
___ Virgilijus MUNDRYS ____
Ant nedidelio stalelio Medininkų 

muitinės namelyje stovėjo elektrinis 
virdulys, dvi dėžutės tirpios kavos, keli 
puodeliai su nebaigtu gerti skysčiu, o ant 
grindų kraujo klanuose gulėjo negyvi šeši 
iaun. gražūs vyrai Šią naktį. netikėtai 

įsiveržę j šią mažylę patalpą, juos žiaunai 
nužudė kol kas nežinomi as men y s.’kurių ir 
žmonėmis pavadinti negalima

- Tikslų atsakvmą apie šios kraupios 
žmogžudystės aplinkybes pateiks 
ekspertai Kurie dabar labai įtemptai dirba, 

vakar rytą pareiškė su Lietuvos VRM 
specialistais atvykęs į įvykio v ietą minist ras 
M. Misiukonis • Tačiau siūlau atkreipti 
dėmėsi j tokį taktą - visos į žuvusiųjų kūnus 
nepataikiusios kulkos susmigo į grindis 
arba apatinę sienų dalį Žmogaus aukštyje 

kulkų žymių nėra išvada gali būti tokia’ 
* <dikai šaudė į suguldytus muitines, mūsų

' 'būrio ir kelių patrulinės tarnybos vyrus. 
ü pabrėžiu - į gulinčius! Visi ;ie nužudyti 
’tauriai - šūvių serijomis į galvas "Dirbta” 
ūLivo taip, kad neliktų liudininkų

Jaunyste jaunyste! Kokios 
eišsenkamos tavo jėgos! Du iš astuonių 

a naktį Medininkų muitines poste budėjusių 
vaikinų vis dėlto liko gyvi Sunkiai sužeisti 
muitininkai Ričardas RabavičiusV Tomas 

Sernas buvo pristatyti į Vilniaus 1-ąją 
klinikinę ligoninę kur geriausi miesto 
chirurgai ligas valandas kovotu dėl jų 
gyvybių.

Kili šeši ž lėtojo Rašau šias eilutes 
praėjus kelioms valandoms po io, kai 
grįžome iš Medininkų, o akyse vis dar stovi 
■ ;ebyIi mirties scena V ienas mirė paskutinę 
akimirką nors ranka bandydamas 
užsidengti galvą nuo užpuolikų kulkų kitas 
skausmų suriestas, trečią mirtis užklupo 
net nespėjusį krūptelėti..

Šešios nekaltos aukos Šeši vyrai iki 

paskutinės akimirkos šventai ėję savo 
pareigas, vykdę priesaiką Tevynei. Keturi 
is jų vos prieš savaitę užsivilko naujas, 
gražias Lietuvos policijos uniformas. Jas 
žmogžudžių kulkos jau nudažė krauju 
Ankstyvą trečiadienio rytą poste prie 
senosios lietuvių Medininkų pilies savo 
gaivas sudėjo specialaus "Aro” būrio 
darbuotojai Mindaugas Balavakas ir 
Algimantas Juozakas, kelių policijos 
patruliai Algis Kazlauskas ir Juozas

Tai buvo geriausia musų muitines 
riarbuotojų brigada, -sunkiai sulaikydamas 
ašaras tegalėjo ištarti paryčiais atskubėjęs 
. sušaudytą postą Vilniaus muitinės 
vadovas Sigitas Gečys. - Geriausi vyrai

Trečią valandą nakties visus juos 
gyvus ir sveikus dar mate devintas tą naktį 
bubėjusios grupes narys ■ Vilniaus rajono 
veterinarijos gydytojas Stanislavas
Gorbikovas Jis turėjo budėti iki ryto bet 
oendradarbis buvo išleistas anksčiau G 
po to atėjo MIRTIS

• Trečiadienį, 6 valandą 10 minučių
Greitosios pagalbos budintis gavo pirmą 
pravažiuojančio sunkvežimio vairuotojo 
signalą. Užėjęs į muitinę užpildyti 
deklaracijos, jis išvydo krauj® klanuose 
gulinčius uniformuotus darbuotojus. Ši žinia 

tuoj pat buvo perduota VRM, proKuraturos 
budėtojams Netrukus pirmoj: greitosios' 
mašina jau vežė į ligoninę Ričardą 
Rabavicių. Po kiek laiko atskubėjusi antroji 

atšvęsti savo vestuves. Savo darbą pradėjo 
VRM . Iletuvos prokuratūros ekspertai ir 
tardytojai.

• Kol kas renkame daiKtir . -fOuymus. 
eškome kitų pėdsakų. • prie posto 

■Respublikos korespondentui pareiškė 
vadovaująs tyrimui Lietuvos generalinis 
prokuroras Arturas Paulauskas - Gimsta 
versijos, kurias turėsime labai kruopščiai
•štirti Musu ekspertams tiks čia dirbti 
\0Kias dvi paras Atrodo, kao buvo šauta iš 
seno pavyzdžio Kalašnikovo automato arba 
rankinio kuiKosvaidžio

Marijonas Misiukonis b ivo atviresnis. 
Jis pareiškė

Šiuo metu svarstomos ketui ios 

versijos žiauri ginkluotos Kariškių grupes 
akcija mafijos galvažudžių antpuolis, 
bandy mas kraujo kaina paaštrinti Lietuvos 
vidaus konfliktus arba Fiaso (Šalčininkų 

pasienyje žuvusio baltarusių milicininko - 
V. M ■ istorijos tęsinys .Tikas noriu pabrėžti 

Oselijoje. kad kareiviai žudytų milicininkus. ? 
Mušdavo, iyčiodavosi, bet nežudydavo.. ;

Tuo tarnu medicinos, ekspertas j
praneša, kad vieno nukautojo, (anka-- 
sulaužyta, ant kito peršautos rankos y 
laikrodis sostojęs 4 valandą 45 minutės.. ' 
Nustatoma, kad iš nužudytųjų pagrobti 
gmkiai trys trumpavamzdžiąi automatai r T 
du pistoletai. Dingo ''pagyvenęs” geltonos ■
soalvos "Žiguliukas" kuriuo į darbą 
įtvažuvo vienas iš kelių policijos vyri. 
Miške rastos kažkokių vikšrų žymes... Šr 
kraupią istoriją tiria geriausi Lietuve

■ardytojai ir specialistai Prie jų žaėfo 
pnsijungti Minske suformuota specia 
Baltarusijos prokuratūros tataymo grupė i- 
SSRS VRM vyriausiosios kriminalinės 
oaieškos valdybos darbuotojai

■Respuolikos” redakcija nutaria ka.-. 
menesi skirti 500 rublių pašaipą visiems 
žuvusiųjų vaikams kol Ję sulauks

Janonis, du Vilniaus muitinės inspektoriai 
Antanas Musteikis ir Stanislovas Oriavičius.

mašina išveže Tomą Šerną jauną 
muitininką, kuris šį šeštadienį ruošėsi

pilnametystes. RgpijBLlKAštai ka - man nežinomas ne vienas atvejis, 
įskaitant jvvkiiis Kalnų Karabache ir Pietų
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LIETUVA IR RUSIJA PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ 

*1

Lietuvos sr Rusijos vadai liepos 29 d. 
Maskvoje pasirašė dvi sutartis ir vieną 
protokolą, apibrėžiančius jų tarpvalsty
binius santykius.

Lietuvos Pasiuntinybė iš Maskvos pra
nešė, kad Vytautas Landsbergis ir Bori
sas Jelcinas pasirašė pagrindinę sutartį, 
kurioje abi pusės pripažino viena kitos 
suverenumą bei tarptautinės teisės sub
jekto statusą. Lietuvos Vyriausybės 
spaudos biurą direktorius pavaduotojas 
Egidijus Meilūnas pabrėžė, kad sutarties 
įžangoje paminėta 1940 m. Lietuvos 
aneksija.

