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naujai tvirtybei ir naujam SiKakluOi,

KOMUNIZMO ŽLUGTO 
IR NOSU PERGALĖ
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Voki ąs užsrebia reikalų ministras H. D. Genscher'isssu Baltijos respublikų 
kalderas po pripažinimo ak|q pasirašymo

>ovietijoj KGB 
versmą ir kad

okšto, pasienio mūiNN^«4 
), LKP(b), KPSS,

KGB - nuo tų munfe

btai gavom zuik 
ir kariuomenė pad

Tepadeda mums Dievas! ,
? ' Juozas Tumelis,'

; ‘ į 'Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos pirminifiHae

Paskutinėm savaitėm Sovietų imperijoj bu 
vo tiek daug pasikeitimu, kad yra sunku 
apie kąnors rašv ?»< ž\ > ■ ■. s bus rytoj.

trumpų visą nelaisvės 50MBj suv«g®B>psf 
kiekvieno doro žmogaus šir^b.
tinis leksikonas pasipildėvienu suM?£^ 
liančiu žodžiu - OMON!., • ;

šiandien prisimenamen^tik sauSię^^^f 
aukas, bet ir ištisą okupacijai! arTėksiję® ptW-

svájótòm reformom jau a Į Lietuvą 
paí&àLnauji kariuomenės daliniai, kurie 
kė^tmikacijos pastatus ir grėsė pavojus 
pačiam parlamentui

’ Pirkelių dienu viskas apsivertė aukštyn 
kojom. rusu liaudis pasipriešino perversmui 
Garbačiovas išlaisvintas, sąmokslininkai 
suimti, o iš Lietuvos valstybinių įstaigų 
atitraukta sovietinė kariuomenė.

Nuo to laiko, kai musų Maironis pra
dėjo byloti apie Karpatų kalnais ateinan 
tį pavasarį tautoms, atbudo daugybė tau
tų ne tik Europoje, bet ir visame pasau
lyje. Subraškėjo ir vėliau subyrėjo net 
didžiosios imperijos kolonijų valdyto
jos: britų, prancūzų, vokiečių, portuga
lų, ispanų... Nedaug beliko tautų, tebe- 
nešančių svetimus jungus. Jų eilėje yra 
ir lietuvių tauta, patekusi sovietinėn im
perijon drauge su kitomis Rytų Europos 
tautomis. O ji pateko didžiųjų galybių 
sankirtyje, kuriame net ir ketinis pasi- , 
priešinimas nebūtų galėjęs išsaugoti laM 
vės. Istorikai bei politikai : : /airiai 
aiškinti aną lemtingą post. nuvedus^ 
Lietuvą vergijon — tai nieko nepadeo 
dabartinei tautos kovai. Himno esame 
skatinami remti stiprybę iš praeities, 
bet šiuo atveju tie žodžiai kitaip byloja. 
Semtis stiprybės galime nebent iš rezis- 
tenčinių kovų — partizaninio sąjūdžio, 
sukilimo, politkalinių, "'Kronikos" ko
munų. Dabartis, išaugusi iš rezistencinių 
tautos gelmių, turi jau savo įkvėpėjus,

Naujos situacijos pasekmėj, Estija ir Lat- 
vijalpaskelbė pihią nepriklausomybę. Jom 
parakė Moldavija ir Ukraina, gi iš Vakarų 
pasipylė Pabaltijos respublikų pripažinimas: 
Èèrópos Parlamentas, Vokietija, Prancūzija 
ir dar kita 30 valstybių.

t
Džiaugiamės mūsų tautiečių patverme ir 

lai|nėjimaiSuJ0jrie yra taip pat viso pasaulio 
lietuvių laimėjimai

unmsime
I nėŽ4&, kiek ilgai mums to reikės. "' 4

: LįSuva išeina iš kalėjimo. Ir mes hcâtírim* 
4Š>1 iš Lietuvos Respublikos nebus išvestas 

s OMCWas.kõl nebus likviduotos visos oktiĮ>aci»ė« 
į,®predaės struktūros...

Lietuva netrokšta keršto! Lietuvai reikia ūk 
tiesos'^laisvės!

k Ir tai mes pasieksime! - Tai ne mano viens 
; i visų tvirtas įsitikinimas ir vikis!

Iš pasirinkto Lietuvos laisvės, 4r
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savo didvyrius. Tautos gelmėse rusenan
ti laisvės ugnis skatina visus jos narius j 
bendrą kovą, siekiančią pilnaverčio gy
venimo Dievo duotoje laisvėje. Tai pa
grindinis įkvėpimo šaltinis visai tautai.

Praeityje, atbundančios tautos ui sa
vo laisvę kovojo daugiausia kariniuose 
frontuose, kuriuose buvo lemiami tau
tų likimai. Juose dalyvaudavo ginkluoti 
jauni vyrai. Jie atnešdavo tautai laimėji
mą arba pralaimėjimą. Dabarties tautų 
kovos yra kitokios. Tiesa, karinis pradas 
tebėra reikšmingas ir dabar, bet kovos 
vyksmą turi nešti visa tauta, nes tai vi
suotinio pobūdžio kova, apimanti visas 
tautos gyvenimo sritis. Tai būdinga ir 
dabartinei lietuvių tautos kovai. 1908 
metų nepriklausomybės kovose Lietu
vos likimą daugiausia lėmė kariniai veiks
mai. Šiandieną jj lemia politiniai žygiai, 
atsirėmę j visą tautą. Kiekvienas sąmo- 

• ningas tautos narys yra dabarties ka
rys, kovojantis savo balsavimo teise, sa
vo ryžtu, savo dalyvavimu demonstraci
jose, savo darbu, savo auka, pagalba ar
timui, savo plunksna... Tame vyksme 
dalyvauja ir išeivija. Dabar jai nereikia 
telkti karinių burių ir siųsti Lietuvon. 
Visuotinėje tautos kovoje ji gali daly
vauti ir nekarinėmis priemonėmis. Ji 
tai ir daro siųsdama Lietuvon humani
tarinę pagalbą, talkindama Lietuvos 
pareigūnams, kontaktuodama įvairių 
kraštų vyriausybes, protestuodama 
prieš sovietinius antpuolius, telkdama 
lėšas...

íwarbu, kad tokio pobūdžio visuoti
nėje kovoje dalyvautų visi tautos nariai, 
nes tokia kova yra ir visuotinė tautos 
kančia, kuri labiausiai vienija tautą. 
Tai labai ryškiai jautėme pvz. televizi
jos bokšto užpuolimo metu Vilniuje, 
kur žuvo net trylika tautiečių. Tada

CIRURGIÕES DENTISTAS
DR. JONAS NICIPORCIUKAS 

JAQUETAS DE PORCELANA

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

V. Prudente - Fone:273-6696 

visus jungė bendra kančia, telkė visus 
bendram tikslui, gesino nesutarimus 
bei ginčus. Toks pat jausmas kilo visų 
sąmoningų tautiečių širdyse, kai Medi
ninkuose žuvo septyni Lietuvos parei
gūnai. Tai žaizdos, liudijančios tautos 
kančią. Ir kai atsiranda tautiečių, išsis
kiriančių iš bendros kančios, savaimin
gai kyla smerkianti tautos valia, laikan
ti tokius tautiečius priešais. Dėl to ir 
opozicija politinėje plotmėje turėtų bū
ti atsargi, nes lengvai gali būti įrikiuo- 
ta priešų pusėje, nors galbūt ir turi ge
ras intencijas. Kovojanti bei kenčianti 
tauta yra labai jautri, ir kiekvienas iš
siskyrimas iš bendro fronto bei visuoti
nės kančios yra jaučiamas kaip įžeidi
mas. Tai matyti ir dabartinėje Lietuvos 
būklėje: pasigirdo skaudūs, opoziciją 
smerkiantys balsai, nes ji padarė keletą 
neatsargių žingsnių, ardančių bendrąjį 
frontą. Lojali demokratinė opozicija 
reikalinga valdžios pusiausvyrai išlaiky
ti, bet ji neturi užmiršti, kad yra kovo
jančios bei kenčiančios tautos dalis, pa
šaukta tarnati ne partinei, o tautos ge
rovei. Pr. G.

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
Organizacijos "Caritas" 

suvažiavimas
Neeilinis katalikiškojo moterų sambū

rio "Caritas" suvažiavimas, kaip rašoma 
"XXI amžiaus" 24 nr. įvyko birželio 1-2 
d.d. Kaune. Pasaulinė "Caritas" patirtis 
vertė sambūrį perorganizuoti į vyrų ir 
moterų organizaciją, vadovaujamą Ka
talikų Bendrijos, tampančia Lietuvos 
"Caritas" federacija. Buvo susirinkta nu
statyti ateities veikimo gairių.

Suvažiavimas pradėtas Mišiomis Kau
no arkikatedroje. Susirinkimą sveikino 
vysk. Sigitas Tamkevičius, Vyskupų kon 
ferencijos paskirtas Lietuvos "Caritas'
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federacijos prezidentu Pastarasis perda
vė ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
sveikinimus. Taipogi sveikino Lietuvoje 
besisvečiuojantis poetas Bernardas Braz- 
džionis. Buvo ir daugiau sveikinimų iš 
organizacijų Lietuvoje ir užsienyje.

Sambūrio "Caritas" pirm. Albina Pa
jarskaitė apšvelgė atliktus darbus, iškel
dama svarbiausias problemas, numatyda 
ma ateities veiklos galimybes.

Lietuvoje "Caritas" turi 5,417 narių, 
veikiančių 283 skyriuose. Jis priimtas j 
tarptautinį "Caritą" (Caritas Internatio- 
nalis) pilnu nariu ir priskirtas laisvųjų 
Europos tautų regionui. Pirmininkė pa
žymėjo — ateityje organizacijos laukia 
didžiuliai darbai: padėti šeimai auklėti 
geresnį ir doresni jaunimą, vienyti Lietu
vos visuomenę.

Vysk. Sigitas Tamkevičius pažymėjo, 
kad dviejų metų veiklos rezultatai yra 
stebinantys, bet buvo galima ir daugiau 
padaryti. I "Caritas" veiklą reikia įtrauk
ti kuo daugiau vyrų. Tai turėtų pasirū
pinti parapijų klebonai. Vyskupas siūlė 
steigti dvasinio atsinaujinimo centrus, 
padedant žmonėms šeimų reikaluose, 
steigiant psichologinės pagalbos viene
tus. "Caritas" turi padėti našlaičiams ir 
senatvės kryžių nešantiems žmonėms.

Sukauptos šalpos nereikia taupyti, o 
ją pagal paskirtį gausiai išdalyti. Parama 
iš užsienio iššaukia pavydą, įtarinėjimą, 
kylantį iš elgetiškos dvasios. Visi priva
lo vieni kitiems nuoširdžiai padėti.

