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LIETUVOS TSR
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS
DEKLARACIJA
API E LIETUVOS VALSTYBINI
SUVERENITETĄ
Lietuvių tauta nuo amžių gyvena čia,

prie Baltijos juros. XIII amžiuje ji sukū
rė savo valstybę, šimtmečiais gynė savo
laisvę ir nepriklausomybę. 1918 metais
atkūrė savo valstybingumą, kurj pripa
žino daugelis pasaulio valstybių, o
1920 m. sutartimi patvirtino ir Tarybų
Rusija, šioje sutartyje visiems lâikams
atsisakiusi pretenzijų j Lietuvos valsty
bę ir teritoriją. Nors ši sutartis nedenon
suota ir dabar, tačiau 1940 metais Vokietijos-TSRS 1929 m. pakto ir papildo
mų slaptųjų protokolų pagrindu suvere
ni Lietuvos valstybė buvo prievarta ne
teisėtai prijungta prie Tarybų Sąjungos
ir prarado politinį bei kultūrinį savaran
kiškumą. TSRS vyriausybė ir šiandien
ignoruoja net respublikos ekonominio
savarankiškumo siekius.
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba
mato išeitį iš esamas padėties tik atgau
nant valstybinį suverenitetą, kuris yra
p0 Gorbačiovo pasiūlyto 'nusiginklavimo', europietis amerikiečiui kariui... - Mes viską turime
jau šiandien išryškėjęs išeivių tautos šie- savo apsigynimui!...
kis ir neatimama tautų teisė, įgyvendi
tuvos TSR". Imigraciją j Lietuvą taip
mas Vilniuje keliolikai minučių. Šį syk)
nama tik laisvo apsisprendimo sąlygo
pat tvarko jos pačios įstatymai.
buvo priešingai: kai per pietų pertrauką,
mis. Lietuvos TSR AuiJčiausioji Tary
Pagal 37 str. Lietuvos respublikos pi atėjo prie minios kompartijos sekr. Al
ba skelbia, kad nuo šios dienos, prie-'
liečiai turi visas socialines, ekonomines, girdas Brazauskas, Aukščiausios tarybos
mus Lietuvos TSR Konstitucijos 70
prezidiumo pirm. Vytautas Astrauskas
politines ir asmenines teises bei laisves,
straipsnio pataisą, Lietuvos TSR galio
pripažįstamas konstitucijos, respublikos ir antrasis kompartijos sekr. Viadimiras
ja tik jos Aukščiausioje Taryboje priim
Beriozovas, pasigirdo ovacijos. Jiems bu
įstatymų ir tarptautinių teisinių aktų.
ti arba patvirtinti įstatymai. Ateities
vo įteiktos gėlės.
santykiai su TSRS ir kitomis valstybė
Pagaliau bene svarbiausiu 70 str. pa
mis turi būti nustatomi tik tarpvalsty
Po to priartėjo prie minios, kurioje
taisa: "Lietuvos TSRS galioja tik jos
binėmis sutartimis. Šie Lietuvos žmo
Aukščiausiosios Tarybos arba referendu matėsi daug trispalvių vėliavų. Lietuvos
nių siekiai nėra nukreipti prieš tautų
persitvarkymo sąjūdžio pirm. prof. Vy
mo priimti įstatymai. TSRS įstatymai
teises ir jų teisėtus interesus.
ir TSRS valstybinės valdžios ir vaidymo tautas Landsbergis, ir pLB pirm. prof.
organų teisiniai aktai Lietuvos TSR teri Vytautas Bieliauskas, dalyvavęs svečio
Konstitucinės pataisos
torijoje galioja tik Lietuvos TSR Aukš teisėmis. Minia skandavo: "Sąjūdis, Są
Ryšium su priimta suverenumo de
čiausiajai Tarybai juos patvirtinus ir įre jūdis..." V. Landsbergis tarė:
klaracija buvo priimtos ir dabartinės
gistravus nustatyta tvarka. Jų galiojimas
'Mieli žmonės.’ Jūs visi, kurie čia esa
konstitucijos pataisos, patikslinant kai
gali būti apribotas ar sustabdytas Lietu te, ir mes visi tik maža Lietuvos dalelė,
kuriuos esminius straipsnius.
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos nuta- • bet tikrai ji visa džiaugiasi šiandien. Tai,
Antrame straipsnyje tiksliai apibrėžia rimu".
kas šiandien vyksta, jaučia ir mūsų mirų
mi valstybiniai turtai — gamtiniai, pra
šieji, ir mūsų kankiniai, jaučia ir toli
Minia su vėliavomis
moniniai, finansiniai, istoriniai, kultūri
nuo čia esantys mūsų broliai ir seserys.
niai... Visi jie priklauso Lietuvos respu
Pernai spalio mėnesį prie posėdžiau
Tebus šita diena šventa ilgai. Mes atėjom
blikai. Fizinių ir juridinių asmenų nuojančios aukščiausios Respublikos tary
j ją visi kartu. Apsikabinkime, tarkime
i savybę tvarko Lietuvos respublikos įsta
bos rūmų Vilniuje susirinkusi minia lau ačiū vieni kitiems. Ačiū Jums".
tymai.
kė Lietuvos suverenumo paskelbimo.
Trumpą žodį tarė ir PLB pirm. prof,
Deja, jinai turėjo nusivilti — jos lūkes
Lietuvos pilietybę nustato bei tvarko
dr. V. Bieliauskas, atvykęs iš JAV.
čiai nebuvo išpildyti. Pasigirdo protes
Lietuvos respublikos pilietybės įstaty
"Tai yra didelė, istorinė diena Jums.
to balsai, žodis "išdavikai", b vėliau,
mas (31 str.). "Lietuvos TSR piliečius
protesto ženklan, buvo sustabdytas eis Pradėtas žygis Sąjūdžio spalio mėnesį
už Respublikos ribų gina ir globoja Lie
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Lietuviai, latviai ir estai, niekuomet
nesusitaikę su bolševizmu savo kraštuo
se, gindamiesi nuo rusifikacijos "perestroikos" šūkį panaudojo proveržiui j di
desnę laisvę.
’

dabar jau duoda savo vaisius; Ir aš antrą
kartą turiu garbę dalyvauti vėl šitame
storiniame įvykyje. Lietuva laisvinąs!.
Lietuva bus laisva. Ačiū Jums visiems".
Taigi Lietuva jau yra atgavusi savo vė
javę, savo himną, savo kalbą, paskelbu
si savo suverenumą, bet... tebėra neiais/ėje, tebėra Sov. Sąjungos okupuotas
kraštas. Kol krašte bus Sov. Sąjungos
kariuomenė, policiniai jos daliniai,
KGB būriai, diktatūrinė kompartijos
/aidžia, tol tikros laisvės nebus. Sunku
□uvo Lietuvos suverenumą paskelbti,
oet dar sunkiau jį įgyvendinti, iškovoti.
Ligšioliniai žingsniai veda ta linkme ir
stiprina ateities laisvės viltį.
M.

