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vidudienio maldą Šventojo 
aikštėje buvo susirinkus 
minia žmonių, tarp jų — 
lietuvių su trispalvėmis ir

POPIEŽIAUS ŽODIS VIDUDIENIO 
MALDOS PROGA

(Sekmadienis, sausio 13 d. 12 vai.) 
.. . Baigęs savo žodį

siems, kuris buvo skirtas šiandien 
paskelbtai Maldos dienai už taiką, 
popiežius Jonas Paulius II pasakė: 
„NORIU UŽTIKRINTI LIETUVIŲ 
TAUTĄ, KAD DRAUGE SU JA 
KENČIU IR MELDŽIUOSI".

Per 
Petro 
gausi 
būrys
juodomis vėliavomis bei su bans- 
parautu, kuriame buvo Įrašyta 
„Lituania".
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JO eminencijai kardinolui 
VINCENTUI SLADKEVIČIUI

ŠIUO METU, KAI MANE PASIEKĖ
EMINENCIJĄ NORIU DAR KARTĄ IŠR
PASKATINS^PATVARIAl IR KANTRIAI. TARPUSAVIO P A GARBA.IR SUJSIP ® ^Sl pp^Bl E*
CIO DIALOGO KELI! TEISINGAI IŠSPRĘSI! DABARIINĮ ĮT EMPl MA SUK E LįANClP^BU 
MAS. ŠĮ IŠ SU SIRŪPINIMO KUPINOS MANO SIR DIES GELMIKYLAN E KARŠTĄ TROŠKIMĄ P A
VEDU GAILESTINGUMO MOTINAI. DRAUGE MELSDAMAS VISAGALĮ DIEVĄ LAIMINI! Kll 
NIĄJĄ LIETUVIU TAUTĄ IR JOS GANYTOJUS.

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS ii

TRUKDOMI RYŠIAI SU UŽSIENIU

Lietuvos Respublikos ryšiu ministras 
Kostas Biirulis pareiškime užsienio spau 
dai atkreipė dėmesį j sovietų pastangas 
trukdyti Lietuvos vidaus ir užsienio ry
šius. Ministras pirmiausia priminė, kad 
šių metų sausio 11-13 dienomis sovietų 
okupacinė kariuomenė užėmė visą eilę 
ryšių objektų Vilniuje — radijo ir televi
zijos bokštą, informacijos perdavimo 
laidų mazgą, mobilaus ryšio stotis, spau 
dos išsiuntimo cechą, magistralinių ry
šių stiprinimo punktą, ir kitas. Daliai 
Lietuvos gyventojų buvo atimta teisė į 
kasdieninę informaciją. Panaudojus 
grubų smurtą, iš užgrobtų ryšių objek
tų išvaryta apie 350 darbuotojų, kurie 
neteko darbo. Be to, objektuose buvo 
išgrobstytas valstybinis ir darbuotojų 

asmeninis turtas. Ministras taip pat pa
žymėjo, kad pažeista prekybos laisvė 
platinant Lietuvos filatelinę produkci
ją, pažeistos piliečių teisės persiunčiant 
tarptautines pašto siuntas. Užsienyje 
išspausdinti pirmieji Lietuvos pašto 
ženklai buvo sulaikyti ir konfiskuoti 
Lazdijų pasienio punkte ir muitinėje, 
nors buvo gautas leidimas šiai produk
cijai įvežti j Lietuvą. Ministras pastebė
jo, kad iš kitų šalių j lietuvę siunčiami 
smulkus pakietai gaunami per Mask
vos tarptautinį paštą, kur jie cenzūruo
jami, tikrinamas indėlis. Į Lietuvos paš
to žinybos protestus nekreipiama dėme
sio. Cenzoriai už indėlio saugumą prieš 
valstybinį paštą ir klientą neatsako. 
Lietuvos ryšių ministras Kostas Birulis 
pažymėtus atvejus apibūdino kaip gru

bius žmogaus teisių pažeidimus, pasakė, 
kad jie turi būti pasaulio visuomenės 
pasmerkti.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
AMERIKOJE

Prezidentas Vytautas Landsbergis, 
kaip praneša LIC, gegužės 5 d. atskrido 
j Vašingtoną. Jj orauostyje pasitiko 
JAV valstybės departamento atstovas 
Paul Globe, Lietuvos pasiuntinys Va
šingtone Stasys Lozoraitis, grupė Va
šingtono, Baltimorės ir kitų apylinkių 
lietuvių.

Svečią lydėjo užsienio reikalų patarė
jas Šarūnas Adomavičius, užsienio rei
kalų vicerriinisteris Valdemaras Katkus, 
ELTOS korespondentas Kęstutis Jan
kauskas ir asmens sargybinis Jonas Pau
li kas. .. .
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se ir įspėjo apie grosiančia sovietų eko
nomine blokadą.

G. Bush'as pažadėjęs kad sekančia
me susitikime su M. Gorbačiovu mėgin
siąs jį įtikinti,jog geriau turėti tris drau
giškus kaimynus, kurie palaikytų gerus 
santykius su rytiniu kaimynu.

E. Savisaaras pažymėjo, kad 50 me
tų trukusi Okupacija padarė Baltijos 
kraštams nemažiau žalos kaip ir Antra
sis pasaulinis karas.

Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

Susitiko su verslinin
kais

Gegužės 6 d. rytmetį V, Landsbergis 
>itiko su amerikiečių prekybininkais- 
'slininkais. Susitikimą organizavo Li- 
s Kojelis, US Baltic Foundation ben 
)vės pirmininkas. Su vertęjo Viktoro 
ko pagalba V. Landsbergis apžvelgė 
jtuvos politinę ir ekonominę būklę, 
verslininkams aiškini, kad prieš tre- 
metus, prasidėjus pasikeitimams, 

ituva norėjo per ekonomines retor
ts žengti j nepriklausomybę. Tikėtasi, 
J šiam užmojui, "ekonominiam eks- 
'imentui", pritars Gorbačiovas. Grei- 
paaiškėjo, kad centras nepritaria 

onominiam savarankiškumui, Buvo 
eita išvados, kad be politinės refor
is nebus galima įvykdyti ir ekonomi- 
; reformos. Abu siekiai susiliejo ir ta- 
nedalomi. Taipogi priminė,kad išei- 

)s lietuviai pagal galimybes nuošir- 
ai ateina j pagalbą Lietuvai.
Savo geografine padėtimi Baltijos 
ištai gali tapti svarbia, V. Landsber- 
aiškino, tarpine zona tarp Rytų ir 
karų. Jis dar priminė, kad Lietuvos 
ones yra darbštūs. Jiems reikia tik 
jai bos vystyti gamtos turtus, turizmą, 
ikatos ir gamtos apsaugą. Kvietė vers- 
nkus atvykti j Lietuvą savo akimis 
natyti ir įsitikinti.

Dėl sovietinių trukdymų — svarbiau- 
blogybė yra transportacijos reikalas, 
dar tebėra centro žinioje. Sovietai 
tais sąmoningai blokuoja ryšių palai- 
ną su atskiromis sovietų respubliko- 
i. Sovietai kliudo ir Lietuvos banko 
emai. Baltijos kraštai jau šiais me- 
yra numatę įvesti savo valiutas.

