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SKRIAUDŽIA LIETUVĄ
Su dideliu džiaugsmu ir ilgesiu išeivi

ja stebėjo Kovo 11 d. Lietuvos parla
mento balsavimą, atkuriant Nepriklau
somą Lietuvą. Visa tauta su džiaugsmo 
ašaromis sveikino vieni kitus. Sveikino 
ir parlamentarus, kurie is’drjso visam pa
sauliui paskelbti Lietuvos balsą: mes vėl 
sugrįžtame j nepriklausomų valstybių 
tarpą. Lietuvių tautos atstovai žinojo, 
kad šis svarbus žingsnis pareikalaus au
kų ir didelio darbo. Tuoj ir pasirodė 
pirmosios aukoc, kai Sovietų Sąjungos 
parašiutininkai guminėmis lazdomis 
daužė beginklių mūsų parlamento narių 
galvas ir i sunkvežimius sukruvintus grū
do ligoninėse prisiglaudusius jaunus lie
tuvius, atsisakiusius tarnauti okupanto 
kariuomenėje.

Blokada nepalaužė
Ekonominė blokada ir pakartotinas 

Lietuvos žmonių atskyrimas nuo Vaka
rų pasaulio, išvarant visus koresponden
tus ir spaudos atstovus, kad jie negalė
tų pranešinėti, kaip KGB ir sovietinės 
kariuomenės daliniai meta iš įstaigų atsi
kuriančios Lietuvos tarnautojus, vėl už
deda dar žiauresnę priespaudos leteną. 
Tačiau nepalūžo nei Lietuvos parlamen
tarai, nei visa tauta, net ir tada, kai ligo
ninėms buvo nutrauktas vaistų tiekimas. 
Nepalūžo, kai ir maisto pristatymo prie
monėms buvo sustabdytas degalų ir te
palų tiekimas. Nepalūžo lietuvių tauta, 
kai jai buvo nutrauktas, ar iki minimu
mo sumažintas dujų tiekimas maisto iš- 
virimui ir ligoninių šildymui. Nepalūžo 
nė tada, kai Vakarų pasaulio šalys atsi
sakė vykdyti per eilę metų kartotus sa
vo pažadus, kad Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą jie niekuomet nepripa
žins. Jie sakėsi, visuomet pripažįstą Ne
priklausomos Lietuvos atstovus ir lei
džią jiems netrukdomai veikti.

Vakariečių veidas
Tačiau, koks bjaurus veidmainiavi

mas pasirodė jų veiduose, kai, Gorbačio
vui lankantis Kanadoje, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, Anglijoje, Prancū
zijoje maloniai jam šypsojosi, o Lietu
vos atstovams ir visai lietuvių tautai kar
tojo savo giesmelę: jūs turite tartis su 
Maskva ir taikiai spręsti reikalus, nes 
koks nors spaudimas gali pakenkti po
nui Gorbačiovui ir jo perestroikos poli
tikai. Bet su kuo tartis, kai užsirūsti
nęs Gorbačiovas atsisakė priimti lietu- 
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pagalbos automobilį su gimdančiu mo 
terimi, statydama į rimtą pavojų H tik 
gimdyvę, bet ir kūdikį. Kaip mūsų vi

vių tautos pakartotinus prašymus pasi- 
atyti. Jis net uždraudė savo pavaldi

niams kalbėtis su mūsų tautos įgalioti-
ntais. Galima būtų paklausti ponus 
Bush, Mulroney, Mitterand ir ponią 
Thatcher bei kitus Vakarų pasaulio
valstybių atstovus, kiek dar laiko duo
site Gorbačiovui tęsti genocidą prieš
Lietuvą, lietuvių tautą ir kitas tautas,
kurias Stalinas su Hitleriu pasidalino,, 
slapta pasirašydami sutartį 1939 me
tais.

Keista laikysena
Tačiau Vakarų pasaulyje yra labai 

keistų ir sunkiai paaiškinamų dalykų, 
kurie apverčia demokratiją aukštyn ko
jom. Sakysime, mūsų ministeris pirmi
ninkas Mulroney, pykčio pagautas dėl 
indėnų laikysenos Meech Lake diskusi
jų metu, jiems panašiu būdu keršija 
kaip ir Gorbačiovas, nepajudindamas nė 
piršto ir neleisdamas federacinės val
džios tarnautojams įsikišti, kai Kvebeko 
policija, apsupusi Oka vietovės indėnus, 
nepraleidžp" ne tik maiste,-bet ir vaistų 
1igoniamsW|į^^M^rn?oSioš 

nisteris pirmininkas galės kuriose nor:\ 
derybose išdrįsti pasakyti, kad Kanado
je nėra žmogaus teisių pažeidimų. Taip, 
tai bjaurus pasijuokimas iš demokrati
jos ir žmogaus laisvės. Kanadai visa tai 
gali labai brangiai kainuoti.

J u d a visi
Tačiau grįžkime prie Gorbačiovo 

elgesio Lietuvos ir lietuvių tautos atžvil 
giu. Kas pasidarė, kad Gorbačiovas pa
keitė savo liniją? Gal vidaus neramu
mai Sovietų Sąjungoje, ar Jelcino grąsi- 
nimas atskirti Rusijos respubliką? Gor
bačiovas "suminkštėjo" ir teikėsi priim
ti Lietuvos delegaciją, prieš tai pareika
laudamas, kad Lietuvos parlamentas 
priimtų moratoriumą po kovo men. 11 
dienos išleistiems įstatymams. Lietuvos 
parlamentas sutiko su moratoriumu ir 
nustatė jam 100 dienų laikotarpį, kai 
prasidės derybos. Savaime suprantama, 
kad Sovietų Sąjunga yra suinteresuota) 
skubinti pasitarimus, nes nori Lietuvą
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KNYGOS LIETUVAI
Liepos 12 d. Lietuvių Katalikų Re

liginė Šalpa pasiuntė 20 tonų knygų s 
Lietuvą.