Pasinaudodamas vokiškoje ELTOS
laidoje įdėtu pranešimu, redaktorius su
pažindina skaitytojus su "Sąjūdžio", jo
įsteigimu bei tikslais. Mėnraščio redak
torius pasikeitimus Baltijos kraštuose
lygina su Lenkijos "solidarnosc". Savo
įžanga j pasikalbėjimus autorius baigia
Lietuvos kompartijos sekretoriaus A.
Brazausko sakiniais, kurių vieną jis paė
mė iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus
pamokslo: "Mokykimės laukti, nelipda
mi vieni kitiems ant kojų".

"Tėviškės Žiburiai"

Silezijos vokiečių mėnraštis "Schlesische Nachrichten" kovo mėn. laidoje pa
minėjo Lietuvos nepriklausomybės iškil
mes Kaune ir Vilniuje. Sis Silezijos vokie
čių leidinys, pasinaudodamas vokiškąja
ELTOS laida, kiekvieną mėnesį rašo apie
naujuosius mūsų krašto įvykius.

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ
Didžiausio vokiečių katalikų mėn- »
raščio "Der Fels" (Uola) redaktorius
Heinz Froitzhėm vasario mėn. pradžio
je atsiuntė malonų laiškelį, prašydamas
leidimo kovo mėn. laidoje paskelbti vo
kiškoje ELTOS laidoje įdėtus pasikal
bėjimus su kard. Vincentu Sladkevi
čium, kun. Antanu Svarinsku ir Nijole
Sadūnaite. Pageidavo visų trijų nuotrau
kų. Deja, galėjau pasiųsti tik kardinolo
attčaizdą. Tačiau redaktorius susisiekė
su Vokietijos KNA (katalikų žinių agen
tūra), kuri jam atsiuntė kelias paskuti
nių Lietuvos įvykių nuotraukas. Redak
torius jas padidino ir dar geriau bei stip
riau paįvairino straipsnį apie šiandieni
nį Lietuvos gyvenimą, pavadindamas jį
"Litauen i m Aufbruch" ( Lietuva atbun-

NAUJAS LEIDINYS
Gegužės 17 dieną Klaipėdoje pasiro
dė neseniai įsi karusios vietos darbinin
kų Sąjungos leidinio "Darbinihkų bal
sas” pirmasis numeris (Pagal turimas in
formacijas, laikraštis buvo atspausdin
tas dešimties tūkstančių egzempliorių
Gegužės 20 dieną Klaipėdos jurų pre
kybos uosto kultūros rūmuose jyyko
Darbininkų sąjungos steigiamoji konfe
rencija. Jos metu buvo svarstyti ir pri
imti sąjungos įstatai, buvo išklausyti du
pranešimai: Darbininkas ir dabartinė,po
litinė situacija, ir darbininkas profsąjun
ga, administracija, partija. Svečiais buvo
pakviesti Klaipėdos miesto vykdomojo
komiteto nariai, profsąjungų atstovai,
darbininkų delegatai iš Estijos, Lenin
grado.
I
LIC

ĮTEISINTA BAŽNYČIA LENKIJOJE
Lenkijos seimas priėmė įstatymą pa
gal kurį Lenkijos katalikų Bažnyčiai
yra suteikiamos juridinio asmens teisės.
Pranešdama šią žinią, Reuterio agentūra
pažymi, jog minėto įstatymo priėmimą
galima laikyti istorinės reikšmės įvykiu:
Lenkija yra pirmoji komunistų valdoma
Rytų Europos šalis, suteikusi katalikų
Bažnyčiai teisinį pripažinimą.
Reuter

ŽUVO LIETUVIS

Neseniai pasaulio spaudoje plačiai
Paskutiniu metu daug vietos Lietuvai
nuskambėjo žinia apae Sovietų Sąjungos
paskyrė neperiodinis leidinys "Informapovandeninio laivo avariją Norvegijos
tionen".Tai Vidurio ir Rytų Europos
jūroje.
katalikiško jaunimo leidinys (pasirodo
"Komjaunimo tiesa” dabar pranešė,
3-4 kartus per metus). Juose spausdina
kad tarp 47 jūrininkų, kurie žuvo nelai
mi politinio ir krikščioniško turinio
mėje, buvo ir vienas lietuvis. Tai viršila
straipsniai bei trumpos žinutės. Vieną
Stasys Šinkūnas, kilęs iš Čereškių kaimo,
jo puslapį puošia lietuviški eilėraščiai
Molėtų rajono. Atlikti karinę prievolę
išspausdinti "Tėviškės žiburiuose". Ver
jis buvo pašauktas prieš dvejus metus.
timas — kun. A. Franckeit, Paskutiniai
"Informationen" leidiniai supažindina
NEVEŠ Į SIBIRĄ
skaitytojus su "Sąjūdžiu" (įdėta "Sąjū
Paryžiuje vyko 35 vai /bių konferen
džio" vokiška laida), su mirusiais Vokie
cija žmogaus teisių reikalais. Sovietų Są
tijoje lietuviais kunigais ir kt.
jungą atstovavo Yuri Kashlev, kuris pra
Straipsnio pradžioje redaktorius ra
šo, kad nuo paskutinio ilgesnio praneši LIETUVA TURI UŽIMTI GARBINGĄ nešė, kad pagal naują įstatymą deporta
cija į Sibirą yra panaikinama. Taip pat •
mo 1987 m. "Der Fels" mėnraštyje (jis VIETĄ LAISVU EUROTOTAUTU
jis prižadėjo laisvesnį išvažiavimą i užsie
leidžiamas Regensburge) daug kas Lie ŠEIMOJE.
nį.
tuvoje pasikeitė: kaliniai ir ištremtieji
Pop. Jonas Paulius
buvo paleisti, grąžintos kelios švento
vės, vysk. J. Steponavičius galėjo grįžti
į Vilnių, o kiti sprendimai yra eigoje.
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PASKELBTI NEPRIKLAUSOMYBĘ
IR SUSIJUNGTI
Trys galimybės Baltijos tautoms: lauk
ti rųsų malonės, skelbti nepriklausomy
bę dabar, sudaryti Baltijos federaciją.