_i u d i j o kongrese
□egužės 7 d. Lietuvos prezidentas 
tautas Landsbergis, Latvijos ministe- 
pirmininkas Ivars Godmanis, Estijos 
listeris pirmininkas Edgar Savisaar 

; CIRURGIÕES OÊMTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas 
Dr, Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chayes, 1206 - ío and.
V, Prudentė - Fone: 273-6696

susitiko šu JA V ’senatolr kongreso at
stovais, liudijo Helsinkio kongreso ko
misijoje.

Didelė dalis Vakarų ekonominės pa
galbos, pasak Estijos ministério pirmi
ninko tenka sovietų karo mašinai.

Latvijos ministeris pirmininkas baimi
nosi, kad Sov. Sąjunga gali stabdyti Lat
vijos nepriklausomybę ūkine blokada. 
Prašė tiesioginės ekonominės paramos 
Latvijos ūkiui išvystyti.

Lietuvos prezidentas apkaltino sovie
tus "karine vagyste" (įvairių pastatų už
grobimas), Taip pat apgailestavo, kad 
vakariečių pareiškimuose reikiamas susi
rūpinimas yra tik žmogaus teisėmis. Re
tai kada prisimenama teisė turėti savo 
tėvynę.

Priėmė prezidentas
Bush'as

Gegužės 8 d. Baltijos kraštų vadovai 
Baltuosiuose rūmuose buvo priimti 
JAV prezidento G. Bush'o. Kartu daly
vavo JAV valstybės departamento sekre
torius Baker'is, prezidento štabo direk
torius J. Sununu, tautinės apsaugos ko
misijos pirm. 8. Scowcroft, jo pavaduo
tojai R. Gates ir M. Burns, Europos ir 
Kanados reikalų vicesekretorius J. Dob
bins.

Baltijos kraštų vadovai įteikė prezi
dentui G. Bush'ui bendrą pareiškimą, 
prašantį pagalbos iš JAV-bių ir kitų de
mokratinių šalių atstatyti Baltijos vals
tybių nepriklausomybę.

Po pokalbio V. Landsbergis spaudai 
pareiškė, kad žymiai daugiau buvo kal
bėta apie Baltijos kraštų nepriklausomy
bę negu apie Gorbačiovo problemas, 
Tai esanti teisinga kryptis. L Godmanis 
kalbėjo žurnalistams, kad baltiečiai ra
gino prezidentą Bush'ą remti baltiečių 
dalyvavimą tarptautinėse konferencijo-

Vaistybės departamento sekretorius 
J. Baker'is priminęs baltiečiams - sie
kiant nepriklausomybės, reikėtų vengti 
pažeisti Gorbačiovo prestižą.

Los Angeles mieste ir 
Čikagoje

Gegužės 9 d. V. Landsbergis išskrido 
į Los Angeles miestą. Čia aplankė Nikso- 
no muziejų ir biblioteką. Julie Eisenho
wer, buvusio prezidento Niksono duktė, 
surengė svečiui iš Lietuvos iškilmingus 
pietus.

Gegužės 11 d. V. Landsbergis atskri
do j Čikagą, Loyol'os universitete jam 
buvo įteiktas teisės mokslų garbės dok
toratas. Buvo priimtas Čikagos arkivys
kupo Bernardino, Čikagos burmistro R. 
Daley. Susitiko taipogi su lietuvių di
džiųjų organizacijų atstovais, dalyvavo 
Švč. Mergelės Marijos švenrov^je sekmą- 
dienio pamaldose, lankėsi lietuvių liute
ronų Tėviškės parapijos šventovėje. I 
Lietuvą išskrido gegužės 16, ketvirta
dienį. J. A.

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAITAI

Išeivių literatūros kritika. Sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius Liū
tas Mockūnas. Išleido "Vaga" Vilniuje 
1989 metais. Kieti viršeliai, 688 psl 
Knygos pratarmėje rašoma: "Pastaruo
ju metu išeivija ėmė aktyviau bendra
darbiauti su gimtuoju kraštu, o Lietu
voje savo ruožtu sustiprėjo dėmesys tai 
kultūros daliai, kuri buvo priversta plė
totis svetur. Visi pajutome, kad ją būti
na kuo greičiau integruoti j vientisą lie
tuvių kultūros istoriją. "Vaga" leido ir 
leidžia žymiausių išeivijos poetų ir pro
zininkų kūrybos rinktines, bet tai tik 
pavieniai akmenėliai didelėje ir spalvin
goje išeivių literatūros freskoje. Leisda
mi šią išeivių literatūros kritikos antolo
giją, tikimės pateikti Lietuvos skaityto^ 
jams platų išeivių literatūros vaizdą". 
PARDtJODÀi\7Êl

AUTOJO B I L S AMS I
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Leonardas Alekstejünas

LIETUVA GAVO DAUGIAU
SUNKVEŽiMIU į DON3ASĄ

Praėjusią savaite iš Vilniaus nuo Tau 
ro kalno išriedėjo j Ukrainą 32 sunkia
svorės automašinos su maisto produK 
tais streikuojantiems Donbaso angliška 
siams. Žmonės iš visos Respublikos su
aukojo jiems 472 tonas dešrų ir lašinių, 
cukraus ir miltų, mėsos ir sviesto Kon 
servų ir kiaušinių, ko tik turėjo po ran 
ka, išgirdę Lietuvos darbininkų sąjungos 
kvietimą. Liudiju: visas krovinys sėkmin 
gai nuvežtas ir įteikiąs Donbaso šachtų 
streiko komitetams

Kad butų saugiau, pati, imiau ir grei
čiau, beveik dviejų tūkst. km. Kelionėn 
traileriai išvyko tolimųjų reisų vairuoto
jų būdu - po keletą automašinų vsžiavo 
kas naktį, kas dieną išlydėti atėjo pavar
džių nesigarsinusios senutės su šv. Ago
tos duona. Iki penktadienio ryto įvai
riais keliais visi susirinko sutartoje vieto
je Donecko srities Qirpitrovo mieste, 
prie "Krasnoameiskugol" susivienijimo 
šachtos "Centralnąja". 3 tukst. jos žmo
nių, išskyrus šachtos gyvybę palaikan
čias būtinas tarnybas, nedirbs nuo pat 
Donbaso angliakasių streiko pradžios 
kovo 1 d. Užsiregistravę pasėdi, pasišne
kučiuoja salėje savo darbo pamainą ir 
skirstosi. Spėję nusiprausti su SSSR kal
nakasių laisvosios profesinės sąjungos 
vykdomojo biuro pirmininko pavaduo
toju Aleksandru Sergejevu. Vilniuje 
tvarkiusiu pagalbos streikininkams rei
kalus, buvom pakviesti prie mikrofono.