Lietuvos ir Rusijos ministrai pirminin
kai pasirašė bendradarbiavimo sutartį 
dėl Kaliningrado srities, o Lietuvos bei 
Rusijos užsienio reikalų ministrai - pro
tokolą apie atstovybių atidarymą.

Meilūnas pastebėjo, kad derybos dėl 
kai kurių sutarčių detalių vyko dar valan
dą iki pasirašymo momento,

Pasirašius sutartis, V. Landsbergis ir 
B. Jelcinas tarė žodžius ir maždaug 10 
minučių atsakinėjo į spaudos klausimus. 
Pagal Meilūną, spaudos konferencijoje 
dalyvavo nemažiau šimto koresponden
tų.

AFP korespondentas paklausė, ar Ru
sija tikrai pripažįstanti Lietuvos nepri
klausomybę, nes to žodžio nėra sutarty
je. B. Jelcinas atsakė, kad nėra jokių 
abejonių tuo klausimu, nes Rusija pri
pažįsta Lietuvą kaip suverenų tarptau
tinės teisės subjektą.

Paklaustas, kaip jis žiuri j pastatų už
grobimą Lietuvoje, B. Jelcinas atsakė, 
kad ryžtingai priešinasi jėgos panaudoji
mui, ir, pridūrė, kad jo kelionė j Pabaltj-

CWM IES
DR. JONAS NICIPORCIUKAS

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chaves 1206, 1° and*

V. Prudente - Fone:273-6696

jį sausio 13 dieną sustabdė galimą naują 
Lietuvos aneksiją.

V. Landsbergis buvo paklaustas, ar 
Lietuva pasiryžus pasirašyti sutartis Jr 
su kitom respublikom. Jis atsakė, kad
Lietuva pasiruošus tai daryti su betkuria tuvoje. Taip ir pasidaro neaišku, rašoma 
suverenia valstybe.

LIC

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

Niekas neabejoję Lietuvos 
nepriklausomybe

"Lietuvos aidas" liepos 16 g. laidoje 
išspausdino Vytauto Landsbergio straips
ny "Ten ir čia' Jame straipsnio autorius 
rašo, kad Vakaruose Lietuvos atžvilgiu 
vyrauja daugiau negu istorinis optimiz
mas. Niekas neabejoja Lietuvos nepriklau
somybe. Pabrėžiamas tik laiko klausimas. 
Gal dar reikėsią daugiau kantrybės, ištver
mės ir susiklausymo.

Sprendžiant rš iarkęaščių Lietuvoje, di
džiausias nuomonių Įvairumas, pozicijų, 
apkalbų ir. išvedžiojimų maišai iene, kad.$|| 
žmonės pavargtų, silpnesni nusiviltų, sua
bejotų, p aršesni imtų vis labiau nekafe 
trauti kibti vem kitiems » atlapus.

Vykdomos tikros reformos
Pirartéjome, rašoma sucupsnyje. prie 

nkrų reformų, pie svarbiausių ūkinių 
permainų, kurios iškelia neramių ir jau 
dinančių klausimų. Permainoms įvykus, 
daug buvusio sovietinio socializmo varž
tų ir nevykusių bruožų ims.greitai nyk
ti.

Galbūt iš ’o kyla šėlimas, blaškymą 
sis ir įvairiausių provokacijų veiksmai. 
Mat jau nedaug liko laiko veikėjams, jėfeį 
goms ir jėgelėms, kurių viltys siejamos 
su imperijos kišimusi j Lietuvos reikalus. 
Vyksta žuvelių gaudymas pačių veikėjų 
teršiamame vandenyje. Teršėjų tarpe pa-
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lia sunku įtarti. "Kontrastas didžiulis, 
kai lygini kaip Lietuva solidžiai, garbiną 
gai atrodo ir yra vertinama pasaulyje ir 
kaip ji atrodytų, jei tikėtum vietinių 
laikraščių jovalu", - rašo V. Landsbergis

Negatyvi spauda
Nesiliaujama pagrindinį Nepriklauso

mybės klausimą pakeisti valdžios klausi
mu. Norima vis labiau užsukti vidinę ko
vą dėl valdžios ir tuo pačiu patį veiksmą 
pateisinti.

Laikraščiuose rašoma, kaip viskas Lie
tuvoje yra blogai — vien klaidos ir nesėk
mės - nėra dar niekad buvę istorijoje 
taip blogai kaip šiandien. Ir vis dėl to, 
kad ankstyvesnė "liaudies" valdžoa rriu 
stumta. Skelbiama, jog niekur pasauly 
nėra tokios reakcingos valdžios kaip Lie-

I * 3
straipsnyje, ar tokių minčių autoriai ga
vo saulės smūgį, ar visus kitus laiko kvai- fe. 
lais.. Juk reikia būti budriem. Dar galima i ■ 
patirti žiaurių ir niekšingų smūgių. O 
opozicija jau ruošiasi būsimiems rinki
mams. Ar nereikėtų jiems, klausia straips^ 
nio autorius, palinkėti ir paklausti, ar fe
ne per anksti, ar laikas kokiu nors būdu 
sukelti vyriausybės ir parlamento krizę? 
Nejaugi imtųsi kasti duobę tėvynei, kvies
dami nesilaikyti įstatymų.

Keista koalicija
Verta, rašoma straipsnyje, prisiminti 

prieš kurį laiką girdėtus pasiūlymus atsi
sakyti muitinių, krašto apsaugos siste
mų - atsisakyti tikrų valstybės instituci
jų, kad būtų išsaugota "nepriklausomy
bė".

Dar siūloma iš parlamento atitraukti 
apsaugą. Tada esą priešui nebūtų pre
teksto u pulti ginklu. Gal jie (priešai) 
tada, autoriaus manymu, atneštų gėly
čių su linkėjimais. Ir visa tai daro ne 
"Lietuvos pionierius", bet nepriklauso
ma lietuviška spauda.

Apie tai prabyla ir Burokevičius -- 
baisiausia krizė Lietuvoje, reikalinga 
koalicinė.vyriausybė, kurią sudarytų 
TSKP (vietinė komunistų partija). 
LDDP (A. Brazausko vadovaujama par- j 
tija), socialdemokratai, Žemdirbių sąjun- į 
ga, Ateities forumas, "Demokratinių jė
gų kongresas", niekuo nepasižymėjęs, 
nebent savo sudarytu "nacių gelbėjimo 
komitetu".

Daug laiko, jėgų ir energijos eikvoja- 
maprovincialiom kovom, kai Šaltas kagė
bisto žvilgsnis, laukdamas lietuvių susilp
nėjimo, vertina ir skaičiuoja, kada vėl ga
lės smogti. "O Europa iš tolo žavisi, svei- į 
kiną jau atgimusią, ateinančią su pakelta fe 
galva, narsumo ir susitelkimo stebuklą H 
parodžiusią Lietuvą. Nejaugi pasirody- fe 
sim kitokie", - baigia straipsnį V. Lands-fe 
berqis. fe

k
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Liečiami ir Baltijos kraštai
Žmogaus teisių gynimo organizacija 

"Helsinki Watch", LIC pranešimu, išlei
do knygą "Glasnost in Jeopardy" (Glas
nost pavojuje"), nagrinėjančią padétj 
Sov. Sąjungoje. Knyga apima pilietinės 
ir politines teises, etninių grupių ir tau
tybių teises, santvarką, valstybines struk
tūras.

Kiekvienoje knygos dalyje iškyla ir 
Baltijos kraštų klausimas, susijęs su ne
priklausomybe. Iškeliami sovietinės jė
gos smurto veiksmai. Plačiai aprašomi 
sausio mėnesio įvykiai Lietuvoje, pami
nėta už nepriklajsomybę pasisakymo ap
klausa.

