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VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETO PAREIŠKIMAS

VASARIO 16-OS PROGA
PRIEŠ 70 METU

Vasario 16 šiemet sueina 70 metų, 
kai Lietuvos Taryba, kaip vienintelė tei
sėta Lietuvių Tautos atstovybė, remda
masi visuotine tautų apsisprendimo tei
se, paskelbė nepriklausomos Lietuvos 
valstybės su sostine Vilniuje atstatymu 
ir tuo išpildė Lietuvių Tautos troškimą 
laisvai gyventi -- troškimą, kurį gaivino 
karaliaus Mindaugo prieš daugiau nei 
septynis šimtus metų įsteigta Lietuvos 
valstybė, savo taiku vaidinusi žymų vaid
menį Rytų Europoje ir išsilaikiusi šešis 
šimtmečius, vadovaujant Lietuvos di
diesiems kunigaikščiams, Gediminui,Vy
tautui ir kitiems.

1918 metais Lietuvos Tarybos pa- ‘

MM»€M

M 2? (7u) Vilnius, antradienis, 1918, m. vasario mėn. 19 d II metai

LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę.
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė Kreiptis: j Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Tatybay ka’P° vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, alsia-

skelbta nepriklausomybė buvo iškovota 
ir apginta visos lietuvių tautos aukomis 
ir pasišventimu. Atstatyta valstybė lei
do Lietuvos Tautos genijui atsiskleisti, 
kuriant savo kultūrą, puoselėjant lietu
vių kalbą iškeltą į valstybinės kalbos 
lygmenį, atiprinant savo tradicijas.

Tačiau šį suklestėjusi Lietuvos Tau
tos gyvenimą užgniaužė Sovietų Sąjun
ga, 1940 metais okupavusi Lietuvos 
valstybę ir ją neteisėtai prisijungusi.Lie
tuvių Tauta nesutiko nusilenkti šiam 
sovietų smurtui: 1941 metais tūkstan
čiai lietuvių griebėsi ginki, prieš sovie
tus, paskelbė atstatanti Lietuvos nepri
klausomybę ir sudarė laikinąją Lietu
vos vyriausybę.

* . i - *ii t . i , “i/ios vy- t^nti neprjkSausomq, dtewwfcrstifflM» pa»
naujybes veiklą, bet Lietuvių Tauta ne- . ■ . • . J• . » A B
nurimo. 1943 metais buvo sudarytas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, kuris sekančių metų Vasario 16 
paskelbė deklaraciją, įsipareigodamas 
tęsti kovą už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas šį įsipareigojimą vykdė nacių 
laikais Lietuvoje, o po karo jį tęsia atsi
kūręs užsienyje.

Lietuvių tauta krašte, 1944 m. pate
kusi į naują sovietų vergija vėl ginklu 
priešinosi iki 1952 metų. Dabar ji yra 
naikinama, rusinama, jos kultūra žalo
jama, istorija iškraipoma. Tačiau ji at
kakliai kovoja su šiomis sovietų užma
čiomis. Mūsų pareiga yra skleisti pasau
liui sovietų vykdomą laisvės užgniauži
mą, religijos persekiojimą, žmogaus tei
sių laužymus bei kitas skriaudas.

su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo vilų valstybinių tyčių, i<urie yra buvę su Ritomis 
tautomis. gjfôiü

Drauge (Lietuvos Taryba pareiškia, kad liietüVOS VôlStybéS p8- 
matas ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vlintas, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis, St 
Kairys. P. Kūmas, D. Malinauskas, V. Mironas, St Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Sastys, K. Šaulys, J. Sernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi-

v - - vk f1“5’ Staugaitis, J. Vailokaitis. J. VileiSÍ^Wr^OW^^Õlus^ jCT I

Si* "Lietuvos Aido" numeris 1918 metais del okupacines vokiečių cenzūros negalėjo būti išleistas, nes pirma
me puslapyje buvo išspausdinta* Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas. Taip pat buvo uždraustas ir 
dr. J. taulie straipsnis bei kiti raibai. vSis "LA” numeris rastas P. Klimo archyve Paryžiuje

( nacionalinė \
\ M.Mažvydo į
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Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko* 
mitetas šios sukakties proga pareiškia, 
kad jis ir toliau vykdys savo įsipareigo
jimą 1944 m. Vasario 16 d. deklaracijo
je neatlaidžiai kovoti dėl Lietuvos ne-
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Mickevičiaus paminklo, o taip pat Kau- 
ne buvusiose savanoriu kapinėse, Karo 
muziejaus sodelyje ir prie Maironio pa
minklo. Visi tautiečiai yra raginami gau
siai dalyvauti minėtuose minėjimuose. 

sėjo TO-tą dieną KGB inspiruotame "pa 
smerkime", bet nepasmerkė nei manęs, 
nei pačios demonstracijos.

Jus kalbate apie Pirosmanosvilį - tai 
bemokslis žmogus, sukūręs meno šedev.- 
rus. Aukštų mokslu nebaigė nei Žemai
tė, nei Stalino ruporas M. Gorkis, 0 T. 
Vaižgantui tai neįrukdė dėstyti Vytau
to Didžiojo universitete. Rugpjūčio 23- 
čią dienę tikrai niekas neatstovavo ir ne
kalbėjo bailiosios inteligentijos vardu, 
o kūrybinė inteligentija "drąsiai" reiš
kėsi spaudoje..

Tiktai neatstovavau Jūsų kolektyvui 
ir niekas ten darbo kolektyvams neatsto 
vavo —tai juk nevaldiška demonstracija. 
Apmaudu, kad bandos instinktas, baimė 
taip giliai įsišaknijo net ir kultūros kūrė 
jų sąmonėje.

priklausomybės atstatymo ir kviečia vi
sus lietuvius bendromis jėgomis ryžtin
gai siekti, kad Lietuvos laisvės ir nepri 
kiausomybės rytas kuo greičiau išauštu 
ir kad mes kartu su Maironiu galėtume 
tarti: Skausme spėkos išaugs, atgimimo 
sulauks, neveltui ji tiek daug iškentėjo.

Vyriausias Lietuvos? Išlaisvinimo 
Komitetas

LIETUVOJE PLANUOJAMI 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI

Yorkas.LIC) Lietuviu Informa
cijos Centras New Yorke praneša, kad 
1987.XII.6 d. lietuviu grupė parašė Mik- 
hailui Gorbačiovui laišką apie Lietuvoj 
rengiamus Vasario 16-tos minėjimus, 
bet tas laiškas buvo konfiskuotas. 1988 x 
sausio 8 d. pas Petrą Cidziką Vilniuje 
įvyko trijų su puse valandų krata, ku
rios metu šis laiškas, kartu su atviru laiš
ku JAV Kongresui, buvo saugumiečių 
paimtas. Kratai vadovavo Brikauskas.

