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Religija, menas, muzika
Docentas V. Skuodis pastebėjo, kad 

esams mažai jaunų veidų šventovėse, 
kad jaunieji per mažai dalyvauja veiklo
je. Papasakojo, kad pats kadaise buvęs 
indiferentu. Dabartinis kard. vysk. V. 
Sladkevičius pokalbiuose padaręs jam 
lemiamos įtakos. Lietuvoje Kat. Bendri
ja pasipriešinimo veikloje turinti dau
giau įtakos negu krikščioniškosios ben
druomenės Estijoj ar Latvijoj. Galima 
butų nutautinti tik subedievintę tautę. 
Lietuvoje slaptų\anketų duomenimis 
neapykantos religijai nešę. Okupantui 
didžiausias rūpestis — tai religijos ir tau
tiškumo susipynimas. Per 10 mėnesių 
išeivijoje pastebėjęs tam tikrę lėkštumę. 
Dažnais atvejais kunigai sakę pamoks
lus nepasiruošę, jokio darbo su vaikais 
ar jaunimu, per daug materializmo. Eku
meninis bendravimas yra būtinas Okup. 
Lietuvos Kat. Bendrijoj jaučiamas di- į 
dėsnis dvasingumas.

Dėl noro išlaikyti tvarkę laiko atžvil
giu, to laiko klausimams ar diskusijoms 
visai nebebuvo. Po trumpos pertraukė^ 
lės sekė dailės sekcijos svarstybos, va
dovaujamos dr. K. Žygo. E. Urbaitytė 
savo pranešime iškėlė lietuvio dailinin
ko padėtį Amerikos-Paryžiaus varžybų
ir naujumų jieškojimo judėjimuose. 
Kūryba vystęsis pažiūrų konflikte. J ieš
kant skirtingų formų, pakrypta į abs
traktinį ekspresionizmę. Gražaus pelno 
norinčios padaryti galerijos dailininko 
polėkius apribojančios, o iš kitos pusės 
laukiančios amžino originalumo. Lietu
vių menininkų sankryžos su verslinin
kais vis dėlto nestabdė rimtų kūrybinių 
darbų, kurie pasiliksię integraline kultū
ros dalimi.

N. Prielaida kalbėjo apie lietuviškojo 
meno nepakankamę propagavimę. Va
karų pasaulyje, kur net toks M.K. Čiur
lionis nesęs žinomas. Reikėtų daugiau 
parodų, svetimomis kalbomis rašinių 
apie dailininkus ir jų darbus. Ryšiai su ' 
okup. Lietuvos dailininkais daugumos 
menininkų yra pageidaujami.

J. Račkus papasakojo, kę mūsų daili
ninkai čia radę, kai atvyko po karo iš 
Europos. Buvę lengviau tiems, kurie 
mokslus pabaigę čia; sunkiau - jau bai
gusiems kur kitur. Nebuvę tiek daug ga

lerijų kaip dabar, bteigtos naujos sęjun- 
gos, kaip "Colour and Form Society", 
kurioje susitelkę gana daug menininkų, 
naujų ateivių. Skirtingi Kanados bruo
žai tampantys originaliu įnašu į lietuviš
kąją dailę.

D. Skuodytės, negalėjusios atvykti į 
kongresę, pranešimę skaitė Vyt. Skuo
dis. Dailėtyrininkė menę okup. Lietuvo- bėjo R. Vilienė. Pastebėjo pamainos 
je pavadino atspindžiu. Pavyzdžiais nuro-problemas, jaunimo nesidomėjimę daina, 
dė, kę skelbianti teorija ir kaip iš tikrų- Jauniems nešę jokių sęlygų pasiruošti, 
jų esę praktikoje. Meno tarnavimas liau- nes gimnazijose per menkas dėmesys mu- 
džiai, suvalstybintas menas nublukinęs 
humanizmo idealus. Laikas atsikratyti 
pataikavimo. Laisvė neatskiriama nuo 
grožio ir gėrio.

Po to pirmininkaujantis perskaitė dar 
vienę neatvykusiojo pranešimę, ir svars- 
tyboms skirtą laikę su kaupu užbaigė 
N. Bukauskas, studijavęs Niujorko meno 
kolegijoj ir papasakojo savo įspūdžius 
apie studijas, naujų išraiškos sprendimų 

 

jieškojimę ir amerikietiškdf®rįaįs už:~ 
mojus.

zikai. Reikėtų daugiau koncertų, pasiro
dymų, sunku esę gauti naujų gaidų. Esęs 
ir lėšų klausimas. Turėtų padėti Fondai.

L. Venciauskienė neseniai iš okup. 
Lietuvos atvykusi muzikologė, kalbėjo 
apie archyvinės medžiagos naudojimę 
ir jos telkimę, kuris esęs neplaningas ir 
per lėtas. Daug gerų kūrinių dingsta pri
vačiuose namuose. Išeicijoj V. Bacevi
čius, J. Kačinskas, Vl.Jakubėnas, V.Ba- 

^^pitis, J. Švedas, J. Gaidelis ir kiti kom- 
Mar. po .(!p|)zitoriai esę sukūrę pasaulinės reikš- 

Biblioteka

Vėl po trumpos pertraukos sėsta prie 
svarstybų apie muzikinę kultūrę. Vado
vavo E. Sakadolskienė. Su karčiu humo
ru pripažino, kad chorų padėtis esanti 
bloga, kad liaudies daina sukompromi
tuota. Reikia naujų formų ir reformų.

Apie chorų padėtį, remdamasi savo 
patyrimu Ontario Londone ir kitur, kai-
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més kūrinių, kurie, deja, pasauliui nepa
rodomi dėl mūsų pačių apsileidimo. Rei 
kia būtinai rasti lėšų leidiniams. Lietu
viškas repertuaras rodytinas visam pa
sauliui.

M. Drunga pranešime kritikos klausi
mais pastebėjo, kad iš viso neturime tik
ros muzikos kritikos. Verčiamės žurna
listų pastabomis ar panegyrikomis. Rim
tai kritikai yra būtini palyginimai. Be 
jų susiskaldinama. Aplamai per mažai 
rašoma muzikos klausimais.