Kaip koks burtažodis Lietuvos vardas. 
Po Donbasą išplatintas filmas apie kru
vinąjį sausį Vilniuje, ir "pravdos", "Vre 
mios" pasakėles perkandę žmonės tik 
dar kartą pasitikrina, ar viskas nuo jų 
slepiama, meluojama. O, "Pravdai" ne
paranku, kad streikininkus sušelpė ne 
kas kitas, o Lietuva. Alytiškis vairuoto
jas Antanas Steponavičius, su kuriuo 
dalijomės dviejų parų žygio vargais ir 
džiaugsmais, gailėjosi nesuskubęs prili
pinti prie kabinos stiklo savo miesto em- 
blėmos. O Trispalvė? Palaukim, - sakė. 
- Svarbiausia — kad nesulaikytų. Ute
niškius vairuotojus, išsikėlusius Lietu
vos vėliavą, milicininkai pričiupo likus 
8 km. iki galutinės atvykimo vietos. Pa
liepė išlipti, kilnojo automašinų sėdy
nes, plėšė užplombuotas furgonų duris. 
Ginklai, proklamacijos? Lietuvos dar-

MŪSŲ LIETUVA

bįnmi. ,, ■ -idratsakihgasis sexreto- 
r?jy Patras G „.-..ainis, drąsiai stojęs prieš 
pareigūnus, paskui juokėsi: prieky 
milicininkų ekskortas, už jo kolona 
sunkvežimių su Trispalve. Nė gramo 
krovinio neleido atimti aukštaičiai vai
ruotojai.

P Šakalinis su draugais pastatė šach
tos 'Centrainaja valgykloje dėžę švie
žios lietuviškos duonos. Čia jau paskelb
us Dimitrovo sanitarinės epidemijų 
stoties įspėjimas "duona užnuodyta" 
Angliakasiai rako Kepalus, uosto ir gar- 
džiuojasi - pirmąkart valgo tokią duoną.

iš Krasnoarmeiskugol" susivienijo pa
stato ketvirto aukšto Kur dar matai ir 
metalo raidėmis įrašytus nebeveikiančios 
T Ševčenkos šachtos nuostabius laimėji
mus, leidžiasi puošnus viršininkai, tarp 
jų pats šio susivienijimo generalinis di
rektorius Aleksandras Bogdanovas. Jj 
sustabdo susivienijimo streiko komiteto 
pirmininkas Aleksandras Mrilis. Menka 
priežastis: Šakių rajono "Šešupės" kolū
kio vairuotojui Algimantui Benekerai-' 
čiui reikėtų atvežus maisto produktus 
nugabenti į Rostovą, o kelionėj suplyšo 
paskutinė automašinos padanga. Gal 
generalinis padėtų? Muistosi - ne. 
Streiko komitete Kaip mat atsiranda 
žmpnių, kurie pirmiausia pavalgydina 
šakietį, dykai duoda dvi padangas. Di
rektorius nuleidęs galvą, šneka A. Mri- 
lui: tegul važiuoja delegatai j Maskvą, 
juk te? nieko nežino. Streiko komiteto 
pirmine kas nė nemano lenktis. Negaus 
anglių - sužinos. Beje, streikininkai ne
tiekia jų tik centralizuotai — gyventojus, 
įstaigas ir kt. aprūpina. Šiandien nebe 
jų,'generalinių direktorių ir partkomų, 
valia bei galia. Šachtų streikų komitetai 
(juose daugiausia paprasti darbininkai) 
perėmė visas administracijos funkcijas.

Jei reikės, imsimės kraštutinės prie
monės - nusileisim čia ir badausim, - 
sako šachtos "Krasnolimanskaja" strei
ko komiteto pirmininkas Valerijus Kir- 
pičenka, nuvedęs mus j 700 metrų gylį 
po žeme. Vien nukakti į darbo vietą 
nuo žemės paviršiaus ir grįžti - dvi va
landos. To užteko; kad mes "štrekbre- 
cheriai", užsidirbtume po angliakasio 
šalmą bei šviestuvą.

Praėjusį penktadienį Ukrainoje ne
dirbo 49 šachtos, Don base — 28, "Kr as 
noarmeiskugol" susivienijime, kur bu
vo nugabentos Lietuvos dovanos, - vi
sos penkios, apie 49 tukst. žmonių. 
Tą dieną įvyko Dįmbrove jų mitingas, 

pavadintas darbininkų susirinkimu 
kad neprisikabintų valdžia. Galim? 
pavadinti ir Lietuvos-Ukrainos drau 
gystės švente. Pats susivienijimo strei 
ko komiteto pirmininkas Aleksandras 
Mrilis, pakylėtas susirinkusiųjų, įstatė 
stovan Lietuvos darbininkų sąjungos 
atsakingojo sekretoriaus Petro Šakali
nio atneštą musų Trispalvę. Susivieniji 
mo darbo kolektyvo pirmininkas Iva 
nas Volkovas trūkinėjančiu balsu, 
braukdamas delnu akis, skaitė laiškus, 
rastus siuntiniuose iš Lietuvos. "Bran
gus angliakasiai. Laikykitės. Kiek galė
sim -- padėsim. Juozavito šeima iš Ro
kiškio rajono Leibgalių kaimo" "Mes. 
Utenos darbininkai ir tarnautojai, dėkc 
jame, kad palaikote musų nepriklauso
mybę, remiame jūsų teisėtus reikalavi
mus. Tikime, kad nugalėsite. Siunčia 
me toną sviesto. Utenos pieno kombi
nato kolektyvo vardu — generalinis di
rektorius V. Sliesoraitis, profesinės są
jungos komiteto pirmininkas S. Krile- 
vičius, darbininkų tarybos pirmininkė 
L. Jarutienė". Šimtai tokių laiškų.

Dabartinis kalnakasių streikas an
tras jų kovos raundas po 1989 m. vasa
ros. SSSR vadovybė, pažadėjusi padi
dinti jiems atlyginimus, pensijas, page
rinti darbo sąlygas, socialinį aprūpini
mą, juos apgavo. Streikuojantys kelia ir 
politinius reikalavimus — atsistatydinti 
darbininkų reikalų nepaisančioms Ukrai 
nos, SSSR vyriausybėms, įgyvendinti sa 
vo respublikos suverenitetą, nutraukti 
komunistų viešpatavimą. Mitinge vienin 
gai palaikytas pasiūlymas nedalyvauti 
Sovietų Sąjungos referendume.

Lietuvos žmonių dovanos užkrėtė U k 
rainą. Botalitarizmui, bolševizmui tai 
tikras nuodas. O mes parsivežėm iš šach 
tų po gabalėlį kaitrios Donbaso anglies, 
ir tonomis neišmatuojamos jėgos.

TRUMPAI iŠ VISUR

Vatikano radijo lietuvių skyriuje dar
buojasi kun, Kazimieras J. Ambrasas, 
3.J. Jis buvo Vilniaus universiteto pro
fesorius, dėstęs universitete nuo 1967 
m., pasižymėjęs knygų vertėjas, parašęs 
veikalbs "Vertimo mokslas", "Vertimo 
tyrinėjimas". Buvo pakviestas dėstyti 
lietuvių kalbą Poznanės universitete. 
1989 m. įšventintas kunigu. Buvo dide
lė sensacija, kai tas mokslo vyras 1989 
m. liepos 3 d. atlaikė savo primicijas
Lietuvoje.

*MES ESAME KOVOJANTI TAUTA 
Viens iš mūšy ginkly-spauda.Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavotautiiu 

Rėiga ji remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!



