
LIETUVOS MALDININKAI 
MELDŽIASI LENKIJOJE

Popiežius Jonas Paulius II Lomžoje 
tūkstančiams lietuvių maldininkų išreiš
kė solidarumu Lietuvai ir viltį, kad ne
trukus galės ją aplankyti.

Popiežius į Lomžą atvyko birželio 4 
d. ir po atviru dangum atnašavo Mišias 
lenkams bei lietuviams maldininkams. 
Lenkų PAP agentūros žiniomis, maž
daug 14 tūkstančių maldininkų atvyko 
iš Lietuvos. Associates Press teigė, kad 
jų buvo 20.000. I Lomžą, kuri yra maž
daug 60 mylių nuo. Lietuvos-Lenkijoj 
sienos, suvažiavo ir Lenkijoje gyvenu 
lietuviai.

Birželio 5 d. ryte Lomžos Šv. Mykolo 
katedroja popiežius susitiko su dati^Mi 
kaip 3000 lietuvių. Pagal spaudos prane
šimus, daug lietuvių buvo susitelkę prie 
šventovės gatvėse.

"Lietuva, girdžiu Tavo balsą, balsą 
tautoa prie Baltijos juros". - sakė po
piežius maldininkams. Jis kalbėjo prie 
altoriaus ant kurio buvo Vatikano, Lie
tuvos ir Lenkijos vėliavos. "Reaguoju j 
šj balsą iš čia, kur esu taip arti... Popie
žius yra su Jumis".

"Iš šios katedros siunčiu maldas, kad 
galėčiau aplankyti Lietuvą". Popiežius, 
dalį savo kalbos pasakęs lietuviškai, pri
žadėjo, kad tiksliau lietuviškai kalbės 
kai atvyks j Lietuvą.

Maldininkus įiLomžą atlydėjęs kardi
nolas Vincentas Sladkevičius popiežiui ’ 
pasakė: "Žinome, kokios kliūtys Užsto
ja Jums kelią ir tikimės, kad jau kitais 
metais Jūsų palaimintos kojos stovės ant 
lietuviškos žemės". į •

Lomžos vyskupas Julius Paetzas, ku
rio vyskupijoje gyvena tūkstančiai Len
kijos lietuvių, išreiškė viltį, kad jie galės 
būti taikos ir susitaikymo "tiltu" tarp 
lenkų ir lietuvių tautų.

Prieš iškilmes katedroje, Popiežius su
sitiko privačiai su maža delegacjja iš Lie
tuvos, kuriai turėjo vadovauti AT pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. Jam nega
lėjus išvykti dėl įtemptos padėties Vil
niuje, su popiežiumi pusvalandžiui susi
tiko J. E. kardinolas Sladkevičius, AT 
vicepirmininkas Česlovas Stankevičius, 
vicepremjeras Zigmas Vaišvila, Švietimo 
ir kultūros ministras Darius Kuolys bei 
buvusi Lietuvos premjerė Kazimierą* 
Prunskienė .-Lietuvių delegacija pakvie
tė popiežių aplankyti Lietuvą. •* -

lietuvišku jaunimu iš Vasario 16-spį Gimnazijos 

Pasimatyme dalyvavę pranešė, kad 
popiežius pasisakė už Lietuvos nepri- 
klauso' 'be ir dalyvaujantiems priminė, 
kad pat . sovietai yra pasmerkę 1939 
m. Molo!. vo-Ribbentropo paktą. Jis 
taip pat yra įsitikinęs, kad Lietuvos 
klausimas turi būti sprendžiamas taikin
gu būdu ir užtikrino delegaciją, kad 
Lietuvos statusas yra vienas iš pagrinde 
nių temų jo diskusijose su Maskva dėl 
galimos jo kelionės į Sovietų Sąjungą.

LIC

PILNA LAISVĖ ATEIS SU 
NEPRIKLAUSOMYBE

Pareiškė Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis, lankydamasis JAV-se

Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemai
tis lankosi JAV-se. Katalikų žinių agen
tūros (CNS) korespondentas Tracy 
Early iš Niujorko pateikė kai kurias su 
vyskupu pasikalbėjimo mintis.

t
Lietuvos Katalikų Bendrijos vadovy

bė esanti tik netiesiogiai įsijungusi j ne
priklausomybės siekių sąjūdį, bet dėl 
jos laikysenos šioje srityje jokių abejo
nių negali būti. Prieš dvejus metus kilęs 
nepriklausomybės sąjūdis sudaręs sąly
gas K. Bendrijai laisviau veikti, bet visiš
ka laisvė ateisianti tik su nepriklausomy
bės įgyvendinimu.

Pokalbis su vyskupu įvyko praėjus 
dviem dienom po Lietuvos prezidento
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POPIEŽIUS JONAS PAULIUS H’ su Lietuvos jaunimu LOMŽOJ — LENKIJOJ. Čia Jj matome su
Nuotr. iš naujo žurnalo MOKSLAS IR LIETUVA 

V. Landsbergio, Latvijos ir Estijos minis- 
terių pirmininkų susitikimo su prez. G. 
Bush'u Baltuosiuose rūmuose Vašingto
ne. Baltiečių vadai prašė prez. G. Bush' 
ą paremti jų pastangas įgyvendinti nepri
klausomybę, ir toliau spaudžiant Sovie
tų Sąjungą. Vysk. J. Žemaitis pareiškė, 
kad V. Landsbergis pasirinkęs teisingą 
kelią, ir jis matąs, jog prez. G. Bush'o 
parama esanti labiausiai reikalinga. "Iš 
tikrųjų mes nesitikime, kad sovietų val
džia nepriklausomybę mums pasiūlytų 
ant padėklo", — pasakė vyrkupas. Jokià 
imperija geranoriškai žmonėms neduoda 
nepriklausomybės, kol ji dar gali valdy
ti. Bet Sovietų Sąjunga turėtų skaitytis 
su Vakarų nuomone.

Vyskupas patvirtino, kad K. Bendri
jos santykiai su išrinktąja Lietuvos val
džia esą geri, išreikšdamas kartu ir pasi
tenkinimą dėl 1990 m. birželio 14 d. iš
leisto potvarkio, leidžiančio K. Bendri
jai pareikšti teisėtas pretenzijas į nusa
vintą turtą. Bet esą dar kai kurių sunku
mų su žemesnių kategorijų valdininkais, 
norint sugrąžinti religijos dėstymą mo
kyklose.

1949 m. Vilkaviškio vyskupija buvo 
priskirta Kauno arkivyskupijai. Ir tik 
nuo 1989 m. Šv. Tėvo potvarkiu Vilka
viškiui grąžintos vyskupijos teisės. įdo
miu sutapimu vysk. J. Žemaitis kaip tik 
Į949 m. buvo įšventintas kunigu, tada,
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kai sovietų valdžia iš vienintelės 180 stu 
dentų turinčios kunigų seminarijos tik 
60-čiai leido priimti šventimus. Tais me
tais dvylika seminaristų buvo suimti ir 
ištremti į Sibirą. Tai buvo Stalino reži
mo sąlygos, kuriose vyskupas pradėjęs 
sielovadini darbą.