Tik muzikos sekcijos pranešėjai suge
bėjo viską suglausčiau pasakyti tai, kad 
užteko laiko dar ir klausimams. Jų bet
gi nebuvo tokių, kurie daugiau domin
tų klausytojus ar keltų pranešėjų nepa
sakytas problemas.

Vis dėlto salėje ne visi išsilaikė pus- 
penktos valandos. Gausūs būreliai tirpo 
svarstybu metu. Taigi vėl nebepataiso
mo persikrovimo pavyzdys, greičiausiai 
ne vienintelis šitame didžiajame suvažia
vime. C.S.

--- bet ir suaugusius. Tam tiksiui reikalingi 
Kun. Jonas VAIŠNYS: nauji vadovėliai. Laikraščiai ir žurnalai
"Užsienio spaudos lietuviu kalba yra apgailėtina... turėtų įsivesti kalbos skyrius. Ruošti

ka.bos šventes, teatro festivalius, remti 
kūrybos fr mokslo simpoziumus, Visi 
turi įsijungti į lietuvių kalbos išlaikymą 
bei puoselėjimą.____

Spauda, kalba, tautodaile, 
kūryba

Birželio 27 d. buvo paskutinioji kul
tūros kongreso svarstybu diena ir gau- ’ 
šiaušia temų atžvilgiu. Svarstybu "Spau
da ir radijas mūsų kultūriniame gyveni
me" vadovė A. LiuIievičienė, koordina- •
torius - J. Stempužis, Dr. V. Dambra-

mą radijo rūpesčiai, R. Lapas nagrinėjo 
lietuviškų radijo laidų likimą, dr. Z. Re 
kašius lietė Lietuvos klausimą išeivijos 
spaudoje. E. Tuskenis kalbėjo, kaip pri
traukti jaunimą dalyvauti savo rašiniais 
lietuvių spaudoje, kun. J. Vaišnys rūpin 
nosi lietuvių kalba mūsų spaudoje ir ra
dijuje. J. Varčius bandė narplioti redak
torių, bendradarbių ir skaitytojų santy-f 
kių problemas. A J

Dr. Antanas Klimas
“Be kalbos - nėra tautos "

Antroji svarstybu tema buvo "Litua
nistika, kalba, katedra, vertybių išlaiky- 
mas". Apie kalbą dėstė prof. dr. A. Kli
mas, išeidamas is’ teigimo "Be kalbos nė
ra tautos". Lietuvių kalba labiausiai iš
siskiria iš kitų Europos kalbų savo senu
mu ir svarba mokslui — kalbotyrai. Rei-

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Dr. Bronius Vaškelis

Lituanistikos katedros reikalu kalbėjo 
prof. dr. B. Vaškelis, nušviesdamas ka
tedros keturių metų veiklą, finansinę 
padėtį. Jieškoma galimybių katedrai pra 
plėsti. Rūpinimąsi kandidatų problema, 
mokslinių veikalų ruošimu, stipendijų 
sudarymu, katedros kaip mokymo ir ty 
rimo institucijos reikšme išeivių lietuvių 
gyvenime. Dr. J. Račkauskas savo žodyje 
kėlė susirūpinimą, kaip išlaikyti musų 
kultūrines vertybes.

"Tautodailė - sodžiaus menas" svars- 
tybas pravedė dailininkai Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai. Pranešėjai dar 
buvo dr. Kazokienė, A. Vaitonienė, A. 
Veselkienė, M.K. Čiurlionis yra rašąs, 
kad liaudies menas turi būti lietuvių me
no pagrindas, iš jo turi iškilti savas lietu
vių meno stilius. Tautodaile ypač susirū
pinta nepriklausomybės laikais. Čia išei
vijoje, reikia rengti tautodailės parodas, 
garsinti mūsų tautos kūrybingumą tau
todailėje ir grynosios dailės srityje. Tau
todailė gali puikiai tarnauti lietuvių kul
tūros ir vardo kėlimui.

Paskutiniuoju klausimu buvo svarsto
ma tema "Išeivijos ir tautos kūrybos san
kryžoje". Svarstybu vadovas -prof. Dr. 
V. Vardys. Savo pranešimais įsijungė dr. 
J. Kazickas, dr. R. Mažeikaitė ir dr. Pr. 
Zunde. Buvo diskutuota išeivijos politi
ka Lietuvos atžvilgiu dabartinėse besikei 
čiančiose sąlygose. Paliestas kintančių 

, sąlygų pobūdis, žmonių reakcija, padė
ties realumo nesupratimas, naujos inicia
tyvos įvairiuose kūrybos srityse.

va kalbėjo apie radijo komunikaciją 
nelietuviams, R. Kezys gvildeno klausi-

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-067^
----,------------- ,---------------- ------------------- i - - i i - ------- ---------------

Res.: 274488b
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KUN. JUOZO ANDERLONIO
MOKSLINIS LAIMĖJIMAS

Intensyvios studijos apvainikuotos
doktoratu

Kun. dr. Juozas Anderlonis

KULTŪROS KONGRESAS
Kongreso pokylis

Kultūros kongresas baigtas birželio 
27 d. pokyliu Prisikėlimo par. salėje. 
Prieš vakarienę skirtą pusvalandį paben-

* dravimui susirinkusieji gerai išnaudojo 
susitikta, pasikalbėta, pasidalyta nuo

monėmis apie svarstybas, pagurkšnota 
pagal nuotaikas ir skonį. KLB kultūros 
k-jos pirm. Rasa Kurienė pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė K. Manglicą va
dovauti vakarui, kurio metu kun. dr. J. 
Prunskio šių metų katalikiškosios spau
dos premija įteikta "Draugo" kultūri
nio priedo redaktorei A. Liulevičienei. 
Žodį tarė Kultūros kongreso rengimo 
komiteto pirm. M. Lenkauskienė, pasi 
džiaugdama gražiai pavykusiu kongresu 
ir padėkodama prisidėjusiems prie ren
gimo. Kaibéjo I. Cuplinskaitė, kviesda
ma siųsti telegramas kalinamo ir sunkiai 
sergančio Petro Gražulio paleidimo rei
kalu. Po klebono T. Augustino Simana
vičiaus, OFM, invokacijos gausūs sve
čiai pavakarieniavo ir pasisotinę išklau
sė ilgoką estradinių dainelių pynę atlik
tą solistės V. Rakauskaitės.