NAUJI VYSKUPAI LIETUVAI
Ir Vatikano radijas, ir Lietuviu infor 

macijos centras Niujorke 1991 m. gegu
žės 8 d. pranešė, kad Sv. Tėvas Jonas 
Paulius II paskyrė Lietuvai du naujus 
vyskupus: kun. SIGITĄ TAMKEVIČIŲ, 
SJ., - Kauno arkivyskupo pagalbininku, 
prel. JUOZĄ TUNAITĮ Vilniaus arki
vyskupo pagalbininku. Kada ir kur jie 
bus sventinimi vyskupais, dar nežinoma.

KUN1. SIGITAS TAMKEVIČIUS
KUN. S. TAMKEVIČIUS yra gimęs 

1938 m. lapkričio 7 d. Gudonių k., Aly
taus aps^ Baigęs Seirijų vidurinę mokyk
lą, įstojo Kauno kunigų seminarijom Is 
III kurso buvo paimtas j sovietinę ka
riuomenę 1947 m. ir joje tarnavo trejus 
metus. Grįžęs kunigų seminarijon, ją bai
gė 1962 m. ir buvo įšventintas kunigu. 
Ir vikaraudamas, ir klebonaudamas kun. 
S, Tamkevičius pasireiškė kaip uolus 
veikėjas, dar uoliau persekiojamas sovie
tinio Saugumo agentų. Buvo kaitinamas 
"LKB kronikos" redagavimu, veikia Ti
kinčiųjų teisėms ginti katalikų komitete 
ir 1.1, Suimtas 1983 m. ir nuteistas Sibi
ran. Pradėjus keistis nuotaikoms Sov. 
Sąjungos viršūnėse, si biri nė bausmė bu
vo sutrumpinta, ir kun. S. Tamkevičius 
grįžo Lietuvon, kur vėl įsijungė sielova
doj Padvelkus laisvės vėjams Lietuvoje, 
kųn. S. T. Galėjo aplankyti Kanados ir 
JAV lietuvius, netgi vadovauti kunigų 
rekolekcijoms Putname. Netrukus buvo 
paskirtas Tarpdiecezinės kunigų semina-

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO • Pb M > / u

SÀO PAULO - AV.DO ORATORIO. 3.330 - PARQUE SAO LUCAS FONE: 271-3222.
SANTO ANDRE - R ORATORIOį 4.906 - JARDIM;ANA MARIA - FONE: 7.1 6-3199/415-0800 
SANTO AtyDRÉ - R -RIÓ GRANDE DO NORTE, 449' - STA.-TEREZINHA - fONE: 446-2063
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rijos Kaune rektoriumi if prairau vysku 
pu.

PREL. JUOZAS TUNAITIS yra gi
męs 1928 m. spalio 25 d., įšventintas ku
nigu 1954 m. rugsėjo 12 d. Aktyviai 
reiškėsi sielovadoje Vilniaus arkivysku
pijoje, ne kartę buvo tardomas sovieti
nio Saugumo pareigūnų, ypač už veiklą 
lietuviškoje Šv. Mikalojaus parapijoje, 
kur ir dabar klebonauja, kartu eidamas 
ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos kanc
lerio pareigas.

Pažymėtina, kad pastaruoju metu pa
gerėjo sąlygos teisiškai įjungti Vilniaus 
arkivyskupiją į Lietuvos bažnytinę pro
vinciją (iki šiol ji tebėra Lenkijos b. pro
vincijoje). Įsteigus Gardino vyskupiją 
sovietinėje Gudijos respublikoje, apiman
čią Vilniaus arkivyskupijas teritorijos 
dalį, ir paskelbus Lietuvos nepriklauso
mybę, susidarė teisinis pagrindas įjung
ti likusią Vilniaus arkivyskupijos dalį į 
administracinį Lietuvos vięnetą, turintį 
dvi arkivyskupijas ir keturias vyskupi
jas. Inf.

ŽINIOS IŠ ROMOS
LIETUVOS KARDINOLAS Vincen

tas Sladkevičius lankėsi Romoje lydi
mas vysk. Vlado Michelevičiaus. Vati
kane buvo aptarti sielovados klausimai, 
liečiantys Lietuvos katalikų sielovadą.

"L'OSSERVATORE ROMANO" 
1991 m. 16 nr. pranešimu, Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius M pertvarkė Gudijos, Ru
sijos ir Kazachstano respublikų katalikų 
sielovadą, paskirdamas atitinkamus va
dovus.

SUDARYTA METROPOLINĖ MINS- 
KO-MOHILEVO ARKIVYSKUPIJA. 
Jos arkivyskupu paskirtas mons. Kazi
mierz Swiatek (Sviontek), 76 m. am
žiaus, gimęs Estijoje, baigęs kunigų serpi- 
nariją Pinske 1939 m., 10 metų kalėjęs 
lageriuose, nuo 1954 m. Pinsko kated
ros klebonas.

ANTRA GUDIJOS VYSKUPIJA 
įsteigta Gardine, kurion ir įeina buvusi 
Vilniaus arkivyskupijos dalis. Vyskupu 
paskirtas Aleksandras Kaszkiewicz 
(Kažkevičius), 41 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvos Eišiškėse, baigęs kunigų semi
nariją Kaune 1976 m. priklausęs Pane
vėžio vyskupijai nuo 1981 m. klebona
vęs Vilniuje Sv. Dvasios parapijoje.

. NR. 11 (218015991.V30

TREČIA GUDIJOS VYSKUPIJA 
įsteigta Pinske ir laikina? pamta tvar
kyti Minsko-Mohilevo arkivyskupui K. 
Swiatek.

FEDERACINĖS RUSIJOS RESPU- 
BLIKOS europinės dalies katalikų sielo
vada rūpintis įsmeigta apaštalinė admi 
nistracija Maskvoje. Jos vadovu paskir 
tas buvęs Minsko apaštalinis adminis 
trator i us Tadas Kondrusiewicfc (Kon- 
drusevičius) su arkivyskupo titulu. Jis 
yra 45 m. amžiaus/gimęs Odelske neto
li Gardino, baigęs inžineriją ir Kauno 
kunigų seminariją licenciato bei dakta
ro laipsniais, įšventintas kunigu 1981 
m. darbavęsis Vilniaus Aušros Vartuo
se ir Gardine. Vyskupu įšventintas Ro
moje Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 1989 
m.

ANTRA RUSIJOS RESPUBLIKOS 
apaštalinė administracija įsteigta Novo
sibirske. Jos vadovu paskirtas vyskupas 
Juozas Werth (Vertas), jėzuitas 38 m. 
amžiaus, gimęs Karagandoje iš vokiečių 
tėvų, priklausantis Lietuvos jėzuitų pro
vincijai, baigęs Kauno kunigų seminari
ją ir įiwntinta& kunigu 1984 m., klebo
navęs Volgos srities Marks vietovėje.

SOVIETINĖS SOCIALISTINĖS KA
ZACHSTANO respublikos katalikų sie
lovada rūpintis įsteigta apaštalinė admi
nistracija Karafandoje. Jos vadovu pa
skirtas vysk. Jan Lenga, marijonas, 41 
m. amžiaus, gimęs Ukrainoje iš lenkų 
tėvų, priklausantis Lietuvos vienuolių 
marijonų provincijai, baigęs slaptąją ku
nigų seminariją, kunigu įšventintas 
1949 m. Pastaruoju metu klebonavo 
Krasnoarmeiske (Kazachstane).

