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Dviejų milijonų sujungtų rankų gran
dinė per Baltijos kraštus, protestuojant
prieš sovietinę okupaciją, atkreipė dė
mesį viso pasaulio. Šiaip Vakarų spauda
iigi šiol gana santūri baltiečių atžvilgių,
šį kartę plačiai rašė ir komentavo jvykj.
Tai, žinoma, turėjo paveikti Kremliaus
nervus.

Maskvos reakcija
Rugpjūčio 25 d. Sov. Sąjungos komu
nistų partijos centro komitetas per
spaudą ir televiziją paskelbė specialų
pareiškimą. Jame užpuolami "ekstre
mistai”, kurie naudodami "moralinį te
rorą" ir klaidindami Baltijos kraštų gy
ventojus, stumia Baltijos respublikas j
pražūtį. Grąsinama panaudoti karinę
jėgą.

Baltiečiai neišsigando
Tačiau pikti Maskvos maurojimai ne
išgąsdino baltiečių, pasiryžusių ir toliau
siekti savo kraštams laisvės bei nepri
klausomybės.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Vil
niaus taryba, kaip praneša Lietuvių in
formacijos centras, paskelbė pareiški
mą, kuriame sakoma:

Kiekvienos tautos apsisprendimą pa
laikė ir Leninas. Tai yra tarptautinės
teisės principas. Apkaitinti tautą, kad
ji paveikta "ekstremistų", yra tolygu
laikyti Lietuvos gyventojus nesugeban
čiais savarankiškai mąstyti, analizuoti
ir spręsti. Sov. Sąjungos komunistų par
tijos centro komitetui nederėtų įžeidi
nėti Lietuvos gyventojų. Lietuvos aukš
čiausioji taryba yra kompetetinga pasa
kyti istorinę tiesą dėl Lietuvos TSR oku
pacijos 1940 m. ir jos prievarta įjungi- ?
mo į TSRS. Mat Maskvai labai nepatiko,
kad sovietinė Lietuvos aukščiausiosios
tarybos speciali komisija nusprendė,
jog Lietuvos aneksavimas buvo nelega
lus aktas.
Partijos centro komitetas galėtų nau
doti patikimus informacijos šaltinius.
Tada nereikėtų taikią demonstraciją va
dinti nacionalistine isterija.

Sąjūdžio siekis — duoti lygias teises
visiems Lietuvos gyventojams. Centro
komitetas turėtų žinoti, kad kiekviena
nepriklausoma valstybė palaiko ekono
minius, kultūrinius ir kitus ryšius su ki
tomis, ypač su kaimyninėmis, valstybė
mis. Tad Centro komiteto tvirtinimas,
kad, atsiskyrusi Lietuva nutrauks visus t
ryšius su TSRS, yra nepagrįstas. Maskva

“Baltijos kelias”, sujungtų rankų grandinė per Baltijos valstybes. Nuotraukoje demonstracijos
vaizdas Lietuvoje. Iš lėktuvo barstomos gėlės
Nuotr. V. Malinausko

yra nepatenkinta Lietuvos TSR vado
vais, kad pastarieji laikosi principo "liau
dies pianai — partijos pianai" ir nenori
laikytis kito principo "stipraus centro
planai — respublikų planai". Bet respu
blikos vadovų pasirinktas principas yra
teisingas, nes valdančioji partija turi
vykdyti liaudies valią. Visos problemos
turi būti sprendžiamos ne grasinimu,
bet dialogu. Toks dialogas bus įmano
mas tada, kai "stipraus centro" atstovai
Lietuvos atstovus pripažins lygiaverčiais
atstovais.
Lietuvos nepriklausomybės sąjunga
išreiškė protestą prieš Maskvos nepagrįs
tą pareiškimą, kuris esąs iššūkis lietuvių,
latvių ir estų tautų taikiems siekiams.
Grasinimas jėga užgniaužti baltiečių aspiracjjas yra grėsmė šių tautų egzistenci
jai. Be reikalo Maskva priskiria tautinių
siekių nuopelnus kažkokiems kiršinto
jams. Baltiečių sąjūdžiai yra įgavę masi
nį pobūdį. Žmonės nėra niekieno kurs
tomi, o savo iniciatyva masiškai buriasi
į įvairias organ izacjjas. Niekam nepavyks,
sakoma pareiškime, užgniaužti Baltijos
tautų veržimosi į tautinę nepriklauso
mybę, kurią turi daugelis pasaulio tautų.
TSRS bei Latvijos aukščiausiosios ta
rybos deputatai pasiuntė telegramą to
kio turinio:

Jie su pasipiktinimu sutikę 1989 m. «
rugpjūčio 25 d. TSRS CK kreipimąsi
"dėl padėties Baltijos respublikose". Ka

tegoriškai protestuoja prieš tendencingą
politinės situacijos įvertinimą, ku^s klaidina Tarybos Sąjungos gyventojus, pa
šaulio visuomenę ir trukdo respublikų
pertvarkai. Rinkėjų vardu su visa atsa-’
komybe deputatai pareiškia, kad Latvi
joje nėra politinės krizės, jėgų susirėmi
mo, bet plinta liaudies palaikomas de
mokratizacijos ir viešumo procesas. Jie
įsitikinę, kad Latvijos liaudis tęs pradė
tą kursą — visuomenės atgimimą.

