
"30 Days" mėnraštis 1989 m. balan
džio laidoje paskelbė nemažai naujau
sios medžiagos apie religinę būklę Sov. 
Sąjungoje ir Lietuvoje, apie Vatikano- 
Kremiiaus santykius. Pasak to mėnraš
čio, Sov. Sąjungos Religinių reikalų ta
rybos pirmininkas Konstantinas Char- 
čevas išsiuntinėjo kopijas naujai paruoš 
to religijų įstatymo projekto savo kraš
to religijų vadovams. Projektas, Britani
jos Kestono kolegijos dėka, pasiekė ir 
Vakarus. Be to, tasai projektas, nors 
šiek tiek skirtingas, buvo išspausdintas
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O ESTADO DE S. PAULO ir kiti bra- 
žilų laiktaščiai vis dažniau rašo apie Lie 
wvą ir jos nepriklausomybės siekius.
Čia gegužės 20 dienos leidos straipsnio 
titulas ir Reuter.'ic agentūros nuotrauk 
BALTAI NORI, KAD BŪTŲ PANAI
KINTAS PAKTAS (Molotovo— Riben
tropo/.

NORIME REMTIS NE MASKVA...
Naujasis Sov. Sąjungos sąžinės laisvės 
įstatymo projektas ir kardinolo V.

Sladkevičiaus pareiškimai

Vilna, Lituânia: reformas em desafio ao Kremlin
Vilnius, Lietuva, reformos, kurios provokuoja Kremlių

žurnale "Sovietskoje gosudarstvo i pra- 
vo" drauge su J. A. Rozenbaumo ko
mentarais.

Tame įstatymo projekte numatoma 
šiek tiek daugiau laisvės religijoms. Jau 
dabar esą ženklų, rodančių laisvėjimo 
procesą. Ryškiausias pavyzdys — Lietu
vos hierarchijos atstatymas be tiesiogi
nių derybų su Kremliumi. Kardinolas 
V. Sladkevičius tą reikalą aptaręs su 
Lietuvos vyriausybės pareigūnais, ir Va
tikanas paskyręs naujus vyskupus.

Minėtame mėnraštyje išsapusdintas 
gana piatus Marinos Ricci straipsnis 
"Lietuvių niet Maskvos įstatymams". 
Autorė, apžvelgusi dabartinę būklę Lie
tuvoje, įvykusius pasikeitimus, cituoja 
kardinolo V. Sladkevičiaus pareiškimus, 
liečiančius naująjį sąžinės laisvės įstaty
mo projektą. Kardinolas pareiškęs: "Ap
lamai, palyginus jį su senuoju įstatymu, 
naujasis projektas yra truputį geresnis. 
Kai kuriais atžvilgiais yra aiškaus page
rėjimo, bet šiaip jau įstatymas pasiliko 
toks pat. Esmė ta pati. Jis taip surašy
tas, kad visuomet gali būti taikomas 
griežčiausiu būdu".

Kardinolas gana aštriai kritikavo nau
jąjį įstatymo projektą ypač dėl to, kad 
k • 

jis bus laikomas modeliu visai Sov. Są
jungai. Paminėjęs, kad šį įstatymo pro
jektą svarstė Lietuvos vyskupai, kardi
nolas tarė: "Mūsų komentaruose pabrė- 
žėm, kad Lietuvos vyskupai ir tikintieji 
norėtų būti priklausomi ne nuo Mask
vos, bet nuo savosios respublikos religi
ją liečiančiais klausimais. Prašalaičiams 
tie įstatymai gali atrodyti neapriboją 
mūsų laimės, bet mums gali atrodyti 
labui varžantys, kai tai dažnai būna su 
įstatymais, diktuojamais iš centro. Sov.
Sąjungoje yra duug religijų, ir mes, ka
talikai, esame mažuma. Mums priklau
symas nuo daugumos gali būti nenau
dingas. Visai kitaip būtų mums, jei ga
lėtume remtis vien tiktai savąja respu
blika. Mes gerai pažįstame savo būklę 
ir todėl mes patys galėtume sudaryti 
atitinkamus įstatymus, paremtus dabar
tinės būklės supratimu".

Paklaustas kardinolas, ar nėra paren
gęs savo projekto, atsakė: "Mes nepa- 
rengėm rašytinio projekto, išreiškėm 
tiktai savo pageidavimą remtis ne Mask
va, o savąja respublika. Jei būtų leista, 
galėtume sudaryti komisiją ir parengti 

projektą. Mūsų pačių teisininkai ga.Xj| 
surašyti įstatymus, tardamiesi su tikin
čiųjų Bendrijos hierarchija. Tokiu būdu 
galėtume turėti visai skirtingus įstaty
mus. Mes turėjome tiktai d^i dienas lai
ko svarstyti pasiūlytą sovietinį įstaty
mą ir paruošti komentarus. Per tas dvi 
dienas nebuvo galima net sueiti visiems 
vyskupams. Skubotai surašėm tiktai 
svarbiausius savo pageidavimus, pabrėž
dami, kad tais klausimais norime remtis 
ne Maskva, o savąja respublika".

Straipsnio autorė, aprašiusi naujau
sius įvykius Lietuvoje pagal gautas in
formacijas iš Lietuvių informacijos cen
tro, baigia straipsnį Laisvės paminklo 
atidengimu Karo muziejaus sodelyje 
Kaune 1989 m. vasario 16d. Iškilmėje 
esą dalyvavo 200,000 lietuvių. Laisvės 
paminklas, kuris buvo sovietų nugriau
tas 1940 m., dabar atstatytas, skendėjo 
gėlėse, o prie netoliese esamo Lenino 
Paminklo nebuvo nė vienos gėlės. M.

