
VILNIAUS KURIJOS PRANEŠIMAS 
DĖL SUGRLZIMO l VILNIAUS

KATEDRĄ
(Roma, 1988 sausio 25. LIC) Lietu

vių Informacijos Centrą pasiekė Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčių klebonams skir
tas pranešimas, kurį kurija prašo pa
skelbti iš sakyklos šį sekmadienį, sausio 
29. Pateikiame pareiškimo pilną tekstą.

SUGRĮŽIMAS Į VILNIAUS 
KATEDRĄ

I. ATGAILOS DIENA ARKIVYSKU
PIJOJE — vasario 3 Garbingoji Vilniaus 
Arkikatedra Bazilika keturiasdešimtis 
metų buvo naudojama nereliginiams 
tikslams. Sugrįždami į ją Dievo garbinti, 
turime sutartinai atsiprašyti Viešpatį 
Dievą už tą šventovės paniekinimą ir sa
vo pačių neištikimybės.

Tuo tikslu Vilnraus arkivyskupijos 
Apaštalinio Administratoriaus pavedi
mu vasario 3 dieną, penktadienis, Vil
niaus arkivyskupijoje skelbiama atgailos 
diena su pasninku ir kiekvieno tikinčio
jo pasirenkamomis maldomis.

•Bažnyčiose vasario 3 d. vakare sureng
ti atgailos pamaldas. Atlaikyti Švč. Jė
zaus Širdies Mišias, po jų prie išstatyto 
Švč. Sakramento pagiedoti ar paskaity
ti vieną kitą litaniją (Švč, Jėzaus Širdies, 
Visų Šventųjų'/, suplikacijas, atgailos 
psalmes: 6, 31, 37, 50, 101, 142 \Psal- 
mynas, p. 18, 54, 66, 86, 162, 213,228), 
atsilyginimo maldą ir kitų parinktų mal
dų, suteikti palaiminimą.

II. SUGRĮŽIMO PAMALDOS - vasa
rio 5 į Katedrą leidžiama įeiti nuo 10 
vai. ryto pro šonines duris iš Gedimino 
aikštės pusės. Procesijos dalyviai įeina 
pro tarnybinį įėjimą (nuo Neries pusės).

11:45 vai. priešais Katedrą pasitinka
me Vyskupus. Procesija sueina į vidų 
pro didžiąsias duris. Giedama Visų Šven
tųjų litanija, švęstu vandeniu šlakstomi 
susirinkusieji ir Arkikatedros dienos.

Šv. Mišias koncelebruoja Vyskupai, 
Vyskupijų Valdytojai ir Kunigų Semina
rijos Rektorius, Sv. Komunija dalijama 
per pamaldas ir po pamaldų. Atvykstan
tys maldininkai prašomi atlikti išoažintį 
savo bažnyčiose.

Musų arkivyskupijos bažnyčių Klebo
nai prašomi šį pranešimą paskelbti iš sa
kyklos sekmadienį, sausio 29 d.

Vilniaus arkivyskupijos kurija
Vilnius, 1989.01.23

Staigi ir netikėta mirtis išplėšė iš musų tarpo balandžio 6-to$ dienos vžkarą didelį musų 
kolonijos veikėją JONĄ TATARUNĄ. MŪSŲ LIETUVOS redakcija, administracija ir 
bendradarbiai sujaudinti liūdi dėl šio staigaus iškeliavimo ir prisimena visą bendradar
biavimą ir rūpestį, kurį velionis rodė Brazolijos Lietuvių savaitraščiui “Musų Lietuva”

KARDINOLAS VINCENTAS 
SLADKEVIČIUS ROMOJE

iRoma, 1989 sausio 25, LIC) Šiandien 
J,E. Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
atvyko į Romą apie 10 vai. ryto Romos 
laiku, praneša Lietuvių Informacijos Ccn 
tras. Jį lydėjo vyskupas Vladas Michele- 
vičius, Kauno arkivyskupijos pagelbinin- 
kas. Pasak kardinolo, jis tikisi išbūti Ro
moje apie dvi savaites "tvarkyti Lietuvos 
Bažnyčios reikalus".

Šį rytą garbingus svečius iš Lietuvos 
sutiko Vatikano valstybės atstovai bei 

daugybė Romos lietuvių kunigų ir sveči: 
jų tarpe ir kun. Alfonsas Svarinskas. Ku 
Svarinskas daug kartų yra sakęs: "Ačiū 
Dievo Apvaizdai, kad šis kardinolas išrir 
tas Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadu".

Iš Lietuvos svečiai atvežė žinią, kad 
arkivyskupo Povilionio sveikata yra su
šlubavusi ir jis jau savaitę su sutinusia k< 
ja guli ligoninėje Kaune.

J. E. kardinolas Slakkevičius išbus R( 
moję iki vasario 8 d.

(LIC)
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ARKIVYSKUPO RŪMAI OFICIALIAI 
PERLEISTI VYSKUPUI STEPONAVI
ČIUI

1980 m buvo pasodintas į psichiatrinę
ãgaaHfJ

(Roma, 1989 sausio 27. LICj Sj rytą 
J. E. Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
gavo telegramą iš Lietuvos pranešant, 
kad Vilniaus Ar kiv/s kūpi jos rūmai yra 
oficialiai perleidžiami be jokių sąlygų v>

ligoninę vienuolikai mėnesių už atsisa
kymą vykti į Afganistaną karinės tarny
bos metu.

Eugenijus atvyko i Vieną, Austrija 
lapkričio 20 d. ir planuoja atvykti Ame
rikon, kur, jis sako, norėtų aktyviai įsi 
jungti j Lietuvos Laisvės Lygos veiklą.

kupui Julijonui Steponavičiui, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. Algirdas
Brazauskas, Lietuvos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius, paskelbė šią žinią 
vakar Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
susirinkime. Kardinolui telegramą atsiun
tė kunigas iš Vilniaus.

Arkivyskupijos rūmų nesugrąžinimas 
buvo vienas iš svarbiausių priežasčių, ko
dėl Vyskupas Steponavičius dar negrįžo 
j Vilnių. Praeitą mėnesį valdžia paskelbė, 
kad vysk. Steponavičiui bus leidžiama 
po 28 metų tremties, grįžti j Vilniaus arki
vyskupiją pilnomis apaštalinio adminis
tratoriaus teisėmis.

Vyskupas Steponavičius vasario 5 d. 
praves Vilniaus katedro atidarymo ir pa
šventimo iškilmes.

