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Pasau
ks nebaigtas kurti, Dievas pakvietė mus 
4sti Jo kūrybą Ačiū Tau už viską/'ką 
mes galėjome gero atlikti per Kristų, Jo 
sūnų, mūsų gyvenimo įprasmintoje" bai
gė vyskupas

Toronto vyrų choras "Aras" su maes
tro V Veri kaičių, palydint akomp. J. 
Govėdui. sugiedojo Kanados, Lietuvos, 
nimnus n apie dešimt lietuviškų dainų.

Virš darbo stalo gražiai išdėstytos 
kongreso ir Lietuvos vėliavos, o gretimai 
dar 17 laisvojo pasaulio kraštų vėliavų, 
•š kur atvyko lietuvių atstovai.

PLB kultūros komisijos pirm. Milda 
Lenkauskienė nuoširdžiai ir jausmingai 
atidarė kongreso svarstybas. R. Kurienė 
supažindino su dr. Kęstučiu Girnium. 
Jis apžvelgė "Įsipareigojimus tiesai". 
Kristus klausė, kas yra tiesa, bet nebuvo 
atsakyta Nėra atsakyta ir šiandien. Tie- 
sa nėra vieno asmens pareiškimas. Politi
nės partijos nesutaria apie tą patį įvykį, 
istorikai neperduoda visos tiesos. Žmo
gus neša atsakomybę už savo pareiški
mus. Nutylima, meluojama, nors tai yra^ 
priešinga Dievo įsakymams. Politikai tą 
dažnai pažeidžia. Kultūrininkai saugo 
tautos kultūrinį paveldėjimą. Jie davė, 
ko reikalavo tautos interesai. Spėlioti kas - 
būtų buvę, jei okupuotos Lietuvos rašy
tojai nebūtų melavę, nebūtų prisitaikę sa
vo labui .. Bepigu Vakaruose laisvai gyve
nantiems mokyti, ką anie turėjo daryti. 
Ne visiems vienodos sąlygos lygiai veikti.

M. Lenkauskienė padėkojo dr. K. Gir
niui ir paminėjo, kad kongrese dalyvauja 
neseniai iš Lietuvos atvykęs laisvės kovo
tojas dr. Algirdas A. Statkevičius. Salės 
dalyviai jį pagerbė atsistojimu. Toliau pir
mininkė pakvietė kongreso ruošimo koor
dinatorių Praną Jogą, kuris supažindino 
su tolimesne programa — svarstybomis.

Šeima, literatūra, teatras

Pirmoji svarstybų tema buvo Šeima
— lietuviškumo stiprybė". Vadovavo
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Emilija Sakadolskienė, fluoširdidietuyių liaudies muzikos puoselėtoja.

atsigavo lietuviškoje kultūroje. Reikia 
tęsti šeimos narių diskusijas, įjungti jau 
nimą į lietuviškos visuomenės darbus,or 
ganizacijas, panaudoti suaugusį jaunimą. 
Tamprūs draugiški ir nuoširdūs ryšiai 
su tėvais išlaiko lietuvišką dvasią namuo
se, sudarydami Lietuvos kampelį.

K. Slotkus iš Kolumbijos, būdamas 
visiškai toli nuo betkokio lietuviško vie
neto, vien tik tėvų įtaka išmoko gerai lie
tuvių kalbą ir įsijungė į lietuvių visuome
ninę veiklą. Dabar rūpinasi savo jaunos 
šeimos lietuvišku ugdymu.

L. Juodižiūtė-Pollock pareiškė savo 
įspūdžius lietuviškame auklėjime. Dide
lė yra mišrių šeimų problema. Jaunimas 
griebiasi anglų kalbos, nes lengviau iš
sireikšti.

A.Lingertaitienė — jaunimo lietuvių 
kultūra reprezentuoja tautos išmintį, sap

Irena Lukoševičienė iš Montrealio. Ji 
pabrėžė, kad šeima yra visuomenės pa
grindas. Ten vaikai išmoksta pažinti ver
tybes. Jiems iš ten lietuviška stiprybė, 
lietuviškos kultūros pomėgis ir pagrin
das. Temą gvildeno penki pranešėjai.

Iš Australijos D. Baltutienė, keturių 
vaikų motina, aiškino, kaip praktiškai 
natūraliausiu būdu darnioje šeimoje per
duoti tautos kultūros vertybes savo vai
kams.

Veikia lietuviškos mokyklos, organi
zacijos, bet vis rečiau girdima lietuvių 
kalba šeimose. Be Lietuvių Bendruome
nės ir Lietuvos krašto ryšio negalima 
perduoti lietuvių kalbos. Visiems reikia 
turėti kultūrini pagrindą - grįžti prie 
šeimos šaknų. Sūnus susipažino su šei
mos giminėmis, laiškais susisiekė su Lie
tuvoje esančiais, nuvykęs ten geriausiai
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tyki su Dievu ir gamta. Visa tai reikia 
perduoti kad vaikams nebūtų prievarta 
ar apsunkinimas. Tėvų pareiga sudaryti 
vaikams sąlygas, kad jie galėtų papildyti 
žinias vartoti lietuvių kalbą šeimoįe ir 
tarp kitų seimų. Sudaryti šeimų rate
lius, kuriuose domėtųsi lietuvių kalba. 
Lietuviška mokykla labai svarbi. Kai 
vieni dirba, tai ir kitus paskatina. Vai
kų žodyną papildyti pasakomis, skaity
mu, vaikų žaidimais. Sustiprinti vado
vus Leisti jaunimui aplankyti Lietuvą.

a

Seselė Igne Marijošiūtė pastebėjo, 
kad mažiau ketvirčio lietuvių šeimų lei
džia vaikus į lietuviškas stovyklas bei 
organizacijas. Aktyvus jaunimas yra ma
žuma. Leisti jiems patiems kurti. Jau
niems tėvams ruošti seminarus. Klausy
ti jaunimo pageidavimų lietuviškumo 
klausimais. Reikia stiprinti vadovus, 
įjungti senelius. Reikia rūpintis nutols
tančiais, kurių yra 75°/o.

Užbaigdama I. Lukoševičienė svarsty- 
bas apibendrino. Šeimos narių pareigos 
niekada nesibaigia. Sąmoningai naudoti 
šeimas kaip jėgą. Vertinti ir mišrias šei
mas, padėti susirasti lietuvių visuomenė
je vietą.