"Tėviškės Žiburiai"
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Praėjusiais metais Philadelphijos lie
tuvių koloniją pasiekė džiugi žinia - 
lietuvių Sv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Juozas J.,Anderlonis Romoje, Jė
zuitų popiežiškam Gregorianumo uni
versitete apgynęs disertaciją "The Sote- 
riology of Gustaf Aulen", įsigijo teolo
gijos mokslų daktaro laipsnį. Studija 
apima 339 mašinėle rašytus puslapius. 
Joje nagrinėjama Švedijos teologo, vys
kupo, profesoriaus Gustaf Aulen (1879- 
1977) parašyti veikalai. Išskirtinis dėrr- 
mesys skiriamas Aulen'o studijai "Chris- 
tus Victor", kurioje autorius gvildena 
Kristaus kovą su šėtonu. Ilgų metų 
mokslinį darbą Anderlonis dedikavo 
žymiajam teologui Gustaf Aulenui.

Šia proga įdomu pasekti šio jauno, 
energingo, veržlaus, antros generacijos 
Amerikos lietuvio, nevengiančio palai
kyti ryšius su savo kilmės žmonėmis, 
nueitą kelią, kuris prasidėjo 1944 m. 
spalio 1 d. Philadelphijoj. Baigęs parapi
nę mokyklą, įstojo į prie Sv. Borromeo 
Overbrook, Pa., esančios seminarijos » 
aukšt. mokyklą — 1966 m. minėtoje se
minarijoje įsigijo bakalauro laipsnį, Kaip 
gabus tos mokslo institucijos buvo pa
siųstas į Romoje esantį Gregorianum 
universitetą. Čia studijuodamas teologi
ją 1968 m. įsigijo antrą bakalauro laips
nį, o po dvejų metų ten pat gavo licen
ciato diplomą. Studijuodamas Romoje, 
intensyviai keliavo po Europą.

1970 m. grįžęs Amerikon, darbavosi 
keliose parapijose bei Šv. Petro ir Povi
lo katedroje, Philadelphijpje. Kurį lai
ką buvo Pennsylvanijos ir Hahnemann 
ligoninių kapelionas. Po to vėl grižo 
Romon ir anksčiau minėtame universi
tete studijavo dogmatinę teologiją.Tuo 
metu Romoje buvo trejus metus (1974- 
1977).

Vėl atsiradęs JAV-bėse, nuo 1977 
iki 1982 m. NeumanmColIege Aston, 
Pa., buvo teologiją dėstančio profeso
riaus asistentas ir kartu ėjo tos institu
cijos kapeliono pareigas. 1982 m. jis bu
vo paskirtas Sv. Jurgio lietuvių parapi-' 
jos klebonu, kur ir šiuo metu tebesidar
buoja. Be pastoracinių pareigų, kurį lai
ką jis buvo Advocate on the Marriage 
Tribunal of Philadelphia. Dabar yra 
Prosynodal Judge for the Tribunal.

LTDA

Paskutini kartą grįžęs is Komos, nors 
ir būdamas labai užimtas įvairiais dar
bais, pamažu vis ruošė disertaciją. Išgy
veno didelį džiaugsmą ją 1987 m. gegu
žės 29 labai (summa cum įaudė/ 'apgy
nęs Gregorianum universitete. Sūnaus 
džiaugsmu dalinosi ir Romon nuvykęs 
jo tėvas.

Disertacijos reikalais du kartus buvo 
nuvykęs į Švediją. Pirmą kartą ten lan
kėsi 1977 m. ir išbuvo du mėnesius. 
Lund mieste aplankė seną, bet dar gy
vą vysk. Aulen ir buvo jo labai maloniai 
priimtas. Abu -kelias dienas diskutavo 
įvairius su desertacija susijusius klausi
mus. Genialus teologas kun. Anderloniui 
padarė gilų įspūdį. Jam tarpininkaujant, 
turėjo progos susipažinti ir.su kitais žy
miais to krašto teologais.

Antrą kartą Švediją aplankė 1986 m. 
Tada Aulen jau buvo miręs. Keli jo ko
legos kun. Anderloniui teikė pagalbą. 
Vienas iš jų Lund universiteto bibliote
koj suspažindino su Auleno paliktais 
rankraščiais.

Ruošiant studiją, kun. Anderlonis 
daug paramos susilaukė iš įvairių biblio
tekų, daugiausia esančių teologinėse se
minarijose (tiek katalikų, tiek kitų tiky
bų) personalo. Jis sumini nemažai ir ki
tų žmonių, įskaitant ir savo 1981 m. mi
rusią motiną, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu jam padėjo. Jiems visiems yra la
bai dėkingas. Tačiau didžiausią padėką 
ir pagarbą jaučia teologui Aulen. Ją jis 
išreiškia šiais žodžiais: "Aš dėkoju Die-1 
vui, kada apie Jus tik pagalvoju. Ir kada 
aš meldžiuos už Jus, meldžiuos su 
džiaugsmu, prisimindamas, kaip Jūs pa
dėjote skleisti Gerąją Naujieną".

Šiuo metu pa ra p iečiai baiminamės, 
kad mūsų kleb. kun. dr. Anderlonį pro
fesoriauti gali pakviesti kokia nors kuni
gų seminarija arba kita aukštojo mokslo 
institucija. Tačiau ir tuo atveju didžiuo- 
tumėmės, nes žinotumėm, kad savo 
moksliniu talentu gali plačiai dalintis su 
bestudijuojančiais jaunais žmonėmis. 
Šiuo tarpu, kad ir kiek pavėluotai, svei
kiname gerbiamą kleboną su moksliniais 
laimėjimais, linkime visokeriopos sėk
mės ir tikimės, jog ir ateityje nenutrauks 
ryšių su savo kilmės žmonėmis.

Bronius Vaškaitis

© Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos
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dievo motina aušros vartuose
Šventė lapkričio 17 d.

Vilniaus Aušros Vartų Marijos paveiks
las yra žinomus jau nuo 16 a. Pirmieji 
stebuklingi įvykiai skelbiami nuo 1671. 
Pop. Klemensas XI specialia bula 1773. 
4.5 suteikė daug atlaidų besimeldžian
tiems į Aušros Vartų Dievo Motiną. Pa

veikslas 1927 buvo vainikuotas Romos 
vainiku. Speciali šventė lapkričio 17 d. 
--Svenč. Mergelės Globos diena. Pa
veikslas vadinamas Gailestingumo Moti
nos titulu.