Blogam žmogui netikėk, nors mylėt
ketina,
Vanduo butų nors karščiausias, bet
ugnį gesina.

Musų tautos istorijos eigoje nuolat
painiojosi ir painiojasi blogas žmogus
- rusas, lenkas, vokietis. Jie jai yra pa
darę neapskaičiuojamų nuostolių, sukė
lę žūtbūtinių nelaimių. Šioje vietoje
bus užsimenama apie tuos bloguosius
rusus, kurie atstovauja savo tautai pa
saulyje, nes ne visi rusai yra niekšai.
Tik blogasis rusas yra tapęs rusų tautos
blogio simboliu ne tik lietuvių tautai,
bet ir daugeliui kitų tautų, kurios yra
patyrusios jo niekšišką užmojį: griebti
kaimynę už gerklės, jj apiplėšti ir paga
liau sunaikinti. Lietuvių tauta pergyve
na grobuoniškojo ruso dantų [kandžius
nuo 1795 metų, išskyrus 22 metų ne
priklausomo gyvenimo laikotarpį. Va
dinasi, jisai, kaip erkė, įsikabinęs į lietu
vių tautos kūną, minta jo prakaitu ir
krauju jau daugiau kaip 170 metų. Ak, %
būti dvikoju, tai dar nereiškia būti žmo
gumi, Dievo sukurtu pagal savo mintį.

Vyskupas JULIJONAS STEPONAVIČIUS - Vilniaus arkivyskupijos apaš
talinis administratorius atlieka arkikatedros atšventinimo apeigas
Nuotr. D. Fligelio
Žinoma, rusai greičiausiai pasiųstų j
Baltijos valstybes tankus. Tačiau tai bū
tų trečioji šių tautų okupacija, kuri pa
kenktų ne tik joms, bet ir pačių rusų
vidaus persitvarkymo politikai, nes aiš
kiai parodytų pasauliui savo grobuoniš
kas užmačias. Rusų grubuoniškų min
čių apsėstos galvos nesupranta, kad ne
priklausomos valstybės jiems gali būti
naudingesnės, negu okupuotos.

"Quousque tandem..." — kaip ilgai
dar mes kęsime rusiškos vergijos patvo
ryje? . Vieši pasisakymai mūsų tarpe
yra du: 1. laukti patogesnio laiko, pasi
likus vyresniojo brolio glėbyje ir 2. rei
kalauti Lietuvai gręžinti nepriklauso
mybę dabar. Pirmasis atvejis yra bai
Šia proga derėtų pasisakyti ir apie
mės ar veikiau nepasitikėjimo atvejis
trečią išeitį, kuri yra sudėtingesnė. Mes’
nes lyg tai laukiama Rusijos žlugties
Ne, ji nežlugs. Be to, mes, girdi, neturi žinome, kad Baltijos valstybių silpnybė
yra jų bejėgiškumas apsiginti nuo aplin
me materialinių išteklių nepriklauso
kui esamy piktybinių tautų. Tad ir ne
mam gyvenimui kurti. Šiai nuomonei
derėtų Lietuvai, Latvijai ir Estijai susi
atremti reiktų pasiskaityti 1918 metų
jungti į vieną federacinę, demokratinę
Lietuvos prisikėlimo istoriją, kuri buvo
ir neutralią valstybę, vardu Baltija arba
daug varganesnė, negu dabartinis laiko
Baltuva, ir išeiti iš Sovietų Sęjungos,
tarpis. Juk ir tada ji kėlėsi iš 120 metų
Baltijos valstybių federacija, susidedan
okupacijos. Ji taip pat pradžiai neturė
ti iš 7 milijonų gyventojų, būtų tris kar
jo išteklių. O be to anuomet ji buvo
tus pajėgesnė ginti savo neutralumą, o
"ir tamsi ir juoda"; ir tik keliasdešimt
kartu ir laisvę. Tokioje šviesoje jos galė
inteligentų beturėjo, kurie Lietuvę pa
tų lengvai aptarti savo atskiras.u kines,
skelbė nepriklausoma.
socialines, kultūrines ir kitas tautines
Dėl antrojo atvejo: reikalauti Lietu
vai gręžinti nepriklausomybę, žinant,
kad rusai jos negręžins, taip pat yra tik
burnos aušinimas. Jie Lietuvos nepasis
kolino, bet jeigu ję užėmė, todėl mums
lieka tik viena išeitis — ję patiems atsi
imti, ir tuojau pat, pasinaudojant "perestroikos" silpnąja puse, paskelbti Lie
tuvę nepriklausoma valstybe ir tuo bū
du atsiskirti nuo.Sovietų Sęjungos. Tai
turėtų kartu padaryti ir Latvija bei Es
tija.

aspiracijas. Tada šios trys tautos bendra
kovotų.

Būdama aukštos kultūros federacinė
Baltijos valstybė, be abejonės, lengvai
galėtų užmegzti ryšius su kitomis vals
tybėmis, kurios, galimas daiktas, padė
tų jai atsistoti ant kojų. Šįi federacinio
valstybingumo užmojį gėli padrąsinti
net ir faktas, jog jau ir dabar pasaulyje
tarp valstybių vyksta kai kurie persigrdpavimai. Ilgainiui į Baltijos valstybių
federacinę grupę galėtų įsijungti ir kitos
artimesnės mažosios valstybės.

Taigi "blogam rusui netikėk,.nors
mylėt ketina, vanduo būtų nors karš
čiausias, bet ugnį gesina".
O jeigu atsitiktų priešingai, tai galė
tų įvykti tik stebuklo atveju.

