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VĖLIAVOS UŽ VARTŲ

Pradedant Helsinkio akto peržiūros 
konferencija Otavoje, ant aukštų stie
bų buvo iškeltos 35-kių dalyvaujančių 
valstybių vėliavos, skelbiančios, kad 
šioje vietoje rūpinamasi žmogaus tei
sių įgyvendinimu. Lietuva, Latvija ir 
Estija yra šalys, kur net elementariau
sios žmogaus teisės yra sutryptos, ta
čiau jų vėliavos nebuvo iškeltos, nors 
tuo reikalu buvo teirautasi pas atitin
kamą pareigūną. Gavus atsakymą, jog 
Baltijos kraštų vėliavų iškėlimas pri
klauso nuo vienbalsio konferencijoje 
dalyvaujančių valstybių sutikimo, buvo 
aišku, jog tai beviltiškas dalykas. Ta
da Kanados baltieciai rado kita išeitį 
— jie iškėlė vėliavas už konferencijos 

jų užtvaros netoli plevėsuo- 
1 
£.

Estijos valstybių vėliavas laikė

rūmų, 
jančių oficialių vėliavų, 
vijos i 
ištisą dieną savo rankose lietuvaitė,lat
vė ir estė. Kadangi tai buvo baltiečių 
demonstracijos diena (gegužės 8), tos 
rankose laikomos vėliavos atkreipė dau-y 
gelio praeivių ir konferencijos dalyvių A 
dėmesį. Lietuvos vėlavę laikė ryžtinga P 
jauna studentė. Tai buvo simbolinis 
mostės, liudijantis žmogaus ir tautos 
teisių 
tuvos

i etų vos, Lat-

tautų

pažeidimus jos tėvų žemėje. Lie- 
vėliava už konferencijos rūmu 
rodė, kad jai nėra vietos laisvųjų 
rūmuose.

Tasai simbolinis vėliavų protestas iš
reiškia dabartinę Baltijos valstybių bū
klę. Jos tebėra Sovietų Sąjungos oku
puotos, aneksuotos, jų gyventojai pa
vergti. Niekas iš ten negali dalyvauti 
tarptautinėse konferencijose kaip savo 
vyriausybės atstovas. Belieka išeivija,ku-t 
ri taip pat negali atstovavimo titulu 
patekti j tokias valstybines konferencb: 
jas — ji paliekama su savo vėliavomis 
už /artų. Tai nėra lengva pozicija, ta
čiau reikšminga. Jinai įgalina laisvąją 
išeiviją belstis į konferencijų vartus, po
sėdžių salių duris ir priminti pasauliui, 
kad ištremtieji už vartų yra nuskriaus
ti ir laukia skriaudos atitaisymo. Taip 
įvyko ir su šia Helsinkio akto peržiūros 
konferencija Otavoje. Likę už vartų bai 
tiečiai demonstravo gatvėse, įteikė ati
tinkamus raštus dalyvaujančioms delega
cijoms, informavo jas žodžiu, įrengė 
specialų informacijos centrą netoliese 
esančiame viešbutyje drauge su kitų pa
vergtų tautų organizacijomis. Darbavo
si bene visų mūsų veiksnių atstovai, 
ypač Kanados Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalų komisija, Lietuvių 
informacijos centras Niujorke, VLIKo 
ir P LB valdy bos atstovai. Jų visų - pa 
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Tėvas Jonas Paulius II sveik.pa naujai 
EDMUNDĄ PUTRIMĄ šv. Petro baz: 
io 2 d. Apeigas atliko pats š\

studijavo Romos universitetuose

stangos pasiekė tiek, kad JAV delegaci
jos pirmininkas R. Schifteris viešoje sa
vo kalboje konferencijos posėdyje iškė
lė žmogaus teisių pažeidimus sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Tai buvo nema
žas laimėjimas.

Iki šiol musų visuomenė, besirūpin
dama įvairiais reikalais bei renginiais, , 
galbūt per mažai kreipė dėmesio j poli
tinio pobūdžio žygius, palikdama juos 
veiksnių viršūnėm. Pastarosios be akty
vaus visuomenės dalyvavimo irgi negali 
visko atlikti. Pvz. demonstracijų atveju 
gausus visuomenės dalyvavimas yra bū
tinas. Be to, pastebėkim, kad prasidėjo 
stiprus baltiečių puolimas iš Maskvos ir 
jai talkinančių grupių. Jis vyksta įvai
riais būdais: diplomatiniu spaudimu į 
atitinkamų kraštų vyriausybes, karo 
nusikaltėlių jieškojimu, televizinėmis 
bei radijo programomis, spauda, atski

kuni-
1935 metų bir- 

suteikęs kunigo

įšventintą
.ikoje Romoje ‘ _
Tėvas

vių pasaulio kraštų

Nuo 11."L’Osserva tore Romano

rais le» kyliais. Maskva, matyt, netekusi 
kantrybė dėl išeivijos veiklos, siekia 
ją sukonAomituoti, pakirsti jos jtaką 
ir tuo būc\ įą "nuraminti". Tokios 
būklės akivĄdoje ir mūsų veiksniai, 
ir organizaci/y. turėtų sustiprinti savo - 
budrumą bei plėsti politinę veiklą. 
To ypač reikli.Kanadoje, kur politinė
je srityje reiškiA tiktai keletas mūsų 
tautiečių. Atėjo pjkas praplėsti KLB 
visuomeninių reį j,j komisiją, sudaryti 
jos padalinius aylr.kėse, nes ir ten 
reiškiasi mums ,1 oahnkios nuotaikos 
ryšium su spaude ? išpūstu karo nusi
kaltėlių jieškojinA Taip pat ir visa 
bendruomenė turit ateiti j talką lėšo
mis bei aktyviau rėk joti j pasitaikan
čius išpuolius prieš Tuvius spaudoje, 
televizijoje ir kitur, \

"Tėviškės Žiburiais
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Sibiro lietuvių poezija

BALSAS. IŠ LAISVĖS KAPO

Teisingai sakoma, kad Lietuva tai 
žinomų ir nežinomų poetų kraštas, 
daininga Šalis. Nuo neatmenamų laikų 
lietuviai, dar nemokėdami rašto, kure 
— dainavo eiles. Jose išreikšdavo savo 
vargus, rūpesčius, darbus, džiaugsmus, 
įvairius įvykius. Jautriais žodžiais, gra
žiomis, jų pačių sukurtomis melodijo
mis išreikšdavo savo jausmus. Dainos 
tai labai didelė musų kultūros dalis, 
geriausia,ką šioje srityje mūsų tauta 
yra sukūrusi. Vien tiktai Lietuvos 
Mokslų akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institute yra sutelkta dau
giau kaip 200,000 įvairių žanrų lietu
vių liaudies dainų bei jų atmainų.Gal 
tikrai dešimt ar keliolika tūkstančių 
iš to didelio turto yra paskelbta įvai
riuose leidiniuose, spaudoje. Bet ir 
lietuvių poetai j dainų lobyną yra įne
šę labai didelį savo indėlį. Ir nūdien 
turime gerų poetų tiek okup. Lietu
voje, tiek išeivijoje. Jų poezijos rinki
niai, išleidžiami knygomis, ačiū Dievui, 
vis dar neretas svečias mūsų tarpe.