Giesmė (Maironio)
Neapleiski musų, Motinėle, 
Kuri neap leidi Aušros Vartų. 
Mums širdis sopančias sugėlė: 
Užtark, užtarus mus tiek kartų.

Taip daug gali pas Visagalį, 
Užtark vargingą musų šalį.

Ir Vilniaus brangioje šventovėj 
Taip trokštam pulti tau po kojų, 
Bet svetimi ten įsibrovę, 
Lankyt tave kelius pastojo.

Užtarki mus pas Visagalį, 
Kad mums grąžintų musų šalį.

Per amžius, Motin, stebuklingai 
Globojai mus tėvus ir gynei. 
Buk ir vaikams jų maloninga, 
Laisvės dienas grąžink tėvynei.

Užtark, užtark pas Visagalį, 
Kad jis palengvintų mus dalią.

I 

MARIJOS VIZITAS
Rugpiūčio 15 baigiasi Ypatingieji 

MARIJOS METAI, per kuriuos, Šv. Tė
vo atkurtoje maldoje, visas kataliku pa
saulis buvo kviečiamas melstis ypatingai 
už dvi šalis:
"Tau, krikščioniu Motina, ypatingu bū- 
du pavedame tautas, kurios švenčia šių 
metu eigoje šešių šimtu metu (tai Lietu
va): ir tūkstančio metų (tai rusų tautos) 
sukaktį nuo Evangelijos priėmimo..."

Šios dienos išvakarėse, rugpiūčio 14, 
Sv. Kazimiero parapijoj lankysis, per sa
vo atvaizdą atvežtą iš Jugoslavijos, Med- 
jugorjėj apsireiškianti Dievo Motina.

Tai išimtina proga pagilinti savo tikė
jimą ir dar karščiau pasimelsti už Lietuvą.

Marijos statula pasiliks parapijos būs
tinėj visą dieną.

sastww.

VI PLJK SVEIKINIMAS LIETUVOS 
JAUNIMUI

Mieli Lietuvos bendraamžiai ir 
bendraminčiai,

Mes, į Australiją suvažiavusieji lietu
vių jaunimo atstovai iš vienuolikos lais
vojo pasaulio kraštų, nuoširdžiai sveiki
name Jus, brangus Lietuvos jaunime. 
Čia susirinkome įprasminti šio VI Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso šūkį - 
"Tautos likimas — mūsų atsakomybė".

Nors esame iš skirtingų pasaulio kam
pų, veikiami savo gyvenamojo krašto 
aplinkos, mus riša meilė Lietuvai ir mū
sų noras ją išlaikyti gyvą užsienyje.

Jūsų sveikinimas mums šio jaunimo 
kongreso proga mus labai paveikė. Jūsų 
teigimas, kad užsienio radijo laidos ir 
susitikimai su mumis yra vienintelis Lie
tuvos jaunimo žinių šaltinis patvirtino 
mūsų gyvo ryšio svarba.

Mes, VI PLJK atstovai, nuoširdžiai 
dėkojame ryžtingiesiems Lietuvos jau
nuoliams, kurie savo pavyzdžiu įkvepia 
mus ir teikia mums naudingų žinių apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. Mes didžiuo
jamės tokiais kaip Vytautas Bogušis, 
Petras Gražulis, Robertas Grigas, Marytė 
Gudaitytė, kun. Vytautas Prajara, kun. 
Rokas Puzonas, Julius Sasnauskas, Ro
mas Žemaitis ir daugeliu kitų, kurie sa
vo drąsa, tikėjimu ir tėvynės meile akty
viai išlaiko tą brangią lietuvišką dvasią 
okupacijos sąlygomis.

Kai Lietuvoje naikinamos religinės ir 
dorovinės tradicijos, slopinamos kultū
rinės vertybės, vyksta rusinimas, lietu
vių istorija klastojama, propaganda ir 
dezinformacijos brukamos, stiprinamas 
tarybinimas, ir plinta nužmogėjimas, 
šie ryžtingieji Lietuvos jaunuoliai skati
na mus aktyviau dirbti.

Mes rengiame demonstraciją Moloto- 
vo-Ribbentropo pakto padariniams pri
minti, kuri vyks prie Tarybų Sąjungos 
ambasados Australijos sostinėje, Kanbe
roje. Šiandien, jos išvakarėse, solidari- 
zuojamės su lietuviais bei kitais pabal- 
tiečiais, kurie persekiojami už dalyvavi
mą rugpiūčio 23 d. demonstracijose Ry
goje, Taline ir Vilniuje.

Jungiamės su Lietuvos jaunimu, kuris 
ryžtasi pasukti tautos likimą tiesos ir 

: gėrio idealų linkme bei siekia žmogaus 
teisių ir tautos laisvės visapusiško įgy
vendinimo. vi p|_jk atstovai

Kanbera, Australija 
1987 gruodžio 30 

| CIRURGIÕES dentistas
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - Lo and. 
į V. Prudente - Fone: 273-6696
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^Valdovo?? pavėsyje.
GEDIMINAS P. KURPIS ■

Pasaulio lietuvių IV kultūros kongre
so metu, birželio 25 d. vakarą, torontie- 
ciams ir svečiams buvo atlikta V. Myko- 
’aičio-Putino drama “Valdovas”. Atliko 
Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
kurio "factotum” yra Petras Maželis 
(režisierius, dekoratorius, kostiumų es
kizų pariošėjas ir aktorius/. Išvardinsiu 
visus aktorius,nes jie nusipelnė pagar
bos ir katučių už savo gerai išmoktas ro
les, gražią lietuvių kalbą ir vaidybines 
pastangas: V. Dovydaitis — valdovas, 
S M i kutaitytė - jo dukra, S. ir A. Rau- 
Iinaičiai -- valdovų sūnūs, A. Kiškis - 
dvariškis, R. Vitkienė — jo meilužė, S. 
Stančikas - dainius, F. Prišmantas — iš
davikas (ir pasiuntinys), pats režisierius 

burtininkas. Dar du sambūrio darbuo
tojai buvo E. Dovydaitienė — režisie
riaus padėjėja, kostiumų “gamytoja”.ir 
S. Ilgūnas —grimuotojas. Kadangi, nelai
mingu sutapimu, buvo labai karšta die-