LIETUVA TURI UŽIMTI GARBINGĄ 
VIETĄ LAISVI) EUROPOS TAUTU 
ŠEIMOJE.. , n

Pop. Jonas Pauliu^ vilniečiams
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VLIK-o IR PLB-ės PRANEŠIMAS
Vyriausio Lietuvos Is’laisvinimo Ko

miteto ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vaidybų atstovai buvo susirinkę pa
sitarimui 1989 m. kovo 11 d. Arlingto- 
ne, Virdžinijoj. Pasitarime dalyvavo iš 
VLIK-o — pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis, Vytautas Jokūbaitis, prof. dr. Do
mas Krivickas ir Pilypas Narutis, iš PLB 
- pirmininkas prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, dr. Vytautas Dambrava ir Algi
mantas Gureckas. Abiejų vaidybų dele-' 
gacijos sutarė dėl šių pareiškimų:

1. Lietuvių tautos laisvės kovos Lie-
tuvoje ir užsienyje nekintamas tikslas 
yra nepriklausoma, suvereni Lietuvos 
valstybė, lygiateisė su kitomis pasaulio 
valstybėmis. Mes džiaugiamės ir didžiuo
jamės Lietuvos Laisvės Lygos, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio ir visos lietuvių 
tautos kova už savo teises, tos kovos 
nuostabaus pakilimo ir prasiveržimo me
tu. Mes džiaugiamės kitų Lietuvos tauty
bių pirtarimu ir parama — armėnų, gudų, 
karaimų, totorių, ukrainiečių, vokiečių, 
žydų, dalies rusų ir lenkų. Mes sveikina
me visas pastangas siekiant daugiau lais
vės ir kultūrinio, ekonominio, ekologi
nio bei politinio savistovumo, nes tai 
lengvintų lietuvių tautos padėtį ir suda
rytų geresnes sąlygas kovai už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

2. Mes kviečiame lietuvių išeiviją vi
suose kraštuose kuo plačiau paminėti 
1939 m. rugpiūčio 23 d. Molotovo-Rib- 
bentropo pakto ir rugpiūčio 23 d. bei 
rugsėjo 28 d. slaptųjų protokolų 50 me
tų sukaktį, protestuojant prieš Sovietų 
Sąjungos ir Vokiečių Reicho suokalbį. 
Raginame kreiptis j visų pasaulio valsty
bių vyriausybes, parlamentus, spaudą 
bei visuomenę, reikalaujant Sovietų Są-
jungą panaikinti tų tarptautinę teisę su
laužiusių susitarimų padarinius, būtent 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos neteisėtą 
okupaciją ir aneksiją.

....... ui .i<i n . u.»!——— cmuROioes dentistasį
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
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3. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė nuoširdžiai dėkoja Jo Eminenci
jai kardinolui Vincentui Sladkevičiui už 
ryžtingą Lietuvos valstybės tęstinumo 
ir jos aneksijos nepripažinimo gynimą 
prie Šventojo Sosto. Lietuvių tauta la- 
bdi laukia Jo Šventenybės popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsiknkymo Lietuvoj, 
bet jis neturėtų būti surištas su nuolai
domis neteisingumui ir neteisėtumui. 
Jei okupantas tokių nuolaidų reikalau
tų, geriau kad Jo Šventenybė savo apsi
lankymą atidėtų, negu sutiktų su Lietu
vos aneksijos įteisinimu.

4. Šiais metais sueina penkiasdešimt 
metų kai pasibaigė devynioliką metų 
trukusi svetimųjų okupacija ir Lietuvos 
sostinė Vilnius sugrįžo Lietuvai. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, apsvars
tę Vilniaus arkivyskupijos klausimą, pri
taria pastangoms, išlaikant nepažeistą 
Lietuvos aneksijos nepripažinimą, išgau
ti Vilniaus arkivyskupijos priskyrimą 
Lietuvos bažnytinei provincijai.

5. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė sveikina Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio iniciatyvą, prašant Jo 
Šventenybę popiežių priskirti Mažąją 
Lietuvą prie Lietuvos bažnytinės provin
cijos.

6. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė kaip galima greičiau sušauks Lie
tuvos laisvės konferenciją. Konferenci
joj bus kviečiami dalyvauti šie veiksniai:

Amerikos Lietuvių Taryba 
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenė
Kanados Lietuvių Bendruomenė

tuvos pramoginės muzikos artistas naujai įgro- 
t°j jo gražiausių interpretacijų juostelėj.

___________________ “MŪSŲ LIETUVA"

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
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Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas
Konferencijoj dalyvaujančiu veiks

niu delegacijas sudarys nedaugiau kaip 
trys asmenys. Visi nutarimai bus prii
mami bendru sutarimu. •*

7. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos keisis svarbesne infor
macija ir palaikys artimus ryšius Lietu
vos laisvės reikalu.
Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdybos Pirmininkas
Dr. Vytautas Bieliauskas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Pirmininkas
SUDARYTA KOMISIJA LIETUVOS 
KONSTITUCIJOS PROJEKTO

PATAISOMS PARENGTI
Sąjūdžio seimas sudarė šios sudėties 

komisiją dabartinės Lietuvos Konstitu
cijos pataisų projektams parengti: Vy
tautas Landsbergis, Juozas Bulavas, Juo 
zas Šatas, Gintaris Pūkas, Kazimieras 
Motieka, Romualdas Ozolas, Narcizas 
Rasimavičius, Stasys Uosis, Kazimieras 
Antanavičius, Česlovas Stankevičius.

Paruoštus pataisų projektus aproba
vus išplėstinėje Seimo taryboje pateikti 
šios sesijos antrame posėdyje.

NAUJA < JUO STELĖ

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias Lie-
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Nuotraukose: Valstybinės konserva
torijos choras su Jonu Pauliumi II. Popiežius ir popiežiškosios lietuvių 

v. Kazimiero kolegijos rektorius pre- 
atas Algimantas Bartkus.

