biblioteka

■
i NR.5(2040) Ano 40-SEMANARIQ-1988 VASARIS—FEVEREIRO 4-Cz.20r R Juventus,28 -gQ-da M0003 ‘03124 SÃO PAULO, Tel.273-0338;

G. Žemkalnis
PRANEŠIMAS iŠ AUSTRALIJOS

PASIBAIGUSIO KONGRESO
ĮSPŪDŽIU
Net nerašau kokio kongreso įspūdžiai.
Visiems aišku — jaunimo. Tris dienas tu
rėjau progą stebėti paskutiniąsias dienas, .
kurios buvo pilnos .intensyvaus darbo,
žinių ir minčių pasidalinimo, pokongresinės veiklos planavimo ir įsipareigojimo
tam darbui.'Gailiuosi tiktai, kad neturė
jau progos studijų dienas stebėti nuo pat
pradžios.
įtemptos dienos

Teigiamą įspūdį padarė pasiruošę pa
skaitininkai, jaunimo dėmesys, jų klausi
mai ir pasisakymai — dalyvavimas, ben
dravimas. Darbo krūvis nepaprastai dide
lis, prasidedantis kiekvieną dieną 8:45
iki 12:30 su pusvalandžio pertrauka, po
pietų nuo 13:30 iki 18:00 vėl su pusva
landžio pertrauka ir vakare nuo 20:00'
iki, teoretiškai, 21:00 valandos. O tos
pusvalandi p ės pertraukos programoje
paaiškintos šitaip: pertrauka — priešpie
čiams ir pavakariams; kur nepažymėta,
10-15 min. automatiškai įskaityta į dis
kusijų ar darbo būrelių laikotarpį. Taip
atrodo, daugiausia ir vyko, dirbant toliau
su puodeliu kavos rankoje. Nežiūrint j
tai, "dezertyrų" nebuvo. Jautėsi, tiesa,
fizinis nuovargis, bet jį nugalėjo jaunai- >
viškas entuziazmas.
Teko girdėti daug minčių, idėjų,prak
tiškų veiklos patarimų, kuriais atstovai
paskui naudojosi susidarydami savo
kraštų veiklos pianus ir įsipareigojimus.
Venclova, Sakadolskienė, Nakas, Dabšys, Damušytė, Saulaitis,, Skuodytė,
Puodžiūnas ir daugelis kitų kalbėjusių
simpoziumuose dalinosi savo patyrimus
kurį pažinti būtų verta it vyresnieseems.

Vaizdai iš Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso Australijoje. Viršuje - kongreso
šūkis ir Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos pirm. G. Grušas sako prakalbą; apa
čioje — eitynių plakatas, nešomas demonstracijoje Sidnėjaus mieste

svečiai ir Kanberos gyventojai. Priekyje
buvo nešamas plakatas su įrašu anglų
kalba: "Kruvinoji sutartis, 1939-1987".
Buvo nešamas ir spygliuotos vielos vaini
kas, kurį lydėjo šešios Australijos ir še
šios trispalvės Lietuvos vėliavos, už jų —
dešimt kongrese, atstovų kraštų vėliavų:
Argentinos, Brazilas, D. Britanijos, JAV,
Prancūzijos, Kanados, Kolumbijos, Šve
Gauta telegrama iš kardinolo Casaro- dijos, Urugvajaus, Vokiev.jos. Vėliavas ,
li, kurioje jis perduoda S v. Tėvo apašta nešė tų kraštų kongreso atsiuvai su dviem
linį palaiminimą Vl-tajam Pasaulio lietu palydovais. Eisenoje taip pat bcvo neša
mi plakatai su įrašais: "Laisvės Baidos
vių jaunimo kongresui.
Nenutrūkstančia gija visų pasisaky
kraštams", "Laisvės Lietuvai", "Peace
Peticija ir eisena
muose buvo ryšio su Lietuva būtinumas.
with freedom" ir kongreso plakatas. Žy
Kong. eso studijų dienas baigiant,
Lietuvos lankymas. Svarbu tik nemokėti
giuodami dalyviai dainavo lietuviškas
jokios politinės kainos - elimės kaip lais Naujų metų išvakarėse, V. Vokietijos ir
dainas, kartojo šūkius anglų kalba ir vie
vi žmonės ir Lietuvą lankydami, ir iš jos Sov. Sąjungos pasiuntinybėms buvo
ną šūkį rusiškai: "Niet, niet, Soviet".
sugrįžę. "Jei kalbu su sovietinės valdžios įteikta protesto peticija, smerkianti MoAtžygiavus prie Sov. Sąjungos pasiun
pareigūnu, nereiškia, kad pritariu jo vei lotovo-Ribbentropo sutartį ir reikalautinybės buvo bandoma įteikti peticija,
kimui". Susitarimas, kad atvyktų ansamb-Jant' nepriklausomybės atstatymo Lietu ją garsiai perskaitant. Prie pasiuntiny
lis nėra susitarimas dėl Lietuvos įjungimo vai, Latvijai ir Estijai. Peticija pasirašyta
bės vartų buvo padėtas spygliuotas vie
j Sov. Sąjungą Daiva Skuodytė išreiškė visų iš vienuolikos kraštų susirinkusių
los vainikas. Eisena baigta giedant "Lie
savo nustebimą, kad ryšiu klausimas yra kongreso atstovų, pasaulio lietuvių jau
tuva brangi" ir paleidžiant oran neštus
nimo vardu.
tiktai pradinėje studijoje. Kaip galima
juodus balionus, kurių buvo 48 — po
išlikti lietuviu, neturint ryšių su Lietuva?
Sov. Sąjungai peticija įteikta pabaigo vieną už kiekvienas metus nuo MolotoKalbėti apie Lietuvą ir už jg kvoti jos
je eisenos, kuri prasidėjo nuo Australijos vo-Ribbentropo sutarties. Pavieniui lei
nepažįstant būtų nerealu.
parlamento rūmų ir žygiavo pustrečio
džiant balionus, buvo skelbiami tų me
Visi pritarėme kun. Saulaičio minti kilometro iki Sov. Sąjungos pasiuntiny
tų įvykiai: 1939 — sutarties pasirašymas,
mis, kad reikia rasti gaires žmogaus tei bės. Eisenoje žygiavo kongreso dalyviai,
1940 — Lietuvos okupacija...
sių ir teisingumo srityje savo tarpe —
dažnai bijoma pasisakyti dėl galimų ne
malonumų. Užgauti žmonės pasitraukiax
iš veiklos ir nebenori grįžti. Susirinkę
mes dažnai kalbame, sakė Saulaitis, apie
tai, kas yra kalti: tėvai, karas, Maskva,
darbo sąlygos, mokykla... Kalbėkime
ne apie tai, kas yra kaltas, bet ką galima
išgelbėti.
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ta, kad 1920 m. Lenkijos užgrobtas V»«
niaus kraštas (maždaug 1-3 etnografi
nés Lietuvos žemiu), drauge su visa Lie
tuva, atiteks Vokietijai. Taip įvyko IV
sis Lietuvos ir Lenkijos padalijimas.