B

priėmime specialių olimpinių žaidynių 
rengėjams.

prašo išvesti kareivius
Prieš M. Gorbačiovui išskrendant j 

Londoną, Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirmininkas V. Landsbergis pasiun
tė jam telegramą. Joje primenama Sov. 
Sąjungos prezidentui, kad omonininkai 
(sovietų vidaus reikalų ministerijos ka
reiviai) pažeidžia visus įstatymus ir ne 
kartą yra kompromitavę patį preziden
tą ir Sov. Sąjungą. Dabar aiškėja, kad 
juos norima pavartoti kaip taikinį KGB 
provokacijoms, kurios suteiktų pretek- 
są naujam išpuoliui pries* Lietuvos res
publikos institucijas. M. Gorbačiovas 
prašomas išvesti OMON.o kareivius iš 
Vilniaus ir visos Lietuvos.

Užtaria Lietuvą
JAV katalikų konferencija, kaip pra

neša LIC, pakartotinai pareiškė paramą 
lietuvių tautos nepriklausomybės šie-.......

S

I
J
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atėmė jų diržus, pinigus ir nešiojamą ra-| 
dijo aparatą, padegė muitinę ir nuvažia- į 
vo Latvijos pusėn. Muitinės tarnauto- 1 
jai atpažino, kad jie yra tie patys karei-?| 
viai, "juodpsįos beretės", užpuldinėję 1 į 
muitines anksčiau. Vienas muitinės tar^T 
nautojas buvo sumuštas su šautuvo bųo-T 
že.

Apie 2,10 v.r. ta pati muitinė buvo
vėl užpulta. Šį kartą užpuolime dalyva- n 
vo apie 17 kariškių, apsiginktevusių au
tomatiniais šautuvais ir pistoletais, vil
kėdami lauko uniformomis. Vienas iš 
jų buvo civiliškai apsirengęs. Tuo laiku 
muitinėje buvo 4 sargybiniai. Trims pa
vyko pabėgti, o ketvirtasis buvo privers 
tas atsigulti ant žemės ir buvo išjuokia
mas. Užpuolikai paėmė 4-rias sargybi
nių uniformas, lazdas ir kelių ženklus. 
Metė granatas j muitinę ir autobusų sto 
tj. Tuo laiku buvo vienas autobusas. 
Žmonių nebuvo sužeista, bet muitinė

: su na i kinta. ■ ■■
Kitos, žinios

— Liepos 19 d. Lietuvos generalinė 
prokuratūra pasirašė susitarimą su Sov 
Sąjungos generaline prokuratūra tirti 
bendrai sausio 13 d. įvykius Vilniuje. 
Tardymą praves Lietuvos prokuratūra, 
bylą spręs Lietuvos respublikos aukš
čiausias teismas.

— Mokslo metų pradžioje į Norvegiją! 
išvyks 4 pedagoginio instituto studen y 
tai. Jie ten studijuos anglų, norvegų kai -į 
bas ir pedagogikos pagrindus.

— Liepos 21 d. Jurbarko kuopos krašč 
to apsaugos savanoriai priėmė iškilmin
gą priešai ką. Kuopa pavadi nta L ietuvos 
kunigaikščio Kęstučio vardu.

- Lietuvos vyriausybė priėmė nutari 
mą - liepos 29 d. bus įvestos prekių : . 
kortelės. Tai bus geresnė prekių paskiirs 
tymo tvarka. Tokias korteles gaus ir so
vietų kariškiai, esantys Lietuvoje. Prem 
jeras G. Vagnorius per televiziją parodė 
Lietuvos pinigų pavyzdžius, bet nepasa
kė, kada jie bus paleisti j apyvartą.

k-p..
> : - Lietuvos aukščiausiosios tai ydos 

pirmininkas V. Landsbergis bųvp issiup 
Tų-ęs-telegramą į Londoną 7-mų^-vaišty 
čkbių vadovams ir Sov, Sąjungos.prezide;\ 

•ui, kad jų susitikime yra gera proga ap
tarti Baltijos valstybių klausimus. Tele
gramoje pažymima, kad būtų grąžinti scy 
vietų kariuomenės užimti pastatai Vii j 
niuje. taip pat pabrėžiama., kad Lietuvą - 
pasiryžusi spręsti visus klausimus su Sovį 
Sąjunga geros kaimynystės ir bendradar-'

I

%
Tarptautinė organizacija apie 

įvykius Lietuvoje
"Amnesty International" organizaci

ja birželio mėnesį paskelbė apie žmo- 
. ggus teisiu pažeidim^urgnpję t 
Bfei-ti&mi sovietii'iS^BiW^W'-U..^,.-^........ ......... -

tuvoje. Daugiausia dėmesio skiriama atsi- teisingumo departamento sekretorius J. 
sakiusiems tarnauti kariuomenėje, politi
niams kaliniams, smurto pavartojimui 
prieš kalinius ir suimtuosius.

Du konkretūs atvejai aprašyti iš įvy
kių Lietuvoje. S. m sausio 24-25 naktį, 
trijų užsienio korespondentų liudijimu, 
sovietų kareiviai mušė šešis suimtus lie
tuvius. Jie buvo paleisti po dviejų dienų, 
bet penki iš jų paguldyti j ligoninę. Taip 
pat apibūdinti Kruvinojo sekmadienio 
įvykiai Vilniuje. "Amnesty Internatio
nal" ragina sovietų valdžią pravesti beša-

r?
r

ti jų išvadas. Sovietų valdžia turi pasirū
pinti, kad jos visi teisėsaugos organai 
susipažintų su jėgos vartojimo tarptauti
nėmis taisyklėmis ir ju, laikytųsi.

Lietuvos vicepremjeras JAV-se
Lietuvos vyriausybės yieėpręmjeras 

Zigmas Va i švi I a Ii epos dp kaip Aja ne
ša LIC, kartu su sporto komanda .įtvvko 
į Ameriką, bt

L i et u vos i nva I i d ų spof ti nė del ęgįąČ i j a 
susidedanti iš Specialaus tąųtinid ofim--
pinio komiteto pirminininko A. Vitkaus
ko, septyniolikos sportininkų ir dviejų 
Lietuvos televizijos korespondentų,mš 
skrido į Mineapolį dalyvauti specialiose 
olimpinėse žaidynėse. K

Vicepremjeras Z. Vaišvila pasiliko Va- ÍÜ 1 v.r, penki vyrai, apsirengę civi 

šingtone, kur jau pradėjo eilę susitikimų, 
su JAV politikais ir spaudos atstovais.
Dalyvaus JAV valstybės departamento

y

«

Cazr laiške Valstybės departamento lai
kinajam Europos ir Kanados reikalų se
kretoriaus pavaduotojui J. Dobbins pa
žymėjo: "Aš tikiuosi, kad, suteikdama 
prekybos kreditus ir tiesioginę paramą 
Tarybų Sąjungai, JAV pavartos šias ir 
kitas iniciatyvas sustiprinti demokrati
nį atsinaujinimą Pabaltijyje, įtaigoti ta
rybinę valdžią baigti smurto veiksmus 
ir paspartinti prasiveržimą iš dabartinio 
politinio sustingimo". .