Laiškas Gorbačiovui dar nebuvo pa
skelbtas, nes parašai jam tebebuvo ren
kami. Iki kratos ir laiško konfiskavimo 
jau buvo pasirašę 125 asmenys. Atviras 
laiškas JAV Kongresui pasiekė vakarus. 
Lietuviu Informacijos Centras jį išvertė 
į anglų kalbą ir perdavė Lietuva besirū
pinantiems Kongreso nariams.

Laiške Gorbačiovui prašoma, kad ne
būtų trukdoma Vasario 16-tos die n pa
dėti gėles prie lietuviam ypatingos reikš
mės turinčiu paminklų. Laiške nurodo
ma, kad Vasario 16-tą dieną yra numa
toma padėti gėles Vilniuje prie nežino
mojo kareivio kapo Lietuvos laisvės ko
vose žuvusiu karių kapinėse, prie Dr. Jo
no Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse, 
prie Vilniaus katedros ir prie Adomo

i-

ORMROIOES pgNTISTAS
Dr.'Jonas Nlciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

Taip pat Vasario 16 d. 19 vai.30 
min. Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje ir ki
tose bažnyčiose bus aukojamos šv. Mi
šios už Lietuvą. Kaune tą patį vakarą 
(valanda dar nežinoma) Mišios bus au
kojamos Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

(LIC)

VYTAUTO BOGUŠIO "ATVIRAS 
LAIŠKAS" - ATSAKYMAS į UŽPUOLI

Vilniaus Jaunimo Teatras 1987-ais 
metais susilaukė tarptautinio pripažini
mo, tačiau juo susidomėjo ir labai neme- 
niška organizacija — KGB. Buvo suimtas 
ir paleistas technikinis darbuotojas Gedi
minas Jakubčionis, saugumiečiai padarė 
kratas kitų kolektyvo narių butuose. Po 
rugpjūčio 23 d. demonstracijos Vilniuje, 
prasidėjo įnirtingas saugumo puolimas 
prieš joje dalyvavusį VJT inžinierių Vy
tautą Bogušj. Rugsėjo 10 d. buvo su
šauktas visuotinis teatro profsąjungos 
susirinkimas, kuriame, pagal KGB ins
trukcijas, VJT kolektyvas turėjo ritualis- 
tiškaųpasmerkti Bogušį. Šis spektaklis 
pasibaigė nelauktai — keli kolektyvo na
riai principiniai gynė Bogušj, o daugu
ma dalyvavusių oficialius kaltinimus pa » 
lydėjo garsia pašaipa. Rugsėjo 19 d. Li- ~ 
teratūroje ir Mene pasirodė VJT vyr. re
žisierės Dalios Tamulevičiūtės laiškas, 
kuriame ji pasmerkė rugpjūčio 23 d. de
monstraciją ir pavadino Bogušį maža
moksliu, neatstovaujančiu VJ Teatro. 
Rugsėjo 23 d. Bogušis atsakė jai šiuo 
atviru laišku:

Gerbiama režisiere, nors Jūs savo pa- 
skvilėlyje "Kieno vardu? " atstovaujate 
teatro kolektyvui, bet nereiškiate nuo
taiku tu darbuotoju, kurėe kalbėjo, rug-

Puikiai žinot, kas man užkirto kelią 
į aukštąją. Bet geriau turėti vidurinės 
mokyklos atestatą, savo nuomonę, prin 
cipus, sąžinę, negu aukštosios diplomą 
ir vykdyti svetimą valią... Ir ką Jūs galit 
spręst, kokie žmonės buvo susirinkę pa
minėt Hitlerio-Stalino aukų iš pigaus fil- 
mo-montažo, kuris tetruko nepilnas 5 
minutes.

Tik netvirtinkite, kad savo politiniu 
niekučiu nusipirkote valdžios leidimą iš
vykti gastrolėms j Ameriką. Supranta
mas "pasmerkimo" organizatorių tikslas 
— sutrukdyti Jaunimo teatrui garsinti 
Lietuvos va rd a pasaulyje.

Teisinates, kad vykdėte kažkieno va
lią, to reikalavo Jaunimo teatro, Lietu
vos interesai. O ar ne Tarybų Lietuvos 
interesu vardan šimtai tūkstančiu lietu
vių buvo ištremti j Sibirą, jų tarpe ir Jū
sų motina, broliai? .

Pasakojote, kad Jūsų motina prakeikė 
tironą Staliną. Nemanau, kad esate tokia 
naivi ir nesuprantate, jog Jūsų simboliš
kas paskvilėlis — gėlių puokštė ant Stali
no kapo. (ELTA)

PABĖGĖLIAI IŠ KOMUNISTINIU 
KRAŠTŲ 

Vokietijos 
suteiktomis 
kartą nuo

vidaus reik..
žiniomis ša.'

1981-ųjų mek 
padaugėjo p..

Federacinės 
lų ministerijos 
metais pirmą 
Vakarų Vokietijoje žymiai
bėgėlrų iš komunistų valdomų Centro 
Rytų Europos kraštų. Vien šių metu . < 
pos mėnesi Federacinę Vokietiją pasiekt 

-astuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt •>. 
bėgėlių iš Centro ir Rytų Europos
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TIKĖJIMAS, VILTIS IR MEILĖ

Minint musų Nepriklausomybės 
šventę, pravartu yra kiek sustoti ir 
pagalvoti apie musų lietuvišką tris
palvę, jos gilesnę reikšmę krikščioniš
koje šviesoje.

Mums krtkščionims trys spalvos: 
geltona, žalia ir raudona primena 
tris krikščioniškas dorybes: tikėjimą, 
viltj ir meilę, kuriomis remiasi visas 
mūsų gyvenimas tiek pavienio žmo-' 
gaus, tiek šeimos, tiek ir visos tau
tos.

