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VERGVALDŽIU STALO
Iš Lietuvos laisvės lygos įgaliotinio 

pareiškimo Vasario 16-sios,proga

Vasario 16-ji apvainikavo darbus ir 
aukas visų tų, kurie kovojo ilgus am
žius už Lietuvos garbingą ateitį, už 
jos laisvą. Tai visų Lietuvos švietėjų, 
knygnešių, lietuviškos 'vargo mokyk
los", Kražių didvyrių, sukilėlių. Lietu
vos dainių, visuomenės veikėjų siekių 
ir svajonių išsipildymo diena. Tai — 
lietuvių gyvybingumo, dvasinio tvirtu
mo šventė Tokia jos istorinė prasmė.

Ant Tėvynės laisvės aukuro labai 
daug kas savanoriškai paaukojo savo 
gyvybę, daug kas nepabūgo kalėjimų, 
trėmimų, konclagerių. Ir aš, būdamas . 
ant Lenos kranto esančiame politinių 
kalinių lageryje — Osetrovo mieste 
1955 m. rašiau:

ŠIANDIEN (11.16-tai)

Keturi milijonai pasaulio lietuvių 
Pavasariu žymi šią nuostabią datą — 
Mes būdom gyventi vergijoj nežuvę, 
Mes kėlėm, pasukom gyvenimo ratą.

O gedulo kaspinas širdį apjuosęs
Vis žadina: "Kelk, nemiegoki, sūnau, 
Juk tavo penėtoja šiandien kraujuoja 
Ir blaškos tarp durklų plėšiko baisaus."

("Balsas iš laisvės kapo", 40 p., 
Chicago, 1984i

Kova už Lietuvos laisvę be paliovos 
tęsiasi iki dabar. 1987.XI.2 pasirašyta
me "Atvirame laiške Gorbačiovui M." 
145 lietuviai, latviai ir estai rašė:

"Mes manome, kad neturime teisės 
toliau tylėti, matydami rusiškųjų oku
pantų ir jų'marioniečių nebaudžiamą 
siautėjimą Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje — t.y. mūsų tėvynėse, kur tikrai
siais šeimininkais turime teisę būti tik
tai mes — senų ir garbingų tautų sūnūs 
bei dukterys".

"Mes nepripažįstame rusiškosios oku
pacijos mums, primestos pilietybės ir 
laikome save 1918.11.16 sukurtos de
mokratinės nepriklausomos Lietuvos pi
liečiais. Mes tai parodėme sugiedodami 
nepriklausomos Lietuvos himną ir dau
gelis save papuošdami trispalvėmis gel- 
tonos-žalios-raudonos spalvos juostelė
mis. Mūsų pilietinė pozicija — aktyviai 
daryti visa, ką galim, ką leidžia mūsų 
jėgos ir galimybės, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonės būtų laisvi nuo 
atėjūnų ir jų vietinių kolaborantų prie-

. .... - Dail. V. Stančikaitės iliustracija
vartumo, kad žmonės gyventų dvasinės 
ir materialinės gerovės sąlygomis, kad 
aktyviai ir negailestingai būtų likviduo
tas bet kokios spalvos blogio pasireiški
mas L

Ir per visą pasaulį nuaidėję paskuti
nių mėnesių įvykiai Lietuvoje — tai 
vien džiaugsmo skambesys, pradžią tu
rėjęs 1918.11.16.

Lietuva ir vėi taps laisva bei nepri
klausoma. Apie tai svajoja kiekvienas 
doras lietuvis. Lietuviai, latviai ir estai 
— tai ne elgetos, maldaują trupinių nuo 
ponų vergvaldžių staio. Jie, kaip retai 
kas pasaulyje, pasižymi pačiu brangiau
siu pasaulyje turtu — švenčiausiu visos 
ateities turtu — žmoniškumu, dora, kul
tūringumu. Lietuviai, latviai ir estai rei
kalauja iš rusiškojo okupanto atiduoti 
tai, ką jis išplėšė padaręs sąjungą su ru
duoju diktatoriumi — Hitleriu.

Lietuvos laisvės lygos tautinės tary
bos narys Antanas Terleckas 1988.X.2'. 
Vilniuje Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio steigiamajame suvažiavime p^reisk

"Lietuvos laisvės lygos vardu pareiš
kiu, kad lietuvių tauta, turinti tokią ga 
bingą istoriją, senas valstybingumo tra
dicijas, niekad nesusitaikys su Hitlerio 
ir Stalino primesta jai vergija. Lietuvos 
laisvės lyga reikalauja iš Tarybų Sąjun
gos vyriausybės:

1. Paskelbti Ribbentropo - Molotove 
slaptuosius protokolus neturinčiais ga
lios. 2. Išvesti iš Lietuvos okupacinę ka 
riuomenę. 3. Palikti lietuvių tautai teisi 
pačiai spręsti savo likimą".

Toliau jis pareiškė: "Suverenitetas ar 
ba tautai priklausančių aukščiausių tei
sių visuma gaii būti realizuota tik pašai 
nūs iš savo teritorijos svetimą kariuo
menę. Teko girdėti sąvoką "tarybinis
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suverenitetas". Ačiū. Stalinas apdovano
jo mus "tarybine valdžia", tarybine tei
se", išaugino tarybinę buržuaziją. Tik 
neseniai sužinojome, kad Tarybų'Sąjun
goje nėra nei demokratijos, nei teisės, 
nei pačios tarybų valdžios. Ar sąvoka 
"tarybinis suverenitetas" nėra okupaci
jos sinonimas? "•

Vasario 16-ji turi būti mums ta vėlia
va, po kuria turime susitelkti naujam 
ryžtingam kovos žygiui už laisvę, už 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

Algirdas Statkevičius, 
Lietuvos laisvės iygos 

įgaliotinis — atstovas išeivijai

"MES REMSIME PABALTIEČIU 
SIEKIUS" - JAV VALSTYBĖS SE
KRETORIUS

Vasario 9 d. naujasis JAV Valstybės 
Sekretorius James A. Baker, OI pasiun
tė "šilčiausius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus" Lietuvos atstovui Stasiui 
Lozoraičiui, Jr. Vašingtone. Savo laiš
ke jis rašo:

"Mes su dideliu susidomėjimu stebė
jome lietuvių tautos naujai išsikovotą 
pažangą ir ja drauge didžiavomės. Tai
kingai demonstruodami savo nepalau
žiamą įsipareigojimą, narsūs vyrai ir 
moterys parodė pasauliui, kad laisvės 
ir teisybės siekis jų šalyje nebuvo už
gniaužtas. Reikalaudami savo politinių 
ir Religinių teisių ir jiems ilgai paneigto 
kultūrinio paveldėjimo, Lietuvos pilie
čiai pradėjo atgauti savo tautinį paliki
mą ir demokratinę tradiciją, kurie 
juos sieja su kitais europiečiais. Mes lau
kiame to laiko, kai Lietuvos gyventojai 
galės pilnai aaudotis savo teisėmis ir lais
vėmis.

