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MŪSŲ RŪPESČIAI TARPTAUTINĖJE 
SPAUDOJE

Palaidota Lietuvos ir Vilniaus žydų 
praeitis, baltiečių protestas, didvyriškas 
Gajauskas

Musų tautiečiai kartais nusiskundžia, 
kad Lietuvos problemos didžiosios 
spaudos yra ignoruojamos, o menkaver
čiai sensaciniai dalykai susilaukia daug 
dėmesio. Pavarčius betgi įvairius laik
raščius matyti, kad ne vispr ir nevisai 
taip yra. Lietuvių informacijos centras 
Niujorke, kuris atidžiai seka kitataučių 
spaudą ir atsiunčia redakcijoms iškar
pas, pastebi, kad Lietuvos problemos 
nėra užmirštos. Ypač gyvu dėmesio su
silaukia religijos būklė Lietuvoje.

Palaidota praeitis
Baltimorės dienraštis "The Sun” 

1985.VI.15 religiniame skyriuje paskel
bė Antero Pietilos reportažą iš Vilniaus, 
kurin autorius buvo nuvykęs iš Mas
kvos kaip dienraščio korespondentas. 
Jame autorius rašo apie dabartinę žy
dų būklę Vilniuje ir ten paiaidotą pra
eitį.

Pas Šv. Tėvą JONĄ-PAULIŲ II Vatikane 1985.V.3 arkivyskupas LIUDAS POVILONIS - 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius (kairėje) ir jo pagalbininkas vysk. 
JUOZAS PREIKŠAS.

Esą praeityje ši sostinė buvo vadina
ma R. Europos Jeruzale. Ištisus 300 
metų iki 1930 m. Vilnius buvo žymiau
sias žydų spaudos centras visame pa- , 
šaulyje. Jame gyveno žymūs Talmudo 
žinovai, klestėjo kultūrinis gyvenimas, 
o teatrinės grupės gastroliavo užsienio 
kraštuose. Poetas Moyshe Kulbak rašė 
apie Vilnių: "Esi pslamynas molyje ir 
geležyje, malda kiekviename akmenyje, 
kiekvienoje sienoje".

Dabar, po 44 metų hitlerinės agresi
jos, kai Lietuva buvo įjungta Sov. Są- 
jungon, nebematyti jokių žydų praei
ties pėdsakų Vilniaus mieste. Veikia 
tik viena sinagoga, menkai remontuoja
ma, o jos bendruomenė tokia maža, 
kad kasdieninių maldų nebūna.

Senamiestis, kuriame seniau gyveno 
žydai ir kuriame vokiečių okupacijos 
metu buvo įrengtas getas, dabar yra at
naujinamas, bet nebeturi nieko žydiško 
— čia kuriama nauja istorija, kurioje 
žydų praeičiai nėra vietos.

Daugelio gatvių vardai, kaip Rabino 
Mailes, Gaono, Vokiečių yra pakeisti. 
Žydų gatvė pavadinta rusų poeto Povi
lo Antokolskio vardu.

II D. karo metu 50.000 Vilniaus žy
dų drauge su 100.000 žydų iš kitų sri
čių buvo nacių suvaryti į naikinimo la
gerius.

Sovietams valdant
Vilniaus žydų praeitis buvusi labiau

siai sunaikinta sovietų. Taip esą rašo 
Leyzer Ran, parašęs dviejų tomų kny
gą apie Vilniaus žydų praeitį ir išleisdi- 
nęs ją Niujorke 1974 m. Pasak jo, so
vietai 1949 m. įsakė uždaryti Vilniuje 
valstybinį žydų muziejų, kurį jie patys 
buvo įsteigę prieš penkerius metus. O 
paminklas, pastatytas geto palikuonių, 
buvo susprogdintas 1952 m.

Korespondentas paklaustas apie tai 
religinių reikalų įgaliotinio pavaduoto
jas Edvardas Juozėnas pareiškė nieko , 
negirdėjęs. Tą patį pasakė ir Vilniuje 
gimęs "inturisto" vadovas.

Kad net vietiniai gyventojai nežino 
miesto žydų praeities, nėra ko stebėtis,' 
as dabartinėse istorijos knygose ir turis
tų vadovuose ji nutylima, nors savo lai
ku pusę miesto gyventojų sudarė žydai. 
Dvasinio gyvenimo centre vyravo žy
miausias Rytų Europos žydijos moks
lo žmogus Gaonas. Jis išspausdino ne 
tik religinių veikalų, bet ir išvertė he
brajų kalbon Euklidą.

Dvi grupės
Pasak Jeruzalės profesoriaus Ben- 

Zion Dinur, Vilniaus žydų dauguma 
buvo įvairūs amatininkai ir darbininkai. 
Jų bendruomenėje buvo dvi karštos 
grupės, būtent sionistai ir socialistai.

Zionistai kovojo už laisvą emigraciją 
Palestinon ir priešinosi įsikūrimui Ugan 
doje; socialistai suskilo į keletą grupių, 
o komunistai skelbė pasaulinę revoliu
ciją.

Vilniaus žydų bendruomenė pradėjo 
mažėti 1910-1920 m., kai daugelis jų 
emigravo į JAV ir P. Afriką. Ir dabar 
daugelis Baltimorės žydų šeimų savo 
šaknis randa Lietuvoje.

Baltiečiai vergijoje
"The Wall Street Journal” 1985.VI. 

14 išspausdino vedamąjį straipsnį "Bal- 
tic Bondage" ryšium su Baltijos valsty
bių sovietinės okupacijos 45 metų su
kaktimi. Jame rašoma apie latvio Ja
nio Barkans kančias Baltijos valstybių 
pavergimą, nepaisant Sov. Sąjungos pa
sirašytų taikos sutarčių. Abiejų tironų 
— nacių ir sovietų okupacijose Baltijos 
valstybės neteko 600.000 piliečių. (Vi
sos trys valstybės esančios Oklahomos 
dydžio).

Ištisus dešimtmečius baltiečiai yra 
verčiami atsisakyti savo praeities ir tap 
ti sovietiniais žmonėmis. Negana to, 
sovietai yra užsimoję suvirškinti Balti
jos kraštus šiuo būdu: sunaikinti vado
vaujantį sluoksnį, atsiųsti kitataučius 
darbininkus, įvesti oficialią rusų kalbą, 
išsiųsti čiabuvius į kitas imperijos sritis 
arba suvaryti į traukinius ir išsiųsti į
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Afganistaną.
Baltiečiai betgi priešinasi tokiom so

vietų užmačiom įvairiais protestais: su
sideginimu'(studentas Lietuvoje 1972 
m.), atsisakymu kalbėti rusiškai, išsky
rus būtinus atvejus, masiniu dalyvavi
mu pamaldose, ypač Lietuvoje, buriavi- 
musi aplink Laisvės statulą Rygoje.

Kadaise klestinti žemės ūkio sritis 
šiaurės rytų Europoje, t.y. Baltijos vals
tybėse, tapo raketų lauku, grasinančiu 
sunaikinti Europą. Pasak turimų pranej 
Šimų, ten yra įrengtos 174 atominių 
sistemų bazės, įskaitant raketas ir toli
mų distancijų artileriją. Be to, Baltijos 
jūros laivyne yra 140 vienetų — laivų 
ir povandeninių, apginkluotų įprastiniais 
ir branduoliniais ginklais. ,

Laikraštis savo straipsnį baigia šia 
pastraipa: "Baltiečiai nesidžiaugia to
kiais žaislais. Jie nesijaučia nė kiek lai
mingesni .kaip ir prieš 45 priespaudos 
metus. Taip jaučiasi lenkai, čekai ir ki
ti, vėliau įjungti sovietinėn imperijon. 
Jei Kremliaus vyrai mano, kad tokie 
priešiški jausmai yra nesvarbūs imperi
nėm jų ambicijom, tai jie nėra studija
vę istorijos".