NOSSA LITUÂNIA"

Lenkijos-Vo kieti jos karo išvakarėse
Metine prenumerata Brazilija) Cz.800,00
ir iki‘1939 rugsėjo vidurio ne tik Vokie
J P. Amerika oro paátu: 45 Dot
Prenumerata paprasto pairi» i užsienį.* 35 Dol
tijos, bet ir Rusijos diplomatai spaudė
Prenumerata oro pairi» Siaurės AmtrikonróO Dol l tolimus kraiti»: 75 DoL
Lietuvos vyriausybę jėga atsiimti Vil
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz. 600,00
’ Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cz. 1.200,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anundos) mokami už skilties (Coluna) centimetrą Cz.50,001
niaus kraštą. Hitleris siūlė laikinai per
UÍ skelbimų kalbų ir turinį, Redakcija neatsako.
Rainiai grąžinami tik autoriui prašant
duoti Lietuvos kariuomenės dispozici
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiBra.
jon daug lėktuvu, tanku ir artilerijos.
Pavarde pasirašyti įtraipaniai nebūtinai išraiška Redakcijos bei leidėjų nuomonę
Nors ne tik tarptautinė teisė, bet ir mo
čekius. Perlaidas*ir admintftradnius laiški» rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKSYS vardu.
ralė buvo Lietuvos pusėje, tačiau jos vy
riausybė atsisakė tokiu būdu atgauti sa
Lietuvos sostinė Vilnius pirmą kartą
ATVIRAS LAIŠKAS JAV KONGRESUI
vo žemes. Priešu apsuptos Lenkijos užbuvo užimta priešo tik 1655 m.
(New Yorkas. LIC) Lietuviu Informa
puolimas šiuo momentu būtu musu tau
Lietuvos ir Lenkijos Konfederaciją
cijos Centras New Yorke praneša, kad
tos suprastas kaip smūgis j nugarą Lenki
prisijungė prie Rusijos didžioji interna
1988 m. sausio mėn. Vakarus pasiekė iš cionaliste Jekaterina II 1795 m. Po 123
jai, su kuria kartu pergyventa 400 metu
Lietuvos atviras laiškas JAV Kongresui.
ir daugiau kaip 100 metu bendrai lietas
metu Lietuva ir Lenkija pasiskelbė ne
Laiško pilną tekstą pateikiame. Laišką į priklausomomis valstybėmis. Jos buvo
kraujas už abieju tautu išsilaisvinimą iš
anglu kalbą jau išvertė LIC ir perdavė
priklausomos daug trumpiau negu daugu Rusijos vergijos. Todėl jau antrą karo
dieną Lietuva paskelbė neutralitetą.
Lietuva besirūpinantiems JAV Kongre
ma Afrikos ir Azijos tautu, po II-jo pa
so nariams.
Rugsėjo 17-'ją Rusija užpuolė Lenkiją
saulinio karo atgavusiu savo laisvę. Primename, kad per visus 123 metus Lietu o po 3-ju dienu okupavo visą Vilniaus
Mus apvylė JAV prezidento R. Reakraštą.
gano kalba liepos mėn. antrojoje pusėje, va ir Lenkija niekada nesusitaikė su sa
vo vergiška dalia. Abi tautos visą lai kg
Pavergtųjų tautų savaitės proga. Prezi
Rugsėjo 25-ją Stalinas pasiūlė Hitle
kovojo
su
Rusijos
carais
Aleksandrais
dentas pareikalavo iš TSRS vyriausybės
riui perleisti jam visą Lietuvą, mainais i
I,
II
ir
lll-ju,
Nikolajais
I
ir
ll-ju.
Net
3
išvesti savo okupacinę kariuomenę iš Af
lenkišką Liublino vaivadiją ir Varšuvos
kartus
buvo
sukilusios
prieš
Rusijos
kaganistano. Jis nė žodžiu neužsiminė,kad
vaivadijos dalį iki Būgo upės.
riuomenę1794,
1831
ir
1863-64
me

ta pati kariuomenė beveik 50 metų try
Rugsėjo 28-ją Ribentropas ir Moloto
tais. Tarp kitko, pirmajam sukilimui va
pia estu, latvių ir lietuvių žemę.
dovavo gen. Tadas Kosciuška, pasižymė vas pasirašė Maskvoje draugystės ir sienų
1979 metais 45 pabaltiečiai kreipėsi
sutartį. Slaptame protokole buvo numa
jęs kovose už JAV nepriklausomybę.
j Atlanto Chartijos signatarus, abiejų-»
tytas V-sis Lietuvos-Lenkijos padalijimas.
Du
dešimtmečius
Lietuvos
valstybė
Vokietijų vyriausybes ir SNO Generalinį
Visa Lietuva, išskyrus Suvalkijos ruožą
išbuvo
nepriklausoma
(1918-1939).
sekretorių, prašydami iškelti Generalinė
j vakarus nuo Šešupės, atiteko Rusijai.
je Asamblėjoje Estijos, Latvijos ir Lietu
1920 m. Leninas Rusijos vardu išsi
Spalio 2-ją Stalinas j Kremlių iškvies
vos aneksijos klausimą. Prašymas tapo
žadėjo visiems amžiams teisių j Lenkiją,
tą Lietuvos ministrą Juozą Urbšį spaudė
tyruose šaukiančiųjų balsu...
Lietuvą, Latviją ir Estiją.
pasirašyti Vilniaus krašto perdavimo Lie
Jau kuris laikas Maskvos radijos sto
Tarybinio istoriko Roberto Žiugž
tuvai, o Suvalkijos dalies perleidimo Vo
tys, kalbančios į Vakarus, perša mintį,
dos tvirtinimu, 1939-jų vasarą Stalinas
kietijai sutartį. Hitleris nesunkiai perkan
kad Estija, Latvija ir Lietuva yra sena
pasiūlė D id ž. Britanijai ir Prancūzijai pa do savo sėbro klastą — oficialiai apifur
Rusijos nuosavybė. Negi tarptautinėje
sidalyti Pabaltijį. Joms su panieka atme minus tokią sutartį, Stalinas lietuviu Uu
teisėje egzistuoja senaties terminai. Va
tus šį nešvaru sandėrį, Stalinas kreipėsi
tos ir viso pasaulio akyse būtų atrodęs
karų elgesys rodo, kad Gebelso, Zdanoį Hitlerį.
geradėju, o Hitleris - svetimų žemių
vo ir Suslavo mokinių pastangos gan vai
Svetimu teritorijų dalijimosi istorinį . grobiku.
singos...
patyrimą Stalinas perėmė iš savo pirm
Stalinas su Hitleriu susitarė, kad pas
Vasovaudamiesi tuo, kad Jums neįma
taku — Rusijos carų. Lietuvos-Lenkijos ta raja m kol kas užteks Suvalkijos ruožo
noma gerai žinoti viso pasaulio tautu
Respubliką 1772, 1793 ir 1795 m. pasi Likusią Suvalkijos dalį jis pasiims Raudo
istoriją, pateikiame trumpą Lietuvos is
dalijo Austrija, Prūsija ir Rusija.
najai armijai okupavus visą Lietuvą.Greit
torijos konspektą."
1939-jų rugpjūčio 23 d. Maskvoje bu šis susitarimas buvo realizuotas — raudo
Vytauto Didžiojo laikais (1392-1430)
noji armija pasitraukė iš Suvalkijos ruo-,
vo pasirašyta nepuolimo sutartis tarp
Lietuva valdė teritoriją nuo Baltijos iki
žo. Ši lietuviška žeme formaliai tapo
Sovietu Rusijos ir Vokietijos Reicho.
Juodosios jurų. Jai priklausė dabartinė
Rytprūsių dalimi. 1940.V1.15-ją 300.000
Slaptame protokole konstatuojamas R.
Baltarusija, Ukraina ir žymi dalis Rusi
raudonosios armijos karių okupavo Lie
Europos pasidalijimas: Suomija, Estija,jos žemių. Lietuva gynė Vakarų Europą
Latvija, žymi dalis Lenkijos teko Rusijai, tuvą su visa Suvalkija. Stalinas kitų me
nuo Mongolu, o Rytų Europą nuo Teu
tu sausio 10-ją užmokėjo už Hitleriui pa
tonų ordino. Kartu su Lenkija ji Žalgi o likusioji Lenkijos dalis ir visa Lietuva
— Vokietijai.'.. Šiame protokole numaty- žadėtą Suvalkijos dalį 31,5 mil.reichsrio mūšyje 1410 m. sutriuškino šio ordi
no galybę.
F.ÀBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Atskiro numerio kaina Cz. 20,00

