homem Guerra Mundial.
“Apesar de toda a perse
pode abafar e que deve crescer
como uma árvore; esses 40 anos guição. a Lituânia mantém
de silêncio da fé são apresen viva a sua consciência nacional
tados neste momento como um e jamais se curvará aos seus
pedido para que se abram as opressores, porque não faltarão
portas, a fim de que o povo pos mártires prontos a sacrificar a
sa manifestar-se livremente”; sua liberdade e suas próprias
o desejo de unidade, já que um vidas à causa de ver novamen
povo só cresce quando tem ob te sua Pátria livre. Hoje, dia
jetivos comuns, dentro de um em que várias dioceses foi ins- i
clima de liberdade e respon tftuído o Dia de Oração pela
sabilidade; e, finalmente, a es Lituânia e em que grande parte
perança, “insubstituível em das igrejas do Brasil ora por
toda a vida humana, mas, ela, apelamos ao mundo livre
sobretudo, na vida comuni que apóie os esforços dos povos
tária; a esperança que cresce bálticos pela sua independên
cada vez que falamos a palavra cia, que divulgue a sua luta,
‘pátria’ com amor, e que vem pacífica e os anseios legítimos '
crescendo há 40 anos”.
de liberdade, reconhecidos a
Depois da cerimônia, inter todos os povos e negados pela
calada com hinos e canções União Soviética aos que são,
lituanas, os membros da co por ela, dominados’.’
munidade em São Paulo
O manifesto, lido por João
realizaram solenidade de de Tatarunas, tem ainda a assi
posição de flores junto ao natura do presidente da Alian
obelisco do Pátio do Colégio, ça da Juventude Lituanocomo uma forma de prestarem Brasileira, Alexandre Vala
homenagem a seus mortos. Na vičius.

Foi instituído no Brasil, este
ano, junto à Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil,
através da Comunidade
Lituano-Brasileira e da União
do Clero Lituano na América
Latina, o Dia da Oração pela
Lituânia, que será comemora
do com orações em todas as
dioceses brasileiras no próxi
mo dia 14. Em São Paulo, será
celebrada missa na Catedral
Metropolitana, às 10h30, em
memória de milhares de li
tuanos e de outros povos que
foram deportados e mortos pe
los soviéticos há quatro déca
das.
A mesma data é anualmente
lembrada nas dioceses dos Es
tados Unidos, do Canadá e da
Alemanha, que, juntamente
com o Brasil, possuem as
maiores colônias de imigran
tes lituanos.
O sr. Alexandre Valvicius,
presidente da Aliança da Ju
ventude Lituano-Brasileira,
em carta a este jornal, lembra
que o Brasil acolheu milhares
de lituanos, vítimas das vio
lências soviéticas, sendo que a
maioria deles fixou residência
em São Paulo.
O GENOCÍDIO
Ele conta que na noite de 14
para 15 de junho transcorre o
40.° aniversário de um dos
mais tenebrosos crimes de ge
nocídio praticados pelo comu
nismo soviético contra os po
vos cristãos da Lituânia, Letô
nia e Estônia. Naquela noite,
em 1941, o poderoso aparelho
das tropas da Polícia Política
do governo soviético invadiu
milhares de residências das
vítimas que, acordadas em
meio a seu sono pacífico e sob
a mira de fuzis e baionetas, fo
ram transportadas para va
gões de gado e deportadas pa
ra as regiões geladas e desérticas da Sibéria.
Neste primeira ação de des
terro em massa na Lituânia,
executada por ordem direta do
Comissariado Popular de As
suntos Interiores (NKVD) em
Moscou, foram expatriadas,
numa única noite, 100 mil pes
soas, operando as tropas espe
ciais, simultaneamente, nos
três países bálticos, que conta
vam, juntos, com uma popu
lação de seis milhões de pes
soas.
Nesta época, a Lituânia, a
Letônia e a Estônia já esta
vam sob ocupação da URSS;
invadidas que tinham sido pe
las tropas russo-sovléticas um
ano antes, com uma coincidên
cia: no mesmo dia dessa brutal
agressão, o general von Kuechler,comandante dol8.° Exér
cito alemão, içava a suástica
nazista na Torre Eiffel.
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Esclarece o sr. Alexandre
Valvicius que “as deportações
em massa integram o progra
ma soviético de aplicação sis
temática do extermínio par
cial das populações nãorussas, amolecendo-lhes o
espírito de resistência nacio
nal. Nas ordens executivas do
Comissariado do Povo de Se
gurança Pública da URSS —
conta ele — em documento as
sinado pelo general LA. Serov,
em 21 de janeiro de 1941, tra
tando das normas de procedí-.
mento, foi apresentada, sob o
título de liquidação dos ele
mentos anti-soviéticos, a justi
ficativa das deportações. ”
DIA DO LUTO
O dia 14 de junho passou pa
ra a História còmo o Dia de
Luto Nacional dos Povos Bálti
cos — assinala o sr. Valvicius,
acrescentando: “Poucas fo
ram as famílias lituanas, letonianas, ou estonianas, poupa
das”.
E explica: “Ao evocar a me
mória das vítimas, os lituanos
emigrantes e seus decendentes, espalhados em vários
países do mundo, apelam aos
povos livres, por obrigação de
sobreviventes, denunciando os
crimes soviéticos de ge
nocídio, qualificados sob este
nome na Convenção das
Nações Unidas em 9 de dezem
bro de 1948. Através de seus
representantes, as organi
zações lituanas no estrangeiro
oferecem à opinião pública a
verdade dos fatos, apoiada em
depoimentos de testemunhas
que presenciaram os aconteci
mentos, pondo a termo as ter
giversações da propaganda
oficial soviética, empenhada
em ocultar os indícios de suas
ações e pregar o seu caráter
de “amantes da paz”.
CRIME CONTINUADO
A 9 de dezembro de 1948, s
Assembléia Geral da ONU
por unanimidade de votos,
adotou como Lei Internacional'
a “Convenção Sobre Pre
venção e Punição dos Crimes
de Genocídio”, mas. apesar
disso, seguiram-se depor
tações na Lituânia, comanda
das pelos soviéticos, de 1945 a
1948, duas vezes em 1949 e
proiongando-se os atentados
contra a população até 1958.
Da invasão em 1940 ãté 1958, os
soviéticos mataram, deporta
ram ou de outra forma elimi
naram nada menos do que 400
mil lituanos — informa Valvi
cius.
Não só os países bálticos. se
gundo ele. foram vitimas do
genocídio, por parte dos sovié
ticos. pois em outros países
por eles dominados as pu
nições humanas em massa
continuam a existir desde a 2.a
Grande Guerra e depois dela.
-,l11

