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Sis straipsnis is WASHINGTON POST 
huvo atspausdintas praeitos savaitės ML-voj 
Em Português. Dabar apietą patį straipsnį 
aso “Tėviškės Žiburiai”. Šį straipsnį per
spausdiname l^L-vos skaitytojams. Red.

Tokiu pavadinimu išspausdino straips-|| 
nj "The Washington Post" rugpiūčio 
6 d. laidoje. Lietuva, rašoma, yra ma
ža, tvarkinga respublika prie Baltijos 
juros. Ji atrodo kaip pelė maurojanti 
prieš Maskvą reikalaudama nepriklau
somybės.

Tai kovai vadovauja muzikologai, 
poetai, chemikai, universiteto profeso
riai — susispietę j Sąjūdžio organizaci
ją, kuri apie įvykius Lietuvoje infor
muoja visą pasaulį. Tautiniai judėji
mai iškilo Estijoje, Latvijoje, Gruzijo
je, Moldavijoje, Ukrainoje, bet Sąju- 
džiiri pavyko daugiausia laimėti ir su
silaukti mažiausios opozicijos. Sąjū
džio vadovai pokalbiuose pareiškia, 
kad jie nori išsikovoti nepriklausomy- |||j 
bę taikiomis priemonėmis. "Mes nega-"
lime laimėti fizine, tik moraline jėga", 

sako Arūnas Žebriūnas, filmų kūrė
jas, Sąjūdžio seimo tarybos narys. Jis 
toliau kalbėjo: "Mes tai pasiryžę ište
sėti iki galo ir laimėti. Mūsų laisvė 
mums yra esminis dalykas".

Drąsps užmojai
Kas savaitę didėja drąsus moralinis 

spaudimas. Rugpjūčio 23 d. Lietuva, 
Estija ir Latvija minės Molotovo-R ib- 
bentropo sutarties 50 metų sukaktį. 
Ryšium su šia sutarsimi, ypač su slap
tais protokolais, Balstijos valstybės ne
teko nepriklausomybės. Vilniuje, Kau
ne, kituose miestuose ir kaimuose , 
žmonės renka parašus po peticija, rei
kalaujančia sovietų kariuomenę pasi
traukti iš Lietuvos. Tokia peticija,kaip 
sako ekonomistas Antanas Buračas, 
neprivers sovietų kariuomenę tuojau 
žygiuoti Maskvos link, bet pakeis 
krašte nuotaikas. Tai bus dar vienas 
moralinis smūgis Maskvai. Tikimasi su
rinkti du milijonus parašų. Šimtai tūks
tančių žmonių dalyvaus demonstracijo
je Vilniuje ir kitur. Pasak Žebriūno, 
tai bus lyg prisiminimas mirusiojo šei
moje.

Valdžios komisija, vadovaujama po- 
litbiuro nario Jakovlevo, atrodo, pasi
ruošusi pripažinti pirmą kartą Sov. Są
jungoje, kad iš tikrųjų egzistuoja slap
ti protokolab Tačiau Gorbačiovas ir ki-
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Birželio 23 dienos laidoje O ESTADO DE S. PAULO atspausdino šią fotografiją iš Lie. sn 
titute“POVOS BALTICOS QUEREM LIBERDADE”. Čia rašoma apie protestus prieš Hitleriu -
Stalino padarytą suokalbį 1939 metais 
ti valdžios pareigūnai svarsto, ar turė
tų slaptus protokolus paskelbti kaip 
neturinčius jokios juridinės galios.

Sąjūdžio įtaka
Neseniai Aukščiausioji taryba Mas

kvoje suteikė Baltijos respublikoms 
iki šiol negirdėto laipsnio ekonominę 
autonomiją, kuri įgalins baltiečius už
megzti prekybinius ryšius ir su užsie
niu. Žemė jau perleidžiama tiems, ku
rie ją dirbo ir ant jos gyvena. Sąjūdis 
spaudžia dar daugiau, norėdamas išsi
kovoti atskirą valiutą ir mokesčių sis
temą. Aplamai, Sąjūdžio įtakos dėka 
išsikovota nepriklausomybės laikų vė
liava, tautinis himnas, lietuvių kalbos 
pripažinimas valstybine kalba.

Sąjūdžio vadovybę sudaro įdomios 
asmenybės. Pvz. Arvydas Juozaitis 
yra filozofijos profesorius ir sporto 
čempionas. Kazimieras Uoka yra dar
biniu kas, vairuoja buldozerį, bet turi 
aukštesnį istorijos laipsnį ir yra Sov. 
Sąjungos Aukščiausiosios tarybos de
putatas. Jis padėjo įsteigti Lietuvos 
darbininkų sąjungą, kuri, vakariečių 
pavyzdžiu, gins darbininkų teises.

Lietuva skiriasi
Vilnius panašėja į tų laikų miestą,
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kai jis duvo vienas iš didžiųjų nepri
klausomų centrų Europoje. Atvykėlis 
iš kitų respublikų j Vilnių turi keistai 
pasijausti. Čia nematyti Sov. Sąjungos 
vėliavų, propagandos plakatų. Trispal
vė plevėsuoja pilies bokšte, net ant 
valdiškų pastatų. Atrodo, kad Lietuva( 
nėra Sov. Sąjungos dalis.

Reikšminga pergalė tautinėje kovoje
Taip rašė "The New York Times" 

liepos 21 d. laidoje kai Sov. Sąjungos 
aukščiausioji taryba patvirtino Estijos 
ir Lietuvos respublikų ekonominės sa
vivaldos planą. Dėl detalių respublikoj 
turės susitarti su Maskva iki spalio me 
nėšio. Reikės išspręsti keblius klausi
mus, susijusius su žemės turtais, gele
žinkeliu, elektros jėgainėmis, įmonėmis 
kurios tiesiogiai gamina produktus 
Maskvai ir kariuomenei. Baltiečių de
putatai Maskvoje neslėpė pasitenkini
mo. Esą atidaromas kelias nepriklauso
mų planų vykdymui.

Pasak laikraščio, svarbiausias priim
tos rezoliucijos punktas, kuris sako, 
kad Baltijos republikos nebus saisto
mos tų Sov. Sąjungos įstatymų, kurie 
trukdytų ekonominę nepriklausomy
bę. Baltiečiai ekonomistai tikisi savo 
kraštuose išvystyti žemės ūkį ir leng-
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Sugrįžta į Lietuvą amžinajam 
poilsiui

Lietuvių informacijas centro prane
šimu, rugpjūčio 3 d. į Lietuvą iš Igar- 
kos sugrįžo pirmieji lietuvių tremtinių 
palaikai. Kėdainių kariniame orauosty- 
je nusileidusius lėktuvus su 128 trem
tinių karstais pasitiko 15.000 žmonių 
minia. Čia buvo atliktos gedulingos 
apeigos ir karstai išvežioti j atskiras 
vietoves. Kaip pranešama, Igarkoje, 
kapinių apylinkėje, dar gyvena apie 
30 lietuvių, kurių dauguma jau nebe
moka lietuviškai.