C$RUR0IOES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
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Vieneri stalinės okupacijos metai kai I
;Į
BAZAR SVEIKAS APRESENTA:
|
navo Lietuvai maždaug 6000 užmuštų
ar nukankintų jos sūnų ir dukterų.2000 i;
- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)
;!
partizanų žuvo prasidėjus rusų-vokiečių
ii.
- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS)
Į;
karui. Apie 30.000 lietuvių buvo išvež
■j;
-BOTONS-DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA)
ji
ta j Sibiru.
i;
- ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL
i;
Per trejus hitlerinės okupacijos me
tus buvo sunaikinta 10% Lietuvos gy
ii
ACEITAMOS ENCOMENDAS
<!
ventojų. Daugiau kaip 30.000 išvežta
iki
Į:
darbams į Vokietiją.
■’
RUADAS ROSEIRAS, 411
IVANI, SILVIA E EMILIA
|
1944-siais sugrįžęs j Lietuvą Stalinas
ii
TEL/.273-2317
|
įvykdė dar vieną Lietuvos perdalijimą:
Suvalkų trikampi jis atidavė Lenkijai.
Tik 9500 krrr Vilniaus krašto priskyrė
kad ne stingerių. Ginkluotas estu, latvių
ištremta į Sibirą. Nors Lietuva nebuvo
prie Lietuvos. Maždaug 20.000 krrr per kariaujanti šalis, tačiau ji neteko maž
ir lietuvių pasipriešinimas seniai numal
davė Baltarusijai.
šintas. Mums šiandien reikalinga juridi
daug trečdalio savo gyventojų t.y. dau
nė, moralinė demokratinių Valstybių
Rytų Prūsiją tarp Priegliaus ir Minijos giau negu bet kuri valstybė ll-me pašau-,
upių net vokiečių mokslininkai vadina
pagalba.
liniame kare.
Mažąja Lietuva. Šias žemss 13 amž. ko
Stalinas su Hitleriu, nesitikėdami po
1952 metais Stalinas paskelbė, kad
lonizavo Teotonų ordinas. Karo metu
mirties patekti į istorijos teismą, davė
Lietuvoje "sukurtas socializmas". Ka
Stalinas žadėjo Lietuvos komunistams
demokratijai į rankas neįkainuojamos
daise Jekaterina II uždraudė žodį "ver
priskirti Mažąją Lietuvą prie LTSR.
vertės ginklą — Molotovo-Ribentropo
gas". Ar dėl to Rusijoj išnyko vergija?
Stalinas 1945 Potsdamo konferencijo o ką davė Lietuvai "socializmo priklijavi pakto slaptuosius protokolus. Tačiau te
mas? " Anot V. Čaikino (Žurnalo "Ogo- levizijos tilte Vašingtonas-Maskva, disku
je gavęs pusę Rytprūsių, M. Lietuvą pri
tuojami žmogaus teisių problemą, JAV
niok" Nr. 35, 87-4), kiekvieną naktį ga
jungė prie Rusijos Federacijos. Kokia
kongresmenai buvo vos ne pasiųsti į nok
teise? — Užkariautojo, kuris neteisiamas. lėjo sugriebti, be teismo ir tardymo už
daryti į kamerą o po kurio laiko fiktyvių dauną.lr ne todėl, kad jie nestudijavo
Kaliningrado Centriniame parke kabo
liudininkų parodymų pagrindu sušaudy Gebelso-Ždanovo-Suslovo demogogijos.
didžiulis transparantas, skelbiąs, kad čia
Liūdnai, kad kongresmenai neatkreipė
ti.
"iskonno ruskaja žemlia". Jis įtikina
dėmesio, jog žmogaus teisių sąvokos di
99% rusų, nors Rytprūsiai niekada ne
Krauju paplūdusi Lietuva šaukėsi Va džiąją dalį sudaro tautų suverenitetas...
priklausė Rusijai. Rusas nesusimąsto, ,
karų demokratijos pagalbos. Ši, apsvai- . Pabaltijo problema ne mažiau svarbi,
kad: 1) prūsai balta, o ne slavai, 2) Kali gusi nuo pergalės prieš Vokietiją, buvo
kaip Afganistano, Kambodžos, Nikarag
ningrado srityje nuo seno gyveno ne
visiškai kurčia mūsų desperaciniam
vos, Angolos, Etiopijos ir Namibijos.
prūsai, bet lietuviai. Jam svarbiausias ar šauksmui.
Lapkričio 18-ją įvyks naujas televizi
gumentas — anas transparantas ir gido
"Pravda" imta versti į angių ir kitas
jos tiltas Vašingtonas-Maskva. Linkime
pasakojimas. (Be to "prūsas" skamba
kalbas — Ždanovo ir Suslovo mokinių
senatoriams krupščiau pasiruošti. Žino
panašiai kaip "rusas".) Sujungusi visas
propaganda tapo lengviau pasiekiama
kite, kad į Jus atkreiptos visų pavergtų
savo etnografines žemes, Lietuva taptų
vakaru diplomatams. Vos ne kiekviena jų akys.
plotu didesnė už Austriją, Vengriją ar
me "Pravdos numeryje yra straipsnių
VDR. TSRS politiškai naudingiau turėti
Artėja Pabalti jo tautų išsivadavimo
tautiniu klausimu. Jų autoriai tikina,
mažą Lietuvą: 1) pasaulis nekreiptų dė
iš Rusijos vergijos 70-metis. Prašome,
mesio į nedidelį Maskvos grobį, 2) to
kad JAV departamentas neapsiribotų
nios valstybės. Mūsų tautų tuo neįtikin
kiai tautai lengviau įkvėpti nepilnavertiš
vien tradiciniu pareiškimu. Galų gale iš
si. Vakarų diplomatų elgesys rodo, kad
kumo kompleksą, 3) kelių dešimtmečių
kelkite SNO institutuose Pabaltijo in
ši pravdinė propaganda eksportui ir...
patyrimas Armėnijoje įrodė Stalinui,
korporavimo į TSRS sudėtį klausimą.
turi nemažą pasisekimą.
kad daug lengviau valdyti suskaldytą ko
Nebijokite, kad JAV deklaracijos Pa
Ar neturime perdaug pretenzijų? Juk
loniją...
baltijo klausimu neparems Afrika ir Azi
Vakarų valstybės dažnai deklaruoja ne
Maždaug 80-90 tūkst. Lietuvos Lais
ja. Netikime, kad tų žemynų tautos jau
pripažįstančios Pabaltijo aneksijos. Ačiū
vės armija (LLA) beveik 10 metų vedė
čia moralinį pasitenkinimą, matydamos,
už tai. Ačiū Europos Tarybai, ačiū 20nelygią kovą su Berijos vadovaujamais
kad baltieji vergauja...
čiai senatorių, kurie parėmė mus mora
NKVD daliniais. Dešimtys tūkstančių
Seka 36 parašai.
liai. Tačiau viso to maža.
Lietuvos vyrų buvo išžudyta, tiek pat
Vilnius, 1987.10.26.
Ko mes norime iš Vakarų? Aišku,
išgabenta į konclagerius. 300-400 tūkst.
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

COMERCIAL
BEBIDAS FÍNAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
7 WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES

CERVEJAS - REFRIGERANTES
- SUCOS - AGUAS MINERAIS
/
* •

-

ETC.