įdomus pasisakymas buvo prof. Ar 
vydo Žygo. Jis dažnai klausiamas, ar ne
nusivylė Lietuva. (Jis atvykęs iš JAV). 
Atsakymas toks: ar gali tikintis žmogus 
nusivilti? Jei žmogus myli, tai ir po ve
dybų medaus mėnesio su meile ir kan
trumu imasi paprasto darbo, skalbia 
vystyklus. Pasak Žygo, brangūs tautie
čiai, medaus mėnuo pasibaigė, plaukime 
vystyklus kantriai ir ramiai...

"Caritas" organizacijos generalinio 
sekretoriaus pareigoms didele balsų dau 
guma išrinkta Albina Pajarskaitė. Vysk. 
S. Tamkevičius pristatė Vyskupų konfe
rencijos paskirtą "Caritas" federacijos 
viceprezidentą — mons. Vytautą Kaz
lauską. "Caritas" federacijos vadovybė 
iš prezidento, viceprezidento ir genera
linio sekretoriaus savo nuožiūra paskira 
4 referentus: Šeimos auklėjimo, visuo
menės vargo lengvinimo sekcijose finar» 
su direktorių ir teisės patarėja J. A.

IŠDUODAME
Automobi L iamb

LIPINĖLIUS
veliav Elės

, SV, KAZIMIERO PARAPIJOJ.
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A. Lembergas

BALTIEČiŲ IR SOVIETŲ DELEGA 
CMOS HELSINKYJE
Europos taryba svarstė Baltijos valsty
bių klausimą. Tirs mažumų politiką 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

1991 m. birželio 27 d. Suomijos sos
tinėje Helsinkyje Europos tarybos par
lamentarai svarstė Baltijos valstybių 
klausimą. Uždaras posėdi?: truko per dvi 
valandas. Jame kalbėjo Baltijos valsty
bių vadovai — I andsbergis, Gorbanovas, 
Ruutelis ir sovietų parlamentarų delega
cijos vadovas Elisejevas.

Klausimo sutarptautinimas
Posėdis aiškiai išryškino tris didžiau

sius Baltijos valstybių diplomatijos tiks
lus: parodyti, kad jų nepriklausomybė 
yra tarptautinis, o ne sovietų vidaus 
klausimas; kad jos gali taikiai ir kons 
truktyviai derėtis su sovietais; kad Va
karų spaudžiama Maskva gali daryti 
nuolaidų.

Faktas, kad 25-kių valstybių Euro
pos tarybos parlamentarai Helsinkyje 
svarstė Baltijos valstybių klausimą, iš 
tikrųjų reiškia, kad pirmasis tikstes - 
"sutarptautinti" šj klausimą — jau pa
siektas. Posėdžio dalyviai pažymėjo, 
kad pranešimai buvo konstruktyvūs, ir 
baltiečiai yra pasirengę tikroms dery
boms. Pagaliau Maskvos atstovai daly
vavo tokiame Europos tarybos posėdy 
je, kuriame svarbiausias klausimas buvo 
Baltijos valstybių nepriklausomybė.

Europos tarybos dėka pirmą kartą 
trijų Baltijos valstybių ir Sovietų Są
jungos atstovai kalbėjosi tarptautinia
me forume. Kokių nors konkrečių re
zultatų jie nepasiekė, bet toks ir nebu
vo šio susitikimo tikslas. 25-kių Euro
pos kraštų atstovai išklausė abiejų pu
sių — Baltijos valstybių ir Sovietų Są
jungos pareiškimus.

Susitikimą temdė jo išvakarėse įvyk
dytas Vilniaus ryšių centro užpuolimas 
apie kurį Vytautas Landsbergis sakė, 
kad tai buvo naujas mėginimas išprovo
kuoti lietuvius ir patikrinti Vakarų dė- 
mesj. Be to, telefono centrinės užėmi
mas turėjo parodyti, kaip greitai galima 
nukirsti Lietuvos ryšius su išorės pasau
liu.

"Maskva mus labiau myli
V. Landsbergis reiškė viltį, jog Kren 

liūs pagaliau atsisakys atkaklaus pasi- 
priešinimo Baltijos tautų laisvės siekiams, tos per šiais metais pravestus referendu 
ir pasaulis aiškiai pasmerks jo smurto mus aiškiai pasisakė už nepriklausomy- 
veiksmus. j klausimą, kodėl sovietų agre- bę, o trijų Pabaltijo kraštų vyriausybės
syvumas labiau reiškiasi Lietuvoje negu 
Latvijoje ir Estijoje, Landsbergis šypso
damasis atsakė: "Manau, kad jie mus 
labiau myli".

Prancūzija, su jos prezidentu F. Mitterand'u pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir pažadėjo 
gražinti jos auksę išsaugotą Prancūzijos bankuose nuo antrojo pasaulinio karo

Tą patį klausimą sovietų delegacijos 
vadovas Elisejevas kitaip aiškino: Lietu
vos nelaimės veikiau priklauso nuo to, 
kad Vilnius esąs mažiau lankstus negu 
Talinas ar Ryga. Skandinavų spauda pa
žymėjo,kad ir Esnjos, ir Latvijos atsto
vai Helsinkyje sakė laukią naujų pasienio 
punktų užpuldinėjimų.

Atsakydamas sovietų atstovui Ebseje- 
vui , Estijos aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Ruutelis pažymėjo, kad beveik 
78°/c ".ru šiemet kovo mėnesi pasisakė 
už neprik: somybę. Kai Britanijos Dar
bo partine eputadas David Lambie pa
sakė, kad daugelis" europiečių mano, 
jog Lietuvos nepriklausomybė tuojau bu
tų Gorbačiovo nelaimė... penkių dešimt- 
mečiųsistorijos negalima nušluoti per vie
ną naktį' Landsbergis trumpai pažymė
jo: "Svarbiau teisingumas negu Gorbačio
vo politinė ateitis".

AUSTRALIJOS SENATAS ŠVENČIA 
BIRŽELIO MÉN. DEPORTACIJAS

Australijos senatas paskutiniame po 
iėdyje prieš rudens sesiją vienbalsiai pri
ėmė liberalų senatoriaus Jim Short įves
tą rezoliuciją, remiančią trijų Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės atstatymą ir 
raginančią australų tautą kasmet birže
lio 14-ąją prisiminti 1941 metus Pabalti-
jyje prasidėjusių masinių deportacijų au
kas. Rezoliucijoje pažymima, kad Austra
lija nepripažįsta Pabaltijo kraštų prie
vartinio įjungimo į lietuvių Sąjungą, pri
menama, kad lietuvių, satvių ir estų tau-

patvirtino šj apsisprendimą. Nepaisant 
to, Sovietų Sąjunga neleidžia Pabaltijo 
kraštams įgyvendinti nepriklausomybės 
siekius, tebeneigia Pabaltijo tautų teisę 

j laisvą apsisprendimą.
Australijos Senato priimtoje rezoliu

cijoje pažymima, kad tokia Sovietų Są
jungos laikysena akivaizdžiai prieštarau 
ja Helsinkio susitarimams, kuriuos prie* 
penkiolika metų pasirašė sovietų vyriau 
sybė. Rezoliucijoje reiškiama viltis, 
kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai netrūku? 
bus grąžinta jom priklausanti vieta lais
vų ir nepriklausomų tautų tarpe.

"I LITUANI" OPERA
Išeivijos spaudoje tebeskamba Cikagr 

je surengta Lietuvių Muzikos šventės at 
garsiai. Kulminacinė šio didžiulio kultui 
nio renginio dalis buvo VIl-oji JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šventė. Muziko* 
šventės programoje svarbią vietą užėmė 

. Ponchielli operos "I Lituam" Lietuviai 
pastatymas. Buvo surengti du spehaklia 
kuriais Čikagos lietuvių opera atšventė 
ir savo veiklos 35-met|. Operą H Litua- 
ni" sukūrė italų kompozitorius Amilca 
re Ponchielli, gyvenęs 1834-1886 me
tais. Operos libretas parašytas paga
Adomo Mickevičiaus kūrinį "Konradas 
Valenrodas". Pirmą kartą ši opera buvo 
pastatyta Milane 1874 metais. Prieš 
okupaciją buvo ruošiamasi Ponchielli 
operą statyti Lietuvoje, bet tie pianai 
liko neįgyvendinti. Čikagos lietuvių 
opera šį kūrinį pastatė du kartus; 1981 
ir 1983 metais
LENKŲ SPAUDA APIE LIETUVIUS 

LOMŽOJE
Apie lietuvių susitikimą su $v Tėvu. 

Jonu-Paulium II Lomžoje 1991 m. pu 
želio 5 d. gana daug rašė įvairių tautų 
spauda, informavo didžiosios žinu. ag'ei 
tūros, bet gal tiksliausiai to susitikimo-' 
nuotaikas bei aplinkybes perdavė lenkų, 
laikraštis "Gazeta Wyboreza' 1991 m.
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birželio 6 d. laidoje.
Lietuva, girdžiu tavo balsą, balsą 

tautos, gyvenančios prie Baltijos ir dias
poroje visuose kontinentuose. I tą bal
są atsakau iš čia, kai esu taip arti. Tikiu, 
kad susitikimas su lietuviais Lomžoje 
priartina dieną, kurioje popiežiaus pili
grimo kelionės maršrute bus ir Lietu
va" Šv. Tėvas Jonas-Paulius II pareiškė, 
kad Lietuvos episkopato pirmininkas 
Kauno arkivyskupas kardinolas Vincen
tas Sladkevičius pakvietė popiežių sekan
čiais metais atvykti j Vilnių.

Be sergančio Vilniaus arkivyskupo 
Julijono Steponavičiaus j Lomžą atvyko 
visi Lietuvos vyskupai, kurių tarpe buvo 
ir "Kronikos" leidėjas vyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Ten buvo ir prelatas Alfon
sas Svarinskas, Punsko lietuvių bendruo
menė, vadovaujama klebono Igno Dzer- 
meikos.

Komentuodami įvykius Lietuvoje, mal
dininkai sakė: "Sovietai tyčia taip pada
rė (apsupo parlamentą tankais), kad mū
sų prezidentas negalėtų atvykti į Lenkiją" čiausiai

Kard. V. Sladkevičius išreiškė viltį,kad 
artimiausiu laiku bus užmegzti diploma
tiniai santykiai tarp Vatikano ir Lietuvos. 
Jonas-Paulius II pravedė maldą lietuvių 
kalba ir dalį pamokslo pasakė lietuviškai. 
"Prieš atvykdamas į Lietuvą, išmoksiu 
lietuviškai" — pasakė Šv. Tėvas.

Jonas-Paulius II pavadino Lietuvą 
šventųjų, kankinių ir didvyrių tėvyne.Jis 
priminė Šv. Kazimierą, "kurį kartu su 
broliais lietuviais, kaip savo globėją, šlo
vina ir lenkai, kuris praskai, kuris praskai
drina abiejų kaimyninių tautų bendrą is
torinę praeitį ir meta vilties spindulį į har- 
monišką, vaisingą abiejų tautų sugyveni
mą visose srityse, visada gerbiant pripa- 
žijrtas tarptautinių principų gaires. Tai 
patarnaus šioje Europos dalyje pastoviai 
taikai".

