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Lietuva, kurion visi galės sugrįžti
Trys jachtos, perplaukusios Atlanto vandenyną, atgabeno iš 

Lietuvos specialų raštą, skirtą lietuvių išeivijai
MIELIEMS BROLIAMS IR 
SESĖMS AMERIKOJE
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Klaipėdos miesto tarybos 
memorandumas

kiti 
fizi-

per

niuje, daugelyje kitu imperijos 
miestu, armėnu žudymas ir areš
tai, kruvinos Tbilisio gatvės ro
do, kad kova už laisvę dar tik pra
sideda ir kad ji bus sunki.

Broliai ir sesės! Siekdami lais
vės ir demokratijos, mes pasiryžę 
kovai ir aukai, nes šventai tikime: 
sukursime tokią Lietuvą, iš kurios 
niekas niekur nebus vežamas, tre
miamas, iš kurios niekam nereikės 
bėgti. Lietuva bus tokia, į kurią 
galės sugrįžti visi po platu pasau
lį išblaškyti jos vaikai.

Musu kova bus sėkmingesnė ir 
auka mažesnė, jeigu mus supras vi
so pasaulio tautos. Todėl mes krei
piamės į Jus, broliai ir sesės, per 
Jus - į visus amerikiečius, į JAV 
senatą, į viso pasaulio lietuvius 
ir dorus kitą tautu žmones: padėki
te mums! Visas pasaulis, Suvieny
tųjų Nacijų Organizacija turi pa
reikalauti, kad nedelsiant būtų 
likviduoti stalininio socializmo 
padariniai, kad sovietų imperi
jos okupuotos šalys vėl taptų lais
vos.
Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva! 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
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ryžtasi nusikratyti 
sauvalės, sukurti pilna 
prasme demokratišką

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Klaipėdos miesto tarybos vardu:

VYTA UTAS KARČIA USKAS
DIONIZAS Y ARK ALIS 
ALGIRDAS GRUBLYS 
VYTAUTAS ŠLIOGERIS

Likimas po visą pasaulį išblaš
kė ir taip negausią lietuvių tautą. 
Mūsų protėviai, palikę samano
tas bakūžes, bėgo nuo carinės prie
spaudos ir rekrūtų, vėliau - nuo 
Rusijos kolonizatorių palikto skur
do. Tačiau daugiausia mūsų tėvy
nainių pasitraukė iš gimtinės, 
gelbėdamiesi nuo stalininių oku
pantų, nuo raudonojo teroro. Li
kę Tėvynėje buvo žudomi ri gyvi 
deginami savo sodybose, kanki
nami kalėjimuose, šimtai tūks
tančių atsidūrė Šiaurės ledjūrio 
salose ir Sibiro lageriuose, 

skurdo, badavo, kentė nuo 
nio ir dvasinio teroro.

Dabar Sovietų Sąjungoje -
tvarka: Atgimsta visos užguitos ir 
rusintos tautos. Pertvarka ypač 
sparčiais žingsniais žengia Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, kurios 
prieš penkiasdešimt metų, Hitle
riui ir Stalinui susitarus, buvo 
sovietų okupuotos. Net rusų tau
tos žmonės, ilgus dešimtmečius 
laikyti visų tautų “vyresniaisiais 
broliais” ir siuntinėti į plačiosios 
imperijos pakraščius, ima pamažu 
susiprasti, 
diktatorių 
to žodžio 
santvarką.

Tačiau dar yra gyvų stalinizmo 
ir didžiarusiško šovinizmo jėgų. 
Hitlerinis fašizmas seniai pasmerk
tas, jo žmogžudžiai - kariniai nusi
kaltėliai nuteisti arba vis dar ieš
komi, surandami ir teisiami. Stali
ninis socializmas, nuo kurio žuvo 
žymiai daugiau žmonių nei nuo fa
šizmo, ir kuris yra žymiai pavo
jingesnis, nes paremtas melu, ap
gaule ir demagogija, pasaulyje .ligi 
šiol dar nėra pilnai suprastas ir 
reikiamai pasmerktas, dar nelikvi
duoti jo grobikiški padariniai. So
vietų Sąjungoje vykdytas geno
cidas, masiški tautų žudymai ligi 
šiol švelniai vadinami “klaido
mis”, o stalininiai žudikai netei
siami.

Pertvarkos paskatintos tautos 
bando išsivaduoti. Tačiau kariuo
menės panaudojimas mitingo išvai
kymui praėjusiu metu rudenį Vil-

P. S. Memorandumui vieningai 
pritarta daugiatūkstantiniame klai
pėdiečių mitinge 1989 m. gegužės 1 
d., skirtame trijų jachtų - “Lietu
va”, “Audra” ir “Dailė” - palydoms 
į Ameriką. Jūreiviai paprašyti nu- i 
gabenti ir įteikti šį memorandumą i 
Amerikos lietuviams. Kiekvienam į 
akipažui įteikta po vieną pirmąjį ■; 
egzempliorių.

ISIR®
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Kam rupi

tam rupi ir
Lietuvos LAISVES statula buvo nuskaidrinta [ 

Niujorką., kur šviečia Amerikos Laisvės statula. 
Tas dvieju statulų_susitikimas buvo suplanuotas 
perplaukus Atlanto vandenyną trim lietuvių, drą
suoliu jachtoms.
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LIETUVOS TAUTINIO JAUNIMO 
SĄJUNGOS “JAUNOJI LIETUVA“

PROGRAMA
(Priimta per suvažiavimą Kaune 

gegužės 27 d.)
TSRS Lietuvą okupavo, o vėliau ir 

aneksavo. Lietuvos tautinio jaunimo są
junga “Jaunoji Lietuva“ laiko, kad:

Lietuvos politinė, ekonominė, nacio-, 
nalinė, kultūrinė krizė bei jos gyvento
jų dorovės nuosmukis yra tiesioginė 
1940 metais birželio 1 5-ą dieną TSRS 
įvykdytos okupacijos pasekmė. Šios kri
zės likvidavimas įmanomas tik išvedus 
TSRS okupacinę kariuomenę bei atkū
rus nepriklausomą Lietuvos Respubliką,

Lietuvių tauta neprarado ryžto tęsti 
kovą už nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimą.

Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos 
“Jaunoji Lietuva“ tikslas ir uždaviniai:

1. Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos 
“Jaunoji Lietuva“ galutinis tikslas yra 
nepriklausomos ir demokratinės Lietu
vos valstybės su sostine Vilniumi atkūri
mas istorinėse etnografinėse lietuvių tau
tos žemėse.

2. Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos 
“Jaunoji Lietuva“ uždaviniai okupuo
toje Lietuvoje:

a) siekti, kad būtų sukurta tautiška 
mokykla. Mokykloje turi būti tautiška 
sžela, tautiška dvasia, mokykla turi iš
auklėti dorus, tikinčius Dievu, mylin
čius savo Tėvynę lietuvius;

b) siekti, kad būtų nepažeidinėjamos 
žmogaus teisės;

c) siekti, kad kuo didesnė dalis lietu
vių taptų blaivininkais;

d) siekti, kad visi lietuviai, ypač vai
kai ir jaunimas, studijuotų savo krašto 
istoriją;

Atskiro numerio kaina NCz $. 0,50
( P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
Į tolimus kraštus 75 Dol.
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS NCz$. 25,00

e) siekti, kad mūsų krašte nebūtų kri
minalinių nusikaltimų;

f) siekti, kad jaunimas aktyviai daly
vautų politiniame bei kultūriniame oku
puotos Lietuvos gyvenime;

g) nuolat reikalauti iš TSRS valsty
bės, kad iš Lietuvos būtų išvesta Rusijos 
armija.

REZOLIUCIJA NR. 1
Dėl karinės tarnybos:

Nuo 1940 metų birželio 15 dienos 
Lietuva okupuota. Sutinkamai su tarp
tautinės teisės normomis šaukimas oku
puotų kraštų gyventojų į okupacinę ka
riuomenę yra neteisėtas.

REZOLIUCIJA NR. 2
Dėl kolonistų:

Kitataučių atkėlimas į okupuotą Lie
tuvą pažeidžia 1949 metais Ženevoje pa
sirašytos konvencijos 49-ą straipsnį ir su
daro realią grėsmę lietuvių tautos išliki
mui.

REZOLIUCIJA NRÍ 3
Dėl Lietuvos Respublikos teisinio statu
so:

Dauguma vyriausybių nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos. 
Toks požiūris padeda siekti nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo. Lietuvos tauti
nio jaunimo sąjunga “Jaunoji Lietuva“ 
kviečia vyriausybes, kurios ligšioiei neu 
pripažino Lietuvos TSRS de jure, nepa
keisti savo požiūrio j teisinį Lietuvos res
publikos statusą ir kviečia vyriausybes, 
kurios yra pripažinusios LTSR de jure 
pakeisti savo nuomonę.

LIETUVA TURI UŽIMT! GARBINGĄ 

VIETA LAISVU EUROPOS TAUTU 
ŠEIMOJE.

Pop. Jonas Paulius

YRA PATS REIKŠMINGIAUSIAS
TAUTOS SUBRENDIMO ŽENKLAS 

f

J. Eretas

«RUReiOĖS DÊNTWTAÍ
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Riu Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696 .. ■ ■ ■ - - : - -j ~ ■

GEDULO IR VILTIES DIENOS
Nuo birželio 11 Lietuvoje buvo gedu

lo ir vilties dienos, kuriomis pirmą kar
tą viešai ir plačiai atžymėtos nepriklau
somybės netekties ir pirmųjų masinių 
Lietuvos gyventojų trėmimų metinės. 
Vilniaus profsąjungų rūmuose buvo su
rengta konferencija “Lietuva tremtyje“ 
o istorijos ir etnografijos muziejuje bu
vo atidaryta paroda ta pačia tema - 
"Lietuva tremtyje“. Birželio tryliktąją, 
Dailės parodų rūmuose buvo atidaryta 
kita — “Tremtinių kūrybos“ paroda, vė
liau popietiniu metu. Naujoje Vilnioje, 
geležinkelio stotyje įvyko gėlių padėji
mo iškilmės. Kalnų parke buvo mitin
gas “Lietuva tremtyje“. Pagrindiniai ren
giniai Kaune buvo prie Laisvės pamink
lo. Lygiai dvyliktą, visoje Lietuvoje, 
skambant gedulo varpams, pajudėjo ei
sena į Dainų slėnį, kur tremties vagonuo
se gimusieji uždegė aukurą, po to vyko 
iškilmių meninė dalis. Vilniaus arkikate
droje bazilikoje buvo pašventinta Trem
tinių koplyčia, įvyko ką tik atstatyto 
Trijų Kryžių paminklo atidengimas ir 
pašventinimas, vakare prie arkikatedros 
buvo iškilmingos gedulinės pamaldos. 
Birželio penkioliktą buvo atžymėta Lie
tuvos nepriklausomybės netekties ge
dulo diena. Jos programa buvo praves-» 
ta Vilniaus Universiteto didžiajame kie
me.

