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Dr Vytautas Skuodis

LIETUVA SOVIETŲ SĄJUNGOS
NACIONALINĖS POLITIKOS KRIZĖJE

B

Siunčiu Jums pluoštą medžiagos iš simpo-j 
ziumo, kuris įvyko prieš savaitę, t.y. spalio 
l 3 d. Romoje; iš kurios sugrįžau tiktai prieš 
tris dienas.

Toji medžiaga paruošta Lietuvai, kuriai 
abu su kun. A. Svarinsku tampe simpoziume 
atstovavome.

Manau jog toji medžiaga bus naudinga ir 
išeivijos lietuviams dėl sekančių priežasčių:

1) ji parodo kokiame kontekste vyksta įvy
kiai Lietuvoje;

2) supažindina su padėtimi kituose Sovietų 
Sąjungos regijonuose, kuriuose taip pat 
vyksta judėjimai;

3) atskleidžia Italijos valdžios sluoksnių, o 
tuo pačiu ir Vakarų Europos poziciją 
dabartinių įvykių Sovietų Sąjungoje at
žvilgiu ir požiūrį į pačią imperiją;

4) išeivijos lietuvių veiksniams gali nurody
ti jų konkrečios politinės veiklos kryptis;

5) leidžia geriau pažinti organizaciją “De
mokratija ir Nepriklausomybė”, jos vei
kimą ir tos veiklos turinį.

Siunčiu tą medžiagą Jums visiems vienu 
metu, nesuteikdamas niekam pirmumo, nes 
man visi Jūsų redaguojami laikraššciai yra vie
nodai brangūs ir visiems Jums esu nuoširdžiai 
dėkingas už juos, kuriuos, kaip bedarbis, gau
nu veltui.

Manau, kad redakcijos tarp savęs susitars, 
kas spausdins pilną tekstą, kas su nuoroda į 
perspausdinimą, kas pateiks tik santraukas. 
Pastaruoju atveju pageidautina, kad butų iš
vengta prasmės klaidų ir simpoziumo vedan
čiosios minties vientisumas.

Niekam neturėsiu pretenzijų, jeigu toji me
džiaga iš viso nebus panaudota ir liks be dėme
sio, nes pagrindinis adresątas LiETUVA.

Su pagarba Jums
Vytautas Skuodis

Tai kas dabar Lietuvoje vyksta gali
ma pavadinti vienu žodžiu — atgimimas 
(renesansas). Savo dvasia jis yra pana
šus į XV-XVI amžių Italijos renesansą, 
kuris tiek daug dasrė ne tik darbšičiai 
ir talentingai italų tautai, bet ir viso Va
karų pasaulio kultūrai.

Italų renesanso įtaka buvo stipriai 
jaučiama ir Lietuvoje. Renesanso ir vė
lesnių laikų architektų ir menininkų 
darbai ir jų įtaka paliko Lietuvoje ryš
kius pėdsakus, kurie ir šiandien byloja, 
jog Lietuva buvo ir yra Vakarų kultū
ros kraštas.

Kada Italijoje prasidėjo renesanso
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Vilniaus Universiteto meninis ansamblis "DAINA" koncertuos S. Paule lapkričio
19 d. 16 vai. Seselių prancis’kiečių mokyklos salėj Artistai iš kairės: Laimutė Jonutyfė- 
Lileikienė, Kąstytis Mikiška, Vidas Aleksandravičius, Vytautas Abarius, Arvydas Pace- 
vičius ir priekyje Daiva Šeškauskaitė.

epocha, Lietuva buvo didelė ir galinga 
valstybė, kuri lyg nenugalimas barjeras 
gynė Vakarų Europą nuo agresorių iš 
Rytų, taip atsitiko, kad Lietuva apsilpo 
ir XVIII a. pabaigoje buvo užgrobta iš
kilusios ir sustiprėjusios Rusijos Pastan
gos išsivaduoti Lietuvoje buvo ryškios 
per visą XIX amžių, ir tiktai l-jam pa
sauliniam karui baigiantis Lietuva vėl 
tapo laisvra ir nepriklausoma vaistybe.A 
1921 -siais metais ji buvo priimta j Tau
tų Sąjungą, kuri buvo dabartinės Jung
tinių Tautų organizacijos pirmtakė.

Laisva Lietuva per labai trumpą laiką 
sustiprėjo ekonomiškai, aukštą lygį pa
siekė švietimas ir nacionalinė kultūra. ’ 
Tačiau tas laisvės "aukso amžius" Lietu-

voje truko tiKtai ZU metų.
Vykstant II-jam pasauliniam karui, 

Sovietų Sąjunga 1940 metų, birželio 
14 d. paskelbė Lietuvai ultimatumą ir 
sekančią dieną užplūdo šimtai tūkstan
čių Raudonosios armijos. Okupuotoje 
Lietuvoje po kelių savaičių buvo suorga
nizuotas farsas Lietuvos "'laisvanoriško'7 
prisijungimo prie Sovietų Sąjungos. Tas 
Maskvos Kremliaus melas tebekarto jaunas 
ir šiandien.

Okupacija buvo suplanuota jau 1939 
metų rugpjūtyje, kada Sovietų Sąjunga 
ir Vokietija rezgė taikos ir draugystės 
sutartį. Pagaliau 23 dieną ji buvo pasira
šyta kartu su slaptaisiais Molotovo-Ri
bentropo protokolais apie politinių inte-
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resų sferų pasidalinimą Rytų Europoje. 
To slapto susitarimo aukomis tapo ne 
tik Lietuva, Latvija ir Estija, bet ir Len
kija, Suomija bei Rumunija. Toji sutartis 
davė pradžią II pasauliniam karui.

Šitų slaptų Molotovo-Ribentropo prò- 
tokolų ir Stalino-Hitlerio susitarimų 50 
metų sukaktį neseniai plačiai ir energin
gai paminėjo Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gyventojai. Apie juos daug rašė ir 
pasaulinė spauda.

Taigi, Lietuvos aneksija jau tęsiasi be
veik 50 metų. Tai pati didžiausia lietu
vių tautos nelaimė per visą lietuvių tau
tos istoriją.

