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NUOLATINI 
n GENOCIDĄ

Ukrainiečiu vyskupai Amerikoje iš
leido ganytojišką laišką, kuriuo kreipia
si j savo tautos išeiviją, kad prisimin
tu prieš 50 metu. Maskvos suplanuotą 
ir įvykdytą Ukrainos gyventoju naiki
nimą badu. Philadelphijos, Stamfordo, 
Chicagos ukrainiečiu vyskupai pabrė
žia, kad tada milijonai Ukrainos gyven
toju buvo badu išmarinti, verčiant 
juos atsisakyti savo ūkiu ir prievarta 
jungtis j komunistiniu kolchozu bau
džiavą. Išmirė badu ištisi kaimai, mies
tai žmonių, rašo vyskupai savo laiške/^ 
ir tai Ukrainoje, kuri šimtmečiais buvo 
žinoma, kaip duonos aruodas Europai. 
Visose išeivijos ukrainiečiu bažnyčiose 
1983 metu gegužės 15 dieną bus pa
maldos už badu išmarintus ukrainie
čius ir už tuos, kurie dabar kenčia pa
našią priespaudą Maskvos ateistu dikta
tūroje.

Ukrainiečiu politinių Sovietu Sąjun
gos kalinių gynybos komitetas, kurio 
centras yra Londone, išleido atsišauki
mą j pasaulio žmones. Atsišaukimas 
užvardintas: "60 metų Sovietų Rusijos 
žiaurumu". Atsišaukimas iliustruotas. 
Šiurpu žiūrėti j didžiulę krūvą sudžiū
vusių, 1933 m. iš bado mirusių žmo
nių lavonų, sumestų j Charkooo kapi
nių aikštę, sušalusių speige. Atsišauki
mas skelbia, kad Sovietų Sąjungos su
planuotame bado marinime žuvo 8 mi
lijonai ukrainiečių. Buvo išmarintos iš
tisos Šeimos, ištisi kaimai vyrų, mote
rų ir vaikų.

Atsišaukime yra ir kita nuotrauka 
— 1933 m. iš bado mirusių trijų vaikų, 
kurių belikę tik oda ir kaulai. Čia taip 
pat nuotrauka Chruščiovo laikais ma
siškai išžudytų ukrainiečiu Vinicoje ir 
dar viena nuotrauka rąstą benešančios 
moters priverstiniuose mišku darbuose 
Maskvos tremtyje. Atsišaukime pabrė
žiama, kad Maskva vykdo nuolatinį 
genocidą, nepaisydama žmogaus teisių., 
ir vis verždamasi užkariauti naujus lais
vų žmonių milijonus.

Ukrainiečių savaitraštis "The Ukra- 
nian Weekly" 1983 m. kovo 27 d. pa
skelbė dvidešimties tyrinėtojų surink
tus apskaičiavimus Maskvos badu Uk
rainoje išmarintu žmonių skaičiaus.

Lietuvoje, Nepriklausomybės laikais, Karo Muziejuje, prie Laisvės Kovu paminklo 
ir Nežinomo Kareivio kapo buvo dar pastatyta keletas originaliu liaudies meno kuri
nių, koplytstulpių ir kryžių. Laisvės Kovų paminklą, o taip pat ir Nežinomo kareivio 
kapą bolševikai išgriovė ir sunaikino. Neliko nei šių gražių kryžių — liaudies meno.

Kai Kuriu apskaičiavimai siekia dešim
tį milijonu žmonių, bet vidurkis išve
damas apie 5 mil. 500 tūkstančiu. Tai
gi komunistai savo pačių suplanuotu 
badu Ukrainoje išmarino beveik dvigu
bai tiek žmonių, kiek tuo laiku buvo 
Lietuvoje. Tai turėdami prieš akis,mes 
drauge su ukrainiečiais liūdime, juos 
giliai užjausdami. Reikia pradėti atsa
komybėn traukti Maskvos kriminalis
tus, kurie tokias milijonines žudynes 
yra pravedą.

Tas kruvinas teroras komunistų yra 
tęsiamas visur. Madrido konferencijo
je vasario TO d. JAV delegacijos pirmi
ninkas Max M. Kampelman iškėlė fak

tą, kad jau šešeri metai, kai Sovietų 
Sąjunga kalina Juri Orlovą, žymu fizi
ką, žmogaus teisiu gynėją, kuris da
bar žiauriose sąlygose laikomas privers
tinių darbų lageriuose, uždaromas j 
vienutės karcerį, izoliuotas nuo žmo
nos ir vaikų, neleidžiant net jo lanky
ti. Tas teisių gynėjas, pabrėžė Kampel- 
manas, yra laikomas žiauresnėse sąly
gose, kaip koks kriminalistas. Savo 
kreipimąsi j 35 tautų konferenciją 
Madride Kampelmanas užbaigė žodžiais: 
"Mes neužmiršime ir mes nenutrauksi
me savo pastangų, kol Juri Orlov, Ana
toly Sčaranski ir kiti Maskvos, Ukrai
nos, Lietuvos, Gruzijos ir Armėnijos
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tautų Šauksmas. ..
Helsinkio grupių nariai nebus išleisti 
laisvėn iš kalėjimų, kol nebus išlaisvin
ti dabar kalėjimuose laikomi Čekoslo
vakijos 77 grupės nariai, kol nebus iš
leisti laisvėn lenkuusocialinio apsigyni
mo komiteto nariai".

"Chicago Latvian Newsletter" oa- 
landžio men. numeryje paskelbė apie 
naujus teroro veiksmus Rygoje. Tero
ro naktį — sausio 6 d.— į 50 butų Ry
goje įsibrovė KGB agentai, rausdami 
viską ir darydami kratas, vidurnaktį, 
tardydami ir areštuodami žmones. Iš 
Latvijos sugrįžę turistai praneša, kad, 
vadovaujant KGB pulkininkui leitenan
tui Dembovskiui, siekiama išrauti iš 
Latvijos visas patriotizmo, religinės 
veiklos ir kitas disidentines formas. 
Kaip žiauriai tas viskas yra vykdoma, 
latvių biuletenis parodo skelbdamas 
tokį faktą: čekistai įsibrovė j butą 60 
m. amžiaus Alfredo Levaldes, kuris 
buvo neseniai turėjęs keletą operacijų. 
Čekistų ištrauktas iš patalo ir paragin
tas rengtis, jis gavo širdies smūgį ir už 
keletos minučių mirė. Nepaisant tos 
tragiškos mirties, čekistai jo bute darė 
kratą per visą dieną iki 6 v.v. Jo žmo
na buvo išvežta j KGB būstinę ir tar
doma iki 11 vai. nakties. Tą pačią die
ną buvo darytos kratos ir astuonių 
Levaldos draugų ir giminių butuose. 
Atrodo, kad kratos tų žmonių butuo
se turėjo ryšio su jų pastangomis emi
gruoti.

Washingtone veikianti Commission 
on Security and Cooperation in Euro
pe leidžia savo biuletenius "CSCE Di
gest", kuriuose iškelia Maskvos žiau
raus savavaliavimo faktus. Savo tokia
me biuletenyje kovo 15 d. pranešė, 
kad neseniai Maskva nuteisė du žmo
gaus teisių gynėjus: matematiką Vale
ry Senderov, 37 m., ir poetę Iriną
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Ratušinskaja, paskirdama jiems po 7 
metus kalinimo darbo vergų lageriuo
se ir dar po to 5 m. ištrėmimo. Sende
rov buvo apkaltintas, kad jis rinko ži
nias apie rodomą diskriminaciją Mas
kvos valstybiniame universitete prieš 
žydus studentus. Batušinskaja vakarų 
spaudoje paskelbė savo eilėraščius, kri
tikuojančius sovietinę priespaudą. Tos 
poetės profesija — fizikos mokytoja.