To pačio departamento tarptautinio 
liškus incidentų tyrimus ir viešai paskelb- skyriaus pirm. vysk. J. Roachypafašė .. 

laišką Lietuvos kardinolui VįSladkeyjo
čiui, išreikšdamas užuojautą dėt a. ą, 
arįęįyt Julijono S^^riąyičjąj^niirtiėščj 
o taip pat ir solidarumą,, moralinę para
mą ką rd i no I u i ir I ietuyĮ ų’ta u ta i. ši ame 
laikotarpyje, kai sovietinės gáqos trypia 
pagr i ndines žmogaus-teises, dėmbKrati
nį a t s i n a u j i n i m ą i r s t a to į. pa v m ų t e i s ė - 
tus tautinio apsisprėhdimO siekius.- o 
Amer i kos vys k u pąi: r ag i na oti t in ka m u’s 
va I d ž i o s pa r e i gū h u s. t i k ėd a m i es i, ka d 5 
šie imsis ryžtingesriių žingsnių tai:-.i; •- 
gam ir demokratiniam krizės sprendi
mui.

Nauji užpuolimai
LIC perduotomis žiniomis iš Lietu

vos aukščiausiosios tarybos, liepos 28 
naktį, 1 v.r./;penk'r;^rai; apsirengę civi
liniais drabužiais, apsiginklavę automa- 

Mtiniais šautuvais, užpuolė Saločių mui
tinę prie Latvijos šiepęs. Jie privertė įj. 
muitinės sargybinius sugulti ant žemės, biavimo dvasia.

J KOVOJANTI TAUTA 
gioldit-spauda.Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavotautint

u
v

■įy



AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE
Antanina GARMUTĖ

E S A L O N A I
Savo broliams ir seserims 
Sibiro tremtyje skiria 

Autorė 
“Vaikai - labiausiaiprivilegiouta 

klasė mūsų visuomenėje ”
V I. Leninas
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SIBIRAS PRAEITYJE, SIBIRAS ŠIRDYJE

(r Sibiru didžiuojuos. Sibiras mūsa tau
tos tragedija. Ir garbė. Nes mes visi ešelonu 
vaikai. Sibiro vergijos broliai ir sesės, išlikome 
žmonėmis. Mes buvome TEN, kur visi geriau 
šieji. Mes patekome į genocido Atranka ir išlai
kėme garbingiausią egzaminą. Žmonės mus vis 
dar klausinėja: “Už ką jus išvežė į Sibirą? ' 
Ne visiems aišku, kas yra genocidas.

Didžioji Tarybinė Enciklopedija (10 T.P 
440) aiškina, kad genocidas - tai ištisu gyven
tojų grupių naikinimas rasiniais, nacionali
niais arba religiniais motyvais. Jis, kaip ir ra- 
cizmas. nukreiptas prieš “svetimą” rasę ar tau
tą. Generalinė Suvienytųjų Nacijų Organizaci
jos Asamblėja 1946 metais tarptautinės teisės 
požiūriu paskelbė gonocidą nusikaltimu. Atsa
komybę už genocido nusikaltimus numato 
tarptautinių karo tribunolų įstatai ir tarptauti
nė 1948 metų SNO konvencija. Pastaroji geno
cido nusikaltimais laiko ne tik fizinį ištisų gy
ventojų grupių sunaikinimą, bet ir sąmoningą 
gyvenimo sąlygų sunakinimą, fizinę ir psichi
nę skriaudą - tas prievartos priemones, ku
rios vestų į visišką arba dalinį persekiojamos 
grupės išnykimą.

Genocidas plačiai buvo taikomas prieš ne
grus, indėnus, vietnamiečius, o hitlerinė jo at
maina - prieš žydus, slavus ir kitų tautybių 
atstovus.

Staliniškasis genocidas taikytas prieš lietu
vių bei kitas tautas, savo žiaurumu ir priemo
nėmis nenusileido ankstesnėms genocido rū
šims.

Kiek gabių žmonių prarado Lietuva.
Iš savo kuklios patirties žinau, kad tie 

*nedaugelis, atsitiktinai likę” (su vištomis 
"pečeliuose” paslėpti vaikai) šiandien tapo 
garsiais architektais, profesoriais, kultūros ve
dėjais. Iš to galima spręsti, kokį nuostolį turė
jo Lietuva, išvykus nelemtiems ešelonams į 
Rytus.

O kas dėjosi nepamirštamų 1941-uju birželi? 
Mano ilgametė kolegė, kaimynė ir draugė 

Dalia Aukščiūnaitė - iš tų dienų ešelono.
- Gimiau Gižų kaime, - pasakoja Dalia, 

dabartiniam Vilkaviškio rajone. Motina moky
tojavo Gižų pradinėje mokykloje - tai yra, 
buvo potenciali liaudies priešė. Mus išvežė, kai 
sS pradėjau kalbėti. Turėjau dar du broliukus: 
vyriausias ėjo penktus metus, o jaunėlis buvo 
vos trijų mėnesių. Tėvas prašė, kad nevežtų,- 
vaikai maži. Akcijai vadovavęs rusų kariškis pa
aiškino: ką padarysi: “Les rubiat - ščepki le- 

tiati ” Ir dar paguodė, kad pirmiems išvykti 
gal ir geriau nes vis tiek teks išvažiuoti.

Buvau per daug maža, todėl pirmiausiai 
remsiuosi mamos atmintimi. Mama tuomet su
skaičiavo: mūsų ešeloną, suformuotą Vilkaviš
kyje, sudarė 80 vagonų. Iš priekio juos traukė 
du garvežiai, o dar du stūmė iš užpakalio. Va
gone buvo įrengti trijų aukštų narai, grindyse 
skylė - tualetas, o viršuje - langelis: Ešelonui 
sustojus, eidavo atsinešti kibiro buizos. Mažai 
kas ją valgė, nes dar turėjome maisto pasiėmę. 
Išpildavo tą buizą “taalete”. Tačiau greit apsi- 
žiirėjom, kad taip daryti nedera. Mat kiekvie
no sustojimo metu mūsų ešeloną apipuldavo 
alkanos rusų moterys ir laukdavo, kol pilsime 
tą “sriubą” laukan... Vagone moteris gimdė. 
Be pagalbos, apsupta paklodėmis. Vyrai užsi
kimšo ausis, kad negirdėtų mirties riksmo. Bet 
gimdyvė liko gyva. Vaikas mirė. Rusės mote
rys jį palaidojo už duoną.

Pirmas ilgesnis mūsų sustojimas - tęsia 
Dalia, buvo Altajaus kraštas, netoli Bijsko. 
Žmonės suvargę ir daugelis sirgdami, išlipo iš 
vagonų. Čia pat ir mirė. Mums buvo liepta su-* 
stoti kiekvienam vagonui atskirais būreliais. 
Laukėme ilgai. Pagaliau atvyko vergų pirkliai. 
Taip pavadinom fabrikų ir įmonių atstovus, at
vykusius rinktis iš mūsų tarpo darbo jėgos. 
Mūsų palydovai, NKVD darbuotojai, susirin
kusiais paprastų rusų žmonių miniai charakte
rizavo mus taip:

ETC VRAGI NARODA A TUT ICH MO- 
GILA.

Ir uždraudė vietiniams su mumis bendrauti.
Vergų pirkliai ieškojo tinkamos prekės. Tas 

žmonių grupeles, kurios turėjo daug vaikų, 
apeidavo iš tolo. Pasiimdavo tuoj, kur buvo 
daugiausiai vyrų. Mūsų grupėje buvo labai 
daug vaikų ir mažai vyrų. Todėl vienas vyru
kas, stengdamasis pakelti savo kainą, griebė 
akordeoną ir ėmė groti. Jo pastangos pasitei
sino vergų pirkliai priėjo prie mūsų: “prigo- 
ditsia”. Apsigyvenom Altajuj. Čia praėjo pir
moji žiema. Išmirė beveik visi vaikai iki 2-jų 
metų. Prisimenu mamą, visą juodai apsirengu
sią ir verkiančią. Numirė mano mažasis broliu
kas. Nuo tada, kai likau gyva, pradėjo veikti 
ir mano atmintis.