Panašias telegramas, kaip rašo spau
dą, yra pasiuntę Lietuvos ir Estijos de
putatai.
ELTOS pranešimu, Sąjūdžiui vado
vaujantys asmenys rugpjūčio 28 d.
TSRS liaudies deputatų antrajam suva
žiavimui ir TSRS prezidiumo pirminin
kui Gorbačiovui pasiuntė tokio turinio
telegramą: "TSKP CK vardu paskelbta
me pareiškime dėl padėties tarybinio
Pabaltijp respublikose yra daug netiesos.
Tai rodo, kad TSKP CK aparatas nau
dojasi arba nekompetetingais, ar blogos
valios informatoriais. Ir viena ir kita,
kol TSKP CK aparato galia tebėra pana
ši į grupės žmonių diktatūrą, sudaro pa
vojų Tarybų Sąjungos tautoms. Atkreip
dami į tai būsimo TSRS liaudies deputa
tų antrojo suvažiavimo dėmesį, kartu
protestuojame prieš pareiškimo toną,
įžeidžiamus epitetus, tautų nesantaikos
kurstymą. Ypač pavojinga yra to pareiš
kimo antikonstitucinė nuostata, nukreip
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Mes visi turime ir toliau bendrai viso
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Teigiamai priimame Sovietų deputa
tų komisijos pripažinimą, kad HitlerioStalino paktas tikrai buvo nacistinės Vo
kietijos ir komunistinės Stalino vado
vaujamos Sovietų Sąjungos pasirašytas.
Griežtai atmetame Sovietų Sąjungos
komunistų partijos centro komiteto
grasinimą okupuotos Lietuvos vyriausy
laidoje rašo taip pat, kad Gorbačiovas
bei, laisvės siekiantiems judėjimams, po
įspėjęs komunistų partijos lyderį Lietu
litinėms grupėms, okupuoto krašto pi
voje, kad šioje respublikoje nueita per
toli, siekiant nepriklausomybės. Romual liečiams, kad jie nustotų reikalavę Lie
tuvai nepriklausomybės ir atsiskyrimo
das Ozolas, Sąjūdžio seimo tarybos na
nuo Sovietų Sąjungos, ką leidžia pati
rys, su kitais Sąjūdžio nariais susitiko
Sovietų konstitucija. Atmetame tvirti
su partijos I sekretoriumi Aigirdu Bra
zausku. Sis painformavęs, kad jam skam nimus, kad dabartinė padėtis okupuo
toje Lietuvoje nėra Hitlerio-Stalino pa
binęs Gorbačiovas ir yra susirūpinęs,
sekmė. Tai yra pakartojimas per dauge
kas vyksta Lietuvoje. Iki šiol kas vykę,
lį metų stalinistines diktatūros skelbto
buvę galima remti, bet dabar nueita per
melo, kurį atmetė Vakarų demokrati
toli.
nes vyriausybės, Europos parlamentas,
Laikraštis pažymi, kad Sov. Sąjungos
Helsinkio baigiamasis aktas ir 7 milijo
komunistų partijos centro komitetas pa
nai Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiui.
daręs įgeliantį pareiškimą, pažymėdamas,
Šis pareiškimas bus pasiųstas Euro
kad separatiškai veda Baltijos respublikas
pos Parlamentui, Jungtinių Amerikos
į prarają. J. A.
valstybių ir Prancūzijos prezidentams,
"Tėviškės Žiburiai"
Anglijos ministerei pirmininkei, Kana
dos ministeriui pirmininkui, Vakarų
VLIKO PAREIŠKIMAS
Vokietijos kancleriui ir Jungtinių Tau
Visų lietuvių aukščiausias ir pagrinda tų generaliniam sekretoriui.
ms tiksiąs yra Lietuvos valstybinės ne
Dr. Kazys Bobelis
priklausomybės atstatymas. Gotlando
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
komunikatas, pasirašytas 1989 m. rug
teto pirmininkas
pjūčio 6 d. visų pagrindinių lietuviškų
veiksnių, siekiančių Lietuvai laisvės, tai
1989 m. rugpjūčio 30 d.
ELTA
tiksliai nurodo.
-------------

ta prieš respublikų ir tautų apsisprendi
mo teisę".

Pasirašė TSRS liaudies deputatai Bu
racas, Landsbergis, Marcinkevičius, Ozo
las, Prunskienė ir kiti.

Bando laviruoti
"The New York Times" rugpjūčio
28 d. laidoje rašo, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos komunistų partijų vadovai
paskelbė pareiškimus, kuriuose išryškė
ja linija tarp Kremliaus reikalavimų
tramdyti tautinius judėjimus ir žmonių,
reikalaujančių radikalaus pakeitimo.
Pareiškimai buvo paruošti specialiai su
šauktose respublikų partijos centro ko
miteto posėdžiuose.

Algirdas Brazauskas, sovietinės Lietu
vos komunistų partijos I sekretorius, po
sėdyje pareiškęs, kud rugpjūčio 27, sek
madienį, skambinęs Gorbačiovas ir pasa
kęs, jog Lietuva buvo ir turi pasilikti
Sov. Sąjungos sudėtyje. Partijų posė
džiuose buvo pripažinta, kad yra kovin
gų elementų, bet jiems neskiriamas di
desnis dėmesys bei svoris. Ir toliau bus
siekiama didesnės laisvės.

Maskva ypatingai atkreipusi dėmesį
I Lietuvą, nes komunistų partija Lietu
voje nori atsiskirti nuo centrinės partijos
Maskvoje. O Aukščiausiosios tarybos
speciali komisija neigia teisinį Baltijos
valstybių įjungimą j Sov. Sąjungą. Parti
ja, Sakoma pareiškime, kovojanti už res
publikos visų tautybių sugyvenimą, ta
čiau remia šūkį: "Lietuva be suverenu
mo yra Lietuva be ateities". Estijos,
Latvijos liaudies frontų ir Lietuvos Są
jūdžio būstines užplūdo telegramos, ra
ginančios nenusileisti Maskvai. Tų kraš
tų žmpnės, kaip pastebi dienraštis pasi
ryžę siekti nepriklausomybės, nebijo
net sovietinių karinių jėgų įsikišimo.
įgeliantis pareiškimas
"The Toronto Star" rugpjūčio 29 d.

CIRURGIÕES DENTISTAS

»M^***^«-1^W*^*’^***’

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas atidžiai seka įvykius okupuoto
je Lietuvoje ir deda visas pc.stangus,kad
Vakarų valstybių vyriausybės, nepripa
žįstančios Lietuvos okupacijos ir jos ne
teisėto įjungimo į Sovietų Sąjungą, bū
tų tiksliai informuojamos apie okupuo
tos Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuvių
pastangas Lietuvos nepriklausomybės
kovoje.

Amerikos lietuvis arkivyskupas Pau
lius Marcinkus ir jo du padėjėjai atsista
tydino iš Vatikano Banko (Religinių
Darbų Instituto) valdytojo pareigų. Jų
valdymo metu Italijos bankas "Banco
Ambrosiano" bankrotavo, o jo vadas
Roberto Calvi Londone nusižudė.

Arkivyskupas Marcinkus paliko Vati
Mūsų visų bendros pastangos pasmerk kano valstybės valdytoju ir spėjama,
ti gėdingą Hitlerio-Stalino paktą su vi
kad jis bus pasiūlytas kandidatu j kardi
sais slaptais protokolais jau atneša tei
nolas sekančios popiežiaus konsistorijos
giamų rezultatų. Dauguma Vakarų vals metu.
4
tybių jau yra pasmerkusios Hitlerio-Sta- ’
lino paktą, ir net Vakarų Vokietija lai
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
ko jį negaliojančiu.
dos, bėga nuo savo tautos

FÁBRICA

DE

GUARDA -

CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos, pára homens, senhoras e enanças.

