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REZISTENCIJOS ŽYMUO "KRONIKĄI 
L.KB kroniką" pasveikino JAV prezi

dentas Ronald Reagan

Amerikos baltiečiu laisvės lygos direk- 
. *<>r iu taryba įsteigė rezistencijos žymenį, 

kurį ateityje kasmet skirs leidiniui, ko
lektyvui ar asmeniui, labiausiai nusipel
niusiam rezistencinėje kovoje prieš sovie
tinį imperializmą pavergtose Baltijos vals
tybėse. Pirmąjį, 1985-ju metų, žymenį 
direktorių taryba vienbalsiai pripažino 
"Lietuvos Kataliku Bažnyčios kronikai". 
Žymens įteikimo šventė įvyko Los Ange
lėse spalio 5 d. Dalyvavo keli šimtai Ame- 
rikos lietuviu, latviu ir estu. In absentia 
"Kronikos" leidėju vardu žymens priim- 
ti atvyko iš Niujorko Lietuvių kataliku 
religinės šalpos kodirektorė, "Kronikų" 
i anglu kalbą vertimu redaktorė Marian 
Skabeikis (Marija Skabeikienė).

Rezistencinę "Kronikos" reikšmę 
įvertino estas advokatas, Baltiečiu laisvės 
lygos teisinis patarėjas Jaak Treiman. Jis 
ypač pabrėžė "Kronikoje" pateikiamu 
faktu tikrumą, žinių teikėjų bei leidėju 
pasiaukojimą ir padarė išvadą, kad "Kro
nika" šiuo metu yra vadovaujantis rezis
tencinis veiksnys pavergtose Baltijos vals
tybėse. Lygos direktorių tarybos nutari
mu, šis žymuo skiriamas visiems tiems, 
kurie surenka ir pristato žinias, prisiima 
atsakomybę už žinios tikrumą, redaguo
ja, spausdina, platina ir suranda kelius 
perduoti j laisvąjį pasaulį. Taip pat jis 
skiriamas ir tiems, kurie šioje pusėje išve
da "Kroniką" j laisvojo pasaulio viešu
mą.

Žymenį priėmė kun. K. Pugevičiaus 
vadovaujamos Religinės šalpos kodirek-

• tore, trečios kartos Amerikos lietuvė, 
kuri atsisakė akademinės karjeros kaip 
kolegijos dėstytoja ir atėjo dirbti savo 
senelių krašto laisvės labui.

Savo kalboje ji jspūdingais žodžiais 
nusakė postalininės eros slogią tylą, ku
rioje pasigirdo "Kronikos" balsas. Nauji 
kunigu persekiojimai to balso jau nebe- 
nuslopino. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
pajuto, kad ji ne vieniša — už jos stovi vi
sa tauta.

"Kronika" skelbia faktus ir pasakoja 
istoriją — kalbėjo ji. Ne vien tik jų istori
ją, bet ir musu. Jie reikalauja mus veikti: 
"Mieli broliai Vakaruose, kalbėkite apie 
mus. Skelbkite tiesą, nes mūsų prispaudė
jai labiausiai bijo tiesos".

Specialiai "Kronikai" skirtą sveikini
mą atsiuntė prezidentas Ronald Reagan. 
Jis savo sveikinime sako:
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Silvia Martinez-Stapulionyté, „Miss Venecuela”, dalyvavusi 
Amerikoje renkant pasaulio gražuolę ir pasiekusi finalisčių eik 
Paimta iŠ Venecuelos lietuvių laikraštėlio „Tėvynėn”.

"Su malonumu siunčiu nuoširdžius sa
vo sveikinimus visiems Amerikos baltie
čiu laisvės lygos žymenų įteikimo banke
to dalyviams. Ypatingai aš noriu pasvei
kinti "Lietuvos Kataliku Bažnyčios kro
niką", kaip išskirtinai nusipelniusią gau
ti Baltiečiu laisvės lygos žymenį.

Tiesiogiai patyrę totalizmo rykštę sa
vo mylimose tėvynėse, jūs ypatingai ver
tinate laisves, kurias daugelis iš mūsų 
čia laiko kaip savaime suprantamą daly
ką. Tų laisvių viršūnėje yra religijos lais
vė. Sutvėrėjo valia žmogaus dvasia save 
išreiškia laisvėje: laisvėje melstis, svajoti, 
tikėti ir kurti. Įgimtas žmogaus Dievo 
ilgesys negali būti visam laikui užslopim 
tas.

Lietuvos žmonėse tebėra gyva šv. Ka
zimiero dvasia, dvasia drąsos ir tikėjimo. 
Aš esu giliai įsitikinęs, kad ta žėrinti dva-

šia, prasiveržianti iš kiekvieno jūsų ' Kro
nikos" puslapio galiausiai triumfuos virš 
tironijos tamsybių. Tą pati dvasia palai
ko visu baltiečių viltis atgauti teisėtai 
jums priklausančią laisvę ir valstybinį 
statusą".

Šventės dalyviai vienbalsiai priėmė 
prezidentui telegramos tekstą, kuriame 
dėkojama už dėmesį "Kronikai" ir prašo
ma "viršūnių' konferencijos metu pasa
kyti Gorbačiovui, kad Amerika Baltijos 
valstybių okupacijos nepripažįsta, nie
kad nepripažins ir kad rusai turi pasitrauk
ti iš okupuotų Baltijos valstybių-

Šventė buvo baigta aukšto lygio kon
certu. Solo dainavo estė, filmu aktorė, 
sopranas Viiu Atlik, lietuviu vyrų kvarte
tas (E. Jarąšūnas, B. Seliukas, A. Polikai- 
tis ir R. Dabšys) ir latviu mergaičių an
samblis "Nauji balsai". J. Kj.

SPAUDOS MENUO
SKAITYK IR PLATINK "MUSŲ LIETUVĄ'
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Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiu
mo 1962 m. sausio 19 d. įsaku, komisija nuta
ria: skirti kun. GRAŽULIUI Antanui, Antano, 
administracinę nuobaudą 50 rub.

Alytus. 1985 m. sausio 14 d. Alytaus 
miesto ir rajono autoinspekcijos darbuotojai 
atvyko j II Alytaus bažnyčios kleboniją ir pa
reiškė, kad klebono kun. P. RAČIŪNO auto
mašina "Niva" vakar, t y., sausio 13 d. prie 
parduotuvės "Žuvintas" buvo padaryta avari
ja. Kartu su autoinspekcijos darbuotojais išsi
aiškinimui: j autoinspekciją važiavo jaunuolis 
Petras GRAŽULIS. Jam buvo paaiškinta, kad 
reikia važiuoti j,vidaus reikalų skyrių. Ten 
Alytaus VRS teismo pirmininkas P. GRAŽULI 
nubaudė dešimčia parų už tariamą chuliganiz
mą.

Vyriausiam Lietuvos P r o k u r o- 
r u i

Nuorašai: Lietuvos Vyskupams ir Valdytojams; 
RRT įgaliotiniui Petrui ANILIONIUI; 
Saugumo komiteto pirmininkui;

Kun. Antano YLIAUS, Joniškio 
bažnyčios altaristos, gim. 1909.IV. 
21. gyv. Joniškis Tarybų 2c.

Pareiškimas

1974 m. Šiaulių miesto ir rajono prokuro
ras LEONAVIČIUS man tvirtino, kad prokuro-' 
ras prižiūri ir budi, kaip vykdomi įstatymai, 
įstatymai gi draudžia šmeižtą, melą, Už tuos 
veiksmus baudžia.

Tai turėdamas galvoje, kreipiuosi į vyriausią
jį Lietuvos Prokurorą, prašydamas atkreipti dė
mesį j šiuos dalykus: "Lietuvos Tarybinėje en
ciklopedijoje", Vilnius 1881 m., VIII t 319 p. 
parašyta: "Už meilužės nužudymą prel. Kons
tantinas OLŠAUSKIS 1929 m. nuteistas pen
kiems metams kalėti. 1931 m. amnestuotas".