Vilniaus GIMTASIS KRAŠTAS, 1989 m. 
aegužės 4-10 d. (mus pasiekęs gegužės 17), 
; puslapy patiekia šį Česlovo Radžiūno repor- 
<žasu trim nuotraukom. Vienoj ju, - Popie- 

nux su lietuviška stula-juosta, kur matosi iš- 
• .«.ta LIETUVA

Valstybinės konservatorijos studen- 
ų kamerinis choras (meno vadovas ir 
hngentas Č Radžiūnas, dirigentas T. 
Šumskas) sugrįžo iš tarptautinio Euro
pos choru konkurso Arece (Italija). 
Konkurse varžėsi keturiu stambiausiu 
Europos konkursu, vykusių pernai Are
ce, Goricijoje (Italija;, Debrecene (Ven
grija), Ture (Prancūzija) nugalėtojai.
Europos Grand Prix" laimėjo Kope

nhagos (Danija) kamerinis choras "Him
ną", nuo kurių lietuviai atsiliko tik vie

nu baisu ir pelnė pirmąją premiją.
Konkurse atlikome V. Tanejevo 

Bokšto griuvėsius" ir penkis lietuvių 
-iutorių kūrinius: V. Laurušo "Liaupses 
saulei", M.K. Čiurlionio "Kyrie", V. 
Budrevičius "Pūtė vėjas", A. Bražinsko 
'Karčemą" ir specialiai konkursui para
šytą J Tamulionio "Ant kranto".

Po koncerto lankėmės Florencijoje, 
padedami K. Lozoraičio ir kitų vietos 
letuvių, nuvykome j Romą. Vatikane

i <nus priėmė popiežius Jonas Paulius II. 
Dalyvavome jo koncelebruojamose mi
šiose, kuriose giedojome "Marija, Mari 

La", M. K. Čiurlionio "Kyrie" Č. Sas
nausko "Kur bėga Šešupė", popiežiui 

(dalijant komuniją — Č. Sasnausko "Ap
saugok, Aukščiausias", o priėfnimo me

tu "Ilgiausių metų" bei "Tautišką gies
me" Po mišių Vatikano rūmų salėje 
Jonas Paulius II mus visus lietuviškai 

pasveikino, palaimino, kvietė dažniau 
atvažiuoti, perdavė linkėjimus Lietuvai. 
Nusifotografavome.

Po priėmimo arkivyskupas Paulius 
Marcinkus palydėjo mus j Vatikano 
muziejų. Lankėmės ir Lietuvos atstovy
bėje Romoje, ir popiežiškoje lietuvių 
šv. Kazimiero kolegijoje, ir lietuviškoje 
koplyčioje šv. Petro bazilikoje, Popie
žiaus žodžiai: "Lietuva turi užimti gar
bingą v*etą laisvų Europos tautų šeimoje" 

česiovas Radžiūnas

ROMO KALANTOS 
ĮAMŽINIMO FRONTAS

Kaune įsisteigė Romo Kalantos įam
žinimo frontas. Šio susivienijimo pagrin
diniai tikslai yra — užbaigti Romo Ka
lantos kapo sutvarkymą, reikalauti kad 
Kauno miesto Muzikinio Teatro sodelis, 
kuriame protestuodamas prieš Lietuvos 
okupaciją jaunasis moksleivis susidegino, 
butų įteisintas Romo Kalantos vardu, 
kad jo vardu būtų pavadinta taip pat da

COMERCIAL 
BEBIDAS FI1NAS em GERAL, NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS 

£ *
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ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rui Manaiâa. 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zolina - S. Paulo

bartinė Panerių gatvė, kurioje jis gyveno, 
ir Kauno 18-ji vidurinė mokykla, kurio 
je mokėsi, kad susideginimo vietoje būtų 
pastatytas akmeninis ugnies 
aukuras, simbolizuojantis 
moksleivio susideginimo priežas
tis. Romo Kalantos įamžinimo frontas 
taip pat sieks,kad būtų sudaryta valdžioj 
Persitvarkymo Sąjūdžio ir kitų judėjimų 
atstovų komisija ano meto įvykiams ob
jektyviai įvertinti ir parūpinti aukų rea
bilitacija ir patirtų materialinių bei mo
ralinių skriaudų kompensacija. Naujai 
įsikūręs frontas taip pat numato rinkti 
1972 metų įvykių susijusią dokumenti
nę medžiagą ir ją atspausdinti atskira 
knyga. Romo Kalantos įamžinimo fron
tas, balandžio mėn. pradžioje numatė 
surengti pirmąjį mitingą.
PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS.

t GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ, 
IR KAS UŽ A TE!T( KO VOS.

Maironis



KAUNO HALĖS JUBILIEJUS

1939 m. gegužės 21 — 28 d. Kaune vyko 
trečiosios Europos vyrų krepšinio pirmeny
bės, kuriose Lietuvos rinktinė antrąkart iško
vojo čempionės titulą. Sportininkų pergalę 
gražiai paryškino varžybų išvakarėse pasiektas 
statybininkų laimėjimas. Per rekordiškai trum 
pą laiką Kauno valstybinio aikštyno pakrašty
je iškilo moderni halė, kurioje vyko čempio
natas ir kurią Tarptautinės krepšinio federaci
jos generalinis sekretorius Viljamas Džonsas 
pavadino "vienintele tokia puikia Europoje".

Šiandien Kauno sporto haiė — Respubliki
nio kombinato dalis. Pastatytas 12 tūkst. vie
tų stadionas.

Kai Tarptautinė krepšinio federacija 
1938 m. liepą pasiūlė Lietuvos Respu
blikos švietimo ministerijos Kūno kul
tūros rūmams rengti Lietuvoje trečiąsias 
Europos pirmenybes, o rugpiūčio pabai
goje j Kauną aptarti organizacijų reika
lų atvyko federacijos generalinis sekre
torius V. Džonsas, jam buvo paaiškinta, 
jog varžybų vieta numatyta dengta vals
tybinio aikštyno krepšinio aikštelė.