BAZAR SVEIKAS APRESENTA:
- CAMISETAS LITUANAS (CRIANÇAS E ADULTOS)
- BONECAS E CASAIS LITUANOS (EXCLUSIVOS)
- BOTONS - DIVERSOS MODELOS (BRASIL E LIETUVA)
- ARTIGOS NORTH-AMERICA PARA O NATAL

ACEITAMOS ENCOMENDAS 
IKI

RUA DAS ROSEIRAS, 411 IVANI, SILVIA E EMILIA
TEL.:273-2317

Jeigu žvelgiame j musų tautos pra
eitį, matome, kad šios trys dorybės 
išlaikė mūsų tautą sveiką ir atsparią 
sunkiais priespaudos metais carų lai
kais. Lietuviai išliko giliai tikinti tau
ta, nes savo tikėjimą pagrindė Die
vo žodžiu. Lietuviai išlaikė stiprią 
viltj j Praamžių, Dievą, kad jis gali 
vėl prikelti visą tautą naujam ir lais
vam gyvenimui. Savo viltj lietuviai 
išlaikė stiprią per maldą. Lietuviai 
išlaikė nuoširdžią meilę Dievui ir sa
vo artimui dėka Dievo įsakymų vyk
dymu, kuris mokina mylėti Dievą 
ir savo artimą.

Dievas lietuvių tautos neapvylė, 
bet apvainikavo Nepriklausomybės 
dovana, kuria musų tauta džiaugėsi 
per 22 metus, - “Tavyje, Dieve, su
dėjau savo viltj, todėl nebūsiu sugė
dintas per amžius“... - Bažnyčios
padėkos himnas.

Apsiautus lietuvių tautą naujiems 
juodiems debesims ir sukausčius ran
kas naujais retežiais jau per 40 su 
viršum metų, lietuviai vėl išbando 
tas tris dieviškas dorybes: tikėjimą, 
viltj ir meilę, kurios garantuoja per
galę. Lietuvių tauta bandė gintis su 
ginklu rankoje, bet nuo ginklų krito 
jaunos gyvybės...

Šiuo momentu, kai lietuvių tauta 
atrodo yra kitų tautų apleista ir pa
miršta, ji gerai žino, kad Dievas nie
kada jos neapleido ir neapleis; todėl 
visas savo viltis sudeda j jo galingas 
rankas, šiuo metu lietuviai kaip nie
kada gina savo protėvių tikėjimą, Ir 
tai daro bet kokia kaina: eina j ka-. 
įėjimus, j Sibiro tremtį, j psichiatri
nes ligonines, kur kaip tiktai norima

COMERCIAL S'VS'J'MS™
BEBIDAS FINAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC. 

4
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 

MENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Mansiá», 7 - CEP 03140 - Fons: 215-6227 - Vila Zalina ■ S'. Paulo

KARO MUZIEJAUS RŪMAI

“išplauti ir ištrinti“ tikėjimą. Todėl 
lietuviai ir griebiasi ginklo apginti sa
vo tikėjimą: imasi slaptai perrašinėti 
Evangelijos puslapius ir juos perduo
da iŠ rankų į rankas, kaip gyvą tikė
jimo žibintą...

Lietuviai stiprina savo viltj nuošir
džia malda, kurią sudeda per Marijos 
rankas, kad Dievas gelbėtų kankinių 
krauju aplaistytą Jos žemę. Lietuviai 
visi tiki, kad Dievas gali išklausyti 
jų maldas ir sutraukyti vergijos rete
žius...

Lietuviai, kaip niekada, myli savo 
tėvų žemę, myli savo dangiškąjį Tė
vą ir jo Sūnų Jėzų Kristų. Tos mei
lės ženklan, neša slaptai nakties me
tu savo kryžius j Kryžių kalną, Wo
rn i parodydami, kad lietuvis pamilo 

giliai savo Išganytoją ir tos meilės 
niekas nepajėgs išplėšti iš jo širdies. 
Todėl sekmadieniais prisipildo bažny
čios, kuriose semia sau stiprybės iš
laikyti gyvą tikėjimą, stiprią viltj ir 
karštą meilę savo tautai ir savai baž
nyčiai, savam Dievui ir savam išgany 
tojui.

Minėdami savo tautos Nepriklauso
mybės šventą, mes nieko geresnio nega
lime sugalvoti, kaip mūsų broliai nuo 
amžių, jau praktikavo: pagilinti savo ti
kėjimą, sustiprinti savo viltį, ir iš naujo 
užžiebti musu, širdyse meilę, kartu mak 
doje jungdamiesi su visais musu, broliais 
Tėvynėje.

Kun. Augustinas Steigvha, MIC

Lietuviškos spaudos rėmėjai 
YRĄ SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 

( Dra. HELGA HERING > 
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. cio Lünào

Fone: 265-75W
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

\ KALBAMA LIETUVIŠKA! J
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Juozas Daugėla

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ 
PAMINĖJIMAS S. PAULO LIETU
VIŲ KOLONIJOJE

Besirengiant Šiais metais paminė
ti Lietuvos Nepriklausomybės 70 
metų sukaktį, norime prisiminti, 
kaip pirmą kartą Brazilijoje, São 
Paulo mieste, ši sukaktis buvo pa
minėta 1928 metais Liepos 14 
dieną. Šią didelę šventęs labai vaiz
džiai aprašė žurnalistas Juozas Dau
gėla savo knygoje, išleistoje dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 1933 
metais "Lietuviai Brazilijoje". Per
spausdindami ištisai iš tos knygos 
ištrauką, norime parodyti, kaip 
pirmą kartą ta sukaktis buvo at
likta ir paminęta musų kolonijoje. 
Tikime, kad dar ir dabar čia gy
venančių mūsų tautiečių tarpe dar 
atsiras žmonių, kurie prisimins to
se iškilmėse dalyvavę lietuviai.

"M.L" Redakcija

"Nežiūrint visų neigiamų reiški
nių kai kurių lietuviškų organiza
cijų, 1927 m. liepos 3 d. įsikū
rusiais "Aušrai" tenka ta garbė, 
kad ji 1928 m. liepos 14 d. pir
mutinė organizacija lietuvių kolo
nijoje Brazilijoje, São Paulo mies
te, paminėjo 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves, ir 
nuo to laiko šios sukaktuvės ten 
iškilmingai minimos kasmet...

1928 m. gegužės 20 d. sukak
tuvių minėjimo proga "Aušros or
ganizacijos valdyba: J. Šablevičius, 
J. Ruškys ir L Valiukas, j lietu
vių visuomenę Brazilijoje prabilo 
tokiu pareiškimu:

Šiemet visas lietuviškas pasaulis, 
kiek įstengdamas, kiek pajėgdamas, 
mini 10 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves.

Brazilijoje gyvena kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių. Iki šiol 
vis dar išsiblaškę, nesuvienyti, kad

Lietuvos kankiniams pagerbti kop- 
lėtėlė. Vario ir mis ingio kūrinį su
projektavo ir išpildė Julius pakalka, 
1981 m. P. Malėtos nuotrauka

Tam tikslui Brazilijos "Aušros" 
Centro Valdyba ir Centro Taryba 
savo posėdy 1928 m. gegužės 1 
d. išrinko tam tikrą komisiją, ku
ri surengs 1928 m. liepos 14 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 10 me
tų sukaktuvių minėjimo šventę.

