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Sunku sulaikyti naujac judėjimą
Tokia yra Kremliaus stebėtoju nuomonė

ANTANAS BUTKUS
Kremlius yra mįsle viso pasaulio poli- ? ,a (

tikams. Jo politikos vingių niuansus at- ' ., p* ^K- .
pažinti yra ypatingai svarbu Vakarų \ **
valstybių vadovams, kurie formuluoja 
savo kraštų politines programas. Mums, 
užsienio lietuviams, taip pat labai rupi 
tos politikos užmačios ir jos galimi pasi
keitimai. Tiesa, iki šiol daugelis Krem
liaus stebėtojų manė, kad sovietų siste
ma niekados žymiai nepasikeis.

Gorbačiovas jau ketvirti metai Krem
liaus valdžios viršūnėje. Jo bandymai 
žymiai pakeisti sovietų socio-ekonomi- 
nę, o gal ir politinę struktūrą. Labai do
mina Vakarų pasaulio valstybininkus. 
Ji taip pat turėtų rūpėti ir mums. Svar
bu atspėti jo politkos svarbiuosius tiks
lus ir priežastis dėl kurių iš tikrųjų yra 
daromi dabartiniai politiniai ėjimai — 
esminiai ar tik "pėdų mėtymas".

Yeltsino afera ir Ligačiovas
Daugelis gerai prisimename Gorba

čiovo idėjos draugo Yeltsino gana bru
talų pašalinimą ir dabartinę Gorbačiovo- 
Ligačiovo "dvikovą". Spauda aiškino, 
kad Yeltsinas buvo pašalintas, kai užsi
puolė Gorbačiovą dėl per mažų pastan
gų suteikti daugiau demokratinės laisvės. 
Kiti šaltiniai tvirtina, kad Yeltsinas no
rėjo "išjoti" Kremliaus konservatorių 
vadą Ligačiovą. Tačiau pastarasis buvo 
per kietas riešutas Yeltsinui, tad pats tu
rėjo būti nužemintas. Kadangi Ligačio
vas yra abejingas kai kuriom Gorbačio
vo reformom, galvojama, kad jis yra per
sitvarkymo priešas. Patikimi šaltiniai tei
gia, kad Ligačiovas, kaip ir visi kiti polit- 
biuro vadai gerai žino, kad jų socioeko- 
nominė padėtis nebesulaikomai veda 
Sov. Sąjungą j ekonominj bankrotą, tai 
jis, kaip ir kiti politbiuro vadai nori re
formų, tik gal ne tokių drąsių, kaip Gor
bačiovas, nes jie visi prisibijo dėl savo as
meninio likimo.

Ligačiovas nuo 1985 metų tapo antra
sis po Gorbačiovo Kremliaus hierarchijo
je. Galvojama, kad jo paskyrimu buvo 
norima prilaikyti Gorbačiovą. Tačiau ir 
Ligačiovas remia "perestroiką". Jis net 
remia naujus pasikeitimus užsienio poli
tikoje — pasitraukimą iš Afganistano, 
bet aiškiai neremia Gorbačiovo politinio 
persitvarkymo aspekto "gLsnost", de- ‘ 
mokratizacijos ir per didelės (jo galvoji

Demonstracijose prie Vilniaus Katedros plevėsuoja 
pripažinimo

trispalvė, laukianti valdžios pažadėto oficialaus 
"Tėviškės Žiburių" klišė

ria su keliomis problemomis, kurių san
tykiavimą sunku išrišti: santykiai tarp da
barties ir praeities, tarp >. valstybės ir vi
suomenės, tarp politikos ir ekonomijos, 
tarp komunistinės sistemos ir individo, 
tarp lygybės ir efektyvumo, tarp ideolo
gijos ir žmonių santykiavimo. Šie santy
kių priešiškumai kelia didelę įtampą, ku
rią reformuotojai turės nugalėti.

Visuomenės santykiai 
su valstybe

Atrodo, kad sovietų visuomenės santy- 
k ai su valstybe keičiasi ir visuomenė 
įęauna daugiau autonomijos. To sava- • 
renkiškumo ilgą laiką buvo neįmanoma 
p įsiekti, nes stalinine sistema tikėjo ir 
komunistai, ir nepartiniai, Kai kas jau 
p adeda kalbėti apie civilinės visuome
nės atsiradimą Rusijoje, todėl kyla klau
simas, ar valstybė bepajėgs taip besikei
čiančią visuomenę pilnai sukontroliuoti?

Daugiakultūra - kietas riešutas
Ekonominės sistemos nepasisekimas 

kelia klausimą dėl ekonominių ir politi
nių tikslų bei priemonių santykiavimo. 
T okia bloga ekonominė padėtis atrodo 
aiškiai pabrėžia, kad Sov. Sąjungai rei
kia ne tik ekonominių reformų, bet 
taip pat ir politinių, socialinių ir kultū
rinių pasikeitimų. Tačiau kyia klausi
mas, ar yra įmanoma turėti ekonomini

mu) Stalino valdžios periodo kritikos.