Vykdydama savo "Knygos Lietu
vai" projektą, Religinė Šalpa New Yor 
ke rinko įvairios tematikos knygas, dau 
giausia mokslines, bet ir periodikos kaip 
pvz. National Geographic, Aidus, Ateitj 
ir kitu žurnalų komplektus. Pasiųsta ir 
pora Lietuvių enciklopedijos komplektų, 
įskaitant vieną Tautos fondo finansuotą.

pagauti nepasiruošusią. Iš kitos betgi" 
pusės vis prisibijo Jelcino, kad jis su Lie
tuva nepasirašytų sutarties anksčiau už 
Sovietų Sąjungą - 3e to, jau ir kitos So
vietų Sąjungos respublikos seka Lietu
vos pavyzdžiu, pranešdamos Kremliui, 
kad Sovietų Sąjungos įstatymai jų respu
blikose nebeturės galios, jei jie priešin-

Bendra ekonominė padėtis šiuo me
tu Lietuvoje taip pasunkėjo, kad tik 
duoną ir pieną galima nusipirkti be talo
nų (kortelių). Visa kita labai normuoja
ma, o namų apyvokos ir kitų daiktų 

parduotuvėse visai nėra. Savaime-supran
tama, kad Lietuvos parlamentas ir vy

riausybė turi dirbti labai sunkiose sąly-

Šiame krovinyje: matematikos, fizi
kos, kompiuterio bei kitų griežtųjų 
mokslų knygos; istorijos vadovai, poli

tologijos, teisės ekonomikos leidiniai, 
religinė literatūra, teologijos ir filosofi
jos studijos, grožinė literatūra ir pan. Iš 
viso pasiųsta 1005 dėžių, daugiausia kny 
gų ir liturginių reikmenų ir drabužių.

sis respublikų parlamentų priimtiems 
/statymams. Tok) sprendimą jau padare 
ir artimiausias Lietuvos kaimynas - 
Baltarusija. Pridėjo ir įstatymą, kaip ir 
Ukraina, kad respublikos jaunuoliai ka
rinę prievolę turės atlikti respublikos te
ritorijoje. Žodžiu laikas pamažu prade
da dirbti Gorbačiovo nenaudai. Kruvini 
neramumai Uzbekijoje ir Kirgizijoje jam 
kelia didelių rūpesčių. Net ir pasiųsta 
kariuomenė nebegali atstatyti senos tvar 
kos

Pagalba Lietuvai
Kas ten bebūtų Sovietų Sąjungoje, 

Lietuva pergyvena sunkius laikus ir ma
terialiniu, ir dvasiniu požiūriu. Lietuviš
koji išeivija turi dar labiau išgirsti pagal
bos šauksmą. Ne tik dėl blokados, bet 
ir aplamai nualintas kraštas ir baisi be
tvarkė privedė prie to,, kad net papras
čiausių vaistų trūksta, jau nekalbant 
apie retesnius ir sunkiai sergantiems rei 
kalingus vaistus, kurių visai nėra.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vai
dybos paraginti visi kraštai sutartinai 
jungiasi rinkti aukas vaistų pirkimui ir/ 
ar persiuntimui. Daug jų paaukoja vais
tų bendrovės ir įvairios šalpos organiza
cijos. O reikia ne tik vaistų, kuriuos la
bai dažnai Sovietų Sąjungos pasienių sar
gybos ir muitinės sulaiko, apsunkina jų 
perdavimą Lietuvos ligoninėms. Tik la
bai pasiaukojančių žmonių dėka, net t 
svetimų valstybių pagalba pasiseka per
duoti vaistus ir kitus medicininius reik
menis tiems, kuriemsjįų labiausiai rei
kia.

I ORURGIOB DiNTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 • io and.
V. Prudente - Fone: 273-6696 I

nose. Knygas aukojo asmenys, organizaci
jos, bibliotekos ir universitetai iš New

Lietimų Mighės Sáüp&s tetikėję New Yorke paLoojsm smakows
knygos Lietuvai. Nuobrauka: Á. Norvilo

■ Vicente Vitor Banys Ltda.
Re&.: 27<M8&6Rua Coe ho BarradasJOú • V. Prudente ■ Fone: 2H-Ô67?

Guarda Chuvas de todos os tipos, para nomens, senhoras e cnancas.

Miru-sombrinhas. npo Italiano e Aiemào.
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Yorko apylinkės Stambesnių aukotojų 
tarpe; kur Vladas Jaškevičius, S.J. iš 
Fordhamo universiteto, Tėvai Pranciš- įMIi 
konai, prof. William Adams iš Pace Uni- 
versiteto bei dr. E. Kučinskas, A. ir R. ĮĮĮM 
Razgaičiai, Vitalis Žukauskas, A. Samu- 
šis, Long Island universitetas, Ramutė 
Č esnavicienė, Vida Panikiené, N.Y. 
Rovėnai ir "Knygos Lietuvai" vykdyto- 

ja - Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Savo išleistų leidinių egzempliorius 
tap pat paaukojo: Lawyers' Committee 
for Human Rights, Institute for Demo
cracy in Eastern Europe, Carregie Coun
cil on Ethics and International Affairs 
in Ethnic Community Services.

Knygų adresatų tarpe: Vilniaus uni
versitetas, Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas, Kauno ir Telšių seminarijos, 
pranciškonų vienuolynas Kretingoj, atei
tininkai, skautai, Krikščionys demokra
tai, Lietuvos AT Ministrų Žydų kultū
ros draugija, Caritas ir kt.

20 tonų konteinerj krovė Religinės 
Šalpos Štabas, savanoriai bei svečiai iš 
Lietuvos, o taip pat New Yorke kon- į 

certuojanti roko grupė BIX.
Užcinkuotas konteineris laivu plau- j 

kia j Hamburgą, iš ten sunkvežimiu bus
. .. . — . , ~ laiyuai v ihiiujc ovaioiam uiuiaiui

gabenamas j Kauną, j Caritas būstinę, vilniečiai su olakatais demonstravo prieš jo priėmimą.
LIC

■%įį

AMERIKOS VYSKUPAI APLANKYS 
LIETUVĄ

Rugpiūčio-rugsėjo mėnesiais numa
tytos trys JAV katalikų vyskupų eks
kursijos susipažinti su centrinės ir Ry
tų Europos Bažnyčios problemomis 
bei reikiama pagalba.

Pirmoji delegacija, vadovaujama 
Los Angeles arkivyskupo M. Mahony, 
vyksta j Austriją, Vengriją, Rumuniją 
ir Bulgariją; antroji, vadovaujama Ne- 
warko arkivyskupo T. Me.Carrick 
vyksta j Lenkiją, Čekoslovakiją ir Ju
goslaviją; trečioji, vadovaujama Čika
gos kardinolo J. Bernardin ir arkivys
kupo May, aplankys Maksvą, Vilnių, 
Rygą, Minską ir Lvovą. Kardinolą J. 
Bernadiną numato lydėti devyni kuni
gai (Kuzinskas, Markus, Puchenski, 
Rimšelis, Roache, Saulaitis, Barauskas, 
Zaremba, Zawaski), trys pasauliečiai 
(Lauraitis ir Rudžiai) bei trys dienraš
čių korespondentai ("Chicago Tribune' 
ir "Sun Times").