(LIC)

EUGENIJUS KRUKOVSKIS ROMOJE
(Boma, 1988 gruodžio 23. LIC) Eu

genijus Krukovskis, Lietuvos Laisvės 
Lygos tarybos narys, emigravęs į Vaka
rus, atvyko į Romą gruodžio 1 d , pra
neša Lietuvių Informacijos Centras. 
Krukovskis padėjo organizuoti rugsėjo 
28 d. mitingą Vilniuje ir įsijungė į Pe
tro Cidziko bei Algimanto Andreikos 
paskelbtą bado streiką už politinių ka
linių išlaisvinimą. Jis taip pat buvo įsi
traukęs j Frankfurto Tarptautinės 
Žmogaus teisių organizaciją, kurio fi
lialas šia vasarą įsisteigė Lietuvoje. Kru- _ 
kovskis kartu su Antanu Terlecku yra 
dalyvavęs keliuose TSRS Tautų Nacio
nalinių judėjimų koordinacinio komite-. 
to posėdžiuose. Pasak Krukovskio, jis

ORÜMIOES bmtrrAS
Dr. Jonas N ici porei ūkas 
Dr. Paulo R. Niciporciukas

' Rua Cap. Pacheco Choes, 1206 - lo and. 
V, Prudente - Fone: 273*6696

Krukovskį globoja Tolstojaus fondas, 
kuris šelpia politinius pabėgėlius, išvyks-
tančius į JAV-bes.

(LIC/

AKINIŲ ISTORIJA
Senovėje akinių nebuvo. Gladiatorių 

kautynes Romoje trumparegis Neronas 
stebėjo per poliruotą smaragdą. Bet 
matė neryškiai,nes smaragdas neskaid
rus. Pirmuosius stiklinius akinius išrado 
anglų filosofas ir mokslininkas Rodže
ris Bekonas (Roger Bacon, 1214-1294;. 
Akinių gaminimo būdas buvo laikomas 
didele paslaptimi. Pora akinių kainavo 
daugiau kaip taikstantį — auksu.

Tokį, atrodo, paprastą būdų, kaip ne
šioti akinius, žmonės sprendė 300 metų. 
Pirmieji akinių nešiotojai prisitvirtinda
vo juos prie skrybėlės. Tad skaityti ir ra
šyti tekdavo nenusiėmus skrybėles. Mė
ginta statyti stiklus į geležinius žiedus. 
Akiniai būdavo panašus į pensne. Juos 
prilaikydavo ranka, nes krisdavo nuo 
nosies. Vėliau stiklus įtaisydavo i diržą, 
kur} surišdavo ant pakaušio. Tik XV 
amžiaus pabaigoje sugalvota, kaip aki
nius užkabinti ant ausų. Tada S. Keple
ris (1571-1630), vokiečių astronomas, 
moksliškai pagrindė, kad turi būti kiek
vienam skirtingi akiniai, nes ne visų yra 
vienodas regėjimo stiprumas,

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

F À B R

ku ir cibulių lupenomis dažydavo, kitus ma
čiau su peiliuku skutinėjant dažus, o vokiečiai 
turėdavo tokius spalvotus popieriukus, kurie 
nutraukdavo paišinius ant kiaušinių. Nebuvo 
tų metų, kad irmano šeimoje nebūčiau daly
vavęs šiame mene.

Šiais metais kažin kaip išėjo negerai. Užmir 
sau marginti kiaušinius ir tiktai Velykų rytą, 
kai vyresnioji duktė su anūkais mane pasveiki
no su šventės ir su margučiais, likau be žodžio. 
Supratau, kad tradicijos jau perėjo j jaunimo 
rankas, ir jeigu musų kada nebus, jie tęs tuos 
gražius lietuviškus papročius.

Bet čia iškilo keista problema. Lietuvoje 
visi žinojome, kad kiaušinius deda vištos. Tik 
niekas man neišaiškino, kodėl čia atsirado nei 
iš šio, nei iš to Velykų kiškis. Kiškiai kiaušinių 
nededa, tai prie ko jie atsiranda Velykų rytą ir
nustumia j šalį su visomis teisėmis kaiušinių 
produktores...

Dabar čia užsienyje reikalai dar pasidarė 
komplikuotesni, nes kiaušiniai pasidarė valgo
mi žali, nekepti. Jie iš šokolado. Mačiau net 
gražius kiškius iš šokolado. Taip sakant,kam 
neaiški visa šita istorija, tai gali sušveisti ne
tik kiaušini, bet ir patį kiškį. Nereikia čia nei 
kepti, nei lukštenti; moderniški laikai.

Iškyla tik viena kalbinė problema, kaip ge
riau butų lietuviškai pasakyti, norint išversti 
iš portugalų kalbos "coelho de Páscoa" ? 
Velykų kiškis, Velykų kralikas, o gal geriau 
Velykų zuikys, o gal net Velykų triušis? Mėgi
nau apsišviesti žodyno pagalba, bet jo neužten 
ka. Lietuvių neciklopedijoje radau parašyta, 
kad Lietuvoje Velykos sutapo su senųjų lietu
vių pavasario švente ir kad papročiuose žymu 
senojo lietuvių tikėjimo pėdsakų. Dar dvidešim
tojo amžiaus pradžioje Velykos buvo švenčia
mos keturias dienas. Pirmąją dieną, grįžus iš baž 
nyčios, buvo ilsimasi, daužomi ir ritinėjami mar
gučiai. Nuo vakaro iki aušros jaunimo būreliai 
Ualauninkai/ vaikščiodavo pakiemiais lalaudami. 
Antrąją — Linksmybių dieną - pagonišku pa
pročiu buvo šlakstomas! vandeniu, supamasi, 
kad geriau derėtų javai. Trečioji, ketvirtoji die
na — Ledų diena (kas nešvęsiąs, tam ledai javus 
išmus’ią). Vėliau tie visi papročiai pradėjo išnykti.

Taigi su zuikiais, kiškiais ir margučiais prabė
go Velykos. Apsipratome ir su išnykimu, arba 
bent su gerokai sumažėjusiomis Didžiosios Sa
vaitės tradicijomis. Moderniško gyvenimo išrei- 
kalavimai daug ką pakeitė ir visų mūsų gyveni
me. Ir nežinau, ką mūsų jaunoji karta turės atei
tyje romantiško. Ar turės ką panašaus, kaip Ve
lykų ryto Prisikėlimo pamaldas? Yra vilties, 
kad nauji pasikeitimai tėviškėje gal kiek prilai
kys tradicijų nykimo eigą, kad Velykų šventė 
neliktų paprastu sekmadieniu,

I C A D E GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, pára homens, senhoras e enanças.