Ribotas laikas, pagaliau ir šio praneši
mo konkreti tema neleidžia plačiau kal
bėti apie tuos 50 aneksijos metus, tapu
sius ištisa lietuvių tautos tragedija, kuri 
pareikalavo milžiniškų fizinių ir dvasi
nių aukų. Visą tai išsamiai ir gražiai ap
rašė italų mokslininkas Dr. Guido IViiche- 
lini savo straipsnyje "Lietuva": nuo sta
lininių represijų iki šiandieninio atgimi
mo", kurį neseniai atspausdino vieno 
Italijos universiteto žurnalas "Vita e’ 
pensiero".

Kas dabar Lietuvoje vyksta yra ir tik
ra, tačiau taiki revoliucija. Dabar visa 
lietuvių tauta pakilo į kovą už pilną 
žmogaus ir pavergtos lietuvių tautos tei
sių įgyvendinimą taip, kaip tas teises su
pranta laisvasis pasaulis.

Gerai žinoma, kad žmogaus teisės 
gali būti pilnai įgyvendintos tiktai lais
vame ir tikrai demokratiškame krašte. 
Tai gerai supranta ir pavergtoji lietuvių 
tauta, pakilusi j kovą už savojo krašto 
laisvę.

Dabar Lietuvoje vyksta ir tikras ste- 
būklas. Dar taip neseniai, vos prieš kele
tą metų Lietuvos varda garsino persekio
jamos Lietuvių katalikų Bažnyčios Kro
nika, politinių kalinių bylos, pavienių , 
Lietuvos disidentų drąsūs balsai. Dabar
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Dr. Jonas Niciporciukas
Dr.Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
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gi, nuo 1988 metų vidurio, į kovą už 
Lietuvos teises ir laisvę pakilo beveik 
visi, nuo vaikų iki šimtamečių senelių.

Lietuvoje manevruodama vaidžia?bu- 
vo priversta padaryti tikėjimo ir Bažny
čios tolerancijos regimybę. Išsilaisvino 
spauda ir palengvėjo ryšiai su užsienio 
kraštais. Nebetrukdomos dažanos ir gau
sios protesto demonstracijos ir mitingai, 
į kuriuos susirenka iki 200 tūkstančių 
žmonių. Reikšmingą vaidmenį atlikusią 
pogrindžio spaudą pakeitė gausi ir įvairi 
formalioji spauda, kuri yra platinama 
atvirai. Atsikūrė dar laisvosios Lietuvos 
laikais egzistavusių organizacijų ir parti
jų, atsirado daug naujų organizacijų, 
nors jos yra neoficialios. Keliolika anks
čiau veikusių oficialių organizacijų atsi
ribojo nuo centrinės priklausomybės 
Maskvai. Tokios priklausomybės nori 
atsisakyti ir dirbtinai sudaryta Lietuvos 
komunistų partija.

Pagrindine jėga visų dabartinių Lietu
vos pasikeitimų yra Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis, kuris susikūrė 1988 m. 
birželio 3 dieną ir dabar turi daugiau 
kaip 300 tūkstančių vien tik aktyviųjų 
narių. Sąjūdis turi savo seimą ir to sei
mo tarybą, kurios pirmininkas yra prof, 
Vytautas Landsbergis.

Sąjūdis veikia Lietuvos TSR Konsti
tucijos rėmuose, todėl Stalino, Brežnevo 
dvasios centrui Maskvoje vis dar nėra 
preteksto u’gniaužti Sąjūdžio veikimą 
ir likviduoti lietuvių tautos pasiektus 
demokratinius iškovojimus. Sąjūdis Lie
tuvoje yra įteisintas įstatymais. Jo vadų( 
įteka ir poveikis yra didelis ne tik respu
blikos valdžiai, bet ir Lietuvos kompar
tijos centro komitetui.

Sąjūdis pasiekė, kad Lietuvos TSR parmos ruošimui ir finansų telkimui. 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumas buvo Biudžetas dar nenuststytas, bet išlaidos 
priverstas išleisti eilę įstatymų, kuriais 3a*' s’ekti $250,000 (JAV/. PLJS valdy- 
buvo įteisintas tautos himnas, tautinė ^os pakviestas Vyt jutas Kamantas suti- 
vėliava, leista tautinė heraldika, už kurių ko vesti lėšų rinkimą VII PLJ Kongresui.

r FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, pára homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
" ft

Vicente Vítor Banys Ltda.
( Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677

panaudojimą vos prieš metus buvo taiko
mos griežtos bausmės. Buvo išleistas įsta
tymas, patvirtinantis jog Lietuvoje lietu
vių kalba yra valstybinė kalba.

Pagaliau, Sąjūdžio poveikio dėka, šių 
metų gegužės mėnesį Lietuvoje lietuvių 
kalba yra valstybinė kalba.

Pagaliau, Sąjūdžio poveikio dėka, šių 
metų gegužės mėnesį Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba priėmė labai radi
kalų istorini dokumentą— Deklaraciją 
apie suverenitetą, kurioje aiškiai pasaky
ta, kad Lietuva‘buvo jėga prijungta prie 
TSRS, kad TSRS vyriausybė ir dabar 
ignoruoja netgi Lietuvos tikro ekonomi
nio savarankiškumo siekius ir kad vie- ( 
nintelė išeitis iš susidariusios sunkios 
padėties — atkūrimas valstybinio suve
reniteto. Tuo pačiu metu j Lietuvos 
TSR Konstituciją buvo įvestos kelios 
reikšmingos pataisos, jų tarpe 70 straips
nio pataisa, kuri skelbia jog Lietuvos 
TSR turės galią tiktai tie TSRS įstaty
mai, kuriuos priims arba rqtifikuos Lie
tuvos TSR Aukščiausioji Taryba.

Bus daugiau

PLB-NÉS INFORMACIJA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

(PLB) Žiniaraštis spaudai — 1989 m. 
spalio mėnesį - informuoja, tarp kita 
ko: • •
ŠVIETIMAS

Parūpintos aštuonios stipendijos P. 
Amerikos jaunimui studijuoti Vasario 
16-tos gimnazijoje Trys vyko iš Argen
tinos, du iš Brazilijos ir trys iš Urugva
jaus. Iš Lietuvių Fondo (Čikaga) gauta 
stipendijų šešiems jaunuoliams. Liku
siems apmokėta iš dr. Uleckų (Toronto) 
aukos ir PLB iždo.