Aukščiausiajai Tarybai Vilniuje svarstant moratoriumo klausimą, prie Lietuvos parlamento rūmų 
Reuterio nuotr.

sėje susirinkusius fėnkus. Tačiau netruk 
dė lenkams - 1.114 žmonių grupėmis 
pėsčiomis perėjo sieną ir susitiko su lie
tuviais.

Su Amerikos vyskupais pasiryžęs 
važiuoti ir lietuviu išeivių katalikų 
vysk. P. Baltakis, OFM. Maskva neno
ri duoti jam vizos. JAV Valstybės de
partamentas daro spaudimą, kad vysk. 
P Baltakiui, OFM, butų leidžiama ke-

TANKAI SUTRUKDĖ LIETUVIU 
PLANA

Taip rašė "The Globe and Mail" 
rugpjūčio 24 d. laidoje. ( Lietuvos-Len
kijos pasieni buvo pasiųsti ginkluoti 
KGB kareiviai ir tankai, kad rugpjūčio 
23d. lietuviai demonstratyviai negalėtų 
peržengti sienos minint 51-sias Staiino- 
Hitlerio pakto metines. Vykdant susita
rimą Stalinas pagrobė Baltijos respubli
kas.

Lietuvos aktyvistai, pasak laikraščio, 
tikėjosi vienai dienai iš sovietų paimti 
sienos kontrolę ir parodyti pasauliui, 
kad Lietuva yra atvira likusiai Europai. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 30.000 
lietaus permerktų lietuvių.

Sovietų kareiviai su tankais ir šuni
mis neleido lietuviams rugpjūčio 23 d. 
peržengti sienos ir pasveikinti kitoje pu-

SUDARYTA LIETUVOS DELEGACIJA
Lietuvių informacijos centro prane

šimu, išrinkta Lietuvos delegacija dery
boms su Maskva šios sudėties: AT pirm. 
V. Landsbergis, pirmininko pavad. Č.

Stankevičius, seniūnas A. Abišalas ir už
sienio reikalų k-jos pirm. E. Zingeris - 
visi Aukščiausiosios tarybos nariai; iš 
vyriausybės -- ministerė pirm. K. Pruns
kienė, mmisterės pirm, pavad. R. Ozo- 
Fas, užsienio reikalų ministeris A. Sau
dargas ir teisingumo ministeris Pr. Kūris. 
AT delegacijos sudėti patvirtino vienbal
siai — 90 už, 5 susilaikė. Delegacijai va
dovauja AT pirm. V. Landsbergis. Ste
bėtojų teisėmis bus kviečiami Estijos ir 
Latvijos atstovai. Paliekama galimybė i 
delegaciją kviesti ir kitus reikalingus as 
menis, iškaitant ir išeiviją. Delegacija 
įgaliojama pasirašyti protokolą dėl dery 
bų pradžios ir sąlygų, kurios bus patvir
tintos Aukščiausioje taryboje.

KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mfisci giitklu-spauda.Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautini 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną nauja skaitytoją! Nedelsk!
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VYTAUTAS
VYTURYS

Pasinaudota leidiniu Vytautas Didysis 
(Tęsinys iš praeito nr.)

— 8 -
Paskutinio akto sąlygų lengvumas ro

dė tų laikų Ordino silpnumą. Netrukus 
po sutarties pasirašymo įvykiai Lietuvoj 
netikėtai pakeitė Vytauto santykius su 
Ordinu: iš draugų jie vėl virto priešais.

Jogailai pasirodė perspektyvos: Len
kijos sostą, reikėjo rūpintis, kad nurim
tų pačios valstybės viduj kilę ginčai; 
kiekvieną valandą buvo galima laukti 
Vytauto ir jo talkininkų puolimo. Nors 
ant savo pusbrolio jisai geros širdies ir 
neturėjo, ir už draugiškumą buvo jam 
labai nedėkingai atsimokėjęs, bet nebe
liko kitos išeities, kaip tiesti Vytautui 
taikos ranką. Todėl 1384 metų pavasa
rį pradėjo siuntinėti Vytautui pasiunti
nius, kad šis grįžtų į Lietuvą, žadėjo 
grąžinti tėviškę, siūlydamas dar pridėti 
Volmiją su Lucku. Pažadėjo Vytautui 
ir Trakus atiduoti, kai Skirgala gaus 
Palocką. Po šito pasižadėjimo Vytautai 
galų gale nusileido, ir po slaptų derybų 
šalininkų patariamas, sutiko su Jogaila 
susitaikyti. Ir štai 1384 metų vasarą 
subrendo mintis palikti Ordiną.

Nors ateitis, kuri Vytauto laukė Lie
tuvoje, jam nebuvo aiški, bet jis savo iš 
siskyrimą su Ordinu vykdė apgalvotai, 
norėdamas padaryti jam kuo daugiausk 
nuostolių. Visos trys Vytauto valdžioje 
buvusios pilys (Marienburgas ant Nemu 
no, Jurbarkas (Georgenburgas), Marien- 
verderis arba Naujasis Kvidzinas prie 
Kauno) turėjo būti sunaikintos.

Sunaikinęs pilį, pereidamas į Jogai 
los pusę, Vytautas dabar tikėjosi atgai 
ti tėviškę, bet greitai apsivylė. Jogaila 
ir toliau palaikė tokius pat ryšius su 
Skirgaila; Trakų tikroji Vytauto tėviš
kė ir toliau pasiliko Skirgailos rankose 
o Vytautas turėjo pasitraukti gavęs vai 
dyti mažos reikšmės turinčius kraštus 
nuo Narevo ir Bugo. Imdamas valdyti 
tuos kraštus, Vytautas dar turėjo pripa 
žinti visišką savo priklausomybę nuo 
Jogailos.

Bom Retiro

PARDUODA^® 
ŽOD

DICIONÁRIO
P O R T U G U L i TU/OTO
LITU AN0-P0RTU^OS 

Kreiptis į šv.
Rua Juventus 28,

Rua Scion, 773- Fonar 221-6377
CEP 01127 - Sfe Patil© - Capital

MŪSŲ L I E T U A

DIDYSIS
kaip laikinai sutikti su Ii Kimu ir laukti 
galimumų susidaryti Lietuvos valstybė
je sąlygas, kurias jis visuomet meistriš
kai mokėdavo panaudoti savo politikai. 
Tokios galimybės jau artinosi, kai Jo
gaila buvo pakviestas j Lenkijos sostą.