até hoje. È alinha números:
200 mil alemães da República
Autônoma do Volga, em 1941;
71 mil pessoas dos Karachai.
das Repúblicas do Câucaso.
em 1943; 4z5 mil dos Chechenos
e Ingushis, em 1944; 190 mil
dos Kabardinos e Balkaris. em
1944. Da região contígua ao
Mar Cáspio; os Kalmyks. 100
mil e 1944. Da República Autô
noma da Criméía, os tártaros.
300 mil em 1944. E mais: fuga
maciça de 12 milhões de ale. mâes e transplantação de mi
lhões de poloneses, pela ex
pansão da Prússia Oriental e
transferência .das fronteiras
da Polônia em 1945; massacre
de 4.500 oficiais poloneses,
aprisionados pelos soviéticos
na floresta de Katyn, em 1940.
Extermínio dos demais 11.500
oficiais, prisioneiros de guerra
na época, levados para outros
lugares da URSS, ainda não
descobertos; esmagamento da
insurreição húngara em 1956;
invasão da Theco-Eslováquia
e supressão violenta da cons
trução de um “socialismo de
face humana” em 1968; ocu
pação militar do Afeganistão,
em 1979 (até o corrente ano.
2.200 refugiados e 50 mil pes
soas liauidadas).
As pessoas indicadas como
“inimigos do povo” pelos so
viéticos eram; membros ati
vos de partidos políticos dis
solvidos e de organizações eco
nômicas e culturais; funcioná
rios públicos, juizes, oficiais,
pessoal da Polícia e das peni
tenciárias, combatentes de
guerra; desertores ou expulsos
do partido comunista; refugia
dos e imigrantes; funcionários
de missões diplomáticas e de
firmas estrangeiras; pessoas
que mantinham relações com
estrangeiros (esperantistas,
filatelistas, contrabandistas);
padres e membros ativos de
organizações religiosas; aris
tocratas, proprietários maio
res de terras, donos de restau
rantes, banqueiros, empresá
rios, pessoas pertencentes a
famílias cujos membros tives
sem sido presos, condenados;
prostitutas registradas no go
verno anterior, e outras.
Os deportados — segundo o
presidente da Aliança da Ju
ventude Lituano-Brasileira —
eram colocados em caminhões
e cobertos com lona, depois
embarcados em vagões de
transporte de bovinos, sem ja
nelas nem bancos, com as por
tas fechadas e pregadas, via
jando durante semanas rumo
à Sibéria ou outras regiões ár
ticas da Asia. Homens, mulhe
res e crianças eram separados
para serem encaminhados a
rumos distintos, conforme a
utilidade dos deportados nos
campos de trabalhos forçados.