"Parapijų gyvenimas buvo nenorma
lus, — prisiminė vyskupas, - kunigams 
buvo uždrausta mokyti vaikus tikybos 
ir lankyti tikinčiuosius jų pačių namuo;- 
se". Taipgi buvę uždrausta lankyti ligo
nines ir senelių namus. Daug kartų vys- | 
kūpąs lankęs ligonius, kartais (lįsdamas ‘ 
pro ligoninės langus. Tada jis nė nesap
navęs, kad ateisią kada nors tokie laikai,| 
kokie dabar esą.

Vysk. J. Žemaitis turėjo pokalbį su 
Katalikų medicininės pagalbos misija 
Manhatan'e. Čia jis padėkojo už teikia
mą paramą Lietuvai.

"Ilgametė Katalikų Bendrijos prie-
spauda paliko labai žymių nuostolių, - 
kalbėjo vyskupas, -- labai daug žmonių 
tapo viskam abejingi, nors paviršutiniš
kai likę ištikimi K. Bendrijai, lanko šven 
toves, bet dažnas jų neturi gilesnio tikė
jimo".

Vysk. J. Žemaitis pareiškė, kad reikė
tų įsteigti spaustuvę ir krikščioniškos 
kultūros centrą, kuris turėtų liturginės 
muzikos ir religinio meno mokymo pro
gramas. Jo vyskupijoje ypač svarbus už
davinys — tai sugriautos katedros atsta
tymas, taipgi ir 20 kitų šventovių, apga
dintų ar sunaikintų vokiečių-sovietų su
sidūrime Antrojo pas. karo metu.

Snk.

JAV SĄLYGA KREMLIUJE: 
UŽ PAŠALPĄ - "LANKSTUMAS

PABALTIJYJE"
Aukštas JAV administracijos parei

gūnas gegužės 30 d. painformavo spau
dą, kad Valstybės sekretorius James Ba-
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Vilkaviškio vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS(viduryje) dėkoja Katalikų medicininės pagalbos misijos 
pirmininkui kun. James Yanarelli už humanitarinę pagalbą ixêetuvai per Religinę lietuvių katalikų 
šalpą Niujorke ir "Caritas" Kaune. Kairėje - Vilkaviškio dekanas kun. Vytautas Gustaitis, Religi
nės šalpos vedėjas kun KAZIMIERAS PUGEVIČIUS Nuotr A. Norvilos

ker sovietams nu^aė, ką jie turėtų pa
daryti, jei jie nori JAV paramos SSRS 
ūkiui. (The Washington Post, 1991.V. 
31). JAV sąlygos: Kremlius turi paro
dyti "lankstumo" Baltijos šalių klausi
mu, sumažinti savo karinį biudžetą, ap
riboti paramą Kubai ir parodyti, kad 
jie yra tvirtai įsipareigoję įvesti laisvą 
rinką.

Išryškėjo ir nemaži skirtumai tarp 
amerikiečių griežtesnio nusistatymo ir 
prancūzų, vokiečių bei, ypač, italų be
sąlyginio dosnumo. Panašaus dosnumo 
reikalauja ir demokratas, Atstovų Rū
mų daugumos vadovas, Richard A. Ge- 
phard bei įtakingas kongresmenas, entu
ziastiškas Gorbačiovo gerbėjas, David 
R. Obey, savo vadovaujamame finansi
nių apropriacijų užsieniui pakomitetyje 
nustelbęs ankstesnį paramos Lietuvai 
projektą.

Šį sykį Obey'o pakomitečio praneši
me Kremliui statomos sąlygos. Reikalau 
jama, kad už paramą sovietinėms respu
blikoms, įskaitant Baltijos valstybes, tu
rėtų būti suteikta galimybė nuspręsti, 
kokie bus jų ateities ryšiai su Sovietų 
Sąjunga.

(ELTA)

KONGRESO REZOLIUCIJA UŽ 
LIETUVOS PRIPAŽiNiMĄ

"DE FACTO"
Kongresmanas Don Ritter gegužės 2 

d. įvedė rezoliuciją, raginančią JAV vy 
riausybę "bematant pripažinti Lietuvos 
Respubliką de facto" Rezoliuciją taip 
pat remia atstovai Cox, Feighan, Hertel. 
McCollum, Rohrabacher, ir kt. Neįpą- 
reigojanti rezoliucija skatina JAV vyriau 
sybę pradėti derybas ir diskusijas:

- su Lietuvos vyriausybe dėl oficiali 
lios JAV atstovavimo įstaigos įsteigimo
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Vilniuje, Jai vadovautų (galiotiniu-tarpi 
ninku tituluotas JAV pilietis, kuris ne
būtų diplomatinio korpuso narys;

- su Lietuva ir su privačiomis JAV 
korporacinėmis bei privačiomis organi
zacijomis dėl JAV Fundacijos Lietuvai 
(U.S. Foundation for Lithuania) įstei
gimo. Šios Fundacijos skyriai Respubli
kos didžiuosiuose miestuose įvairiais 
būdais padėtų lietuviams pereiti į lais 
vos rinkos ūkį ir demokratiją;

- su Lietuva ir kitomis suinteresuo 
tomis valstybėmis dėl tiesioginės para
mos Lietuvos vyriausybei ir "Pabaltijo 
banko atstatymui bei plėtotei " įstei
gimo;

- su Lietuvos Charge d'Affaires 
Vašingtone dėl Lietuvos Atstovybės 
Vašingtone paaukštinimo į ambasadą.

ELTA

PARDUODAM E i 
automobiliams I 
LIPINĖLIUS

į VĖLIAVĖLES I 
į ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ I
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DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

Tūkstančiai lietuvių 
susitiko su popiežiumi
LIC birželio 4 u pranešimu, tūkstan 

čiai lietuvių peržengė Lietuvos Lenkijos 
sieną Lomžoje susitikti ir kartu melstis 
su Sv Tėvu Spėjama galėjo dalvvaut 
tarp 14.000 24 000 maldinu^ t| vado
vaujami L ietuvos kaidifw>H Vincent 
Sladkevičiaus Dalyvavo h k m t. letuvos 
vyskupai

Prezidentas Vytautas Landsbergis 
taipogi turėjo susitikti su pop«žiuim 
Jonu Paulium ‘ Jo susui’- 
dė sovietų kariuomenes apsupimas i 
tuvos parlamento n Kitų valdžios jstai 
gų Vietoje prezidento su popiežiumi 
susitiko viceprezidentas Česlovas Stan 
kevičius, mimsteno pirminink pava 
duotojas Zigmas Vaišvila ir švietimo 
bei kultūros minister s Danus Kajolvs

Kazimiera Pri )$kir •

Sovietų Kareiviai 
apsupc parlamentą

Sovietų armijos Kareivų» birželi.' 3 
d naktų kap praneša I IC apsupa I le 
tuvos parlamenti? rūmus • • ^dus valdiš 
kus pastatus P , Kritų valandų ireivia- 
pasitraukė j savo barakus s<>
vietų kareiviai peržengė parlamento už 
rvaras >r užkabinėjo sargybų - Buvo 
suėmę Tautinės gyuybo-. ’m- lament' 
du karininkus kuruos vėliau paleido 
Kareiviai gatvėse stabdė žmones ypač 
jaunus, ir tikrm-? doku s as 
kareivis pasisakė kad ieškąs -rujos pa 
bėgėlių.