Šiuo metu tiriama galimybė siųsti as
menį 2-3 mėnesiams Pietų Amerikon 
pravesti lietuvių kalbos kursus: taip pat 
svarstoma "mokinių susi keitimo" pro
grama Lietuvos studentams.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA

Didysis dabartinis PLJS rūpestis: 
VII PL Jaunimo Kongresas 1991 m. 
gruodžio - 1992 m. sausio Pietų Ameri
koje. Šiuo reikaiu prašyta PLB valdybos

Res.: 2744886
IIIIJ I„ ■■■
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TELŠIUOSE - KUNIGŲ SEMINARIJA

Telšiuose atkurta 1927 — 1946 me
tais veikusi Kunigų seminarija. Mokslo 4 
metai prasidėjo rugsėjo 4 d. - kaip ir 
Kaine.

1927 metais Telšių vyskupo J. Stau
gaičio iniciatyva atkuriama Žemaičių 
kunigų seminarija. Lėšomis padeda lie
tuvių emigrantai. Buvo pastatyti ir kuri
jos pastatai - vyskupų rūmai. Juose da
bar įsikūręs vykdomasis komitetas.

Lietuvos Respublikos laikais semina
rijoje mokydavosi 120—150 klierikų 
(Kauno kunigų seminarijoje dabar mo
kosi apie 160). Dėstė užsienio profeso
riai ir lietuviai, parengti Romoje. Švei
carijoje. 1946 metais Telšių kunigų se
minarija uždaryta, klierikai, profesoriai, 
dėstytojai -- išvaikyti.

Kalbuosi su Telšių seminarijos rekto
riumi. Telšių katedros Kapitulos kanau
ninku kunigu KAZIMIERU GAŠČIUNU

— Kaip kilo idėja atkurti Telšių kuni
gų seminariją, o ne Varnių, kuri turėjo 
senesnes tradicijas?

— Žemaičiams užtenka vienos semina
rijos. Kadangi dabar visos Žemaitijos 
centras yra Telšiuose, o ne Varniuose, 
kaip buvo caro laikais, tai ir Kunigų se
minarija atkurta Telšiuose. Ji būtina. 
Net 73 Žemaitijos bažnyčios yra be ku
nigų. Pradžia varginga. Pastatų būklė 
baisi. Iškeldinus kurčių-nebylių mokyk
lą-internatą, patalpos buvo perduotos 
žemaičių muziejui "Alka". Vyko per
tvarkymai: dar didesni sugriovimai. Vie
nokie reikalavimai muziejui, kiti — semi
narijai. Pasaulietinė valdžia bent dalį lė
šų galėtų skirti atstatymo darbams. Da
bar rekonstruojama iš tikinčiųjų lėšų.

— Kaip buvo priimama j Telšių kuni
gų seminariją?

— Kaip ir kiekvienoj Kunigų semina-« 
rijoj. Pirmiausia jaunuolis turi norėti bū
ti kunigu, sugebėti pasiaukoti ir pasišvęs
ti kunigo gyvenimui ir tarnybai. Privalo 
turėti savo parapijos klebono charakte
ristiką. Čia, kaip ir kiekvienoje aukštojo
je mokykloje, būtina pateikti sveikatos 
pažymėjimą. Visatai nagrinėja vyskupas. 
Jei viskas tvarkoje - nukreipia jaunuolį 
į seminariją. Ten jis laiko stojamuosius 
egzaminus iš religinių dalykų raštu ir žo
džiu. Šiais metais priimti 24 jaunuoliai. 
Ko! kas tik iš Žemaitijos. Ir tik Žemaiti-

— Priimate tik po tarnybos armijoje? liturgikos dalykais supažindins Telšių
. vyskupijos tribunolo oficialas, kunigas

-- Ne, dabar jau nuo tarnybos armijoj -j- Poška. Ilgametis Telšių kurijos kancle- 
stojančius į kunigų seminariją atleidžia. rjs |<unigas jt Gedgaudas dėstys lotynų

rv Kokia bus seminarijos vidaus 
tvarka?

— Seminarija yra ne tik mokymo,
bet ir auklėjimo įstaiga. Ji turi savitą gy
venimo būdą. Kaip ir kiekvienoje semi
narijoje, bus stengiamasi išlaikyti rimtį dėstomi pirmame kurse. Toliau prasidės 
ir uždarumą, kad klierikas pajėgtų susi- teologija. Mokslas mūsų seminarijoj 
kaupti. Kol kas remontubjame tik dalį truks 5 metus (Kaune nuo šių metų — 
sugriuvusių pastatų, kurie reikalingi kiie-šešerius, dėl sustiprinto filosofijos kurso), 
rikams gyventi ir dirbti. *'* ’ ‘ ' ""

— Kokių dalykų bus mokoma semina
rijoje ir kas juos dėstys?

— Seminarijos pirminis ti kslas — dva
singumas. Dvasios Tėvu paskirtas kuni
gas Steponas Brazdeikis, kuris 14 metų 
dėstė Kaune. Jis dėstys ir teodicėją, logi
ką, etiką, psichologiją, filosofijos įvadą. 
Aš dėstysiu gnoseologiją, antropologiją, 
filosofijos istoriją, tikėjimo pagrindus. 
Jo Ekscelencija Telšių vyskupas A. Vai
čius — krikščioniškos elgsenos įvadą. Su

kalbą. Dėstytoju paskirtas ir jaunas ga
bus kunigas A. Genutis, Sedos klebonas. 
Jis dėstys kosmologiją, kateketiką, moks
linio darbo metodiką.

Tai daugiau filosofiniai dalykai, kurie

. . w. k . ..

Vienas kunigas siunčiamas specializuotis 
j Romą, Įsitvirtiną pasikviesime profeso
rių ir is’ Vakarų.

- Pagal baànyóios kanonus kiekviena 
vyskupija privalo turėti savo Kunigų se
minariją. Ar kiekviena Lietuvos vysku-/ 
pija ją turės?