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Mmi-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

ATSISTATYDINO ARKIVYSK.
MARCINKUS

Rua Coelho BarradasJ04

V. Prudente

Fone: 2744)677

Res.: 2744886

NR. 39 (2124) 1989.IX.28

MUSŲ LIETU'

naują religinę katalikų bendruomenę ir
sudaryti sąlygas pasistatyti bažnyčią.
Tik 1988 m. lapkričio 10 d. raštu nr.
Nugalėjus daugybę kliūčių, įsteigta nau 480 Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
ja parapija — Rengiasi statyti naują
P. Anilionis kurijai pranešė: "Vilniaus
šventovę.
miesto LDT vykdomasis komitetas su
(Tęsinys is" praeito numerio)
tinkamai su religinių susivienijimų nuo
statų 5 punktu priėmė teigiamą sprendi
Pakartotino kreipimosi kopija buvo
mą dėl katalikų religinės bendruomenės
pasiųsta taip pat ir Vilniaus arkivysku
užregistravimo Vilniaus miesto Šeškinės,
pijos kurijai, kuri rugpjūčio 22 d. raštu
Viršuliškių, Justiniškių ir Pašilaičių mik
kreipėsi j vykdomąjį miesto komitetą
rorajonų zonoje". O tai reiškė, kad reikąir Religijų reikalų tarybos įgaliotinį P.
Anilionį su prašymu įteisinti teisėtus ti lai pajudėjo tik žemiausioje instancijoje.
Dar reikalingas LTSR Ministerių tarybos
kinčiųjų reikalavimus. "Persitvarkymo
patvirtinimas ir kreipimasis į sąjunginę
ir viešumo laikais šis klausimas negali
būti sprendžiamas formaliu atsirašinėji religijų reikalų tarybą Maskvoje.
Remdamasis įgaliotinio pranešimu,
mu. Pakartotini tikinčiųjų prašymai
J. E. vysk. J. Steponavičius raštu nr.
’ įpareigoja Vilniaus arkivyskupijos kuri
279 įsteigė Palaimintojo Jurgio Matulai
ją dėti visas pastangas bendromis jėgo
mis siekti tikinčiųjų reikalavimų įgyven čio parapiją ir nubrėžė parapijos ribas.
dinimo" — rašoma kurijos pareiškime.
1988 m. lapkričio 23 d. Religijų rei
kalų taryboje Maskvoje įvyko posėdis,
Vėl tyla. Nesulaukdami jokio atsaky
kuriame buvo svarstomas LTSR Minis
mo, tikintieji rugsėjo 8 d. raštu kreipėsi
terių tarybos pareiškimas dėl religinės
j J. E. kardinolą V. Sladkevičių, trum
katalikų bendruomenės įregistravimo ir
pai išdėstydami prašymo esmę ir prašy
leidimo statyti naują bažnyčią. Nutarta:
dami paremti jų prašymą civilinės val

KELIAS Į NAUJĄ ŠVENTOVĘ
VILNIUJE

džios įstaigose. Kardinolas rugsėjo 16 d.
raštu nr. 683 LTSR Ministerių tarybai '
rašė: "Apgailestauju, kad šiuo reiklu
jų (tikinčiųjų) kreipimasis į Jus buvo at
mestas. Pilnai pritariu ir laikau teisingu
jų pageidavimą turėti šiame rajone savo
bažnyčią".

1988 m. spalio 4 d. tikintieji kreipėsi
j LTSR Ministerių tarybą. Pareiškimą
pasirašė 1487 tikintieji. Jo esmė: nau
juose Vilniaus miesto rajonuose reikalin
ga nauja katalikų religinė bendruomenė
ir nauja bažnyčia. Ir šį tikinčiųjų prašy
mą pilnai parėmė Vilniaus arkivyskupi
jos kurija atitinkamais raštais LTSR Mi
nisterių tarybai ir Religijų reikalų tary
bos įgaliotiniui P. Anilioniui. "Kurija
visiškai tam pritaria ir tikisi, kad šis
klausimas bus sprendžiamas neatidėlio
jant, nes naujųjų miesto rajonų tikintie
siems nauja bažnyčia tikrai yra reikalin
ga". Tokia buvo Marijos pozicija.
Pagaliau tikintiesiems buvo pranešta,
jog jie privalo tuo klausimu kreiptis pa
gal administracinį priklausomumą j Vil
niaus m. Lenino rajono vykdomąjį ko
mitetą su pareiškimu leisti įregistruoti

1. Užregistruoti religinę katalikų ben
druomenę Vilniuje.
2. Leisti šiai bendruomenei statyti
maldos namus naujame Vilniaus miesto
rajone.

Tačiau tik 1989 m. sausio 26 d. Reli
gijų reikalų tarybos naujasis įgaliotinis
K. Valančius išdavė pažymą, jog tokia
bendruomenė Vilniuje užregistruota.
įveiktos didžiulės kliūtys. Pirmieji
žingsniai žengti. Daugiau nei dvigubai
išaugusi sostinė pirmą kartą pokario is
torijoje turi naują parapiją didžiuliuose
naujuose miesto mikrorajonuose: Šeški
nėje, Viršuliškėse, Justiniškėse ir Pašilai
čiuose.
(bus daugiau/
INFORMACIJA APIE LIETUVĄ

ar Vakarų Vokietijoje jaučiamas tikras
informacijos badas. Redaguodamas vo
kiečių kalba ELTĄ, gaunu daug lajškų,
prašančių atsiųsti informacinių vokiškų
leidinių apie Lietuvą, ypač dabar, kai
mūsų tėvynėje vyksta didelės persitvar
kymo reformos. Esu priverstas siuntinė
ti angliškus leidinius (juos gaunu iš
KLB krašto valdybos arba Kanados Lie
tuvių žmogaus teisėms ginti komiteto)
ne tik privatiems asmenims, parlamen
to nariams, bet taip pat viešosioms bib
liotekoms, spaudos bendradarbiams, ra
dijo ir televizijos komentatoriams. Ta
čiau tai yra tik lašas ant karšto akmens,
kadangi gaunamų iš Kanados leidinių
neužtenką, pareikalavimas yra labai di
delis.