Pagal knygą J. KAUNECKIS "Prelatas OL- 
ŠAUSKIS", Vilnius 1962 paruoštas filmas 
"Devyni nuopolio ratai". Minėtos enciklopedi
jos ir knygos leidėjams būtų nedovanotina gė
da, jei jie nežinotų, kad prelato K. OLŠAUS- 
KIO byla buvo ne kriminalinė, o politinėJuk 
prelatas K. OLŠAUSKIS nuteistas be jokių jo 
nusikaltimų įrodymų. Tai pripažino buvęs mi
nistras ŽILINSKAS; Aukščiausiojo teismo pir
mininkas GRIGAITIS ir teismo patarėjai, kad 
jie nuteisė prelatą K. OLŠAUSKį be jokių nu
sikaltimo įrodymų. Jis nuteistas pagal jam ir 
Katalikų Bažnyčiai priešiškos spaudos sukeltą 
psichozę, kuriai pritarė tuometinė valdžia.

Tai bjaurus ir nedovanotinas šmeižtas, klai
dinantis ir gadinantis visuomenę, p ypač jauni
mą. Dėl to prašau ir reikalauju teisės, teisybės* 
bei teisingumo vardu įpareigoti atitinkamas ins
tancijas išbraukti iš enciklopedijos minėtą žinu
tę, uždrausti demonstruoti sukurtą filmą ir iš
imti iš apyvartos minėtą knygą apie;prelatą K.- 
OLŠAUSKį, atitaisyti teismo, knygos bei fil- 
mospadarytą moralinę žalą. Tokios knygos ir 
filmai tarybų valdžiai tikrai garbės nedaro.^' skyrimo ir išieškojimo nuostatais, patvirtintais
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F.ÀBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão

Jūs, kaip įstatymų saugotojas, turite budėti, 
kad tarybų valdžios prestižas nebūtų žemina
mas tokiomis knygomis ir filmais. Istorija to
kių dalykų nedovanos".

1984.X.25.
Alytus. 1984 m. Šv. Kalėdoms II Aly

taus bažnyčios šventoriuje buvo ruošiama Ka
lėdinė eglutė. Renginys, nors ir ne pirmi metai 
kaip ruošiamas, nepatiko miesto valdžiai. Aly
taus miesto vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja LAUKIENÉ klebonui kun. P.RA
ČIŪNUI šaukė: "Tarybų valdžia galinga. Mes 
priemonių turime, susitvarkysime". Galiausiai 
valdžios pareigūnai sutiko leisti bažnyčioje ka
lėdinę eglutę.

Tą dieną, kai vyko šventė, Alytaus miesto 
mokiniams buvo daromi įvairiausi trukdymai: 
mokyklose buvo rengiami įvairūs renginiai, mo
kiniai iki vakaro buvo išlaikyti mokyklose, bu
vo grasinama neiti j bažnyčioje organizuojamą 
eglutę. Nežiūrint trukdymų, vaikų ir jaunimo 
prisirinko keletas tūkstančių. Nemaža jų dalis 
ėjo išpažinties ir priėmė šv. Komuniją.

Tuo laiku, kai vyko pats renginys, iš kiek
vienos mokyklos j bažnyčią buvo atsiųsta po 
kelis mokytojus sekti savo mokyklos mokinius. 
Saugumo ir civiliai apsirengę milicijos darbuo
tojai nuo renginio pradžios iki jo pabaigos bu
dėjo šventoriuje.

1985 m. vasario mėn 14 d. administracinė 
komisija prie Alytaus miesto Liaudies deputa
tų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas 
— B. BUTVILIENÉ, sekretorius — J. LELIE- 
NÉ, nariai - J. SMILČIENĖ, A. PETRAITIE- 
NÉ, A. IVANAUSKAS, išnagrinėjusi viešame 
posėdyje administracinę bylą Nr. 124, nustatė, 
kad kun. Antanas GRAŽULIS, Antano, 1984 
m. gruodžio mėn. 15 ar 18 d. (neįskaitoma, 
nors iš tikrųjų tai įvyko gruodžio mėn. 26 d.) 
Alytaus bažnyčios šventoriuje surengė iki mo-» 
kyklinio amžiaus vaikams Kalėdų eglutę, ko 
pasėkoje sukėlė triukšmą ir pažeidė viešąją
tvarką. Tuo būdu pažeidė Lietuvos TSR Aukš- r. GRIGAS
čiausios tarybos Prezidiumo įsaką 1966 m.05, 1 ■ ■" 1 ■ ■ ■■■ ■■
12. Vadovaudamasi Administracinių tautų AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS

Tokiu būdu saugumo darbuotojai suvedė 
sąskaitas su jaunuoliu P. GRAŽULIU, nes jis 
rinko parašus už kunigus - Alfonsą SVARINS
KĄ, Sigitą TAMKEVIČIŲ, Joną Kąstyti MA
TULIONĮ ir jaunuolį Romą ŽEMAITĮ.*

L e i p a i i n g i s (Lazdijų rajonas.).

Respublikos Prokurorui

Pil. Roberto GRIGO, Antano s., 
gyv. Lazdijų raj., Leipalingyje, 
Naujosios 13,

Pareiškimas

Šių metų spalio 12 d. turėjau išskristi iš sos
tinės eurouosto reisu Vilnius — Novosibirskas. 
Kontrolės punkte mane sulaikė milicijos ir sau
gumo darbuotojai, padarė asmeninę ir ranki
nio bagažo kratą. Jos metu pareigūnai neapti
ko nieko, ką draudžia pervežti oro laivyno tai
syklės. Vietoj atsiprašymo neprisistatęs divilis 
pareiškė konfiskuojąs laiškus, adresuotus:

618801 Parmės sritis, Čusovkos rajonas,Po- 
lovinke, VS 389/39 kun. Sigitui TAMKEVI- 
ČIUI;

618236 3 Permės sritis, Čusovskos najonas, 
Kučino, VS 389/36, kun. Alfonsui SVARINS
KUI;

431200 Mordovijos ATSR, Tenguševo ra
jonas, Baraševas, Ž 385/3-4, Jadvygai BIE
LIAUSKIENEI.

Šiems žmonėms aš kartu su didele lietuvių 
tautos dalimi esu dėkingas, už gėrį, pasėtą šir
dyje. Neteko girdėti, kad rašyt laiškus politi
niams kaliniams oficialiai būtų uždrausta. At
sakydami j protestus, krėtėjai paskelbė, kad 
laiškas, esą, turi būti siunčiamas iš ten, kur jis 
parašytas... Kadangi 54 Konstitucijos straips
nis, garantuojantis susirašinėjimo slaptumą, 
iki šiol nėra atšauktas, prašau paaiškinti kokiu 
juridiniu pagrindu vyksta grubus pareigūnų 
savivaliavimas.

1984 m. spalio mėn. 15 d.

SPAUDOS IŠLAIKYMO

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Coelho BarradasJ04

Vicente Vitor Banys Ltda.

V. Prudente • Fone: 274-067? Res.: 2744886

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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LIETUVIAI PASAULYJE teko j šimtų tūkstančių sKaltytoJų ran
kas.

Pabaltiečiams ruošiant "Laisvės žygi" Baltijos jūra, Venezueloj, Maracaibo ežere, 
pradėjo plaukioti LITUANIA, brolių Boliaus ir Viktoro Petruševičių, firmos FIMAP 
savininkų, pastatydintas laivas. Tai plaukiojantis restauranas, skelbiantis Lietuvos van 
d?. Vytis, Trispalvė, laisvai plaukiojanti LITUANIA, tai ryškus ženklas, kad kiekvieno 
lietuvio širdy Lietuva — gyva.