■4Ą-

w

Los Angeles dramos sambūris. Sėdi iš kairės: Ramunė Vitkienė, Vincas Dovydaitis, S;gutė Mikutaitytė ir dar kiek į “Liucijos di Lamermoor”. 01 
režisierius Petras Maželis. Stovi: Aloyzas Pečiulis, Arnoldas Kungys, Ema Dovydaitienė Arvydas ir Sigitas tai jau komplimentas ir autoriui, ir Los 
Raulinaičiai, Fredas Prišmantas, Antanas Kiškis ir Saulius Stančikas. Vaidinimą rengia ALT S-gos Bostono Angeles sambūriui - drama nebetkokia. 
skyrius.

• •'.'•f.?.....................—----------------------------------------

na ir salės vėsinimo sistema neveikė, vi
si aktoriai kaip programoje parašyta tik
rai “veikė”, ir vaidino, ir prakaitavo, 
ypač tie, kuriems pagal užimamas didin
gas vietas valdovo dvare teko apsčiai apsi
karstyti kailiais.

Pagal patikimus šaltinius (Lietuvių en
ciklopedija, XVIII t.), Putinas šią dramą 
parašė studijuodamas Šveicarijoj, maž
daug 1920 metais. Atrodo, tai būta jo 
pirmojo bandymo sukurti dramos veika
lą. Vėliau, apie 1930 metus, jis jį gana 
smarkiai perdirbo, apkarpė ištęstas lyri
nes scenas, įterpė naują personažą (dva
riškio meilužę), kad išlaikytų veiksmo 
įtampą. Net ir pakrikštijo iš “Valdovo 
sūnaus” į “Valdovą”. Deja - nors pirmi 
trys veiksmai tą veiksmo įtampą ir veika
lo intrigą ir išlaiko — paskutiniuose dvie
juose atsirado nuobodesnių vietų. Bet 
už tai negalima labai kaitinti nei režisie
riaus, nei aktorių. Paprastai mėgėjų gru
pėms atlikti dramos veikalą yra labai 
suhkus ir komplikuotas uždavinys. Gi 

atlikti gan senokai Lietuvos senas sukur
tą istorinę dramą su dauguma JAV-se au
gusių ir brendusių aktorių, manomany
mu, yra beveik neįmanoma. Todėl visam 
kolektyvui pagarba už jų gerai pasiseku
sias pastangas.

Palukštenus kai kurias roles pavie
niui, galima būtų rasti daug, daug pliu
sų ir -- gal porą minusų. Valdovo duk
ters lyriškas personažas buvo sukurtas 
žavėtinai ir išlaikytas nuo pradžios iki ? 
galo vaidinimo. Gerai įsigyventa rolė, 
gerai pritaikytas grimas ir apranga ma 
lonumas žiūrovui. Pats valdovas geras 
aktorius, plati jausmų skalė gerai per
duota, bet “uzurpatoriaus tirono“, 
žiauraus valdovo jis nesukūrė. Sunku 
buvo patikėti, kad jis galėtų savo sūnų 
nudurti. O kai nudūrė, tai kažkaip rodė
si, kad puslapis iš kitos dramos per klai
dą buvo įlipdytas j “Valdovo” tekstą 
berepetuojant. Džingiskaniški ūseliai ir
gi jam neteikė reikiamo orumo ir žiau
rumo. Kirmio, išdaviko, rolė buvo lyg 
ir sukirpta jj vaidinusio gabumams, to
dėl jo pasirodymas scenoje atkreipdavo 
žiūrovų dėmesį.

Daug gražių momentų sukurta - 
ypač pirmuose trijuose veiksmuose - 
aktorių ir režisieriaus bendromis paštam 
gomis. Čia gal tiktų ir viena disonuojan
ti pastabėlė apie gestus scenoje. Įvai
riais laikais, įvairiuose kraštuose ne tik 
apranga, plaukų šukuosena, baldų stiliai, 
bet ir eisena, gestai, rankų mostai keitė
si ir tebesikeičia. Per mažai dėmesio bu
vo skirta pakeisti tipiškas amerikiečiams 
pozas ir rankų mostas scenoje. Sunkus 
uždavinys visiems, bet labai pakeistų 
veikalo pristatymą publikai.

Reikia paminėti aprangą, butaforiją 
ir scenos dekoracijas. Su labai maža iš
imtimi pasigėrėtinai atliktas darbas. O 
ta išimtis - susigundysiu paminėti — 
tai dainius per daug atrodė lyg besiruo
šiąs išpažinčių klausyti kunigėlis (.tikštu 
la netokios spalvos). Gi visų kitų ir dro
bės, ir kailiai, ir kardai, ir kasos, ir suk
nios, ir žiponai, ir karūnos be priekaištų.

Po vaidinimo teko išgirsti vienos sce
nos mėgėjos pastabą, kad vaidinime bū- 

ita “operinių nuotrupų” }-truputis iš 
“Trubadūro“, šiek tiek iš “Macbetho“,

Kazys Brad  tinas

DIEMEDIS

Rua Voluntários da Pátria, 1275
Santana Tel, 290-4899

Dievo medi, Dievo diemedėli, 
Kas tave pabudino, prikėlė? 
Saitas vėjas ar kaitri saulutė, 
Ar tu pats norėjai gyvas būti? 

Ir norėjau ir pabudino, prikėlė, 
Pamaitino žemė motinėlė.
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STALINO PAMINKLAI
t

Greitomis sukalti Hitlerio nacių bū
riai, vadui mirus jau baigia nykti. Muso
linio pasekėjai su juodais malkiniais 
taip pat jau dingo. Bet minėti du dikta
toriai buvo sukūrę asmenišką iniciatyvą 
ir savo išrastom idėjom paremtas diktatji 
turas. O J. V. Džiugašvili — Stalinas per
ėmė savo valdžion jau tradicijos turinčią 
sistemą, kuri apima visas gyvenimo srytis.