Tad ir kreipiuosi į Kanados ir JAV
lietuvius padėti man šią didelę informa
cijos spragą užpildyti. Būsiu dėkingas
už kiekvieną gautą leidinį, kurį persiu
siu minėtiems pareigūnams ir įstaigoms.
Ypač laukčiau dr. A. Geručio puikios
studijos apie Lietuvą "Lithuania 700
Years". Studijuojantis Europos jauni
mas gerai moka anglų kalbą, tad jam
nesudaro didelių sunkumų šį leidinį per
skaityti.

Į vokiečių kalbą yra išversta J. Dau- '
manto knyga "Partizanai už geležinės
uždangos" ("Die fuer die Freiheit kaempfen und sterben"/. Trims leidykloms
pasiunčiau leidinį, gaudamas jį atgal su ’
mandagiais "atsiprašymais" — negal.m?
neturime laiko, esame apkrauti kitais
darbais ir kt.
Esu tikras, kad panašių atsakymų su
silaukčiau ir iš kitų vokiškų leidyklų.
Mat Vakarų Vokietija, sėdėdama ant
Maskvos ir Vašingtono kėdžių, bijo už
gauti Kremlių "kažkokių" laisvės kovo
tojų prisiminimais.

Mūsų užsienio reikalų miniąterio J.
JAV ir Kanados lietuviai gali didžiuo Urbšio atsiminimai taip pat netrukus
tis plačia informacine literatūra angių
bus išversti į vokiečių kalbą ir atiduoti
kalba — leidiniais, studijomis, žiniaraš-*
germanisto patikrinimui. Šių abiejų kny
čiais apie mūsų pavergtą tėvynę, įteik
gų išleidimas (750 egz tiražu) kainuotų
dami ją vyriausybių pareigūnams, univer apie $12-14.000/. Jau kalbėjau su spaus
sitetų ar viešosiomis bibliotekomis,
tuvės savininku. Jis sutinka iki š.m. pa
spaudai ir pan.
baigos knygas atspausdinti.
Deja, Europos vokiškai kalbančiuo
Būtų malonu, kad šiems leidiniams
se kraštuose — Šveicarijoje, Austrijoje
atsirastų mecenatai, ir tuo būdu pratur
tinta informacija apie Lietuvą vokiškai
kalbančiuose kraštuose.
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ELECTRONICS

Electron Tubes for Industry
Fone: (021)710-1900

Iš anksto mano vilnietiškas ačiū.

K. Baronas
Adresas: Franconvillestr. 16,
6806 Viernheim, W. Germany.
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"IMPERATORIUS" ALGIRDAS

Išliką dokumentai apie Algirdą nėra
gausūs, o vis dėlto jis iškyla mums kaip
nuostabi asmenybė. Atsargus, toli numatąs politikas, miklus diplomataa,
kurs puikiai orientuojasi Rytų Euro
pos reikaluose ir nėra svetimas vakarų
politikai. Kaip ir visų Gediminaičių,
jo būdas buvo pilnas kontrastų. Švel
nus saviesiems, betgi kietas priešams;
drąsus kare, kupinas savigarbos, griež
tas blaivininkas; plačiai veikęs slavų že
mėse, mokėjęs rytų kalbas, o širdy aiš
kiai branginęs lietuvių senovę, lietuvių
kalbą. Ilgus metus tarp slavų pabuvęs
nepasidavė svetimoms įtakoms. Iš an
trosios žmonos, Tvėrės kunigaikšty
tės Julijonos, susilaukė vaikus: Skirgai
lą, Jogailą, Kaributą, Lengvenį, Kirgaila, Vygonda ir Švitrigaila. Pirmosios
žmonos, Vitebskio kunigaikštytės Ma
rijos, sūnų vardai težinomi krikščioniš
ki -- Andrius, Dimitras, Konstantinas
Vladimiras ir Teodoras. Algirdas savo
senuolių tikėjimo kietai laikėsi ir jo
neišsižadėjo iki pat mirties,
Algirdas buvo trečias iš eilės septy
nių Gediminaičių sūnų tarpe. Gedimi
nui netikėtai žuvus kautynėse 1341/2
metų žiemą, likęs Vilniuje brolis Jau
nutis stvėrėsi valdžios. Betgi, kaip ne
gabus, užėjus dideliam pavojui Lietu
vai, Algirdo ir Kęstučio buvo nuo Ge
dimino sosto pašalintas. 1365 m. rude
nį tuodu broliai susitarė drauge valdy
ti Lietuvą.
Kęstutis su Algirdu gražiuoju pasi
dalijo Lietuvą — Algirdas gavo sosti
nę Vilnių su visa rytų pietų Lietuva,
o Kęstutis, įsikūręs senoje sostinėje,
Trakuose - visą šiaurės ir vakarų dalį.
Abudu broliai darniai valdė kraštą
nuo 1345 iki 1377 m.
Algirdas buvo įsipareigojęs rūpintis
Lietuvos rytų reikalais, bet dažnai tal
kininkavo Kęstučiui jo žygiuose Vaka
ruose, kaip ir Kęstutis Algirdas — Ry
tuose. Algirdas ne tik buvo žinomas
ir nepaprastai garbinamas gudų, ukrai
niečių, rusų ir totorių, bet ir didelėj
pagarboj laikomas lenkas, kryžiuočių
bei kitų vakariečių.

Iš visus Algirdo veiklos yra aišku,
kaip jam rūpėjo lietuvių ir Lietuvos

E U Ž M I R S K
KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - TIK UŽDARBIS,
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
AUKOK IR TAPK FONDO NARIU
AUKAS SIUSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - “COMUNIDADE LITUANO
BRASILEIRA" VARDU.
RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124 - “BLF“

mo techniką. Algirdas pasisavino iš to
torių rytietišką atsargumu, gal paslap
tingumą ir net klastingumą.
Algirdas mirė 1377 m. gegužės mėn
pabaigoje. Buvo iškilmingai sudegintas
ant laužo pagal senus lietuvių pupro
čius kartu su 18 žirgų, su brangiais per
lais siuvinėtais bei auksu ataustais dra
bužiais, su savo aukso - sidabro diržu
ir kt. dalykais. Palaidotas savo dvare
prie Vilniaus, Maišiogaioje.

