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PABALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS 
IŠVYKA BALTIJOS JŪRA

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Išvyka 
Baltijos jura buvo didžiai įspūdinga de
monstracija, kurioje visų trijų Pabaltijo 
tautų — estų, latvių ir lietuvių jaunimas 
skelbė pasauliui apie sovietu daromą 
toms tautoms skriaudą, ir jų troškimą iš
sivaduoti iš sovietines vergijos.

Kelionėje po Baltijos jura laivu "Bal
tic Star" dalyvavo 52 lietuviai, 51 estas, 
198 latviai ir 51 kitatautis koresponden-, 
tas - spaudos, radijo ir televizijos atsto
vai iš įvairių Europos kraštų.

Žygis prasidėjo liepos 25 d. Danijos 
sostinėje, Kopenhagoje kur visi dalyviai 
gavo pilną informaciją, išklausė keletą 
paskaitų ir turėjo spaudos konferenciją, 
taipgi dalyvavo Baltijos Tribunolo bylo
je prieš Sovietų Sąjungą. Vėliau per Ko
penhagos miesto centrą jie ėjo demons
truodami 2-1/2 klm. nuotolyje nuo Ko-, 
penhagos rotušės iki Sovietų ambasados. 
Tos dienos vakare dalyviai išvyko trauki
niu j Švedijos sostinę S-ockholmą, kur 
jie irgi turėjo spaudos konferenciją, iš
klausė paskaitų, dalino publikai lapelius 
ir 1.1. Liepos 26 d. vakare laivas "Baltic 
Star" iškilmingai išlydėtas iš Stockhol
mo uosto. Prieš išvykstant laivas turėjo 
būti tikrinamas gavus pranešimą apie ga
limos bombos buvimą laive, dėl šios prie
žasties išplaukta vėliau negu numatyta.

Liepos 27 d. laivui plaukiant pro Got
lando salą, 7 vai. ryto buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už 1944-tais me
tais pabėgėlių iš Pabaltijo valstybių aukais, 
kurių nežinomą skaičių nuskandino vo
kiečių ir sovietų karo laivai. Laivui pasie
kus aoytikriai 56-tą lygiagretę, 4 v. p.p. 
įvyko labai įspūdingas Lietuvos prlemirii- 
mas, kuriame angliškai VLIKO vięąpirm. 
Liūtas Grinius trumpai paminėjo, kąd 
dalyviai yra taip arti ir drauge taip toli 
nuo Lietuvos. Jis priminė Lietuvos kan
čias ir tautos raudą už tūkstančius lietu
vių žuvusių nuo bolševikų rankos, Sugie
dojus patriotines dainas ir Lietuvos him 
no atgarsiams aidint buvo metami vai ni - 
kai, gėlės ir buteliai su rašteliais ir laiš
kais lietuviams, tikintis, kad bent kelet as 
jų pasieks pavergtus tautiečius. Laivui ( 
praplaukiant Latvijos ir Estijos krantus, 
latviai ir estai taipgi įvykdė savo kraštu 
paminėjimus. Tai buvo ypatingai jaucii- 
nantys momentai. Laivas laikėsi 1?-o:s 
mylių atstumo nuo Pabaltijo valstybių 
pakraščių. Praplaukiant Lietuvos pakraš
čius atsirado du sovietų karo laivai, kiu- 
rie sekė ir lydėjo "Baltic Star" iki Helsin
kio. Daugelyje švedų ir suomių laikraš-

STOKHOLMAS, Lietuviai su trispalvėm vėliavom ir tautiniais rūbais paraduoja Švedijos sostinė* 
je laike TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIO, A. Katzo nuotrauką atsiuntė iš Miuncheno Alina Grinie
nė.

čių tilpo nuotraukos rodančios "Baltic 
Star" ir sovietų laivus. Iš laivo aiškiai ma
tėsi Saaremaa sala,.

Liepos 28 d. laivui atvykus į Suomiją, 
Helsinkio uostą, žygio dalyviai buvo pa
sitikti vieitnių gyventojų su vėliavomis. 
Visiems žygio dalyviams buvo leistą iš
lipti iš laivo ir policijos apsaugoje išsirj-' 
kiavę su vėliavomis, plakatais ir šūkiais 
didelė eisena, dainuodama tautines dai
nas gatvėmis patraukė į Helsinkio centro 
aikštę, kurioje stovi paminklas estų ka
reiviams savanoriams pirmojo pasaulinio 
karo metu kovojusiems už Suomijos ne
priklausomybę. Prie eisenos jungėsi mi-, 
nla vietinių gyventojų ir žmonių virtinė 
greit pasiekė 1 klm. ilgh Per visą žygiavi-' 
mo laiką dalyviai šaukė, "nyet, nyet 
Soviet". Daugelio vietinių gyventojų vei
dais riedėjo ašaros stebint eiseną.

Žiūrovų minia buvo tūkstantinė. Prie 
paminklo pagrindinę kalbą pasakė VIa-' 
dlmlr Bukovsky. Minėjimui prie pamink
lo pasibaigus, Pabaltiečių Taikos ir Lais
vės Išvykos dalyviai buvo slaptai susita
rę pavieniui nueiti prie Sovietų ambasa
dos. Tačiau suomių policija šitą prama
tė Ir buvo uždariusi visas gatves vieti
niams gyventojams ir demonstruojan
tiems. Keli išvykos dalyviai buvo suomių 
policijos sulaikyti kai priėjo per arti So
vietų ambasados, Kvartalo atstume nuo 
ambasados įvairiuose gatvių sankryžiuo- 
se susirinkę išvykos dalyviai užtvenkė ju
dėjimą savo susibūrimu. Šiaip jokių inci
dentų nebuvo. Pabaltiečiai taipgi padėjo 

vainiką prie Suomijos maršalo Manner- 
heim'o paminklo. Simboliška grandinė, 
nešama 45-ių pabaltiečių apsirengusių k 
linių rūbais vaizdavo 45 Pabaltijo okup< 
cijos metus. Vietinių gyventojų nuomo
ne, ši Pabaltiečių demonstracija buvo p< 
ti didžiausia Helsinkio mieste nuo II-jo 
pasaulinio karo pabaigos.

