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Amerikiečiai gina 193® m.
vokiečių-sovietų protokolų autentiškumą 

.1

Skelbiama visa dokumentų istorija

Washingtonas. — Federalinio 
archyvo atstovai pasakė, jog 
negali būti jokių abejonių apie 
1939 m. Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos sutarčių autentiškumą 
Baltijos valstybes prijungiant 
prie Sovietų Sąjungos, nežiū
rint, kad originalai ir nebūtų 
rasti, • kaip kad sakoma, kad * 
buvo nacių sunaikinti.

Archyvarai sako, kad 
dokumentai Vokietijoje buvo 
surasti 1945 m. ir padaryti 
mikrofilmai. Tautiniame archy
ve juos galima pamatyti. New 
York Times, kaip ir Vokietijos 
Užsienio ministerija, primena 
Gorbačiovo praėjusį ketvir
tadienį deputatų sesijoje 
pasakytą teigimą, kad originalų 

- nėra. Sudaryta Kremliuje 
•komisija nustatyti, ar Pabalti
jo valstybės savanoriškai 
įsijungė į Sovietų Sąjungą, ar 
buvo jėga įjungtos pagal 
minėtus susitarimus tarp nacių 
ir sovietų. Washingtone ar- 
chyvistai sako, jog Gorbačiovas 
yra klaidingas, kai jis sako, kad 
mikrofilmai yra sufabrikuoti.

Pasidalinimas
New York Times birž. 5 d. 

laidoje primena, jog ta sutartis 
padalino Rytų Europą į 
„interesų sferas**. "'PIrfrrasis 
susitarimas, kaip slaptas pro
tokolas, pasirašytas 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., arba aneksija, 
yra prie nepuolimo pakto, pasi
rašyto tą pačią dieną tarp nacių 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Tas protokolas priskiria 
Latviją ir Estiją į Sovietų sferą, 
o Lietuvą į Vokietijos sferą.

Antrasis protokolas, pasirašy
tas tų pačių metų rugsėjo 28 d.,

Šį žemėlapį prideda pasaulio žinių 
agentūros, iškeldamos 1939 m. 
sutarčių autentiškumą.

kai Hitleris buvo užpuolęs 
Lenkiją, perveda Lietuvą į 
Sovietų sferą. Trys Baltijos 
valstybės formaliai buvo pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos 
1940 m. vasarą.

Didžioji paslaptis
Tautinio archyvo Washing

tone viršininkas Robert Wolfe 
pranešė, kad Ribbentropas 
įsakė sunaikinti originalius 
dokumentus. Bet tas žmogus, 
kuriam buvo pavesta juos sunai
kinti — Carl von Loesch padarė 
mikrofilmą. Po to jis juos pa
slėpė, užkasė. Visa tai jis papa
sakojo britų pulkininkui Robert 
C. Thomsonui, kuris vadovavo 
britų karininkams Vokietijoje 
1945 m. Herr von Loesch, kuris 
buvo vienas iš Hitlerio pati
kėtinių, parodė tam britų 
pulkininkui, kur tie mikro
filmai yra paslėptu „kaip 
didžiausią paslaptį nacių 
užsienio politikoje”.

Kartu su amerikiečiu karinin
ku jie iškasė tą metalinę dėžę, 
kurioje buvo mikrofilmai, 1945 

m. gegužės 14 d. Tiuringijoje, 
netoli Miulhauseno, kuris 
dabar priklauso Rytų Vokie
tijai. Vokiečių mikrofilmas buvo 
nuvežtas į Angliją, kur 1945 m. 
buvo padarytos fotografijos. Iš jų 
buvo padaryti nauji mikrofil
mai. Sovietai nelaiko jų auten
tiškais, sakydami, jog nežino
ma, kur yra originalas, o kur 
fabrikatas.

Autentiškumu neabejojama
Bet Marylando universiteto 

istorijos profesorius George 
Kent sako, kad filmų autentiš
kumu negalima abejoti, nes 
neįmanoma sufabrikuoti visą 
ilgą filmą, kadangi tada buvo 
fotografuoti ir kiti nacių doku
mentai ir visas rutulys yra tei
singas. Vokiečių filmą britai- 
Vokietijai sugrąžino 1950 m. 
Hans j Klein, Vokietijos Inform, 
ministerijos atstovas, pasakė, 
kad kancleris Kohl^Gorbačiovo 
prašymu, gruodžio mėnesį 
sovietų istorikams leido susi
pažinti su filmais.

Senato Užsienio reikalų 
komitetas patikrino 1939 m. 
susitarimus ir Sovietų įvykdy
tą Baltijos valstybių aneksiją. 
Sen. Jesse Helms iš Šiaurės 
Carolinos valstijas, kuris 
pravedė Senato investigaciją 
šiuo reikalu, pasakė, jog jis 
įsakė tuos dokumentus saugoti.

MOLOTOVO-RIBBENTROPO PAKTAS 
M-R PETICIJA

Vakarus pasiekė žinia, kad Lietuvoje 
y r.. renkami parašai po peticija dėl Mo
lotovo-R ibbentropo sutarties panaikini
mo ir jo pasekmių likvidavimas. Peticija 
yra skirta Sovietų Sąjungos, Federaci
nes Vokietijos bei Vokietijos Demokra
tinės respublikos vyriausybėms ir Jung
tinių Tautų organizacijos generaliniam 
sekretoriui. 1939 m. rugpjūčio 23 d., 
rugsėjo 28 d. ir 1941 m. sausio 10 d. ra
šoma peticijoje, slaptaisiais protokolais, 
kurie vadinami Molotovo-R i bbentropo 
paktu, Lietuva tapo derybų tarp Vokie
tijos Reicho ir Tarybų Sąjungos objektu.



2 MUSU LIETUVA

Rua Juventus, 28 Parque da Moóca - CEP 03124
São Paulo - Brasil (
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKSYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

SBMANARIO

Atskiro numerio kaina NCz$. 0,50 
Į P. Ameriką oro paštu: 45 Dol. 
Į tolimus kraštus 75 Dol.