MASKVOS MUITINĖJE 
KONFISKAVO
Maskvos aerouosto muitinėje konfis

kavo is’ Vakaru įvežamą literatūrą: 
1) balandžio mėn. j Latviją is’Toronto 
grįžtantiems 6 Latvijos liaudies fronto 
atstovams; 2) gegužės mėn j JAV iš Vil
niaus grįžtantiems skautų vadovams, jų 
tarpe kun. A. Saulaičių i. Japi buvo pa
sakyta, kad į Vakarus leidžiama išsivež
ti tiktai Maskvoje spausdintus leidinius. 
Is’ kitų respublikų negalima, nes tai anti
tarybinė propaganda. 3) iš JAV į Vilnių 
grįžtančiam Emanueliui Zingeriui, Lie
tuvos Sąjūdžio nariui, Lietuvos žydų 
kultūros draugijos pirmininkui. Gegužės 
15 d. 1989 m. 4 vai. užlaikė Maskvos 
aerouoste.
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KREIPIMASIS
Į VISUS MUSŲ IŠEIVIJOS LIETUVIUS

Lietuvoje atliekamas labai svarbus 
darbas. Speciali komisija, veikianti prie 
Lietuvos Mokslų Akademijos, renka 
duomenis apie Sibiro tremtyje, kalėji
muose ir lageriuose be kaltės atsidūru
sius Lietuvos gyventojus ir apie tuos, 
kurie tame genocido pragare mirė arba 
buvo nužudyti.

Komisija iš įvairių Lietuvos vietų jau 
gavo dešimtis tūkstančių laiškų, kurių 
visuma tiesiog stulbina savo unikalumu. 
Pavieniai laiškai gaunami ir iš Amerikos 
bei Kanados. Visa tai yra neįkainuoja
mas turtas Lietuvos okupacijos istorijai 
ir mūsų tautos kankinių atminimo įam
žinimui.

Renkami duomenys ir apie tų nusi
kaltimų vykdytojus. Sudarytoji vyriau
sybinė komisija tiems nusikaltimams 
tirti jau iškėlė eilę baudžiamųjų bylų.

Ar mes galime pasilikti abejingi tokia
me svarbiame, reikale? Išeivijoje nėra 
nei vieno lietuvio, kuris savo turimomis 
žiniomis negalėtų praturtinti šį mūsų 
tautos tragiškos lemties archyvą. Paga
liau, padaryti įrašą į tuos Lietuvos isto
rijos puslapius yra kiekvieno mūsų parei
ga, nes ten "liaudies priešais" buvo lai
komi ir tie, kurių gimines ir draugus ka
ro sūkuriai nubloškė į Vakarus.

Visi kviečiami susikaupti ir atsakyti 
j sekančius anketos klausimus apie jums 
žinomas okupacijos ir teroro aukas:

1. Pavardė, vardas, tėvo vardas.
2. Gimimo metai ir vieta.
3. Socialinė padėtis iki trėmimo,

arešto.
4. Iš kur ištremtas? Kur suimtas?
5. Kada ištremtas, suimtas?
6. Ištrėmimo, įkalinimo vietos.
7. Ar palaikė ryšius su Lietuva?
8. Kada į Lietuvą sugrįžo ir iš kur?
9. Ar buvo trugdymų sugrįžimui,

darbo ir buto gavimui?
10. Mirimo data ir vieta.
11. Jeigu reabilituotas, tai kada?
12. Kitos žinios, kurias norėtumėte

pateikti.
Anketiniai duomenys kiekvienam as

meniui užpildomi atskirai. Nurodykite 
ir savo adresą.

Laiškus su atsakymais j šios anketos 
klausimus siųskite sekančiais adresais:

Dr. Mečys Laurinkus
MA Sociologijos ir Teisės Institutas 
232600 VILNIUS, Mičiurino gt.1/46 
LTSR Lietuva - LITUÂNIA

'• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai Veikia

MOŠŲ LIETUVA

Kryžių kalne Vilniuje naujai atstatyti ir pašventinti kryžiai
Nuotr. V. Paulionio

Dr. V. Skuodis
Lithuanian Ressearch and Studies 
Center
56th Street and Claremont Ave.
Chicago, ILL. 60636
U. S. A. - E. U. A.
Siųsdami laiškus į Lietuvą, jų kopija? 

atsiųskite ir į Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centrą.

Šiame svarbiame reikale kviečiami pa
rodyti pavyzdį Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės bei jos kraštų valdybos ir 
įvairios kitos išeivijos lietuvių organiza
cijos.

Vytautas Skuodis 
LTSC mokslinis bendradarbis

DARBAI TRIJŲ KRYŽIŲ KALNE
Trijų Kryžių kalne pradėti pagrindi-. 

niai paminklo atstatymo darbai. | pa- 
ruožtas kryžių formas buvo pilam.-s be
tono skiedinys.

Darbas Trijų Kryžių kalne pradėtas 
prieš du mėnesius. Henriko Silgalio pa 
ruoštą rekonstrukcijos projektą įgyven
dina Antano Juozaičio dvylikos šiaulie
čių brigada. Pastaruoju metu jiems pade
da prie paminklo atstetymo norintys 
prisidėti Vilniaus gyventojai. Darbams 
jau sunaudota apie 30 tonų betono skie
dinio, 100 kubinių metrų medienos, iš
leista beveik 100.000 rublių. Apmokėta 
atstatymo darbus ketina LDT Viiniaus 
Miesto Vykdomasis komitetas. Manoma 
kad Trijų Kryžių rekonstruktavimo ir 
aplinkos tvarkymo darbai bus baigti iki 
50-jų Ribbentropo-Molotovo sutarties 
pasirašymo metinių.
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VEIKLI NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SĄJUNGA

Vilniaus Kalnų parke įvyko Lietuvos 
lepriklausomybės Sąjungos surengtas , 
mitingas, skirtas Lietuvos okupacijos 
.eturiasdešimt devintosiom metinėm 
laminėti. Mitingui buvo gautas miesto 
arybos leidimas. Neseniai įsisteigusi Lie- 
uvos nepriklausomybės Sąjunga jungia 
.i etų vos Demokratų partiją, Kriksčio- 
lių demokratų partiją, Laisvės Lygą, 
autinio jaunimo sąjungą "Jaunoji Lie- 
uva", Lietuvos Helsinkio grupę ir poli- 
inių kalinių gelbėjimo komitetą. Lietu- 
'os Nepriklausomybės sąjungos tikslus 
lusako pats jos pavadinimas. Jau pirma- 
ame savo pareiškime sąjunga pažymėjo, 
;ad ji sieks vienyti ir organizuoti visas 
ietuvių jėgas, kovojančias už nepriklau- 
omos Lietuvos valstybės atkūrimą ir 
Vibbentropo-Molotovo pakto pagrindu 
vykdytos okupacijos ir aneksijos bei 
autinio genocido padarinių likvidavimo.