Lietuviai, žinomi ir nežinomi poe
tai, kūrė ir tebekuria net labai sunkio
se gyvenimo sąlygose. Ir ne tiktai gy
vendami laisvėje, bet ir sėdėdami kalė
jimuose, koncentracijos stovyklose. Ne 
visi mūsų skaitytojai žino, kad mūsiš
kiai kūrė ir Sibire, Vorkutoje, Taišete, 
Mordovijos, Intos, Krasnojarsko ir ki
tose koncentracijos stovyklose. Kūrė 
ten gyvendami, dirbdami sunkiausius 
darbus ir mirdami. Susirinkę būreliais 
dainuodavo ar bent niūniuodavo liūd
nas lietuviškas daineles, dažnai jų pa
čių parašytas.

Tačiau Sibiro lietuvių dainos ligi 
šiol mūsų nebuvo pasiekusios. Ir tik
tai 1980 m. buvo gautas rankraštis
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'"Balsas iŠ laisvės kapo", kuriame bu
vo užrašyti 245 eilėraščiai. Jų auto
rius — "Klajūnas" (tikroji pavardė 
mums žinoma). Rankraštis labai kuk
lus, vargingas. Eilės surašytos ranka 
ant labai plono popieriaus, naudojant 
sudėvėtą kalkinį popierių. Daugelis vie
tų neišskaitomos. Tik vienas kitas mū
siškių ryžosi paskaityti šį vargingą 
rankraštį, neturėdamas kantrybės j) 
baigti. Bet Jonas Dainauskas, naudoda
mas padidinamąjį stiklą, o kartais ir 
kitas "laboratorines" priemones, rank
raštį iššifravo, perrašė mašinėle ir tokiu 
būdu padarė jį išskaitomą. 245 eilėraš
čiai buvo "Klajūno" parašyti 1951- 
1967 m. Prie jų prisidėjo 150 eilėraš
čių, parašytų įvairių žinomų ir nežino
mų, tebesančių gyvų ar senai žuvusių 
politinių kalinių poetų eilių, 1951- 
1956 metais. Žinomos ir kai kurių au
torių pavardės: Jonas Najulis, Petras 
Braziūnas, Kazys Misiūnas, A. N., Ant. 
Petrikonis, Juozas Andrijauskas, mokyt 
Gražulis, J. Ardzijauskas, mokyt. Bazi- 
levičius, Mikailoms...

Sibiro lietuvių poezijos rinkinėliui 
įžangą parašė vienas buvęs Vorkutos 
kalinys ir Akademinės skautuos !eidyk- 
los redaktorius Jonas Dainauskas, Mi
nėtas kalinys, perėjęs sovietinių guiagų 
"bedugnę" ir turįs daugybę asmeniškų 
pergyvenimų, rašo: "Tai balsas anų 
dienų jaunimo - 1945-1956 metu lie
tuvių kankinių kartos. Tai balsas ir 
vieno lietuvio "Klajūno;', pakartotinai 
kalinto, dabar uždaryto į psichiatrinę 
ligoninę, išdrįsusio dokumentais įrody
ti Sovietų melus". O apie pačią poezi
ją Šitaip rašo: "O iškankinta ir teisin
gumo vardan palaiminta pažemintųjų 
ir nuskriaustųjų poezija, surinkta iš 
plačių Sibiro plotų, kartu su "Klajūno' 
eilėraščiais, prasmukusi pro Sovietų 
pasienio sargybas ir muitines — kalbėk,
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netylėk, pasakok. Tegu šita nepaneigia
ma ir neužginčijama tiesa, kaip kraupi 
tikrovė iš lietuvių tragiškos praeities 
ir dabarties, tarytum dienoraštis, bylo
ja mūsų tautos nuotaikas Sibire ir So
vietų Sąjungos "išlaisvintame"*Nemu- 
no krašte", nes, poeto žodžiais, "Mums 
niekad neužmiršt Mordovijos Kraslago, 
Taišeto Trasos, Bats ko, Angarlago, 
Kurbaso, Intos, Krasnojarsko... Ir viso 
šio baisaus gyvųjų karsto".

Buv. Vorkutos kalinys įžangoje rašo: 
"... niekam iki šių dienų nepavyko taip 
gerai paslėpti skaičių ir vardus milijo
nų nužudytų, nukankintų, nepakelia
mo priverčiamo darbo bado ir kasyklų, 
— kaip jiems — neaprėpiamų Sibiro 
plotų valdovams. ( tuos plotus juk nie
kad neužklys jokis užsienio korespon
dentas, aukų kapinių apimties nesuži
nos niekas. Tik,''Klajūnas/ teisingai pa
vaizduoja tos imperijos valdinių gyveni
mą... "Laisvės pasaulis" to genocido 
nemato ir nenori apie jį žinoti. Bet to 
rinkinio eilėraščiai teisingai demaskuo
ja TSRS tariamo "socialinio teisingu
mo" aureolę, o tai pagal KGB "teisė
tvarką", Sovietuose yra nedovanotinas 
nusikaltimas".

Mes išeiviai, gyvendami laisvės kraš
te, žavimės mūsų tremtinių pasiaukoji
mu, bet "žavėtis" jais - yra vienas da
lykas, o būti jais kitas. Taigi gerai,kad 
skaitydami šį poezijos rinkinėlį turėsi
me gerą progą prisiminti šiurpiąją mū
sų tautos tragediją ir kartu su tėvynė
je ir Sibiro tremtyje tebegyvenančiais 
tautiečiais nuryti sūrią skausmo ašarą.

Ne Šio rašinio uždavinys cituoti eilė
raščius ir atpasakoti jų turinį: pustrečio 
šimto 418-os trumpučiu ar ilgesnių ei
lėraščių rinkinį reikia kiekvienam lietu
viui paskaityti, kad galėtumėm bent 
dalinai prisiminti šiurpų mūsų tautos 
likimą.