Armėnų sukilimas
Vykusių armėnų demonstracijų bėdas 

"glasnost" priešininkai bando suversti 
ant Gorbačiovo per švelnios poiitikos, 
kurią taip pat kritikuoja Ligačiovas. Gor
bačiovui svarbu susitvarkyti su Ligačio- 
vu ir dėl to, kad persitvarkymo laimėji
mai dar labai menki ir labai pamažu seka
si įgyvendinti ekonominius užmojus. Tų 
nesėkmių priežastis - politinė netikrovė 
partijos viršūnėje. O vietiniai partiniai 
biurokratai, kurių dauguma jaučiasi dėl 
tų reformų labai nesaugiai, naujų patvar
kymų neremia, tikėdamiesi, kad gorba- 
čiovas bus nuverstas. Antra, artėjanti par
tijos konferencija birželio mėnesį spau
džia Gorbačiovą kuo skubiausiai vykdy
ti tas reformas, kad pasiektų bent mini
malių rezultatų.

Politbiuro narių nušalinimas "Glas
nost" dvasioje nebėra toks paprastas, 
užtai ir Ligačiovo problemą sutvarkyti 
Gorbačiovui gana sunku. Gal ir dėl to 
prasidėjo pėdų mėtymas. Čia Ligačiovas 
išsiųstas ilgoms atostogoms, čia jis vėl sė
di prie Gorbačiovo šono Lenino gimta
dienio paminėjimo proga. *

Reformatorių problemos
Sovietų sistemos reformatoriai susidu
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ir kultūrinį pliuralizmą, pasiliekant vie
nos politinės partijos režimo sistemoje?

Individo santykis su kolektyvu
Istoriškai žiūrint, materialinių verty

bių santykis individui ir kolektyvui yra 
suraizgytas komunistinėje ideologijoje. 
Pagal Marksą individai turėjo pasinaudo
ti revoliucijos laimėjimais. Tačiau Stali
no valdymo metu individai buvo paau
koti valdžios reikalavimams. Gorbačio
vo reformose drauge su paklusnumo rai
kalavimais atsižvelgiama ir į individo pa
sirinkimą bei į jo rodomą iniciatyvą, 
nors tai neša didelę riziką sovietinės sis
temos išsilaikymui. Berkeley universite
to prof. M. Lewin iškelia dar vieną pro
blemą Gorbačiovo "perestroikai". Kad 
paskatintų darbo efektingumą, kūrybin
gumą ir jo našumą, reikia duoti iniciaty
vos ir raginti kompeticiją, o tai susikirs 
su komunistinės idėjos pažadu teikti so
cialinę teisybę bei lygybę.

Demokratija sovietuose — 
svetima kultūra

Gorbačiovo raginimas liberalizuoti 
pasisakymus ir mažųjų komunistų pos
tų rinkimus žmonėse panaikino dalį bu
vusios baimės, ir jie dabar sako viešai tą, 
ką anksčiau tesakydavo savo artimųjų 
draugų tarpe. Čia paradoksas slepiasi ir 
tame, kad kritikos raginimas ateina iš 
viršaus. Tuo pasinaudoja istorikai, žur
nalistai, rašytojai ir kiti intelektualai. 
Leidimas diskutuoti atidarė duris disku
sijoms dėl ekonomijos, socialinių prob
lemų ir politikos. Tačiau atvirumo poli
tika vedanti į didesnį atvirumą, dar ne
pasireiškia politiniu pasikeitimu, nes vi
suomenė tebegyvena istorine patirtim, 
kuri Rusijoje tęsiasi šimtmečiais nuo ca
ro laikų iki komunistų revoliucijos. Dėl 
to valdžios hierarchijos jausmas žmonė
se tebėra labai stiprus.

Iš kitos pusės, pakeisti vidutiniųjų pi
liečių galvojimą yra labai sunku, kaip
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kad matematikoje pakeisti vidurkį. De
mokratija sovietuose yra svetima kultū
ra, gi Gorbačiovo siūloma demokratija 
dar ir labai toli nuo tikrosios demokrati
jos. Rusui ir slaptas balsavimas dar ne
priimtinas. Jam labiau įprastas sutari
mas negu konkurencija. Partinis funkcio
nierius, yra žmogus, kuris neturi sielos 
ir aklai seka partijos liniją, teigia S. Ame
lin, 28 m. amžiaus, Pereslasil miesto par-
tijos k-to narys. Jis sako, kad būtinai rei
kia pakeisti partijos rinkimų sistemą,
nes ji trukdo žmonėms parodyti savo ge
rąsias savybes. Amelinas yra aršus atviru
mo rėmėjas, kuris net diskusijose su 
komsornolso vadais skundžiasi, kad per 
3 metus nėra girdėjęs jokios kritikos 
Gorbačiovo atžvilgiu. Tai kvepia Brežne
vo valdymo laiku, teigia Amelinas.