"NOSSA LITUÂNIA"
Metine prenumerata Brazilijoj: NCz$. 15,00 
Prenumerata paprastu pas’tu j užsienį: 35 Dol. 
Prenumerata oro pas’tu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. 
GARBĖS PRENUMERATORIUS NCz$. 30,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: NCz$. 1,00 

I Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuo’jura.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laišius rašyti FR ANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS var

940 m. birželio 1 5 d. Lietuva buvo 
Raudonosios armijos okupuota, o rug- 
iūčio 3 d. aneksuota ir prieš Lietuvos 
/ventojų valią įjungta j TSSR sudėtį, 
okietijos Reicho ir Tarybų Sąjungos 
/riausybių politini J ir kariniai veiks
lai Tautų Sąjungos narių -- Lietuvos, 
atvijos ir Estijos atžvilgiu, yra grubus 
.rptautinės teisės pažeidimas, pažymi- 
la toliau peticijoje, reikalaujant, kad 
SRS, Federacinės Vokietijos ir Vokie-- 
jos Demokratinės respublikos vyriausy- 
3S paskelbtų Molotovo-Ribbentropo 
akto slaptuosius protokolus n .turinčius 
ridinės galios nuo pat jų pasirašymo 
iomento. "Reikalaujame, rašoma peti- 
joje, kad TSRS Iikviduotų Mosotovo- 
ibbentropo pakto pasekmes, išvestų iš 
abaitijo valstybių savo okupacinę kariuo- 
enę ir leistų šių valstybių tautom pa- 
om nustatyti politinę, socialinę santvar- 
) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jungti- 
ų Tautų generalinis sekretorius yra pra- 
>mas atsiųsti savC atstovus stebėti, kaip 
is vykdomi laisvi rinkimai Pabaltijo 
istybėse.

VAT.R.

ATSIŠAUKIMAS DĖL HITLERIO- 
STALINO PAKTO

H i tlerio-Stal ino Pakto 50-mečio mi
nėjimui dirvą paruošti VLIK-o vaidyba 
parengė ir atspausdino 25.000 egzem
pliorių "APPEAL" — atsišaukimų ang
lų kalba, platinimui angiišk. i kalban
čiuose kraštuose. Juo m i prašoma laisvo
jo pasaulio pjramos padėti LietuvJ ir 
kitiems Pabaltijo kraštams "išsilaisvinti 
iš Hitlerio-Stalino Pakto spąstų".

Atsišaukimai yra lankstinuko formo
je, surdeguotas ir atspausdintas taip, 
kad, pagai sąlygas ir galimybes, būtų 
jalima jį naudoti keliais būdJs.

1. Išeivi j ,s lietuviai, asmens ir organi
zacijos v. rdu, gaji pasirašyti pritarimą 
itsišaukimui valdžios atstovams, laikraš
čių, TV bei radijo žinių, redaktoriams, 
;iaip žurnalistams bei kitiems įtakingiems 
asmenims. Kiekvienas veiklus lietuvis
jali surasti bent 10 tokių adresų.

2. Lankstinukai yra tokio formato, 
<ad juos galima siuntinėti vokuose sve-

Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS NCz$. 25,00

timtaučiams, prašant juos pasirašyti 
"APPEAL" ir nuo savęs kreiptis j vyriau
sybę ar kitus įtakingus asmenis.

3. Su atsišaukimu gaiima kreiptis j 
vietines įvairiausias organiz cijas, klubus 
bei bažnyčias, prašant, kad pritartų atsi
šaukimui ("to endorse"/ ir nukreiptų j 
atitinkamas vyriausybes ar spaudos įstai
gas.

4. K-..i kas ras gaiimu panaudoti net 
visus viršminėtus būdus Hitierio-Stalino 
Paktui išgarsinti. Be abejo ne vienas su
ras ir kitų paveikslių būdų šiam atsišau
kimui panaudoti.

Šiuos lankstinukus bandoma paskleis
ti kuo piačiad per eilę išeivijos organiza
cijų.

VLIK-o v:Jdyba tiki, jog išeivijos spau
da ir radijas, ypač artėjant gėdingai su
kakčiai šių metų rugpjūčio 23 d. palaikys 
Pakto pasėką panaikinimo reikal.vimą 
gyvą, tarp kitko skatinant ir šio atsišau-1 
kimo panaudojimą tam tikslui.

LIETUVOJE STEIGIASI KATALIKŲ 
LIGONINĖ

Lietuvių Informacijos Centrą Niujor
ke iš Vilniaus pasiekė šis "Kreipimasis j 
Pasaulio Lietuvius".

Vilniuje kuriasi katalikų ligoninė. Jau 
gauti oficialūs Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos ir Sveikatos Apsaugos mi
nisterijos leidimai ją kurti. Šiuo metu 
rengiamas detalus būsimos ligoninės dar
bo projektas. Katalikiškos ligoninės or
ganizacinis komitetas kreipiasi į išeiviją, 
pirmoje eilėje -- į katalikiškas ligonines 
ir labdaros draugijas, prašydama morali
nės ir materialinės pagalbos org nizaci- 
niame jos kūrimosi etape. Norinčius pa
dėti prašome kreiptis j Rožę Stakūnaitę, 
gyv. Vilniaus raj. Vilniaus g-vė 4, Lietu
vos TSR.
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LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS 
PAREIŠKIMAS

S. m. liepus 15 d. Kaune įkurta Lie
tuvos Žaliųjų partija. Lietuvos Žaliųjų 
partijos tiksiąs — nepriklausoma, ekolo
giškai sveika, demilitarizuota ir neutrali 
Lietuva. Gyvenanti visų laisva valia pri
imta vertybių sistema, pagrįsta harmo
ninga žmogaus ir gamtos būtimi. Šian
dien svarbiausia atgimstančiai Lietuvai 
- aktyviai dalyvauti rinkimuose ir įsta
tymų keidyboje.

Lietuvos Žaliųjų partija kels savo k..n- 
didžius, kurie visomis politinėmis prie
monėmis gins Lietuvos piliečių teisę 
gyventi jų sveikatai, gyvybei ir genetikai 
optimaliose gamtinėse sąlygose. Lietu
vos Žaliųjų partija aktyviai dalyvaus 
įstatymo ruošimo komisijų darbe. Lie
tuvos Žaliųjų partijos vyriausioji taryba:

Zigmas Vaišvila, pirmininkas, Vilnius 
Kęstutis Žala, pavaduotojas, Vilnius 
Vincas Kavaliauskas, pavaduotojas,

Kaunas
Irena Ignatavičienė, narė, Vilnius 
Rimantas Astrauskas, narys,Vilnius 
Rimvydas Kriukelis, narys, Vilnius 
Rita Gajauskaitė, narė, Vilnius

Lietuvos Žaliųjų Partija 
Kaunas, 1989 liepos 1 5 d.