Pradės veikti seminarija
Nutarta atgaivinti Telšių kunigų se

minariją, kuri veikė iki 1946 metų. 
Nutarimui pritarė Lietuvos vyskupų 
konferencija, žodinį sutikimą davė ir 
pasaulietinė valdžia. Tikimasi, kad 
valdžios pinigais bus atremontuoti 
buvę seminarijos rūmai. Seminarijoje 
mokslas prasidės šį rudenį, Jau yra 
įsiregistravusių 30 kandidatų.

Pranešama kad Telšių vyskupijoje 
buvo apiplėštos keturios šventovės.
Akmenės, Kuršėnų, Mažeikių ir Skuo
do. Vienoje iš jų buvo išniekintas 
Švenčiausiasis. Keliamas klausimas, ar 
sugebės milicija surasti piktadarius?

(Bus daugiau)

MASINIS SUSIRINKIMAS VILNIUJE 
PAMINI 1920 LIEPOS 12 SUTARTĮ

ELTOS Informacijos tarnyba palai
ko regulairų ryšį su Lietuvos Laisvės 
Lyga, Helsinkio grupe ir kitomis oku
puotos Lietuvos politinėmis ir visuo
meninėmis organizacijomis dabar susi
jungusiomis į Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjungą. Vakar gavome praneši
mą, kad liepos 12 d. Lietuvos Nepri
klausomybes Sąjunga sušaukė masinį
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susirinkimo prie Lenino paminklo Lu- 
kiškio aikštėje, Vilniuje. Šis susirinki
mas buvo sušauktas paminėti taikos 
sutartį, kurią Leninas pasirašė su Lie
tuvos respublika 1920 m. liepos 12 d. 
Masinis susirinkimas priėmė nutarimą, 
kurj persiuntė VLIKui:

1. Griežtai pareikalauti iš SSSR vy
riausybės, kad būtų tuojau atšaukti vi
si nukrypimai kuriuos įvykdė SSSR 
valstybės vadovai po Lenino mirties, 
grubiai, ne vienu atveju sulaužę sutartį 
kurią su Lietuvos respublika pasirašė 
Leninas.

2. Kad Lietuvai būtų sugrąžintos vi
sos žemės, kurias minėta sutartimi Lie
tuvai pripažino pats Leninas. t

I
3. Kad nieko nelaukiant būtų iš Lie

tuvos išvesta visa okupacinė kariuome
nė, kuri sulaužė Lenino pasirašytą su
tarti 1940-tais metais birže io 15-tą 
dieną įsiverždama j Lietuvą ir ją oku
puodama.

4. Kad pagal Lenino pasirašytą su
tartį Lietuvai )ūtų sugrąžinzos visos 
meno, mokslo ir istorinės vertybės vai
riu laiku ir įve riais būdais iš Lietuvos 
išgabentos j R siją, pvz. Lie tuvos Me
trika.

5. Vyriausi Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą pras >me veikti pegai šią mū
sų priimtą rez liuciją žadinant viso do
ro pasaulio są. inę, kad jis aiškiai ir 
konkrečiai pas sakytų už nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūrimą.

6. Rezoliucija priimta daugiatūks
tantinės minios Lukiškio aikštėje prie 
Lenino paminklo Vilniuje 1989-tais 
metais liepos 12-tą dieną.

TELEGRAMA VLIKUI, PLB-NEI, 
ALTAI

Džiaugiamės ir dėkojame, kad jūs, 
drauge su JAV kongresu bei preziden-
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tu, esate su okupuota Lietuva. Prane 
šame, kad birželio 14-ą Vilniuje šalia 
valstybinėmis paverstų trispalvių buvo 
iškabintos ir raudonu su kūju ir pjau
tuvu, perjuostos juodais kaspinais. 
Šiandien televizijos studijoje įvykusia
me kelių deputatų susirinkime Kazi
mieras Motieka pavadino šį faktą ty- 
čiojimusi iš milžiniškų lietuvių tautos 
kančių.___________________________ <

Kaune raudonos vėliavos su juodais 
kaspinais kabojo tik ant KGB ir vyk
domojo komiteto rūmų. Birželio 15-ą 
Lietuvos okupacijos 49-jų metinių pro
ga visoje Lietuvoje gedulo ženkian ne
buvo iškeltos vėliavos. Nebuvo jokių 
politinių renginių, tik didžiajame Vil
niaus universiteto kieme buvo organi
zuotas okupacijos metinių minėjimas. 
Susirinko apie 2-3 tūkstančių žmonių. 
Okupacinė Lietuvos administracija pa
darė viską, kad Kremlius triumfuotų.

Protestuodami prieš Lietuvos aneksi
ją, oficialiai pareiškė skelbią bado strei
ką: Vilniuje — 555 žmonės, Kaune - 
1252.

Lietuvos Laisvės Lygos vardu: 
Vytautas Milvydas, Andrius Tučkus, 
Antanas Terleckas.

Helsinkio grupės vardu: 
Nijolė Sadūnaitė, Viktoras Petkus. 
Vilnius, 1989 birželio 15 d.

JAV PREZIDENTO "PABALTIJO 
LAISVĖS DIENOS" ATSlSAUKIMAS

JAV prezidentas George Bush pasi
rašė atsišaukimą, paskelbiantį birželio 
14 d. "Pabaitijo Laisvės Diena". Jame 
išvardinami svarbūs pasikeitimai Pabal
tijo valstybėse, bet sakoma, jog "teisy
bė reikalauja, kad būtų imamasi dau
giau žingsnių. Pastaruoju metu valdan
čiųjų komunistų pareigūnų padaryta 
pažanga įgyvendinant žmogaus teises 
yra nepakankama ir dar be instituci
nio pagrindo. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmonės reikalauja ir nusipelno, 
kad jų pagrindinės teisės būtų garan
tuotos visiems laikams. Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyriausybė nepripa
žįsta ir nepripažins ginklu įvykdyto 
vienašališko Pabaltijo valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą. Minėdami šią 
Pabaltijo Laisvės Dieną, mes išreiškia
me mūsų solidarumą su jomis ir ragi
name Sovietų Sąjungą klausytis jų lais
vės ir apsisprendimo reikalavimų".