\1AUJA VOKIEČIU - SOVIETŲ 
SUTARTIS

Kaip praneša užsienio spaudos agentu
os, praėjus lygiai penkiasdešimčiai me
ti nuo hitlerinės Vokietijos ir Šta.ininės 
Rusijos pakto pasirašymo, šiandien Bo
toje buvo pasirašyta nauja draugystės 
utartis, šj kartą tarp Federacinės Vokie- 
ijos ir Gorbačiovo vadovaujamos Sovie- 
ų Sąjungos. Dokumento įžangoje pažy
mima, kad susitarimas nėra nukreiptas 
brieš jokią kitą valstybę, toliau pareiškia
ma, kad abi pasirašiusios šalys yra pasiry- 
rusios drauge kurti "bendruosius Euro
pos namus", kuriuose būtų gerbiamos 
'mogaus teisės ir tautų teisė į laisvą apsi- 
;prendimą. Tačiau, Associated Press ko- 
espondentuí paklausus Gorbačiovą, ar 
Bonnoje pasirašytuoju susitarimu bus 
įlekiama išspręsti taip pat ir tuos terito- 
inius klausimus, kaip, pavyzdžiui, Pa
baltijo kraštų įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
curiuos sukėlė Molotovo ir Ribbentro- 
bo paktus, sovietų kompartijos lyderis 
Jtsakė nemanąs, kad yra tikslinga sugrįž
ai prie taip tolimos istorijos tarpsnio.

Ištvermingą, nuolatinę ML ekspedicijos vedėją •
VERONIKĄ DIMSlENĘ, 

gimtadiemo proga
sveikina ir jai linki gausios Dievo palaimos

ML redakcija, administracija ir visi 
ML bendradarbiai

ka žemyn..., o ten tik tamsus miškas... 
ir svetima vokiečių žemė...

Liepos 1 8 dienos rytą vokiečių radi
jas praneša baisią tiesą: "Oranžinės spal
vos lėktuvas "Lituanica", pakilęs Niujor
ke ir perskridęs Atlantą, dėl neišaiškintų 
priežasčių liepos 17 d. naktį nukrito 
Soldino miške. Abudu lakūnai — kpt. 
Stepas Darius ir Stasys Girėnas yra žu
vę”... Tai buvo paskutinės žinios apie 
didvyrišką dviejų Amerikos lakūnų žygį. 
Viso pasaulio radijo stotys kartojo šią 
žinią.

Jau toks mūsų tautos likimas, kad 
mes savo didvyrius galime pagerbti tik 
jiems mirus. Ne džiaugsmingos ovacijos, 
bet juodos vėliavos sutiko vokiečių ori
nio susisiekimo bendrovės lėktuvą, ku-« 
ris atvežė didvyrių lakūnų kūnus į tėvų 
žemę. Ne tokio sutikimo jie tikėjosi, ne 
tokio vylėslir visa Lietuva, visi Amerikos 
lietuviai.

Savo svajotą žygį Darius ir Girėnas 
įvykdė herojiškai ir taip arti mielos savo 
tėviškės žuvo tragiškai. Kaip žmonės, 
jie parodė didelį veiklumą, ištvermę, ryž
tą, drąsą ir lietuviškos sielos taurumą.

Šiandien šie didvyriai stovi šalia kitų 
garsiųjų Atlanto nugalėtojų. Jie paguldė 
savo galvas Lietuvos garbei. Jie žinojo, 
kad kelionė bus sunki ir mirtis gali juos 
pasitikti kiekviename žingsnyje. Jų žy
gis ir testamentas liks amžinas kiekvieno 
lietuvio širdyje.

DARIUS IR GIRĖNAS

Vakar juokas mus kuteno 
Linksma veido šypsena. 
Šiandien skamba 
liūdnos dainos, 
Verkia motina sena.

Vokietijoj ties Berlynu 
Stovi piktas vokiety s. 
Jisai žiuri, ka atskrenda 
/ Lietuvą orlaivis.

Už Atlanto vandenyno, 
Prie tėvynės mylimos, 
Žuvo Darius ir Girėnas 
Skauda širdį mus tautos.

Nugalėję Okeaną, 
Visus oro spaudimus, 
Vokietijoj ties Soldinu 
Susirado sau kapus.

Šimtametės miško pušys 
Ošia, šlama paslapčia, 
Klausinėje viena kitą 
Kas užmigo amžiams čia.

Verkė tėvas Nemunėlis, 
Verkė Neris, Dauguva, 
Ir Šešupė ir Dubysa, 
Verkė visa Lietuva.

Susirinką minių minios 
Laukė parskrendant arų: 
Nusileidę ties pat Kaunu 
Ir iškėlė du grabu.

TĖVYNĖS MEILĖS PAVYZDYS

Didvyrių lakūnų vardai yra gyvi ir bus 
amžinai kiekvieno lietuvio atmintyje 
kaip gilus Tėvynės meilės pavyzdys. 0 
Puntuko akmenyje, iškalti lakūnų atvaiz
dai, amžiais bylos ateinančioms kartoms 
apie tėvynės meilę ir pasiaukojimą.

Vyturys

ILA CAIÇARA LTD A.
AV. PRES. KENNEDY, 19.000 

VILA CAIÇARA-PRAIA GRANDE

Audringi debesys, mėtydami galingus 
ugnies žaibus Vakaruose, slinko Lietu
vos pusėn ir, tarsi tamsaus gedulo šydas, 
drumstė laukiančių žmonių nuotaiką.

Kas tai... "LITUANICA" neklauso 
Dariaus vairuojančios rankos... Ji smun-

..............................................................