Mini-sombrinhas. tipo italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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viai. Tai graži ir kilni dovana tėvams šv. 
Kalėdų proga, dovana atgimstančiai Lie- < 
tuvai. Ji ir politinius mokslus studijavo, 
kad ateityje galėtų daugiau padėti Lietu
vai. Ir ekonominiai mokslai rišosi su mei
le tėvų žemei. Jos ir diplominis darbas 
skirtas Lietuvai, tema "Lietuvos kariuo
menės įtaka krašto ekonominiame gyve
nime"

Viva išskirtinai tipiška lietuvaitė savo 
išvaizda, grožių, elgesiu, kalba. Kuklu
mas, lietuviškai puošnios dvasinio aristo
kratiškumo manieros, nuoširdžiai drau
giškas iškalbingumas, puošia jos jaunystę. 
Ji dar tik 20 metų amžiaus, o mokslo at- 
siekimai žymūs, žinių bagažas gausus. Ir 
pasididžiavimas savo kilme, meilė tėvų 
žemei turtina jos asmenybę, išplečia jos 
mokslo siekimus.

Jos Alma mater Andower gimnazija, 
Vivos laimėjimą pasitikino dideliu 
džiaugsmu, surengdama specialias iškil
mes, Alma mater Yales universitetas 
triukšmingai sveikino... Ir mes didžiuo
jamės Tavimi - Viva, Tavo Tėvų draugai, 
giminės, skautai ir visa gyva lietuviškoji 
širdis. "Dirva"

IŠ LIETUVOS SPAUDOS
Lietuvoje daug kas pasikeitė. Mes gy

vendami užsienyje neturime galimybės 
geriau pažinti dabartinę tėviškės padėtį. 
Mes taip pat negalime gauti iš ten spau
dos. Viena kita žinutė pasirodo vietos 
spauefos puslapiuose, bet tai vien trupi
nėliai.

Todėl manome, kad bus naudinga 
pradėti dėti j mūsų savaitraščio puslapius 
vięną-kitą ištraukėlę iš Lietuvos spaudos. 
Dėl vietos stokos neįmanoma dėti ilgų 
straipsnių. Dėsime ban t kas atrodys svar
besnio ir įdomesnio mums. Atsiprašome,, 
kad žinios nebusi aktu alios laiko atžvilgiu, 
nes toji spauda mus pasiekia nepastoviai 
ir ateina gana pasiekia nepastoviai ir atei
na gana pavėlavusi Visti k manome, kad 
nauji vėjai, kurie pučia Lietuvoje yra ver
ti pažinimo.

Alfonsas D. Petraitis

ATGIMIMAS
LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪ
DŽIO INFORMACINIS BIULETENIS

Nr. 1 -1988 - Rugsėjo 15
piama viskas, kas pripažintų savo garbin-Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldė

MUSŲ Li E T U V A 
SGEBHCSUrantSnBBEffiHEBSmSBRHasaaSl

musų mielam prieteliui iškeliavus netikėtai iš 
musų tarpo,reiškiame nuoširdžią ir draugišką 
užuojautą žmonai Verai, dukroms, tėvams ir bro
liams su šeimomis ir kartu liūdime šioje skausmo 
valandoje. Petras ir Aldona Bareišiai

su šeima

jom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir no
rim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš 
jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam 
jį kartu su kitais nemažiau vertais ir gar
bingais tautų ir valstybių vardais. Norim, 
kad ir kiti su pagarba mus ištartų.

Istorija, į kurią atsiremiam, yra mūsų 
istorija. Šviesos ir tiesos spindulys teap
šviečia skurdžius ir garbingus kraujuojan
čius ir sopulingus jos puslapius, senus ir 
naujus jos kultūros paminklus.

Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuo
jamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žo
džių meilei ir neapykantai, džiaugsmui 
ir liūdesiui. Ji niekam negraso. Ji nieko» 
neatstumia. Kaip ir visos, ji nori gyventi.

Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja 
tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugo-
tas jo gyvenimas, darbas, kūryba, apgin
tas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąži
ningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo bū
ties vien kartybė teišsiskleidžia tarp mū
sų ir mums.

Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet 
mes esame jos. Nuvalykime užterštas 
žalias jos akis, rūpesčiu ir globa apgaub
ki m visus jos pavidalus, visas jos broliš
kas formas.

Mes sveikinam Persitvarkymą, išlais
vinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą, ir 
po jo vėliavom — viešumo ir demokrati 
jos vėliavom — siekiame atsinaujinti, 
atgimti žmogui ir tautai.

. Justinas Marcinkevičius
DAR DAUG KĄ GALIMA IŠGELBĖTI

S. m. rugsėjo 3 d. "Atgajos" klubas 
surengė savo neeilinį susirinkimą Kau
no literatūros muziejuje. Apie 500 kau-
niečių, atėjo pagerbti Vytauto Didžio-
jo atminimą ir išreikšti savo valią ir neri
mą dėl mūsų miesto praeities paminklų. 
Stalinizmo ir Brežnevizmo metais buvo 
barbariškai naikinama ir rafinuotai sle-

gą praeitį, klestėjimą, vergiją, sukilimus 
atgimimą, laisvę ir nepriklausomybę.
Dvasinis ir materialinis tautos atgimimą 
buvo sistemingai naikinamas. Tai ir su
griauti paminklai, ir sudegintos knygos, 
ir išniekintos bažnyčios. Tačiau, nors 
buvo daroma viskas, kad užmirštume 
kuo buvome ir kuo esame, mes nepamii 
šom. Išblukusiose fotografijose ir pagel
tusiose ^knygose, o svarbiausia — širdyse 
ir atmintyje išlaikėme savo isteriją su 
senais gatvių pavadinimais, paminklais 
ir vardais. Išlaikėm, nors ir ne visi, tikė- 

K jimą ateitimi,. Išlaikėm meilę savo Tė
vynei Lietu vai. Karšta 1988 metų vasa
ra parodė, kad mes dar gyvi, nors saulė 
dar neprašalino tamsos ir neištirpdė per 
ilgus metus susikaupusių ledų. Su švie
sa ir tiesa mes atėjome kviesti istorijos
atgal ten, iš kur ji buvo išvaryta: iš gat
vių ir aikščių, muziejų ir kapinynų, mo
kyklų ir bažnučių. Mes, tikime, kad 
mūsų teisė ir pareiga sugrąžinti tuos iš
plėštus istorijos puslapius. To reikalau
ja tiesa. To reikalauja žuvusių ir išgyve* 
nusių atminimas. Mūsų miesto sienoms 
ir kiekvienam pagal nuopelnus miestui 
ir visai tautai būtina grąžinti ištrintus 
vardus. Nauji vardai — naujoms gatvėms