"Christian Science Monitor" infor
muoja apie 300 asmenų, kuriuos Mas
kva kaip politinius kalinius uždarė.į 
bepročių ligonines ir juos nuodija che
mikalais. Vienas iš tokių kankinių - 
Vladimir Curikov, tris kartus uždary
tas psichiatrinėn ligoninėn už pakarto
tinius prašymus leisti jam emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos, paskelbė, kad tuose 
beprotnamiuose jam buvo duodami 
chemikalai, dėl kurių jis nustojo gali
mybės kalbėti ir turėjo skausmus,kad 
negalėjo nei valgyti, nei miegoti. Am
nesty International skelbia, kad psichi
atrai, kurie bandė tokias neteisybes su
kliudyti, patys buvo uždaryti j beprot
namį. "New York Times" skelbia, kad 
Maskva prievarta ima kariuomenėn 
vaikus tų šeimų, kurios pareiškia noro 
emigruoti.

Tai vis Maskvos ateistinės diktatūros 
barbariškieji veiksmai, prieš kuriuos 
visi turime panaudoti kiekvieną progą 
šaukti pasauliui, kad viešoji nuomonė 
darytų spaudimą j tuos tironus, kad 
diplomatinėmis ir kitomis priemonė
mis būtų ryžtingiau siekiama ginti žmo
gų- nuo komunistinio žvėries.

Draugas ^r-
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Už lietuvišką knygą ir spaudą lietu
viai tiek daug kovojo ir kentėjo. Dabar 
lietuviška knyga stovi ir dulka kioskų 
lentynose, laukdama, kol kas ją nupirks.
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DANUOS VYRIAUSYBĖ NEPRIPA
ŽĮSTA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ANEKSAVIMO

"Laisvės Radijo" lietuviškoji laida 
pranešė apie Danijos vyriausybės pa
tvirtinimą, kad ji nepripažįsta Pabal
tijo aneksavimo. Danų socialdemokra
tų partijos organas Aktuelt (1982.XII. 
23) žiniomis, laikraščio bendradarbis 
kreipėsi j užsienio reikalų ministeriją, 
prašydamas žinių apie pasklidusius 
gandus, kad Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje siaučianti snukio ir nagų epi
demija. Danų užsienio reikalų minis
terijos atstovas atsakė, kad tų gandų 
neįmanoma oficialiai patikrinti, ir pa
reiškė: "Mes niekada nepripažinome 
šių trijų šalių prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos. Dėl tos priežasties nega
lime užklausti Maskvos dėl gandų,ku
rie liečia šiuos tris kraštus. Nors tai 
labai nepatogu, šiuo atbeju politinis 
požiūris mums daug svarbesnis". Už
sienio reikalų ministerija todėl pasi
naudojo netiesioginiais informacijų 
šaltiniais.

Aktuelt bendradarbis savo straips
nyje kritikavo tarybinės propagandos 
teiginį, kad trys Pabaltijo valstybės 
laisvai prisijungusios prie Sovietų Są
jungos. Jis rašo: "Danijos ir kitų Va
karų šalių nuomone, 1940 metų rin
kimai (Pabaltijo šalyse) visiškai neati
tiko .to, kas vadinama demokratiniu 
žaidimu. Štai kodėl šios trys mažo
sios valstybės ir toliau tebėra žymi
mos Danijos užsienių reikalų ministe
rijos žemėlapyje". Danijos užsienių 
reikalų ministeris Uffe Ellemann Jen

sen socialdemokratų atstovui pareiškė: 
"Tai tiesa, kad mes nenorime dėl Pa
baltijo kraštų rašyti rusams. Nenori
me, kad jie iš mūsų gautų bet kokį 
raštą, kurį galėtu aiškinti, kaip tų tri
jų mažų šalių aneksijos pripažinimą".

(ELTA)
"POSSEV" APRAŠO MAISTO 
TRŪKUMĄ LIETUVOJE

Lietuvos SSR pagamina daugiau 
mėsos ir pieno pagal gyventojų skai
čių, negu bet kuri kita sovietinė res
publika — teigia V. Vokietijoje rusų 
kalba leidžiamas žurnalas Possev 
(1983 vasaris). Nepaisant to, pastarų
jų kelių metų bėgyje gyventojų aprū
pinimas maistu vis blogėja. Pvz., Vil
niaus maisto parduotuvėse vienam as
meniui parduodama nedaugiau kaip 
200 gramų sviesto, o mėsa virto "de
ficitine preke". (ELTA)

DR. JONAS NICIPORCIUKASI
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-669ó

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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J. Kuprionis

LIETUVIO ARCHITEKTO 
LAIMĖJIMAS

Visokios statybos Amerikoje vyksta 
plačiu mastu, bet gyvenamų namų yra 
didelis trūkumas. Ypač tai pasireiškia 
Kalifornijoje, kur gyvenamų namų kai
nos ir butų nuomos nepaprastai iškilo. 
Naujai susikuriančioms šeimoms ir 
šiaip mažiau pasiturintiems susidaro di
delė problema gauti gyvenam? patalpą. 
Tuo susirūpino Kalifornijos valdžia.Gu
bernatorius kreipėsi j architektus bei 
statybininkus, paskelbdamas konkursą 
suprojektuoti gyvenamus namus, kurie 
būtų praktiški, patogūs gyventi, kaina 
būtų prieinama ir mažiau pasiturinčiai 
šeimai. Konkurso dalyviams buvo pa
teiktos taisyklės, išdėstytos net 90 pus
lapių. Pabrėžtas ekonomiškumas ir vi
sų dalykų detalus apskaičiavimas, ener
gijos taupumas, statybinių medžiagų e- 
konomija, finansavimas, estetika, trans
ported jos ekonomiškumas, atmatų pa
šalinimas ir 1.1.

| šj gubernatoriaus kreipimąsi atsilie
pė keli šimtai šios srities specialistų ar
chitektų bei inžinierių. Iki nustatyto 
termino buvo pateikta net 490 konkur
sinių projektų.

Santa Monikoj gyvenantis architek
tas Edmundas Arbas, gavęs pasiūlymą 
konkurse dalyvauti, buvo numojęs ran
ka, nes žinojo, kad j šj konkursą stos 
šimtai geriausių šios srities specialistų, 
tad ir viltys ką laimėti labai ribotos. 
Bet vėliau jj sudomino mintis: kodėl 
nepabandžius suprojektuoti gyvenamą 
namą, kuris būtų dailus, patogus ir ne
brangus. Darbas didelis, nes reikia smul
kaus visų detalių apskaičiavimo. Gero
kai padirbėjęs, sukūrė jis tipinio namo 
projektą, kurio statybai būtų naudoja
mos prefabrikuotos izoliacinės plokš
tės sumontuojant jas jj pasirinkto tipo 
gyvenamą namą. Nekeičiant pagrindi
nio plano ir sklypo, galėtų būti stato
mas, vieno, dviejų, trijų ar net 4 miega
mųjų kambarių namas su garažu dviem 
automobiliam. Jis gali būti statomas 
kaip individuali rezidencija arba duplek
sas, tripleksas, keturpleksas ar net 
"town-house" tipo pastatas. Tokie izo
liacinių plokščių namai tinka ne tik Ka
lifornijai, bet ir visur kitur Amerikoj 
bei kituose kraštuose. Statyba nesudė
tinga ir namas gali būti sumontuotas 
per 6—8 dienas.