Lenkų didikai ieškojo tinkamo vyro 
Jadvygai, o savo valstybei gero vyro. 
Kolonizacijos klausimas rytuose jau bu
vo išspręstas, kur jau buvo įsigalėję lie
tuviai, tad reikėjo ieškotis kandidato 
Lietuvoje; buvo numatytas Jogaila.A

Po trumpų 1385 metų rugpiūčio mėn. 
14 d. toje pačioje pilyje, kur pabaigė sa
vo dienas kunigaikštis Kęstutis, Jogaila 
dokumentališkai patvirtino visus paža
dus, kuriuos jo pasiuntiniai buvo davę 
lenkams Krokuvoje ir vengrams Buda-

A Lituânia ao tempo de Vytautas, O Grande, no periodo

NR. 37 (2174) 1990.IX.27
■' "v

pešte. Prie to dokumento, kuris turėjo 
fatališkos reikšmės Lietuvai, savo ant-
spaudas, be Jogailos, pridėjo dar Vytau 
tas, Skirgaila, Kaributas ir Lengvenis. 
Lenkų ir vengrų pasiuntiniai, gavę iš Jo
gailos atstovų raštą, kad Lietuva visiš
kai sujungiama su Lenkija ir kad.visa 
Lietuva prižada apsikrikštyti, grįžo at
gal. O 1386 m. sausio mėn. 12 d. len
kų legatai Volkaviske pranešė Jogailai, 
kad jis išrinktas Lenkijos valdovu.

(Bus daugiau)

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAU 
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETUVI 
VISKĄ KNYGA STOVI IR DULKA 
KIOSKU LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS.
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pasmerkti ir tesulaukia savo teismo budeliai, 
privedė žmones iki tokio stovio.

Daniliauskienė, Marijampolės gimnazijos
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE

Iš anksto jau buvo sudarytas sąrašas ir 
prie kiekvienos pavardės buvo nurodyta su
ma - 3 rb. Beliko tik pasirašyti.

Buvo 1942 m. Kūčios. Ant narų sutinu
siom kojom ir veidu, net akių nesimatė, gulė
jo be sąmonės mano Motina. Šlapinosi ji be
veik vienu krauju. Tai buvo grėsmingas, 
ūmus inkstų uždegimas. Gulėjo ant maišo, 
prikimšto medžio drožlių. Apkabinusi ją šil
džiau savo kūnu, maldavau nemini, prisiekiau, 
kad parvešiu ją į Lietuvą. Visomis savo dva
sios jėgomis meldžiau Dievą padaryti stebuklą, 
neleisti jai čia numirti. Ji negirdėjo, kaip į už
pustytą mūsų baraką pralindo lavonų vežioto- 
tojai ir paklausė, kur Grinkevičienės lavonas.

Paskui mane nuveše į teismą.
Prieš dvi dienas, kai aš atsivilkau dvi pa

vogtas lentas, jas sukapojau ir užkūriau ugnį, 
j baraką įlindo du viršininkai: Sventickis ir 
Antonovas. Pagal bntų pėdsakus sniege jie 
lengvai surado vagį. Surašė aktą ir perdavė 
mane teismui.

Teismas vyko gretimam barake. Buvo 
stalas, uždengtas raudona medžiaga. Ant jo 
degė žvakės. Kaltinamųjų suole sėdėjome sep
tyni. Penki už lentas, du - už duoną; vienas

- Platinskas, antras -- Albertas Janonis, Kau
no dramos studijos studentas iš Šiaulių.

Alberto motina Janonienė., mirdama iš-$ 
bado, maldavo sūnų nors trupinėlio duonos, 
ir Albertas su Platinsku naktį įlindo į kepyk
lą. Viskas būtų pasibaigę laimingai, jeigu jie, 
paėmę kiek duonos, būtų grįžę į baraką.Gal 
ir motina nebūtų mirusi iš bado. Bet pajutę 
duonos kvapą, vaikinai neišlaikė ir puolė prie 
jos. Bevalgydami nusilpo ir neteko sąmonės 
Ten juos ryą ir atrado begulinčius.

Dėl lentų kaltinamieji aiškinosi įvairiai. 
Pirmasis sakė, kad ją nešėsi mirusio vaikučio 
karsteliui padaryti, kiti tvirtino jas radę. Aš 
kaltinamųjų suole sėdėjau paskutinė. Karo 
meto teismas greitas. Per pusvlandį teisėjas 
apklausė šešis ir kreipėsi į mane, ar prisipa
žįstu vogusi lentas, t.y socialistinę nuosavybę.

- Taip, vogiau.
t

— Galbūt jus kas iš susaugusiųjų pasiuntė? 
Pasakykit - kas, ir jūsų neteisime.

- Manęs niekas nesiuntė.

Teismas išeina pasitarti. Mes, septynetas, 
laukiame nuosprendžio. Niekas negalvoja 
apie bausmės dydį, nes tai neturi jokios reikš
mės. Metai ar dešimt metų - vienas ir tas pat. 
į lagerį Stolbuose varys per sniegynus 50 km. 
Visiems aišku, ir teisėjams taip pat - nė vie
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nas iki ten nenueis. Bet kokia bausmė - mir
ties bausmė. Mamytė turbūt jau mirusi. Galas 
kančioms visai arti.

Nuosprendis: r duoną Albertui Janoniui 
ir Piatinskui - po trejus metus. Už lentas - 
visiems po metus. Mane išteisino už prisipaži
nimą. Kodėl taip? Jie gynėsi, norėjo dar išlie
ti, bet eis mirti, o mane paliko. Kam? Grįžtu 
i baraką. Salta, tamsu. Žukienė uždega bala
ną. pamatau stebuklą: Mamytė pradeda atgau
ti sąmonę. Nėra vandens. Vėl išeinu į sandėli 
vogti lentų. Sviesi, nuostabi Kalėdų naktis.