Į Kauną turi sugrįžti Vytauto Didžio 
jo, A. Juozapavičiaus, Savanorių pros
pektai, Vasario 16-sios, P. Lukšio, J. Vi 
leišio gatvės. Neprikalusomybės ir,vie
nybės aikštės ir daugybė kitų vardų. 
Reikia įamžinti atminimą tų, kurie ko
vojo ir dirbo Lietuvos labui: karių, vals
tybės veikėjų, švietėjų, knygnešių, suki
lėlių, tremtinių, pelniusių mūsų pagar
bą sverimšalių. Kaune turėtų atsirasti 
vieta Katkaus - Katkevičiaus, L. Sapie
gos, Radvilos, Zauerveino, Napoleono 
gatvėms. Ar kurti reikėtų ne tik tokius 
mūsų dvasios paminkius, kaip Vytauto 
Didžiojo Universitetą, bet ir daugybe 
pamirštų relikvijų. Atėjo laikas sugrąžin
ti kryžių prie Maironio darbo stalo, bū
tų teisinga atstatyti ir jo namų kiemely
je stovėjusį paminklą...

Dar daug ką galime išgelbėti — Kau
no pilį, mūsų miesto lopšį. Prisikėlimo 
bažnučią, mūsų atgimimo paminklą ir 
simbolį.

Reiktų pareikalauti, kad Laisvės sta
tula grįžtų j savo vietą kaip tik Vasario 
16-ąją. Juk laikas parodė, kad tos dieno 
iš atminties neišbrauktos. Mes tikimės, 
kad viršus Vienybės aikštės jai ir mums



LIETUVIU TAUTA KOVOJE UŽ 
SAVO LAISVĘ

prof. Vytauto Skuodžio paskaita skal
yta Vasario 16-tosios iskiimingam mi

nėjime Sao Paute.

Mielos sesės ir brangūs broliai Brazili
jos lietuviai.

As’ labui džiaugiuosi, kad dabar galiu . 
kJbėti j jus Lietuvos nepriklausomybės 
71-jų metinių iškilmingame minėjime. ■ ‘ 
Lygiai pries’ metus man teko šia proga 
kalbėti Čikagoje Amerikos Lietusių Ta
rybos surengtame Vasario 16-sūs minė- _ 
jime. Lygiai prieš dvejus metus tą musų 
tautos šventę aš sutikau Vilniuje, vos 
prieš keletą dienų sugrįžęs iš Celiabins- 
ko kalėjimo Vakarų Sibire. Buvau veža
mas iš Mordovijos lagerių j Sibiro tremtį.

Naujos politikos vėjams papūtus, liku
si 5 metų bausmė man buvo pakeista pa
siūlymu išvykti iš Sovietu Sąjungos, o 
tuo pačiu ir iš Lietuvos. Tokį pasiūlymą 
tada teko priimti visai net nepagalvojus, 
jog mažiau kaip vieneriems metams praė
jus Lietuvoje prasidės dideli įvykiai, apie 
kuriuos daug rašys didieji pasaulio laik
raščiai ir kurių dabar kitaip nepavadinsi 
kaip revoliucija arba taikiu mūsų tautos 
sukilimu prieš pavergėją.

Tokiai revol iucicij ui pagrindą davė 
spontaniškai prasidėjęs atviras ir stiprus 
tautinis atgimimas, kuris dabar yra apė
męs visą Lietuvą. Mūsų visų tėvynė Lietu
va dabar pradėjo naują savosios istorijos 
etapą.

1. Lietuva vakar...
Naujasis Lietuvos etapas prasidėjo 

nuo tada, kada keturi lietuviai patriotai 
1987 metu rugpiūčio 23 dieną Vilniuje, 
prie Šv. Onos bažnyčios ir poeto Ado-

IŠ LIETUVOS SPAUDOS 
plazdės tautinė vėliava ir skambės sugr 
žęs varpas: "... tas laisvės nevertas, kas 
negina jos". Dabar laikas gaivinti dvasią, 
dabar laikas gaivinti žemę, laikas atgai
vinti kiekvieną vardą ir akmenį, kiekvie
ną puslapį. Kad atėję po mūsų nepamirš
tų nei praeities nei mūsų.
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DR. VYTAUTAS SKUODIS 
mo Mickevičiaus paminklo suorganiza
vo ir pravedė protesto demonstraciją, 
supažindindami susirinkusius su slaptu 
Molotovo-Ribentropo 1939 metų paktu, 
kurio pasekmėje Lietuva ir kiti Pabalti
jo kraštai netrukus buvo sovietų užgrob
ti. Taip tada tą istorinę dieną Vilniuje 
viešai buvo paminėtos 48-sios slapto su
sitarimo tarp Stalino ir Hitlerio metinės.

Tą heroišką žygdarbį atliko Vytautas 
Bogušis, Petras Cidzikas, Nijolė Sadūnai- 
tė ir Antanas Terleckas. Beje, vakar pas

mas su Nijole čia pas jus man padarė gi
lų įspūdį.

Aukščiau paminėti lietuviai daug me
tų buvp KGB (saugumo/ persekiojami. 
Du iš jų (N. Sadūnaitė ir A. Terleckas) 
kalėjo sovietiniuose kalėjimuose, lageriuo
se ir buvo ištrėmime. Petras Cidzikus bu
vo uždarytas į specialią psichiatrinę ligo
ninę-kalėjimą.

Jų suorganizuotoji demonsii ..ei ja, su
traukusi keletą tūkstančių žmonių, buvo 
istorinė ir ta prasme, kad pirmą kartą ji 
nrbuvo milicijos, KGB agentų ir kariuo
menės išvaikyta, niekas nebuvo areštupti.

Kelioms dienoms praėjus, pagrindinė 
tos demonstracijos kalbėtoja Nijolė Sadū
naitė man sakė: "Žinai, koks man buvo 
didžiausias atlyginimas už tą mano kalbą? 
Ogi, priėjo viena jauna mergaitė ir man 
pasakė: "Nijole, ačiū Tau. Į čia aš atėjau 
vienokia, o dabar iš čia išeinu kitokia".