Liepos 29 d. 10 v. ryto laivas sugrįžo 
l Srockholmo uostą, kur jį iškilmingai s 
tiko susirinkusi gausi minia. Išlipę iš lai
vo dalyviai išsirikiavo eisenai Stockhol- 
mo gatvėmis. Eisena, su vėliavomis, sov 
tų aukų atvaizdais ir šūkiais, išsitiesė a- 
pie 4-5 miesto blokus ir buvo stebima 
žiūrovų bei spaudos ir televizijos atstov 
Miesto centro aikštėje, išklausę Švedijos 
Parlamento atstovų sveikinimų ir kalbų 
susirinkusi minia sugiedojo visų trijų Pa 
baltijo tautų himnus. Kalbėtojų pastebi 
ta, kad Lietuvos himnas pirmą kartą sk 
bėjo Stockholmo mieste.

Sis žygis buvo plačiai skelbiamas ir 
komentuojamas daugelio Europos valst 
blų spaudoje ir televizijoje. Sovietų age 
turą TASS apie šį įvykį atsiliepė aštriai, 
piktai, pavadindama pabaltiečius pirata 
ir provokatoriais ir tuo, žinoma, prisidė 
jo prie jo išgarsinimo.

Šj žygį reikia laikyti pasisekusiu ir di 
džiai pasitarnavusiu Pabaltijo tautų lais 
vės reikalo pabrėžimui Europoje, net k 
leriopai prašokusiu rengėjų viltis. Ko— 
penhagos Tribunolas ir Pabaltiečių Tai
kos ir uaisvės Ryžto žygis yra didelis 
VLIKO įnašas j Lietuvos Laisvės kovą.
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TRIBUNOLAS RAGINA SIEKTI 
LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS 
LIETUVAI, LATVIJAI IR ESTIJAI

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETAS ilgai ir kruopščiai 
ruošėsi Baltijos Tribunolo posėdžiui ir 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Išvykai BaL 
t i jos jūra.

Tribunolui buvo įteiktas bendras visų 

komis ir darbu, siekiant laisvos ir nepri 
klausomos Lietuvos atstatymo.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETAS

Pabaltu, i ribunole ir Pabaltijo Taikos 
r Laisvės Žygyje
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se klausimu, reikalaujant laisvės ir nepri 
klausomybės Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

Šiuo Kopenhagos Manifestu mes pa 
reiškiame, kad dabartinė padėtis Balti
jos kraštuose pakenkia taikos ir laisvės 
galimybei Europoje ir pasauly

Pirmininkas Theodor Veiie~, Per Ahl 
mark, Rev. Michael Bourdeaux, Jeon 
Marie de Daillet and Sir James Fawcett.

Šių metų liepos 25 ir 26 dienomis Da 
nijos sostinėje, Kopenhagos mieste, po 
sėdžiavo ''Baltic Tribunal Against the 
Soviet Union". Šiame tribunole Sovietų 
Sąjunga buvo kaltinama už nusikaltimus 
padarytus Baltų tautoms - Estijai, Lat 
vijai ir Lietuvai. Sovietų Sąjunga popa 
žinta kalta.

Tribunolą organizavo Baltų Santalka 
(Baltic World Conference/, kurią sudaro 
politinės vadovybės: estų - Estonian 
World Council, ir latvių — World Fede 
ration of Free Latvians, ir lietuvių 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
tetas.

trijų Pabaltijo valstybių vardu kaltinamas 
aktas prieš Sovietų Sąjungą, ir papildo
ma, Lietuvą liečianti medžiaga. Tribuno
las posėdžiavo Kopenhagoje š.m. liepos 
25-26 d.

Pateiktoji medžiaga Tribunolo buvo 
apsvarstyta ir liudytoju parodymais pa
tvirtinta. Tribunolas savo paskelbtame 
Manifeste rado, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo Sovietų Sąjungos okupuotos 
ir aneksuotos sulaužiant tarptautines su
tartis, kad Pabaltijo tautų tapatumas yra 
žymiai sužalotas, kad Pabaltijo militari- 
zacija sudaro grėsmę pasaulio taikai, ir 
kad Pabaltijo tautų apsisprendimas turi 
būti atstatytas. Savo išvadoje Tribunolas 
ragina demokratines vyriausybes kelti • 
pasaulio forumuose Pabaltijo kraštų klau- 

> simą ir reikalauti laisvės ir nepriklauso
mybės Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

S. m. liepos 26-29 d. surengta Taikos 
ir Laisvės Išvyka Baltijos jūra praėjo sėk
mingai ir pakilioje nuotaikoje, nežiūrint 
sovietų grąsinimmų ir trukdymų.

Tie abu istoriniai įvykiai rado platų 
atgarsį pasaulinėje spaudoje, radijo ir te
levizijoje.

Tik nepaliaujamas darbas padės mums 
neleisti pasauliui užmiršti lietuvių tau
tos teisėtos kovos už laisvę.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETAS ragina ir prašo 
visus laisvame pasaulyje gyvenančius lie
tuvius ir toliau remti šias pastangas au- kelti sovietų okupacijos Baltijos kraštuo-

F.ÀBRICA DE GUARDA-CHUVAS,,. A
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Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 2”4-06

Vicente Vitor Banys Ltda.

paskelbtas 1985 m. liepos 26 d., Baltijos 
Tribunolo byloje prieš Sovietų Sąjungą.

Baltijos Tribunolas Kopenhagoje pa
reiškia, kad buvusių nepriklausomų Esti-' 
jos, Latvijos ir Lietuvos okupacija ir a- 
neksija yra pavyzdys nusikaltimo, pažei
džiant tarptautinę viešąją teisę bei sutar
tis, kurias Sovietų Sąjunga yra ratifika
vusi.

Masinė rusų imigracija rimtai sužalojo 
baltų tautybę ir politinę struktūrą: kal
ba, kultūra, religija ir net istorijos moky
masis mokyklose yra nukentėjęs sovie
tų valdžioje. Baltijos valstybių militariza
vimas sudaro tebesitęsiančios grėsmės 
pasaulio taikai nuolatini priminimą.

Baltijos tautų teisė j apsisprendimą, 
nediskriminaciją ir nesikišimą jų proté- 
vių'žemėje turi būti sugrąžinta.

Išklausęs patyrusius liudininkus dau
gelių gyvenimo, teisės bei praktikos at-/ 
žvilgiu, Baltijos Tribunolas prieina išva
dos, kad Sovietų Sąjunga yra padariusi 
ir daro didelę neteisybę šioms tąutoms.

Šių trijų Baltijos valstybių likimas y- 
ra unikalus žmonijos istorijoj. Niekur ki
tur pasauly nugalėjusi valstybė nėra oku
pavusi, aneksavus ir kolonizavus parla
mentinių demokratinių šalių. Sis unika
lus likimas nusipelno demokratinių vy
riausybių pasauly unikalios politikos.