Tačiau jau tada Kūno kultūros rūmų 
vadovybė (direktorius Vytautas Augus- 
tauskas) brandino mintį, jog šios pirme
nybės — paranki proga pasistatydinti 
erdvų sportiniams renginiams skirtą pa
statą. Už kokius pinigus? Kaip vėliau 
spaudoje minėta, rasti lėšų buvo neleng
va. Matyt, ilgai teko įtikinėti V. Miro
no vyriausybę, kuri pagaliau "suprato 
pirmenybių rengimo ir propagandinę, 
ir sportinę reikšmę, kartu numatydama, 
kad salė jaunajai kartai bus žymi sveika
tingumo, grūdinimosi šventovė" C'Fi- 
ziškas auklėjimas", 1939 m. Nr. 5-6). 
Buvo duotas leidimas statyti ir "paskir
ta kukli pašalpa".

Archyvų duomenys rodo, jog staty
ba, įskaitant projektavimą, kainavo 
apie 400 tūkst. litų. Dalis sumos, 220 
tūkst. litų, gauta obligacijomis, kurios 
turėjo būti išpirktos dalimis per trejus 
metus. Taigi valstybės paskirta dalis 
bus buvusi 180 tūkst. litų.

Atsirado projektuotojas — tuo metu 
jau žinomas inžinierius Anatolijus Ro- 
zenbiiumas (1902 - 1973 m.). Keteno 
<Vokietija) aukštosios inžinerijos mo
kyklos absolventas. 1929 m. grįžęs j 
Lietuvą, iki 1936 m. dirbo samdomu 
inžinierium konstruktorium Karo bu
tų valdyboje. Laisvu nuo tarnybos lai- 
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1936 — 1937 m. parengtas gelžbetoni
nio tilto (195 m. ilgio, didžiausias toks 
Pabaltijyje) per Nemuną ties Alytum 
projektas.

Halės projektą A. Rozembiiumas pa
rengė maždaug per pusantro mėnesio, 
1938 m. lapkričio 14 d. pateikė užsako
vams. Lapkričio 22 d. projektą svarstė 
ir patvirtino Vidaus reikalų ministerijos 
Statybos ir sauskelių inspekcijos taryba.

Architektūros muziejuje dabar sau
gomi šio projekto brėžiniai, pažymėti 
1939.1.10 data, o storas albumas su 
statikos skaičiavimais, kurį man paro
dė inžinieriaus sūnus Motiejus Rozen- 
bliumas, datuotas 1939 m. vasario 4 d. 
Inžinierius pirmiausia parengė tik ben
drą pastato projektą ir svarbiausių 
konstrukcijų medžiagų poreikių apskai
čiavimus. Detalūs brėžiniai ir statikos 
apskaičiavimai buvo padaryti jau vyks
tant statybai.

Vienuolikai tūkstančių žiūrovų (,3,5 
tūkst. sėdimų vietų) skirtos krepšinio 
halės ilgis 63.m. plotis — 61 m. aukštis 
ties viduriu 1 5,2 m. Techninio sprendi
mo pagrindas — keturios kniedytos 

g CHOPP — Pl ZZ A — QUEIJOS — FRIOS
I- RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
I Rua SOLON 1062— Bom Retire-Tel, 223-2333

na tokia 12 tonų sverianti arka montuo
jama iš 12 sekcijų. Sienos — metalo 
fachverkas, tribūnos medinės, stogas -- 
ruberoidu apkaltos lentos.

Kaip halės projektą vertina specialis
tai? Lietuvos TSR valstybinio dailės 
instituto docentas Viktoras Ražaitis: 
"Projekto autorius, pasirinkęs arką, vie
ną ekonomiškiausių konstrukcijų, rado 
patį racionaliausią sprendimą. Tokiai 
didelei angai ši konstrukcija buvo vienin
telė realiai galima, nes, pavyzdžiui, 60 
m. angos santvarų to meto sąlygomis 
pritaikyti beveik nebuvo galimybių.Pro
jektas rodo labai aukštą profesinį pro
jektuotojo lygį. Ir dabar tokios angos 
arkų konstrukcijų projektavimas neleng
vas dalykas, o tada tai buvo labai sudė
tingas inžinierinis uždavinys. Tokios an
gos arkų ir šiandien nedaug pastatyta".

Statybos rangu ikikarinėje Lietuvoje 
buvo privačių firmų rankose. Statyti 
objektus užsakovai paprastai atiduoda
vo tam rangovui, kuris apsiimdavo pi
giausiai atlikti darbą. Tačiau būdavo ir 
rangovų diktato. Garsus to meto Kauno 
rangovas G. IIgovskis, gero pelno mėgė-
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jas, tikėjosi "pasiimti" ir šį objektą. Ta
čiau visai netikėtai rangą iš jo paveržė 
kuklesnė Povilo Dėdelės firma, apsiėmu
si statyti pigiau ir sutikusi pasitenkinti 
gerokai kuklesniu pelno procentu. Sta
tybos kaina sutartyje su P. Dėdele — 
376.790 litų. P. Dėdelė neturėjo iniži- 
nierinio išsilavinimo, buvo statybos or
ganizatorius ir verslininkas. Jam talkino 
kompanionas inžinierius Klemensas 
Brunius.

Statyba pradėta gruodžio pradžioje. 
Jai techniškai prižiūrėti Kauno kultūros 
rūmai pasamdė inžinierių Algirdą Pra
puolenį. Rangovus pats rūpinosi medžia
gomis, samdė darbininkus ir techninį 
personalą, o už atliktus darbus jo firmai 
buvo mokama dalimis, dar visų darbų 
neužbaigus. Rūmai statybą kontroliavo 
per pirmenybių organizavimo komiteto 
administracinę komisiją, kuriai vadova
vo Rūmų referentas A. Latvėnas. Per 
gruodį ir sausį išbetonuoti pamatai, to
liau gamintos ir montuotos plieninės 
arkos. Plieno juostoms kniedyti teko 
metale išgręžti daugiau kaip 18tūkst. 
skylių. Todėl, kaip rašė "Lietuvos ži
nios", "vasario ir kovo mėnesiais rango
vai "sumobilizavo", kiek tik surado, vi
sus Kauno ir apylinkių šaltkalvius". Dar
bas nenutrūkduvo ir naktimis.

