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“TARYBINĖS RESPUBLIKOS“ AR 
OKUPUOTOS VALSTYBĖS?

Ar Lietuva, Latvija ir Estija — “tarybi
nės respublikos“, ar okupuotos buvusios 
nepriklausomos valstybės? Vasario 16-tos 
išvakarėse The New York Times redakto
riui šiuo klausimu išsamu laišką pasiuntė 
amerikietis tarptautinės teisės žinovas 
William Hough III, kurio studija apie Pa
baltijo valstybių teisinę padėtį parnai iš
ėjo iš spaudos.

Nurodydamas, jog kai kuriuos Times 
straipsniuose Lietuva, Latvija ir Estija 
vadinamos “tarybinėmis respublikomis“, 
laiško autorius pareiškia, kad toksai ter
minas netiksliai aptaria jų dabartinę tei
sinę ir politinę padėtį. Toks terminas, ra
šo jie, išreiškia Maskvos požiūrį, “jog Es
tija, Latvija ir Lietuva 1940 m. rugpjūtį 
savanoriškai įsijungė į Tarybų Sąjunga“ 
Tačiau šis terminas nesutampa su vyrau
jančia Vakaru ir Azijos valstybių pozici
ja, kad Pabaltijo valstybes 1940 metu 
birželio mėnesį užpuolė ir okupavo Tary
bų Sąjunga. Nesovietinis pasaulis teigia, 
kad Sovietu Sąjunga mėgino įteisinti sa
vo agresiją 1940 m. liepos mėnesį praves- 
dama apgaulingus rinkimus j Pabaltijo 
valstybių “liaudies seimus“. Tie “marijo- 
netiniai seimai“ netrukus nubalsavo už 
įsijungimą j Tarybų Sąjungą.

Hough primena Times redaktoriui ta
me dienraštyje 1940 metu liepos 20 d. 
išspausdintą vedamąjį, pavadintą “Rusu 
stiliaus demokratija“, kuriame buvo pa
smerkti Tarybų Sąjungos smurto veiks
mai prieš Pabaltijo valstybes. Tada Ti
mes taip rašė: “Tokiais savo rinkkimais 
Pabaltijo valstybėse, Stalinas vėl pralen
kė Hitlerį. Šį sykį Kremliaus valdovas su
režisavo demokratiją iškraipantį farsą, 
kurio nuogas cinizmas viršija bet kurį 
liūdnai pagarsėjusį Hitlerio plebiscitą“. 
Anot laikraščio, “tuose vienos partijos 
kandidatu rinkimuose Pabaltijo valsty
bių piliečiai nedaugiau norėjo balsuoti, 
kaip ir musu piliečiai, jeigu jie būtu pate
kę į panašias aplinkybes. Pabaltiečiai bu
vo išsikovoję savo laisvę iš Rusijos bolše
vikinės revoliucijos chaosui siaučiant. 
Daugiau kaip 20 metu jie gyveno nepri
klausomybėje ir taikoje... Nuostabu ne 
tai, kad daugelis balsavo tuose nešvariuo
se ir labiausiai pasigailėtinuose iš visu rin
kimu, bet tai, kad kai kurie iš viso išdrį
so nebalsuoti“.

Taip pasmerkdama Sovietu Sąjungos 
veiksmus, rašo Hough, Europa išreiškė, 
savo vL-ningą nusistatymą. Todėl dau
guma pasaulio valstybių, pasiremdamos 
tarptautinės teisės nuostatais, atsisakė
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ramsti per iškilmingus 80-ties metų jubiliejinius pietus Vila Zelinoje.
Nuotr. P.

ir tebeatsisako pripažinti Pabaltijo vals
tybių užgrobimą. Ju tarpe yra Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Britanija, Kanada, 
Australija, Prancūzija, Vokietijos Fede
ralinė Respublika, Airija, Islandija, Por
tugalija, Italija, Graikija, Danija, Norve
gija, Liechtenšteinas, Liuksemburgas, 
Kolombija, Brazilija, Venecuela, Urug
vajus, Paragvajus, Kosta Rika, Panama, 
Meksika, Filipinai, Pietų Korėja, Kini
jos Liaudies Respublika, Taiwanas, Švei
carija, Trinidadas ir tobago, bei Vatika
nas. Pabaltijo atstovybės ir toliau veikia 
įvairiose pasaulio šalyse. Vašingtone, Ota 
voje, Londone, Romoje ir kitose sostinė
se pabaitiečiu dilpmatai išduoda Pabal
tijo pasus. Tūkstančiai pabaitiečiu su 
tais pasais reguliariai gauna vizas ir teisę 
įvažiuoti j daugelį Europos, Afrikos, Azi
jos ir Pietų bei Vidurio Amerikos saliu. 
Tebegalioja ir Pabaltijo valstybių sutar
tys su jas pasirašiusiomis valstybėmis. 
JAV Valsyybės departamento sąrašuose 
Estija, Latvija ir Lietuva išvardintos tarp 
tų valstybių, kuriu piliečiai turi teisę gau
ti įvažiavimo vizas.

Hough pabrėžia, jog ir patys pabaitie-’ 
čiai savo tėvynės nepripažįsta tarybinės 
okupacijos teisėtumo. Jis išvardina dau
gelį ju pasipriešinimo pavyzdžių, įskai
tant 1979-ais metais paskelbtą atvirą laiš
ką, pasmerkiantį Molotovo-Ribbentropo 
paktą. Anot Hough'o, tarptautinė teisė 
ir vyriausybių elgsena rodo, kad Pabalti
jo valstybės ir toliau egzistuoja, nors jos 
ir pavergtos. Dienraštis The New York 
Times turėtu nevartoti termino “tary
binės respublikos“, o vadinti šias šalis

“Tarybų Sąjungos okupuotomis Pabalti
jo valstybėmis“, ar tiesiog, Estija, Latvi
ja ir Lietuva — užbaigia savo laišką ame
rikietis tarptautinės teisės žinonas.

(ELTA)

JAV KONGRESO DOVANA 
“KRONIKAI“

Kovo 19-oji, šv. Juozapo diena, buvo 
sukaktuvinė ta pmsme, kad suėjo lygiai 
15 metu,' kai Lietuvos pogrindyje leidžia
ma “Lietuvos Kataliku Bažnyčios kroni
ka“. Iki šiol išėjo 72 “Kronikos“ nume
riai. Tuo tarpu už jos leidimą ir platini
mą keliolika žmonių sėdėjo ar ir dabar 
tebesėdi Sovietu Sąjungos kalėjimuose.

Dievui laiminant 72 “Kronikos“ nu
meriai jau pasiekė laisvuosius Vakarus, 
kur jie verčiami j kitas didžiąsias kalbas 
ir skleidžiami įvairiuose laisvojo pasaulio 
kraštuos, kaip autentiškas Lietuvos tikin
čiųjų dokumentas apie Bendrijos ir tikin
čiųjų tikrąją padėtį tame krašte. “Kroni
kos“ skelbiama informacija Lietuvos 
okupantui yra skaudi.