Lietuvos prezidentas s/ cdsberqis 
per televiziją Kreipės' žmim nrašy 
damas savanorių saugoti parlamento ru 
mų. Spėjama kad tuoj susirinko 10.000 
žmonių minia Lietuvos vyriausybės pa 
reigūnai bandė susisieki• su Sov Sąjun 
gos gynybos mimsteriu Baltijos regio 
no sovietų kariuomenės vadu - Vilniaus 
įgulos viršininku, bet nepavyko

Vytautas Landsbergis pareiškė, Kad 
birželio mėnesi galima laukti ir daugiau 
sovietinių išpuolių, bandančių pašalinti 
demokratiniu būdu išrinktą Lietuvos 
vyriausybę.

Baltiecių teisė 
būti nepriklausomais

Norvegijos užsienio reikalų ministe
ris T. Stoltenberg'as, LIC pranešimu, 
kalbėdamas parlamente pareiškė, kadr--  • • -- i   — vuu ii u i iul/Ji i _ * 

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų.spauda Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavoMifli 

pareiga ją remtį ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją.1 Nedelsk!
n—rtll IIP ‘ «^JHimmamnMnnMCTmManagraūūagaūgi^^

MŪSŲ LIETUVA_______

sovietų k 7 duų siautėjimas Vilniuje su
kelia ncf -’C... -rvegijos vyriausybei 
"M .s u./ ..ne pagrindo galvoti, kad jvv 

;.i. Vilniuje yra rimti Jėgos demons
travimas netarnauja taikingam sprendi 
mui' sakė ministeris "mūsų noras 
yra aiškus Mes remiame baltiecių žmo
nių istorinę teisę būti nepriklausomais"

Gorbačiovas Oslo mieste
Reuterio agentūros pranešimu, M 

Gorbačiovas birželio 5 d. lankėsi Osle 
padėkoti už Nobelio taikos premiją ir 
jtil inti vakariečius, kad jo reformos 
Sov Sąjungoje yra vykdomos, nežiū 
■ mi sovietin.ų karinių veiksmų Raitijos 
Kraštuose

Vakariečiai pritarė Gorbačiovo pre
mijos laimėjimui, nes pastarasis padėjęs 
užbaigti šaltąjį karą. Bet įvykiai birže
lio 3 d Vilniuje iškėlė abejones apie Gor 
bačiovo pajėgumą ir valią vykdyti demo
kratines reformas. "Kaip galima suteik 
t> Nobelio taikos premiją žmogui, kuris 
nieko nemato, negirdi ir nežino, kas 
vyksta jo krašte" - sakė Nijolė Ožely 
tė Lietuvos parlamento atstovė besilan 
kauti Osle

Baltijos Kraštų būklė yra labai svar 
bus klausimas tai žmonių nepriklauso 
mybės klausimas' pareiškė Norvegi
jos užsienio reikalų ministeris T Stol
tenberg'as. Jis taipogi pažymėjo Nor 
vegijos ministeris pirmininkas G. H 
Briindtland'as baltiecių klausimą iškel 
Siqu J v.u g valandų pokalbyje su M. Gor 
bačiov:.. ovietų kareivių išpuoliai Vii 
muje kem< susirūpinimą. Norvegijos vy 
riausybei Lietuvos.parlamentarė N. 
Oželytė Norvegijos televizijoje pažymė- 
io kad gab pasikartoti sausio mėnesio 
įvykiai Kai kurie Norvegijos parlamen
tarai boikotavo M.Gorbačiovo vienos 
valandos kalbą, pasakytą Oslo rotušėje 
Norvegijos parlamento opozicijos kon
servatorių partijos vadovas pareiškė, 
kad M. Gorbačiovas, prieš kalbėdamas 
apie pasaulio taiką, turėtų sutikti su 
baltiecių reikalavimais.

Viešas laiškas
Ta pati agentūra paskelbė Vytauto 

Landsbergio birželio 5 d. viešą kreipimą
si, kad M. Gorbačiovas atšauktų jėgos 
vartojimą Lietuvos respublikoje. Jis taip 
pat šiame laiške apeliavo, kad būtų pra
dėtos su Maskva derybos, reikalaujan
čios atstatyti Lietuvos nepriklausomy
bę ir sunormalinti santykius tarp Lietu
vos ir Sov. Sąjungos. Pasak agentūros.

laiško paskeTBTmas sutapo su M. Gorba
čiovo kalba, kurioje sovietų vadovas 
įspėjo, jei vakariečiai nerems jo paskelb
tos "perestroikps" atsidurs pavojuje 
pasaulio taika.

Tautų Kultūriniais 
reikalais kopt ere nei ja

ELTOS pranešimu, gegužės 28 
birželio 7 d.d. Krokuvoje vyko Euro 
pos saugumo ir bendradarbiavimo kon 
ferencija kultūriniais tautų reikalais. 
Kaip Lenkijos delegacijos svečiai iš Lie 
tuvos dalyvavo Lietuvos švietimo minis 
teris D. Kuolys, informacinio biuro at 
stovas Varšuvoje E. Borisovas k VLIK* 
atstovai dr K Bobelis ir J Bobęlis. Šei 
mininkai lenkai maloniai priėmė lietu 
vius. Lenkijos ministeris pirmininkas iš 
reiškė protestą dėl grubios sovietų kul 
tūros ministério N. Gubenko kąlbos, 
smerkiančios Lietuvos laisvės siekimą.

Konferencijos metu įvyko įvairių 
tautybių kultūrinių pasirodymų. Vii 
niaus akademinis dramos teatras', va
dovaujamas Jono Vaitkaus, vaidino J. 
Sobolio "Getą" ir A. Mickevičiaus "Ve 
įmes" Taipogi vyko Giedrės Kaukaitės 
rečitalis, akompanuojant Gražinai Ru 
čytei-Landsbergienei. DalyvąvovSmuiki 
ninkas Raimundas Katilius. ;

Atmetė Danijos siūlymą
NATO užsienio reikalų ministerial 

bijodami pakenkti M. Gorbačiovui ir su 
stiprinti aršiųjų komunistų poziciją, at 
metė Danijos pasiūlymą, kurį rėmė Islan 
dija, kad ekonominė pagalba Sov. Sąjun 
gai būtų susieta su Baltijos valstybių ne 
priklausomybės įgyvendinimu

Vietoje to, NATO užsienio reikalų mi 
nisteriai pareiškė, kad jie remia baltie 
čių legalius siekius ir ragina Maskvą de
rybose pasiekti sprendimą. Pasak Reu 
terio agentūros, tai nieko naujo NATO 
tokios politikos laikėsi ir seniau

M. Gorbačiovas Osle apkaltino Vaka 
rus, kad jie išpūtė įvykius Lietuvoje. 
Maskva nebuvo įsakiusi jokių kariškų 
veiksmų.

SUVERENI RUSIJOS FEDERACIJA?

Rusijos Federacijos prezidentas Bo
ris Jelcinas parnasu laisvina Rusiją iš 
Kremliaus pančių. Anglies kasyklos ir 
kiti žemės turtai jau perėjo j respubli
kos nuosavybę, o dabar radijo ir televi
zija atsiskyrė nuo Sovietų kontrolės ir 
pradėjo gana laisvas ir kritiškas translia 
ei jas.