Lietuviai neužmiršta
Worcesterio, JAV, dienraštis "Worces- 

ter Telegram" 1985.VI.10 paskelbė sa
vo štabo nario Joe Pinder straipsnj "Li- 
thuanians Won't Forget the Invaders". 
Autorius trumpai primena prieš 45 me
tus įvykusią sovietų Lietuvos okupaci
ją ir pasakoja ką G. Damušytė, Lietu
vių informacijos centro vicedirektorė 
kalbėjo 150 Worcesterio lietuvių,susirin
kusių į Maironio parką paminėti Lietu
vos okupacijos 45-jų metinių. O ji pa
pasakojo visą Lietuvos odisėją ir dabar
tinę būklę. Pasak jos, dabar nėra masi
nių trėmimų Sibiran, bet vyrauja kito
kio pobūdžio priespauda, kurioje ken-
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čia daug asmenų, ypač lietuviai kalimai"
Pastarųjų tarpe esąs ir Viktoras Petkus, 
kandidatas j Nobelio premiją, buvęs 
Helsinkio grupės narys. Jo sveikata esan
ti pavojuje.

A >e Gajauską
Britanijos "London Times" 1985.VI. 

20 išspausdino Bernardo Levino straips
nį apie Balį Gajauską "Unbroken re- ' 
cord in the Gulag". Jame gana smulkiai 
atpasakoti jo Kryžiaus keliai, bandy
mas versti lietuvių kalbon Solženicino 
"Gulago salynas" ir ilgametis kalinimas 
lageriuose bei kalėjimuose. Kai 1977 m. 
jis buvo antrą kartą teisiamas, Belgijos 
advokatas Vincent van den Bosch krei
pėsi į Sov. Sąjungos ambasadą Briusely
je, pareikšdamas norą ginti B. Gajauską, 
teisiamą okupuotoje Lietuvoje ir prašy
damas bylos duomenų bei vizos. Žino
ma nė vienas tų prašymų nebuvo išpil
dytas.

B. Gajausko byloje buvo leista daly
vauti tiktai jo motinai, keliem liudinin
kam. Visą kitą žiūrovų publiką sudarė 
saugumiečiai ir jų parinkti žmonės.Teis- 
mo paskirtas advokatas tvirtino, kad 
prokuratūra B. Gajausko kaltės neįrodė 
ir kad jis buvo kaltinamas ne pagal by
lai tinkamą įstatymą. Teisėjas Radžiū
nas visa tai ignoravo ir nuteisė B. Ga
jauską 10-tięs metų lagerio ir 5-rių me
tų tremties bausme, nors prokuratūra 
siūlė 7 metus. Prieš tai B. Gajauskas bu
vo atkalėjęs 25 metus.

Laikraštis baigia ilgą B. Gajausko odi
sėjos aprašymą, iliustruotą vienu pieši-, 
niu, buvusio Sibiro kalinio K. Jokuby- 
no žodžiais: "Pakelti tokiai naštai rei
kia nepaprastos jėgos. Mes, kurie paži
nome Balj, liūdime dėl jo likimo, ta
čiau neabejojame, kad jis pergyvens ir 
šį naują bandymą drąsiai bei garbingai, 
kaip ir iki šiol".

Molotovo pareiškimas

Baltiečių rūpesčiai gana dažnai mini
mi ir didžiojoje Kanados spaudoje, ypač 
mažesnių miestų, kur veikia baltiečių or
ganizacijos. Pvz. St. Catharines, Ont., 
dienraštis "The Standard", kuris dažnai 
spausdina laiškus Baltijos valstybių klau
simu, 1985.VI.14 išspausdino vedamąjį 
apie sibirinius trėmimus. Jame cituoja
mas tuometinio Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų ministério V. Molotovo pareiški
mas Lietuvos užsienio reikalų rpin. V. 
Krėvei-Mickevičiui 1940 m. liepos mėne
sį: "Jūs pagaliau privalote sutikti su tik
rove ir suprasti, kad visos mažos valsty
bes turės išnykti. Jūsų Lietuva, kaip ir 
kitos Baltijos valstybės, neišskiriant Suo
mijos, turės būti įjungtos garbingon so
vietinių respublikų šeimon. Todėl jau 
dabar turite pradėti paruošimą lietuvių 
tautos įsijungti sovietinėn sistemon, ku
ri anksčiau ar vėliau įsigalės visoje Euro
poje".

"New York Times"
Žymusis JAV dienraštis "NYT" 1985. 

VI.27 išspausdino neilga informaciją 
"On the Baltic Front". Joje primenama 
JAV politika, nepripažįstanti sovietinės 
Baltijos valstybių okupacijos. Šią savo 
politiką JAV vykdo tyliai, skelbdama 
birželio 14 Baltiečių laisvės diena. Dien
raštis cituoja JAV prez. R. Reagano ta 
proga paskelbtą deklaraciją: "Jau suėjo 
45 metai nuo 1940 siaubo metų, kai so
vietinės armijos, sutarusios su nacių val
džia, užėmė tas tris nepriklausomas Bal
tijos respublikas. Žiaurus sovietų pries
paudos pobūdis pasireiškė beveik 100.- 
000 baltiečių įkalinimu, deportacijom 
ir žudynėm keturias dienas trukusiame 
teroro laikotarpyje 1941 m. birželio 14- 
17 dienomis". M.
LKB KRONIKA YRA LAUKIAMA

Nicholas Rothwell, The Times-Londo- 
no korespondentas tokį laišką parašė Lie
tuvių Katalikų Religinei šalpai: "Aš tary
biniais reikalais buvau perkeltas iš New 
Yo.'ko, kur atydžiai skaitydavau Jūsų 
verčiamas LKB Kronikas. Viliuos, kad 
Jūs ir toliau galėsit man siųsti Kroniką 
kai ją tik ršverčiate, nes ji yra lemiamas 
informacijos šaltinis apie įvykius už gele-

(LIC)žinės uždangos.

RESTORANAS

VIKTORAS LUKAVIČIUS 
Savininkas 

Lietuviški ir europietiški valdai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 - Tai 441.6846 
SÃO CAETANO PO SU L
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ŽVELGIANT l 87-TUOSIUS

1987 metais lietuviškasis pasaulis mi
nės ir švęs didelį Jubilėjų - Lietuvos 
Krikšto šeštą šimtmetį (1387-1987). Tai 
svarbi sukaktis religiniais, istoriniais, infor
maciniais atžvilgiais. Ir tam jau ruošiamasi, 
kiek įmanoma, tiek Lietuvoj, tiek ir išei
vijoj.

Tikėdamiesi pasitarnausią Brazilijos lie
tuviams, stengsimės čia perduoti kelias 
mintis, kuriomis dalinasi Lietuvoj išleistas 
KATALIKŲ KALENDORIUS - ŽINY
NAS, Lietuvos Vyskupu Konferencijos 
leidinys, Kaunas-Vilnius, 1985.

Duonos riekė pasaulio 
Atpirkėjo rankose (Jn 6,1-15)

Kas yra duona? Daugeliui iš mūsų — 
tai darbo ir gyvybės sinonimas, pagrin
dinis musų rūpesčiu objektas, sotumo 
ir taikos simbolis. Gal kaip tik apie 
duoną daugiausia žmonių pasaulyje sva
joja, labiausiai duonos alksta. Sakome: 
užsidirbau duonai, stengiuosi, kad šei
mai netrūktų duonos. Norėdami iš
reikšti, jog mums gera, sakome, kad tu
rime pakankamai duonos, o sunkiais 
gyvenimo momentais laikome tuos, 
kai mums duonos trūksta.

Duona... Tai taip pat ir žmonių vie
nybės simbolis. Ji susideda iš daugelio 
grūdų, kurie sumalti susimaišo ir tam
pa šiuo tuo — duona, reikalinga žmo
nėms palaikyti gyvybę. Ji atsiranda 
žmonių darbo, pastangų dėka, ji maiti
na daugybę žmonių, suteikdama jiems 
jėgų gyventi ir darbuotis daugelio labui. 
Per duoną mes tarsi susitinkame vieni 
su kitais...