'5 aoyRsoois oi mwAS '
Dr, Jonas NiciporGiųkas 
Dr, Paulo R. Niciporciukąs

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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Literatūros svarsty boms vadovavo 
dr R. Šilbajoris. Pasisakė dr. R. Šilbajo
ris, V. Jonynas, L. Mockūnas, dr. H. 
Nagys, V. Natkevičius. Nusiskųsta lite
ratūros silpnėjimu. Kai kurie okupuo
tos Lietuvos rašytojai rašė tik pagal ko
munistų partijos nurodymus, žalojo tau 
tos gyvenimą. Būvą karai, mirtys naiki
no žmones, likusieji geibėjos! nuo bado. 
Dabar nieko nelikę, nes viskas atimta. 
Prasidėjęs girtavimas, nenoras dirbti, ne
vertinami žmonės. Dabar jau keičiasi, 
pradedama rodyti tikrą realų gyvenimą.

Prašo iš ten žinių apie išeivijos rašyto
jus, juos mini, siūlo jų kurinius spaus
dinti okupuoto) Lietuvoj jų sąlygomis. 
Tačiau sutartis nori pasirašyti per Mas
kvą. Tik pranykus varžomom sąlygom, 
galės kamienas ir išeivija susijungti ben
dram Lietuvos kūrybos darbui.

Apie teatrą išeivijoje pokalbius vedė 
dr. K. Ostrauskas, E. Kudabienė, R.Kaz
lienė ir A. Ciuberkis.

Dirba savanoriai, stengiasi, o darbo 
sąlygos labai sunkios. Darbą trukdo ne
tinkamos sąlygos ir lėšų trukumas. Tea
tras geriausiai išlaikytų lietuvišką žodi, 
tat jį reikia galimai daugiau remti. Rei
kia teatralų pasitarimų, susitikimų, vai
kų teatro. Tam reikia pastangų, laiko, 
darbo ir pinigų.

Plačiau prisimintas Vilniaus jaunimo 
teatro apsilankymas JAV-se, jo aukštas 
teatralinis pasirodymas, teigiamos kriti
kos JAV laikraščiuose. Pageidaujama ar
čiau bendrauti su jais. V.M.

Religija, menas, muzika
Po iškilmingų, vysk. P. Baltakio,OEM, 

atnašautų pamaldų gana gausūs dalyvių 
būreliai rinkosi j didžiąją Anapilio salę 
svarstyboms.

Pirmoji tema — "Religijos reikšmė 
tautiniam išlikimui". Pradėta šios temos
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vadovo kun. G. Kijausko, SJ, įžanginiu 
žodžiu, kuriame tarta, kad religija įparei 
gojanti gerbti savo tautą, burianti vieny 
bėn ir padedanti palaikyti ryšius su kito 
mis tautomis. Kūryba plaukianti iš Visa
galio, ir žmonių atoliepis Dievo ženklams 
yra natūralus dalykas. Bet apsisprendi 
mas turėtų būti individualus. Mūsų tau 
tos kelias pilnas gražių pavyzdžių. Šian
dien kovojančios tautos jėgų.šaltinis esąs 
tikėjimas. ........

Po įžangos pirmuoju kalbėjęs kun.dr 
K. Trimakas iškėlė svarbą prasmės, kuri 
palaikanti viltį išlikti. Savo esme krikš
čionybė kaip religija esanti nenugalima 
Lietuvių tauta krikščionybės įtaką stip 
riau pajutusi vysk. M. Valančiaus laikais 
pradėtame blaivybės sąjūdyje kuris bu 
vąs pašvęstas Marijos globai Mūsų dabar 
ties atžvilgiu prasmė esanti egzistencinė 
nes išlikti — tai didžiausias rūpestis. O 
ateizmo sistemoje liudyti tiesą didysis 
uždavinys. Kaip išliekame išeivijoje, pra 
nešėjas ekrane parodė neseniai surinktos 
anketos duomenis apie svarbiausius šiuo 
reikalu klausimus: tikėjimą i Dievą, Die 
vo įtaka gyvenime ir maldos namų laiky 
sena. Nuošimčiai ir grafiški poslinkiai 
liudijo daugiau išorinės apraiškos religiją. 
Ji betgi padedanti stiprinti tautinę sąmo
nę, kai tuo tarpu netikinčiuose labiau iš 
ryškėja gyvenamojo krašto sąmone.

Dr. A. Norvilas, kiek papildydamas 
kun. dr. K. Trimaką, iškėlė dvasinių ver 
tybių reikšmę tautiniam išsilaikymui ir 
plačiau apsistojo prie lietuviškųjų parapi 
jų įtakos, jų veiklos, taipgi ir kritikos 
apie hierarchiją, tarpusavio nesutarimus, 
aktyvumo stoką, jaunimo praradimą. 
Ragino grįžti į savas parapijas, jas remti, 
stiprinti, nes jos vienintelės galinčios ap 
jungti visą visuomenę nuo kūdikystės 
iki mirties. ~ .

Ev. kun. P. Dilys kalbėjo apie ekume 
ninio sąjūdžio problemą, kuri esanti nau 
ja, nors pasitarimų pradžia laikytina 
1964 m. Ekumeninis bendravimas reika 
lingas kovai su ateistine įtaka Lietuvoje, 
kur taipgi esama ir ekumeninių pamaldų 
i — . (Bus daugiau) ’
Pasižymėjusi balerina

Jauna Lietuvos baleto šokėja Jolanta 
Valeikaitė, M.K. Čiurlionio vidurinės mo
kyklos auklėtinė, kovo 6 dieną šoko Mas
kvos baleto artistų konkurse ir laimėjo 
antrąją premiją. Jos partneriu buvo Vy
tautas Kudžma. Lietuvaitės pasirodymas 
Maskvos konkurse maloniai nustebino 
žiuri komisijos narius.
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LIETUVIU PRANEŠIMAS TARPTAU
TINEI HELSINKIO FEDERACIJAI

Gegužės 29 d. Pabaltiečių Informaci
jos biuras Strasbourge paskelbė iš Lietu
vos telefonu gautą pranešimą apie Lie
tuvos Helsinkio Grupę:

Tarptautinei Helsinkio Federacijai 
pranešame, kad žuvus kunigui Bronisla- 
vui Laurinavičiui, Lietuvos visuomeni
nės grupės Helsinkio susitarimams ram
i' HELSINKI 76, nariu priimtas kuni
gas Gustavas Gudanavičius, sūnus Stepo
no, gimęs 1911 metais, spalio 8 d. Į ku
nigus įšventintas 1937-ais metais, gegu
žės 22 d. Jo adresas: Žagarė, Joniškio 
rajonas, Tarybų 1, LTSR.