Jo nuodėmių taurė jau buvo perpildy
ta su kaupu: jo smurto aktų negalima 
sulyginti su jo menkučiu pamėgdžiotoju 
Hitlerio ir Musolinio papildytomis niek
šybėmis, kurie po II-jo Pasaulinio karo 
bent dalinai buvo atlyginti.

Reikia konstatuoti liūdną faktą, kad 
šis komunistinis imperijos kūrėjas nesu
laukė jam prideramo galo kartuvėse. 
Kraujo užlietais smegenim, paraližuota 
dešine puse, be žodžio, be sąmonės, jau 
negalįs pasikviesti pas save Beriją, nusi
baigė. Ne. Gailestingoji teisingumo ran
ka šį kartą buvo šykšti. Ji sukliudė gy
viems likusiems ir jo žudančios rankos 
išvengusiems, įvykdyti bent milijoninę 
dalelę to teisingumo, kurio šis tironas 
šimteriopai buvo užsipelnęs.

Mūsų mažos taikingos Lietuvos vai
kams netekusiems gražiausių jaunystės 
metų ir ateitis savo mieloje Tėvynėje, 
ypač skaudu, kai prisimename Stalino * 
budeliškų tarnų mūsų krašto atliktus 
“darbus" ir ištremtųjų į Sibiro taigas mū
sų brolių ir seserų dejones ir pagalbos 
šauksmus.

1939-40 m.m', bendradarbiaujant su 
Hitleriu buvo įvykdytas Suomijos užpuo 
limas, pasirašius garsųjį Molotovo-Riben
tropo paktą, IV-sis Lenkijos padalinimas, 
trijų Pabaltijos valstybių pavergimas.

1941-45 m.m. Stalino palaiminimu 
pradėtas II- sis pasaulinis, pats kruviniau 
sias žmonijos istorijoj karas, leidęs jam 
visiškai pavergti Pabaltijį, visą Lenkiją, 
dalį Balkanų ir rytų Vokietiją.

Į padarytus “žmonijos nuopelnus“ 

jonų savo garbei pasistatytąjį kaukuoliy 
milžinišką paminklą žvelgia šiurpo kre
čiamas. Tas kaukuolių bokštas tikrai sie
kia Dangiškąjį sostą, kurio galingojo kar
do smūgis nukirs ataugusios hidros krau

PIZZA-QUEIJOS-FRIOS »
> RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 ; g
< ■ ■ *•• •* “

CHOPP

DVYNIAI

raudonas kaip šėtonas, 
rudas kaip šuva

abu

Viens
Kitas

Stalinas tvirtino, kad sovietų valdžia YRĄ SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 
panaikins prietarus. Stalinas ir religiją va-* 
dino prietarais. Religiją, tiesa, jis beveik 
panaikino. Bet užtat sukūrė patį nepati- 
kimiausį kvailiausi prietarą apie tai, kad 
Stalinas genijus. Stalinas — tautų tėvas, 
tas pats Stalinas, kuris viso pasaulio akys 
se žudė ir naikino tautas. Štai šiomis die
nomis Gorbačiovas Lenkijoje pripažino, 
kad Katyno žūdynes įvykdė ne vokiečiai,t 
bet Stalino mokiniai. ' .

Šiandien jau žmonės įsitikino, kad tai? , 
buvo mitas, kad Sovietų Sąjunga tėra į 
diktatūros šalis.

NAUJI POLITINIAI 
POREIŠKIAI

Užsienio spaudos agentūros praneša 
a^pie vis naujas politines manifesticijas 
Sovietų Sąjungoje. Maskvoje manifesta
cijas surengė armėnai, totoriai ir 
neseniai įsikūrusio opozicinio sąjūdžio 
„Demokratinė Unija“ veikėjai ir šalinin
kai. Manifestantai, saugumiečiam stebint, 
bet neintervenavus, žygiavo pro miesto 
centro gatves, skanduodami šūkius „šalin

šis “Mokytojas ir tėvas“, j Šį apie 50 mil i- stalinizmas“, „gana privilegijų' 
vės politiniam kaliniam“, „norime pliu
ralistinės sistemos“. Saugumiečiai 
laikė eisenas tik tuomet, kai norėjo įžy
giuoti 'į Raudonąja aikštę. Krymo toto
riai Maskvos miesto centre net surengė 
trumpą mitingą, kurio motu reikalavo

lais-

su

4 teisės sugrįžti atgal 'į savo gimtąją žemę 
iš- kurios buvo Stalino jėga ištremti. Apie 
170 armėnų sekmadienį susirinko Mas
kvos armėnų kapinėse.

Žymus pasaulyje jugoslavas, ra
šytojas Milo van Djilas, pirmą kartą po 
34werių metų pasakytoje viešoje kalboje 
išreiškė nuomonę, kad Jugoslavijai yra 
atėjęs laikas pasirinkti tarp dviejų gali
mybių: sukurti demokratinę santvarką 
arba leisti, kad valstybė susiskaldytų ir 
sužlugtų. Jugoslavijos valdžia, tuo tar
pu, siekdama įveikti labai rimtą krašto 
ekonominę, socialinę ir politinę 'krizę, 
ruošiasi įversti krašte laisvą ekonominę 
sistemą^ panaikinti valdžios vykdomą kai 
nų kontrolę, leisti nevaržomą užsienio 
prekių importą iriJjbęraUzuotį„_Y§LĮiųtų 
rinką. Belgrade dabar besilankantis Ame
rikos valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas Whitehead pareiškė, kad amerikie-
čiau parems laisvos ekonomijos įgyven

us dinimą Jugoslavijoje.

JlETUVISKOS SPAUDOS RÉMÉJAF

į

KULTŪRINIS KAZĮ-1 
M I E R I N I S FONDAS

1985 metų rugpjūčio 25 die
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas — Cr, 1.000,000.

Fondo tikslas — KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, bendrai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas- 
KKF-do kapitalą sudaro laisvas 
tautiečių bei kitataučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
tik kapitalo uždarbis galės būti 
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.