“Kronikos“ 15 metu sukakties minė
jimą JAV sostinėje Vašingtone surengė 
amerikiečiai: JAV kongresmanas John 
Milleris, Tikėjimo ir demokratijos insti
tutas ir Lietuviu religinės ša.pos įstaiga. 
Minėjimas pradėtas konceiebracinėmis 
Mišiomis Sv. Petro bažnyčioje, kuri yra 
už porus kvartalu nuo JAV kongreso 
rūmu. Mišių pagrindinis celebrantas bu
vo Vašingtono vyskupas augziliaras Tho
mas Lyons, jas aukojo kartu su vysk. 
Paulium Baltakiu ir kun. Kazimieru Pu-
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gevičium. Abu vyskupai tarė žodžius 
apie "Kroniką" - vienas Mišių pradžio
je, kitas - pabaigoje, kai tuo tarpu pa
moksią anglu kalba pasakė Lietuviu in
formacijos ir religinės šalpos įstaigų vedė
jas kun. K. Pugevičius. Pagrindinis akcen
tas — "Kronikos" dėka Lietuva liko ži
noma plačiajam pasaulyje.

"Kronikos" 15-kos metu sukakties 
‘minėjimą pravedė rengėjus atstovaujan- < 
čio kongresmano J. Millerio patarėjas ir 
James Madisono fondo pirmininkas Ge
orge Weigel, kuris pasirodė esąs gerai in
formuotas apie žmogaus ir tikinčiųjų 
teisiu padėtį Lietuvoje. Trumpą žodį ta
rė Tikėjimo ir demokratijos instituto di-

• rektorius dr. Ken Hill, kurio vadovaujamas ta?, jis sakė, kad 15-kos metu sukakties 
institutas taipgi atstovauja minėjimo ren
gėjus. Ilgą, istoriniais faktais perpintą 
prezidento Reagano sveikinimą perskai
tė Baltųjų rūmu štabo narys Linas Koje
lis.

Tada minėjimui vadovavus G. Weigel 
pakvietė žodį tarti JAV atstovu rūmu 
narį John Millerį, kuris kongrese atsto
vauja tam tikrą Seattle miesto, Vašing
tono valstijoje, apygardą. Gan simpatin
gas kongresmanas Milleris pasisakė,kad 
jo atstovaujamoj apygardoj lietuviai ne
sudaro jokio svorio, nes aplamai ju Seat
tle mieste gyvena mažai, kad jis pats 
esąs ne lietuviu kilmės ir net nekatalikas, 
o žydas. (Čia jau pasigirdo plojimai./. 
Kodėl jis susidomėjo kažkokiam mažai 
žinomafn krašte pogrindyje leidžiamu 
leidiniu? Susidomėjo todėl, kad, karto
jant kongresmano Millerio žodžius, jis 
tiki, kad žmogaus teisės turi buri svarbi 
šio krašto užsienio politikos dalis, kad 
"Kronika" per 15 metu pastoviai ir ne- 
atlaidžiai gina tikėjimo laisvę ir kartu 
žmogaus teises. Todėl kongresmanas 
John Milleris ir ėmėsi iniciatyvos JAV 
kongrese suorganizuoti,jo žodžiais, kad

apie ju vargus kalbėtu Amerikai bei pa
sauliui.

Baigęs kalbą, kuri buvo palydėta dide
lėmis ir nuoširdžiomis ovacijomis, kon- 
gresmanas Milleris pakvietė visus pakel
ti taures už "Kronikos" 15-kos metu 
sukaktį ir palinkėti, kad ji ištvertu, kol 
ateis geresni laikai ir nebereikės valdžios 
pareigūnu daromu nusikaltimu registruo
ti ir juos skelbti pasauliui.

Paskutinis kalbėjo Lietuviu informa
cijos centro ir religinės šalpos įstaigos 
vedėjas kun. K. Pugevičius, šia proga į 
sostinę atsivežęs ir kuone visą savo šta
bą. Pabrėžęs, kad "Kronika" yra tipiš
kas kovos už žmogaus teises dokumen- 

proga "Kronikai" geresnės dovanos ne
gali būti, kaip sudarymas specialios J. 
Millerio vadovaujamos kongresinės pa
komisės. Nuo dabar "LKB Kronika" ir 
Lietuvos tikintieji nebebus palikti vieni. 
UŽ juos kalbės ir JAV kongresas.

"Amerikos balso" pareigūnė įrašė vys 
kupo P. Baltakio "Kronikos" 15-kos 
metu sukakties proga tartą Lietuvai spe
cialu žodį ir perdavė apybraižą iš minėji
mo iškilmių JAV sostinėje. Tikimasi, 
kad "Kronikos" leidėjams ir tikintie
siems lietuviu tautos nariams tai buvo 
džiugi žinia. tėviškės Žiburiai"

LIETUVIAI DEMONSTRACIJOJ DĖL 
PERSEKIOJAMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ , 

SOVIETŲ S-GOJ
1987 gegužės 1, Washingtone įvyko 

demonstracija už persekiojamuosius 
krikščionius Sovietų S-goj ant JAV ka- 
pitoliaus laiptu. Susirinko apie 400 da
lyviu, ju tarpe keli dešimtys Washingto
no lietuviu ir Lietuviu Kataliku Religi
nės Šalpos štabas iš New Yorko.

kusi poetė Irina Ratushinskaja, kuri ka
lėjo Mordovijos lageryje kartu su lietu
ve Jadvyga Bieliauskiene. Po demonstra
cijos, Ratushinskaja paša ko j 6''kad Bie
liauskienė lageryje buvo labai tvirta - 
bandė mums visiems padėti — ta prasme 
vedė save kaip tikra tikinčioji... Aš nie
kada nepamiršiu, kai grįžusi po pusme-' 
čio karceryje (vienutėje) ir lagerio kalėji
me visiškai nualinta, beveik kasdien tu
rėdavau širdies priepuolius, Bieliauskie
nė atiduodavo dalį savo gliukozės (jos 
duodavo po truputį). Taip vėl mane iš 
tiesu pastatė ant kojų".

"Jadvyga taip pat buvo karceryje," 
pasakojo Ratushinskaja, "ir man buvo 
labai skaudu matyti, kaip moterį... ma
no motinos amžiaus... talpina j karcerį, 
nurengtą, kaip ir mus, maitina kas antrą 
dieną, laiko šaltyje. Mes su Tatjana Osi
pova kreipėmės į KGB... sakydamos, jei 
gu norite ką kankinti, tai vietoj jos so
dinkite į karcerį mus, leiskite ją j lager), 
mes pasiruošusios už ją atsėdėti. Be abe
jo, jie su tuo nesutiko", baigė Ratushins
kaja.

Be Ratushinskajos, dalyviams kalbė 
jo kongresmenas Frank Wolf iš Virgini
jos, sen. Pete Wilson iš Kalifornijos, Ins
titute on Religion and Democracy pir 
mininkas Kent Hill iš Washingtono, Sla 
vic Gospel Association vedėjas Peter Dey- 
neką iš Indianos, aiškino apie peticijų 
vaju įkalintiesiems, o Religinės Šalpos 
reikalu vedėjo pavaduotoja Gintė Damu- 
šytė iš New Yorko, apie kaliniu globos 
programą (Adopt a Prisoner Campaign), 
kuria stengiamąsi išvystyti platesnį laiš
ku rašymo vaju įvairiu tikėjimu sąžinės 
kaliniams.

