
S. PAULO: priešais miesto operos teatrą TFP organizacja daro demonstraciją 
už Lietuvos laisve. Organizacija jau surinko beveik 3 milionus parašu ir išda
lino milionus lapeliu-atsišaukimu. Ši nuotrauka yra paimta iš TFP orgamza-

NEPALIKIME LIETUVOS VIENOS

Gyvenime žmonių bendravimas yra 
taip surištas, kad kiekvienam kasdien 
yra įmanoma padaryti ką nors gero sa
vo artimui. Nuo šypsenos iki rankos iš
tiesimo, iki dvasinės ar medžiaginės pa
galbos — juk tai nesibaigiančios eilės 
progų ir galimybių.

Atskiri asmenys, nors ir geriausiu 
norų turėdami, negali įveikti tokių už
davinių, kur būtinai reikalinga santal
ka, kur reikia masinio sujudimo, daugy
bės ištiestų rankų, pasiruošusių teikti 
pagalbą. Mūsų siu metų didysis ir ben
dras uždavinys - finansinė pagalba Lie
tuvai. Kanados Lietuvių Bendruomenė 
paskelbė pagalbos Lietuvai vajų, užsi
modama iki metų pabaigos sutelkti vie
ną milijoną dolerių. Tuo reikalu specia
lus komitetas išsiuntinėjo tūkstančius 
laiškų, kuriuose prašoma aukoti "pagal - 
savo išteklius ir sąžine" su įsidėmėtinu 
priminimu "nepalikime Lietuvos vie
nos". Taipgi spaudoje nuolat iškelia
ma šio vajaus svarba, pranešama apie 
eigą ir rezultatus, net grafiškai juos pai
liustruojant. Žodžiu, susiorganizavimas 
telkti milijoną dolerių Lietuvai ir pradi
nės aukos gali jau pranašauti apie gerą 
pabaigą. O tai kaip tik svarbiausia. Pa
vienių žmonių entuziazmas padėti Lie
tuvai finansiškai yra gana ryškus. Rei
kia tikėtis, kad jis neišblės. Pertvarką 
kapitalo panaudojimo nuostatas, stam
besniais įnašais, žinoma,prisidės ir mu
sų didieji fondai, formaliai gal net ir 
neįsijungdami į bendrąjį pagalbos vajų. 
Fondai juk ir buvo steigti lietuvybei ir 
nepriklausomai Lietuvai remti. Tiesa, 
šiandieninė Lietuva dar nėra nepriklau
soma, bet ji ryžtingai ir atkakliai siekia 
nepriklausomybės įgyvendinimo. Va
kariečių pilotiškas ranku nusiplovimas, 
okupanto statomos kliūtys ir ekono
minė bei politinė priespauda laisvėjimo 
pastangas trukdo ir painioja. Visa tai 
kaip tik ir verčia dar smarkiau sugrusti, 
nes bėgantis laikas kartu su savimi neša
si ir ištekliu sruvenimą, kurių ištakas 
reikia nuolatos papildyti. Pasigirsta bal
su, kad ta linkme veiklą reikėtų dar la
biau plėsti, sujungus ir subendrinus vi
sų veiksnių pastangas. Akys krypsta j 
balandžio mėnesio pradžioje įsteigtą 
Išeivijos veiksnių tarybą. Kiekvienam 
būtu liūdna galvoti, kad pastaroji ne
priklausomybę paskelbusios tautos aki
vaizdoje tėra tik buvusiu ar pasilikusiu 
nesutarimų pridengimui ar pabaltini- 
mui.

cijos žurnalo, kurio paskutinis numeris 
Salia bendrinio PLB pradėto pagal- 

bos Lietuvai vajaus išeivijos organiza
cijoms "iš pareigos" tenka paremti ir 
savuosius bendraminčius Lietuvoje. 
Nebekalbant jau apie pogrindžio lai
kais pradėtą sėkmingą ir nuolatine reli
ginės šalpos veikią, šiandien atskiru 
dėmesiu lėšos telkiamos "Caritas" dar
buotei, surastais kanalais remiamos ideo 
loginės jaunimo organizacijos, atsistei- 
gusios draugijos, sąjūdžiui, partijos. 
Tuo būdu susidaro gana šakotas ir pla-t 
tus savitarpinės pagalbos užmojis, jau 
tampąs nuolatinės.veiklos dalimi išeivi
joje. Ir tai gerai, nes nauji įsipareigoji
mai visada pajudina, šiuo atveju sukon
kretina ir speicialia užduotimi daugiau 
suprasmina visą išeiviškąją veiklą. Retė- 
jant organizacijų gretoms, tų pačių Lie
tuvoje atsisteigusių rėmimas tampa 
tam tikru tęstinumo įnašu. Kai kam 
gal kyla klausimas: ar pajėgsime duoti 
ir duoti? Pajėgumas betgi mažiausiai 
priklauso nuo išgalių. Tikrai daugiau — 
nuo supratimo, solidarumo ir meilės 
Lietuvai. Nėra išeiveio, kuris nepajėg
tų savo išteklių dalį skirti tėvynei. Kai 
duoda vienas daug — yra mažaii kai vi
si yra daug. Šį kartą pa-

visi daug.

beveik visas paskirtas Lietuvai.

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE 
100 dienų moratoriumas 
Nutraukiama blokada

Reuterio agentūros pranešimu, bir
želio 29 d. Lietuvos aukščiausioji tary
ba nubalsavo užšaldyti 100 dienų ko
vo 11 d. Nepriklausomybės atstatymo 
aktą. Prieš tai taryboje vyko karštos 
diskusijos. Sąjūdininkai priešinosi akto 
pristabdymui. Tik V. Landsbergiui, 
nors ir nenoromis, pasisakius už kom
promisini moratoriumo priėmimą, ta
ryba ryžosi tokiam veiksmui. Už mora
toriumą balsavo 69 tarybos nariai ir 
prieš 35. Pasak agentūros, tai M. Gorba
čiovo nemažos reikšmės politinis lai
mėjimas, prieš prasidedant Sov. Sąjun
gos komunistų partijos kongresui.

Lietuvos aukščiausiosios tarybos nu
tarimas toks: "Nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, siekdama abišalių derybų tarp 
Lietuvos respublikos ir SSSR skelbia 
nuo derybų pradžios 100 dienų mora
toriumą 1990 m. kovo 11d. aktui, su
stabdomi visi legalūs veiksmai, kylan
tys iš to akto". Priėmus nutarimą, tary
boje įsiviešpatavo tyla.
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Sovietinė propaganda
Ryšium su Europos saugumo ir ben

dradarbiavimo konferencija Kopenha
goje Sov. Sąjungos, JAV, Čekoslovaki
jos ir Danijos delegacijos birželio 28 d. 
suruošė spaudos konferenciją. Vikto
ras Nakas atkreipė dalyvių dėmesį į 
Sov. Sąjungos vykdomą blokadą Lietu
vai. Jis klausė, ar tokia blokada nėra 
žmogaus teisių pažeidimas? Ar never
tėjo peržiūros konferencijoj šį klausi
mą išdiskutuoti? j pateiktą klausimą 
reagavo tik sovietų ambasadorius. Esą

Vykstant debatams, visą laiką de
monstravo nedidelė, bet judri žmonių 
grupė, mosuodama tautinėmis vėliavo
mis, dainuodama patriotines dainas ir 
ragindama balsuoti prieš moratoriumą.