Pavasarį lietuviai, pamatę, kad žemės der
lingos, vienaip ar kitaip susiorganizavo bulvių 
ir jas pasodino. Skaldė sėklą smulkiai, tiesiog 
po akutę. Bulves maine į rūbus. Viena lietuvė 
už auksinį žiedą įsigijo pusantro kilogramo ry
žių ir kelias dėžutes degtukų. Bulvių negavo. 
Bet ryžiai irgi buvo reikalingi gelbstint vaikų 
gyvybes. Bulvės augo vešliai. Tik nusikasti jų 
neteko. Vieną naktį pažadino ir išvežė. Vežė
traukiniais, sunkvežimiais, baržomis Lenos 
upe į Tolimąją Šiaurę. AtsidūrėihfiėLenos žio-

Atsakymas būdavo vienas:
- NIKOGDA (Bus daugiau)

PALIVAÊIAS
PNEUS RODAS BANDOS

facilitamos o pagaminto
Auto-radio 02 faixas com TV SOUND

AM/FM estéreo/TV4/Ty5/TV6 ąv. GOI AS, 3324 - Tel. 441-4786
Seietor ____________ SÃO CAETANO DO SUL - SP.

( NR.
tyse. Toliau žemynas pasibaigė. Atgabeno i jį 
ARKTIKĄ. Mūsų žmones iflaiptnovietovė»:
Tit Aruose, Mastache, Bykovo kyšulyje. Tro- 
fimovsko ir kitose salose. Mūsų šeima pakthtô 
į Bykovo kyšulį. Tai buvo ledo kabas Lapteifo 
jūroje su 80 centimetrų žemės stuckanetiu pa
viršiuje. Šis Ledo kalnas - natūralus šaldytu
vas. Jame jau buvo iškasti lediniai tuneliai, juo
se ankstesnieji tremtiniai šaldė žuvį.

Arktikoje, ant ledo kalno, tame žemės 
sluoksnelyje, augo žolės, gražios laukinės aguo
nos, neužmirštuolės ir skurdūs krtaakŠniai 
Medžio - nė vieno. Žinojau, kaip atrodo me 
dis - gaudydavome rąstus, afplukdytus vande
nyno. Bet gyvą medį pirmąsyk pamažinu bū
dama šešiolikos metų, kai važiavau Į Jakutską.

- Gyvenome mes, lietuviai, - pasakoja Da
lia, - didelėje ilgoje jurtoje, kurią įsirengėm
iš velėnų. Kartą žiemą, naktį, mūsų būstas už
sidegė. Visi puÜÊé rengti vaikus, o aš įkyriai 
klausinėjau:

- Mama. Ar jau dabar į Lietuvą veža?

- Taip, žinoma, - skubėdama atsakė ma 
ma, - tik greičiau renkis.

- Mums, vaikams. - tęsia pašnekovė, 
kaip ir suaugusiems, Lietuvos vardas buvo 
šventas. Todėl didžiausią dėkingumą ir pagar 
bą jaučiu tėvams, kurie ir labai sunkiomis są 
lygomis, badaudami, ten, Arktikoj, mokė 
mus, vaikus lietuvių kalbos, kultūros, papro 
čių ir istorijos. Didelė šventė būdavo, kai gimi
nės iš Lietuvos, be džiovintų obuolių ir gaba
lo lašinių, įdėdavo į siuntinį elementorių ar 
kitą lietuvišką knygą.

Vyresniems mokytis neleido, jie dirbo bet 
mano amžiaus vaikams buvo leista lankyti mo 
kyklą. Pef Žiemos ir vasaros atostogas moksli 
nemitru kdavo. tėvai sistemingai mokė mus 
gimtosios kalbos ir literatūros. Tai buvo labai 
svarbu, nes kai kuriose mokyklose mokytojai 
drausdavo mums tarpusavyje kalbėtis lietuviš
kai. Apie. Maironį ir jo kūrybą aš žinau dau
giau negu dabar parašyta Lietuvos viduriniu 
mokyklų vadovėliuose. Iš sūnų knygų matau

- Lankiau Tikslo vidurinę mokyklą, vėl 
prisimena Dalią, - esančią už šimto kilometru 
nuo Bykovo kyšulio. Kartą per mokslo metus 
šunų kinkiniu aplankydavau tėvus. Šunys bu
vo pagrindinė transporto priemonė, ioos laikė 
lietuvių žvejų brigados, nes reikėjo važiuoti 
žvejoti toli į vandenyną. Pagrindiniai maisto 
produktai taip pat buvo žuvys. Tiesa, galima 
buvo nusipirkti ir konservų, sviesto, kitokių 
produktų, kuriuos tiekė Amerika rusų frontui 
Bet mes neturėjome pinigų. Suaugę žmonės 
kas mėnesį turėdavo eiti pasižymėti į Valsty
bės saugumo komendantūaą. Mūsų moterys 
tąsyk klausdavo

- Kada galėsim parvažiuoti į Lietuva.



KELIU I ATVIRĄ LIETUVĄ < 
Neseniai įsteigtas Atviros Lietuvos fon
das Vilniuje ir užsienyje plečia savo veik
lą, siekiančią padėti laisvėjančiai Lietuvai 
įvairiose srityse.

Atviros Lietuvos fondas (ALF) įsistei
gė Vilniuje 1990 m. spalio 5 d. Jo inicia
toriai — vengrų kilmės amerikietis mili
jardierius, žymus ekonomistas George 
Soros ir septynių žmonių grupė Lietuvo
je. ALF vaidybos pirmininku išrinktas 
prof. Česlovas Kudaba. Pirmieji globėjai 
— George Soros ir “Atgimimo" bendro-; 
vė. Užsienyje yra pradėta steigti Fondo . 
tarėjų grupė: Arūnas Čiu berkis iš Niu- į 
jorko, Dalia Gruodienė iš Montrealio ir 
kiti. Didelės pagalbos sulaukiame iš mū
sų patarėjo Niujorke Anthony Richter.

Fondo tikslas — drauge su mūsų tau
tinės kultūros atgimimu atsiverti ir de
mokratinei pasaulio kultūrai, atsidurti 
jos įvairiakalbiame, įvairialypiame sisty- 
ne. George Soroso manymu, uždara vi
suomenė aiškiai įrodo savo trūkumus ir . 
nusikalstamumą. Neseniai Vidurio ir Ry
tų Europos kraštai, tegu ir skirtingu 
mastu, patyrė nepaprastą išsivadavimo 
džiaugsmą. Bet jų ateitis dar nėra užtik
rinta. Pliuralistinė demokratinė sistema 
reikalauja aukštesnio civilizacijos lygio 
negu autoritetinė. Būtina visokeriopai 
skatinti naujas pavienių asmenų, grupių 
bei organizacijų iniciatyvas, kurios ir 
vestų j tą atvirą visuomenę. "Europa, -- 
pasakė G. Sorosas Dubrovnike, tai 
žmogiškų ryšių tinklas, nežinantis vals
tybinių sienų". Demokratijos likimas 
Europoje, o gal ir visame pasaulyje, šian
dien didele dalimi priklauso nuo to, ko
kia kryptimi pasuks tautiniai sąjūdžiai. 
Gresia didžiulis pavojus, kad universali 
uždara sistema, vadinama komunizmu, 
gali suskilti j ne mažiau uždarus tauti
nius vienetus. Mes visi esame ir pasaulio 
piliečiai, visi priklausome vieni nuo kitų.

Taigi, Soroso ir ALF misija - visoke
riopai skatinti pavienių ašmenių kūrybin
gą energiją, tiek metų totalistinės siste
mos slopintą,' be kurios neįmanoma nei 
demokratija, nei atvira visuomenė, nei 
garbingas žengimas į XXI š. kartu su vi
su civilizuotu pasauliu.