LIC ;/ -

JAV-SSRS SANTYKIAI
Buvusi JAV ambasadorė Jungtinėse 

Tautose Jean Kirkpatrick pareiškė, k.,d 
pagrindinė sąlyga šaltąjam karui užbaig
ti yra laisvas Rytų Europos ir Pabaltijo 
valstybių apsisprendimas. Birželio 1 d. 
ji padarė pranešimą JAV Senato užsie
nio reikalų komitetui, kuris apk.ausinė- 
ja žinovus apie būsimus JAV-Sovietų 
Sąjungos s n tykius.

Kai Sovietų Sąjunga leis rytų euro
piečiams ir pabaltiečiams "tikrai teisin
gai ir demokratiškai apsispręsti", kalbė
jo Kirkpatrick, "tada mes žinosime, 
kad šaltasis karas pasibaigė ir JAV-Sovie 
tų santykiai pasikeitė".

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas N ici porei u kas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - 1° and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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DEMOCRACY & INDEPENDENCE
Coordinating Center in Support of 

National Democratic Movements in the Soviet Empire
Paris

"Musų Lietuva"
Redakcijai

Dėkoju Jums už medžiagos apie Cen
tro tautiniam&-demo kratiniams judėji
mams sovietu imperijoje remti "Demo
kratiją ir Nepriklausomybė" konferen
cijos "Sovietinio bloko demokratinė al
ternatyva", įvykusios š.m. gegužės mėn. 
9-10 d. d. Paryžiuje, paskelbimą.

Dabar Jums siunčiu tos organizacijos 
priimto ir išsiųsto dokumento, Moloto
vo-Ribentropo pakto klausimu, vertimą 
į lietuvių kalbą.

Šis vienodo turinio dokumentas š.m. 
liepos mėn. pabaigoje buvo išsiųstas 
JA V Prezidentui George Bush, Prancūzi
jos Prezidentui Francois Mitterand, Di
džiosios Britanijos Ministrei Pirmininkei 
Margaret Thatcher Jungtinių Tautų Ge
neraliniam Sekretoriui Perez de Cuellar, 
Europos Parlamen to Pirmininkui, Euro
pos nusiginklavimo ir bendradarbiavimo 
Konferencijos Pirmininkui.

Dokumento prieduose: N r. 2-3 — Mo
lotovo-Ribentropo pakto rusų ir vokie
čių kalbomis ir su jų parašais, kopijos; 
N r. 1 — pakto tekstas anglų kalba; N r. 4 
— lentelė juodame fone "Užmirštas ho
lokaustas — Pabaltijo tautų genocidas", 
anglų kalba, paruošta Anglijos Baltų Ta
rybos.

Vytautas Skuodis

1989 m. liepos mėn. 25 d.

DEMOKRATIJA IR NEPRI KLAUSO— 
MYBÉ ; ,
Koordinacinis centras tautiniams - demo
kratiniams judėjimams sovietinėje impe
rijoje remti

Paryžius
1989 m. birželio 28 d.

Prezidentui
Beitieji Rumai
1600 Pennsylvania Ave.

.’Washington, D.C. 20500
Gerbiamas pone Prezidente

1989 m. rugpjūčio 23 dieną sueina 
50 metų nuo tos dienos, kada Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministrai Molotovas ir Ribentropas pasi
rašė slaptą sutartį apie abipusių interesų 
Rytų Europoje sferų ribas (žr. priedai

j Nr. 1,2,3), /y • ; COU3UD- •.

To pasekmėje buvo okupuotos suve
renios valstybės Estija, Latvija ir Lįętu-

MŪSŲ LIETUVA
EBsssaxsBssBsansBnMamNMmMMMMKm

MOLDAVIA
RUSSIA
TATARS
(Crimean)

UKRAINE

va, kurios buvo Tautų Sąjungos (Lygos) 
narės.

Tų kras’tų okupacija tęsiasi jau 49 me
tus. Ji daug nelaimių atnešė ir dabar te
bedaro Pabaltijo tautoms (žr. priedą Nr. 
4).

Šitos tautos, kaip ir visos kitos pasau
lio tautos tr.-kšta būti laisvos. Tai jos 
įrodė savo atkaklia ir pastovia kova už 
laisvę, kuri visą laiką keitė tiktai savo 
formas. Jų laisvės siekimas ypač stipriai 
pasireiškia šiuo metu.

Estų, latvių ir lietuvių tautų teisę būti 
laisvomis ir atkurti savo nepriklausomas 
valstybes patvirtina Atlanto charta, žmo
gaus teisių nuostatai ir Jungtinių Tu u tų 
organizacijos nuostatai.

Ryšium su tuo, kas pasakyta aukščiau, 
mes prašome Jus nurodyti Sovietų Sąjun
gos, Vokietijos Federalinės Respublikos 
ir Vokietijos Demokratinės Respublikos 
vyriausybėms tai, kad jų politinė ir mo
ralinė pareiga yra patvirtinti, jog aukš
čiau minėtas slaptas Molotovo-Ribentro
po paktas yra politinio nusikaltimo išraiš
ka ir kaip tokį minėtos vyriausybės pri
valo atšaukti ir viešai pasmerkti.

Su gilia pagarba
Parų i r Ai riki a n 

organizacijos Demokratija ir 
Nepriklausomybė prezidentas

MENINIS FILMAS
“MARIJA, MARIJA“

Vakarų spaudos žiniomis, Lietuvos 
kinų studijos valstybinių filmų susivieni
jimas "ARA" ieškojo sponsorių, galinčių 
finansuoti meninį filmą “Marija, Marija“ 
apie Lietuvoje įvykdytus žiaurumus 
tarp 1940 ir 1941 metų. Dabar patiria
ma, kad filmą sutikusi finansuoti Motie
jaus Sumausko spaustuvė. Pažymėtina, 
kad ir pavianiai asmenys bei kolektyvui 
yra išreiškę norą prisidėti prie fiimo fi
nansavimo.

ascrt tores

KGB KEIČIA VEIDĄ?
Glasnost ir perestroikos įtaka paga

liau pasiekė ir KGB? Jos naujasis vadas 
Vladipnir Krjučkov buvo didele balsų 
dauguma patvirtintas savo pareigose. Iš 
542 balsų tik 6 balsavo ir prieš ir 26 su
silaikė. Tai pirmą kartą sovietų istorijo
je, kad KGB vadas galėtų būti kritikuo
jamas ir apklausinėjamas parlamente.

.. . . 3
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Ankstyvesnių balsavimu 11 pasiūlytų 
kandidatų į kitas ministerijas buvo par
lamento atmesti.