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
RESTORANAS VITUS 

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

Rua Espirito Santo, 118 TeJ.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL

Konkursiniams projektams atrinkti 
ir įvertinti gubernatoriaus buvo sudary
ta net 14 įvairių valdžios komisijų, kaip 
energijos taupumo, estetikos, užstatų 
finansavimo ir 1.1. Iš 490 projektų, at
renkant vertingiausius naujų idėjų kate
gorijoj priziniam atžymėjimui, buvo iš
rinktas ir mūsų architekto Edmundo 
Arbo sukurtas prefabrikuotų ir konven
cinės statybos namų projektas, pasižy
mintis naujoviškų idėjų išradingumu, 
praktiškai ir ekonomiškai sprendžian
čių statybines problemas. Už šj projek
tą jo kūrėjui buvo paskirta premija kar
tu su gubernatoriaus išduotu pažymėji
mu. Šis laimėjimas kelių šimtų šios sri
ties rinktinių specialistų eilėje teikia 
garbę ne tik pačiam architektui Edmun
dui Arbui, bet ir visiems lietuviams.

NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS
1982 m. Amerikos Karibų umiversiteito 

medicinos fakultete daktaro laipsnį gavęs 
Anatolijus Matulis nėra paprastas medi
cinos daktaras. Jis dar 1955 metais Det- 

tu vaje, gimnazij ą Ravenisibumge., Vokieti
joje. o kelis afuiklšltoijo mokslo diplomus ga
vo Amerikoje. Raišo. eilėraščius ir damisi
politikos Iklauisiilmiais. Apie jo mokslinius
darbus rašo pasaulinė spauda.

VALDAS ADAMKUS š»m*gegužės 
2 d.Chicagos Yacht Clubo patai 
pose buvo apdovanotas Rachel 
Carson vardo žyminLu už sąži
ningą pareigų atlikimą/

•roiito technologijos iinlsitiitute baigė techni
kos mokslus ir 1957 m. įsigijo magistro 
laipsnį.

Gimęs Kuiktdlškių km., Utenos apskrity
je, A. M'artulis pradžios mokyklą baigė Lie

Montreal™ rekordavimo studijoje, kur buvo įrekorduota sol. Ginos 
Čapkauskienės plokštelė. Iš kairės: muz. A. STANKEVIČIUS, sol. G. 
ČAPKAUSKIENĖ, akomp. J. GOVÉDAS, asistentė D. TETRO, inž. B. 
SZAWLOWSKI. Plokštelė jau paruošta spausdinimui
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Butanas Puikus
LIETUVIU SPAUDU BRAZILIJOJ

"LIETUVIŲ AIDAS BRAZILIJOJ"
(tęsinys iš praeito nr.) 

"Lietuvių Aidas Brazilijoj" išėjęs j 
pasaulį, lietuvišku nuoširdumu, pasvei
kino savo kolegę, jau trečius metus 
lankantį kolonija, "Lietuvį Brazilijoj", 
geisdamas draugiško sugyvenimo, lin
kėjo, kad "lietuviška spauda plėstųsi 
ir būtų tikri šviesos žiburiai..." Į pa
sveikinimus, "Lietuvis Brazilijoj" abe
jingai ir šaltai metė j mus savo žvilgs
nį, įspėdamas savo skaitytojus ir pa
brėžė tai, kad naujai pasirodęs laikraš
tis, — "Lietuvių Aidas Brazilijoj", — 
užėmė "Garso" vietę, o draugija "Ži
burys yra persi krikštyjęs" iš Susivieni
jimo Lietuvių Brazilijoj, kurio likimas 
visiems žinomas...

Ne draugiškas ir neparodęs solidaru
mo bendram darbui pirmame susitiki
me, "Aido" šeimininkas nuo artimes
nių santykių su senuoju kolega. Nesu
tarimas bendram darbui tarp dviejų 
lietuviškų laikraščių, pradėjo rodyti sa
vo diegus nuo pirmojo susitikimo. Per
siorganizavęs "Lietuviui Brazilijoj", pa
keitus savo vardę, jo leidimę perėmus 
Lietuvių Sęjungai ir Stasiui Vancevi
čiui tapus nuolatiniu jo redaktorium, 
santykiai tarp abiejų laikraščių nepage
rėjo. Bet apie tai toliau išsitarsime, ra
šydami apie "Lietuvį". Šiuo kartu pa
žiūrėsime j pirmuosius "Lietuvių Ai
das Brazilijoj" žingsnius ir kaip jisai 
užsirekomendavo skaitytojams.

"Po praėjusios kolonijoje didelės 
audros, šviesiu spinduliu nuskaidrino 
mūsų gyvenimo padangę. Išėjome j 
skaitlinga mūsų koloniję sutikti bro
lius ne gražiais pažadais, ne vylingais 
žodžiais juos pasveikinti, ne materia
linės naudos vedini, bet tikrai broliš
kai su jais pasikalbėti ir mūsų tarpe 
pasireiškiančias negeroves kelti viešu
mon. Lietuviškumas, teisingumas ir 
demokratiniai principai — tai mūsų 
susitikimo pagrindas. Visi didieji pa
saulio įvykiai, Lietuvos darbo žmonių 
gyvenimo problemos, Brazilijos lietu
vių siekimai, jų viltys, tarpusavio san
tykiai ir visuomenės sluoksnių kova 
atsispindės Lietuvių Aide Brazilijoj".

ĮTARPIS
į mūsų aprašymus apie lietuvių spau- 

dę, padarome dar vienę įtarpį, įdėdami 
apie lietuvius imigrantus, jų beviltiškę 
padėtį pirmaisiais metais, sunkius per
gyvenimus ir, pagaliau, dręsų veržimę- 
sis priekin nugalėdami sutiktas kliūtis 
svetimo krašto žemėje. "Mūsų Lietu
vos" 21 (1811) numeryje, birželio 2 
dienos, skaitėme Norberto Stasiulio- 
nio pluoštelį prisiminimų, kaip jam pa
tekus nežinion São Paulo miesto gat
vėje, be vilties kę nors šviesesnio sutik
ti, staiga: išgirdo raminantį žodį ir iš
tiesta užuojautos rankę. Šiandienę įter
piame dar vieno imigranto, bangų blaš
komo ne vilties jūroje, Juozo Šlikto, 
paties atvaizduotę gyvenimo epizodę.

".. O MAN PADAVĖ ABI RANKAS 
IR PASTATĖ ANT KELIO..."