Sekant mūsų gyvenimą išeivijoje, su
sidaro įspūdis, kad mūsų veiksniai ne
seka okupuotosios Lietuvos ir tremti
nių gyvenimo, nepadeda kovojančiai ir 
kenčiančiai Lietuvai, jos žmonėms,dar 
gyviems ir minusiems tremtiniams. Jie 
taip pat nesirūpina ir iš okupuotosios 
Lietuvos pasiekusių raštu leidimu. Ge
ra:, kad atsiranda kitos institucijos,ku- 
rios juddarbą atlieka.

Čia reikia pagirti Akademinės skaųti- 
jos leidyklą, kuri jau šešiais tomais iš
leido 30 pogrindžio "Aušros" numeriu- 
Prie jų išsirikiavo ir "Balsas 15 laisvės 
kapo", papuoštas prasmingu nežinomo 
dailininko (ar dailininkės) pieštu vir
šeliu — spygliuotu vielų užtvara rau
donos spalvos fone, b.kv.

DRAUGAS

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: 274-0677
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LIETUVIAI PASAULYJE
PRANCŪZIJOJE

JAUNOS VILTYS

Paskaitęs kai kurioje prancūziškoje 
ir net lietuviškoje Europos spaudoje 
straipsnius apie* musų '"Žvaigždę", ak
torę ir autorę Karolinę Nendrę Masiu
lytę, norėjau daugiau ją pažinti ir taip 
pat supažindinti Pasaulio lietuvio skai
tytojus su jos nors dar ir trumpa, bet 
kiek jau turtinga karjera.

Karolina yra jau antros kartos pary
žietė, čia gimusi ir augusi. Dar būda
ma maža, savo deklamavipnu ji paįvai
rindavo Paryžiaus lietuvių ruošiamus 
vakarus — minėjimus. Ji ir dabar akty
viai dalyvauja Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. Priešingai kai kuriems akto
riams, pasiekusiems tam tikro pasiseki
mo, ji didžiuojasi savo lietuviška kilme 
ir pavarde. Gimusi Paryžiuje, ji norėjo 
arčiau pažinti Lietuvę, kur lankė Vil
niaus universiteto vasarinius kursus.
Jos kelionės aprašymas buvo oremiluo
tas Kanados lietuvių jaunimo sureng
tam rašinių konkurse.

Baigusi Ste Marie de Passy kolegiją, 
ji studijavo literatūrą Sorbonos univer
sitete ir po to, įsigijusi gerą dramatinės 
artistės pagrindą Charles Dulin studijo
je ir Rue Blanche konservatorijoje,pra- 
dėjo sėkmingai reikštis scenoje ir tele
vizijoje.

Prancūzų publikai Karolina daugiau
siai yra pažįstama kaip savo pačios su
kurtų humoristinių škicų vaidintoje po 
puliariose Bouvard teatro programose, 
perduodamose per Prancūzijos televizi
ją. Tos programos žiūrovų skaičius sie
kia net iki 16 milijonų.

Karolina taip pat vaidino savo pa- • 
čios sukurtus škicus savo vienos mo
ters spektaklyje "One woman schow" 
Paryžiaus Sou'Pap kavinės teatre. An
trąjį panašu spektakiį "Vanagas ant 
balkono" Karolina vaidino Comedie 
Italienne teatre, ta proga virtusiam be
veik lietuviškos komedijos teatru, nes 
į veiksmą buvo įtrauktas vienas lietu 
viskas personažas, dainuojantis musų 
liaudies dainas.

Ji nuolat dalyvauja įvairiuose šventi-
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Lietuvaitė Paryžiaus scenų aktorė Karolina 
Nenešė Masiulytė.

niuose "gala" pasirodymuose, atostogi
niu vaidinimu Prancūzijos Rivjeroj, 
transliuojamų per televiziją (1983) ir 
kituose Paryžiaus teatruose, kaip St. 
Georges teatre 1984 m. Ji taip pat bu
vo pakviesta dalyvauti Šveicarijoje Pul- 
ly humoro festivalyje ir vėliau Conf- 
ians Ste. Honorine, netoli Paryžiaus,, 
kavinės teatro festivalyje.

Dabartiniu metu jau trečias mėnuo 
Karolina vaidina komedijoje "Dvigubas 
židinys" Paryžiaus La Potinere teatre. 
Šio spektaklio 50-tasis pastatymas jau 
buvo atšvęstas ir atrodo, kad publikos 
netruks net iki 100-tojo.

Teatrų kritika ją vertina ne tik 
kaip artistę, bet ir kaip autorę. Paci
tuosimi tik keletą atsiliepimų apie jos 
pačios parašyto ir vaidinto spektaklio 
Pully festivalyje "Kodėl tai taip":

La Suisse — "Per kelis škicus ji nu
sako sunkius egzistencijos momentus 
ir... nuogąstis virsta humoru. Išsamus, 
jautrus, kandantis tekstas eina tiesiai 
j širdį".

24 heures Lausanne. Po dideliu ant- 
galviu ir stambiu šriftu "Šio' vakaro 
emocija... publika užtarnautai sukėlė 
skambių ir entuziastiškų ovacijų Karo
linai, kuri keliais škicais patvirtino ste
binantį scenos valdymą. Kokia asmeny
bė. Karolina sugeba paversti juokais 
pačias įkyriausias kasdienines emoci- 
jas... .

Karolina turi planų iš teatro scenos 
ir mažojo ekrano žengti ir j didįjį ek
raną. Ji yra parengusi scenarijų fantas
tiniam filmui lietuviška tema. Reikėtų 
tiktai, kad kuris iš musų lietuvių filmi- 
ninkų-kinematografininkų tuo susido
mėtų. Juk teatras, pagal Balčikoni,yra 
tautos kultūros ugdyla, o kino teatras 
— taip pat.

"Pasaulio Lietuvis"

Alfonsas Maldonis

GIESMĖ APIE DUONKEPĘ KROSNĮ

Kiek vianss namas turėjo krosnį. 
Mama"kūreno krosnį kas rytas. 
Nuo jos'senelis, būdavo, kosti, 
Nuo jos broliukas kaip žirnis ritas. 

Tenai gyveno ^ripliai ir musės, 

Kurios per žiemj išlikti stengės. 
Krosnies bijojo /Mvéjo gūsis, 
Lekiąs nuo durų arž^ųo palangės.

Ten ir slėtuvė, ten ir pagduda 
Po mamos barnio ar tėvo diržo. 
Būdavo, blyną mama p adų oda, \ 
Kiek pasistiebus, pro mūrio viršų.\^

Kvepia svogūnai, barško aguonų 
Sėklinės galvos po juodu balkiu. 
Kol šilo krosnis, kol kepė duona, 
Jaunas ir senas nejuto alkio.