VIYiSTa •■T’-riy

Televizijos bokštas Vilniuje, po kruvinų žudynių sausio 13 d., saugomas 
sovietų šarvuočių. Alg. šakinio nuotr

coernsQ

Siekdamas minėto tikslo, ALF pirmie- informaciją ir paramą studijoms JAV-se * 
siems veiklos metams jau yra nustatęs 
pagrindinės savo veiklos kryptis-progra- 
mas: alternatyvinio švietimo, anglų ir ki
tų užsienio kalbų mokymo, etninių kul
tūrų puoseiėjimo, pilietinės visuomenės 
kūrimo, profesinių kontaktų ir kt. Vi
soms programoms yra paskelbti konkur
sai ir renkamos paraiškos. Atsižvelgda
mi į jas, galėsime tas programas taisyti, 
plėsti. Tikimės naujų idėjų ir įdomių pa
siūlymų iŠ mūsų užsienio tarėjų.

Kai ką jau suspėjome nuveikti: Mi-
- valstijoje dirba ir mokosi trys 

jauni L tuvos ūkininkai, laimėję ALF 
skelbtą Konkursą. ALF paskyrė trumpa
laikių studijų stipendijas 18 įvairių spe
cialybių žmonių. Kartu su estais 1990 
pi. gruodžio mėnesį organizavome semi
narą nepriklausomos spaudos vadovams. 
Atrinkome septyniolika kandidatų me
tus trūkstančioms stažuotėms Oksfordo 
bei Cambridge universitetuose. Arti
miausiu metu kartu su Vilniaus univer
sitetu įsteigsime informacijos centrą, 
kuriame visi norintys nemokamai gaus

Sumanymų turime didelių, entuziaz
mo mums netrūksta. Tačiau darbų nuo 
lat stabdo ir naujas kliūtis sudaro labai 
sudėtinga ir nestabili Lietuvos padėtis. 
Tai nutrūksta ryšiai su užsieniu, tai už
grobiami spaudos rūmai, radijas ir tele
vizija, visuomenė nebegauna reikalingos 
informacijos.

Ir vis dėlto ryšiai plečiasi, mūsų dar
bas nenutrūko net pačiomis tragiškiau 
siomis dienomis. Mes nuolat jaučiame 
Soroso fondo rūpestį ir paramą, už tai 
esame labai dėkingi. Tikimės, kad j ALF 
veikią atkreips dėmesį visi Lietuvos likt 
mui neabejingi žmonės, konkrečiu dar 
bu prisidėti prie mūsų krašto laisvėjimo 
ir atgimimo.

ALF adresas: Atviros Lietuvos fondas 
Vilniaus 23-801, 232001 Vilnius, Lithua 
nia. Arba: Anthony Richter, Program Di 
rector. The SOROS Foundation, 888 
Seventh, Aveoue, New York, NY 10106. 
Tel. (212) 397-5562.

ALF sekretoriatas
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MUSU ŽINIOS
SKAUTU STOVYKLA

Linksmai praėjo 9 dienos skautų sto
vykloje, Lituanikos sodyboje. Prasidėjo 
su misiomis, kurias atlaikė kum P. Gavė
nas. Ši buvo tikra patyrimo stovykla, 
nes gera dalyyių dalis ruošėsi dėl įžodžio, 
kuris įvyko ketvirtadienio popietę.

Dalyvavo kartu su Palangos skautais 
4 skautai atvykę iš Klaipėdos tunto iš 
Buenos Aires, Argentinos. Tai buvo ' 
skautas Feder i ko German Mahne, Feli
pe Vezličkąs, skautas-vytis Norbertas 
Simniškis ir vyr. skautė Karia Stu kaitė, 
Argentinos lietuvių skautų vadovė.

Stovyklos programą paruošė ir prave
dė sesutės Nadija ir Solange Trinkūnai- 
tés Dzigan ir Klarisė Bacevičiūtė. Kasdie
na turėjo savo tikrą temą, prie kurios vi
si dalyvaujantys prisidėjo ir įgyveno: t 
SUSITIKIMO - GERO SKAUTO - 
LIETUVOS - OLIMPIADOS - SUSI- 
TAIKYSIMO - SKAUTYBÉS - AR
TISTO - 2l N KANOS - dienos.

Penktadienį atvyko didelis būrys skau- 
tų-vyčių ir vyresnių-skaučių, kurie padi
dino skautišką šeimą, kur išskiriant va
dovus/buvo sudaryta virš 30 paukštyčių- 
vilkiukų ir skaučių ir skautukų nuo 5 iki 
12 metų.

Visus sutvarkė komendantas skautas- 
vytis Flavijus Bacevičius.

Šeimininkavo virtuvėje dvi mamytės: 
Iries Gervetauskaitė Kliger ir Flora Že- 
mantauskaitė Gennari.

Stovyklos atsakingi vadovai buvo v.s. 
Eugenija Bacevičienė ir psk. Jurgis Pro- 
kopas.

NAUJAS INŽINIERIUS

Palangos skautai sveikina skautą-vytj 
ANDRIU PAVILIONl kuris sėkmingai 
užbaigė mokslus ir tapo inžinierius,

CIRURG8Ã DENTISTA
CIRANÇASĖ ADULTOS 

PREVENÇÃO E TRATAMENTOS
ODONTOLOGIÇp

Dra..Listey Novaes Rinkevičius

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

CEP. 03143 SÃO PAULO - SP

Andrius nuo pat mažens dalyvauja 
Brazilijos Lietuvių jaunimo grupėse, 
ypač skautuose, kur su savo dideliu elek
tronikos sumanumu visus sudomina.
Niekas neužmirš jo, vaikščiojant miške, 
stovyklos laiku, su uždegta lempa virš 
gaivos.

Sėkmės ir toliau, gyvenime. BUDĖK’

Palangos vyr. skaučių chorelis buvo 
pakviestas dalyvauti vokiečių klube 
"LYRA", tarptautinėje liaudies šventė
je.

Pirmą kartą skautės galėjo parodyti 
savo gražų, senoviškų liaudies dainų, re
pertuarą.

Gausi publika šiltai plojo ir sveikino, 
įvertindama Lietuvos praeities damas.

Šioje šventėje dalyvavo taip pat ir ita
lai, vengrai, rusai, ukrainiečiai, vokiečiai 
su savais senoviškais muzikos instrumen
tais ir savomis senoviškomis dainomis.

MUSU JŪ I R O I I i i ;
PRANAS GALINSKAS

mirė Jundiai mieste, šių metų/ liepos 
mėn. 31 d. Buvo gimęs Lietuvoje, Pane
munėlyje, 1922 m., gegužės mėn. 20 d.

Liūdesyje liko žmona Konstancija Vei- 
varytė Galinskienė, sūnus Eduardas ir 
Osvaldas, duktė Elizabete, marčios, anū
kai., sesuo Stefanija Ruželienė, giminės ir 
pažįstami.

. Dievo, šviesoje, ramiai ilsėkis, mielas 
Dėde Pranai.

. BRUNETE NADOLSKIS
mirė šių metų, rugpjūčio mėn. 8 dieną, 
Zona Leste ligoninėje. Turėjo 86 metus, 
buvo gimusi 1905 metais gruodžio 25 
dieną. Atvyko į Braziliją 1927 metais.
Ilgą laiką gyveno Vila Zelinoje, o pasku
tiniu laiku gyveno Mokoje, Rua dos 
Trilhos, 479.

Palaidota Vila Alpinos kapinėse.
Jos vyras Alexandre Nado Iškiš jau 

miręs, taip pat mirę duktė Vanda ir sū
nus Humberto.

Nuliūdime paliko marčią ir anūkus.
7-tos dienos mišios bus trečiadienį, 

rugpjūčio 14 dieną, 19,30 vai. Vila Zeli- 
nos bažnyčioje.