Algirdo mirtis, be abejonės, buvo
viena iš priežasčių, dėi kurių Maskvai
pavyko iškilti. Jis nespėjo jvykdvti sa
vo milžiniškų pianų Rytuose. %
Vyturys

|M

JUOKAI
MARK TWAIN AP,E
POLIGAMIJA

GEDIMINO 5UW
rei kalai. Verždamasis į Rytus, jis sie
kė slavų gyvenamus plotus pavesti lie
tuvių ekspansijai, gudus, ukrainiečius
bei rusus valdyti skirdavo tik lietuvius.
Algirdas išplėtė Lietuvos sienas nuo
Tvėrės ir Maskvos giliai į Ukrainos pietų stepes, visai realiai projektavo ikurti Lietuvos imperiją, j kurią turėjo jeiti visų lietuvių, aisčių giminių, gyvena
mos žemes (lietuvių, žemaičių, latvių
ir prūsų) ir visos gudų, u <rainiečių bei
rusų teritorijos. Visą tą milžinišką plo- ■
tą jo sumanymu turėjo valdyti tik lie
tuviai. Tai jis aiškiai išdėstė savo rašte,
kuriuo davė atsakymą Vokietijos impe
ratoriui j jo pasiūlymą pakrikštyti Lie
tuvą.
Algirdui, nuvedus lietuvius iki Duno
įtakų, teko nemažai bendrauti ir su
Aukso Ordos totoriais, kurių sostinė
ties Volgos žiotimis plačiai garsėjo. To
toriai įliejo į Rytų Europą daug Azijos
papročių ir savotiškų lygumų kariavi

Kartą Kark Twain svarstė poligamijos
klausimą su savo pažįstamu mormonu
Ginčas įkaito ir gaiop mormonai, grie
besi Biblijos savo tvirtinimui paremi'
- Ar galite man pasakyti b^nt vienq
Šventraščio vietą, kur poligamija drau
džiama?
- Žinoma, kad galiu, - aiškina Twain
-"Joks žmogus negali tarnauti dviem
vadovam".
___ ___T v-

NAUJA JUOSTELE

2.ANTANAS ŠABAN1AUSKAS garsiausias Lie| įtuvos pramoginės muzikos artistas naujai įgro. J t0J j°
uetuVA’^

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS -FBI OS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rúa SOLQN 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333
•-

. •

r
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NOITE LITUANA
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Savaitei beįaM~
AH. 0, Petraitis

Modernus gyvenimas užima beveik visą lai
ką. Atsimenu vaikystę, kai atlikdavo daug lais
vo laiko. Būdavo laiko netik žaisti, bet ypač
vakarais tėvai sekdavo pasakas, kaimynai pasa
kodavo visokius atsitikimus, lošdavo kortomis,
rankų darbams likdavo irgi laiko; visokiems
mezgimams, siuvinėjimams, darbeliams.
Dabar, kai namie televizija — laisvalaikis
gerokai sumažėjo. Visi valandomis sėdi prie
žydraus ekrano. Niekam nėra laisvo laiko,
kaipgi čia prarasi kokios novelės dienos dalį,
reikia viską sužinoti. O dar žinios, kartais net
filmų geresnių pasitaiko. Tiesa, visos geresnės
f ii mos duodamos po vidurnakčio. Atrodo,
kad televizijų stočių valdžia mano, kad visi ne
dirba ir gali sėdėti iki pirmos-antros ryto...

KUN. PRANAS GAVĖNAS, kuris šiemet švenčia 40 metim kunigystės ir 50 metų vienuoliško
gyvenimo jubiliejus, per "Noite Lituana" yra apdovanojamas žyminiu—stovyla už nuopelnus
Lietuvos garsinime brazilų spaudoje ir kultūriniuose sluoksniuose. Žymini įteikia dr. Antanas
Šiaulys ir rašytojas Henrikas A. Lošinskas
Nuotr. P. Rukšio

Jau trečią kartą Dr. Antano Šiaulio
šeimos iniciatyva š.m. rugsėjo m. 16 I
suruoštu su B.L.B.-nes ir kt. organizaci
jų pageiba smcgi vakaronė "Aliança"
Sąjungos rūmuose, rua Lituania, 67, Mo
koje, tarpusavio suartėjimui ir sukėlimui
pajamų Br. Lietuvių Fondo iždui.

Vis9 programą paruoštą bendromis
jėgomis pravedė B.L.B. pirmininkas
Gražvydas Bučelis. "Nemuno" ansamb
lis, vad. Silvia Bendoraityté Machado,
pašoko 3 šokius ir susilaukė publikos
susižavėjimo ne tiek šokiais, kiek šokėjais
tipiškuose tautiniuose rūbuose. Skaučių
"kvintetas", vad. Eugenija Bacevičienė,
padainavo 5 dainas palydint gitara Klarisei Bacevičiūtei ir "piccoio" viena iš
dailiųjų dainininkių. Skautai dabar turi
progos užmegzti ryšius su savo ideologi
jos broliais Lietuvoje ir reikėtų pasitobulinti kalboje, kad jų neapviltų. Po
trumpos pertraukos ba\&o rimties mo
mentas, kurio metu B.L.B. pirmininkas
pagalbstint Henrique L Alves pagerbė

atsižymėjusius veikėjus 1988-1989 m.
Pirmiausia prisiminta A. A. Jonas Tatarunas, nes jo trūkumas labai atjaučiamas
organizaciniame darbe. Poniai Verai bu-

Tačiau paskutiniu laiku dėl įvairių priežas
čių man asmeniškai atliko kiek laiko ir galė
jau atsigriebti su labai atsilikusiu lietuviškų
knygų ir spaudos skaitymu. Man tos spaudos
parūpino BLBendruomenės pirm. inž. G. Bačeiis, o ypač daug lietuviškos spaudos pakarto
tinai lankydama atnešė rašyt. Halina Mošinskienė. Labai didelis ačiū jiems ir todėl turėjau
progos netik sužinoti Lietuvos gyvai imo pas
kutines žinias, bet dar ir paskaityti ten išleis
tų naujų knygų. Kas labai krito į akį, tai kny
gų tiražo neįprastai aukšti skaičiai: 60.000 ar
100.000 egzempliorių skaičius tokiai nedide
lei valstybei, kaip Lietuva yra labai didelis. Ir
atrodo, kad knygos ar spauda išgraibstoma
per labai trumpą laiką. Girdėjau, kad nelei
džiami didesni tiražai dėl popieriaus stokos.
Kalbos žodynas, aišku, daug sudėtingesnis,
negu musų eilinių pasikalbėjimų reikalam^.
Gana daug naujadarų, bet kadangi jų gera da
lis iš anglų kalbos, tai nesunkiai suprantama.
Kažin kaip keistokai atrodo tie žodžiai para
šyti sulig ištarimu, o ne sulig originalia kalba.
Jaučiasi, kad kalba gyva kasdieniniam vartoji
mui.