Po pamaldų Jonas Paulius II apėjo 
Lomžos katedrą, kantriai laimindamas 
lietuvius, šventindamas jų medalikėlius 
ir "pavargusias" maldaknyges. Lipdamas 
i automobilį, atsisveikindamas tarė lietu
viškai: Garbė Jėzui Kristui".

Buvusi Lietuvos premjerė Kazimiera 
Prunskienė, kurią Jonas Paulius II priė

Sladkevičiumi, verkė iš susijaudinimo 
"Padėkojau Šv. Tėvui už atminimą ir 
meilę Lietuvai, pasakiau, kad jo laukia
me, o jis atsakė: 'sulauksite'. Popiežius 
mus guodė ir išreiškė viltį, kad Lietuva 
taikiu keliu pasieks nepriklausomybę".

Kun. prelatas Alfonsas Svarinskas 
pasakė: "Dabar, kai Lietuvoje stovi so
vietų tankai, susitikimas su popiežiumi 
mums yra didelė paguoda".

Naujos vyskupijos
Viešėdamas Lenkijoje, Šv. Tėvas pada 

rė svarbius administracinius pakeitimus 
— įsteigė Baltstogės ir DrohiČyno vysku
pijas. Naujai Baltstogės vyskupijai pri
klauso ta Vilniaus arkivyskupijos dalis, 
ktiri dabar yra Lenkijos respublikos teri
torijoje, o Drahičynai priklauso Lenkijo
je esančios Punsko vyskupijos žemės. 
Vilniaus arkivyskupui yra suteiktas ordi
naro titulas. Dabar Baltstogėje gyvenan
tieji lenkai vyskupai nebegalės vadintis 
Vilniaus vyskupais, o ten esanti kunigų 
seminarija — Vilniaus seminarija. Grei-

Baltstogės vyskupui Edward
Kisiel vietoj "Administratore Apostoli- 
co" bus duotas ordinaro titulas. Kard. 
Sladkevičius, kalbėdamas apie Lietuvos 
— Vatikano konkordatą, turėjo tam pa
grindo. J. B.

ITALIJOJE
GARBĖS DAKTARO LAIPSNIS

Emilijos-Romanijos regiono, Siaurės 
Italijoje, viceprezidentas Giannantooio 
Mingozzi per spaudos konferenciją Bo
lonijoje pranešė, kad Bolonijos univer
sitetas nutarė suteikti Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui garbės daktaro laipsnį, 
pasakė, kad Vytautas Landsbergis gal
būt atvyks j Boloniją priimti garbės dok
toratą. Emilijos-Romanijos regiono de
legacija šiomis dienomis su oficialiu vi- • 
zitu lankėsi Lietuvoje, susitiko su Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku, kitais 
Lietuvos valdžios atstovais, su jais svars
tė galimybes išplėsti Emilijos-Romani
jos regiono ekonominius ir kultūrinius 
ryšius su Lietuva. Delegacija betarpiš
kai susipažino su Lietuvos padėtimi, įsi
pareigojo informuoti Emilijos-Romani
jos ir, apskritai, Italijos visuomenę apie

ką nepriklausomybę u apie sovietų pa
stangas sutrukdyti nepriklausomybės 
atkūrimą. Visi delegacijos nariai vienin
gai pripažino lietuvių tautos teisę atkur
ti nepriklausomą valstybę po 45 metus 
užsitęsusios svetimos okupacijos, įtiki 
no visas politines partijas, kurių atsto 
vai sudaro Emilijos-Romanijos regione*  
tarybą, visokeriopai paremti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo bylą.

ITALIJOS SPAUDOJE
Italijos kairiųjų demokratinės parti

jos buvusių komunistų, dienraštis "Uni
tą" išleistame kas savaitiniame priede 
šiuolaikinės istorijos klausimais pasky
rė Pabaltijo kraštams '23-jų puslapių 
brošiūrą apie Pabaltijį, parengtą Poten- 
cos universiteto dėstytojo Pietro Dim. 
Autorius gražiai ir įžvalgiai pristato 
dienraščio skaitytojams Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos istoriją nuo senovės tai
kų iki šių dienų, pabrėžia šiai istorijai 
bendrą bruožą - estų, latvių ir lietuvių 
prisirišimą prie laisvės, pastangas išsau
goti savo tautinę tapatybę, gyventi ne
priklausomu gyvenimu. Sis pabaltiečiams 
bendras istorinis, taip pat kultūrinis p»- ; 
veidas, rašo Pietro Dini, ir dabar jungia . 
Pabaltijo tautas, jas vienija siekime at ’ 
kurti nepriklausomybę. Suglaustai bet' i 
labai vaizdžiai Pietro Dini trumpuose 
straipsniuose apžvelgia bemaž viską, 
kas gali padėti skaitytojui susidaryti 
aiškesnį vaizdą apie Pabaltijo kraštus in 
tautas: apie istoriją ir kultūrą, atgimimp 
laikotarpį ir nepriklausomos valstybės 
gyvenimo dvidešimtmetįi Nušviečiamos 
nepriklausomybės praradimo aplinkybės 
nelemto nacių ir sovietų suokalbio pa
sekmėje, po okupacijos daugiau negu 
dešimtmetį vykusį vadinamą "miškų 
brolių" ginkluotą rezistenciją, kuriai 
Vakarai neparodė nė mažiausio dėme
sio. Paskutiniuose straipsniuose apžvel
giami jau dabartiniai laikai: persitvarky
mo sąjūdžių įsikūrimas 1988 m., poltti*  
nis, visuomeninis, kultūrinis, religinis 
atgimimas, kuriam būdingas bendras 
vardiklis — atsiskyrimas nuo Sovietų 
Sąjungos. Šį siekimą Lietuva patvirtino 
1990 metų kovo 11 -osios aktu

• Auka bei talka lietuviškajai
mė audiencijoje kartu su. kardinolu V. lietuvių tautos siekimus atstatyti visiš- spaudai - parama savajai tautai

If Al DĖV LIETUVIŠKAI! A ALPĘ A curso lituano
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Antanina GARMUTĖ

E S A L O N A i 

Savo broliams ir seserims 
Sibiro tremtyje skiria

Autorė
' Vaikai la blausiai privilegiou ta 

klasė mūsų visuomenėje'’
V. L Leninas

- 14 -
SIBIRAS PRAEITYJE. SIBIRAS ŠIRDYJE

Praėjus 27 metams. 1968-iais, mūs; kai
mynas Bronius Barkauskas, dirbęs Tiksic ir 
Jakutsko statybose, su reikalais lankėsi Vilniu
je Jis užėjo į LTSR Ministrų Tarybos atitinka
ma skyrių ir pasiteiravo:

Norėčiau žinoti, už ką su šeima buvau iš
tremtas?

Atsakymo nebuvo. Tremtinys turėjo j.wio- 
ro jausmą, ir paklausė dar konkrečiau:

Išvežt išvežėt. Bet kada gi parvešit? Ne
sulaukiame.

Sulaukė tremtinys Jakutske laiško po mė
nesio “Jūsų prašymas išspręstas teigiamai’ 
Tačiau dauguma mūsų, Arktikos tremtinių, 
neturėjo galimybės apsilankyti Vilniuje. Siun
tė jie prašymus toli gražu ne visi gavo teigia
mus atsakymus. Šiuos atstumtuosius nebijojo 
priglausti kaimynė Latvija. O iš čia į gimtąją 
Lietuvą grįžti jau buvo lengviau.

Mūsų šeima tėvai ir aš su broliu, grįžome 
L Lietuvą 1958 metais, praėjus nuo išvežimo 
17-ai metų. Is'lipau Kaimo stotyje, stebino vis
kas. o labiausiai medžiai, kurie netgi žydėjo. 
Žemė sukosi iš laimės. Bet... išėję iš stoties, pa 
matėme svirduliuojantį vyriškį. Kaip basliu 
per galvą tvojo. Nejaugi mano išsvajotoj Tėvy
nėj. šventumo aureole apgaubtoj protėvių že
mėj vra grituoklių? Nepajėgiau šito suprasi i

Apvylė ir erškėčiuoti keliai į aukštąjį moks
lą. Pavyko įstoti į KPI vakarinį fakultetą tik 
profesoriaus Barkausko dėka: turėjau laimę 
gimti profesoriaus gimtinėje Gižuose.

O toliau... Ir kam iš mūsų neteko pereiti 
visų raupsuotųjų pragaro ratų čia, Lietuvoje? 
Paženklintiems Sibiro ženklu. Kaune niekas 
neregistravo, keičiau gyvenamas vietas rajone, 
važinėjau į darbą ir studijas, mokėjau baudas 
už pasų režimo pažeidimus...

Dalia tvirta. Dalia apsigynė disertaciją. Do
centė.

Sibiras praeityje. Bet Sibiras ir širdyje. Vis
kas įrašyta deimantiniuose mūsų atminties la
puose. Kokia medžiaga kraštotyrai.

Mes, “sibiriečiai”, suprantame vilias kitą 
iš pusės žodžio Šiandien, atrodo, supranta 
mus ir kiti

■I«lįįk ft».*.......J.*».. .,■„■■■■ „HM Į------ —
• Spaedat parama būtina: be lietu- 

spaudos nebus ne Tėvynės
J*isW
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r ' .o pamiršti, nes mūsų at- 
; \Ūs ’so u. sų tautai. Mes negalime 
t. .j t‘vr i. Atleisti — reikštų nužmoginti 

save iki to lygio kariam tu buvai nušmogintas.

Mums nereikalinga neapykanta ir keršius, 
-jie mūsų budelių ginklai. Nes mes norime, 
tikėti pasaulį be budelių ir gyvenimą be prie- 
vaitos.

Gyvenimas mus, buvusius tremtinius, ir sta- 
haiečius sukeičia vietomis. Šiandien ne mes, 
o jie yra socialistinės visuomenės bdastas. 
Džiaugiamės, kad baigėsi žiaurūs mūsų tautos 
kataklizmai. Su ializmas atgauna teises ir pra 
rastąjį prestižą. Vyksta antra didžioji revoliu
cija- Persitvarkymas. Staliniečiams ji trage
dija, didesnė negu mums šimto vagonų ešėkb- 
nai: jie lieka visam laikui moraliai pasmerkti. 
Jie persitvarkymo priešai, o mes nuošir
dūs jo draugai.

TAČIAU:

Ieško darni karinių nusikaltėlių užsieniuose, 
pirmiausiai apsidairysime ir suskaičiuosime 
juos ČIA. Tuos, kurie, nelabai gražias akis tu
rėdami, sėdasi prie mūsų šventinių stalų. Ko 
laukiate, žmonės, kai reikia parodyti įjuos 
pirštu. Ar ne jie patys pasirinko savu viduram
žių Gėdos Stulpą?

Verta įkurti Muziejų.