Komisija, vykdydama tuos dide
lius uždavinius, iškilmingai paminė
ti tas brangias lietuvių tautai su
kaktuves viename iŠ São Paulo 
miesto teatrų, liepos 14 d. numa
tė tokią programą:

1) 7 vai. vakaHo šventei atida
ryti pritaikinta prakalba.

2) Choras gieda tautos himną.
3) Vaidinimas. Bus vaidinama s

laiku ateis veikalas, bus vaidi 
narna 4 veiksmų istorinė dra
ma "Mirga".

4) Povaidinimo dvi, trys, pra
kalbos.

5) "Aušros" didžiulis mišrus 
choras, p. Aniulio vedamas, 
dainuoja tautiškas daineles.

6) Patrijotinės deklamacijos.
7) Paskutinė dalis — choras 

dainuoje 3 tautiškas daineles.
8) Programai pasibaigus puikiai 

išpuoštoje salėje bus tautiniai 
šokiai ir žaidimai iki 5 vai. 
ryto.

Šventėj dalyvauti pakviestas Lie
tuvos konsulas Argentinoje p.Skin- 
kis.

Taip pat numatyta j minėjimo 
iškilmių vakarą pakviesti spaudos 
atstovus, kai kuriuos Brazilijos vi
suomenės veikėjus. Šventė išpuola 
šeštadienį, pirmosiso respublikos įsi
kūrimo Prancūzijoj sukaktuvių die
noje, kuri Brazilijoj švenčiama. To
dėl supuolė dvi šventps dienos.

Sukaktuvėms minėti komisija 
kviečia visus galinčius išvažiuoti, 
provincijos lietuvius, atvykti j São 
Paulo dalyvauti šventėje.

1928 m. gegužės 27 d. raginta 
lietuviai, gyvenantieji provincijoje 
prie švenčių minėjimo prisidėti.

| šios rūšies lietuvius 10 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktu
vėms minėti šventės rengimo ko
mitetas atsiliepė maždaug taip: 
"Pereitą kartą atsiliepėme j lietu
vius del liepos 14 dienos rengia
mos šventės. Šventėje dalyvauti pa
kviesti visi lietuviai, kas tik gali 
ir iŠ provincijos. Daugumas gal, 
aplinkybėms leidžiant, provincijoj 
gyvenančių užsisakys šventės iškil
mėms vietas ir dalyvaus, bet di
delė lietuvių dalis tai padaryti ne
galės. Todėl provincijoj gyvenan
čioms lietuvių grupėms patartina 
tai dienai surengti iškilmes namie 
ir vakare atšvęsti.

(bus daugiau)

galėtų atlikti didesnių kultūros 
darbų, pasirodyti viešai prieš kitas 
stiprias Brazilijos tautas.

Neleistina ilgiau mums atsilikti, 
ypatingai šiemet, turime ir mes

4 veiksmų P. Vaičiūno ko
medija "Patrijotai". Jeigu lai
ku ateis veikalas, bus vaidi
nama 4 veiksmų P. Vaičiūno 
komedija "Patrijotai". Jeigu

GENIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai is’trsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras R ūks y s varstei pasiųsti paprastu 
paštu, ’ .

atlikti kilnią pareigą — 10 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktu- 
vių minėjimą. ,

. f®
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mažytį uostą ir tęsiame musų kelionę

Per Andų Kalnyną iki Paeit Iki
Janina Valavičienė 

tobusiukais. išlipę iš laivo ir pavažiavę 
keletą kilometrų per miškus, vėl plau
kėm per kitą ežerą — Frias. Sitas ežeras’ 
jau yra aukštesnėje geografinėje padėty
je. Ir tokiu būdu mes nepastebim, kai pa 
pamažėl keliamės j kalnų viršūnes. Perei
name per Argentiniečių muitinę, grąži
name įvažiavimo leidimus, ir važiuojame 
apie dvi valandas kalnais per miškus vos 
27 kilometrus. Kelias vingiuotas, aišku 
negrįstas; žiemos metu paskendęs snie
go pusnyse, nepereinamas, o dabar viskas 
žalia ir gražu: įvairių rūšių lapuočiai, vie
tinių eglių rūšys, karts nuo karto iš tolo 
pamatome vieną kitą arrayne medžio ka
mieną. Neatsibosta žiūrėti j tokį vešlų, 
gražu ir laukinį mišką. Sekantis sustoji
mas — Peullha viešbutyje. Žvalgomės iš
važiavę iš miško — atsidūrėme jau kitoje 
pusėje Andų kalnų. Aplink sniegu ap
dengtos kalnų kepurės, apačioje vešli, 
spalvota gamta. Pasienis. Čilės "Žander- 
merija" tikrina dokumentus ir atima 
atsivežtą maistą ir vaisius. Mūsų turistai 
prisipirkę vyšnių ir obuolių, nenori mest 
lauk — valgo paskubomis "žandarmeri- 
jos'âakyvaizdoje. Visi juokiasi, šposauja: 
terbelėje ar maišiuke vaisių vežti negali
ma, bet pilve — niekas nedraudžia... Pri
sivalgę obuolių, kriaušių, vyšnių, persikų 
ir sūrių, apie pietus nei galvoti nenorim. 
Susėdome viešbučio parko pavėsyje ir 
užmezgame kalbą ou jauna porele iš Vo-

Tęsinys iš pareito numerio
Ipatingą įspūdį padarė Viktorijos sa

los parkas, kuriame auga Arrayne me
džiai. Tai savos rūšies medžiai, kuriu 
nėra visame pasaulyje. Jie turi cinamo
no spalvos kamieną, keistą be žievės ir 
kada prie jo prisilieti, jis yra labai šaltas 
(lyg būtų gulėjęs ant ledo). Tie medžiai» 
yra labai opūs: pirmiesiem 10 cm. aukš
čio išaugti reikalinga 10-ties metų. Po 
to jie auga po 2,5 cm. j metus. Turi ne
reikšmingus mažus žiedelius ir sėklas,iš 
kurių sudygsta nauji medeliai. Per tą par
ką yra padarytas rąstais išklotas kelias 
(takas) su tvorele, kur griežtai uždraus
ta iš to kelio pasitraukti. Walt Disney 
Kompanijos dailininkai pieše tuos me
džius kai suko "Bambi" filmą. Sužino
jome, kad tos rūšies Stirnių kai irgi ten 
gyvena — Bariloche kalnuose. Žavėjo
mės gėlėmis, medžiais ir bendrai, visa 
gamta. Pasirodo, kad parkuose gyvena 
įvairių rūšių stirnos, šernai, ir mažiukai 
gyvūnėliai. Paukščių gana daug, (patingų 
rūšių nepasitaiko.