—------------ r-mirriii—-

pasaulyje vienas is tūpsiančio žmonių PalGa
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PLIAS PRANEŠIMAS

A

Šių metų lapkričio mėn. 26—27 die
AtA
nomis Čikagoje, Jaunimo Centre, jvyks
Sąjungos (PLIAS) suvažiavimas ir moks
liniu bei profesiniu darbų paroda.
mirus, dėkojame visiems, kurie lankė ligonį, dalyvavo laidotuvėse ir 7-tos dienos Mišiose.
Tuo pačiu laiku ir tenai pat, jvyks
Kun. Urbaičiui už lankymą ligoninėj, kun. Rukšiui už palydėjimą į kapines ir Bendruome
mokslo ir Kūrybos Simpoziumas, kurį
nės chorui už giedojimą 7-tos dienos Mišiose. Ypatinga padėka M° Viktorui Tatarūnui už
globoja Lituanistikos Institutas, Pašau- paskutinio velionies prašymo išpildymą: sugiedojimą “Kaip skausmas man širdį".
lio Lietuvių Gydytoju Sąjunga, Pasaulio
Ona Adamavičiūtė-Rutkauskienė ir šeima
Lietuviu Inžinierių ir Architektu Sąjun
ga (PLIAS) ir JAV Lietuviu Bendruome- _
kę profesionalai dalyvauja Simpoziumuose ir
bų sąstatus, jų adresus ir kada kadencija pasi
nė.
Kad pavaizdavus lietuviu profesiona kitoje lietuviškoje kūrybinėje veikloje gali sugy- baigia. Tai pat būtų smagu išgirsti kiek plačiau
vinti ir tęsti Sąjungos veiklą. Profesinio bendru apie skyrių veiklą, užsimojimus. Suvažiavimui
lu atsiekimus laisvajame pasaulyje, yra
mo sustiprintas tautinis solidarumas padės mū artėjant primename, kad pagal ankstyvesnius
organizuojama paroda. Parodoje daly
sų jaunąjai kartai išlaikyti savo tapatybę ir tau nutarimus, suvažiavime oficialiai turi teisę bal
vauti yra kviečiami ir ne Sąjungos nariai. tinę dvasią iki to laiko, kol tėvynė bus ir vėl
suoti tiesioginiai, bei per savo atstovus tik na
Pageidaujama, kad Brazilijos lietuviai laisva. Tikimės, kad vyresnioji karta matydama riai, kurie yra pilnai užsimokėję Sąjungos nu
profesionalai dalyvautu šiuose parengi jaunųjų darbus ir atsiekimus, vėl užsidegs nauju . statyta mokesti. Pranešimus prašome siųsti pir
muose. Ypatingas dėmesys yra kreipia
entuziazmu Sąjungos tikslu siekiant. Yra ne pas mininko adresu. Liekame laukdami Jūsų malo
laptis, kad kai kuriuose Sąjungos skyriuose veik naus atsiliepimo.
mas j Mokslo ir Kūrybos Simpoziumu.
4. Š.m. vasario mėn. 24 d. sukako 30 metu
Profesionalams iš Brazilijos, dalyvaujan la yra susilpnėjusi, kitur visai užgesusi.
nuo ALIAS įkūrimo. Ta proga Centro Valdy
tiems Simpoziume su mokslinėmis pas
2. Kartu su suvažiavimu yra rengiama paroba sveikina Sąjungos įkūrėjus ir visus kolegas
kaitomis bus padarytas prabūvimo ir pra- da pavaizduoti lietuvio architekto, technologo
bei mokslininko atsiekimams laisvajam pasauly ir linki, kad šie metai būtu atmintini. Taip pat
gyvenimo išlaidos, apgyvendinant juos
šiemet sukanka 30 metu kai ALIAS Čikagos
lietuviu šeimose Čikagoje. Eventualiai ga je. Paroda taip pat vyks Jaunimo Centre. Patal
skyriaus spaudos sekcija leidžia “Technikos
lės būti padengtos ir kelionės išlaidos,ap pas tiek suvažiavimui tiek parodai teikia Simpo
ziumo vadovybė su kol. J. Rimkevičium prieša Žodį", PLIAS-ALIAS oficialu organą, kuriame
mokant visą ar dalį lėktuvo bilieto kai
kyje. Parodoje dalyvauti yra kviečiami ir ne Są atsispindi Sąjungos gyvenimas. Čikagos skyriaus
nos.
jungos nariai. Visi kolegos prašomi su savo dar spaudos sekcija, vyr. red. ko. V. Jautokas, jo
Daugiau informacijų prašome pasi
pavaduotojas kol. G.J. Lazauskas, redakcinė
bais šioje parodoje dalyvauti. Atsiųstus ekspo
skaityti PLIAS — Centro Valdybos pra natus išstatys ir parodą apipavidalins taip pat
kolegija, skyrių redaktoriai, redakcijos nariai,
nešimuose, kurie čia pat yra paduodami. Čikagos ALIAS skyriaus sudaryta komisija.Prie technikinis redaktorius kol. J. Slabokas. ekspe
šio Bendraraščio pridedame “PLIAS-ALIAS su ditorius kol. M. Javas ir administratorius kol.
važiavimo parodai ruošti gaires". Kolegos pra
A. Brazdžiūnas ir visi prieš juos buvusieji kole
šomi išstatyti savo darbus parodoje pavaizduo
