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A. Lembergas

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS
BALTIEČIU VEIKLA IR JŲ 

ARCHYVAS

Baltiečiu komitetas Švedijoje vei
kia nuo 1943 m., vadinasi, jau 
įžengė j savo veiklos penktąsjj de
šimtmeti, Stockholme lapkričio 14 
d. komitetas apžvelgė savo pastarų
jų dvejų metu veiklą, kurios tiks
las - remti Baltijos valstybių lais
vę ir nepriklausomybę. Pastebėta, 
kad padėtis Afganistane, Lenkijoje 
ir padažnėję sovietiniai Švedijos 
sienų pažeidimai pažadino visuome
nėje geresnį supratimą, kokią grės
mę pasauliui neša Spv. Sąjunga.

Drauge padidėjo susidomėjimas 
Baltijos valstybėmis tarptautinėje 
politikoje. Didžiosios Vakaru vals
tybės toliau pareiškia nepripažįsta m 
čios Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
sovietinės okupacijos. Pastaraisiais 
metais ypač tai pabrėžė JAV, kur 
birželio 14 oficialiai skelbiama Bal
tijos laisvės diena. Tuo būdu 
Amerikos kongresas ir vyriausybė 
aiškiai pažymi, kad laikas nejteisi- 
no sovietiniu pretenzijų i Baltijos 
valstybes. JAV taip pat tvirtai pa
rėmė 1983 m. Europos parlamen-' 
to nutarimą Baltijos valstybių rei
kalu.

(vairiose Jungtiniu Tautu komisi
jose buvo kalbama apie sovietinį
Baltijos kraštu kolonizavimą. Dar 
niekada Švedijos spauda, radijas ir 
televizija tiek dėmesio neskyrė Bal
tijos valstybių reikalams, kaip šiuo 

. metu — teigiama Baltu komiteto 
veiklos pranešime.

Dabartinė būklė
Štai kaip šioje apžvalgoje verti

nama dabartinė padėtis musu kraš
tuose. Praėjo 45 metai nuo to 
laiko, kai Stalinas su Hitleriu su
naikino šių kraštu laisvę. Ginkluo
toji pasipriešinimo kova prieš te
rorą, trėmimus ir rusinimą truko 
iki šeštojo dešimtmečio. Septinto
jo dešimtmečio pabaigoje nauja pi
lietiniu teisiu gynėju karta Balti
jos kraštuose pradėjo reikalauti de
mokratiniu teisiu, apsisprendimo 
teisės nerusiškoms tautoms. Aštun
tojo dešimtmečio pabaigoje ir de
vintojo pradžioje baltietiška opozi
cija sustiprėjo.

Su Andropovo atėjimu valdžion 
sustiprėjo ir priespauda, prasidėjo .

Misijų žurnalas “Terres lointaines” (Tolimos žemės) išleido specialų 
numerį Lietuvai prancūzų kalba. Jame daug žinių ir nuotraukų apie dabar
tinę Lietuvą ir jos vaikus. Šis žurnalas leidžiamas Prancūzijoje

nauji suėmimai, likviduotos vad. 
Helsinkio grupės, sunkiomis baus-' 
mėmis nuteisti kai kurie teisiu 
gynėjai, sustiprėjo tikinčiųjų perse
kiojimas, toliau trukdomos užsie
nio radijo laidos, suvaržytas laiš
ku ir siuntiniu gavimas, net so
vietinės spaudos ir knygų išsiunti
mas, telefoniniai pasikalbėjimai 
kliudomi ir nutraukiami. “Tvarkos 
sugrąžinimo“ šūkiu grąžinamas sta
linizmas.

Keturiasdešimt metu
Šį rudenį visoje Švedijoje iškil

mingai paminėtas baltiečiu pabėgė
liu masinis atvykimas prieš 40 
metu. Daug kas stebisi, kad šie 
pabėgėliai bei ju organizacijos, net
gi po keturių dešimtmečiu, vis 
dar gyvastingai ir veikliai reiškiasi. 
Kokiu būdu baltiečiai tęsia savo 
kovą nemažėjančiomis jėgomis ir 
ištverme? Tokius klausimus kelia 
ne tik mūsų draugai, bet ir prie
šai. Apžvalgoje cituojama ištrauka

iš švedu neostalinistų leidinio, kad 
švedu visuomenėje svarbiausias ma
siniu ryš’U pozicijas. valdo antiso- 
vietinės nuotaikos ir baltiečiu "lob
by“...

Švedijos baltiečiu komiteto veik
los pranešimo didžiąją dalį sudaro 
nuveiktu darbu apžvalga — ryšiai 
su Skandinavija, su Europa, su 
užeuropiniais centrais, dokumenta
vimas ir leidiniai, bendradarbiavi
mas su įvairiomis Švedijos estų ir 
baltiečiu organizacijomis. Visko at
pasakoti neįmanoma — užimtų per
daug vietos. Galima tik pasidžiaug
ti tokia plačia ir turininga komi
teto veikla. Už tai daug nuopel
nu tenka nepavargstančiam geaera- 
liniam sekretoriui estui Arvo Horpn. 
Beje, komitetas išlaiko gana dide
lį baltiečiu archyvą, kuris palaiko 
glaudžius ryšius su Švedijos valsty
bės archyvu, Švedijos kultūros ta-' 
ryba, su baltiečiu archyvais Aus
tralijoje, JAV ir Kanadoje.
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Dokumentinė medžiaga
Per praėjusius keturis dešimtme

čius Švedijoje susitelkė daugybė 
dokumentinės ir archyvinės medžia
gos apie baltiečių pabėgėlių atvyki
mu j šj kraštą, apie jų jsikūrimą, 
organizacijas, kultūrinę veiklą, san
tykius su valdžios įstaigomis ir tt.

< Daugelį vertingų dalykų saugo įvai
rios organizacijos ir privatūs asme
nys, tačiau ne visada užtikrintos 
sąlygos, kad jie išliks ateičiai. Kad 
jie nežūtų, 1966 m. Stockholme 
buvo įsteigtas baltiečių archyvas. 
Jo uždavinys — rinkti, tvarkyti, 
saugoti ir padėti tyrinėti doku
mentus apie Baltijos tautų praeitį, 
kultūrą, visuomenę. Ypatingas dė
mesys skiriamas šių kraštų ateivių 
gyvenimui, jų organizacijų veikiai

Archyvo pradžia
Baltiečių archyvas pradėjo darbą 

be jokių išteklių. Nuo pat pra
džios jo veikla pasirodė sėkminga 
ir reikalinga. Kai jau buvo galima 
šj tą parodyti, juo susidomėjo 
švedų įstaigos. Valdžia sutiko išlai
kyti x du archyvo darbuotojus. Švie
timo ministerija davė lėšų byloms 
ir kitokiems būtiniausiems reikme
nims įsigyti. Tuo būdu archyvas 
galėjo normaliai veikti.