(ELTA)
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LIEPOS KETVIRTOJI PAMINĖTA 
LIETUVOJE

Liepos 4 d. įvykusioje LSSR Aukš
čiausios Tarybos sesijoje pora deputa
tų, ryšium su JAV nepriklausomybės 
diena, pasiūlė pasiusti telegramas JAV 
kongresui ir prezidentui. Šie pasiūly
mai nususilaukė pritarimo partijos vir
šūnėse. AT prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Astrauskas pasiūlė telegramą 
adresuoti JAV lietuvių bendruomenei. 
LSSR "užsienio reikalu ministras Vla
dislovas Mikųčiauskas pažymėjo, kad 
JAV vyriausybė nepripažįsta Lietuvos 
TSR, ir todėl pasiūlė telegramos jau 
nesiųsti" (Tiesa, 1989.VI 1.5). Galiau
siai deputatai balsų dauguma nutarė 
pasiųsti telegramą JAV lietuvių ben
druomenei.

Sis epizodas vaizdžiai iliustruoja KP 
atstovų sąmyšį dabartiniame pereinama
jame lai k tarpyjc. JAV, laikydamasi 
tarptautinės teisės, nepripažįsta prievar
tinio Lietuvos įjungimo į SSRS-ą, Pri
pažinti vad. LSSR-ą, reikštų pripažinti 
aneksijos teisėtumą. JAV laikysenos 
teisingumą patvirtino pati Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba, gegužės 18 d. pri
ėmusi deklaraciją "Apie Lietuvos vals
tybių suverenitetą", kurioje sakoma, 
jog "1940 metais Vokietijos-TSRS 
1939 m. pakto ir papildomų slaptųjų 
protokolų pagrindu suvereni Lietuvos 
valstybė buvo prievarta neteisėtai pri
jungta prie Tarybų Sąjungos". Todėl, 
balsuodami prieš telegramos pasiunti
mą JAV kongresui ir prezidentui, AT 
deputatai prieštaravo patys sau ir Sjvo 
deklaracijai.

JAV prezidentui sveikinimą pasiuntė 
Sąjūdžio taryba, kuri liepos 4 d. Nepri
klausomybės deklaraciją pavadioo "mū
sų epochos lūkesčiu — teisingumo ir 
laisvės simboliu".

Amerikos Nepriklausomybės šventę 
liepos 4 d. Vilniuje paminėjo Lietuvos 
- JAV asociacija. Pranešimus padarė 
asociacijos prezidentas, akcinės spau
dos bendrovės "Lithuanus" generalinis 
direktorius Edmundas Juškys, iš Kali
fornijos atvykęs aušrininko Jono Šliūpo^iun90S gyventojai nustebo sužinoję, 
sūnus Vytautas Šliūpas, či kagiskis Ed- Ukrainoje Rašytojų Sąjunga (unija/ 
vardus Tuskenis, ir kt. irganizuoja nepriklausomą politinį są-

Fone: (021)710-1900

GORBAČIOVO "NE" PABALTIEČIŲ 
SAVARANKIŠKUMUI

Gorbačiovas užliejo kibirą ledinio 
vandens ant pabaltiečių vilčių tapti sa
varankiškais. Liepos 1 d. per centrinę 
televiziją pasakytoje kalboje jis tarp 
kitko pareiškė: "Mes negalime nesiskai
tyti su realijomis, susiklosčiusiomis per 
ištisus šimtmečius, yp.<č Tarybų val
džios metais... Sąjungos ribose tvirtai 
susipynė visų respublikų socialiniai inte
resai, susidarė vieningas liaudies ūkio 
kompleksas... visos respublikos, rajonai 
yra labai glaudžiai vienas su kitu susiję. 
Traukyti šiuos ryšius — vadinasi, pjauti 
gyvą kūną. Negalima ieškant keiių j ge* 
resnį gyvenimą griauti tai, kas sukurta, 
atsisakyti to, ką jau davė federacija ir 
kas gali būti pagausinta jos ribose. To
dėl... raginimai į ekonominę autarkiją 
ir dvasinį izoliavimąsi yra visiškai sve
timi esminiams bet kurios tautos, visos 
visuomenės interesams" (Tiesa, 1989. 
VII.2;.

Šiais žodžiais Gorbačiovas atvėrė 
prarają tarp Kremliaus politikos ir Bal
tijos tautų žygio į nepriklausomybę. 
Jo diktatas prieštarauja ne tiktai Pa
baltijo nepriklausomiems sąjūdžiams, 
bet ir komunistų partijoms. Kalbėda
mas apie "per šimtmečius susiklosčiu
sias realijas" jis teisino carų imperiją. 
Jo pažadas "garantuoti piliečio teises 
nepriklausomai nuo jo tautybės" yra 
nukreiptas prieš Pabaltijo valstybių 
pianus įvesti pilietybės įstatyčius ir 
sustabdyti rusų kolonistų antplūdį.

Savo k J boję Gorbačiovas neužsimi
nė apie visų tautų "teisę laisvai apsis
pręsti", kurią jis taip dažnai linksniavo 
savo vizitų D. Britanijoje ir Prancūzijo
je metu.
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PABUDO UKRAINA - "Rl 
SĄJŪDIS

Kur bus sprendžiamas soviet ikimas

Lvovas. -- Paskutiniu metu So v i

jūdj, visiškai panašųįTKáip~l<ãd y ra sąjū
džiai ar frontai Pabaltijo valstybėse, ra
šo New York Times.

Milijonai žmonių televizijoje girdėjo 
debatus tarp populiaraus ukrainiečių li
teratūros kritiko ir Ukrainos Komunis
tų partijos vyriausiojo ideologo. Žiūro
vai stebėjo bundantį sąjūdį Sovietų Są
jungos antrojoje didžiausiojoje respubli
koje Ukrainoje. Ukrainiečių intelektua
lai pradėjo viešą konfliktą su Komunis
tų partija; ukrainiečių tautinis patrio
tizmas susilaukia pritarimo.

Sovietų likimas
Neabejojama, kad Ukrainoje prasidė

jęs tautinis judėjimas kelia daug rūpes
čių Gorbačiovui. "Čia mes nekalbame 
apie pusantro milijono Estiją, bet apie 
51 milijoną žmonių — tautą tokio dy
džio kaip Prancūzija arba Italija" Suko 
Bogdan N. Gorin, Ukrainiečių Helsin
kio grupės vadovas, apjungiantis visus 
jų disidentus. "Mes manome, kad So
vietų Sąjungos klausimas, ar ji išliks, 
ar ne, bus išrištas ne Estijoje, bet Uk
rainoje". Ukraina yra Sovietų Sąjungos 
maitintoja ir industrijos variklis, sako 
B. Keller savo reportaže šiuo svarbiu 
metu. Štai kodėl Sovietų vadas Gorba
čiovas važinėjo penkias dienas po Uk
rainą, aplankydamas jų kultūrinį cen
trų Lvovą vakaruose, industrijos centrą 
Donetską rytuose ir norėdamas oat irt i 
daugiau apie kylantį ukrainiečių susi
pratimą jų sostinėje Kijeve.