Priimtas nariu į Helsinkio grupę, kun. 
Gustavas Gudanavičius, sūnūs Stepono, 
gimęs 1911 metais, spalio 8 d. I kunigus 
(šventintas 1937-ais metais, gegužės 22 
d. Jo adresas: Žagarė, Joniškio rajonas, 
Tarybų 1, LTSR.

Priimtas nariu ( Helsinkio grupę, kun. 
Gustavas Gudanavičius pasakė tokius 
žodžius: "Aš žinau, kad manęs galbūt 
laukia kunigo Bronislavo Laurinavičiaus 
daiia, bet aš sąmoningai sudedu savo gy
vybę ant Dievo ir Tėvynės aukuro". 
1988 m. gegužės 15 d. (ELTA)

MUSŲ LIETUVA

reiškė, kad Pabaltijo valstybėse buvo pa
žeista laisvo apsisprendimo teisė ir žmo
gaus teisės. Baltic Intergroup sieks, kad 
tos teisės būtų (gyvendintos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Tuo tikslu parla
mentarai veiks Europos Parlamente, 
Strasbourge, Briuselyje ir Liuksembur
ge, bei tam Parlamentui priklausančių 
valstybių parlamentuose, užmegs pokal
bį su tiesioginiai atsakingais politikais, 
informuos apie Pabaltijo valstybes ir 
rinks dokumentus.

Baltic Intergroup pirmininkas Euro
pos Parlamente yra Dr. Hans-Joachin 
Seeler, Socialistų frakcija (SPD, V. Vo
kietija). Lygiateisiai vicepirmininkai: 
Gustavo Selva, krikščionis demokratas 
(Democrazia Cristiana, Italia); Guy 
Guermer, "golistas" (demokratinis atsi
naujinimo sąjūdis, R.P.R., Prancūzija,; 
Christopher Beazley, Europos demokra
tų frakcija (Conservative Party, D. Bri
tanija), Jorgen Bronlund Nielsen, Libe
ralų frakcija (Venstre, Danija/. Baltic 
Intergroup generalinis sekretorius yra 
Algis Klimaitis, adresas: Baltic Inter-- 
group, F-67240 Gries (pres.Strasburg), 
6, rue du Muguet, France. (ELTA)

ATVIRAS LAIŠKAS TSRS GENERA
LINIAM PROKURORUI REKUNKO- 
VUI

tojų genocido kaltininkai - daugelis jų 1 
ir šiandien didžiuojasi gautais apdovanot1 
jimais už kruvinus darbus iš Berijos ir joą| 
sėbrų rankų. Reikalaujame, Generalini 
Prokurore, paskelbti visų nusikaltimų ..■? f

vykdytojų pavardes, kurių rankomis M 
Stalinas naikino ir trėmė Lietuvos gyvenu 
tojus ir patraukti juos baudžiamojon at-Jį 
sakomybėn. (ELTA) ’-S

SOVIETŲ PASITRAUKIMO IŠ
TRIJŲ PABALTIJO KRAŠTŲ M

Grupės rusų ‘įkurta ,,Demokratinė Uni-
ja“, — pirmoji opozicinė partija -% 
Sovietų Sąjungoje, rugsėjo mėnesį Mas-’,J 
kvoje numato surengti pirmąjį savo T 
„kongresą“, kuriame bus išrinkta parti- 3 
jos vadovybė. Tai pranešė naujai įkurtos J 
„Demokratinės Unijos“ atstovas Yuri Mi- '.J 
tiounov, pažymėdamas, kad Unijos vyk- 4 

idomasis komitetas negalėjo būti išrink- ,.j 
tas šiomis dienomis dėl KGB trukdymų. UÍ 
Mitiounov susitikime su užsienio žurnalis h 
tais priminė, kad saugumiečiai įsiveržė į -T 
patalpas, kuriose buvo susirinkę „Demo- J 
kratinės Unijos“ steigėjai, susirinkimą 
nutraukė ir kelis jo dalyvius areštavo. 
Saugumas, kaip žinoma, taip pat suėmė t 
ir nuteisė septynias paras kalėti žurnalo 4 
„Glasnosit“ redaktorių Sergei Grigoryant 
dėl to, kad leido „Demokratinės Unijos“ 
steigėjam susirinkti žurnalo redakcijos j’ 
patalpose. Unijos atstovas pareiškė, kad J 
ligi rugsėjo mėnes'į įvyksiančio kongreso, ; 
naujai įkurtai opozicinei partijai vado- j

EUROPOS PARLAMENTE (STEIGTA 
"PABALTIJO GRUPĖ"

Pabaltiečių Informacijos biuras Stras
bourge gegužės 21 d. pranešė, kad Eu
ropos Parlamente buvo įsteigta grupė 
Pabaltijo reikalams (Baltic Intergroup), 
kurią sudaro įvairių frakcijų parlamen
tarai. Grupė stengsis pagerinti padėtį Pa- 
baltijos šalyse ir tuomi padėti įgyvendin
ti Helsinkio susitarimų principus.

Nuo pat Europos Bendruomenės įstei
gimo, ji stengiasi užtikrinti taiką bei 
laisvę Europoje ir sustiprinti bendradar
biavimą tarp europiečių nepaisant juos 
skiriančių politinių barjerų. Šiuo metu 
Europos Bendruomenei priklauso 12 vi
durio bei vakarų valstybių, bet jos veik
la apima visą Europą, siekiant politinės, 
ūkinės ir kultūrinės padėties pagerinimo.