Liko žmonėms Osvencimas ir Lidicė. Stud- 
hofas ir IX fortas. Afrikos vergų muziejai. Te
būna įamžintas ir Sibiras.

... O mūsų tarpe vaikšto “sibiriečiai”. Nela- 
bpi kalbūs. Mėgstantys prasmingą tylą. Nepasi
žymi jie stipria sveikata. Daugelio jau nebėra. 
Palyd*ir mano brolienę tą pačią Sibiro 
dainininkę irytę. Iš TEN parsivežtas jos vai
kų pulke’ ciavo motinai kojas, o į mažą 
Gudiškių kaimelį Prienų rajone skreperiai valė 
sniegą nuo kelio: pro nesančius vartus važiavo 
ir važiavo buvę Sibiro žmonės iš visos Lietuvos. 
Atrodė nesutilps. Sutilpo. Ant smėlėtų kalvų. 
Po mėlynu dangum. Neužpučiami vėjų.

Kai lankydama tėvų kapus, vaikštau Išlau
žo ramybės sodo alėjomis, atpažįstu kas kelin
tą kapą: sibirietis. Varkalai, Skučai, Vilkas, 
Jančiauskas, Grybauskas, Zelenkai, Aglinskai,, 
Šalčiuvienė... Išsipildė varguolių artojų (ne vi
sų) didžioji svajonė: atgulė poilsio gimtojoje 
žemėje.

Po rymančiu lietuvišku mediniu Rūpintojė- 
liuskaitau ir skaitau užrašą: “LIETUVA - 
BRANGI TĖVYNĖ MUSŲ”. Ir žirniu, kad 
šie nepažįstami broliai ir sesės — Sibiro tremti
niai — netgi mirę myli savo Tėvynę.

Tėve mūsų - gimtasis krašte.

Tebūnie šventas Tavo vardas - LIETUVA.

Auto-rad.c 02 faixai com TV SOUND
AM/ PM estéreo/TV4/TV5/TV6 

Seletor iocal/disrante para melhor 
recepção de estações

NEPASIDUODANTIS 90-METIS
Musų garbusis konsulas, p. Povilas 

Gaučys — tikrai nuostabaus darbštumo 
pavyzdys.

Ir siųsdamas 247 puslapių veikalą 
NAUJIEJI VĖJAI — jo sudarytą šiuolai 
kinės prancūzų poezijos antologiją,  ̂kun 
Gavėnui rašo:

"Ačiū už nuotaikingą laišką. Tikrai 
dabar Popiežius gali aplankyti Lietuvą, 
nes Gorbačiovas įvykdė savo pažadus 
išleido religinės laisvės įstatymą... Taip, 
kad visai galima, kad Jus vėl susitiksit si 
Popiežium, bet... ne Romoje, o Lietuvo 
je.

Siunčiu Jums ką tik išėjusią iš spau
dos prancūzų poezijos antologiją. Joje 
rasite gražių religinėm temom eilėraščių 
Ir priduria: "Spaustuvėje renkami manę 
atminimai ir portugalų poezijos antolo
gija. Tai bus mano paskutiniai darbai be
laukiant 90 metų amžiaus sukakties". 
Taigi, jau prie 90 metų slenksčio (gimė 
1901 .XI. 18), o dar renka, verčia ir spau 
dina įvairių tautų rašytojų (ypač poetų) 
rinkinius - antologijas. Dar daug kas, 
manau, prisimins, kai São Paule buvo 
pristatyta jo LIANŲ LIEPSNA - FO
GO DAS LIANAS, Naujosios brazilų 
poezijos antologija.

"Viskas dar butų gerai, - rašo, - jei 
man negrėstų visiškas apakimas. Mano 
akys vis labiau silpnėja. Ir gali atsitikti, 
kad metų gale aš nieko nematysiu. Tai
gi, beartėjanti90 metų sukaktis man ga
li būti tamsi".

Tikimės, kad NAUJIEJI VĖJAI, kur 
surinkti 24 prancūzų poetai, bus dera
mai pristatyti giliai nusimanančio kriti- 
ko-rašytojo.

Kas nori asmeniai parašyti mielam bu 
vusiam konsului, prieš jam visiškai pra
randant akių šviesą, štai adresas:

Mr. P. Gaučys
1815 Jefferson Str.
MADISON, Wl 53711
E. U. A.

DĖMESIO!
PARTICIPE DO GRUPO DE

DANÇAS FOLCLÓRICO
"NEMUNAS"

SE TIVER MAIS DE 17 ANOS, 
t IGUE PARA SILVIA FONES14-77S8

PAUVANAS
PNEUS - RODAS BANCOS 
TOCA-FITAS - ACESSÓRIOS 

lacilitamos o pagamento
AV. GOIÁS, 3324 - Tei. 441-4766 į 
SÃO CAETANO DO SUL - SP.
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MIHOS KNYGOS
ANTANINOS GARMUTĖS 

"ĄŽUOLŲ RANDAI"
"Tėviškės Žiburiai" Kanadoje išleido 

vertingą knygą, suredaguotą kun. dr. 
Gaidos. Šioje knygoje autorė ir dar šeši 
pasakoja savus išgyvenimus: ištrėmimą, 
kančias Sibire, vargus sugrįžus j Lietu- 
vą, kur jiems buvo sunku rasti vietą gy
venti ir nebeįmanoma savo srityje dirb
ti. Antanina Garmutė, Kauno gatvėje 
sugauta paauglė, praėjo ilgą baimių ir 
vargų kelią, dažnai neužjausta nei savų
jų — lietuvių. Bet jos pasakojime, pava
dintame "Ešelonai", nėra pagiežos ar 
kerštingumo. Gero stiliaus ir krikščio- 
niŠkoą atlaidžios dvasios pasakotoja. 
Neseniai teko išeivijos periodikoje skai
tyti ir jos eilėraščių.

Tarp kitų pasakotojų knygoje yra 
mokytoja Anelė Berčiūnaitė-Jodei ienė 
ir jos vyras, ištremtas su kūdikiu — Ni- 
jolyte, kuri vos išliko gyva. Grįžusiems 
į Lietuvą Jodeliams nebeleido mokyto
jauti. Kitas pasakotojas - medikas Jo
nas Paukštys. Anot jo, kaip operuo
jant žmogų liekančios gilios žymės — 
randai, taip ir žmonių sielose kančios 
bei skriaudos paliekančios neišdildomus 
randus. Iš čia ir knygos pavadinimas.

Pasakoja sesutės ir motina, išvežtos 
nuo Žuvinto ežero, gražios, skaisčios, 
lyg tos Žuvinto gulbės, o grįžusios — 
išsekusios, Sibiro darbų iškankintos, 
nors sielose vis dar skaidrios, lyg tos 
gulbės... Pasakoja kiti — žemaičiai ir 
aukštaičiai, kurių gyvenimai buvo su
niokoti žiaurių išvežimų j žiaurią kator
gą įvairiose Sibiro vietose.

Visus tuos pasakojimus surenka ir 
užrašo pati tremtinė, pati iškentėjusi, 
Antanina Garmutė "Ąžuolų randai". 
Tai dokumentuota mūsų brolių ir sesių 
kančių knyga, jų likimų epopėja, gauna
ma "Tėviškės Žiburių" redakcijoje To
ronte, Kanadoje, ir kitur pas knygų pla
tintojus.

Ne tik verta, bet visiems išeivijoje bū
tina šią knygą paskaityti.

MOKSLAS IR LIETUVA'

Naujas trimėnesinis žurnalas, pradėtas 
teisti Lietuvoje lietuviu ir anglu Laibo- 
mis

"TŽ" redakciją pasiekė mokslinė siun
ta iš Vilniaus - du egzemplioriai naujo 
žurnalo "Mokslas ir Lietuva , Science, 
Arts a Lithuania" 1991 m. 2 nr. Tai nau
ja pastanga išeiti į platųjį Vakarų pasau
lį, kuriame gyvena išsisklaidžiusi mūsų 
išeivija ir kuriame plačiausiai vartojama 
anglų kalba.

Redakcijos žodyje rašoma: "Šio žur-

nalo tikslas yra padėti sujungti tas pa
stangas, ypač intelektualų, pasaulio lie
tuvių mokslininkų, nutiesti tiltus tarp 
jų ir Lietuvos, tarp lietuvių tautos ir kitų 
demokratinių pasaulio tautų mokslinin
kų, padėti geriau pažinti vieni kitus, išsi
aiškinti, kiek gali praturtinti intelektuali 
nj pasaulio lobyną Lietuva ir kiek pasau
lis — Lietuvos".

Užmojis didelis, vertas atidaus išeivi
jos dėmesio, bet pirmieji žurnalo leidėjų 
žingsniai dar gana kuklūs. Kaip matyti iš 
pateiktos informacijos, išspausdinta po 
vieną tūkstantį minėto žurnalo, tačiau 
jo keliai Vakarų pasaulin dar gana sun
kūs. Tai pripažįsta ir pati žurnalo redak- 
cija*jvadiniame zpdyje: "Gaila, kad kol 
kas mūsų ryšiai $u tais tautiečiais (t.y. 
išeivijos mokslo žmonėmis, "TŽ") yra 
menki, nedaugelis jų atsiliepė į kvietimą 
prisidėti prie žurnalo leidimo. Galbūt 
iki daugelio ir neatėjo žinia apie šį žurna
lą, jo tikslus. Susižinojimą trukdo ne tik 
jūros ir vandenynai, bet labiausiai spyg
liuotų vielų užtvaros, saugomos iki dan
tų ginkluotų sovietinių kareivių. Tačiau 
tikimės, kad mus skiriančios užtvaros 
bus išgriautos, mus pripažins pasaulis. 
Ir tai įvyks tuo greičiau, kuo labiau mes 
susitelksime "vardan tos Lietuvos"... Ti
kimės, kad vienas iš tokių telkimosi žb 
dinių bus ir šis žurnalas".

Šio užmojo įgyvendinimui gali daug 
padėti mūsų išeivija, ypač angliškai kal
bančiuose kraštuose. Ją betgi reikia pa
siekti. Tai įmanoma per akademinius 
sambūrius; profesines draugijas (inžinie
rių, gydytojų, kunigų), per suinteresuo
tus asmenis. Kai jie gaus j rankas bent 
vieną žurnalo numerį, — susidomės ir 
užsisakys — jeigu ne visi, tai bent sąmo 
ningoji jos dalis.

O susidomėti yra kuo. Žurnalo turi
nyje yra per 20 .straipsnių, gvildenan
čių lituanistine tematiką akademiniame 
'lygyje ir panaudojančių naujausius duo
menis. Štai pvz. straipsnis apie antropo
logines mūsų šaknis, žilą praeitį, dabar- 
ties.mokslinius laimėjimus Lietuvoje, 
lietuvių kalbą, kultūrą, politiką ir ttt. 
Tai moksliniai straipsniai, kurių duome
nimis galima drąsiai naudotis akademi
niuose sluoksniuose. Jie yra prieinami 
ir tiems, kurie lietuvių kalbos nemoka. , 
Žurnalas pateikia lituanistiką anglų kalba.