Kaip matyti iš čia pateiktų duomenų, 
visi naujai paskirtieji vyskupai Smr. Są
jungos lotynų apeigų katalikams, išsky
rus vieną, yra baigę Lietuvos kunigų 
seminariją. Kor.

Lietuvoje pasirodė religinės muzikos 
plokštelės. Jas įrašė Šiaulių valstybinis 
kamerinis choras "Polifonija", kurio 
meno vadovas ir dirigentas yra S. Vai- 
čiulionis. Plokštelėje yra Maironio "Lie
tuva brangi" (J. Naujalio), A. Strazdo 
"Pulkim ant kelių", T. Brazio ir A. Žal
varnio "Popiežiaus himnas" ir kt.

PELÒEPBM
CLIWCÂ VETEBI^M 

Cães, gatos e «s
Vacinas, cirurgia, teją pemâo 

tosa e banho
CONSULTAS À DOMiaOO

• HORÁRIO:
2a a 6a das 9 as 20bs. 
sabado das 9 as 16 M 
domingos das 9 as 12 ts» 

Dra. Cyntia JuknevictaJRmoto 
Rua Itaquari 699 - Ato & IWôca 

Tel:934HÍ1
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AMŽINO ĮŠALO, * s
Antanina Garmutė nii’Aii ueoms

E S A L O N A I
Savo broliams ir sesėms
Sibiro tremtiniams skina

Autore

L aikai labiausiai priviiegi/uota 
klasė musu, visuomenėje

F / Leninas
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ATMINTIES LAPAI
Ten, Sibire, mes kaip niekui ir niekada jautė

mės esą lietuviai, be žodžiu tuo didžiavomės, 
o žodžiais guodėme vienas kitą, ka tai truks 
neamžinai. Jautėme, kad kenčiame už Lietuvą, 
kuri yra pavergta (o kaip kitaip galima buvo 
galvoti? .). Socializmas, partija, rusu tauta - 
buvo susikompromitavę mūsų akyse (juk trė- 
mėme ne mes - juos, o jie - mus). Vis dėlto 
mes nelenktyniavome savo neapykanta su jais. 
Galimas daiktas, musu sielose dar tebegyveno 
galutinai nenužudytas gėrio ir teisybės grūdas, 
leidžiantis tikėti Atgimimu? Ne visada juk 
žmogus gali pykti ir už neapykantą atsakyti 
tuo pačiu.

Manęs dar ne Lietuva laukė.
Atsitiko taip, kad Usoiės pašte latvis Ernes

tas pasikvietė mane už langelio:
— Žinai, vaikeliuk. Geologų ekspedicijoje 

šiuo metu trūksta komutatoriaus telefonistės. 
Tu parašyk pareiškimą - gal priims.

- Nemanau. Nemoku as’ to darbo.
- Išmoksi. Beje, pirmiausiai komendanto 

Movčano leidimą gauk: nepamiršk, kas tu... 
Tremtinė. Nė žingsnio mes be valdžios leidimo 
negalime...

Žengiu aš tą žingsni. Rašydama pareiškimą 
pastebiu, kad braižas iš vaikiško keičiasi į susau- 
gusio žmogaus. Geras ženklas, - pamanau.

Drebėdama einu i Moccano kavinetą. Burno
je sausa, širdis baladojasi, tarsi ant peilio ašme
nų lipti reikėtų.

Movčanaa kaip apuokas kiurkso už stalo. 
Regis net nejuda. Tik pakelia piktus, surauk
tus antakius, iš padilbų nušvelgia. Pavarto pa
reiškimą. Iškošia:

- Išsilavinimas?
- Nepilnas septynmetis...
- Aha. Na... tai ne visai blogai. Rusiškai ne

paprastai kalbi. Braižas - nieko. Na pridėsime 
ir savo braižą. - Atsikrenkštęs parašo rezoliu
ciją. Saugumo komendanto leidimas yra. Pra
džia nebloga.

Geologų butas prisiglaudęs pačiame taigos 
pakraštyje. Prie keturkampio, lentomis apkal
to pastato prikalta lenta su užrašu: RYTŲ SI
BIRO GEOLOGINĖ TIRIAMOJI EKSPEDI
CIJA. Nafitos paieškų grupė.

Kadrų skyriaus viršininkas padaro teigia
mą įspūdį. Mandagus, korektiškas, kariška pa
laidine vilkintis žmogus. Kai pakyla iš užstalės.

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos7 nebus nė Tėvynės 
laisvos.

M U S U LIETUVA 
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flĖJE
jos protezas. Karo veteranas.

- Mano pavardė Tarabanko, -.paduoda 
ranka,. - Manau, kad sugyvensime. Atleiskite, 
kad 5 dienas negalėsime jūsų apiforminti. To
kia pas mus tvarka: bandomasis laikotarpis. 
Dabar supažindinsiu su mūsų bendradarbiais. 
Prašom. - praleidžia pirma savęs pro duris. 
Veda pas pati ekspedicijos viršininką. “Ovsian- 
kinas” - perskaitau lentelę ant durų.

Už žalia gelumbe aptraukto didelio stalo 
sėdi ir telefonais manipuliuoja dar didesnių 
gabaritų žmogus. Tokiam ministru būti. Ne 
tiek rūstus., įdek dalykiškas:

- Po velnių, šaukia i rageli, - perspėjau, 
grąžtas nulūš. Anksčiau reikėjo pakeisti. Jokių 
prastovų.

- Užsėmė? Atsarginiai siurbliai pas techni
ni vadovą, — aiškina kitam.

- A. aovenkaja? - atsisuka į mane. - Ge
rai. galite pradėt darbą.

Telefonisčių kambaryje visą priekine siena 
užima skydas Jame, kaip bičių koryje, daugy
bė akučiu ir ne mažiau kaištui.ų. Priešais sky
dą sėdi mergina su ausinėmis, guviai atsakinėja 
į virš smakro k v bantį mikrofoną, kartu abiem 
ran k o m perjunginėdama i akutes kaištukus. I 
mūsų pusę mergina net nepažvelgia. Po kokių, 
dešimties minučių, .vai darbo sumažėja, ji nu
siima ausines ir meta linksmą klausiamą žvilgs
ni.

- Štai tau mokinė, Nataša. - Pristato ma
ne Tarabanko ir dingsta’.

- Koks tavo vardas? - paklausia ji.
A. Janina.

- Ga:- ?a vadint mūsiškai - Tonia?
- Žino ma.

Geologinėje ekspedicijoje aš - vienintelė 
tremtinė, Ir keistas dalykas: tremtinys, dirb-

J. Šlekaičio brigada: lietuvaitės ir buraitė. Iš DJŠlekytės-Skakauskienės albumo.
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damas tarp laisvų, bet kultūringų žmonių, ne
jučia ir pats ima save vertinti kaip žmogų. Vi
siškai įsijausti į laisvo žmogaus vaidmenį, deja, 
negaliu: parą budžiu ekspedicijoje, o dvi patas, 
tiksliau, dvi pamainas, kasu; kaip ir anksčiau, 
nemylimą druską. Gamykloje, kur vyrauja gru
bus prievartinis darbas, laisvai neatsikvėpusi.