Naują ir turbūt pačią didžiausią 
reikšmę duona įgijo, atsidūrusi Kris
taus rankose. Kristus, dalijantis duoną 
išalkusiems; Kristus, besirūpinantis, iš 
kur gauti duonos žmonėms pavalgydin
ti. Šitokio Kristaus atvaizdo privalo 
turėti prieš akis visi tie, kuriems rūpi 
visuomeninio neteisingumo ir bado pa
saulyje problemos. Ir tokį Kristų, su 
duonos rieke rankoje, privalo prisimin
ti tie, kuriems atrodo, kad religija per
nelyg atitolusi nuo pasaulio, kad Die
vui visiškai nerūpi žmonių kentėjimai, 
vargai, nesėkmės, kad jis norįs tik re
zultatų į nieką neatsižvelgdamas.

Kai Kristus klausia apaštalų, iš kur 
imti duonos pavalgydinti tokiai daugy
bei žmonių, šiame klausime skamba 
priekaištas šiuolaikinei civilizacijai, ku
ri turi daugybę masinio naikinimo orie- 

< Ora. HELGA HEBING
MĖDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 211 6 a. da» 8 Ū 12 h». e das 14 àj 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI j

monių, kuri tačiau nesugeba visų žmo
nių, visų šalių aprūpinti tinkamu ir pa- 
<ankamu maistu. Tai, kad mūsų vadina
mame civilizuotame ir galingą techniką 
šugdžiusiame pasaulyje tūkstančiai 
įmonių kasdien miršta iš bado, meta 
lėmę visai žmonijai. Dėkui Dievui, mū- 
ų šalyje žmonės nemiršta iš bado. Bet 
>e vien tik duonos alksta Žmonės. Ne 
nažiau jie alksta tiesos ir meilės.

1) Kasdienė duona — kasdienis rūpestis
2) Vienijanti žmones duona.
3) Kristus su duonos rieke, su meilės ir 

tiesos žodžiu.
4) Stipriųjų egoizmas atima duoną iš silp

nųjų.
5) Dalykimės duona, tiesa ir širdimi. — 

K. A. G.

ONA LAZAUSKIENĖ
mirė namuose liepos 17 dieną sulaukusi 
88 metus. Velionė buvo kilusi iš Trakų 
ir su vyru bei vaikais atvyko Brazilijon 
1927 m. Daug metų dirbo kavos ūkyje 
prie Barretos miesto. Vėliau atvyko j S. 
Paulą ir paskutinius 30 metų gyveno V. 
Sta. Izabel. Čia gyveno gana vargingai ir

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ 5IAS JUOSTELES?
NEW YORKO VYRU OKTETAS

DAUG DAUG DAINELIŲ.
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ — Senu ir nauju dainų rinkinys

LIETUVIŠKU MELODIJŲ RINKINYS
ŽAVINGOS NAKTYS — Visu mėgiama šokiu muzika

G E RI AUSIA DOVANA KIEKVIENA P R OG A

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338

už A. A. JONĄ NORKŪNĄ

5-rių mirties metinių proga bus atlaikytos rugpjū
čio 18 dieną, 8 vai. šv. Kazimiero parapijos kop
lyčioj. Giminės, draugai ir pažįstami prašomi da- 
lvvautk Iš anksto dėkoja Jadvyga Norkūnienė 

ir sūnus su šeima

buvo remiama vietinės parapijos ir Lab
daros Ratelio per p. Oną Gaigalienę, ir 
jos dukrą Heleną. Labdaros Ratelio pa
galba buvo ypač vertinga, nes senelė bū 
davo aprūpinta vaistais ir maisto produk 
tais.

Liepos mėn. senelė buvo paguldyta 
V. Carrão ligoninėj, kur ją aplankė ir su 
teikė ligonių sakramentus kun. Petras 
Rukšys. Grįžus iš ligoninės dar pagyveno 
savaitę ir paskui ramiai atsiskyrė su 
šiuom pasauliu. Buvo palaidota V. For 
mozos kapinėse. 7-tos dienos mišios bu 
vo Sta. Izabel bažnyčioje.

Nuliūdę liko seserys Marija ir Monika, 
dukros Helena, Halina ir Djandira su šei 
momis.

Ypatingas įvertinimas ir padėka poniai 
Onai Gaigalienei, kuri prirodė šią paga1 
bos reikalingą senelę Labdaros Rateliui. 
Labai pageidautina, kad ir kiti jautrūs 
tautiečiai praneštų šv. Kazimiero parapi 
jai apie pagalbos reikalingus ligonius ir 
senelius.
LIEPOS MĖNESIO MIRUSIEJI

ANTANAS MACKUS mirė Jaçanã 
senelių prieglaudoj. Jį globojo ir lanky 
davo Varkalų šeima iš C. Verde.

C. Verdėj mirė MARIJA VITKAUS
KAITĖ ŠVINTIENĖ turėdama 80 metų 
Liko sesuo Vincentina Plečkaitienė ir 
sūnus Vilius su šeima.

JUOZAS KAMINSKAS mirė turėda 
mas 83 metus. Buvo palaidotas S. Pedro 
kapinėse V. Alpinoj.

RICARDO JUODINIS staigiai mirė 
turėdamas 49 metus. Gyveno su šeima 
V. Rica rajone. Buvo palaidotas V For 
mozos kapinėse. Paliko žmoną ir 16 me 
tų dukrelę.
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TRECIAS SUSITIKIMAS KREMLIUJE
Tą pačią dieną apie 11 vai. vakaro, 

kai paprastai, jvyko trečias musu dele
gacijos pasikalbėjimas Kremliuje su 
tuo pačiu Molotovu ir užtruko kiek il
giau. Mūsų valstybės prezidentes asme
ninis Sov. Sąjungos vyriausybei raštas, 
adresuotas Kalinino vardu, buvo susiti
kimo metu įteiktas per Molotovą. Ta
čiau irtas tretysis pasikalbėjimas, kuria
me iš lietuviu dalyvavo Merkys, Urbšys 
ir Natkevičius, o iš rusu — Molotovas 
ir Pozdiakovas, iš esmės reikalo nebe- 
pa keitė.

Kai mūsų delegacija po pusiaunak
čio sugrjžo iŠ Kremliaus, man buvo pra
nešta, kad rytojaus dieną su A. Merkiu 
turėsiu lėktuvu grįžti j Kauną. Urbšys 
su gen. Rėklaičiu grįšią kiek vėliau, 

Birželio 12 d., 8 vai. ryto Maskvos 
aerodromas vėl buvo papuoštas mūsų 
ir sovietų vėliavomis "dėl gražiu akių", 
nes bolševikai ir šj kartą net paprasčiau
sio svetingumo A. Merkiui neparodė. 
Be mūsų pasiuntinybės atstovų pirmi
ninką išlydėti buvo atvykę keli užsie
nio reik, komisariato asmenys. Iki Di
džiųjų Laukų aero stoties mus lydėjo 
du sovietų saugumo valdininkai. Apie 
12 valandą nusileidome Rygos aerodro
me, kur mūsų jau laukė iš Kauno atsiųs
tas lėktuvas. Rygos aerodrome mūsų 
ministerj pirmininką pasitiko latvių už
sienio reik, ministeris V. Munters. Jis 
aerodrome kalbėjosi su Merkiu apie va
landą laiko, pasiinformuodamas apie 
mūsų delegacijos pasikalbėjimus Krem
liuje. Tą pačią dieną apie ?4 valandą 
pasiekėme Kauną. Merkys iš aerodro
mo nuvyko tiesiog j prezidentūrą. Ma
ne iš aerodromo parsivežė j užsienio rei-' 
kalų ministeriją ministério pirmininko 
pavaduotojas K. Bizauskas su politikos 
departamento direktorium Ed. Turaus
ku kuriems turėjau atpasakoti visus iš 
eilės patirtus iš A. Merkio pranešimus. 
Vėliau tas informacijas turėjau paruošą 
ti memorandumo forma raštu ir jj pa
teikti ministerijai.