Jau tada iš tos demonstracijas rengėjų 
buvo žin jma, jog jie ateinančių 1988 me
tų Vasario 16-įą taip pat organizuos de
monstraciją. Šito savo sumanymo jie ne
slėpė ir nuo KGB.

Dabar ir sovietinė valdžia ruošėsi Vasa
rio 16-jai. Ji visokiais būdais pradėjo tero
rizuoti ir šmeižti tuos keturis drąsuolius. 
Iš jų buvo tyčiojamasi sovietinėje spaudot 
je. Viskas buvo daroma, kad tik vasario 
16-ją neįvyktų jokių demonstracijų.

Tačiau, nežiūrint sovietinės valdžios vi
sų pastangų, demonstracijos įvyko ne tik 
Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos vietose.

■ . .. bus daugiau)
ar Žinote, kad

.. MUSU LIETUVA
tėvus saleziečius salėje aš mačiau Nijolės sV. ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE 
Sadūnaitės portretą, kurį nutapė jūsų ' AV.ZELINA 831?
dailininkas Kazimieras Audenis. Susitiki-
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ŠAUNI INICIATYVA
Kanadiečiai gimnazistai sudominti 

Lietuvos reikalais
Šių metų pavasari "Holy Name of 

Mary" gimnazijoje, Mississaugoje, tu
rėjome Žmogaus teisių savaitę. Iki 
šiol metų meteis buvo daugiausia kal
bama apie Pietine Afriką arba Pietų 
Ameriką. Šiais metais mes, kurie vado
vavome "Social Action" komitetui, 
nusprendėme, kad atėjo taikąs praplės
ti kursą ir įvesti lietuvių, baitiečių ir 
ukrainiečių žmogaus teisių reikalus,

Buvo pakviesti žymus kanadiečiai 
paskaitininkai: Andrew Witer, parla
mento narys High Parko atstovas ir 
Maureen Giroux, Keston kolegijos pir
mininkė. Jie gimnazistams gyvai api
būdino Rytinės Europos problemas.

Man teko suorganizuoti mokinius 
minėtos savaitės iškilmėms ir taip p<4 
"laisvės laiškų" rašymui. Visi gimnazi
jos mokiniai rasė laiškus Gorbačiovui 
ir Kanados valdžiai (Mulroneu, Ciark, 
Hnatyshyn ir 1.1./. Laiškai reikalavo, 
kad visi atkreiptų dėmesį į Lietuvos 
disidentus kalinius ir pagelbėtų jiems 
atgauti laisvę. Tiesiogiai laiškai buvo 
rašomi kun. Alfonsui Svarinskui ir kun, 
Sigitui Tamkevičiui. Mokiniai labai do
mėjosi, kad jie neteko laisvės dėl prie
žasčių, kurių mes laisvajame pasaulyje 
net neįsivaizduojame. Iš viso parašėme 
ir išsiuntėme 5,000 laiškų. Patys mo
kiniai padengė visas pašto išlaidas.

Pirmąją teigiamą reakciją mokiniai 
išgyveno, kai "The Toronto Star" rug
pjūčio 14 d. paskelbė, kad kun. Sva
rinskas buvo išlaisvintas. Nors buvo 
dar Vasaros atostogas, bet mokiniai 
skambino gimnazijai, džiaugdamiesi, 
kad kun. Svarinskas išlaisvintas. Jie 
jautėsi prisidėję prie jo išlaisvinimo.

Dabar, prasidėjus naujiems mokslo 
metams, gauname mokykloje daugiau 
ir daugiau atsakymų j musu išsiųstus 
laiškus. Mokinių susidomėjimas didelis. 
Šį rudeni net įsteigtas "Amnesty Inter- 
nationąl" klubas mūsų gimnazijoje, 
šis klubas tęs laiškų rašymą kaliniams 
ir valstybių vadams, prašydami atsi
žvelgti į žmogaus teises pasaulyje, įskai
tant ir Lietuvą,

Sis be galo sėkmingas kanadiečių

LIGONIU DĖMESIUI 
t Šv. Kazimiero parapijoj yra 
I dvi ligonių lovos. Jos kartais 

*yra labai naudingos, bet šun
akiai gaunamos. Taip pat yra 

: dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei- 
3 kalui esant 'kreiptis į parapiją:

MUSŲ LIETUVA

Palangos Skautų 
Vietinio ki ja

įsijungimas į lietuvių kalinių laisvinimą 
turėtų būti įvestas ir kitose kanadiečių 
gimnazijose, pasinaudojant lietuvių 
mokytojų įtaka.

Šiemet labai gera proga dar kartą iš 
kelti žmogaus teises, nes gruodžio 10 
d. sueina 40 metų nuo žmogaus teisių 
deklaracijos paskelbimo Jungtinėse 
Tautose.

Visi sekime Sąjūdžio pastangas.

Vyta Kušneraitienė, 
"Holy Name of Mary" 

gimnazija

KALBA l LIETUVĄ:
Bieliausko Kalėdų proga į Lietuvą 

per Radio Free Europe transliuota 
kalba:

"Brangiosios tautietės ir brangieji 
tautiečiai: Man tenka labai maloni pri 
vilegija pasveikinti Jus besiartinančių 
švenčių proga visų laisvąjame pasauly
je gyvenančių lietuvių vardu.

Šie metai davė tiek Jums tėvynėje, 
tiek paums išeivijoje, daug istorinės 
reikšmės pergyvenimų, kuriuos mums 
verta šia proga prisiminti. Šiais metais 
buvo pakeltas į altorių garbę arkiv.Jur 
gis Matuiaitis popiežiui Jonui Pauliui 
II-jam paskelbiant jį palaimintuoju, 
šiais metais Lietuva gavo pirmą kar
dinolą. Jo Eminencijos Vincento Slad
kevičiaus asmenyje. Šiais metais išėjo 
viešumon Lietuvos Laisvės Lyga ir 
šiais metais įsisteigė Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis, kurio Steigiamąja- 
me suvažiavime Vilniuje spalio 22-23 
dd. aš turėjau progą parduoti Jums Pa- 
šaulio Lietuvių Bendruomenės sveikų
nimus. Šiais metais buvo grąžinti Lie
tuvai du valstybiniai simboliai: trispal
vė vėliava ir tautos himnas. Šiais me-

istasaįįĮBMmaa SHEW

© Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

MTDA.
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reiškiame gilią užuojautą mirusiojo šeimai: žmo
nai Verai, dukroms, tėvams, broliam ir kitom 
giminėm.
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tais buvo nuspręsta gražinti Vilniaus 
Katedrą tikintiesiems kurie šitokio 
sprendimo laukė per 47 metus. Šiemet 
buvo paleista eilė politinių ir sąžinės 
kalinių, kurie po ilgų tremties metų ga
lėjo grįžti į savo tėvynę. Šiais metais 
lietuvių kaiba buvo paskelbta valstybi
ne kalba. Savame krašte 7- sava kaibu.