Mes raginame jas pasaulio forumuose

Res.: 274488h

Tribunolą sudarė penki teisėjai. Pirmi 
ninkavo dr. Theodor Veiter, austras, tei 
sininkas ir tarptautinės teisės žinovas. 
Kiti keturi teisėjai buvo: Per Ahlmark, 
buvęs Švedijos parlamento atstovas ir 
ministério pirmininko pavaduotojas, 
Jean-Marie de Dailbet, Prancūzijos parla 
mento narys; Michael Bourdeaux anglį 
konas, kunigas, profesorius, plačiai pasi 
žymėjęs savo studijomis apie krikščio 
hių persekiojimą Sovietų Sąjungoje; Sir 
James Fawcett, pasižymėjęs tarptauti 
nes teisės ir žmogaus teisių žinovas.

Posėdį atidarė Roul Moller, Europos 
parlamento vicepirmininkas. Tribunole 
išklausė kaltinamąjį aktą ii septyniolika 
liudininkų parodymus ir jiems statė ivm 
rių klausimų.

Liudininkai; vienas anglas penki lat 
viai, trys estai, du rusai, vienas vokietis 
vienuolis ir penki lietuviai.

Lietuviai liudininkai buvo; dr. Tomas 
Venclova, dr. Aleksandras Štromas, Vio 
lėta Rakauskaitė-Stromienė, Bronius 
Venclova ir Kęstutis Jokubynas. Visi šit 
lietuviai yra gyvenę okupuotoj Lietuvoj 
kol jiems pavyko atvykti į laisvuosius 
Vakarus.

Po posėdžio tribunolas paskelbę "Co

F RESTORANAS 1

Savininkas
L ša tu visk i ir europietiiki valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118- Tet 441.6846
SÃO CAETANO PO SU L A



i>< 33 (1922) 1985.VIII.22
• į. n> ----------~  "r ' '"

MUSU LIETUVA

■ •' * **-v MrtdMri7rtnA.ta\*fVAvMv«<e««. . . L -. . _^_į.j._ii«W hMlnwiir .»••••

Manhagen Manifesto", pripažįstantį So
vietų Sąjungą nusikaitusią visoms trims 
Pabaltijo tautoms. Tribunolo klausėsi vi
sa eilė žurnalistų'iš įvairių Europos vals
tybių. Buvo ir TaSso korespondentas.

Tribunolas taip pat buvo plačiai rodo
mas Danijos, Olandijos, Švedijos rr Vo
kietijos televizijoj. Tassas paskelbė pra
nešimų, piktai puolantį tribunolų ir jame 
dalyvavusius asmenis.

Kopenhagos burmistras trečiadienį, 
liepos 24, priėmė pabaltiecių delegacijų. 
Iš lietuvių dalyvavo dr. K. Bobelis su 
žmona, inž. Liūtas Grinius ir M. Samai- 
tienė.

į Kopenhaga atvyko: dr. K. Bobelis ■ 
su žmona, dr. J. Stikliorius, inž. L. Gri
nius, M. Samaitienė, dr. E. Armanienė, 
O. Barškėtytė, inž. A. Venckus su žmo
na, dr. A. Janačienė ir gražus būrys lietu
viu jaunimo, taikos ir laisvės ekskursijoj 
Baltijos jūroje dalyviai.

Liepos 26 Kopenhagoje buvo sovietų 
nurengta spaudos konferencija, kurioj 
dalyvavo septyni atstovai. Jų tarpe buvo 
vienas asmuo lietuviška pavarde — Julijo
na Gutauskienė.

ELTA

JAPONUOS KONSULAS 
GELBĖJO ŽYDUS LIETUVOJE

Izraelio vyriausybė ypatingu būdu 
pagerbė buvusj Japonijos diplomatų, 
dabar 85 metų amžiaus Sempo Sugi
hara. Už daugelio žydų išgelbėjimų 
Antrojo pasaulinio karo metu, jam 
buvo suteiktas vienas aukščiausių Iz
raelio atžymėjimų — Teisingojo ne 
žydo titulas. Jis yra pirmas japonas 
tarp šešių tūkstančių ne žydų gavu
sių ši titulą. Pažymėtina, kad japo
nas diplomatas Sugihara žydų gelbė
jimo akcijų vykdė būdamas Japonijos 
konsulu nepriklausomoje Lietuvoje. 
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 
Sugihara, nepaisydamas savo vyriausy
bės instrukcijų, Kaune išdavė vizas 
tūkstančiam žydų, kurie tokiu būdu 
per Sovietų Sąjungų galėjo išvykti j 
Japoniją, išsigelbėdami dar prieš vo
kiečiam okupuojant Lietuvą. Sakoma, 
kad konsulo išduotomis vizomis pasi
naudojo tarp dviejų ir trijų tūkstan
čių žydų.

LRTV

KUNIGĄ IR POETĄ AL. ARMINĄ -
V. ALISĄ PRISIMINTI

Kunigas ir poetas Aleksandras Armi
nas— Venancijus Afišas, gyvendamas su 
mumis, ir dirbdamas emigracijoje nuo 
1937 m., daug nuveikė dvasinėje, visuo
menėje ir kultūrinėje srityje. Savo kelio
nėje paliko daug gražių prisiminimų Bra
zilijos lietuvių emigrantų pasauly. Ir baž 
nyčioje, ir organizacijų pobūviuose, ir 
visuomeniškuose susirinkimuose, - vi
sur su daina ir lietuvišku žodžiu, - kuni
gas ir poetas Arminas-Ališas troško ir sie
kė visų darnaus ir vieningo lietuvių sugy
venimo. Šitų minčių vedamas, jisai ėjo 
visur, buvo su visais, kur tik buvo šaukia
mas, nes suprato ir įvertino ateivio gyve
nimą svetimajame krašte ir žinojo, kad 
tik įsijungus į draugijas, ilgesniam laikui 
galime pratęsti mūsų tautinį sunykimą.