Buvo pradėta telkti įvairių orga
nizacijų archyvus. Daugybę vertin
gų dalykų gauta iš mirusių kultū
ros ir visuomenės veikėjų paliki
mų: asmeniniai jų rinkiniai, rank
raščiai, nuotraukos ir pan. Buvo 
susitarta su Švedijos valstybės ar-' 
chyvu, kad svarbesnė surinkta ir 
sutvarkyta archyvinė medžiaga pa
laipsniui bus perduodama valstybės 
archyvo saugykloms, kur baltiečiams
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rezervuota daug vietos. Iki šiol 
baltiečių archyvas surinko, jau su
tvarkė ir perdavė valstybės archy
vui saugoti 319 dėžių archyvinės 
medžiagos. Fotografijų rinkiny 
šiuo metu saugomi 1126 atvaizdai 
ir per 8000 nuotraukų. jJomis jau 
ne kartą pasinaudojo Švedijos tele
vizija. Valstybės archyvas labai ver
tina 
dų 
ne, 
dar

baltiečių archyvo veiklą. Sve- 
ir baltiečių tyrinėtojų 
šio archyvo reikšmė 
labiau išryškės.

nuomo- 
ateityje

švedų ir
Darbuotojų kursai

Bendradarbiaudamas su 
baltiečių įstaigomis bei organizacijo
mis, baltiečių archyvas Stockholme 
surengė dvi konferencijas, kuriose 
buvo nagrinėjami įvairūs archyvinės 
medžiagos telkimo, tvarkymo, sau
gojimo ir tyrinėjimo klausimai.Drau
ge su Švedijos estų komitetu bu
vo surengti archyvų darbuotojų 
kursai. Archyvo vedėjas estas Avp 
Paertel parengė archyvo tvarkos 
taisykles. Tai praktiški nurodymai, 
kaip vesti tinkamai organizacijų ar 
asmenų archyvus. Švedijos baltiečių 
archyvas palaiko ryšius ir su kitų 
šalių baltiečių archyvais, ypač Aus
tralijoje ir Amerikoje, keičiasi su-r 
tvarkytų rinkinių žiniomis. Jo pa- 
tintimi galėtume ir mes pasinaudo
ti.

ANGLIJOS KATALIKŲ PETICIJA

Didžiosios Britanijos katalikai, perskai
tę reportažus apie kunigų-kalinių teismus 
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos lei
džiamuose LKB Kronikos numeriuose an
gių kalba, pasiuntė peticiją Sovietų am
basadoriams V. Popovui Londone ir A. 
Dobryninui Washingtone, Lietuvos ir So
vietų Sąjungos Religinių Reikalų įgalio
tiniui P. Anilioniui ir V.A. Kurovedovui,
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protestuodami prieš kun Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus įkalinimus. 124 
puslapių peticija, kurią pasirašė 2,391 as
menys, apeliuoja į minėtus pareigūnus 
atkreipti dėmes'į į įkalintus Lietuvos ka
talikų kunigus. „Mes nesuprantame, kodėl 
šių dviejų lietuvių laisvė buvo atimta, šis 
2,391 žmonių laiškas atstovauja tik mažą 
dalelę daugelių žmonių, kurių nuomonė 
bei jausmai sutampa su mūsų. O tai yra 
prašyti Jūsų pagalbos šiose dvejuose at
vejuose: išgauti Jūsų dėmesį bei paramą 

i šiai apeliacijai, kad šie du kunigai būtų 
paleisti, jiems leidžiama grįžti į laisvę bei 
į religinį gyvenimą Lietuvoj“. Peticija da
tuota 1984 liepos 27.

(Žinia apie peticiją, nors buvo praneš
ta Lietuvių Informacijos Centrui tik da
bar, vertinga ir įdomi). (LIC)

ATSTOVO PROTESTAS
Reaguodamas į Lietuvių Informacijos 

Centro žinias apie kun. Jono-Kastyčio Ma
tulionio areštą, kongresmenas John E. 
Porteris parašė laišką sovietų ambasado
riui Anatoliui Dobryninui, pareikšdamas 
protestą. Kongresmenas Porteris yra JAV 
Kongreso žmogaus teisių grupės pirminin
kas.

„Mano žiniomis, kun. Matulionis buvo 
suimtas 1984 lapkričio 9“, rašo Porteris, 
„tik baigęs duoti paskutihį patepimą mirš
tančiam vyrui. Matulionis buvo pirmą 
kartą suimtas 1976 m., dar būdamas pa
sauliečiu, už ryšius su Lietuvos'Katalikų 
Bažnyčios Kronika.

„Man atrodo, kad kun. Matulionis yra 
persekiojamas vien už stiprius religinius 
įsitikinimus“ tęsia kongresmenas. *,Kaip 
žinote, Jūsų vyriausybė pažadėjo gerbti 
žmogaus teises, kurios yra garantuojamos 
Helsinkio Baigiamajam Akte, bei ir re
ligines laisves, minimas Jungtinių Tautų 
deklaracijoj apie religinės netolerancijos 
panaikinimą. Aš raginu Jus tarpininkauti 
kun. Matulionio byloj ir išgauti jo laisvę.

„Viliuos, kad Jūs šiuos rūpesčius ne- 
nustumsit į šalį“’, baigia kongresmenas 
Porteris, „o šią situaciją panaudosit pa
demonstruoti Jūsų krašto troškimą stiprin
ti JAV ir Sovietų Sąjungos ryšius“.

MIRĖ KUN. V. ŠIKŠNYS

Gruodžio 8 d. Klaipėdos ligoninėje mirė 
Gardamo klebonas kunigas Valentinas 
Šikšnys. Velionis buvo sulaukęs 70 metų 
amžiaus, kunigu buvo įšventintas 1939 me 
tais. Palaidotas Nevarėnuose gruodžio 
12 d.