Demonstrantai turėjo apie 100 padi
dintu sąžinės kaliniu nuotraukų, ju tar
pe Balio Gajausko, Viktoro Petkaus, 
Voldemaro Karoliūno, Povilo Pečeliū
no ir kitu atvaizdus. Dalyviams bei pra
eiviams buvo dalinami informacijos 
paketai, prie kuriu buvo prisegta skirtin
go kalinio biografija su adresu. Bendroj 
informacijoj apie persekiojamuosius 
krikščionis buvo specialiai paruošta bro 
šiūra, kuri akcentavo 6 kaliniu biografs 
jas, įskaitant lietuvio Viktoro Petkaus

Lietuviu Kataliku Religinė Šalpa kar 
tu su trylika kitomis organizacijomis 
priklausančiomis specialiai įsisteigusiai 
Solidarumo su persekiojamaisiais krikš
čionimis Sovietu S-goj koalicijai suren 
gė šią ekumeninę demonstraciją.Demonstracijos pagrindine kalbėtoja 
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Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas. 

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

i Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: 274-067" Res.: 2744886 J

j CIRUR68OES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas 

j Dr. Paulo R. Niciporciukas
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - io and.

i V. Prudente - Fone: 273-6696



NR. 20 (2005) 1987. V.21

&KŠTO

MUSU LIETUVA______________________

IMI E ID IT AC II JOS
3

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986) 
O Žinokim: ne visiems reikia vienodos meilės. 
Yra žmonių piktų, šaltų, pirklių, kuriems iš meilės 
galima ir būtina kitaip prabilti.

Valančiaus tipo vadas

Yra žmonių — žvėrių, žmonių — banditų, 
kurie tik atimti, apiplėšti, pusgyviu pJikti geba. 
Meilė tokiems, deja, neoupr-untamas, nereikalingas jausmas, 
nes mato jie tik tai, kas j u.,s pasotinti g J i.
Žvėrims šitiems lazdos — iš meilės.’ — reikia.
Yra žmonių ponėkų, išdidžių, “švarių' 
kurie nepamatys, nepasiienko, “nesiteps' rankų k automobilio). 
Meilė jiems — rizikingas, pavojingas jausmas, 
nes jie mato tiktai save ir myli taip pat tiktai save.
Nelieskim, nesišaukim šitų ponų — meilei jie kurti.
Yra žmonių prekiaujančių viskuo, 
kurie už pinigus padarys ir tai, kas neįmanoma, 
o be pinigų — nepajudins nė piršto.
Meilė jiems bevertis, tuščias daiktas, 
o skambantis pinigas — viskas.
PirkLiamsJitiems ne meile, sidabru kalbėkim.
Ir yra žmonių — net visiškai tolimų.
kurie pamėto, pasilenkia, pakelia ir neša.
Pinigų negaili, samdo, užmoka, rūpinasi patys.
Tokiems meilė — jų pačių esmė, 
nes jie nemato savo vargo padėdami kitiems.
Su tokiais - meilėm kalbu ir ryšzs (plg. Lk 10, 30 -36).
Ne visiems, ne visur meilė veiksminga, 
arba ji be galo griežta pavirsti turi, 
“ Nemėtyki t savo perlų kiaulėms.
Jos juos sutryps. Negavusios ėdamo — suės jus“ (plg. Mt. 7,6).

Tais metais, kai Lietuva atkūrė savo vals
tybę su sostine Vilniuje, iškilo vienas jaut
rus klausimas: kas bus sostinės vyskupu? 
Šis vyskupu sostas buvo reikšmingas tuo, 
kad jo valdytojai skaitėsi lyg nevainikuoti 
Lietuvos primai. Jie vaidino pirmaeilį vaid
menį ir Lietuvos valstybės gyvenime. Dabar 
Lietuvos Tarybai kilo rūpestis, kad į šį sos
tą patektu visais atžvilgiais pranašus dvasiš
kis ir kartu geras, susipratęs lietuvis. Tuo 
reikalu buvo daryta žygiai pas Vatikano 
atstovus ir, laimei, gauta pritarimas kandi
datui, kuriuo buvo parinktas Jurgis Matu
laitis. Jo paskyrimas vyskupu buvo praneš
tas 1918 lapkričio 22 dieną ir tai padarė * 
Achilles Ratti, tuometinis Lenkijos ir Pa
baltijo sričių nuncijus, vėliau pop. Pijus XI. 
Matulaičio ingresas į Vilniaus vyskupų sos
tą buvo atliktas dar tais pačiais metais gruo
džio 8 d.

Šis faktas duoda progos grįžti prie Ma
tulaičio asmens ir iškelti klausimą, kuo gi 
jis buvo pranašus ir kokio tipo lietuvis jis 
pasirodė?

□ — Kokio MINIMUMO man užtektų, Dieve, 
kad žmogumi būčiau, kad akmeniu 
ar žvėrim nepavirščiau, žmogumi sukurta^?
Kad gyvenimo egzamine,i bent trjjetui butų išlaikyti 
ir durys amžina mirtimi k ..d neužsidarytų?
Apsižvalgius aplink ir kJp kūdikiui sužinojus, 
kas yra kas, reikia sugrįžti savin ir paklausti Save: 
kas šviečia protu, kas sprendžia valia, 
kao džiaugias gėriu, kas nuliūsta užgavęs, 
kas susigėsta paklydęs, kas įgalina gyventi?
-YRA KAŽKAS MANYJE.'
— Pamačius, kaip stovi akmuo ir samanoja, 
kaip kalasi žali žolės daigai pavasarį ankstyvą, 
kaip stiebiasi medelis ir kiekviena šakelė į Saulę, 
kaip grįžta iš pietų paukščiui ir sukasi lizdus, 
kaip šviečia sauiė ir naktį užsidega milijonai žvaigždžių, 
reikia sugrįžti savin ir paklausti kaip vaikui: 
“Mama, iš kur visa tai? Ir kam? “
-YRA KAŽKAS VISUR IR VIRŠ VISKO.
Yra KAŽKAS virš virš visko ir visur (Dievas), 
yra KAŽKAS manyje pačiame (biela bei sąžinė), 
>r su tuo skaitytis reikia, 
prie šito derintis reikia, 
šito klausyti reikia.
Be SlTO žmogus Žmogumi nebūna, 
nes kas nekyla aukštyn, tas leidžias žemyn.

ADVOCACI E IMÓVEIS
EDSON DEOMKINAS
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LIETUVIAI PASAULYJE
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS DIDŽIAUSIAME 
KALIFORNIJOS UNIVERSITETE

Lietuvių Studentų Sąjdnga Kaliforni
jos universitete UCLA jau antrus metus 
iš eilės yra suruošęs Vasario Šešiolikto
sios Minėjimu. Minėjimas įvyko antra
dienį, vasario 17 d. 12:00 vai. d., Meyer- 
hoff Parke. Sis parkas randasi pačiame 
universiteto centre, pro kurį pietų laiko
tarpiu praeina keli šimtai studentų.

Apie 30 lietuvių atvyko į universitetą 
padėti LSS nariams atkreipti dėmesį į 
Lietuvos padėtį. Minėjimą pravedė UC
LA studentė Vida Čekanauskaitė. Vida 
trumpai apibudino Lietuvos istoriją ir 
dabartine Lietuvos padėtį. Toliau Vida 
pakvietė minėjimo pagrindinį kalbėtoją 
Simą Kudirką kreiptis į UCLA visuome
ne.

Simas Kudirka labai energingai kalbė
jo ir pritraukė didelį būrį studentų jo pa
siklausyti. Kudirka kalbėjo apie Lietu
vos nepriklausomybės laikotarpį ir pabrė
žė, kad Lietuva buvo įstojusi j Tautų Są
jungą (League of Nations). Kudirka to
liau kalbėjo apie lietuvius kurie buvo iš
tremti j Sibirą ir apie tuos kurie buvo 
sovietų nužudyti.