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

RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO S
j Rua SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333 |
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Maldos diena už Lietuvą
Kl. Griauzdė

VYŠNIOS ŽYDI

São Paulo arkivyskupijoj
São Paulo arkivyskupija ligi šių metų 

pradžios buvo katalikų pasauly didžiau
sia su kardinolu, 9 vyskupais-augzilia- 
’dis, 368 parapijom ir 1 5 milijonų gyven-' 
tojų. Kovo mėnesį Popiežius ją padalino 
i 5 vyskupijas, skirtingais vardais ir su 
atskirais vyskupais. Centrinė vyskupija 
liko kardinolui, su São Paulo arkivysku
pijos vardu.

São Paulo arkivyskupija DIENĄ MAL
DOS UŽ LIETUVĄ nusprendė švęsti 
birželio 11 dieną. Pamaldas katedroj 
pravedė pats arkivyskupas, kard. Dom 
Pdulo Evaristo Arns. Koncelebravo kun. 
Pr Gavėnas su kitais kunigais, tarp ku
rių lietuvių, lenkų, kiniečių, vietinių bra
zilų atstovai. Dalyvavo latvių pastorius 
dr Mekšs. Altorių supo Lietuvos, Kini
jos, Lenkijos, Ukrainos vėliavos. Tikin
čiųjų maldoj, kurią pravedė lietuvių kil
mės rašytojas Henrikas Lošinskas Alves 
n ukrainiečiu kolonijos vadovas prof. 
Bohdan Bilynskyi, buvo priminti lietu
viai, latviai, estai, ukrainiečiai, georgie- 
čiai, armėnai, lenkai, slovakai, kiniečiai 
"ir kiti, kurie trokšta religinės ir politi
nės laisvės".

Kardinolas, pradėdamas Mišias ir per 
homiliją, priminė lietuvių tautos kančias 
ir ištvermę, ir pabrėžė, kad religinė lais
vė yra pagrindas politinės laisvės, kultu-

ros ir socialinio sugyvenimo.
Lietuvių choras palydėjo Mišias gies

mėm Pulkim ant kelių, O Kristau pasau
lio Valdove, O Visagali, užbaigdamas šu- 

? kiu j Šiluvos Mariją: Nenuženk nuo ak
mens.

Nors lijo kiaurą dieną ir pamaldos bu
vo 18 vai., katedra prisipildė žmonėm
— buvo lietuvių, įvairių kitų kolonijų, 
vietinių. Pamaldose dalyvavo brazilų fe
deralinis deputatas Cunha Bueno (kuris, 
vėliau, pasižadėjo: Brazilijoj — sostinėj
— esu ir dėl jūsų), rusų (? ) kilmės poetė 
Olga Savary, rumunų poetas Alexandre 
Silistreanu, ir kitų.

Prieš atsisveikindamas su altorium kar
dinolas visai bažnyčiai pristatė musų kun. 
Feliksą Jakubauską, minintį 50 metų ku
nigystės jubiliejų, ir svečią iš Lietuvos, 
Kauno seminarijos profesorių kun. Joną 
Ivanauską.

Visiems pamaldų dalyviams — o taip 
pat žurnalistams bei radijo koresponden
tams — jaunimas padalino lankstinuką 
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ, su in
formacija ir malda, kuri baigiama šiais 
žodžiais: "Aparecidos Dievo Motina, ati
trauk nuo lietuvių ir kitų kraštų, kur lais
vė savo tikėjimui išpažinti yra varžoma, 
šią karčią persekiojimo taurę ir pagreitink 
išsilaisvinimo valandą".

Pranas Gavėnas

Taip baltai baltai.
Skanų kvapą net už rpylių 
Paskleidė žiedai.

Vėjas vakarų i rvtus 
Gainioja žiedus. 
Nuneša i Vilniaus žeme 
Pas tėvų kapus.

Vilniaus žemėj taip p.i > 
Vyšnios pakelės.
Balti žiedai kraštui kalba

Pasikelt reikės’

2 kartus

d '•

Kai atsisuka čion vėlas
Atneša garsus
Su pakvipusiomis vyšnioms.
Kad dar z.vgis bus’ - k,ir’ s

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

MALDOS DIENA KURITYBOJ
Deus salvei L i tu a n i a n
Nepaprastai prielankus lietuviams ir 

Lietuvai Kuritybos (Paranos valstijos)

arkivyskupas,Dom Pedro Fedalto. Jis 
ne tik katedroj praveda Maldos Dieną 
už Lietuvą, o ir informuoja apie Lietu
vą per penkis Kuritybos laikraščius ir 
kalbėdamas per radiją.

Ir šiemet, birželio 9, rašo:

Curitiba, 09 de junho de 1989.
r

PEDRO FEDALTO
«SPG METROPOLITANO 

CURITIBA

alegria
Com minhas saudações fraternais, tenho a 

acusar recebido o material sobre a Lituânia.
ricas’

comunicações.
' Padre Francismo, como sempre, fiz

Mais uma vez, Padre Francisco, quero oon 
fessar-me agradecido ao Senhor, por tudo. Principalnente našta ’ 
oportunidade de fazer mais um Artigo sobre Lituânia. Faço com mui 

Com fraternas saudações.
to amor.

M I E R I N I S FONDAS
1985 metų rugpjūčio 25 die

ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIM1RIAN0. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas - Cr. 1.000,000.

Fondo tikslas — KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, ben irai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalą sudaro laisvas 
tautiečių bei kiti taučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
tik kapitalo uždarbis galės būti 
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.

Fondo administra
vimą s — KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija 
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per; 
leistas panašiais tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS (RAŠYDAMI JUOŠ 

( KK FONDĄ.
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PRIE LIETUVIŠKO KRYŽIAUS
APARÊCIDOJ \

Prieš porą savaičių kelios lietuvių šei
mos iš São Paulo buvo nuvykusios j

Tai vis prisiminimas musų dar vargs- Teatro 
tančios Tėvynės.