SKUBIAS

VIKTORAS . LUKAVlCiyS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valdai
MALONUS PATARNAVIMAS
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KUN. ANTANAS PERKUMAS 
apdovanotas lietuvių skautų "Lelijos" ordinu

Halina Mošinskienė

KĄ STNEŠĖ MAN VASARIO 16-J1?

1918 m. Mes gyvename Krokuvo
je — tėtis, mama, broliukas ir aš. 
Namuose didelis džiaugsmas; tėtis, 
baigęs medicinos fakulteto studijas 
gauna Jagelionų U-teto diplomą ir 
tose iškilmėse mudu su broliuku ir 
mama dalyvaujame. Grjžę i namus, 
mes esame pakilioje nuotaikoje ir 
tėtis mane pasisodinęs nat keliu sa
ko: "Dabar, mes visi grįšime i na
mus j Lietuvę." — "Kodėl?" — 
man iš karto pagailo palikti Kroku-

MUSŲ LIET U V A - 3

Viešpaties Kriviui — Brangiam Palangiškiai
Kandidato j Palaimintuosius Mylimam Broleliui

KUNIGUI ANTANUI P E R K U M U I
1909 - DEIMANTINIAM JUBILIEJUI - 1984

Buk sveikas, o Viešpaties Krivi Taurusis. Pasveikintas buki.
Darbštuoliu išėjęs — siauruoju Darbėnų keleliu —
Palangoj pasisėmęs žiupsnelį šviesos spindulėliu...
Darbštuolio žingsneliais sukarpęs plačiu kontinentu šalis...

Buk sveikas, Darbėnų darbštuoli, Žemaičiu šalies spinduly.
Iš vargo lūšnelės pakilęs j skaidriąją Viešpaties saulę .
Ir nuopelnu perlais gražiausią vainiką Kūrėjui supynei.
Palaiminto Brolio sutrumpintą naštą pats sau užsikėlei.

Tesėjai, taurus palangiški per juodojo vargo dirvonus...
Su šypsena sėjai Tu palaimintą Viešpaties grūdą...
Hong-Konge už brolius mažuosius Tu gyvybę norėjai aukoti.
Kol Pietų Kontinento — Ori no ko šaly pagaliau apsistojai.

■ ė' ? I W I i i

Ar meni, Jubiliate Taurusis, Tu mylimą Palangą seną...
Nebėra ten Kristaus, kur kvietė išskleistomis rankom...
Nė Liurdo uoloj jau nebėra Madonos tarp žvakių šviesos...
Paklydusios vėtės dejuoja ant senojo pamario tilto...

i ■■ • '* /V *
Ir Naglius apniūkęs nuo Baltijos sielvarto skundu-..
Lakštingalos trėliai nevirpina Rąžės gėlėtus krantus...
Ant kalno Birutės nėra koplytėlės, kurioj vardą Tu savo įbrėžei...
Kurioj Viešpaties garbei Tu ne kartą aukojai jaunuolio maldas...

Ak, taurus jubiliate. Tavo Palanga liūdi svetimųjų užgožta.
Tavo Baltija sielvarto skundą nuplukdo j Atlanto gelmes...
Artimųjų ten vėlės neramios klajoja per kopas smėlėtas...
Ir ašarom laisto iš kerpiu sušvitusio gintaro krislus.

Šaunus jubiliate. Tu deimanto p i utį sukrovei j Viešpaties kluonus. 
Lyg bitė darbštuolė Tu su nešei medų i dangišką korį.
0 nuopelnu lobius gal įvertins — busimoji karta? —
Ir surinks Tavo prakaito perlus j vainiką garbės?

Neliūdėk, Jubiliate, jei ir čia Tau ne kartą erškėčiai, 
Giliai sužeidė jautrią pavargusią mylinčią širdį...
Neliūdėk, nes Tau Viešpats daugiau perlu vainikan įsegs.
0 atleisti, šypsotis — Tu visada linkęs buvai.

Tai buk sveikas. Gyvuok, jubiliate, deimanto amžiaus sulaukęs.
Tegu laimins Kūrėjas Tavo vakarą skaidru, saulėtą —
Ir nebok jeigu kartais ir piktosios vėtros užkaukia, 
Tenai — už žvaigždynu — gal laukia pievelė gėlėta.

vą su tuo saulėtu vasaros dangumi, 
tuos sekmadienius Vislos pakrantėse, 
išeigas j Vavelj, j Kosciuškos pilia
kalnį, j Bielianu vienuolyno apylin
kes. Bet tėvelis, glostydamas mano 
galvą ėmė tuoj pasakoti, kokia gra
ži yra Lietuvos gamta, kokie erdvūs 
tėvu namai, kaip ten daug vietos 
pabėginėti sode, laukuose ir pievose... Į 
Ir dabar ten laisvėje lietuviai jau į 
lietuviškai kalba, ir aš eisianti j lie
tuvišką mokyklą, ir nebebus žanda- į 
ru kurie draus lietuviškai kalbėti.
0 jis bus gydytojas, ir, gydys vi- ; 
sus ligonius... ir visi kalbės tik lie- \
tuviškai. Ir niekas nebeišvarys už 
tai j Sibirą, nei kalėjiman sodins. ;
Ir tėtis dainavo lietuvišką dainą į 
"Kur bakūžė samanota, kurioje gi- ,

KLEMENSAS JŪRA
Kun. Antano Per kum o jaunystės draugas

Brazilija, 1984

PARDUODAME
automobiliams

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS - adesivos 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ



miau? .J' O man buvo graudu, nes 
aš nesupratau žodžių ( namuose 
mes kalbėjome lenkiškai, nes mano' 
Mamytė buvo rusė, ir pabėgus iš 
Sibiro tremties Krokuvon, teko jai 
kalbėti lenkiškai...) Bet svarbiausia 
graudino mažą širdelę toji ilgesinga 
meliodija Nuo mažumės buvau ir 
likau jautri muzikos tonų "mino
rams" — Bet tėvelis buvo toks 
linksmas. Jo didelės mėlynos akys 
švytėjo, kad man taip rodėsi, kaip 
žvaigždės sulysusiame, labai išblyšku
siame veide.

Tėvelio nutarimas buvo įvykdytas. 
1918 m. lapkričio men. 9 d. atsis
veikinome su Krokuva ir "po ilgos 
kelionės" (bent tada man jinai bu
vo labai įspūdinga) atsiradome Vil
niuje — Lietuvoje bene lapkričio 
10. d. saulėtą priešpietį.