Vaikščiojome po miestelį — apžiūri-' 
nėjome vitrinas — Kalėdų išvakarėse — 
ieškome eglaitės, šventiškos nuotaikos. 
Tik Bažnyčioje per Bernelių Mišias pa
juntame Kalėdinę nuotaiką. Kunigas at
laikęs šv. Mišias sveikina savo parapijie
čius ir svečius su šv. Kalėdom, įduoda
mas kiekvienam mažytę popierinę dėžu
tę padabintą mažytėmis sidabrinėmis 
žvaigždutėmis... Atidarau. Viduje žiups
nelis šieno ir iš popieriaus iškirptas ma
žytis Jėzaus veidelis... Kalėdų Naktis... 
Viešbuty stalai priversti saldumynų, šo
kolado, vyšnių, persikų, obuolių, slyvų. 
Muzika visokeriopa nuo tango iki sam
bos. Kiekvienas savotiškai švenčia Kalė
das... Pasiilgstame namų, šeimos. Sten
giamės įsigilinti į matytus vaizdus ir per
gyvenimus, einame poilsiui.

Antrąją Kalėdų dieną pradėjome mū
sų kelionę per Andų kalnus. Pirmiausia 
plaukėme pusantros valandos laivu Nu- 
huel Wuapi ežero siaura šaka iki Porto 
Blest. Turėjome įspūdį Norvegijos Fjor- 
dųnlš vienos ir kitos pusės aukšti kalnai, 
vanduo mėlynas, skaidrus, laivas pilnas 
turistų. Girdime įvairias kalbas. Mūsų 
grupė kiek sumažėjo: vieni liko Barilo
che, kiti nutarė skristi tiesiog į Santiago. 
Mes "herojai" nutarėm nepasiduoti ir 
"ristis" per kalnus ir ežerus laivais ir au-

autobusiuku. Nustebę klausinėjame, ko
dėl kelias toks blogas, nejaugi čilėnai ne
turi pinigų išgrįsti bent tą pirmą gabalė
lį kelio kapo "visuotinė Čilės kortelė"? 
Juan ramina mūsų smalsumą ir atkreipia 
mūsų dėmesį j aplinką: Važiuojame per 
sumaltos lavos kelią — augmenija menka, 
aplink juoda lava padengti kalnai su snie
go viršūnėmis. Stebime upokšnius, kurie 
rieda kalnais žemyn nešdami tirpstančio 
sniego vandenis. Užtai — aiškina mums 
Juan — nėra galimybių asfaltuoti šito ke
lio — pavasariniai vandenys išgriauna ne
tikėtai kelius, nusineša su savimi tiltus ir 
viaduktus. Pavasarį, pradėjus sniegams 
tirpti, upė ( rodo pirštu į kairę pusę - ' 
kur dabar visiškai sausa), patvinsta ir iš
silieja taip, kad nei viena mašina tuo ke
liu pravažiuoti negali. Mūsų kelionė už
trunka apie 2 valandas ir mes grožėda- , 
miesi gamta, atvažiuojame Puerto Montt. 
Tai miestelis jau Pacifiko įlankoje. Vaka
ras, bet dar šviesu. Gavome didžiulį kam- 
barį su visais patogumais ir, kiek atsigai
vinę, išėjome pasivaikščioti, pasidairyti 
miestelio. Lauke net labai vėsu — reikia 
megstinio. Nuo Pacifiko dvelkia vėsus, 
gana stiprus vėjas; pasižiūriu į Čilės žee 
mėlapį pakabintą viešbučio svetainėje ir 
netikiu: Puerto Montt yra paskutinis 
svarbesnis Čilės miestas žemyne — dau
giau j pietus jau prasideda salynas. Esa
me 42-oje paralelėje prie Pacifiko kran
tų. Humbolto šaltos srovės įtakoje, už
tai ir oras yra šaltas ir vanduo nevylio- 
jantis. (domus ir savotiškas kraštas Čilė, 
Indėnų kilmės žmonės: pietuose — arau- 
caia, o šiaurėje incų — giminės. Aišku, 
dabar jau bemažko visi susimaišę su ispa
nų nugalėtojais ir italų ir vokiečių imi
grantais. Kraštas siauras — vidurkis 240 
km. pločio ir apie 4000 km. ilgio, įsis
praudęs tarp Andų kalnų ir Pacifiko. 
Kalnai ugniakalnių kilmės, turi nuolati-’ 
nius žemės drebėjimus. Pav., 1960 me
tais Puerto Montt buvo bemažko visiš
kai sugriautas. Žemės ūkis slėnyje, kuris 
lydi kalnų papėdėje, yra gerai išsivystęs: 
žemės derlinga, auga kviečiai, bulvės, ku
kurūzai, cukriniai runkeliai, įvairūs vais
medžiai ir vynmedžiai. Čilė maisto neim
portuoja — išveža daug vario, žuvų kon
servų, vyno ir medžio. Gyventojų 12 mi
lijonų, iš kurių 4 su puse milijonų gyve-

• na Santiago mieste. Važinėjome po apy
linkes, apžiūrinėjome Puerto Montt

Pailsėję porą valandų tęsiame mūsų 
kelionę per Esmeraldo ežerą. Gal šitas 
nedidelis gabalėlis mūsų kelionės buvo, 
pats gražiausias, įspūdingiausias. Ežero 
vandens spalva — neapsakoma: skaidru
mas ir spalva. Vaizdas pasikeitei esame 
apsupti vulkanų iš visapusių: jų Čilėje 
priskaitoma apie 1600. Dešinėje jau ma
tome Techado, Kairėj Derranbe, dar to
liau Puntiaagudo jau 2190 m. aukščio, 
kairėj Calbuco 2015 m. ir staiga prieš 
akis išdygsta pats gražiausias vulkanas 
— Osorno — 2652 m. Tai tikrai vienas 
iš gražiausių ugniakalnių, kuris lydi mus 
iki mūsų kelionės pabaigos, t.y., Puerto 
Montt. Vietinis gidas Juan pasakoja 
mums legendas apie ugniakalnį, apie in
dėnus, apie perkūną ir žemes drebėjimus 
Mes juokiamės, fotografuojame ir plau- 
kiame vis pirmyn. Po poros valandų pri- miestelį.’ Musų gidas rodo vietą, kur bu-
sigrozeję ežero šv. Mišios Pooiežiausnwammaa