Kolonija subrendusi vienybės idėjai, 
susibūrė į lietuvių organizacijų Centrą, 
kurio priešakyje stovėjo kun. A. Armi
nas. Įvairių minėjimų, viešų susirinkimu Un

1939 MET. VASARIO 16 D. NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS GARBĖS PREZIDIUMAS
Iš kairės: Juozas Ąžuolinis — Ryto atstovas; Antanas Dutkus — Bloc pirmininkas; Stasys Remen- 
cius — konsulato sekretorius; Aleksandras Polišaitis - S. Paulo konsulas; E. Moberg — Garbės ko 
sulas; kun. Aleksandras Arminas — katalikų Bendruomenės atstovas ir V. Milius — Jaunimo Vyói 
atstovas.

ir tautinių švenčių progomis, didelėmis 
gausomis subėgdavo, miniomis užpildy
davo sales išklausyti pranešimų, sveikini
mo žodžių, viltingų siekių rytojui. Tada 
visi suprato bendravimo reikšmę to pa- • 
ties tikslo siekti, negalvodami vienas ki
tą užgožti, o tik besireiškianti ryžtą stip
rinti. Visi suprato, kad toks susibūrimas 
yra, tartum, gimtosios tėviškės kampelis 
atkeltas j svetimą kraštą, kur visi kalba 
ir klausosi savo tėvų kalbos, apie ben
drus ateivio reikalus ir meilę savajam 
broliui. Nė vienas nesiveržė į priekį ir 
nebandė nustelbti savo bendrą darbe ir 
laukti, kad nors kas atkreiptų savo dė
mesį ir tave įsiamžintų, kaip Gogolio 
"chlestakovai"...

Tiesa, buvo ir išimčių, nes gyvenime 
nėra taisyklės be išimties. Ne visiems ir 
tada buvo prie širdies vienybės puoselė
jimas lietuvių tarpe. Pasėtoji vienybės 
idėja jungtis prie centro, ne "prie dūšios 
ji buvo "samdiniams", kuriems emigran
to gyvenimas ir jo rūpesčiai svetimi bu-
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CURSO AUDIOVISUAL.
DO IDIOMA LITU ANO

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações

< RuaJuatindiba, 28 Fone: 273-0338 03 124 São Paulo, SP. j

Kunigo ir poeto Al. Armino — V. Ali 
šo buvę draugai ir prieteliai, jo dešimtie 
metų amžinon kelionėn iškeliavimo pro 
ga, su pagarbos jausmu jį prisimena.
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Dr. Petras Mačiulis

ŽVI LGSNIS J PRAEITĮ
SOVIETŲ RUSIJOS ULTIMATUMAS LIETUVAI

(Tęsinys iš praeito nr.)

MASKVOS PRIMESTA VYRIAUSYBĖ
Prezidentui A. Smetonai atsisakius 

grįžti, buvo paskelbta, kad laikomas 
atsistatydinusiu, o prezidento pareigas 
einąs A. Merkys. Tada A. Merkiui bu
vo pakišta pasirašyti, kad jis “tvirtinę0 
naują vyriausybę, kurią Sudarė Deka
nozovas ir Pozdniakovas Birželio 17 d. 
pirmadieni, laikraščiai jau skelbė nau
ją vyriausybę kurios priekin iškišo “mi- 
nisteriu pirmininku“ Maskvos berną 
Justą Paletkj, o pavaduotoju ir užsie-, 
nio reikalu ministeriu — prof. Krėvę- 
Mickevičių. J. Paleckis pešė m ė “prezi
dento“ pareigas, o Vincas Krėvė ėjo 
laikinai ministério pirmininko pareigas. 
A. Merkys buvo visur nušalintas. Po 
mėnesio jis su šeima buvo suimtas Ry
gos aerodrome, iš kur norėjo pasiekti 
Stockholmą. Juozas Urbšys buvo su
imtas Kačerginėje prie Kauno ir su 
žmona nutremtas j Tambovą. Abu jie 
— Merkys ir Urbšys — derėjosi Krem
liuje, tad abu buvo nepageidaujami liu
dininkai, ypač jei atsidurtu užsienyje. 
Tačiau bolševikai neapskaičiavo dar 
vieno liudininko — Vinco Krėvės, kurį, 
kaip ir E. Galvanauską, buvo įtraukę 
j pirmąją bolševikinės Lietuvos vyriau
sybę tik dėl visuomenės laikino apra
minimo. E. Galvanauskas tuojau pabė
go užsienin, o Vincas Krėvė su specia
lia misija atsidūrė Maskvoje. Ką jis pa
tyrė?

DEKAZAMOVAS MOKO KRĖVĘ 
POLITIKOS

Vincas Krėvė-Mickevičius 1953 me
tais “Aidu" žurnalo (nr. 3) paskelbė 
savo atsiminimus apie jo pasikalbėjimą 
su Molotovu Maskvoje, kada Lietuva 
jau buvo užimta, bet “liaudies seimas“ 
dar nebuvo išrinktas. Vincas Krėvė ra
šo:

“Buvo nutarta, kad aš turiu vykti f 
Maskvą pasimatyti su Molotovu, ir jei 
bus gėlimą ne su Stalinu. Turiu supa
žindinti juos su esama padėtimi, parei
kalauti, kad įsakytu savo atstovybei 
Kaune ir kariuomenės vadovybei nesi
kišti j vidaus reikalus, negriauti Lietu
vos vyriausybės autoriteto ir atšaukti 

C Ora. HELGA HEHING >
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

I KALBAMA LIETUVIŠKAI J 

savo piliečius, kurie yra neteisėtai su
sodinę vidaus reikalu ministerijoje.

“Mes buvome pirmoji bolševiku au
ka Europoje, nepažinojome nei ju tak
tikos, nei metodu, nei, pagaliau sieki
mu. Todėl nenuostabu, jei manėme, 
kad daug to, kas čia dedasi, vyksta be 
Maskvos žinios ir pritarimo. Jei žymūs 
Vakarų Europos ir Amerikos diploma
tai apgaunami todėl, kad nesiorienta- 
vo, tai mums apsigauti ir pats Dievas 
leido.

“Priėmė nenoromis. Iš Molotovo 
mūsų s ~+ovas Natkevičius gavo neigia
mą atsal /mą, motyvuotą tuo, kad da
bar i . voje yra Dekanozovas, kuris 
Maskvos vyr ausybės įgaliotas tartis su 
Lietuvos vyriausybe visais klausimais. 
Netrukus mane aplankė patsai Deka
nozovas ir pareiškė pretenzijų, kodėl 
aš kreipiuosi pas Molotovą ne per jį, 
jei jau turėjau būtino reikalo kalbėtis 
su užsienio eeikalu komisaru. Jam vi
sai nesuprantama, kodėl aš negaliu ap
tarti tų reikalų, dėl kurių manau kreip
tis pas Molotovą, su juo, Dekanozovu, 
kuris tam pasiųstas čion.
“Atsakiau, kad Lietuva dar turi sa

vo atstovą Maskvoje, per kurį gali 
kreiptis j Maskvos vyriausybę ir todėl 
nematau reikalo trukdyti Dekanozovo 
prašymu tarpininkauti. Tartis su juo 
būtų netikslu, nes visi susitarimai liko 
bergždi ir nedavė teigiamų vaisių.