Pasakas sekėm, tymuos klejojom, 
Šunvotes ši įdėm ant šilto molio. 
Klausėm, kaip naktį žmonės giedojo 
Giesmes skrynelėj gulinčiam broliui.

Sako, ir kaimas užmiršta krosnį... 
Tai kur tos marčios duonelę kepa? 
Kur gi seneliai per naktį kosi? 
Kur jie anūkams pasakas seka?

{Alt. Maldonis, gimęs 1929 m. Naujaplen- 
tos k. Daugų vis. Alytaus apsk. Mokėsi Aly
taus ir Vilniaus gimnazijose. 1954 m. baigęs 
lietuvių k. ir literatūros studijas Vilniaus uni
versitete. Grožinės literatūros leidyklos redak
torius. 1962-1970 buvo "Vagos" leidyklos 
vyriausias redaktorius. Poeziją — savo kūrybą 
pradėjo spausdinti nuo 1956 m. Lyrikas, vaiz
duojąs savo poezijos audiniuose Dzūkijos my
limą kraštą...") Paruošė Halina Mošinskienė.

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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PO PERSILAUŽIMO
"Perėiemavojęs" ketvirtoje klasėje, 

aš sėkmingai įžengiau j penktą. 
Man Sėjo jau 17 metų; aš jau
čiausi ikuone pusvyria. Sumažėjo 
ir knygų skaitymo manija. Aš pra
dėjau Imti knygas ir iš fundamen
ta linėš^ bibliotekos. Jau labiau pa
tiko knygos rimtos: istorinio po
būvio, geografijos, kelionių aprašy
mai, žemės ašigaliu tyrinėjimai. 
Tokiu ’jau negalima buvo ryte ry; 
ti, kąip skystokus, daugiau seksą 
erzinančius romanėlius, arba Cher- 
loko Cholmso nuotykius. Keitėsi 
ir būdas.

Jeigu ligi 4-5 klasės mano kla
sės draugu buvo nemaža nuošir
džiu tikinčiu bernioku, tai vėliau 
jie arba įstojo j dvasišką seminari
ją, arba neturėdami pakankamai 
mokslui lėšų, grįžo pas tėvus j 
kaimą.

Tokiu būdu vėliau aė netekau 
vienminčiu ir likau lyg atsiskyrėlis, 
vienišas. Žinoma, negalima būtu 
pfešakyti, kad dabartiniai mano 
bendraklasiai būtu buvę aiškūs be
dieviai, kovoję prieš kataliku baž
nyčią, tikėjimą. Ne, bet buvo kas 
kita. Mano bendraklasiai, kaip pa
vyzdžiui J. Papečkys, T. Ješman- 
tas, P. Klimas, M. Mickus, V. Ži
linskas, V. Tercionas, Butauskas,. 
Totorius, Civinskas, Kruvelis, Bu-

1S^ DRAUGELIO
ĮImąį

no^kun. Michnevič, pamažu nyko, 
gerėjo. Ir vienas kitas rusu moky
tojas savo pašaipa arba ir neigia
mu posakiu šaldė musu tikėjimą. 
Ypač pasižymėjo nesimpatingas ru
su istorijos mokytoje? Kosorotov: 
jis stačiai ciniškai tyčiojosi iš po
piežių, kai kuriu dogmų (neklai
dingumo), bet stipriausias įo 
"mokslo" arkliukas buvo — pasijo- 
dymas šventos inkvizijos amžiais. 
Na, ką gi? Istorikas ir istoriškus 
argumentus vartoja. Gal jo ir tei
sybė?... Tačiau mes nelabai juo 
tikėjom, nes jo nekentėm. Matyt 
mūsų nusistatymą jis nujautė, nes 
dvejetuku pildavo j vaíidS.

Visai kas kita gimnazijos direk
torius Benediktov; irgi rusas, tačiau 
savo tikėjimą gerbė «• jo laikėsi. 
Jis dėstė mums aukštesnėse klasė
se logiką, psichologiją ir filosofiją. 
Kartą savo pamokoje jis akcentavo 
Dievo būtinumą ir įrodinėjo tikėji
mo reikalingumą. Matyt jis buvo 
rimtas filosofas ir savo tautiečio 
Solovijevo įtakoje. Kaip tai ne 
keista, tačiau šito maskoliaus žo
džiai mus labiau paveikė, daugiau* 
įtikino, negu kapelionu išvadžioji
mai. Mat jau giliai buvo įmigęs 
"pirmeiviu" raugas, ka i "Kunigai 
privalo taip sakyti, kaip popiežius 
liepia".

O čia, štai tau, kad nori... kal-

ku paruošime, arba pasikalbant 
apie gimnazijos naujienas, apie mo
kytojus, na dar vieną - kitą tau
tiško atgimimo pareiškimą. Ir tik 
vėliau po metu — kittų atsirado 
bimnazistu panašios manąjai dvasiai 
ir aš su jais susidraugavau. Tai 
Vytautas Endziulaitis, Z. Star. Ra- 
dzevičia (ne mokinys) ir Pranas 
Eovydaitis (išlaikė eksternu egz. 
Marijampolės gimnazijoje. Tai busi
mieji ateitininkai, kurie jau Mas
kvoje sudarė at-ku judėjimo bran
duolį.

Musu oponentai pasidavę pirmei
viu įtakai sudarė kitą sambūrį - 
"aušrininku", kuris taip vadinosi 
dėl leidžiamo žurnalo "Aušrinės" 
Jie turėjo savo užnugarį Valstie
čiuose Liaudininkuose, socialistuose, 
na ir bendrai tariant — "pirmei
viuose".

Skilimas buvo būtinas, jis įvyko, 
nes galu gale turėjo įvykti: nes ne 
galima gi buvo ^avc gilius kata Ii kiš 
ko tikėjimo dėsnius paties Dievo 
apreikštus iškeisti j socialistu išgal
votus, nerimtus laikinojo pobūdžio 
.r nuolat besikeičiančius svaičioji
mus.