LENKIJA SUSITAIKĖ SU VATIKANU
Po ilgai trukusių derybų pagaliau Va

tikanas sutiko užmegzti pilnus diploma-
tinius santykius su Lenkija, kuri bus pir
ma is' satelitinių valstybių turinti tokius
santy kius.

Antroji valstybė, norinti užmegzti 
diplomatinius santykius su Vatikanu, 
būtų Vengrija, kur katalikai sudaro 
60%. Vyriausybė prižadėjo išleisti įsta
tymus, suteikiančius pilną laisvę religi
joms.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
kENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY 
GASTOVI IR DULKA KIOSKU LENTYN< 
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRK*
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1ES - LIETUVOS JERUZALĖS 
ŽYDAI

odis Lietuvos žydų kultūros draugijos 
teigiamajam suvažiavimui Vilniuje 
989 m. kovo 5 d.

Šiandien musų didi diena. Šiandien 
ėl sakome pasauliui mes esame. Šią 
ieną kiekvienas Lietuvos žydas sako 
e tik pasauliui, bet, svarbiausia, sau 
>ačiam — as’ esu:
- nepaisant to, jog Hitleris, tepras- 

nenga užmarštin vardas jo, skerdė Pe
teriuose mūsų motinas, brolius ir vaikus;

— nepaisant to, jog Stalinas, tepras- 
nenga užmarštin vardas jo, užsimojo 
jribaigti žydų likutį po įvykusios tau- 
os katastrofos.

Nei Stalinas, nei Hitleris, nei kiti mū- 
ų kruvini priešai per šimtmečius nej- 
tengė sustabdyti mūsų istorinio žengi
mo, užsmaugti mūsų kūrybinės galios, 
šlovingos tautos, galingos imperijos ir 
turtingos kultūros gyvavo, atliko savo 
/aidmenį ir nuėjo nuo istorinės arenos, 
) mes negausūs skaičiumi, persekio- 
ami, paspjaudyti ir išsklaidyti — esame 
šlikę.

Kokiu būdu? Kaip tai atsitiko? Ste
buklas? Ne, tai ne stebuklas. Ne stebuk 
as, nepaisant to, jog mūsų dviejų tūks
tančių metų egzistavimą diasporoje 
šsisklaidymo šalyse, neįmanoma įspraūs- 
ti į jokias taisykles, nuneigia visas, tiek 
marksistines, tiek ir nemarksistines teo
rijas.

Mes neturėjome valstybės, neturėjo
me teritorijos, neturėjome bendros kal
bos, neturėjome daugelio atributų, ku
riuos turi mažos bei didelės tautos, ir 
vis dėlto žiūrėkite — e s a m e.

Kaip tai paaiškinti?
Paprastai: visos tautos statė savo liki

mo kortą ant kumščio, o mes, žydai, 
vieninteliai pasaulyje, statėme savo liki
mo kortą ant dvasios. Mes negalime gir
tis kruvinom pergalėm mūšių laukuose, 
mes neturime karvedžių — savo Suvoro- 
vų ar Napoleonų, mes neturėjome pro
tingų ar kvailų karalių, žiaurių diktato
rių, gudrių diplomatų — ir niekados 
jiems nestatėme paminklų, kad vėliau 
juos nugriautume, užtat mes turėjome, 
o ir dabar turime kampuotas raideles, 
is’ kurių ir šimtas saulių švyti ir spindu
liuoja išmintis ir mokslas, tiesa ir teisin
gumas. Jos, tos raidelės — perliukai mo
ko mus ir įrodo pasauliui, jog dvasia 
stipresnė už kumštį — veiksmingesnė, 
gyvybingesnė ir galingesnė už moder
niausias raketas ir tankus.

r,.,1 ’
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Mūsų iškentėjus! kūrybinė mintis iš
ugdė tautą — fenomeną. Taip, fenome
ną. Mes nesivaržome tai sakyti su pasi-' 
didžiavimu ir skausmu,’

- ne todėl, kad mumyse teka kitoks 
kraujas: visų tautų ir rasių kraujas vieno
das — raudonos spalvos, tos pačios che- 
minės-genetinės sudėties. Išskirtine tau
ta mus pavertė tragiškos kryžkelės, ku
riose mes nuolat atsiduriame. Ilgaamžė 
mūsų vingiuota istorija. Mes ją kūrėme, 
bet kartu ji ir mus kūrė — negailestingai 
malė ir suformavo tokius, kokie esame. 
Kur ir j kokią šalį mus likimas benubloks 
tų — i Ispaniją, į Ameriką, į Australiją, 
kad ir kokia kalba mes kalbėtume - la
dina, anglų ar gruzinų — mes mąstome 
ir jaučiame kaip žydai, j gyvenimo reiš
kinius ir stresines situacijas vis tiek rea
guojame kaip žydai — nekantriai, aistrin
gai ir atkakliai reikalaujame iš savęs ir iš 
pasaulio tiesos ir teisingumo. Nors laše
lio. Ir dar, ir dar lašelio. Aš net drįstu 
sakyti, kad jokios kitos tautos taip ne
kamavo tiesos ir teisingumo troškulys 
paprasčiausiai dėl to, j.,g nė vien. tauta 
tiek daug neliejo ašarų ir taip ilgai ne
kentėjo dėl savų ir svetimų nuodėmių.

Po tautos katastrofos žydų kančios 
Stalino imperijoje padvigubėjo. Juk 
mums uždraudė kentėti. Net sakyti, 
kad kenčiame. Mes buvome priversti en
tuziastingai šaukti, kad esame lamingi, 
nepaprastai laimingi. Norėdami ar neno
rėdami darėme ar buvome priversti da-. 
ryti tai, ką mums liepė. Bet kiekvieno 
mūsiškio inteligento galvoje, kiekvieno 
jei pralaimėsime, - žūsime. Ir, joks ste
buklas neįvyks.

Šią žiaurią tiesą ’inome mes ir visas 
pasaulis. Prie mūsų sienų stovi stipri, 
grėsminga jėga, turinti už nugaros 21 
valstybės ekonominį ir karinį potencia-

Nereikia didelio įžvaigumo įžiūrėti 
šių išorinių ir vidinių negatyvinių aplin
kybių įtaką kasdieniniam mūsų gyveni
mui bei valstybės valdymui. Bet, sunkių 
išmėginimų ir žūtbūtinės kovos užgrū
dinti, įveikiame ir politinių problemų 
sprendimą.