Fondo administra
vimą s — KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija 
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per; 
leistas panašiais tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS

| KK FONDĄ.
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PRASMINGAS IVERTINIMAS
"KALBĖK LIETUVIŠKAI" kores- 

ppndencinio kurso pavyzdys buvo pa
siustas i Kolumbiją JONUI KASELIŪ- 
NUI. Štai jo atsiliepimas.
1988. V 1.3 - Medellin'as, Kolumbija

Malonus Prieteliai, Lituanistai,

Atkreipėte mano dėmesį leidinėliu 
KALBĖK LIETUVIŠKAI, kurį radau 
vienoje iš MŪSŲ, LIETUVOS bandero
lių. Kol kas pirmosios dvi pamokos. Da- 
leidžiu, jog esate nusistatę ištverti gero
ką laiką iki pilno lietuvių kalbos kurso 
bent iš keliasdešimt pamokų kasetėse ir 
brošiūrėlėse. Gėrėdamasis Jūsų ryžtu pa
jutau pareigą bent kokiu doleriuku prisi
dėti, kuriuos Jums atsiųsiu amerikoniš
ko čekio pavidale. Vieną jų (50 dol. su
mai) čia talpinu kun. Petro Rukšio var
du nenurodydamas kuriam tikslui kol iš 
Jūsų negausiu žinelių man rūpimais ir 
kitais klausimais Vaizdagarsinių filmu- 
čių srityje. Tikiuos, kad neatsisakysite 
surasti be n šiek tiek taiko mano "rūpes
čiams", kuriems lėšų nesigailiu, būtent:

1) Mano Vaizdagarsinių kasečių reper
tuare norėčiau turėti Brazilijoje atsilan-, 
kiusių O k. Lietuvos artistų koncertinių 
įrašų. Apie tuos užfiksavimus kalbančio
se žinelėse neužtinku užsakymams kai
nų ir taipgi nėra žinių apie kasečių forma
tus. Vienoje vietoje (Savaitei bėgant...") 
skiltyje rašote, jog Lietuvos artistų pasi
rodymus j uos to n įsuko kažkas "Regatas 
Club Tietê" vietovėje ir toji programa 
buvusi perduota visai Brazilijai per tele
vizijos kanalą 2—Cultura. Pas mus televi
zijos stotys perdavinėja filmus 3/4 colio 
juostomis, kuriose išlaikytas ryškumas 
iki maksinumo. Jei pas jus stotys veikia 
tuo pačiu būdu ir personalas yra paslau
gus patarnavime, ir prieinamomis kaino
mis, tai norėčiau gauti tos stoties darbo 
kopiją 3/4 colio ir VHS formato kasetė
je. Ir be to, jei ta. stotis tą programą turi 
istisa/ prašytą, t. y. virš 2-jų valandų?

Bet, jei toji stotis ištisai įrašytos pro
gramos neturi, tai tada jeu tektų kreiptis 
informacijų pas Alfonsą KubHcką, kuris 
kalba apie 2-jų vai. juostą. Mano sąlyga,

Sveikiname
mielą "MŪSL| LIETUVOS" bendradarbę

ONA GORSKIENE 
gimtadienio bei vardiniu proga.

Linkime daug laimės, geros sveokatos ir gausios 
Dievo palaimos dar ilgą laiką darbuotis musu tarpe.

Redakcija, administracija
Bendradarbiai

. (Ir, kokia kaina su pasto iš/aidb-
mis Kolumbijon?), Ačiū.

2) ("Musų Lietuvoje") randu skelbi
me! į, jog "Produções "AK" Video" 
(Al f. Kublickas?) parduoda Eventos L i-' 
tu anos: Festa baile, Tėvų diena, Festa da 
Pirmavera, Noite L i tu a na ir 50 Anos do 
Coral Htuano. Bet nei formato, nei kainų 
nemini. Šiuos įrašus VHS formate irgi no
rėsiu turėti savo vaizdagarsinių kasečių 
rinkinyje.

Už informacijų suteikimą iš anksto 
dėkoju.

Ir, tarp kitko, laiškan savo turimųjų 
vaizdagarsinių juostų sąrašą įterpdamas, 
dar norėčiau Jūsų paklausti, kokią nuo
monę Jus turite susidarę apie D ar a k to
ri avi m o Sąjūdžio Išeivijoje įsteigimo 
(ar įsisteigi m o?) galimybes?

Tą klausimą pajudino Š. Amerikoje 
gyvenantis Kl. Šeputis, kurio mintims 
pritariau atsiliepdamas atitinkamu 
straipsniu (LIETUVIUI BALSAS, 1988. 
V.21). Jo samprotavimus įterpiu šiame 
laiške manydamas, jog LIETUVIU BAL
SO negaunate.

Mano nuomone, tas Sąjūdis turėtų 
prasidėti nuo kultūrininkais gausiausios 
Čikagos. (Antroje vietoje: nuo Toronto). 
Tačiau prieš tai jau turėtumėm turėti 
apsčiai Vaizdajuostinės medžiagos. Tuo 
tarpu baigiu. Jei teiksitės daugiau ko 
apie Kolumbiją patirti? - parašysiu.

Su Pagarba

Jonas Kaseiiunas
P. S,

a) Manau, jog pravartu paryškinti čia'

nadoje priimtoji. Angliškais išsireiški- » 
mais skamba taip: VHS ir Beta: — Tele
vision System: EI A Standard /525 lines, 
60 fields) NTSC colorsignal.

Ryškesnių vaizdų išgavimo sumeti
mais aš operuoju VHS aparatūros forma
tu aukščiau pažymėtoje TV Sistemoje. 
Spėju, jog Brazilijoje ir Argentinoje yra 
įvestos tos pačios sistemos? Norėčiau 
sužinoti, kokia yra tikrovėje. Apie tai 
užsimenu todėl, jog iš Australijos gautai
siais VHS kasetės įrašais negalėjau pasi
naudoti, kadangi tame kontinente yra 
įvesta PAISECAN sistema. Tad turėjau 
kreiptis į Centrinę Kolumbijos TV Stotį, 
į vienintelę tai sistemai aparatą turinčią 
vietą, kuri už per grojimus Et A NTS C 
sistemon paėmė gerokai pinigo (Kaina
vo tiek pat, kiek paėmė austealai už 
VHS kasetę su persiuntimu — virš 60 
dolerių).

b) ir paskutinis klausimėlis: Parašyki
te, kaip yra su Musų Lietuvos mano pre
numeratos užsimokėjimo stoviu?