11 RÉ A. A. JUOZAS URBŠYS
Reuterio agentūros pranešimu, gegu- 

ės 1 d., eidamas 96 metus, Kaune mi- 
ė prieškarinio laikotarpio paskutinis 
tepriklausomos Lietuvos užsienio reika- 
4 ministeris Juozas Uidsšys. Jis buvo 
lirmasis Lietuvos vyriausybės narys, ku- 
įam Stalinas pasakė jo krašto nepri- 
dausomybė nustojusi egzistuoti. 1940 
n. sovietams okupavus Lietuvą, dar 
rieš įjungiant ją t Sov Sąjungą, liepos 
neneši veliony buvo atvežtas j Sibirą.
‘rylika metų išbuvęs kalėjime, mirus 
Stalinui. sugrįžo j Lietuvą. Prieš trejus 
netus parašė atsiminimus iš diplomati
cs veiklos, ką. Lietuva pergyveno kr i 
iškiausius metus. Knygai buvo tuojau 
^parduota.

A. a. JUOSASJHMISYS

Vilniaus radijo žimomis, velionis bu- 
) pašarvotas Karo muziejuje Kaune, 
^laidotas Lietuvos respublikos lėšomis, 
aidotuvėmis rūpinosi specialus komi
kas, vadovaujamas užsienio reikalų mi- 
isterio A. Saudargo.
Juozas Urbšys gimė V8Ô6 m. vasario 

9 d. Šateikiuose, Kėdainių apskrityje, 
lokėsi Panevėžio gimnazijoje, 1917 m. 
ugujeve Rusijoje baigė karo mokyklą.
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, kai 

/ko kovos už nepriklausomybę, 1922 
i. kapitono laipsniu išėjo iš kariuome- 
ės ir pradėjo dirbti užsienio reikalų 
alų ministerijoje. Vėliau darbavosi Lie-
jvos pasiuntinybėse: Berlyne, Paryžiu- 
j, Rygoje. 1934 ». perkeltas j Lietuvą 
paskirtas užsienio reikalų departamen- 

3 direktoriumi, o 1936 m. - generali- 
iu ministerijos sekretoriumi. Nuo 1938 
i. gruodžio 5 d. iki T940 m. birželio 
7 d b vo Lietuvon užsienio reikalų mi-

sukakti

T. TUMKŲS & TUNCKUS 
MATEMaIS PARA CONSTRUCAO
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ntsteris. Sunkiausiu laiku jam teko Lie
tuvą ginti nuo dviejų imperialistinių 
valstybių: Sov. Sąjungos ir nacinės Vo
kietijos. Sovietams okupavus Lietuvą, 
kartu su žmona Marija (Mašiotaite) bu
vo išvežtas j Sibirą.

Rašė ir spaudoje, daugiausia politi 
niais klausimais: “Mūsų žinyne“, “Karo
archyve“, “Lietuvos ūkyje Kultūro
je“, "Lietuvos žiniose“, "Pasaulio Lie
tuvyje“ “Revue Baltique" “Židinyje“

PĖSČIAS l VILNIŲ

Prof Antano Klimo sūnus Paulius, 
1988 m. keliavęs pėstute iš Ročesterio 
i Vašingtoną, pradėjo 30 dienų kelionę 
iš Estijos sostinės Talino j Vilnių. Jo ke
lionė pavadinta “Baltijos laisvės žygiu“ 
kurio tikslas pažadinti plačiosios vi 
suomenės dėmesį taitiečių kovai už ne
priklausomybę. Paulių lydi vienas estas, 
vienas latvis ir Petras Gražulis, buvęs po 
litkalinys, už kurio išvadavimą Paulius 
žygiavo 500 mylių iš Ročesterio į Va
šingtoną 23 dienas.

Pagal planą, Paul-ius su savo žyginin- 
kais atkeliaus Vilniun birželio 14-15 
d.d., kai bus minima 50 metų sibirinių 
trėmimų sukaktis. Pauliaus seneliai bu
vo ištremti Sibiran ir ten išbuvo beveik

Žygininkas už Lietnvą PAULIUS 
KLIMAS, 1988 m. pėsčias keliavęs 
iš Ročesterio į Vašingtoną, viešai 
protestuodamas prieš Petro Gražu
lio Įkalinimą, šiais metais, lydi
mas esto, latvio ir to-paties P. Gra
žulio, žygiuoja iš Talino į Viinię 
minint 50 m. biržešinię trėmimą

NR. 13(2188) 1991.VII.1

10 metų.
Paulius Klimas yra 30 metų amžiaus, ? 

dirba finansinėje amerikiečių firmoje. 
Šiai kelionei gavo atostogas ir dar $500 
paramą. Ročesterio baltiečiai jo kelionei 
suaukojo $100.

Prof. A. Klimas^ Pauliaus tėvas, gavo 
vizą j Lietuvą ir jon išskrido š.m. gegu 
žės pabaigoje. Aplankys Lietuvą po 47 
metų ir savo motiną, sulaukusią 88 m 
amžiaus (10 metų vargo Sibire). Grįš 
Amerikon birželio 6 d Inf

F

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A GUIDE TO THE BALTIC STA 

TĘS (red. Ingrida Kalninš, 1990, išlei
do Inroada, Inc., P.O. Box 3197, Merri
field, VA 22116-3197) yra tikriausiai 
pirmutinis anglų kalba keliautojų rank- 
vedis (''guide book") norintiems važiuo
ti į Pabaltijo kraštus. Knyga apima Lie
tuvą, Latviją ir Estiją ir informuoja tu
ristus apie svarbias ir įdomias vietoves 
šiuose kraštuose. Įvadas supažindina 
skaitytoją su dabartine politine situaci
ja, pabrėžiant, kad šie yra įdomus ir is
toriniai laikai, ir pateikia bendrą kelio
nių organizavimo informaciją.

Lietuvišką dalį paruošė Rasa (Kamins
kaitė) Avižienienė. Šioje dalyje Lietuva 
yra pristatoma nelietuviui (nors ir labai 
Įdomi ir naudinga informacija lietuviui) 
turistui. Įvade suglaustai aprašyta Lietu
vos geografija, ekonomija, valdžia, isto
rija ir kultūra. Toliau yra aprašomi svar
besni miestai ir pridedama istorinė ir 
kultūrinė informacija. Knyga iliustruo
ta žemėlapiais ir nuotraukomis. Skaity
tojas yra informuojamas kur ką matyti, 
kur rasti informacijos apie vaidinimus, 
sportavimą ir pan., kur valgyti ir apsis
toti ir t.t.

Didelė dalis lietuviškos dalies skiria
ma Vilniui, su istoriniais ir architektūri
niais nurodymais. Yra aprašytas daug 
ką apimantis pėsčiam einančiam turis 
tui apžiūrėjimas (walking tour). Tarp kl 
tų aprašytų vietovių yra Kaunas, Drus
kininkai, Šiauliai, Rumšiškės ir pajūrio 
miestai - Klaipėda, Palangs ir Neringa. 
Taip pat lietuviškos dalies gąie pridėta 
turistams reikalingų žodžių sąrašas.

-1 < .

PELO E PENĄ 
CLINICA VETERINÁRIA

Cães, gatos e aves 
Vacinas, cirurgia, loja, pensão 

tosa e banho
CONSULTAS À DOMICILIO

HORÁRIO:
2a a 6a das 9 as 20 hs. 
sabado das 9 as 16 hs. 
domingos das 9 as 12 h*.

Dra. Cyntia Juknevicius Peixoto 
Rua Itaquari 699 - Alto da Moóca 

Tel:Ô3-0111

/
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AMŽINO
Antanina Garmutė

E S A L O N A I

IŠ A L 0
Savo broliams ir sesėms
Sibiro tremtiniams skiria

Autorė
Vaikai - labiausiai privilegijuota 
klase mūsų visuomenėje.