Savo 1983 ir 1987 metais priimtose
rezoliucijose Europos Parlamentas pa- aikštėje, bus prisiminti ir Lietuvos gyven-
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Gegužės 14 d. Mečislovas Jurevičius, 
Algirdas Statkevičius ir Vytautas Vaičiū
nas pasiuntė atvirą laišką SSRS Genera
liniam Prokurorui Rekunkovui. Telefo
nu gautą šio laiško tekstą gegužės 29 d. 
paskelbė Pabaltiečių Informacijos biuras 
Strasbourge:

Helsinkio Nutarimų Vykdymo Lietuvos 
Kontrolinės Grupės Dokumentas Nr.36

Per visą stalininę genocido erą Lietu
voje buvo nužudyta nemažiau 50,000 
lietuvių ir keliolika tūkstančių lenkų 
bei kitų tautybių žmonių. Dešimtys 
tūkstančių ištremta į Sibirą ir kitus 
TSRS šiaurės rajonus. 1948 m. gegužės 
20-tą -■ 22-ą dienomis buvo deportuota 
apie 200,000 Lietuvos gyventojų. Ne- .• 
kaltų aukų atminimą gegužės 22 d. baž
nyčiose minės visa Lietuva, o Vilniuje 
dar po sumos 15-tą valandą, Gedimino

vaus iš keturiolikos asmenų sudarytas 
' vadinamas organizacinis komitetas.

Maskvoje įkurta „Demokratinė Unija“ 
kovos už vakarietiško tipo demokratijos 
atgaivinimą Sovietų Sąjungoje. Tarp kitų 
užsibrėžtų tikslų, Unijos steigėjai pažy
mėjo, kad reikalaus sovietų pasitraukimo 
iš trijų Pabaltijo kraštų. TASSo žinių 
žinių agentūra, pamiršdama persitvarky
mo politikos skelbiamą tolerancijos dva
sią, tuoj pat „Demokratinės Unijos" stei
gėjus pavadino spekuliantais, užsiiman
čiais antisocialine veikla, šmeižiančiais 
sovietinę santvarką ir siekiančiais ją su
griauti.

ATSKIRTI BAŽNYČIĄ NUO 
VALSTYBĖS

Šių metų vasario pradžioje Telšių vys
kupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigą; 
pareiškimu kreipėsi į TSKP CK genera
linį sekretorių Gorbačiovą, iškeldami 
skaudžius tikinčiųjų diskriminacijos fak
tus. dėl kurių kenčia Bažnyčia, kunigai 
ir tikintieji pasauliečiai Lietuvoje. Do
kumentą pasirašė 94 kunigai. Pareiški
mo nuorašai buvo pasiųsti Lietuvos vys
kupam ir vyskupijų valdytojam. Spaus
dina me pareiškimo tekstą: 

CTraHELGA HEbIngL
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 26S-759U
De 2a a 6a. das 8 as 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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DIEVO MOTINA KREKENAVOJE
Šventė rugpjūčio 15 d.
Krekenavos bažnyčia, statyta 1484, 

perstatyta 1750 ir naujai iš mūro pa
statyta 1901, yra pašvęsta Švenčiausios 
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo gar
bei. Iš seno čia žinomas stebuklingasis 
Dievo Motinos paveikslas. Plačioji šiau
rės Aukštaitijos apylinkė suplaukia pro
cesijomis pagarbinti Stebuklingosios 
ypač rugpjūčio 15 d.

Maironis taip gieda;
Mylimoji Karaliene, Viešpati Dangaus, 
Neapleiski čia ant žemės vargstančio 

žmogaus.
Tu stebuklais įgarsėjus, 
Viltį tavyje padėjus, 
Neapleiski manęs.

Oi neduoki, Motinėle, man pražūt gyvai. 
Sugrąžink prie tikro Dievo klaidžiojant 

kreivai;
Kad nerūstinčiau jo veido, 
Kurs tiek kartų man atleido 
Nuodėmių kaltes.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS VEIKLOS PROJEKTAI
: 1. ALJS valdyba apsiima suruošti va
karienę neveikliam lietuvių kilmės jau
nimui su įdomia programa, siekdama 
pažinti interesus ir surasti galimybes 
įtraukti tą jaunimą į ALJS veiklą.

2. ALJS apsiima sudaryti lietuvių są
žinės kaliniams laiškų rašymo bureaus 
visose didesnėse Australijos lietuvių ko
lonijose. Šie būreliai organizuos laiškų 
rašymo vajus per didesnes tautines šven
tes, kaip Vasario 16 d. minėjimą ir bir
želio išvežimų metines. Už šio projekto 
vykdymą atsakingi šie asmenys: Linas 
Pocius (Adelaidėje), Ričardas Oervinas 
(Sydney), ir Saulius Varnas (Melbourne).

3. Sudaryti knygų fondą, is kurio ga
lėtumėm dalinti knygas vykstantiems
į Lietuvą. Uš šio projekto vykdymą at
sakinga Dana Baltutytė (Adelaide).

4. ALJS įsipareigojo suruošti 1988 
m. rugpjūčio 23 d. Juodojo Kaspino * 
dieną Melbourne ir kitose Australijos 
lietuvių kolonijose taip pat ir su kito
mis Molotovo-Ribentropo pakto palies
tų tautų bendruomenėmis. Ji bus taip 
pat koordinuojama su Juodojo Kaspi
no dienos ruošos komitetu Toronte. 
Už šio projekto vykdymą atsakingi Pe
tras Kruzas ir Petras Šurna (Melbourne).

5. Suorganizuotu spaudos, radijo ir 
televizijos informavimo grupę, kuri rū
pintųsi:

a) susukimu televizijos filmo apie 
Lietuvą ir Australijos lietuvius su 
tikslu parodyti jį Australijos visuo
menei per televiziją;

b) nuolat kontaktuoti spaudą, radiją 
ir televiziją, siūlant komentarus ži
nioms, liečiančioms Lietuvą.

6. ALJS apsiima paruošti informaci
nį paketą apie Lietuvą anglų kalba su 
tikslu dalinti jį įtakingiems asmenims. 
Už šio projekto įvykdymą atsakingas > 
Linas Seikis.

7. Įsteigti švietimo fondą prie ALJS 
kelionėms į lituanistinius kursus užjūry 
remti.

8. ALJS kreipsis į Australijos Lietu
vių Fondą, kad jis skirtų iki 2000 dol. 
dotaciją jaunam lietuviu, kūrėiui įvykdy

ti reikšmingesnio kūrimo užsakymą.
Kūrinio parinkimui bus išrinkta komisi
ja, susidedanti iš ALJS, ALF atstovų 
bei kitų kultūros žinovų.