Kad straipsniai nebūtų per daug "sau
si", žurnalėfapstu atitinkamų iiiustr. :i- 
jų — Lietuvos v^fždų; asmenų nuotrau
kų, statistikų. k$ai kurios nuotraukos 
yra spalvotos.

Imponuojantis ir žurnalo formatas -- 
truputį didesnis už knyginį, tekstai spaus
dinami trimis ir dviem skiltimis. Tik ang
liškoje laidoje kai kurie straipsniai per 
daug suspausti, sugrūsti - labai apsunki
na skaitymą. To reikėtų vengti ir moder
ninti teksto išdėstymą.

Žurnalo pavadinimas "Mokslas ir Lie
tuva" tiksliai, sklandžiai ir trumpai iš
reiškia jo paskirti bei apimtj. Mokslo są
voka apima visus mokslus — humanitari
nius, tiksliuosius ir techninius. Anglų 
kalba daro skirtumą tarp humanitarinių 
ir tiksliųjų mokslų. Dėl to angliškasis 
žurnalo pavadinimas išėjo ilgesnis »r ne 
toks sklandus -- "Science, Arts a. Lithu
ania". Tokį skirtumą liudija ir Lietuvių 
katalikų mokslo akademija angliškame 
savo pavadinime.

Vyriausias "Mokslo ir Lietuvos” re
daktorius — akademikas Algimantas Lie
kis, meninė redaktorė — Vida Kuraitė, 
lietuviško teksto stilistas ir redaktorius 
Juozas Misevičius. Leidėjas — akcinė 
bendrovė "Lituanus", kurios generalinis 
direktorius yra Edmundas JuŠkys. Be 
to, sudaryta ir patariamoji taryba, ku
rion įeina beveik vien profesoriai iš Lie
tuvos ir JAV institucijų. Nematyti né 
vieno atstovo ar atstovės iŠ Britanijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Kanados, Aus
tralijos, P. Amerikos, nors tenai taip 
pat yra lietuvių akademikų.

Redakcijos adresas: Lithuania, 
232600 Vilnius, Gedimino pr. 3, kamb. 
21. Metinė prenumerata 36 JAV dol. 
(oro paštu). Prenumeratos pinigus sius
ti: Standard Fede-ral Bank, 4192 So. An
chor Ave., Chicago, IL 60632-1890, 
USA. Lituanus account nr. 1101252347, 
Informaciją apie įmokėjimą ir nurody
mą kokiu adresu siųsti žurnalą pranešti 
šiuo adresu: Lithuania, 232600 Vilnius, 
Gedimino pr. 3, k, 21. Pr. G.

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

tavos jpramogjaas muzikos abatas naąįš r 
toj jo gražiausiu interpreta^

“MŪSŲ LIETUVA*
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Mieli Broliai, Sesės

Šiemet sueina 25 metai nuo Šiluvos 
Marijos koplyčios dedikacijos Amo^ik* 
tautinėje šventovėje Washir.gtone. Šią 
šventovę kasmet aplanko šimtai tūks
tančių maldininkų ir turistų.

Šią sukaktį švęsime š.m. spalio 12-13 
dienomis su religinėm iškilmėm ir kul
tūrine programa. Simpoziume, kuriam 
vadovaus prof. dr. S. S. Sužiedėlis, prisi
minsime Lietuvos dvidešimtojo amžiaus 
kankinius."Dainavos" ansamblio, vado
vaujamo Dariaus Pol įkaičio, ir garsiojo 
Lietuvos pianisto Petro Stravinsko kon
certe turėsime progos atsigaivinti dvasi
niai. Iškilmingomis mišiomis, kurias 
konceiebruos Washingtono kardinolas 
James Hickey, Šv. Sosto pronuncijus 
Amerikai arkivysk. Agostino Cociavil- 
lan su lietuviais vyskupais ir kunigais, 
išreikšime padėką Dievui už Jo globę 
mūsų tautai, iškilmingo pasiaukojimo 
atnaujinimu prašysime, kad Marija ir to
liau globotų mūsų tautę, kaip ji globojo 
per šimtmečius nuo apsireiškimo Šiluvo
je 1608 metais iki mūsų dienų. Kartu 
su mumis, lietuviška išeivija, tę dieną 
melsis ir visa Lietuva. Kardinolas Vin
centas Sladkevičius rašo: "Čia Lietuvoje 
vienysimės su jumis dvasioje bendra 
malda ir pasiaukojimo atnaujinimu".

šv. Tėvas Jonas Paulius II laiške pa
saulio jaunimui teigia, kad šių dienų 
dramafiškiems pasikeitimams vadovau
ja Dievo Dvasia, o buvusio Amerikos 
vyskupų konferencijos pirmininko arkiv. 
John May jsitikinimu ši taiki revoliuci
ja yra dangaus atsakymas j mūsų ilga
metes maldas. Pilnos laisvės ir nepriklau
somybės bei dvasinio atsinaujinimo ryžt 
tingai siekianti mūsų tauta yra reikalin
ga visokeriopos pagalbos, bet ypač mal
dų — Dievo palaimos.

Todėl spalio 13 skelbiu 
maldos diena už Lietuvą 
ir maloniai prašau šia proga atnaujinti 
lietuvių tautos pasiaukojimą Nekaltajai 
Marijos Širdžiai.

Kuriems sąlygos leis, atvykime j 
Washingtoną. Gausiu dalyvavimu šiose 
iškilmėse biešai paliudisime savo tikėji
mą ir išreikšime krikščionišką solidaru
mą su Dievo ir mūsų pagalbos prašančia 
tauta. Tikiuos, kad jei politinės sąlygos 
ir sveikata leis, šventėje dalyvaus ir jai 
vadovaus Jo E m. Kardinolas V. Sladke 
vičius.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje 
vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 

.ZEL.INOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.,

TELEF^NUOTI l LIETUVĄ
Á ETIŠKAI

n? skambinti tiesiogi-
f .p is 1:. P ~io j Rio arba j Čikagą.

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

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

LIETUVOS MIESTU KODAI:

CONHEÇA

Naujoji Akmenė 00 7 01 295 4 namų
Alytus 235 numerį
Anykščiai 251
Birštanas 210
Biržai 220
Druskininkai 233
Elektrėnai 237
Gargždai 240
Ignalina 229
Jonava 219
Joniškis 296
Jurbarkas 248
Kaišiadorys 256
Kaunas 27
Kelmė 297
Kėdainiai 257
Klaipėda 261
Kretinga 258
Kupiškis 231
Lazdijai 268
Marijampolė 243
Mažeikiai 293
Molėtai 230
Nida 259
Paki -,a 291
Palanga 236
Panevėžy 254
Pasvalys 271
Plungė 218
Prienai 249
Radviliškis 292
Raseiniai 228
Rokiškis 278
Skuodas 216
Sniečius 256
Šakiai 247
Šalčininkai 250
Šiauliai 214
Šilalė 269
Šilutė 241
Širvintas 232 Vanda HAJDUK

ONOSSO JOVEM SANTO

O PRIMEIRO SANTO JOVEM 
DA ERA MODERNA 

1458-1484

LEIGO

PRESENTEIE OS AMIGOS C O M
ESTE LIVRO MARAVILHOSO

'MŪSŲ LIETUVA" - RUA JUVENTUS, 28

Švenčionys 9 9 217
Tauragė 99 246
Telšiai 9 9 294
Trakai 99 238
Ukmergė .99 211
Utena 19 239
Varėna 9 9 260
Vilkaviškis 9 9 242
Vilnius 99 22
Zarasai 270

Jei turite giminių šiuose miestuose 
prašykite jų namų arba darbo telefom 
numerį ir reikalui esant galėsite labai 
lengvai su jais pasikalbėti.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS...
LEIDYKLA "VYTURYS"
232600 Vilnius, Algirdo, 31 - Lietuv 

1991.07.16

Mielas p. P. Pūkš y,
nuoširdžiai dėkoju už gegužės 15 o 

"Musų Lietuvos" numeryje patalpintą 
musų išleistų knygų reklamą ir atsiųsti, 
mums laikraščio numeri. Jis ėjo iki mu 
sų lygiai mėnesi kaip ir šiais laikais 
sunkiai įveikiami yra tie dideli atstume 
skiriantys jus nuo Lietuvos.

įdomu buvo paskaityti Jūsų iaikrašt 
ir suvokti tą didžiuli musų ir Jūsų gyve 
nimo problemų skirtumą ir kartu džiaug
tis, kad jus savo žodžiais ir veikimais re
miate musų pastangas greičiau atgauti 
realią nepriklausomybę.

į musų knygų reklamos tekstą isibro 
vė klaida: nurodytas kur siųsti čekius 
adresas turėtų būti:

ne "Vyturys, Baden Wurtenrbergisci 
Bank AG...", o "Vokietija, Baden.. " , 
gal tiesiai "Deutschland, Baden.. "

Su nuoširdžia pagarba ir padėka

Generalinis direktorius

Juozas Vaitkus

UŽSIMOKĖJO UŽ 
Nijolė ŽALKAUSKAS 
Albinas SINKEVIČIUS 
Ana GALECKAS 
Pedro BARANAUSKAS

ML-VĄ
Cr. 5.000,00
Cr. 5.000,00
Cr. 4.000,00
Cr. 4.000,00
Cr. 5.000,00

LEIA A VIDA DE

SAO CASIMIRO
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SVČ MARIJA IR LIETUVA
Šiandien

Ne vienas asmuo yra parašęs knygą, 
ką jo gyvenime reiškė malda, mintimi, 
širdimi bendravimas su Švč. M. Marija.

Dabar iš Lietuvos jau ne kartą girdė
jome. skaitėme prisiminimą, kad Švč. 
Marijos garbei skirtais metais Lietuvoje 
gimė, susiformavo jau visame pasaulyje 
minimas Sąjūdis. Per trumpą laiką ko 
pasiekė Sąjūdis Lietuvoje, tai liks visada 
minima Lietuvos istorijoje.

esą, kad okupantas vartoja žiaurias 
priemones, tuos Lietuvos paskelbtus lai
mėjimus sunaikinti ir kartu mejuoja pa
sauliui, sakydamas, kad viskas bus spren
džiama taikiu būdu, tariantis lietuvių 
tautos atstovams su okupantu. Dabar 
sunku atspėti, ką išgyventi gali tekti mū
sų tautai Lietuvoje okupanto nelaisvėje, 
tačiau tauta tai pakels.