— Jūs p, ministeri, Šiandien blogai 
orientuojatės susidėjusiose sąlygose, 
kurios žymiai pakitėjo, negu buvo ta
da, kai mes čion atėjome — pareiškė : 
Dekanozovas. Jūs geriau padarysite,jei 

‘mažiau klausysite, ką jums Galvanaus
kas kužda j ausį mes tai gerai žinome.
- Nesu mažas vaikas ir gerai supran

tu, kas Čia darosi, ir Galvanausko kuž
dėjimai, jei tokie tikrai būtų, manęs

Jonas ir Aldona 
Valavičiai

nepaveiktu. Noriu patsai sau išsiaiškin- nio mandagumo posakiais, bet įžengęs

Gilioj liūdesio valandoje, mirus mūsų mielai
MARYTEI BUMBLIENEI

reiškiame užuojautą, solidarumą ir paramą vyrui 
Aleksandrui Burnbliui, dukroms Margaretei, Eli- 
zabetei ir Arletei bei žentams ir anūkams.

ADVOCACIA E IMÓVEIS
EDSON DEOMKINflS

£>ir<rito CIVIL - DU. CRIMINAL ĮĮj COMPRAS - VENDAS -
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ti padėtį, kad netektų dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės laidotuvėse. Jei 
manęs Molotovas nepanorės priimti, 
man ir be to bus viskas aišku, ir aš 
mokėsiu padaryti atatinkamas išvadas.

Tuo mūsų pasikalbėjimas ir pasibai
gė. Tą pačią dieną pakartojau per mū
sų atstovą Maskvoje reikalavimą, ' ad 
mane Molotovas asmeniškai priimtų, 
ir Šj kartą gavau teigiamą atsakymą, 
kad užsienio reikalu komisaras V. Mo 
lotovas sutinka mane priimti birželio 
30 dieną 23 valandą“.

MOLOTOVAS PUČIA BURBULĄ
Mūsų atstovas, pasitikęs Krėvę Mic

kevičių Maskvos stotyje, buvo nekaip 
nusiteikęs; vėliau pareiškėjam: Nesis
tebėkite, čia visi svarbesni reikalai at
lieka, ni naktimis. Pasimatymo paskyri
mas vienuoliktą valandą nakties reiškia, 
kad jūsų laukia ilgas pasikalbėjimas. 
Duok Dieve, kad turėtų gerų pasek
mių, bet tenka abejoti“ baigė sampro
tavimus mūsų atstovas.

“Vienuoliktą valandą nuvykome su 
L. Natkevičium į užsienio reikalų ko
misariatą. Buvau nustebintas tuo, kiek 
daug kartų mus sulaikydavo ir vis tik
rindavo dokumentus: j Kremlių įva
žiuojant prie įėjimo j komisariato rū
mus, įžengiant į antrą aukštą ir net 
prie Molotovo kabineto durų.

“Visur viešpatavo tyla, ir nesimatė 
jokio tarnautojo, bet ginkluotu sargy
bos kareiviu buvo kiekviename žings
nyje.

“Pagaliau patekome j laukiamąjį 
kambarį. Lankti teko neilgai, vos ke
lias minutes, bet čia ištiko mane pir
mas nemalonumas, kuris mane gero
kai suerzino: mums čia praeešė, kad 
Molotovas nori kalbėtis su manim vieO 
nu, be atstovo (Kaip v. Ribbentropas 
su J. Urbšiu Berlyne, P.M.

“Nors Natkevičius mane mokė, kad 
pasikalbėjimą reikia pradėti klausimu/ 
kaip jaučiasi Josifas Vissorianovičius, 
kaip jo sveikata ir panašiaisdiiplomati-
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"BOLETIM SALESIANO"
APIE KUN. PETRĄ URBAITĮ 

SUKAKTUVININKĄ 
t

"Saleziečių Šeimos" oficialus įvairia
kalbis, tarptautinis organas, paties Sv. 
Jono Bosco pradėtas leisti 1877 metais, 
yra ypač gražiai leidžiamas São Paulo 
Saleziečių provincijoje - inspektorijoje.

Šių metų liepos — rugpjūčio "BS" nu
mery, keturiuose didelio formato pusla
piuose randasi 7 iliustracijos ir aprašy
mas — Kun. Petro Urbaičio pergyvenimų, 
užvardintas: "História de um apátHda".

Kaip kadaise, 1951 metais, JAV-bių

ŽVILGSNIS | PRAEITI
pas Molotova viską užmiršau ir pasis^~~ 
veikinęs, pradėjau nepasitenkinimo pa
reiškimu, kad esu priverstas vienas, o 
ne musų atstovo lydimas lankytis pas 
jj, užsienio reikalų komisarą.

Molotovas nusišypsojo, nerodyda
mas jokio nepasitenkinimo. Savo iš
vaizda ir laikysena jis mane paveikė 
teigiamai. Maniau, kad turėsiu reikalą 
su senos kartos rusų inteligentu.

— Labai atsiprašau tamstą p. minis
ter! ir jūsų atstovą. Panorėjęs priimti 
jus vieną, negalvojau tuo jus užgauti, 
nei pareikšti jūsų atstovui nepasitenki 
nimą - kalbėjo komisaras, atsakyda
mas j mano pareiškimą. Man pranešta, 
kad tamsta esi atviras žmogus, visuo
met imi velnią už ragų ir savo nuomo
nės neslėpi už diplomatinio mandagu
mo šydo. Todėl norėjau kalbėti su ju
mis atvirai, kaip su žmogumi, kuris ga
li šių dienų musų padėtį suprasti, o 
ne su diplomatu. Maniau, kad galėsiu 
būti atviras, matydamas šalia jūsų pa
tyrusį diplomatą, kokiu, be abejo, yra 
jūsų atstovas.

Nepatyręs diplomatinėse suktybėse, 
tuo metu patikėjau Molotovo žodžiais 
ir net buvau apsidžiaugęs. Maniau,kad 
nuoširdžiai ir atvirai besikalbėdamas, 
išaiškinsiu daugel nesusipratimų ir dau
giau laimėsiu, negu galima buvo tikė
tis. Nesuabejojau Molotovo pareiškimo 
nupširdumu. Tik vėliau, kaip gudrus 
ir suktas diplomatas turėjo visai ką ki
tą galvoje.