VI Leninas
11. —

ATMINTIES LAPAI
Movčanas išima iš stalčiaus ir paduoda ant 

didelio firminio Manko mašinėle surašyta do
kumentą:

- Perskaityk atidžiai. Mes jį pasiliksime, 
Tau pažymą tuojąu išduosim.

Kol aš skaitau, jis liepia sekretorei sėsti prie 
rašomosios mašinėlės ir pasiruošia diktuoti.

Ryte ryju akimis dokumentą ir sąmone dar 
nesuvokiu, kas parašyta jame. Taip. Taip. Taip. 
TSRS Ypatingojo Pasitarimo posėdžio, įvyku
sio 1948 m. spalio tokią dieną (vadinasi, praė
jimi 4 mėnesiams po išvežimo) nutarimu pilietė 
Garmutė Antanina, Kazimiero, gimusi 1934 
metras, iš specialiosios tremties išlaisvinama, at
statant jos teises ir grąžinant į buvusią gyvena
mą vietą Lietuvos TSR. Išskirti pilietei kelionė
je lydintąjį asmenį ir nemokamą geležinkelio 
Mietą kariniame vagone. Pasirašė: Ypatingojo 
Patarimo posėdžio pirmininkas J. V. Stalinas.

<«.

Dreba rankos - dokumento nenulaikau, - 
ir ne todėl, kad jį pasirašė pats galingiausias di
džiausios pasaulyje valstybės vadovas, o todėl, 
kąd jis, tas dokumentas, gali pasirodyti esąs mi
ražas, fikcija, gali išnykti, pavyzdini kaip aitva
ras - išskristi per atvirą langą. Juk jis dvejus 
metus kažkur klaidžiojo lyg vaiduoklis laivas 
vandenyne. Kur jis buvo visą tą laiką, kai aš 
faktiškai jau laisva (.), kasiau druską Sibire, o 
mano tėvai ėją iš proto Lietuvoje? Šio klausi-» 
mo, kaip ir Sfinkso mįslės, niekas neįspės...

Komendantas Movčanas prisėda kitapus 
stalelio. Kiek įmanoma švelniau - jam tai sun
kiai sekasi — klausia:

— O gal tu, mergaite, norėtum pas mus pa
likti? Gal tau ir čia gerai būtų? Pagalvok.

— Ne, ne. — išsigąstu, - aš noriu pas tėve
lius. Namo. Į Lietuvą.

— Nu, ladno. Važiuok tu į'tą Lietuvą. Tik 
fiuo metu mes neturime žmogaus tau palydė
ti, — tu juk nepilnametė. Be to, traukiniai pro 
Angarsko stotį ateina iš Vladivostoko perpil
dyti. Vasarą visi keliauja. Gal luktersi bent po-' 
rą mėnesių?

— Oi ne. Sutinku ir be palydovo. Galiu 
grįžti ir pakeleivingais traukiniais.

MEJE
Dera ac, uJu išvykti ilgiau nei savai
tę. Per ta laikp esv- kviečiama į visus barakus 
is' eilės. Kiekvienas nori perduoti linkėjimus iš 
gyvų lupų savo ūmiesiems Lietuvoje. Ir laiš
kus. O gerosios tetos - taip aš vadinu visas vy
resnio amžiaus musų moteris, tremtines, - tai
gi dvi tetos, Varkalienė ir Raslauskaitė, su ku
riomis per naktis eilėse prie duonos stovėda
vau, o dienomis malkų naštas iš taigos veik
davau, su ašaromis akyse prašo:

- Vaikeli, tu rik vieno dalyko nepamiršk: 
kai išlipsi Kaune iš traukinio, tai pirmiausia 
atsiklaupk ir tą ėmę pabučiuok. Už mus.

Joms pritaria Valionienė, Grybauskienė, ‘ 
Skučienė, Čemevičienė, Lisajienė, Elvikienė, 
Mieldažienė, Jonikienė ir daugelis kitų, aiškiai 
suprasdamos, kad ne visoms joms bus lemta
savo kojomis šią žemę paliesti. Nes dykynėje 
tarp miestelio ir taigos yra niūrios kapinaitės. 
Jose trinasi priemiesčio gyventojų ožkos, 
kapstosi starai ir švilpikai - panašūs į žiurkes 
ar voveris žvėreliai. Jos jau ne vieną mūsiškį 
priglaudė.

Jaunimas dalija fotografijas. Užrašo atmin
čiai nuotraukas žmonės, kurių daugelio aš gy
venime jau nebesusitiksiu. Tačiau jų apiblukę 
atvaizdai bus didžiausioj pagarboj. Ir nepamirš
tami, beveik istoriniai įrašai:

“Prisimink Sibire vargstančias drauges - 
Nijolę ir Katrytę”, - rašo dvi merginos, nusi
fotografavusios prie barako su tautiniais dra
bužiais;

“Prisimink Usolės barakus ir brigados drau
ges - mus”. - Janina;

ik Sibiro dykumas ir kartu buvu
sią ma? rašo tautinėmis juostomis karū
nuotą *

“Atrnuir., jog tu važiuoji džiaugtis Tėvyne, 
o aš pasilieku su skaudančia siela vargti Usolė- 
je”. A~

“Būdama gimnazijos suole, prisimink mane 
Sibiro krašte”...

“Tokio pat likimo draugei”...
“Būdama laisvėje, prisimink”...
Atminties foto galerija.

ILGA KELIONĖ į LIETUVA

Atėjo diena, kai nedidelis artimųjų būrelis 
išlydėjo mane iš barakų. Buvau apsivilkusi ge- 
riausiuoju dar nespėjusiu suplyšti tetos švarke
liu, o rankoje laikiau dėdės Vilko sukaltą me-( 
dinę dėžutę, su duonos džiūvėsiais. (Dėdę, ma
no tikros tetos Petrutės vyrą, išvežtą be šeimos, 
vieną naktį išgabeno į anglių kasyklas, kur jis 
prarado plaučius, ir vos grįžęs į Lietuvą mirė)! 
Vidinėje švarko ki-šenėje spaudžiau reabilita
cinę pažyma ir karinį geležinkelio bilietą.

'V.

Mažoje Angarsko stotelėje tebuvo keletas 
keleivių. Pro Salį 
kas - Maskva ir 

geltieji Vladivosto- 
j^barovskas - Novosibirs

kas. Mano bilietų kpmposteravo į vietinį trau
kinį Irkutskas - Zįna. Taigi pirmasis žingsne-
lis į Lietuvą nedidelis — maždaug 500 km. Li
ko dar beveik 20 tokių žingsnių”.