4

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
AMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa. 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina - S. Paulo

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS

SENHORAS' CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6
- B. do Limão
Fone: 265-75%'

De 2a a 6a. das 5 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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DEMONSTRACIJOS OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

(Tęsinys iš praeito nr.)
Kiti kalbėtojai

j

Apie 14:00 v. ant Mickevičiaus pa
minklo pjedestalo užlipo"vyriškis su
juodu, odiniu švarku. Jis pradėjo pasa
koti, kad reikalavimas nepriklausomy
bės esanti kvailystė: Lietuva yra mažas
kraštas ir negali egzistuoti be politinės
ir ekonominės Sov. Sąjungos pagalbos.
Minia ji nutildė. Užlipo jaunuolis su aki
niais. Jis prisistatė esąs Robertas Grigas,
kuris buvo pašalintas iš pedagoginio
Vilniaus instituto, 1982 m. pašauktas j
sovietų kariuomenę jis atsisakė duoti
karinę priesaiką ir dėl to buvo niekina
mas bei kankinamas. Jis pareiškė, kad
1940 m. už prisijungimą prie Sov. Są
jungos nebalsavo nei mūsų seneliai, nei
tėvai. Už nelaisvę balsavo rusų tankai ir
prekiniai vagonai, kuriuose j Sibirą bu
vo pasiųsti šimtai tūkstančių nekaltų lie
tuvių. Grigas toliau kalbėjo:

"Vytauto Didžiojo laikais Lietuva
buvo pati didžiausia ir galingiausia vals
tybė Europoje. Nejaugi jo palikuonys
savanoriškai panoro nešioti pančius?
Dešimtys buvusių kolonijų Afrikoje ir
Azijoje tapo po II D. karo nepriklauso
momis valstybėmis, ir nė viena jų nepra
šo buvusių kolonizatorių globos. Argi
tik Baltijos respublikos vėl panoro tapti
vergėmis? Sovietų Rusijos globos reika
lingi tik bevaikiai lietuviai seneliai ir psi
chiškai nesveiki asmenys. Argi Lietuva
neturi teisės į laisvę? "
Minioje pasigirdo balsai: "Turi.•'Lais
vės Lietuvai.
Toliau nuo paminklo pjedestalo vyko
diskusijos, pokalbiai su užsienio kores
pondentais, eilėraščių skaitymas, sako
mos prakalbos. Visi pasisakymai buvo
labai aštrūs. Kalbėjo keletas asmenų, nežuvusių Sibiro tremtyje bei konclageriuose. Vėliau kagėbistai tvirtino, kad
buvo girdimi priešrusiški šūkiai. Tačiau
tai ryškus melas. Robertas Grigas savo
kalboje pabrėžė: "Mes kovojame vienin
gai kartu su sąžiningais rusais, kurie suge
ba suprasti mūsų tautines viltis".
Mitingas tesėsi iki 16 v. Pertą laiką
jame dalyvavo apie 3.000 asmenų.

Pareigūnų

laikysena

Kadangi mitingą stebėjo užsienio ko
respondentai, KGB tarnautojai ir milici
ja elgėsi korektiškai. Gausūs milicijos
daliniai iš visos Lietuvos buvo pasislėpę i
miesto centro gatvių didelių pastatų var
tuose. Demonstrantai elgėsi ramiai.
«
Rugpjūčio 23 d. vakare Lietuvos tele
vizija pranešė, kad mitinge dalyvavo 30
asmenųnViena valanda vėliau Maskvos
televizija kalbėjo jau apie 250-300 daly
vių.
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Kitą dieną visuose respublikos ir visa
sąjunginiuose laikraščiuose prasidėjo
jjimas tų, kurie dalyvavo mitinge. "Ko
respondentai" tvirtino,kad "atskalūnai"
bandė pateisinti lietuvius kolaborantus
hitlerinės; okupacijos metais ir jų tarpe
vyskupą V. Brizgi. TASS pareiškė, kad
vysk. Brizgys organizavo mitingą. Fak
tiškai vyskupo vardas prakalbose visai
nebuvo minimas.

monstraciją vėl išgąsdino valdžią. Miškuo
se, netoli Šiluvos, vėl buvo paslėpta
MVD kariuomenė. Pačiame bažnytkai
myje buvo daug milicijos.

KGB nusprendė sulaikyti galimus šios
šventės dalyvius. Rugpjūčio 28 dienos ar
ba nakties metu buvo pakeliui sulaikyti
— N. Sadūnaitė, R. Grigas ir kun. R. Puzonas (pastarasis rugpjūčio 23 d. Čiobiš
kio miestelyje pasakojo parapijiečiams
apie Molotovo-Ribbentropo sutarties es
Kun. Valiukėno mirtis
mę). Sadūnaitę ūežipjo Lietuvos ir Gudi
Sv. Mikalojaus parapijos kunigas Sta
jos keliais trylika valandų. Vyrus vežio
nislovas Valiukėnas savo artimiesiems
jo žymiai trumpiau, tačiau juos mušė ir
pasisakė, kad pamaldų metu kreipsis į
grasino miškuose fiziniai sunaikinti. V.
tikinčiuosius, prašydamas pagerbti StaBogušis atsipalaidavo, gavęs kelis smū
lino-Hitlerio aukas, tačiau Mišių pradžio gius į nugarą.
je parkrito ant altpriaus — miokardinis
Rugpjūčio 30 d. Sadūnaitė, Terleckas,
infarktas. Buvo pranešta, kad laidotu
Bogušis ir Cidzikas pasiuntė Gorbačiovo
vės įvyks rugpjūčio 26 d. Mieste ėjo
vardu telegramą, prašydami apsaugos
gandai, kad prie Valiukėno kapo įvyks
nuo KGB savivaliavimo.
demonstracija...
Rugsėjo 1 d. Terleckas buvo pakvies
Tos dienos rytą vėl pas Terlecką pri
tas į KGB. Su juo kalbėjosi pulkininkassistatė pik. Cesnavičius.. Jis išreiškė nu
leitenantas Šiaudinis ir kapitonas Verbic
sistebėjimą, kad iš keturių mitingo or
kas.Terleckui grasino, kad už tokią "pro
ganizatorių jame pasakė kalbą tik vie
vokacinę ir šmeižikišką" telegramą jis
na Sadūnaitė. "Matote mūsų spaudoje
gali būti patrauktas teismo atsakomybėn.
mes neliečiame tų, kurie nepasireiškė"
Esą Terlecko draugus sumušę kažkokie
— kalbėjo pulkininkas, duodamas su
chuliganai. Tegul jie naktį sėdi namuose.
prasti, kad nereikia pasireikšti laidotu
Plk.ltn. prašė pranešti Sadūnaitei ir Gri
vėse.
gui, kad KGB jiems niekad nedovanos
Vilniaus arkivyskupijos valdytojas
už prakalbas prie paminklo.
davė laidotuvėse dalyvaujantiems,dva
Kitą dieną tie patys kagėbistai iškvie
siškiams įsakymą, kad jie prie karsto
tė Cidziką. Plk.ltn. Šiaudinis jį perspėjo,
nepasakotų mirusiojo biografijos. Pra
kad kol kas nėra pakeistas garsusis 70kalbą sakes Valiukėno klasės draugas (
tas (68-tas Liet. sov. resp. krim. kodek
pasaulietis H. priminė, kad dvasiškis pa
se) straipsnis ir davė suprasti, kad ir ne
dėdavo geto žydams, o Stalino valdymo
bus pakeistas...
metais buvo kurį laiką kalinamas. Savo
Pasmerkimų b c n g a
trumpoje kalboje Sadūnaitė padėkojo
mirusiam buvusių politkalinių vardu užIštisas dvi savaites respublikos spau
moralinę ir materialinę pagalbą. Čia vėl
da smerkė "lietuvius atskalūnus". Jie
buvo giedamos tos pačios religinės ir
buvo netgi smerkiami kolchozininkų su
tautinės giesmės, kurios prieš tršs dienas sirinkimuose. Ten siuntė paskaitininkus
buvo giedamos prie Mickevičiaus pa
iš kompartijos centro komiteto. Tačiau
minklo, buvo giedamas ir Lietuvos him paskaitininkai turėdavo prisipažinti,
nas. Paskutinę ugningą kalbą pasakė
kad jie nieko nežino apie slaptus Molo
86 metų amžiaus dvasiškis, buvęs Stali
tovo-Ribbentropo protokolus... KGB
no konclagerių kalinys — Jonas Žvinys.
leido garsiai "smerkti" tik Sadūnaitę,
Sadūnaitė, iškėlusi vieną senuko ranką,
Grigą ir Puzoną, vienok uždaruose posė
pasakė: "Žiūrėkite, kaip enkavedistai
džiuose dažniausiai buvo minimaTerlecsulaužė jam thrdymo metu pirštus".
ko pavardė...
Bijo Šiluvos
Rugpjūčio 30 d. Šiluvoje — tradicinė.
religinė šventė. Gandas apie naują dė