Po keletos dienu visus nuteistuosius ir 
mos. kuriuos dar teisė kitą dieną, išvarė gink
luoti sargybiniai. Netrukus pakilo ir įsisiautėjo 
pūga. Laikėme juos žuvusiais. Bet kitą diena 
du grįžo: Riekus (ūkininkas iš Seirijų) ir šešio
likmetis berniukas Bėra Charašas iš Kauno su 
nušalusia ranka. Abu buvo nuteisti už lentą. 
Riekus visas apledėjęs, vos gyvas krito barake 
ant grindų ir ėmė raudoti: “O Kristau. Kristau, 
nejaugi tavo kryžius buvo toks sunkus? ”,

Jis papasakojo, kai pakilo pūga, žmonės 
neteko orientacijos. Sargybiniai numetė šau
tuvus ir ėmė glaustis prie suimtųjų. Nuspren
dė grįžti, bet nesusigaudė, kurioj pusėj Trofi- 
movskas. Kiekvienas rodė vis kitą kryptį. Taip 
ir nuėjo per pūgą kiekvienas savo kryptimi. 
Žuvo visi vienuolika nuteistųjų ir sargybiniai. 
Pavasari, kai neše ledus, pamatėme jų lavonus, 
plaukiančius ant ledo lyčių į Laptevų jūrą.

Nuo 1942 m. gruodžio lavonams vežti jau 
prireikė dviejų brigadų. Kiekvienoje dirbo po 
keturis žmones: Abromaitienė Malvina, mo
kytojo žmona nuo Merkines, Marcinkevičienė 
Albina Petrauskas, mokytojas nuo Šiaulių. 
Dundulienė. Lietuvos kariuomenės pulkinin
ko žmona. Abromaitis Jonas, mokytojas. Mil
kevičius Steponas iš Šiaulių (mirė iš bado). 
Tamulienė Teofile, Tamulevičius. Lietuvos 
kariuomenes kapitonas iš Marijampolės. Taut
vaišiene, švedė (apie 1956-195" m. išvyko i 
Švedijai Patys vežiotojai buvo labai išbadėję 
ir nusilpę, todėl pririšdavo prie lavonų kojų 
virvę ir bendromis jėgomis traukdavo jį iš ba
rako. Paskui mirusiuosius dėdavo ant rogių ir 

įsikinkė i virves, veždavo keletą šimtų metru 
toliau nuo barako. Ten lavonus išversdavo i 
bendrą krūva. Sienų leduose likdavo prišalę 
mirusiųjų plaukai.

kai mirė Gamzienė, pas ją po rūbais, ant 
krūtinės, buvo likes nedidelis duonos gabalė
lis. Traukiant mirusiąją nuo narų, vienas žmo- _ surinko savo 3 dienu duonos davinį ir atnešė 
gus jį pastebėjo, išsitraukė duoną ir, skubiai badaujantiems lietuviu vaikams.
apibraukęs utėles, ja čia pat suvalgė. Tebūna , (Bus daugiau)

® Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

direktoriaus žmona, mirusi tris paras gulėjo 
šalia savo sūnaus Antano ir kitų, kurie jau ne
sikėlė. Visas barakas buvo po sniegu. Į jį pa
tekti buvo galima tik šliaužiant siauru sniego 
urvu žemyn. Abromaitienė M. paprašė sūnaus 
Antano paieškoti kokios nors skarytės pariš
ti mirusiai Mamytei veidą. Bet jis pats gulėjo 
sutrauktomis kojomis dėl gausią kraujo išsilie
jimu i kelio sąnarius ir negalėjo atsikelti. Kai 
mirusia Daniliauskienę virve už kojų traukė 
iš barako pro siaurą sniego skylę į viršų. An
tanas saukė iš paskos: “Dovanok, brangi Ma
myte. kad negaliu tavęs palydėti...”

Musu barake mirusi Atkočaitienė, spaus
tuvininko žmona iš Kauno, taip pat išgulėjo 
ant naru šalia gy vųjų keletą dienu.

Kai Tit Aruose mirė Matulis (iš Kauno), 
žmona savaitę tai slėpė, gulėjo šalia vyro lavo
no. kad gautų jo duonos davinį. Bet netrukus 
ir ji mirė iš bado.

Lietuvos žemės ūkio akademijos rekto
rius profesorius Vilkaitis buvo paskirtas sar
gu. Išsekęs nuo bado, profesorius susmuko 
ant statinių ir numirė. Žmonės, gervdami pro 
fesoriu. kurio vardas buvo žinomas ir už Lie 
tu vos ribų, padarė jam karstą. Bet po savaitės 
kaistas dingo, ir profesorius gulėjo kartu su 
Asais bendroj krūvoj. Profesoriaus žmona pų 
Vilkaiiiene dėl sunktų svasinių išgyvenimu 
susirgo. Mirė vėliau. Sūnus ir duktė liko gyvi

70 metų senelis Marcinkevičius (nuo Vers 
taminų), jausdamas artėjančią mirtį, prašė: 
"Abromaitienė, dukrele mano, palaidok ma

ne kaip nors, kad šunes ir baltosios lapės ne
tąsytų mano kaulų, o jei grįši i Lietuvą, paša- ‘ 
kyk. kad mirėme mes čia iš bado...”

Bobrovske buvo keliasdešimt tonų šaldy
tos žuvies. Ji būtų išgelbėjusi nuo bado mirties 
visus Trofimovsko tremtinius lietuvius ir suo
mius. Bet viršininkai jos žmonėms nedavė, ge
riau supūdė. 1943 m. vasarą ją visą suvertė į 
Laptevų jūra.

Karta t musu baraką atėjo du žmones: 
vyras ir moteris Rankose kiekvienas turėjo ry 
šulėlį. Buvo tamsu.ir jie paklausė, ar yra bara
ke vaikų. Vaiku buvo. Kai jų akys priprato 
prie tamsos, jie pamate pirmąjį: ant grindų gu
lėjo miręs iš bado ir skorbuto dešimties metų 
Jonukas Barniškis iš Marijampolės. Pasisakė, 
kad jie leningradiečiai. Leningrade iš bado mi
re jų vienintelis sūnelis. Šiandien jo mirties 
metinės. Prisimindami ji. nelaimingieji tėvai

. IC ACIONAI
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Antanas Juodvalkis
REMKIME SAVĄJĄ SPAUDĄ

Prieš 125 metus 1864 m. carinė Rusi
ja uždraudė lietuvišką spaudą ir tik po 
ilgametės 40 metų trukusios nearlaidžios 
kovos ją atgavo. Ryžtingieji lietuviai 
šviesuoliai nepakluso okupanto įsakymui 
ir susiorganizavę lietuvišką spaudą leido 
Vokietijos užgrobtoje Prūsijos dalyje - 
Tilžėje, Ragainėje ir per rusų žandarų 
stropiai saugomą sieną slapta gabeno į . 
Lietuvą ir platino tarp susipratusių lietu 
vių. Nepaisant pavojų ir baudų, knygne
šiai pvvrnešdavo per sieną lietuvišką laik
raštį, maldaknygę ar naudingą knygą.