gos ekvivalentinėse pareigose idėjo ir įdeda
BENDRARAŠTIS
jant juos nuotraukomis ir aprašymais gairėse nu daug sielos ir darbo užpildant, redaguojant,pla
1980.111.24
rodytuose formato variantuose. Formatuose
tinant ir finansus sukeliant “Technikos Žodžio"
numatytos erdvės užpildymas, t.y. aprašymų ir sėkmingam leidimui, be kurio mūsų Sąjungos
PLIAS-ALIAS Skyriams,
nuotraukų santykis, paliekamas pačių kolegų
gyvenimas nebūtu įsivaizduojamas. Centro Val
Visiems lietuviams archinuožiūrai. Žinoma, aprašymo raidžiu dydis tu
dyba visu kolegų vardu reiškia visiems jiems
techtams, technologams ir
rėtų būti užtenkamai stambus, iš tolo išskaito
nuoširdžią padėką ir linki sėkmės ateities dar
griežtųjų mokslų atstovams.
mas. Kartono spalva taip pat paliekame kolegų
buose. Raginame visus kolegas lengvinti ju naš
pasirinkimui.
ta remiant “Technikos Žodi" savo straipsniais,
Mieli kolegos, kolegės.
Centro Valdyba skiria šiai parodai daug reikš korespondencijomis. Sąjungos gyvenimo nuo
1. PLIAS-ALIAS Centro Valdyba praneša,
mės. Iš tikrųjų, mūsų visuomenė labai mažai te traukomis ir finansine parama.
kad sekantis Sąjungos suvažiavimas įvyks š.m.
žino apie lietuvio architekto, inžinieriaus bei
5. Pranešame, kad Sąjungos Sekretoriaus
lapkričio 26—27 dienomis, Jaunimo Centre, Či mokslininko atliekamus didelės svarbos darbus.
pareigas perėmė kol. Gintas J. Banaitis. Kol.
kagoje. Suderinus dienotvarkes, suvažiavimas
Yra pribrendęs laikas juos parodyti visiems,
Jurgiui Štuopiui, ėjusiam tas pareigas iki šiolei.
vyks kartu su ketvirtuoju Mokslo ir Kūrybos
Mūsų ypatingas kreipimasis taikomas aktyviems Centro Valdyba dėkoja.
Simpoziumu. Lituanistikos Institutas, Pasaulio Sąjungos nariams, kurie prašomi paraginti kitus
6. Baigdami sveikiname visus kolegas plačia
Lie tuvi u'Gydytoj u Sąjunga, PLIAS ir JAV Lie kolegas parodoje dalyvauti. Ypač tikimės, kad
jam pasaulyje pabirusius su artėjančia Prisikėli
tuviu Bendruomenė yra Simpoziumo globėjai.
kolegos kurie turi savo firmas, nepašykštės sa
mo švente. Jos simbolika tebūnie reikšminga ir
Suvažiavimo sutapdinimas su Simpoziumu bu vo darbų išstatyti. Skyrių Valdybos prašomos
musu Sąjungai. Lauksime Jūsų atsakymo.
vo nuodugniai apsvarstytas tiek Centro Valdy šį aplinkrašti su priedu padauginti ir išsiuntinė
boje, tiek tariantis su aktyviais skyriais. Turėta ti visiems skyriaus nariams.
Vytautas Izbickas
, n
bent trys pasitarimai Čikagoje su Simpoziumo
• . . . ,
Gintas J.Banaitis
3. Centro Valdyba pasigenda ryšiu su sky
pirminmkas
.
vadovybe, Sąjungos atstovais prie Simpoziumo
1
sekretorius
riais. Negauname žinių apie skyrių susirinkimus,
ir Čikagos ALIAS skyriaus vaidyba su arch.Bro
valdybų pasikeitimus. Sąjunga gyvuoja tik ant
ne Koviene priešakyje, kurie mielai sutiko suva
mūsų visų susiklausymo, vidujinės dvasinės
žiavimą globoti. Technikos Žodžio vyr. red.kol.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
drausmės. Kitu priemonių mes neturime kaip
V. Jautokas bei kiti jo bendradarbiai dalyvavo
tik apeliacija i Jūsų gera valia. Gavus ši bendraYRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
pasitarimuose ir pranešinėjo apie juos spaudoje
raštį, prašome visus skyrius pranešti savo valdy
ir T. Žodyje. Buvo prieita išvados, kad Simpo
ziumai yra Sąjungos kūdikis, jos darbu pasireiš
XBRICA DE GUARDA - CHUVA
kimas viešumoje ir todėl Simpoziumo ir Sąjun
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.
gos suvažiavimo sutapdinimas yra visai prasmin
Mim-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão.
gas. Simpoziumai pritraukia daug jaunosios kar
tos technologu ir mokslininkų. Šis įvykis turėtu
Vicente Vitor Banys Ltda.
atkreipti j u dėmesį į Sąjungos egzistenciją, nu
veiktus darbus ir reikalą įsijungti į jos veiklą
Res.. 2744886
Rua Coelho BarradasJ04
V. Prudente Fone: 274-0677
tarp Simpoziumų. Aktyvūs, kūrybiškai nusitei