Kiekvienas demonstracijos dalyvis
buvo individualiai darbovietėje "apdo
rojamas". Pensininkas Leonas Laukinskas buvo iškviestas j namų valdybą. Ruq-

ANGIE

GIRCKUS&CIA. LTDA.
MASCULINA

Rua Solon, 773
CEP 01127

E

Fone: 221-6377
São Paulo —
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;éjo 10 d. Vilniaus Jaunimo teatre buvo
lagrinéjamas Çogusio, teatro inžinie
riaus, elgesys. Kalbėjo valdininkai ir rajo
no komiteto atstovai. Valdininkai grasi
no atleidimu iš darbo. Aktoriai išreikš
davo savo simpatijas ''kaitinamajam '
ūktelėjimais, šypsniais. Trys ten dirbanieji atvirai palaikė Bogušį'. Tai sukėlė
ęimyšj.
Rugsėjo 11 d. vėlai vakare (21,30 v).
Bogušiui paskambino KGB pulkinin
kas Vozbutas, duodamas suprasti, kad
jis klausėsi Bogušio pokalbiu. Pulkinin
kas pareiškė, kad rytoj, šeštadienio ry
ta, jis yra kviečiamas j KGB pokalbiui
su generolu Eismontu. Bogušis atsakė,
kad šeštadienį ir pirmadienį jis yra už
imtas. Pulkininkas pradėjo grasinti atga
benimu, bet vėliau sutiko paskambinti
antradienį.
Kokiam tikslui buvo tas naktinis te
lefonas reikalingas? Tam, kad auka
(ir jo šeima), blogai vieną ar ir daugiau (
naktų miegotų...

Tą pačia diena medeliu sodinimo
treste buvo nagrinėjamos Algio Masiulionio ir Jono Protusevičiaus (pastaro
jo už akiu, kadangi jis buvo atostogose)
"bylos". Apie tai ta patį vakara rašė
"Vakarinės naujienos". Masiulionis bu
vo priverstas paduoti pareiškimą, kad
"savo valia" atsisako darbo.
Kodėl valdžia dėl šitos demonstraci
jos sukėlė tokį triukšmą? Kad atgrasin
tų nuo sekančios Štaiino-Hitierio au
koms pagerbti galimus demonstracijos
dalyvius.
Dar kartą pabrėžiame, kad Vilniaus
demonstracija nebuvo nukreipta prieš
rusus. Demonstrantai ramiai išklausė ru
siškai kalbančią moterį. Vienok Vilniuje
gyvenantieji rusai palikė jos kalbą kaip
tik prieš juos nukreiptą. Sunku yra de
monstrantams dirbantiems Vilniaus
įmonėse, kur, kaip taisyklė, lietuviai su-,
daro mažumą. "Teisiamiesiems" netgi
neleidžiama gintis.

Draudimo agentūroje dirbančioji Ge
nutė Sakalienė atvyko j demonstraciją
su dukra, sūnumi ir marčia. Rugsėjo 11
d. bendradarbės tyčiojosi iš jos... Kadan
gi jai nebuvo duota galimybė teisintis,
Sakalienė demonstratyviai išėjo iš salės.
Valdžią labai baugina inteligentijos el
gesys. Ji tyliai palaiko demonstrantus
susirinkimuose, o spaudoje reiškiasi tik
aršūs kolaborantai, kaip Mieželaitis ir
Radaitis.
J. B.

LIETUVA
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Nuoširdžiai dėkojame kun. Pranui Gavėnui už atlaikymą
Sv. Mišių prie karsto, Irenai Skurkevičiūtei ir Kostui Meškelei su šeima daug padėjusiems per laidotuves, visiems palydėjusiems j amžiną poilsio vietų ir dalyvavusiems 7-tos dienos
Mišiose, bei visiems pareiškusiems užuojautą šią skausmo
valandą.
Teatlygina visiems Visagalis Dievas.
Dėkingi
Velionies žmona ir vaikui

>

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
...... .....
""

Janina Valavičienė
liuksuso. Vos suspėję apsitvarkyti ir susi
Argentina su sostine Buenos Aires,
pažinti su likusia dalimi mūsų turistinės
mums Brazilijoje gyvenantiems lietu
grupės, persirengę jau skubėjome j "A
viams, yra lyg tai būtų Sao Paulo lietu
Boca". Tai pats seniausias miesto rajonas,
vių kolonijos tęsinys. įpratę dažnai va
kuriame kūrėsi kadaise pirmieji imigran
žinėti arba lėktuvais skraidyti, randame
tai — italai ir kur faktiškai yra "tango"
daug bendru pažįstamu, draugų, gimi
užgimimo vieta. Dabar šita miesto dalis
niu, ir kolonijos rūpesčiai, džiaugsmai ir
yra paruošta turistu priėmimui, kur vei
pianai, dažniausiai yra tie patys. Šį kar
kia 4 didelės kantines — restoranai. Ten
tą mes nutarėme prailginti ir pailginti
turėjome progos pavalgyti tipiško itališ
musu kelionę iki Bariloche, o iš ten per
ko maisto ir pasiklausyti ir pasigrožėti
Andu kainus iki Pacifiko, o paskui į šiau
tango muzikos ir šokių. Programa baigėsi
rę iki Santiago miesto.
apie 1 valandą nakties — grįžome dainuo
Išskridome iš São Paulo sekmadienio dami tango visomis kalbomis ir visokiais
vidurdienį — oras puikus — saulė šviečia, ritmais. Nuotaika gera.
dangus skaidrus ir mėlynas, didžiulis
Sekančią dieną apžiūrėjome Buenos
São Paulo miestas dingo horizonte labai Aires miestą. Silvia, mūsų gidė, didelė
greitai. Lėktuvo komendantas pranešė,
patriotė argentinietė stengėsi perduoti
kad skridimas nebus tiesioginis į B.Aires, kuo daugiau įdomių žinių apie istoriją
kad užtruksime truputį ilgiau, bet užtai ir geografiją. Ne pirmą kartą tenka ma
pažadėjo padaryti panoraminį apsuki
tyti B. Aires miestą — jaučiame didelį
apie Foz de Iguaçu krioklius. Nežiūrint, skirtumą. Argentinos ekonominė padė
kad jau ne kartą esame matę krioklius,
tis nėra iš pačių geriausių, užtai ir mato
bet iš oro vaizdas yra didesnis ir įspūdin me, kaip yra reikalingi remontai istori
gesnis. Rusvas vanduo veržiasi šimtais
niams ir kultūriniams pastatams. Metroįvairio dydžio kriokliais į Pazanos upę.
politinė B. Aires Katedra (gal vienintelė
Keleiviai rankomis ploja iš džiaugsmo,ir pasaulyje kuri neturi Šventojo Vardo
tuo pačiu pareiškia padėką pilotui. Su pavadinimo) skubiai reikalinga remon
stojimas trumpas, lėktuvas prisipildo ke to. Freskai jau apšepę, lietaus vandenys*
gadina Katedros lubas, šalutiniai altoriai
leiviais, skrendame toliau. Už valandos
jau mrtome La Platos didžiausias mares prašosi nauju dažu, [patingą dėmesį atkreipėm j Katedros grindis išdėtas (patin
ir Buenos Aires miestą išsiplėtusi upės
pakraštyje. Aerouoste laukia mūsų vieti gai mažytėmis plytelėmis — mozaikų —
nė gidė — palydovė ir prisistačiusi pade sudarydamos įvairiaspalvius ornamentus.
Grindų sudėjimas (ranku darbas) užtruko
da mums sulipti į nedidelį autobusiuką
kuris mus nuveža j viešbutį. Viešbutis ge "tik" 16 metu (išdidžiai pasakoja Silvia).
Vakare turėjome vėl programą: būtent,
ras, senoviškos statybos, be (patingo
WWraraWMafW