— Atvykau j Brazilija 1929 metais, 
brolio Stasio iškviestas. Kilęs esu Kau
no apylinkės, iš Vilkijos. Lietuvoje gy
vendamas, pramokau siuvėjo amato ir 
dirbau Kaune siuvyklose. Prieš išvažiuo
jant Brazilijon, broliui patariant, pra
mokau kirpimo. Atvykęs Brazilijon, 
apsistojau São Paulo mieste, kaip ir, 
beveik, daugumas lietuvių. Mokančiam 
amato, didelių sunkumų gauti darbę 
nebuvo. Apie du metus dirbau bent 
keliose siuvyklose. Pastebėjau, kad 
dirbdamas kitiems, labai bus sunku 
prasimušti prie ko nors geresnio ir iš
vysti blaivesnes dienas. Versčiau adatę 
ilgas valandas apie porę metų ir kiek 
galėdamas taupiau, kad sukūrus leng
vesnį rytojų, kad atsipalaidavus nuo 
darbdavio. Apskaitliavau, kad pradžiai 
sutaupytų išteklių pakaks ir kad jau 
laikas pasukti nepriklausomumo keliu, 
— atsidaryti savosios siuvyklos duris. 
Tai buvo 1931 metai. Susiradau pui
kią tam reikalui vietę, rua Duque de 
Caxias prie Sorocabana stoties, kur 
keleivių judėjimas, atvykstančių ir iš
vykstančių, buvo gausus. Besiruošiant 
įrengti būsimę savo siuvyklę, patalpų 
šeimininkas pareikalavo raštiškę kon
traktą ir su laiduotojo (fiadoriaus) pa
rašu, kuris turi būti namų savininku
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ar šiaip pastebimas žymesnis prekybi
ninkas ar pramonininkas. Sugriuvo ma
no užsimojimo planai. Kur gi aš tąfia- 
dorių rasiu, kuris už mane laiduotų, 
užtikrintų nuomos mokėjimą? Pažino
jau vieną, kitą lietuvį, turintį botekiną, 
(krautuvė su svaiginamais gėrimais), 
bet toks netiko. Ir dabar?.. Po mano 
kojomis, rodos, žemė sudrebėjo ir vė
jais nuėjo mano svajonės būti pats sau 
šeimininku.

— Žinojau, kad yra lietuviška spaus
tuvė ant rua da Moóca, kur buvo 
spausdinamas lietuviškas laikraštis 
"LITUVILJ AIDAS BRAZILIJOJ". 
(Nuo 1930 metų "Birutės" spaustuvė 
iš Visconde de Parnaiba, persikėlė ant 
Rua da Moóca, - AD.). Laikraštį skai
čiau visada, bet su Konstantu Uckum, 
spaustuvės savininku ir šu laikraščio 
redaktorium Antanu Dutkum jokios 
draugystės neturėjau. Pažinojau juos 
tik iš matymo. Kilo mintis kreiptis į 
ššąją įstaigą, kuri galėjo mane išgelbė
ti iš susidariusios keblios padėties. 
Bet kur drąsa?1. Susidarė dilema "ar 
būti, ar nebūti", — ar atsisakyti sava
rankiško pragyvenimo ir vėl eiti siu- 
vyklon svetimiesiems dirbti, ar, nusiže
minus, kreiptis pas nepažįstamą žmo
gų ir prašyti pagalbos. Lietuvos kaimo" 
žmonės sakydavo, - "Jei vilko bijai, 
tai neik į mišką". Apsigalvojęs įgavau 
drąsos ir nuėjau "Lietuvių Aido Br." 
redakcijon. Išsipasakojęs savo padėtį, 
ir kokiu reikalu atėjau į redakciją. 
Žmogus, K. Uckus, išklausęs mano ap
gailestavimus susidariusia padėtimi, be 
svyravimų pasirašė fiadorium. Tuo 
akimirksniu pastebėjau K. Uckaus pa
sitenkinimą, kad galėjo padėti savo 
tautiečiui, pirmą sykį pas jį atėjusiam, 
o aš pats pajutau neapsakomą džiaugs
mą ir mano gyvenimui laimę, kad ga
lėsiu įvykdyti savo svajonę - atsidary
ti nuosavą rūbų siuvimo dirbtuvę. Dirb
tuvę ir jos gaminius užregistravau 
"Kauno" vardu. Ji ilgus metus veikė 
ant rua Duque de Caxias, pristatyda
ma rinkai "Kauno" išdirbinius. Prasi
gyvenau. Iš čia persikėliau ant rua 
São Caetano, įsigijau namus ir dar ilgai 
aptarnavau savo gaminiais visuomenę.

Konstantas Uckus man ištiesė ne 
vieną, bet abi rankas ir pastatė mane 
ant kojų žygiuoti pasirinktu keliu. Ne
apleidau jo. Keliavau juo visą savo jau
nystę iki senatvės, pakankamai mate
rialiai sustiprėjęs ir laimingai šeimyni
nį gyvenimą sukūręs. Vedžiau Emiliją 
Ambrozevičiūtę, išauginome ir išmoks
linome du-sūnus: Juozą (José), šiandie
ną daktaras ir Luiz — inžinierius. Jau 
sulaukęs senatvės su didele pagarba ir 
dėkingumu, visados menu Konstantą 
Uckų, jau mirusį, lietuviško laikraščio 
"Lietuvių Aidas Brazilijoj" leidėją, ku
ris padavė man savo ranką sunkioje 
valandoje. Juozas Šlikta
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LIETUI
DIA DE ORAÇÕES PELA LITUÂNIA

"Hoje, em todo o Brasil, a pedido de 
Dom Luciano Mendes de Almeida, Secretá
rio Geral da CNBB, seré um dia de orações 
pelo povo lituano", comunica Dom Pedro 
Fedalto, Arcebispo de Curitiba, aos seus 
fiéis através de semanário VOZ DO PARA
NÁ.

Alguns outros bispos do Brasil quiseram 
expressar também pessoalmente na carta ao 
Pe. Pr. Gavėnas, presidente da União do 
Clero Lituano no Brasil seus sentimentos 
de solidariedade com o povo lituano.

Também o Bispo de Leiria, em Portugal, 
recebido o convite, escreve: "Não deixare
mos de contribuir com as nossas orações 
pedindo à Virgem, Nossa Senhora do Rosá-

Curitiba, domingo, 12 de junho de 1983

O que acontece na Lituânia?

O secretário-geral da CNBB, Dom 
Luciano Mendes de Almeida, a 12 de 
maio passado, enviou uma carta a 
todos os bispos do Brasil, acompa
nhada da exposição feita pelo padre 
Pranas Francisco Gavėnas, salesiario, 
presidente da União do Clero Lituano 
na América Latina, pedindo que, “no 
domingo, dia 12 de junho, se ofe
reçam orações a Deus pela Lituânia, 
nação mártir e irmã*.

LITUÂNIA — A Lituânia está 
situada na extremidade nórdica da 
Europa, perto do mar Báltico. E 
habitada peto povo lituano, com lín- 

a própna, um dos poucos idiomas 
tigcį até hoie falado. Não é um 

idioma, nem eslavo e nem germânico.
A Lituânia tomou-se um pais in

dependente no século XIII, sendo seu 
primeiro rei Mindaugas, coroado em 
1253. .

A j Lituânia atingiu seu apogeu 
politico com o Grão Duque Vytautas 
(1392-1430), que sustou as hordas tár- 
taras» estendéndo as fronteiras do Im
pério do Mar Báltico até o Mar Negro. 
Com a morte de Vytautas, começou o 
declínio da Lituânia. Em 1569, foi 
feitą a uniãQ com a Polônia. A partir 
de 1975,éorna dominação da Polônia 
pela Russia, Prússia e Áustria, a 
Lituânia foi subjugada por 123 anos, 
até o fim da Primeira Guerra.