Algirdas Idika
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VINCO 8R PRANĖS KLIUKU
VEDYBINIO GYVENIMO AUKSINIS
JUBi Ll ĖJUS
Slenka metai, bėga dienos, lygiai
mums visiems — visur — visada. Laimin
gas žmogus mokąs laiką panaudoti pagal
Tvėrėjo planą. Taip jis atlieka sau skirtą
misiją gyvenime ir pelni laimingą amži
nybę.
Kalbant apie daug kam pažįstamus ir
labai gerbtinus Vincą ir Prancišką būtu
galima daug ko gražaus, sektino, net pa
vydėtino pasakyti. Čia tik šis bei tas.
Vincas Kliukas, Bernoto ir Veronikos
Blažyčiutės sūnus, gimė M i ne iškeli o kai
me, Linkmenų valsčiuje, Utenos rajone
Šeimoje gražiai sugyveno septyni sū
nus ir viena dukra. Tik vienas Vincas iš
emigravo svetur. Jis atvyko Brazilijon
1929 metais gegužės 7 dieną, kaip "lais
vas ateivis" — savais pinigais. Jis išplaukė
iš Amsterdamo, Olandų laivu.
Pranė Stuokaitė Kliukienė, kilimu iš
Spitrėnų kaimo, Južentų valsčiaus, Ro
kiškio apskrities. Jos gimdytojai — Povi
las ir Ona Kesilaitė Stuokai.
Brazilijon atvyko 1927 metais su tė
vais ir sesute, dabar gyvenančia su šeima
Itaqueroje, ir broliu jau pasimirusiu.
Vincas ir Pranutė susipažino Sanpaule
ir, lemtingoje jiems Apvaizdos skirtoje
datoje, sumainė aukso žiedus. Tai buvo
1931 metai birželio 27 diena.
Šliubą jiems davė tuometinis lietuvių
misijonierius — kun. Jeronimas Valaitis,
Šv. Antano bažnyčioje, Pari, Sanpaule.
1931 — 1981, kaip tik toje neužmirš
tamoje birželio 27 dienoje, sueina jų ve
dybinio gyvenimo 50-metis, aukso jubi
liejus.
Padėkos Mišios bus birželio 27 d., 19
vai. Šv. Kazimiero asmeninės parapijos
koplyčioje, Pque. da Moóca. Giminės ir
bičiuliai — iš arti ar iš toli — tesijungia
maldoje su garbingais jubiliatais.
Mišiose dalyvaus šeši sūnus su šeimo
mis. Yra dar viena dukra neištekėjusi ir
vienas sūnus nevedęs.
Taigi — aštuonių vaikų šeima.
Visi jie baigė gimnaziją, o vienas buvo
net seminaristas.
Visi turi nuosavus namus ir gerai atly
ginamus darbus.
Stebėtinas yra tos patriarchinės šei
mos vieningumas, gal retai kur kitur su
tinkamas. Šešių šeimos, kaip taisyklė —
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Šv. Juozapo Vyrų Brolija dėkoja visiems ir visoms dalyvavusiems mūsų 40ties metų Jubiliejinėse šv. Mišiose ir pietuose. O ypač širdingai dėkojam kun.
J. Šeškevičiui ir kun. Pr. Gavėnui už atlaikytas Mišias, klebonui kun. Šeškevi
čiui už salę, šeimininkėms ir visiems kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie pietų parengimo: Angelikai Triubienei, Onai Masienei, Teklei Kižuliauskienei, Apolonijai Baltaduonienei, Veronikai Dimšienei, Anelei Rudie
nei, Vladui Jurgučiui ir Vytui Tatarūnui.
Šv. Juozapo Brolijos p-kas Antanas Rudys
saassESMs;