VENEZUELA
LIETUVOS ŠAUKSMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei fi
nansiškai remiant, Venezueloje išleistas 
rinkinys straipsnių, pasirodžiusių didžio
joje Venezuelos spaudoje per pastaruo
sius pustrečių metų. Didžiausias straips
nių skaičius pasiekė skaitytojus šiais me
tais (iki rugsėjo mėnesio pabaigos — 53 
straipsniai). Visi jie buvo patàlpinti Ve
nezuelos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Valdybos pirmininko puStangomis.

Nors dauguma straipsnių yra parašyti 
Vytauto A. Dambravos ir Casimiro Taut
gino, tačiau bendradarbių gretose yra ir 
eilė kitų bendradarbių. Čia nuoširdžiai 
tenka padėkoti Lietuvių Informacijos 
Centro Vadovybei — kun. Kazimierui 
Pugevičiui ir Gintei Damušytei — už pa
siuntimą gerai atrinktos informacinės 
medžiagos ir vertingų straipsnių.

Lietuvos šauksmu pavadintasis leidi
nys turi 185 puslapius; jame atspausdin
ti 102 straipsniai. Didžiausias straipsnių 
skaičius pasirodė svarbiausiame ir jtakin- 
giausėame krašto dienoraštyje El Univer
sal (tiražas siekia 225,000 tūkstančius ' 
egzempliorių) ir seniausiame Venezuelos 
dienrašty La Religion (tiražas apie 
60.000 egzempliorių). Keliolika straips
nių pasirodė populiariame "tabloid" for
mos krašto dienrašty — Ultimas Noticias 
(tiražas prašoka 300,000 egzempliorių/, 
kai popietinio dienraščio — El Mundo — 
tiražas yra virš 200,000 egzempliorių. 
Pažymėtina, kad kelis Lietuvą liečiančius 
straipsnius atspausdino ir kairiųjų — 

marksistinių pažiūrų stambus dienraštis 
El Nacional.

Venezuelos Lietuvių Bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės visuomeninių reikalų ko
misijos pirmininkui Algimantui Š. Gečiui, 
kuris maloniai sutiko finansiškai parem
ti šio leidinio atspausdinimą. Leidinio 
tikslas: galimai plačiau paskleisti Lietu
vos ir Baltijos kraštų bylą liečiančius 
straipsnius po Lutynų Ameriką. Kai ku
rie rinkinyje pasirodžiusių straipsnių jau 
yra pasiekę kitų kraštų spaudą. Tikime, 
kad šis leidinys palengvins Lietuvos by
lai palankių spaudos d^rbu^tojų pastan
gas.

Dėkojame Algimantui S. Geciui už se
kančio turinio jvodą ( Seka vertimas iš is
panų kalbos):

"Šis leidinys tikrumoje yra rinkinys 
straipsnių ir reportažų apie Lietuvą ir 
tam tikrus dabartinio gyvenimo aspek
tus Baltijos valstybėse, surinktų iš svar
biausių Venezuelos dienraščių. Darbas 
buvo atliktas dėka nuolatinių ir nenuils
tamų pastangų Venezuėlos Lietuvių 
Bendruomenės — labai aktyvaus Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės nario. Per
spausdintoji spaudus medžiaga buvo pa
talpinta 1982 metų gruodžio — 1985 
metų rugsėjo mėnesių laikotarpyje; ji pa-

Savo tikslu ir apimtimi, įgyvendini
mas šio taip svarbaus rr sunkaus projek
to yra ligi šiol vienintelis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kronikoje; jis nusipel
no oficialaus pripažinimo ir pagyrimo. 
Džiaugiamės galėję šį vertingą leidinį fi
nansiškai paremti.

Tegu LIETUVOS ŠAUKSMAS nuaidi 
toli ir plačiai Lotynų Amerikoje. Tegu 
n-uji milijonai geros valios žmonių jun
giasi j teisingą Lietuvos ir jos baltų kai
mynų Latvijos ir Estijos laisvės bylą".

Pasirašė Algimantas S. Gečys, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Visuomeni
nių Reikalų Komisijos pirmininkas.

LIETUVIS TASMANIJOJE ĮSTEIGĖ 
KALINIU BIČIULIU DRAUGIJĄ

1979 m. Tasmanijoje gyvenančiam 
lietuviui kilo mintis, kad pietų pusrutu
lyje reikalinga organizacija kaliniams 
Sovietų Sąjungoje padėti. Ši mintis ne
trukus tapo tikrove. Organizacijos na
riai "adoptuoja" kalinius, su jais susira- 
šinėje, ir įvairiais būdais mėgina infor
muoti laisvąjį pasaulį apie jų kančias. 
Penkerių metų bėgyje ši organizacija 
išaugo iki 1300 narių — Australijoje, 
Naujoje Zelandijoje, Japonijoje, Nepa
le, Afrikoje, ir net Suomijoje. Adresas: 
"Friends of tne Prisoners," P.O.Box 12, 
Sandy Bay, Tasmania 7005, Australia.

(ELTA)

NAUJA LITUANISTINĖ PROGRAMA 
TASMANIJOS UNIVERSITETE

Tasmanijos universitete tarnaujantis 
lietuvis po ilgų pastangų gavo leidimą 
įsteigti lituanistinę programą magistro 
ir daktaro laipsnio siekiantiems studen
tams istorijas, sociologijos, politinių 
moksių ir teisės skyriuose. Tikimasi, kac 
1985-1986 metų bėgyje atsiras 4-6- kan
didatai, turintys bakalauro laipsnį su pa
sižymėjimu ("honors"/. Si programa lie
tuviams nieko nekainavo, o universite
tas žada kasmet konkurso būdu skirti 
po kelias 6,500 austr. dolerių stipendi
jas. Adresas: Lithuanian Graduate Stu
dies, University of Tasmania, Hobart, 
Australia. (ELTA)

RESTORANAS

VIKTORAS LUKAVJCHIS
Savininkas

Liatuviški ir europiettèki vaidai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Ąanto, 118 - Tei. 441.6846
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A.A. prof. 
S. Sužiedėlis
Rugsėjo 22 d. Bostone, JAV, mirė prof. 

Simas Sužiedėlis, istorikas, Lietuvių En
ciklopedijos redaktorius ir žinomas visuo
menės veikėjas.

Gimęs 1903 m. lapkričio 10 d. Petrapi
lyje, Simas Sužiedėlis mokėsi Vilniaus 
liet, gimnazijoje, bet 1920 m. lenkams 
okupavus Lietuvos sostinę pasitraukė į 
Kauną, kur 1924 m. baigė „Aušros“ gim
naziją ir įstojo ‘į Lietuvos universitetą. 
1928 m. baigęs studijas LU teologijos-filo
sofijos fakultete, gilino istorijos ir filoso
fijos studijas Latvijos universitete, Ry
goje. Tuo pat laiku mokytojavo Rygos lie
tuvių gimnazijoje ir dirbo „Lietuvių bal
so“ redakcijoje.

Grįžęs Lietuvon, Simas Sužiedėlis 1935- 
1939 m. mokytojavo Kėdainių gimnazijo
je ir nuo 1939 m. rudens dėstė VDU teo
logijos-filosofijos fakultete visuotinę is
toriją. Bolševikams okupavus Lietuvą, 
jis buvo atleistas iš profesūros, bet 1942- 
1944 m. vėl grįžo ir buvo išrinktas fakul
teto prodekanu.

Simas Sužiedėlis 'įsijungė į visuomenės 
veiklą nuo 1919 m., pradžioje skautų 
draugovėje, vėliau — šaulių būryje, ateiti
ninkų ir pavasarininkų organizacijose, 
užimdamas vadovaujamas pozicijas.