Ukrainiečių RUK
Žurnalistas pasakoja niekada anks

čiau Ukrainoje nebuvusį pasireiškimą, 
kai taksio šoferis jam išdidžiai Kijeve 
pareiškia: "Aš esu u kr inietis, ir tauti
ninkas ukrainietis". Prieš tris mėnesius 
tokių dalykų nebuvo. Žaliųjų gantos 
apsaugos jaunųjų "sukilimas", ukrai
niečių kalbos iškėlimas prieš rusu kal
bų, Stalino aukų pagerbimas, Katalikų 
bažnyčios legalizavimas - tai vis klau
simai, kurių anksčiau ukrainiečiai nekė
lė, bet dabar visoje Ukrainoje apie tai 
kalbama ir.reikalaujama iš Maskvos 
juos pripažinti, "nes tai mūsų prigimti
nė teisė". Visa tai jungiama rašytojų 
suorganizuotoje organizacijoje, kuri 
ukrainietiškai vadinama "Ruk". Ji pra
dėjo reikalauti didesnės politinės ir eko 
norminės autonomijos iš Maskvos. Judė
jimas prasidėjo Lvove, persimetė j Kije
vą ir nuostabiu greičiu plečiasi visoje 
Ukrainoje. Pabalti j s respublikos su sa
vo sąjūdžiais imamos pavyzdžiu. Vladi
miras Ščerbitskis, Ukrainos partijos va
das, netenka savo turėto tvirtumo ir tu
rės skaitytis su Ukrainoje prasidėjusiu 
atbudimu.



SU PAVASARIU I LITUANIKĄ
Kvietimas apsigyventi

Išvažiuojant iš São Paulo, už kokios 
valandos pravažiuojant Atibajos mies
telį po truputį ima ryškėti peizažas, 
kainų papiedės su žaluojančiais laukuo
se augmenimis. Tuojau kairėje matosi 
ežerėlis su laiveliais, o dešinėje naujai 
baigiama tiesti autostrados antroji 
kryptis greitesniam ir patogesniam, 
mažiau pavojingam susisiekimui, taigi 
bus geriau pasiekti ir Lituanikos sody
bą,

Oras švarus nereikė kosėti kvėpuo
jant taip, kaip atsitinka São Pauio 
mieste, tame pilnam dujų ir įvairių ne
švarumų katile. Dangus čia mėlynas, 
kartais debesuotas, kartais be jokio de
besėlio. Taip žavu, atrodo, jog matai 
menininko pieštą paveilesią jo parink- 
tame horizonte. Sveikas oras, kvepiantis oušų ir euka

štai kalnelis privažiuoti į sodybą. Iptų aroma k? apas, suteik s protui ir 
Vienoj pusėj noksta nusvyrą bananai, sc’Prybv> 'r maionų ausmą pa. i- 
kitoje eukaliptai ir vėl kalneliai, slėniai,Į,n^ant busim dieną. Atverti svetim 
o ten ganosi gyvuliai. Daug kur mato- -mon8S ,rSV8: a' Ėieka sužavėti Litua- 
si vietinių gyventojų nameliai išlindę iš 1*^os vaizdas ir ramybe, > mes never- 
priaugusių iki langų susivėlusių ilgų žo-tokio brangaus turte, kuris išei- 
lių. Neužilgo važiuojame aukštyn j kai- ?ant P^nsU°n jai pe vienai n busreika- 
nelį ir štai "Lituanika" — tarp aukštų ln9a$- Su ateinančiu progresu, reik ma- 
eukaliptų i r H pušų tvoros — kairėje var- ^us ^3^ai vertingu ši vieta.
tai jvažiūoti. Vėl aukštyn... nesvietiškai Vyturys
ramu, atrodo, kad kitas pasaulis atsivė
rė prieš akis. Tai tikras rojus čia žemė- ŠILUVOS ŠVENTOVĖ
je, kuris buvo duotas ramiems atvyks
tantiems gyventojams. Ačiū tiems, ku
rie parinko tokią gražią vietą tautie
čiams, kurie trokšta tik ramybės ir 
poilsio sau ir savo šeimoms. Lieku tik 
pasinaudoti malonumais savo pasista
tytuose vasarnamiuose.

Pamažu ateina vakaras. Čia pats gra
žiausias yra saulėlydis. Vieną dieną 
už miško leidosi saulė raudona, apsup
ta oranžinėmis ir geltonomis spąlvomis 
— kitą dieną saulė labai geltona, o dan
gus nudažytas mėlynais ir violetiniais 
brūkšniais. Teko matyti ir patį gražiau
sią saulėlydį: saulė buvo oranžinė, de
besys atsimušė ružzvai, mėlynai ir vio
letiniai, o prieš pat saulei nuslystant 
už akiračio plaukė vienas, kaip pūkas 
baltas, mažas debesėlis.

Šią naktį yra progos j žvaigždes ir 
planetas pasižiūrėti. O kiek tų žvaigž
džių, žvaigždelių, tik mirga aplinkui, 
kai kurios krenta pdikdamos padangė
je šviesos uodegą. Kitoj pusėj už kal-

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062—Bom Retiro — Tel, 223-2333
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nų mėnulis, toks didelis, k.ip kamuo
lys, išlenda rodydamas sav) plikę, akis 
ir burną ~ krateras, geltonas, šviesus
apšviesdamas ramią naktį. Neužilgo bu
vo gerai matomas jo paskutinis XX-jo 
amžiaus ^užtemimu. Dingo už žemės 
šešėlio mėnulio išvaizda — tik po valan
dos po truputį ėmė grįžti ir žvelgti ra
miai į žemę.

O rytas toks gražus, neapsakytas... 
skaisti ir linksma patekėjus saulutė vi
lioja visus kas gyvas j laukus žaisti. 
Sukilusios kregždutės nardo erdvėje 
lenktyniaudamos ir gaudydamos vabz
džius savo pusryčiams. Smagu po nak
ties nukritusia rasa pasivailaščioti, pu
šų alėja. Kelias toks minkštas nuo nu
kritusių skujų, šakelių ir spyglių, pūna 
visur šiškų (konkoraižių), šen ir ten ma 
tyti šungrybių, kai kur po nakties me
džioklės dar tupi j namus negrįžusi pe
lėda.