Birželio 27 d. V. Landsbergis ir K. 
Prunskienė susitiko su Sov. Sąjungos 
vyriausybės viršūnėmis M. Gorbačiovo 
viloje.‘Pokalbyje dar dalyvavo ministe- 
ns pirmininkas N. Ryžkovas, Sov. Są
jungos aukščiausiosios tarybos pirm. 
A. Lukįanovas, politbiuro narys A. Ja-; 
kovlevas, lietuvių deputatai C. Vokyn- 
cycz, V. Jamosienko ir S. Šaltenis, Grį
žusi ministers pirm. K. Prunskienė ra
gino Lietuvos aukščiausiąją tarybą bal
suoti už moratoriumą, nes tokių sąly
gų deryboms reikalaujanti Maskva. Mo
ratoriumas nesąs ko nors pabaiga, o 
greičiau kelias pradėti derybas, kurios 
gali konsoliduoti nepriklausomybę. 
Vakarai irgi nori kompromiso, nes, atė
jus žiemai ir veikiant blokadai, Lietuvą 
gali ištikti ekonominė katastrofa. Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos pirminin
kas V. Landsbergis paskutiniu momen
tu pakeitė savo nuomonę, pasisakyda
mas taipogi už moratoriumą.

Baltijos respublikose vietinės valdžios 
pažeidžia daugelio žmonių teises. Tose 
respublikose vykdoma segregacijos poli 
tika, neleidžiama gyventojams dalyvau-

boję buvo balsų, sakančių, kad bloką- - 
dai užsitęsus, gali nukentėti Lietuvos 
derlius. Mašinoms trūksta kuro,

AP agentūros pranešimu, Lietuvai 
pasisakius už kovo 11d. akto pristab
dymą, Sov. Sąjunga nutrauksianti eko
nominę blokadą ir pradėsianti derybas 
su Lietuva. Pagal priimtą rezoliuciją, 
po kovo 11d. išleisti įstatymai yra ga
liojantys, įskaitant ir konstitucijos pa
keitimą. Moratoriumas gali būti prail
gintas ir nutrauktas Lietuvos aukščiau
siosios tarybos esant svarbiom priežas
tim. Moratoriumas nustoja vilties, jei , 
nutrūksta derybos.

Ryšium su blokada Lietuvoje 
50.000 asmenų neteko darbo. Tačiau 
ši blokada sunkiai apstebima Vilniuje. 
Darbininkai gauna atostogų algas. Žmo
nės naudojasi šiltu vandeniu. Bet tary-
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Vėl tiekiama nafta

'The Toronto Sun” liepos 1 d. laido
je skelbė, kad sovietų valdžia birželio 
30 d. pradėjo Lietuvai tiekti naftą. Ma
žeikių naftos perdirbimo įmonė gavusi 
telegramą iš naftos tiekėjų Sibire, kad 
būtų pasiruošusi priimti naftą. Laikraš
tis priduria, kad ekonominės sankcijos 
labai pakenkė Lietuvos pramonei. Buvo 
uždaryta šimtai įmonių ir darbo, nete
ko 40.000 žmonių. Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirmininkas V. Landsber 
gis pareiškęs, kad M. Gorbačiovas priža
dėjęs nutraukti blokadą, kai bus nubal
suota užšaldyti Nepriklausomybės aktą. 

į?Mim-sonibnnhzi. tipo lUtôano e Alemàa

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJCM V. Prudente Fone: 274-06?7

ti susirinkimuose, grobiamas valstybi
nis turtas.

Estė žurnalistė paprašė duoti kon
kretų pavyzdi Sovietų ambasadorius pa
kartojo savo teigimus, bet konkretaus 
pavyzdžio taip ir nedavė. Po konferenci
jos A. Medalinskas pasiūlė ambasadoriui 
duomenų apie blokadą. Jis jų nepriėmė, 
sakydamas: "Ačiū, turiu. Ten nėra jo
kios blokados. Tik imtasi tam tikrų eko
nominių priemonių”. Kritikavo lietuvių 
skubėjimą i nepriklausomybę, esą reik
sią pravesti referendumą. Kai A. Meda
linskas priminė, kad 1940 m. nebuvo 
jokio referendumo, klausimą sprendė 
tankai, sovietų ambasadorius tai paneigė.
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Taip informupja sovietinė 
agentūra

Novosti spaudos agentūra paskelbė, 
ką galvoja arkiv. Julijonas Steponavi
čius apie dabartiną religinę būklę Lietu
voje. Tarp kitų dalykų arkivyskupas pa
žymi, kad anksčiau žmonės bijojo eiti 
j šventoves ir mokyti religijos savo vaikų. 
Dabar žmonės elgiasi pagal savo sąžinę. 
Lietuviai ir lenkai lanko šventoves,krikš
tija savo vaikus ir tuokiasi katalikiško
mis apeigomis. Žmonių skaičius, lankan
čių šventoves, yra drastiškai padidėjęs. 
Lietuvoje esą 2 mil. katalikų. Daug žmo
nių tarp jų mokslininkai, gydytojai 
bei rašytojai grįžta j tikėjimą. Arkivys
kupas norėtų, kad visokių pažiūrų žmo
nės būtų vieni kitiems tolerantiški. Tik 
meilė ir tolerancija gali pergalėti socia
linėj sistemoj įsigalėjusį priešiškumą.

Pataikavimo politika
''''Newsweek" žurnalas gegužės 7 d. 

laidoje išspausdino straipsnį, kritikuo
jantį prezidentą Bushą Lietuvos atžvil
giu. Lietuva esanti parduodama, kad 
būtų išlaikytas Gorbačiovo saugumas 
Sov. Sąjungoj. Lietuva yra vadas tautų, 
norinčių išsivaduoti iš sovietinio jungo. 
Ryšium su Stalino ir Hitlerio sandėriu 
Lietuvos moralinė pozicija esanti ypač 
stipri. Busho administracija, veikiama 
silpnavališkumo, siunčia sovietinei im
perijai ženklus, kad Lietuva tenesitiki 
JAV paramos. O kas būtų galima dary-, 
ti? Pripažinti Lietuvos vyriausybę, pa
skirti ambasadorių, įspėti Gorbačiovą, 
kad nebus teikiamos Sov. Sąjungai pre
kybinės lengvatos, jei Lietuvoje bus 
naudojama prievartinė jėga. Jei jis nega
li taip veikti, tai mažiausiai turėtų ne
kalbėti apie baimę kenkti Gorbačiovui.

Pats Lietuvos prezidentas V. Lands
bergis, nusivylęs Amerikos politika, iš
tarė ir žodį "Miunchenas", kuris reiš
kia pataikavimą ir mažų Rytų Europos 
tautų paaukojimą didžiųjų valstybių po
litiniam patogumui. Esą Lietuvos klausi
mas aiškiai matyti Bushą vargina. Jo po
litika Lietuvos atžvilgiu yra aiškus patai
kavimo įrodymas.

Baltijos ansamblėja
Jūrmaloje, Latvijoje, birželio 16 d. 

įvyko Baltijos ansamblėja, kuri nustatė 
baitiečių pagrindines veikimo kryptis. 
Yra būtina palaikyti tiesioginius ryšius 
ir spręsti iškilusias problemas per baitie
čių tautinių judėjimu skyrius bei grupes.

Tautinių judėjimų strateginės veiklos 
koordinaciją ir toliau vykdys Baltijos 
taryba, kurią sudaro Estijos, Latvijos, 
liaudies frontų ir Lietuvos sąjūdžio pir
mininkai bei valdybų atstovai.

Ansamblėjoje buvo pažymėta, kad 
Sov. Sąjunga, pradėjusi Lietuvos ekono
minę blokadą, sąmoningai trukdo ir 
tarptautinius kontaktus, neduodama 
kultūrininkams vizų. Tokią sovietų veik
lą griežtai smerkia Baltijos ansamblėja, 
primindama,jog tai yra grubus pagrindi
nių žmogaus teisių pažeidimas. Ansam
blėja įsipareigojo apie tai painformuoti 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos dalyvius. Ji taip pat šiuo 
atžvilgiu smerkia Sov. Sąjungos politiką 
ir kviečia Vakarų vyriausybes, kad jos 
darytų spaudimą sovietams, jog bloka
da būtų nuimta.