Kudirka irgi atkreipė studentų dėme
sį į faktą, kad nors Amerika niekad nė
ra pripažinus kad Lietuva yra dalis Tary
bų Sąjungos, daug disinformacijos eg
zistuoja. Pavyzdžiui, Amerikoje spaus
dintuose žemėlapiuose nėra pažymėta 
Lietuva, Latvija nei Estija. Taip pat tele
vizijoje ir spaudoje korespondentai ne
atkreipia dėmesio į skirtumą tarp sovie
tų ir lietuvių, latvių ir estų.

Po Simo Kudirkos kalbėjo Sergei Za- 
mascikov, pabėgėlis iš Tarybų Sąjungos. 
Zamascikov buvo milicijos ir politikos 
pareigūnas Tarybų Sąjungoje ir gyveno 
ilgą laiką Latvijoje. Zamascikov kalbėjo 
apie ištremtuosius ir palygino sovietus 
su naciais. Zamascikov paminėjo, kad 
dabartinė galvosena Maskvoje, Gorbačio
vo “glausnost“ — atvirumas, neturi 
daug reikšmės. Tik po pabaltijos kraštų 
išlaisvinimo žmonės atkreips dėmesį j 
sovietų požiūrį.

Minėjimo uždarymui Tadas Dabšys 
tarė keletą žodžių Lietuvių Sąjungos 
Studentų Sąjungos vardu. Tadas kalbė
jo apie laisvę kurią amerikiečiai turi ir 
kad jie turėtų ją daugiau įvertinti. Tadas 
toliau kalbėjo, kad be laisvės garantijos 
visiems žmonpms, net mes patys nesame 
tikrai laisvi. Todėl visi kurie yra laisvi 
turėtų padėti pavergtiesiems pasiekti 
laisvės. »

Minėjimas labai gerai pasisekė. Sekan 
čią dieną UCLA dienraštyje “Daily
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minėjimas buvo plačiai aprašytas pirma
me puslapyje. Taip pat studentų Tado 
Dabšio ir Miko Petrušio laiškai redakcijai 
irgi buvo atspausdinti dienraštyje. Tad, 
Lietuvos nepriklausomybės klausimas ‘ 
buvo plačiai iškeltas didžiausiame Kali-
fornijos universitete.

Minėjimui gerai pasisekus, Lietuvių
Studentų Sąjunga dėkoja Pensininkų klu- didžiausio baliaus. Gal čia kalbu ir iš pa- 
bui, ypač Juozui Kaributui, kuris suorga- vydo, nes futbolistai tokios prabangos 
nizavo autobusą nuvežti lietuvius į UC- neturi progos patirti - nėra kitos lietu-
LA. Taip pat sąjunga dėkoja visiems ku- 
kurie atvyko į minėjimą ir paaukojo pi
nigų padėti padengti minėjimo išlaidas.

Tadas Dabšys
pirmos divizijos komandos išsirikiavo šia 
tvarka:

1. “Lituanica-Liths"
2. Vokiečių “Fortūna“
3. Wilmette “Trevians“
4. Graikų “Falcons"
5. Aurora vokiečių “Kickers"
6. Austrų “Real"
7. Čekų “Slovaks"
8. Turkų "Bullets"
S. Ukrainiečių “Lions"

10. Vokiečių “Rams" ir
11. Žydų “Hakoah".

Musų komanda per visą sezoną pralai
mėjo tik vienerias pirmenybių rungtynes 
ir dvejas sužaidė lygiomis ir surinko 36 
taškus iš galimų 40. Nepaisant, kad trys 
komandos pasidavė be žaidimo, kad iš
vengtų pralaimėjimo diskriminacijos, 
“Lituanicos" komanda pasiekė 76:12 
įvarčių santykį. Geriausi komandos įvar
čių medžiotojai: Alg. Krygeris 17, H. Je- 
nigas 13 ir S. Zagorskis 8. Kiti po mažiau. 
Iš komandoje žaidusių 16 žaidėjų, tik 3 
žaidėjai — vartininkas ir 2 gynikai neįkir
to įvarčių. Komandos vadovus Don Bran- 
donisio.

Kaip matosi, kelias į major diviziją ne
buvo erškėčiais klotas. Kaip seksis joje, 

j rungtynių pasekmes. Lauko pirmenybes sun^u pranašauti, 
pradėję laimėjimu, musų vyrai per visą se
zoną neprarado pirmavimo.

Metro lygos pirmoje įdiviziįoje 1986 
metais rungtyniavo 11 komandų, susior
ganizavusių tautybių pagrindais. Čia ten
ka priminti, kad tokio susiorganizavimo

“LITUANICOS“ KELIAS į
MAJOR DIVIZIJĄ ’
Čikagos lietuvių futbolo klubas “Litua- 

nica" priklauso Metropolitan — sutrum
pintai Metro-Soccer league. Čia jis žino
mas Liths soccer Club vardu. Čikagoje ir 
jos apylinkėse veikia keletas lygų. Metro 
lygą sudaro europiečių kilmės komandos. 
Ji stipriausia žaidimo klase ir geriausiai 
organizuota. Kiekvieną lygą sudaro 2-3 
divizijos — klasės. Pati aukščiausia lygos 
klasė yra vadinama Major divizija. Norint 
į ją patekti, reikia pasidaryti žemesnės di
vizijos, šiuo atveju, pirmos meisteriu.

Norėdama šiais metais patekti į Major 
diviziją “Liths" pradėjo ruoštis dar praė
jusių metų žiemą, Iš klubo susiorganiza
vo apie 30 žaidėjų. Pasidaliję į 3 koman
das — vyrų rezervo ir veteranų — įstojo į 
Evergreen Parko lygos salės pirmenybes. 
Patys žaidėjai užsimokėjo už naudojimąsi 
sale, tai jiems atsiėjo po 60 dol., nes klu
bas nebuvo pajėgus, Per žiemą treniravu- 
sis po kartą per savaitę salėje, pavasario-> 
pirmenybėms prasidėjus aikštėje, “Litua- 
nica-Liths" vyrų komanda iš karto pasiro
dė kaip stiprus vienetas. Išlietas prakaitas 
treniruočių metu salėje iš karto atsiliepė

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty-

niekas neskatina, tačiau neteko pastebėti KO! Kas ją
kad nors viena komanda, išs

C HOPP ^PiZZA^aUEUOS 
RESERVAS PARA FESTAS ~ MUSICA AO VIVO 
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“Hakoah“, butų grynai vienos tautybės. 
Futvõlas — ne verslas. Net ir jie neišsilai-
ko ir turi pasitenkinti paskutine vieta,nes 
vien savo tautybės žaidėjų neužtenka 
rungtyniauti pirmos divizijos lygoje išti
sus metus. Dalyvavimas vietos lygos pir
menybėse nėra tas pat, kaip dalyvavimas 
musų a py garbinėse ar kitokiose varžybo
se, kur kartą per metus susirenka žaidė
jai be pasiruošimo tik pabei.cmuti ir sti- 
šuke “triskart. Valio", išsiskirsto, kaip po 

vių komandos. Sunku net patikėti.
Per visą lauko pirmenybių sezoną su

žaidus po 20 rungtynių, lapkričio pabai
goje pirmenybės baigtos. Dalyvavusios
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ANTANAS BUTKUS

PO ŠĘŠ1ASBES1MT H8TIĮ Lietuviškos spaudos rėmėjai-
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

LIETUVIU
Pradžia Nr. 29 (1968) 1986 m.