Vargo lietuviškoji raštija, skindama 
kelią į lietuvio ir miesčionio pastogę. 
Augo šviesuolių skaičius, platėjo ir lie
tuviško laikraščio apimtis bei skaitytojų 
susidomėjimas. Materialinis leidimo pa
grindas buvo nepakankamas ir leidėjai 
nuolat susidurdavo su nepritekliais. Taip 
vos trejetą metų išsilaikiusi "Aušra" 
(1883-1886) dėl finansinių išteklių sto
kos turėjo užgęsti. Netekus vienintelio 
lietuviško laikraščio, tuolaikinė lietuvių 
šviesuomenė nenurimo ir pradėjo skam
binti Kudirkos leidžiamu "Varpu" 
(1889). Po šešeto metų ir vėl dėl finansi
nių sunkumų "Varpui" nustojus skam
bėti, pasirodė anksčiau "Apžvalga" ir 
vėliau “Tėvynės Sargas" (1896-1904). ’ 
Visi jie buvo spausdinami Tilžėje ir slap
tai knygnešių gabenami j Lietuvą.

1904-1905 metais nubangavusi Rusi
joje revoliucijos banga apkarpė caro neri
botą galią, ir Lietuva išsikovojo teisę 
leisti ir spausdinti laikraščius bei knygas 
Lietuvoje. Keturiasdešimt metų trukęs 
spaudos draudimas, atnešė Lietuvai bei 
visai lietuvių tautai neapskaičiuojamą 
žalą. Kultūriškai ir socialiai atsilikome 
nuo kitų tautų, nežinojome ir gal tik 
jautėme vakaruose einančius laisvės šū
kius. Rusinimas sklido miestuose, o len
kinimas buvo skelbiamas iš Dievo na
mų ir didžiųjų dvarų. Lietuviškoji liau
dis skurdo or nešė sunkią baudžiavos 
naštą. Lietuviams buvo uždarytos aukš
tųjų mokyklų ir kunigų seminarijų du
rys. Lietuvos valstietis, norėdamas patek
ti į aukštąją mokyklą, turėjo sulenkinti 
savo pavardę ir kaip kuriais atvejais net 
nusipirkti bajorišką titulą.

Skurdus lietuvių gyvenimas ir nepake
liamas rusų valdininkų bei lenkų dvarini 
ninku sauvaliavimas, vertė valstiečius ieš
koti geresnių gyvenimo sąlygų svetur.

aip prieš pirmąjį karą prasidėjo didžio
ji lietuvių emigracija į užjūrius, ypač 
Ameriką. Čia įsikūrę ir apsitvarkę, pra
dėjo rūpintis dvasiniais ir švietimo reika
lais. Po 1904-5 m. revoliucijos turėjo 
bėgti veikėjai ir ieškoti prieglobsčio šia-» 
me laisvės krašte.

Pradėjo kurtis ideologiniais ir sociali
niais pagrindais įvairios draugijos, steig
tis lietuviškos parapijos, reikalavusios ko
vingo atsiskyrimo nuo dominuojančių 
lenkų. Pasirodė ir pirmieji lietuviški laik
raščiai, knygos. Tarp dešiniųjų ir kairių
jų vyko tarpusavio neatiaidi kova dėl 
dominavimo tarp lietuvių darbininkų. 
Ir čia tuolaikinės darbo sąlygos buvo sun
kios ir darbo valandos ilgos. Tas aplinky
bes išnaudojo atvykę revoliucijonieriai, 
stengdamiesi patraukti darbininkus į sai 
vo pusę. Skilo įsteigtos lietuvių draugi
jos ir lietuvių veikla pasidalino j du fron
tus, nieko gero nežadančius. Steigėsi ir 
lietuviški laikraščiai, iš kurių vieni grei
čiau sustojo ir vis dėl finansinių išteklių 
stokos, o kiti išsilaikė iki šių dienų.

Šiais metais dienraštis "Draugas", lei
džiamas marijonų, atšventė 80 metų su
kaktį, sulaukusią didelio dėmesio ir kar
tu rūpesčio dėl tolimesnio išlikimo (ir 
vėl finansiniai reikalai). Ateinančiais me
tais tokią par deimantinę sukaktį švęs 
savaitraščiai "Dirva" Clevelande, leidžia
ma Vilties d-jos, ir "Darbininkas" New 
Yorke, leidžiamas pranciškonų.

Spausdinių kiekis ir prenumeratorių 
skaičiai parodo žmonių kultūringumo lai 
laipsnį, o mums lietuviams padeda ir tau 
tiškai išsilaikyti. Lietuviškoji spauda, 
kaip ir pati lietuvių tauta, pergyveno f 
šviesių ir tamsių gyvenimo momentų. 
Grobuoniškoji kaimynė Rusija dar caro 
valdymo metais pavergė tautą ir draudė 
lietuvišką spaudą, o užplūdus raudonie
siems, pasikartojo ta pati istorija, tik 
daug rafinuočiau ir žiauresnėm priemo
nėm. Raudonieji rusai okupantai, nors 
spausdino laikraščius ir knygas lietuvių 
kalba, bet ne lietuviškoje dvasioje, ne 
lietuvių tautos interesams. Jei rusiškieji 
carai trėmė j Sibirą tik knygnešius ir 
platintojus, tai raudonieji bolševikai iš
trėmė ar sunaikino be teismų visą treč
dalį tautos. Tai tokią skelbiamą lygybę 
ir brolybę atvežė lietuviams Kremliaus i 
raudonieji carai.

Grįžtant prie šių laikų lietuviškos 

spaudos, reikia pasidžiaugti, kad Krem
liaus carai atleido cenzuroa varžtus ir 
laikraščiai pradeda, drąsiau ir išsamiau 
rašyti apie pergyventus skausmus, tero
rizuotos tautos žmones. Mums šiuo me
tu rūpi išeivijos spaudos išlaikymas, 
spaudos, kurios dėka lietuviai nepasime- 
ė vietinių gyventojų masėje, bet jungė
si i savas organizacijas ir palaikė tarpu 
savy nuolatinį ryšį.