Ačiū
-

Širdingai dėkojame mielam lietuviš
kos kultūros puoselėtojui Kolumbijoj 
už atkreiptą dėmėsi musu lietuviu kal
bos kursui ir už dosnią finansinę para
mą. Iki šiol tai vienintelis pripažinimas 
ir parama iš užsienio.

Pakol kas negalėjome atsakyti į Jūsų 
prašymus. Buvau išvykęs mėnesiui Ka- 
nadon, o dabar musu paštas streikuoja. 
Pirma galima proga mėginsime Jūsų troš
kimus patenkinti.

Kun. Petras Rukšys
., ... — — - - - - - ■ — ------------------- ------------------Į- - ' ---- T .

(Kolumbijoje) priimtą TV sistemą, kuri 
yra toji pati, kaip ir Š. Amerikoje ir Ka-kad ^oncert4 gaučiau VHS formato

CURSO LITUANO ■ Fone: 273-0338
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LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

J
Po žiemos atostogų lietuvių kalbos 

pamokos Jaunimo Namuose vyks ta pa
čia tvarka

pirmadieniais 19 vai. suaugusiems 
šeštadieniais 10 vai moksleiviams ir 

taip pat mažųjų grupei, kurie jau pradės 
ruoštis kalėdinei programai.

Tėveliai ir seneliai paraginkite savo 
jaunimėlį, kad uoliai lankytųsi į pamo
kas

Šio "ML" numerio
garbės leidėja

LIETUVIU KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
Šv. Juozapo parapijoj, Parque Lituania - V. Z.

Širdingai dėkojame Draugijai už paramą spaudai, linkime 
visoms narėms geros sveikatos ir sv. Onos, Draugijos glo 
bejos, apsaugos bei užtarimo

Redakcija ir Administracija

B.L.B-nė

LAIMINGU, METU
Sužinojome, kad ilgametė "Musu Lie

tuvos" skaitytoja ONA PAUKŠTIENĖ 
pneš porą savaičių atšventė 80-tąjj gim 
tadienį. Nebuvo jokių iškilmių nei šven
tės Tai žinoma Paukščių šeimos įpatybė 

paprastumas ir kuklumas. Kaip Jonas 
Paukštys niekad neieškojo garbės taip 
ir ponia Ona jos neieško. Manome, kad 
gimtadieni atšventė linksmai ir jaukiai 
savo vaiku ir anūkų tarpe. Mes nenorė
dami įsiveržti i šeimos privatumą, bet 
norime taip pat pasveikinti sukaktuvi
ninkę ir jai palinkėti daug laimės ir gau
sios Dievo palaimos.

ATVYKO KUNIGAS MALIŠKA
Praeitą sekmadienį, liepos 24 d., tie

sioginiu skrydžiu iš Toronto, 9 vai at 
skrido naujai įšventintas kunigas Paulius 2 dieną, visa šeima 1927 m atvyko Bra 
Mališka iš Montrealio.

Svečias yra apsistojęs šv. Juozapo pa
rapijoj globojamas kun Juozo Šeškevi 
čiaus. Pasiliks pas mus apie mėnesj ir 
nori kiek galint daugiau pažinti Sanpau- 
lio lietuvius ir jų gyvenimą.

Mielam svečiui linkime geros viešna- 
gš mūsų tarpe.

liepos 18 staigia mirtimi (parada cardia 
ca) iškeliavo Amžinybėn Gimusi Saldu 
tišky, netoli Utenos, 1914 m -mgpiūčio

E
Sv Juozapo Parapijos (Parque Lituâ

nia V.Z ), L.K. Moterų Draugija, kvie
čia visus j jos Globėjos, Sv. Onos, minė
jimą, sekmadienį, liepos 31 dieną.

11 vai. Sv..Mišios
16 vai. arbatėlė Jaunimo Namuose.
Iki pasimatymo.

Valdyba

zilijon. Kiek laiko gyveno ir dirbo šeimos 
ūky Rio Grande do Sul Sutikusi Kostą 
Gavėną, susituokė sukūre šeimą Sao 
Paule, Casa Verdėj, jsigiję sklypą žemės 
pasistatė namelį, susilaukė vaiku Rūta 
(kuri mirė visai mažytė) Ivas Aldona 
Marija, Jonas. Gyveno ir reiškėsi S.Fran 
cisco de Paulo e S. Benedito parapijoj 
Casa Verde, daug padėjo vargšams Tikė 
jimo praktikoj daug reikalaujant- iš sa 
vąs ir kitų, net ir ligota (ir negalinti nu 
eiti i bažnyčią), prašė, kad tik kunigas, 
o ne kas kitas, atneštu Komuniją ir su 
visom religinėm apeigom

Palaidota prie vyro, Kosto, mirusio 
1 .IV.76, Choramenino Santa Ana ka 
pinėse. 7-tos dienos Mišias atlaikė kun 
Pranas Gavėnas parapijos bažnyčioje kar 
tu su vietos klebonu.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

‘MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V

VERONIKA GAI2UTYTÉ GAVĖNIENE ZEL1NOSPARAPIJOS KLEBONIJOJ.

NAUJAS SANPAULIETIS
Vanda ir Vytautas VOSYLIAI susi

laukė dar vieno anūko, tai dukros Au
dros Vosyliūtės Reis ir Paulo Santos 
Reis sūnus Marcei gimęs, praeitą sekma- 
dienj, liepos 24 d.

Sveikiname senelius ir tėvus ir džiau
giamės kartu su jais.

A / A .
b/ \ 72xx3>\

ALIANÇA

h:

ponui Aleksandrui Boguslauskui, 
mūsų ekskursijos "VILNIUS 88" 
organizatoriui ir vadovui.

Nuostabūs jo ir dukters Silvijos 
organizaciniai gabumai, mandagu
mas ir paslaugumas. Mums davė 
galimybės geriau pažinti Lietuvą, 
jos kultūrą ir grožį bei ja labiau 
pamilti.

s Jonas Chorociejus

RUGPlOOlO14 DIENĄ - SEKMADIENĮ • 13£>0 Valanda.

Užsirašyti Te.: 274-5116 ir 92-3309

RUA LITUANIA GT


	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0001
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0002
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0003
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0004
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0005
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0006
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0007
	1988-Nr.29-MUSU-LIETUVA-0008