I CONVERSAÇÃO IMEDIATA
f JET COURSE - CURSO SUPER RÁPIDO

i VITO S ŪKY S
DIRETOR

FORMADO EM ADMíNÍSTRACÃO PELA GETÚLtO VARGAS 
INGLÊS PELA UNIVERSIDADE DE MICHIGAN

R. SIQUEIRA CAMPOS, 486 - CEP 09020 - SANTO ANDRÉ

TEL. - 440-5026
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ir nulinko jos žiedas į žemę. Mirties An
gelas priglaudęs prie krutinės nusvirusį 
žiedą pakilo j erdves, o paskutinės rasos 
lašelis išgaravo auksine dulkele saulės 
spindulyje...

Taip noriu perduoti skaitytojams ži-
nią, kad netekame š.m; liepos mėn. 21 
d. mielos tautietės PETRONĖLĖS 
DRAUGELYTÉS VOSYLIENÉS, sun
kios ligos išvargintos ir užgęsusiosJoab 
XXIII ligoninėje chirurgų pastangose ją 
išgelbėti, o gal pratęsti jos kančias.

Asmeniai pažinojau iš tolo - susiti
kus dėkodavo man už straipsnius spau
doje. Ji buvo viena tų lietuvių moterų 
Brazilijojėj kuri išlaikė visą gyvenimą sa
vo lietuvišką charakterį būdama kukli, 
bet ištikima savo genties kilmei, kalbai, 
spaudai ir tradicijoms. 7 /f

Draugelių kartos vyresnieji daugumo- j 
je jau ilsisi dalinai gal įvairiuose konti- | 
nentuose, bet savo.tarpe dar turime pa- p 
likuonių, kurie dar apsireiškia svarbos- | 
niuo.se įvykiuose. Jiems reiškiu užuojau- p 
tą netekus mielos tetos Petronėlės. Tai-» ; T 
pójgi žinau, kad Br. Liet. Katalikių Dr- į. 
jai praretėjo gretos ir linkėčiau, kad jos 
butų savanoriškai papildytos naujomis 
ir veikliomis narėmis,

A. A. Petronėlės laidotuvės buvo iš
kilmingos su Šv. ĮVHšiom, choru ir liūde
siu esančių artume tautinių. Laidotu
vių apeigas 28. VIL atliko kum P. Ruk- 
šys V. Al pinos' Krematoriume.

Nepriklausomos Lietuvos laimėji
mams kiekvienas susipratęs lietuvis bran
gus kol jis pajėgus, bet kuriame pasau
lio krašte. Tikiu, kad tai įsisąmonins ir 
vietinis, lietuviškas jaunimas ir seks pė
domis tų, kurie mylėjo Lietuvą iki gra- | 
bo lentos ištikimybėje. /

niuo.se
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Vi ZITAS
Saleziečiai yra pasklidę 93-jose vals

tybėse. Ir susiskirstę provincijomis, ku
rios salezietiškai vadinamos inspektori- 
jomis. Brazilijoj saleziečaai turi 6 provin
cijas (o seselės salezietės - septynias).

São Paulo inspektorija turi 33 veikios 
punktus, pasklidusius ne tik São Paule, 
o ir Campinas, Jundiai, Limeira, Londri 
na, Lorena, Piracicaba, Santas, São Car
los, São José dos Campos, São Miguel

naujokynas

Paulista, Sorocaba, Taubatė vyskupijo
se, ir net su misijom Calulo, Luandos ir 
Luenos diecezijose Angoloje (Afrikoj). 
Klasikinės mokyklos, amatų mokyk
los, technikos institutai, technologijos 
fakultetas, parapijos kunigų seminarija, 
jaunimo centrai, našlaičių prieglaudos, 
filosofijos bei literr' 
šių fakultetas, novL
aspirantas, vaikų darželiai, socialinės 
globos jaunimui centrai, spaudos mo
kykla, keturios misijų "stotys" Ango
loj — vien tik visa tai aplankyti reikia 
daug laiko ir nemažai rūpesčių.

Liepos 24 São Paulo saleziečių inspek
torius, kun. Luiz Piccoli, aplankė ir šv. 
Kazimiero parapijos saleziečius. "Kartu 
pasimeldę^ — kaip paliko užrašęs aktų 
knygoje, — per beveik dvi valandas kal
bėjomės apie daugiau jų iškeltus reika
lus: dabartinė padėtis Rytų Europoj, 
ypač Sovietų Sąjungoj; sąjūdis ir per
spektyvos Lietuvoj tautiniu atžvilgiu; 
Katalikų Bažnyčios ir Saleziečių Kon
gregacijos padėtis Lietuvoj".

Ir turėjo pokalbį su kiekvienu atski
rai.

Iš mūsų pusės buvo oficialiai prista
tytos jau seniau iškeltos perspektyvos

1 persikelti j salezietišką darbą Lietuvoj, 
įj kuris sovietų okupacijos metu buvo nu- 
I trauktas. Juk mes dirbom Italijoj ir da- 
Í bar Brazilijoj - ir kiti kitur - vien tik 

kad buvo uždari keliai j Lietuvą. Ir da-
J bar ten laukia (aišku, galimai jaunesnių; 

betgi metus negalima numesti nuo pe
čių, kaip sudėvėtą megztinį.).

MŪSŲ LIETUVĄ_____________

Sugrįžimui į darbą Lietuvoj turės bū
ti numatyti s reikiamos sąlygos ir pagal 
Saleziečių C .ntro direktyvas. Šiuo rei
kalu L- .orius žadėjo pasikalbėsiąs 
su Vyriausiu Saleziečių Generolu dar 
rugpjūčio mėnesio pradžioj, kai abudu 
susitiks Angoloj, kur bus paminėtas sa- 
lezietiškas tenai veikios dešimtmetis ir 
numatytos perspektyvos ateičiai. (Sale
ziečių Vyriausias Rektorius, iš Romos, 
tikisi ateinančiais metais aplankyti ir 
Lietuvos saleziečius, kai padarys ypatin
gą vizitą Lenkijai).

PORTUGALAS - LIETUVIŲ 
BIČIULIS

natiją

ro santo jovem leigo da era moderna" 
už Cr.50.000,00, jas skirdamas ypač 
"lietuvių jaunimo folkloriniam būreliui

NEBIJOK PASIRODYTI LIETUVIU
HHk Man lankantis Kanadoj, sugalvojome,

: pervažiuoti visą kontinentą -- nuo rytų
w •-Porų.,. Brolis kątik buyomusipjr.kęs,.

"p ic k u p ", ta i g i bu vo p r o ga j j i s b ar
dyti. Prieš iškeliaujant sugalvojau prilip
dyti didelį LT - LIETUVA lipinėlį. Ar 
tai nebus pavojinga? Klausė brolis, kai 
kas gali mašiną akmenimis apmėtyti.. 
Kanadoj tos baimės neturėtų būti, nes 
nėra racizmo. Iš tiesų, nuvažiavom beveil 
11 tūkstančių kilometrų ir nieko heatsi- 

. tiko, nei policija niekad nesustabdė.
TMp Keliaujant atsitiko daug staigmenų.. 