Pasitraukęs į Vakarus, Simas Sužiedė
lis 1946-1948 m. Vokietijoje dirbo Hanau 
liet, gimnazijos mokytoju, o persikėlęs į 
JAV, nuo 1950 m. buvo „Darbininko“ re
daktorium. 1952-1963 m. buvo Ateitininkų 
Federacijos vadu.

Velionis spaudoje pradėjo reikštis nuo 
1922 m., bendradarbiaudamas Kauno 
dienraštyje Laisvė. Vėliau rašė visai ei
lei kitų laikraščių bei žurnalų. Parašė 
stambesnius straipsnius istorinėmis temo
mis: Vytautas Didysis ir Lietuvos chris
tianizacija (1930 m.), 550 metų Lietuvos 
krikšto sukaktis (Židinys Nr. 4, 1937 m.), 
Ateitininkai lietuvių tautos egzistencinė
je kovoje (1954 m.), Rusijos bolševizmas 
kaip kontrrevoliucija (1958 m.) ir daug 
kitų moksliškų straipsnių. Kai kurie jo 
darbai yra atspausdinti atskirais leidi
niais: Susipratęs katalikas (1929 m.), Vy
tautas Didysis ir jo žygiai (1935 m.) ir 
kt. Su kitais jis redagavo Lietuvių Enci
klopediją ir buvo dabar spausdinamo L. 
E. II papildymų tomo vyr. redaktorius.

P. Indrei ka
KĄ DUODA VANDENYNAI

Pasaulyje vanduo užima daug dides
nius plotus, negu sausuma. Sausumoje 
žmonės gyvena nuo neatmenamu laiku. 
Jie sausumoje gauna maistą, aprangą, 
pastogę. Vandeniu žmonės naudojosi 
mažiau. Iš juru ar vandenynu žmonės 
gaudė Žuvis, vėžius ir kaikurluos kitus 
vandens gyvius. Populiariausia jūsų žu
vis — silkė. Silkių būdavo tiek daug pri- 
gaudoma, kad jomis aprūpindavo viso 
civilizuotojo pasaulio gyventojus. Ir 
jos buvo pigios. Lietuvos laisvės laikais 
Lietuvoje silkė kainavo 10 lietuvišku 
centu arba vieną amerikonišką centą. 
Lietuva silkių žvejybos neturėjo. Jas 
pirkdavo iš užsienio, daugiausia iš Nor
vegijos.

Šiandien žvejyba jūrose ar vandeny
nuose labai išplėsta. Išgaudoma daug 
žuvų. Sakoma, kad ir silkės dabar labai 
pabrango, nes ju skaičius jūrose labai 
sumažėjo, nors viena silkė į vandenį pa
leidžia 40.000 ikru- Atseit, silkių prie
auglis labai didelis. Betgi jūrose ir van
denynuose ir mažoms silkutėms yra 
daug pavoju. Nevisos jos užauga, didelė 
dalis jų žūna. Žinoma, daug ju ir išvežio- 
jama, nes žmonija labai padidėjo.

Paskutiniu metu labai pradėta domė
tis kitais maisto produktais, augančiais 
jūrose ar vandenynuose. Tik ne visi tie 
jūrų augalai pilnai išnaudojami, nes ju 
gavyba ir paruošimas taip pat sudaro 
daug problemų, pareikalauja daug darbo.

Jūrose rr vandenynuose auga ne tik 
žuvys bei kitokie maisto produktai, yra 
ir daug vertingu metalu, mineralų, kurie 
žmonijai yra labai reikalingi. Dabar tu 
metalų ar mineralu daugiausia iškasama 
sausumoje, bet jie sausumoje kartą išsi
baigs. Tenka jau dabar jų ieškoti vande
nyse. Kaip iš juru dugno išimama nafta 
ar natūralios dujos, taip nuo tu dugnų 
ar ir iš po tu dugnų tektų išimti visokiu 
metalų, mineralų. Nemažai tų metalų 
ar mineralu yra ištirpusių pačiame van
denyje, o kai kuriuos metalus ar mine
ralus vandenyje koncentruoja kai kurie 
jūrų gyviai.

Kaip jau buvo minėta, tų medžiagų 
paėmimas iš jūrų ar vandenynų yra sun
kus, nes darbui trukdo vanduo. Žinome, 

kad jūrų audros kartais sunaikina didžiu
les platformas, kurių pagalba iš jūrų dug 
no pompuojama nafta. Gal metalams 
bei mineralams iš vandens išimti nebus 
reikalingos tokios didelės platformos, 
betgi ir tam darbui reikalinga aukšta 
technika.

įvairių metalų bei mineralu upės su
neša j jūras, vandenynus. Dėl to susida
ro net didelės deltos, kuriose kartais 
atsiranda atskiru salų. Žinome, kad A- 
mazonės upės delta užima apie 20 km. 
pločio. Joje yra keletas salų. Kai kurio 
se upių deltose kasami metalai. Dar di
desni metalų armineralų kiekiai yra jū
rų ar vandenynu dugnuose. Juos sunku 
paimti. Kol kas tokie metalai imami iš 
nedideliu gylių.

Gaunama metalu ir iš jūrų, vandeny
nų gyvių. Kai kurie jų tu metalu sukau
pia labai daug. Jūrose ir vandenynuose 
yra daug druskos. Tik jos gavyba iŠ van
dens nėra labai populiari, nes užima 
daug laiko. Iš juru gaunama daug bro
mo, jodo. Jodo daug gaunama iš raudo
nųjų dumblių. Ir visos juru ar vandeny
nu žuvys turi daugiau ar mažiau jodo, 
todėl gydytojai pataria žmonėms karts 
nuo karto valgyti jūrų žuvų (silkių).

Iš juru ar vandenynų gaunamas tur 
tas yra ir įvairūs dumbliai. Iš ju gamina 
mi maisto produktai, vaistai, trąšos. To
kios trąšos net vertingesnės už gyvulines 
trąšas. Jose yra kalio, fosforo, azoto. 
Dumbliu trąšos tuo naudingos, kad jose 
nėra piktžolių sėklų. Tik gyvulinės trą
šos prieinamos visiems, o jūrinės ne- 
visiems. __

Iš jūrų augalų gaminami antibiotikai, 
kurie yra vertingesni, negu penicilinas. 
Prie kaikurių antibiotikų mikrobai pri
pranta, todėl tokių antibiotiku veikimas 
susilpnėja. Iš jūrų gauti antibiotikai yra 
daug stipresni. Jūrose yra ir labai nuo
dingu gyvūnu, kuriu atmiešti nuodai 
yra naudojami kaip vaistai. Vaistus ga
mina iš pinčių, žvaigždžių, jūrų agurkų, 
dumbliu, žolių ir kitų.

Žemės paviršius jau beveik ištirtas ir 
daugumoje išnaudotas. Lieka didžiuliai 
jūrų, vandenynu turtai, jlų yra paviršiu
je, gilumoje, ant dugno ir po dugnu. Ar 
pajėgs žmonija tuos vandenų turtus pa
siekti ir paimti — klausimas, nes dabar 
dar jų pasiekiama ir paimama nedaug.

f Dra. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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UŽSAKYKITE ‘MUSU LIETUVĄ'
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Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus |



NR. 47 (1936) 1985.X1.28

Sportu besidomintieji lietuviškos 
spaudos skaitytojai išeivijoje daugiau 
ar mažiau žino apie Arvydo Sabonio, 
pasaulyje vis labiau garsėjančio Kauno 
"Žalgirio” krepšininko, laimėjimus ir 
pasiekimus, bet labai ne daug apie jo as
menį. Kiek plačiau apie jj rašoma Aus
tralijoje leidžiamo laikraščio "Musų 
Pastogė” š.m. kovo 4 d. laidoje. A. Lau
kaičio redaguojamame skyriuje "Spor
tas”. Čia straipsnyje "Geriausias pasau
lio krepšininkas” apie šj iškilųjį krepši
ninką šitaip rašoma:

"International Basketball” žurnale, 
Pierre Tesshr, Tarptautinės krepšinio 
(AIPS) komisijos pirmininkas, savo 
straipsnyje,"The best in the World”, iš
rinko 15 geriausių pasaulyje mėgėjų 
krepšininkų. Jų tarpe yra ir Kauno "Žal
girio” komandos krepšininkas Arvydas 
Sabonis. Tessier rašo, kad buvo labai 
sunku iš 140 milijonų krepšininkų iš
rinkti 15 geriausių.