(Bus daugiau)
■i n—Mrmwtww ■ wwamuBiMW»— wm-iuywiiTn-wi — iwwiiinriry-ri—

LIETUVOS RAŠYTOJAI KELIA
LIETUVAI SVARBIUS REIKALUS

(Vilnius, liepos 7. LIC) Lietuvių In
formacijos Centras, remdamasis žinio
mis iš Lietuvos, praneša, kad birželio 
27 d. įvyko enjprastas atviras partinis 
susirinkimas Lietuvos rašytojų sąjun
goje.

Jame, greta kitų svarbiausių Lietuvai 
reikalų buvo svarstomas ir sąžinės kali
nio Gintauto Iešmanto reikalas. Susirin
ko dalyviai-rašytojai, Lietuvių Informa
cijos Centro žiniomis, iki vieno pritarė 
siūlymui viešai peržiūrėti Gintauto Ieš
manto bylą. Tas klausimas buvo iškel
tas ir per birželio 24 d. demonstraciją, 
kai rašytojas Vytautas Petkevičius, kal
bėdamas apie įkalintą poetą ir žurnalis
tą, buvusį komunistų partijos narį Ieš
mantą, reiškė nuomonę, kad reikėtų 
peržiūrėti jo bylą ir pagalvoti apie jo 
reabilitavimą. Iešmantas atlieka 11 me
tų bausmę už dalyvavima pogrindinėje 

na "stribais". Susirinkimo metu buvo 
paklausta, ar teisinga stribus vadinti 
liaudies gynėjais.,Jeigu liaudis juos va
dina skrebais ir dar kitaip. Iškeltas 

spaudoje. Jis po lagerio bausmės yra klausimas, kodėl partizanai traktuoja-
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Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886 A: J

nutremtas Komijos autonominėj respu
blikoj, kur susirgo džiova.

Bendramintis ir likimo draugas Povi
las Pečeliūnas, asmeniškai dalyvavęs 
birželio 27 d. Vilniuje Rašytojų sąjun
gos namuose vykusiame atvirame susi
rinkime, telefoniniam interviu pabrėžė, 
kad Iešmantas buvo vienas iš pirmųjų 
Lietuvoje viešumo ir socialistinės demo
kratijos pradininkų, tačiau jis iki šiol 
laikomas pavojingu valstybei nusikaltė
liu.

"Gintautas Iešmantas giliai ir iš 
marksizmo pozicijų kovojo už demokra
tiją tuo metu, kai kiti snaudė, drebėjo, 
tylėjo. Jis rašė poeziją ir straipsnius neo
ficialioje spaudoje todėl, kad kitos išei
ties tuo metu nebuvo", teigė Pečeliūnas 
Lietuvių Informacijos Centrui.

Šiam susirinkimui, kuriame dalyvavo 
dauguma sąjungos narių, pirmininkavo 
rašytojas Vytautas Petkevičius. Tarp 
kalbėjusių buvo Bubnys, Daunys, Ka-
šauskas, Lankauskas, Justinas Marcinke
vičius, Maldonis, Šaltenis ir Zalatorius.

LIC pasiekusiomis žiniomis, per susi 
rinkimą buvo kalbėta atvirai ir princi
pingai, keltas nacionalinis klausimas, 
stipriais pavyzdžiais pasmerktas stali
nizmas, jo rėmėjai, tL kurie stabdo pa
stangas iki galo stalinizmą demaskuoti. 
Buvo iškelti net tokie iki šiol nutylimi. 
klausimai, kaip Rainių miškelio žudy
nės, kaip žinia, vokiečiams užpuolus, 
1941 m. birželio 24-25 d.d., besitrau
kiantys raudonarmiečiai Rainių miške- 
iyje brutaliai nukankino 73 Telšių kalė
jimo kalinius.

Pasiūlyta kitoje šviesoje peržiūrėti 
Romo Kalantos ir kitų lietuvių patriotų 
susideginimus. Rašytojai taip pat reiškė 
pritarimą "Literatūroje ir Mene" birže
lio 11 d. laidoje pasirodžiusiam Romo 
Gudaičio straipsniui "Mes iš peršautų 
dainų krašto. Anot Pečeliūno, šis straips
nis labai nepatikęs konservatoriams. Jį 
puolęs ir pirmasis sekretorius Songaila.