A 16 de fevereiro de 1918, depois de 
tão longo calvário de 123 anos, con
seguiu sua independência. Mas foi 
por pouco tempo, apenas 22 anos. A 
15 de junho de 1940, a União So
viética apoderou-se da Lituânia, estan
do, até hoje, o povo lituano a suportar 
a mais brutal ocupação.

RELIGIÃO — O povo lituano 
abraçou o Cristianismo com o batis
mo do primeiro rei, Mindaugas, em —-

EM PORTUGUÊS
NR. 24(104)

rio de Fátima, proteja com especiais favores 
os povos da Lituânia".

E o arcebispo de Curitiba, na carta pes
soal, sublinha: "Com meus sentimentos de 
estima e de amizade eclesial, remeto-lhe os 
comprovantes da divulgação feita ao Clero 
e ao Povo, em carta circular aos Padres, nos 
três jornais de maior circulação em Curitiba 
e em duas rádios e na Missa do Canal 12 da 
TV Globo do Dia da Lituânia".

A imprensa de São Paulo também deu 
informações sobre a Lituânia em ocasião 
deste Dia. Isso foi em particular o mérito 
de Al. Valavičius, presidente da Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o qual forneceu 
à ipiprensa de bons e condensados serviços 
jurnalísticos.

Dom Pedro Fedalto

Arcebispo de Curitiba
1251,coroado em 1253. A Litânia tem 
sua população atual totaimente 
católica. •

Antes da Segunda Guerra Mundial, 
havia na Lituânia uma população de 
4.050DOO habitantes, com 1202 
igrejas, 12 bispos, 1.646 padres e 1586 
irmãos religiosos e freiras.

NOITE DO GENOCÍDIO - Na 
noite de 14 para 15 de junho de 1944 , 
um ano após a invasão russa, foram 
deportados 40D00 lituanos para a 
Sibéria.

Desde então foram presos e depor
tados bispos, sacerdotes, religiosos e 
leigos.

A nação perdeu 1.103.000 de 
habitantes. As igrejas foram fechadas 
e transformadas em fábricas, ar
mazéns, museus, etc. A Catedral de 
Vilnius, a capital,'é uma galeria de 
arte para concertos e o templo na
cional de São Casimiro, padroeiro da 
Lituânia, foi convertido em Museu de 
Ateísmo.

O ensino foi rigorosamente 
proibido. A imprensa religiosa não 
existe mais. Os professores e fun
cionários do governo estão proibidos 
de freqüentar a Igreja, sob o perigo de 
penderem o emprego.

Até os 18.anos, é proibido praticar 
pubücamente a religião.

•> A partir de 14 a 15 de janeiro de 
1941,o povo lituano começou a sentir 

< o terror, a violência, as deportações 
para a Sibéria.

•i Liudas Simutis, condenado no fun
do do campo de condenação na Si
béria,conseguiu a libertação ęm 1976, 
depois de 21 anos e 8 meses no campo 
de concentração.

Conta ele que “tinha cinco anos, 
quando lhe mostraram o cadáver do 
pai. Um lado do rosto estava esco

riado e arroxeado. A pele dos braços e 
das pernas era branca, descascando- 
se por ter sido fervida. A língua foi 
arrancada com barbante. Os órgãos 
sexuais foram esmagados. Outros 
corpos também mutilados desta 
maneira jaziam a seu lado. Lamentos 
e gritos de minha mãe e de mais pes
soas enchiam o. ar, amaldiçoando os 
bolchevistas. Eu queria viver, brincar, 
estudar. Mas como”.

NOSSA RESPOSTA — Qual é 
nossa resposta diante de tanto so
frimento na Lituânia? O livro “Chris- 
tus stirl in Litanen” (Cristo morre na 
Lituânia) de André Martin e de Peter 
Falk,publicado na Alemanha, sobre a 
perseguição religiosa na Lituânia, diz: 
“Sim, Cristo está morrendo na Li
tuânia. E nós, os bons cristãos do 
mundo livre, ficamos olhando de 
braços cruzados, inocentes, incons
cientes, preocupados egoisticamerite 
somente com as cousas de nossa casa. 
Satisfeitos de ter qualificado os nossos 
irmãos que sofrem de Tgreja do 
Silêncio” de cristandade subterrânea, 
continuamos ficando calados e im
passíveis”.

“Nós é que somos a Igreja do Silên
cio, nos adverte o cardeal Joseph 
Hoeffner. arcebispo de Colônia, 
Alemanha. Nós é que somos surdos e 
sem voz, não respondendo ao apelo de 
nossos irmãos, apelo feito de sangue e 
de fogo”.

A situação atual com o novo chefe 
da Rússia, Yuri Andropov,' não 
melhorou, ao contrário cresce ainda 
mais o terror, diz o Pe. Pranas-Fran- 
cisco Gavėnas.

Enquanto são arrancadas as cruzes 
na Lituânia, proibida a religião nas 
igrejas, destruídas as imagens de Nos
sa Senhora, o povo lituano está levan
tando cruzes, colocando imagens da 
Virgem Maria, na inóspita e fria 
Sibéria. Primeiramente, este povo 
guardou as cruzes e as imagens em 
seu coração e, em seguida, teve co
ragem de manifestar externamente 
sua fé com sinais visíveis.

O padre Pranas continua, dizendo 
na sua carta aos católicos do Brasil e 
da América Latina: “Não será o povo 
lituano escolhido pela Providência 
Divina a reviver na sua própria carne 
o “SIM* salvador da Virgem Maria? 
Com seu exílio, trabalhos forçados, 
frio, fome, nudez, sacrifício total, não 
estará pagando o preço da conversão 
da Rússia? Mas será que é só a Rússia 
que necessita de conversão? Não será 
que os católicos lituanos estão ex
piando também por nós, por este cris
tianismo tão superficial, por este con- 
sumismo, exibicionismo, nudismo e 
pornografia tão provocantes?”

Que este dia 12 de junho seja de 
preces e de sacrifícios em favor do 
povo lituano da Lituânia e na Sibéria.

O padre Pranas termina sua carta, 
dizendo: “Agradecemos sinceramente 
aos senhores bispos, padres e ao povo 
brasileiro por mais este dia de oração 
pelos irmãos lituanos.
/—---------------— CURSO------------

AUDIOVISUAL
FwRj do idioma lituano

POR CORRESPONDÊNCIA

CP442141000SJWo,SP
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Unikalios Vertės Knyga
LEONARDAS GOGELIS

Neseniai pasirodęs Marijaus Blyno 
veikalas ’’Lietuvos Senovės pamink
lai” - tai be jokių abejonių viena iš 
vertingiausių išeivijoje išleistų kny
gų. Reikia tik stebėtis, kaip tokioje , 
palyginti nedidelės apimties ( vos 262 
puslapių ) knygoje autorius sugebėjo 
pateikti tokią gausybę žinių apie vi
sos Lietuvos svarbesniuosius archi
tektūros paminklus ! O juk nemaža 
vietos dar užima iliustracijos : pa
minklų nuotraukos, planai, brėžiniai. . 
Tų iliustracijų labai daug,ir beveik 
visos jos yra labai geros kokybės ;tai 
atsiekti techniniu atžvilgiu neturėjo 
būti lengva - juk dauguma iliustraci
jų persispausdinta iš kitų leidinių(čia 
be abejo,pripažintinas nuopelnas M. 
Morkūno spaustuvei,kuri visiems ži
noma savo solidžiu darbu ).