"Praėjusių metų pabaigoje ArvyddS 
Sabonis taip pat buvo išrinktas ir geriau
siu 1984 metų sportininku Lietuvoje. 
Sis iškilus krepšininkas, esantis 220 cm. 
aukščio, gruodžio .19 dieną sulaukė 20 
metų buvo ir dabar yra Lietuvos žemės 
ūkio akademijos I l-tro kurso studentas. 
Gimęs Kaune, kur Lietuvos krepšinin
kai su garsiuoju Pr. Lubinu 1939 m. an
trą kartą išsikovojo Europos čempiono 
vardą, kur buvo ir dabar yra Lietuvos 
krepšinio centras, davęs geriausius Lie
tuvos krepšininkus.

Pradėjęs krepšinį žaisti mokykloje, ' 
vėliau Sabonis perėjo j specialią krepši
nio mokyklą. 15-kos metų amžiaus jis 
jau buvo daugiau negu 2-jų metrų ūgio, 
tuometinio Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktinės kapitono Modesto Paulausko 
jis buvo pakviestas treniruotis ir žaisti 
su Sov. S-gos jaunių rinktine, treniruo
jama Paulausko. Si rinktinė 1981 me
tais tapo Europos čempione. Sabonis,
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neturėdamas nė 17 kos metų, jau buvo
213 cm. aukščio ir pradėjo žaisti Sov. 
S-gos rinktinėje. 1982 metais pasaulio 
krepšinio pirmenybėse jis su savo ko
manda laimėjo aukso medalį, Kaip pa
stebėjo žinomieji pasaulio treneriai, iki 
šiol dar nei vienas krepšininkas nebuvo 
padaręs tokios greitos pažangos į geriau
sių pasaulyje krepšininkų eiles.

Žaisdamas už Kauno "Žalgirį”,jis tu
rėdavo grumtis su didžiausiais kitų ko
mandų krepšininkais, kurie nors ūgiu 
jo per daug nevrršindavo, bet būdavo 
25-30 kg. už jį sunkesni. Po kiekvienų 
rungtynių jis skaičiuodavo mėlynes ant 
savo jauno kūno.

"Po pasaulio pirmenybių Kolumbijo
je, Sov. S-gos krepšinio rinktinė, kurio
je dar žaidė ir kiti du lietuviai, V. Cho
mičius ir S. Jovaiša, išvyko gastrolėms 
j krepšinio tėvynę — Ameriką. Po pirmų
jų rungtynių,"New York Times” labui 
gražiai atsiliepė apie Sabonį, pasakyda-' 
mi, kad jis visiems žiūrovams tiek krep
šinio stadione, tiek ir televizijoj paliko 
didžiausią įspūdį. Iš turėtų 6-šių rungty
nių jie laimėjo 5-kias. Net ir Amerikos 
profesionalų rinktinių treneriai teiravo
si jo paties ir vadovų, ar jie negalėtų ku
riam laikui išsinuomoti Sabonį. Tačiau, 
jo paties sakymu, jis pareikšdavęs, jog 
neturįs laiko, nes reikia ginti "Žalgirio” 
spalvas.

Sabonis dar nėra pasiekęs savo žaidi
me aukščiausio momento. Jis dar vis 
sunkiai dirba ir treniruojasi. Tokiame 
amžiuje pagarsėja tik gimnastai, plauki
kai, bet ne krepšininkai. Jo žaidimas 
yra kietas ir greitas. Jis labai gerai kar
toja nuo krepšio atšokusius sviedinius 
ir ypatingai gerai juos nuiminėja ir žai
bišku greičiu perduoda kitiems žaidė
jams.

Arvydas Sabonis Lietuvoje šiandien 
yra tapęs jau lyg ir gyva legenda. Jeigu 
reikia ko nors didelio, tai ne juokais 
sakoma, paduokit, sąbonišką, daugiau 
aiškinti nereikia. Spauda rašo, kad šis 
didysis krepšininkas yra nekalbus ir ga- r 
na niūrokas, nenorintis su žurnalistais 
daug kalbėti. Jo draugai sako, kad su 
juo yra lengviau žaisti krepšinį, negu už
megzti pokalbį. Net ir jo tėvas "Mados” 
fabriko darbininkas, nenori daug apie 
sūnų kalbėti, sakydamas^kad jis su žmo
na nori tik, kad Arvydas būtų sveikas 
ir geras žmogus. Kai visi, per daug giria, 
yra blogiau. O ramybės jis*tai tikrai ne
turi. Kur tik jis pasirodo, būriai autogra
fų rinkėjų, žurnalistų ir kitų jo gerbėjų 
jam neduoda ramybės. Užsienyje, po 
rungtynių, net naktimis jj bando sugau
ti. Jis pats yra išsireiškęs, kad be krepši
nio negalįs nei kelių dienų ištverti ir yra 
laimingas, kai žaidžia”.

"Draugas”
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Didysis meilės įsakymas (Mk 12,28-34

Siekiame išganymo, tai yra amžinoj 
sivienijimo su Dievu. Jau esame panašūs 
į Dievą, nes esame sukurti pagal jo pana 
Šurną. To,negana, reikia būti panašiam j 
Dievą darbais, gyvenimu, veikimu. Diev 
veikimas — meilė, gėrio kūrimas, palaidi 
mas ir dovanojimas visiems kūriniams, 
pirmiausia žmogui. Atitinkamai ir musų 
veikimas turi būti meilės ir gėrio tarpy- 
ba, nukreipta į Dievą, paskui į kūrinius: 
sau lygius fr žemesnius. Todėl ir Didysis 
įsakymas apima ir nurodo viso musų gy
venimo paskirti ir prasmę. Mylėdami Di 
vą ir artimą, mes ne tik savo prigimtimi, 
bet ir veikimu tampame panašūs j Dievą 
kartu su juo gyvename ir veikiame žemė 
je, o po mirties amžinai toliau bendrau
jame danguje. Norėdamas padėti mūsų 
silpnumui ir ribotumui, Dievas Didįjį j$E 
kymą papildė kitais, smulkiau nurodan
čiais, kaip reikia Dievą ir artimą mylėti. 
Kiekvienas iš tų įsakymų - Didžiojo da 
lis. , .. .-q :

Žmogaus dvasinė trumparegystė Die
vo įsakymus traktuoja ne kaip visumą,Q 
kaip atskirų nuostatų rinkinį. Tada, a1$Į 
žvelgiant j gyvenimo sąlygas, asmeniniu: 
savumus, galima įsakymus skirstytis į 
svarbius ir nesvarbius, daugiau reikalin
gus ir mažiau. Skirtingi žmonės, nuomo 
nes, vertinimai, štai ir klausimas Išgany
tojui, kurio bet kokį atsakymą norima* 
ginčyti. Jėzaus atsakymas — tai ne šiaip 
sau apibendrinimas, bet visų įsakymų; 
vertinimo kriterijus. Ne tik 10 Dievo ir 
5 Bažnyčios, bet ir begalė rašytų ir nėra 
šytų įstatymų, taisyklių ar papročių ver
tintini pagal jų tarnavimo Didžiajam įsa
kymui laipsnį. Tai suprantantis nekels 
klausimo, ar geriau melsti?, ar mokyti 
kitus, ar mylėti savo vaikus ir 1.1, bet 
stengsis vykdyti Didįjį Dievo įsakymą, 
panaudodamas visus prieinamus būdus 
ir priemones, tai yra vykdydamas šven
tus Dievo, Bažnyčios įsakymus, dorus 
žmonių įsakymus. Tad šios dienos Evah
gelija — pamokymas mums ne ieškoti 
įstatymo raidės, kad galėtume jį apeiti, 
bet suprasti ir vykdyti jo dvasią, tad irM 
mums tiktų išganytojo žodžiai: "Tu ne
toli nuo Dievo karalystės”.