(Bus daugiau)

ANAPUS MARIU
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 
lietuvių parapijose ir pas Joną Tataruną, 
Av. Želinar<1-135 tel. 63-7344

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

MARYTEI BUMBLIENEI
mirus, mielam Lietuvių Sąjungos Brazilijoj Pirmi 
ninkui ir bičiuliui Aleksandrui, dukterims Marga- 
retei, Elizabetei ir Arletei su šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą liūdesio valandoje.

Steponaičiai iš Santos

Pe. Pedro recebido em audiência po- 
João Paulo II.

"Salesians Missions" - yra išsireiškęs - 
"Kun. Petras Urbaitis yra gimimu lietu
vis, užgrobimu sovietas, įsūnijimu kinie
tis ir amerikietis apkaltinimu".

Nuo išvarymo iš Kinijos, 1951 metais, 
kun. Urbaitis ištisai - 33 metus — dar
buojasi lietuviams ir tarp lietuvių.

Teko jam keliauti kaip knygnešiui 
prekybiniais laivais, skristi orlaiviais, 
važiuoti autobusais, būti gerų žmonių 
vėžinamas ir pėsčiomis marširuoti — 
bent trijuose kontinentuose, knygas pla
tinant ir Lietuvių Saleziečių Įstaigoms 
— Kastelnuovo Don Bosco (1951 -1968) 
bei Fracati, Roma (1968- 1977) pagal
bos prašant. Jis yra lyg lietuvių Salezie
čių kun. Benediktas Sugintas.

Lietuviškos spaudos rėmėjai 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖ JAI

AfA
MARYTEI BUMBLIENEI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, 
vyrą Aleksandrą, dukras EIizabetę, Margaretę ir Arletę, bei jų šei

mas, gimines ir artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Ve? a Tatarūnai

Nuo 1977 metų kun. Petras Urbaitis 
veikia Brazilijos (ne vien São Paulo.) 
lietuvių tarpe, o taip pat talkininkauja 
Venezuelos lietuvių klebonui dabar ser
gančiam kun. Antanui Perkumui.

Šio rugpjūčio 15 dieną — Žolinės 
šventėje, tyloj ir susikaupime, jis atšven 
tė savo 45-tuosius kunigystės metus,pra 
dėtus Hong-Konge, Kinijoje, 1940 me
tais.

Kun. Urbaitis yra parašęs "Kinija 
Azijos Milžinas" įdomų, sudėtingą 364 
puslapių, 350 iiiustracijų-žemėlapių vei
kalą. Jis taip pat parašė "1981 Tautinį 
Almanachą" bei PPetras Perkumas" ir 
"Šiai dienai ir rytojui", "Calendário da 
Década" ir kitus leidinius.

Linkėtina kun. Urbaičiui ir toliau 
nepasiduoti amžiaus negalioms dirbant 
Dievo garbei ir tautiečių labui — iki ga-* 
lo - panašiai, kaip dirbo ir dirbdamas 
krito Tėvas Jonas Bružikas.

"ML" korespondentas
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PALANGOS SKAUTŲ ŽIEŽIRBOS

Po liepos mėnesio atostogų, vėl pra
sidėjo lietuviškos pamokos, Vila Žolino
je, skautų susirinkimuose.

Pamokos vyksta pagal inžinieriaus 
Alfonso Petraičio metodą ir su dainomis 
ypač labai jaunimui pažįstamomis.

Be to, gali jaunimas susitikti su drau
gais, kartu žaisti, įsigilinti j skautiškus 
dalykus ir pramokti lietuviu kalbos ir 
jos gramatikos.

Prieš liepos atostogas buvo tam tikri 
egzaminai su rašto darbu ir tas parodė 
kokią pažangą, kas daugiau, ar mažiau 
padarė.

Ypač pasižymėjo savo stropumu ir ge 
rais rezultatais: Anibal Ratkevičius Niko- 
luk, Regina Karsokaité, Silvio Dulinsky, 
Klarice Bacevičiūtė ir Andreia Augus- 
taukas-Bajak.

Reikia tikėtis kad ir ateityje musų 
jaunimas dar daugiau stengsis ir dar kitus 
patrauks prie lietuviškų pamokų ir lietu
vių kalbos vartojimo šeimose.

Markus Lipas 
"Palangos skautas vytis"

"Dariaus ir Girėno" stovykloje, Lituanikoj, skautai vyčiai: Jurgis Prokopas, Robertas Saldys, 
Eduardas Greičius, Markus Lipas ir Flavijus Bacevičius

j Geriausia dovana: š
K H:
K GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

UŽSAKYKITE "MŪSŲ LIETUVĄ'
GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMOMS

Šią brangia, dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus

U u.
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SVEIKINAME

Palangos Vietinmkija sveikina laimin
gai grįžusius iš Graikijos, du savo skau
tus, broliukus Rodrigo ir Marco Aurélio 
TijCí :us. Kadangi jų mamytė yra grai
kė ' Kai, per Graikijos konsulatą iurė-
jo p. uį,..;' susipažinti su sena istorine tau
ta, jos y ročiais, pamatyti istorinius 
griuvėsius ir pasitobulinti graikų kalboje. 
Sugrįžę, vėl pradėjo lankyti lietuviškas 
pamokas ir taip vis daugiau sužinoti ir 
apie lietuvio tėvelio ir senelių tautą ir 
kalbą.

Ar tai ne pavyzdys ir kitoms musu ko
lonijos mišrioms šeimoms?

Halina .Mošinskienė
Sudiev, maryte

Nepratarei žodžio - užgniaužė mirtis 
Kai akys dar gaudė šviesos spinduli

blėzdantį..
Kai gyvybė kaip nepagaunamas b am < 
Skrido toli nuo tavęs i nežinią nešąs 

gyvenimo kraiti.
Netekome tavęs, saulėtą moterų žmun 

motiną, močiutę.
Tokį šviesos asmenybės spindėjimą tau 

visti
Staiga kaip kirviu kirto mirtis.
"Gones bujoti šviesoje draugią... " 
Išblėso mėlyni veidai palinkę, kaip km 

<ės išgyvento gyvenimo.
Patys brangiausieji, norais turėti tave 
dar savo tarpe ilgai, ilgai.
Ašarą srautai, dukterų riksmas, vyro 

malda -
Sustingo juodos pabaigos angelo sparnt 
Užmigai kaip kūdikis, mažytė, smulki 

gėlių glėbyje.
Užgęso mėlynos akys be žiburio nak ty,

Ilsėkis Maryte, darbščioji bitelė tarp u- 
Tik Braziu jos molis tebūnie lengvesnis 

tavo palaikams
Sudrėkintas begalinio ilgesio draugą.
Musą meilės tau, kaip gėlei tarp gėlių 

Lietuvos dukterų.