Pokarinei išeivijai iškeliaujant į am
žinybę, o jų viet^ neužpildant jaunajai 
lietuvių kartai, pradeda stokoti redak
torių,rašančiųjų ir skaitytojų. Jau turi 
me liūdnų pavyzdžių, kai bostoniškis 
"Keleivis", Brooklyno "Vienybė" ir 
Chicagos "Naujienos" sustojo ėjusios 
ir užsidarė. Tai skaudus ir neatitaisomi 
nuostoliai visai lietuviškai kultūrai. 
Kad tokie nemalonūs įvykiai nepasikar 
totų dar gyvybę rodančiai lietuviškai 
spaudai, reikia sujungti turimas jėgas 
bei finansus ir toliau skleisti lietuvišką 
raštą. Atgimstanti tėvynė rodo nepap
rastą gajumą bei ryžtą, leisdama naujus 
laikraščius, informuojančius apie lietu
vių pastangas atgauti prideramą vietą 
lietuvių kalbai ir kultūrai. Kremliaus 
kumštyje tebelaikomi lietuviai dairosi 
į šeiviją, tikėdamiesi finansinės paramos. 
Remdami tautos pastangas, nepamirš
kime ir savųjų reikalų. Kai nebeliks lie
tuviškos spaudos, nebebus kas pertei
kia informacijų apie naujuosius įvykius, 
nebeliks to, kas jungia taip plačiai iš
sisklaidžiusius lietuvius.

"Dirvos" 75 metų jubiliejui paminėti 
ir finansams teikti yra sudarytas plačios 
apimties komitetas, vadovaujamas parei
gingos visuomenininkės Irenos Kriauče- 
iiūnienės. "Dirvos" vajaus ir jubiliejaus 
įžanginis minėjimas įvyks š.m. gruodžio 
9 d. Lietuvių Tautiniuose namuose. Da
lyvaukime ir savo dosnia auka paremki
me lietuviškos spaudos išsilaikymą. 
Kaip jau anksčiau minėjau, lietuviškoji 
spauda visą laiką mažiau ar daugiau skur
do ir dėl finansinių nepriteklių ne vienas 
laikraštis užsidarė. Nebūkime tolimesni 
lietuviškos spaudos duobkasiai, o savo 
ištekliais ją dosniai remkime, nes to re>‘ 
kaiauja dabartinė padėtis.

^lionig

L ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE
TELu 914-4950 SÃO PAULO

CHOPP -PIZZA -QUEIJOS -F RIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

RúaSOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
MOS

6



NR. 37 (2174) 1990.IX.27

MEMBROS DA COLONIA LITUANA 
RECEBIDOS PELO MINISTRO

REZEK
(De Brasilia) - Na última quinta fei

ra, 15 de outubro, em audiência espe
cial no Itamarati, o Ministro de Rela
ções Exteriores do Brasil, dr. Francis
co Rezek recebeu membros da colonia 
lituana, acompanhados do Deputado 
Federal Paulo Zarzur. Estiveram na au* 
diência membros da Comunidade Li- 
tuano-Brasileira: dr. Adilson Puodžiū
nas, dr. Antônio Siaulys, pe. Petras 
Rukšys e Angelina Tatarünas.

A comissão em nome da colonia 
lituana do Brasil, entregou um documen 
to histórico, constituído de 15 mil assi
naturas, colhidas numa campanha de 
repercussão, "dossier" a ser encaminha
do ao Presidente da República, Fernan
do Collor de Meno, solicitando apoio 
à causa da libertação da Lituânia, í

Uma campanha realizada sob em- 
polgação de toda a comunidade lituano- 
brasileira, com o pe. José Šes’kevičius e 
os jovens, envolvendo atos públicos re
alizados na escadaria do Teatro Munici
pal de Sãa.Paulo, no Viaduto do Chá, 
na Avenida Paulista e nas escadarias da' 
Fundação Casper Libero.

Em seguida, outro documento, his
toriando as atividades da imigração li
tuana e as do Consulado da Lituânia,o 
qual foi desativado por um simples ato 
do então Presidente da República, Jâ
nio da Silva Quadros.

O Ministro Francisco Rezek leu o 
documento aténtamente e mostrou-se 
sensível à trajetória do Consulado da 
Lituânia até a sua cassação. Deu ênfase 
ao assunto e estudará com carinho o as
sunto.

Demonstrou conhecimento da si
tuação da Lituânia e o desenvolvimento 
de sua caminhada rumo à Independên
cia. Sabedor de sua história e geografia 
e falou com empolgação da Lietuva e 
enfatizou a busca de uma possível solu
ção para os pedidos formulados.

Na oportunidade, em nome da co
lonia lituana foi oferecida ao Ministro 
Francisco Rezek, uma "juosta", simbo 
Io da amizade mas cores verde e amare
lo.

LU

CURSO LiTUAMO - Fone: 273-0338

Angelina Tatarúniené ir adv. Adilsonas Puodžių- 
nas Brazilijos sostinėj. j\juotr Petro Rukšio

Um ato de alto significado, segun
do dr. Antônio Siaulys, representa a 
conquista de projeção da comunidade 
lituano-brasileira, no encontro com o 
Ministro das Relações Exteriores do 
Brasil. A demonstração e a atencao dis
pensada, sensibilizou aos representantes 
da comunidade e dr. Antônio Siaulys, 
afirmou- tratar-se de urn passo decisivo 
no relacionamento do Brasil e Lituânia.

O conhecimento dessas atividades, 
sensibilizaram o dr. Vitautas Landsber
gis, Presidente da Lituânia, enviando 
mensagens aos lituanos e seus descen
dentes no Brasil, corn agradecimento 
pela força e presença na luta pela liber
dade total da Pátria querida.

NOITE LITUANA

Fato já tradicional no calendário 
de atividades de nossa Colônia, em data 
de 15 de Setembro último realizou-se 
mais uma edição da Noite Lituana.

Na ocasião apreseniaram-se o Con
junto de Danças Folclóricas Nemunas 
Ansamblis, o Coral das Escoteiras da 
Associação '’Palanga'' e novamente abri 
lhantando o acontecimento o Coral da 
Comunidade Católica Romana Lituana 
São José. Cumprimentamos o empenho 
demonstrado pelos artistas, e em espe- 

ciai aos seus dirigentes, Silvia Bendorak 
tis Machado, Sra. Eugênia Bacevičienė 
e Maestro Viktoras Tatarúnas, respecti
vamente.

Contou-se, igualmente, com a colabc 
ração do Padre Juozas Šeškevičius e sua 
sempre devotada equipe, encarregando- 
se no serviço da cozinha/restaurante,cor 
vindo ressaltar a excelente qualidade da 
refeição preparada, fato este que já é 
uma constante. A todos eles o nosso agri 
deci mento.