Mes niekad neprippžinome ir nepri- 
pažinsime jėga įvykdyto Lietuvos įjžin-' 
gimo į Sovietų Sąjungą. Mes ir toliau 
remsime visų Pabaltijo valstybių teisė-
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tus siekius jų kovoje už teisingumą, lais
vę ir demokratiją. Taikingai siekdami 
atgauti savo tautinio likimo kontrolę, 
susivieniję lietuviai iškalbiai byloja pa
sauliui apie demokratinių idealų, j ku
riuos ir mes tikime, stiprybę ir visuoti
numą".

16-0 J I.

Straipsnis “Vasario 16-oji. Laisvė Visiems” 
parašytas Rimvydo Valatkos, buvo išspausdin* 
tas Vilniuje leidžiamame laikraštyje “Gimta
sis Kraštas” (Nr. 7 — 16/2/89). R. Valatka 
yra to laikraščio vyr. redaktoriaus pavaduoto-

įdomu pastebėti kaip, kai yra laisvės rašyti 
ir kalbėti, visų mūsų galvosenos bendrai paė
mus, sutampa, tiek Lietuvoj gyvenančių, kiek 
mūsų čia užsienyje.

Taip pat pamatome, kad beveik 50 metų 
okupacijos paliko irgi savo žymes, bent kai * 
kuriuose is’ mūsų tautiečių — tai tie kurie prisi
taikė, karjeras darė, išdavinėjo ir smerkė savo 
brolius. Arba tie kurie buvo “perauklėti”, gal 
kaip ir tie jauni sportininkai Leningrade, nerea
gavę į savo vėliavos neikinimą.

Žinoma, mes tiktai stebime faktus - spren
dimus ne mums daryti. Perspausdiname straips
nį, kad skaitytojai galėtų susipažinti su aktua
liais rasiniais is’ Lietuvos.

Šiandien Vilniuje, prie dvidešimt šeš
tuoju numeriu pažymėto Pilies gatvės 
namo fasado, vėl iškilmingai bus atideng
ta memorialinė lenta, primenanti, kad 
čia 1918 metų vasario 16 d. pasirašytas 
Lietuvos nepriklausomybę deklaruojan
tis aktas. Pokary šią lentą nuplėšė — sku
bėta kuo greičiau ištrinti iš lietuvių at
minties viską, kas priminė nepriklauso
mą Lietuvos Respubliką.

Keturiasdešimt aštuonerius metus su 
šėtonišku užsispyrimu aklai buvo vykdo
ma makabriška kova prieš datas, vėliavas,
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herbus. Taip jau sutapo, kad lietuvių 
tautos patriarchas ir svarbiausias Vasa
rio 16 d. nepriklausomybės akto signa
taras daktaras Jonas Basanavičius mirė 
vasario 16-ąją. Tą dieną jį pagerbdavo 
"garbės sargyba", skirta nuimti nuo ka
po drąsuolių atneštoms gėlėpns. Pernai 
kova pries’ Vasario 16-ąją pasiekė apogė
jų -savaitę Vilnius ir Kaunas, net rajo
nų centrai priminė pafrontės miestus - 
tiek buvo gatvėse milicijos ir draugovi-' 
ninku. Mokyklose naktimis budėjo peda
gogai — kad tik kas neis’keltų Lietuvos 
vėliavos ar nenupiestų Gediminaičių 
stulpų.

Bet skaudu lys trūko. Kas nežinojo 
Vasario 16-osios, pirmą kartą išgirdo 
apie ją. Supratome: absurdas neturi pasi
kartoti. Per šiuos metus Vasario 16-osios 
nepriklausomybės aktas buvo apvalytas 
nuo beveik pusšimtį metų ant jo pilto 
purvo. P. Klimo žodžiai įsiminė visiems: 
"Mes pasirašėme nepriklausomybės skel 
bimo aktą, bendrą visiems lietuviams, 
kokių pažiūrų jie bebūtų, jei tik nenuto- 
lę jie nuo savo tėvynės, ir kurie brangina 
tėvų ir protėvių palikimą, troks’dami sa
vitos laisvės".

Tarp dviejų Vasario 16-ųjų tapom ki
tokie. Musų tylėjimas pavirto kalbomis, 
kai kada — rėksmingomis ir piktomis. 
Neviltį ir susitaikymą su padėtimi pakei
tė optimizmas, net bravūra. Vis drąses
ni projektai. Tada mums neleido net 
prasižioti apie Vasario 16-ąją. šiandien 
nauji teisėjai jau sprendžia, kas turi tei
sę švęsti Vasario 16-ąją, o kas tokios tei
sės niekada negjus.

Ką daryti su tais, kurie pernai braižė 
naktinių budėjimų grafikus, mobilizavo' 
organus, įsakmiai vertė rašytis po protes
to laišku Amerikos prezidentui ir sena
toriams? Neleisti jų į Pilies gatvę? 
Nepriimti jų atgailos? »

Teatleis man karščiausieji teisėjai, 
bet tokiame požiūryje sĮypi pavojus, 
kad patirtos asmeninės nuoskaudos už
temdys Lietuvos vaizdą. Ar galime už 
visai tautai šventus dalykus kovodami 
naudoti jų metodus? Prievartą, morali
ni spaudimą, gąsdinimą? Ir ar turime 
teisę švaistytis atstumdami visus tuos, 
kurie "persitvarkė" iš trispalvės perse
kiotojų į jos garbintojus?

Lietuvių Lietuvoj — trys milijonai. 
Net ir žinodami, kad dalis jų, papūtus 
šiauresniems vėjams ar stalinistams vėl 
įgijus galią, spruktų į krumus — nusiseg
tų trispalvį ženklelį ir vėl burnotų kriks-
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tydami mus "buržuaziniais nacionalis
tais" ir "antitar/bininkais", neturime ' 
teisės atimti iš jų teisę šiandien būti su 
mumis. Istorija dar nežino tautos, ku
rioj nebūtų silpnavalių, prisitaikėlių, bai 
lių, užguitų žmonių. Mes — ne išimtis.