Kas vėliau ir pasitvritino: bedie
viai tapo "pirmeiviais", tiek sociali:- 
tais, o toliau jau čia pat atsirado 
komunistai, kurie viską apvainikavo 
bolševizmui,

Gi šitie suvirškino ne tik savo 
natūralios "priešus" — katalikus (ii 
aplamai tikinčiuosius), oet ir savo 
gimdytojas bei globotojus pirmeiviu 
ir socialistus.

dreckas, Dabrila, Valaitis, Akietaitis, 
Adomaitis, Anckaitis, Kasakaitis, 
Senkus ir dar keliolika kitu, kuriu 
dabar jau neprisimenu buvo katali-

ba rusas, ir dar mokytes, ir kal
ba panašiai, kaip kunigai, nors 
popiežiaus autoriteto ir nepripažjs 
ta... Taigi direktoriaus

Tačiau apie tai vėliau'

BIJO SENIAI MIRUSIO
j baž- 
paly,t' 
arba

kai; eidavo sekmadieniais ir 
nyčią (tiesa, mus rykiuotėje 
dėdavo gimnazijos "fiskalai", 
vienas-kitas mokytojas katalikas kaip 
Pajevski, Vlošaki); bažnyčioje vieni 
melsdavomės iš maldaknygių, laike 
pakylėjimo ir suklaupdavom, tačiau 
jau buvo ir tokiu, kurie atsivertę 
logaritmų lentelių knygutę studijuo
davo. Ir buvo patogu imituoti pa
maldumą, nes toji knygutė 
maldaknygės formato...

Kiti mėgo pastudijuoti ir 
zisčiu būtį, kurios panašiai
atvarytos, tačiau jau priešingoje 
(atseit — moterų) pusėje buvo iš- 
rykiuotos. Tačiau nuosekliu, logišku, 
net mokslišku kun. dr. M. Gustai- i 
čio pamokslu visi įdomiai klausy
davom. Tas rimtas, mokytas, gilus 
patriotas ir poetas darė teigiamo 
įspūdžio. Ne vienam mūsų išsklai-* 
dė tikėjimo abęjoniu rūką. Kas 
buvo sugadinta pirmtako lenkoma-

buvo

gimna- 
buvo

mane (ir daug kitu) dar 
tvirtino tikėjime ir rnnn 
viau kirstis su draugais k 
šiepdavo kunigus (ilgaskvernius), d 
vatkas, tyčiojosi iš ste! 
kos), užginčydavo, nei pat 
taus buvimą, arba 
Esą, paprastas žmogus, 
du jogai, kurie irgi galėjo

mėnesiais L- 
no, srba 

virve ga
nei išnykt?

--Í..ÍCM S«J-
Ouvo leno-

v ;Jk.i U

įvairius "stebuklus": 
tverti be valgio ir gė 
užsukę virvę j debesį 
įėjo sluogti aukštyn ‘ 
žiūrovu akyse ir t,?

Aišku, kad su tokias bendratda- 
siais galėjome bendrauti tik pamo-

jo dieviškumą, 
kaip ir in- 

daryf:

Nepavkėsite, kad prieš 500 metų 
mirusio asmens bijotu moderniųjų -aif 
valdovai. Tokio asmens išsigando Liet* 
vos komunistu partijos vadai. Tas as
muo yra šventasis Kazimieras - Lietu 

zE3 Globėjas, kurio jubH’eiu atžymėti 
Lietuvos tikintiesiems trukdė ateistų 
va'džia. - Šitaip rašo Amerikos Nevva 
ko arkivyskupas Peter Gerety Newark 
savaitraštyje "The Advocate". Remda 
rnasis LKB Kronika skaitytojus supaži 
dina su Lietuvos persekiojimais ir Lie 
tuvos kataliku rezistencija. — Persekio 
tojai pralaimi mūšį jam dar neprasidėj 
sako arkivyskupas. Lietuvos žmonės t. 
žino ir tai yra jų viltis.ADVOCMiA IMÓVEIS

Direito CIVIL 
Direito 

Av. Novo

- Dir. CR'iMiNAL

TRASAUS? \

Horizonte, ? })

jlį COMPRAS - VENDAS -
ONE: 442-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Zonj., 2 * Vila Sacadura Cabral • S. Andrė
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Dr. Petras Mačiulis

ŽVILGSNIS I PRAEITI
SOVIETŲ RUSIJOS ULTIMATUMAS LIETUVAI

Buvęs Lietuvos Respublikos konsulas São 
Paulo mieste, nuo 1935 metų vidurio, buvo 
perkeltas j Užsienio Reikalų Ministeriją, kur 
ėjo aukštas atsakomingas pareigas iki Sovietų 
Rusijos okupacijos. Jis dalyvavo pirmojoj 
Nepriklausomos Lietuvos delegacijoj, vyku
sioj j Maskvą. Jis buvo vienas is geriausių liu
dininkų, kiap vyko Lietuvai primestas ultima
tumas. Pasitraukęs j Šiaurės Ameriką, paraše 
knygą "TRYS ULTIMATUMAI", kuri ten 
buvo išleista. Pirmasis Lietuvai primestas Ulti
matumas buvo Lenkijos, kun reikalavo už
megzti diplomatinius santykius, grasindama 
panaudoti ginklo priemones. Sekantas ultima
tumas buvo primestas Lietuvai Vokietijos dik
tatoriaus Adolfo Hitlerio, reikalaujantis grą
žinti Vokietijai Klaipėdos kraštą. Trečias ir 
paskutinis Lietuvai primestas ultimatumas 
buvo diktatoriaus Stalino, kuris palaidojo Ne
priklausomą Lietuvos Valstybę, Visi trys ulti
matumai smulkia? aprašyti minėtoje D r. F. 
Maciušio knygoje. Kadangi pats svarbiausias 
ultimatumas Lietuvai buvo paskutinysis, tai 
supažindinti "Mūsų Lietuvos" skaitytojus čia 
perspausdinsime ištisai visą Sovietų Rusijos 
ultimatumą Lietuvai, taip kaip jis buvo pa
tiektas Dr. P. Mačiulio "Trys Ultimatumai" 
knygoje (Red.*.

Nepraėjo nė puses metu, kai Lietuv 
vai buvo atimta Klaipėda, vokiečiai jau 
tykojo visos Lietuvos. Tykojo ir Sovie
tu Rusija, kuriai 1919-1920 metais ne
pavyko Lietuvos užimti ir čia įvesti dik
tatūrinę komunistinę tvarkę. Du didie
ji kaimynai besiderėdami susitarė 1939 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje, kad Estija ir 
Latvija tenka Sovietų Rusijai, o Lietu
va Vokietijai. Buvo žinoma, kad tarėsi, 
ir buvo taip pat žinoma, kokiais klausi
mais susitarė, bet niekas nežinojo to 
slapto sąmokslo. Abiem buvo pagrindas 
jį slėpti. Vokiečiam dar ir dėl to, kad 
jie atimdami Klaipėdą, buvo pasižadėję 
neremti Lietuvos užpuoliko. Savęs,ma
tyti, nelaikė užpuoliku. Neatidavė ir 
Sovietu Rusijai. Bet tiktai vienam mė- 
ne*pui7 Karui jau prasidėjus ir Lenkijos
valstybei kritus, 1939 rugsėjo 28 antruo-
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AZULEJOS IMBITUBA

ju slaptu susitarimu Lietuva buvo už
leista Sovietu Rusijai. Irto niekas neži
nojo. Paaiškėjo tiktai 1939 spalio pra-, 
džioje, kai visos trys Pabaltijo valsty
bės su ultimatyvu reikalavimu derėtis 
su Maskva ir įsileisti raudonąsias bazes. 
Po to parengiamojo pasiruošimo jau se
kė 1940 birželio griežti ultimatumai, 
kurse likvidavo visu trijų Pabaltijo vals
tybių nep-iklausomybę. Sovietu Rusi
ja pasiekė to, ko ji neatlaidžiai ir suk
tai buvo siekusi nuo 1919 metų. Verta 
mesti žvilgsnį į Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos santykių raidą 1919 — 1939 me
tais, kad geriau suprastume, kaip Sovie
tų ultimatumai atsirado.