Šiame rašytojų susirinkime kilo kalba 
apie pokario partizanines kovas Lietu
voje. Buvo kritikuojamas oficialioje 
spaudoje tebevartojamss "liaudies gy
nėjų" terminas. Rašytojai teigė, kad 
liaudis tuos gynėjus paniekinamai vadi
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mi kaip banditai, klausta ar ne keista, 
kad nors lietuviu tautoje niekada nebu
vo vykdoma pogromu, pasak sovietinės 
propagandos, atsirado 100.000 "bandi
tu". •

Rašytoju susirinkimo metu buvo pa
reikštas nepasitikėjimas Lietuvos komu
nistu partijos antruoju sekretoriumi 
Nikolajų Mitkinu, taip pat CK Propa
gandos ir agitacijos skyriaus vedėju Čes
lovu Šlyžiumi. Stipriai pasisakyta pries’ 
cenzūrą Lietuvos spaudoje, joje skelbia
mą tendencingą informaciją. Rašytojai 
kritikavo "Tiesos" redaktorių Albertą 
Laurinčiuką ir klausė kodėl taip miglo
tai buvo parašyta apie birželio 24 d. su
sitikimą su Lietuvos delegatais į partinę 
konferenciją. Kaip žinia, birželio 29 d. ' 
buvo šiuo klausimu kaip tik suruošta 
demonstracija prie ELTOS pa'stato Vil
niuje.

Rašytoju sąjungos susirinkime daly-' 
vavo Justas Paleckis, Centro komiteto 
kultūros skyriaus vedėjas. Esama žinių, 
kad jam bei kitiems, stipriai imantiems — 
persitvarkymo, sunku dirbti CK dėl da
romo spaudimo is’ konservatyviųjų Lie-, 
tuvos komunistu partijos sluoksniu.

Lietuviu Informacijos Centro žinio
mis, per atvirą partinį susirinkimą buvo 
priimta keturiu punktu rezoliucija, ku
ria Rašytoju sąjunga reiškia pritarimą 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui: pa
reiškia nepasitikėjimą jau minėtais parti
jos veikėjais — Mitkinu, ŠlyžiumiÍ reiš
kia nuomonę, kad Lietuvos inteligenti
ja jaučia neturinti balso XIX partinėje 
konferencijoje, nes delegatai buvo ne 
išrinkti, o parinkti: ir kaip jau minėta, j 
siūlo viešai peržiūrėti Gintauto Iešman
to bylą. ~~'(LIC)

LABIAUSIAI SKAITOMA KNYGA

NTirė veiklus kunigas

A.a. kun. BRONIUS LIUBINĄS

Rugpjūčio 8, pirmadienį, Vo
kietijoje mirė daug lietuviams 
įvairiose srityse pasidarba
vęs ir nusipelnęs a.a. kun. Bro
nius Liubinas, 64 m. amžiaus. 
Jis buvo gimęs Griškabūdyje, 
Šakių apskrity. Į kunigų semi
nariją įstojo Lietuvoje II D. 
karo metu ir mokėsi Kauno bei 
Vilkaviškio seminarijose. 1944 
m. mokėsi Vokietijoje - Eich- 
staetto kunigų seminarijoje. 
1945 m. jis atsidūrė Romoje 
su būreliu lietuvių kunigų bei 
klierikų ir dalyvavo Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos Romo
je steigime. Teologijos moks
lus jis baigė Gregorianum uni
versitete Romoje licenciato 
laipsniu ir 1945 m. buvo įšven
tintas kunigu. 1949 m. jis bai
gė Popiežiškąjį biblinį insti
tutą taipgi licenciato laips
niu ir nuo 1950 m. buvo lietu
vių kapelionu Tuebingeno 
mieste. 1950 m. jis taipgi buvo 
Vatikano radijo lietuviško
sios valandėlės vedėju. Nuo 
1952 m. buvo paskirtas JAV ar- 

“7- mijos darbo ir sargybų dali- " 
boato. 470 Azijos kalbų. 288 Okeanuos į nį k lionu Vokietijoje. Vė- ’ 
tautų kalbomis ir 188 Europos kalbomis.

linu mokytojavo Vasario 16-sios
- gimnazijoje ir vienu metu bu

vo tos gimnazijos direktorius. 
Per ilgą eilę mėty jis buvo nuo
latinis Vokietijos LB. tarybos 
ir valdybos narys. Paskutiniuo
ju metu jis klebonavo vokiečių 
parapijoje ir aptarnavo Fran
kenthal apylinkės lietuviams. 
Iki paskutiniųjų dienų jis re
dagavo vysk. A. Deksnio įsteig
tą ir vysk. P. Baltakio, OFM, 
tęsiama Europos lietuvių sie
lovados žurnalą “Krivūlę”. J.S.

A. Žyd rys

STALINO AUKU ATMINIMO 
DEMONSTRACIJAI

(įvykusiai 1967. VI //. 23 Vilniuje)

Buvai nedidelė - kaip sako jie,—mažutė. 
Bet kaip gerai, kad Lietuvos širdy 
Galėjai nors trumpai pabūti.
Ir eterio lakiom vilnim
Primint apie save pasauliui, 
Kad Lietuvoj pritemus saulė, 
Kad buvo daug baisiu dienų, 
Kurias atminus, širdį sopa...

O žodžiai demonstracijos šventi 
Apskriejo visą jau Europą: 
Prabilo Londonas, Paryžius, 
Madridas, B omą ir kiti,
Jie priminė visus, kurie kalėjo, • 
Kurie kentėjo ištremti
Ir mirė ten prie Jenisiejaus 
Nuo bado, šalčio, nuo darbų...