Vienaip ar kitaip spręstųsi federaci
nės, ar atskirų Baltijos valstybių liki
mas, ypatingai turėtų sustiprinti savo
politinę veiklą šių tautų išeivija. Neuž
tenka mūsų veiksniams užeiti į atskirų

MUSŲ LIETUVA

A
kraštų prezidentūras ar aukštąsias poli
tines įstaigas, reikia ieškoti ir kitų po
veikių būdų savo tautų nepriklausomy
bei iškovoti.
Vienas tokių būdų buvo panaudotas
Lietuvoje — tai trumpu laiku surinki
mas 1.800.000 parašų, pasisakančių už
savo tautos nepriklausomybę. Tik nege
rai, kad šis įvykis labiau buvo išpopulia
rintas tik savųjų tarpe. Šiuo būdu galėtų
pasinaudoti ir visa baltiečių išeivija. Tik
reiktų parašus rinkti ant daugelio popieros lapų. Uoliai padirbėjus, vien tik lie
tuviškoji visų kraštų išeivija galėtų su
rinkti arti milijono parašų. Ogi latviai
ir estai taip pat apie tiek parašų surinktų.

Po vieną šių parašų komplektą reikėtų
įteikti kelių didžiųjų valstybių vyriausy
bėms. Žinoma, ir Sovietų Sąjungos vy
riausybei, didžiųjų pasaulio laikraščių
redakcijoms, nes mums yra labai svar
bus ne tik didieji valstybininkai, bet ir
gyventojai. Be to, mums dar būtų gali
ma pasimokyti ir iš politinių įvykių Ki
nijoje, kur studentai, reikalaudami lais
vės savo tėvynei, ne tik masiškai de
monstruoja, bet ir badauja iki apalpimo
ir net mirties.
J. A. Kylius

OKUPACIJOS
1940 m. birželio 1 5 dienos skaudžius
įvykius daug kam teko matyti; išgirdę
baisų ūžimą, žmonės bėgo iš namų pasi
žiūrėti kas darosi. Pamatę pirmuosius
rusų apdulkėjusius tankus, juose sėdin
čius siaurom akim geltonodžius karei
vius, kurie piktai žvelgė į susirinkusius,
žmonės suprato — laisvė ir nepriklauso
mybė yra prarastos. Daugelis žmonių
verkė.
Per radiją gyventojai buvo paraginti
sovietų kariuomenę sutikti draugiškai,
o krašto apsaugos ministras išvyko jos
pasitikti. Daugelis gyventojų Kaune šio
pranešimo negirdėjo. Kitą dieną (birže
lio 16) prasidėjo žmonių suėmimai, at
leidimai iš darbų ir kitos pavergtos tau
tos nelaimės.

Tą dieną gėdinga Stalino-Hitlerio
slapta sutartimi, apie kurią tada nieks
nežinojo, trys Baltijos valstybės buvo
smurtu pavergtos.
Sovietinė okupacija atėjusi Lietuvon
išlaisvinimo vardu, tapo netikėta žiauria
vergija. Bolševikų okupacijos pradžia
jau buvo didelio triukšmo, beprotiško
skubėjimo viską griauti, keisti ir varyti
dienas. Paleidę į visuomenę visą savo
melo propagandą, bolševikai stengėsi
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NEUŽMIRŠK PAREMTI
BRAZILIJOS1
LIETUVIU
FONDĄ

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - Tl K UŽDARBIS,
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
AUKOK IR TAPK FONDO NARIU.
AUKAS SIUSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO
BRASILEIRA" VARDU.

RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124 - "BLF"

visą Lietuvos griovimo darbą atlikti
kuo trumpiausiu Liku.

R RAIDĖ
VALDŽIOS ŽENKLAS?

Tuo metu, paklaustas apie Lietuvos
nepriklausomybę, aukštas Sovietų dignatorius Kaune Dekanozovas nusišyp
sojo ir atsakė:

O vis tik teisybė: Baltuosiuose rū
muose Reaganas, jo pavaduotojas va
dinasi Reganas; ir Chicagoj LFB sam
būrio valdžią sudaro Račiūnas, Razma.
Razutis, Reinys ir Rugelis.

- Ar jūs matote, kas vyksta už lan
go, matote? ...

— Ir mostelėjo į lango pusę.
Tuo tarpu po Sovietų pasiuntinybės
langais ūžė visas būrys tankų, o g..tve
žygiavo suorganizuotų išdavikų gaujos
su raudonomis vėliavomis ir su ant laz
dų permautais Stalino, Lenino, Vorošilovo ir kitų komunistų vadų atvaizdais.

- Taigi, ar šie tankai ir šios minios
nieko nesako, — pa kl ausė nedidelio
ūgio, kiek nuplikęs Stalino patikėtinis.
- Matote, kas darosi už lango, kas
vyksta visame krašte, o jus dvistate
kalbėti apie neprikLusomą Lietuvą.
Męs jus išvadavome iš tokio žiauraus
Smetonos režimo... Lietuva dabar lais
va... tęsė jis kiek patylėjęs. - Žinokite,
kad ten kur ateina mūsų tankai, kartu
ateina laisvė, darbininkų ir valstiečių
gerovė.

Dabar buvo aišku, kad Stalino pati
kėtinis nemelavo, kur mes pakliuvome.
Kremliaus viešpačių galvos buvo pilnos
imperialistinių fantastinių pianų.

Liūdna buvo, nepaprastai liūdna, ka
da išrinko delegaciją vykti į Maskv^
prašyti, kad ji priimtų Lietuvą į SSSR.
Į tą delegaciją, kaip ir j anksčiau išrink
tą seimą pateko vieni tik patikimieji.
Apskritai, visas Liaudies Seimas tebu
vo tik seimo parodia.

Jeigu išeidamas iš namų pinigus nori
palikti saugioj vietoj, juos sukišk į tuš
čią alaus skardinę ir pamesk šaligatvy
— niekas nepakels, nepaims.
— Mūsų rankos ilgesnės, negu kojos,
— pasakė Stalinas apie perbėgėlius į
laisvąjį pasaulį.

Vilkas lieka vilku, nors ji ir vadintum
vilkiuku. O ir vilkiukui iltys su amžiu
mi auga ir aštrėja.
Liaukis gerti iš avies pėdelės, nes pa
virsi į avį, būdama taip išmintinga ir
sveika.