- Tai ateities klausimas: ar turės, ar 
pajėgs turėti? Pavyzdžiui, Lenkijoj, 
kiek žinau, kiekviena vyskupija turi sa
vo seminariją. Teko būti Kenijoj, Afri
kos valstybėj, gavusioj nepriklausomy
be tik 1963 metais. Ten yra 1 5vysku
pijų, įkurtos 9 seminarijos, nors krikš
čionybė paplitusi neseniai. Prieš karą 
seminarijos buvo Vilniuj ir Žemaitijoj. 
Seminariją turėjo ir Vilkaviškio vysku
pija, seminarijos pastatus jau statė ir 
3anevėžio vyskupas K. Paltarokas. 
Ačiū Dievui, Telšiai jau atsikūrė.

Kalbėjosi Jolanta Kligerytė
........ „ ■ -.................... ■■■■■ II..I y*
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TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
jai.

MARAJÓ
AUTO PEÇAS LTDA.

Peças e La tarias para todas 
as marcas de veículos 
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RuaMarina, 330 - B. Campestre
Sto. Andrė • 09070 - Tel. 454-3100
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£988 HAMILTON
PARDUODAME V!oE(j LIETUVA

AUTOMOBILIAMS I .H • J Parduodama va(zdajuoste\video cassette)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

’ VĮII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šve-
■ ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis j šv Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 ■ Mooca. Tel. 273-0338



STEBUKLAS
KURIS PILNAI NEBUVO ĮVYKDYTAS

Lenkija iškilo, kai ją valdė lietuviai ir 
susmuko, kai vadovavo patys lenkai. Ga 
įima sakyti, kad kas antras Lenkijos is
torijos lapas buvo parašytas lietuvių. 
Vienas iš tokių lietuvių, kuris valdė Lem 
kiją , buvo Juozas Pilsudskis.

Senovėje Pilsudskių pavardė buvusi 
Ginistai (dar kai kieno vadinami Ginie- 
čiaisį. Maždaug nuo 16 amžiaus Ginis
tai imta vadinti Pilsudskiais nuo dvaro 
— Pilsuda, kuris buvo Juozo Pilsudskio 
tėvų paveldėtas.

Juozas Pilsudskis nuo pat jaunystės 
susidomėjo socialistais. Vėliau įkūrė 
bendrą lietuviams ir lenkams "Lenkų 
socialistų partiją". Nuo šios partijos lie
tuviai socialistai greitai atsiskyrė. Už so
cialistinę veiklą ir.teroristų grupę Pi- 
ludskis ir jo brolis Bronius buvo caro 
valdžios persekiojamas, ištremtas ir lai
kytas kalėjime. Atlikęs bausmę Juozas 
vėl organizavo ir veikė su socialistais, o 
caro vėl gaudomas slapstėsi ir bastėsi po , 
visą Lietuvą.
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M E U 2 M I R S K PAREMTI BRAZIL I JgO S 
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KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - TIK UŽDARBIS, 
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

AUKOK IR TAPK FONDO NARIUI | .
AUKAS SIŲSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITŲ ANO

RUA JUVENTUS, 28 - SÂO PAULO 03124 - "BLf

nuo lenkiškos vergijos. Prasiveržę lietu
viai lietingą rudens naktį pataikė tiesiog 
ant paties Želigovskio štabo. Jeigu lietu
viai butų žinoję, butų galėję ir patj šta
bą paimti į nelaisvę. Kilo didelė lenkų 
panika. Jie metėsi bristi per upę, kad ne- 
pakli.utų lietuviams. Želigovskis pats iš-

k ‘ _ ■ - -T». .-

Generolas Želigovskis yra kilęs iš 
Ašmenos apylinkės, niekad nesigyrė 
esąs lenkas. Priešingai, save laikė gry
niausiu lietuviu. Lenkijai turėjo tiktai 
sentimentų. Buvo vedęs rusę, lenkiškai 
silpnai kalbėjo, vartojo rusų kalbą. Jo 
svajonė buvo gyventi su tautiečiais Vil
niaus žemėje. Būdamas Būdamas lietu
viu niekada nebuvo nustojęs būti lenku. 
Šios jo sąvokos yra tarpusaviai susipynu- 
sios.

Ties Širvintais ir Giedraičiais Želigovs
kio vadovaujama kariuomenė, sulaužiu
si dar rašalui nenudžiūvus Suvalkų sutar
tį, su visu įmanomu paslaptingumu pasi
leido į Vilnių. Jei prie Varšuvos įvyko 
stebuklas, išgelbėjęs Lenkiją nuo rusų 
okupacijos, tai ties Širvintais — Giedrai- 

Norėdamas socialistinei valdžiai parū- čiais įvyko stebuklas, išgelbėjęs Lietuvą 
pinti pinigų Piludskis 1908 m. su gauja 
suorganizavo caro pašto traukinio api
plėšimą Bezdonių stotyje. Tais laikais, 
tie 100.000 rublių, buvo milžiniška su
ma pinigų. Sakoma kad tik trupiniai 
tos sumos teko socialistinei veiklai, kiti 
pinigai sutirpo užpuolusiųjų kišenėse.
Skilus socialistų partijai, Piludskis dingo sigelbėjo šokdamas į Širvintą. Taip bsi- 
iš Lietuvos ir atsirado Lenkijoj. gėsi gėdinga komedija ir lenkų noras pa-

Savo gimimu buvo tikras lietuvis. Mo-yy 1̂ Lietuvą. Lenkų tikslas buvo: per 
kėjo lietuvių.kalbą, be to neišsidavė. 
Jaunystėje draugavo su lietuviais. Su • 
Katalikų bažnyčia neturėjo ryšio, išsky
rus, kai būdamas Lenkijos valstybės gal
va, proginiais atvejais, dalyvaudavo pa
maldose. Pasaulėžiūriniu atžvilgiu buvo 
socialistas, šeimyniniai — pasimetęs su 
žmona. Save laikė lenku, bet buvo apsės-ne tiksostinę, bet ir trečdalį lietuviškų 
tas Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos žemių, kurių likimas šiandien, be abejo, 
atstatymo misija, per jos atstatymą, jis būtų daug geresnis. Pasitikėta sąjungi- 
matė didelės ir galingos Lenkijos išugdy- ninkais, kaip lygiai ir po šio paskutinio 
mo idealą. • karo pasitikėjom Atlanto chartoms, bur

1920 m. spalio 1 d. Gardine, dalyvau- bulais virtusiais Roosevelto, Churchilio, 
jaht vyriausiam klastos sumanytojui Pil- Trumano ir "išvaduotojo" Eisenhoverio 
sudskiui buvo priimtas slaptas Vilniaus pareisimais, 
užgrobimas. Tam žygiui surado genero
lą Želigovskį ir spalio 8 d. pradėjo žygj k

Halina Mošinskienė

TEGYVUOJA LIETUVA

Užmirškime nostalgijos kančias, 
visi skubėkime juo skubiau 
Lietuvos išgirsti širdį veriančias 
Dainas. —

Pajusti visais nervais ir sąnariais 
Lietuvą — tėvynę artu tree, 
paguodą seniesiems snauduly, 
jauniesiems pažinti tėvų gimtinę.