SOVIETŲ RUSIJOS SMURTAS
Praėjus dviem dienom po grįžimo iš 

Maskvos, penktadienio naktį buvo gau
ta telegrama: Sovietų Sąjunga reikalau
ja savitarpinės pagalbos pakto priede 
numatytu sovietinių įgulų skaičių padi 
dinti iki 50.000 vyrų, jei aplinkybės ne
pareikalaus daugiau, ir tą skaičių ji nu
mato įvesti į Lietuvos teritoriją birželio 
15 dieną 15 vai. Reikalavimas remia

mas sovietinių įgulų apsaugos sumeti- 
lais. Visą naktį posėdžiavusi preziden- 
jroje vyriausybė apsisprendė nesiprie- 
inti ginklu. A. Merkys radijo bangomis 
askutinę valandą stengėsi krašto gy- 
entojus įtikinti laikytis ramiai, žygiuo- 
mt priešo daliniams Lietuvos keliais, 
,ad išvengtų dar didesnių nelaimių.Ta- 
iau iš mūsų pasienio apie 15 vai. gauta 
inių, kad raudonarmiečiai, peržengda- 
ni sieną, apšaudė mūsų pasienio sargy
bas; vieną sužeidė mirtinai, kitus du 
engviau.

Be p ininkų ir motorizuotų sovieti- 
>ių dal ų,virš Lietuvos teritorijos ir 
os o - miestų 16 vai. pasirodė os- 
cadros lėk*1 >ų, kurie pradėjo nusiieidi- 
iėti Radviliškio — Šiaulių ir kituose 
nūsų aerodromuose. Tą dieną bolševi- 
tai permetė per sieną ne 50, bet specia- 
istų apskaičiavimu, mažiausia 250. 
ūksiančių sovietinės kariuomenės, už- 
mdami kiekvieną Lietuvos kampelį 
ki Lietuvos — Vokietijos sienos. Tuo 
>ūdu sulaužytas 1939 m. spalio 10 d. 
Jetuvos ir Sovietu Sąjungos savitarpi
nės pagalbos paktas. Visi to pakto nuo
statai, ypač V ir VI straipsniai buvo pa- 
/ersti niekais. Panaudodama pikčiausią 
smurtą, kokio iki tol diplomatinė isto- 
■ija nežinojo, Sovietų Sąjunga sulaužė 
yisas sutartis, net neužsimindama per' 
<elti ginčą į arbitražo komisiją ar j tarp
tautinį teisingumo tribunolą. Pagaliau, 
ei prieš Lietuvą Sovietų Sąjunga dar 
dangstėsi, kad ir prasimanytu kaltinimu 
dėl tariamo raudonarmiečiu grobimo, 
tai Estijai ir Latvijai nė tokių kaltinimų 
nepateikė. Tik po kelerių metų paaiškė
jo, kad Sovietų Sąjunga vykdė savo klas 
tingą planą, remdamosi slaptu su vokie
čiais susitarimu, pasirašytu Maskvoje 
1939 m. rugpiūčio 23 d.

Nors Sov. Sąjungos kategoriškas rei
kalavimas — ultimatumas j Lietuvos te
ritoriją įvesti papildomą sovietiniu įgu
lų buvo neteisėtas ir nepagrįstas jokia 
grėsme sovietų įguloms, bet mūsų vy- , 
riausybei atrodė, kad -šaltas laikymasis 
bolševikų pavojų dar galės nustumti. A. 
Merkys laikė reikalinga per Kauno radi

j Geriausia dovanai I y
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ją įspėti visuomenę, kad tų > vykių būti 
numo akivaizdoje laikytųsi ramiai.

Lietuvos vyriausybė intensyviai po
sėdžiavo nuo birželio 12 nakties iki 
birželio 15 d. ryto, bet vieningos nuo
monės nepriėjo — griebtis ginklo ar ne
sipriešinti. Bet dėl to negalima teigti, 
kad ji nesuprato grėsmės, kuri sėlinu 
iš naujų sovietiniu įgulu. Visai pagrjsta 
būtų mintis, kad mūsų vyriausybė ano
mis dienomis turėjo prieš akis ir Suomi 
jos tragediją. Po šitnto dienų didvyriš
kos kovos Sov. Sąjunga vis tiek prime
tė Suomijai savo valią.

Birželio 15 d. iŠ mūsų rytinio pasie 
nio 15 valanda buvo gautos informaci 
jos, kad sovietu daliniai po trumpo 
lengvaisiais ginklais mūsų sargybų ap
šaudymo perėjo sieną ir visais keliais 
žygiuoja giliau į Lietuvos teritoriją.Pir 
mos sovietų motorizuotos dalys Kau
ną pasiekė apie 18-19 valandą. Vieni 
daliniai sustojo prie svarbesnių valsty
bės pastatų, kiti persikėlė per Nemuną 
ir nuriedėjo plentu Marijampolės lin
kui. Virš Kauno, skrisdami nedidelia
me aukštyje, pasirodė sovietiniai lėktų 
vai Motorizuotu dalinių neįspręstas 
bildesys aprimo tik apie 22 valandą.

Lietuvių visuomenė Kaune, lyg sta
bo ištikta, stebėjo plūstančius raudo- 
narmiečių^dalinius tik iš tolo. Šaligat
viai buvo apstoti nelietuviškos kilmės 
piliečių (daugumoje žydų), kurie vieto 
mis kaišiojo bolševikams raudonų gė
lių puokštes. Mūsų žmonės gūščiojo 
pečiais, negalėdami nei suprasti, nei 
rasti pateisinimo tam akiplėšiškumui, 
kurie taip įkurtai demonstravo iš visų 
padugnių išlindę nelietuviai komunis 
tai.

Pradėjus temti, iš Laisvės Alėjos 
pasukau Vilniaus gatve j Senamiestį. 
Ties įvažiavimu į prezidentūros kiemą 
stovėjo didelis sovietų tankas, kitas 
Vilniaus ir Seimo gatvių kampe. Prezi 
dentūros languose visur buvo šviesos, 
kaip retai kuomet. Grįždamas į Duo
nelaičio gatvę, ėjau Ožeškienės gatve, 
kur pastebėjau didesnį raudonarmiečių 
būrį, prie automatinės telefono stoties 
Visas didysis raudonarmiečių judėji
mas demonstratyviai vyko Laisvės alė
ja.

(bus daugiau)
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ĮSIDĖMĖTINA APLINKYBĖ - 
KO DIEVAS NORI IŠ MŪSŲ?

Venezuelos L B-nés ryšininkas tarp 
Apylinkių ir Centro Valdybos, Zenonas 
Garšva, "su Centro valdybos ir apylin
kių valdybų pritarimu" kreipiasi į Vene
zuelos lietuvius, ruošiantis naujo lietu
vių vyskupo, J. E. Pauliaus A. Baltakio, 
vizitui. "Čia vyskupas galėtų patarti, ir 
net reikalauti, kad, kiekviena apylinkė 
tarpusavyje susitartų ir, nors ir nesant 
lietuviui kunigui, kiekvieną sekmadienį 
susirinktų į vieną ir visuomet tą pačią 
bažnyčią dalyvauti vietinėse pamaldose. 
Prieš pamaldas galėtų sugiedoti kokią 
lietuvišką giesmę (kas teigiamai paveik
tų ir vietinius), o po Mišių susirinkti — 
ir ne tik pabendrauti,'o ir kokia konkre
čia religine tema pasikalbėti".

Mintis, atrodo, nesvetima ir mums, 
gana pasklidusiems Brazilijos lietuviams.

Gyvename ypač nep^ogius laikus 
saugumo atžvilgiu. Kažkas bręsta pasau
lyje nepaprasto; galbūt tai artėja trečia
sis pasaulinis karas.