1) į Dievą panašėjame meile. T
2) Visi įsakymai — Didžiojo paaiškinimo f

bei išskleidimas. A
A f
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i MUSŲ ŽINIOS
KODĖL NEATVYKO SOLISTAI?

Kas skaitė ML priedą portugališkai 
(Musų Lietuva em Português) nr. 65/124 
spalio 8 d., straipsnis užvardintas "O 
Concerto que não houve" supažindino 
mūsų visuomenę kodėl neatvyko koncer
tuoti pas mus, j S. Paulį, lietuviai solis
tai Edvardas Kaniava ir Mūza Robackytė.

To straipsnio autorius tikėjosi, kad 
"M.L" redakcija pasinaudos portugališ
ku straipsniu ir painformuos visuomenę 
ir lietuviškai.

Suprantama, kad yra lietuvių, kurie 
neskaito tą portugališką priedą. Jis ski
riamas daugiau tiems, kurie lietuviškai 
nesupranta, ypač musų jaunimui. Taigi, 
rodos kap. Juozas čiuvinskas to priedo 
irgi neskaitė. Jei jj būtų skaitęs, nebūtų 
reikalingi priekaištai straipsnyje:" Dar 
apie artistus iš Lietuvos" paskutinėje 
"ML" laidoje.

Visiems, kurie dar nesužinojo kaip šis 
reikalas pasibaigė, pakartosimą kas jau 
buvo pranešta per "ML" priedą portuga
liškai.

Pirmas kontaktas su solistais jvyko per 
vieną lietuvį, kuris tuo laiku lankėsi Lie
tuvoje. Tada buvo sužinota, kad solistai 
lankysis Argentinoje ir yra galimybių 
jiems aplankyti taip pat S. Paulo lietuvių 
koloniją ir čia koncertuoti.

Kai artistai jau buvo atvykę j Buenos
Aires, buvo kalbėta telefonu tiesiog su 
solistu Edvardu Kaniava ir susitarta su jo 
atsilankymu pas mus, kartu su pianiste 
Mūza Robackytė, liepos 2-trą dieną.

Tą dieną grupė lietuvių, su puokšte gė
lių, nekantriai laukė mūsų tautiečių-artis- 
tų, kurie pirmą kartą, po antrojo didžio
jo karo pabaigos, mus aplankysią. Štai, 
nusileidus lėktuvui iš Buenos Aires, visi 
keleiviai su lagaminais, jau praėjo per 
kontrolę, u mūsų solistų — nėra.

Nuėjom teirautis pas Argentinos lėktu
vų kompaniją. Jų vardų keleivių sąraše 
nebuvo. Mums patarė laukti sekančio lėk
tuvo iš Buenos Aires. Ką daryti? Lauksi
me iki 12,20 vai., gal atvyks sekančiam 
skridime.

Laukėm nekantriai, laikas rodėsi labai 
lėtai bėga. Pagaliau, antras lėktuvas nusi-
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Dabar jau esame susirūpinę, mėginam 
skambinti j Argentiną. Susisiekimas tele
fonu su Argentina sunkus,iš aerodromo 
neįmanomas. Nėra kitos išeities, grįžtam 
namu be solistų. Iš namų ir vėl skambi
nam, kol pagaliau susisiektam su solistų 
šeimininkais, Buenos Airese, kur jie apsis
toję.

Iš ten gavom informaciją, kad solistai 
išėję iš namų 8 vai. ryto, tiesiai į aero
dromą, skristi j S. Paulį. Dokumentus 
jie turėję visus tvarkoj, bilietus skridi
mui, Brazilijos konsulo vizą. Kas atsiti
ko? Dabar jau ir šeimininkai susirūpino.

Vėl teiraujamės pas AeroiineaS Argen
tinas kompaniją. Sužinom, tą dieną dar 
bus vienas skridimas iš Buenos Aires, 
16,30 vai. Ir vėl važiuojam j aerodromų, 
galvojam, jei jie tikrai išėjo iš namų anks
ti rytą skristi pas mus, tai vistiek turėtų 
atvykti. Vėl nusivylimas — ir šiam skridi
me solistai neatvyko. Kur dingo solistai?

Dar kartą skambinam į Buenos Aires. 
Pagaliau sužinom: solistai tikrai išėjo iŠ 
namų 8 valandą ryto, tiesiai j aerodro
mą, skristi į S. Paulo. Bet, kaip gaila, jie 
buvo sulaikyti, jiems nebuvo leista išvyk
ti.

Vėliau kalbėjome telefonu su pačiu 
solistu Edvardu Kaniava. Jis patvirtino, 
kad tikrai buvo nuvykęs į aerodromą 
kartu su Mūza Robackytė, bet.. labai 
atsiprašo Brazilijos 'lietuvių, jiems nebu
vo leista aplankyti. Sako: "Mes tikrai 
norėjom pažinti Braziliją ir susitikti su 
Brazilijos lietuviais. Sį,kartą nepavyko, 
gal kada vėliau. Mums reikėjo prašyti lei
dimo prieš išvykimą iš Lietuvos".

X.

Mūsų išvados, tai kad jie buvo sulaiky
ti URSS atstovybės pareigūnų Buenos 
Airese. Jie buvo dingę nuo 8 vai. iki 16 
valandos, taip kad ir argenti n iečiai neži
nojo kur. Aišku, niekur kitur, kaip sovie
tų atstovybėj.

Kas yra nuostabu, tai kad sovietų ran
ka pasiekia mūsų tautiečius kur jie bebū
tų, net ir svetimuose kraštuose. Tai vadi
nama Sovietų Sąjungos tvarka. Bet ko
kiam kitam krašte, jei turi vizą, gali įva
žiuoti be kliūčių, nesvarbu iš kur būtum 
išvažiavęs. O jei tas kraštas nereikalauja 
vizos, tai užtenka turėti tik pasą

Tai, kapitone, mūs nekaltink. Jūs ge- ^9*3*3^325^^

rai žinote kokia yra mūsų okupanto tvar- Lietuviškos spaudos rėmėjai 
ka. Mes stengėmės mūsų kolonijai suruoš
ti tautiečių - solistų koncertą, nežiūrint YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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Kas dar keisčiau, tai kad paskutiniais 
laikais Kultūrinių Ryšių su Tautiečiais 
Užsienyje "Tėviškės" Draugija stengiasi 
palaikyti kultūrinius ryšius su užsieni j 
lietuviais. Neseniai Vilniaus teatre, Ame 
rikos lietuviai solistai dainavo opetoje, 
kuri buvo diriguojama Amerikos lietuve 
dirigento. Ne kartą Lietuvos solistui p.., 
sirodė lietuvių koncertuose, Amerikoje, 
ir dabar jau antrą kartą jie lankė ArgenH 
ną. Tai kodėl jie buvo sutrukdyti lankyli 
Braziliją? Gal reikėtų, kad mes būtume 
pažangieji lietuviai?

Viskas buvo paruošta. Salė, pakviesi i 
šviesos ir garsiakalbių technikai, susty 
guotas pianinas. Tik skambinimai į Ai 
gentinę mums kainavo Cr$.1.500.000, 
kuriuos sumokėjom mes, rengėjai, asme 
niškai. Reikėjo dar sumokėti specialia 
laida Mūsų Lietuvos, bilietų spausdini 
mai ir dar buvo kitų išlaidų Nemažas 
nuostolis.