Tai ne žvėris maurojąs iš pakampio, 
tai tikri vaikai Lietuvos — 
kaip ir iš dangaus žvaigždėta liūtis, 
musų nostalgijos sapnuos.

Skubėkite išgalėję visi — 
Senelius teveža ai lūkai — 
Skubėkite į šventę "Dainos" 
Brazilijos padangėje nublukę.

Visi į tą šventę — Lietuvos tėvynės, 
bend r on jungty n rankas supynę 
bukime vieną kartą tikri broliai 
savo Tautos tikri sūnus be "atolų" -

Lietuvai Tėvynei.

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky 
lietuvių * kalbos, bėga nuo savo 
tautosVilnių j Kauną — prie Baltijos juros.

Čia tuojau įsikišo sąjungininkai ir parei
kalavo lietuvių kariuomenę karo vyks
mus sustabdyti.

Pasitikėdami sąjungininkų gera valia, 
lietuviai prie Širvintų ir Giedraičių su
stojo prie atviro kelio į ateitį: prarado

NAU TA TUO STHLE

Vyturys

QUEIJOS - FRIOS 
MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

CHOPP—PIZZA - 
RESERVAS PARA FESTAS

ANTANAS ŠA 
tuvos pramoginės muzikos 
toj jo gražiausių *

artistas na

MUSŲ LIETUVA”

t ; t
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Leonardas Aleksiejūnas

LIETUVOS KREPŠINIO ĄŽUOLAI
Jubiliejinį krepšinio turnyrą 50-rnetė- 

je Kauno sporto halėje rugsėjo 12-16 
d. stengtasi kuo labiau priartinti prie 
1939 m. Europos pirmenybių, kai lie
tuviai antrąkart pelnė žemyno meisteriu 
titulus. Daryta žygių, kad žaistų Lietu
vos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos Es
tijos, Italijos, Vengrijos, Suomijos rink
tinės, tokia eile stovėjusios per ano 
čempionato pabaigos iškilmes. Bet len
kų, prancūzų; italų ir suomių dėl įvai
rių priežasčių nesulaukėm. Susirinko 
Lietuvos, Latvijos, Vokietijos F R Ha- 
gen'o "Gold Star" (su ja atvyko ir Ser
gėjus Jovaiša bei Rimas ), Vengrijos, 
Estijos ir Kauno "Atleto" komandos. 
Prizininkefnis tapo trys pirmosios.

Nugalėtojams -- Lietuvos krepšinin
kams, kurių komandoje matėme ir Val
demarą Chomičių bei Arvydą Sabonį 
(nepasibaigus turnyrui abu išskrido j 
savo klubą Ispanijon, su Valdemaru — 
žmona ir dukros, su Arvydu — sužadė
tinė,pernykščio konkurso "Gražioji vil
nietė" laureatė, šiemetinė Lietuvos "an
troji'Mis" Ingrida Mi kelionytė), įteikta 
skrynelė — Respublikos prezidento An
tano Smetonos dovanos 1939 jn. Euro
pos čempionams kopija.

Iš 1939 m. gegužės 23 d. "Rytinio 
Lietuvos aido" apie tuometinių varžy
bų ašį - Lietuvos ir Latvijos krepšinin
kų rungtynes: "Lieka pusė minutės, mū
siškiai šoka antpuolio. Lubinas gauna ‘ 
kamuolį po krepšiu, meta kamuolys 
įkrenta ir... 37 — 36. Kai pabaigos švil
pukas paskelbė galutiną pergalę, kas ga
lėjo ištverti ir nešokti aikštėn sveikinti 
ir kilnoti laimėtojų. Pagalbu visas entu
ziazmas buvo išlietas Tautos himnu".

1989-ųjų rugsėjo 12-ąją Pranas Lubi
nas Kauno halėje simboiišksi pakartojo 
metimą, be Kurio Lietuvai 1939-aisiais 
nebūtų buvus įrašyta krepšinio istorijoj 
pirma tarp Europos valstybių. Halė vėl 
griaudėjo plojimais legendiniam krepši
ninkui (P. Lubinas išrinktas Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto garbės na
riu), kitiems iš Amerikos atvykusiems 
buvusiems Lietuvos rinktinės žaidėjams 
— tų metų Europos čempionams — 
Pranui Mažeikai, Vytautui Norkui, iš 
Australijos — Leonui Baltrūnui, Leonui 
Petrauskui, iš Maskvos -- Eugenijui Ni 
kadolskiui. Be jų jubiliejiniame medaly-i 
je 1939-ųjų Europos čempionų, A, An
drulio, V. Budriūno, A. Cenfeldo, J.

| Automóveis e peças ltda. : 
; RUA JOÃO PESSOA, 261 
: SANTOS TEL: 35-3721

MÜSU LIETUVA
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Lietuvos krepšinio šventė Kauno sporto halėje minint 50 metų nuo 1939 m. toje halėje Lietuvos 
iškovoto Europs meistro titulo. Pirmąjį Europos čempionatą lietuviai išsikovojo Rygoj 1937 m. 

Jurgėlos, F. Kriaučiūno, V. Leščinsko, Pievelėje šalia sporto halės svečiai ir 
Z. Puzinausko, M. Ruzgio, M. Šliupo šeimininkai - iškiliausi visų laikų Lietu-
pavardės. Ne visiems buvo lemta sulauk- vos krepšininkai pasodino 10 ąžuoliukų, 

Palinkėjimas žalioje lentelėje: te šaknys 
suriša žemę, te išauga šie garbingi me
džiai kaip Lietuvos krepšinio ąžuolai. B

Halės sijų kniedės tvirtai ir atlaikė ir 
pusės šimtmečio amžių, ir "Ilgiausių me
tų" iš tūkstančių krūtinių, sukaktuvinės 
sporto arenos statytojams, tautos šlo
vės puoselėtojams sportininkams, ir šie
nas drebinusį solisto Valentino Čepkaus 
traukiamos, visų palaikomos dainos gar
są, "Kas rovė — neišrovė, kas skynė — 
nenuskynė, todėl, kad Tu — šventovė, 
todėl, kad Tu — Tėvynėj'.

ti šių dienų, ne visi stipriausiai jautėsi, 
kad leistųsi tolimon kelionėn. Kai kam 
gal ir Lietuvos laisvėjimas atrodo trapus, 
netikras.