Vargiai gali tekti išgyventi sunkesnius 
laikus kaip Pirmojo pasaulinio karo vo
kiečių okupacijoje. Okupantas tik reika
lavo ir reikalavo vis sunkesnių duokiių- 
rekvizijų arkliais, grūdais, sviestu, kiau
šiniais, paukščiais ir kitais dalykais. Už 
visa tai Lietuvai nieko nedavė. Nebuvo 
ne tik žibalo lempai gyvenamam kamba
ryje, bet kur j laiką nebuvo net degtukų. 
Kaimo žmonės vartojo skiltuvą, titnagą, 
kempinę-pintj, dabartiniam ne vienam 
jaunuoliui nežinoma net kas tais vardais 

: vadinasi, užžiebti pušinę balaną kamba
riui apšviesti, užsikurti krosnį. Tada Lie
tuvai niekas ne tik nepadėjo, tik istoriš
kai žinojo Lietuvos vardą. Negalėjo pa
dėti saviesiems lietuviai gyveną Ameri
koje, Anglijoje, nes tos šalys buvo kare 
su Lietuvos okupantu. Kai karui pasi
baigus Lietuvos lietuviai pradėjo kalbė
ti apie savo nepriklausomos valstybės 
kūrimą, bemaž niekas netikėjo, kad lie
tuviai savo tėvynėje būtų tiek sąmonin
gi ir pajėgūs turėti valstybę. Tačiau po 
trumpo laiko kelerių metų Lietuva ste
bino pasaulj savo susitvarkymu, pajėgu
mu.

Ne taip yra dabar. Apie Lietuvą kas
dien kalba pasaulio spauda, radijas, daug 
valstybininkų ir kitokių reikšmingų as
menų nuolat primena okupantui nekliu
dyti Lietuai atsikurti, kaip laisvai, nepri
klausomai valstybei. Jeigu okupantas 
materialiai spaus Lietuvą, labai galime

77 TUMKUS & TUNCKUS
* • MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SÊM 
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da régíão.
SAO PAULO - AV.DO ORATORIO, 3.330 PARQUE SÃO LUCAS FONE: 27Tr322X 

I SANTO ANDRĖ R. ORATORIO, 4.906 JARDIM ANA MARIA FONE: 716-319ÍM41B-08 
SANTO ANDRÉ R. RK) GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZJNHA_FQNE>446-2063

MALDA / 
ŠILUVOS MARIJĄ

Švenčiausioji Marija, kuri Šilu
vos laukuose pasirodei piemenė
liams, kuri skausmo ašaromis lais
tei akmeny išlikusį altoriaus vietoje 
ir skundo balsu kalbėjai: “Čia kitados 
buvo garbinamas mano Sūnus, o da
bar ariama ir sėjama "' Duok, kad 
Tavo ašarų sugraudinti, mes, kaip ki
tados mūsų protėviai, keltame Tavo 
Sūnaus garbę apleistoje mūsų šir
džių din oje, atstatytume griū
vančias mūsų šeimų šventoves, per
maldautume Viešpatį už visos mūsų 
tautos apsileidimus ir nuodėmes.

O Dievo Motina, mes trokštama 
iškelti iš užmaršties griuvėsių Tavo 
apsireiškimo garbę, dar labiau gar
binti Tave, mūsų žemės Globėja ir 
Tau padedant išmelsti mūsų kraštui 
gyvų tikėjimo dvasią. Per Kristų 
mūsų Viešpatį, {men 
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likeris, kad Lietuvai paces ne viena lais
va valstybė. Lietuviai už Lietuvos gali 
ir gal nebus sukliudyti padėti Lietuvai 
daugiau, negu pirmojo pasaulinio karo 
metu ar tuoj po karo.

Ne tik mes lietuviai iš Lietuvos ragi
na mės padėti Lietuvai dar ir malda. Gau
namuose ląjškuose iš Lietuvos bemaž 
kiekviename yra prašoma ir maldų už 
Lietuvą. Galima manyti, kad Lietuvos 
žmonės meldžiasi už Lietuvą daugiau 
negu mes. Mūsų tautos ir praeitis ir da
bartis pasako, kiek tai padėjo taitai. Ir 
mums dera tikėti, kad malda už tautą 
yra vertingesnė negu šimto, kito dole 
rių dovanėlė saviesiems.

Taip, reikia remti Lietuvą ir ten lie
tuvius medžiagine pagalba. Tačiau visa
da reikia atsiminti, kiek praeityje ir mu
sų dienose padėjo mūsų tautai pamal
dumas j Švč. Mariją. Ir šių metų Marijos 
garbinimo mėnuo tebūna visų mūsų 
malda, skiriama prašant Marijos piagal 
bos Lietuvai dabar.

Vysk. Vincentas Brizgys

LAIŠKAI K LIETUVOS..

Laba diena, gerbiamieji
Esu Dalia Teišerskytė, — žurnalistė, 

literatė, naujai leidžiamo žurnalo mote- įį 
rims "Gabija" redaktorė. "Atgimimas" fe 
paskelbė visų užsienyje esančių lietuvių 
centrų adresus, tad ir naudojuos proga 
užmegsti ryšius.

Noriu prašyti Jus, kad, esant norui ir į 
galimybėms, duotumėte mūsų adresą 
kokiam nors mielam žmogui (lietuviui), ? 
kuri galėtų mums kartas nuo karto para- \ 
syti straipsneli apie lietuvių gyvenimą 
Jūsų šalyje, apie pati kraštą, jo papro
čius, madas, maisto receptus ir pan. Mū
sų žurnalas yra nepolitinis — mes stengia
mės, kad jis būtų paprastas, švelnus, drau
giškas. Mūsų moterims, išvargusioms nuo 
buitinių ir politinių problemų, dabar itin 
reikalingas nors menkas atokvėpis. Beje, 
turime ir publicistinį madų teatrą, kuria
me, važinėdami po Lietuvą, kalbame 
apie šiuolaikinės Lietuvos paskirų, vaikų 
auklėjimą, ekologines problemas, demons
truojame drabužius, šukuosenas bei kos
metikos stebuklus.

Žodžiu, jei kartais susidomėtumėte 
mūsų "Gabija" bei teatru ir parašytumė
te, mielai atsiųsčiau Jums keletą mūsų 
žurnalų ir teatro videojuostą arba nuo
traukų — gal Jūs panaudotumėte savo 
centro reikalams.

Likite sveiki.
Su pagarba

D Teišerskyte |

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML p r e n u m eretą?
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"TAIP SUNKU, O DIEVULI..." 
a.a. poetą Klemensą Jurą prisimenant.

Šiomis dienomis sueina lygiai 3 mė
nesiai, kai šios žemės kelionę staiga už
baigė "Mūsų Lietuvos" skaitytojams 
gerai pažįstamas poetas — rašytojas 
KLEMENSAS JŪRA (JŪRAITIS), su 
laukęs 79 metų amžiaus.

Nors rašytoja p. H. Mošinskienė 
"ML", jau pabėrė pluoštą prisiminimų 
apie velionį, bet tebūnie leista ir man 
paminėti artimą bičiulį, kuris, neatsis
veikinęs, iškeliavo negrįžtamai... Jo jau 
nebėra su mumis, bet jo kūryba, jo žo
džiai liks gyvi ant visados.

Velionis buvo suvalkietis. Buvo ga
bus. Mėgo literatūrą. Spausdintu žo
džiu pradėjo reikštis nuo 1930 m. Ne
priklausomoj Lietuvoj buvo išleisti jau 
šie veikalai: "Kapai be kryžių" 1936 m., 
"Praeivio ašara" 1937, "Didysis Sielvar 
tas" 1938, "Senelis Šaltis" 1940 ir "Ma
žoji Snieguolė" 1943 m.

Antrasis pasaulinis karas atbloškė Ju
raičių šeimą j Braziliją — į Sanpaulį. 
Kurį laiką gyvenome toje pat gatvėje Vi
la Zelinoj. Nuo tada ir prasidėjo mūsų 
bičiulystė. Jie buvo trys: poetas Klemen
sas, jo žmona Regina ir mažas sūnelis 
Rimgaudas. Paskui čia jiems gimė dar ir 
dukrelė Živilė.

Vėliau ilgesnį laiką Juraičių šeima gy
veno Barra Funda rajone, kur vertėsi 
smulkiu bizniu, dirbdami visi — ir tėvai 
ir mokslo siekiantys vaikai. Nebuvo už
mirštas ir lituanistinis vaikų švietimas. 
Pagal išgales visi dalyvavo lietuvių kul
tūriniame judėjime, ir įvairiose šventėse 
bei minėjimuose poetas paskaitydavo 
savo kūrybos.

Bėgo metai. Vaikai, užbaigę mokslus, 
sukūrė savo šeimos židinius, o tėvai, 
jau pensininkai, persikėlė gyventi į pa
marį — į mažą Suarão miestelį, čia poe
tas jau galėjo laisviau atsidėti kūrybi
niam darbui.

Daug kartų aplankėme Suarone mie
lus bičiulius, likimo draugus. Mūsų pa
sikalbėjimai visuomet sukosi apie pa
vergtos Lietuvos kančią, ir jos ateitį, o 
taip pat apie lietuvių rūpesčius ir pro- 

_ blemas išeivijoje. Kartais poetas paskai-
, III - ■

CIRURGIA DENTISTA
CIRANÇAS E ADULTOS 

PREVENÇÃO E TRATAMENTOS 
ODONTOLOGICO

Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

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

CEP. 03M3 SÀO PAULO - SP

A. a. KLEMENSAS JŪRA, 
miręs Brazilijoje 1991 m. gegužės 
28 d. Poetas, rašytojas, žurnalistas

tydavo šį tą iš naujausios savo kūrybos, 
nes čia gyvenant jis paruošė spaudai dar 
kelias stambias knygas, k.a.. "Praeities
kalba", "Monsinjoras", "Diemedžio ša
kelė", "Kauburėliai", ir "Peržengsiu 
Rubikoną" ir, be abejo, dar yra Kūry
bos rankraščiuose.

Poetas — rašytojas Klemensas Jūra 
yra parašęs virš 20 įvairaus žapro veika
lų, kurių sąrašą galima rasti "Kauburė
lių" knygoje, kurią išleido "Mūsų Lie
tuva" 1982 m. Kūrybos gausumas liu
dija autoriaus nuostabų darbštumą.

Poetas labai giliai išgyveno prarettõs 
Tėvynės ilgesį, kuris jį lydėjo per visą 
kūrybą išeivijoj, ir gimtojo kaimo vaiz
dai nuolatos vaidenosi jo mintysė:
“Mintys lekia kur trupa giesmė Vyturėlio, 
Broliu dalgiai švytruoja šienapjūtės dienus 
Suklumpa ant akmens prie gimtines upeliui 
Rugio varpą trinu tarp delnu 'd v į

! "Diemedžio šakelė“, D psi k

Tačiau poetas niekad neprarado Vil
ties, kad ateis Lietuvai prisikėlimo die
na, bet pats jau nesitikėjo jos sulaukti:
Limingi lūs, kurie sulauksi r, 
Kai nu banguos, šviesi, laisva 
Lietuvišku rugeliu auksu.
Senoliu žemė Lietuva į : T'1

("Kauburėliai“, 14 pšl. f

Deja, likimo buvo lemta, kad poetas užbaigti su Sietuvom' (Goldemberg 
tegalėjo pasidžiaugti tikrai brėkštajčio gUer fim de 'lituanias')".
laisvės ryto spinduliais, nes gegužės
28 d. staiga sustojo plakusi jo pavargu- priklausomumo sinonimas... net ir to

LIVE RPOOL SCHOOL
INGLÉS

CONVERSAÇÃO IMEDIATA
JET COURSE - CURSO SUPER RÁPIDO

VITO SUKYS
DIRETOR

FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO PELA GETULIO VARGAS
INGLÊS PELA UNIVERSIDADE DE MICHIGAN

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

TEL. - 440-5026

si širdis, kur jáu seniai virpėjo skundas:
Taip sunku, o Dievuli, mirt saly svetimiausioj, 
Kada gimtąjį kraštų tik sapne aplankai...
Vis jautiesi išrautas, lyg ąžuolas, uosis:..
Ir žinai, kad prislėgs svetimieji kapai.