Apsistojome pas Šlapelius (jis tu
rėjo savo žinomą garsų knygyną) , 
kur susitikau su dviem, gal kiek 
vyresnėm mergytėm Laimute ir Gra
žute. Ten visi kalbėjo lietuviškai. 
Man buvo nejauku, bet užkalbinta 
lenkiškai, glaudžiausi prie mamos — 
lyg be žado. Atvyko mus pasitikti 
dėdė Vytautas, tėvelio vyr. brolis. 
Jis kalbėjo lenkiškai ir buvau laimin
ga, kad ir aš turiu dėdę — "wó- 
jaszek, wój..."

Čia porą dienų pailsėjus, išvyko
me j Švenčionis, o iš ten "siauru 
traukinėliu" j Uteną, Anykščius ir 
iš ten arkliais j Tėviškę Griežonė- 
lias.

Ruduo. Slapia, purvas, tamsu, lie
tus purkščia. Man liko baugu. Apsi
kabinau mamą ir verkiu: "Noriu 
grįžti Krokuvon"... — kartoju, o 
mama glaudžia mane ir ramiai sa
ko: "Čia dabar yra tavo namai, ta
vo tėvo ir senelių namai, tavo Tė- 
vyhė". Ne, man buvo visai neaišku, 
kodėl ir kas yra tėvynė, kodėl nė-, 
ra šviesos kaip Krokuvoj, kodėl tuo
se pajuodusiuose kambariuose tėveliui 
taip gera, o man baugu, kai nakti
mis žiurkės pastogėje "ritinėjasi".

Ir susikalbėti su mažuoju pusbro
liu Stasiuku negaliu — jis vis "kap, 
kap, tap, tap,. paskui, paskui..." O 
aš lenkiškai: "nic nierosumie"...Bet, 
vaikai susikalba. Ypač, kai Stasiukas 
parodė didžiulę underą pilną žiemi
nių obuolių, kitą — išlukštentų žir
nių, o dar viename kampe "skry
nioje" cukraus galvą.

Susidraugavome. Neužilgo ir žte- 
ma atslinko, sniegas padengė kalvas, 
takus. Dėdė paruošė rogutes, tai 
duodavomės pakalnėn valandų valan
das. Jau patiko, šito neturėjau Kro
kuvoj. Jau ir išmokau kalbėti 
"kap sakai? Tap davei. Paskum ta
vi ir aš rogutėmis unt kalno, nuo
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kalno, vot ir nebesuspėsi...
Kai vakarais susėdę prie spinksu- 

lės girdėdavome nykų kauksmą, sa
kydavo Stasiukas: "Untai, Vilkai 
kaukia../' — Vilkai? — "Uns lau
kia, kad šuva užuostų..."

Bijojau vilkų. Bet dėdė ir tėtis 
sakydavo: "Vilkas bijos ugnies. Kai 
užpuola, tai tik mesk deglą — 
tuoj paspruks".

... Praėjus metams, persikėlėme 
gyventi j Troškūnus. Jau buvau 
jprūsėjusi lietuvių kalboje. Čia vėl 
visokių įspūdžių — bermontininkai, 
tėtis mobilizuotas...

Pagaliau 1921 metai — mes Pa
nevėžyje. *

Vasario 16-toji. Miestas pasipuo
šęs vėliavomis, didžiąja Respublikos 
gatve eisenos su dūdų orkestru, va
kare visuose languose spinksi žvaku
tės... Visų nuotaika šventiška. Ne
svarbu nei vasario šaltas vėjas (iš 
ryty).

Žygiuoja gatvėmis laisvos Lietuvos 
miestų jaunimas, kariūnai su savo 
burmistrais, apskrities ir policijos 
viršininkais... laisvoje žemėje, laisva 
džiūgaujanti tauta, numetusi ilgą ca
ro jungą — rusų imperijos.

Pražydo Lietuva. Kūrėsi ir statėsi. 
Jau tapau gimnazistė. Namuose jau 
visi kalbėjome lietuviškai. Baigiau 
gimnaziją, vėliau įstojau j V. D. 
Universitetą. Kaip visų tų laisvos 
Lietuvos jaunimo troškimas tebuvo 
darbuotis savo Tėvynės ateičiai — 
Lietuvos ateičiai, kur link mums 
rodė kelią, musų didieji "Aušros" 
ir "Varpo" šaukliai, mūsų tėvų 
įkvėpimo kilnūs humaniški idealai - 
"žmonijai kuo geresnio gerbūvio sa- . 
vo sąžinės ir tautos apsisprendimo 
laisvėje". Šitą paveldėtą iš protėvių ■ 
ir tėvų "testamentą", Nepriklauso
moje Lietuvoje stengėsi vykdyti jau
noji karta. Ji veržėsi , neapvaldoma 

VSSy-Sivoxyg.'vox>sex ir fc

« Geriausia dovana: I
f GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA j 

| UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVĄ’ j 
i GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g

J Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus |

jėga visur. Vieni laikėsi artume krik
demų, kiti įsitikinę socialdemokrati
jos, o patys "karjeristai" tapo nuo 
1926 m. -gruodžio 17 d. perversmo 
vienos "tautininkų partijos" preziden
to A. Smetonos stipendijomis apdo
vanotieji. — Kaip ir kas bebūtų — 
Lietuva pražydėjo savo 20 metų 
nepriklausomybėje. Jos jėga liko ne
palaužta. Mokyklų tinklas per tuos 
20 metų, rusų okupantui. 1940 m. 
užėjus nerado nei vieno beraščio.' 
Patriotizmo dvasia ir galia kėlė tau
tą j ateitį savo darbštumo ir tikro 
pasiaukojimo stiprybėje. Gimnazijose 
ūkininkų vaikams duodamos lengva
tos, studentams stipendijos... Ir šian
dieną jei ir kritiškai žiūrėdami j . 
naujus tąlentus_ išbrendusį us okupan
to galioje, nežiūrint viso "valdančio 
aparato", turime pripažinti, kad lie
tuvis lieka savo tautai Lietuvis; ne
žiūrint "smauglio kilpos".

Ir tą jėgą jiems ir šiandieną, per 
vergijos skriaudas ir pinkles jie turi 
savo kraujuje paveldėję iš protėvių 
ir tėvų dėka Vasario 16-tosios Ne
priklausomos Lietuvos akto pasirašy
to 1918 metais Vilniuje.