Ansamblėja kreipiasi į Rusijos aukš
čiausiąją tarybą, nurodydama, kad su 
Estija, Latvija ir Lietuva 1920 m. buvo 
pasirašyta sutartis, kuria Rusija visiems 
laikams atsisakė pretenzijų į Baltijos 
kraštų teritorijas. Toje sutartyje dar 
buvo pabrėžta, kad iš ansktesnės priklau
somybės Rusijos imperijai nekyla jokių 
įsipareigojimų Sov. Rusijai. Tačiau Balti
jos valstybės buvo okupuotos Sov. Są
jungos. Baltijos kraštai, paskelbę nepri
klausomybės atstatymą, tikisi, jog su 
jų kaimynu bus palaikomi lygiateisiai 
kaimyniniai ryšiai, grindžiami 1920 m. 
sutarčių pagrindais. J. A.

Nauja politinė frakcija
Lietuvos aukščiausiosios tarybos na

rių - sąjūdininkų tarpe yra įvairių įsiti
kinimų ir politinių siekių žmonės. Vieni 
yra radikalių politinių priemonių šalinin
kai, kiti - nuosaikūs. Trijų mėnesių dar
bas taryboje išryškino dvi pagrindines 
grupes: radikalus ir nuosaikiuosius. Nuo
saikiųjų grupę sudaro šie tarybos nariai: 
Romas, Gudaitis, Albinas Januška, Vilius 
Baldišis, Petras Vaitiekūnas, Albertas 
Šimėnas, Rimvydas Valatka, Jonas Be
pirštis, Eug. Petrovas, Audrius Rudys, 
Jonas Šimėnas, Jonas Tamulis, Egidijus 
Bičkauskas, Virgilijus Katkauskas, Nijo
lė Oželytė, Stasys Kropas, Aloyzas Saka
las, R. J. Jurgelis, K. Antanavičius, 
Ilgūnas, V. Andriukaitis. (LIC)

-X-X-X-X-X-

Kauno kunigų seminarijai perduotos 
papildomos patalpos. Perduodama Sv. 
gertrūdos bažnyčia.

PIRMOJI VAISTŲ SIUNTA JAU 
VILNIUJE

Iš Paryžiaus gauta žinia, kad birželio 
16 d. šeštadienį, Lietuvos sieną perva
žiavo pirmutinis humanitarinės para
mos Lietuvai sunkvežimių konvojus. 
Lietuvoje jį pasitiko Sveikatos minis
tras J. Olekas, kuris su prancūzų sunk
vežimiu lydėjusiu tarptautinės organiza
cijos "vaistininkai be sienų" pirmininku 
J. I Marchuron tarėsi dėl tolimesnės 
akcijos.

Lietuvoje vaistai perduoti dalinimo 
komisijai, kurią sudaro: Caritas, Raudo
nojo Kryžiaus, Gydytojų, Vaistininkų 
asociacijos ir Sveikatos ministerijos 
atstovai.

Sunkvežimiu konvojus buvo suorga
nizuotas Europos LB-nių, finansiškai 
prisidėjo Australijos lb-nė. Pirmutinis 
bandyminis sunkvežimių konvojus susi
dėjo iš trijų sunkvežimių: Belgijos,Pran
cūzijos ir Vokietijos.

Šis pasisekęs bandymas atidaro kelią 
kitiems. Antras pagalbos Lietuvai sunk
vežimių konvojus planuojamas birželio 
pabaigoje, liepos pradžioje. Prie šio kon
vojaus prisidės Šveicarija. Taip pat šiam 
konvojui sunkvežimius ruošia: Caritas, 
Tarptautinė Žmogaus Teisių Sąjunga, 
Maltos Ordinas ir Vaistininkai be sienų 
organizacijos. Sunkvežimiai bus pakrau
ti labiausiai Lietuvoje reikalingais vais
tais ir medikamentais.

Norintieji prie siuntų konkrečiai prh 
sidėti lietuviai maloniai kviečiami kreip
tis dėl detalių j savo krašto Bendruome
nės atstovus.

Prancūzijos LB-nė

PAŠTO ŽENKLŲ KONKURSAS
"Tiesa" (VI.7) paskelbė konkurso są

lygas Lietuvos Respublikos Pašto ženklo 
projektui sukurti. Pageidautina, kad paš
to ženkluose būtų atvaizduoti atgimstan
čios Lietuvos simboliai: Vytis, Gedimi- 
naicių stulpai, rūtos šakelė, Laisvės pa
minklas Kaune, Vilniaus Aušros vartai 
ir pan. Pašto ženkle turi būti žodis "Lie
tuva", ženklo vertė ir leidimo metai. 
Projektai turi būti pristatyti iki 1990 m, 
liepos 15 d. adresu: Vilnius, Gedimino 
prosp. 22, Lietuvos spauda.

AÜKAPRISIDÉKPRIEU ETŲ VIŠ KO3
SPAUDOS IŠLAIKYMO

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
loois ii mūšyjinkly-spaudaJi tyri boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavotaitii 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją ! Nedelsk!
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PREZIDENTO KREIPIMASIS
| LIETUVOS ŽMONES

Musu Tėvyne Lietuva, svetimųjų iš
trinta iš Europos žemėlapio, atgijo, 
jos laisvės šauksmas nuaidėjo per visą 
pasaulį, Musų troškimas prisikelti kyla 
iš skausmo matant ištuštėjusius kaimus, 
atsilikimą nuo Europos valstybių, te- 
betvyrančią baimę, fiziškai ir dvasiškai 
suluošintus žmones.

Kaip dabar visus juos sutaikyti, su
teikti doram darbui - kurti ir tvirtinti 
nepriklausomą Lietuvą, žmonišką gyve
nimą?

Minėdami 1940-ųjų birželio 15-ąją, 
prisimindami visus nukankintus kalėji
muose, tremtyje, žuvusius Lietuvos že
mėje, visus fiziškai ir dvasiškai suluošin
tus, nulenkime galvas ir susikaupkime. 
Pamąstykime, ką turėtume daryti, kad 
iš Lietuvos gedulo diena patiesintų ir 
palengvintų mūsų rytojaus kelią.

Tegul visiems laikams būna pasmerk
ta tarpusavio neapykanta, prievarta, 
melas, diktatorių valdymas.

Kurkime demokratinę visuomenę, 
kurioje kiekvienas balsas būtų išgirstas 
ir ramiai išklausytas.

Stiprinkime nepriklausomą Lietuvą 
ir padarykime viską, kad joje pakaktų 
vietos visų tautybių ir įvairiausių pažiū
rų geros valios žmonėms.

Susitelkime ir atsispirkime bet ko
kiam skaldymui, tarpusavio vaidams. 
Tarp besikuriančių ir esamų partijų, 
draugijų ir sąjūdžių pirmiausia ieškoki
me visus jungiančių, o ne skiriančių idė
jų ir tiesų.

Sugrąžinkime Lietuvai žmogų, išsiva
davusį iš vakarykščios tamsos, kurio gy
venimas būtų skirtas artimo ir Tėvynės 
meiiei. Pasakykime sau: tasai žmogus 
būsiu aš.

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos At Pirmininkas 

Vilnius 1990 m. birželio 15 d.

JAV PABALTIJO POLITIKOS 
UŽKULISIUOSE
Patikimi šaltiniai painformavo ELTĄ, 

kad valstybės departamento Pabaltijo 
skyriuje ryškus nepasitenkinimas dabar- 
tine JAV politika. Pabaltijo žinovų, esą. 

nesiklausoma, visus politinius sprendi
mus izoliuotai darantys Bush, Baker ir < 
Eagleburger.

Tie patys šaltiniai tvirtina, kad JAV 
pareiškusios nepasitenkinimą Norvegijos 
vyriausybės laikysena Pabaltijo atžvil
giu, o ypač "peraštria" Maskvos kritika. 
Nuo to laiko Norvegija pasisakiusi nuo
saikiau. Mėgindama patikrinti šias žinias, 
ELTA susisiekė su norvegų žurnalistais. 
Jie patvirtino, kad panašūs gandai sklin
da ir Norvegijoje, bet kol kas nėra kon
krečiu įrodvmų.