Atminty iškyla dvidešimties Vasario 
16 d. nepriklausomybės akto signatarų 
figūros. Prisimenate — išvakarėse Lietu
vos Taryboje jvyko sukilimas — kairieji 
protestuodami pasitraukė iš jos. Bet su- 
*ado jėgų ir vieni, ir kiti — A. Smetona 
pasitraukė iš Tarybos pirmininko parei
gų, kairieji sugrįžo. Ar kartais mums ne- 
pritrūskta tokios konstruktyvios vieny
bės šiandien?

Ar jiems tada, 191 8 m., buvo leng
viau?

Ne, nebuvo, linguoja galvomis istori
kai. Vokiečių okupuota, Rusijos neatsi
sakyta, lenkų per savo daiktą laikoma, 
Lietuva tą vasario 16-ąją dar buvo toli-' 

MŪSŲ LIETUVA

Dar vienas vaizdas is* Nepriklausomybės šventės minėjimo Lietuvojema svajonė.
Šiandien, po dviejų karų, po aneksi

jos, emigracijos ir kruvino pokario bei 
deportacijų, mūsų yra daugiau negu 
19T8 metais. Neišnykome. Trispalvė 
plevėsuoja virš Lietuvos įstaigų. Taip, 
ne kartą susikompromitavusių, o daže, 
nai ir paskendusių korupcijoje įstaigų. 
Todėl jau ne vienam atrodo, kad trispal
vė virš jų — tai blogai, net labai blogai.

Kaip greit pamirštame ir skubame 
paneigti savo pačių iškovojimus. Ir ne
benorime matyti realių pavojų. Ne vie
nas šimtas jau įsivaizduoja galį apsieiti 
ne tik be M. Gorbačiovo, bet ir be Eu
ropos. O juk už savo vėliavą, savo him
ną dar tik pradedame kovą — skaitėte, 
kJ p mūsų vėliavą atsisakė iškelti Lenin
grade, Minske, Konservatorius mūsų 
trispalvė gąsdina, nes ji išsiskiria unifi- , 
kuotų vėliavų fone. O mums verta ps- 
mąstyti ir apie kitką — Leningrade lie
tuvių sportininkai nutylėjo trispalvės iš
niekinimo faktą.

Ir dar. Žmogui, kuriam 60, gali pasi
rodyti, kad nebūtinai trispalvė turėjo 
tapti valstybine. Juk jis prisimena Lie
tuvos Respubliką. O dvidešimtmetis, de
šimtmetis, penkiametis, ką jis prisimin
tu po kelerių, keliasdešimt metų, jei juo
dosioms mūsų visuomenės jėgoms vėl 
pavyktų užsmaugti pertvarką? Valstybi
ne tapusi tautinė vėliava, "Tautiška gies
mė", Vytis — tai garantas, kuris mūsų 
vaikams padėtų išsaugoti Lietuvos vaiz(- 
dą taip, kaip jį išsaugojo mūsų tėvai. Nie
kas šiandien negali užtikrinti, kad mūsų 
kelias daugiau nebevingiuos.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR’ 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY- 
GASTOVI IRDULKAKIOSKUįLENTYNO 
SE,LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS

Toks garantas yra ir valstybine švente 
tapusi Vasario 16-oji. Ji rodo — tik pati 
tauta gali pasirinkti savo kelią. Primesta- 
sia, kaip išaugtas ar panešiotas drabužis, 
anksčiau ar vėliau pasidaro ankštas.

Bet laisvė reikalinga ne tik mums. Ji 
dar labiau reikalinga buvusiems ir teve- 
santiems musų kaltintojams, mento- 
riams ir cenzoriams — kad kartu su mu
mis galėtų žmonėmis tapti. K. Markso 
žodaiai, kad tauta, pavergusi kitas tau
tas, yra vergų tauta, tinka ir jiems. Per
nai versdami rašytis po protestu Reiga
nui ir varydami į valdišką mitingą, jie 
kaip ir mes nebuvo laisvi.

Bet mes vis dar tebeieškom ksltų. 
Dabar — jau kitoj barikadų pusėj. Tai 
taip pat iš stalininio pokario. Dešimtme
čius mums kalė į galvas, kad Lietuvoj 
net knibžda liaudies priešų. Ūsuotas 
Kremliaus kalnietis būtų patenkintas — 
jo pasėta blogio sėkla tebeveikia.

Taip, visuomenei būtina apsivadyti. 
Bet ne atstumiant, ne uždarant ar užbrė- 
žiant ribą. Laisvė ir monopolis nesuderi
nami. Laisvė reikalinga visiems Lietuvos 
žemės vaikams. Kokių pažiūrų jie būtų, 
jei tik nenutolę nuo savo Tėvynės.

Rimvydas Valatka 
_______ ' vyr. redaktoriaus pavaduotojas
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TRUPUTIS IS VISUR
Jonas Paulius II specialiu apaštališku 

laišku "Eikite į visą pasaulį" paminėjo 
1000 metų sukaktį nuo krikščionybės 
įvedimo Kijevo Rusijoje Laiškas buvo 
perskaitytas žurnalistams Vatikano salėje

Pasaulyje kasmet miršta apie 15 mili
jonų kūdikių, nesulaukusių 6 mėnesių 
amžiaus. Popiežius Jonas Paulius II pa
skelbė skatinimų daugiau atkreipti į tai 
dėmesį ir susirūpinti kūdikių mirtingu
mu, ypač neturtingose Azijos Afrikos 
ir Pietų Amerikos kraštuose.

Lietuvoje valdinė leidykla "Mintis" 
pernai išleido spalvotą leidinį "Bažny
čios Lietuvoje". Čia 159-se puslapiuose 
pateikiamos gražiausių Lietuvos bažny
čių nuotraukos, pridedant ir keletą pa
veikslų iš Lietuvos religinio gyvenimo. 
Leidinį paruošė V. Kazakevičius, J. Sa
kalauskas ir dail. A. Broga. įžangoje pa
žymima, kad "katalikų Bažnyčia, jun
giant 80°/o visų respublikos tikinčiųjų, 
apima 630 religinių bendruomenių, ku
rias vienija 49 dekanstai, pasiskirstę į
4 vyskupijas ir 2 arkivyskupijas... Be 
katalikų Lietuvoje veikia 49 sentikių, 
41 stačiatikių, 25 evangelikų liuteronų,
5 evangelikų reformatų, 4 evangelikų



MOTINOS DIENA
Seimą planavo, kaip švęs Motinos 

Tienę. Vaikai kasmet "kyla" kaip ant 
mielių, taip gražiai prižiūrimi — nieko 
jiems netrūksta. Tad buvo įvairiausių 
siūlymų, tik reik išsirinkti.