Tik vieno sunkumo nepasisekė nugalėti.
Labai dažnai ne vienas-kitas žodis, bet ištisi
sakiniai, ar citatos yra svetima kaiba. Atrodo,
kad tai rusų kalba su lotyniškų raidžių perra
šymu. Bet galėtų būti ir lenkų kalba. Nemoku
nė vienos^ų, todėl visos tos citatos ar ištrau
kos lieka nesuprantamos. Nesuprantu, kodėl
Lietuvoje manoma, kad visi turi mokėti ir su
prasti rusiškai. Pasitaiko ir čia kartais išsireiš
kimų ar svetimų žodžių įterpimo, bet visur
vartojame tarp skliaustelių tų sakinių vertimą
lietuviškai. Skaitytojas, kuris skaito lietuvišką
NOITE LITUANA svečiai iš Argentinos Alfredas knygą ar laikraštį nebūtinai turi mokėti kitas
Ruplėnas ir Ariana Rustauskaitė su Eugenija Ba kalbas. Kas pasidarytų, jeigu čia Boziiijoje
cevičiene. Stovi Betina Bačelytė Mario J. Šinku- pradėtume dėti sakinius portugališkai, Vokie
tijoje — vokiškai, Italijoje — itališkai. To krės
nas ir Klarice Bacevičiūtė
to skaitytojams butų suprantama, o kitiems?
Ar kas musų skaitytojų turi santykių su
lietuviškos spaudos atstovais? Ar butų gali
mybės pridėti prie svetima kalba sakinių jų
lietuvišką vertimą, ar net ištisai juos pakeisti
į lietuvių kalbą, kad ir užsienio lietuviai galė
tų suprasti?

SOC NACIONAL O E

£

: AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTOA. į
RUA JOÃO PESSOA, 261
SANTOS TEL: 35-3721
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Už ROMUALDĄ JULIJŲ GUIGĄ
mirties metinių proga bus atlaikytos spalio 7 d.
19,30 vai. V. Zelinos bažnyčioje. Prašau artimuo
sius ir bičiulius dalyvauti.

Liūdinti motina Ona

D.

JLB-nės pirm. GRAŽVYDAS BAČELIS skel
bia Bendruomenės Fondo vajų a.a. Jono Tatauno atminimui pagerbti. Šalia Henrikas A. Loinskas

greičiau Lietuvos rudeni menas; "Išeivio
daina" komp. Stankūno/(kadaise buv.
to paties choro dirigento/ labai įdomių
lyriškų kompozicijų kurių atliko choras
giliu įsijautimu. "Stikliųkelis" — liaudies
dainuška visus labai pralinksmino. Už
baigai triumfaliai nuskambėjo "Vergų"
Choras iš Giuseppe Verdi operos "Nabuco". Malonu konstatuoti, kad maes
tro domisi nauju repertuaru ir choristai
nepasiduoda "metų naštai". Bravo.

Po programos buvo "bingo lošimas",
bet atrodo, kad publika nelabai juo do
mėjosi ir palengva jau ėmė skirstytis.

o įteikta pagarbos ir laimėjimo simboniė Stovylėlė. Tokio pat modelio stovylėėmis buvo pagerbti ir atžymėti: kun.
Tanas Gavėnas, ponia Aldona Valavičieiė, Silvija Bendoraitis Machado, maestre
/iktoras Tatarūnas, Eugenija Bacevičieiė ir Angelika Trubienė — pastaroji už
varbiausį pobūviuose "lietuviškų vaijių menue", be kurių publikos neprisi-t
i Uosi.

Publikos buvo pilna saiė. Bufetas
turėjo pasisekimo, ypač tų šaltą naktį
ponios Veros "krupnikas". Turėjome
malonių svečių: — iš Argentinos p. Rup
lėnų ir p-lų Argentinos L. Jaunimo Sų
jungos atstovų, atvykusius į S. P^ulo
pasitarimui dėl numatomų ateityje Pas.
Liet. Kongresų. O ir svečias iš Lietuvos
— inž. Juozas Eidukynas buvo maloni
staigmena. Giminėms pasitaikė gera pro
Po pagerbimo, choras vad. maestro
ga supažindinti jį su S. Paulo lietuviais,
/iktoro ir akompunijuojant pianu,
kurie dar nepamiršo tėvų kalbos. —
jriminė šūsirin kusiems "Pavasarį" —
— Ačiū rengėjams už "Noite Lituana", ji
euris toks atšiaurus šiandien S. Paulyje,
praėjo jaukioje ir kultūringoje nuotaiko
je ir tikėsimės, kad nuostolių niekam
nepadarė.

LAIŠKAI IŠ
LIETUVOS
Kooperatyvas "Lotos"
Marijampolė 234520
Mokolų 39-19
Lithuanian SSR
USSR
JONAS JAKATANVICKIS gauna žyminį iš d r.
A. Šiaulio už gabų Sąjungos žiniaraščio "SĄh

Brangūs tautiečiai,
Musų kooperatyvas užsiima pramogų
organizavimo veikia. Jausdami tą didžiu-

!į {susidomėjimą šiandienine Lietuva,
norime prisidėti prie Jos pažinimo but
tautinių ryšių stiprinimo sudarydami ga
limybę pasisvečiuoti Lietuvoje tiems,
kurie jau nebeturi čia giminių arba šiaip
pripažįsta tokį turizmą.
Mes gaiėtume nuolat priimti (iškviesti)
ir aptarnauti po vieną šeimą arba grupę
2-3 žmonių, garantuojant jiems sekantį
servisą:
. atskiras vieno kambario butas su vi
sais patogumais Vilniuje
. atskiras kambarys Marijampolėje
. automobilis "Žiguli"
. video kamera NATIONAL NV-M6
(PAL)
. spec, muitinimas
, aukšta aptarnavimo kultūra bei nedi
delė kaina.

Prašo paminklinės
lentos
•Gerbiami tautiečiai, sveiki. Mes su
žinojome, kad Vakarų Europoje, pas
antikvarų randasi Dariaus ir Girėno
memoraiinė lenta dovanota Lietuvai
1933 m. ęyšium su Jų žuvimu perskri
dus Atlantą.