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

POSTO DE SERVIÇOS
LIPINĖLIUS - Adesivo» 

SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Rua Voluntários da Pátria, 1275 
Santana Tel. 2904899



SENOVĖ IR VASARIO 16-SIOS 
AKTAS

Lietuvos valstybės pradžia žiloje se
novėje neužčiuopiama: negalima jos su
sieti su jokia data, nei su jokio valdovo 
tikru vardu. Žinoma tik tiek, kad jau
XII amžiaus pabaigoje lietuvių tautos 
gentys nebuvo pabiros ir kad jas valdė 
sritiniai kunigaikščiai, siekę savo valdžia 
apimti visą lietuvių gyvenamą plotą. To
se jų rungtynėse dėl vyriausios valdžios
XIII amžiaus pradžioje stipriausiai pasi
reiškia Mindaugas, laikomas Lietuvos
valstybės kūrėju. Tyrinėjimai rodo, kad 
Mindaugo būta ir gabaus politiko ir di
delio masto valstybininko. Jis netiktai 
sugebėjo po savo valdžia palenkti kitus 
kunigaikščius ir Lietuvą sujungti j vieną 
valstybę, bet duoti jai ir tokią formą, 
kokia buvo anais laikais įprasta Vakarų 
Europoje. Tam jis krikštijosi, vainikavo
si karalium ir užtikrinomteisę savo sū
nui paveldėti sostą ir vainiką. Tuo būdu 
Lietuvos valstybę, kad ir tiktai pradėtą 
krikštyti, jis iškėlė lygiomis su kitomis 
valstybėmis, kurios turėjo ir senesnes tra
dicijas, ir giliau buvo įaugusios į Vakarų 
kultūrą bei tų laikų papročius.

Tauta buvo jau pribrandinta valstybi
niam gyvenimui ir jo siekė, iškeldama 
atskirų sričių kunigaikščius, su kuriais 
tereikėjo rungtis dėl vyriausios valdžios, 
bet nebuvo klausimo, kad jos reikia ir ji 
turi būti tokia, kaip kitose valstybėse.
Mindaugas šito pasiekė, naudodamasis 
tomis pačiomis priemonėmis, kurios lai
kė vienybėje kitas tautas — krikščiony
be, karaliaus vainiku. <

Vasario 16 deklaracija ir Mindaugo

P£R ANDŲ KALNYNĄ IKI PAČI Fl KO 
Pauliaus lt vizitacijos metu. Miestelis ge
lėtas, ypatingai gražūs gyvenamieji na
mai — atrodo ne Pietų Amerika — mato- 
me ir biednųjų rajoną, kur namukai skur
dūs, bet stipresnės statybos, kadangi šal
tos žiemos klimatas priverčia žmones ap
siginti nuo sniego ir vėjo. Mintyse lyginu 
mūsų "favelas" Brazilijos priemiesčiuo
se. Kavinėse pardavinėjami "kuchenai" 
su vaisiais ir kava — seaas germaniškas 
paprotįss. Sekmadieni po piet kavinės 
pilnos — ištisos šeimos smaguriuoja ger
dami kavutę su grietinėla/ir skanius įvai
rių rūšių tortus.

(Bus daugiau)

GHOPP PIZZA™ QU EIJ OS - F RI OS *
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 I
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karūnacija xarp savęs susimezga, kaip du 
budingi istorinio lietuvių tautos kelio 
etapai: senosios Lietuvos valstybės pra
džia ir Nepriklausomos Lietuvos pradžia. 
Abiejų lietuvių tautos istorinio kelio eta
pų panašumas buvo pastebėtas, dar 
prieš skelbiant Vasario 16 nutarimą,kai 
buvo kilusi mintis naujai Lietuvos vals
tybei duoti seną monarchinę formą ir 
jos valdovu parinkti Mindaugo II vardą. 
Tos minties paskui buvo atsisakyta. Nau
joji Lietuvos valstybė kėlėsi iš tokių pat 
ūkanų, iš kokių buvo ir išnėrusi Mindau
go Lietuva.

Taip pat vienu ir kitu atveju lietuvių 
tautą jungė tas pats nenumaldomas ver
žimasis j savarankų valstybinį gyvenimą. 
Jis Iveržimasis) buvo stiprus visam lie
tuvių tautos istoriniam kelyje. Vasario 
16 aktas kaip tik ataidi tam lietuvių 
tautos siekimui, kuris nuo dabarties lai
kų nueina į žilą senovę.

Lietuvių tautai nereikėjo kurti nau
jos valstybės, o tiktai atkurti senąją — 
duoti naują pavidalą tam, kas jau anks
čiau turėta. Vasario 16 aktu tai ir pabrė
žiama — “Lietuvos Taryba", skaitome 
jame, "skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje".

Vyturys

Petras Babickas

TĖVYNĖ

Manęs klausia dažnai kur aš gimęs, 
Kur tas kraštas: rytai, vakarai?
Aš šypsausi visiems dėlei savo likimo 
Ir jiems rodos, kad man čia gerai.

Manęs klausia dažnai ar turtinga
Ji — Tėvynė benamio baugaus?
A tsakau: Visa žemė ten auksu man žvilga 
Žydrumoj krištolinio dangaus.

Manęs klausia dažnai: Kur sugrįžtum 
Jei Tėvynė patiks pavergta?
Aš linksmai jiems veidan nusijuokiu, 

nors plyšta 
Man iš skausmo širdis sužeista.

O kai dingsta viltis paskutinė, 
Kai visur tik tamsa ir kančia, — 
Vėl prispaudžiu rankas prie krutinės 
Ir prisiekiu: Tėvyne, tu — čia.
R io d e Janeiro, 1948 m.

Savaitei bėganti 
; D. Petraiti

Artėja Vasario Šešioliktoji. Esame ją taip , 
papratę minėti, kad sakykim techniškoji to 
minėjimo paruošimo dalis nesudaro mums jo
kių sunkumų. Viskas paruošiama sulig planu, 
tiksliai, aiškiai, kaip ir kitais metais, lugiai gra
žiai ir vienodai, kas met.

Ta proga kalbėdamas su vienu dvasiškiu 
prieiname išvados, kad labai monotoniška.Mi
nėtas dvasiškis man sako, kad gal reikėtų jau 
ką nors pakeisti, išeiti iš tos monotonijos. Ta
čiau sunku, ką pakeisti, lygiai kaip minėjimu
mėginti suruošti kur kitur,

Šiemet sueina graži sukaktis: 1918 - 1988 
Skaitau J. Plačo Lituanistiniu mokyklų aštun 
to skyriaus vadovėly “Gintaras" ąpje tą datą.