- Šiemet j jokias valgyklas neisim. 
Namie jaukiau, laisviau ir maloniau. 
Restoranai su savo nedakeptais patieka
lais jau įgrjso, kitos jau lankytos vietos 
irgi, — pasakė tėtis.

Niekas, atrodo, nesipriešino, visi tam 
pritarė.

- Valgykim šį kartę virtuvėje, — pa
siūlė broliukas. - Bus mažiau indų 
plauti.

— Ne, netinka. — užprotestavo sesu
tė. - Kai šventė, visi drauge turim sėsti 
prie stalo — melstis ir valgyti — visi kar
tu. Motinos diena yra šeimos diena.

— Ar kiekvieną kartę, kai švenčiam 
reikia valgyti? — nusiminė broliukas. 
Mat jis prie stalo tai paskutinis.

Tėvai to pokalbio klausėsi ir šypsojo
si, taip jiems buvo malonus vaikų pasi
kalbėjimas.

Artėjo taip laukta didžioji šventė. 
Dienos, kad ir vėjuotos, buvo šviesios ir 
saulėtos.

Šeimoje visi buvo labai užimti. Tėvas 
— firmos vedėjas. Motina — ligoninėje 
daktarė. Visi vaikai — mokykloje. Po 
pamokų visa šeima ruošė mamai dova- . 
nas. t

Vienę dienę dukrelė pasakė mamai:
— Tau gerai būti mama...
— Kodėl taip manai, vaikeli?
— Žiūrėk, kalendoriuje tik du lange

liai iki Motinos dienos. Mes taip dirbam, 
dovanas ruošiam. O tau, mamyt, niekas 
nerūpi...

Mama tik nusišypsojo.
Atėjo šeštadienis. Mama nuvežė vai

kus į mokyklę nes tėtė turėjo šiandien 
dirbti. Grįžę į namus vaikai išlėkė j lau
kę žaisti.

Namuose mama skubiai paruošė vaka
rienę. Visi buvo išalkę, tik broliukas, 
kaip visuomet, nenorėjo valgyti. Kurį 
laikę girdėjosi triukšmas, bet po to vis
kas namuose aprimo. Pagaliau visi sugu
lė ir užmigo.

Anksti sekmadienio rytę dukrelė išė
jo į kiemę nuskinti mamai tulpių. Bet 
nerado jokio žiedo. Kažkas visus nusky-. 
nė. Nusiminusi mergaitė nuėjo j virtuvę 
pusryčius gaminti.

Berniukas nutarė su sesutės pagalba 
parų estę kavę nunešti mamai j lovę.

— Mamyte, čia tau, — tarė berniukas 
ir užminė jniegančiam Murkiui ant uo
degos. Murkis baisiai sukniaukė, o ber-
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Vikturas Simaitis

PAS MOTINĖLĘ

Tai gera pas mamytę, 
Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina
Daina užmigdo, kelia.

Laukuos kiškučiai šąla 
Per visą žiemą baltą, 
Pas mielą motinėlę 
Mum sotu ir nešalta.

Piktai, piktai subartas 
Našlaitis verkia gailiai, 
O mus nuo ašarėlių, 
Mamytės saugo meilė.

Ar ūžia šaltos vėtros, 
Ar šniokščia darganėlės 
Pas mielą motinėlę, 
Mum žydi puikios gėlės.

niukas nuo išgąsčio pargriuvo. Kava išsi
liejo.

Vaikelis greitai pakilo ir išsigandęs 
žiūrėjo j mamę.

- Ačiū už tavo gėrę širdį, sūnau, — 
pasakė mama ir pabučiavo vaikę.

Tuo metu mergaitė irgi ruošė mamai 
ataigmenę — iškepė blynų pusryčiams., 
Žinojo, kad keptuvė turi būti gerai karš
ta. Viskas ėjosi gerai, tik pilant alyvą, 
keli lašai užtiško ant liepsnos. Užsidegė. 
Mergaitė išsigando. Gelbėdama keptuvę, 
nusvilo pirštus. Gerai, kad j pagalbu at
skubėjo mama ir viskę sutvarkė.

Mama patepė mergaitei pirštus gydan
čia mostimi. Nušluostė mergaitės ašaras 
ir paglostė jos galvę.

- Vaikai, jau laikas visiems į bažny- 
čię, - kvietė mama. Važiuojant bažny
čion visi buvo tylūs. Į bažnyčię nuvažia
vo laimingai ir suėjo j vidų. Visi karštai 
meldėsi.

Išėjus iš bažnyčios, mamę ir vaikus 
sutiko tėtė. Rankoje jis laikė gėlių puotó-

CHOPP -PIZZA-QUE I J OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro-Tel. 223-2333
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•ę Kai grįžo namo visi suėjo į valgomąjį

Visa gražioji seimą susėdo už stalo, » 
kuris jau buvo paruoštas ir sukalbėję 
maldę skoniai valgė paruoštus pietus.

— Šiandien yra Motinos diena. Mes 
už ję turime Dievui padėkoti, — iškil
mingai tarė tėtis.

Iškėlę aukštyn ir susidaužę stikliu
kais tėveliai užgėrė tostą.

KAIP ATSIRADO MOTINOS DIENA

Pirmąją tokią šventę suruošė ameri
kietis A. Jarvis 1908 metais Philadelphi- 
joje. Toji šventė žmonėms labai patiko.

1913 metais Pensilvanijos valstija jau 
nutarė, kad Motinos diena bus švenčia
ma kiekvienais metais. JAV Kongresas 
patvirtino Motinos dienos šventimą 
krašte ir šiai šventei paskyrė gegužės 
mėnesio antrąjį sekmadienį.

Lietuvoje ši šventė buvo įvesta 1929 ■ 
metais. Pasirinkta ją švęsti gegužės mė
nesio pirmąjį sekmadienį. Šventė greit 
prigijo visame krašte. Buvo rengiami 
motinų pagerbimai mokyklose, švento
vėse ir organizacijų salėse. Vyturys

DR. VYTAUTO SKUODŽIO PASIKAL
BĖJIMAS SU " AM ERIKOS BALSO" 
RADIJU VVAŠINGTONE

Amerikos Balsui, 1989 m. kovo 15 d.

1. Kada, kur ir kokiais tikslais lankė
tės Pietų Amerikoje?

Praėjusių metų vasarą P LB Kongrese, 
kuris įvyko Kanadoje, Toronto mieste 
aš susitikau taip pat ir su lietuviais iš
Pietų Amerikos. Jie mane pakvietė at
vykti pas juos dar tų pačių metų rudenį, 
kada pas juos prasideda kalendorinis pa
vasaris. Tačiau aš jau turėjau kvietimą 
tuo laiku vykti pas Australijos lietuvius. 
Sutarėme, kad į Pietų Ameriką aš atvyk
siu kitų metų žiemą, kada pas juos bus 
dar kalendorinė vasara.