Á v CHOPP --PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
\ ? Rua SOLON 1062— Bom Retiro-Tel. 223-2333

Kovų našta sunki, bet tai mūsų lais-
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/ės kaina, natūrali savigyna, tautos gyve
nimo galimybių užtikrinimas sau ir būsi- 
nojns kartoms.

(Tęsinys sekančiam numery)

LIETUVOJE PRIVATŪS ŪKIAI
Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį 

nuo rugpjūčio 1 d. ūkininkai galės visam 
laikui išsinuomoti ūkius iki 125 akrų že
mės ir tokius ūkius po savo mirties palik 
ti savo vaikams. Dauguma ūkių bus grą
žinti jų buvusiems savininkams. Ūkinin-

- kai galės samdyti darbininkus. Seimo 
nariai mano, kad iki metų galo susidarys 
daugiau nei 2000 privačių ūkių.

ESTIJOS KD PARTIJA
Rusų okupuotoj Estijoj įkurta Estijos 

Krikščionių Demokratų Partija. 1989 
balandžio 18 d. Kadrinoje, Estijoje, įvy
ko Estijos KD Sąjungos ir Lietuvos KD 
partijos pritarimas. Nutarta:

1. Ateityje Estijos KD Sąjunga ir Lie
tuvos KD partija palaikys tarpusavyje 
glaudžius ryšius ir bendradarbiaus viso
se srityse.

2. Kadangi Lietuvos KD Partija yn 
vieninga su LKD Sąjunga — KD Interna
cionalo tikrąja nare. Estijos KD Sąjun
ga kreipiasi j jį (Internacionalą) per Lie
tuvos krikščionis demokratus, kad tap
tų tikrąja, savarankiško KD Internacio
nalo nare.

Pareiškimą Estijos KD Sąjungos var
du pasirašė Lits Alte, lllar Hallaste ir 
Kalle Lindi. Lietuvos KD Partijos vardu: 
Sigitas Luneckas, Algirdas Macijauskas, 
Edmundas Paliulionis ir Viktoras Petkus.

LKDS Informacija

lą. Be to, šalyje siaučia beatodairinis te
roras, kurio inercija tokia didelė, kad 
net alternatyva gyventi ar mirti atrodo 
nereali.

POSTO
VILA CAIÇARA LTD A

i . AV. PRES. KENNEDY, 19.000
: VILA CAIÇARA-PRAIA GRANDE 

TEL: (0132) 70-6048
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DABARTINIS TAUTOS IDEALAS »
Stalinas, po Lenino mirties perėmęs 

Sovietų Sąjungos valdžią, išlaikė ją savo 
geležinėse rankose trisdešimt metų be 
protarpio iki savo nusibaigimo 1953 m. 
Žmonija buvo liudininkė ilgiausiai tru
kusios vieno asmens diktatūros, kartu 
pačios žiauriausios modernių laikų isto
rijoje.

Kaip košmaras slinko priespaudos, te
roro ir baimės dešimtmečiai. Gyvybių . 
aukos krovėsį vykdomomis baisiomis, 
žiauriomis žudynėmis, jokiu būdu neįsi
vaizduojamu žmogaus protui. 0 vistel
io žmogaus nužeminimo ir pavergimo 
sutemose Stalinas — nugalėtojas švietė 
visu didingumu, nes sukūrė tokią milži
nišką Rusijos imperiją, kokią nei carai 
nesvajojo.

Dabar Stalinas pasmerktas, apšauktas 
kone komunizmo išdaviku, bet tos im
perijos neatsisakoma. Ji dabar saugoma 
irtų, kurie stalinizmą pradėjo pulti ir 
smerkti. Taip sakant — tebūnie taip, 
kaip Stalinas padarė bet reikia kaip 
nors gelbėti komunizmą, jo vardą ir patj- 
kruvinosios revoliucijos vadą Leniną.

Su pasauline revoliucija nieko neišėjo, 
dingo žemiškojo rojaus miražai, o prieš 
akis mirguliuoja demokratija. Kokia? 
Viešai skelbiama kažkas naujo, neišmė
ginto. Tai leninė demokratija; Lenino 
raštai, kuriuos pasiskaičius galėtum iš 
naujo svajoti apie šalį, "kur taip lengvai 
kvėpuoja žmogus..."

Tegu tasai Leninas su savo kvailiomis 
idėjomis amžiams būna užmirštas. Lie
tuvai ne svetimo Lenino raštai, ne jo 
idealas tinka, bet savos žemės kampelis, 
darbo prakaitu įsigyta iš kartos j kartą 
ėjusi nuosavybė — štai kas brangu. Nor
malaus ir savarankiško gyvenimo ilgesys, 
Rūpintojėlio laiminama sodyba — tai 
dabartinis tautos idealas.

Nepriklausoma Lietuvos valstybė ta
po Hitlerio — Stalino agresijos auka ir 
prieš tautos valią įjungta į Sovietų Sąjur 
gą. Šito prievartinio įjungimo Lietuvių 
Tauta niekada nepripažino ir nepripa
žins. Todėl reikalaujama, kad dabarti
niai pasaulio valdovai Hitlerio? - Stali
no agresijos auka ir prieš tautos valią 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Šito prievarti
nio įjungimo Lietuvių Tauta niekada 
nepripažino ir nepripažins. Todėl reika
laujama, kad dabartiniai pasaulio valdo* 
vai Hitlerio-Stalino paktą paskelbtų ne
galiojančiu ir atitaisytų kraštams pada
rytas skriaudas.

V. V.

.MUSŲ LI ETUVA 5

Po pamaldų uz Lietuva susitikę Sao Paulo katedros zakristijoj: rusu poete 
Olga Savary, Brazilijos Rašytoju Sąjungos direktorius Henrique Losinskas 
Alves, kun. Pranas Gavėnas ir federalinis deputatas Cunha Bueno.

RELIGIJOS PAVOJUS SOVIETINIAM 
ŽMOGUI

Sovietų Sąjungos ateistinė propagan
da skelbia,kad sovietiniam žmogui už 
visas visuomenės ydas daug pavojinges
nė yra religija:

už girtavimą religija yra pavojingesnė
26 kartus;
už nepilnamečių nusikalstamumą --
80 kartų;
už jaunimo moralinį pakrikimą —
94 kartus;
už šeimų pakrikimą — 113 kartų;
už chuliganizmą — 160 kartų.
(Iš Vytauto Skuodžio studijos "Dva

sinis genocidas Lietuvoje")

Mielas skaitytojau, 
a r j a u užsimokėjai 
ML Dre num er a t j ?