"... Valstybių santvarkos praeina, 
bet tauta išlieka... tad pagerbkime • 
savo tautą — mažytį trupinėlį pasau
linėje tautų mišrainėje, savo praeitį, 
gimtosios žemės saują rankoje su
gniaužę, savo skriaudą pasauliui skel
bią;

"Keičias veidas margo svieto, 
Stiprus kelias, silpnas griūna. 
Nebijokim vargo kieto — 
Vargas pagimdys galiūnus,"

SVEIKINAME 
parapijos nuolatinę talkininke 

ALDONĄ ŽUTAUTIENĘ 
gimtadienio proga(20.IIL) ir linkime 
geros sveikatos bei Dievo palaimos.

Tėvai Saleziečiai
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METŲ SLINKTY
v
Žiūrint į fotografiją,darytą,berods, 

prieš 7 metus,V.Zelina,prie Jaunimo 
Namų,norisi kai ką pasakyti.

Visų pirma,kiekviena fotografija y- 
ra tam tikras akivaizdi n is, istorinis do- 
kumentas.Ar neatrodo mums,kad a- 
teities žmogus vis mažiau domėsis 
raštu,knygomis,o daugiau jį trauks 
fotografinis,televizinis vaizdavimas.Šių 
laikų žmonės,besiskundžią laiko ne
turėjimu,vis mažiau ir mažiau domi
si knygų skaitymu.Rimti,komplikuo
ti kūriniai,ypatingai jei jie yra para
šyti ilgais periodiniais sakiniais-jiems 
per sunkūs.Drama ar tragedija,kuri 
išspaudžia ašaras-dabartiniams žmo - 
nėms per liūdnas dalykas,o mirties 
scenos,gink Dieve,nerodyk tokiems 
"svelnutėliams",meilės ir visokiausių 
malonumų beieškantiems,nors tie pa
tys žmonės žavisi kriminalistiniais, 
pilnais žudynių filmais.

Ar neteko mums girdėti,kad mū
sų laikų suaugą žmonės,kaip maži

Sveikiname mieląjį §

inž. ALGIRDĄ Š U K | V

jo gimtadienio (II.24) proga, linkėdami svei- 
katos, sėkmės ir gausios Viešpaties palaimos. §

Satkunai

lankytoja ir kalinių katekistė,profi- 
sionali plaukų frizotuoja,Ona Ru - <. 
džiute,kuri pasižymi dideliu labda - 
dariškumu,nes ji nenuilstamai rūpi
nasi našlaičiais,vienišais ir nelaimin
gais žmonėmis..0 štai ir jos neiš - 
skiriama ilgametė draugė Sofija Mi
šių kaitė,dažnai rimta ir susimasčiusi 
Bom Retiro modistė,mokytoja,turin
ti net savo privačią mokyklą.Graži 
šių abiejų merginų draugystė,tai re
tos ir patvarios draugystės pavyz - 
dys.

Sofija Misiukaitė-širdinga ir pamal
di yra ir nuolatinė lietuviškų para
pijų ir parengimų lankytoja,dosni 
visiems ir visada...

vaikai, dažnai mėgsta mažas fantas
tines knygutes,nes jose jie randa me

džiagos juokui,išsiblaškymui,užsimirši
mui.

Toliau šią fotografija lyg papuo
šia savo rimta ir solidnia išvaizda

O mes kiekvienas ar nemėgstame 
gerai iliustruotas knygas,laikraščius 
bei žurnalus-vaizdais/fotografijomis ir 
trumpiau ir daugiau ką pasakome.

Be to,ar nevertėtų ir mums vis

kun.misionierius Petras Urbaitis,ku - 
ris ir po 7 metų atroao lyg nepa
sikeitęs. Jam ta fotografija buvo įtei
kta tų dviejų parapijiečių,kai jis 
Bom Retirojaikė Kazimierines pa -

daugiau gilintis į fototechnikos me- maldas už Lietuvą šio vasario 10 
ną,kurio diapozonas vis plečiasi. dieną,šv.Eduardo bažnyčioje, Rua dos

Štai, šiuo atveju,pažvelkite į šią Italianos.Beveik virto patarle toks 
fotografiją,kuri gal jums ką pasakys: išsireiškimas:kas bus,kas ne bus,bet 
laimingas ir linksmai besišypsąs,daug 
mūsų kolonijai nusipelnęs kun.Sta - 
sys Šileika (žiūrint iš dešinės į kai
rę),dabar sėkmingai dirba Montrealy, 
Kanadoje.Ten jis mėgiamas klebonas, 
turįs daug jį mylinčių parapijiečių.

O toliau,šalia kun.Šileikos stovi * ' 
kukliai besidžiaugianti,senelių-ligonių

1

Onutė ir Zosė visuomet pribus.Be 
judviejų tose pamaldose dar buvo 
ir kitų kolonijų atstovai.

Taigi,kun. Petras Urbaitis ,entuzi
astingai užsiimantis apaštalavimu, 
tas dvi tautietes,jis yra linkęs va
dinti "gerosiomis samarietėmis".

Bom Retiro lietuviškos samarie
tės Sofija ir Onutė paskutiniu me
tu kun.Petrui Urbaičiui, jos su - 
rengėz su lietuvišku nuoširdumu^ pri
ėmimą, matot, jį pasveikino,- žeg - 
giant jam į 75 metus.

Anksčiau minėta fotografija,tai la
bai malonus prisiminimas. Reikia ma
nyti, kad ir tas susitikimas bus už
fiksuotas nauja fotografija,tik gaila, 
kad dabar ne tas labdarybės ir mal
dos kvartetas,o tik trio. Lauksime > 
tad naujo straipsnio su gal taip 
pat įspūdinga fotografija,kuri be a- 
bejonės kalbės apie jų nuotaikas 
ir ryžtą tolimesniame ir produkty
viame ateities gyvenime..

Fac sic Deus pp$

Į GAMTĄ, | LITUANIKĄ...