Vincas ir Pranė Kliuksi aries 50 meta

kas sekmadieni susirenka pas mylimą tė
"M.L", linki šiai pavyzdingai ir plačia
velj Vincą ir motinėlę Prancišką, dabar KLIUKU - STUOKU giminei o vpač
— iš Itaqueros — persikėlusius i Alto da 50-mečio Solemnizantams gausios Visa
Moóca, Rua Tabajaras, 556.
galio palaimos ilgiems, ilgiems metams
Namai erdvūs. Jie lengvai sutalpina ir
^p^
suaugusius ir mažyčius. ____
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J. BUTRIMAVIÒIUS
CIVIL. Inventario, Despejo, etc.
COMERCIAL. Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA Imocstobe Renda. ICM, IPl

CRIANÇAS

Av. Eulina, 99 v. Sta. Mans das 8D0 às 12 h.
das 14500 às 18:00
Fone: 265-7590
Rua Qaartim Barbosa, 6 B. do Limão

- -

ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SENHORAS

---------------- --------|r--..-J-----

Rua Bario de íguspe, 212-4° âifcLs/45 • Liberdade Fone: 279*593 /
Horááo das
ès 11 £0 e das
às

a

V

RmCanqxx Novos, 590-V. Ze&ta-Horíriodas 19:00 às 21á»

K AL B A M A

LIETUVIŠKAI

>

7

NR. 24 (1711) 1981.VI.18

MŪSŲ LIETUVA

mūsų žinios
SVEIKINIMAI IS KANADOS
Kun. St. Šileika iš Hamiltono siunčia
sveikinimų Antaninių, Joninių ir Petrinių
proga. Nors toli, bet gyvena musų ben
druomenės gyvenimu ir, nors mintimis,
yra dažnai su mumis.

30 - TOS
už a. a.