Visi šie įvykiai suteikė ir Jums ir 
mums daugsdžiaugsmo, daug vilčių ir 
daug paskatinimų. Tai yra, tarsi, laisvės 
pavasario vyturiai, kuriuos stebint ir 
girdint lyg jau ir norėtųsi tikėti, kad ir 
laisvės vasara yra nuo Lietuvos netoli 
Mes išeivijoj gyveną lietuviai su dideliu 
dėmesiu sekėme ir sekame įvykius kraš
te; mes jais didžiuojamės ir kartais dėl 
jų sielojamės. Be abejo, Lietuvos laisvi
nimo ir laisvėjimo darbas yra Jūsų ran
kose, bet mes norime, kad Jūs žinotu
mėte, kad mes gyveną 19 kraštų esame 
su jumis. Mes esame visi tos pačios tau
tos vaikai ir tokiais norime ir likti.

Taigi, sveikinu Jus visus Sv. Kaiėdų 
proga, kurias šįmet jau galite švęsti vie 
šai, be slapstymosi, kai taip buvo anks
čiau. Tegul laisvas Kristaus gimimo šver 
tės atnašavimas būna ženklu, kad ir 
Lietuvos atgimimo procesas tebeeina 
pirmyn ir platyn. Ir Naujieji Metai, j 
kuriuos Jūs žengiate su senąja trispalve 
vėliava, testiprina Jūsų viltis ir Jūsų pa
siryžimus Mes tikimės kad pradėtoji 
laisvėjimo kryptis Lietuvoje tęsis ir 
kad tai duos progos Jums sustiprinti 
savo tautinį ir ekonominį savarankiš
kumą. Mes, laisvojo pasaulio lietuvių 
išeivija, esame su jumis. Linkime Jums 
džiaugsmingu švenčių ir laimingų Nau-
jų metų. Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais turime ir būt".
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/ytautas Kasniūnas
/IVAI BARTKUTEI PASKIRTA 
GARSIOJI RHODES STIPENDIJA

Vivai O. Bartkutei laimėjus pasauly- 
e garsią Rhodes stipendiją, ruoštis 
iaktaratui Oxford© universiteto Rytų 
nstitute Anglijoje, apie tai lapkričiu 
10 ir 11 dienomis pranešė talevizijus 
□ei radijo programps ir, dviem didžio
sioms spaudos agentūroms paskelbus, 
ouvo atspausdinta viso pasaulio didžio
je spaudoje. Kai kuriuose laikraščiuose 
ši žinia, su Vivos nuotrauka, buvo at
spausdinta pirmuose puslapiuose. Sti
pendija duodama 3 metams, pilnai su
mokant už mokslą, pragyvenimą, padem 
giant su studijoms surištas visas išlai
das.

Kuo garsi ši Rhodes stipendija? Cecil 
Rhodes (1853-1902) britų valstybės 
vyras, imperijos kūrėjas, Afrikoje Rho- 
desijos valstybės įkūrėjas, kuris vienu 
laiku kontroliavo beveik visą deimantų 
gamybą pasaulyje, mirdamas paliko 6 
mil. svarų turtą visuomeniniams projek
tams, įskaitant vadinamas Rhodes sti
pendijas Oxford© universitetui, puoselė
ti angliškai kalbančiųjų tautų pilną są 
jungą, paruošti vadovaujamus asmenis.

Rhodes stipendija garsi tuo, kad kas
met skiriama tik 50-čiai jaunuolių visa
me angliškai kalbančiame pasaulyje, pasi
žymėjusiems mokslo gabumais ir atsieki- 
mais, populiarumu bei vadovavimu, įsi
jungiant į kitas meno šakas, muziką, lite
ratūrą, sportą, pilnai išvystant savo talen
tą. Iš daugelio tūkstančių kandidatų iš 
viso angliškai kalbančio pasaulio, gabu
mais pasižymėjusių jaunuolių, pasiruošu
sių siekti daktaratą, buvo atrinkti tik32 
Rhodes stipendijai. Dėl to apie tai skel
bia viso pasaulio media, dėl to sudrebi
no ir mūsų lietuvių sielos jausmus.

Viva Ona Bartkutė nuo vaikystės pasi
žymėjo dideliais gabumais moksle, jau
nystėje savo talentą išplėtusi taip pat 
sporte, organizacijose. Baigusi pradžios 
mokyklą Indijanoj su aukščiausiais pažy
miais ir įvairiais pasižymėjimais, įstojo j 
JAV garsią privačią Andower Mass. Phi
lips akademiją, kurią baigė per 3 metus 
su atžymėjimu Suma cum įaudė. Jos lie
tuviška pavardė yra iškalta marmuro lėni 
toje, didžioje salėje, kur iškaltos pavardės 
ir kitų mokinių, gimnazijos 200 metų is
torijoje pasižymėjusių moksle, laimėjusių 
ir daugel kitų atžymėjimu, Bet toje pasi
žymėjusiųjų lentoje. Viva yra išskirtina. 
Tarp daugelio berniukų, ji, mokyklos . 
200-jų šimtų istorijoje, yra vienintelė 
mergaitė ir — mūsų pasididžiavimui — 
lietuvaitė. Ji taip pat mokykloje pasižy
mėjo savo išskirtinais darbais — studijo
mis. Ji laisvose temose parašė apie Altą 
ir 16 rašomosios mašinėlės puslapių apie 
Lietuvos partizanus, kovojusius su oku-

įį mirus
Žmonai Verai, šeimai, Tėvams ir giminėms, nuo- 
širdžiausią užuojautą reiškiame

Kapit. J. Čiuvinskas ir žmona Marija

VIVA BARTKUTE
pantais dėl Lietuvos laisvės.

Yales universitete išklausė ekonomijos 
ir rytų politikos mokslus ir šį pavasarį, po 
keturių metų studijų, gaus bakalauro ir 
magistro laipsnius. Abu diplomai bus at
žymėti "Suma cum įaudė".