Anot Jean Jacques Rousseau, 
prancūzu rašytojo, sentimentalaus 
romantiko — "grįžkime j gamtą ir 
pasidarykime paprastesni", kitaip 
sakant, bėkime nuo mus varginan
čios ir žalingos civilizacijos... Pailsė
kime gamtoje, pakvėpuokime pušy 
oru, pasijuskime tikrais gamtos vai
kais, o per ją (gamtą) būsime ar
čiau Dievo. Ar ne tiesa, kad neeg
zistuoja viena gamta, ar vienas 
žmogus be Dievo? Jei kiltu abejo
nės... ateikite j gamtą, įsigilinkite 
j ją ir tuomet jūs joje rasite Die
vą. Jei "civilizacija ardo dorovę", 
tai, grįžkime j gamtą, laisvu laiku 
skubėkime j seną kunigo J. Šeške
vičiaus atradimą ir jo išpuoselėtą 
Lituaniką, kur taip gražu ir roman
tiška, kad net širdis svaigsta. Man, 
kaip Brazilijos mylėtojui, svečiui 
šiauriečiui, neseniai pasitaikė tokia

ADVOCACIAi IMÓVEIS
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito TRABAL1STA FONE: 449-4379
Av. Novo Horizonte, 213 - Conį., 2 - Vila

COMPRAS VENDAS - 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Sacadura Cabral - S. André 
■sea i

pribus.Be


išimtine proga. Klebonas J. Šeškevi
čius nusivežė kun. P. Urbaitį ir 
atsitiktinai mane j savo svajonių, 
poilsio ir darbo buveinę — Lituani
ką, kur pavaišinęs rūgusiu pienu, 
bulvėmis, vaisiais ir kitais skanėstais 
(pietus ruošė jo "tetulė" p. Korsa
kienė), jis pasiūlė pailsėti, vėliau 
pasivaikščioti, o ir pernakvoti vieno
je svečių salėje.

Gaila, kad tokia nelemtis, mat, 
kunigas misionierius P. Urbaitis, bū
damas ištikimas duotam žodžiui, 
skubėjo j São Paulo. Aplinkybės 
vertė ir mane palikti pilnas vilionių 
kalveles, pušyną, kuriame krykštavo 
lietuviukai, skautai, o taip pat 
melsvai tviskantį baseiną, rimtą rau
doną koplyčią, gražias spalvotas, ka- 
nadiško "bangalow" fasono vilas ir 
tolimus melsvus kalnus...

Trumpai aplankę skautus, kurie 
sudainavo mums kelias lietuviškas 
dainas, vadovaujant energingai ir ly
riškai nusiteikusiai vadovei E. Bace
vičienei, keliom minutėm užsukom * 
pas Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininką A.D. Petraitį, kurio 
linksma ir širdinga žmona, italė, 
kalbanti taisyklinga lietuvių kalba, 
vaišino mus kava ir saldumynais.

Tiesa, dar prieš pietus, netikėtai 
sutikęs Verą Tatarūnienę, išklausiau 
jos pasakojimų apie Lituaniką, jos 
vystymosi raidą, jos gyventojus, gat
vių lietuviškus pavadinimus ir kun. 
Šeškevičiaus bei kitų, žinomų Lie
tuvių Bendruomenei, aktyvistų nuo
pelnus,' kuriant ir tobulinant minia
tiūrinę "Lietuvą", kur tiek daug 
gryno oro, pušų kvapo ir ramios 
idiliškos aplinkos. Tokia tyli, vaiz
dinga ir sveika aplinka, tai lyg jau
nystės ar atgimimo balzamas pavar
gusiam nuo miesto triukšmo, darbo 
ir rūpesčių žmogui...

Tad dažniau grįžkime j gamtą, 
dažniau lankykimės toje ramioje 
brazilo-lietuviškoje, lietuvių entuzias
tų mėgiamoje, Lituanikoje.
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LINGUA E CULTURA LITUANA
Semestre para iniciantes 
Semestre para adiantados

16 de março de 1985Início:
Término: 29 de Junho de 1985

Aulas aos sábados: das 9 às 12 horas
Vagas limitadas

Inscrições: F
Informações: Tel. 63-7344 - Sr. Tatarunas

Rua Min. Godoy, 1029, 3° and. s/334 - Perdizes

MŪSŲ LIETUVA

nuoširdžiai 
namuose ir 
Rukšiui už

Mūsų mielam broliui (j|
JONUI ADAMAVlClUI

mirus
dėkojame giminėms ir draugams, kurie jį lankė 
ligoninėj bei dalyvavo laidotuvėse. Kun. Petrui 
lankymą ligoninėj, suteikimą Ligonių Sakramen

tų, Mišias prie karsto ir lydėjimą j amžiną 
Dėkojame visiems dalyvavusiems 7-tos dienos 
ristams, o ypač maestrui Viktorui Tatarūnui 
Girdauskui. _

ADAMAVIČIAI

I

nėra beviltiška. Mes ga- 
padėti.
vietovėse, lietuviškas įau- 
pradėjęs rinkti parašus

pasirašytą

kovos . RIN-
KUN. SVA-

Mielasis Brazilijos Lietuvių Jaunime
Neseniai, du lietuviai kunigai bu

vo neteisingai nuteisti Lietuvoje.Jų 
nusikaltimas: rūpinimasis jaunų žmo
nių religine samprata ir buvimas 
sąžiningu kunigu kuris tarnauja Die
vui verčiau negu valdžiai. Šiuo me
tu, Kun. Svarinskas ir Kun. Tam- 
kevičius yra tapę kaliniais, tačiau 
jų padėtis 
lime jiems

(vairiose 
nimas yra 
už Kun. Svarinską ir Kun. Tamke- 
vičių. Mūsų tikslas yra surinkti mi
lijoną parašų kurie pareiškia protes
tą prieš sovietų valdžios nusižengi
mą prieš savo pačios 
konstituciją.

Prisidėkite prie šios 
KITE PARAŠUS UŽ
RINSKĄ IR KUN. TAMKEVIČILJ. 
Tie parašai parodo sovietų valdžiai, 
kad pasaulis žino kas vyksta už 
geležinės uždangos ir reikalauja tei
sybės ten gyvenantiems.

Rinkti parašus nėra ypatingai sun
kus darbas. Jums reikia peticijų, 
plinksnų (rašiklių, ar šratinukų), ir 
pasiryžimo.

PARAŠUS 
Rinkite juos 

. savo draugų, 
kitur, kur galite, 
draugais ar pavieniui. Būkite drąsūs

RINKITE VISUR, 
savo parapijose, tarp 
mokykloje, ir betkur

Rinkite juos su
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buveinę.
Mišiose, cho
ir Feliksui

juos

Jus vertingai naudojate savo energi
ja

Parašus surinkę, siųskite
šiuo

90045

parašų ar 1000 para- 
skaitosi yra, kad

Neleiskime tiems ku- 
Mūsų Lietuvos šauks-

adresu:
PARAŠAI 
Box 1 
7101 West 80-th 
Los Angeles, CA 

U.S.A.
Iš anksto dėkojame jums už jū

sų pastangas, ir linkime jums daug 
sėkmės. Atsiminkite, nėra svarbu ar 
surenkate 20 
šų, kas tikrai 
jūs stengiatės.