šventasis Raštas visada ir dabar yra 
labiausiai pasaulyje skaitoma knyga, v 
Kaip praneša pasaulinė biiblinė 'sąjunga, 
nuo šventojo Rašto pirmojo spaufeidinto 
leidimo pasirodymo 15-ame amžiuje iki 
Šių dienų, Šventasis Raštas ištisai arba 
.dalimis buvo latspausdintas 1884-riomis 
kalbomis ir tarmėmis. Pilni šventojo j 
leidimai pasirodė 303-imis kalbomis. Šven : 
feafeis Raštas buvo ištisai arba dalimis 1 
.atspausdintas 537-niomis Afrikos kal-
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Juos prisiminti mums svarbu. 
Ši demonstracija pavyko, — 
N e s j i i v y k o.
Nenugarmės ji užmarštin, 
Kad vergvaldžiams ji nepatiko.

Jos balsas aiškus ir drąsus 
Despotų priminė vardus: 
Molotovo ir Ribentropo, 
Ir Stalino, ir Hitlerio, kitų, 
Nes juos pasmerkti privalu.
Per juos trys Baltijos valstybės 
Neteko nepriklausomybės.
Todėl prabilo tądien Vilnius, 
Prabilo Talinas, Ryga.

'Šios demonstracijos idėjos — 
Tai laisvės ir tiesos nešėjos. 
Jos amžinai mus širdyse gyvuos.
Jos priekaištaus ir protestuos 
Tėvynės pavergėjams, 
Kol Laisvės vėjas
Mums, pavergtiems, padvelks 
Ir Nepriklausomybės ugnį 
Tėvynės aukure uždegs.

'AUŠRA", Lietuva , 1987 m. rugsėjis 
Fone: ZO5-/5 VU

De 2a a 6 a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
r
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SPORTINIS GYVENIMAS
.Su sezono pabaiga vyksta žaidėjų „iš

pardavimas“. Ir taip, Miuncheno L. Ma
teus iškeliauja Italijon, jaunas šalke 04 
Olaf Thor taip pat greičiausiai keliaus į 
pietus. Tenka tik stebėtis, kad SS-ga už 
labai pigią kainą pardavė Kievo Dinamo 
puolėją O. Blochiną Austrijos antros ly
gos klubui. Kalbama, kad Maskva už 32 
m. buv. geriausią Europos futbolininką 
gavo tik 75 tūkst. dol. Transakcija su 

i rinktinės vartininku Desajevu nepavyko. 
Jis ir toliau paliko ginti Maskvos Sparta
ko vartus.

Po pasaulinių dailiojo čiuožimo pir
menybių Budapešte, dalyviai išvyko gas
trolėm po didesnius Europos miestus, 
Balandžio mėn. 19 d. pasaulio, žiemos 
olimpiados meisteriai ir žemesnių vietų 
atstovai, savo meną rodė Stuittgarto čiuo
žykloje. Teko stebėti ir... grįžti į namus 
labai nusivylusiam. Daugumoje čiuožė- 

1 jai išpildė tą pačią, televizijoje matytą 
Kalgario ir Budapešto programą, nepa- 
keisdami net rūbų, špauda ir televizija 
„lepino“ Rytų Vokietijos atstovą K. Vitt, 
iškeldama viešumon jos „flirtą“ su ka
nadiečiu Kurtu Browningu. Anksčiau pa
skalos sklido, kad vokietė savo širdį pa- 

" skyrė „rock“ atstovui Rytų Vokietijoje.
1987 m. Europos sportininke išrinkta 

ne K. Vitt, bet lauko teniso žaidėja St. 
Graf, prieš Rytų Vokietijos lengvaatletę 
S. Miuller ir šuolio į aukštį pasaulio meis 
terį bulgarę St. Konstadinovą. Vyrų pu
sėje pirmas buvo dviratininkas Stp. Ro- 

1 che, prieš slidininką šveicarą Curbringe- 
Užpuolami ■ n« ir tenisininką I. Lendi.

Maratoninį bėgimą Olandijos Rotterda- ». 
me laimėjo Etiopijos atstovas, parodyda
mas 2 vai. 6 min. 50 sek. rekordinį laiką. 
Ir tradicinį Bostono bėgimą taip pat pa
glemžė Afrikos sportininkas, kenietis J. 
Hussein. Tiesa, jo laikas buvo žymiai 
blogesnis, tačiau Europos spauda, komen
tuodama vasaros olimpiados ilgųjų nuo
tolių bėgimus priėjo išvados, kad Ko
rėjos sostinėje baltosios „rasės atstovams 
bus sunku atsisispirti prieš Afrikos že
myną. Tiesa, Etiopija dėl materialinių ar 
politinių aplinkybių olimpiadoje nedaly
vaus, tačiau juodoji Afrika savo eilėse 
ir be jos turi labai gerų ilgų nuotolių bė
gikų. Moterų pusėje aštri kova greičiau
siai vyks tarp portugalės Rasos Motos ir 
norvegijos Kristiansen, kuri Bostone ne
pasirodė, tad antrą vietą užėmė suomė 
Jousimaa, atsilikdama nuo Iberijos pu
siasalio dukros beveik penkiom minu
tėm.