"Lietuvos atstovų konferencija susirinko 
Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18-23 dienomis. Su
važiavo 214 atstovų iš 33 Lietuvos apskričių 
ir išrinko Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų. Ir ši 
Vilniaus konferencija padarė nutarimą, kad 
iš Lietuvos reikia "sudaryti nepriklausomą 
demokratišką valstybe etnografinėmis ribo
mis". Visų mintys ėjo tu^ pačiu keliu: nepri
klausomybės norėjo lietuviai tremtiniai Rusi
joje, lietuviai pačioje Lietuvoje ir lietuviai, gy
veną Amerikoje. Dar kartą visų nuomonėmis 
patikrinti visų šių šalių lietuvių atstovai neu
tralioje valstybėje - Švedijoje, Stockholme. 
Šis atstovų susirinkimas įvyko 1917 m. spalių 
18-22 dienomis. Čia buvo nutarta eiti prie 
konkretaus Lietuvos valtybės atstatymo. Ne
daug laiko praėjus, 1918 m. vasario 16 d. Vil
niuje Lietuvių Tautos Taryba puskeibė visam 
pasauliui, kad nuo šio laiko Lietuva yra ne
priklausoma valstybė ir kad ji atsisako nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie ją rišo su kitomis 
valstybėmis, Tuo būdu 1918 m vasario 16 d.' 
lietuvių tauta, kaip savarankiška valstybė, iš 
naujo, įėjo į pasaulio valstybės gyvenimą".

Tai labai trumpas to reikšmingo fakto ap
rašymas, skirtas pirmam susipažinimui. Aišku 
kad jį gasima panagrinėti ir daug plačiau, bet 
atrodo, kad mums ir to fakto trumpo aprašy
mo užtenka. Svarbu, kad 20 atstovų, lietuviu 
tautos įgaliotų, pareiškė pasauliui, lietuvių 
nusistatymą. Ką reiškia toji saujelė piliečių? 
Ne skaičius, aišku, bet jie atstovavo visą kraš
tą, už jų stovėjo karų nualinta tauta, pasiry
žusi atkurti savo laisvės svajas.

Kai musų veiklos susirinkimuose kartais 
tenka k9 svarbesnio nutarti, reikia balsuoti. 
Kartais esame nedaug žmonių, bet visuomet 
laikomasi principo, kud nutarimai priimami 
balsavimu. Ir visuomet jaučiu, kad nors ir mu
sų nedaug, nors mes išblaškyti po visą pasaulį, 
tačiau musų aukštas civilizacijos lygis visuo
met pasirodo. Demokracija jau yra nusistovė
jusi musų gyveni m eigoje ir dideli ar maži rer 
kdlai sprendžiami bendru nutarimu ar balsavi
mu. Nesvarbu gai tiek, ką mes balsuojame, ta
čiau labai ir labai reikšminga, kad tas balsavi
mas eina demokracijos vaga. Deja, dar yra tau
tų, kurios t kelio dar neišmoko.

SKAITYKITE
MŪSU LIETUVA
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠAUNIOS VESTUVES

Praeitą šeštadienį, vasario 6 d. Dievo 
Motinos bažnyčioj; Jardim do Mar — 
S. Bernardo mieste sumainė aukso žie
dus Rosana Simanavičiūtė ir Oduvaldo 
de Oliveira Lima. Rosana Simanavičiū
tė yra Antano ir Marijos Edelci Sima
navičių duktė.

Vestuvių cerimonija vyko gražioj 
naujoj bažnyčipj. Vestuvinis balius įvy
ko Buffet Veneza salione. Buvo links
ma nuotaika ir saiia laimingų jaunave
džių džiaugėsi tėvai, musų savaitraščio 
talkininkė, jaunavedės senelė Veronika 
Simanavičienė-Dimšienė, jos brolis Po
vilas Umaras su šeima ir kiti giminės 
bei draugai. Iš šv. Kazimiero parapijos 
dalyvavo kun. Petras Rukšys.

i

Sveikiname rnieius jaunavedžius ir 
linkime daug laimės, džiaugsmo ir sėk
mės bei gausios Dievo palaimos nauja
me gyvenime.

B. Brazdžionis
TAUTU VIEŠPAČIUI

Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai 
Ir žemę jų, ir sienas jų, ir jųjų likimus... 
Po tavo stogu jos, kaip kedro medis,auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.

Ir Tu esi jų skydas jų karionėj,
Ir prieglaudą jų kritusiems kariams,
Ir plieno užtvanka,kad nepaskęstų kloniai, 
Ir žibu rys audroj, užgesus žiburiams

Tautų likimo Viešpatie, ir musų 
Tu glauski tautą po savo sparnu, 
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų-prusų, 
Tu bu ki p nebėga ir širdž ia i jų sūnų.

Tu buki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčiai stogas jos benamių tremtinių;
Buk šiltas vėjas, siaučiant pūgai Kazachstano 
f r sapnas laisvės ir gyvenimo žinių...

Po Tavo stogu, Dieve, musų viltys auga
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai. Ana STANKŪNAS 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai, Liudas RALICKAS
Kad į bedugnę nenupultų mūs namai. Pe. Juozas ŠEŠKEVIČIUSCz. 2.000,00

CURSO DE LINGUA E CULTURA ♦ LITUANA

Bruna Matei ionyté .ir Luiz Barbaro su savo įsūnytais vaikučiais Ana Silvia ir Pauliu Roberto 
jų gimtadienio proga. Visi yra patenkinti ir laimingi

Início previsto: 19-3-1988
Aulas aos sábados

Reserva de vagas e demais informações:
J. Tatarünas — Tel. 63-7344

VAGAS LIMITADAS

NAUJAS KRIKŠČIONIS
Praėjusį sekmadienį šv. Kazimiero 

parapijos koplyčioj buvo pakrikštytas 
Renatas Lošinskas Hachul, kurio tėvai
— Ana Cristina Lošinskas Hachul ir 
Ciaudio Soubhia Hachul, o krikštatėvio
— Munir Hachul ir Amalia Lošinskas. 
Tai lietuvių-italų ir jau kiek tolimesnės 
arabų kilmės mišinys.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Juozas ŠLIKTA 
Luiz ŠLIKTA

Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 800,00

Vytautas CEMARKA Cz 800,00 
Petronėlė VOSYLIENÉ Cz. 1.200,00 
Jonas SI LICKAS Cz. 800,00

800,00Vladas ZIZAS
Algirdas Juozas PUMPUTIS 4.800,00

INFORMACIJA
NORINTIEMS VAŽIUOTI SU 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

28vasario men., 15 vai. Lietu
vių S-gos-Alianęa patalpose, 
Rua Lituânia, 67 - Moóca, SP. 
įvyks pasikalbėjimas ir infor
macijos apie šią ekskursiją.