AKCIJA SSRS-OJE: "VISA TIESA 
APIE LIETUVĄ"

Nusivildami Vakarais ir drąsinami 
vis gilesnių pasikeitimų Sovietų Sąjun
goje, lietuviai aktyviau stengiasi paveik
ti rusų ir kitų SSRS tautų viešąją nuo
monę. Kaip praneša Tiesa (1990.V.11), 
Lietuvos Kultūros fondas pradėjo akci
ją "Visa tiesa apie Lietuvą" - ciklą su
sitikimų su SSRS didžiųjų miestų gyven
tojais ir inteligentija. Šiam sumanymui 
pritarė nemažai SSRS organizacijų, duo
da sales ir talkina reklama. Sunku susi
kalbėti su tokiais, kuriems pirmiausia 
rūpi "neišardomos sąjungos idėja", bet 
dialogas įmanomas ir su jais. Lietuvai 
draugiški mokslininkai pranešė, jog 
Maskvoje prie Lietuvos atstovybės, įku
riamas Baltistikos Centras.
SOVIETU DEPUTATAI PRIEŠ

BLOKADĄ
Sovietų liaudies atstovų, "tarpregio- 

ninės deputatų grupės, nariai paskelbė 
pareiškimą dėl padėties Lietuvoje, ku
rio vertimas išspausdintas gegužės 4 d. 
Tiesoje. Jie pasisako prieš tiesioginio 
prezidento valdymo įvedimą Lietuvoje 
ir prieš ekonominę blokadą. Tokią blo
kadą Užkaukazėje, primena jie, pasmer
kė SSRS liaudies deputatų antrasis suva- 
žaivimas kaip politinio spaudimo meto
dą, dėl kurio taikymo kenčia visi gyven
tojai, tarp jų seni žmonės, moterys, vai
kai. Dabar į šį kelią stojo SSRS preziden
tas ir vyriausybė.

Pareis’kimo autoriai ragina SSRS ir 
Lietuvos vyriausybę tuojau pat pradėti 
derybas, nes, pagal galiojančią SSRS 
konstituciją, sąjunginė respublika yra 
suvereni valstybė ir neįtikinami yra SSRS 
prezidento argumentai, kad derybas 
vesti galima tik su užsienio valstybe.

TELEFONUOTI ( LIETUVĄ 
AUTOMATIŠKAI

( Lietuvą galima skambinti tiesiogi
niai kaip iš S. Paulo į Rio arba į Čikagą.

Reikia pirmiausia pasukti 00 (tarptau
tinį DDI kodą), paskui 7 (Sovietų Sąjun
ga) 01 (Lietuva) Lietuvos miestų nume
rius ir pagaliau asmeninį giminių telefono 
numerį.

Skambinti i Vilnių toliu būdu: 007
01 22(Vilniaus ) - asmeninis numeris.

LIETUVOS MIESTU KODAI:
Naujoji Akmenė 00 7 01 295 4 namų
Alytus // 235 numerį
Anykščiai // 251
Birštanas i / 210
Biržai / / 220
Druskininkai // 233
Elektrėnai 11 237
Gargždai / ! 240
Ignalina n 229
Jonava 11 219
Joniškis ii 296
Jurbarkas 11 248
Kaišiadorys 99 256
Kaunas n 27
Kelmė r f 297
Kėdainiai 9 9 257
Klaipėda ir 261
Kretinga r r 258
Kupiškis / / 231
Lazdijai / r 268
Marijampolė 11 243
Mažeikiai f t 293
Molėtai / / 230
Nida 9 9 259
Pakruojia r f 291
Palanga 9 9 236
Panevėžys 9 9 254
Pasvalys 9 9 271
Plungė u 218
Prienai n 249
Radviliškis n 292
Raseiniai it 228
Rokiškis 11 278
Skuodas H 216
Sniečius 9 9 256 .
Šakiai 91 247
Šalčininkai 91 250
Šiauliai 9 r 214
Šilalė 9 9 269
Šilutė 9 9 241
Širvintas 9 9 232
Švenčionys 91 217
Tauragė ! 9 246
Telšiai 91 294
Trakai 19 238
Ukmergė 9 9 211
Utena J 9 239
Varėna f! 260
Vilkaviškis 9 9 242
Vilnius 99 22
Zarasai 9 9 270

X Rue Seton, 773 221 -6377
CEP$1137 - Paulo - Capital

Bom Retiro
Jei turite giminių šiuose miestuose 

prašykite jų namų arba darbo telefono 
numerį ir reikalui esant galėsite labai 
lengvai su jais pasikalbėti.
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KUNIGAS ANTANAS SKELTYS
Kun J Zeliauskas, SDB

Liepos 28 sueina 30 metų nuo Lietu 
1//U Saleziečio veterano, nuostabaus pa
šaukimu, 'medžiotojo" ir ugdytojo, km 
AN J A NO SKELČIO mirties. N urna t\ 
tas tinkamas u paminėjimas Grižkabu 
dž/o parapijoje. Sąlygoms leidžiant, ir 
kun Pr Gavėnas tikisi tenai dalyvauti. 
(Red i

I Iš pr. numerio)

H Su žvilgsniu Lietuvon

1921 m. pavasari prei. Dambrauskui 
paskelbus "Vienybėje”, kad moksleiviai 
baigę bent keturias gimnazijos klases, 
tam tikromis sąlygomis gali tęsti moks
lą,saleziečių įstaigoje Estėje, atsirado ke
liolika prašymų. '< U pačiu metu spalio 
men. pradžioj kun. Skeltys, grįždamas iš 
Lietuvos, keturis iš jų atsiveža kaip Kan
didatus i saleziečius. 1923 m. atvyksta 
panašiam tikslui antra moksleivių laida. 
Šie paskirstomi i dvi grupes: septyni lie
kasi Estėje vietinėje gimnazijoje, o ketu
ri pasiunčiami i Milana amatų mokyk
lon kur juos apsiima globoti taipgi išė-» 
jęs j kunigus saleziečius dar Ivrėjos laikų 
kun. Skelčio mojtslo draugas kun. Jurgis 
Birbilas.

Laidos tęsėsi pamečiui iki 1927’ metų 
su rezidencija Estėje moksleiviams, o 
Milane ir Veronoje amatininkams. Vis
kas vyko asmeninių kun. Skelčio pastan
gų dėka ir jo globoj. Suprantama, ir viso
kie nemalonumai, nepasisekimai ir nelai
mės gulė ant io vieno pečių. O tokių ne
malonumų ir nepasisekimų pačioje pra
džioje butą nemaža tašp, Kad mažiau 
ideališkai nusiteikusiam butų galėję pa
našiam darbui rankas pakirsti.

Neminint lengvai suprantamų sunku
mų iš atvykusiųjų pusės prisitaikyti prie 
jiems neįprastos aplinkos ar iš įstaigos 
personalo naujai atvykusius suprasti - 
o viskas galutinai turėjo išsiristi pas lie
tuvių "šefą" kun. Skeltį, — nemaža sun
kumų buvo susilaukta ir iš lietuviškosios 
visuomenės pusės. Mat, nei kunigas Bos- 
ko nei jo įsteigtoji Kongregacija nebuvo 
lietuviuose užtektinai pažįstami. Tad j

COM íCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS

Į WISK1ES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORE3 - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

j ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA'FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

šią galimybę tęsti mokslą pas saleziečius 
buvo žiūrėta šaltai, su nepasitiKėjimu. ( 
vyKstančiuosius buvo žiūrima Kaip į 
nuotykių ar svetimų dievų ieškotojus.