AKIMIRKOS ŽVILGSNIS j PRAEITĮ
Lietuvos politiniai santykiai su kito

mis užsienio valstybėmis, taigi ir su ca- 
ristine Rusija, netrūko su trečiuoju Lie 
tuvos — Lenkijos padalinimu 1795 me
tais.

Kai po nevykusio 1863 m sukilimo 
rusai lietuviams uždraudė spaudą loty
niškomis raidėmis (1864 — 1904), visa
me krašte prasidėjo pogrindžio kova, 
pagrįsta dviem rimtais motyvais: tauti
niu ir religiniu. Tos kovos su rusiškuo-

ju despotizmu metu kelias nuo Nemu
no iki tolimo Sibiro buvo išgrįstas lietu
viu kaulais. Begabenant iŠ užsienio lie--
tuviŠką žodj, per anuos spaudos draudi
mo metus lietuviu žuvo arba Sibire atsi
dūrė tūkstančiai. Tai buvo Dovido su 
Galijotu kova, bet ji laimėta.

Po rusu karo nesėkmės su japonais, 
lietuviam buvo grąžinta teisė naudotis 
viešai savo spauda. Vėliau po Vasario 
revoliucijos 1917, daug buvusiu RusiO 
jos imperijoje pavergtu tautų pasiskel
bė nepriklausomomis. Tų laimingųjų 
skaičiuje buvo ir Lietuva, pasiskelbusi 
nepriklausoma Vilniuje 1918 vasario 
16. Dar po ketverių metų jau buvo pri
imta nariu Tautu Sąjungon ir vėso kul
tūringo pasaulio pripažinta de jure. Pri
pažinta ir Sovietu Rusijos, kuriai nepa
vyko pratęsti rusiškojo despotizmo, 
nors ir to siekė, nes Lietuvos savanorių 
buvo atmušta. Užsimezgė tarpvalstybi
niai Lietuvos ir Sovietų Rusijos santy
kiai.

Tarpvalstybiniai santykiai visais lai
kais grindžiami sutartimis. Sutarčių ru
siu yra daug. Vienos sutartys sudaro
mos neribotam laikui, kitos-terminuo- 
tos. Be šio pagrindinio paskirstymo, 
dar rūšiuojamos j politinio, ekonomi-' 
nio, kultūrinio bei socialinio pobūdžio 
susitarimus, kurie, dažniausiai būna pa
sirašomi tik sutartam laikui, vadinasi 
terminuoti. Sutartys vadinamos bilate- 
ranėmis, jei saisto daug kraštų, jie jau 
laikomi tarptautiniais įsipareigojimais 
arba tarptautinėmis konvencijomis.
TAI KOS SUTARTIS SU SSSR 
1920 METAIS

Pirma sutartis, kurią Lietuvos ir So
vietų Sąjungos įgaliotiniai pasirašė Mas
kvoje 1920 liepos 12, buvo taikos sutar
tis. Ji buvo neterminuota. Abi susita
riančios Šalys pripažino viena antros ne
priklausomybę, nustatė abu kraštu ski
riančią sieną, aptarė pilietybės klausi
mą, grąžinimą Lietuvos valstybės terito- 
rjjai priklausomų buvusios caristinės ad
ministracijos dokumentų, archyvų, ka
ro metu išvežto turto, išlyginimą karo

JOÃO RIMŠA

Azukjos de todos os t^s e cores, para Industrias, Hospitais e Residências.
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metu Lietuvos teritorijoje nuostoliu 
grąžinimą, Lietuvos geležinkeliams pri
klausomu riedmenų ir 1.1. Be to Sovie
tu Sąjunga Vi^EMS LAIKAMS atsisa
kė bet kokiu teisiu, kurias turėjo Rusi
jos Imperija j Lietuvos žemes irtos da
lies karo nuostoliu, kurie tektų Lietu
vai, jei būtų atlyginami, nes buvo pripa
žinta, kad karo eigoje Lėetuvos teritori
ja buvo daugiausia nukentėjusi. Lietu
vos — Sovietu Sąjungos sienas buvo nu
statytos nuo Gardino pietryčiuose iki 
Dauguvos upės žiemiuose su Lyda, Až- 
mena, Breslauja.

Abi šalys tą sutartį 1920 rugpiučip 
mėnesį, ratifikavo, t.y. įstatymais nu
matytu būdu patvirtino ir geriems kai
myniniams santykiams palaikyti pasky
rė savo atstovus: Lietuva — Jurgį Baltru
šaitį Maskvoje, Sovietų Sąjunga — Ak- 
selrodą Kaune. Lietuva nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad pagaliau didysis rytų kai
mynas suprato ir pagerbė lietuviu tau
tos gyvybinius reikalus, bent dalinai 
atitaisydamas caru laikais padarytas 
Lietuvai skriaudas. Deja, vos pusmečiu 
praėjus, musu pasitikėjimas rytu kai
mynu buvo skaudžiai pažeistas.

(bus daugiau)

iš/Utenos ir Brazilijon at-su sūnum Jonu, marčia Hele- 
. Pradžioje gyve-na ir anūkais Janete

io Bom Retire, o paskui V. 
Zelinoj. Dirbo kaip mecha
nikas , o dabar kaip pens i- buvo darbštus 
ninkas, gyveno Pque.S. Lu
cas. Buvo vedęs^Leonorę 
Motejūnytę ir užaugino sū-

Geriausia dovana;
UŽSAKYKITE MUSU LIETUVĄ'

| GIMINĖMS-pfiAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS

J Šią brangią dovąną jie prisimins 50 kartų - visus metus

U
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de A1-*
Eduar- vo Lituanikoj, kur linksmai 
ir Re-praleido sekmadienį.