Per vasarį ir kovą būsimo pastato vie
toje iškilo keturios 60 m. medinės ar
kos, dydžiu ir forma tiksliai atitinkan
čios suprojektuotas metalines. Arkas 
iaikė statramsčių miškas, ir visos šios 
konstrukcijos tarnavo kaip pastoliai me
talinėms konstrukcijoms montuoti. 
Aikštelėje paruoštas plieno arkų sekci
jas keltuvais su skrysčių sistema statybi
ninkai kėlė ant šių pastolių ir kniedėmis 
jungė jas.

Balandžio pabaiga. Metalo darbai 
baigti, lentomis uždengtas stogas, bai
giamos mūryti išorinės sienos. Gegužės 
3 d. Baigiami medžio darbai, pastatyta 
pusė tribūnų, Gegužės 5 d. Pradėtas 
dengti ruberoidu stogas, ruošiamasi klo
ti grindis. Gegužės 10 d. Baigti mūro 
darbai, pastatytos tribūnos. Gegužės 
15d. Lietuvos krepšinio rinktinė treni
ruojasi ką tik lentomis išklotoje halės 
aikštelėje.

Salė augo ne dienomis, bet valando
mis, nuolat stebima rūpestingų pirme
nybių rengėjų akių, ir pageliau išaugo j 
puikų pastatą, puošiantį Kauną ir liudi
jantį, be viso kito, apie didelį, tiesiog 
amerikinį mūsų statybinės technikos 
pajėgumą", — buvo rašoma "Fiziškame 
auklėjime". Jonas Švoba 
E 1 "i ■■ ; i
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Apačioje iš kairės: 1938 m. gegužės 28-oji. Europos krepšinio čempionatas.

LIETUVA EUROPOS KREPŠINIO 1 
MEISTERÉ

Lietuvą su krepšinio žaidimu supažin 
dino Amerikos lietuviai ir jau 1921 me
tais čia iš užjūrio atvykęs Steponas Da
rius su savo draugais suformavo krepši
nio komandą, tačiau pradžioje susido
mėjimas šiuo žaidimu krašte buvo ma
žas.

Mums gyvenant išeivijoje, neliko nie
ko kita, kaip tik mintimis nusikelti j 
praėjusius laikus ir prisiminti anas gar
bingas pergales, pelnytas laisvoje tėvy
nėje.

1931 m. tada dar mažai pažįstama 
Lietuvos krepšinio rinktinė, parsivežė 
didelę pergalę, kuri kraštą padarė žino
mu plačiame pasaulyje. Ši pegalė vėliau 
buvo pakartota 1939 m. Kaune ir, be 
abejo, ši pergalių grandinė būtų tęsiama 
ir toliau, jeigu Lietuva būtų išlikusi lais
va.

1936 metais į Lietuvą atvyko trys 
Amerikos lietuviai dr. K. Savickas, J. 
Knašas ir JAV olimpinio krepšinio ko
mandos rinktinės P. Lubinas, kurie 
daug prisidėjo prie leituviškojo krepšį-, 
nio lygio pakėlimo.

Ir taip atėjo 1937 m. gegužės mėnuo, 
kada Lietuva su nedidelėmis viltimis iš
siruošė į ll-sias Europos krepšinio varžy
bas, kovai prieš geriausius Europos krep 
šininkus. Galima sakyti įvyko stebuklas, 
atnešęs mūsiškiams laimėjimą.

Pažvelkime į ll-sias Europos krepši
nio pirmenybes Rygoje, kur lietuviams 
atiteko didžioji pergalė, Krepšinio rink
tinė buvo sustiprinta Amerikos lietuviais 
Feliksu Kriaučiūnu ir Pranu Talzūnu,

pirntor.^-susitikime sukirto italus 22:20, 
o antrą dieną sumušė Estiją 20:15. Tre
čiose rungtynėse sukirto egiptiečius 21:7 
ir sekančiame susitikime nugalėjo Len
kiją 32:25. Paskutinę pirmenybių dieną 
mūsiškiai vėl susitiko su italų penketu
ku, kurį po sunkios kovos įveikė 24:23.

Po dviejų metų — 1939 m. — Lietuva 
stojo ginti Rygoje laimėtą meisterio var
dą. Naujai pastatytoje sporto salėje Kau 
ne, lietuviai vėl išėjo laimėtojais, iškovo
dami pergalę III Europos krepšinio pir
menybėse.

Visus savo priešininkus įveikė gana 
lengvai, išskiriant laimėjimas — 37:36 
Lietuva sukirto Estiją 33:14, Lenkiją 
46:18, Prancūziją 47:18, Suomiją 119:9 
ir Italiją 48:15.

Kilęs II Pasaulinis karas sutrukdė toh 
mesnių Europos krepšinio pirmenybių 
ruošimą, o po karo plačiai po pasaulį iš
sisklaidę lietuviai žaidė valstybių krepši
nio komandose.

Vyturys

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

POSTO
VILA CAIÇARA LIDA.

AV. PRES. KENNEDY, 19.000
VILA CAICARA—PRAIA GRANDE 

TEL: (0132) 70-6048
i
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Br. Šimkienė

PIRMASIS LIETUVIU MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS 1907 M. KAUNE

Šiais metais jau praėjo 81 metai nuc 
pirmo lietuvių moterų suvažiavimo, 
įvykusio 1907 m. spalio mėn. 6-7 die
nomis Kaune. Is’ tikrųjų tai ne pats pir 
masis, nes jau pries’ tai buvo mažesnių 
moterų susirinkimų, kaip tai 1905 m. 
Šiauliuose ir Vilniuje. Bet Kaune įvy
kęs suvažiavimas buvo gausiausias bei 
įspūdingiausias ir davęs kai kurių teigia“ 
mų pasekmių. Sprendžiant iš suvažiavi 
mo nuotraukos apytikriai galėjo daly-
/auti apie du šimtu lietuvių moterų ve 
kėjų, o taip pat ir vienas kitas vyriškis. 
Dauguma moterų apsigobusios skarutė 
mis, tamsiai apsirėdžiusios, ilgais sijo
nais, kaip tada buvo madoje. Pirmoje 
eilėje tarp kitų sėdi maža ūgiu, didi sa
vo veikla asmenybė — rašytoja, pedagc 
gė Bitė — G. Petkevičaitė. Kitos pirmo 
sios žinomos lietuvės veikėjos, daiyva-' 
vusios suvažiavime minimos — O. Ma
šiotienė, S. Čiurlionienė, O. Vileišienė, 
F. Bortkevičienė, M. Rabašauskienė ir 
kt. Tais laikais išsimokslinusių lietuvių 
moterų dar buvo mažai.