Rua Voluntários da Pátria. 1275
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Tel. 290-4899
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garsiajame /yVejo Armazém”. Tai viena
ko ir vokiško stiliaus. Tai Argentinietiška Šveicarija. Liepos ir rugpiücio meneiš labiausiai žinomų vietovių — teatrų,
kur "show” yra aukšto lygio su pasauly- siais, kada prasideda ski-sporto sezonas,
je žinomais tango muzikos artistais.Kiek- miestelis patriguvėja: visi viešbučiai ir
vienas turistas atvykęs į B. Aires turi bū
bū- pensionatai prisipildo turistais, namai
kurie būna beveik visus metus tušti, tal
tinai praleisti viehą vakarą "Senajame
pina daugiau svečių, negu gali. Gyveni
Sandėly” (vertimas), Dekoracijos gana
mas verda dieną kalnuose, o naktį res
tipiškos; stipri prieblanka, staliukai su
toranuose ir kavinėse. Tik su dideliu ap
6 kėdėmis, kiekvienas svečias gauna po
gailestavimu mūsų gidas pasako, kad
1/2 bonkos vyno arba šiaip kokio nors
kito gėrimo, kur sriubčiuodamas gali ža jau 3 metai, kai Bariloche neiškrenta
vėtis akimis ir ausimis tipišku argentinie- sniegas...
tišku "tango”. Vakaras buvo nepaprastas. Važinėjame į visas gražiąsias kalnų
^patingai kai minioje kažkas atpažino fil- jetas, apžiūrinėjame kalnų papėdes,kur
mų aktorių Omar Schariff — žinomą Dr. ,,ra praktikuojamas ski-sportas. Dabar
Uivago — ir merginos apspitusios pradėjo (/iskas žalia, žolynai, gėlės, didžiulės roprašyti autografų ir... bučkių...
įiės, laukinės margos gėlės, erškėtrožių
krūmai ir ežerai: Moreno, Laguna,
Antradienio rytą keliavome toliau. Šį dideli
•
EI Trebol... Estevan pasakoje, kad Bakartą dar lėktuvu j pietvakarius iki Andų
'iloche miestaėyra faktiškai "atvežtas”
Kalnų — São Carlos de Bariloche mieste
lį. Vaizdas keitėsi kas TO minučių. Išskri š Europos. Įvairiausių rūšių gėlės — vi
sos importuotos, gėlės, lapuočiai: klevai,
do iš didžiulio B. Aires miesto dar kartą
beržai, ąžuolai, uosiai viskas pamažėl
pažvelgę į La Platos mares, išvydome lauyra suvežta iš Šveicarijos ir Vokietijos.
kus, ganyklas ir lygumas. Vėliau tos ly
Namų stilius, statyba viskas primena
gumos pamažėl pavirto j mažiau derlin-i
Bavarija ir Šveicariją. Vietniai mediai la
gus laukus — pampas, Vėliau pasimatė
bai kietos medienos, tinka statybai, bet
maži krūmokšniai, kalneliai ir pradžia
auga labai pamažėl, tuo tarpu kai euroAndų Kalnų. Artinomės prie Bariloche.
pietiški medžiai auga 4 kartus greičiau
Pilotas pripratęs vežioti turistus apsuko
neguEuropoįs Klimatas palankesnis,
keletą kartų apie apylinkes, supažindin
vasaros šiltos ir žiemos švelnesnės. Vasa
damas mus svečius su nauja aplinka: kal
ros metu temperatūros skirtumas tarp
nų viršūnes apdengtos sniegu, miestas
dienos ir nakties yra, palyginant, labai
įsispraudęs tarp ežero ir kalnų; dangus
didelis — net iki 15° C. Oras grynas,
žydras, žydras, saulė šviečia. Išlipome iš sausas (45°/o drėgmės) apylinkės gra
lėktuvo. Oras pavėsy šaltas, saulėje 32°
žios, ežerai skaidrūs, vanduo šaltas,mau
C. Prisistato vietinės kompanijos gidas:
dytis net vasaros metu neįmanoma, tai
Estevan Dambrauskas. Mes su vyru susi- tirpstančio sniego vandenys, kurie pava
šypsome: '"Kaip Jūsų pavardė? naujai
sarėjant subėga j kalnuose įsiterpusius
paklausiame — Dambrauskas — Malonus ežerus.
sutapimas. Lietuviškai nė žodžio, moti
na urugvajietė, tėvas tikras lietuvis. Mes
prisistatėm, iras’jam pažadėjau, kad lai
Atspėkite, juk buvote
ke ateinančių 3 dienų išmokysiu bent
Lietuvoje
keletą išsireiškimų lietuviškai ir papasa
Pastovėjau ties generolo Oerniakovskosiu jam apie Lietuvą, ir pasaulyje gy
venančius lietuvius (aš savo pažadą ište kio paminklo, paskui perėjęs Oumidavskio aikštę, įėjau j Lenino prospektą,
sėjau: kai mes atsisveikinome, ji j tikrai
atsidūriau ties įspūdingu Lenino pamink
daug ką buvo sužinojęs apie savo tėvų
ir protėviu žemę ir išmoko kelioliką lie lu. Pasukęs į Gogelio gatvę, perėjau per
Puškino parką ir nuėjau Kutuzovo rūmų
tuviškų žodžių.) Pasisakė esąs labai lai
mingas kad turėjo progos su mumis pa link.
Kuriame mieste vaikščiojau?
bendrauti.
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gėlėtas, ramus. Nahuel IHuapi ežero van
duo tamsiai mėlynas, kuriame atsispin MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
di baltos snieguotos kalnų viršūnės.
Vaizdas labai žavingas. Namai šveicariš- ŽELI NOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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CHOPP-PIZZA-QUEIJOS- FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel. 223-2333
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Savaitei bėgant..... AH.
Petraiti
Šis savaitgalis buvo ypatingai reikšmingas.
Buvo sušauktas B L Bendruomenės Tarybos
posėdis ir buvo pramatytos kelios svarbios te
mos. Tačiau ko nežinojau, kad šia proga daly
vaus daugiau žmonių ir bus kalbama apie visai
kitas temas.
Iš tiesų jau buvau besiruošiąs pajudinti mū
sų atstovus, jau turėjusius grįžti iš Australijos,
kad papasakotų, kaip praėjo kongresas.