PATARIMAS KOLUKIEČiAMS
Iš paprasčiausio garvežio galima pasi
daryti puikius vargonus namų muzika
vimui. Vadinamasis garvežio katilas pil
nas vamzdžių, iš kurių tuos vargonus ga
lima susivirinti. Seniai yra žinoma, kad
net povandeninis laivas mūsų ūkyje su
naudojamas visas, iki paskutinio varžte
lio. Tas pat pasakytina ir apie garvežį.
Net iš sirenos, ir iš tos išeina patikimas
žadintuvas, o iš švilpuko — kimštu kas
vėdarams. Taigi, pasitaikius progai, gar
vežį tempk namo nedvejuodamas.

Ir taip lietuvių tauta per amžius pa
tyrusi didelių vargų, išgyveno daug
skaudžių nelaimių, pačias skaudžiausias
išgyveno bolševikų okupacijos metais
— masiniu lietuvių išvežimu i Rusijos
gilumą.

CHOPP PIZZA-QUE.I JOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
RúaSOLON 1062- Bom Retiro- Tel. 223-2333
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Lietuvių tauta įverti

na musų solidarumą ir įvairias dovanas...
Tačiau virš visko prašo karštų maldų".

Tad informacija Brazilijos vyskupams
po visą Brazil i ją — kur tik yra kokia ka
baigiama perspausdinant CNBB liturginių
3raz i I ija
talikų bažnyčia, koks kunigas ar misio
kalendoriaus puslapį su .priminimu "Die
nierius arba kad ir mažiausia religinė
nos Maldos už Lietuvą" ir Apaštalinio
MALDOS DIENA UŽ
bendruomenė. Ir lieka jų apyvartoj (jų
Nuncijaus laišku (1985.XÍ16/ CNBB
LIETUVĄ
rankose) kasdien, visus metus. Su "per
Konferencijos pirmininkui, kur Popie
Brazilų episkopatas — 7 kardinolai,
spėjimu" birželio 12: "Rytoj Diena
žius, "supažindintas su Dienos Maldos
53 arkivyskupai, 323 vyskupai, taigi
Maldos už Lietuvą" (kas gali būti perkel už lietuvių tautą tekstu", augštai verti
383 hierarchai — pasauly užima trečią
ta ir j kitą dieną). Ir tai pačių Brazilų vys na šią vyskupų inicįatyvą ir "reiškia pa
vietą (pirmoj vietoj stovi Italija su 459,
kupų oficialiam leidiny ir jų iniciatyva.
dėką už šį solidarumo bei vieningumo
antroj JAV su 402 vyskupais). Šie Bra
gestą".
"Lietuva" vyskupų asam
zilijos dvasiniai ganytojai vadovauja 37
Taigi, kaip matosi, su Brazilijoj šven
arkivyskupijom, 192 vyskupijom, kas su blėjoj
čiama MALDOS UŽ LIETUVĄ DIE
daro, su kitų apeigų eparchijom bei misi
Nevienam (kad ir iš vyskupų) gali kil
NA pilnai supažindintas Popiežius, Šv.
jų prelatūrom, 248 diecezijas.
ti klausimas: Kas ta Lietuva? Kur ji?
Sosto Nuncijus ir Brazilijos vyskupai,
Kodėl reikia už ją melstis? ...
Visa tai sužinom iš CNBB (Tautinės
kurie jau nuo 1984 metų ją įsirašę į sa
Brazilijos Vyskupų Konferencijos) leidi
Brazilijos vyskupai (o jų yra, kaip ma vo liturginį kalendorių.
nio "Bažnyčia Brazilijoj / 1989 — Litur tėm, 383) kasmet turi savo Generalinę
(Tęsinys ateinančiam numery)
ginis Vadovas". 312-kos puslapių leidi
Asamblėją (visuotinį susirinkimą) Kostnys, kasmet atnaujinamas. Pirmoj daly
ka viloj, Itaici miestely, 130 km. nuo
surašyti "bažnytiniai rajonai" su vysku São Paulo. Šiemet ši — 27-toji — Asam2
e Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
pų Vardais, užimama vieta, adresu, teleblėja vyko balandžio 5-14 d.
fonu; antroj daly stovi liturginis kalen
Kun. Gavėnas jautė būtiną reikalą pa- I
dorius, su šventėm, dienos šventuoju ir,
ruošti Brazilijos vyskupams šviežesnės
2
retai, sakytum išimtinai, kokia ekleziasinformacijos, ypač apie girdimus įvykius i
1985 metų rugpjūčio 25 die
tine informacija.
Lietuvoj. Ir sutraukė į MŪSŲ LIETU
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
"Lietuva" brazilų bažnyčio- VOS priedą portugalų kalba, užvardintą 1
RINIS KAZIMIERINIS FON
"Mártir, porém invicta (Kankinė, tačiau *
se
DAS (KKF) — FUNDO CUL
nenugalėta)". Ir, su Brazilų Rašytojų Są
TURAL CASIMIRIANO. Fon
Iš to paties leidinio dar sužinom, kad
jungos direktorium, Henriku.Lošinsku
dui pradžią sudarė KazimieriBrazilijos 136 milijonai gyventojų yra
Alves, balandžio 12 nuvežė, kartu su Bel
nių Metų Ruošos komiteto pir
suskirstyti, iš religinio taško, į 6.964 pa gijoj išleista platesne apžvalga "L'Eglise
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
rapijas, turi 13.220 kunigų (kurių 7.470 en Lithuania", į Vyskupų Asamblėją.
šas — Cr.1.000,000.
yra vienuoliai), 2,278 brolius-vienuolius
"Rytoj išdalinsiu vyskupams", priėmęs
ir 38.789 seseles-vienuoles, seseles ir vie
Fondo tikslas — KKFsiuntą tarė BVK-jos pirmininkas, arkinuolius reziduojančius 9.039 vienuoly
das turi tikslą sudaryti finansi
vysk. Dom Luciano. "Irtęsim oficialiai
nuose.
nę paramą lietuviškam kultūri
ir organizuotai melstis už Lietuvą, kol ji
niam veikimui, ypač spaudos,
Kas iš viso to mums svarbu pažymėti
neatgaus pilną laisvę".
tame Brazilijos Vyskupų Konferencijos
mokyklų ir, ben irai, jaunimo
Įteikta informacija, ribodamasi beveik
oficialiam leidiny-liturginiam kalendo
reikalams,
tik bažnytiniu aspektu, žvelgia j tris Lie
riuj, tai gyvai mus liečianti, tikrai išimti
Fondo kapitalas —
tuvos istorijos aspektus:
na, 222-tram puslapy, po birželio 12
KKF-do* kapitalą sudaro laisvas
I. LIETUVA VAKAR: nuo 1940 m.
dienos rubrikos, pastaba (ar perspėjitautiečių bei kititaučių įnašas,
vą ir kitas šalis, kuriose laisvė savo tikėji vykstanti lietuvių tautos ir Bažnyčios
palikimai, tam tikslui renkamos
kančia;
mui išpažinti yra varžoma",
aukos.
II. AUŠROS SPINDULIAI, ypač re
mui išpažinti yra varžoma".
Kapitalas lieka nejudomas;
miantis kard. V. Sladkevičiaus laišku Lie
Arčiau ir giliau pažvelgę į šio mus lie
tik kapitalo uždarbis galės būti
tuvos tikintiesiems, kur Eminencija mato
čiančio "perspėjimo" apimtį, nustebsim
panaudotas aukščiau numaty
"Marijos žemėj" ypatingą Marijos globą •
pamatę, kad CNBB liturginis kalendo
tiems tikslams.
Josios metuose;
rius eina į beveik 400 bažnytinių hierarFondo administra-,
III. KAS TIKRA? Daug kas Lietu
chų rankas, į beveik 7.000 parapijų su
v i m a s — KKF-dą globos, val
voj pasikeitė, ir keičiasi. Tačiau įstaty
savo bažnyčiom, į 9.000 vienuolynų ir
dys ir administruos šv. Kazimie
mai, su visais varžtais Bažnyčios veiklai,
virš 1 5.000 kunigų bei vienuolių ir
ro parapijos atsakingi ir teisėti
nepakeisti. Kas neužtikrina laisvę ir '- 0
38.000 seselių apyvarton. Tai sudaro
pareigūnai.
kelia nerimą. — Todėl vysk. P. Baltakis gan rimtą skaičių vartotojų, pasklidusių
Fondo likvidacija
S
— Jei užsibaigtų ir pranyktų
numatytieji tikslai čia, Brazilip joj, KKF-do kapitalas būtų per;
i leistas panašiais tikslais veikiančiom organizacijom kitur.