Geologinė ekspedicija man - tarsi ištroš
kusiam keleiviui oazė dykumoje. Nesunkiai 
perprantu savotiškai įdomų darbą. Reikia tik 
būti atidžiam ir operatyviai užtikrinti ryšį 
tarp abomentų geologų, atliekančių paieš
kas radimvietėse, meistrų, aptarnaujančių grę
žinius, technikų, inžinierių, viršininkų. Svar
biausia, bet kuriuo paros metu žinoti, kas kur 
dedasi: kur ir dėl ko įvyko avarija, kur ji gresia, 
o kur padėtis normali. Ovsiankinas mėgsta 
paskambinti ir po vidurnakčio:

- Kas girdėt, naujoKėle?
Raportuoju.

Labos nakties. Bet tu ten nemiegok.
Netrukus jis pradeda mane vadinti vardu. 

Kviesti į kiekvieną gamybinį pasitarimą, posė
di - rašyti protokolu,.

- Mėgstu gražia ir tvarkingą rašyseną. - 
paaiškina kitiems.

Patys įdomiausi momentai — kai iš paieškų 
grįžta nuvargę geologai su laimikių dėžėmis 
ant pečių. Ju vardas - ekspedicijos vyriausia
sis geologas. Tai Olga Fiodorovna ne daugiau 
kaip trisdešimties metų, rami, išmintinga, nesi- 
karščiuojanti, tobulai dalyką žinanti ir nepra
randanti moteriškumo moteris. Nė vienas 01- 
gos Fiodorovnos žodis nebūna ištartas veltui. 
Vos įžengusi į kontorą, Olga Fiodorovna pa
lieka prieškambaryje purvinus ilgaaulius, įsi
spiria į “laivelius”, net pasidažo. Paskui su sa
vo komanda ilgam užsidaro mineralų-petro- 
grafinėje laboratorijoje. Radusi laisvą minutę, 
įkiša galvą į mano kambarėlį:

- Užeik. Tonečka, mes savo turtus dėlio-
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PAIEŠKOJIMAS
Gerbiamas Redaktoriau

l Jus kreipiasi vilniškes "Vagos" lei
dyklos darbuotojas, rengiantis spaudai 
Vilniaus lietuvių poezijos 1923 — 1939 
m. antologija. Dviejų šios antologijos au
torių pėdsakai dingsta Brazilijoje:

JONAS ZABROCKIS. Kilęs, rodos, 
nuo Lazunų (dabar — Baltarusijoje). 
1924 — 1928 m. mokėsi,matyt, Vilniaus 
liet, mokytojų seminarijoje. 1929 m. - 
jau Brazilijoje. Čia studijavo Escola Agri
cola Luiz de Queiroz) taip laikraštyje, iš
spausdinsime jo laišką).

KOSTAS ČINČIKAS. Gimęs dab. 
Švenčionių raj. Nevieriškės k. Į Braziliją 
emigravo 1937 m. Vienoje užsienio liet, 
knygoje esu radęs šitokį adresę: Činči- 
kas - Lietuvis, Kostas Dr., Av. Tiraden- 
tes, 1030, São Paulo, Brasil.

Suprantu, kad esate labai jdarbęs ir 
kad mano rūpesčiai gali Jums rodytis 
perdėm menki, vis dėlto drįstu prašytis 
pagalbos. Man labai norėtųsi pateikti an
tologijoje konkretesnes šių žmonių bio- 
grafijėles — su pilnomis gyvenimo dato
mis ir su pagrindiniais jų darbavimosi 
Brazilijoje faktais. Gal, sakau, rasite 
budę mums padėti?

Viso geriausio Jums linkėdamas
J. Pilypaitis

Vilnius, 1990.01.09

MUSU LIETUVA

EXCI RSÕES
VILNIUS 91

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO '

NR. 11 (2186) 1991.V.30

AGORA EM 1991 AOS 25 DE JULHO rumo a LI TU A N I A 
informações: CETEMAR - Turismo e Passagens Ltda. Rua 7 de Abril 342, 9o and. 
rone: Dr. Vignola : 2E8-5955 - Aleksandras Boguslauskes: 241-2831

PROGRAMA " V 1 L ft i ü S 31"
Julho -- 25 (Q) — Embarque no Jumbo 747-400 da Lufthansa rumo a Alema

nha, vôo LH 501 às 16:05 hs. (Guarulhos) com destino à
26 (S) - FRANKFURT - Chegada âs 08:30 hs., e conexão imediata 

no vôo LH 1372 para MOSCOU. Chegada e embarque no 
vôo SU 2023 com destino à VILNIUS com chegada prevista 
para às 21:55 hs. Traslado e alojamento no hotel. Encontro 
com parentes e amigos.

- 27 (S) - VILNIUS - Dia livre.
28(D) ~ VILNIUS - Excursões pela cidade de VILNIUS.
29 (S) VILNIUS — Visita â lugares históricos pelos arredores de

VILNIUS, como o Monte de Três Cruzes e o Cemitério de 
Rassai.

30 (T) - VILNIUS - Excursão à Trakai — antigo castelo do século
XII e um lindo conjunto de lagos.

- 31 (Q) - Excursão a KAUNAS e RUMSISKES um museu histórico
e folclórico a céu aberto, representando todas as regiões da 
Lituânia. Traslado para o hotel em KAUNAS.

Agosto -01 (Q) - KAUNAS - Excursões pela cidade de Kaunas. Lugares his
tóricos, galeria de Čiurlionis e Galeria dos Diabos (único 
museu desta especialidade no mundo).

USSR. Lithuania 02 (S) - KAUNAS - Noitada festiva na aldeia lituana.
232049 Vilnius
Architektų 202 — 43

AMŽINO (ŠALO ŽEMĖJE

Laborantės tvarko kerno pavyzdžius, iš
renka mineralus, klijuodama ant ju popieriaus 
juosteles su pavadinimais.

- Sienitas... Dioritas... Gabro - ar bazal
tas?

03 (S) - Viagem à Klaipeda (320) km., via ŠIAULIAI, almoço e visi
ta à cidade, Montanha das Cruzes, etc. A noite cehgada ao 
porto no Mar Báltico - KLAIPEDA. Traslado ao hotel.

04 (D) - KLAIPEDA - Visita â cidade e ao famoso balneário de 
PALANGA:

•— 05 (S) - KLAIPĖDA—E nsão ao mais lindo recanto da LITUÂNIA
- NIDA e JUODK " '.?’TÉ. Ã niote voltaremos a KLAIPĖDA.

06 (T) - Viagem de retorno à VILNIUS. Alojamento no hotel.

Olga Fiodorovna pataiso:
Šitas joks sienitas. Matai, kad yra smul

kių kvarco kristaliuku? Paprasčiausias pilkas 
granitas. O s’itas muskovitas - turi žėručio 
plokštelių. Va bituminningosios uolienos. Jos 
parodo, kad nebetoli nafta. Ieškome teisingu 
keliu.

Pastebėjusi, su kokiu susidomėjimu aš ap
žiūrinėju kiekvieną akmenuką, vyriausioji ge
ologė iškilmingai sako;

Tau mokytis inžiniera reikia, Tonečka. 
Tiktai inžiniere.

- Ką jūs... Man net laborante išsimokyti
- nepasiekiama svajonė.

- Kodėl?
Mes - tremtiniai. Mums negalima mokytis.