Iki šiol Pasaulio Kūrėjas ruošė tuos 
praeities karus, bausti bei atbudinti be- 
nukrypstančią nuo dorovės žmoniją, su
grąžinant prie Jo bendro kūrybinio inte
reso šioj žemėje. Gal rasime, kad praei
tyje mažesnius karus ruošė ir žmogus; 
deja, tai buvo daroma vien egoistiniais 
sumetimais, išplėsti ar apginti imperialis
tines užmačias, palaikant žiauresnį ar 
švelnesnį sumetimą, trokštant garoės be 
jokio žvilgsnio į teisingumo principus.

Ar nepriartėjo metas žmogui ruošti 
karą, tačiau už tiesą, už Kūrėjo interesą, 
už žmoniškumo principus su naujos do
rovingos psichozės pagrindais, kurį lietu
vių tauta dalinai ir veda. Tai būtu dvasi
nio turinio karas; ir gal vėliau turėtu bū
ti paremtas saikingųjų valstybių karinė
mis pajėgomis.

Trumpai įsigilinkime, ko Dievas nori 
iš savo humaniškųjų tvarinių šioj žemėj? 
Jis, Kūrėjas, per savo šventuosius šioj 
žemei pareiškia: "Aš jus sutvėriau be jū
sų, tačiau negaliu išlaisvinti, išganyti jus 
be jūsų pačių dalyvavimo. Kurie yra pri
glausti prie manąs meilės veiksniu, man 
skauda kai mane užgaulioja; kartu ir tie, 
kurie mato bei patiria mane užgaunant, 
tačiau apsiriboja be jokio dėmesio, yra 
verti amžinos bausmės. Tačiau bausmės 
išbaiga ateina tiems, kurie praktikuoja 
teisingumo principus paremtus dvasinė
mis dorybėmis ir fiziniai kovodami bei 
aukodamiesi jų įgyvendinime, kartu ap
gailestaudami savo įpuolimus nuodėmėn.'

Dievo meilė, artimo meilė bei visuoti
noji, populiari meilė. - "Kas nepajėgia 
nieko duoti man, teduoda savo artimui 
irtai bus užskaityta lygiai kaip būtų da
vė man. '

Galėjau sutverti žmones, kuriems nie
ko netrūktų; bet norėjau, kad visa tai pa
tys pasigamintų, vieni kitiems padėdami, 
artimo meilės principu, pasinaudodami 
gėrybėmis, kurias duodu".

Kūrėjas meilės pagrindu tvarko pasau
lį ir savo žmonėms teikia protavimo gali
mybes, didina pajėgumą geriau apsižiū
rint sveikatoje bei gėrybių kūryboje sa
vo gerbūvio dėliai. Tačiau žmogus didžiu
moje to protavimo bei tobulo sugebėji
mo galimybes skiria to paties Dievo kūri
nio — žmogaus naikinimui, ruošdamas 
tobulas laboratorijas, tobulesnio naikini
mo metodams atrasti ir per tai statydina 
modernius fabrikus ginklų kalimui.

Universinė meilė konkretizuojasi — 
niekam nedaryti jokio blogio. Kad indi
vidas individo neįveltų į aplinkybes ne-' 
šančias didesnį ar mažesnį blogį, preky
bininkas neperdėtų gaminių kainas, vi
suomeniniai įvairios paskirties padaliniai 
nemėgintų pajungti atitinkamą visuome
nės dalį įvairioms savo materialistinėms 
užmačioms, neteisėtai pralobti, valsty
bė balstybę nemėgintų užkariauti sa
viems imperialistiniams interesams, ir 
per visa tai išblėstų karinė dvasia pasau
lyje, kaip visuotiną blogį nešanti aplin
kybė. Čia žmonija pasijustų žemiško ro
jaus realybėje; vieton tankų, patrankų 
ir kitų karinių reikmenų, įsižiebtų įvai
rių žemdirbystės padargų gamyba vien 
tik žmogaus gerovei, o ne jo naikinimui, 
ko Kūrėjas trokšta ir reikalauja iš savo 
tvarinių. Taigi Dievas ir negali, kaip 
anksčiau Jis pareiškia, negali išganyti 
laisve apdovanotų savo tvarinių be jų 
pačių dalyvavimo.

Pastebime, kad nemaža ir katalikų 
pasaulyje, nors ir mato-patiria užgaulio- 
jant Kūrėją, tačiau pasikliauja likdami 
indiferentais, niekuo nereaguodami,sto
kojant atitinkamo ryžto.

Lietuvių tautos žmonės, ar palikusie
ji Lietuvoje, ar čia emigracijoje, kovoja 
su dideliu pasišventimu prieš ryškų blo
gi, prieš ryškų priešą viešai užgauliojan
tį Pasaulio Kūrėją. Lietuvoje kovoja įvai
riais protestais, aukodamiesi net fiziniai; 
čia kovojame tautiniais, religiniais, bei 
kultūriniais parengimais, įvairiuose sam
būriuose, viešai protestuodami prieš ko
munizmo neteisybes Lietuvoje ir visa
me pasaulyje. Atrodo, kad tik šiais lai
kais galime susiprasti, kai Dievas pabars
tė dalį Lietuvos tautiečių beveik po visą 
pasaulį, kad kovotumėm už Jo interesą 
šioje žemėje. Įžvelgtinas garbingos misi
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jos bruožas, kuri su dideliu pasišventi
mu privalome įsisamoninti ir garbingai 
atlikti. Čia ir telpa mintis žmogui ruošti 
karą, apie kurį prasitariau šio rašinio 
pradžioje, kad išvengtume to žiauraus 
trečiojo pasaulinio karo, kurį Dievas be
ne planuoja bausmės tikslu.

Netiktų mažai besuprantamo visuo
meninio mieguistumo atvejis, nepaisan
tis savųjų tautinių reikalų nei to krašto, 
kuriame esame prisiglaudę, religinio bei 
socialinio gyvenimo problemos. Čia ter 
piasi ryškus supratimas, kaip yra svar
bus dalyvavimas mūsų kolonijos vado
vaujančių organų šaukiamuose susirinki
muose.

Gal mumyse daugiau dominuoja mo
dernaus materializmo polėkiai, ir pamirš
tame, kad tas palyginamai trumpas 80 
— 100 metų žemiškasis gyvenimas gali 
lengvai užtarnauti aną amžiną gyvenimą 
su neperdideliu sąmoningu dvasiniu atsi
dėjimu. Tam tikslui esame apdovanoti 
savais dvasiškiais, kuriuos privalome ati
tinkamai gerbti su nuoširdžiu atsidėjimu.

Šio rašinio tikslas ir yra nuoširdžiai 
kviesti visus lietuvius ir prijaučiančius į 
šiais metais įvyksiančias rekolekcijas,ku
rias bene kiekvienoj apylinkėj praves 
naujas mūsų vyskupas Paulius BALTA
KIS. Apsilankymo datos ir kitos smulk
menos bus praneštos vėliau. Mišrios šei
mos praturtina mūsų tautinį aktyvą.Vie
tinė mergaitė ar vietinis berniukas vedy
bų proga su lietuviais visvien anksčiau 
ar vėliau sužino ką nors apie Lietuvą. 
Turime pavyzdžių, kur tokie naujų ap
linkybių naujakuriai aktyviai prisideda 
prie mūsų tautinių bei kultūrinių paren
gimų. Kviestini ir prijaučiantieji lietuvių 
emigracijai šiame krašte. Galbūt vysku
pą lydės lietuvis kunigas kalbąs ispaniš
kai, tai galėtų tarti žodelį dalyvaujan
tiems rekolekcijose, kurie nekalba lietu
viškai.