Sveika Mergele, Šiluvos Marija, 
Garsi stebuklais Lietuvos šalyje...
Retai kur pasaulyje žmonės parodo 

tokio nuolankaus ir sentimentalaus 
pamaldumo j Sv. Mariją, kaip Lietu
vos žmonės. Nuostabus įspūdis, kai j 
Šiluvos atlaidus skuba minių minios 
iš tolimų apylinkių pėsti, važiuoti, vi
si pasipuošę gražiais rūbais, gėlių 
puokštėmis ir maldaknygėm.

Dabartinė Šiluvos parapijos bažny
čia yra didelė, lyg katedra, gražiame 
renesanso-baroko stiliuje, bažnyčios 
vidus baroko stiliuje. Didysis altorius 
yra visos bažnyčios dėmesio centre. 
Aukščiau tabernakulo, altoriaus vidu
ryje, yra stebuklingas Dievo Motinos 
paveikslas apvilktas aukso drabužiais 
ir parodomos tik iškilmių metu, šiaip 
jis būna uždengtas. Bažnyčioje yra ir

SS&ííli
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viena įsidėmėtina koplytėle, kurioje 
sudėti istoriniai dalykai susiję su Mari
jos apsireiškimu Šiluvoje.

Tai buvo apie 1608 metus, pieme
nėliams ganantiems gyvulius, ant dide
lio akmens pasirodžiusi graži, palaidais 
plaukais moteris, ant rankų laikanti 
vaikelį ir graudžiai verkianti. Vaikai 
nustebę nedrįso moteriškės kalbinti ir 
grįžę namo papasakojo ką matė. Kitą 
dieną prie akmens susirinko būrys 
žmonių. Kalvinistų pamokslininkas 
ėmė barti ir varyti namo. Staiga vėl 
ant akmens pasirodė nuostabioji, ver
kianti moteriškė. Užklausta ko ver
kianti ši atsakiusi, kad kur buvo gar
binamas jos Sūnus ir šlovinamas Jo 
vardas, dabar ariama ir sėjama. Tai 
pasakiusi pranyko.

Garsas plačiai pasklido žmonėse. Ta
da buvo grąžintos katalikams, kalvinis
tų atimtos žemės, dokumentai ir baž
nytiniai drabužiai. Atvestas prie ak
mens aklas senelis, kuris padėjo rusti 
užkastą geležinę skrynią su bažnyti
niais daiktais, staiga praregėjo. Tai bu
vo pirmasis stebuklas po apsireiškimo.

Marijos apsireiškimas Šiluvoje turė
jo didelės įtakos Lietuvos katalikybei, 
o žmonių minių minios nesiliauja lan
kę Šiluvos šventovės iki dabar.

"Nenuženk nuo akmens, o Marija, 
pūšinėly žaliam Lietuvos".
Motina Marija būk mums ir visiems

. mylimoji Motina vainikuota dangaus 
ir žemės karūna.

TELEVIZIJA TIKINTIESIEMS
Vilniaus televizija pradėjo "Religinę ’ 

valandėlę", kuri transliuojama sekma
dienio rytą. Laidos redaktorius ir vedė
jas — kun. Jonas Boruta. Kardinolas 
V. Sladkevičius pirmos transliacijos 
metu pasakė: Kaip mūsų krašto pasikei
timo stebuklą mes vertiname tai, kad 
masinės informacijos priemonės — spau
da radijas, televizija — atsigręžė į Dievo 
žodį kaip j šviesą ir tiesą. Visas pasaulis, 
o labiausiai mūsų kraštas, įvertins jas 
už tai, kad jos tarnaus ne melui, o tie
sai, ne neapykantai, o meilei, ne kerš
tui, o susitaikymui. To trokštame ir lin
kime".
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NUOŠIRDI PADĖKA
Birželio 15 kun. Petrui Rukšiui išvy- INDEPENDENCE PARA

kus Kanadon, likau beveik vienas — su 
daugybe darbų. Be įprastų bažnytinių- 
religinių parapijos rūpesčių, krito ant 
pečių visa namų administracija, sąskai
tos, mokesčiai, visokį formųlarai, 
spaustuvė ir jos klientai... Ypač tas sa
vaitinis dvigubas dvikalbis laikraštis: 
surankioti medžiagą, surašinėti, supla
nuoti, statyti lapus, prižiūrėti spausdi 
nimą, organizuoti išsiuntinėjimą, ne
vienam ir nunešti... O čia pat: vienas 
siunčia laišką, kitas telefonu skambina, 
kitas skambina prie vartų...: vienas 
klausia, kits praneša, kita... nori išsi
kalbėti. Viskam reikia ne tik laiko, o 
ir... kantrybės. Tad pradžioj baiminaus 
neatlaikysiąs tokios įtampos, dar ir 
dėl to, kad pečiai — ne milžino. Ta
čiau... neliko laiko apie save rūpintis 
-- ir tie du mėnesiai veik nepastebėti 
prabėgo. Tad tik dabar galiu nors kiek 
sustoti — atsikvėpti, ir iš širdies dėkoti.

Dėkoju pirmiausia Viešpačiui Die
vui, kuris, atrodo, veikė su manim... 
ir dirbo už mane. Ir tiems kitiems, ku
rie tikrai man padėjo (o padėdami 
man, padėjo ir visai bendruomenei). 
Tai ta juodoji mano "gaspadinė"Etei- 
vina, kuri beveik chronometriškai ma
ne prižiūrėjo, ir mudu ikun. Urbaitj 
ir mane) palaikė, kaip buvo galima pa
stebėti ypač per pusryčius, "džiovinta 
duona ir karštu vandeniu (pão torrado 
e água fervida)"; Irena S., kuri prižiū
rėjo namų buhalteriją ir kartas nuo 
karto mane patį pabakstydavo gydyto
jo nurodyta adata, įleisdama "5000 
Hidroxocobalamina". Paskui tiesiogi-

LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA
Hace 50 anos Hitler y Stalin se dividieron Europa 
con un Pacto de amistad. Sus resultados todavia 
afectan la libertad de los oprimidos pueblos.

RECH AZA LOS ACU ERDOS 
SECRETOS

RIBBE MTROF -MOLOTOV
niai -Jaikraščio bendradarbiai, kurie/ 
kurios su nemažu pasišventimu kiekvie-

Dar vienas iš dr. Vytauto Dan 
lietuviu demonstracijoj prieš s

ravos plakatu š Venecuelos, kuris turėjo būti naudojamas 
ietinę comerc nę atstovybe S. Paule

ną ketvirtadienį, dar ankstyvą rytą, 
ateidavo sulankstyti vos išspausdintą 
ML-vą ir išsiuntinėti: Veronika D., Ma
rija M., Ona G., Aldona Ž., kartais 
Pranutė P., Jonas Š., Antanas R., 
Nelson H.; Jonas Š. nuveždavo ML-vą 
j paštą, o kai kada ir padėdavo sumon
tuoti laikraščio puslapius.