GERIAUSIA^ BUDAS UŽSIMOKĖ 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATa 
ai išrašyti čekį Francisco Gavėnas šr 

Petras Rukšys vardu i»- pasiųsti papras
tu paštu.

RELIGINGAS GORBAČIOVAS?
Lankydamasis Paryžiuje Gorbačiovas 

prisipažino, kad jis gimęs krikščioniško
je -šeimoje ir kad buvęs pakrikštytas, 
"juk tai yra visiškai normalu", pareiškė 
Sovietų Sąjungos prezidentas.

Ten pat jis pareiškė, kad Lenkija ir 
Vengrija turinčios pilną teisę tvarkyti 
savo reikalus kaip jos nori ir, kad jis ne
atsisakytų susitikti su Solidarumo vady 
Lech Walęsa. Jis taip pat visų nustebi
mui pareiškė, kad jo reformos bus vyk
domos toliau, net jei jam kas nors atsi
tiktų. Jis sakė, kad komunizmas yra atsi 
naujinimo stadijoje, bet nepralaimės.

Savo vizito Prancūžijoje metu, prezi
dentas Gorbačiovas apsilankė ir Stras- 
burge, kur jis pasakė kalbą Europos Ta
ryboje. Tai primą kartą sovietų vadas su
sitiko su Europos parlamentarais. Jis 
daugiausia kalbėjo apie nusiginklavimą 
Ir branduolinių gink ų pašalinimą iš Eu
ropos.

(ELTA)
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V IEŽA MANIFESTACIJA

PASMERKIMUI VOKIEČIU -SOVIETU 1939 M. PAKTO, 
50 M. SUKAKTIES PROGA, BUS RUGPJŪČIO 23 D., 15 VAL.
VIETA: PRIES RUSU KONSULATĄ - PREKYBINI BIU

RĄ - RUA TRAiPU, 831 (PARALELĖ AV. PA- 
0AEMLÚ)

BUS ĮTEIKTAS BENDRUOMENĖS MANIFESTAS DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SITUACIJOS.
LIETUVIAI IR DRAUGAI KVIEČIAMI

DALYVAUTI

'ÉMESIO, TAUTIEČIAI - LAIŠKAS 
BRAZILUOS PREZIDENTUI

Ryšium su Vokiečių-Sovietų sutar
ęs 50 metų sukaktimi rugpjūčio 23 d. 
isi mūsų skaitytojai prašomi rašyti laiš- 
us Brazilijos valdžiai, prašant parėmi- 
io tos sutarties pasmerkimui ir panai- 
inimui. Kas gali, prašome rašyti kelis 
tiškus savo ir šeimos narių ar draugų 
ardu, kad ir nelietuvių. Kuo daugiau 
iškų pasiųsime, tuo didesnis bus efek- 

as. Šie laiškai parems įteikimą mūsų 
lanifesto valdžios pareigūnams. Pana- 
js laiškai bus siunčiami visame pasau- 
/je ta pačia proga ir bus suderinti su 
anašia akcija Lietuvoje.

Laiškas gali būti maždaug tokio turi- 
io:

Sr. José Sarney
Presidente da República 
Palácio do Planalto 
BRASILIA, D.F.

s Data
Sr. Presidente:
Apresento-lhe respeitosamente a mi- 

(ha solicitação, para que o Governo 
Irasileiro faça esforços no sentido de 
ondenar em qualquer forum Internacio- 
ial o Pacto Germano-Soviético de 1939 
portanto há exatamente 50 anos em 23 
le agosto), pelo qual a Lituânia, Letônia 
Estonia foram anexadas à União Sovié- 

ica. Por justiça ainda, o caso dos Paises 
Jálticos deveria ser discutido na UNO, 
>ara que fossem restabelecidas as suas 
espectivas independências.

Agradeço a atenção e subscrevo-me 
atenciosamente 

iiuntéjo vardas-pavardé 
idresas

ANGIE

Bom RetiroFone: 221-6377Rua Solon, 773
CEP 01127 - São Paulo - Capital

Hm"*" th'iįį” n i ■>'1 nunM—wiinurr ..—mananaa

BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUO
MENĖS ŽINIOS

Paskutinis tarybos posėdis įvyko 29 
liepos naujoje būstinėje Rua Tabajaras, 
556. Buvo svarstyti šie svarbesni klausi
mai:

1) Aptartas išplatinimas manifesto 
dėl Vokiečių-Sovietų Pakto, kurio pasek
mėje buvo aneksuoti Pabaltijo kraštai. 
Nutarta taip pat pravesti rugpjūčio 23 d. 
viešę manifestacijų, kurios koordinato
rius bus Marcelo Chapola. Visuomenė 
prašoma šios datos proga parašyti laiš
kus Brazilijos valdžiai, paprašant brazilų 
paramos Lietuvos situacijos atžvilgiu. 
Laiško pavyzdys bus paskelbtas atskirai 
“Mūsų Lietuvoj“.

2) Kun. Gavėno 40 metų kunigystės 
jubiliejus bus atatinkamai paminėtas se
kančiame “Noite Lituana“ subuvime 
rugsėjo 16 d.

3) BLB įsikuria savo būstinėje, Kuri 
buvo gauta nuomos būdu, dideliu mūsų 
kunigų saleziečių supratimu ir geru noru. 
Būstinė veiks kaip vieši “Lietuvių Namai" 
patalpins taip pat Jaunomo Sąjungų, tu
rės skaityklų ir vietos lietuviškiems suėji
mams. Bendruomenė išreiškia padėkų 
šiuo atveju, ypatingai kunigams Pr. Ga
vėnui ir P. Urbaičiui.

.x.x.x.x.x.x.
Birutė Sontaitė iš Chicago - USA at

siuntė US$ 20,00 aukų Bendruomenei, 
pagerbimui ir prisiminimui a.a. Jono Ta- 
tarūno, buvusio Bendruomenės pirminin
ko ir darbuotojo.

Bendruomenės Tarybos sekretorius 
chem. Alfonsas Petraitis dėl rimtesnio 
susirgimo laikinai pasitraukė iš Bendruo

menės pareigų. Linkime gero ir greito 
pasveikimo.

Sekantis bendras Tarybos posėdis 
įvyks šeštadieni 16 vai. rugpjūčio 12 d. 
Rua Tabajaras, 556 (sábado 16 h. 
12/8/89.) Kviečiami dalyvauti taip pat 
jaunimo atstovai ir ypatingai jaunuoliai 
lankų Vasario 16 gimnazijų.