Zimoje išlaukiau visąįparą, kol gavau vietą 
kitam žingsneliui į gimtinę - iki Taišeto sto
ties. Toliau - Kandąs. Stotys jau grūste pri
grūstos keleivių, Y«pM daug kariškių. Visi vė
luoja, šaukia, stumdosi ir lenda be eilės pas 
karo komendantą. Kiekvienos stoties karinėje 
komendantūroje pjivąlau pasižymėti ir aš. Ki
taip neišeina : mano bilietas kariškas, nemo
kamas. Vienintelė kompensacija reabilituotam 
žmogui. i

Išsimalusi eilėse, perįvųrgą prisikasujki ko
mendanto. Šis ni£į& nepranta: tokįiį ^elei- 
vių kaip aš kariškų tarpe daugiau nėra. Tad
įrodinėjo, kas aš Mpą, kur, kodėl ir pas ką 
kariškių vagone varaoju. Jis uždeda antspau
dą ant mano pažymos. Atsigeriu vandens iš 
hidranto, išsiimu išpaėdinės skrynutės džiūvė
sį, užvalgau ir lainffhga įraukiu toliau. į vaka
rus. Mintyse suskiistau kelionę į etapus: pir
mas svarbus punkias — Krasnojarskas. Toliau 
Novosibirskas. Omskas. Sverdlovskas. Paskui 
Maskva, o paskėllau - ranka pasiekiami - 
namai.

Piligrimas nuo Baikalo traukia išilgai visą 
Sibirą į savo Tėvynę. Snaudžia kedrai, taigoje 
nurimę. Ir širdis nuvirpa nuo šalnų. Ko gi tu, 
mažutis piligrime, rttrgali gyventi be namų? 
Negali be Tėviškės. Negali be Nemuno (kas 
tau šimtai angarų ir jenisejų? ). Negali be ma
mos... ,

Traukiniai neša, grąžina tave Gyvenimui. 
Ateičiai. Laisvei. Ir galbūt Šviesai?-------

Naktys traukiniuose, einančiuose iš Sibiro 
į Vakarus, neramios. Nespėji sumerkti aikių, 1 
kai jas praplėšia aštri prožektoriaus šviėsa. Tai 
patruliai tikrina dokumentus. Tikrina ir tikri
na: žiūri, ar ne bėglys esi. Ne tik žmogus, bet 
ir pelė iš tremtieg'd'qjbar nęprasmuks. Ne caro 
laikai, kai politkaliniai galėjo dešimtis kartų 
iš katorgos bėgioti. Dabar moka pagauti. .

Prisimenu, bėgp iš mūsų lagerio dvi seny
vos moterėlės Marija Šalčiuvienė (iš PSkum- 
prio kaimo) ir jos draugė. Abi numirti Lietu
voje troško. Sugundė jas šiam žingsniui toks 
Starkevičius, lėktuvu atskridęs iš Lietuvos, - 
nežinia pas ką ir&okių tikslu. Kelias savaites 
trynėsi tas “vaduotojas” barakuose, visiems 
smegenis muilino,;Tik tos dvi moterėlės ant 
jo meškerės užkibjo^Išleido tremtiniai moteris 
į Lietuvą, bet iš tię^ų išleido į kalėjimą. Už ke 
lių šimtų kilometrų jas sučiupo. Daugiau no
rinčių bėgti mūsų barakuose neatsirado.

(Bus daugiau)

Nieko daugiau neaiškindamas Movčanas iš
duoda man reabilitacinę pažymą ir nemoka
mą bilietą važiuoti bet kurio traukinio karinia
me vagone iki pat Kauno.

Žinią, kad mane paleidžia namo į Lietuvą, 
visas lageris sutinka su dideliu džiaugsmu. Ka
dangi ir iš toliau atvažiuojantys traukiniai te

PAŲVANAą 
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MUSŲ ŽINIOS
TYLIOS MIRTIES METINĖS

Prel. Pijus Ragažinskas
Šiemet tyliai praėjo prelato Pijaus Ra- 

gažinsko mirties metinės (birželio 20 d.) 
Prelatas mus paliko prieš trejus metus 
ir didelę eilę darbų bei iniciatyvų. Prela
tas buvo beveik visų V. Zelinos lietuviš
kų organizacijų įkūrėjas ir puoselėtojas.

Mišiomis a.a. prelatas Pijus buvo pri
mintas Seselių Pranciškiečių su (patin
gom mišiom jų koplyčioj ir mišių auka 
sekmadienio 11 vai. pamaldom. Sekma
dienio mišių dalyviai kurie buvo atėję 
dalyvauti prelato mišiose, taip pat su
rinko aukų mišių intencijai.

GERBKIME MŪSŲ PRAEITIES
TURTUS

JUOZAS IR MARIJA ČIUVINSKAI

Keletą kartų buvo skelbta ML-je, kad 
tautiečiai turintis lietuviškų knygų ar 
kitos archyvinės medžiagos, jų nepalik-

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

MUSŲ LIETUVA NR. 13(21881 IMI.VILI

tų vaikams išmetimui, bet laiku perduo
tų lietuviškoms institucijoms, kad jas 
išsaugotų.

Marija ir kap. Juozas Čiuvmskas pa
dovanojo šv. Kazimiero parapijai daug 
brangių lietuviškų knygų ir suvenyrų/ 
stiklinių su Vytim, lipinėlių, raktinukų, 
vėliavėlių ir net gražią tautiniais drabu
žiais apvilktą lėlę.

Musų susipratusiems tautiečiams šir 
dingai dėkojame ir tikimės, kad kiti pa
seks tokiu jų kultūringu pavyzdžiu.

MIRĖ KLEMENSAS JŪRA
Sklaidant "Tėviškės Žiburių užuo

jautų skelbimus, pastebėjome keletą 
užuojautų mirusiam Klemensu; Jūrai 
Ten nėra jrašyta mirimo data

PAIEŠKOJIMAI
Žinodama, kad San Paule gyvena ma-

no tėvuko Sakalausko Antano trys sese
rys, du broliai, bei jų vaikai, labai noriu 
nors laiškais atnaujinti ryšius. Norisi 
apie kiekvieną sužinoti, juk tokie artimi 
esame giminės. Teta Valė Jakubauskas 
rašė mums laiškus. Susirašinėjimas nu
truko apie 1956-'1957 m. Būdama paaug
lė, tėveliui d i lituojant, rašydavau aš jai 
laiškus. Bet prisimenu, rašiau, rašiau, o 
atsakymo nebegavome. Per tiek taiko 
pasimetė tetos adresas. Teta Valė turėjo 
tris dukras, vyriausią Vandą.

Prašau jei yra galimybės padėti suras
ti gyvenančio Pietų Amerikoje motinos 
dėdės Mikalaičio Pijaus, Juozo, išvyku
si o į Ameriką iš Kybartų krašto. Moli
nių kaimo 1920-1928 m.

Lietuvos TSR. Lithuanian SSR 
Vilkaviškio raj.
Girėnų paštas
Ciuprinskui Romui, Pedro

MŪSŲ MIRUSIEJI
JUZĖ JOCIÜTÉ STUNŽĖNIENĖ

VENTURA mirė birželio 12 dieną, sme
genų kraujo išsiliejimu, turėdama 77 me
tus.

Velionė buvo kilusi iš Rokiškio ir

i'
f

êàiKSS

ŽODYNAS
Dl CIONARiO

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

MŪSŲ® LIETUVA

Brazilijon atvyko 27 m. Gyveno Mokoj, 
o vėliau Parque Sevilha Buvo ištekėjus 
už Juozo Stunžėno, kuriam mirus, su 
darė naują šeimą su Antanu Ventura.

7-tos dienos mišios buvo V Zelinoj 
birželio 20 d.