LIETUVIŠKAI!

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338

PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS (RAŠYDAMI JUOS
Į K K FONDĄ.
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kapo. Minėjimas Girėno gimtinėje. Vaka
ronė.
Liepos 17 d., pirmadienį, Vilniuje.
10-17 vai. bendras posėdis Profsąjun
gų kultūros rūmuose, šalių atstovų pra
nešimai, diskusijos. Lietuvos valstybin
gumo datos minėjimas. 17-18 vai. spau
dos konferencija. 18 vai. roko k 'near
tas. Vakaronė.
Liepos 1 8 d., antradienį Vilniuje.
10-17 vai. jaunimo organizacijų foru
mas Profsąjungų kultūros rūmuose. 18
vai. roko koncertas (arba lėlių spektak
lis “Revoliucijos lopšinės“). Vakaronė.
Liepos 19 d. — stovykla gamtoje, pa
lapinėse, dienų ekskursijos.
Liepos 20 d. — spektkklis “Kęstučio
mirtis“ Trakų pilyje. Susitikimas-konfe
skautė, studentų ateitininkų c. vaidybos rencija su Kauno kunigų seminarijos se
JEI NEBŪTŲ JAUNIMO...
minaristais. Oro balionų diena.
pirm., Pasaulio liet, jaunimo sąjungos
Vienas Lietuvos Sąjūdžio pradininku
Liepos 21 d. — mokslinio jaunimo
ryšių pirmininkė.
Vašingtono kat. universitete kalbą taip
sekcijos programa. Kūrybinio intelek
Jaunasis Arūnas Degutis, Sąjūdžio
baigė: “Jei nebūti) jaunimo, tai manau,
atstovas iš Lietuvos, daug kur JAV kal tualinio jaunimo programa. Darbinė
kad nieko nebūtu išėję. Kada reikėdavo
aktyviai, mikliai veikti, pirmose eilėse
bėjo apie įvykius tėvynėj. Lankosi, vei prasminga akcija. Susitikimai su žymiau
siais Lietuvos žmonėmis. Krikštynos.
buvo jaunieji“...
kia ir daugiau Lietuvos jaunimo.
Vakare folklorinės gegužinės, diskote
Vilniaus berniuku choras “Ąžuoliu
Popiežius savo koplyčioj laikė Vil
kos, laužai.
kas“ Nantes mieste, Prancūzijoj iš 19
niaus konservatorijos chorui šv. Mišias,
Liepos 22 d. šeštadienį, Vilniuje.
chorų gavo pirmą vietą.
per kurias choristai lietuviškai giedojo.
Kraštų atstovų susirinkimas, rezoliu
Baigė su “Ilgiausių metų“ ir Lietuvos
Vokietijos L. Bendr. suvažiavimo
cijų priėmimas, tolesnio bendravimo
himnu. Popiežius prabilo lietuviškai ir
nutarime sakoma, kad: “Išskirtinas dė
perspektyvų numatymas. Vakare gegu
apdalino choristus rožiniais.
mesys teiktinas Lietuvos jaunimui ir jo
žinė stovykloje.
besi kuriančioms organizacijoms“.
Liepos 23 d., sekmadienį — stovyk
Šaltinis, 1989/2
los uždarymas.
Vasario 16 gimnaziją šiemet baigia 3
Po liepos 23 d. — ekskursijos po Lie
mergaitės ir 7 berniukai. Vasario 16 pro
JAUNIMO DIENOS LIETUVOJ
tuvą, turistiniai žygiai su baidarėmis, val
ga gimnazijos mokiniai iš įvairių kraštų
timis, pėsčiomis, etnografinės ekspedici
Bonnoje lankė savo atstovybes, teikda
Lietuvių jaunimo organizacija “Lituajos, laisva programa.
mi žinių apie Lietuvos rūpesčius.
nica“ 1989 m. liepos 14-23 d.d. ruošia
Rengėjai
pasaulio lietuvių jaunimo dienas Lietu
Liet, skautai, viso 30, Jurginių pro
ga praleido 3 dienas garsiojoj tarptauti voje.
nėj Gilvelio stovykloj, netoli Londono.
ŠYPSENA
PROGRAMA