Europos sportinį gyvenimą pilnai už
kariavo futbolas. Tai dalis europiečio 
gyvenimo, ypač pietuose. Vokietijos tele
vizija labai dažnai parodo žymesnių Ita
lijos futbolo klubų rungtynių ištraukas 

.matant pilnus stadionus žiūrovų, kurie 
i aikštę mėto ne tik tualetinį popierį, ap
elsinus ar pomidorus bet taip pat ir aš
arines bombas, spalvotas raketes.

Chuliganizmu pasižymi alkoholizuot^ 
jaunuoliai Anglijoje, Škotijoje, Olandi
joje ir jau Vakarų Vokietijoje. Į rungty
nes su svečių vienuolike, atvyksta tūks
tančiai jų „gerbėjų“, ieškodami priekabių 
stadione ir pačiame mieste, 
niekuo kalti praeiviai, sukeliamos pešty
nės su šeimininkų klubo gerbėjais, pade
gami požeminio traukinio vagonai, iš
mušami langai geležinkelio stotyse. Ra
mūs futbolo „sirgaliai“ vengia stadionų, 
tad žiūrovų skaičius Vakarų Vokietijoje 
gerokai smuko. Būta jau aukštosios lygos 
susisitikimų, stebint tik 8 tūks. žiūrovų.

Tiesa, balandžio 16 d. Hannoverio ir 
meisterio Bayern Miuncheno susitikimą 
stebėjo 60 tūkst. žiūrovų. Bavarijos sos
tinės vienuolikė jas pralaimėjo pasekme 
2:1 ir kartu meisterio titulą, nes Breme
nas yra atsiplėšęs net šešiais taškais. Ra
šant šias eilutes, kiekvienai komandai li
ko sužaisti po šešias rungtynes. Iš „Bun- .Inkaras 0:0, Klaipėdos Granitas — Aly- 
deslygos“ iškritimas gresia Hamburgui, taus Poringė 2:1.
Šalke 04 ir garsląjai Fr. Walterio „rau- Į Europos rankinio taurės varžybose 
donųjų velnių Kaiserslautern komandai. Vilniaus „Eglė“ nugalėjo Rytų Berlyno 
I jų vietas iš antrosios lygos taikosi Kic- TSC atstoves 22:14, o Kauno „Granito“ 
kers Stuttgart, FC St. Pauli, Vatenšeidas vyrai įveikė Šveicarijos St. Gallen žai- 
ir Darmstadt a s .dėjus 33:21. Tokiu būdu, abi mūsų ko-

Truputį žinių iš Lietuvos. Po dviejų 
pralaimėjimų, vilniečiai SS-gos futbolo 
pirmenybėse atsiekė tris pergales. Pasku- 

Jtinė buvo mūsų sostinėje prieš Minsko 
Dinąmo pasekme 1:0. Po penkių rungty
nių Vilnius surinko. 6 tšk. ir pirmenybių 
lentelėje užima kartu su Tbilisiu, Mas
kvos Lokomotyvu, Dnepropetrovsk© aš
tuntą vietą. Pradėtos ir Lietuvos futbolo 
pirmenybės. Pirmos pasekmės: Jonava — 
Tauragė 1:3, Kėdainiai — Kauno Banga 
0:0, Kauno Kelininkas — Šiaulių Staty
ba 2:0, Panevėžys — Kauno Atletas 2:1, 
Marijampolė — Mažeikiai 1:2, Klaipėda 
— Vilniaus SRT 2:5, Ukmergė — Kauno

mandos pasiekė baigmę. SS-gos moterų 
krepšinio pirmenybėse Vilniaus Ki
birkštis“ užėmė šeštą vietą. k.B.

Naujasis arkivyskupas

Prelatas Audrys Bačkis pa
skirtas naujuoju pronuncijum 
Olandijai. Ta pačia proga jam 
suteiktas arkivyskupo titulas 
ir greitu laiku jis bus konsek- 
riuojamas vyskupu. Jis užims 
itin jautrią vietą, kurioje pas
kutiniuoju metu buvo australas 
arkiv. Edward Cassidy, pasta
ruoju metu paskirtas Vatikano 
valstybės sekretoriaus kard. 
Agostino Casaroli padėjėju.