07 (Q) - VILNIUS - Visita ao Museu de arte contemporânea. À noi
te fęsta de DESPEDIDA COM AMIGOS E PARENTES.

08 (Q) — VILNIUS - Saida do hotel até 12:00 hs. Tempo livre na Li
tuânia para visitar amigos e parentes, ou fazer pequena excur- 

1 são pela União Soviética (Kiev, Leningrado e Moscou).
OBS: Aos passageiros que fizerem excursões â União Sovié

tica, embarcarão direto de Moscou a Frankfurt,
- Í4(Q) - VILNIUS- Aos passageiros que ficaram na Lituânia embar

carão para a Moscou no vôo SU 2018 com saída às 06:55 hs. 
e chegada às 08:30 hs. Farão uma excursão pela cidade in 
cluindo almoço.
Aos passageiros que forem a MOSCOU, se juntarão ao Gru- 

v po para o passeio e almoço.
Às 15:45 hs. saída de todos os excursionistas para Frankfurt, 
com chegada às 18:00 hs. Embarque para São Paulo (Gua
rulhos) no vôo LH 500 com chegada prevista

rseieiazia. 15 (Q) _ pAUL0 âs 95.49 hs FJM D0S mqsSOS SERVIÇOS.
- Temnota. - piktinasi Olga Fiodorovna. - .... .. ...... .......................—m——»..... ........................  „„......................

- Aišku, - tamsias mases idiotams valdyti REUHIÃO DOS-PARTIIClimOTES DA EXCURSÃO
lengviau. Bet taip visą laiką nebus. Minėsi ma-^ "VILNIUS 91": DIA 15 <fe JUNHO ás 10 hs. na CETEMAR
no žodį. Busi tu inžinierė. ’*> '
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Mūšy žinios
ŽINIOS APIE KUN. BENDORAITl

Kadangi iš Bolivijos yra sunku gauti ži
nių, tai naudojamės gautomis žiniomis 
apie kun A Bendoraitj is’ LIETUVOS.

Vidmantas Mickevičius

iš AMAZON!JOS ŽINIOS 
LIŪDNOKOS

Lietuvos Są/ūdžu Vilkaviškio Koor
dinacinės Tarybos leidinys DOBILAS 
Mr 45 < 1991 05.03/ perduoda šią žinu 
tą, su prierašu "Siunčiu laikrašti su 
straipsneliu apie misionierių A. Bendo- 
raiti. tragiško likimo žmogų, dirbanti 
P Amerikoje Tai paskutinės žinios. Jis 
dabar vėl diroa gydytoju". V. M.

20.04.91 įprasto mėgėjiško radijo ry
šio metu iš Padre A. Bendoraičio lūpų 
teko išgirsti nemaloniu žinią: staiga ėmė 
nematyti dešiniąja akimi. Diagnozė,ži
nant, jog jis serga cukralige ir aukšto 
Kraujo spaudimo ligi, buvo beveik aiš
ki: akies tinklainės kraujagyslių trombo
zė. Tai negera diagnozė, vilčių pasveik
ti maža. Bet baisiausia, jog taip gali bū
ti ir dešiniajai akiai. O tada... (Beje, po 
dviejų dienų iš Mato Grosso atvykęs 
okulistas viską patvirtino). Man pasise
kė: tuo metu ryšio seansą turėjo ir lie
tuvis radijo mėgėjas iš Čikagos Vilius 
(KGWR). Sutarėm, jog jis organizuos 
aplinkinių lietuvių bendruomenių para
mą.

Kitą dieną, sekmadienį, vėl pasisekė. 
Mėgėjiškomis radijo bangomis gal 1,5 
vai. tarėmės su Vokietijos grupės Ben- 
doraičiui materialiai remti koordinato
riumi Frans-Willi Phennings (DLGKBJ). 
šis telefonu i namus pasikvietė okulistą 
- taip pat radijo mėgėją dr. Dušan. Vie
ningai nuspręsta, jog A. Bendoraičiui 
būtina bent laikinai pakeisti tropines 
sąlygas j artimesnes jo prigimčiai. Maksi
maliai europiečiui tropikuose galima 
būti ne ilgiau kaip 3 metus. Vėliau bū
tinas poilsis bent metams vidurio juos
tos zonoje.

O 72 metų amžiaus A. Bendoraitis

jau 6 pertraukos /temptai dir- 
U v K

Nors nenoriai, bet jis sutiktų atvykti 
į Europą ar JAV keletai mėnesių. Tuo 
metu gal pavyktų bent Kiek pasigydyti 
ir nuo cukraligės bei širdies ligų. Buvau 
pernai pas ji, puikiai žinau, kad nei die
ta, nei režimas, nei tinkamas gydymas 
Bolivijoje neįmanomas: tiek dėl vietinių 
sąlygų, tiek dėl paties A. Bendoraičio 
būdo. Išvykti bent laikinai - būtina 
bent dalinio pasveikimo ir profilaktinio 
gydymo sąlyga. Tačiau Kelionei, gydy
mui reikalingi pinigai. O juos ryte ryja 
Motinos ir Vaiko Centro statyba. Kol 
Padre A. Bendoraitis dirba jo, kad ir 
menkas, uždaebis, padeda išmokėti 
bent dalį skolų.

Padre, Padre, aš gerai žinau, kad ir 
sunkiai sirgdamas Jūs neklausote gydy
tojų griežto nurodymo nedirbti. Bet 
esame toli, mūsų pinigai — nieko never
ti: gal tik morališkai...

O gal šis "Dobilas" pateks užsienio 
lietuviams? Gal Jūs, mielieji, galėtute 
materialiai padėti Gerajam Tautiečiui, 
džiunglėse skleidžiančiam lietuvišką 
dvasią? Geriausia būtų siųsti USA do
leriais čekius, įdėtus j voKą. Telegrafu 
naudotis nepatartina.

Dar patarčiau: laišku pasiųsti trum
pą informaciją apie Jūsų labdarą, nuro
dant čekio numeti, sumą ir kt.

Žinc.u, . rdre. Jums nelabai patiks šis 
mano strai snis, o ypač — kreipimasis į 
tautiečius.

Jums neįprasta ko nors prašyti sau. 
Ką gi - esu pasiruošęs išklausyti Jūsų 
priekaištus, bet šį Kartą geriau būsiu 
"neklaužada".

A. A. INŽ.
MIKALOJUS IVANAUSKAS
Nežiūrint kur ir kaip žmogus begy

ventų, vieną dieną tenka palikti šį pa
saulį ir... keliauti į amžinybę. Visi mes 
esame čia tik pakeleiviai.

Ir kiekvieną kartą kai netenkame ar
timo ar gerai pažįstamo asmens, giliau 
susimąstome ties šia gyvenimo realybe.

inž. Mikalojų ivanauską, kuri,manau, 
daugelis S. Paulo lietuvių dar prisimena 
dėl jo čia surengtų Architektūros paro
dų, o taip pat dėl uolaus platinimo lie
tuviškų knygų ir liet, enciklopedijos 
perijodinės spaudos.

Velionis buvo gimęs Kaune 1909 
m. Baigė Aukšt. Technikos Mokyklą. 
Vėliau studijavo V.D. U-teto Teologi
jos-Filosofijos fakultete.