Buvo pašarvotas V. Alpi- 
Velionis dar buvo tvirtas.nos šermeninėj. Kun. Petras 

bet kritęs susilaužė koję 
ir buvo paguldytas Lapos 
ligoninėj. Buvo aprūpintas 
sakramentais. Buvo pašarvo
tas V. Alpinos šermeninėj 
ir sudegintas V 
krematoriume.

nų Danielių, kuri v 
dę ir turi 4 vaikus: 
dę, Paulių, Danielių

Sunus 
visiems 
tuvėse ir užuojautą.

STASYS SIMANAVIČIUSJERONIMAS LABUTIS 
mirė staiga namų kieme bir
želio 30 d. Anūkas Jurgis 
ėjo į kiemę šauktis sene
lio pietų ir rado jį negy
vų. Velionis buvo gimęs 
Graučiuose 1904410.1. d. 
Brazilijon atvyko 1929 m. 
vienas palikęs Lietuvoj tė
vus Jonę ir Grasę bei 8 
brolius. Pradžioj gyveno 
provincijoj, o paskui daug 
metų V. Formozoj, kur turė
jo barę. Pries kiek, metų 
vedė Domicėlę sv. Kazimiero 
parapijoj^ Žmona mirė per- 

da-nai gegužės mėn. Po žmonos

, u or-

Jeronimas Labutis
, ramaus budo 

žmogus. Kiek galėdavo, dal 
vavo lietuviškuose parengi 
muose. Dar per Jonines bu-

K

Rukš^s laikė misiąs prie karsi
te ir palydėjo į paskutinio 
poilsio vietą tose pačiose ka- 
r.inėese. 7-tos dienos mišios 
buvo atlaikytos V. Zelinos 

j oje lianos i iieną. 
Jonas ir šeima dėkoja 

, kurie dalyvavo laido- 
ir mišiose bei reiškė

3 d, Samaritano ligoninėj. 
Buvo gimęs žardiškių kai
me 1906 m. ir į Braziliję 
atvyko 1929 m. Beveik visą 
laikę gyveno Ipirangoj.Bu- 

amatu gerai pragyveno.
Linksmo ir nuoširdaus būdo, f 

sventese ir buvo uolus 
’’Mūsų Lietuves” skaityto
jas. Pastaraisiais metais 
sirginėjo, bet nuolat buvo 
prižiūrimas žmones Adelės 
ir sūnaus Vyto. Prieš mir- 

goninej. Buvo pašarvotas
V. Marianos kapų šermeni
nėj. Kun. Petras Rukšys at
laikė misiąs prie karsto ii

— « • a -a a « •

seima turi tose pačiose ka- 
pinese. 7-tos dienos misios 
buvo Sta. Candida bažnyčio
je, Ipirangoj, liepos 9 d^

Liūdesy liko žmona Adelė, 
sūnus Vytas ir marti Cecili 
ja. Brazilijos dosni ;:žemė 
priėmė jo kūn<^2 o Dievas 
teduoda jam amžinę ramybę 
ir džiaugsmę.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

1985.vil.il
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MUSU žinios LIETUVIŲ BRAZILIJOS BENDRUOMENE

VYSKUPO VIZITAS P.AMERIKOJ
Sudariau provizorinį Pie

tų Amerikos lietuvių lanky
mo planų kurį Jums prisiun- 
ciu, laukdamas Jūsų suges- 
tijų* As norėčiau susitikti 
su galimai daugiau lietu
vių ir, kur išeina, praves
ti savaitgalio susikaupi
mus .

Kaip jau anksčiau esu ra
šęs , sykiu atsivesiu Lietu
vai skirtų Fatimos Marijos 
statulų pašventintų Pijaus 
XII ir jau apkeįiavusių 
daugumų lietuviškų koloni
jų, išskyrus Pietų Amerikų.

Jei pavyks gauti pavaduo
tojų, sykiu atvyks ir P.A- 
merikoje ilgai apaštalavęs 
New Yorko Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas.

Pietų Amerikai skiriu va
sario ir kovo menesius, nes 
vasario 16 Šv. Juozapo Pa
rapija, São Paulo, švenčia 
50 metų sukaktį, ir klebo
nas J. Šeškevičius kviečia
joje dalyvauti, o balandžio -v 
menesį turiu kitus įsiparei-^CIU TAU., 
gojimus. Manau pradėti nuo 1 
Venecuelos-Kolumbijos ir men. 22 ar

KVIEČIA
į DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ 

LITUANIKOJ
1985 m. liepos 21 dienų

PROGRAMA:
10 vai. - Mišios
11 vai.- Vėliavų iškėlimas.

Akademine programa 
Programų išpildys Palangos 

Skautų Grupe
Pietus atsivežti^- Kepsniams veiks 
churrasqueira. Gėrimų bus galima 
gauti vietoj.

-g»™ ■ JMKIWÜB
maas ir malda ~ . mas įr džiaugsmas yra išlieji

Nuoširdžiai Jūsų Kristujemas p0ezį_j0s posmuose. Devy-

Vyskupas Paulius A. Balta 
kis , 0.F. M.

P.S: Laiškas siunčiamas: 
kun. Aug.Steigvilai, MIC, 
kun. Juozui Margiui^ MIC, 
kun. Juozui Šeškevičiui, 
kun. Pr. Gavėnui, SDB, kun 
J. Giedriui, SJ ir kun. A. 
Perkumui, SDB.

Šiais 1985 metais 
n. 22 ar 25 dieną 
siuntinį. Atidarius voką je.

- ni9adešimt devyni brazilų t = i 
tos rašytoiu ir noežijos mėe 
gėjai išlieja savo širdies 
skausmus, džiugesius Dievui, 
Tėvynei ir artimui savo para
šytuose poezijos posmuose ku
rie randasi ’’Escritores Brasi 
leiros” knygoje. Bet šimtasis 
poezijos mégéejas yra mano 
ir daug lietuvių pažįstamas
tai būtent Meldutis Laupinai- 
tis, jojo poezija ’’guando" 
79-tame puslapyje ’’Escritores 

989 metų knygo 
Tave Gerbiamas

1. Venecuela-Kolumbij a - 
sausio 31-vasario 12

2 .
leiros”. Na

vas ario lei-
- kovo 4
Urugvaj us

gr*žiai^-i-«i3«u«dino ir

ba. N

džia, skelbk ir toliau lietu 
vių ir Lietuvos vardą vieti
nėj brazilų spaudoje. Ašių 
Tau Melduti už dovaną.

skQi tvti poezijos .smulkesnio maršruto plano.
Kaip minėjau, norėčiau ap- persRaigiau -.Escrito^s Brási- 

an y i re ga ima augiau ros" Rny.gOS visus eilėeraš- 
lietuviškų kolonijų, bei v. . .° v. , , ,? J3T7 r» d no n -n o v n o r n Ir o H Ir n K —