Veiklus skautas Petras Puodžiūnas
Liepos 14 d., penktadienį, Vilniuje.
iš Stoke on Trento ėmė studijuot Brad12 vai. iškilmingas atidarymas, eise
fordo universitete inžineriją, kompiute na su kraštų vėliavomis, mitingas, kon
rius. Jis džiaugiasi, kad universitete
certas, vakaronė.
prof. J. Hilden buria profesorius Balti
Liepos 1 5 d., šeštadienį Vilniuje.
jos klausimams svarstyti.
11 vai. Žalgirio mūšio minėjimas,
16 vai. mini-krepšinio turnyras Dariui
Liet, saleziečiai rūpinasi skelbti pa
laimintuoju Petrą Perkumą, mirusį Ita ir Girėnui atminti.
lijoj 1937 m. sulaukusį tik 19 metų.
Vakaronė Kaune ir minėjimas Dariaus
Jaunimo bičiulis kun. P. Urbaitis tam
gimtinėje.
renka medžiagą.
Liepos 16 d., sekmadienį
Rita Dapkutė 1986-88 m. gilino
mokslus Vilniaus universitete. Dabar
Čikagoj yra Sąjūdžio ryšininkė. Ji buvo

10 vai. Mišios katedroj-ba Jli koj.
16 vai. vakaras skirtas Dariui ir Girė
nui, gėlių dėjimas ant Dariaus ir Girėno

KURIS JŲ GUDRESNIS?
Du biznieriai — Goldblatas ir Silvermanas — atostogauja Rivieroje ir saujom
mėto pinigus. Goidblatas giriasi savo
naujam pažįstamam:

— Gyvenu draudimo pinigais. Už su
degusį namą gavau 50,000 dolerių.
Silvermanas irgi giriasi:

— O aš iš draudimo kompanijos už
potvynio nuneštą narna gavau 100,000
dolerių.

Nustemba Goidblatas:

— Sakyk, kaip tu sukėlei potvynį?

ANGA

Rua Solon, 773
CEP 01127

Fone: 221-6377
São Paulo ~
Capital

Bom Retiro
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mielajam svečiui, kiek giminėms ir tau-~
tiečiams, buvo maloni ir naudinga ši
viešnagė.
Iš Siaurės Amerikos atvykęs darbo
reikalais, lankėsi São Paule p. Švytrius
Goceitas. Aplankė šv. Kazimiero parapi
jos būstinę bei ML redakciją, apsuko
V. Zelinos Lietuvos Respublikos aikštę,
aplankė šv. Juozapo lietuvių bažnyčią,
lankėsi ir Imigrantų parodoj, kur teko
pamatyti ir "Nemuno" šokių grupę,
vykdančią kultūrinę programą.

A. Augustaitis
ĮKURTUVĖS PAS P. J. STELMOKĄ
Industria e Comercio de Peças Frigo
ríficas Stelka Ltda., mūsų mielo tautie
čio Jono Stelmoko įkurtuvių trečiojo
fabriko pastogėje. Didelio pasiryžėlio
skinant gyvenimo dyglius - siekiant sa
vo tikslo, matyti geresnių dienų šypseną
ir laimės žiedą. Per sunkius užsimojimus,
nepaisant gyvenimo audrų, pasiekė 27
metų nuopelnus.

IŠ SÃO PAULO I VILNIŲ
Išskrido j Lietuvę, į Vilniaus universi- Jurciu kony te-Li piene ir Klanse aceviteto vasaros kursus, trys São Paulo /zPa- ciute. Ten jie pagilins lietuvių kalbą ir
idngos" skautai: Markus Lipas, Elizabeth tufés progos aplankyti gimines.
STAIGI MIRTIS
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Grįžęs birželio mėn. 12 d. jau rado
pastatytą savo ištikimųjų, didelį ir modernišką fabriką Tatuapė rajone. Taigi
jau iš eilės trečiasis, kuris laukia iš V.
Vokietijos nupirktų įvairių mašinų.

Birželio 18 staiga mirė širdies prie
puoliu "Palangos" skautė, Lidija Didžiulytė Nestorenko Trevisan, 27 metų.
Pasinaudodamas Šv. Jono šventėmis
Liūdesy paliko tėvus, brolius, vyrą ir
dvi mažas dukreles, vieną 4 metukų, ki ir savo vardo sukaktuvėmis iškėlė links
mas įkurtuves fabriko. Su kviesdamas
tą tik 6 mėnesių.
São Paulo "Palangos" skautų vietinin- gimines, darbininkų šeimas ir kilnius in
dustrijos atstovus. Vaišino skaniu ir tur
kija liūdi kartu.
tingai suruoštu "šiurasku", bei įvairiais
SKAUTAI STOVYKLOJE
gėrimais.
Šį liepos mėnesį, nuo 16 iki 22 die
Lydint muzikai, visi gėrėjosi ir džiau
nos, "Palangos" skautai turės savo sto
gėsi tokiu modernišku pastatu, sveikin
vyklą Lituanikoje. Tai taip pat proga
dami jauną ir pepailstantį ekonomistą
ne tik vieni kitus arčiau pažinti, bet ir
industraialą "Joãozinho".
daugiau pasilavinti lietuvių kalboj, liau
Apie 18 vai. atsisveikinant svečiams,
dies mene, lietuviškoj dainoj, papročiuo
aidėjo lietuviškų dainų melodijos, ku
se, žaidimuose...
rios užgrūdino įkūrimo viešpatavimą ir
linksmybę.
ATVYKSTA... IŠVYKSTA...
Tad mielas p. J. Stelmoke, kad Tavo
Praėjusį šeštadienį išskrido, iš São
jėgos ir sveikata šviestų ilgiausius me
Paulo per Buenos Aires grįždamas j Lie tus. Kiekvieną rytmetį pranašaujant
tuvą, mėnesį praleidęs pas gimines, São
vis šviesesnius pavasarius, nevystančių
Paule, kun. Jonas Ivanauskas, Kauno
žiedų vainike ir motinos — Lietuvos
kunigų seminarijos profesorius. Tiek
paukščių ulbėjime, kuriuos neseniai grį
žęs iš ten, jau seniai nešioji savo širdyje.