Studijuodama Yale universitete, praė
jusią vasarą gavo Princton stipendiją stu
dijoms Kinijoje. Studijavo kinų bendrinę- 
rnandarimų kalbą Beijine kalbų institute 
ir kartu dėstė anglų kalbą Pekino universi
tete, vyresniųjų kursų studentams. Būda
ma Kinijoje plačiai keliavo, aplankė įvai
rias provincijas ir net Gabi dykumas ir Ti
beto kalnus.

Gimnazijoje ir universitete Viva buvo 
aktyvi sportininkė. Žaidė Andowerio rno-
l<y klos krepšinio ir orinio rmkyinése ko- Vivos atsiekimais didžiuojasi visi lietu-
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mandose. Yale universitete 3 metus žaidė 
orinio rinktinėje, iki sporto žaidynėse su
žalojo abiejų kojų kelis ir pergyveno labai 
sunkias operacijas. Dabar turi ribotis leng
vesnėse sporto šakose.

Viva pasižymėjo gabumais ne tik mate
matikoje, bet taip pat ir kalbose. Ji laisvai 
vartoja vokiečių, ispanų, kinų kalbas. Išmo 
kusi kalbas, ji daug keliavo ir jas tobulino. 
Aplankė Europos, Azijos, Pietų Amerikos 
valstybes, Bahamus ir kitas salas. Būdam^ 
11 metų buvo išrinkta iš Indianos valstijos 
mokyklų atstovauti JAV vaikus Tarptauti
nėje stovykloje Norvegijoje. Po ktlerių 
metų grįžo j Norvegiją, kur buvo jauni
mo vadų stovykloje. Tada ii pėsčia per
ėjo Norvegijos kalnus ir ledynus.

Viva pasižymėjo ir lietuviškoje veik
loje. Ji gražiai kalba, tasyklingai rašo lie
tuviškai. Gyvendama Beverly Shores, 
Indianoje, ji baigė Dariaus ir Girėno li
tuanistinę mokyklą Chicagoje - Jauni
mo centre. Šoko ir dainavo keliose šo
kių ir dainų šventėse. Ji yra aktyvi Neri
jos tunto skautė ir pelnė Gintarės laips
nį. Nuo vaikystės dienų stovyklavo it 
buvo laivų uosto vadove, laužo vedėja, 
stovyklos komendante ir ėjo įvairias ki
tas pareigas. Ji taip pat dalyvavo jauni
mo kongresuose Anglijoje ir kt. Ji ne tik 
viena dalyvavo arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos iškilmėse Romoje, 
bet taip pat suorganizavo ir amerikiečių 
studentų būrelį.

Viva augo ir brendo žymių visuome
nininkų šeimoje. Lietuviškoje veikloje 
aktyviai dalyvauja ir jos brolis Darius, 
kuris dabar studijuoja pre-mediciną. Jis 
taip pat pasižymi moksle ir sporte, ir la
bai domisi menu. Judviejų tėvai yra inž. 
Eugenijus ir Danguolė Bartkai. Anūkais 
didžiavosi visuomenininkai seneliai dr. 
Jonas Bartkus ir žmona, močiūtė Ona 
Pulkaunikienė ir jos vyras. Viva priklau
so Magna cumm įaudė ir Phi Beta Kap
pa fratesninėms organizacijoms, Lietu
vių skautų sąjungai.
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SU PAVASARIU Į TĖVIŠKĘ
Norėjo sugrįžti kregždutė į tą bran

gų kampelį, kur jos liko lizdelis... kur 
sodas baltuose gegužio žieduose, kur 
pievų takeliuos žiogeliai smuikuoja...

Staiga trenkė perkūnas:
-Sustokit. Kas čia keliaują, neboda

mas ma?no žaibų?
Perkūnas žiūrėjo, rūstus jo veidas ba

lo ir galinga ranka, Likiusi sviesti žai
bus suvirpėjo. Staiga iš jo rankos iškrito 
žaibai, jų baisiosios ugnys užgęso gelmė 
se.
- Tu j gimtąją žemę skrendi. - su

griaudė perkūnas... ir trenkė net žvaigž
dynai ir žemė drebėjo. Vis griovė perkū
nas pikčiau ir smarkiau.

Siautė audra, juodi sunkūs debesys 
verpetais kėlė, nešė viską kas pakliuvo, 
per kalvas ir kiuonius užgaudama kregž
dutės sparnelius.

Iš dangaus aukštybių leidosi sakalas. 
Jo margi sparnai blizgėjo, kaip plienui 
tvirti. Pilkasis laukų vyturėlis, pailsęs ir 
sušilęs sunkiai alsuodamas iš aukštumų 
nusileido. Pro šalį skrisdama gegutė leis
damasi suglaudusi"sparnus irgi nutupė 
ant senelio ąžuolo viršūnės, kuri dar vis 
mažą kregždutę lingavo.

Šimtmečiais stovintis ąžuolas net pra
žilo tenai rudens ir pavasario vėjų linguo
damas, daug matęs ir girdėjęs, dabar 
paukštelius priglaudęs. Rūstus, nekalbus 
ąžuolas dabar nuo vėtros smarkiai 
šniokštė.
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Liūdna vakarais gęsdsvo saulė už dide- sudėjimo draugą. Kas drįstų sakyti, jog
lio ežero, o rytmetį kopė j dangų raudo
na, graži ir skaisti, išsipraususi jo vande
nyse. Bet našlaitės kregždutės širdies ne
žavėjo, nešildė ir neguodė. Savo liūdno
mis akimis ji tik sekė paukščius dangaus 
mėlyne traukiančius j tėviškę, kur liko jų 
lizdeliai.

Visai nelauktai atsilikęs vyturėlis pasiė
mė kregždutę ant savo mažų sparnelių; 
vėjams pučiant kėlė juos aukštyn ir nešė 
ten, kur sodai apsipylę žiedais. Ten kur 
laukė šilų lakštingalos ir sodų varnėnai 
čiuIbonėliai, ten kur like jų lizdeliai.

— Gyvi, gyvi. — pranešė pempė ir ėmė 
gyviau skraidyti patenkinta jų sugrįžimu.

Išsprūdo kregždutė nuo vyturėlio spar
nelių, išgirdus paukštelių sveikinimus ir 
apskridusi lanku, dėkojo vyturėliui už ge
rą kelionę. Pasveikusi ėmė grakščiai skrai
džioti erdvėje ir ieškoti savo lizdelio.