Antanas
MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

vieno asmens širdies skaus-

Su geriausiais linkėji- J LIETUVIU ŠEIMOS KALBA YRA 
. . J LIETUVIU KALBA

ÃR JAU TURITE ĮSIGIJĘ 5IAS JUOSFELES?
LK.BENDRUOMENÊS CHORO KONCERTAS 1980 

D AU G DAUG D Al N E L I U 
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos 

RAUDONA ROŽĖ — Senų ir naujų dainų rinkinys 
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS — Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA ‘

Rua Juatindiba 28 — Pqueda Moóca — Fone 273-0338

VEIKLOS KALENDORIUS

Liepos 14: Šventkelionė į Aparecidą
Liepos 20-28: Skautų stovykla Lituanikoj.
Rugpjūčio 4: Tėvo Dienos minėjimas Sąjun

goj-
Rugpjūčio 11: Kunigo Diena šv. Kazimiero 

P-joj.
Rugpjūčio 28: Šv. Kazimiero konkurso pre- 

miavimas.
Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazi

miero parapijoj).
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj 

(BLB)
Spalio: Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėji

mas.
Gruodžio 31: Maujųjų Metų sutikimas Są

jungoje.
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MŪSŲ ŽINIOS
PABRANGO ML PRENUMERATA

Brazilijos metinei inflia
cijai pasiekus 230% mūsų lai
kraščio prenumeratos kaina 
labai atsiliko, tai&i dabar- 
reifcia natitaisyti” kainas. 
Nebūtų taip bloga Jeigu tik 
popieriaus, rašalo ir kitos 
kai los kiltų, be t 
i.r Kitų pr jųj.4mų. P±-i'C mė- 
n~ 1 į u g e u ■) 3 p is >1 a ia-.; 1 • -
š., kurj-os dalims pakeisti, 
reikėjo išleisti 3*600.000 
kruzeirų, o dabar yra suge
dusi rakamo ji-rašomoji maši
nėlė, kuriai pataisyti reikės 
5.700.000 kruzeirų. Mes tiki
mės, kad ML skaitytojas su
pras misų sunkią padėetį ir 
mums ateis į pagalbą. Mes 
ypatingai prašome tų ML skai
tytojų kurie yra atsilikę 
su prenumeratos apmokėsjimu. 
Aišku, tas musu problemos 
neišspręs, bet bent dalinai 
palengvins.

Dabartinė metinė prenume
rata iki gruodžio mėnesio yra 
60.000 kruzeirų, o atskiro nu
merio kaina l.^OO kruzeirų. 
Rėmėjo prenumerata 120.000 
kruzeirų ir garbės laida 
100.000 kruzeirų.

PREL. RAGAŽINSKO 
IŠLEISTUVĖS

Sic men. 5 dieną, ’’Vitus1’ 
restaurane, S. Caetane^ į- 
vyko Prel. Pijaus Ragažins- 
ko išleistuves. Jis, šio 
men. 9 dieną, išskrenda į 
Europą. Aplankys ir Lietu
vą. ~ ~

Dalyvavo nemažas būrys 
tautiečių. Buvusieji ir da
bartiniai choristai, vieš
nia iš Amerikos, p-nia 
Ona Kuliešiene, Dr. Anta
nas Šaulys su ponia, rašy
tojas Henrikas Losinskas 
Alves, tarp kitų kolonijos 
veikėjų, dalyvavo pagerbi
me. Is viso, apie 40 tau- 
trecių.

Nuotaika buvo tikrai lie
tuviška. Netruko ir kalbų

AR ŽINOTE, KAD 
MŪSU LIETUVA

PARDUODAMA
V. ZELINOS LAIKRAŠČIŲ KIOSKE, 

AV. ZELINA, 831 ?

MŪSŲ LIETUVA XR.27(1916; 1985.VII.11

linkę j ančių laimingos ke
liones ir^greito sugrįži
mo. Skambėjo lietuviškos
dainos, buvusieji choristą 
turėjo progos susitikti su 
dabartiniais ir kartu dai
navo iki pusiaunakčio.Nie
kas nenorėjo skirstytis. 
Jau labai seniai teko re
gėti toks lietuviškas ir 
linksmas pobūvis.

Būvąs

SUMAINĖ žiedus
Pereitą šeštadienį, lie

pos 6-tą dieną,^N.S. da 
Esperança Bažnyčioj, sukū
rė šeimos židinį CRISTINA 
BAUŽYTE su inžinierium 
JOAQUIM SANTOS MONTEIRO.

Jaunoji Kazio ir Helenos 
Godliauskaites Baužių duk
tė, baigusi Pedagoges kur
są U. S.P. universitete.

Vestuvių apeigos praėjo 
labai kilnioje ir susikau
pimo nuotaikoje.

Svečių buvo pilna švento 
ve, palyda - nuostabiai di 
desne puse lietuviai.

Dalyvavo Prelatas Pijus 
RagaŽinskas, Bendruomenes
ir Sąjungos^pirmininkai. 
Lietuviai iš S. Caetano, 
Aguas de Lindoia, Campos 
do Jordão ir iš kitu vieto
vių.

Civiles ceremonijos svo
tais buvo jaunosios dede -
Algirdas ir Helena M. Bau
žiai.

Vaišes įvyko ”Mao” Buffe- 
te, didžiai iškilmingai, su
ruošta jaunosios tėvų rū
pesčiu. Jaunieji, išskrido 
į ’’Medaus menulį”,

Linkime jaunai porai sau
lėtų ir laimingu gyvenimo 
dienų, kad Auksei ausias 
laimintų ir^lydėtų visą jų 
gyvenimą, džiugintų tėvus, 
draugus ir visą s e 1 9

/

A.V.T.

Brazilų Tautos Eucharistinio Kongreso 
klimate prisimenant 45 Lietuvos kan
čios metus Lietuvių Šventkelionė į 
Aparecidą liepos (julho) 14 dieną 
10,30 vai. šventovėj Mišios uš Lietuvą, 
kurias laikys Aparecidos arkjvysk. 
Dom Geraldo.

Informacijos ir bilietai: 
Ant. Rudys — tel. 216-7880 
Šv.Juozapo p-ja: 63-5975
Sv. Kazimiero p-ja:273-0338

SKAITYK IR PLATINK

"MÜSU LIETUVĄ’'

PARDUODAMAS)
ŽO DYNAS

DICIONÁRIO
PORTU 6.UÉS —LITU ANO

Kreiptis j Šv. Kazimiero parapija, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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