9. Įkurti lietuvių sekciją naujoje Mel
bourne FM etninėje radijo stotyje, ku
rios tikslas būtų supažindinti Melbour
ne klausytojus su lietuvių mbzika. Už 
šio projekto vykdymą atsakingi Danius 
Kesminas ir Jonas Rukšėnas.

10. ALJS apsiima rinkti gyvą istoriją, 
įrašant į video arba garso juosteles vy
resnio amžiaus lietuvių prisiminimus.
Šį projektą vykdyti apsiima Linas Po
cius.

LAISVŲJŲ UKRAINIEČIŲ VEIKLA 
VAKARUOSE

Laisvojo pasaulio kraštuose gyvenan
tys ukrainiečiai pasižymi labai gyva vei
kla gindami savo pavergtos tėvynės teisę 
'į laisvę ir nepriklausomybę, keldami uk- 
įrainiečių tautos persekiojimo faktus, ug
dydami išeivių tautinį sąmoningumą ir 
puoselėdami tautinę kultūrą. Vakaruose 
veikia Vyriausiasis Ukrainos Išlaisvini
mo komitetas, besirūpinantis ukrainiečių 

- tautos politinių teisių gynyba tarptauti
nėje plotmėje. Yra įkurtas ukrainiečių 
martirologijos institutas, telkiantis me
džiagą apie ukrainiečių tautos ir pavie
nių asmenų persekiojimą. Instituto rūpes
čiu neseniai pasauliniu mastu buvo pra

vestas ukrainiečių tautos genocido pen
kiasdešimtmečio minėjimas. Genocidas 
buvo Stalino įvykdytas 32-33-iais metais, 
kai badu buvo numarinti apie septyni mi
lijonai ukrainiečių. Yra taip pat įsteigtas 
laisvojo ukrainiečių universiteto fondas, 
besirūpinantis tautinio sąmoningumo ug
dymu jaunimo tarpe, šis fondas teikia 

I studentam stipendijas, organizuoja įvai
rius ukrainietiškų studijų seminarus pa- 
|saulinio garso universitetuose. Toronto 
į universitete, Kanadoje, jau penkerius me
ntus veikia ukrainietiškų studijų katedra, 
i Yra pradėta leisti keturių tomų ukrainie- 
'čių enciklopedija anglų kalba. Ypatingu 
būdu rūpinamasi informuoti pasaulio vi
suomenę ir spaudą apie žmogaus teisių ir 
religinės laisvės gynėjų Ukrainoje per
sekiojimą ir ‘įkalinimą. Neseniai buvo iš
leista beveik tūkstančio penkių šimtų 
puslapių studija apie sovietų Ukrainoje 
vykdomą rusinimo politiką. Svarbiausios 
ukrainiečių bendruomenės laisvame pa-

i šaulyje yra Kanadoje, Jungtinėse Ameri- 
íkos Valstybėse, Pietų Amerikoje ir Aus-

3EÍ3ES

ANGIS

PARDUODAME
MASCULINA E FEMININA

X Rua Solon, 773 Fone: 221-6377
CEP 01127 — São Paulo — Capital

Bom Retiro

LIPINĖLIUS - Ade 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

DUX MAGNUo
OPERA ŠV. KAZIMIERO 

JUBILIEJAUS PROGA
Libreto Autorius:
Kazys Bradūnas
Muzikos kompozitorius:
Darius Lapinskas

(Tęsinys)

Antras veiksmas, antra scena

Bet kareiviai vis tiek bėga skersai 
sceną. Tik staiga triukšmas nutyla. 
Visi, ir bėgantieji, įvairiose išgąsčio 
pozose sustoja. Padangėje tarp kovos 
dump nušvinta balto raitelio siluetas.

JOKŪBAS
ima garsiai šaukti, rodydamas j raitelį 
Karalaitis Kazimieras.
Kazimieras
Dievo siųstasis Karalaitis.
Atėjo iš dangaus padėti mums.

VILNIAUS VAIVADA
Stebuklas! Stebuklas*

KARIAI
Stebuklas.1

VILNIAUS VAIVADA
O Dieve, man atleisk.'
Vyrai!
Karalaitis veda mus kovon!

VYRU CHORAS
Dievas musu prieglauda ir stiprybė, 
Veikiausioji pagalba varguose.

Todėl nebijokime, kad ir žemė drebėtu. 
Ir kalnai virstų j juru gilumą.
Kyla tautos ir svyra karalystės, 
Dievas leidžia balsę, ir dreba žemė.
Trupina šaudykles ir laužo ginklus 
Ir skydus degina ugnimi.

Galybių Viešpats su mumis, 
Musų globėjas Jokūbo Dievas.

Todėl nebijokime, kad ir žemė drebėtu,’ 
Ir kalnai virstų j jūrų gilumą.

Vyksta mušis, o jam nutilus, kariai 
pradeda grįžti.

KARIAI
Stebuklas. Stebuklas. Laimėjom. 
Karalaitį Kazimierą atsiuntė dangus. 
Laimėjome, laimėjom. Stebuklas

VILNIAUS VAIVADA
Vyrai. Kariai.
Sj kartą matėme visi
Dangaus malonę Lietuvai —
Karalaitis Kazimieras mus vedė 

pergalėn.
Jūsų akivaizdoje pažadu
Keliauti Romon.
Kad musų karalaičiui būtų pripažintas 
Šventojo vardas.

VILNIAUS VAIVADA ir KARIAI
Sanctus,
Sanctus,
sanctus Casimirus,
Orą,
Orą,
Ora pro nobis,
Ora pro nobis.

Trečias veiksmas, antra scena

Veiksmas vyksta kada nors ateityje 
prie Vilniaus katedros griuvėsiu, pa
čioje atstatomoje katedroj ir Sv. Ka
zimiero koplyčioj.
Scenai prasiskleidus, joje tvyro pa
stato griuvėsiai, gūdžiai apšviesti mė
nesienos.

PASAKOTOJAS
Tai lietuviu tautos
Šventnamių šventnamis —
Vilniaus katedra
Ir Šventojo Kazimiero
Amžino poilsio vieta,
Dabar bedieviškojo pavergėjo
Išniekinta, sugriauta
Ir švento karalaičio kaulai
Ištremti Antakalnin.
Glūdi Lietuvos naktis...
Tik laikas eina,
Ir nesustabdomi jo žingsniai.