______________ ________________ kelio, sustojimo vietosę/žmpnės 
I priėję klausdavo Ką tas ženklas reiškia 
I Kiti pravažiuojant sveikindavo "lietuvius 

Vienam nuošaliam miestely, prisipilant
Dr. BEN ’^MIM S. BARREIRA, fir- gazolinos, priėjęs žmogus kalbina pasųjT 

mos. IMOt . savininkas ir vedėjas, yra užeiti, nes retai kada pasirodo lietuviai 
kuriuos galima atpažinti iš lipinėlio

. Montanos steite, parke ruošėmės. pakT 
vynėn, kai atvyko kitas pakeleivis. Pama 

plotkelės, šeimoj stengiasi atšvęsti (nors tęs miisų ženklą, prisistatė esąs žycfas iš 
gal ir nepilnai) Kūčias, sekdamas knyge- Vilniaus ir netikėjęs turėti tokią malpnid 
lę "Feliz Eterno Natal", o per Kalėdas staigmeną surasti tautiečių tokioj nuošaj: 
šv. Kazimiero parapijos kunigai turi iiįū- lioj vietoj. Kitas sunkvežimio šoferis: Jie 
tinai" ateiti pietums pas Jį. O tenai.susi- tuvių draugas, davė gerų patarimų ku 
renka gana plati giminė ir, jei. dar nemo- kelius išvengti ir kuriais geriautvap- 
ka švęsti Kūčių, laužo dar likusią plotke- žiuoti i Čikaga.

Prisistatyti su "lietuvišku" automobr .. ,. . .. . ~ . .. -; bu nėra taip pavojinga, o būti lietuviu 
visur ir visada yra LABAI NAUDINGA,

Pet Rūkas
20-»- L.. ------------ - --------- -i?’ t

didelis lietuvių bičiulis. M!
įsigyvenęs į lietuviškus papročius, 

prieš Kalėdas pats ateina pasiprašyti

lę, rasdami, kad tai labai reikšmingas. 
paprotys.

Jo iniciatyva Kazimieriniais metais ; 
Portugalijoj "gimęs" šv. Kazimieras (staO

O
tūla) atvyko į Brazthją ir, iw»ip dovana 
kunigų dienoj (d© do Padre), buvo iškil- ; 
mingai "pakrikštytas" Juventus koply- I 
tėtėj. f

Taip pat jo išimtina iniciatyva kun. | 
Pr. Gavėnas pernai, savo kunigystės 40 | 
mečio proga, gavo galimybę nuvykti p 
Fatimą ir, iš ten, ieškoti budo pasiekti f 
ir Lietuvą. Nors atsidėto nemaža©kliū
čių (net ir sveikatos atžvilgiu), galėjo 
aplankyti Lietuvą ir savo gimtojoj pa
rapijoj, Kalvarijoj, atlaikyti "primicijas" | 
po 41 metų kunigystės.

Dr. Benjamim paskutiniu metu išpir j 
ko ir knygeles "São Casimiro — o primei-f 

y Keliaujant atsitiko daug staigmenų

LIETUVIŠKA!!
i CURSO LITUANO ©i
; • ■ a . *• v . z., ■ ‘aT'■ • JSr V . ,z

CORRESPONDÊNCIA F
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ŠILINĖS ATLAIDAI

Rugsėjo 8, sekmadienį, Marijos Gimi
mo šventė — ŠILINĖS ATLAIDAI Šv. 
Kazimiero parapijoj. Mookoj. Gali būti 
paskutinį kartą.tenai švenčiami. Tad.
be jokio atskiro ypatingo kvietimo, kiek- 
vienas ir kiekviena TEDARO SAVO IŠ- ||

VADAS.
LAIMINGAI SUGRĮŽĘS

KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS, po 
dviejų mėnesių viešnagės pas gimines, 
laimingai grįžo iš Lietuvos. Regisi, kad 
tėviškės klimatas gerai paveikė, nes atro
do atsigavęs ir pailsėjęs. Tikimės, kad 
mums galės daug ką papasakoti apie pas
kutiniuosius įvykius Lietuvoj.

GRAŽINAMA V. ZELINOS BAŽNYČIA

Kun. Benedikto Suginto ir lietuvių 
statyta bažnyčia V. Zelinoj puošiasi nau
ju rūbu? yra apdengta raudonom plyte
lėm. Išoriniai darbai jau eina prie galo, o 
paskui prasidės vidaus dažymas. Tikimės 
Kad musų tautiečiai, sudėję tiek pastangų 
bažnyčiai pastatyti, bus didžiausi šven
tovės remontų rėmėjai.
TĖVU DIENOS PIETUS

Rugpjūčio 3 Brazilijos Lietuvių Sąjun
ga norėjo paminėti Tėvų Dieną ir pagerb
ti tėvus iškilmingais pietumis.

Erdvi Sąjungos salė liko užpildyta sve
čiais — sąjungiečiais ir, bendrai, norėju
siais dalyvauti. O šeimininkės, jau seniai 
prityrusios lietuviškuose renginiuose bei 
patiekaluose, pristatė visokių gėrybių: 
dienos jų aiškiai priminė Tėvynės žemės 
dosnumą (bulvės, kopūstai, agurkai, sil
kės. dešrelės, kumpiai, ruginė ir balta 
duona...), prie kurių prisidėjo ir braziliš
ki patiekalai, neužmirštant ir itališkų 
spaghetti". Tai tik imk, dėkok Dievui

ir šeimininkėm — ir valgyk.

Taigi, ir nevieno buvo pastebėta: ne
galima suprasti, kad tokioj Brazilijoj, 
kur tiek žemės ir kuti tokia dosni ir visa 
ko duoda, o vistik yra tūkstančiai badau
jančių ir net mirštančių badu...

Pačioj pradžioj Sąjungos pirmininkas, 
p. Alg. Saldys, lietuviškai ir portugališ
kai pristatė sueigos pietų prasmę ir pa
sveikino tėvus.

Švelni lietuviška muzika lydėjo pietų 
laiką. O paskui dar ilgai tęsėsi laimės žai
dimai (- "bingo".

ŠALPOS RATELIUI aukojo
Aldona Valavičiūtė.........Cr.$.5.000,00
Vincas Kliukas.................Cr. 1.000,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

Šio "M L" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

SKIRIA ŠIO NUMERIO IŠLEIDIMĄ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KANKINIAMS.

Širdingai dėkojame mielai tautietei už prakilnią mint) 
prisiminti dabartinius musų tautos kankinius ir, per 
musų spaudą, norą juos paremti.

ML-vos

DIDŽIAUSIA ^eLTgTnTÃTW^

TAUTOS ŠVENTE

RUGSĖJO
8 DIENĄ

16 valandą

ŠV KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA

Procesija ir Mišios
Minėjimas
Meninė dalis
Arbatėlė ~ suneštinės vaišės
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS IR ŠILUVOS. MARIJOS ATLAIDAI

FESTA D A \ C t'.ę L ■ A N A" C O N F - R M A D A

a Comunidade Lituanc Brasileira intorma ąo publico em qeral que será re<* 
žada no dia 14 de Setembro do corrente «no com nício es W:3C hs., a jé trad 
čionai e conhecida Festa de nossa Colonia, denominada ."None Lituana"

Serão vendidos convites ao preço de Quinhentos Cruzeiros dividuais ■ qt 
darão direito ao sorteio de dois brindes. A consumação será cobrada à parte dc 
convite.

A festa será realizada nos saiões da Ahanęa-Sąjunga. à Ru. tuânia, n:j 6/; 
Moóça, M-oóce., com apoio desta entidade.

As adesões poderão ser confirmadas pelos telefones 826-9314 c/ Dr. Amoniu 
Šiaulys, 441-6790 c/Adilson e com Marcelo Šąpola pelo te b’ -ne 63-7535, Dona 
Vera Tatarunas 63-7344.

A arrecadação auferida será repassada para a comissão organizadora de- V H 
Congresso Mundiai da Juventude Lituana

Contamos oom a su: participação, inclusive, se p .ssivei, . >m doação de pren 
das para sorteios, que poderão ser entregues no dia dr. R?.su

A todos u nosso muita obrigado.
uormssao t>rgan zedora

■■ ' Pasta-Lituane
COMUNIDADE LITUANG ,'PASILEIRa
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