Ši kunigo Skelčio veiklos pradžiai ir 
bendrai lietuvių saleziečių kūrimosi 
pastangoms nepalanki nuotaika tapo 
dar pasunkinta skaudaus įvvkio, kuria
me iš dviejų pirmosios laidos jaunuolių 
buvo pareikalauta net gyvybės aukos. 
1922 m. balandžio mėn. pabaigoj du at
vykusių berniukų turėjo grįžti Lietuvon, 
o kartu ir pirmoji Marijos Krikščionių 
Pagalbos Dukterų kandidatė lietuvaitė, 
kun. Skelčio sesutė Antanina Skeltytė. 
Pakeliui Berlyne apsinakvojusius "Ur
ban" viešbutyje juos ištiko skaudi ne
laimė. Balandžio 24 d. ryta viešbučio 
tarnautojai rado mūsų keliauninkus Kam
bariuos pusgyvius, degamųjų dujų už
nuodytus. Tuojau buvo nuvežti į mies
to ligoninę, kur po dviejų dienų Antani
na Skeltytė ir Vincas Poniškaitis atsisky
rė su šiuo pasauliu.

Negana to. Vienas kitas grąžintas ar 
grįžęs iš Italijos, daugiausiai savo pargrį
žimo pateisinimui, skleidė visokius įstai
gai nepalankumo gandus, kas būtų turė
ję įbauginti naujus drąsuolius ir sustab
dyti kandidatų stojimą pas saleziečius.

Visa tai kun. Skelčiui kaipo viso vei

kimo iniciatoriui ir nuolatiniam jo puo
selėtojui teko diena po dienos pergyven
ti, iškentėti. Ir jeigu po sunkia našta ne
suklupo, tai dėka įgimto ir asmeninėmis 
pastangomis sustiprinto charakterio pat
varumo, prieš akis turėto aiškaus tikslo 
ir visiško jam atsidavimo. Taip išryškėja 
idealizmo pilna jo asmenybė, ryžtingai 
pasinešusi aukščiau minėtomis apaštala
vimo gairėmis.

Šiomis lietuvių saleziečių kūrimosi 
pastangomis susiinteresuoja ir Kongre
gacijos Centro Vyresnieji. 1927 m. jie 
nusprendžia perimti lietuvius iš Veneci
jos provincijos tiesiogmėn savo žinion ir 
globon. Iki šiol turėtoji faktinė autono
mija Estės įstaigoj lietuviams tampa pri
pažinta ir de jure, pavedant jų vystymo
si reikalui pilnai pritaikintą Peroza Ar- 
gentina^ Alpių Kalnų miestelio salezie
čių įstaigą, iš kurios senieji jos gyvento
jai čekoslovakai kaip tik tais metais kė
lėsi i tėvynę.

ir čia visam veikimui vadovavimas ir 
už jį atsakomybė tenka ne kam Kitam 
Kaip kun. Skelčiui. ir jis, kun. Birbilo 
ir keietos kitų, jau iš Estės įstaigos išėju 
šių jaunų saleziečių padedamas, visomis 
jėgomis jam atsidavė. Taip nuo 1928 iki 
1934 metų jau kasmet skaitlingi naujų 
kandidatų būriai, kun. Skelčio asmeniš
kai palydėti, renkasi į Peroza Argentina 
lietuvių saleziečių įstaigą ruoštis jau ne 
už kalnų esančiai jaunimo auklėjimo mi
sijai tėvynėje Lietuvoje.

Neužteko rūpintis į įstaigą kandidatų 
plaukimu ir jų ruošimu salezietiškajai 
misijai tėvynėje. Reikėjo dar sužadinti 
interesą bei palenkti simpatijas lietuviš
koje visuomenėje tai slezietiškai veikiai. 
O tatai buvo galima pasiekti tik per nuo
latinę nuosava spaudą.

Ir štai, kaip rašo pats kun. Skeltys, 
"nors patys pliki kaip tilvikai, be gyvo 
skatiko prie dūšios", su pradine Centro 
Vyresniųjų pagalbos, jau 1926 m. lietu
viai saleziečiai įsteigia išleisti vieną ki
tą propagandinį dalykėlį. Sekančių me- ‘ 
tų pabaigoj pasirodė ir pirmasis '‘Salezie
čių Žinių" numeris, kurio supažindini
mo tikslu buvo gausiai paskleista Lietu
voje, Amerikoje, Anglijoje ir kitur.

(Tęsinys sekančiam numery)

o Kas bėga nuo lietuviškus span 
dos. bėga nuo savo tautos

SO&NASiONAL 
»e AUT0M0VEIS 
ePEÇAS Ltda

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOS NOSSA RESPONSABILIDADE. RUA JOÃO PESSOA, 261

Rua Manaláa, 7 - CEP 83140 « Fone; 215-6227 • Vila Zahns ■ S. Paulo SANTOS TEL. 35-3721
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Įll-KA DIENŲ
Sis 111-kos dienų nepriklausomos 

Lietuvos Respublikos, bet gyvenančios 
po Gorbačiovo ekonomine ir politine 
blokada, gyvenimo aprašymas gali būti 
paskutinis. Vakar, birželio 26 d. prezi
dentas Landsbergis antrą kartą susitiko 
prezidentą Gorbačiovą Maskvoje. Grį
žęs j Vilnių Lietuvos Respublikos Par
lamentui jis pranešė, kad pasikalbėjimas 
buvo vertingas, bet prezidentas Gorba
čiovas, kaip ir anksčiau, reikalauja atsi
sakyti Kovo 11-tos Akto ir grįžti į

TFP envia mensagem ao presidente da.Lituânia
As Sociedades e Bureaux de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, localiza

das respectivamente na Africa do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bolívia, Bra
sil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, Fran
ça, Grã-Bretanha, Itália, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela, por propos
ta do prof. Plínio Correa de Oliveira, presidente do Conselho Nacional da TFP bra
sileira e inspirador da fundação de todas as Sociedades e Bureaux acima menciona
dos, enviaram através do diretor do Bureaux central desses 21 organismos, localiza
dos em Roma, uma mensagem ao chefe do Estado da Lituânia, Vytautas Landsber
gis, e ao ministro das Relações Exteriores dessa nação, Algirdas Saudarzas.

A remessa dessa dessa mensagem teve por objeto manifestar o caloroso apoio 
dos mencionados organismos à nação lituana, que declarou sua independência em 
relação â União Soviética, e que, no momento, enfrenta a forte pressão do Kremlin.

TSRS tarpą. Lietuvos Parlamentas, ku
ris tuo metu svarstė Vyriausybės laiki
ną nepriklausomybės paskelbimo mora
toriumo pasiūlymą, prezidento skatina
mi. nutarimą atidėjo birželio 27 dienai. 
Nuo šio nutarimo priklausys nepriklau
somos Lietuvos Respublikos ateitis.

Dubline šia savaitę posėdžiavo Euro
pos Bendruomenės 12-kos valstybių 
vadai. Svarstant 15 bilijonų paramą So
vietų Sąjungai dr. H. Kohlis jausmingo
je kalboje prašė šią sumą skirti Gorba
čiovui gelbėti, nes tai esanti "mūsų mo
ralinė pareiga". Žinoma, jis jokios mo
ralinės pagalbos Lietuvai nejaučia. Hit- 
lerio-Stalino sutartis įvyko be jo žinios.

É o seguinte o texto da mensagem:
"As Sociedades e Bureaux TFP manifestam seu vigoroso apoio à resistência ao 

mesmo tempo patrioticamente inflexível e judiciosamente prudente, que o gover
no, bem como o bravo e indomável povo lituano vem deservolvendo para obter do 
governo soviético o reconhecimento de sua independência. E erguem preces a 
Deus para que os nobres esforços da nação lituana sejam coroados o mais breve 
possível com o merecido êxito.

O torpe pacto Ribbentrop-Moíotov é a causa do cativeiro injusto do qual a Li
tuânia quer energicamente romper os grilhões.