Suvažiavime buvo svarstoma sunki 
moterų būklė Lietuvoje, ypač švietimo 
ir lygybės reikalai. Apie pilietines ir pc 
litines teises nebuvo gi drąsu kalbėti 
dar tebesant caristinės Rusijos prie
spaudoje, bet būta užuominų. Kaipo 
rezultatas susirinkimo svarstymų, bu
vo įkurtos 2 moterų organizacijos — 
L.M. Katalikių Draugija ir L.M. Susivie 
nijimas. Tada jau ir Lietuvoje buvo ži
nomas naujas mergaitėms reikalingas 
mokslas-namų ruoša. Todėl K.M. Drau 
gija įkūrė kelias ruošos mokyklas, ku
riose buvo mokomos mergaitės naujo
viško šeimininkavimo. Tuo būdu, jų 
pastangomis buvo pradėtas Lietuvoje 
svarbus mergaičių švietimas ir auklėji
mas.

Kas paskatino ir kodėl tada lietuvės 
ėmė organizuotis, suvažiuoti ir svarsty
ti joms svarbius reikalus?

Labai trumpai verta paminėti, kad 
tais laikais kituose kraštuose moterų 
organizuotas veikimas ir kova už lygias 
teises iau buvo olačiai pasklidus ir iš-
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tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
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garsėjus. Kaip žinome, seniau pvz. Ku
nigaikštijos laikais balsavimo ir kitų 
pilietinių teisių neturėjo ir kai kurios 
vyrų grupės. Tik 18-19 šimtmečiais, 
demokratiniam judėjimui plintant ir 
įsigalint, daugiau teisių išsikovojo vyriš
kos grupės žmonių, kaip tai bežemiai, 
buvę vergai ir kt. Moterys vis buvo pa
liekamos beteisės, kaipo žemiausio 
laipsnio žmoniškos būtybės. Jau buvo 
atėjęs pats laikas pačioms moterims iš
sikovoti deramę padėtį visuomenėje. 
Todėl kai kuriuose kraštuose susipratu
sios moterys ėmė veikti, organizuoti, 
šaukti konvencijas ir kelti viešumon 
savo pažeminančią, beteisišką būkię, 
reikalauti lygių teisių su vyrais, kaip 
tai balsavimo, turėti nuosavybę, siekti 
aukštojo mokslo, nekliudomai pasirink
ti profesijas ir kt. Tas moterų judėjimas 
vad. sufražistiniu, įvairiuose kraštuose 
vyko skirtingai. Amerikoje ir Anglijoje 
vyko beveik vienu metu, stipriausiai 
19-to šimtmečio pabaigoje ir 20-to pra
džioje. Sufražistės visaip ir gana agresy
viai kovojo — demonstravo, piketavo, 
boikotavo, langus daužė, būdavo, nes 
niekas jų nenorėjo klausyti. Už tai jos 
buvo tik išjuokiamos, baudžiamos, kali
namos.

Bene pirmą kibirkštį tai kovai įžiebė 
rašytoja anglė Mary Wülstonecraft para

. šydama knygą “Vindication of the 
Rights of Women" 1782 m. Tačiau dar 
daug metų praslinko iki atsirado susiprą, 
tusių drąsių moterų, kurios ir sukėlė ta

kovą už lygias teises. Viena iš daugelio 
amerikiečių moterų kovotojų - Susan 
Anthony — buvo pagerbta 1979 m., iš
leidžiant su jos paveikslu vieno metali 
nio dolerio seriją.

Nors ilgai ir atkakliai sufražsitės dirbi 
bet neišsikovojo pilnateisių piliečių sta
tuso. Tik Pirmojo Pasaulinio karo metu 
(irvėliau Antrojo) susidarė palankus lai 
kas pačioms moterims įsipilietinti. Vy 
rams išėjus kariauti, moterys pasidarė 
reikalingos ūkiniams darbams,jos užė
mė vyrų darbus fabrikuose, raštinėse, 
tapo pagaliau įvertintos, pripažintos ir 
laikui bėgant gavo balsavimo ir kt. tei
ses. B jndrai šio šimtmečio pradžioje, 
daugiausia po Pirmojo Pasaulinio karo 
europietės ir amerikietės išsikovojo bal
savimo privilegiją. Amerikietės visose 
valstijose balsuoja nuo 1920.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
moterims nereikėjo kovoti dėl lygių 
teisių. Automatiškai visiems žmonėms 
tos teisės buvo pripažintos vienodos. 
Tačiau, po kelių metų pradėta tos tei
sės moterims siaurinti, įvedant cenzą- 
nuosayybės ir išsimokslinimo. Todėl 
moterys protestavo dėl teisių siaurini 
mo. Tas reikalas ypač buvo aptartas ju 
biliejiniame moterų suvažiavime 1937 
metais Kaune, minint 30-ties m. Suva
žiavimo dalyvės tada demonstravo, ra 
se vyriausybei protestus, kad moterims 
teisės nebūtų siaurinamos.