7

DIENOS

STASI

MIŠIOS

R E M E N C I U

bus birželio men. 24 d. 20 vai. Vila Zelinos lietuviu bažnyčioje.
Kviečiame visus mūsų seimų artimuosius dalyvauti s'iame dvasiniame susitelkime
ir kartu prisiminti jau paskutinį asmenį atsiųstą is' Lietuvos į Sanpaulį diplomatinei
tarnybai.
Remenčių ir Vinkšnaičių šeimos

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Sergio L1BLIK
ALIANÇA-LITUANO
BRASILEIRA
Meldutis LAURINAITIS
Vladas Jurgutis
Karolz Aldona M.GERENCSEZ

2.500,00

1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00

TESTAS JUNINAS" UŽBAIGIANT

Kun. Stasys Šileika talkininkauja HAMILTONO Lietuvių parapijos klebonui prelatui
J. Tadarauskui, Kanadoje.

“Tėviškės Žiburių” klišė

narijos reikalus. Šis protestas buvo pa
siųstas j Lietuvą per Vatikano Radiją.
LIETUVIU KUNIGU VIENYBĖS
Susirinkime dalyvavo prel. Pijus RagaSUSIRINKIMAS
žinskas, kunigai Pr. Gavėnas, F. Jaku
įvyko praeitą penktadienį V. Zelinos kle bauskas, A. Milius, P. Rukšys, J. Šeške
bonijoje. Apmąstymą apie Šv. Dvasią
vičius ir P. Urbaitis.
pravedė kun. P. Urbaitis, o maldą kun.
Per pietus buvo atsisveikinta su prela
pr. Gavėnas. Kunigų vienybės pirminin tu Pijum vykstančiu į Lietuvą ir vardi
kas, kun. Pr. Gavėnas padarė pranešimus nėm buvo pasveikintas kun. dr. Antanas
apie kunigų vienybės iniciatyvas: Maldos Milius.
Dienos už Lietuvą paskelbimą, Birželio
trėmimų minėjimą S. Paulo katedroj,Šv.
Rašto spausdinimą ir galimybes jį persiųs
ti j Lietuvą...
Buvo paskaitytas Lietuvos vyskupų
laiškas šv. Kazimiero 500 metų jubilie
jui paminėti. Buvo pravesti naujos Kuni
gų Vienybės valdybos rinkimai.
Pirmininku buvo perrinktas kun. Pr.
Gavėnas, vice pirm.- iždininku išrinktas
kun. F. Jakubauskas ir sekretorium kun.
P. Rukšys.
Kiek ilgiau buvo svarstoma ligonių lan
kymo problema ir atsišaukimo tekstas
liečiantis Kunigų Vienybės protestą prieš
sovietinės valdžios kišimąsi j Kauno semi-

DR. JONAS NICtPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone’.273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 2884770

Nuo seniau kalbama apie ateitininkų
ir kitų lietuviškų organizacijų atstovų
bendrą iškylą j gamtą, į pp. Jono ir Pau
los Rimšų "Fazenda Eldorado", rodovia
Marechal Rondon, km. 82.
Pranešama, kad iškyla jvyks šio mėne
sio paskutinj sekmadienį (birželio 28 die
ną), o ne 21, kaip buvo numatyta.
Norintieji ten vykti viešais ITU auto
busais (Rodoviária, plataforma 12) tetaiko pribūti j "Fazenda Eldorado" apie
11 vai. ryto.
į programą įeina "Padėkos Mišios" su
giesmėm, apie 11,30 vai.
Dosnieji kvietėjai į šį "churrasco de
confraternização" dar primena, kad sve
čiai galės riešutauti, grybauti 32 alkie
rių parke.
Žinia, kad "Fazenda" dabar labai tur
tinga prinokusiais apelsinais, "miširikais'
ir kitom gėrybėm...
Prašome nedelsiant registruotis pas
BLB-nės p-ką, telef. 63.7344 ar ML re
dakcijoj, telef. 273-0338.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

MŪSŲ ŽINIOS
A+À

Lietuva tarptautinio vakare
Birželio 4 Centro Impresarial restaurane įvyko tarptautinis vakaras — Lab
daros vakarienė, kurią^suruošė APAE
(Associação Pais e Amigos dos Excepcio
nais), dalyvaujant augštiems svečiams
(gubernatüros bei prefektūros atstovams)
ir rinktinei publikai. Iš svetimu, dalyva
vo 46 tautų atstovai. Šiemet pirmą kart
buvo pakviesti ir lietuviai. Lietuvai atsto
vavo VOLUNGĖS choro vadovė, Kristi
na Valavičiūtė. Dėvinti tautiniais rūbais,
pristatė tarptautinei publikai lietuviškų
tautinių rūbų kilmę, reikšmę ir visą jų
audimo — gaminimo procesą. Dalyvavu
sieji tvirtina, kad visa tai turėjo gerą pa
sisekimą — iššaukė susidomėjimą lietuvių
tautinių rūbų skoningumu ir, bendrai,
pačia Lietuva.