Esse pacto continua a ser, ainda em nossos dias, objeto da justa execração de 
todos os povos livres, e é com a mesma execreção que os filhos dessas nações de
vem ver a obstinação do governo soviético em prolongar vosso imerecido infortú
nio. Tanto mais que é ora com ameaça cruel do emprego da força e de um boico
te asfixiante, ora com a utilização de ardis diplomáticos, politicos e publicitários » 
censuráveis, que procuram alcançar seus objetivos,

įdomu, kad prieš tokią Gorbačiovui gel
bėti kampaniją griežtai pasisakė D. Bri
tanijos premjerė M. Thatcher. Ji net 
pridėjo, kad tokia parama galima tik 
tuomet, kai Sovietų Sąjungoje bus įves
ta seniai pažadėta ekonominė sistema.

Tuo pačiu metu, kai Lietuvos Respu
blika svarsto ar būti dabar nepriklauso
mais, ar vėliau (pagal Gorbačiovo mo
delį). Moldavijos, Uzbekistano, Mongo
lijos, Gruzijos, Ukrainos ir Rusijos res
publikos vis aiškiau pasisako už visišką 
nepriklausomybę. Ironiškai vertinant,

Por isto, as organizações TFP acima citadas têm em vista empenhar todos os es
forços a seu alcance para alertar ainda mais em favor da causa lituana a devida so
lidariedade de tantas nações do Ocidente, e mais especiaimente dos amplos e pres
tigiosos setores da opinião católica florescentes em todo o mundo.

As 21 TFPs e Bureaux-TFP estão cientes de que vários conselhos falaciosos têm 
chegado ao governo e povo lituano, no sentido de praticar em face da pressão so
viética a tática de "ceder algo para não perder tudo". Tática, que, no caso concre
to, só prejudica a causa da Lituânia e de todos os povos livres. Pois ceder não é 
um passo para a sobrevivência, pas para a derrota.

Com sua solidariedade e fervorosa simpatia, as Sociedades e Bureaux, TFP en
viam a V. Excia. e por seu intermédio aos expoentes populares da reação patrióti
ca lituana, atenciosas e cordiais saudações.

galima sakyti, kad kai kitos respubli-
kos laisvėja, Lietuvos Respublika gali

Juan Miguel Montes
Diretor do Bureaux - TFP em Roma"

atsidurti nepriklausomybės prašančių
jų eilės gale.

Su šiuo "EL" numeriu Didžiosios 
Britanijos skaitytojams siunčiame pre
zidentui Landsbergiui paremti parašų i 
rinkimo skrajukes. Gal būt, kad ir jos 
vėluoja.

Amerikiečių draugija Tradicijų, Šei
mos ir Nuosavybės apgynimui (The 
American Society for the defense of

CHÕPP PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
RgSl^VAS PAfBA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

MaSOLO^ 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

Tradition Family and Property), - 
TFP - jau surinko 1.234.000 parašų
Prezidentui Vytautui Landsbergiui 
paremti. Parašai surinkti ir teberenka
mi s’iuose kraštuose: Brazilijoje, Kolum
bijoje, Ekvadore,Čilėje, Argentinoje, 
Ispanijoje, Urugvajuje, Kanadoje, Pie
tų Afrikoje, Bolivijoje, Australijoje, 
Filipinuose, D. Britanijoje, JAV., Pran
cūzijoje, Venecueloje ir Vakarų Vokie
tijoje.

TFP yra katalikiška organizacija ir 
yra griežtai nusistačiusi prieš komuniz
mą. TFP tiki j laisvėje bręstančią kata- 
likis'ką šeimą, krikščioniško pasaulio pa
grindu.

Gegužės 25 d. laiške prezidentui Vy
tautui Landsbergiui, TFP rašo; "dvide- 
šimteis kraštų TFP draugijos ir biurai 
žino, kad Lietuvos piliečiai yra klaidina
mi, kai jiems patariama, kad Sovietų 
spaudžiami, kad neprarastų visko, tru
putį turėtų nusileisti. Toks patarimas 
gali pakenkti ne tik Lietuvai, bet ir vi
sam pasauliui, nes nusileidimas neveda 
' ■ - - - - -ir—.- - - - n hull •ITUM.t- _--i. , aiMTTĮriMirfĮrTl Įl *
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PEAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.t 914-4950 SÃO PAULO
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i išsigelbėjimą, bet j visišką pralaimėji
mą"

Tačiau laiške sakoma, kad TFP drau
gijos ir biurai per prezidentą siunčia 
Lietuvos gyventojams-patriotarns savo 
nuoširdžiausius linkėjimus

Su šiuo Europos lietuvio" numeriu ■ 
siunčiame u Britanijos skaitytojams 
parašu rinkimo skrajukes ir prašome lie
tuviu ir kitu tautybių tarpe parinkti pa
rašu Taip pat visu skaitytoju prašome 
nurinktus parašus grąžinti "Europos lie
tuvio" redakcijai: 2 Ladbroke Gardens, 
London W 11 2 PT Gt. Britain iki lie
pos 23 dienos

Vienam iš Lietuvių Sąjungos Brazilijoj steigėjų 
ir jos garbės nariui

AfA
A. A. KAZIMIERUI BACEVIČIUI

mirus
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Vytautui 
jo šeimai ir giminėms bei pažįstamiems.

Sąjungos- Alianca
Valdyba ir Taryba

nėj, kur aprūpintas sakramentais pasi
mirė 13 dieną.

Šia proga norėčiau pasveikinti Rimvy
dą Valatką, garsųjį gimtakraštietį, priė
musi "Atgimimo" pakvietimą užimti 
savaitraščio vyr redaktoriaus pareigas.

Pasikalbėjime su Sigita Jacinevičiene 
('Gimtasis kraštas', 1990.VI. Nr. 24 
(1213)), apie savo naujas pareigas Rim
vydas Valatka pasisako taip: "Norėčiau 
kad tai būtų mąstantis laikraštis. Keti
nu sumažinti "Atgimimo" akademišku-^ 
mą, perkelti j jj tai, kas pastaruoju me
tu buvo geriausia "Gimtajame krašte". 
Plačiau rašysim apie sportą, kultūrą, 
įvesim daugiau humoro. Kovosiu su ta 
nuostata, kad valdžia yra nekritikuoti- 

t f na
Paklaustas apie savo politines pažiū

ras, jis atsakė: "Išėjau (iš LKP - red.) 
prieš pat kovo 11-ąją. Moraliai - dar 
gerokai anksčiau. Tačiau nei prieš, nei 
per rinkimus to daryti nenorėjau — 
pats saves būčiau negerbęs. Apsispren
dimo motyvas paprastas - niekad ne
buvau ne tik komunistinių, bet ir social
demokratinių pažiūrų. Aš - liberalas, 
aš už laisvą rinką, už kapitalizmą. 
Kiekvienas LKP narys, kuris to nebijo 
pasisakyti šiandien — didvyres. Aš neno
rėjau būti didvyriu. Buvau toje partijo
je pačiu reikalingiausiu, jos atsiskyrimo 
momentu. Tuo mano, kaip inteligento, 
uždavinys baigtas. Dabar aš turiu ginti 
savo pažiūrų sistemą".

Naujam "Atgimime’’ vyr. redakto
riui R. Valatkai linkime ištvermės ir 
sėkmės sunkiame ir vingiuotame darbo 
kelyje.

Prisiminkime mūsų maldose Prelatą 
KAZIMIERĄ MILIAUSKĄ mirusį 
1968 m. liepos 24 dieną.

KAZIMIERAS BACEVlClUS 
praleidąs Kelias dienas ligoninėj, penkta
dienį, liepos 13 dieną amžinai užmigo.

Kazimieras Bacevičius buvo gimęs 
1906 metais šv. Onos dienoje, Kaune. 
Jau buvo vedęs Veroniką, kai 1927 m. 
atvyko i Braziliją dirbti žemės ūkyje 
prie Ribeirão Preto. Vėliau dirbo kaip 
ugniagesys.