Liūdesy liko sūnus Petras, Alfonsas, 
Albertas, Antanas ir dukra Lourdes; 
broliai Apolinaras, Alfonsas ir Vacys su 
šeimom

ANTANAS GRIGONIS
mirė šv Helenos ligoninėj birželio 15 d. 
turėdamas 85 metus. Velionis buvo gi
męs Trakuose 1905 m. VII. 30 d. Brazi
lijon atvyko 1929 m. ir pradžioj gyveno 
Paranoj. Dalyvavo 1932 metų revoliuci* 
joj ir gavo garbės pažymėjimą. Ten ve
dė Marijoną Aidukaitytę ir po revoliuci
jos atvyko j S. Paulo. Čia pradžioj gyve
no miesto centre, o paskui persikėlė i 
V. Zeliną.

Antanas Grigonis dirbo alaus gamyk 
loj ANTÁRTICA ir užaugino sūnų Eu
genijų bei dukrą Aldoną.

Velionis dėl ligos turėjo palikti darbą 
ir namuose mažai vaikščiodavo. Ligoni
nėj buvo tik trumpą laiką, ir aprūpintas 
sakramentais ramiai užmigo. Buvo pašar 
votas V. Zelinoj. Laidotuvių apeigas at
liko kun. Petras Rukšys. 7-tos dienos 
mišios buvo atlaikytos birželio 21 d. V 
Zelinoj dalyvaujant gausiam bičiulių 
skaičiui.

Liūdesy liko sūnus Eugenijus su žmo
na Marija Jose ir sūnum Denis Reinal- 
do, duktė Aldona su vyru Germinal ir 
vaikais Daniela bei Germinal.
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LIETUVA APARECIDOJ
Birželio 23, sekmadienj, Lietuva

su lietuviška Trispalve prie altoriaus ir 
buriu maldininkų lietuvių bei jij bičių 
lių prisistatė prieš Dievo Motiną di 
džiausioj pasauly Marijos šventovėj. C' 
tų žmonių, ir tokia didelė ta šventovė, 
kad tikrai gali pasimest

Mišios, pnc vidury šventovės didžio 
jo altoriaus, nustatytos 11 valandą Ar 
vykę autobusu iš Sąo Paulo ir tarp (ų 
daugelio kitų autobusų prasiskverbę iki 
bazilikos, sustojam prie lietuviško ruv 
žiaus (su lietuvių kankinių prisiminimo
lentos), prie sienos Kairėj pusėj vos tik 
įėjus per pagrindines duris Kryžius (nors vesdami Dievo Motinos vadovybei ir Lie- 
galėtų būti ir augš.tesnis, jei butų pąsta 
tytas ant iškilesnės papėdės), atrodė gra
žus, patrauklus, švarus, spindintis, nes 
išvakarėse Apolinaras Jočys su dviem 
kitais jj nudulkino, nuvalė, nušlifavo.
Maldininkai, įeidami, žiurėjo, skaitė už
rašą, meldėsi, fotografavosi

Lietuvius maldininkus, su Lietuvos ir 
Brazilijos vėliavom, priėmė ir pristatė 
pats-bazil ikos rektorius, su kuriuo ko n 
celebravo Mišias kun. Pr. Gavėnas su ki 
tu kunigu, redemptoristu, iš San Paulo.

Per pamokslą bei tikinčiųjų maldą bu
vo itin priminta Lietuva, o po komuni
jos ir trumpo susikaupimo celebrantas 
pakvietė kun. Gavėną tarti žodį “maldi
ninkams lietuviams“. Šis, juos pasveikt 
nęs lietuviškai, įaugėsi galėdamas ir 
viešai pareikšti jau asmeniai Dievo Moti
nai išreikštus šventkelionės tikslus:

: padėkoti Marijai, kad, nežiūrint 50 
metų persekiojimo ir žudynių, Lietuva 
išliko gyva, ir dabar ji jaučiasi net daug 
gyvesnė, negu bet kokiu kitu laiku;

: padėkoti Brazilijos Vyskupų Konfe
rencijai, kad ji jau nuo 1982 metų įrašiu
si savo Liturginiam Kalendoriuj “Dieną 
maldos už Lietuvą“; o tas kalendorius, 
eina j 7.000 parapijų ir apie 10.000 vie
nuolynų, ragindamas ir organizuodamas 
“Lietuvos Dieną“;

: išreikšti savo ir visos lietuvių tautos 
pilną pasitikėjimą motiniška Marijos glo-

MUSU LI ETUVA
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do tik kun. Pr. Gavėną. Vėliau atvyko 
B-nės vicepirmininkė p. Vera Tata.ru n ie 
nė ir atsirado kun. Rukšys bei.kun ÂUr 
baltis. ' >■:

oa; ju!z Lietuva - Marijos žemė;
atnaujinti pavedimą Marijos globai 

mūsų Tėvynes Lietuvos visų jos žygių 
ir pastangų įgyvendinti, be kraujo pralie- 
iimo, pilną nepriklausomybę. Taigi pa

tuvos valdžią su visom jos pastangom,
: pavesti pagaliau Dievo Motinai ir sa

ve bei visus saviškius.
Lietuva, iš gausios maldininkų minios 

,ir tenai, prieš Dievo Motinos Aparecidos 
atvaizdą, susilaukė gausių aplodismentų.

Paskui buvo laiko ir progos kiekvie
nam išreikšti privačiai ir atskirai savo 
maldingumą -- už save, ir daugelio kitų 
intencijom, Kurie pasivedė maldininkų 
orisiminimui.

O kad musų šventkelionė neliktų tik 
asmeninis ir mažo būrelio maldininkų 
gestas, iš Aparecidos pasiuntėm laiškus 
Popiežiuj, prez. Vyt. Landsbergiui, JAV 
pre.. . 'ie Bushui, Brazilijos prez. Fer- 

r, Rusijos prez. Boris uelt- 
(PG)

nai p.

GANA REIKŠMINGAS SUSITIKIMAS
Birželio 20 iš São Paulo Valsčiaus val

dybos (pranešę tik tris dienas prieš tai), 
j šv. Kazimiero parapijos kleboniją atvy
ko du tos valdybos pareigūnai: Heloisio 
Dutra, “vereadoro“ Edson Falanga'os 
kabineto šefas, ir Dr. José Maria Rocha 
Filho, to paties kabinėto specialus kon- 
sultorius. Reiškė pageidavimą susipažin
ti arčiau su Brazilijos Lietuvių Bendruo
mene: jos veikla ir siekiais.

Nors buvo pakviesti Bendruomenės 
pirmininkas ir vicepirmininkė, bet sve
čiai atvykę punktualiai. 9 vai ryto, ra-

Pasirodė São Paulo Valsčiaus Valdy 
bos (Camara Municipal) geismas pagy
vinti Brazilijos valdžios, akciją Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu. Tad, pra
džiai, liko numatyta:

• * '1 • ’ v

: São Paulo Valsčiaus valdyba turi 
pravesti Lietuvos genocido BOeio minė" 
j imą kokiu viešu aktu, skelbiant ir ke
liant šj faktą per spaudą; pravesti kam 
paniją, kad panašų aktą įvykdytų ir ki
ti miestai, einant sostinės (Brasilijos) ’

: kelti Lietuvos atstovybės a.tstatymo 
klausimą;

: neišsikovojus Zelinai Parque Lituâ 
nia titulą, nors didelio lietuvių veikėjo 
- Prelato Pijaus Ragažinsko - gyventai 
gatvei duoti jo, vardą;

■ -žit “: lietuvių jaunimui rengiant VII PA
SAULIO LIETUVIU JAUNIMO KON
GRESĄ, taip paveikti São Paulo Vals
čiaus Valdybą, kad šj renginį priimtų ir 
įrašytų į São Paulo Valsčiaus viešų rengi
nių sąrašą ir tinkamai jj paremtų.