Iš viso to, sužinojom dar kartą, kokia 
yra laisvė mūsų tautiečiams Sovietų Są 
jungos pančiuose.

Daug kas klausia, kas tą koncertą ruo 
šė. Atsakome: ruošėm mes, S. Paulo lais 
vi lietuviai, lietuvių Brazilijos kolonija.

Dar gerai, kad bilietai tik būtų buvę 
parduodami prie salės durų. Tad pinigų 
už bilietus niekam nereikėjo grąžinti, 
niekas nebuvo nuskriaustas. Apie bilie
ty kainą nėra ko stebėtis. Visi žino, kad 
koncertuose bei teatruose, geresnės vie
tos, arčiau scenos, visuomet yra branges 
nes. Tai nebuvo jokia diskriminacija.

JOTA

BRAZILIJOS LIETUViŲ BENDRUOMENĖ 
PIKNIKO NAMO REMONTUI

Pikniko namas Lituanikoj dabar admi 
nistruojamas BLB-nės. Jį reikia remon
tuoti ir pagerinti. Tam tikslui BLB-nė 
jau gavo paramą nuo sekančių tautiečių

Enrikas Guzikauskas Cr.100.000
Aleksas Vinkšnaitis Cr.200.000
Ponia Nijolė Žalkauskienė padovano 

jo gerą ir tinkamą pečių.
Visiems aukotojams ir rėmėjams, ačiū 

labai.
BLB-nės Valdyba

leidžia, visi keleiviai išeina, o mūsų svečių koks jų politinis nusistatymas — juos pri- 
ir vėl nėra. imtume kaip lietuvius, mūsų tautiečius. PÃRDUÕDÃMASI

ŽODYNAS
DICIONÁRIOS

PORTUGUÊS—LITUANO
Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 

''■HUSHDBROSSSBBaniKBSinOSBHaMnMnnMBHBBBMMMHMMI
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Halina Mošinskienė

MES IŠLIKOME, KAD BŪTUME 
PAVYZDŽIU ATEINANČIOMS 
KARTOMS

(Brazilijos Lietuvių Sąjungos - Aliança 
54 m. sukakčiai).

šių 1985 m. lapkričio men. 10 d. atžy
mėta B.L. Sąjungos- Aliança 54 metu gy
vavimo sukaktis, Mokoje, Rua Lituânia, 
Nr. 67, rümuQse. Kuklus, bet labai nuo
širdus minėjimas sulaukęs gal tik vieną 
dalį narių gausos, kuri jau siekia 200 su 
virs narių.

Minėjimą atidarė L.B. Sąjungos pirmi
ninkas Al. Bumblis, lietuviškai visus pa
sveikino ir trumpa apybraiža išryškino 
šios vienintelės stipriai išsilaikiusios lie
tuvių organizacijos išeivijoje reikšmę p. 
Jonas Valavičius — vice-pirmininkas.

Prieš musų, susirinkusiųjų akis, sceno
je labai subtiliai gražiuose tinkamuose 
rėmuose, jei neklystu, lenkų dailininko 
Mateikos paveikslo "Vytauto priesaika" 
kopija. D.L. kunigaikštis siekiąs Lietuvą 
galingą valstybę nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros. - Taip jj jaučiu j jj įsigyvenu
si.

Šitą paveikslą, savo laiku atvežė Brazi
lijon Lietuvos konsulatui gen. Nagevi
čiaus dovaną, St. Vancevičius — žurnalis
tas. Jis buvo konsulo a.a. Al.Polišaičio 
žinioje, Konsulate. Bet, kaip žinome 
1961 m. Brazilijos prezidentas, naujai iš
rinktas, pirmiausia savo dekretu uždarė 
visus Pabaltijo, t.y. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos konsulatus. Buv. prezidento Ku- 
bitšeko — Brazilijos sostinės kūrėjo pa
dovanotus sklypus Konsulatą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, atidavė Jugoslavijos 
ir kt. komunistų valdomiems draugams.

Tuo pačiu, tas paveikslas liko Al.Poli
šaičio — ex-konsulo žinioje. Jo prieš gy
venimo pabaigą noras — atiduoti ne vien 
šį paveikslą, bet daugelį lietuviškų herbų 
medyje išskaptuotų, daugelį savo biblio
tekos knygų — Lietuvių Sąjungai, kurios 
jis buvo garbės narys. Ir Sgjunga-Alianęa 
saugo šj turtą.

Neseniai j ją įstojęs nariu Med.dr. An
tanas Siaulys su savo keturiomis paaugu
siomis dukromis, pamatęs šj paveikslą 
apšepusiuose, menkučiuose rėmuose,su
sijaudino. Štai ir "užfundijo" įrėminimą _  __ —  — i ■■1 vwywWVMW tr-

’(Shoppcria aiexchopp
CHOPP - PIZZA - FRIOS 

MÚSICA AO VIVO

RESERVADO PARA FESTAS

Rua Solon, 1062-^ Tel.223-2333 - Bom Retiro

MŪSŲ LIETUVA

mirties’metinių proga 
bus atlaikytos gruodžio 12 dien9 19:30 vai. 
šv. Kazimiero parapijos koplyčioj. 
Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti ir 
iš anksto širdingai dėkojame.

Žmona Lydia ir šeima

tinkamą bet kuriam muziejui. Paveiks
las dabar atgijo, įprasmintas, ir joks
"šmikis" jo nebenutrins. — Nebenusavins

Dr. Antanui Siauliui gili pagarba visų 
L.B. Sąjungiečių - Aliança narių, nuo 
Valdybos viršūnių iki jauniausio nario.

Jokios ypatingos programos pasilinks
minimui nebuvo pramatyta, nes, visi šir
dyje, pasigedome Marytės Bumbiienės, < 
mūsų pirmininko žmonos, kurią nusky
nė be laiko gyvenimo ruduo. Neiaimė 
nusinešė ir Antanuką Baltušį tokį saulė
tą "Nemuno" linksmą šokėją.

Bet... susitikome, pasimatėme, viens 
kito žoedeliu pasidžiaugėme, kaip savoje 
jaukioje šeimoje. — O tai yra svarbiausia. 
— Sąjunga-Alianęu — ryšys nenutraukia
mas savitarpyje. Galime posėdžiauti, dis
kutuoti, bet su saiku, su pagarba vieni 
kitiems.

Ir kam patinka, ar "akyje šapeliu" ne
rimą kelia, L.B. Sąjunga pavyzdingai susi
tvarkė — vienintelė per 54 metus stipri, 
tiksliai organizuota lietuvių išeivijoje Bra
zilijoje. -ihissičj

Mano kukli sugestija tuo pučiu, atleis
kite, Lietuvių Bendruomenės atvėju:"Ke- 
lias kaip gruodas'' Bet, bendromis pajė
gomis visos kliūtys nugalėtos, jei rasimą 
savo tarpe bendrą tikslą, bendrą impul
są išsilaikyti lietuviais Lietuvai.

JONAS VALAVIČIUS EUROPOJ

Daug darbo įdėjęs j Imigrantų Pamink
lo pastatymo darbą, Jonas Valavičius, 
darbo reikalais, išvyko Europon, kur iš
bus 10 dienų. J. Valavičius yra FNI-HO- 
WARD žemės ūkio mašinų įmonės gene
ralinis direktorius.

o Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

PREMIJA JAUNIMUI -V
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šei

ma savo mirusiam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę Í
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO '

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dole

rių premija skiriama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
angių ar kita kalba), veikla, organizaci
niu veiklumu, ar jaunimo vienetui (sam
būriui, tautinių šokių grupei, jaunimo 
ch orui, sporto būreliui/, geriausiai repre
zentavusiam lietuvius ir Lietuvą vieneriu 
metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus . 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. (pašto ants
paudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės- 
jaunimo reikalams vadovas, Pasaulio lie
tuvių Jaunimo sąjungos Valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar ■ 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių matų vasa
rio 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šei
ma dėl premijos įteikimą iaiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiami:
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI luaauii
12500 Pawnee Road
Palos Park, i Ilinois 60464
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MŪSŲ ŽINIOS
POPIEŽIUS AUGŠTAI VERTINA 
"MALDOS DIENĄ" UŽ LIETUVĄ

Brazilijos Vyskupu Konferencijos 
(CNBB) generalinis sekretorius, vysk. 
Dom Luciano, dėkodamas kun. Pr. Ga
vėnui už sveikinimus gimtadienio proga 
ir auką meksikiečiams (buvo įteikta 
Cr. 100.000), priduria: "Čia pridedu ko
piją Nuncijaus laiške, kuris Tamstai bus 
malonus".