Turėjom garbę pasitikti.Lietuvoje či- 
kagiškį Konstantiną Savicką apie kurį 
1908 m. Kūno kultūros rūmų direkto
rius V. Augustauskas rašė: "Jis pirmas 
pradėjo tvarkyti Lietuvoje krepšinį, jis 
pirmas mokytojas to gražaus žaidimo". 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas dėkingai 
priėmė K. Savicko dovanas — paveiki 
lą, 121 5 dolerių čekį. į

— Turiu vieną tikslą gyvenime - pasini 
tarnauti Lietuvai, — sakė K. Savickas. 
- Jei kiekvienas įdėsim savo dalį — ar 
sporto, ar politikos, ar mokslo srity, pa 
sieksi m tikslą.

Sutapo svečių (Lietuvoje vieši ir Aus
tralijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjun
gos prezidentas Jurgis Jonavičius, Šiau
rės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos viceprezidentas Vytautas Gry
bauskas/ bei Lietuvos vadovų mintys, 
reikia daugiau bendrauti, daugiau maty
tis. Su Respublikos sporto "Tėviškės" 
vadovybe aptartas rengimasis Pasaulio 
lietuvių IV žaidynėms.

&

PRANAS LUBiNAS legendarinis tuometinės •> 
Lietuvos krepšinio didvyris ir dabartinio ker
psimo žvaigždė ARVYDAS SABONIS

BEBIDAS FI'NAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 
į ” ■ ’
i J WJBKIES " CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 

CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS - ETC.

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

« 
PROGRAME SUA FESTA E

DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.,, 

Rui Manaiái, 7 - CEP 6Š140 - Fone; 215-6227 - Vila Žilini - S. Paulo
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A declaração da B.L.B., publicada 
contra a diretoria da B.L.J. Sąjunga, de
monstra tão somente a prepotência e a 
intolerância do atual presidente do exe
cutivo (valdyba;.

Não passa de uma intromissão inacei
tável sem base moral ou legai, motivado 
por interesses pessoais, contra uma co
munidade de jovens lituanos, associada 
a P.L.J. Sąjunga e de acordo com seus r 
estatutos, atuante nesta colônia., com 
ideais de liberdade herdados de nossos 
antepassados...

Portanto, gostaríamos de retificar J- 
guns pontos do artigo escrito pesa B. L.B 
no jornal "Musų Lietuva" n° 43 (spaiio 
26), para esclarecer certos pontos dos 
estatutos e princípios da P.L.J. Sąjunga. 
No entanto antes queremos lembrar, 
que a publicação da "DECLARAÇÃO 
DO CONSELHO DA B.L.B" foi uma 
imposLão de seu presidente, pois aiguns 
assinaram apenas em solidariedade. Seis 
participantes da reunião da B.L.B. em 
21/10 conforme comentário do "ML" 
não assinaram a declaração, isto é prova 
que pelo menos metade dos presentes 
não concordaram com tal imposiião.

O item: "Jcunimo Sąjunga é o setor 
jovem da Bendruomenė", primeiramen
te não faz parte dos "estatutos" propria
mente ditos, da P.L.J.S., segundo, a fra
se corretamente escrita é "Jaunimo Są-< 
junga é o setor jovem da bendruomene, 
como comunidade e não parte da direto
ria da L. Bendruomenė, segundo a indu
ção do texto.

Portanto, mesmo sendo os objetivos 
da P.L.J.S. os mesmos da P.L.B., a Jau
nimo Sąjunga ainda almeja incentivar as 
atividades dos jovens e representar os 
interesses da juventude perante a L. Ben
druomenė.

A frase seguinte, na integra presente 
nos estatutos da P.L.J. Sąjunga, ė: "A 
P.L.J.S atua na esfera da PLB, manten
do relações amigáveis e colaborando® 
mutuamente, reservando os direitos de 
preservar os interesses da juventude".

A PLJS, junto com a PLB, organiza 
os Congressos Mundiais da Juventude 
Lituana. Ç
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Rua Solon, 773 
CEP 01127

Foner 221 -6377 
ão Paulo -r Capital

Bom Retiro

Uma observação: a data e o local on
de se realizam os Congressos Mundiais
da Juventude Lituana, são decididos du
rante a semana de estudos, através da 
maioria de votos, aos quais só é conce- 
‘dido o direito aos oficiais representan
tes da Juventude dos países participan
tes.

Quanto à re-formulação da diretoria 
da BLJS, informamos que esta foi eleita 
com a maioria de votos, secretos, tendo 
como eleitores os jovens de 16 a 35 anos, 
descendentes de lituanos, residentes no 
Brasil, e de acordo com os estatutos da, 
PLJS.

Assim sendo, a BLJS está legalmente 
dentro dos quadros da PLJS, que por 
sua vez está ligada â PLB.

Nos estatutos da PLB e PLJS está cla
ro que os Congressos da Juventude Li
tuana serão realizados em conjunto com 
a PLB, portanto a BLB não pode fugir 
à responsabilidade de apoiar e promover 
em conjunto com a BLJS a realização 
do proximo Congresso.

BLJS

NAUDINGA ŽINOTI
1. Kad būtų svarūs, blizganti ir atro

dytų nauji baldai — sumaišyti vandenį ‘ 
su actu ir s^usu skuduru nušluostyti.

2. Jei kramtoma guma (chiclete) pri
lipo prie drabužių nenusigąsk. Užtenka 
paimti truputį ledų ir prispausti ant gu
mos, tuojau guma atlips.