Su pagarba ir užuojauta ponui Alek 
Sandrui Bambliui ir dukterims Margare- 
tei, Elizabetei bei Arletei su šeimoms

Algirdas ir Halina Mošinskiai 
bei šeima

VEIKLOS KALENDORIUS

Rugpiučio 18-25: KaJmierinio Konkurso ku 
rinių paroda JUVENTUS klube.

Rugpiučio 25: Kunigo Dienos minėjimas JU
VENTUS klube ir konkurso laimėtojų pro 
klamacija.

Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos s’ve ritė (šv. Kazimit 
ro p-joj)

Rugsėjo 29: Pavasario s’ventė Lituanikoj (BLB
Spalio.... Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėjimą
Gruodžio 31: Naujųjų Metų Sutikimas Sąjun

goj-
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PRASIDĖJO PAMOKOS PUC
UNIVERSITETE

Praeitą šeštadienį prasidėjo lietuvių 
kalbos ir kultūros paskaitos PUC univer
sitete. Pirmojo semestro pamokoje daly
vavo 14 mokinių, dėstytojai Janima ir 
Henrikas Valavičiai, BLB-nės pirminin
kas Jonas Tatarūnas ir svečias iš JAV- 
bių Arvydas Žygas. Atidarymo proga 
kalbėjo kurso koordinatorė HJins Mo- 
šmskienė, Jonas Tatarūnas ir Arvydas 
Žygas.

NAUJAS LIETUVIŠKAS RESTORANAS

Sao Paulo lietuvių kolonija susilaukė 
naujo lietuviško restorano, kuris daugiau
sia skirtas kaip naktinis restoranas su mu
zika "ao vivo". Tokį restoraną atidarė 
"Mūsų Lietuvos" skaitytojams gerai pa
žįstamas prekybininkas "Angie Modas" 
savininkas kom. Antanas Girčkus. Jis šį 
restoraną perleido savo dukterims ir žen
tui, pavadindamas jį savo pirmojo unūko 
vardu "ALEXCHOPP" vardu.

Rugpjūčio 15 dieną, 9 valandą vakaro, 
įvyko iškilmingas šiame restorane subu
vimas, kuriame dalyvavo nemažai ir lie
tuvių. Restoranas randasi Bom Retiro
rajone, São Paulo mieste, Rua Scion, nr. 
1062 su telefonu nr. 223-2333.

Prieš atidarant subuvimo iškilmes Res
torano savininkai išsiuntinėjo savo pažįs
tamiems kvietimus, kurių turinys buvo 
paskelbtas ir "Mūsų Lietuvos" puslapiuo
se portugalų kalba.

Naujo restorano savininkai buvo pa
kvietę keletą lietuvių prie kunigui Petrui 
Urbaičiui skirto stalo, teko dalyvauti ir 
man - kaip "Mūsų Lietuvos" bendradar
biui, Brazilijos Lietuvių Bendruom* 'S 
pirmininkui Jonui Tatarūnui su poli 
Vytautui Bacevičiui su Ponia ir dukra, 
svečiui iš šiaurės Amerikos atvykusiam 
Arvydui Žygui. Prie kito stalo matėsi 
mok. modistė Sofija Misiukaitė ir Ona 
Rudžiūtė iš Bom Retiro. Be to, iš Utin- 
gos buvo atvykę keletas kom. Girčkaus 
ir ponios giminaičių.

Visi kviestieji svečiai buvo maloniai 
priimti ir vaišinami gėrimais ir specialio
mis "pizza" porcijomis.

Vakare 10 vai muzikantai "Trio de
sssstwssaosaísrF:-

(Shoppcria chopp
CHOPP - PIZZA - FRIOS

MÚSICA AO VIVO

RESERVADO PARA FESTAS
Rua Solon, 1062 - Tel.223-2333 - Bom Retiro

Aliança patarėjai ir narei netikėtai mirus, vyrui Alek

EILabetei ir vyrui Augusto su šeima, Arletei ir vyrui

Antonio su šeima bei giminėms, didelio skausmo valan

me

Lietuvių Sąjunga ■ Aliança 
Valdyba

Buenos Aires" labai gražiai grojo argen
tiniečių "tango". "Tango" muzikantai 
išpiloo savo numerius ketvirtadieniais,

mažiausią geros valios išraišką, pagal 
kiekvieno adoratoriaus — amžiaus -■ 
sveikatos — darbo reikalavimus.

šeštadieniais ir sekmadieniais vakare.
Restoranas turi 240 sėdimųjų vietų 

labai gražiai įrengtame salione, su naujais 
baldais ir visais kitais patogumais.

Stasys Vancevičius
PATIKSLINIMAS

"ML" Nr. 32 (1921) 1985.VIII.15, 
ryšium su ADORATORIŲ RATELIU 
buvo netiksliai parašyta Adoracijos pra
džios valanda: Vietoj 20 vai. -- turi būti 
22 vai. (10 vai. nakties).

Be to, pažymėtina, kad 8 valandos 
skirtos visos nakties budėjimui ir maldai, 
nėra būtinos lygiai visiems dalyviams.

Faktinai, kai kurie adoratoriai atvyks
ta, kad ir po vidurnakčio ir po vienos -- 
kitos maldos valandos — reikalui verčiant 
- jie gali (savom priemonėm) grįžti į na
mus ar vykti kur reikėtų.

Tarp adoratorių yra dalis ir tų, kurie 
šeštadieniais ar studijuoja ar dirba.

Suprantama, kad ne visi — ypač iš se
nesniųjų gali ryžtis visos nakties adoraci
jai ir užbaigoms Šv. Mišioms, 5-tą valan
dą ryto.

Dvasiniuose dalykuose yra didžiausia 
laisvė, nes Dievas žino ir įvertina, kad ir

MUSU LIGONIAI
Sunkiai serga ROZALIJA PAVILIO

NIENĖ. Ligonė dabar randasi anūko na 
muose, Osasco baire.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Birželio 16 dieną mirė KASPARAS 

MATUSEVIČIUS, gimęs 1902 m. sausio 
mėn. 6 dieną, Trakuose. Rugpjūčio 17 
dieną mirė jo žmona ONA MATUSEVI- 
ČIENĖ, gimusi 1906 m. balandžio 8 die
ną, Kaune.

Atvyko į Braziliją 1926 m. Beveik vi
są savo gyvenimą praleido Vila Zelinoje. 
Paliko dvi dukteris Genę ir Marytę su 
šeimomis.