Iš įvairių leidinių surinktą istori
nę, žurnalistinę,literatūrinę medžia
gą M. Blynas patiekė labai glaustai ir 
kondensuotai.Aprašymo stilius ,nežiū 
rint į skaičių gausumą,nėra sausas. 
Enciklopediškai tikslios žinios yra 
perpintos legendomis, citatomis iš 
grožinės literatūros.

Beveik visi šaltiniai,kuriais remie 
si knygos autorius, išleisti jau poka
rio metais, okupuotoje Lietuvoje. Tas 
leido pateikti naujausius duomenis , 
paskutiniųjų tyrinėjimų rezultatus, 
bet kartu ir apsunkino autoriaus už
davinį - nes jis privalėjo atitaisyti 
okupanto brukamus istorijos Idas toj i 
mus,atskleisti komunistinį melą. Vi
si puikiai žinome,jog okupuotos Lie
tuvos. mokslininkai bei tyrinėtojai ne 
gali parašyti objektyvių veikalų apie 
mūsų Tėvynės praeitį, architektūrą, 
meną, kultūrą. . . Viskas turi būti ten: 
piama ant bolševikinio kurpaliaus, 
daug dalykų klastojama - arba oku - 
panto pataikūnų, arba ir tiesioginiu 
Maskvos nurodymu (kaip, antai, te zė, ~ 
jog nėra jokio būtinumo restauruoti 
Lietuvos pilis, užtenka tik ” užkonsei 
vuoti”...). Didžiulis Marijaus Blyno 

—l_i—i —~r—m ■w m* w w-w—nr*
VII OLIMPIADA DOS IMIGRANTES

A equipe de basquete da Lituânia, embo
ra tenha perdido o último jogo contra a Es
panha por apenas uma cesta, 77 x 75, ganhou 
a medalha de prata e é a vice-campeã da 
VII Olimpiada dos Imigrantes. Esse jogo foi 
verdadeiramente emocionante, alternando-se 
as equipes, ora uma ficando à frente, óra 

outra. Foi assistida por uma grande torcida 
que aplaudiu os nossos jogadores do começo 
ao fim, gritando Lituânia. Lituânia.

Parabéns aos bravos vice-campeões.

JT.

nuopelnas - tai,kad jis atitaiso visas 
tas klastotes, atkreipia į jas skaityto
jo dėmesį.Nepraleidžia jis net ir to
kio , atrodytų, menkniekio, kaip oku
panto pakeisti gatvių pavadinimai ; 
pavyzdžiui,trims seniausioms Vii - 
niaus gatvėms - Pilies, Didžiajai ir 
Aušros Vartų - suteiktas rusų bolše
vikinio rašytojo (net visai ir ne buvo
jus io Vilniaus mieste) Gorkio vardas

Autorius nesigaili šiems mūsų kra
što praeities darkytojams bei niekin
tojams aštrių paniekos žodžių . Tad 
nors knyga, kaip jau minėjome, kimš
te prikimšta enciklopedinio pobūdžio, 
medžiagos,ją skaityti nenuobodu-jos 
stilius labai gyvas ,emocinis.Skaito
ma ją kaip beletristinį kūrinį. ..

” Lietuvos Senovės Paminklai” y- 
patingai rekomenduotini mūsų išeivi
jos jaunimui, kuris apie tėvų žemės 
garsenybes gali sužinoti nebent iš to

Vilniaus Katedros bokštas 
1980 m.Nauju nudažymu išryškin
tos statybinės - architektūri
nėm ypatybės<

ką prisimena tėveliai. . .Blogiau,kai 
tas žinias semiasi iš okupuotoje Lie
tuvoje pasirodžiusių leidinių.laisvai 

platinamų Vakaruose ( arba net So - 
vietijoje susuktų filmų!).Kaip minė’- 
ta, tokiuose leidiniuose viskas begė
diškai iškraipoma ir klastojama.. O 
net ir čionykščių lituanistinių mokyk 
lų vadovėliai nevisada teisingai nu
šviečia Lietuvos praeitį?

Beje, toks reikšmingas, unikalios 
vertės veikalas,kaip M. Blyno ’’Lie
tuvos Senovės Paminklai”,galėtų bū
ti naudingas ne vien lietuviui skaity
tojui. Ar nevertėtų pamėginti išleis
ti šią knygą anglų kalba ? Išlaidos 
būtų padengtos šimteriopai - nes ta
da ir platesni JAV bei kitų kraštų vi 
suomenės sluoksniai turėtų galimy
bės susipažinti su mūsų tautos pali
kimu, su jos garsinga praeitimi, ku
rią liudija tie gausūs paminklai.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Robert TAMOŠAUSKAS 
Antanas SERBENTĄ 
Vitas MIKALKÉNAS 
Vladas GODLIAUSKAS 
Juozas KRUMZLYS 
Joana STANKUVIENĖ 
Stasys TERVYDIS

3.500,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

VEIKLOS KALENDORIUS

Birželio 26: Vyrų B-jos ruošiama šventke- 
lionė j Aparecidą;

Liepos 17: Dariaus ir Girėno minėjimas 
— ruošia B L Bendruomenė.

Rugsėjo 11: Šilinė — Tautos Diena - 
Jaunųjų paišytojų paroda.

Sekantis B LB-nes valdybos posėdis nu
matytas liepos 14 d., Mookoje.

DĖMESIO!
ML Skaitytojams, kurie užsimokėjo 
prenumeratą, bet ju pavardės nebuvo 
paskelbtos ML-je. Šiuos skaitytojus 
prašome pranešti administracijai tele
fonu ar laišku.

Kur. Dr. ANTANĄ MILIŲ 
auksinio kunigystės jubiliejaiss 
proga-

- Sepetauskai

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MŪSŲ ŽINIOS
ŽODIS | TĖVYNĘ

Birželio 12-tą Brazilijos Vyskupų 
konferencijos (CNBB) Generalinis Se
kretorius, Dom Luciano Mendes, atlai
kęs São Paulo katedroj Mišias už Lie- 
•uvą, dar teikėsi perduoti "Žodį j Li& 
^uvą":

Mielieji broliai, sesės Lietuvoje1.
Šiandien visa Brazilija mintimis ir 

malda jungiasi su jumis. Ir São Paulo 
arkivyskupija, drauge su čia esančia 
lietuvių bendruomene, aukoja Dievui 
maldos auką. Ją aukojame pirmiausia 
norėdami dėkoti Dievui už tikėjimo 
Hudijimą, kurį jus, mums taip brangi, 
kaip draugė ir sesuo, tauta mums duo
date. Juk matydami ištisą tautą, auko
jančią visa, ką turi, kad tik išliktų iš
tikima.Dievui ir Bažnyčiai, mes giliau 
suprantam, koks yra mūsų įsipareigo
jimas tikėjimo atžvilgiu, būtent sekti 
Kristumi, nors tatai reikalautų ir di
džiausios aukos.

Dėkojame taip pat čia, Brazilijoj, 
veikiančiai lietuvių bendruomenei. Nes 
ji mus jungia su lietuvių tauta ir Kata
likų Bažnyčia Lietuvoj; ir mums at
skleidžia, kokią nepaprastą jėgą ir ga
lią turi tauta, kuri moka ir pajėgia 
taip ištvermingai liudyti savo meilę įr
išti kimybę Kristui bei jo įsteigtai Baž
nyčiai.