Netylėkime, 
rie užslopinę
mą už tiesą nori nutildyti ir mus. 
Juk, jeigu žinodami apie šitokias 
neteisybes tylėsime, tai pareikšime 
okupantui, kad jis yra laimėjęs - 
nutildęs ir mus, tuos gyvenančius 
laisvėje.

PIRMYN JAUNIME. SĖKMĖS.
Ginta Palubinskaitė

PLJS Centro Valdybos Narė

AR ŽINOTE, KAD 
MŪSŲ LIETUVA 

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV. ZELINA, 831 ?

t

už a. a.

ONĄ VASILIAUSKIENĘ, 
jos mirties penkmetyje, bus 
atlaikytos Sv. Kazimiero para
pijoje, Šv. Kazimiero šventės 
proga, kovo 3 dieną, 9:30 
valandą.

Visi bičiuliai ir pažįstami 
prašomi Šia intencija pasimels
ti ir Mišiose dalyvauti.

Iš anksto visiems dėkojame.

Olga Vasiliauskaitė Penedo 
Marcos ir šeima
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DAINUOJANTI PERUIBÉS, SP. 
ŠIMTAMETĖ

Antanina Kundrotaitė Ramoškienė, 
kilimu kaunietė, gimė 1885 metais, 
Brazilijon atvyko 1926 metais. Yra 
7 vaikų motina, kurių penki dar 
yra gyvi ir yra sukūrę gražias šei
mas.

Rafaelio Penedo Marcos ir Olgos 
Vasiliauskaitės pavėžintas, Vasario 
3 dieną, kun. Petras Urbaitis ap
lankė Martyno Ramoškos šeimą, o 
po to ir pačią šimtametę Antaniną, 
jos dukters Domicėlės nuoširdžiai 
globojamą.

Čia, fotonuotraukoje matosi šim
tametė jubiliatė su ją globojančia 
dukra Domicėle, kaip ji atrodė 
1946 metais. Praėjus beveik 40-čiai, 
sukaktuvininkė yra gerokai sumen
kusi kūnu, bet nuostabiai stipri 
dvasia.

Antaninos visuomet pakili nuotai
ka tikriausiai paeina iš jos stebėti
nai gilaus pamaldumo.

Pats jubiliatės kambarys atrodo 
reto meniškumo koplyčia, kurioje 
Šimtametė besisupdama ant savo 
linguojančios kėdės, jaučiasi laimin
ga vienybėje su Dievu.

Pagal pasakojimą} jubiliatės šeima 
galėjo būti nuo seno pavadinta: 
"Dainuojanti Ramoškų šeima", ir 
su dabar dar dainuojančia Šimtame
te Motinėle ; kaip chorvede.

Išėjo, kad ir mūsų atsilankymo 
proga, Martynas Ramoška, jo sesuo

ANTANINA KUNDROTAITĖ RAMOŠKIENĖ, "Peru i bes šimtametė* ir ją globojanti 
dukra DOMICĖLĖ.

MŪŠI) LIETUVA
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Domicėlė ir visiems pažįstamas so
pranas — Olga Vasiliauskaitė, kartu 
su šimtamete sudainavo keletą tik
rai žavingų lietuviškų liaudies dainų.

Jubiliatės vaikų šeimos ir bičiu
liai, jau nuo dabar ruošiasi jubilia
tės Antaninos pagerbtuvėm, kurios 
pramatomos ateinančio gegužio 9 
dieną.

Dieve, dar ilgai palaikyk šimta
metę mūsų tautietę, Antaniną Kun
drotaitę Ramoškienę. (KPU).

MĄSTYMAI
Sulaukti 80 metų dabartiniais lai

kais tai didelis laimėjimas.To am - 
žiaus taip pat sulaukė ir gimtadie
nį atšventė ponia ONA MASIENE. 
Tai tikrai Dievo palaima.Prie visų 
sveikinimų priimkite ir mūsų nuo
širdžiausius linkėjimus.

Malonu žinoti,kad žmonės,dalyvau
dami Mišiose,pasigenda ni esmių. Ta iai. 

butų džiugu,kad dažniau dalyvautų 
Mišiose,ne tik per šventes,iškilmes 
ar sukaktis.Kiekvieną sekmadienį su- . 
sirenkam mes Dievo pagarbinti,giedo-: 
darni "Pulkim ant kelių".Prisiminki
me, kad Mišios yra Dievo puota ir 
esame ištroškę Dievo malonės. • |

Choristės
----------------------------------------------------------------------------------------------- - 

... u

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

PAIEŠKOJIMAS

Iš Lietuvos ieško pusbrolių Klišų 
Stasio, Genės ir Juozo. Ieškančiųjų 
adresas: LTSR Zarasų rajonas, DU
SETOS, Vilniaus g-vė 49 Ona Kli- 
šytė Klibienė, LITUANIA.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vincas KLIUKAS
Danutė S. GRUNAUER 
Adv.Ernestas PETRAITIS
Pranas SATKŪNAS
Ona PATINSKIENÉ
Jonas GRIGAS
Alfonso VAITIEKAITIS
Jonas BALTADUONIS 
Lionit MEDVEDER 
Julius MEKŠĖNAS

Cr.30.000, 
Cr. 50.000, 
Cr.30.000, 
Cr.30.000, 
Cr.30.000, 
Cr. 50.000, 
Cr.30.000, 
Cr. 10.000, 
Cr.30.000, 
Cr.30.000,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Sekmadieniais yra laikomos Mišios lie
tuviškai:

8 vai. šv. Kazimiero koplyčioje, Mooca;
11 vai. šv. Juozapo bažnyčioje, V. Želi na.

Pamaldos yra laikomos lietuviškai ir 
įvairiose kitose vietovėse (bairros), nors 
vieną kartą į mėnesį

VEIKLOS KALENDORIUS 1985 METAIS
MjtBWlMMMQgBaagagaaM—ėtP*w'^'Kitnfc ia—r» JUWiWagj 11 IWM

f F.ÀBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas. 