Taigi, žmonių minios iš daugelio Bra
zilijos vietovių pamatė (gal pirmą kartą; 
musų lietuvišką kryžių, prie jo priėjo, 
prie jo meldėsi, ir gal šj tą išgirdo apie 
Lietuvą. 0 jei butų gavą ir kokį lapių ką 
su nors trumpa informacija apie Lietu
vą.1 Tai kad ir dideliais pinigais nenuper
kama reklama, propagandai

Tad ar nereikėtų kad ir nedidelių lape- j*’ 
lių, lankstinukų su nors keliais žodžiais 
apie Lietuvą, galimai su mažu žemėlapiu
ku — ir dosniai dalinti?

Taigi, ar kiekviena musų organizacija 
negalėtų paruošti ir išleisti koki propa
gandini lapių ką, kaip kad stengėsi MŪ
SŲ LIETUVA paruošti ir išleisti, kaip, 
pavyzdžiui, portugališkai:

Uma Igreja algemada
Lituânia -- um País crucificado
O Papa reza pela Lituânia
São Casimiro
Lituânia católica e mártir
Oração do Jubileu
São Casimiro, Patrono da Lituânia
Dia de Oração pela Lituânia
Feliz eterno Natal...

Aparecidą — pasimelsti ir padėkoti Die- ir lietuviškai:

'j»

W

Fran Bogdzevicius e Mica Borges contracenam e1
vo Motinai už gautas malones.

Kaip žinome, Aparecidos bazilika 
yra didžiausia Marijos šventovė ne tik 
Brazilijoj, o ir visam pasauly. Tą dieną 
ten buvo "Encontro Nacional da Legião 
de Maria -- Tautinis Marijos Legiono 
narių susitikimas". Todėl buvo maldi-

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas 
Mergelės Marijos litanija 
Liurdo Marijos giesmė 
Mišios (bendras tekstas, 
Kovo 4: Sv. Kazimieras
Istorinė Lietuvos krikšto litanija...

PIRMĄ KARTĄ GIRDŽIU
Eduardo Z. Jakštys, Marilia, SP. 

siunčia iškarpą iš FOLHA DE S. PAU
LO 4.7.89 (su nuotrauka) ir rašo: "Pir
mą kartą girdžiu apie šitą žmogų su lie
tuviška pavarde". Gal kas daugiau apie

ninku iš visų Brazilijos kampų ir užkam-
pių. Šventorius — pilnas autobusų: iš 
São Paulo, Belo Horizonte, Brasilųos, 
Bahios... Pilna ir bazilika maldininkų, 
susikaupusių žmonių. Kas ypač stebino 
musų tautiečius, tai toks neregėtas ir 
netikėtas tų maldininkų susitelkimas 
prie musų lietuviško kryžiaus, pastaty
to kaip tik prie bazilikos centrinių du
rų. Eilės žmonių grūdosi prie kryžiaus, 
kad net mūsiškiams buvo sunku prieiti. 
Vieni klūpojo, kiti siekė nors pirštų ga
lais paliesti kryžių ar nors tvorelę, kiti 
nulenkę galvas meldėsi prie lentelės su 
užrašu, kad tai priminimas tūkstančių 
katalikų lietuvių, kuriuos bedieviai ko
munistai nužudė... Tikrai jaudino toks 
vaizdas.

RUMUNAS IŠ ESPIRITO SANTO
RAŠO APIE LIETUVĄ
Jo prisistatymas ir eilėraštis skirtas 

Lietuvai: ML em português.
JAUNAS ARMĖNAS DOMISI 
LIETUVA

Ir jo laiškas bei prašymas daugiau in
formacijų apie Lietuvą: ML em portu
guês.

Tai vis ML em português vaisiai.
Kas jam pateiks norimų žinių? Ar 

neatsiras kas nors iš mūsų jaunimo?!

jį girdėjo ir žino?

NERVUS RUSHINIA- 
NUS - Criação e 
interpretação: Fran 
Bogdzevicius e Mico 
Borges. Aliando a 
mímica aos demais 
elementos performáti- 
cos, são apresentadas 
diversas esquetes iro
nizando o ritmo neu
rótico do homem ur
bano, a partir de dois 
executivos que não 
conseguem desligar 
suas vidas do forma

SOC NACIONAL DÊ 
AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.

RUA JOÃO PESSOA, 261 
SANTOS TEL: 35-3721 

lesQsmarasBsamBmBQtwsrasEBnaBBHmaamEnnaM

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

Bom RetiroRua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

esquemática o que es
tão acostumados Ate 
dia 30.
Rose Bom Bom

Em cartaz
FICA COMIGO ESTA 
NOITE - Texto e dire
ção: Flávio de Souza. 
Com Carlos Moreno e 
Marisa Orth. Comédia 
dramática vivida por 
uma mulher e seu 
marido, morto. Após a 
retirado dos visitantes 
do velório, o morte 
desperta e começa en
tão um processo de 
questionamento e re
avaliação de seu rela
cionamento com a mu
lher, a partir da rotina 
do seu casamento.
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PAREMTI BRAZILUOS 
F O N 9 Ą

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS -- TI K UŽDARBIS,
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

AUKOK IR TAPK FONDO NARIU.
AUKAS SIUSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO 

BRASILEIRA" VARDU.
RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124 - "BLF"

BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Fondas gavo pirmą rėmėjo auką iš 

Rio de Janeiro, Antanas Gaulia paauko
jo Fondui NCz$ 200,00 (arba$ 140,00), 
už ką dėkojame.

Fondui butų reikalingi atstovai, ku
rie galėtų prisidėti prie rinkimo vajaus 
ir kontaktuoti lietuvius dėl aukų. Kas 
galėtų kiek nors prie to prisidėti, prašau 
skambinti G. Bačeliui Tel. 256-7,867.