Nuoširdus prašymas dalyvauti reko
lekcijose krinta ir tiems, kurie esame 
kiek įgrimzdę į dvasinius nepatogumus. 
Prisimintina, kad nupuolimas į kokią 
nedorovę, yra žmogiška, tačiau prisikėli
mas iš tokio blogio yra dieviška. Ir 
ypač pradėjus senatvei nokti, yra patogi 
aplinkybė prisikelti. Todėl kviečiame 
dalyvauti visus be išimties ir be jokio 
šifro, kas kiek esame paklydę; niekas su 
pirštu į nieką nerodys.

Zenonas Garšva
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BALTIEČIŲ LAISVĖS DIENA
JAV prezidento R. Reagano pasirašyta 
proklamacija Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laisvės klausimu.

Prez. R. Reaganas 1985.VI.14 pasira
šė senato ir atstovų rūmų priimtą bendrą 
rezoliuciją, kurioje reiškiamas Amerikos 
solidarumas su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonėmis, kurie kovoja už savo lais
vę bei nepriklausomybę nuo sovietų val
džios.

Rezoliucijoj taip pat paminima, kad 
šiais metais sukanka 45 m., kai JAV-bės 
nepripažįsta Baltijos valstybių prievarti
nio įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir pa
smerkiamas sovietų okupacijos žiauru
mas. Taip pat pažymima, kad 1941 m. 
birželio mėn. sovietai nužudė ar ištrėmė 
beveik 100.000 baltiečių.

Prez. Reaganas, remdamasis šia ben
dra rezoliucija, paskelbė birželio 14-tą 
Baltiečių laisvės diena.

Prezidento proklamacijoj sakoma:
"šiais metais sukanka 45 metai Jung

tinių Valstybių nepripažinimo politikai, 
pagal kurią mūsų vyriausybė atsisako 
pripažinti sovietų įvykdytą prievartinę 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją. 
Jau praėjo 45 metai nuo tų niūrių 1940 
metų, kai sovietų armijos, sudarius są
mokslą su nacių režimu, užėmė šias tris, 
nepriklausomas Baltijos respublikas".

"Žiaurų sovietų priespaudos pobūdį 
sukrečiančiai parodė arti šimto tūkstan
čių baltiečių įkalinimas, ištrėmimas ir 
nužudymai per tas keturias teroro die
nas - 1941 m. birželio 14-17. šio žiau
raus laikotarpio kančios buvo net padi
dintos, kai nacių pajėgos smogė per tas 
tris valstybes nacių ir sovietų karo pra
džioje ir įvedė civilinę administraciją gra
saus Gestapo kontrolėje. Dėl sovietų ir 
nacių tironijos Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje Baltijos valstybės buvo nete
kusios 25°/o visų savo gyventojų.

Šiandien priespauda ir persekiojimas 
yra kasdieninė Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonių našta. Sovietų politika speci
fiškai nukreipta prieš Baltijos valstybių 
tautinį gyvenimą ir istorinį palikimą. Ru
sinimas vyksta įvairiom priedangom:pri- 
verstiniu žmonių perkeldinimu, koloni- 
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žavimo plėtimu rusais imigrantais ir 
griežtu vietinių religinių, kultūrinių bei 
visuomeninių tradicijų užgniaužimu”.

"Bet, nepaisant šios triuškinančios sis
temos, baltiečių tautos drąsiai toliau prie
šinasi suliedinimui, reikalaudamos savo 
tautinių, politinių ir religinių teisių. Rei
kalavimai taikiai reiškiami per pogrindžio 
spaudą, peticijas valdžios pareigūnams, 
demonstracijas, per Katalikų Bendrijos 
ir kitų religinių bendruomenių veiklą, 
per Helsinkio susitarimų vykdymo stebė
jimo grupes ir komitetus ginti tikinčiųjų 
teisėms. Visa tai kelia susižavėjimą visų, 
kurie myli ir gerbia laisvę.

"Reikšminga, kad tautinių ir asmeni
nių teisių gynybai vadovauja ne tie, ku
rie užaugo nepriklausomybės metais,bet 
nauja kPHa, gimusi ir užaugusi sovietinė
je santve ^oje. Tie herojai, tiek jauni, 
tiek . sako: "Jūs, mūsų laisvieji bro
liai ir seserys, esate mūsų balsas laisva
jam pasauliui. Jūs turite nesiliauti infor
mavę pasaulį apie tai, kas mums yra pri
mesta čia, už Geležinės uždangos, nes 
mes iš jūsų pastangų gauname stiprybės 
išsilaikyti".

"Visi Jungtiniu Amerikos Valstybių 
žmonės pritaria Baltijos tautų valstybi
nės nepriklausomybės troškimams. Jung
tinės Valstybės remia jų teisę spręsti sa
vo pačių likimą laisvai be svetimųjų kiši
mosi. 45 metus Jungtinės Valstybės ne
pripažino prievartinio Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir nepripažins 
ateityje".

"Jungtinių Valstybių kongresas ben
dra senato rezoliucija 66 įgaliojo ir pa
prašė prezidentą paskelbti proklamaciją 
Baltiečių laisvės dienai 1985 m. birželio 
14 d. Todėl dabar aš," Ronaldas Reaga- 
nas, Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dentas, šiuo skelbiu birželio 14-tąją Bal
tiečių laisvės diena. Raginu Jungtinių 
Valstybių žmones šią dieną paminėti ati
tinkamais renginiais ir iš naujo patvirtin
ti savo įsipareigojimą visų prispaustųjų 
laisvės principui".

Šią prezidento Reagano proklamaciją 
Amerikos bei Kanados spauda, radijas 
ir televizija greičiausiai, kaip paprastai, 
ignoruos, ir nedaug šių kraštų žmonių 
apie ją sužinos. Tačiau "Amerikos balso" 
ir "Laisvosios Europos" radijai ją perda
vė baltiečių kalbomis į Baltijos kraštus 
ir daugiau ar mažiau kitomis kalbomis, 
todėl tiek baltiečiai, tiek kitų šalių žmo

nes galėjo išgirsti tvirtą Jungtiniu Valsty
bių kongreso ir prezidento pasisakymą 
už sovietų pavergtos Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos laisvę.

ATĖJO LAIKAS GRĮŽTI PRiE 
"DARAKTORIAVIMO"

Kaip anais laikais, neturint lietuviškų 
mokyklų, "daraktoriai" švietė mūsų jau
nimą, taip reikėtų mėginti ir dabar. Juk 
jau nebe paslaptis, kad jaunimo kongre
sai vis daugiau ima pasisakyti už kultūri
ninkų siuntimus j Pietų Amerikos ir kitų 
kontinentu dar lietuviškomis tebevadina
mas kolonijas.

Tačiau tų kultūrininkų kiekiai yra ne
pakankami, kad būtų balima visas tas ko
lonijas aprūpinti. Kai kuriems nėra gali
mybės po tolimus kraštus važinėti. Vis 
dėlto dar gana stiprių kultūrininkų turi
me Čikagoje, Klyvelende, Detroite, To
ronte, Montrealyje ir kitur. Mums reikia 
tik "kultūrnešių”, kurie galėtų mūsų 
kultūrininkų turimas žinias išnešioti po 
įvairių kraštų bemirštančias lietuvių ko
lonijas. Dabar žmonės pinigų turi pakan
kamai, tad juos investuoti šiam kilniam 
tikslui būtų labai prasminga.

Dabartinė didelė elektroninė pažanga 
mums teikia vaizdo ir garso įrašymo prie
monių. Jomis pasinaudodami, galėtume 
paruošti įvairių kultūrinių lituanistinių 
programų visiems priimtina ir patrauk
lia forma.

Be to, būtų galima įvesti ir nuolatinę 
religinę pastoraciją lietuvių kunigų netu
rinčiose kolonijose. Galėtų vienam ki
tam mėnesiui atvykti kunigas iš Ameri
kos ar Kanados. Paskui jį galėtų pakeis
ti kitas. Jeigu tas pats kunigas kurioje 
nors kolonijoje pasiliktų ilgesnį laiki, ga
lėtų būti pavojus, kad vietinis vyskupas 
jį "paglemš" savo vyskupijai, bet jeigu 
kas 3 ar 6 mėnesiai vis keistųsi, to pavo
jaus nebūtų. Atrodo, kad dabartinis po
piežius tokiems užmojams nebūtu prie
šingas. Taip pat reikėtų daryti žygių,kad 
dabartinis mūsų išeivijos vyskupas Pau
lius Baltakis gautų ordinaro teises. Ar 
kas nors to yra prašęs? Reikėtų pamė
ginti.