Tąsa iš N r. 19 (2004).

Progresyvių Lietuvių 
Sąjunga "Aušra"
Pažadinti lietuviai organizuotis ir ben-' 

drus kolonijos reikalus svarstyti ir aptar
ti susirinkus draugėn, neapleido tos min
ties ir "Susivienijimui" nutraukus veiki- 
ką. Priešingai, pirmiesiems planams su
griuvus dar nepradėjus dirbti, lietuviai 
nerimo ir dar su didesniu užsispyrimu 
veržėsi prie darbo ir dėjo pastangas įtrauk 
ti prie organizacijos naujų jėgų, kasdien 
atvykstančių iš interioro jaunų žmonių. 
Nežiūrint, kad V. Zarakauskas "pasisavi
no" Susivienijimo organizacijos "raktus", 
visuomenėje papūtė nauji vėjai ir davė 
postūmį ir vilčių tęsti pradėtą darbą kitu 
keliu: steigti naują ir kitu vardu pavadin
tą organizaciją. Nutarta ir įvykdyta. Ir 
štai, 1927 m. liepos mėn. 1-mą dieną, tik 
ką išėjusiame laikraštyje "Brazilijos Lie
tuvis" paskelbta žinia apie naujos orga
nizacijos įkūrimą ir jos tikslus. Organiza
cija pavadinta "Brazilijos progresyvių lie
tuvių kultūrinė bei ekono nine sąjunga 
Aušra". O sąjungos tikslai nusakyti pir

mame įstatų paragrafe: "Sąjunga "Auš
ra" turi tikslą suorganizuoti Brazilijoj gy
venančius progresyvius lietuvius vienon , 
šeimon, rūpintis jų kultūriniais ir medžia
giniais reikalais".

Paskaičius "Aušros" tikslus sutelkti 
"progresyvius lietuvius vienin šeimon", 
skamba panašiai, kaip čia pas mus, vieno 
vegetuojančio neva sambūrio "žymaus" 
teoretiko žodžiais tariant, kad "kiekvie
nas padorus lietuvis privalo jam priklau
syti", bet pamiršo pasakyti, kas būtų tas 
"padoriųjų padoriausias" skirstyti lietu
vius į padorius ir nepadorius..., arba į 
"progresyvius" ir priešingus progresui ele
mentus...

Pradėjus "Aušros" draugijai telkti 
apie save ateivius ir skelbti užsibrėžtų 
darbų planą, susilaukė didelio žmonių 
susidomėjimo. "Aušros" priešakį n buvo 
statomi žmonės, kurie tikrai geidė išju
dinti lietuvius ateivius iš beviltiško nusi
minimo ir savyje užsidariusio snaudulio. 
Sukrutę organizuotis ir įsitraukti į visuo
meninį darbą, stojo dirbti Aušron irsta-

EMIGRACIJOS PAMINĖJIMAS

Barão de Antonina kolonijos lietuviai, susirinkę šventiškai praleisti laiką ir aptarti priaugan
čios kartos ateitį.
tė pirmuosius visuomeninio ir kultūrinio 
darbo pamatus lietuvių kolonijoje. Pami
nėtini: J. Stankaitis, Petrulevičius, Re
meikis, Ražaitis, P. Degutis, J. Saulius, 
K. Uckus, J. Vigelis, Švamberienė, Kati
na itė, Verbickas, Šablevičius ir visa eilė 
kitų. Aušriečiai pirmieji iškėlė būtinumą 
■verti žemės ūkio kolonijas; pirmieji suor-kaip komunistas ir išlaikomas keliolika 
ganizuoti įvairias - švietimo, dainos ir dienŲ are§te> 0 buv0 taįp 
meno — sekcijas; pirmieji išėjo į Lega 
Lombardo ir Coųto Magaihães_scenas ir us au9,au

nanti tik savyje, surado visuomeninio dar
bo formas visose kultūrinio gyvenimo sri
tyse, sėkmingai ir sutartinai žengs kultū
ringu žmonių pavyzdžiu pasirinktu keliu. 
Tačiau, jvyko kitaip - ° Aušrai" buvo su
duotas nelauktas smūgis — rugsėjo 8 d. 
suimamas jos pirmininkas J. Stankaitis

muno

Ora.
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

1928 m. Būrelis aušriečių su savo pirmininku Jonu Stankaičiu (vidury 
su akiniais), jam išėjus iš kalėjimo.

iškilmingai -- su daina ir vaidinimu — at
šventė Lega Lombarde Lietuvos nepri
klausomybės pirmą dešimtmetį.

Susidaręs scenos mėgėju ratelis, ku
riam priklausė K. Paukštis, Cerauka, Di- 
džiokaitė, St. Paukštis, Remeikis, Šable
vičius ir kt. ir St. Aniulio parinktu daini
ninku chorelis ne kartą pasirodė tautie
čiams, primindami jiems, kad lietuviai 
išeivijoje gali ne tik liūdėti ir skustis, bet 
moka, momentui atėjus, džiaugtis gyve
nimu ir linksmintis. Atrodė jau, kad ir 
lietuviu kolonija, iki šiol apsnūdusį,

BAZAR
| SVEIKAS
2 Abrimos uma lojinha d® presentes,
| papelaria, artigos lituanos e religiosos.
J Venham conhecermos.
f Muito gratas
S tamy — Ana Beatriz«— Silvia — Emilia

i RUA DAS ROSEIRAS, N°411

r

*
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B A LT i JOS JŪRA
Dainų apdainuota, žvejų burlaivių va

gota, Jūratės gintaro rūmus savo gelmėse 
slėpusi, nuo senų laikų priešo vokiečio ir 
ruso akį j save traukusi mūsų Baltija.

Nuo XI š. per Adomą Bumenietį pažįs
tama Mare Balticum vardu, turistai apie 
400.000 kv. km. pločio ir vidutiniškai 86 
m. gilumo, o pačioj giliausioj vietoj sie
kia 459 m. Su Kuršių mariomis bei Aist
marėmis, Rygos, Suomių ir Botnijos įlan
komis, per ją j Atlantą, j didžiuosius pa
saulio vandenis einanti.

Nuo seniausių laikų prie jos rytinių 
krantų jau gyventa mūsų sentėvių — se
nųjų prūsų, kuršių, lietuvių ir latvių. Tai 
nuo Vislos iki Dauguvos, šią pastarąją 
peržengiant į šiaurę — savu laiku net iki 
Suomių įlankos. Vakariniai jos krantai 
buvo pažįstami vikingams: tai šiaurės ger
manams — darbščiųjų danų, norvegų ir 
švedų tėvainiams.

Įvairius vardus turinti ši jūra. Romė
nai tais laikais vadino Sinus Lodanus, 
Sinus Venetus, Mare Svebicum, Oceanus 
Sarmaticus. Ir štai dabar yra Vadinama 
lietuviškai Baltijos jūra, latviškai Baitijįas 
jūra, estiškai Lane meri, suomiškai Ita 
meri, lenkiškai Baltiske morse, rusiškai 
Baltiškoje more, švediškai Ostersjon, 
vokiškai Ostsu (Rytų jūra), angliškai Bal
tic sea.