Praėjus keliems metams atvyko į S. 
Paulo ir apsigyveno Mokoj. K. Bacevi
čius buvo vienas iš Brazilijos Lietuvių 
Sąjungos steigėjų, jos pirmininkas, val
dybos ir Revizijos komisijos narys. Bu
vo taip pat sporto sąjungos "Lituânia" 
narys ir futbolo žaidėjas, kai lietuviai 
lošdavo prieš kitus klūbus su visiems 
prisimenamom pasekmėm...

Iš amato buvo mechanikas ir dirbo 
Fordo fabrike. Bičiulių kviečiamas, tam 
tikrą laiką gyveno tuometinėj Brazilijos 
sostinėj Rio de Janeiro. Ten gimė vienin
telis sūnus Vytautas Juozas.

f S. Paulo grįžo 40-tų metų laikotarpy 
ir apsigyveno Vila Beloj. Čia aktyviai da
lyvavo lietuviškoje veikloje ir įvairiose 
organizacijose. Dėl sveikatos tam tikrą 
laiką gyveno pajūryje. 1984 m., dėl pras • 
tos kraujo apytakos, turėjo nuplauti 
kairę koją. Tačiau ta nelaimė jo nesulai
kė nuo dalyvavimo visose šventėse ir mi
nėjimuose, ypač Vasario 16-sios.

Šio mėnesio pradžioj sveikata sukri- 
ko ir buvo paguldytas Heliopolis ligoni-

Buvo pašarvotas šv. Juozapo bažny 
čios šermeninėj ir, po šv. Mišių, kun. 
Juozo Šeškevičiaus bei giminių, buvo 
palydėtas į V. Aipinos krematoriumą.

Nuliūdusius paliko sūnų Vytautą 
Juozą, marčią Eugeniją, anūkus Flavijų, 
Beatriz ir Klanse bei do proanūkus.

Septintos dienos mišios bus sekmadie-. 
nį, liepos 22 d., 11 vai, V. Zeiinos baž
nyčioje.

Gerasis katalike ir patriotai, nuKe- 
liauk laimingai į Amžinąją Laisvąją Tė
vynę.

BELÉM VYSKUPIJA TURES
PAMALDAS UŽ LIETUVA

SÉ CATEDRAL ~ São Paulo Kardi
nolo katedroj neperseniausiai buvo di
dingos Pamaldos už Lietuvą ir kitus pa
vergtus kraštus.

Belém, naujas Vyskupijos Ganytojas, 
Dom Décio Pereira, ir jis nuoširdžiai pri
taria Pamaldoms už Lietuvą Šv. Juozapo 
katedroj (Largo S. José do Bele, Belen- 
zinho, SP.).

Žinotina, kad Dom Dėcio, oer ilgą 
laiką buvęs kardinolo augziliaras, jau ta
da buvo labai prielankus Lietuvai ir lie
tuviams.

Be to. praeita sekmadieni (VILI5) 
popietėje, per Pamaldas už Bom Conse
lho parapijos ligonius, Dom Decio, per 
kun.P.Urbaitį,dalyvavusį koncelebracijoj 
išsitarė, kad lietuviai ir jų bičiuliai juo 
daugiau melsis, tuo labiau jie pasirodys 
tikri patriotai.

Svarbu yra rinkti parašus, garsintis 
per spaudą ar manifestacijas, tačiau bū
tina yra malda, o pagal Šv. Benedikto 
Europos Apaštalo diktatą — "DIRBTI 
IR MELSTIS", yra pasisekimo paslap
tis.

Žmogus viena koja tik šokinės, jis 
žygiuoja dviem kojom. Veikia ir Malda. 
Dėl to, Petro Perkumo Namų koply
čioje rugpjūčio pirmąjį penktadieni, 
įvyks visos nakties adoracija, taip kaip 
seniau būdavo. Norintieji dalyvauti 
Adoracijoje už Lietuvą, yra prašomi 
pranešti tel. (011) 273-0338, iki šio 
mėnesio galo.
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ŠV. ONOS ŠVENTĖ

Šventa Ona yra musu Dangiškos 
Mamytės Motinėlė, tai šeimoje Ja ga
lime vadinti, Močiute.

Prisiminkime Šventa Oną, visas mu
sų mielas Onas ir močiutes, gyvas ir 
mirusias dalyvaudami šio mėn. (liepos) 
29 d., 11 vai. mišiose Vila Zelinoje, ir 
ta pačia diena 16 vai. arbatėlėj su su
neštinėm vaišėm Jaunimo Namuose.

r-A, v

Dalyvaukime visi

Liet Kat. Moterų Draugija 
tr Maldos Apaštalavimas

Mūsų Lietuvos" atsakingojo direktoriaus
Vytauto Juozo tėvui

A|A
KAZIMIERUI BACEVIČIUI

mirus

reiškiame gilia užuojautą ir solidarumą "ML-vos 
direktoriui Vytautui, Eugenijai, Flavijui, Beatri
čei, Klarisei, proanūkėms ir kitoms giminėms 
jungdamiesi su jais malda ir prisiminimu.

ML-vos Redakcija, Administracija 
ir bendradarbiai

1 .

Šiandien nei nesapnuota staigmena: 
Popiežius laikė Misiąs šv. Kazimiero ko- 
legiįoi ir laikė Mišias!su pamokslu)—vis
kas lietuviškai Ir man su kun. Burba te
ko koncelebruoti. 0 po to — pusryčiatu- 
ti su Popiežium. Prašiau palaiminimo ir 
sanpauliečiamS. Su kelione į Lietuvą vis 
dar sunkumai. Šį vakarą vykstu rekolek
cijom

Vieningas su jumis.
Kun. Pr. Gavėnas

LIETUVOS LAISVĖS STOVYKLA
I

Sao Paulo, Palangos Vietininkija, ku
riai šiais metais sueis 17 metų darbštaus 
veikimo, dar kartą, kaip kasmet, šiuo 
laiku įvykdo savo žiemos stovyklą. Ši 
kartą stovykla gavo ypatingą vardą 
atkreipdama dėmesį j paskutinius įvy
kius Lietuvoje; "LIETUVOS LAISVĖS 
STOVYKLA".

Stovyklos vėliavą gražiai paruošė vy-

PAGARBA IR PAGYRIMAS ML-vos BENDRADARBĖMS

Nuolatinės "ML” bendradarbės, kurios kas savaitę sulankstė ir sudeda į Veroni- 
kos Dimšienės paruoštus su adresais "vokelius" musų savaitraštį.

resnė skautė Marcija Pavilionytė, kuri 
ant trijų spalvų nudažė laisvės varpą su 
žodžiais: TesKambmk per amžius 

vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas 
kas negina jos.

Lituanikos sodyboje, stovyklauja virš 
40 brolių-sesių nuo paukštyčių-vilkiukų, 
iki vyr. skaučių, skautų vyčių..

Šeimininkauja dvi sesės — mamos, 
Vilma Šimonytė Leyton ir Silvija Bendo- 
raitytė Machado. Dar dalyvauja taip 
pat daktarė-gydytoja - mama Jessie 
Navarro ir du tėveliai, kurie padeda kai
po ūkio vedėjai.

Šios stovyklos komendantas yra bro
lis Orlando Daniel.

Vadovai, Marius Jurgis Šinkūnas,Kla- 
risė Bacevičiūtė ir Nadija Trinkūnaitė 
Dzigan. Jie paruošė stovyklos progra
mą.

Iš Argentinos dalyvauja specialiai at
vykusi sesė Karia Stukaitė, kuri atkurią 
Argentinos skautus, anksčiau vadovau
jamus Gustavo Čzopo, kuris pasitraukė

Veronika Dimšienė La iš dešinės švenčia gimtadienį liepos 19 d. Ją širdingai 
sveikiname. Prie jos Marija Mazurkevičienė ir sesuo Ona Gorskienė, kuri švenčia 
kartu gimtadienį ir vardines liepos 26 d. Širdiogiausiai sveikiname Oną. Ir paga
liau kairėje jauniausia bendradarbė Aldona Žutautienė.

nes persikėlė gyventi labai toli nuo lie
tuviškos kolonijos.