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente’Vitor Banys Ltda.

I Rua Coelho BanadasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
-..IL ... . ---------------- -- ‘ - ------------------- ----- . - - - - -• T------------------------------ ------------- — ---------'----------- . — -- ----------------

Vasario 24 Lietuvos Nepriklausomvbès 
šventė;

Kovo 3: šv. Kazimiero šventė.
Čia numatyti tik keli duomenys. Vi - 

sos lietuvių organizacijos kviečiamos su- 
sistatyti savo veiklos kalendorių ir jį pa
skelbti.
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Vasario 7 BLB-nės būstinėje, Rua 
Juatindiba, 28, Mokoje, jvyko Brazi
lijos Lietuviu Bendruomenės Tarybos 
posėdis, kuri n buvo sukviesti visų 
lietuvių organizacijų atstDvai.

BLB-nės pirmininkas, p. Jonas Ta- 
tarūnas, atidarė posėdį, pristatyda
mas kaip svarbiausią šio posėdžio

- ----------—o-ct—----------—jlT'Ml iii uiįi...... -- r|M
****" ■ --------- ■ .„«rrA .-rift JĘT IT ------
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GARBĖS LEIDĖJAI

PRANAS SATKŪNAS ir ALGIRDAS ŠUKYS

Mieliems "Mūsų Lietuvos" skaitytojams ir rė
mėjams reiškiame Širdingą padėką ir geriausius 
linkėjimus.

Redakcija ir Administracija

•
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tikslą — pasitarti besiartinančios Va
sario 16-tosios šventės programa. 
Prieš tai buvo pristatyti keli kiti 
dienotvarkės punktai.

BLB-nės iždininkas, Hendrikas Gu- 
zikauskas, perskaitė reliaciją apie 
pereitų metų pajamas ir išlaidas, tu- 
rétàs Bendruomenės veikloj ir Sody
boj "Lituanika".

Sekė šių metų Imigrantų Kultūri
nęs- Parodos klausimas, kuris pasiro

dė gan keblus. Juk Imigrantų Paro
da Šiemet organizatorių nustatyta 
nuo kovo 30 iki balandžio 7 die
nos, lygiai per Didžiąją Savaitę.Tai 
-r teisinasi organizatoriai — vieninte
lė laisva savaitė Ibirapueros Parodų 
rūmuose. Daugelis valstybių pareiškė 
savo nepasitenkinimą, ar net atsisa
kė dalyvauti. Mūsų posėdy, po visų 
dalyvių pasisakymo buvo nutarta: 
reikia parodoj dalyvauti su savo 
stendu (ar atskirai, ar kartu su lat
viais ir estais), kad nepasirodytum 
nprj bpikotuoti; bet sumažinti iki 
minimumo dalyvavimą, ypač sociali
nėj bei pramoginėj programoj.

Svarbiausias susirinkimo punktas » 
— Vasario 16-tosios minėjimas.

Pirmininkas, p. J. Tatarūnas, pa
tiekė jo paties apgalvotą plačią pro
gramą, kuri buvo papildyta susirin
kusiųjų nagrinėjimu ir priedais.

Iškeltas reikalas kviesti kitataučių 
kolonijų atstovus; pasikviesti . gerą 
fotografą; atnaujinti pranešėjų kad
rus; ieškoti laikraščių korespondentų...

Taiklią pastabą padarė p. H. Mo- 
Šinskienė, primindama, kad jaunimas

Šv. Kazimiero Parapija
KAZIMIERINIŲ METŲ UŽBAIGA

Kovo 3 d., 9,30 vai.: IŠKILMINGOS MIŠIOS 
celebruos CNBB generalinis sekretorius, Dom Luciano 
giedos jungtinis lietuvių choras
Prieš Mišias: — procesija su šv. Kazimiero statula

— Šventojo pagerbimas gėlėmis
— laiškų-peticijų deginimas

j

F

u

Prieš šventę: pasiruošimo tridienis
Kovo 10 d., 9,30 vai.: PADĖKOS MIŠIOS

Kazimierinių Metų darbuotojų intencija
Giedos "Volungės" choras

Kovo 2/3 ir 9/10: KAZIUKO MŪGĖ-KERMOŠIUS 
įvairių tautybių barakai-seklyčios 
folklorinės manifestacijos

Pradžia: šeštadieniais 18 vai. 
sekmadieniais 10 vai.

Rengia Organizacinis Komitetas

turi dalyvauti ne tik programoje,© 
ir Mišiose.

Galop buvo priminta BLB-nės 
Tarybos kadencija ir reikalingi rinki
mai.

Jau sudarytas galimų kandidatų 
sąrašas, kuris bus pristatytas tautie
čiams per ML-vą. Bus balsuojama 
Vasario 16-tosios proga, pasinaudo
jant urnomis prie bažnyčios ir salė
je. Bus kitos urnos Zelinoje, Moko
je ir gal dar kitose vietose. Bus 
galima balsuoti ir siunčiant balsus 
paštu.

Apie visa tai bus informuota per 
ML-vą. (KPG)

16-tosios VASARIO MINĖJIMAS 

1985 Vasario 24 dieną
15 vai.: Iškilmingos Mišios V. Zelinos Šv. Juozapo bažnyčioje
16 vai.: Seselių Pranciškiečių salėje R. Campos Novos, 157 - V. Zelina

Oficialioj dalyje
Pagrindinis kalbėtojas rašytojas Prof. Paulo Zingg 

Meninė Programa
Išpildys Volungės choras ir Nemuno ir Rūtelės 

tautinių šokių grupės
PASKIRKIM 24 VASARIO PAGERBT! LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS DIENAI

VESTUVĖS ARIZONOJ

Doris Kuniskaitė
buvusi mūsų skautė, Nemuno šokė
ja ir Volungės choristė, vasario 2 d. 
sukūrė naują šeimą su Charles Alvin 
Siesker.Vestuvės ivyko šv. Pranciš
kaus Saverio bažnyčioj Phoenix mi
este, Arizonoj - JAV-bėse. Dalyvavo 
daug giminių ir draugų. Iš Brazili
jos vestuvėse dalyvavo jaunosios se
nelė Ona Adamavičienė.

Doris yra Irenes Adamavičiūtės, 
buvusios V. Zelinos vargonininkės 
ir Aloizo Antano Kuniskių duktė. 
Mūsų sanpaulietei linkime gražaus 
ir laimingo naujo gyvenimo.
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