Lietuvių jūrės, juria, jūra, latvių jūra, 
prūsų juriay, jurin yra kilę iš senesnės 
probaltiškos lyties jūri, o si gi iš dar se
nesnės jauri. Iš jos turime šių dienų lie
tuvių kalbos žodį, jaura — šlapia dirva,

- klampynė, pelkė. Jūros žodis iš baitų 
senais laikais yra pasiskolinę suomiai — 
jarvi, estai jarv, kas jų kaiba reiškia eže
rą. O dar toliau sieksim, tai jūra yra kil
dintina iš indoeuropiečių prokalbės žo
džio ervar bei war. Sanskrito žodžiu var, 
vari — vanduo, avestos var — lietus. Gre
ta indoeuropiečių prokalbės vardininko 
ewar, kilmininkas bus buvęs uves, uvies. 
Baltų prokalbėje ide eweri .turėjo išvirsti 
į euri, iš ko vėliau atsirado jari, gi iš ide 
kilmininko uries baltų prokalbėje atsira
do juries, pagal kurį — ir vardininkas ju
re, ir dabartinė lietuvių jūra.

Tad matome, kad mūsų mieioji jūra 
seniau yra reiškusi tik šiaip sau vandenį, 
greta gi — balą, klampyną. Ir dabar dar 
Žemaitijoje turime Jūros upę. Geologai 
tvirtina, kad ten seniau būta didžiulio 
vaistyno, vandenų, kurie tęsėsi net iki 
Ragainės. Tie vandenys (pelkės) buvę va
dinti jūra, gi jų vietoje ir jų liekana šių 
dienų Jūros upė, tekanti pro Tauragę į 
Nemuną. Suvalkijoje Pilviškų apylinkėje) 
taip pat turime upę, kuri vadinasi Jūrė~ 
Taip pat senųjų pelkių — balų vieta.

Raitų sentėviai Baltijos jūrą bus pasie-

KELIONES j LIETUVĄ
Išleido PLJS 1985 metais

Tęsinys iš pereito numerio

Jūsų ELGESYS
Leiskite giminėms, draugams vesti po

kalbius ir nustatyti jų kryptį.
Išnaudokite progas kalbėti apie kasdie

ninius dalykus Vakaruose. Pvz. paaiškin
kite kaip Jūs keliaujate be pasų savo ša
lyse. Pasakykite, kad mes nesame atsakin
gi "aukštesniems". Pasakokite apie savo 
gyvenimą, bet nekartokite, kad "Jūs to 
negalite". Jie patys tai gerai žino. Norite 
priversti juos galvoti, o ne kentėti.

Būkite pasiruošę kalbėti apie einamuo
sius pasaulinio mąsto įvykius, pvz. Afga
nistaną, Nikaragvą, Pietų Afriką.

Viešai nekalbėkite apie tai, ko nenori
te, kad saugumas išgirstų (ypač reikia 
saugotis restoranuose, viešbučiuose, net 
ir namuose — sekite giminių bei draugų 
pavyzdžiu).

Būkite atidūs.
Išklausykite, ką kiti turi pasakyti, tik 

tada reiškite savo nuomones.

kę apie 1800 m. pr. Kristų. Pirmieji bus 
buvę prūsai ir kuršiai. Ten kur šiandien 
Klaipėda, Palanga, Šventoji, Rucova, 
Liepoja bus gyvenę kuršiai. Palanga da
bar Lietuvos gražiausia vasarvietė, dides
nė gyvenvietė nuo XIII š. Kuršių Nerin
goje turime žavi^ Nidos vasarvietę. Nidos 
vardas kilęs iš senesnės Neida. Prūsų gen
ties Sembos žemėje turime Neyden upelį.

Šių dienų lietuvių kalba sakome Balti
jos jūra, o mažesnės apimties vandenį va
diname Kuršių marėmis. Žemaičiai pačia
me pajūryje taria žodį marė ir jūra. To
liau nuo jūros gyveną to skirtumo nejau
čia: tam pačiam reikalui vartoja marios 
ir jūros. Ir liaudies dainose neskiriama: 
"Už jūrių marių, už vandenėlių..."

Baltai, priėję jūrą, ją pamilo ir daino
se marias apdainavo. Pamėgo ir Baltijos 
pakrantėse randamą gintarą, išmoko jį 
apdirbti bei juo pasipuošti. Šiuo metu 
per metus jo gauname 600 tonų — gry
niausios gintaro atmainos, sukcinto.

Rui Manai**, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zalina - SL Paulo

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

t ACESTAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS.EM GERAL
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COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

Nesivaržykite kalbėdami apie savo gy
venimą, bet neperdėkite, nebūkime visaži
niais (iš perdėjimų paskui kyla nuomo
nės, kad visi lietuviai Amerikoje turtų 
prisikrovę).

Daug kalbėkite apie išeivijos lietuvių 
veiklą, apie bendruomenę, parapijas, or
ganizacijas, ruošiamas operas, dainų 
šventes, šokių šventes, jaunimo kongre
sus, knygas, laikraščius, žurnalus, litera
tūros premijas ir 1.1.

Atsargiai kalbėkite prie vaikų. Politi
ka, religija yra diskutuojama vyresniųjų 
tarpe. Jei tėvai norės, patys supažindins 
vaikus su tomis temomis.

Būkite objektyvūs — gi ne viskas ir 
pas mus kaip rojuje.

Apsaugokite savo draugus - neminė
kite pavardžių nei čia nei ten gyvenančių.

Nejauskite pareigas atsakyti j visų klau
simus, atsižvelkite j klausiantįjį.

Patys beklausinėdami atsiminkite, 
kad ne viskas ir Jums būtina žinoti, ne
spauskite ieškodami atsakymų.

Žinokite, kad kiekvienu momentu ga
lite būti sekami— elkitės atitinkamai.

Esate iš laisvo krašto, nebijokite tai 
parodyti.

Jeigu įvažiuojant į Lietuvą Jums mui
tinėje ką nors atima, žinokite, kad turi
te teisę pareikalauti kvito ir daiktą atsi
imti išvažiuojant per rubežių.

Jeigu tektų susitikti su oficialiais pa
reigūnais ar oficialių organizacijų vado
vais, atsargiai leiskitės j kalbas: įsidėmė
kite jų klausimus ir atsakymus ar "neat- 
sakymus", pvz. "Kodėl yra valdžios ribo
tas skaičius studentų Kauno Kunigų Se
minarijoje? " Pareigūno atsakymas: "Yra 
tik 600 parapijų, jeigu išleisime daugiau 
jaunų kunigų, ką veiks vyresnieji? O gi 
nuodėminga kunigui nedirbti.". Pareigū
nas nepripažino, kad valdžia sąmoningai 
limituoja bažnyčių ir kunigų skaičių. 
Yra bažnyčių, kurios neturi klebonų. 
Klierikų skaičius yra mažas ne dėl sto
kos pašaukimų, o dėl to, kad valdžia jį 
laiko žemesnį negu skaičių kasmet mirš
tančių bei į pensiją išeinančių kunigų.

Jeigu susitiksite su spaudos bendradar-
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lankių citatų. Iš praeities esame patyrę, 
kad vėliau spaudoje dažniausia nepažo- 
džiui cituota.

Pasikalbėjimuose nereikia pasakoti 
apie pažįstamų asmeniškus gyvenimus.

Būtinai venkite provokacijų — speku
liantų irt.t. Saugokitės nepažįstamų žmo 
nių prašymų.