Mes jungiam savo maldas taip pat 
su daugelio maldom ištisam pasauly, 
prašydami Dievo, kad padėtų Bažny
čiai atgauti pilną laisvę Lietuvoj ir ki
tuose kraštuose, kur ta laisvė varžo
ma. Taip pat meldžiam, kad lietuviai 
greičiau .atgautų laisvę nekliudomi gar
binti Dievą, sudaryti savo nepriklauso
mą valdžią, atstatyti pilną nepriklau
somybę. Gi šiuolaikinė kančia tevirs
ta malonių šaltiniu visai lietuvių tau
tai, Lietuvos Bažnyčiai bei visam pa
sauliui. Juk lietuvių tautos kančia, au
kojama Dievui su tokiu gyvu duosnu- 
mu, yra užtikrinimas, kad Lietuva 
gaus iš Dievo tą paramą ir pagalbą, 
kurios vien tik mūsų maldos negalėtų 
išprašyti.

Taigi šiandien, minėdami liūdnus
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birželio 14-15-tos dienos įvykius, mes 
esame tikri, kad Dievas, kuris veda 
tautų kelius, ne tik mokės gražinti 
laisv lietuvių tautai, ne tik duos at
pildą tiems, kurie ištvėrė kovoje už 
savo tikėjimą, bet ir per šio ti-kėjimo 
auką, sujungtą su Kristaus nuopelnais, 
išgaus atsivertimą ir tiems, kurie var
žo ir persekioja nekaltas tautas.

BRAZILIJA UŽ LIETUVĄ
"Šiandien yra DIENA MALDOS 

UŽ LIETUVĄ, už tą tautą, kuri yra 
mūsų sesuo ir kankinė", rašė Brazili
jos vyskupams CNBB (Brazilijos Vys
kupų Konferencijos) Generalinis Se
kretorius, vysk. Dom Luciano.

Vyskupai, bendrai, pozityviai rea
gavo j paskatinimą, kuris buvo taip 
pat talpintas CNBB’oficialiam biule
teny.

Nekurie vyskupai net asmeniai pa
rašė kun. Pr. Gavėnui. Pav. Campos 
(RJ) vyskupas: "Niekad neužmirštu 
Lietuvos. Dar vakar skaičiau LKB 
Kronikoj, I tome, apie lietuvių kan- w • / fcias...

Net ir Leirijos (Portugalijoj) vysku
pas, kurio jurisdikcijoj Fatima, gavęs 
kvietimą, atsakė: "Nesiliausim meldą 
Švč. Mergelę, Fatimos šv. Rožančiaus 
Dievo Motiną, kad ypatingai globotų 
Lietuvos tautą".

Itin gyvas Kuritibos (Paranos valsti
jos) arkivysk. Dom Pedro Fedalto atsi
liepimas. "Generalinio CNBB Sekreto
riaus, Dom Luciano, prašymu, šian
dien yra diena maldų už Lietuvą", 
pabrėžia arkivyskupijos laikrašty A 
VOZ. O asmeniniam laiške siunčia vi
są pundą iškarpų: "Tamstai persiunčiu 
liudijimą, kaip buvo skelbiama Maldos 
Diena už Lietuvą kunigams ir tikintie
siems per Aplinkraštį kunigams, per 
tris labiausia skaitomus Kuritibos laik
raščius, per dvi radijo stotis ir per Mi
šias TV Globo 12 kanale". Ir pats ar
kivyskupas GAZETA DO POVO laik
rašty 12-tos birželio laidoje duoda gan 
ilgą dviejų skilčių straipsnį, užvardintą 
"Kas dedasi Lietuvoj? ". Trumpai pri
stato Lietuvos istoriją (ir kalbą, kuri, 
pabrėžia, nėra nei germanų, nei slavų, 
o lietuvių — viena seniausių gyvų kal
bų), aprašo "tautžudystės naktį" ir be
sitęsiančias persekiojimus. Ir kviečia 
skaitytojus, kad "ši birželio 12 diena 
būtų maldos ir aukos diena už lietuvių 
tautą Tėvynėje ir Sibire".

PATIKSLINIMAS
19 ML numeryje buvo parašyta, 

kad Juozas ŠLIKTA prenumeratą už
mokėjo Cr$.1.000,00. Iš tikrųjų tai 
buvo auka, nes ML skaitytojas jau bu
vo užsimokėjęs prenumeratą kaip bu
vo paskelbta praeitų metų ML 48-ta- 
me numeryje. Mielam ML skaitytojui 
dėkojame ir atsiprašome už netikslu
mą. i

MOŠŲ LIGONIAI
POVILO BUITVYDO sveikata nege

rėja. Jis yra gydomas Sta. Isabel sana
torijoj. Toj pačioj sanatorijoj yra taip 
pat Calilė Jusienė susilaužiusi kojas. 
Kazimieras Valiulis yra paguldytas Ban
deirantes ligoninėj ant. R. Galvão Bue
no. Povilas Karnauskas iš R. Rio do 
Peixe gydosi namie.

MOŠŲ MIRUSIEJI
OSKARAS PULMANAS mirė vėžiu 

birželio 1 d. Clinica Estoril ligoninėje 
59 metų amžiaus. Buvo kilęs iŠ Mariam- 
polės. Gyvejno Bom Retire ir Moinho 
Velho. Dirbo kaip taksistas.

Birželio 15-tą mirė EMILIJA MI
SI U K, eidama 84 metus. Mirė po sun
kios operacijos Beneficencia Portugue
sa ligoninėj.

Kilusi nuo Ukmergės, atvyko Brazi
lijon 1932 metais; vis gyveno Bom Re
tire. Vyrui mirus prieš 14 metų, nors 
neturėjo vaikų, paliko liūdesy daug gi
minių, tarp kurių dukterėčią Sofiją Mi
si u kaitą.

Palaidota Araçá kapinėse.
Tegul ilsisi ramiai svetimoj žemėj! 
Užuojauta visai giminei.

SKAUDI TRAGEDIJA. Per keletą x 
savaičių užsitąsę lietūs padarė daug ža
los Brazilijos pietuose ir S. Paulo mies
te. V. Madalenos rajone žemė užgriu
vo ant kelių namų ir visai juos sugrio
vė. Vienuose iš tų namų gyveno Ona 
V. Meškauskienė ir dukters Veros Lu- 
cijos Meškauskaitės Mani šeima. Nelai
mėje mirė Ona Meškauskienė, dukra 
Vera Lucia, anūkai Luiz Antonio ir 
Ana Lucia, o taip pat tarnaitė su savo 
vienerių metų kūdikiu. Liko gyvas tik
tai inž. Luiz Ernesto Mani Veros vy
ras, kuris buvo darbe. Ugniagesiai dir
bo dvi dienas kol surado visus lavonus. 
7-tos dienos mišios buvo birželio 13 
d. N.S. de Fatima bažnyčioj - Sumaré.
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KELIAUTOJAMS | APARECIDĄ

Aparecidoj Mišios už Lietuvą užpra
šytos 10 vai. (jas taikys pats Apareci
dos arkivyskupas, Dom Geraldo).

Kad nepasivėluotum ant Mišių, bū
tinai reikia iš V. Zelinos išvykti 6 (šeš
tą) valandą.

Tad NESIVÉLUOKITE! Autobu
sas NELAUKSI

Sventkelionės rengėjai — 
Sv. Juozapo Vyrų Brolija

PLB SEIMAS IR II PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOS

Šio mėnesio 23 dieną Aereolineas 
Argentinas iš Congonhas aerodromo, 
17 vai. išvyksta į Čikagą msisų atsto
vai j PLB Seimą ir II Lietuviu Dienas.