Iki dabar daugiausia pinigų surinkę 
atstovai yra šie (doleriais):
Kun. A. Saulaitis (USA) - - $ 840,00 
G. Bačelis -- $ 800,00
J. Tatarūnas -- $621,00

Fondo bendras stovis šiandien yra 
NCz$. 4.894,00.

Iš Amerikos aukojo šie tautiečiai (do?t 
leriais), kuriems dėkojame Fondo vardu: 
Robertas ir Ona Čepele, Palios Hills, IL.

Us$. 10,00
Vytautas Žmuidzinas, Rochester, NY < 

10,00

FONDAS IR LIETUVOS MEILĖ

"Tėviškės Žiburiuose" (16/5/89) til
po straipsnis užvardintas "Mylėjo Lietu
vą ir Jos Niekad Nepamiršo". Tai apra
šymas mirusių Vaclovo ir Julijos Skrebu- 
tėnų, kurie per dukterį Virginiją paliko 
100.000,00 dolerių Kanados Lietuvių 
Fondui, stipendijų tikslams.

Neatrodo, kad jie buvo kokie milijo
nieriai. Skrebutėnas, sako laikraštis, at
važiavęs j Kanadą sunkiai dirbo miškuo
se, kasyklose ir vėliau geležinkelio drib- 
tuvėse. Be to, paliko aukų tai pat įvai
rioms lietuviškoms organizacijoms, laik
raščiui, skautams, parapijoms ir 1.1.

Štai gestas vertas visų mūsų pagarbos, 
pripažinimo ir sektinas kaip labai gražus 
pavyzdys. Tai gražiausias paminklas ku
rį Skrebutėnai patys sau pasistatė. Be 
jokių atliekamų žodžių matome, kad 
tai buvo lietuviai patrijotai ir tikrai my
lėjo Lietuvą.

Pereinant j mūsų vietinę situaciją ir 
pažiūrėjus į "Brazilijos Lietuvių Fondą", 
matome kad čionyks’čioj kolonijoj dar 
trūksta tam tikro susipratimo dėl lietu
viškų reikalų ir, tiesą pasakius, tur būt

G. Vaičaitytė, Lemont, IL 20,00
Angelė ir Jonas Jadviršiai, Chicago, i L.

50,00
Dr. Vytautas ir Albina Gaveliai, Collins

ville, IL 25,00
Felix ir Maria Kriščiūnas, O'Fallon IL

25,00
Antanas ir Viktorija Valavičiai,

Chicago 50,00
Stasys ir Irena Ilgūnai, Rochester

10,00
Gabrielius ir Mikalina Vidmantai,

Rochester 5,00
Dr. Vladas ir Marcelė Lelis,

Rochester 5,00
Petras Matiukas, Rochester, NY 5,00
Juozas Jurkus, Webster, NY 10,00 
Antanas ir Valė Burkūnai, Webster

10,00
Raimundas Kiršteinas, Rochester

5,00
Ina Gvildienė, Staten Island, NY

5,00
Valerijonas Vitkus, Rochester 5,00
Petras Plienaitis, Fairmont City, IL

50,00

noro aukoti arba duoti pinigų.
Mūsų Fondas buvo įsteigtas prieš me

tus laiko, ypatingai Jono Tatarūno pa
stangomis ir Bendruomenės Tarybos pa
tvirtinimu, bet neskaitant keletos dos
nesnių rėmėjų, turi palyginant mažą pa
ramą. Kaip kitaip galime paaiškinti, 
kad turime vien iš USA 70 lietuvių au
kotojų, o iš Brazilijos tik 50? O juk 
Fondas Brazilijos, o ne Amerikos. Iš 
bendros Fondo sumos šiandien turime 
80°/o aukų atėjusių iš USA ir Kanados 
ir tik 20°/o sutelktų čia pas mus.

Koks skirtumas tarp mūsų galvosenos 
ir Amerikos lietuvių. O problema atrodo 
yra galvosenos, o ne piniginė ar ekono
miška. Kaip kitaip suprasti pasiturinčius 
vietinius lietuvius, aukojusius po NCz$. 
5,00 ar panašiai ir nenorinčių padidinti 
savo įnašą su argumentu, kad jie jau pa
darė savo auką, arba klausdami ką jie 
gaus už tai atgal? Koks skirtumas tarp 
Skrebutėno ir Jono Braziliečio. Skrebu
tėnai aukodami $ 100.000,00 tur būt 
niekuomet nepagalvojo ką jie už tai 
gaus.

Visuomet girdime, kad Brazilijoj 

nieks neturi pinigų; ir kas gali aukoti 
tai tik Amerikos lietuviai, kurie be to 
turi užmokėti keliones musų jaunimui, 
duoti stipendijas ir panašiai. Niekas ne
ginčija, kad mūsų gyvenimo lygis yra že
mesnis negu Amerikos, bet niekas ir ne
laukia, kad mūsų aukos būtų tokios 
kaip Amerikoj. Mūsų Fondo nario jna 
šas yra tik US$ 25,00 (šiandien NCzS 
35,00), o Amerikos ar Kanados Fondų 
US$ 100,00.

Manau, kad galiu lengvai įrodyti, kad,- 
turime čia nemažai lietuvių, kurie irgi 
galėtų gana lengvai paaukoti $100,00 
(arba NCz$. 140,00) ir kad neesame 
čia tokie jau aps ku rdę. Kiek lietuvių 
jau važiavo su ekskursijomis į Lietuvą? 
Berods jau turėjome organizuotas eks 
kursi jas ar ne laike 3 metų ir net po dvi1 
j metus. Taigi važiavo tikriausiai apie 
200/250 lietuvių į Lietuvę ir kiekvienas 
išleido bent po US$ 3.000,00 ar d3”- 
giau. Ar visi ir kiekvienas iš jų neturėt?] 
galimybės prisidėti prie Fondo bent sr 
$ 100,00? Tai ot ir būtų jau 250 nai i-ų, 
o ne desėtkas ar du, kuriuos turime da 
bar.