3. Esferografi kos rašaio f psai — la
šai gali būti nuvalyti - užtenka keletą 
spirito (oludi lašų.

4. Pagaląsti žirkles, užtenka su jomis 
nukirpti pačia smulkiausią švietimo 
laks’tą (lixa d'agua fina) - gali ir vėl 
kirpti, jau pagaiastos.

'~.rrr.i .miBiWHIiii. , ------------nT I I 11 II .

savo didelį bičiulį, misionierių Afrikoje
KUN. HERMANĄ ŠULCĄ 

50-to gimtadienio proga spalio29 d.į 
"Palangos" skautai

5. Ti k viena riekelė citrinos padėta 
ant lékstutės išvaiko taip įkyrias skruz-
délytes, kurios lenda į visas ypač sal
daus valgio komodas (armários).

6. Atpjauti bananai, obelys ir palmi- 
tai nepajuoduoja kai yra palašinami ke
letas citrinos lašų.

7. Norint kiaušini virti, kurio lukštas 
yra trukęs, įpilkite i vandenį truputį ac
to, tada baltymas neišeina per trukinius.

Pasirašo: Išbandęs

KULTŪRINIS KAZĮ- 
MIERINIS FONDAS

1985 metų rugpjūčio 25 die
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZĮ Ml ERIN IS'FON- 
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO, Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas — Cr. 1.000,000.

Fondo tikslas - KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, bendrai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalą sudaro laisvas 
tautiečių bei kitataučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
tik kapitalo uždarbis galės būti 
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.

Fondo a d m i n i s t ra
vi m a s - KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per; 
leistas panašiais tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS

| K K FONDĄ. ■.
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WlOSU' ŽINIOS
RAŠYTOJO PETRO BABICKO 

APLANKYMAS
Musu nusipelnusio patrioto, rašytojo, 

poeto Petro Babicko, dabar 87-mečio ir 
ligonio aplankymas, įvyko jo gyvenvietė
je, Duque de Caxias mieste, Parque La
fayette, Rua Pedro Ivo, 71.

Spalio 30-tą, pirmadienį, susiorgani
zavo keturių lankytojų delegacija suside
danti iš d-rq. Algirdo Baltuškevičiaus, 
mok. Stasės Tamošaitienės ir kun. Pe- 

t

tro Urbaičio, su geraširdžiu p. Juozu 
Miliausku, vadovu, dabar pasiryžusiu 
kas mėnesį aplankyti ligonį Petrą, ir, 
tuo pačiu laiku, São Paulo Lietuvių Są
jungos mėnesinę auką asmeniai jam 
įteikti.

Petras Babickas, nuo seno yra pasto
viai remiamas Chicagos Lietuvos Dukte
rų, su šimtu dolerių kas mėnesį.

Tos mėnesinės seseriškos pagalbos 
įteikimu, per ilgus metus, rūpinosi a.a. 
adv. Jonas Ernestas Petraitis, vėliau - 
adv. Antanas Gaulia, o dabar — inž. 
Aleksandras Valavičius.

Svečias, d-ras Algirdas Baltuškevičius, 
rado Petrą Babicką su tvirtai veikiančia 
širdim, tačiau su labai nusilpusiom ko
jom. Iš tiesų, musų 87-metis, jau trys 
metai kaip kojos iš savo vargingo name
lio neiškelia, ir nenori niekur kitur persi
kelti.

KOM. KAZIMIERO GAULIOS 
GRAFIKOS APLANKYMAS
Bitininkystės specialistai iš Lietuvos, 

kun. Petro Urbaičio lydimi, spaiio 30- 
tą, pirmadienį, lankėsi sėkmingai besi
verčiančioje kom. KazimieroGaulios 
spaustuvėje, Rua Piaui, 245, Todos San
tos, RJ.,rajone.

Visuomet svetingas, kom. Kazimieras 
ne vien aprodė savo įmonę, bet svečius 
dar apdovanojo, o taip pat ir vakarienei 
pakvietė adv. Antano Gauiios ir inž. 
Aleksandro Valavičiaus, nuoširdžioje 
draugystėje.

M.OSŲ LIETUVA,

PADĖKA
Mirus mūsų mielai motinai, uošvei, senelei, seserei

AfA
ONAI RUTKAUSKIENEI

Dėkojame visiems kurie ją lankė ligoninėje, prisiminė 
maldose, mišiose, paguodos žodžius, solidarumą, užuo
jautas, kun.'Petrui Ruksiui už suteiktus ligonių sakra
mentus, lietuviškas mišias prie karsto, p. V. Tatarūnui, 
p. F. Girdauskui ir Bendruomenės chorui už giesmes, 
visiems kurie palydėjo į Amžino Poilsio vietą ir dalyva
vo 7-os dienos Mišiose.

Dievas Jums Teatlygina.

Aldona, Armando, Wagner ir Ricardo Vicentin 
Algirdas, Rosa, Rita, Roberta Rutkauskai 

ir Adamavičių šeima

tį kunigą ir svečius iš Lietuvos į jų na
mus, Vila Izabel, RJ., rajone.

Buvo lyg "*ntrų" vedybų iškilmė, 
nes neužilgo namai tapo perpildyti visa 
VYČL| gausia gimine.

Kaip gražu ir malonu, kada broliai ir 
seserys sutaria ir susitinka. i

Naujavedžių namai ir jie patys buvo 
kunigo palaiminti; ir duok Dieve, kad A 
tas palaiminimas neštų jiems laimę jų 
šeimyniniame sugyvenime.

Neturint laiko aplankyti atskirai 
kiekvieną šeimą, buvo — ten pat — išda
lintos kalėdinės plotkelės.

Iš viso, kunigo atsilankymas, yra 
svarbus ypač seneliams ir ligoniams. 
Jie to laukia ir už tą yra dėkingi.

įskaitant mūsų Petrą Babicką, tų se

L. K. B E N D R U O M E N E S CHORO
Šventė - 53metai
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nelių ir ligonių teko aplankyti ir pas 
Vladą Vyčą, ir pas p. Juozą Milkiuską, 
kur dabar rado prieglaudą ligonis, nau
jas našlys p. Vaclovas Radzevičius.

Uršulės Gaulienės, šio lapkričio 6-tą, 
mininčios savo 95-tą gimtadienį, aplan
kymas buvo kažkaip atidėtas ateinan
čiam kartui, Dievui duodant, 1990 me
tų gavėniai.