Brazilijos delegacija yra sudaryta iš 
sekančiu atstovu:

Jonas ir Vera Tatarūnai 
Prel. Pijus Ragažinskas 
Aleksandras ir Marytė Bumbiiai 
Henrikas ir Janina Valavičiai 
Magdalena ir Aleksas Vinkšnaiciai 
Jonas Šermukšnis 
Jonas Bratkauskis
Taip pat šio mėnesio 28 dieną per 

Linhas Aéreas Paraguaias išvyksta mu
su jaunimo atstovai j VI Pasaulio Lie
tuviu Jaunimo Kongresą.

Jų delegacija yra sekanti: 
Sofija Žūtautaitė 
Elizabet Vazgauskaitė 
Markus Lipas 
Irena Martinaitytė
Kiek vėliau prisidės taip pat Flavi

jus Bacevičius. Su jaunimu vyksta taip 
pat Alice Lukaševičius ir p. Lukaševi- 
čienė.

Linkime visiems geros kelionės, ir > 
sėkmės atstovavime mūsų Brazilijos lie
tuviu kolonijai.
NAUJAS LIETUVIUKAS
gimė gegužės 29 Pro Matre Paulista li
goninėj. Tai mėlynakis THIMAS LI
NAS B u mb lis Steponaitis, Margaretes 
ir Arūno Steponaičiu trečias vaikas. 
Džiaugiasi visi: tėveliai Margarete ir 
Arūnas, seneliai Marytė ir Aleksandras 
Bumbiiai, Stasė ir Vladas Steponaičiai, 
tetos, giminės, o taip pat visa S. Pau
lio lietuviu kolonija. ML širdingai svei
kina tėvelius, o Thomui Linui linki 
augti sveikam ir tapti tikrai geru lietu
viuku.

INŽ. ALGIRDAS IDIKA iš.Peruibe 
buvo atvykęs j S. Paulį pasitikti iš 
Amerikos atvykstančios dukters su šei
ma, tuo tarpu vagys įsiveržė j naujai 
įrengtus namus ir padarė daug nuosto
liu.
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VOLUNGĖS CHORAS
Volungės choro dirigavimui buvo 

pakviesta ir sutkco jį diriguoti, Lucija 
Banytė, kuri nuo mažens pasirodo lie
tuviškam jaunimo veikime. Ji yra įstei
gus jaunesniu Gintaro šokių grupę, uo
li ateitininkė ir gerai kalba lietuviškai. 
Yra baigus Instituto Musical Francisco 
Braga kursą ir iki šiol buvo Volungės 
Choro pianistė. Linkime jai geriausios 
sėkmės.

Jota

NEMUNAS RENGIASI ŠOKIŲ 
ŠVENTEI

Nors sekanti Tautinių Šokiu šventė 
bus tik kitais metais, tačiau Nemunas 
jau pradėjo ruoštis ir telkti lėšas kelio
nei. Šiuo metu nemuniečiai pardavinė
ja LOTERIJOS BILIETUS radio laik
rodžiui ir prašo visos kolonijos bendra
darbiavimo.

KERMOŠIUS MOKOJE
18-19 dd. šv. Kazimiero parapijos 

salėje ir kieme vyko IV KERMOŠIUS, 
suruoštas vietinių apylinkės gyventoju. 
Patys paruošė pakvietimus ir prisirin
ko fantu. Šeštadienio ir sekmadienio 
vakarą prisirinko daug žmonių — ir vi
si, tiek rengėjai, kiek lankytojai, liko 
patenkinti.

Dabar tik laukia progos kokiai ki
tai pramogai surengti.

SVEIKINIMAI IŠ JACKSONVILLE, 
FLORIDOJ

Birželio 4-tą sėkmingai pasiekęs 
JAV-bių krantus, dar iš laivo rašo kun. 
P. Urbaitis:

Paskutines žinias iš Cidade Ocian, 
Santos, São Vicente ir kiek užtruku
sius reikalus su "Loyde Brasileiro" ir 
"Itapė" laivu gal perdavė mane palydė- 
jusieji. Buvo skaudokų momentų su 
dviem ar trim sunkiais ligoniais...

Rio de Janeire laukė kiti nuotykiai. 
"Itapė" laivo motorai turėjo būti pa
tikrinti beveik dvieju savaičių be susto
jimo trunkančiai kelionei. Iš 38 laivo 
įgulos asmenų dauguma buvo iš Rio. 
Todėl jie — kaip ir kiekvienam jų bu
vo leista — pasinaudojo tuo trijų die
nų jtarpu savo šeimoms, giminėms, bi
čiuliams aplankyti.

Ir aš galėjau ne tik netoli uosto gy
venančią "matriarchę"Uršulę Gaulienę 
pakartotinai aplankyti, o ir svetingoje 
Viliaus ir Stasės Kizelių ir jų sūnaus 
šeimoje atsilankyti, ten neužmirštamo
je, kadaise lietuviškiausioje, São Cris
tóvão Bairro Santa Genoveva aplinko
je.

Sekminių susitikimui ir pietums 
pss K iželius atvyko ir Sau rusaičių gra
ži šeima, kartu su močiute Sofija Dut- 
kiene.

Be to, suspėjau apsilankyti ir kom. 
Kazimiero ir Elenos Gaulių šeimoje.

Judrusis Antanas Saurusaitis su po
nia padėjo ir Catumbi kapines aplan
kyti. Ten lietuviškas paminklas reika
lauja didokos priežiūros.

Ačiū Rio tautiečiams už tą, ir kit
ką ‘ ...

Rijiečffii tikisi birželio 19 turėti 
ypatingas pamaldas Sibiro kankiniams 
atminti. Jie tikisi taip pat, kad kun. 
M. Valiukevičius ta proga vėl pradės 
jiems kapelionauti.

O dabar šis tas iš Atlanto vandeny
no.

Iš Rio "Itapė" laivas plaukė New 
Yorkan sustodamas tik vienoj vietoj
- Jacksonville, Floridoje, jau JAV- 
bėse.

Pats laivas turi 180 metrų ilgio, ei
na j valandą 30-35 km. greičiu, turi 
18.000 arklių jėgos motorus.

Vandenynas ramus, tarsi aliejumi 
užlietas. Galėjau ramiai miegoti, dau
giau melstis, mąstyti, skaityti, rašyti, 
planooti. Teko da sekmadienius laiky
ti Mišias įgulos personalui. Kitų pake* 
leivių buvome tik keturi.

Floridoj sustojęs ir ką tai iškrovęs
- įsikrovęs, skubiai, pagal USA "tem
pą", brazilų laivas traukė toliau, pas
kutines 770 mylių, iki Niujorko 
uosto.

Kuo JAV-bių uostai pasižymi, tai 
žaibiško greitumo iškrovimai ir įkro
vimai. Iš karto jie kelia keturis "con
tainers" (apie aštuoniasdešimt tonų).

Penkiolika dienų ant laivo — tai tik 
kelionės pradžia. Sunkesnė kelionė ir 
misija — tai didžioji dvasinių pašauki
mų knygnešystės bei maldos ratelių 
organizavimo misija. Ji reikalinga ir 
visu geros valios tautiečių maldos ir 
talkos. Ateitis daug mums žada, bet 
ir daug reikalauja.
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