Šią istorinę sukaktį plačiai paminėjo 
išeivijoje L.M.F. Klubai New Yorke, 
Los Angeles ir kitose vietovėse.
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JAPONU DIENRAŠTIS SU 
LIETUVIŠKA TEMA

Brazilų-japonų rašytoja, Ana Suzuki, 
Brazilijoj pamilo lietuvišką temą. Para
šė ir išleido romaną "JONETSU — A 
TERCEIRA COR DA PAIXÃO", kur 
viena pagrindinių veikėjų yra daktarė 
Beatriz Mikalauskas, ir trumpais skyre
liais pr "Musų Lietuvą em português" 
perleido šv. Kazimiero gyvenimą brazi
lų vaikams — O SANTO PRINCIPE. 
Dabar, dar daugiau pritaikydama vieti
niams skaitytojams — Brazilijos japo
nams bei jų vaikams — leidžia JONETSU 
skyreliais per dienraštį "O Jornal Paulis
ta". Rašo kun. Gavėnui: "O Jornal Pau
lista, kuris turi tik vieną puslapį portu- . 
gališkai, o visus kitus japoniškai, jau lei
džia skyreliais JONETSU. Laikraštis ei
na į visą kraštą, taip, kad kasdien, tai 
vienam, tai kitam Brazilijos kampely, 
kas nors prisimena, kad yra tokia tai 
Lietuva, ir kad čia turim Brazilijos lie
tuvių bendruomenę. Mažiausia aštuo
niolika tūkstančių asmenų kasdien, jei 
tik vienas asmuo skaitys savo numerį".

Ir priduria: "Turiu dar pritaikyti 
penkiasdešimt JONETSU skyrelių laik
raščiui O JORNAL PAULISTA. Iš viso 
bus apie šimtas skyrelių. Užbaigus šį 
darbą, imsiu rašyti "O castelo de ambar" 
Musų Lietuvai, jei Tamstai tai patiks".

Ne tik aš, bet, manau, ir mūsų skai
tytojai, sveikinam Aną Suzuki ir džiau
giamės, kad ir kitataučiai domisi lietu
viškom temom ir jomis rašo, kad ir ne 
lietuviškai, bet pristatydami lietuviškus 
dalykus lietuviškai nemokančiam mūsų 
jaunimui ir net svetimtaučiams — ir tuo 
kelia Lietuvos ir lietuvių vardą.

gegužės 18 d. atšventusį 20 metų kunigystės ju
biliejų ir 28 dieną peržengsiantį pusę amžiaus 
— 50 metų gyvenimo slenkstį. Linkime daug 
laimės, dideiio pasisekimo darbuose ir gausios 
Dievo palaimos.

Brazilijos L.Kunigų Vienybe 
"Musų Lietuva"

LIETUVIU KALBA... JAPONUI
Ana Suzuki, romane JONETSU, pa

ša koja:
A doutora Beatriz Mikalauskas iei 

(lietuvišką laikraštį), eShingi (japonas) 
reconheceu que havia naquela lingua 
uma sonoridade cativante.

— Pois é, moço, estou apresentando

a voce a lingua que ė a mãe do sanscri- 
to, do latim, do grego, talvez a chave 
da civilização. Segundo aiguns linguis
tas de renome internacional, a língua 
supera todas as outras línguas euro
péias em antiguidade, na pureza dos 
sons e na estrutura gramatical perfeita.

Ir tuoj čia klausimas — su atsakymu
— labai aktualus:

— A senhora ensina lituano a esse 
menino? (perguntou o pintor Shinji, 
japonės, à doutora Beatriz Mikalauskas/.

Na medida do possível, sim. O prin
cipal instrumento de transmissão de 
uma cultura é a língua. Deve haver cer
ca de um milhão de lituanos e seus 
descendentes espalhados pelo mundo. 
A Lituânia enjaulada conta com esse 
milhão livre para preservar a lituanida- 
de.

O pintor encarou uma página do 
jornal lituano... O menino (o Flavinho; 
fingia ler:

— Mus - su Lie-tu-va. Agora você 
lê... (Ir mokina japoną skaityti lietu
viškai).

Josios adresas:
Aiia Suzuki
Rua Duque de Caxias, 861
Apto. 62 — Centro
13015 CAMPINAS, SP.

MIŠIOS SENELIAMS
Per Dievo Kūno šventę, gegužės 25 

dieną, 14,30 vai. senelių prieglaudoj 
ITAQUEROJ bus Mišios su procesija. 
Tikimasi kad dalyvaus ir keli choristai 
kad būtų galima sugiedoti ir keletą lietu
viškų giesmių. Rusų senelių namuose 
yra 8 lietuvių įnamiai.

Mišias organizuoja Labdaros Ratelis

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Victor SADZEVlCl US 
Petras BAREIŠiS 
Jonas PETRI KAS 
Marė JOVAIŠIENĖ 
Petronėlė NAKVAZAS 
Ana SIDARAVIČIUS 
Zosė BLAŠKĮENĖ
Nelson Francisco SAT KŪNAS 
Nelson Fr. SATKŪNAS 
Pranas SATKŪNAS

NCz$. 8,00 
NCz$.20,00 
NCz$.15,00 
NCz$. 10,00 
NCz$.50,00 
NCz$.10,00 
NCzS. 15,00 

20,00
NCz$.24,00 
NCz$.16,00
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 

BIRŽELIO 11 DIENĄ, 18 VAL. 
KATEDROJ PAMALDOS, 
KURIAS LAIKYS 
SÃO PAULO KARDINOLAS

ENUMERATĄ 
SUSIMOKĖS».

Šių metų MUSU LIETUVOS prenumerata 
8 Nauji K r u z a t a i

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 ĖRA.
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CURSO LITUANO - Fone: 273-0338



MŪSŲ ŽINIOS
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

"Diena Maldos už Lietuvę ir už kitas 
šalis, kurios kenčia tikėjimo išpažinimo 
suvaržymą".

Taip pažymėta Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos išleistam Liturginiam Ka
lendoriuj, kuris eina beveik 400 — tarp 
kardinolų, arkivyskupų bei vyskupų — 
bažnytinių Hierarchų rankas, į 7.000 • 
parapijų su jų bažnyčiom, j 9.000 vie
nuolynų ir virš 1 5.000 kunigų bei vie
nuolių ir 38.000 seselių apyvarton.