Švarus oras, graži gamta, (domi pro
grama žada pradžiuginti visus stovyklau
jančius per šias 9dienas.

Visai stovyklai vadovauja Vyr. Skau
tininke Eugenija Bacevičienė ir paskau- 
tininkas Jurgis Prokopas.

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ 
PAJŪRIUOSE 

k .

Dievui duodant, sveikatai leidžiant, 
ateinančios savaitės paskutinėm dienom 
(VII. 26-28), kun. Petras Urbaitis, lan
kys Praia Grande kai kuriuos tautiečius 
ir klebonus — (Boqueirão, .Cidade Ocian, 
Suarão, Itanhaem ir Peruibe).

Atrodo, kad praėjo apie porą metų, 
kai paskutinį kartą lietuvis kunigas ten 
lankėsi su ligonių lankymu, kalėdojimu 
ir pamaldomis.

Praia Grande-keletas vietovių, kaip 
ir Sâo Vicente, Santoš, Guarujá turi dar 
po Keletą grynai Iietuviškų,katalikiškų, 
praktikuojančių šeimų. Ten gyvena taip 
pat ir gerų senelių-senučių. Yra ir ligo
nių, nes senatvė pati, yra liga.

Kiekvienoje vietovėje bus atlaikytos 
Mišios, pagal susitarimą su vietos lietu
viais.

Aplamai kalbant, bet koks klebonas*, 
jei aplankytas ir prašomas, niekuomet 
neatsisakė ir neatsisakys paremti kata
likišką Lietuvą, tiek daug pergyvenusią 
per penketą desėtkų vergijos metų.

Suprantama, kad, kaip jau "veiklusis 
pensininkas", p. Antanas Augustaitis, 
taip ir bet koks kitas mūsų tautietis-tė, 
gali daug padaryti Pamaldų už Lietuvą, 
orgamzave/zpac savo gyvenvietėse. Rei
kia tik to norėti ir truputį drąsos turėti. 
Kur gera valia, ten galia.
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R LITURHIR £ R ND55R PRTRIR E PGR I55D DEVE 5ER RE5PEITRDP, E RMR- 
Dfl. QüRNDD PRRTICIPRMDS DE CERIM0HIR5 CÍVICR5 LITÜRNR5 DEVEMÜ5 
PP.RTICIPRR COM RESPEITO E NRO CDMŪ QURLQUER FE5TR.
R BRHDEIRR, IGURLMEHTE DEVE SER RE5PEITRDR. RS CORES DR BRHDEIRR 
5RD O RMRRELD, VERDE E VERMELHO. R LITURHIR £ UMR TERRR DE HERDI5. 
MUITOS DELES MDRRERRM PELR LITURNIR E PDR SEUS IDERI5. FĘLIZMENTE 
RGDRR R LITURHIR E5TR RENR5CENDD DD SUFOCO £ DP. PEREEGIHÇRO RELI- 
5ID5R FEITĘ PELR UNIRD 5OVIÉTICR. RCHD QUE R PRRTIR DE RüDF.R R LI
TURHIR SERB R 5EGUHDR SUIÇR DD MUNDO.

PRULD ŽODELIS BÜTRIMRVICIU5 - 12 RNDS

Roarad V.V.S.MeUo - 8 aaos.

E um país com costumes antigos e de religião católica 
apcstolica romana, 0 principal rio da Lituânia e o Nemu
nas. Dizem gus os lagos da Lituânia são lindos e limpos. 
E um paia, de c.assa media baixa. E um pouco maior que a 
Costa Rica, A Lituânia lute por sue liberdade, pois é um 
país zon&ideraoo não desenvolvido. As cores da bandeira 
represenTam: o amarelo e o trigo? o sol e o âmbar;

BfUfiü Dei Mando Liaz - ÍOaaos
0 HINO MTUANO ?0I ĮSTAMLEC1BO KM i2M. ISTO 
S1SNIEICA W A MTUANIA TÍH HAIS M 725 ANOS 
BE IBADE. A LITUÂNIA SE ENCONTRA OCUTABA^TELA 
UNIÃO SOVIÉTKA BESBE 1844. SUA mULAÇAC NO 
ANO n 19B§ EXA Bí 3,215,00 HAMTANTíS. <JA EM 
im> AUMENTOU ma HABITANTES. sua
CAHTAL í VILNIUS. O TIINCUAL XIO É 0 MO NI- 
HUNAS fqUE nm ^3? Mmos BE LAR6UHA. A R£LI- 
SlSO l CATOLICA-pNANA. A ..
UMA TmUNTAJVOCE NOMEMA ÍELA LITUANIAÍ 
OHBE A LITUÂNIA EICAJ
ŽLA EUA ENm A LETÔNIA? URSS»FOLONIA E 0 MAR 
BA'LTICO.

LETÔNIA

ü vermelho e o sanoue dos puerreiros que morreram pela 
LiTiânia e c verde são as matas e campes da Lituânia.

Alexandre - LÍ anos

NAS BALTKO r-> URSS

fOLÔNIA

í UM nís M CLASSE NEBIA BAIXA» AS PĮSSOAS 
TRABALHAM NAS LAVOURAS? ETC, CftNTANBO NÜ5ICAS 
ANTUAS Dl SUA CULTURA. FaSEM MUITOS TRABALHOS 
MANUAIS, LEVAM A SUA CULTURA MUITO A S^RlO E 
AMAM MUITO A SUA

Lmam rohualoo ramasauixas

Os Utuanos ievarã â sua cultura muito a 
seno, fazes bem feito, com cfiaüYida- 
de artística. A Rússia deve recoahecer 
a Lituânia, porque se fosse ela a pri- 
sioneira também gostaria de possuir a 
liberdade. Muitos guerreiros lituaaos 
morreram ca luta, e hoje seus esforços 
sâo rec-ompeixsados pelos seus desceade^-
tes lituaüos.

Marco H.Yamamoto - 10 aaos Ed&aldo S.Correia - 14 anos
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Pátria Mae.

Erika V. - 10 ąsos

Camila Dylís Silickas -10 awsMaria Cecília Bajak - 11 aaos

da Lituânia cresce

Graças ao keroico povo lih&aao, ela irá con
seguir s^a liWrdaée.

eles estão iietaaáo e l^rasa pela iiWrdade.
Marcelo Lipas Aegnsto -11 anos

Karin - 6 anos

O sangue derramado pelos heróis da Lituania 
cresce em liberdade.

Daniel Stravino - 7 anos

Heonque Klieger - 7 aaos 

ft Lit M.tiHÍtí pOS'5 
morreram pard sdl\>dr

nerois
em iibepdade.
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S «to a a j ūda dos adultos do Grupo Falanga, jamais ’.«narnos conse
guido d e urna so vez. descobrir tantos novos tapentos. AČIŪ*

TtcLo- õ.£.' eAxwxçÁV

m o c m

n

OJUUCA

O Grupo de Escoteiros Lit _ escotista-----
Jorge Prokopas e sua esposa.. e scot tn a~ senior , Regina Šinkūnas 
Prokopas pelo nascimento še IAME, futura andorinha.'
Parabéns aos papais e muita saude a Kariant.

do Supi emento em _ Fiu
cou com o nascimento da pequeno. Mariano
laboraâcroj . Parabens a Regiria e ao Jorge.

FICHA TeCNICA
EDI®: Beikiss Jasinevicjus Babelio
_ _ _ _ Karistela Albania Zutautaitė 
DIAGRAM E TITULA®: Antanas Šilkkas 
DIGITA®: Hari stela Aldonia Žutautą i tė

O Grupo d« Iscpteiros Lituanos PALANGA para- 
b«nixa todas as crianças lituotas ptlo DIA DA 
C1IANÇA, e ped« que Nossa Senhora 
derrame sobrê elas as suas bençaos.
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