Iš kairės pusės tuo pačiu taku ateina 
su raktais durininkas.

DURININKAS
Tuojau bus metas atrakinti
Katedros duris 
ankstybom vyskupo mišiom. 
O Viešpatie!

5

Bet kurgi katedra?
Kur durys?
Atėjo Laikas ir nelaukia.
Aš čia turiu jau atrakinti
Ateitin duris.
Lietuvos ateitin
Ir amžinybėn.
Bet kurgi durys,
Kur durys?
Turiu jas atrakinti.

Seen on ima rinktis operos personažai.

BURTININKĖ
Nei po altorium buvusio
Aukuro akmens,
Ir nei šventos ugnelės pelenų
Nerandu:
Salta,
Gūdu —
Nerandu,
Gūdu, gūdu...

BEKOJIS
O, nelabieji.
Net ubagui
Prisėst laiptelio nepaliko—
Stovėk dabar su viena koja.

BERANKIS
Galėjo net ir paskutinės rankos
Man nepalikti —
Ką gi betiesčiau
l jus, j vaivadą, j vyskupą...

VYSKUPAS
O Dieve, Dieve.
Kas gi iš tavo namų?
Altoriai be maldų.
Be švento karalaičio.
Kur dabar atnašausiu
Ankstybąsias mišias? ...

MOTINA
Sūneli mano, ar miegi?
Tada nebudinau, 
O dabar prikelsiu...
O Motina Švenčiausioji —
Sūnelio jau nėra
Nužudei, užkasėt,
Bet kurgi, kurgi užkasėt? ...

VILNIAUS VAIVADA
Kurgi kariai?
Kurgi bajorai?

Salia tako tuo momentu stoviniavę 
BEKOJIS ir BERANKIS tuoj pat iš
tiesia išmaldai savo kepures.

BERANKIS ir BEKOJIS
Mes čia.

KARALIUS
Net kaulus ištrėmė sūnaus, 
Net kaulus nekaltus...

1 KARALIENĖ
Dabar, Karaliau, mudu, kaip ir jie, 
Kuriu čia1 sūnūs tūkstančiais

išniekint^..
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Aš ta pati, 
Amžinai gyva 
Lietuvos dvasia — 
Giriu, lauky mergaitė, 
Ir motina karalių, 
Sesuo šventųjų kankiniu, 
Maldauju ir prašau — 
O Dieve,
Parodyki ir leiski atrakinti 
Atėjusiam Laikui duris...
Maldauju ir prašau...

Durininkas staiga išbėga priekin.

DURININKAS
Aš jau radau duris. 
Dievo ranka parodė. 
Atrakinau.
Ir Laikas įžengė pro jas. 
Žiūrėkite. Žiūrėkite. Ateina.

Scenos gilumoje sujuda minia, ji 
plinta po katedros griuvėsius.

SOLISTAI, CHORAS ir MINIA 
Ateiname.
Jau nesulaikomi.
Jau nepataikomi 
Jokia kulka.
Ateiname.
Mes iš pasaulio.
Mes iš tėvynės.
Mes iš pačiu tolimiausiu kampu — 
Iš Sibiro,
Iš kančios begalinės, 
Mes gyvi iš kapu. 
Gyvi iš kapų.
Per ugnį ir ledą 
Ranka Dievo veda, 
Ir Laikas jau su mumis. 
Veda ir atveda — 
Prikelkime katedrą, 
Ir šventas Kazimieras grįš. 
Naktis jau praeina — 
Darbo giesmę ir dainą 
Pradėkime.
įnagius į rankas.

Ima aušti, scena šviesėja, visi pradeda 
statyti katedrą, keldami blokus ant 
blokų, ryškėja kolonos ir kiti archi
tektūros bruožai.

DIRBANČIŲJŲ CHORAS 
Ranką, kaltą

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS VISI
SPAUDOS IŠLAIKYMO Tebūna Viešpačiui garbė

i

Ir žariją - 
Tegu katedra 
Atgyja - 
Gyja, gyja, gyja...

Vainikuokime
Koloną,
Laužkim amžinąją
Duoną, -
Duoną, duoną, duoną.
Ranką, kaltą
Ir žariją —
Tegu katedra 
Atgyja, - 
Gyja, gyja, gyja...
Baltą marmurą, 
Vitražą. — 
Tegu auksu 
Nusidažo, - 
Dažo, dažo, dažo...
Te sidabro
Žiedus barsto
Anta Karalaičio
Karsto, —
Barsto, barsto, barsto...
Ranką, kaltą 
ir žariją — 
Tegu katedra
Atgyja, - 
Gyja, gyja, gyja...

Iš tolo atplaukia choro giesmė.

CHORAS
O Dieve, tau šlovė per amžius — 
Garbinam šventuosius.
Kurs davei mums tokį patroną
Šventą Kazimierą.
Atnešam mes tau auką skaisčią, tyrą — 
Visus nuopelnus Švento Kazimiero. 
Švento Kazimiero.

Visi scenoje giesmės besiklausantieji 
neramiai sujunda dar labiau tol in 
įsižiūrėję.

VISI
Žiūrėkite. Žiūrėkite.
Jau Karalaitis grįžta iš Antakalnio. 
Šventojo karstas nešamas kaip saulė. 
Gaudžia Vilniaus varpai 
Ir visos Lietuvos.

.Žiūrėkite. Žiūrėkite.
Jau suka Šventaragio slėnin. 
Artėja katedron.

Ir padėka už pergalę.
Visa, visa tauta
Su Šventuoju Kazimieru
Grįžo namo
[ atstatytą katedrą — 
Lietuvos širdin.
S kam bėkite varpai 
Din-dan-din - 
Žygiuokim ateitin!

Šventas Kazimierai, 
Globok Tėvynę —
Tebūna amžinai šventa, laisva.
Tavo ranka tesaugo ją ir gina — 
Nelaisvė tenegrįžta niekada.

. Ska m bė k iit e va r pa i.
Din-dan-din
Lietuvos širdin!

Pirmyn. Pirmyn.
švento Kazimiero keliu 
Žygiuokim ateitin.
Skambėkite varpai
Din- dan-din.
Lietuvos širdin.
Skambėkite varpai 
dan-din-dan
Švento Kazimiero vardan
Dan-din-dan
Kazimiero vardan!
Dan-dan-dan...
Šventojo vardan!