G. B.
» * <** ■*’

LIETUVIS - INDĖNU KULTŪRININ
KAS

Prieš kelias dienas kun. Pr. Gavėno 
adresu atėjo iš Manaus “Secretaria de Es
tado da Educação e Cultura do Governo 
do Amazonas“ siunta — dvi knygos: 
“Primeiras letras para o povo Kohoroxi- 
tari — Yanonami“ ir “A maíoca Tucano 
-- Dessana e seu simbolismo“. Abidvi 
išleistos Amazonijos Švietimo ir Kultū
ros ministerijos. Antroji, apie tu kanų 
“malokų ir jos simbolizmų“ yr^ paties 
Valstijos Kultūros ministerijos sekreto
riaus, prof. José Melo de Oiiveira, prista
tyta kaip tautos, daug kur laikomos kaip 
•aukinės, kultūros “atmintis“, jos kova 
už savo identiteto išlaikymų, jos galvose
nos iškėlimas, Tai svarbus kultūrinis dar
bas, kurį atliko (ir tęsia/ tolimo krašto 
kultūrininkas-misionierius, lietuvis kun. 
Kazimieras Bėkšta. Ir tokio gilaus, visiš
kai altruistinio, nesavanaudžio pasišven
timo išraiška. '

Tokį tad kitiems pasišventusį kilnia
dvasį mūsų tautietį sveikinam, kartu su 
Amazonijos indėnais bei Amazonijos 
švietimo ir kultūros ministeriu, ir mes, 
lietuvių tautos vaikai.

r'" - — ■ — — — ■■ ■■ ■■■■■•" ■■
• Daugiausia tie peikia, kurie 

mažiausiai veikia 
k

Gripas
— Tau gripas? Man buvo šimtą 

kartų blogiau!
— Tikrai? Kuo gi tu sirgai?
— Aš sirgau per atostogas.

, - 5 . « «• ? ' V , * , C

Nemaloni atmintis
Svečiuose po pietų viešnia ba

ra savo vyrą: . .
— Esi visiškai neišauklėtas, 

tikras barbaras!
— Ką gi vėl padariau?
— Visur svečiuose papasako

ji, kiek man metų, bet niekada 
neatsimeni, kada mano gimta
dienis!

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

1 .



daug kur pasireiškianti lietuviška dvasia: 
per jubiliejines Mišias (celebruojant Rio

BR. L. FONDAS

tos Fatimos Marijos Seselių Misionierių 
vienuolijos sidabrinio (25 metų/ jubilie
jaus šventėj, mane maloniai nuteikė

"IŠ TOLO STEBINT"
Kaip šioks toks "atidus" "M.Lietu

vos" skaitytojas, stebiu ir gJvoju ar ne
derėtų pravesti tam tikrą statistiką tų, 
kurie ištisai skaito "M.Lietuvą". Jų bus 
gal keliolika.,

Paaiškėjo ir iš praeito "ML" numerio, 
kad ir pati veiklioji patriotė p. Ha>ina 
Mošinskienė nuo 1953 metų pasišventu
siai dirbanti ir rašanti Brazilijos tautie
čiams "ML" ištisai neskaito.

Ji "stebi iš tolo ir iš arti" laukia gyves
nių lietuviškos dvasios apraiškų yp-č 
čia išaugintoje inteligentijoje.

Ji pati konkrečiai prisideda prie "M.
Lietuvos" paįvairinimo, tuo duodama 
pavyzdį kitiems gyviau prisidėti prie sa
vojo savaitraščio su dideliu pasiaukoji
mu ir atsidavimu Tėvų Saleziečių leidžia
mo.

Išviso, musų savaitraščiui reikėtų, ne 
vieno, bet dviejų ar trijų puslapių vieti
nių žinių, žinučių, nes jos yra labiausi .i 
laukiamos. Tačiau, tos žinios-žinutės 
turėtų ateiti iš pačių skaitytojų, tarpo.

Išviso, mūsų sunkiai besiverčiančiam 
savaitraščiui reikėtų didesnio bendradar
biavimo. Bendra pažanga ir bendri tiks
lai pasiekiami vien tik bendromis pastan
gomis.

Pasisekimo paslaptis glūdi ir Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės bei Jaunimo Są; 
jungos sustiprinime.

Džiugi naujiena, kad dabar ir Bendruo
menė ir Jaunimo Sąjunga įsikuria naujo
se, atskirose veiklos patalpose -- Rua Ta- 
b.Jaras, 556 - Alto da Moóca.

Kad nugalėjus sunkumus būtina dar 
daugiau pasitikėti ir Visagalio pagalba. 
Dievas, gi, visuomet geibi dirbantiems 
ir Juo pasitikintiems.

"M.L" skaitytojas

Poupança Bradesco conta 2486039/6 
dep. inicial dia 24 de Julho de 1989

1989 m. Liepos mén. Julho) 
RĖMĖJA!

Dr. Antanas Siaulys NCz. 50,00
Algimantas Saldys NCz. 50,00
Jonas Si iickas NCz. 50,00

1989 m. rugpjūtis (agosto) 
RĖMĖJA

Ana Vera Tatarunas
a. a. jos vyro
JONO TATARŪNO atminčiai NCz,200,l

B. L. FONDAS
Poupança Bradesco conta 6701004-3
1989 m. rugpjūtis (agosto,* 

RĖMĖJAS
Dr. Adilson Puodžiūnas NCz. 50,00

B. L. Fondo iždininkas

KULTŪRINIS
K A Z i M i E R I N i S FONDAS
42. Jonas Tatarunas (tėvas) sūnaus a. a.

Jono atm....................... NCz. 50,00
43. Ana Suzuki, rašytoja, 1989.VIIl.2d. 

"Italijos Terasoj" gavusi "Premio LIE
TUVA", pusę finansinės dalies davė, 
kaip buvo pasižadėjusi,
KKF-dui.................. NCz.100,00

44. Marija Mazurkevicienė " 50,00

SESELĖS BRAZI LĖS - LIETUVIŠKA!
Dalyvaujant Sao Gonęalo — Niteroi, 

RJ, kun. Mečislovo Valiukevičiaus jkur-

vyskupui-koadjutoriui Dom João D'A-
vila, vienuolijos fundatoriui kun. M. Va
liukevičiui, lietuviams atstovaujančiam 
kun. Pr. Gavėnui ir kitiems aoie 20 ku
nigų) kun. Valiukevičius sveikindamas 
ir dėkodamas dalyvavusiems jubiliejaus 
pamaldose, tarė sveikinimo.žodį ir lietu
viškai: seselės, ypač gyvenusios šv. Kazi
miero kolegijoj Romoje, dažnai sveikin
davo su "Labas", "Gerą dieną", o pjau
nant jubiliejini pyragą, pirmiausia sugie
dojo lietuviškai "Ilgiausių metų"; ir vi
sur rodė norą išmokti lietuviškai. O 
man vis kildavo mintis: O tas musų São 
Paulo lietuvių jaunimas, kažkaip... neiš
moksta, ir gana. (Ir nesi moki na).