SEKMADIENIS PARAPIJOJ 

apsirikau, patriūbinau ir tikrai pamačiau. 
Tas pats, kurį paprastomis dienomis ga
li užtikti šuniuku vedinas prasivėdinimui

Nebeatsimenu — kairėn ar dešinėn 
bet juokdamasis pristačiau mašiną. Toks 
pirmas rytmečio vaizdas jau žadėjo būsi
mu ger^ dieną ir gal be lietaus.

Netrukus dar vienas mūsiškių "iš toli" 
atvažiavę taip pat surado vietą savo nau
jai mašinai. Išlaipdino žmoną ir tekini 
pasileido mūsų link. Pirmojo žmona, ma
no ir Petro taip "senai" nesimačiusios 
suėjo krūvon ir pradėjo "čiulbėti" jau 
daug kartų girdėtais balseliais. Būtų gal 
ir viską išsikalbėjusios, bet prasidėjusios 
šv. Mišios joms sutrukdė ir visi mes, kaip 
geri katalikai suėjome vidun.

Chorui giedant ir mums pritariant, ne
žinia ar maestro tai patinka bet niekad 
mums dar nesakė, kad būtų blogai gieda
ma; praeina su lėkšte gerai pažįstamas 
aukų rinkėjas — visi deda pinigėlį; vienas

Staiga nutilo audra, prasiskyrė juodi 
debesys ir saulutė pasirodė, o truputį to-
liau lankų žemę siekė vaivorykštė.

Pilnomis sielvarto akimis žiūrėjo kregž 
dutė į dangaus mėlynę, kur kilo ir kiio 
vis nauji paukščių būriai ir laisvai galin
gai plasnojo virš debesų.

ag

— Kur sukti? Gal dešinėn?
- Rodos, kad kairėn bus geriau, — 

pamaniau.
Paskutinę sekundę nusprendžiau:
— Tiesiai avenida — bus greičiau.
Privažiavus arčiau aikštės, nežinau 

kodėl bet matyte matau pirmyn— atgal 
lėtai bevaikštinėjantj "apvalų" stambaus

- Namo, namo. — verkė šaukė ir ma
ža kreguždutės širdelė, veltui tiesdama 
savo kruvinus sparnelius, kuriuos suraki 
nęs laikė skausmas.

Ilgesys veržėsi iš kregždutės krūtinės 
ir širdelė rodėsi plyš iš skausmo.
- Bent numirt tenai kad galėčiau —

tyliai maldavo. _ _ _ __

Nusipirkom taip garsius: lietuvišką ku 
gelį, košelienos, virtinukus kuriuos galim 
net atspėti, kieno taip skaniai pagaminti 
ir atsisveikinę skiutėmės j namus pietum 
Likusiems linkėjome geros kloties ir lai
mingo sekmadienio. Tai buvo šv. Juozap 
dienoje — mūsų klebono gimtadienyje.

; Sėkmės jam. Vyturys

' Automobilis rieda São Pauto prasto
mis ir pilnomis duobių gatvėmis. Staiga
trenkė ratas j duobę — išsigandau, gal ir 
nusikeikiau. Sustojome Išlipau, bet jo
kių nuostolių neradau. Sėdau ir kaip 
kiekvieną sekmadienį taip ir šį šneku
čiuodami privažiavome kryžkelę. 

mūsiškių išima doleriu ką, parodo bet j 
lėkštę nededa.

Gražiai su pakelta dvasia užsibaigia šv 
Mišios ir žmonės ramiai išeina iš bažny
čios. Susirenka ir vėl trijųkė, palydint 
žmonoms, traukia kermošiaus link. Nuė
jom tiesiog į "Lietuvos" baraką.
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MUSŲ ŽINIOS f2
LIETUVIU LITERATŪRA BRAZILU , 

LAIKRAŠTY
UBE yra Brazilijos Rašytojų Sąjunga 

(União Brasileira de Escritores). Ji turi 
taip pat savo laikraštį O ESCRITOR. 
52-tram numery (Maręo/Abril de 1989), 
primindamas 1986 metų São Paulo 
UBE veikią, laikraštis pažymi: "Birželio 
8: Lietuvių imigracijos į Braziliją šimt
metis. Vakaronė — Susitikimas su Lie
tuvių Literatūra UBE būstinėj".

Šio "ML"numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

JURGIS LAŠINSKAS
a. a. JONO TATARŪNO atminimui

Aukoja šį "ML" numerį ir užprašo Mišias.
Širdingas ačiū už paramą spaudai ir Velionies pagerbimą.

Administracija

Balandžio mėn. 23 d. LINKSMOJE 
POPIETĖJE vaidins šie artistai: Arūnas 
Steponaitis, Ana Rutkauskienė, Vladas 
Jurgutis, Adilsonas Puodžiūnas, Maris
tela Žūtautaitė, Audris Tatarūnas, Ma
rytė Aleknavičiūtė, Stasys Žutautas, 
Onutė Tatarūnaitė, Paulius ir Tomas 
Butrimavičiai.

Pakvietimus galima įsigyti abiejose 
klebonijose, Vito bare ir prie įėjimo į 
programą.

Laukiame visų, kurie brangina lietu
viškų žodį.

Dramos mėgėjų ratelis

DU KLAUSIMAI
LAIKRAŠČIO
SKAITYTOJUI;

1. AR ATNAUJINOTE

ML PRENUMERATA ?

2. AR NETURITE GIMINIU

- DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE

' DĖMESIO
KAS TURI REIKALU SU RUSU 
VALDŽIA DĖL PALIKIMU, KELIO
NIŲ Lietuvon ar giminiu iš
kvietimo KREIPTIS l ESCRITÓ
RIO COMERCIAL DA URSS EM 
S. PAULO, Rua TRAIPÚ, 831 - 
Perdizes, Tel. 262-3765.
SOVIETU KONSULATO KAIPO 
TOKIO S. PAULO MIESTE N ERA.

SKAITYKITE
MUSU LIETUVA

Magdalenos Buitvydienės iškviestos viešnios 
iš Lietuvos. Iš kairės: Stasė Varaškienė iš Ky
bartų, Stasė Pauliu konknė iš Vilkaviškio, A 
dastra Maurienė iš Vilniaus

UŽSAKYTI M.L. ?

p
i1

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

PARDUODAME
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
vėliav ėles

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

><

DICIONÁRIO 
PORTUGUÊS LITUANO 
LITUANO PORTUGUÊSe

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA
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