Lietuvoje buvo laimėjęs keletą Kon
kursų architektūros srityje. Bendradar 
oiavo kat. spaudoje ir parašė keletą 
Knygų. ~aip pat pasireiškė ir kaip me 
uninkas. ir suorganizavo deginamosios 
tapybos ir grafikos darbų parodą

Karo metu su šeima pasitraukė j Vo- 
Kietiją, kur taip pat su savo darbais da
lyvavo parodose.

Vėliau atvyko į Braziliją. Čia 1952 
rūpestingai suorganizavo Pirmąją 

Lietuviu Architektūros parodą Ibira 
pireroje o 1955 m. Tarptautinio Eucha
ristinio Kongreso proga Rio de Janeiro 
mieste surengė religinio lietuvių meno 
parodą.

Emigravo j U.S.A, ir gyveno Cicero 
mieste prie Čikagos, kur pagarsėjo savo 
meniškais darbais -- liepsnos tapyba. 
Taip pat dalyvavo įvairiose parodose

Išėjęs i pensiją eilę metų gyveno su 
žmona gražiojoje Floridoje - St. Peters- 
burge, kur susilpnėjus širdžiai, prieš 
pat Kalėdų šventes (XI 1.15 d.), nutrūko 
gyvenimo siūlas...

Velionies atlikti darbai liudija jo ga
bumus ir nepaprastą darbštumą bei va
lios stiprumą stengiantis įvykdyti numa
tytus planus. Taip pat pasižymėjo ramiu 
- taikiu charakteriu, užtat visur turėjo 

daug bičiulių.

"Mūsų Lietuvos" skaitytojai kurie 
dar prisimena a. a. inž, Ivanauską ir 
jo darbus Sanpaulyje, reiškia nuoširdžią 
užuojautą velionies žmonai Elėnutei. 
sūnui Eugenijui su šeima ir kitiems arti
miesiems.

Visų mūsų gyvenimas, kaip upe. ne
stovi vietoje, o plaukia vis tolyn, vis ar
tyn link amžinybės uosto... Gi tenai 
visi susitiksime. vinkšnaitienė

n
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MUSŲ ŽINIOS
Birželio 23 

ŠVENTKELIONĖ l APARECiDĄ
MIŠIOS ŠVENTOVĖJ 11 vai.
Bilietas autobusu: Cr$. 2.800
Užsisakyti: A. Rudys (216-7880)

Da. Rosa (273-6137)

Primenami birželiniai minėjimai
I. Birželio.9, sekmadienį, 10 vai.:

PAMALDOS SÃO PAULO 
KATEDROJ

Jose dalyvauti kviečiami visi São Pau
lo lietuviai su visu galimu iškilmingumu. 
0 taip pat ir kitų valstybių emigrantu 
organizacijos'

11 Birželio 5, trečiadienį, 12,30 vai..

GEDULINGOJO BIRŽELIO PRIM: 
N IMAS aukščiausiam São Paulo dange 
raižy, Terraço Italia, São Paulo Istorijos 
ir Geografijos akademikų bei Tautinio 
Brazilų Vėliavnešių Ordino narių posėdy

III. Birželio 12, antradienį, 16,30 vai. ■
civilinis GEDULINGOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS São Paulo miesto centre, 
Instituto Histórico patalpose, Rua Ben
jamim Constant, 158. Jj ruošia pats Cen
tro Estudos Históricos Institutas.

IV. Birželio 14, penktadienį:
religinis GEDULINGOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS susikaupimu-malda, kurį 
praveda São Paulo Charizmatinio Atsi
naujinimo sąjūdis bei Maldos Apaštalavi
mas keliose savo sekcijose.

in VAL. SAG PAULO

C jlfebruos Centro Rejo

VISI ESAME K' 
Mums yra 50 metų karki*

kTEDROJ PRAÇA DASE

Vyskupas Oom Antonio G AS P A R 
ČiAMi DALYVAUTI
Liatuvus gyvastingumo minėjimas

DIA DE ORAÇÃO PELA LITUÂNIA"
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V. Birželio 23, sekmadienį: 
ŠVENTKELIONĖ į didžiausią pasauly 
Švč. Marijos šventovę - APARECIDĄ. 
Ją organizuoja šv. Kazimiero parapija: 
prie jos prisideda lietuviai ir kitataučiai.

XTNAUJÍNTAS PASIAUKOJIMAS
Berželio 7, pirmąjį mėnesio penkta- 

iienj, yra liturginė Švč. Jėzaus Širdies 
Ventė. Tą dieną 1934 metais visa Lietu- 
ra pasiaukojo Švč. Jėzaus Širdžiai. Prat
usiais metais birželio 14-tą, Tautos ge- 
iulo ir Vilties dieną, Lietuvos Ganyto- 
ai kartu su Valstybės vadovais šį pasiau
kojimo aktą atnaujino. Jį atnaujinom 
šiemet ir mes Vasario 16-tosios minėji
mo proga V. Zelinos bažnyčioj.

Pasiaukojimo tekstas įdedamas ir į 
•j ML-vos numerį, kad ir kiti tautiečiai, 
<ur jie bebūtų, viena ar kita proga jj at
naujintų; o dar geriau, jei jj paverstų ir 
;avo kasdiene malda.

MUSLI LIETUVOS PRENUMERATĄ 
ŠAUNIA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
CELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

APARECIDA LAUKIA MŪSŲ VISŲ BIRŽELIO 23 DIENĄ

BROLIUKŲ JUBILIEJUS
Gegužės 26, sekmadienį, Šv. Juozapo 

Vyrų Brolija minėjo savo gyvavimo auk
sinį jubiliejų -- 50 metų. Daug iškentėta 
daug suplanuota, daug nuveikta, daug 
padėta — religiniam ir tautiniam lietuvių 
ateivių gyvenime São Paulo didmiesty, 
ypač gi Zelinos vilos aplinkoje. Gana 
daug tų broliukų butą. Dabar liko, saky
tum, tik relikvijos, tik to būrio ir jo vei
kimo Keli liudininkai.

Minėjimas vyko pirmiausia pamaldo
mis šv. Juozapo bažnyčioj, kur Šv. Juo

zapo Vyrų Brolijos pirmininkas, Anta
nas Rudys, prieš Mišias, perskaitė beveik 
nesibaigiančią eilę vardų -- jau j amženy 
bę iškeliavusių broliukų.

Jaunimo Namuose vyko šventiški pie
tūs, su gausiais lietuviškais patiekalais. 
Labai ribotas pietaujančių skaičius. Ar 
ne visi buvo pakviesti, ar pakviestieji ne
priėmė pakvietimo, ar jau neįstengė atei
ti, ypač gi užkopti tais mokyklos laip
tais, j antrąjį aukštą. O jaunimo taip ir 
nesimatė - išskyrus, rodos, dvi mergai
tes, nors visa tai ir vyko ''Jaunimo Na
muose".

dėmesį oi J 

~ PARTICIPE DO GRUPO DE
DANÇAS FOLCLÓRICO 

"NEMUNAS"
SE TIVER MAIS DE 17 ANOS.
LIGUE PARA SILVIA FONE:914-776®

aulas
PORTUGUÊS - INGLÊS - LITUANO 

Tradução e versão — 272-1489.
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