Kur ta lenta dabar randasi žino
"PLB" pirmininkas Vytautas Bieliaus
kas ir "PLB" banko direktorė Maria
Rudienė.
Prašom Jiems parašyti ir paprašyti
kad, tų lentų jie nupirktų ir padovanotų
Lietuvai. Laukiame tokios malonios
ir tautai brangios dovanos.

Vilnius "LJB"

"Lituanica"

As pessoas interessadas em convidar
os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada,
para maiores informações podem faiar
'com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca. »
2a, 3a e sexta fe;;a das 13 ás 17 horas.

AUTO PEÇAS LTDA.
Peças e La tari as para todas
as marcas de veículos
Rua Marina, 330 — B. Campestre
Sto. Andrė - 09070 - Tel. 454-3100
f
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MUSŲ ŽINIOS
ŽINIOS IŠ VOKIETIJOS
Iš Vokietįjos rašo Saleziečių sks-alutri r
nas, dar iš Laisvos Lietuvos laikų.
Kun. Jonas Dėdinas pasireiškė nepap- *
rastai ištvermingas Vasario 16-tos Gimna
zijos kapelionas ir talentingus dėstytojas.

Romuva
hL ttenfeld, 1989. IX. 12
Pagarbus Tėveli, ačiū už sveikinimus
ir už laiškutį.

Reiškia esate gyvas ir gyvinate jaunimą.

Už A. A.

KAP. JURGI GARSKĄ
mirties 3 menesių proga bus atlaikytos Spalio
6 dieną, penktadienį 19,30 vai. Šv. Juozapo baž
nyčioje, V. Zelinoje.
Kviečiu gimines draugus ir pažįstamus daly

vauti.
Žmona Fransiška

MOS U MIRUSIEJI

Gavom'žinių iš kaimynų, kad buvo
Brazilijos lietuvaitėms daug gelbėjęs
rasta numirusi savo bute, ONA RUGimnazijoje, Viktoras Kurgonas dar gyvas.
DŽIŪTĖ praeito pirmadienio rytą.
Negirdėjau, kad jis butų miręs.
Velionė gyveno viena ir turėjo būti nuAs’ dar mokytojauju, kaip "pensininkas" -g^benta į Instituto Médico Legai. Buvo
Dėstau abiturientams Tikybą, o lietuvių
palaidota rugsėjo 26 d. Araçá kapinėse.
kalbą, norintiems jos greičiau išmokti.
Tikimės turėti daugiau žinių sekan
Tarp mano mokinių yra ir Onutė P^ulė čią savaitę.
Tatarūnaitė. Dar nedaug ją pažįstu, bet
Labdaros Ratelis užprašė 7-os die
įdomus jos žvilgsnis: skrodžiantis, ryjantis' nos mišias V. Zelinoj sekantį sekmadie
mokslą bei pamokslai (Per pemaldas ji atsi nį, spalio 1 d. 11 vai.
sėda pačioj arčiausioj vietoj prie altoriaus...
Kad tik ji išsilaikytų gerume./

0 jus, Tėveli, vis dar aktyvus Kristuje
ir Tautos misijose? Mane ir toliau žavi
Saleziečių dinamiškumas. Kad daugiau
tokių butų.
Dievo ir Marijos palaimos jūsų veiklai.

Jūsų
Kun. Jonas Dėdinas

GUARUJÁ
LAUKIA LIETUVAITĖS
Guaruja yra garsus kurortinis pajurys,
kuriame daug kas svajoja praleisti porą
savaičių atostogų, tačiau tos kainos...

Dabar yra gera proga vienai ar kitai
lietuvaitei - lietuvei, pagyvenusiai ar
našlei , ar laisvai pensininkei galėti pra
leisti daugiau laiko tenai kaip "šeimos
narei'.' palaikant draugystę vienai našlei.

Pilnesnių informacijų galima gauti
pas kun. P, Urbaitį šv. Kazimiero para
pijoj, Rua Juventus 28, 03124 São Pau
lo, SP. Tel: 273-0338.

EM PORTUGUÊS
NOVIDADES SOBRE O CONGRESSO
No dia 23 de setembro, houve na
Rua Tabajaras uma reunião sobre o
Congresso da Juventude Litu^na a ser
realizado na América do Sul. Com os
representantes das comissões, repre
sentantes da Jaunimo Sąjunga e outros
jovens, a reunião discutiu pontos que
serão levados pc.ra a Argentina nos
dias 7, 8 e 9 de outubro para algumas
definições. Lá será discutido problemas
de finanças, definições administrativas
e outros como a definição do logotipo
do congresso.
No próximo dia 30, haverá uma se- *
gunda reunião para o levantamento de
finitivo do que irá ser levado para a Ar
gentina. A partir de agora, contamos
com a colaboração de quem quiser
contribuir.

Luis Claudio Indriūnas

ESPERANTIŠKOS PAMALDOS UŽ
LIETUVĄ
- SU PRIĖMIMU IR PAVASARIO
ŠVENTĖS IŠKILA -

Ateinantį sekmadienį (spalio 1 d.)
11 vai., Šv. Kazimiero Parapijos koply
čioje bus Esperantiškos Pamaldos už
Lietuvą.
Esperanto, 1887 metais, prasidėjo
Lietuvoje. Dera ta kalba pasimelsti už
Lietuvą ir jos Atgimimo Sąjūdį.
Pamaldose esperantiškai giedos mū
sų talentingosios Eugenijos Bacevičie
nės skautų — esperantininkų ratelis
ALEP (Ąsočio Litova Esperantista
Paūlista).
"Brazilą Katolika" mėnraščio redak
torius iš Mogi das Cruzes, SP.— pamoksliaus esperantiškai.
Kapitonas Eluizio Bueno Rodrigues
iš Sorocaba, SP. - skaitys lekcijas.

Po pamaldų, šiek tiek pasistiprinus,
įvyks Pavasario Šventės Išvyka į Ibirapueros Parką.

Organizacinė Pamaldų komisija kvie
čia atvirų akiračių tautiečius pamaldose
dalyvauti. Būtų, tačiau, pravartu, kad
iki šio penktadienio vakaro (IX.29) ži
noti dalyvių skaičių, vien tik dėl logistinių — techninių sumetimų.
Dankon kaj gis revido.

Ačiū ir iki pasimatymo.