O laiškas - MALDOS DIENOS UŽ 
LIETUVĄ reikalu. (Laiško fotokopija 
išspausdinta "ML em português" pusią- 
py)-

Apaštališkasis Nuncijus Brazilijai, ar- 
kiv. Carlo Furno, rašo Brazilijos Vysku
pu Konferencijos (CNBB) pirmininkui, 
kardinolui Ivo Lorscheiter:

"Sv. Tėvas buvo supažindintas su Bra
zilijos Vyskupu Konferencijos pravestos 
'MJdos Dienos' už Lietuviu Tautą ir 
Kraštus, kur laisvė yra suvaržyta, tekstu.

Kardinolas Agostino Casaroli, Viešųjų 
Bažnyčios Reikalu Tarybos Prefektas, 
praneša, kad Jo Šventenybė, augštai ver
tindama iniciatyvų, prašo Šventojo Sos
to Nuncijų perduoti šiai Vyskupu Konfe
rencijai savo pasitenkinimą tokiu gestu 
solidarumo ir vieningumo su kraštais, ku
riuose Bažnyčios ir tikinčiųjų gyvenimas 
ir veikimas randa tiek sunkumu.

Atlikdamas šj garbingą įpareigojimą, 
pasinaudoju tokia malonia proga užtik
rinti Jūsų Eminencijai broliškos pagar
bos jausmus.

(par.) Dom Carlo Furno, Apaštališka
sis Nuncijus' .

Čia pastebimas gan reikšmingas įvykis:

— Apie Brazilijoj pravestą MALDOS 
DIENĄ už Lietuvą yra pilnai informuo
tas Popiežius. Pati DIENA yra pravesta 
CNBB-ės, taigi — Brazilijos Vyskupu 
Konferencijos iniciatyva. Ir yra sustaty
tas maldos "tekstas", su kuriuo Popie
žius supažindintas.

— Viešųjų Bažnyčios Reikalu Tarybos 
Prefektas Vatikane, kard. Casaroli, ne 
tik visa tai jau žino, bet ir informuoja, 
kad Popiežius šią iniciatyvą augštai verti
na ir prašo Nuncijų išreikšti Brazilijos 
Vyskupu Konferencijai savo (Popiežiaus) 
pasitenkinimą tokiu solidarumo ir vienin
gumo gestu. Visa tai Nuncijus praneša
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Šio "ML”numerio 

garbės leidėjai
Romualdas, Antanas, Kazimieras GAULIOS ir ju sūnūs bei dukros 

Robertas, Vera, Nanci, Cristina, Rikardas ir Luiz sveikina Motiną ir Senelę
URŠULE G A U L I E N Ę

jos 91 metiniu proga ir jai meldžia iš Dievo dar ilgo gyvenimo.
MŪSŲ LIETUVA, dėkinga, jungiasi su visa Gaulių šeima.

a D
3VK jos pirmininkui, o šis, oer tos pa
čios Konferencijos generalinį sekretorių 
ir visiems Brazilijos vyskupams (kuriu 
yra 369, valdantys 219 vyskupijų'1.
- Tai MALDOS DIENA UŽ LIETU

VĄ jau yra Braziiijos Vyskupu K mferen- 
cijos reikalas. O Sv. Tėvas, ' augštai ver 
tindamas šią iniciatyvą" ir' reikšdamas 
savo pasitenkinimą šiuc gestu", sakytum, 
pats imasi iniciatyvos dar labiau skatinti 
šią MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ 
Nors Brazilijoj.

Reikėtų, kad ir kitu kraštu Vyskupu 
Konferencijos pažintų šią Brazilijos vys
kupu Konferencijos iniciatyvą bei Sv Tė- 
v skatinimą — ir pačios imtųsi panašios 
iniciatyvos.

São PuUias, 1985.XI.12.
Kun. Pranas Gavėnas, SDB • *

Brazilijos L. Kunigu V-bės p-kas

KRISTAUS VALDOVO ŠVENTĖ

Sekmadieni Kristaus Valdovo šventė
je, 4 vai. po pietų, sv. Kazimiero parapi
joj, Mišios už visus Brazilijos lietuviu ko
lonijos veikėjus, iškeliavusius j Dangaus 
Karalystę.

Jungtinis choras, diriguojant Mu. Vik
torui Tatarūnui ir vargonais palydint 
prof. Feliksui Girdauskui, sklandžiai,jau
triai sugiedojo šventei budingas giesmes. 
Celebrantas, kun. Pr. Gavėnas, per pa
mokslą skatino save ir kiekvieną lietuvį 
kataliką kLustis ir rimtai atsakyti j klau
simą: Ar aš išpažjštu Kristų ir Jį pilnai 
pripažįstu Savo Valdovu? Proto, širdies, 
jausmu, žodžiu ir veiksmu Valdovu? Ir 
jei pripažįstu, tai ar Jį išpažįstu ne tik 
(ir ne tieki žodžiais, o ir darbais, būtent 
— visu gyvenimu?

Duodant tartum viešą, oficialu, ben
drą atsakymą, klebonas pravedė pasiau
kojimo Svč. Jėzaus širdžiai aktą, kviesda
mas tačiau kiekvieną jį padaryti savo as

meniniu aktu. O lietuviu organizacijų d^ 
lyviai viešai priminė kai kuriuos žymes
nius mirusius tautiečius, po ju vardais 
įjungdami visus, vienaip ar kitaip daugiau 
dirbusius ir kovojusius po Kristaus - Vai 
dovo vėliava.

Tad labai prasmingai pamaldos buvo 
užbaigtos visai bažnyčiai kartu su choru 
entuziastingai išpažįstant:

O Kristau, pasaulio Valdove..
Tau amžiais ir meilę ir šlovę 
Varpai širdyse musu gaus..
Su Tavim eina tautos gyventi, 
Su Tavim eis visa Lietuva.

Po pamaldų vyk jaukios, šeimyniškos 
suneštinės vaišės.

NAUJA KRIKŠČIONĖ

šeštadienį, lapkričio 23 šv Kazimiero 
parapijoj buvo pakrikštyta Ana Marių, 
Liongino ir Mirnos Gaigalu pirmagimė. 
Lionginas su uošviu Pranciškum Braslaus 
ku ta pačia proga pamaldomis atšventė ir 
savo gimtadienius.

LEOPOLDINOS VYSKUPAS
SVEIKINA LIETUVIUS

Kun. Sebastião Roque Rabelo Men
des, iš Beio Horizonte, išrinktas Leopol 
dinos, MG, vyskupu, "ao querido povo 
irmão lituano" pranešdamas savo šventi 
mus j vyskupus, kurie įvyks Belo Hori 
zonte lapkričio 9 d. 9 vai. N.Sra. das Do 
res bažnyčioje, siunčia sveikinimus lietu 
viams. Ir rašo: "A todos vocês um abra 
ço. Desde criança aprendí a amar a no
bre Lituânia, Letônia e Estonia. Rezarei 
p/Vocês. Rezem por mim".

Džiaugiamės turėdami naują bičiulį 
Brazilijos vyskupu tarpe.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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