“Kauburėliai“, 148 psl.

Priimk, Viešpatie, neramią poeto 
Klemenso Juros sielą, nuplatos virpė

jusią prarastos Tėvynės ilgesiu ir suteik f 
jai amžiną ramybę savo prieglobsty.

"Mūšį Lietuvos" skaitytojų ir mano 
šeimos vardu reiškiu nuoširdžią užuojau
tą Velionies našlei poniai Reginai, sūnui 
mž. Rimgaudui (Londrinos U-to chemi
jos profesoriui), dukrai Živilei (lietuvių 
kalbos mokytojai Kanadoje), marčiai 
Emantei, žentui Jaunučiui, vaikaičiams 
ir v.s.ems artimiesiems.

Mg. Vinkšnaitienė

Lietuva taipMlnkshiuojama brazilų .'f 
spaudoj, kad dažnai kur tapo palygirtr 
mo objektu ir net... bendriniu dąiktą-’V 
vardžiu. "Ar Tartarija (Totorija? ’) hė- t 
bus kita Lietuva (Seria a Tartaria uiVia 
nova Lituania)?,."\ klausiasi..vienąs iš 
stambiausių Brazilijos dienraščių ("O 
Estado de $ão Paulo") 1991 .VI.30 die 
nos laidoje korespondentas iš Kazane, 
Tartarijos (Totorijos) sostinės, nagrinė
damas totorių tautinį sąjūdi.

Fizikas Jose Goldemberg, būvąs Sac? 
Paulo u-to profesorius bei švietimo auk- . 
Įėjimo ministeris', perėmęs Brazilijos 
Mokslo ir Technologijos-sekretarijato / 
šefo pareigas, pasiryžo pertvarkyti šios 
aukštos valdiškos institucijos sąstątą< /d' 
Joje dirba 620 pareigūnų; veikia įvairu 
organai, dirbantys technologijos, t.y.r^ 
mų Lnansavimo studijų ir kiti, "apimám 
tys didelius biurokratijos plotus, lei 
dž^^’ys didelius pinigus, dirbantys kiek
vienas sau ir savy nesusikalbantys"j-Tad 
nauias šefas pasiryžo: "Reikia bąigu su 
/įsom s’nom 'lietuvom' (A idéia ė aca 
Bar čom todas as 'lituanias'), bųtent sir 
^m nepriklausomom 'valstybėm' toj

,-çaèioj veikimo sistemoj". Ir laikraštis' ; 
duoda žinią titulu: "Goldembergas nori . FA'. • . , .

Taigi Lietuva - savarankiškumo, ne 

kioj Brazilijoj. (PG)
LIETUVOJ SIAUČIA MARAS

Skaitome spaudoje, kad Vilniuje âr 
Kaune yra maras, o taip pat ir giminės 
iš kitų miestų rašo apie marus. Mums 
yra ko susirūpinti tokia didele nelaime. 
Mes manėme, kad tokios ligos jau seniai 
buvo įveiktos, o dabar vėl atsiranda, Rei
kės gal kokių naujų vaistų ar antidotų 
išrasti. Lauksime, kaip bus toliau, ir 
kaip ši ne savą epidemija vystysis.
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Pr Gavėnas
PUČIA VĖJAS

NEŠA LAIVĄ...

Prabėgo metai nuo mano kelionių 
ir beveik nepasijutau. Dabar tik tenka 
priminti -- sau, o gal ir kitiems.

I. Pradedant JUVENTUS 
klubu

"Juventus", sako, yra didžiausias Pie-

Musų Garbės Narei

AfA
ALDONAI VALAVlClENEI

mirus
vyrą Joną, sūnus Antaną ir Rytnantą su šeimom, 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

tų Amerikos atletinis klubas (įsirašiusiu^
į Fatimą. Tačiau buvo reikalu narni?

Sąjunga Aliança

jų narių skaičiumi). Viduj, tarp medžių 
ir žaliumynų, neseniai įsitaisė ir koply
tėlė, kur sekmadieniais, 11 valandą, lai
komos Mišios. Kaimynai, toj pačioj gat
vėj gyvenantys, anuometinio rajoninio 
vyskupo, Dom Luciano, pavedimu, lie
tuviai saleziečiai religiniai aptarnauja 
juventiečius ir sekmadieniais koplyčion 
galinčius laisvai įeiti aplinkinius tikin
čiuosius.

ir jie faip greit neleido
Gegužės 27 nuvykom metinei švent 

kelionei į Aparecidą. Tikshs virš asme
ninių intencijų - platesni akiračiai.

— viešai padėkoti Dievo Motinai už 
Lietuvos atgautą nepriklausomybę

— padėkoti Brazilijos Vyskupų Kon
ferencijai už savo Liturginiam Kalendo

Bosco' pačios provincijos būstinė. 
Taigi, paimi taksi ir tuoj namie, nes 
"Casa dom Bosco" visi pažįsta.

1989-taisiais, pasitarus su taip pat kair’u^ paskelbtą Dieną Maldos už Li tuvą/ 
ypač žiauriai sužalotam josios pirminin“mynystėj gyvenančiu São Paulo Chariz

matinio Atsinaujinimo sąjūdžio vedėju, 
buvo numatyta galimybė Juventus klu
be suruošti to sąjūdžio narių suvažiavi
mą — maldos popietę. Klubo vadovybė 
užleido nemokamai didžiąją salę, galin
čią laisvai talpinti 5.000 asmenų. Per 
savo laikraštį ir kas šeštadienį transliuo
jamą savo programą charizmatinis sąjū
dis išjudino visam didmiesty pasklidu
sius charizmatininkus.

1990 m. sausio 13 dieną j didžiulį sa- 
lioną sugužėjo virš 4.000 charizmatikų. 
Giesmės, maldos, Šv. Rašto skaitymas 
ir aiškinimas, užtarimai, gydymai - tę
sėsi visą popietę. Vakare — Mišios, per

kui, Dom Luciano de Almeida
— su pilnu pasitikėjimu pavesti Dievo 

Motinos globai Lietuvą ir yos susidariu
sią jos valdžią

— ir, asmeniškai, Jai pavesti / patikė
ti numatytos kelionės planus.

Ir, štai, gegužės 29 - sėdu į TAP kom 
panijos lėktuvą.

O po 9 valandų — jau Europoj, Portu
galijoj.

III. Lisabona — Brazilijos 
šerdis

Nors Lisabonoj niekas manęs nelaukė,
kurias norėjo paminėti kun. Pr. Gavėno bet nebuvo ir ko rūpintis. Su kalba nėra 
keturiasdešimt metų kunigystės sukaktį. Pr°blemų (nors reikia didesnio jsitem- 
Laikėm Mišias astuoni kunigai, tarp ku- P*mo juos suprasti). Nei su apsistojimu.
rių, iš lietuvių, t. Ant. Saulaitis ir kun. 
P. Urbaitis.

Mišių gale — dovanos. Ir viešai prane
šė (man anksčiau net nežinant): Padre 
Francisco gavo orlaivio bilietą iš São 
Paulo į Fatimą — ir atgal.

II.Aparecida-Kelionės 
apžvalga

Išpirkusieji bilietą siūlė tuoj pat vykti

Juk Portugalijoj yra penkiolika salezie
čių namų — mokyklos, parapijos, klasi
kinės ir amatų mokyklos, parapijos, as- 
pirantatas, novicijatas, spaudos mokyk
la ir leidykla, visur saiezietiškos orato
rijos, o pačioi Lisabonoj "Casa Dom

ML-vos skaitytojas ANTANAS BARA 
N AUS KAS iš S. Bernardo, su draugais, 
leidžia balioną "į laisvę" su šūkiu LITU 
ANIA LIVRE. Nuotrauka daryta Petrė 
polyje, RJ.

P- 
F]

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 hs.

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

Tel:93-0111

ŽODYNAS
DICIONÁRIO 

PORTUGUÊS LITUANO 
LITUANO PORTUGUÊS 

MŪSŲ® LIETUVA
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MŪSŲ ŽINIOS
LAIŠKAS IŠ VATIKANO

Buvusieji šventkelionėj j Aparecidą 
gal dar atsimena, kad iš ten parašė laiš
kus Popiežiui, Vyt. Landsbergiui, Fern. 
Col lor, George Bushui ir B. Jelcinui.

Iš Varikano atėjo šiltas, malonus atsi
liepimas, kur Popiežiaus sekretorius di
plomatiškai dėkoja už prisiminimą malL 
doje ir u-žtikrina Šv. Tėvo palaiminimą 
Šv. Kazimiero bendruomenės nariams — 
lietuviams.

BRAZILIJOS PRIMAS ATSILIEPIA
Mirus Vilniaus arkivyskupui Julijonui 

Steponavičiui, Brazilijos Vyskupų Kon
ferencija buvo apie tai informuota ir vie
nam kitam vyskupui buvo nusiųstas 
straipsnis PRISIMENANT VYSKUPĄ 
KOVOTOJĄ. Brazilijos Primas, kardino
las Lucas, Salvadoe vyskupas, tuoj atsilie-
pé, pastebėdamas, kad informaciją per
duos per arkivyskupystės radiją — Radio 
Excelsior.

KUN. BENDORAITIS - VIENAKIS
Iš Guayaramerim, Bolivijos, sės. Ksa-’ 

vera praneša, kad kun. Bendoraitis buvo 
pas akių specialistus "Clinica Belga" 
Cochabamboj. Rezultatai: kairioji akis 
dar sveika, o dešinioji visai "pražuvus". 
Ten jam padarė ir kitus tyrimus. Jis turi 
širdies stenozę, kas jam iššaukia kosėji
mo priepuolius. Atrodo, kad pataikė > 
vaistus; ir dar daro "aquipunkturą". Tai
gi jaučiasi daug stipresnis. Ir "ligoninės 
statyba pamažu eina pirmyn. Gatavi 10 
kambarių, 2 operacinės salės ir gimdy
mo salė. Rengiama koplyčia, virtuvė, 
skalbykla ir sandėliai".