Organizacinė Komisija
tel. 273-0338
į MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V

CURSO LITU ANO - Fone: 273-0338
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PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS

Spalio mėnesio 15 dieną, 15 vai. Jau
nimo Namuose V. Zelinoj, padarys pra
nešima apie paskutinius įvykius ir pasi
keitimus Lietuvoj, svečias iš Lietuvos
DR. ROMUALDAS PALIUŠIS, kuris
yra Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
MARIJAI ŽALKAUSKIENEI 80 METŲ narys.
Yra visuomet gražu ir malonu švęsti
,
NAUJOS ML-VOS KAINOS
gimtadienius, o ypač kai švenčiamos 50,
Brazilijoj inflacija viršija 30°/o per
70 ar 80 metų sukaktys.
mėnesį ir kainos kyla net daugiau kaip
Praeitą šeštadienį, rugsėjo 23 dieną,
inflacija. Popieris, paštas ir spaudos dar
4 valandą po pietų, šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje, V. Zelinoj, buvo Marijos bas per porą mėnesių dvigubai pabran
ZALKAUSKIENÉS iškilmingos padėkos go. Mes taip pat turime pakelti ML-vos
mišios 80 metų gimtadienio proga. Buvo kainas.
gražus būrelis šeimos narių, giminių ir
MŪSŲ LIETUVOS atskiras numeris
bičiulių. Mišias laikė kun. Petras Ruk—
dabar kainuos NCz. 1,00, metinė prenu
šys, o naujai atremontuotais vargonais
merata NCz$.25,00, Garbės leidėjas
pirmą kartą grojo vargonininkas Caetano. NCz$.40,00, Garbės Prenumerata
Buvo tikrai įspūdinga šventė.
NCz$. 50,00. Skelbimo skilties 1 cm.
NCz.2,00.
Širdingai sveikiname mielą sukaktuvi

Praeitą pirmadienį kun. Juozas Šeš
kevičius buvo Guarulhos aerouoste pa
sitikti iš Lietuvos atvykusi giminaitį
dr. ROMUALDĄ PALIUŠį.
Svečias yra gydytojas Kauno ligoninėj

Šio mėn. 10 d. sekmadienį susirinko'
parapijiečiai lietuviai rua Juventus 28.
Nežiūrint, kad dulkino smulkus lietus
pradėta su procesija nešant Šiluvos Šv.
Marijos statulos imitaciją ir giedant
giesmę "Sveika, Marija".
Pamaldose, kuriose dalyvavo svečiai
iš Venecuelos: Saleziečių rektorius P.
Amerikai kun. Miguel Gonzales ir po
nia Alicia Pimentel, pirmininkė "Da
mas Salesianas", brazilų rašytojas An
drė Kisil ir Henrique Lošinskas Aives,
B.L. Bendruomenės pirn. Dr. Siaulys
su šeima ir inž. Gražvydas Bačelis bei
kitų organizacijų atstovai, klebonas
Pr. Gavėnas savo pamoksle trumpai nu
pasakojo Šiluvos Dievo Motinos istori
nius apsireiškimus, kurie padėjo lietu
viams katalikams atsispirti XVII amž.
prieš protestantizmo antplūdį.

ninkę ir linkime, daug laimės bei geros
svei katos.

Taipogi tos Mišios buvo skirtos kun.
Prano Gavėno saleziečių vienuolio jža-'
dų 50-mečiui atžymėti. Susirinkusieji
tuo pačiu pagerbė atsidavusį kleboną,
linkėdami jam ilgiausių metų. Mišiose
giedojo choras vad, V. Tatafūno.

SPALIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

ATVYKSTA “DAINA" ANSAMBLIS
Vilniaus Universiteto Dainų ir Šokių
Ansamblis "DAINA", specialiai sudary
tas kelionei į Pietų Ameriką, vadovau
jamas Vido Aleksandravičiaus, koncer
tuos São Paulo mieste, ateinančio lap
kričio vidurkyje.

B.L.B. vardu Dr. Antanas Siaulys
kvietė prisiminti ir pagerbti a.a. Jono
Tataruno šviesią atmintį, o klebono
nuopelnus iškėlė rašytojas Henrique
Alves, prisimindamas pirmąjį kun. "Ga
vėnu ko" profesorių Romoje Dom Leon
ei©.

Prieš tai, "DAINA" koncertuos ir
Buenos Aires ir Montevideo miestuose.

A. B.

PAIEŠKOMA

Pradedant Lietuva — Roma — Brazi
lija, čia Jubiliatas pasiekė savo apogė
jaus, laimėjęs už savo raštus portugališ
kai visą eilę stambių pripažinimų ir diplomų, kuriuose autorius iškelia Lietuvos
istorinę praeitį ir buitį svetur, atkreipda
mas dėmesį ypatingai AKADEMIKŲ *
tarpe. —- Halina Mošinskienė

Paieškomi ZOSĖ TULUTYTÉ JI EVUSÉ TULUTYTÉ ir STASYS TULUTYTIS atvykę Brazilijon 1926-7 metais^

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
sėkmės.
02 - Sérgio Pratali
09-Adélia V. Godliauskas
10-Adilson Puodžiūnas
10-Antônio Boris Butvinskis
12 - Ana Mikšas
15-Jonas Valavičius
19 - Giseie Maria Siaulys
22 - Elizabete Vazgauskas
23 - Bronius Sukevičius
25- Algirdas Baužys
31 - Edward J. Žvingila
__

Sąjungos- Aliança
Vaidyba

VIDEO LIETUVA

Paieško Šiauliuose gyvenanti Ona
Parduodama vaizdajuostéyvideo cassette)
Tijunaitė.
VII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šveŽinantys ką nors apie paieškomus, ) ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreipar jie gyvi ar jau mirę, prašomi pranešti ^tis įšv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus
MŪSŲ LI ETUVOS redakcijai.
>J-28 - Mooca. Tel. 273-0338

RIO LIETUVIŲ DĖMESIUI

■i

Su broliškais sveikinimais iš São
Paulo, pranešama, kad šių 1989 metų,
galimai i ^spalio 29 dieną (sekmadienį), “
Dievui duodant, bus bendros pamal
dos už Lietuvą ir jos Atgimimo Sąjūdį.
Prašoma iš anksto įspėti Rijuje ir
apylinkėse gyvenančius tautiečius, ku
rie neskaito "Musų Lietuvos".

ŽODYNAS
DICIONÁRIO

Šv. Kazimiero
Asmeninė Parapija

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

PARDUODAM EI
automobiliams
I
VĖLIAVĖLĖS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

--------------------------------------

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

ŠILINĖS ŠVENTĖ ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOJE
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