Būtų malonu, kad ir kiti šiomis minti
mis pasisakytų, bet dar svarbiau, kad 
kas nors imtųsi iniciatyvos čia pateiktus 
projektus vykdyti.

Jonas Kaseliūnas (Kolumbija)

PARDUODAMAS]
DICIONÁRIO

Kreiptis į Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273-0338
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MŪSŲ ŽINIOS
TĖVU DIENOS PAMINĖJIMAS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOJE

i

Pereitą sekmadienį — rugpjūčio mėn. 
4 dieną, Dr. Vinco Kudirkos rūmuose, 
Lietuviu Sąjunga per suruoštus pietus 
paminėjo ir pagerbė Tėvu Dieną.

Salė buvo pilna nariu,svečiu ir Sąjun
gos draugu. Si kartą dalyvavo garbės 
svečiai, kuriuos Lietuviu Sąjungos Val
dyba pas save priėmė pirmą kartą. Da
lyvavo São Paulo Aviacijos Bazės Ko- 
mandantas Pulkininkas Albertas šiau- 
džionis su ponia ir dukrele, Daktaras 
Antanas Šaulys su ponia, Pulkininkas 
João Vargas Filho su ponia. Jonas Va-- 
lavičius susirinkimui pristatė garbės 
sveęius, kurie buvo šiltai pasveikini pa- 
plojimu.

Po skaniu vaišiu, publika išklausė 
Tėvu Deinau pritaikyt- programą kurią 
išpildė inž. Robertas Saldys, Rosana 
Tumas, Antanas Augusta i tis ir Grupės 
Baletas.

Dr. Antanas Šaulys padėkojo Sąjun
gos Valdybai, pagerbtųjų svečių vardu 
ir pažymėjo, kad turi didelį malonumą 
dalyvauti ir bendrauti daug arčiau su 
lietuviais ir lietuvių organizadijomis. 
Dr. Antanas Šaulys įstojo su visa šeima 
į Lietuvių Sąjungos narius.

Po pietų Aldona Valavičienė kreipė
si į dalyvius vėl atvykti į pietus-bingo, 
kurie bus ruošiami rugsėjo mėn. 15 die
ną. Pietus ruošia Lietuvių Sąjunga ir 
Muziejaus Arkyvo Komisija, Imigrantų 
Paminklo statybos naudai.

Sąjungos Valdyba dėkoja visiems už 
dalyvavimą ir kartu atsiprašo, kad ke
letas narių dėl vietos stokos negalėjo 
šį sykį dalyvauti parengime. Prašome 
ateityje daryti rezervas kaip galima 

Prezados Amigos:

Gostaríamos de convidá-los a conhecer a CHOPPERIA E PIZZARIA 
DO ALEX. Agora com música ao vivo.

Temos a oferecer o que há de melhor: Chopp's com colarinho na me
dida certa e pressão exata, petiscos deliciosos com os frios Sto. Amaro, 
Queijo Provolone Tânia, Queijo Parmesão do Uruguai e Hrein—raiz forte 
(Tempero Europeu).

Entre bebidas nacionais e estrangeiras temos Stanhager de Sta. Catari
na, Wodka Wyborowa, Russian Wodka e a famosa Wacholder.

E você ainda pode se deliciar com a melhor pizza de São Paulo, das 
tradicionais às mais elaboradas, para todos os gostos.

Tudo isso e mais um ambiente aconchegante, agradável e descontraído, 
com um atendimento todo especial para você.

Venha nos visitar e aproveite para saborear gratuitamente "O Segredo 
do Alex”, um delicioso drink da casa.

Estamos localizados à Rua Solon, 1.062 no Bom Retiro. Tel.223-2333.

anksčiau, kad galėtume visus norinčius 
patalpinti.

Dėkojame programos išpildytojams: 
J. Kublickui už muzikps tvarkymą ir 
mūsų šeimininkėm įpatinga padėka už 
puiku valgiu paruošimą, kuris visada 
garantuoja mūsų tradicinių pietų pasi
sekimą.

J. Valavičius

STAIGI OPERACIJA

Mūsų Pirmininko Aleksandro Bumb- 
lio žmona Marija Bumblienė turėjo 
staigią širdies operaciją, kuri buvo pa
daryta Hospital de Coração iš penkta
dienio j šeštadieni rugpjūčio 2/3 dieno
mis.

Lietuvių Sąjungos Valdyba ir visi na
riai linki mūsų mielai Marytei gero ir 
greito pasveikimo, linkime Aleksan
drui Bumbliui ir šeimai stiprumo, pasi
tikėjimo ir ištvermės.

RUGPI0ČIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

širdingai sveikiname ir linkime daug 
sėkmės savo nariams, kurie švenčia sa
vo gimtadienį šj mėnesį.
06/8 - Zenia Žukas Ferrari
08/8 - Jonas Jodeiis
09/8 - Margarete Bumbles Steponaitis
11/8- Antanas Dutkus
14/8 - Silvia Bendoraitis Machado
14/8 - Elena Pupelis
15/8 - Marijona Jakiūnas
20/8 - Sonia Žukas
24/8 - Albina Ambrozevičius
24/8 - Angelina J. Tatarūnas
25/8 - Vytautas Tumas
26/8 - Helenice Kairys Colela
31/8 - Austina G. Stonis Stankevičius

Sąjungos — Aliança
 Valdyba

SAO PAULO KUNIGIJA 
JUVENTUS KLUBE

Rugpiūčio 5 yra šv. Jono Vianney, 
Arso Klebono, taigi kunigų globėjo, 
šventė. São Paulo arkivyskupijos kurija 
kasmet šią dieną sukviečia tai vienoj, 
tai kitoj didmiesčio vietoj visus dvasiš
kius - sueiti, susitikti, atsikvėpti, pa
bendrauti. šiemet, kun. Pranui Gavė
nui tarpininkaujant, pasirinko ir užpra
šė Atlėtinį Klubą JUVENTUS, kurį 
lietuviai saleziečiai aptarnauja sekma
dieninėm Mišiom.

Klubo vadovybė mielai sutiko — ir 
gražiai priėmė: atvėrė duris j didžiąją 
švenčių salą, užleido visas sporto aikš
tes, paruošė skanius braziliškus keps
nius " ęhurrasco" pietums. Atidarė 
vartus ir į pisciną; tik niekas nedrįso 
maudytis — vanduo dar šaltas.

Sueogoj dalyvavo apie 300 kunigų, 
11 vyskupų ir pats São Paulo kardino
las, Dom Paulo Evaristo Arns.