Naujasis arkivyskupas yra 
gimęs 1937 m. Kaune. Paryžiaus 
St. Suplice kunigu seminari
joje baigęs filosofiją, o teolo
gijos studijuoti 1957 m. atvykęs 
Romon, Šv. Kazimiero lietuvią 
kolegijon. Teologiją baigė Gre- 
gorianum universitete licen
ciato laipsniu ir 1961 m. buvo 
įšventintas kunigu. Tais pa
čiais metais įstojo Popiežiško- 
jon akademijon. kurioje paruo
šiami Vatikano diplomatai, ir 
Laterano universistete studi
javo K. Bendrijos teisę, apvai
nikuodamas tas studijas dokto
rato laipsniu. 1964 m. buvo pa- 
skirtas į nunciatūrą Filipinuo
se. 1965 m. pakeltas į prelatus 
ir paskirtas sekretoriaus parei
goms Kostarikos nunciatūroje. 
1968 m. buvo paskirtas pirmuo
ju sekretorium Turkijos nun
ciatūrom 1970 m. - apaštalinėn 
delegatūron Nigerijoje. 1973 m. 
jis buvo atkviestas į Vatikaną ir 
paskirtas dirbti Viešąją reika
lą taryboje. 1978 m. buvo dabar
tinio popiežiaus paskirtas Vie
šąją reikalą tarybospasekreto- 
riu ir tas pareigas ėjo iki da- ' • '4
bar. " . .• . *.. . • * • '
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KARAS - BAISI NELAIMĖ

Karas tai baisi nelaimė ir skaudi žmo- 
jos bausmė. Žūva milijonai jaunu, pa
ruošusių gyventi ir dirbti žmonių, 

griaunami miestai, naikinami turtai, da
lomi milijardiniai nuostoliai, kuriems 
lyginti po karo reikia daugelio metų 
įmaus, uolaus ir ryžtingo darbo. Jei 

^abar kiltų didysis karas šiame atomi- 
*ame amžiuje, dideli nuostoliai būtų 
pralaimėjusiems ir tiems kurie laimėtų. - 
Priežasčių dėl ko kariaujama yra 

-•ug. Svarbiausios jų: pramonė, žaliava, 
•ka, dalykai, kurių nepavyksta taikiu 
•ii' pasirūpinti. I Pasaulinio karo me- 
kdriauta dėl Elzaso geležies, Irako 
ftos, dėl Afrikos kolonijų. II Pasauli- 

S'karas prasidėjo dar keliais naujais 
-•lykais, kurių tarpe buvo svarbiausias 
•utinis ■ teritorinis klausimas.
Hitlerio laikais Vokietija stiprėjo ir 
gamyba kilo, trūko pramonei žalid- 

os o prekėms rinkos. Trūko geros gele
žes rudos, medvilnės, vi mos, naftos, va-
•u, švino, cinko, kaučuko ir žemės
kio produktų. Trūkstamų dalykų vo

kiečiai jsiveždavo - importas didėjo, o 
ksportas buvo menkas. Kilo vokiečiams 

padvės problema, apėmė ir rinką ir ža
liavą.

Dėl rinkos Vokietijos politika ėjo tri
ms šakomis: Reino, Alpių ir Rytų kryp
timi. Reino politikai rūpėjo atgaivinti 
Rūhro krašto pramonę, grąžinti savo 
krašto anglį, anapus Reino, šiaurės Pran- 
ūzijoj upių baseine, keli milijardai ton 

<ių geros geležies rūdos buvo reikalingi 
Esseno fabrikams. Tačiau, toji geležis 
buvo atskirta milžiniška Maginot linija, 
o Vokietija apsitverusi ginamąja, vadina
mąja Siegfriedo linija.

Alpių politika labiau vyliojo vokie
čius. Ten, pro Alpes, Karpatus, Balka
nus ėjo keiias j Viduržemio jūrą ir j 
Afriką, bet tas kelias buvo ilgas. Kad 
sutrumpinti kelią politikai pasimatė,
kad galima padaryti jungiant Reicho 
vokiškas žemes ir pirmoji auka buvo 
Austrija. Mažai tai palengvino ir grėsė 
pavojus iš Prancūzijos ir iš Čekoslovaki
jos, tada vokiečiai iš Čekoslovakijos atė
mė Sudetų kraštą ir taip kelias j Balka
nus liko laisvas. Bet štai sukruto Angli
jos ir Prancūzijos politikai ir pakely su
darė užtvarą, kurios centre pastatė Ru
muniją ir Turkiją 

fva»/ uaar.«!«■■■■

8 PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Hitleriu dėl Lietuvos, kol pagaliau ją pasiglem-Taip tampėsi Stalinas su
žė Stalinas

Po Austrijos okupavimo ir Čekoslo
vakijos suskaldymo as’trėjo Lenkijos ir 
Vokietijos santykiai dėl Dancigo. Len-
kija turėjo gynimosi sutartis su Prancū
zija ir Anglija.

Dancigas buvo vokiškas miestas, ta
čiau jis buvo vienintelis Lenkijos priėji
mas prie jūros, todėl lenkai Dancigo 
perleisti Vokietijai nesutiko. Tikėjosi, 
kad jos sąjungininkai — Anglija ir Pran
cūzija stos jai j pagalbą.