Dar informuoja, kad jinai ir kun. Ben
doraitis buvo Bolivijos valdžios konde- 
koruoti. Balandžio pirmą dieną gavo di
plomą ir medalį.

Džiaugiamės savo tautiečiais, taip 
dosniai pasišventusiais kitų, ypač dau
giau apleistų (ar apsileidusių necivilizuo
tų ipdėnų) labui. Ir jiems linkime, su> 
sveikata, gausios Viešpaties palaimos.

ESAMA IR MOKSLO VYRŲ
Retai čia, Brazilijoj, randamas rašy

tojas lietuvišku vardu ir pavarde. Ir 
ypač mokslo srity. O vistik yra.

Prieš kelias dienas ML-vos redakciją 
pasiekė 122 puslapių veikalas: Rober
tas Vaitekaitis, QUO VADIS SCIEN- 
TIA? ou Conhecimento contemporâ
neo em questão. — Ir nagrinėja, po 
įvairiais keistoko užvardinimo skyre
liais, mokslo santykius su pasauliu ir 
pasaulio bei mokslo su žmogumi. 
(Reikia, kad kas atidžiai perskaitytų 
ir veikalą kritiškai pristatytų).

Autorius, rašydamas laikraščio re
dakcijai lietuviškai, žada pasiųsti dau
giau egzempliorių, "su viltimi, kad ma
lonėsite išdalinta jas musų kolonijos 
inteligentų jei šiaip aukščiau prasilavi
nusių tautiečių tarpe".

MUSŲ MIRUSIEJI
JONAS VADEIŠA mirė rugpjūčio 

13 dieną São Cristovão ligoninėj, kur 
ir buvo pašarbotas. Kun. Prano Gavėno 
lydimas, buvo palaidotas Colina kapi
nėse S. Bernardo do Campo mieste.

Velionis buvo atvykęs Brazilijon 
1929 metais iš Ežerėnų, kur buvo gi
męs 1902 m. vasario 28 d.

Paliko žmoną Eleonorą Skarokadai- 
tę, dukrą Eugeniją su vyru Abilio Barto 
lazzi, Alicę su vyru Antoninho Dencio- 
ne, anūkus Ronaldą, Andreią ir Aleksan
drą, brolius Petrą, Jurgį ir seserį Uršulę.

7-tos dienos mišios buvo V. Zelinoj 
./rugpjūčio 19 d.

PAIEŠKOMA
Paieškoma RIMKŲ ŠEIMA. Lidija 

Riínkuté ištekėjusi už Mario Ljufti, 
turi dvi dukras: Leonora ir Julieta. 
Tėvai, jau mirę, buvo Antanas Rumkus 
ir Veronika. Gyveno Casa Verde ir Ta- 

Jtuape rajonuose Skambinti 887-64.23 
Jenny. f

(žymiai musų kolonijos veikėjai ir garbingai 
tautietei
AfA

ALDONAI VALAVICIENEI 
mirus 

visa Brazilijos Lietuvių Bendruomenė ir kolonija 
prarado veiklią narę o JONAS gerą žmoną, AN
TANAS ir KYMANTAS nuostabią motiną.

Visai gerbiamų Valavičių šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą ir keliame maldas j Aukščiausią
jį už a.a. Aldonos amžinąją laimę.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

Juozas Milanas ieško savo seno pažis 
tarno ALBINO VALANČIAUS. Jei kas 
ką žino apie minimą Albiną, yra prašo 
mas pranešti per ML-vos redakciją.

GERA NAUJIENA
Šių metų lapkričio mėn. 10 d. "Mū

sų Lietuvos" skaitytojai, jų šeimos ir 
draugai turės retą progą pamatyti sceno 
je garsaus lietuvių dramaturgo Anatoli
jaus Kairio 3 veiksmų komediją "DIAG
NOZĘ", kuriai jau rūpestingai ruošiasi 
dramos mėgėjų grupė.

Todėl, jau iš anksto reikia pramatyti 
tos dienos popietę praleisti savųjų tar
pe.

Smulkesnių informacijų bus vėliau

NEBIJOK PASIRODYTI LIETUVIU
SUNKI METRIKACIJOS DILEMA

Gimus vaikui būna daug džiaugsmo, 
bet kartu ir rūpesčių: kokį jam vardą pa
sirinkti anagrafei. Žinai, sako tėvas, lie
tuviškas vardas gal nebus geru: išsiduos, 
kad "bicho d'água" —svetimtautis... Tai 
gal João? Ne, tas per prastas. Tai gal 
Osvaldo ar Durnivaldo — čia jau man- 
driau. O gal, kaip dabar mada, Gilson, 
arba Valkatson? Geriausia tai bus pagal 
lietuvių kilmės dainininką Elvis Presley. 
Tai tikrai gerai. Na, o pavardė? klausia 
anagrafės tarnautojas. Ah, pavardė. Tai
gi pavardė yra MARGARŪREVIČIUS

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
Jorge PROKOPAS Cr. 4.000,00
Marija MILIUS Cr. 5.000,00
Ona SASNAUSKAS Cr. 5.000,00
Helena VAITKEVIČIUS

DE UZEDA Cr. 5.000,00
Anielé DUTKUS Cr. 4.000,00
Stasė DUTKUS Cr. 4.000,00
Bruna BALTADUONIS Cr. 4.000,00
Albinas BUDREVIČIUS Cr.11.000,00 
Ona S. OPSENDOR F Cr. 5.000,00
Teklė GIRČIENĖ Cr. 4.000,00
Juozas ir Luiz ŠLIKTA Cr. 4.500,00
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MUSŲ ŽINIOS
AUKOJO ML-VAI

Prieš pora savaičių JONAS VALAVI
ČIUS parėmė mūsų laikraštį 
Cr.50.000 auka, norėdamas ypatingai 
pagerbti sergančią žmoną ALDONĄ. 
Tai buvo paskutinis pagerbimas per 
spaudą dar gyvai ALDONAI VALAVI 
ČIENEI Kai skaitytojai gavo paskutinį 
ML-vos numerį Aldona jau buvo iškelia
vusi i amžinybę. Didelė patriotė ir uoli 
lietuviškų tradicijų bei kultūros puose
lėtoja buvo verta ir yra verta daug di
desnio mūsų visų pagerbimo. Reiškiame 
gilią užuojautą mielam Jonui bei visai 
Šeimai, dėkojame už paramą spaudai ir 
karštai meldžiamės už a. a. Aldoną, kad 
Dievas Jai būtų amžinos ir pilnos laimės 
šaltinis

Mūsų Lietuvos redakcija, administra
cija ir bendradarbiai 

.m*»
RUGSĖJO 8-TOJI

Paskutiniu metu tiek didelių pasi
keitimų ir įvykių šviesoje norime ir tu
rime ŠILINĖS ŠVENTEI DUOTI GI
LIOS MARIJAI PADĖKOS ATSPAL
VI. TAD ŠIEMET ŠILI
NĖS ŠVENTĖ - YPATIN
GOS PADĖKOS DIENA.

Bendra visų tautų PADĖKOS Dt£- K 
NA su PAMALDOM KATEDROJ pla
nuojama organizuoti kiek artimesniu 
laiku, bet susitarus ir sudarius KOMI
TETĄ iš įvairių tautybių atstovų.

MALDOS APAŠTALAVIMAS 
AUKOJA

V. Zelinos Moterų Maldos Apaštala
vimo narės^per šv. Onos šventę sutarė 
paremti MŪSŲ LIETUVĄ, Cr.20.000 
auka. Taip pat buvo paaukota 
Cr. 10.000 Šv. Juozapo bažnyčios re
montui. Nuoširdi padėka Maldos 
Apaštalavimui už paramą spaudai bei 
bažnyčiai.
PARAMA LAIKRAŠČIUI
Aldona Klygis...................Cr.2.000,00
Antelė Dutkus.................. Cr.2.000,00

Šalpos ratelis
Mijolė Mikalkėnienė........... Cr. 1.000,00

"VEJA" ATSILIEPĖ
Žurnalas VEJA neseniai išspausdino 

pasikalbėjimą su Lietuvos Respublikos 
prezidentu, Vytautu Landsbergiu. Už 
ką gavo iš daugelio lietuvių padėką. 
Žurnalo redakcija, rašydama "Paróquia 
Pessoal dos Lituanos" adresu, dėkoja 
už "domėjimąsi žurnalu VEJA". Ta
čiau, sako, stigo vietos "publicar seus 
comentários na seção 'Cartas' ". Ir pri-

garbės leidėjai

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

..................................... ............................... .............. ........... , wwMSwÜ—

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI - TAUTINĖ LIETUVIŲ ŠVENTĖ

LIUDAS ir EMILIJA BENDORAIČIAI

sveikindami ML-vos redakciją ir linkėdami ištvermės.
Pastoviems ilgamečiams bendradarbiams dėkojame už

TAUTOS ŠVENTĖ

RUGSĖJO
8 DIENĄ

16 valandą
ŠV KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA: 

Procesija ir Mišios 
Minėjimas 
Meninė dalis 
Arbatėlė - suneštinės vaišės

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI k 
---------------------------------------------- -—

-.. . ■ •' •' r-

duria: "Gostaríamos de informa-lo, 
contudo, que suas criticas e sugestões 
são extremamente úteis ao nosso tra
balho".

LOŠINSKAS - APCA PIRMININKAS
Henrique L. Alves buvo iš naujo iš

rinktas APCA — Associação Paulista 
de Críticos de Artes (São Paulo Meno 
Kritikų Draugijos) pirmininku sekan
čiam dvimečiui — 1991 - 1993. Sveiki-' 
nimų ir linkėjimų.
MOŠŲ MIRUSIEJI

ALDONA VALAVIČiENĖ 
po sunkios ligos mirė rugpiūčio 23 d. 22 Jelena Godliauskas Baužys

Buvo palaidota Quarta Parada kapinė 23 - Stasys Gervetauskas
24 (Douglas Rudolfo Saldesse.

7-tos dienios mišios buvo V. Zelinoj 
penktadienį, rugpiūčio 30 d. 19:30 vai.

PETRAS BABICKAS
mirė Rio de Janeire praeitą savaitę. 
Nekrologai bus sekančiame numeryje.

RUGSĖJO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie Švenčia 

gimtadienį šį mėnesį ir linkime jiems 
daug laimės ir sekmės.
01 - Roberto Pakalniškis
01 - Flavio Bacevičiuj
01 Aleksandras BogtJslauskas
02 - Magdalena Buitvidas ■ •
06 - Antelė Dutkus
06 - Nazareth Pimenta Ambrozevičius 
07 - Roberto Bratkauskas
09 - Vanda Greičius Buono
10 - Angelika Trubiené
12 Marijona Polgrimas Magila
15 - Ljobomir Pjevac

.■.4 '

25 - Belena Leitas
25 - jferoslav Aradzenka
30 - Zpf i ja Mikalkenas
30 Nelson Daniliauskas

į Sąjunga - Aliança 
Valdyba