Didžiojoj klubo salėj (talpina 2000 
žmonių) kardinolas priminė šventojo 
Arso klebono asmenybe, o Vyskupų 
Konferencijos generalinis sekretorius, 
Dom Luciano, nušvietė susidariusią 
trintį tarp nekuriu Brazilijos Bažnyčios 
sluogsnių ir šv. Sosto, ypač dėl kazu
so Boff. Ir pažymėjo, kad tiek iš vie
nos, kiek iš antros pusės, daug dalykų 
prisistatė su aršiai neigiamais atspalviais 
dėl to, kad neturėta tinkamos tiesiogi
nės informacijos, o dažnai pasitikėta 
nepilnom, o dažnai ir tendencingom, 
vien tik laikraščių informacijom. Betgi 
Romoj buvo keli vyskupai — ir dangus 
nuskaidrėjo. '

Kunigai turėjo progos pažinti gal iš
kiliausią São Paulo Atletini Klubą, pa
bendrauti, atnaujinti ar užmegzti nau
jas pažintis. Vyskupai po pietų turėjo 
atskirą susitikimą su kardinolu klubo 
vadovybės būstinėj. Ir visi tik vėlokai 
po pietų ėmė skirstytis.____________

ANAPUS MARIŲ
Venancijus Ališas

Paminėti Prel. Aleksandro Armino 
10 metų mirties sukaktuves Ateities 
Literatūros Fondas (Chicago) išleido 
jo poezijos rinktinę. Toje pačioje kny
goje, trumpa jžimaus dvasiškio ir poeto 
biografija. Knygą galima gauti abejose 
lietuviu parapijose ir pas Joną Tataruną, 
Av. Zelinap.1.135 tel. 63-7344

Knygos kaina 7 dol. (Cr$.35.000). - ---------------------- ——

IEŠKOMA
moteris namų darbams, kuri 
galėtų gyventi su šeimininkais. 
Skambinti Brunai telef: 
265-4473 vakarais ir savaitga
liais.
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MUSŲ ŽINIOS
/IŪSŲ LIETUVAI AUKOJO

XLDONA VALAVIČIŪTE Cr.100.000 
nž.ALGIRDAS BAUŽYS Cr.200.000 
(un.JUOZAS SESKEVlClUS 100.000

Šių aukų intencija yra spaudos maši- 
iu pataisymo skoloms padengti.

Širdingai dėkojame dosniems spaudos 
ėmėjams.

JETUVIŲ IMIGRANTŲ STATYBA

Vėl dėkojame už aukas, kurios plau
kia ir kurios dar labai reikalingos, kad 
jalėtume tinkamai užbaigti paminklo 
tatybą.

Gavome sekančias aukas:
Helena Vaitkevičius de Uzeda

Cr. 20.000
Cr. 30.000/incas Kliukas

Aukotojų skaičius dabar siekia 72, o 
uaokota suma Cr.6.292.850.

Šiandieną spausdiname paminklo 
nodelio fotografijas ir statulos atkū- 
ėją skulptorių GILDO ZAMPOL. Da- 
jar, pagal atliktą modelį skulptorius 
daro iš molio pilno didžio 165 cm. 
jukštumo statulą.

Iš molinio modelio bus atlieta gipsi
nė stovy la, kuri bus įteikta į bronzės 
iejyklą. Bronzės lielykloję per 60 die
nų turės būt atlieta galutinė bronzinė 
statula, vaizduojanti LAISVE.

Skulptorius GILDO ZAMPOL turi 
oaigti savo darbą gale šito mėnesio. 
Bronzės liejykloje kaip jau minėta turė
sime dar 60 dienų. Tikimės, kad lapkri
čio mėnesyje galėsime iškilmingai pa
šventinti ir atidaryti Lietuvių Imigrantų 
Laisvės Paminklą, Lituania Aikštėje, 
Vila Zelinoje.

Skulptoriui turėsime apmokėti septy- 
nius milijonus, bronzinės statulos atlieji- 
mas yra suderėtas 349 ORTN, arba šian
dien septyniolika ir pusė milijonų, dar 
turėsime išlaidų su įrašais, aptvėrimu, 
granitu ir išvalimu. Galime pramatyti 
išlaidas virš 25 milijonų cruzeirų.
. Muziejaus ir Archyvo Komisija visus 
užsakymus jau padarė ir pastatys pa- 
minklą taip kajp_buvo^užplanuota. Turi-

NOITE DO TANGO
ALEX CHOPP apresentará no dia 
15 de Agosto a partir das 21 horas 
a noite do tango com o trio Bue
nos Aires. Faça sua reserva de me
sa Fone: 223-2333, na rua Solon, 
1062 - Bom Retiro.

Mielai mūsų savaitraščio skaitytojai ir rėmėjai širdingai 
dėkojame ir linkime gausios Dievo palaimos.

Administracija

Šio "ML" numerio 
GARBES LEIDĖJAI 

HELENA MEDALSKIENÉ

ŽINIOS I S R I O

Skulptorius GILDO ZAMPOL prie Laisvės 
statulos modelio.

me surinkę maždaug vieną pusę reika
lingos sumos. Turime dar surinkti ma
žiausiai 13 milijonų, kad galėtume pe- 
dengti visas numatytas sąskaitas.

Dar kartą kreipiamės į visus lietuvius 
prašydami prisidėti prie aukotojų sąra
šo ir tuo paremti musų bendrą tikslą. 
Sąraše iki šiol įrašyta 72 pavardės, esa
me tikri, kad dar daugelis lietuvių patri- 
jotų padidins su savo pavardėmis mūsų 
sąrašą. Laukiame ir pasitikime.

Mes paliksime savo ženklą São Paulo 
mieste, jis primins mūsų tėvynę Lietuvą 
ir mūsų dėkingumą Brazilijos kraštui, 
kuris mus priėmė ir tapo mūsų antrąja ' 
laisva tėvyne.

Jonas Valavičius

VEIKLOS KALENDORIUS
O,

Rugpjūčio 18-25: Kazimierinio Konkurso kū
rinių paroda JUVENTUS klube

Rugpjūčio 25: Kunigo Dienos minėjimas JU
VENTUS klube ir konkurso laimėtojo pro
klamacija

Rugsėjo 8: Šilinė - Tautos Šventė (šv. Kazimie
ro p-joj)

Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj (BLB)
Spalio...: Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėjimas
Gruodžio 31: Naujųjų Met Sutikimas Sąjun

goje.

RIO LIETUVIAI RUOŠIASI 
SUTIKTI VYSKUPĄ

Kun. P. Urbaitis, prieš savaitę lankę
sis Rijuj, praneša, kad Rio lietuvių kolo
nija rimtai ruošiasi pirmajam naujojo 
vyskupo, Pauliaus A. Baltakio, vizitui.

šv. Onos parapijos (ir amžinosios 
adoracijos) bažnyčioj klebonas jau pa
skyrė betkokio sekmadienio 10,30 vai. 
Mišių laiką lietuvių pamaldoms ir užlei
džia salę vyskupo pagerbtuvėms.

Kom. Kazimieras Gaulia su sudarytu 
komitetu jau pakvietė įvairių broliškų 
tautų atstovus dalyvauti su vėliavomis, 
kad lietuvių vyskupo priėmimas būtų 
dar iškilmingesnis.

Dar kita žinutė iš Rio: liepos 28 Kom. 
Kazimiero ir Kom. Elenos Gaulių šeima 
atšventė penktojo anūko pirmąsias me
tines Ilha do Governador saloje, daly
vaujant 91-nerių metų bis-senelei Uršu
lei Gaulienei ir svečiui iš S. Paulo, kun. 
Petrui Urbaičiui.

Kun. Mečislovas Valiukevičius — Ri
jo, Niterojaus, Petropolio ir kitų apylin
kių lietuvių kapelionas — klebonas nak- 
vydins ir kitaip globos atsilankanti vysk. 
Paulių Baltakį O.F.M., Ganytoją, skirtą 
visiems laisvo pasaulio lietuviams. Tai 
sunki ganytojo misija reikalaujanti visų 
mūsų įvertinimo ir maldos talkos.

DĖMESIO!
GELBĖKIME PRAEITIES VERTYBES

Visi esame susirūpinę išsaugoti mūsų 
kultūrines ir istorines vertybes. Visgi 
pasitaiko atvejų, kad per daugelį metų 
stropiai saugotos lietuviškos knygos ar 
spauda, rinkėjams mirus, būna išmeta
ma. MŪSŲ LIETUVAI labai rūpi išsau
goti kiek galint daugiau Brazilijoj ėjusią 
spaudą, todėl prašome tuos, kurie to
kios spaudos ir gal kada mano "atsikra
tyti", pranešti ML-vos redakcijai telef. 
273-0338.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. JONAS NICIPORCIUKAS
Dr. PAULO R. NICIPORCIUKAS

Rua Cap. Pacheco Chaves 1206, 1°and.
V. Prudente — Fone: 273-6696