Aleks, Boguslauskas____

EXCURSÕES "VILNIUS 88"
C ET EMA R e LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES

para este ano:
saidas 13 de junho e 11 de julho

ROTEIRO: Finlandia, Estonia, Letônia e Lituania(2 semanas/ 
mais Leningrado e Moscou

INFORMAÇÕES; CETEMAR - rua 7 de Abril, 342 - 9o and. 
Tel. 258-5955 com Dr. Vignola ou 
tel. 241-2831 com Aleksandras Boguslauskas
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ŽINIOS
SUGEDO RENKAMOJI MAŠINA

Musų Lietuvos renkamoji mašinėlė ‘ 
IBM Composer pradeda rodyti senatvės 
žymes: dažniau ir vis dažniau sugenda. 
Pataisymas darosi kas kart vis sunkesnis 
ir dalių nebegalima gauti: šis modelis ne- 
begaminamas. Esame susirūpinę savait
raščio surašymo ateitimi. Reikia galvo
ti apie mašinėlės pakeitimą, bet naujos 
mašinėlės ar jai panašios kainos yra to
kios aukštos...

Mašinėlės pataisymas užsidelsė ML 
pavėlavo ir, kadangi kitą savaite bus kar
navalas, tai laikraštis išeis tik savaitę 
po karnavalo.

Mašinėlės pataisymas kaim
Cz.27.000. Taigi šv. Kazimier 
pijos auka ML-vai suspėjo įeit 
ir tuoj pat buvo iš jos išimta.

"M 0 S IĮ LIETUVOS" 
40-MEČIO PROGA

Girdisi sakant: "Kolonija be spaudos 
būtų kaip šuo... be uodegos". Manau, 
būtų tiksliau sakyti: "be galvos". Užten
ka tik įsivaizduoti: lietuvių kolonija be 
savo laikraščio...

Atsižvelgdami į spaudos svarbą ir 
reikšmę lietuvių visuomenėj ir norėda
mi, kad MŪSŲ LIETUVOS sukaktuvi
niai metai būtų paminėti APČIUOPIA
MAI, turime, kiekviena lietuvių organi
zacija, konkrečiai prie savo spaudos pri
sidėti.

MUSU LIETUVA

Šio
GARB

"ML” numerio
É S LEIDĖJAI

LIETUVIU BENMU0M6NÉBRAZILIJOS
70 metu, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

sukakties proga
Širdingai dėkojame BLB-nei už paramą spaudai

Administracija

Sv. Kazimiero parapija, nors neturi 
jokių pastovių įplaukų ir, sakytum, gal 
yra mažiausiai interesuota lietuviška 
spauda, jau iš anksto ML-vai paskyrė 
Cz.25.000.

Ir BLSąjunga, įvertindama spaudos 
svarbą ir suprasdama sunkų jos išsilaiky
mą, nusprendė šiemet, nuo sausio mė
nesio, ML-vą remti 5.000 (penkiais tūks
tančiais) kru^adų kas mėnesį.

Taigi, atidarykim ML-vos rėmėjų va
jų talką:
Šv. Kazimiero parapija .... Cz.25.000,- 
B L Sąjunga (kas mėnesį po) C_. 5.000,-

ATVYKSTA PLB-NĖS
VICEPIRMININKĖ
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val

dyba 1988 m. birželio 24-27 dienomis 
kviečia Pasaulio Lietuvių IV Kultūros 
kongresą, o birželio 28-30 d. šaukia 
PLB-nės Seimą Toronte, Kanadoje. Ruo
ša vyksta, ir laukia kraštų atstovų, daly
vių ir svečių.

Informuoti Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijas ir pcSiinformuoti apie PLB-nės 
darbus, Pasaulio Lietuvių Kultūros kon
greso programą ir pasaulio lietuvių kul-

KKMtMMaMUwj j wiTiwrirr num' wn» inr ■ k ,i.ii ■ 11 n. m xtMoasBaeszccte 

tūros kūrėjų ir darbuotojų veiklą atvyks 
ta PLB vaidybps vicepirmininkė o Kul 
tūros Kongreso ruošos pirmininkė, p 
Milda Lenkauskienė. Lankysis Buenos 
Aires, Montevideo, São Paulo, Bogota.

Iš Buenos Aires, su Aerolineas Argen 
tinas, 220, atskrenda į São Paulą,-Gua 
rulhos penktadieni, vasario 19 d., 16,20 
vai.; o išskrenda į Bogota trečiadienį, 
vas. 24 d., 9,30 vai. ryto.

P. Lenkauskienė planuoja padaryti 
pranešimą Vasario 16-tosios minėjimo 
programoje. O kadangi turi d..ug (200) 
skaidrių iš Lietuvos, norėtų jas parodyti 
kokioj suruoštoj vakaronėj. Reikia tik 
salės ir aparatų.
"LAIŠKU LIETUVIAMS" 
EKSKURSIJA

"Laiškai lietuviams" yra Čikagos Tė
vų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tauti
nės kultūros mėnesinis žurnalas, kurio 
redaktorius yra t. Juozas Vaišnys, SJ, 
o redakcijos kolektyvą sudaro 7 asme
nys. Žurnalas ir šiemet organizuoja eks 
kursiją į Pietų Ameriką nuo balandžio 
22 iki gegužės 7 dienos. Aplankys Rio 
de Janeiro, São Paulo, Iguassu, Buenos 
Aires. Nori susitikti ir pabendrauti ypač 
su São Paulo ir Buenos Aires lietuviais.

1918-1988 70 METŲ LIETUVOS 
ttPMLAUSWYRÉS

MINĖJIMĄ** 
sekmadieni, vasario 21 d.

VILA ZELINOJE - SESELIŲ, SALĖJEPROGRAMA
15 vai. — Mišios V. Zeunos bažnyčioje

Po mišių, vėliavų, iškėlimas ir vainiko padėjimas prie LAISVĖS PAMINKLO
16 vai. Minėjimas ir meninė dalis Seselių salėje — rua Campos Novos, 153

Paskaitą portugališkai laikys O ESTADO DE S. PAULO tarptautinės politikos 
skyriaus redaktorius dr. JOSÉ MARIA MAYRINK

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė___
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