São Pauio arkivyskupija šią DIENĄ 
MALDOS UŽ LIETUVĄ švęs birželio 
11-tą. Šia proga São Paulo kardinolas, 
Dom Paulo Evaristo Arns, laikys pamal
das katedroj 18 valandą.

Daug vietinių ir kitataučių dalyvaus. 
Bet ypač mes, lietuviai, turim visi daly
vauti — ir pasireikšti su visu savo organi
zuotumu. Juk tai reta tokia proga, kad 
galim viešai pristatyti Lietuvą ir jai 
atstovauti.

SĄJUNGA - ALIANÇA
Praneša kad bus susitikimas, kas an

trą kiekvieno mėnesio sekmadienį su 
sąjungiečiais ir jų svečiais.

Prasidės nuo 1989 metų birželio 11 
dienos. Pradžia 3 vai. p.p.

Sąjunga kviečia visus narius ir jų 
draugus. Valdyba
BIRŽELIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienj šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
04/06 — Julia Ąžuolas
04/06 - Vytautas J. Bacevičius 
10/06 — Francisco Nelson Satkūnas 
11/06 — Albertas Magila 
12/06 — Encarnação Vicente Bumblis 
13/06 — Jean Sonia Karanauskas 
1 5/06 — Jonas Tatarunas
1 5/06 — Jonas Paulo de Oliveira Si lie

kas
18/06 — Milda Černiauskas Jaremcuk 
19/06 — Elenice Pupelis Durazzo 
20/06 — Česlava Boguslauskas 
21/06 ~ Francesca Ragone Žvingila 
21/06 — Alfonsas Misevičius 
23/06 — Andrius V. Valavičius 
23/06 — Jonas Bratkauskas 
26/06 — Adelia Butvinskis

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba

ĮPARDUODAM E
| AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS 3 
į VĖLIAVĖLĖS
I ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

MUSŲ LIETUVA NR. 21 (2106) 1989.V.

NELSON

Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

FRANCISCO SATKŪNAS

Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame.

Administracija

BLOGA ŽINIA
Pirmadienį, gegužės 22-tros dienos 

ankstų rytą, atsitiko gaisras buvusioje 
Vytauto D. Mokykloje, Viia Be loję.

Sudegė dalis mokyklos.
Gaisro priežastys, kol kas, nežinomos. 

Dėka greito gaisrininkų pribuvimo prie 
(sinistro) gaisro, ugnis buvo užgęsinta.

Daugiau žinių duosime vėliau

SUGRIŽO KUN. URBAITIS
Gegužės 19, skrisdamas 16 valandų, 

sugrįžo iš Italijos, iš Romos, misiorierius 
kun. Petras Urbaitis. Sugrįžo gana įvar
gęs, — išsivažinėjęs, išsivaikščiojęs, iudė- 
vėtais batais ir nusilpusiom akim. 
Tai ne pasivažinėjimas ar atostogom, o 
darbo kelionės. Tad reikės kiek palsėti 
— ir grįžti prie ankstyvesnio darbo, ypač 
lankymo pasklidusių lietuviškų šeimų.

Dramos mėgėjų ratelis, išpildęs balan
džio mėn. 23 d. "Linksmos popietės" 
programą, turėjo 1 53 naujus kouzadus 
pelno, kurio 50°/o buvo paskirta Brazi
lijos Lietuvių Fondui. Taigi, NCZ$. 
76,50 įteikti B.L. B-nės iždininkui. Ki
ta dalis pinigų įdėta į taupomąją kasą 
dramos mėgėjų ratelio dviejų asmenų 
vardu.

PREMIJA "LIETUVA" JAPONU 
RAŠYTOJAI

Inž. Gražvydo Bačelio iniciatyva už
pernai buvo įsteigta "Premija/LIETUVA' 
skirtina autoriui, vietinėj spaudoj vienu 
ar daugiau straipsnių iškėlusiam Lietu
vos vardą ir tuo prisidėjusiam prie lietu-

PORTUGUÊS L1TUAN0
LITUAMO PORTUGUĖS

SEGUNDA EDIÇAO

MŪSŲ® LIETUVA

ML redakcija ir administracija

mybę.
Jau buvo premijuoti: kun. Pranas Ga

vėnas, Kuritibos rašytojas arkivysk.Dom 
Pedro Fedalto, Brazilijos Rašytojų Są
jungos valdybos direktorius Henrique 
Lošinskas Alves; dabar, prie premijos 
globojimo prisidėjus adv. Algirdui Slie- 
soraičiui, sekanti premija jury komisijos 
skirta rašytojai ANA SUZUKI.

Premijos įteikimas numatytas birže
lio 7 dieną, mėnesiniam akademikų su- 
sirinkime-pietuose augščiuusiam São 
Paulo dangoraižy, Terraço Italia. Juo 
daugiau lietuvių dalyvaus, tuo daugiau 
bus pabrėžtas šio akto lietuviškumas.

BRAZILIJOS LIETUVIU FONDAS
Aukojo Brazilijos Lietuvių Fondui 

inž. Algimantas Šlepetys. .NCz.100,00 
kap.Juozas Ciuvinskas . . ..NCz. 5,00 
inž. Gražvydas Bačeiis

papildė įnašą"................NCz. 27,00
SOLIDARUMAS

Petras Bareišis, 
Endrikas Guzikauskas ir 
Vytautas Vosylius, 
išgirdę naujieną, kad 
LIETUVA 
PASISKELBĖ 
NEPRIKLAUSOMA, 
savo džiaugsmui išreikšti 
aukoja po 10 N. Kruzadų 
"MŪSŲ LIETUVAI".
Dėkodami tauriems tautiečiams, 
nuoširdžiai linkimės kuo greitesnį 
šių žinių pasitvirtinimą.
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