Todėl labaii nustebau, kad posėdžio pra
džioje buvo pranešta, kad jaunimo atstovai
duos atskaitomybę... Taip sakant, maloniai nu
stebau.
Čia neminėsiu kiekvienos atstovės atskirų

pasisakymų, nors jie ir būtų labai verti. Kas
man pasirodė neįprastai reikšminga, kad visų
jų mintys buvo gana gilios, nepaviršutiniškos
ir jautėsi, kad kongresas daugeliui jau atvėrė
akis ir širdis. Atstovės jau pajuto savo atsako
mybę prieš tautę, o tai jau neeilinis reikalas.
Pasisakė, kad tai buvo nepaprastai didelė pa
tirtis. Įsitikino, kad kiti atstovai buvo labai ge
rai pasiruošę ir kad mūsiškės suprato geresnio
kalbos pasiruošimo reikalą. Susikalbėti visos
moka, tačiau kalbėti apie tautinį auklėjimą,
politinį susipratimą, reikalą pravesti tarp kitų
tautų kontaktus — visa tai jau temos, apie ku
rias kalbėti poros žodžių tikrai neužtenka. Lai
mei buvo suorganizuotas vertimas į portugalų
kalbą ir taip buvo galima palydėti kalbas ir
posėdžius, bent dalinai suprantant.
Apie Lietuvą, jos politinę padėtį, užsienio
lietuvių tautinį susipratimą, pagalbą tarp tau
tiečių sudarė kitą nemažą bagažą visiškai nau
jų žinių, naujų planų ir projektų.
Vienas pasisakymas krito j mintį: atstovės
pasijuto, kad dabar jos jau įsipareigojo prieš
tautą ir prieš visus kitus atstovus tautiniam
darbui. Pajuto, kad gali kas nors paklausti
(o tai iš tiesų ir įvyko), kas buvo padaryta po
paskutinio kongreso, kaip buvo įvykdyti kon
greso nutarimai, ar buvo pasiekta tinkamų re
zultatų ir kad tam reikės vieną dieną duoti ia-<
bai aiškius atsakymus. Atrodo, klausantis jas
kalbant, kad mūsų mergičkos staiga subrendo,
išaugo j reikšmingas panas, veikėjas, nuo ku
rių ateityje priklausys visos mūsų kolonijos
ateitis. Ir dar atrodo, kad jų entuziazmas greit
neišblės, kaip gali kas pamastyti, remdamasis
patirtimi. Mačiau, kad turėjo visą pluokštą la
pų, pastabų, užrašų ir minčių jau skirtų jauni
mo pasitarimams.
Mes papratę nedaug ką išgirsti iš grįžtančių
po kongresų, suvažiavimų. Kartais tie praneši
mai duodami draugijų ribose, kartais nesuspėji
į tokius susirinkimus nueiti, tai ir nesužinai,
todėl šis penkių atstovių gana platus praneši
mas, užėmęs apie porą valandų laiko, duoda
daug gerų vilčių, kad šį kartą BLBendruomenės visuotiną parama kelionei atneš neprarpątytai gerų rezultatų. Tarp kita atstovės labai
padėkojo Bendruomenei už pasitikėjimą ir fi
nansinę paramą kelionei. Todėl mintis skirti
jaunimui kokias patalpas, apie kurias pozity
viai pasisakė Sąjungos Aliança pirm. A. Bumblis, galėtų būti kertinis akmuo būsimai jauni
mo veikiai. Jaunimui savas kampelis tikrai
reikalingas.
Galvoju sau, kad gal raš. Halinos Mošinskienės žodžiai bus pranašingi. Ji gale susirinkimo
pareiškė atstovėms: “Uždekite laužą, ne tiktai
mažą ugnelę“.

MUSŲ LIETUVĄ

AR PAŽĮSTAT CHARLES BRONSON?

Janete Zíziené įteikė ML-vai iškarpą
žurnalo VIDEO NEWS (rodos, sausio
mėnesio). Skyriuj, kur kalba apie video,
kiną, filmus, vaidintojus, pristato ir Char
les Bronson, kuris laikomas kino žvaigž-.
de. "Pradėjęs vaidinti Hollywoode, sako,
Charles Buchinski, pasislėpęs po 'Bron
son1 vardu, pagarsėjo ir tapo ypač nuo
tykių filmų idolas, daugiausia teisėjo,
rolėj". "Desejo de matar (74)", "Caçada j
da morte" (77), "Cabbblanco" (80), tai
Bronsono Filmai, kuriuos ir brazilai
mėgsta ir kurie yra įrašyti video dėžutė
se. Kas čia mums įdomu, tai kad garsus
cineastas yra lietuvis. "Ele nasceu na
Lituânia, em 1922, sako žurnalas VI
DEO NEWS.

CURSO DE

LINGUA E CULTURA LITUANA

Início previsto: 21-3-1988
Aulas aos sábados
Reserva de vagas e demais informações:
J. Tatarünas — Tel, 63-7344

VAGAS LIMITADAS

Monika Stelmockus
Jorge Gars ko (Cap.)
Anita Pratali
Odair Jeremias Col leia
Eugenia Reuba
Alfonsas Pupelis
Aida Garsko Pinheiro (Dra.)
Algimantas Saldys
LIETUVIŠKI LIPINUKAI
Aríete Bumbles de Abreu
GIMTADIENIUI
Ca rval'ho
Andrius ir Edvardas, Janetės ir Arnal 24/02 — Algirdas Šukys
27/02 — Casimiro Ambrozevičius
do Zizų dvynukai, vos tik baigia dvejus
metukus; tačiau tenai gyvai ugdoma vil
tis, kad... lietuvių skaičius padidės. Ir,
kaip lietuvybės simbolį, gimtadienio pro
ga, abu didiejūlenktyniuotojai prie savo
dviračių nori prisilipdyti tarptautinį Lie
tuvos ženklą LT su Lietuvos vėliaviuke.
14/02
14/02
14/02
15/02
16/02
18/02
18/02
21/02
23/02

—
—
—
—
—
—
—
—
—

MOSU

MIRUSIEJI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
sėkmės.

— Alexandra Olga Marchi
— Helena Buitvydas Kublickas
— Willy Ambrozevičius
— Janete Jakatanvisky
— Rene Ferrari
— Antonio Mikšas
— Anizim Popic
— João Šermukšnis
— Francisco Satkunas
— Alfonsas Kublickas
— Regina Balsevičius Neumanas

Buvo vedęs Vandą Januškevičiūtę ir
išaugino sūnus Umberto, Carlos ir duk
rą Cristiane.

Nadolskiams šliūbą buvo davęs prel.
Pijus Ragažinskas. Jis taip pat palaimi
no 25 metų vedybų sukakties jubiliejų
ir pagaliau palydėjo velionį j paskutinio
poilsio vietą V. Alpinos kapinėse.
Velionis jau kiek Taiko turėjo proble-'
mų su širdim, bet kaip buvo pratęs nuo
lat dirbti, sunkiai norėjo paklusti dakta
rų rekomendacijos ilsėtis ir saugotis.
Taip mirtis jį ištiko pilnam darbingume.
Seimą buvo sukrėsta staigios mirties ir
nelaukto atsiskyrimo. Buvo tiek vilčių,
tiek planų ir darbų...

VASARIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

01/02
02/02
03/02
03/02
05/02
06/02
07/02
08/02
12/02
12/02
12/02

1928 spalio 29 d. S. Paulyje. Gyveno su
šeima V. Beloj ir lankė lietuvišką mokyt
ią. Buvo didelių gabumų žmogus ir įsten
gė atidaryti savo industriją INDUSTRIE
DE MÁQUINAS TRANCADEIRAS
"HUMBERTO NADOLSKY" LTDA. ir
TRANÇA-TEC. INDUSTRIA e COMÉ
CIO de TRANÇADOS LTDA. Buvo
šių bendrovių steigėjas ir pirmininkas.

Korn. HUMBERTO NADOLSKY

mirė staigiai sausio mėn. 28 d. nesulau- •
kęs 60 metų.
Velionis rengėsi važiuoti pas daktarę
bet nespėjo išvažiuoti iš garažo ir mirė
prie automobilio vairo.
Humbertas Nadolskis buvo gimęs

7-tos dienos mišios buvo V. Zelinos
bažnyčioje, trečiadienį, vasario 3 d.

Skausme ir nuliūdime liko 82 metų
motina Brunetą, sūnūs Umbertas ir Car
los, duktė Cristiane, 3 anūkai ir sesuo
Vanda bei kitos giminės.
Daug dirbęs ir gražiai įprasminęs save
gyvenimą dabar atsilsėk nuo darbų fr
džiaukis amžinąja Dangaus laime.

I R VÉL SKRENDAME Į GIMTĄ J Į KRAŠTĄ

EXCURSÃO A LITUANI A, L ETON i A e ESTONIA!
V I L N I U Si 1 9 8 8/1e2
C ET E M A R apresenta 2 saidas de São Paulo:

13 de junho e 11,de julho
2 SEMANAS NA LITUANIA
Ąjos a excursão, os interessados poderão ficar por mais tempo na
Lituania, na casa de parentes, ou fazer viagens e excursões pela Eįuropa.

A Ia REUNIÃO a respeito da viagem, informações mais detalhadas e
inscrições, será no dia 28 de fevereiro, as 15 horas, no salão da Aliança
Lítuano Brasileira, na rua Lituania, 67, na Mooca.
VOAREMOS PELA LUFTHANSA

IKI PASIMATYMO!
INFORMAÇÕES: C ET EM A R - tel. 258-5955 com Dr. Vignola
ou tel. 231-2831 com Aleksandras Boguslauskas

KPR.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
IT (IM) VALAVIČIUS
Henrikas VALAVIČIUS
Jonas ŠERMUKŠNIS
Ona ZAKAREVIČIUS
STOPKA
Arnaldas ZIEAS

Cz. 1.500;
Cz. 1.500,
Cz. 800,C

Cz. 1.500,
Cz. 800,C

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

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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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVA
APARECIDOJ

Ruošiama

šventkelionė

Kovo 6-tą: Šventkelione j Aparecidą.
Jau užsakyti autobusai. Bilieto kaina:
Cz.500 (penki šimtai cruzadų). Bilietus
galima gauti:
V. Zelinos parapija (telef. 63-5975),
Sv. Kazimiero parapija (telef:273-0338)
Antanas Rudys (telef. 216.7880).

Kun. Pr. Gavėnas, sausio 31, per sek
madienines Mišias, atidarė Jubiliejinius
metus. Klubo vadovybė svarstys įvairias
iniciatyvas, kaip Don Bosco sportinės
rungtynės, Don Bosco savaite su paskai
ta bei filmu, Don Bosco diena ir konkre
ti pastovi parama jaunimui šalpos ir auk
lėjimo srity.

NAUJAS VYSKUPAS SALEZIETIS

Buvęs São Paulo saleziečiu provinciola's, kun. Ireneu Danelon, Popiežiaus iš
rinktas ir paskirtas būti Lins vyskupu,
buvo vyskupu konsekruotas praėjusį
sekmadieni, pradedant Don Bosco šimt
metį. Konsakracijos apeigas Marijos
Krikščioniu Pagalbininkės šventovėj,
Bom Retire, atliko São Paulo kardino
las su keturiais kitais konsakrantais ir
dalyvaujant apie 40 kitu vyskupu, ne
skaitant daugybę kunigu iš įvairiu ordi
nu ir kongregacijų. Lietuviams atstova
vo kun. P. Urbaitis.
Dabar saleziečiu yra 62 vyskupai ir
keturi kardinolai.

— gegužės 14: Marijos Krikščioniu
Pagalbos šventovėj (Bom Retiro) sJe
ziečiai ir seseles atnaujina savo vienu lt
nius apžadus;

— gegužės 22: Švč. Jėzaus Širdies licė
Sausio 31 buvo atidarytas ir paskelb juj (Campos Eliseos): visos saleziečiu
šeimos padėka Švč. Marijai už visą Jos
tus šv. kunigo Jono Bosko (Don Bosco)
mirties (arba, kaip sako Pop. Jonas Pau teikiamą motinišką pagalbą saleziečiams,
seselėms, bendradarbiams ir visiems ki
lius, jo gimimo dangui) šimtmetis.
tiems, Don Bosco dvasioje pasišventuKadangi Don Bosco Bačnyčios yra va
siems dei jaunimo;
dinamas jaunimo Tėvu ir Mokytoju, tai
— rugpjūčio 27: jaunimo padėka Ma
Popiežius, šimtmečio proga, paskelbė
rijai, kad jiems davė Don Bosco kaip Tė
ypatingo Jubiliejaus Metus, įsitikinęs,
vą ir Mokytoją;susitikimas Aparecidoj;
kad jie ‘ atneš naujo gyvastingumo baž
nytiniam gyvenime".
— rugsėjo 8-10: Kongresas apie Don

O saleziečiu Aukščiausias Vyresnysis,
Atletinis klubas JUVENTUS yra, sako, kun. Egidio Viganó, pabrėžia: "Šie ma
didžiausias Brazilijos klubas (nariu skai
lonės metai kviečia jaunimą, jo auklėto-..
čiumi). Religiniai klubą aptarnauja šv.
jus ir tikrai jaunimą mylinčius susauguKazimiero parapijos kunigai, sekmadie
sius artintis prie didžiojo gyvenimo šalti
ninėm Mišiom (kuriose gali dalyvauti
nio — Kristaus ir pasinaudoti Bažnyčio
bet kas, net ir ne narys).
je glūdinčiais dvasiniais turtais".
Sv. Kazimiero parapijoj Don Bosco
šimtmetis buvo atidarytas pamaldomis

1918

São Paulo saleziečių provincijoj nu
matytos kai kurios bendro minėjimo
datos:

DON BOSCO ŠIMTMETIS

DON BOSCO IR JUVENTUS KLUBE

I

4 vai. po pietų parapijos salėj.

MALONIAI

Bosco auklybos sistemą: licėjuj Coração
de Jesus, Cajnpos Eliseos;

, — rugsėjo 24—26: Buvusiu auklėtinių
kongresas: licėjuj Corayao de Jesus;
1989 m. sausio 29: Jaunimo susibūri
mas São Paulo katedroj.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

KVIEČIA Ml

70 METU LIETUVOS

1988

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMĄ
sekmadisnį, vasario 21 d.
PROGRAMA:

VILA ZELINOJE - SESELIŲ SALĖJE

15 vai. Mišios V. Zelinos bažnyčioje

Vėliavų iškėlimas^r vainiko padėjimas prie LAISVĖS PAMINKLO
16 vai. Minėjimas ir meninė programa Seselių salėje - Rua Campos Novos, 153

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

I