ANTANUI GAVĖNUI
Rio Grande do Sul mirus, broliui kunigui Pranui Gavė
nui, kitiems broliams ir giminėms reiškiame gilią broliš
ką užuojautą.

Brazilijos Lietuvių kunigų Vienybė

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

"DAILY POST" APIE LIETUVĄ
Parodos metu LATIN AMERICA
DAILY POST laikraštis, leidžiamas ang
liškai Rio de Janeire ir skleidžiamas ang
liškai kalbančiuose kraštuose, per savo
korespondentą susipažino su lietuviais ir
Lietuva. Turėjo išsamų pasikalbėjimą ir
gavo pakankamai medžiagos apie Lietu
vą ir jos dabartinę padėtį ir pasidarė
daug nuotraukų. Parodė didelį susidomė
jimą lietuvių reikalais ir Lietuvos klausi
mu. pasižadėjo dalyvauti ir pamaldose už
Lietuvą São Paulo katedroj.

SVENTKELIONĖ į APARECIDĄ

Broliai Gavėnai susitikę São Paule 1972 metais. Antanas
mas iš dešinės.

Kaip ir kitais metais taip ir šiemet,
Šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia šventkelionę j APARECIDA DO NORTE lie
pos 19 dieną. Šiemet šventkelionė turi
ypatingą svarbą dėl Sibirinių trėmimų
40-ties metų sukakties.

KVIETIMAS
Sąjungos-Alianęa Valdyba kviečia na
nūs apsilankyti 1981 m. liepos 5 d. 17
vai. pasitarimui dėl Sąjungos Penkiasde
šimtmečio Paminėjimo.

30-TOS DIENOS MIŠIOS
už ONA GREIČIUVIENE
ir 7-tu mirties metiniu užjos vyra AN
TANĄ bus sekanti sekmadieni, birželio
21 d. 8 vai. N. S. de Lourdes bažnyčios
grutėje.
Mišias užprašė vaikai ir kviečia gimi
nes bei pažįstamus dalyvauti

Valdyba

O Coral da Juventude Luana de São Paulo "VO
LUNGĖ" realizará no dia 2i de junho, à rua Juatindiba, 28, às 20:00 horas seu Jaile de confraternização.
Muita música, alegria e brir ladeiras esperam por você.
Não deixe de comparecer

sėdi pir

M 0 S y \\ MIRUSIEJI
/
Birželio M d. Barão de Cotegipe, Ere
chim (Rio Grande do Sul) mirė Šv. Kaži
miero parapijos klebono kun. Prano Ga
vėno brolis ANTANAS GAVĖNAS, 74
metų. Atvykęs su tėvais ir kitais 4 bro
liais į Braziliją 1926 m., kiek laiko padir
bęs kavos plantacijoj São Paulo valstijoj,
išvyko į Rio Grande do Sul, kur įsigijo
sklypą žemės ir vertėsi ūkininkyste.
Liko liūdesy žmona Adelė ir sūnus
Vytautas, marti Egide ir aštuoni vaikai
čiai.
Mišias už a.a. Antano vėlę laikys bro
lis kunigas Pranas trečiadienį, birželio' 1 7
d., 20 vai. šv. Kazimiero parapijos koply
čioj.
Birželio 14 d. savo namuose staiga mi
rė STASYS IGNATAVIČIUS sulaukęs
73 metų. Buvo kilęs iš Janonių kaimo,
Anykščių apsk. ir Brazilijon atvyko 1927
m. Pradžioj gyveno Canindė ir paskuti
nius 40 metų V. Matildėj.
Dirbo kaip sunkvežimių šoferis.
Buvo palaidotas Quarta Parada kapi
nėse.
Paliko žmoną Mariją ir dukteris Olgą,
Vandą ir Eleną.