Presente â festa o Deputado Federal 
Sr. Paulo Zarzur, ocasião em que profe
riu sua saudação â comunidade presente, 
agradecendo-se a ele seu comparecimen- 
to e apoio â iniciativa.

A comissão organizadora da festivida
de no presente momento deseja externar 
sua ímpar gratidão:

- à Sra. Vera Tatarúniené e Sra. Ma- 
siené pela doação do Krupnikas e parte 
da alimentação;

- à Flávio Bacevičius, Vilma Žvingi- 
laité, toda equipe trazida pelo Dr. Anto
nio Siaulys, eles que trabalharam no ser
viço de bar, caixa e bingo.

- à Alfonsas Kublickas que abnega- 
damente conduziu o serviço de som/ani- 
macão no recinto do salão.I

- às Sras. Ana Coralon e Angelina 
Tatarúniené, as quais prepararam os do
ces e serviram os presentes no âmbito 
do restaurante.

- como menção especial, a colabo
ração do Sr. Vicente Vítor Banys pela 
doação de guarda-chuvas/sombrinhas fa
bricadas em sua indústria; a colaboração 
em dinheiro no valor de vinte mil cruzei
ros por parte de outro benemérito Sr. 
Algirdas Baužys, diretor presidente do 
grupo imobiliário empresarial Lello.

- Aos presentes que puderam con
tribuir para com o sucesso da festa, ofe
recendo generosamente prendas para o 
bingo.

- outra menção muito especial pa
ra a Diretoria da Aliança Lituano-Bra- 
sileira de Assistência e Beneficência So
cial, a nossa Sąjunga, pela cessão de 
suas instalações e salão de festas, fator 
este que sem ele provavelmente não te
cíamos concretizado o evento.

: — por derradeiro, a todos que direta 
)u indiretamente contribuiram de algu- 
na forma para que o evento pudesse 
er realizado.

A todos indistintamente o nosso 
nuito obrigado.

Comunidade Lit.Brasileira 
Valdyba/ Taryba
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MUSŲ ŽINIOS 

£UKO$ LIETUVAI
Komisija PAGALBA LIETUVAI ga

vo sekančias aukas:
— Veronika Zakarevičienė — Cr.5.000,00
— Apolonija Baltaduonienė Cr.5.000,00
— Liudas Ralickas Cr.1.000,00
— "Lietuvos Naktis"

Šventės pelnas - Cr38.750,00
— Pras'ė neskelbti vardo - 100 doi.
— Braz.Liet. Sąjungą - Cr 100.000,00
— Isabele Seliokiené - Cr. 5.000,00

Visiems aukotįams širdingai dėkoja
me. Kviečiame kitus žmones paaukoti.

Komisija

M Ü S U LIETUVA 
n. r, i ... . ...... .

PETRO PĖRKUMO KLUBĄ 
BEORGANIZUOJANT

Praeitą sekmadieni (IX.23), 12 vai. 
pradedant, Petro Pėrkumo Namuose 
jvyko pirmasis kviestu svečių priėmimas, 
su vaišėmis, taip, kad ir kaimynai ir kiti 
Jaunojo Galiūno, Petro Pėrkumo gerbė
jai galėtų susipažinti su erdviais namais 
ir Damas Saiesianas veikla bei galimybė
mis Jaunimo klubui.

Tramatomi ir kiti panašūs sekmadie
niniai pobūviai, skirti ypač jaunesniam 
elementui (ir jauniems dvasioje) su limi
tuotu skaičium vietų.

Sekantis pobūvis pramatomas su 
"cepelinai" užkandžiais, 1990 spalio 21 
dieną.

MIRE MARIJA REMENČIENĖ

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

Staiga mirė visiems Sanpauliečiams 
žinoma ir visų mylima p. MARIJA RE
MENČIENĖ. Pastaruoju laiku ji gyveno 
Guarujá.

Vėliau bus skelbiamas pilnas nekro
logas, o dabar norima pranešti, kad 
7-tos Dienos Šv. Mišios bus V. Zelinoje, 
Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, atei
nančio pirmadienio spalio 1 d., 19,30 
valanda.

Visi prašomi prisiminti maldoje velio
ne, ir kas galės, tedalyvauja gedulingo
se pamaldose.

KPU.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO- IŠ LIETUVOS ATVYKSTA CHORAS
MENES PRANEŠIMAS

Brazilijos Lietuvių Bendruomene 
praneša visiems kad "Pavasario Švente 
Lituanikoje, Atibajoje, bus atidėta. Vė
liau pranešime naują datą.

AVISO DA COMUNIDADE LITUANO 
BRASILEIRA '

A Comunidade Lituano-Brasileira, 
avisa que a "Festa da Primavera" fo« 
adiada. Futuramente comunicaremos 
uma nova d ata.

ATITAISYMAS
"Mūsų Lietuva" laikraštyje Nr. 34, 

buvo paskelbta "Aukos Lietuvai" - 
Anonimas davė US.500. Teisingai yra 
Anonimas davė penkiasdešimt dolerių. 
Spausdinimo klaida.

"Pagalbos Lietuvai" Komisija

pranešame, kad apie 15-tą ateinančio 
lapkričio mūsų tarpe turėsime chorą iš 

Lietuvos
Tai džiugi naujiena, ypač lietuviškos 

dainos mėgėjams.

RETORNO DAS AULAS

PARDUODAMI

A Comunidade Lituano Brasileira 
informa que as aulas do idioma lituano 
estão sendo ministradas agora em todas 
as quirtas feiras, das 19:00 até 21:00 hs. 
na sala n° 04 "Sala do Coral", nos sa
lões localizados atrás da construção da 
igreja em Vila Zelina. Na oportunidade 
agradecemos a inestimável colaboração 
de nosso professor, Sr. Marcos Lipas, 
que dirige doravante a parte didática do 
curso.

Comunidade L it. Brasileira 
Valdyba

MARŠKINĖLIAI 
SU LIETUVIŠKA VYTIM 
IR UŽRAŠU ''LITUANIA 

LIVRE"

Užsakymai "MŪSŲ LIETUVOJ

RUOŠIAMA
Spalio (Outubro) 14 dieną 
iTTT ii i I I Ii i "TlTTlfl II HIITTII II 11’" 11 r* "■ i 11 ■ II11 ■■ iii i 
—11 ■—«............................... ...... m———

1230 VALANDĄ

VILA Z E L IN O J - JA U N I M 0 NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

... . ; . : : :. - t
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