s Geriausia dovana
R

Šių metų gegužės mėn., išvažinėjo su
žmonele beveik Europos kontinentą.
Nepamiršdamas tėvų neišsekančios gin
tarinės Baltijos jūros tėviškę — Lietuvą.
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Šią brangią dovąną jie prisimins 50 kartų - visus metus

g
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Vištų būrys šmaižiojo kieme, kai stai
ga per tvorą jų tarpan įkrito futbolo
sviedinys. Tuo artyn atkrypavo gaidys,
apžiūrimojo sviedinį ir prabilo:
— Aš jumis nesiskundžiu, merginos,
bet vis dėlto pačios matote, kokius didė
lius darbus atlieka ten kaimynystėje.
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Šio ML numerio

KUN. PRANO GAVĖNO
KUNIGYSTĖS 40-METIS

Tyliai, pamaldžiai praėjo praeitą pir
madienį (1989.VI 1.3) mūsų mielojo kle
bono, kun. Prano Gavėno, kunigystės
40-metis.
Iš ryto, dalyvaujant negausiem para
pijiečių atstovams, buvo (kartu su kun.
Petru Urbaičiu) koncelebruotos "Padė
kos Mišios".
Kun. Gavėnas jaučiasi laimingas su
laukęs 40 metų kunigystės, nes, kaip ži
nome, jo sveikatos stovis niekuomet
nebuvo daug žadantis.
v
Klebonas kviečia ir "ML" skaityto
jus prisiminti tą ypatingą sukaktį ir Vi
sagaliui už visas suteiktas kunigystės
malones dėkoti, su viltimi, kad Jis jam
dar leis kiek ilgiau pasidarbuoti Dievo
garbei, Tėvynės labui, čia mūsų tarpe.
Gal kiek vėliau išeis plačiau organi
zuotai švęsti "METINĘ KUNIGO DIE
NĄ", ir, atsidėkojant Dievui už turimus
kunigus, nuoširdžiai prašyti Pjūties Vieš
patį siųsti daugiau Darbininkų j savo
Pjūtį, o taip pat palaikyti čia esančius
kunigus ir visus tautiečius, sveikus ir sa
vo malonėje.
KPU.

LIETUVIŲ KALBA UNIVERSITETE ,

Mogi das Cruzes universiteto literatū
ros kurso profesorių ir studentų reda
guojamas semestrinis biuletenis "Bole
tim do Curso de Letras" (Nr. 6) skiria
ištisą puslapį lietuvių kalbai: "O Idioma
lituano na universidade de Mogi das
Cruzes". Primena, kad tokiu užvardinimu išėjo ML-voj žinia (1988.11.3), kur
minėto un-to literatūros departamento
direktorius, prof. Euclides Carneiro da
Silva, gyvai susidomėjęs lietuvių kalba.
Ir persispaudinęs un-to biuleteny kun.
Pr. Gavėno straipsnį VALOR E IMPOR
TÂNCIA DA LINGUA LITUANA, iš
ML em português.

GARBĖS

prisimindami savo Senelės ”
A G N I E Š KOS AŠ K I N I E N É S
iAnelės BaužienėsLmotinojJ
30-tąsias metines mirties (3. VI 1.1959).

Nors iš lėto, lietuvių kalba įeina į šį
brazilų universitetą.

PARDUODAM E
automobiliams

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

no tautinių šokių ansamblis, turėdamas
išpildyti prezentacijas irgi laike dviejų
šeštadienių.

LIEPOS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.

Aldonos Valavičienės ypatingomis
pastangomis paruoštas Lietuvos standas
šiais metais tikrai ir gerai parodo kas iš
tikrųjų yra mums svarbu ir būtina pa
skleisti tarp kitų — tai žinias ir duome
nis apie Lietuvos situaciją ir jos kovą
dėl galutinio išsilaisvinimo.

06 - Wilma Julia Žvingila
09 - Helena Mazurkevičius Baužys
09 - Lúcia Banys
11 - Teresinha Buono
12 - Renato Mendo
15 - Rimantas Jonas Valavičius
1 5 - Vytautas José Bendžius
16 - Aida Del'Oglio Siaulys
1 8 - José Rimša Filho
18 - Alfredo Durazzo
20 - Juozas Vasiliauskas
20 - Ona Puodžiūnas Popic
24 - Helena Jakatanvisky
25 - Jonas Jakatanvisky
26 - Ona Žibąs
26 - Kazys Bacevičius
26 - Nelson Ambrozevičius
29 - Kazys Baužys
30 - Eudokia Polišaitis

Mūsų liaudies menas, juostos, droži
nėliai, tautiniai šokiai yra įdomus paį
vairinimas ir pritraukia kitataučių smal
sumą, bet už to turime parodyti būtinai
kas yra šiandien mūsų gyvybinis klausi
mas — tautos išsilaikymas ir jos tęstinu
mas, kas tiktai bus galima su laisve Lie
tuvai ir pilna nepriklausomybe.

Manau, kad paroda šią užduotį gerai
išpildė ir parodė pavyzdį kaip galima vi
sokeriopai skleisti ir platinti žinias apie
Lietuvos būklę.

Trys Pabaltijo kraštų vėliavos prie
šais stando (Latvių standas yra greta)
Sąjungos-Alianęa
buvo graži idėja; ir gal sekantį kartą rei
Valdyba
kėtų bandyti rengti parodą bendrai vi
IMIGRANTŲ PARODA IR LIETUVA sų trijų Pabaltijo kraštų, nes šiandien
ką turime pasakyti yra vienoda visoms
Lietuva vėl dalyvauja tradicinėje Imi
trims tautoms ir gal padidinant skaičių
grantų Parodoje Ibirapuera parke, ku
balsas gausis didesnio svorio.
rios atidarymas įvyko praeitą 22 d. su
Ačiū Aldonai Valavičienei ir kitiems,
ypatingu pagerbimu nelaisvai Lietuvai
prisidėjusiems, už surengimą - tikslas
p. Aldonos Valavičienės asmenyje, kai
buvo pilnai pasiektas.
ji turėjo garbę atidaryti parodą, tarda
ma tam pritaikytą žodį.

Atidaryme pasirodė taip pat Nemu-

Dabar minėtas biuletenis, pasinaudo
damas p. Veros Musteikytės talka, per
duoda tą žinią lietuviškai (Original litua
no) ir, šone, portugališkai (Tradução
portuguesa). Patiekia taip pat ir Lietu
vos Himną su, pašonėj, jo vertimu (Hi
no Nacional Lituano).
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