Gal būt iš didelės dalies problema 
yra apsileidimas ar užmiršimas, bet turi
me suprasti, kad aukodami lietuviškiems 
reikalams bent bandysime padėti Lietu“ 
vai, kuri pagalbos reikalinga. Neužmirš- 
kim, kad Lietuvoj tautiečiai aukoja 
daug, daug daugiau, nes rizikuoja daž
nai savo darbo vietas, laisvę ir_net savo 
visą gyvenimą. Tad bandykime būti 
Skrebutėnais, kad ir daug mažesniame 
mastelyje.

G. B.

KAIP NUMESTI SVORI
Pirmiausia reikia daug valgyti. Daug 

valgydamas, dar labiau nutuksi. Aptu
kęs aptingsi, Aptingęs nedirbsi. Tingi
niaudamas neteksi darbo. Netekęs dar 
bo, neturėsi iš ko vaigyti. Nevalgyda
mas numesi svorį.

REIKIA PASIRODYTI
Vieną rytą į miestą automobiliu va

žiavo vyras su žmona. Oras buvo karšta? 
o mašinos langai uždaryti.

-- Brangute, būk gera praverki langą
— Na čia dabar. Ar nori, kad pro salį 

važiuojantieji pamanytų, jog mes nėtun- 
me viduj oro vėsintuvo?

Jau tada esi senas, kai vienu pasilenk 
mu nori paimti du daiktus.

KOKIA NAUDA LIETUVYBEI
Kokia nauda mūsų vargšei Lietuvėlei 

ir mielam jaunimui iš tokio lietuvio, kai 
myne, kuris apsiašar* ujusiu veidu, po st? 
lu gulėdamas, traukia "Lietuve, brangi
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mūsų' žibios.
BRAZILIJOS LIETUVIU 

BENDRUOMENĖJE
Bendruomenės valdyba praneša, kad 

nuolatiniai valdybos posėdžiai vyks 
kiekvieno mėnesio kas antrą penktadie
nį (toda segunda 6a. feira do mês/, 20 
vai. BLB būstinėje Rua Juventus, 28. 
Taigi sekantis posėdis bus liepos mėn.

»£»

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

SVYTRIUS GOTOETAS
São Paule lankymosi proga: 

Mielam svečiui iš JAV nuoširdžiai dėkojame
ML redakcija ir administracija

MŪSŲ LIETUVA NR. 28 (2113) 1989.VII.T3

14 d. Prašome dalyvauti visus valdybos 
narius ir kviečiame dalyvauti norinčius 
tarybos narius ir Jaunimo Sąjungos da
lyvius.

DAR PARODOS REIKALU
Praeitame numeryje "Mūsų Lietuva", 

mano straipsnyje "Parodą aplankius", 
nepaminėta dar viena, pati ankstybesnė 
paroda, kurią susuose Menininkų Klu-' 
bas, kurio pirmininkas, tuo metu, buvo 
p. Kazys Ambrozevičius. Ši paroda buvp 
globojama Lietuvos Konsulato São Pau- 
lyje.

Paroda įvyko Prestes Maia Galerijoje, 
1952 m. ir tąsėsi nuo 17 iki 31 d. kovo 
mėn.

Kitos, vėlybesnės parodos jau buvo 
ruošiamos pavienių asmenų iniciatyva, 
beveik visuomet kartu su Baltijos kolo
nijomis, Latvija ir Estija.

Kapit. J. Čiuvinskas

ML REDAKTORIUS RAŠO
Kun. Petras Rukšys 2 8. V L rašo iš 

Kanados:
Jau praėjo 10 dienų kai esu Toronte...
Šiandien atėjo ML ir pakietėlis...
Buvau susitikęs su Kanados LB-nės 

švietimo komisijos pirmininku. Žadėjo 
parūpinti Rinktino Lietuvių Kalbos kur
są ir naują žodyną.

Savaitgaly buvau vasarnamy, bet ne
buvo galima išeiti iš namų dėl uodų. Pir
madienį važiuosiu pas Juozą ir paskui į 
Čikagą ir Klevelandą.

Šiaip visi sveiki. Ir aš visus širdingai 
sveikinu ir prisimenu. Namiškiai taip 
pat sveikina Jus ir kun. Urbaitį.

GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI 
MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ,

ŠIŲ METŲ LIEPOS 30 DIENĄ
Sv. Kazimiero parapija (Moóca) su 

Šv. Juozapo Vyrų Brolija (V. Zelina) 
ruošia
SVENTKELIONE I

APARECIDA
tikslu

— padėkoti Svč. Dievo Motinai už 
lietuvių tautos pavyzdingą ištikimybę 
Dievui ir Bažnyčiai bei už sveikintinus 
pasikeitimus Lietuvoj

- išreikšti padėką Brazilijos Episko
patui už "Dieną Maldos už Lietuvą", 
paskelbtą CNBB (Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos) Liturginiam kalendoriuj,

ir atšvęstą daugely Brazilijos parapijų
- prašyti ypatingos Marijos globos

, ir didesnės Aukščiausiojo pagalbos lietu 
vių tautai atgauti taikiu būdu pilną tau
tinę ir krikščioniškąJaisvę.

Norintieji dalyvauti yra prašomi 
susisiekti
(Zelinoj): A. Rudys,telef. 216.7880

Da. Ana, telef. 63.„5S7.5
(Mokoj): klebonija. 273.0338

M I S I O S
Mirus JORGE GARSKAI, 7-tos dienos '' — - — - - ■ _ ___ _

Misios uz Velionio vėlę bus atlaikytos Ze- 
linos bažnyčioje sj penktadienį, liepos 14 
dieną, 19:30 valandą.

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

UMNĖLIUS
v E L i a v Elės 

Sv. KAZIMIERO PARAPIJOJ

tai išrašyti čekį Francisco Gavėnas ar 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti papras
tu paštu.
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