Uždanga

JUOKAI
Pasaiisikiinniinm&s tt® ii smigs

Kaltinamasis, pavogęs automobilį, 
aiškinasi teisėjui:

- Užtikau tą automobilį prie kapi
nių ir maniau, jog savininkas jau yra mi
ręs. Todėl paėmiau automobilį, kad jis 
nenueitų niekais.

Tarp ištikimų draugų
Michel Simon, veteranas prancūzų 

filmų aktorius, įrašęs į savo testamentą, 
jog jis norįs būti palaidotas šunų kapinė
se Paryžiuje. Jo troškimas esąs ilsėtis 
tarp ištikimų draugų. (

Teisme
- Pasirodo, jog tu iš tikro pavogei tą 

apsiaustą. Ką galėtum pasakyti savo 
naudai?

— Norėčiau, kad apsiausto savininkas 
grąžintų man pinigus už pailginimą ran
kovių.

Jam nebuvo aišku...
Žinomas vokiečių komikas, Hans Meu- 

ser, nuėj^ pas gydytoją patikrinti sveika-
» 1 tą.

— Tamsta, kiek tik galėsi, kuo dažniau, 
g imk saulės vonias — patarė gydytojas. 
$ Kars'tas ar saitas? — paklausė išsiblaš-

CHOPP -PIZZA —
RESERVAS PARA FESTAS

Pl ZZA-QUEIJOS - FRIOS
MUSICA AO VIVO

g Rua SOLON W62 - Bom Retiro- Tel. 223-2333 w , -------
y ■ aft K6S IVi pij ^pr
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PRIEŠU NUKARIAVIMAS
Krikščioniškosios tautos, jau pasiko- 

k usios melu pagrįstos diplomatijos, 
kaip žinome, niekieno nevaržomos, vi- 
sh’s plotais veržte veržėsi į pagoniu že- 
•nes niekieno žemes. Galima įsivaiz- 
doon kiek žalos padarė ramioms baltų 
’ <ut ms tie grobikai Nuo jų per tą lai 
u u /m Live jotvingiai lenkų bei rusų 
spąstuose o prūsai vokiečių bei len- 
i< , mplese I letuviai irgi nemaža yra

kmajo išlieję ir savo sričių praradę.
1228 30 m mozūrų kunigaikštis Kon- 

idas <š prūsų Dobrynės srityje įkurdi
nu Kryžiuočių Ordiną, kad jis skelbtų 
Dievo žodi pagonims ir gintų jo žemes 
nuo prūsų antpuolių, o užkariautas pa- 
jnniŲ žemes--prijungtų priėjo valdomų

jų Na *r prayiclėjo nenutrūkstamos Or 
dmo grumtynės su prūsais. Svarbiausia 
/u kovu vieta buvo prūsų sritis Notanga.

»a poe Baigos miesto 1238 m. pirmą 
kartą buvo smarkiai sumušti priešai, ku- 
-e po metų grįžę su galingesne jėga ap
supo kryžiuočių įgulas Baigoje, prie ku- 

<os kovos tęsėsi dvejus metus - bet 
prūsai ir vėl buvo nugalėti.

I
1242 m įvyko pirmas didelesnis prū

sų sukilimas, trukęs penkeris metus. 
Sukilimas buvo žiauriausiai užslopintas. 
1260 m įvyksta antrasis prūsų sukili- 
m s Rugsėjo 20 dieną suplieskia laužai 
ant Notangos Varmės, Pamedės, Sem
bos Bartos kalvų - šaukia vyrus į karą. 
Kryžiuočiai tampa nublokšti toli į vaka- 
us Keturiolika metų Ordinas, padeda 

mas kuo ne visos Europos, grumiasi su 
sukilėliais. Prūsams vadovauja jų pačių 
sūnūs, išėję mokslus kryžiuočių mokyk
lose Sukilėliams padeda jotvingiai, ku
rių vadas Slaimandas toli į vakarus nusi
veja kryžiuočius. Pagaliau kryžiuočiai 
paima seną prūsų pilį Honedą — Baigą. 
Gudrybėmis su klasta Ordinas atgauna 
visas prarastas žemes. Tų žemių vaitas 
Volrad Mirabilis, norėdamas iškilmin
gai atšvęsti pergalę, kviečia žymesnius 
prūsus į draugiškas vaišes ir... nuodija.

Argi gali atsilaikyti neapdairumas ir 
nesusiklausymas prieš organizuotą, 
drausmingą, palaimintą klastą? Ir po 50 
metų atkaklių Ordino kovų su prūsais,

MŪSU L I E T U V Ą 7

nenuilstamą "MUSŲ LIETUVOS" bendradarbe
VERONIKĄ DIMŠIENĘ 

gimtadienio proga(liepos 19 d.) ir linkime gausios 
Dievo palaimos, geros sveikatos bei dar ilgai ir 
ryžtingai darbuotis musų tarpe.

Redakcija, administracija 
ir bendradarbiai

DARIAUS-GIRĖNO SKRIDIMAS
Pa ii .Jurgis Juo d i s 

jau vokiečiai prie Nemuno. Dabar teko 
vieniems lietuviams grumtis su vokiečių 
antplūdžiu.

Vytautas Didysis ir Jogaila abu ėmė 
galvoti, kaip sulaikyti Ordino veržimąsi 
į Lietuvą bei Lenkiją. Ordinas jautė ga
lint kilti karą, todėl išvystė didžiulę po
litinę akciją visoje Europoje, kuri po 
Kryžiaus karų buvo suvargusi. Papirki
mais bei sąjungomis kryžiuočiai palen
kė valstybių galvas savo pusėn.

Nepaisant didelių pastangų Lietuvos 
bei Lenkijos karas su Ordinu vis dėlto 
įvyko 1410 m. liepos 10 dieną. Žalgirio 
laukuose krinta lietuvio jietimi perver

tas pats Ordino magistras Ulbrichas von 
Jungingenas ir daugybė riterių. Rytprū 
šiai, dėl varžybų tarp lietuvių ir lenkų 
ir toliau pasilieka kaip buvę "niekieno 
žemė".