Padėka ir tiems, kurie savo gerais 
patarimais bei sveika kritika stengėsi 
pagerinti laikraščio kokybę, arba... 
dar praplėsti jau ir taip gausius rūpes
čius.

Tad visiems: Lai Viešpats gausiai 
jums atlyginai Kun Pf Gavėnas

MARAJÓ
AUTO PEÇAS LTDA.

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre 
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100

RUGSĖJO MĖNESIO Gir ADIENIAI
Sveikiname savo narius urie šven

čia gimtadienį šį mėnesį ii nkime 
daug sėkmės.
01 - Aleksandras Bogušiais <as
01 - Fiávio Bacevičius
02 - Magdalena Buitvidas
06 - Aniele Dutkus (SH)
06 - Nazareth Pimenta Ambrozevičius
07 Eng0, Roberto Bratkauskis
09 - Wanda Greičius Buono

i *
1 5 - Ljubomir Pjevac
22 - Helena Godiiausk^s Baužys
23 - Stasys Gerve taus kas
24 - Dr. Antônio Šiauiys
24 - Dr. Douglas Rudo.fo Saidys
25 - Helena Leitas
25 - leroslav Aradzenka
30 - Zofija Mikalkenas
30 - Nelson Daniliauskas

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS • ETC.

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

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE,

Rui Manaiág, 7 CEP 03140 - Fona; 215-6227 - Vila Zelina • S. Paulo
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KELIO ATGAL NEBĖRA
Trispalvė pakelta, dusinanti tyla pra 

aulta, bet politinis statusas nėra pasi
keitęs. Maskva nesipriešino jos iškėli- 
nui net pareigūnai organizavo iškilmes 
- visa tai verčia ne tik džiaugtis bet ir 
usi mąstyti apėmusiai džiugesiai komu- 
listmėj sistemoj. Įgyjamas laimėjimas 
įereikėtų pervertinti. Lieka tik rūpes- 
is, kad pro plevėsuojančią trispalvę 
urime matyti tikrą tikrovę, tai yra 
>kupaciję.

Atėjo laikas rimtai pagalvotiu ne tik 
javienių asmenų laisvinimą, žmogaus 
eisiu gynimą, bet ir apie tautų visoke- 
iopo pirmumo turinčias, prieš bet ko- 
4, kad ir pranašiausią atskirą individą, 
/isam to kelio atgal nebėta - šito nie 
cas nebegali sustabdyti.

Amerika, nepasižyminti savo politi
kų apdairumu, ne kartę yra patyrusi 
ikaudžių pralaimėjimų, bet jos presti
žas tarptautiniame gyvenime vis tebėra 
itiprus dėl savo ekonominio, karinio 
r demokratinio pajėgumo. Amerika iš 
«no tebėra laisvės nešėja ne ti k savo, 
?et ir kitoms šalims.

Kas kita su Sovietų Sąjunga. Atimk 
š jos ginklus, ir nieko kito imponuo- 
ančio nelieka. Jei Amerika garsėja 
<aip laisvės šalis, tai Sov. Sąjunga — 
<aip vergų imperija, kurioje viskas bu
žo paremta jėga, diktatūriniu teroru

Demonstracija priešais sovietų komercialinę ištaigą S. Paule. Iš kairės: kun. Pr. Gavė- 5 
nas, Gražvydas Batelis dr. Antanas Šiaulys ir Jonas Silickas Nuotr p Rukšio '
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Juk jinai yra pagarsėjusi kaip tikinčių-ySaVilit

iu persekiotoja, tautų pave gėja, jų nai‘ . ...... Petraijų persekiotoja, tautų pave gėja, jų nak 
kintoja, gausių kalėjimų be lagerių ša&

Dabargi pavergtos tautos yra viena 
didžiųjų grėsmių Sovietų Sąjungoje. Ta 
grėsmė išnyktų jeigu pavėrę tos tautos 
atgautų savo laisvę ir gyvertų savaran
kišką gyvenirrę.

įvairiais lai įtarpiais mūrų tauta ži
nojo, kad ties i buvo jos pusėje ir bau
džiauninko tu žmoginime, r savojo raš
to draudime, r sukilimų proveržiuose 
rusų ir vokiec ų o ku pači jose-, visokiais 
pavadinimais langstytasi. T esą ir šį 
kartę musų p sėje, bet mes jautėmės 
pralaimėję, m skriausti, pažeminti.

Demonstracijos yra reikalingos, jos 
primenančios oasauliui Moi otovo-Rib- 
bentropo 1939 m. rugpiūč o 23 d. 
paktą, įgalinusi Hitlerį pradėti karę 
prieš Lenkiją. Šitame pakte Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacija buvo nu
matyta ir netrukus įvykdyta, prisiden
giant klastomis, apgaulėmis ir sureži
suotais, Maskvos atstovų tvarkomais 
prisijungimo susirinkimais.

Su sava vėliava, ženklais ir himnu 
autonomija d^r nėra pakopa į laisvę. 
Vykstančio entuziazmo aukštumose 
nereiktų pami šti — ieškoti būdų pa
keisti krašto santvarką bei atsikratyti 
okupacijos. T ?sa musų pusėje, o 
jiems kelio at ai nebėra.

Nepamenu, ar kuomet nors tiek vietos 
spauda rašė apie Lietuvą ir iš viso apie Pa- 
baltyjį, kaip šiuo laiku. Praeitą sekmadieni 
"O Estado de São Paulo” paskyrė šitisą pas
kutini puslapį, paminėdamas 50 metų slap
to Molotovo-Ribbentropo paktą. "Time” 
žurnalo paskutinėje laidoje keturi su virš 
puskapiai su nuotraukomis, žemėlapiais ir 
paaiškinimais apie baltiečių reikalus. Ir visa 
eilė kitų nemažiau svarbių žurnalų ir laik
raščių šiomis dienomis rašo apie Pabaltijo 
pardavimą, okupaciją, persekiojimus.

Rašau šias eilutes šiandien rugpjūčio 22 
diena, taip sakant to liūdno tautų padali
nimo penkiasdešimt metų sukakties išvaka
rėse. Lietuvoje dabar jau devinta valanda 
vakaro ir tikrų tikriausia daugelis šeimų 
uždega žvakutę išvežtųjų prisminimui. Prisi
minimui tų, kurie negrįžo daugiau | tėviškę, 
kurie mirė pakelyje, mirė nepakėię šaltų 
Sibiro dienų.