Numatytas sekantis susitikimas su 
konkretesne programa (galimai ir jš.lie
tuvių pusės). * fPG)?. * <

PARTICIPE DO GRUPO DE
DANÇAS FOLÇLÓRICO

“NEMUNAS77
SE TIVER MAIS DE 17 ANOS'»
LIGUE PARASILViA FONE:914-7769.

Tata.ru


MŪSŲ ŽINIOS
NAUJOS ML-vos KAINOS
Praėjus pusei metų, jaučiame reikalą 

pritaikyti kainas prie mūsų dabartinių 
sąlygų tikrovės. Metinė prenumerata 
nuo liepos 1 dienos bus Cr$.4.000,00; 
atskiro numerio kaina Cr$. 100,00; Gar 
bės Leidėjas Cr$.10.000,00, Rėmėjas 
Prenumeratorius Cr$. 15.000,00.

Kai kurie Ml vos skaitytojai nusis
kundžia spaudos rrūkumais: sutepti pus 
lapiai, kitur labai nublukę... Pakolkas 
dar neradome naujo spaustuvininko, tai 
darom ką galim ir dėl to prašome skai
tytojų atleidimo ir supratimo.

*< 3 u T Ų ' T ? V Y K L \
Kaip visada liepos mėnesj, Palangos 

skautų-cių Vietininkija ruošia žiemos 
stovyklą. Šiais metais įvyks nuo 13 iki 
21 dienos, Lituanikos sodyboj. Kviečia
me visus brolius ir seses, kurie perėjo Pa
langos eilėse ir kviečiame taip pat jau
nuolius ir vaikus, lietuvių kilmės, kurie 
domisi skautybe.
Informacija: p. Eugenija ar Klarisė 

63-9343
Nadia ar Solange 
272-9763

LIETUVA
"VEJA" ŽURNALE

Augšto lygio ir plačiai paplitęs žur
nalas VEJA birželio 26 dienos laidoj pa
čioj pradžioj tris ištisus puslapius pa
skiria "Pasikalbėjimui su Vytautu Lands
bergiu". Trys nuotraukos: Vyt.Lands
bergis, sovietų tankas Vilniaus gatve ir 
13-kos aukų karstai prieš Vilniaus kate
drą, su prasmingais užrašais, išimtais iš 
paties pasikalbėjimo. O paties interviu, 
kurį padarė Elio Gaspari, užvardinimas 
labai ryžtingas ir nedvejojantis: A LI
TUÂNIA VENCERÁ (Lietuva laimės). 
Žurnalas, kurio tiražas 980.000 egzem
pliorių, milijonai Brazilijos skaitytojų 
neša šį tvirtą jsitkinimą : Lietuva laimės.

ALp(LKA)1815
1991, Nr.13

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJA

F RANC1SKA GARSKIENÉ
A. A. vyro KAP. JURGIO GARŠKOS 2-jų mirties metinių 

proga. Šeima maloniai kviečia buvusius draugus ir pažįstamus 
dalyvauti mišiose, kurios bus atlaikytos jo atminimui liepos 7 d 
11 vai. šv. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.

Iš anksto visiems dėkojame.

% Šio ”ML"numerio 'I
GARBĖS LEIDĖJAS

žmonos BRUNOS JERMALAVICIENÉS antrųjų mirties 
metinių proga(30.06.89).

Mišios bus atlaikytos sekmadienį, birželio 30 d. 11 vai.
V. Zelinoj.

Širdingai dėkojame mielam ML-vos skaitytojui už auką 
ir pagarbiai prisimename a.a. Bruną. Administracija

v

i

i

tyje. Tam reikalui yra būtina turėti 
bent kelias (kad ir jau vartotas) rašomas 
mašinėles.

Nuoširdi padėka tų geraširdžių po
nių, kurių tarpe yra ir lietuvaičių, už 
bet kokią talką ruošiamam kursui.

Minėtu reikalu galima kreiptis tiesiog 
j Šv. Kazimiero Parapiją, arba telefonuo- 
ti (vakarais) Draugijos Pirmininkei p. 
Marijai — 274-1493 arba Vice-pirmi- 
ninkei p. Rožei - 273-6137.

"PAGALBOS LIETUVAI" -
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Komisija praneša Kad gavo sekančias 
aukas:
- Sv. Kazimiero Parapija .... Us$100,
- Veronika Grasys Bimonti Cr.3.000,00
- Lietuvos Žuvusių Mišių Aukas -

(1991.01.13)............... Cr.9.800,00

BALANDŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie Švenčia 
gimtadieni liepos mėnesj ir linkime jiems 
daug sėkmės.
06 - Wilma Julia Žvihgila
09 - Helena Mazurkevičius Baužys
09 - Lucia Banys
11 - Teresinha Buono
12 - Renato Mendo
15 - Rimantas Jonas Valavičius
15 - Vytautas José Bendžius
16 - Aida DaTOglio Siaulys
16 - Natalia Ambrazevičius
18 --- José Rimša Filho
18 - Alfredo Durazzo
20 - Juozas Vasiliauskas
20 -- Ona Puodžiūnas Popic
24 - Helena Jakatanvisky

Visas straipsnis vertas būt išveistas ir 
paskleistas ir kitom kalbom. Ko ML-vos* 

ledakcija šiuo metu negali padaryti. Tuo 
tarpu nors siunčiam sveikinimus žurna
listui Elio Gasparini ir VEJA žurnalo 
redakcijjai už tokią aiškią poziciją-(PG)

DAMAS SALĖSI ANAS VEIKLA
Birželio 6-tą dieną sėkmingai įvyko 

ARBATOS -- BINGO povakarė.
Dabar Damas Salesianas, Šv. Kazi

miero parapijoj veikiančios, tarp kitko, 
ryžtasi suorganizuoti DATI LOG RAFI
JOS KURSĄ, jau ateinančiame rugpiū- "*7’‘* 7. JT x  *  ----------- - ----—  -- i

Leidžiant j mašiną laikraštigavome žinią, 
Kad mirė birželio 26 d, AGOTA KONSTAN
CIJA PRANSKEVICIENÉ.

7-tis dienos mišios bus trečiadienį liepos
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ. 3 d., 19:30 vai. V. Zelinoj. |

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA 
(SALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.

- Antanas ir Liudvika Madastavičiai
Cr$15.000,

- Katalikų Lietuvių Bendruomenės
choras ................... Cr$.50.000,00
Pijus ir Lucija Butrimavičiai

Cr$. 5.000,00
- Vytautas Tumas Cr$.31,000,00

Visiems aukotojams mūsų širdingas 
ačiū.

"Pagalbos Lietuvai" Komisija

25 - Jonas Jakatanvisky
26 - Mário Jorge Šinkūnas
26 - Nelson Ambrozevičius
29 - Kazys Baužys

Sąjungos - Aliança
Valdyba

CIRURGIA DENTISTA
CIRANÇAS E ADULTOS 

PREVENÇÃO E TRATAMENTOS 
ODONTOLOGICO

Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

HORÁRIO: 9-12, 13-17, 18-20 
Horário a marcar Fone: 914-7293 
R. Jundiapeba 473, S/3 — Vila Zetina 

CEP. 03143 SÃO PAULO - SP
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