Gedulingos mišios už jų sielas bus at 
laikytos, ateinantį šeštadienį, 24 dieną, 
7 valandą ryto, Vila Zelinos bažnyčioje.

MARYTĖ BUMBLIENÉ mirė staigiai 
rugpjūčio 13 dieną. Buvo operuota ant 
širdies ir atrodė, kad viskas jau gerai 
išeis, bet padėtis staiga pablogėjo ir šir
dis neatlaikė. Buvo palaidota Morumbi 
kapinėse dalyvaujant didelei lietuvių 
miniai. 7-tos dienos mišios buvo V. Ze- 
linoj antradieni, rugpiūčio 20,d. Nekro 
logas bus paskelbtas sekančiame ML nu 
meryje.



MŪSŲ ŽINIOS t
AUKOJO MŪSŲ LIETUVAI

Spaudos mašinų skoloms sumažinti į 
taiką atėjo JONAS TATARŪNAS tėvas 
su Cr$.50.000 auka. STASĖ ir VLADAS 
JURGUČIAI paaukojo Cr$.150.000. 
Mieliems musų bičiuliams ir rėmėjams 
širdingas ačiū.

LIETUVIU IMIGRANTU 
PAMINKLO VAJUS

Prie Laisvės Paminklo statybos prisi
dėjo dar sekantys tautiečiai: VLADAS 
GAVĖNAS iš Tucuruvi su CrS.40.000 
auka ir KAZIMIERAS SKARUPSKAS 
iš Parque das Nações sü Cr$. 100.000 
auka.

Tokiu būdu rėmėjų skaičius atėjo 
iki 74 ir suaukotų pinigų suma 
Cr$.6.432.850.

Širdingai dėkojame aukotojams. Turi
me pranešti, kad dar reikės daug para
mos paminklo darbams užbaigti.

ARVYDAS ŽYGAS

laimingai atvyko iš Čikagos praeitą 
trečiadienį, rugpjūčio 4 dieną. Į aero
dromą nuvyko pasitikti BLB-nės pir
mininkas Jonas Tatarūnas ir kun. Pe
tras Rukšys. Iš aerodromo svečią nu
vežė į šv. Kazimiero parapiją, o iš ten 
visi važiavo į a. a. Marytės Bumblie- 
nės laidotuves Morumbi kapinėse.

Arvydas Žygas yra siunčiamas Bra
zilijon Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės, tikslu geriau susipažinti su Brazi
lijos lietuvių, ypač jaunimo, veikla ir 
rūpesčiais, padėti pagyvinti lietuvišką 
sąmonę bei veiklą, pasidalinti žinio
mis apie lietuviško jaunimo veiklą 
Siaurės Amerikoj ir supažindinti su 
tautiečių gyvenimu Lietuvoj. Arvy
das numato pravesti eilę paskaitų a- 
pie lietuvių kultūrą, papročius, istori
ją ir dabartinį Lietuvos gyvenimą. 
Svečias yra apsistpjęs šv. Kazimiero 
parapijoj ir Brazilijoj išbus apie du 
mėnesius.
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ML redakcija ir administracija

SVEHTO KAZMERO MEMIO KONKURSO DARBU

NUO RUGPIŪČIO 18 IKI 25

ATLETICO JUVENTUS klube, Rua Com Roberto Ugolini 152

Parodą, klubo koplyčioj, galima lankyti 9—12 ir 13—17 vąl.
RUGPIŪČIO 25 d. PARODOS UŽDARYMO PROGRAMA: 

10:30 MiSlOS , kuriuose dalyvaus valsčiaus Teatro 
"Coral Paulistano"
Konkurso Komisijos sprendimas ir svXazímiero Konkurso 
premijos įteikimas.

Meninę programą išpildys " Coral Paulistano " Vaišės

PARODA JUVENTUS KLUBE 
I

Sv. Kazimiero meno konkurso darbų 
parodos atidarymas įvyko praeita sekma
dienį, rugpjūčio 18 d. Juventus sporto 
klube, Mokoj. Paveikslai yra išstatyti 
klubo koplyčioj.

11 vai. kun. Petras Rukšys laikė mi
šias, po kurių buvo parodos atidarymas. 
Rašytojas Henrikas Lošinskis susirinku
siems pristatė konkurso vystymąsi ir pa
rodos prasmę bei padėkojo klubo vado
vybei, kad leido padaryti parodą klubo 
koplyčioj. Parodą oficialiai utidarė vie
nas iš klubo direktorių Luiz Biasini. Da
lyviams buvo išdalinta brošiūrėlė apie 
šv. Kazimierą, kaJmierinius metus ir 
konkursą. Taip pat buvo išdalinti balsa
vimo lapeliai. Brošiūrėlę parašė kun. Pra
nas Gavėnas, o spaudai paruošė Alfon
sas Kublickas. Parodos atidaryme iš lie
tuvių dalyvavo tiktai Alfonsas Kublickas 
su Elena Buitvydaite ir Joana Bratkaus- 
kaitė su vyru Edward Recchione, vieno 
paveikslo autorium. Per parodos atida
rymą už paveikslus balsavo apie 100

him..........M mill....... UI! ntltWMWl .IKMBSBMEŽh.

IEŠKOMA 
moteris namų darbams, kuri 
galėtų gyventi su šeimininkais.
Skambinti Brunai telef: 
265-4473 vakaris ir savaitga
liais.
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8
ŠVENTĖ CASA VERDE

N. Sra. das Dores parapija, kurioje k< 
mėnesį laikomos lietuviškos pamaldos, 
rugsėjo 15 d. švenčia globėjos šventę. 
Parapijps klebonas, kuris visuomet žavi 
si mūsų giedojimu, kvietė lietuvius ir 
lietuvių chorą šventėje dalyvauti. Mišio- 
bus 18,30 vai., o po to pramogos parap 
iQsjM&EL

DĖMES! OI
Pirma paskaita apie dabartinės 

Lietuvos kultūrą ir gyvenimą bus šį 
šeštadieni, Rugpjūčio mėn. 24 d. šv. 
Kazimiero parapijos saiėje. Paskaitos 
tema: "Gyva lietuvių liaudis". Arvy
das Žygas praleido tris vasaras Puns
ko - Seinų krašte, kuris randasi Len
kijoje, prie Lietuvos sienos. Tenai 
rinko senoviškas lietuviškas dainas ir 
tautosaką (folklore). Supažindins 
klausytojus su lietuvišku kaimo gyve
nimu, jaunimu, audėjoms, daininin
kais, gamta ir lietuviška veikla.
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