Gyvenome, kaip civilizuota tauta. Buvo 
ramus ir tvarkingas gyvenimas, kai staiga 
pradėjo eiti gandai, kad Lietuva bus prijung
ta prie Vokietijos ir kad Latvija ir Estija 
teks Rusijai. Gandai nemalonūs, nors kaipo 
tokie neturėjo tvirto pagrindo, bet už jų bu
vo kas nors. Pagaliau gandai keitėsi ir atrodė, 
kad ir Lietuva teks rusams. G u odė m ės, kad 
gal tik pletkai ir viskas...

Sunku dabar mums įsivaizduoti, ką per
gyveno mūsų artimieji, kai rusams užėmus 
kraštą, atėjo dar liūdnesnės pasekmės: prasi
dėjo žmonių vežimai j tolimą Rusiją, j Sibirą.

Tik įsivaizdavimo dėliai, pagalvokite se
kančią padėtį. Jūs čia gyvenate, kaip iki šiol. 
Gyvenimas normaliai bėga, bet pasikeičia 
politinė padėtis. Mes ne politikai, sakysite) 
kas mums? Ir mes taip galvojome, kol staiga 
prie durų naktimis ėmė atsirasti su kareiviais 
sunkvežimiai. Pilietis toks ir toks, turite de
šimt minučių laiko pasiruošti kelionei. Taip, 
jūs, su visa šeima. Jūs netikite. Klausiate! 
gal čia koks apsirikimas. Kariškis pasako, kad 
apsirikimų jie nedaro ir jūs su derybomis 
veltui leidžiate laiką. Pasiimti, kas reikalinga 
ir j sunkvežimį. Jūsų žmona vaikus rėdo, jūs 
dibar nežinote ką reikia daryti. Ką čia imti. 
Gi visų namų nepaneši. Kareiviai liepia sku
bėti ir jau vaikus krauna į sunkvežimį. Vai
kai pakeiti staiga iš miego verkia. Moteris 
neša, ką įmano pJceiti, kas būtiniausia. Jūs 
gal spėjate apsiauti geresnius batus, pasiimti 
kailiniukus. O kaip su namais? Kareiviai pa
sako, kad apie tai jums jau nereikės rūpintis. 
O pagaliau gyvuliai, karvės, arkliai. Liepia 
viską palikti. Greit* greit ragina kariškis. Jūs 
dabar imate pabusti. Yprč^kJ atsirandate 
traukinių stotyje, kur pilna daugiau tokių pi
liečių; visi varomi j taukinį. Ne j keleivinį 
traukinį Ne, bet į gyvulių transportui trauki
nį...

qvuc O N f E C ÇÁ O M A S C U L I NA E F E-M ININA

Rua Solon, 773 
^EP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo - Capital

Bom Retiro

Nebuvo Pabaltijo valstybėse šeimos, kurio 
vienas ar kitas asmuo nebuvo to pergyvenęs. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių buvo veža
mi j tolimą Sibirą. Už ką? Ką mes padarėme? 
Mes buvome nekaltos aukos to nelemto pak
to tarp Vokietijos ir Rusijos.
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IURIME DRAUGŲ SPAUDOJE
Ypač šiomis paskutinėm savaitėm 

n Brazilijos viešosios komunikacijos 
valuose - spaudoj, radijuj, televi- 
ioj • gan plačiai skambėjo bei švi- 
.'jo LIETUVOS vardas. Daugiau, ne- 

kada nors kitu metu. Ir pamatėm 
f mes - ši kukli "Musų Lietuvos" 
.plinka turi nemažai bičiulių — 
draugų, gyva į besidominčių Lietuvos 
ir lietuvių reikalais. Čia tik kelios 
užuominos.

Anę penktadieni skambina kun. Pr 
Gavėnui pats API (São Paulo Žurna
listų Sąjungos) pirmininkas, Dr. Pauto 
Zingg, iš miesto centro: "Išsikirpau ir 
Tamstai palaikau JORNAL DO BRA
SIL visą puslapį užimantį straipsnį 
apie Lietuvę". Rio de Janeiro dienraš
tis JORNAL DO BRASIL yra ketvir
tas Brazilijoj skaitytojų skaičiumi. Ir 
lugpiučio 13, sekmadieni, persispau- 
dinęs iš "The Washington Post" stratps-’ 
ui "Lituania, 'o rato que ruge', para 
ser independente", jj skleidžia po visą 
Braziliją". O pats API pirmininkas, 
Paulo Zingg, perdavęs straipsnį, užtik
rino: "Aš kovoju kartu su jumis už 
Lietuvos nepriklausomybę".

Turėjom medžiagos didžiausiam 
Brazilijos dienraščiui, O ESTADO DE 
SÃO PAULO; ir jo TARPTAUTINIAM 
skyriuj gerą bičiulį, Dr. José Maria 
Mayrink. Norėjom padėkoti redakcijai 
už atkreiptą dėmesį j, Lietuvos reika
lus ir pristatyti, tarp kitų, išverstą j f 
portugalų kalbą Molotovo-Ribbentrc 
po Paktą su slaptais protokolais. Buvo 
numatyta susitikti su William Waack; 
bet mums pranešė, kad jis išvykęs Eu
ropon (ir vėliau pamatėm jį reportuo- 
jant iš Varšuvos apie įvykius Lenkijoj;. 
0 pats O ESTADO tą paktą pavadino 
"velnišku paktu": "Os 50 anos de um 
pacto diabólico".

Užėjom į ten pat JORNAL DA TAR
DE redakciją. Tarptautinio skyriaus re
daktorius, Carlos Dias, labai maloniai 
priėmė, pasirodė su savo ko-redakto- 
riais gerai susipažinęs su Pabaltijo pa

MŪSŲ LI ETUVA

NEUŽMIRŠK

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - T1K UŽDARBIS, 
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

AUKOK IR TAPK FONDO NARIU'
AUKAS SIŲSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO 

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

S. Paulio lietuvių kolonijos o 
vauja Rusijos konsulatą.. Iš k 
Šiaulys, Clarice Bacevičiūtė.
~ Macha

nonstracina p ieš sovietų ekonominę įstaigą, kuri atsto- 
irés: BLB-nes urmininkas Gražvydas Bačelis, dr. Antanas 
‘tina Bačelyte Eugenija I acevičiene, Silvia Bendotaityté

Nuotr. P Rukšio
dėtimi ir... redakcijoj surad m oeveik 
lietuvį. "Mano žmonos motina yra lie
tuvė", matomai didžiuodamasis prisis
tatė — ir užfundino "cafesinho". Ir 
pavedė savo pagalbininkei, tokiai jupd- 
bruvai Ruth ( gyvai sekančiai Lietuvos 
reikalus), pradėt ruošti medžiagą rug
pjūčio 23-čiajai.