Nebijokit parodyti savo tikėjimą: lan
kykite pamaldas sekmadieniais ir švento
mis dienomis ar ir dažniau. Rodykite pa
garbą lankomoms veikiančioms bažny
čioms.

Saugokitės visų kompromituojančių 
situacijų (pvz. stipraus gėrimo, romanti- 
nių/lytinių santykių), nes jos gali vėliau 
būti panaudotos Jūsų užverbavimui. Pa-
klivus į šantažo pinkles, visada geriau jas 
nutraukti prekdžioje, nežiūrint nuostolių, 
išvarymo iš Lietuvos ir pan., nes vėliau 
teks mokėti žymiai aukštesnę ir skaudes
nę kainą.

Savo aplankymo Lietuvoje neslėpkite 
grįžę į Vakarus. Pasakokite savo įspū
džius, tik neminėkite ten likusių žmonių 
pavardžių ir nuotykių jei pasisekė ką 
nors į ten nuvežti ar iš ten parsivežti.

Būkite smalsūs.

DĖL VISA KO
Iš anksto pasirūpink, kad reikalui 

esant turėtum:
Oro linijų skridimų arba traukinių 

tvarkaraštį.
Gyvenamojo krašto ambasados ar 

konsulato telefono numerius.

LIETUVOJE STATYKITE ŠIUOS
(IR PANAŠIUS) KLAUSIMUS

Kodėl Jūsų aiškinimai nesiderina su 
mūsų istorijos žinojimu? (Ypač gidams 
taikoma).

Kodėl Vilniuje negaliu nusipirkti "O 
Estado de São Paulo", o "São Paulyje ga
liu pirkti "Pravdą? " (Nebijokite garsiai 
pastebėti, ką matote — vietiniai žmonės 
negali viešai išsireikšti, o gerai girdi Jūsų 
pastabas).

Kur ir kaip pirkote mėsą, sūrį, kiauši- Nejmanomumą gauti turistinių žemė-

10. Vaclovas Kontautas............. ................ .......................... .. . . ■
13. E. Vidmaųtienė a.a. Alfonso Vidmanto atm.........................
23. L.K.B-nęš choras a.a. Alekso Vinkšnaičio atrn......................
24. Kazys ir Algirdas Baužiai a.a. Anelės Baužienės atm.......
25. Bromus Skadas a.a. Martyno, Kazio, Antano, Akpijos

ir Renato Skado atm........................................ ........................
26. Albertas Zinevičius .... ..............................................................
27. Viktorija Zarakauskas Zinevičius..........................................

28. Kazimieras Bacevičius . ......................     * ♦ •
PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS

[RAŠYDAMI JUOS l KK FONDĄ

Kaip vaikai auklėjami mokyklose?
Kokia Jūsų gydymo sistema?
Savo klausimais išjudinsite giminių, 

draugų galvojimą. Dažnai tie žmonės yra 
pripratę prie sistemos ir nebelygina, ne-

* beanalizuoja — per lengvai priima.
Turistai savo pastabomis gali atverti 

vėl jų akis. (

REIKĖS ATSAKYTI: IRIUOS (IR PA
NAŠIUS) KLAUSIMUS

Ką dabar išeivijoje veikia (pabėgėlis/ 
disidentas)?

Na, kaip gi su tų juodųjų skriaudimu? 
Ar ir tu juos skriaudi?

Ar pas jus bedarbių eilės tikrai tokios
ilgos?

Kiek uždirbi? Kiek kainuoja...?
Paaiškink (Amerikos prezidento) poli

tiką?

Ar jaunimas eina j bažnyčią?
Ar valdžia leidžia bažnyčiai veikti?
Ką išeivijoje veikia lietuviai?
Ar tikrai Vakaruose tiek daug nusikal

timų?
Jūs esate svarbūs tiesos šaltiniai. Žmo

nės apklausinės Jus įvairiomis temomis, 
ypač pasaulinio mąsto. Atsakykite į klau
simus tiesioginiai, faktiškai, taktiškai. Ne
sileiskite j ginčus su tais, kurie aiškiai tik 
provokavimo dėlei klausia.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į:
Kalbos pakeitimus, kurie pataikauja 

partijos filosofijai, pvz. vietoje "ponas" 
yra naudojamas "draugas; vietoje "Su
diev" — "viso gero" ir pan.

Tai, kas perduodama per televizijų, 
radiją arba šiaip spaudą.

Konfiskuotų bažnyčių pavertimus j 
muziejus ar sandėlius.

Iškabintus plakatus.
Eiles prie krautuvių.
Žmonių laikyseną gatvėse ir viešose 

vietose.

Cz. 150, 
Cz. 100.- 
Cz. 200,- 
Cz5.000,

Cz2.500,-
Cz. 100,-
Cz. 100,-
Cz. 300,-

Lietuviškų knygų, spaudos trūkumą.
Bažnyčių/pamaldų lankymą.
Sovietų kareivių ir milicijos kiekį.
Milicijos kiekybę sporto žaidynėse ir 

įvairiose šventėse.
Maisto kiekybę/kokybę parduotuvėse.
Įvairių dabartinių pasaulio problemų 

reiškimąsi Lietuvoje, alkoholizmo, narko
manijos, abortų, lytinių santykių, išsis
kyrimų, nervų sukrėtimų, savižudysčių 
ir t.t.

Kultūros lygį Lietuvoje (literatūros, 
muzikos ir t.t./.

Kultūrinį gyvenimą Lietuvoje.
Į tai, kad žmonės iš reikalo kalba dvi

gubine kalba.
Istorijos pakeitimus (pvz. atpasakoki

te sovietinę versiją, kad liaudis laisvai iš
rinko Liaudies Seimą, kuris nubalsavo ■ 
prisijungti prie Sovietų Sąjungos, ir šalia 
patiekite informaciją apie Molotovo-Ri
bentropo paktą; patiekite Lenino citatą, 
kad negali būti pripažįstamas tautos ap
sisprendimas, kai krašte stovi svetima ka
riuomenė).

Prieš okupantą pasipriešinimo sibolius 
(trispalvę, vytį ir pan.)

Kai kurių šių dalykų per trumpą vieš
nagę Lietuvoje ir nepastebėsite, tačiau 
tai nereiškia, kad jie neegzistuoja.

LITERATŪRA
SKAITYMUI/PASI RUOŠIMUI

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.
Lietuvos Istorija... A. Šapoka
Būkite apsiskaitę, ypač istorijoje, kad 

galėtumėte iššifruoti pakeitimus, nesude- 
rinimus ir trūkumus.

Dėl daugiau informacijos kreipkitės j: 
LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

351 Highland Blvd.
Brooklyn, New York 11207 USA 

Tel. (718) 647.2434

JUOKAI
Škotas atėjo į futbolo stadioną. - 

priėjo prie kasos ir paprašė pusės 
kainos bilieto

— Kodėl prisės? —- paklausė bi
lietų pardavėjas.

— Žiūrėsiu tik vienos komandos 
žaidimą.,

— Kalbasi du draugeliai:
— Žinai, nutariau skirtis su žmo

na. Per paskutinius šešis mėnesius ji 
neištarė nė žodelio.

— Gerai apsigalvok, bičiuli. To
kių žmonų labai sunku rasti.