Ši mano kelionė sutapo su Vasario 
16-sios minėjimais Urugvajuje, Argenti
noje, Brazilijoje ir Venecueioje.

Iš Čikagos išvykau Vasario 10 dienos 
rytą, nedideliam šalčiui griebiant ausis, 
o sekančios dienos vidurdieni j jau buvau 
subtropikuose, kitoje pusėje ekvatoriaus. 
Urugvajaus sostinėje Montevideo.

jo įvykti ateinantį sekmadienį - vasark 
19 dieną. Man sakė jog juose panaudos 
mano kalbų magnetofoninius įrašus.

Tą sekmadienį São Paulo mieste, Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos už Lietuvą 
Po jų įvykoiiškiįmingąs minėjimas vie
nuolių Pranciškiečių salėje. Čia vėl man 
teko kalbėti. Tą kalbą žadėjo atspausdi 
t i vienintelis Brazilijos lietuvių laikrašti 
"Musų Lietuva".

Sekančią dieną aš vėl buvau ore ir pe 
kirtęs ekvatorių ties Amazonės upės si ė 
niu, atsidūriau kalnų apsuptoje Venecu 
los sostinėje Kara kasė, prie pat Karibų 
juros pietinių krantų.

Dar nespėjęs atsigauti nuo paskutine 
jų ilgos kelionės įspūdžių ir nors kartą 
garai išsimiegoti, kitos dienos vakare tu 
rėjau dalyvauti oficialiame Vasario 16- 
sios minėjime, kurį vietos lietuviai su
rengė Kara kaso miesto Latvių tautiniu c 
se namuose. Sakančią dieną dalyvavau 
spaudos konferencijoje ir buvau priim-

KULTŪRINIS K A Z I- 
M I E R I N I S FONDAS

MOTINA

O motina, aš po visų maldų 
Kas vakarą kalbu dar vieną — 
Kad tau miegoti būtų miela ir saldu 
Gailingoj mėnesienoj;
Kad neramus senosios obels Šešėlis, 
Judėdamas ant sienos, 
Negąsdintų tavęs išbudus.

Neišsigąsk, neišsigąsk — tai aš esu. 
Ne koks Šešėlis — tavo vaikas.
AŠ sugrįžtu, lyg paukštis iŠ dausų, 
Pavasariu apsvaigęs.
Esu be kūno, kraujo ir be kaulų, 
Bet ne Šešėlis — tavo vaikas. 
Neišsigąsk — nebus baisu, 
Kai lūpomis paliesiu kaktą.

Miegok ramiai. Kas vakarą meldžiuos, 
Kad balsiai mano ašara nekristų, 
Ir nepajustum Širdyje sūnaus kančios 
Kad laimintų gerasis Kristus 
Tave iš apdulkėjusio paveikslo, 
Ir mano kūdikystės 
Žaisliukai juokintų sapnuojant.

LEONARDAS ANDREIKUS

k))ęONF EC Ç Ã O MASCULINA

kVíRua Sqlon, 773
í; €EP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo - Capital

Bom Retiro

Po susitikimų privačiuose namuose, 
sekmadieni teko kalbėti Fatimos MarijosJ 
lietuvių parapijos bažnyčioje, kurioje 
bu v o lai ko m os p am a Idos už Lietu vą. Va - 
kare vėl teko kalbėti Lietuvių kultūros 
draugijos patai pose i r atsakinėti i klausi
mus.

Tiktai dvi dienas pabendravęs su Urug
vajaus lietuviais, atsidūriau Argentinos 
sostinėje Buenos Aires. Čia taip pat turė
jau daug susitikimų su vietos lietuviais. 
Du iš tų susitikimų įvyko Argentinos 
Lietuvių Susivienijimo ir Argentinos Lie
tuvių Centro namų salėse. Paskutinysis 
įvyko Vasario 16 dienos išvakarėse. Ly
giai 24 valandą didelėje salėje susirinkę 
į vieną vietą pakėlėme kas vyno taures, 
o kas alaus stiklines už Lietuvą ir jos 
laisvę. Pagiedojome Lietuvos himną.
l\/e vieno akyse matėsi ašaros.

Svečiuojantis Argentinoje taip pat te- 
— ko trumpai pabuvoti ir La P latos mies

te, kuriame gražiai veikia Lietuvių Min
daugo draugija, nors daug jus narių jau 
nebekalba / i e tu v iškai.

Buenos Aires mieste kaip ir M on te vi- 
-deo oficialus Vasario 16 minėjimai ture

t

1985 metų rugpjūčio 25 dįe- 
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 t i k s I a s — KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, ben irai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalą sudaro laisvas / 
tautiečių bei kiti taučių 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 likvid a c i j a
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazil!- 

; joj, KKF-do kapitalas būtų per;
leistas panašiais tikslais vėikian- 
čiom organizacijom kitur.

PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS

I KK FONDĄ.
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tas Venecuelos Parlamento Atstovų Rü- 
mų pirmininko dr. Rodrigezo.

iswiso kelionė nuo išvykimo ir vėl su
grįžimo į Čikagą užtruko 14 dienų ir 
įspūdžių patyriau tikrai labai daug.

2. Kokie įspūdžiai? Ar lietuviai infor
muoti ir domisi padėtimi Lietuvoje?

Savo kelionių užrašuose tų įspūdžių 
prirašiau net du storus sąsiuvinius. Kad 
juos nors konspektyviai papasakoti ne
užtektų ir poros valandų.

Apibendrintai noriu pasakyti, jog į 
šią kelionę as vykau ne kaip turistas. 
Jos pagrindinis tiksiąs man buvo susipa
žinti su Pietų Amerikos lietuvių gyveni
mu, jų lietuviškumu, su jų vargais ir 
džiaugsmais, kas juos labiausiai jaudina, 
kokios jų viltys ir troškimai. Kitaip ta
riant, toji kelionė man buvo tarytum 
pusiau mokslinė. Žinoma, kad tai nuo
dugniau patyrinėti, kiekviename iš. ma
no aplankytų kraštų reikėjo pabūti nors 
po vieną mėnesį. Tačiau ir tos mano su
kauptos žinios ir patirti įspūdžiai labai 
praplėtė mano žinojimą apie Pietų Ame
rikos Lietuvius, kurių absoliuti daugu
ma į šį kraštą pateko dar prieš II-jį pasau
linį karą ir čia patyrė didžiausią vargą ir 
skurdą. Gal dėl to aš Pietų Amerikos lie
tuviams nuo savo jaunystės metų jaučiau 
ypatingą simpatiją ir užuojautą. Dabar 
labai džiaugiuosi, kad išsipildė mano fan- 
tastinėatrodžiusi svajonė pabuvoti Pietų 
Amerikoje ir pamatyti jos lietuvius.