BLB-nės pirmininko, inž. Gražvydo 
Bačelio, informacija, brazilų federali
nis deputatas, Cunha Bueno, prisiėmė 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pa
ruoštą Munifestą pristatyti Brazilijos 
valdžios Kongresui ir perduoti per "Ho
ra do Brasil (Brazilijos valandą)" radi
jo programą rugpjūčio 23 dienos va
karą.

Rugpjūčio 23 piketavom prieš rusų 
konsulatą São Paule (ir trys atstovai,

BRAZI LUOS1

su fotografu, buvo konsulo priimti/, 
bet apie tai bus plačiau kitoj vietoj.

O 25, beveik visą dieną, lietuvių 
koloniją vargino televizijos 4 kanalo 
(TVS) reporteriai: Mookoj (parapiją ir 
ML-vos redakcijąspaustuvę), vieną lietu 
vių šeimą (pp. Õiuvinskus), Zelinoj 
(platesnę lietuvių koloniją),i Alto da 
Mooca (Lietuvos gatvę, Sąjungos patal
pas, lietuvių tautinius*šokius, kuriuos 
pristatė ant greitųjų sušauktas "Nemu
nas"). Ir sakė visa tai pristatysią, kiek 
TV programa leis, šeštadienio vakarą. 
Jei ne šį, tai kitą — rugsėjo 2. (KPG)

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Ruksys vardu ir pasiųsti paprastu 
oas’tu.
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Viktoras ir Angelina Tatarūnai, rug
pjūčio 29 dieną išleido savo dukterį 
Ana Paulą j Vasario 16-sios gimnazi
ją. Šie susipratę lietuviai tėvai yra ver
ti mūsų pritarimo ir didžios pagarbos, j 
kad išmokinę savo vaikus lietuvių 
kalbos, ir toliau leidžia savo atžalyną 
pasitobulinti lituanistikoj.

SĄJUNGĄ-ALIANÇA, promove mais inn evento, no dia 10 de Setem
bro de 1989, a partir das 15’00 ás 22:00 hs, no TIENCONTRO. 
com o Chá da Litnanidade, contendo: Musica, Danças, Jogos,. 
Prêmios, Aperitivos, Cervejas, Aguas e o delicioso Repolho 
com Lingüiça, etc,... Na nossa séde a Rua Lituania, 67 PK1

J~j RESERVAS PELO FONE: 93;6?51
Este .evento será gravado em VIPEO para à Lituania livre.

Laimingos kelionės ir gero pasiseki
mo moksle. Laukiame parašant savo 
įspūdžius j mūsų spaudą.

Vyturys

KUN. MARTYNAS GAIDYS SERGA
Prieš keletą dienų kun. Martynas 

Gaidys staigiai susirgo: turėjo paraly
žių. Dabar randasi ligoninėj Campinas 
mieste. • •

Praeitą pirmadienį kun. Pr. Gavėnas^ 
kun. P. Urbaitis ir kun. P. Rukšys bu
vo jo aplankyti. Kun. Gavėnas pasili
ko Cam p i ne keliom dienom, kad būtų , 
arčiau prie ligonio.

Linkime mielam kun. Martynui 
greit atsigauti ir tuo tarpu meldžiame 
UZ JI.

RIO LIETUVIŲ DĖMESIUI
Su broliškais sveikinimais iš São

Paulo, pranešama, kad šių 1989 metų 
gaiimpai spalio 29 dieną (sekmadienį), 
Dievui duodant, bus bendros pamal
dos už Lietuvą ir jos Atgimimo Sąjūdį.

Prašoma iš anksto įspėti Rijoje ir 
apylinkėse gyvenančius tautiečius, ku
rie neskaito "Mūsų Lietuvos".

Šv. Kazimiero 
Asmeninė Parapija

"ALEKSANDRAS - GERASIS 
ŽMOGUS"

laukia lietuvių Savanorių talkos
"Mūsų Lietuva" savo 24-tame šių 

1989 metų numeryje perspausdino 
Vilkaviškio "Pergalės" laikraščio, o 
taip pat ir "Gimtojo Krašto" įdomų , 
d-ro Vido Mickevičiaus ir Zones Siu- 
liėnės straipsni apie 25 metus Amazo- 
nijos džiunglėse beveikiantį kun. d-rą 
Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitį.

Pats kun. d-ras Bendoraitis, dabar 
lietuvių garsinamas kaip "Gerasis žmo
gus7" savo didingos labdarybės misiją

)W.į

PARDUODAM Ei
• AÜTOMOB I LIAMS l

&

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ j 

pradėjo Afrikoje, Garsiojo d-ro. A. 
Schweit^er'io draugystėje.

Tas retas lietuvis — "'Gerasis žmo
gus" -- dar daug kieno tarp lietuvių
tinkamai neįvertintas, pastatė ir per 
20 metų išlaikė Brazilijos Guajará Mi
rim Vyskupijai 150 lovų ligoninę, o 
dabar, kitoje Mamorė upės pakrantėje, 
dar vargingesnėje aplinkoje^Guayara 
Miriem Bolivijos miestelyje, baigia sta
tyti kitą ligoninę, užvardintą: "Padre 
Médico Bendoraitis Fundcion".

Ir vienoje ir kitoje ligoninėje, kun. 
d-rui Bendoraičiui, per 24 ištisus mė

žtus pasišventusiai talkininkavo Gailes
tingoji Seselė Marija Ksavera Sakėnaitė.

Kitų lietuvių savanorių beveik kaip 
-ir neatsirado, kai, tuo tarp^ten talki
ninkavo dešimtimis įvairių kitų kraš- ' 
tų savanoriai, savanorės, ypnč iš Pran
cūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos atvy-
kusių.

Dabar, besiartinant "Didžiosios Lab-
.... _«...    --- ■ ■ ■ l.l.l »W»..||Tf |.,-b . . ... *. — —

daros" 25-mečiui ir kun. d-ro Bendo- 
raičio 70rn-mečiui, tikrai būtų pras
minga ieškoti ir surasti Lotynų Amen 
koje ir plačioje mūsų tarpkontihėntėję
iseivijoje/o gal ir pačioje laisvėjančio
je Tėvynėje Lietuvoje bent vieną 
kitą savanorį — savanorę, kad ir trum 
pam laikui.

KAS IEŠKO RANDA.

Šv. Kazimiero Asmenine Parapija 
mielai pasitarnaus tame svarbiame 
paieškojime.

Adresas: Rua Juventus, 28 
Pque. da Moóca 
03124 SÃO PAULO, SP. 
Tel. 273-0338

PAVASARIO PIETUS LITUANIKOJ
Rugsėjo (setembro) 7 dieną veiks 

svečių namo svetainė Lituanikoj.
Norintieji ten pietauti prašomi pra

nešti iš anksto tel. 63-5975.
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