8

MŪSŲ ŽINIOS
PARĖMĖ ML-VĄ

Jonas Makuševičius savo gimtadienio 
proga prisiminė MOSI) LIETUVĄ — ir 
prisiuntė jai paremti Cz.300,00. Mielam 
tautiečiui gili padėka ir linkėjimai.

SUSIRGO KOM.JONAS RIMŠA
Žymus industrijas kom. Jonas Rim

ša, pereitais metais, rugsėjo mėn. turėjo 
insultą. Dabar jo sveikata gerėja, nors 
dar reikalingas poilsio.

Linkime jam greitai pasveikti ir su
grįžti į normalu gyvenimą.

GRAŽI VEDYBŲ, SUKAKTIS

Praeitą šeštadienį 25 metų vedybiną 
sukaktį aršventė Joana Stankūnaitė 
ir irahy Beccaro. Sukaktuvininkė 
yra Kazaverdiečių a. a. Andriaus ir 
Marijos Stankūnų vyresnė duktė. 
Joana ir Irahy Beccaro išaugino 
penkis gražius vaikus: tris berniikus 
ir dvi mergaites, kurių viena Sandra 
jau ištekėjusi ir turi gražų berniuką.

Jubiliejaus iškilmės buvo ūkyje 
netoli Atibajos, kur Irahy stiklo vo
nių ir kitokių stiklo fibros darbinių 
kabriką.Svečių suvažiavo iš visur.

Kun. Petras Rukšys laikė mišias ‘ 
ir iš naujo palaimino žiedus bei vedy
bines priesaikas.

po religinių apiegų sekė vaišės su 
šurasku ir kitokiais valgiais. Kunigui 
buvo staigmena tenai sutikti tautie
tį ALBINĄ LAŠINSKĄ kadaisia 
gyvenusi Mokoj. Jis, nors jau 75 
metų amžiaus, dar yra tvirtas ir 
dirba kaip mūrininkas. Prieš tris 
mėnesius prarado žmoną.

Sveikiname sukaktuvininkus, 
linkime gražaus sugyvenimo, o taip 
pat džiaugiamės sutiką seną tautieti.

SVEČIAS IŠ S. CARLOS

Buvo maloni staigmena,' kai S. 
Carlos universiteto inžinerijos stu- 
dehtas Carlos Alberto Paskacinas 
apsilankė ML-vos redakcijoj, te i ra*, 
vosi apie lietuviškus dalykus ir pa- 
galiau įsirašė į KORESPONDEN-

CURSO
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338
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Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

CINI, LIETUVIU, KALBOS KURr 
SĄ. Carlos Alberto turi daug geros v 
valios ir tikimės, kad per lietuvių 
kalbą galės prieiti prie kitų lietu
vybės šaltiniu. Kaip sakoma, Lietu
vą reikia mylėti taip pat savo kalba.

TARPRELIGINIAM DIALOGE
Gegužės 13 Unifikacijos fakultete, 

miesto centre, jvzkušiam "tarpreliginiam 
dialoge" dalyvavo įvairiu religijų ar sektą 
nariai — kataliką, įvairią protestantu de
nominaciją pastoriai — ryšininkai, o tau
tybių atžvilgiu — brazilu, vokiečiu, anglu, 
libaniečiu, Indijos Krišnos sekėją-vienuo
liu. Tikslas ekumeninis — vieni kitus dau
giau pažinti. Kiekvienas pristatė savo 
darbo sritis, išgyvenimus.

Iš lietuviu dalyvavo kun. Pr. Gavėnas. 
Jis?pasinaudojo proga priminti lietuviu 
padėtį bedieviu komunistu okupuotam 
krašte, kvietė j pamaldas už Lietuvą ir 
kitus persekiojamus kraštus birželio 14 
ir, galimai, viešai pasisakyti už Lietuvą 
savo religinėse bendruomenėse. Kam vi
si vienbalsiai pritarė.

Buvo jiems padalinta informacinės 
medžiagos: L'Egliseen Lithuanie, Urna 
Igreja mártir, Inferno no gelo, São Casi
mir , — o primeiro santo jovem leigo da
era moderna, O servo de Deus Arcebis
po Jorge Matulaitis, Eltos informacijos 
angliškai.
LIETUVAITĖ GĖLIŲ PARODOJ

Gėlės ne tik gražios, bet ir kJba — ir 
gali paveikti žmogų- Tik reikia mokėti 
jas "užkalbinti" ir su jomis "susikalbėti". 
Tam reikia... japono. Dėdamas gėles j va
zas tam tikra forma, jas piešdamas, jas 
stebėdamas žmogus, kud ir nesąmoningai, 
išreiškia savo paties stovį, nusiteikimą, 
būdą. Tad ir per gėles galima pažinti sa
ve — ir net save auklėti.

M.O.A. (Mokiti Okada) fundacija yra 
įkūrusi gėlių "užkalbinimo" mokyklą. 
Ją lanko ir Viktorija Zarakauskas Zinevi-

PARDUODAM E 
automobiliams 

LIPINĖLIUS — Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

čius. Mokyklos alumnai ruošia savo dar
bą parodą — "Exposição de Ikebanų", 
kuri bus gegužės 30 ir 31 dd. nuo 9 iki 
19,30 vai. Rua Agostinho Cantu, 233, 
Butantã.

PRAŠYMAS KELIAUJANTIEMS
į LIETUVĄ

Su ekskursija liepos mėn. važiuoja be
ne 44 asmenys iš Brazilijos. Aš turiu pa
dėvėtą rūbą siuntą - 1 klgr. svorio, ku
rią norėčiau perduoti savu vargstančiai 
draugei Lietuvoje. Kas iš Jūsų galėtu J3 
priimti ir nuvežti iki Vilniaus?

Skambinti telef. 263-8360 — Halina 
Mošinskis. Dėl svorio apmokėsiu dole
riais susitarus.
VEIKLOS KALENDORIUS

Gegužės mėnuo:
24 — Marijos, Krikščioniu Pagalbinin

kės, liturginė šventė.
31—16 vai.: šv. Kazimiero p-joj Jubi

liejiniu Metu programa; gegužinės pamal
dos; Gegužės 13-tosios šventimas su pa
siaukojimu Marijai; Mišios; salėj paskaita 
"Krikščionybė Lietuvoj" ir skaidriu an
troji dalis; suneštinės vaišės, pasižmonėji- 
mas.

8 vai. Mišią nebus.

Birželio mėnuo:
14 — Brazilu "Diena Maldos už Lietu-

vą ir kitus kraštus, kur tikėjimo laisvė su
varžyta" — Gedulingojo birželio ir Lietu
vos Krikšto Jubiliejaus paminėjimas São 
Paulo katedroj: pamaldos 10,30 vai.

28 — Lietuvos Krikšto Jubiliejaus iš
kilmingas minėjimas Vilniuj ir Romoj; 
arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacija 
šv. Petro bazilikoj; šv. Kazimiero parapi
joj Jubiliejiniu Metą programa, jungiantis 
su viso pasaulio lietuviais Jubiliejaus šven
time.

UŽSIMOKĖJO UŽ
Nilza GUZIKAUSKAS 
Robert TAMOŠAUSKAS 
Kazimieras BACEVIČIUS 
Regina Anna GOGELIS 
Vladislovas STULGAITIS 
Zosė BLAŠKIENĖ

rML"
Cz. 200,00 
Cz. 300,00 
Cz. 600,00 
Cz. 250,00 
Cz. 300,00 
Cz. 500,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.
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