Betgi yra ir tokių, kurie/kurios pui
kiai kalba lietuviškai.

Kur jie/jos išmoko? Ar tik ne šeimoj?

ANTANAS ŠABANIAUS KAS garsiausias Lie
tuvos pramoginės muzikos artistas naujai (gro
toj jo gražiausiu, interpretacijų, juostelėj.

“MUSU LIETUVA”



tujų

MŪSŲ ŽINIOS
• #»

grįžta redaktorius
Rugpiūčio 9 dieną grįžta iš Kanados 

~ JAV-bių faktinasis ML-vos redakto
rius, kun. Petras Rukšys. Tikimės, kad 
grįžta ne tik su atsinaujinusiom fizinėm 
jėgom, o ir su nauja patirtim ir naujom 
idėjom.

"TĖVU DIENOS" PIETŪS SĄJUNGOJ
Sekmadienį, rugpiūčio 6 dieną, Sąjun

gos būstinėj buvo paankstintai paminėta 
"Tėvų Diena"; paminėta šventiškais pie
tumis. Suėjo apribotas skaičius dalyvių, 
užsisakiusių iš anksto.

Jauki, šeimyniška aplinka. Dvasią ke
lianti švelni lietuviška muzika. Malonus 
susitikimas pažįstamų, kartais net seniai 
nematytų bičiulių. Ypač dar artimiau 
pasiilgtą Tėvynę primenanti viešnia iš 
Lietuvos — Vilniaus Pedagoginio Institu
to docentė, Irena Zujienė.

Susėdus prie stalo, Sąjungos pirminin
kas, V. Tumas, visus kviečia vienos minu
tės tyla prisiminti šiais metais Amžiny
bėn iškeliavusius Sąjungos-Alianęa narius 
ir taria pagarbos-sveikinimo žodį visiems 
susirinkusiems (ar susirinkusiųjų prisi
mintiems) tėvams.

Paskui vyksta šventiški, su skaniais ir. 
apsčiais patiekalais paruošti pietūs, kal
bos, loterija, pamankštinimas sustingu
sių kojų, pašnekesiai...

Grįžęs namo, šv. Kazimiero parapijos 
salėj radau "Nemuną" repetuojantį lietu
viškus šokius — besiruošiantį prisistatyti 
japonų kasmet ruošiamam folkloriniam 
festivaly.

Po repeticijos besiskirstant primini jų 

ateinantį sekmadienį "Tėvų Dieną", ir 
priėjom išvados, kad... neužtenka tėvus 
prisiminti tik per pietus ar juos pagerbti 
tik pietumis; ir kad yra krikščioniška ir 
lietuviška ypač tą dieną arčiau ir šeimy- 
niškiau susitikti ir su visų tėvų Tėvu -- ir
dalyvauti Jo keliamoj — Eucharistinėj — ‘ 
Puotoj. (KP G)

"NORIU PASIKALBĖTI LIETUVIŠKAI"
Praeitos savaitės, vieną gražią dieną, 

Šv. Kazimiero Parapija turėjo savotišką 
staigmeną.

Koks tai mūsų tautietis pasijuto esąs 
lietuvis ir neturįs progos su bet kuo lie
tuviškai pasikalbėti.
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NIJOLĖ MIKALKÉNIENÉ 
irvaikai LILIAN,VALTER ir EDSON 
A. A. JONO MIKALKÉNO atminimui 

Tėvų Dienos proga.
ML-vos sekretorei ir jos vaikams nuoširdžiai 

dėkoja i — Redakcija ir administracija

A. A- JUOZUI MATELIONIUI
priminti ir pagerbti atsiuntė šį Laimos Sruoginytės eilėraštuką 
(ATEITIS, Nr. 4, 1984):

Kartą iš dangaus atskrido
baltas balandis

ir nusileido geltonų paukščių žemėje.
Balandis išmoko tų paukščių kalbą, 

pamilo juos ir dalino dovanas, kurias 
buvo atsinešęs iš dangaus.

Užėjo didelė audra:
papūtė stiprus vėjas ir nunešė

baltąjj balandi
toli, toli nuo geltonųjų paukščių ’ėmės.

Balandis nepamiršo savo paukštelių, 
jais rūpinos.

Vieną dieną vėl pakilo stiprus vėjas, 
šį kartą jau amžinybės.

Balandis nuskrido j dangų.

— Baltasis balandėli, nepamirši, žinom 
savo paukštelių ir danguje? 

Tokiu atveju — buvo jam atsakyta 
- pribūkite j Vilą Zeliną, ten kas sekma
dienį yra 11 valandos lietuviškos pamal
dos. Pasimeldęs lietuviškai rasite kas su 
jumis norės ir lietuviškai pasikalbėti.

— Ne, ne — teisinosi iš Santo Amaro, 
tautietis — aš jau dabar, telefonu, noriu 
lietuviškai pasikalbėti.

Žinoma, reikėjo patenkinti mielą, vie
nišą tautietį, o be to jam pranešti, kad 
Sąjungoj-Alianęa, Rua Lituânia 67, lie
pos 6-tos popietėje, TĖVŲ DIENOS 
proga būtų galima nemažai lietuviškai 
kalbančių sutikti.

___Ne a i šku a r jis pas i n a u dojo ja m duo
tais adresais... Gal vėliau kada, dalykas 
paaiškės.

Dar kitas 84-metis "Panevėžietis", 
dabar gyvenantis São Miguel Paulista, 
atvyko pasitarti apie vykimą Lietuvon, 
nebemokant lietuviškai susikalbėti...

Su juo reikėjo kalbėtis vietine kalba. 
Jam taip pat, buvo patarta dažniau pasi
rodyti V. Zelina ar Alto da Moóca apy
linkėse.

Klausimas: Ar nereikėtų įsteigti lietu
viškai pasikalbėjimų klubą? fcpu

SEGUNDA EDIÇÃO

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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