Tada, Matriarkei Uršulei, ir kitiems 
seneliams — ligoniams būtų galima ir 
Velykinės Komunijos patarnavimą su
teikti. KPU.

MŪSŲ MONUMENTALINÉS KAPINĖS
A. a. kun. Janilionio įkurtos, dabar 

susilaukė dar vienos kandidatės, a.a. 
EMILIJOS RADZEVIČIENĖS.

Pats paminklas, gana meniškas, dabar 
prašosi sutartinės talkos jo atnaujinimui.

PRIĖMIMAS PAS NAUJAVEDŽIUS
Po bendrų Pamaldų už Lietuvą ir jos 

Persitvarkymo Sąjūdį, jauniausioji iš ke
turių sesučių Vyčaičių — Marytė ir jai 
skirtas Anibalas, pasikvietė besilankan-

11 vai. — V. Zelinos, Šv. Juozapo Bažnyčioje iškilmingos 
Šv. Mišios už mirusius, už buvusius ir esančius 
maestrus ir choristus.

12:30 vai. - Pietūs Jaunimo Namuose. Norintieji daly
vauti pietuose, prašomi užsisakyti pas choris
tus iki 22 dienos. ■, ■■n,.. 1,, 1 ■ —• tuo IIXI UIGIIUd, ~ I .-    I ir—BIIIIIIII—

PAR DUODA M AS
'"“’““‘UETIMŠKAI! ~

■ Ji

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338

DICIONÁRIO

PORTUGUÊS — LIT U AMO 
L I T U A N O - P O R TU G U ÉS

Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338 1 j
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musu žinios i'

MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMAS
Mišios PARQUE DAS NAÇÕES: am- 

trą lapkričio mėn. sekmadienį (XI. 12), 
10,30 vai. Seselių PranciŠkiečių mokyk
los koplyčioje Rua Espanha;

Mišios už mirusius musų kolonijos 
VEIKĖJUS: trečią lapkričio mėn. sek
madienį (XI. 19) trečią vai. po pietų V. 
Zeiinos bažnyčioj. (Po to — DAINOS 
koncertas Seselių salėj).
RIO LIETUVIU ŽINIOS
"PAMALDOS UŽ LIETUVĄ IR JOS

ATGIMIMO SĄJŪDI",
kaip buvo planuota, taip, Dievui duo
dant, įvyko lietuviams įprastoje Šv. 
Onos bažnyčioje, Rua Santana, Cidade 
Nova, RJ.

Pamaldos, labai reikalingos dabarti
nei Lietuvai, įvyko su gana gausiais did
miesčio dalyviais, su keturiom Eatimos 
Misionierėm, o taip pat, su reta atsto
vybe iš Lietuvos.

Medicinos mokslų kandidatas, prof.
Algirdas Baltuškevičius ir mok. Stasė
Tamošaitienė dalyvavę "Tarptautinia
me Bitininkų Kongrese", dalyvavo ir 
musų prasmingose pamaldose.

Mok. Stasė Tamošaitienė kalbėjo
Pamaldų dalyviams, o taip pat ir žavin- Rua Catete 66, ap. 408 
gai giedojo. 22.220 Rio de Janeiro - RJ.

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

gai giedojo.
Bitininkystės specialistai pasinaudo

dami p. Juozo ir Olgos Miliauskų dos- .

Šio "ML" numeri© 
GARBĖS ■ LEIDĖJA

URŠULĖ G A U LI E N É 
95-to Gimtadienio proga

Nuoširdžiai sveikiname Matriarkę Uršulę ir jos sūnų šeimas, 
linkime Jubiliatei ir visiems jos artimiesiems gausios Dievo 
palaimos.

» .___

niu iškvietimu, jų namuose, Ipanemoj, 
RJ., rado jaukią prieglaudą.

Ir besilankančiam misionieriui teko 
tų namų svetingumu pasinaudoti.

Atsitiktinai pasimaišęs prie Sv. Onos 
bažnyčios fotografas, p. Vlado Vyčo 
kviečiamas, padarė istorinę fotonuotrau
ką. Kitas fotografas buvo pats Svečių 
iš Lietuvos Globotojas, p. Juozas Mi
liauskas.

Ypatinga padėka tebūnie p.p.Stasei * 
ir Viliui Kizeliams už labai svarbią tal
ką pamaldų organizavime.

MUSŲ MIRUSIEJI
ANTANINA GERULAITIENÉ (anKs- 

čiau - Saurusaitienė) mirė 1989 m. Spa
lio 23 dieną.

Pastaruoju laiku, ji ilgiau gyveno

t

Administracija
: . I
t,. ,M ...... ■.*T.ljĮJL..

Rijuj, šių 1989 m. kovo 27 dieną mi
rė EMILIJA RADZEVIČIENĖ. Pasto
viai ji gyveno, su vyru Vaclovu, Av. 
Edison Passos, 559, Tijuca, RJ.

Amžiną atilsį duok mirusioms, Vieš
patie, o jų giminėms ir artimiesiems 
- prašymas, nuoširdžiai jas atsiminti 
maldoje, dabar ir ateityje.

AUKOJO KAZIMI ERINIAM FONDUI
Bona Guzikauskienė NCz. 50,00 

a.a. Juozo Trinkūno atminimui

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Aliança Lituano-Brasileira 
Birutė PO LIŽAITIS
Walter POSTATNI 
Vilius-Stasė KYZELIS 
Com. K. GAULIA 
Adv. Antanas GAULLA 
Vaclovas RADZEVIČIUS 
Ona Puodžiūnas POPIC 
João Alberto MINKAUSKAS

NCz. 100, 
NCz. 50, 
NCz.10Q, 
NCz. 25, 
NCz. 50, 
NCz. 50, 
NCz.200, 
NCz. 40, 
NCz. 30,

Vladzė Camargo BALTUžNIKAS 30,

GE T EM AR 0 LUFTHANSA
apresenta

CON C iTASTICO
NEPAPRASTAS KONCERTAS 

19 de Novembro as 16.00
NO GRANDE SALÃO DO GINÁSIO SÃO MIGUEL ARCANJO VILA ZELINA

MÚSICA ERUDITA E FOLCLÓRICA

CONVITES: VYTO BARAS
REDAÇAO "MOSy LIETUVA" 
COM OS SÓCIOS DA ALIANÇA
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