M a na h jog buvau pakviestas į Pietų 
Ameriką todėl, kad jos lietuviai labai do
misi Lietuva, o ypač'dabar joje vykstan
čiais įvykiais. įsitikinau, jog jie labai 
džiaugiasi Lietuvoje pasiektais laimėji
mais ir žavisi jos patriotais, visu Lietuvo
je prasidėjusiu tautiniu atgimimu.

Galėžiau išvardinti daug gilaus patrio
tizmo pavyzdžių, kuriuos stebėjau ben
draudamas su Pietų Amerikos lietuviais. 
Priminsiu tiktai keletą.

Vasario 16 dieną Kaune buvo atideng
tas atstatytas Lietuvos Laisvės pamink
las. Tačiau tokį pat paminklą, tiktai ma
žesniame mąstelyje pagal ikonografinę 
medžiagą atkūrė Brazilijos lietuviai São 
Paulo mieste Vila Zetina aikštėje, kuri 
taip pat jų rūpesčiu dabar oficialiai vadi
nasi Praça Republica L i tu a na aikšte. Va
sario 16-ją prie šio paminklo padėtas gra
žus vainikas, pakeltos vėliavos,pagiedo-. 
tas himnas.

Argentinoje, Buenos Aires mieste 
man prisistatė tiktai ispaniškai kalban
tis Julio Kaziulis. Sis aukštas, žydrių 
akių gražus jaunuolis, savo paties inicia
tyva suorganizavo lietuviškas radio lai
das. Ilgai su juo kalbėjausi su vertėjo pa
galba. Sakė, jog tas musų pokalbis bus 
transliuojamas per keletą vietinio radio 
laidų.

Montevideo lietuviai Urugvajuje taip 

pat turi savo radijo laidas, kurioms atli
ko mano straipsnio apie Nijolę Sadunai- 
tę įrašą. Beje, jos įspūdingą portretą, at
liktą vieno liaudies menininko, aš ma
čiau tėvų Saleziečių vienuolyno salėje 
São Pauto mieste Brazilijoje.

Urugvajuje gražiai veikia Lietuvių 
Kultūros draugija, kuriai vadovauja Lie
tuvos dar nematęs gydytojas Alfredas 
Stanevičius. Jis ir neeilinių gabumų dai
lininkas ir ilgametis stiprios lietuvių tau
tinių šokių grupės vadovas, aktyvus vi
suomenininkas.

Didelį lietuvišką visuomeninį ir kultū
rinį darbą atlieka tėvai jėzuitai — Urug
vajuje, tėvai marijonai — Argentinoje, 
jau minėti tėvai saleziečiai — Brazilijoje. 
Aktyviai lietuviškame veikime reiškiasi 
ir kita dvasiškija, kurios, deja, skaičiu
mi labai trūksta.

Labai daug dėmesio Lietuvai ir ki
tiems Pabaltijo kraštams skiria Vene
cuelos spauda. Tai vietos lietuvių nuo
pelnas. Jau minėtas Parlamento Atsto
vų rūmų Pirmininkas dr. Rod r i gezas 
musų pokalbio metu labai gražiai ir nuo
širdžiai iškėlė pasaulinę kovojančios » 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir jos po
grindžio leidinio - Kronikos reikšmę.

3. Kokie Pietų Amerikos lietuvių rū
pesčiai?

0 rūpesčių jie tikrai turi nemažai.

Kaip ir visur musų išeivijoje, nutau
tėjimo procesas ryškus. Nutautėjimas, 
žinoma, sąlyginis. Nebemokančius lietu
vių kalbos arba nedalyvaujančius lietu
viškame veikime paprastai ir Amerikoje 
bei Kanadoje ir Australijoje bei Vakarų 
Europoje vadina nutautėjusiais arba pu
siau nutautėjusiais. Važinėjant po pa
saulį man teko sutikti daug "atsivertimo' 
lietuvybei pavyzdžių. Matyt ne vien tik 
gimtosios kalbos mokėjimas apspren
džia lietuviškumą. Svarbu, kuo žmogus 
save laiko savo širdyje.

Kalbėjau tai ir Pietų Amerikos lietu
viams, primindamas jiems jog Lietuvoje 
yra nemažai tokių, kurie gimę ir užaugę 
Lietuvoje geriausiai moka lietuvių kal
bą, tačiau sprendžiant pagal jų darbus, 
ne vienam tiktų Lietuvos išgamos var
das. Todėl visurpatarinėjau neskubėti 
savus "nutautėjusius" smerkti, o į jų šir
dis kantriai ieškoti kelio, kad jos atsivers
tų lietuvybei.

Labai jiems trūksta naujausių žinių 
apie Lietuvą. Iš Amerikos ir Kanados 
bei kitų kontinentų gaunama spauda 
dažnai ateina net su kelių mėnesių pavė
lavimu. Net ir savuosius, ne visi gali pre
numeruoti, nes pragyvenimo pajamos 
labai menkos. Pavyzdžiui, daugelyje vię- 
tų vieno darbininko mėnesinis atlygini
mas, skaičiuojant emerikietiškais dole
riais, yra mažesnis už darbininko dienos 
uždarbį Amerikoje. Kas gauna, labai

džiaugiasi laikraščiu iš Lietuvos "Gimta
sis Kraštas".

Vyresniąją kartą jaudina jaunimo pa- 
syvjmas lietuviškame veikime. Tačiau 
aš sutikau ir labai gražaus ir aktyvaus 
beitautiškai susipratusio jaunimo. ■J

lu dideliu džiaugsmu ir dėkingumu 
bu\o prisimenama nesenai įvykusi "Ar
malį kos" iš Lietuvos grupės viešnagė. 
Vių jų kuklus prašymas: kad kasmet 
n o s vieną kartą juos aplankytų kas nors 
iš Lietuvos kultūrininkų arba meninių 
grcpią. Jų manymu, tai daug prisidėtų 
prie lietuvybės Pietų Amerikos koloni
jose stiprinimo.

Pietų Amerikos kultūros židiniams 
ir centrams labai trūksta naujų gerų 
knygą. Ypač reikalingos knygelės įvai
raus amžiaus vaikams.