Interesuotųjų šalių neatsiklaususios 
"gudrios" galvos Jaltoje nusprendė 
Rytprūsių dalį, gyvenamą lietuvių, su 
Karaliaučiaus miestu, pavesti rusų admi 
nistracijai, o mozūrų kraštą atiduoti 
lenkams kaip kompensaciją už lietuviš
ka Vilnių ir ukrainiečių Luivą. O kas 
lietuviams, tikriesiems tų žemių savinin 
kams? Kaip toje pasakoje: "Tam davė, 
tam davė, o mažiukui neteko..."

, Vyturys

CURSO ITUANO - Fone: 273-0338
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MUSU ŽINiOS
ATVYKSTA NAUJAS KUNIGAS 

PAULIUS MALIŠKA

Sekantį sekmadienį, liepos 24 dieną, 
iš Montrealio, Kanados, atvyksta naujai 
įšventintas kunigas Paulius Mališka ir ap 
sistos šv Juozapo parapijoj, Lietuvos 
parke

Kun. Paulius Mališka baigė filozofijos 
ir teologijos mokslus Romoj, šv. Kazimie
ro Popiežiškoje Lietuvių Kolegijoje ir ge
gužės 29 dieną iš popiežiaus Jono Pau
liaus II gavo kunigystės šventimus šv. Pe
tro bazilikoje.

Birželio 19 d. Monireaiyje uuvu io 
kilmingos primicijos ir didelė šventė, 
nes kunigas Paulius yra pirmas Montre
alio lietuvis įšventintas į kunigus.

Tikimės, kad mielas svečias pasiliks 
mūsų tarpe ilgesni laiką ir bus paten
kintas savo apsilankymu.

PAŠTO STREIKAS
Salia didelių praeitos savaitės šalčių 

ir dar didesnės ekonominės krizės, turi
me taip pat ir pašto streiką, kuris jau 
tęsiasi daugiau kaip 10 dienų. Visi dėl 
to nu kenčiame ir taip pat praeitą sa
vaitę atspausdinta "MŪSLĮ LIETUVA., 
nebuvo išiųsta. Savaitraštį gavo tik tie, 
kurie jį atsiima Lietuvos Parke.

Tikimės, kad streikas greit pasibaigs 
ir su juom žmonių trugdymas.

KUNIGAS ŠILEIKA SVEIKINA
Lietuviškos Pastoracijos simpoziume, 

Toronte, liepos pirmomis dienomis, da
lyvavo taip pat iš Montrealio, šv, Kazi
miero parapijos klebonas, kun. Stasys
Šileika. Jis teiravosi apie sanpauliečius 
ir visus širdingai sveikina.

SUSIDOMĖJIMAS ŽODYNU
IR LIETUVIU KALBOS KURSU

Laike Kultūrinio Kongreso Toronte, kun 
Petras Rukšys turėjo progos pristatyti 
Lietuvių -- Portugalų kalbų žodyno ant
rąją laidą. Buvo didelis susidomėjimas ir 
daug užsakymų. Taip pat yra norinčių 
mokytis lietuvių kalbos korespondenci- 
niu būdu - "KALBĖK LIETUVIŠKAI". 
Mokinių yra iš Kanados, JAV-bių ir Ko
lumbijos.

UŽSIMOKĖJO UŽ
Rosmarli ĄŽUOLAS
Elena ĄŽUOLAS
Claudio BUTKUS
Alexandre MIKALAUSKASCz. 1.500, 
Helena MEDASKAS 
Emilia LAUTCEWITCH
Petras SUKYS
Adele SIMANAVIČIENĖ
Jonas PETRIKAS

Cz. 3.600, 
. Cz. 3.600, 

Cz. 2.000,

Cz. 1.000,
Cz. 2.000,
Cz. 1.500,
Cz. 1.000,
Cz. 2.000,

Jonas TATARŪNAS (tėvas) Cz. 1.500,

. MŪSŲ LIETUVA . .

Ketvirtadienį, liepos 21 d., 19,30 vai. 
MIŠIOS už

PREL.PIJŲ RAGAŽINSKĄ 
sueinant 30 dienų nuo jo mirties. 

_____ _____ _

Šio "ML''numerio
GARBĖS L Ei O ĖJAS

Aukoja po Cz.5.000(penkis tūkstančius) kas mėnesį 
Aukoto ja ms-rėmė jams gili padėka ir geriausi linkėjimai

ML redakcija ir administracija

Brazilija - San Paulio miestas RU
DZEVIČIUS MYKOLAS, Jono gimęs 
Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Rumbo
nių parapijoje, Navickų kaime. Išvykęs 
prieš II-jį pasaulini karą (apytikriai/ 
1920-21 metais. Turintis apie 70-75 m. 
amžiaus.

■ Ieško sesuo Rudzevičiūtė Marija, Jc 
no (Stankevičienė) adresu:

Lietuva — Alytaus miestas
Simno gatvė Nr. 29

♦

• -Kas bėga nuo Ifetaviškos spau
dos. bėg^ nuo savo tautos

ministerial. Šis pareiškimas, rekalaujan
tis pabaltiečiams daugiau teisių ir sava
rankiškumo, būtų paskelbtas saugumo ir 

'''‘ bendradarbiavimo konferencijos metu.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

j3 NAUJAS

SEGUNDA EDIÇÃO

MUSU® LI ETUVA

POUTUfiüiS LIT U AUG
LITUANO PORTUGUÊS

1988, Nr.28

KLIMAIČIO VEIKLA EUROPOS 
BENRÜOMENÉS SOSTINĖSE

Ir Olandija nori paremti pabaltiecių 
reikalavimus' — šia antrašte dienraštis 
Frankfurter Allgemeine Zeitung kovo 7 
d. išspausdino ilgą straipsni apie Algio 
Klimaičio pasikalbėjimą su Olandijos ųž- 

1 sienių reikalų ministerijos Rytų Euro- 
i pos skyriaus vedėju Sizoo. Anot dienraš
čio, Klimaitis šiuo metu lankosi pas Eu
ropos Bendruomenės narių valdžios at
stovus, ragindamas juos imtis iniciatyvos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimu 
Klimaitis yra Baltų Pasaulio Tarybos 
Europos biuro Strasbourge vedėjas

Dienraštis rašo, jog tikimasi suredaguo
ti bendrą Europos Bendruomenės paieiš- 
kiiną, kurį paremtų ir užsienio reikalų
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