Taip pat jų svajonė, kad iš Lietuvos . 
galėtų atvykti pasišventėliai, kurie pas ' 
juos suorganizuotų XX amžiaus darak
torių mokyklas. Taip man rašė vienas 
veiklus lietuvis iš Kolumbijos, kurios, 
deja, dėl laiko stokos aš jau nebegalėjau 
pasiekti.

Pietų Amerikos lietuviams taip pat 
labai trūksta gerų ir veiklių kunigų ir 
vienuolių.

4. Ką dar norėtumėte pasakyti 
apie jūsų apsilankymą Pietų Amerikoje?

Pietų Amerikos kraštų lietuviai, su 
kuriais man teko susitikti, yra labai pri
sirišę prie Lietuvos. Labai džiaugiasi jos 
dabartiniais laimėjimais. Ne viskas jiems 
yra suprantama. Tačiau ir jie oatys yra 
reikalingi rimtos pagalbos iš kitų musų 
išeivijos kolonijų. Pavyzdžiui, yra norin- 
norinčiųįų vykti mokytis į Vasario 16- 
sios gimnaziją Vakarų Vokietijoje ar 
net į Lietuvą, tačiau trūksta lėšų. Ypač 
didelę pagalbą jiems galėtų suteikti jau 
šiek tiek palaisvėjusi Lietuva, kad ir sa
vo meninių kolektyvų viešaagėmis.

Prieš II-jį pasaulinį karą Lietuvos vy
riausybė rūpinosi savo emigrantas Urug
vajuje, Argentinoje ir Brazilijoje įsteig
dama mokyklas, siųsdama į jas iš Lietu
vos mokytojus, knygas, gausią to meto 
lietuvišką spaudą. Pastarieji rinkiniai, ' 
parudavę nuo laiko tėkmės, daugelyje 
vietą saugomi kaip brangios relikvijos, 
primenančios tamprių ryšių su tėvyne 
laikus. Manau jog Pietų Amerikoje žy
miai pagyvintų lietuvišką veikimą jeigu 
kas nors iš Lietuvos kultūrininkų čia 
suorganizuotų ir išvystytų kraštotyrinį 
darbą, tokį, koks visą laiką, dažnai slap
čiomis buvo vykdomas Lietuvoje ir la
bai sunkiais musų tėvynėje laikais.
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MŪSŲ ŽINI0SL
SĄJUNGOS-ALIANęA RINKIMAI

Pagal naujus Statutus, 1989 m., Ko
vo 19 d., įvykusiame visuotiniame na
rių susirinkime, buvo išrinkta nauja val
dyba, taryba ir revizijos komisija, 1989- 
1990 metų kadencijai.
NAUJĄ SĄJUNGOS-ALIANęA 

VALDYBĄ SUDARO:
Tumas Vytautas - Pirmininkas
Saldys Algimantas r- Vice-Pirmininkas 
Jakatanvisky Jonas — 1-mas Sekretorius 
Žvingiia Wilma — 2-tra Sekretorė 
Ambrozevičius Aibina — 1-ma Iždininkė 
Satkūnas Joana - 2-tra Iždininkė 
Stasiulionis Norbertas — Turto Glovėjaš 
Kublickas Alfonsas — Socialinių reikalų 

vedėjas
Garško Francisca — Bibiiotekorė
Chorociejus Jonas — 1-mas Pavaduotojas 
Šepetauskas Jonas — 2-tras Pavaduotojas
NAUJĄ SĄJUNGOS-ALIANęA 

TARYBĄ SUDARO;- Garbės ir 
ilgamečiai nariai
Bumblis Alexandre
Tatarūnas João
Valavičius Jonas 
Žvingiia Justino J. 
Baužys Kazys 
Stasiulionis Monica 
Ambrozevičius Neison 
Stonis Antanas
Pavilionis Helena — Pavaduotoja 
Augustaitis Antanas — Pavaduotojas
NAUJĄ SĄJUNGOS-ALIANęA 
REVIZIJOS KOMISIJĄ SUDARO:
Bendoraitis Silvia M.
Valavičius Aie-andre J.
Uzeda Clovis, adv.
Bacevičius Vytautas — Pavaduotojas 
Siaulys Antonio Dr. — Pavaduotojas

Vytautas Tumas 
Pirmininkas

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
naštų. ;' v'iv-

PRISIMINIMAS...
Žemiškasis pasaulis su tvariniais ir 

žmonėmis įžengę j Gegužės mėnesio 
gyvenimą. Gegužės mėnuo yra Šven
čiamos Panelės Marijos mėnuo.

Kiek aš prisimenu Nepriklausomoj 
Lietuvoj visą šį mėnesį būdavo Geguži
nės pamaldos. Kaimuose ūkininko klė
tyje arba seklyčioj, miestuose bažnyčio
se šio mėnesio vakarais buvo giedama 
Švenčiausios Panelės Marijos Litanija 
ir kitos giesmės, skirtos šiai Dievo Moti
nai.

Devyniolikto šimtmečio pradžioje 
Švento Juozapo parapijoj a.a. kunigo 
Suginto pastatytoj bažnyčioj skelbią 
Kristaus žodį Prelatas Arminas ir kun. 
Kazimieras Tamašauskas. Ir vieną die
ną šie abu Dievo žodžio skelbėjai susi
tarei 1941 metais .Gegužės mėn. 4 die
ną tuoj po Šventų Mišių aukos sušaukę 
visuotini Šv. Juozapo parapijos vyrų su
sirinkimą. Tarp kitų svarstomų reikalų 
buvo pasiūlyta įsteigti Vyrų Broliją. Vi
si vyrai, dalyvavę susirinkime vienbal
siai pritarę šiam sumanymui ir buvo už
registruota Švento Juozapo Vyrų Broli
ja, kuri turėjo apie šimtą (100) narių. 
Praėjus kokiem keliem metam apie 
1946-47 atvažiavo į Pietų Amrikos že
myną Brazilijos valstybę, prieš metus 
laiko gavęs kunigo šventinimus, kun. 
Pijus Ragažinskas, energingas dvasioje 
ir kūne, sutinkąs dirbti Dievo ir Tėvy
nės labui Brazilijos ir São Paulo lietuvių 
tarpe.

Nuo atvažiavimo dienos a.a. kun. Pi
jus Ragažinskas sutiko būti Vyrų Broli
jos globėju, nes Prelatas Arminas išvyko

KUNIGĄ FELIKSĄ JAKUBAUSKĄ
atšventus dar vieną gimtadienį ir Imkime daug 
laimės, stiprybės ir Aukščiausiojo palaimos vi-
siems jo darbams.

Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybė

į São Pculo priemiestį Mauá ir kun. Ka
zimieras Tamašauskas liko laikinai dirb
ti kartu su a^t.kun. Pijum Ragažinsku. 
Neatmenu kelintais metais a.a. kun. 
Pijus gavo Prelato šventinimus.

Šiais 1989 metais Vyrų Brolija šven
čia 48-as gyvavimo metines. Š.m. Gegu
žės mėn. 21 dieną 11 valandą Šv. Juoza
po parapijos bažnyčioje bus aukojamos 
Šventos Mišios uš Vyrų Brolijos mirusių
jų narių sielas. Prieš Šv. Mišias, bus per
skaityta vardai ir pavardės visų Vyrų 
Brolijos mirusiųjų narių.

Prašau visus-visas gimines, pažįstamus 
ir visus lietuvius dalyvauti šioje Šventų 
Mišių aukoje.

Labai ačiū
Sv. Juozapo Vyrų Brolija

STASÉ STEPONAITIENĖ( kairėje,- atvykusi 
iš Santos pasižiūrėti “LINKSMOS POPIETĖS“ 
su marčia Margarete, sunum Arūnu ir Ona Rut
kauskiene Nuotr. p> Ruks-|O

AR ŽINOTE, KAD

V. ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE 
/AV; ZELINA, 831 ?

CURSO LITUA^Ô- Fones'273-0338
,•-■ ' ■ ■■ ■"'- • ' ?T’ ■ ' L I' - /-- pv■■■■■■"' ' :■ .
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MUSŲ ŽINIOS^
MOTINOS DIENOS MIŠIOS

PARQUE DAS NAÇÕES turės lietu- ’ 
viškas pamaldas antrąjį sekmadienį, 10: 
30 vai. Seselių Pranciškiečių mokyklos 
koplyčioje. Ypatingai prisiminsime a.a. 
Mariją SKARUPSKIENĘ, kurios sueina 
mirties metinės.
KUN. GAVĖNAS PAS... MAMĄ L

Kun. Pr. Gavėnas buvo sušlubavus 
sveikatoj — net atsidūrė ligoninėj. Silp
numas, išsisėmimas, nuovargis. Tad li
goninėj ilgai jo nelaikė - po trijų dienų 
paleido. Tik davė vaistų ir patarė dau
giau poilsio. Daug kas siūlė poilsio vie
tas — ir kvietė. Tik kai p. Stasė Stepo
naitienė, atvykusi j Moką, įtikino, nuva
žiavo pas Steponaičius, į pajūrį, j José 
Menino. O tenai, kaip tėviškėj, kaip pas 
mamą. Nors trumpai — 9 dienos — bet 
šiek tiek atsigavo. Tad nuoširdus ačiū 
Steponaičiams už malonią viešnagę.

Aplankyta Guarujoj, ir p. Marija Re- 
menčienė (jau einanti 91 metus), taip 
pat primygtinai kvietė atvažiuoti į dar 
jos vedamą "Pensão Europa".

PLB-nės UŽUOJAUTA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val

dyba reiškia gilią užuojautą Jono Tata- 
rūno iš Brazilijos ir Jono Mašanausko iš 
Australijos šeimoms. Jonas Tatarūnas

.MUSŲ LIETUVA NR. 19 (2104) 1989.V.11
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Šio "ML" numerio
GARBĖS . LEIDĖJAI

ANGELA ir JUOZAS LAŠCINSKAI
apsilankymo S. Paule proga

Širdingas ačiū už paramą spaudai abiem. Angelai ypač dėkojame 
už bendradarbiavimą Mūsų Lietuvoj.

Linkime geros sveikatos, daug laimės ir gausios Dievo palaimos.
, Administracija

STEPAS URBIETIS

DĖMESIO!
Lietuvi -
prisidėk prie kolonijos veiklos, sumokė 
damas Brazilijos Lietuvių Bendruome
nei solidarumo mokestį VCz$. 5,00 ver 
tės, gaudamas be to dar veltui "Pasaulio 
Lietuvio" gražų mėnesinį žurnalą laike 
visų metų laiko.

Čekius siųsti "Comunidade Lituano- 
Brasileira" vardu B LB būstinės adresu 
- Rua Juventus, 28 — São Paulo - 
03124.

amiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiniinmiiiiiiiiiiH

PRANEŠIMAS
Duodu žinoti Visiems ir Visoms, 

kad š.m. Gegužės mėn. 28 dieną, Vyrų 
Brolija rengia išvažiavimą į Pirapora de 
Bom Jesus. Bilietai jau platinami. Kas 
nori šiame išvažiavime dalyvauti, kreip
tis pas Vyrų Brolijos narius.

ilgametis bendruomenininkas gyvenęs 
São Paulo, Brazilijoje. Tenais atgaivinęs 
Lietuvių Bendruomenę, buvęs krašto val
dyboje bei bendruomenės taryboje. Jo
nas Muša kaus kas iš Melbourne miesto 
Australijoje, ilgametis bendruomeninin
kas pastaruoju metu buvęs VI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso iždininkas.

(PLB-nės Informacija)

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

gyvenąs mūsų kaiminystėje, ilgus me
tus turėjo spaustuvę ir buvo geras pro
fesionalas. Dabar išėjo į pensiją ir likvi
davo spaustuvę.

Mūsų Lietuvai Stepas padovanojo 
daug popieriaus. Tai labai brangi ir ver
tinga dovana, už kurią mes širdingai dė
kojame.

Linkime mielam ML-vos skaitytojui 
ir geram kaimynui bei žmonai poniai

- Julijai daug laimės ir geros sveikatos.
ML-vos Redakcija ir 
Administracija

£« i 1Į v.* Bšn

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Eugenia ŠLEPETYS Ncz$.20,00
Maria Kleizaitė MISEVIČIUS 10,00 
Petronėlė BANYS NCz/10,00
Audra VOSYLIUS Ncz$. 10,00

Ona POPIK NCz. 10,00
Ona Serbentaitė OPSENDORF 10,00 
Angela ir Juozas LEICINSKAS 50,00

Mielas skaitytojau, 
• ar jau užsimokėjai 

ML prenumeratą?

PIETUS ~
. BUS GEGUŽĖS Í4 DIENĄ ' 

13 VAL.
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS 

TERACOJ
Nepal i k savo mamos prie puodų 
Motinos dienos proga, bet nu— * 
vesk ją pietauti parapijoj I

PARDUODAME

LIPINĖLIUS
V É L I A V E LES 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

RÚKTU6UÊS LITUANO
SEGUNDA EDIÇÃO

mūsu@lietuva
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