Konfliktas dėl Dancigo taip susipynė, 
kad teko jį spręsti jėga: Vokietija pradė
jo su Lenkija karą, o Prancūzija ir Angli
ja pažadus Lenkijai ištesėdamos paskel
bė karą Vokietijai. Vokiečiai žaibo ka
ru, per keietą savaičių sutriuškino lenkų 
pasipriešinimą ir lenkai kapituliavo.

Europos mažosios valstybės, ypač 
kaimyninės Vokietijai, pabūgo karo ir 
tuojau pasiskelbė neutraliomis. Neutra
li.$ valstybės dėjo daug pastangų, kad 
iš tų visų konfliktų išeitų sveikos ir stip
rios. Bet laikydamosios tokio neutralu
mo jos išliko karo audros nepaliestos? 
Beveik visos jos pateko i karo audrą ir 
tapo okupuotos vokiečių bei rusų. Jos ’ 
neša vergijos jungą, neturėdamos nei 
laisvės, nei savistovaus politinio gyveni
mo. Tai išdava Molotovo-Ribentropo 
pakto ir karą laimėjusių valstybių. Euro
pa jau atstatyta, bet nukentėjusieji, ma- 
žieji liko užmiršti. Vyturys

ŽINIOS IŠ AFRIKOS

Rašo misionierius kun. Hermanas 
Šulcas, iš Rwandos:

"Dėkoju už ištikimą ML prisiuntimą. 
Tai padeda palaikyti ryšius su Jumis ir 
daugeliu kitų tautiečių.

Mama jau keli mėnesiai čia ir daug 
kame mums padeda — kaip (kunigo 
Bosco) Mama Margarita.

Prie progos sveikinimų bičiuliams, o 
Jums ir kun. Petrams - užtektinai svei
katos ir palaimos. —

Kun. Hermanas ir mama".

Ir prašo pakeisti adresą, kuris dabar 
yra šis:
P. Hermann Schulz
B.P. 1119 - Kigali
Rwanda/Africa

Kazys Bradūnas
APEIGOS PILKAPY

Žirgu ir žmonių kapinyne,
Prie pat vėliu vartų, 
Paduok man pieno puodynę, 
Kad mirtis neišgertu, 
Kad visiems lašas butu, 
Kad gyvata nesopėtu, 
Žalia šakelė rūtų. 
Karti šaknis mėtų.
Sudaužau ašarų vę, 
Šaltiny skalauju puodynę - 
Keliasi žygyje žuvę, 
Žvengia žirgai kapinyne.

Rua Voluntários da Pátria, 1275 
Santana Tel. 290-4899
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BENDRUOMENĖJE
BL BENDRUOMENĖS POSĖDIS

Š.m. rugpiūčio 20 Mookoje, šv. Ka
zimiero parapijos patalpose įvyko Bra
zilijos lietuvių Bendruomenės valdybos 
ir tarybos posėdis. Posėdį pravedė dr. 
Antanas Šiaulys. Buvo svarstyta labai 
didelis kiekis reikalų, tarp kurių pami
nėtina sekantieji:

Curitibos miesto arkiv. Dom Pedro 
Fedalto ruošia specialią Lietuvą pami
nėti dieną. Ta proga kviečia lietuvius 
atstovus. Bus pasimatymas su spaudos 
ir televizijos atstovais. Iš lietuvių pra- 
matoma vykti kun. Pr. Gavėnas, dr. Ant 
Siaulys, inž. Gražvydas Bačelis ir rašyt. 
Henrikas Lošinskas Alves. Už didelį 
spaudos darbą, įvairiuose laikraščiuose 
iškeliant Lietuvos reikalus, arkivysku
pui numatoma įteikti šių metų inž. G. 
Bačelio sukurtą Premio Lituania 1988.

Kun. Pranas Gavėnas savo • 70 metų 
sukakties proga ruošia išleisti studiją 
apie Šiluvos Dievo Motiną, kurios pasi
rodymams šiemet sueina 380 metų. 
Veikalas bus pavadintas "Lituania — 
terra de Maria" ir pradžioje bus per
leistas per "Mūsų Lietuva em portu- 1 
guês" puslapius, o vėliau, išleidus kny- 

. gos formoje bus išsiuntinėtas visiems 
Brazilijos vyskupams. Spausdinimo iš
laidas parems BLBendruomenė.

Rugsėjo pradžioje atvyksta iš Aus
tralijos "Svajonių Aidai" dainų viene
tas, kuris pasirodys Brazilijoje. Jam su
tikti ir priimti, duoti progos pasirodyti, 
organizuojama talka.

Rugsėjo 17 ruošiama "Noite Litua- 
na" Brazilijos Lietuvių Sąjungos patal
pose. Kviečiami visi ten dalyvauti. Bus 
smagi programa. '

Su paskaitomis apie Lietuvą atvyks
ta Vytautas Skuodis, neseniai pasitrau
kęs iš Lietuvos disidentas. Jis mano ap
lankyti visą Pietų Ameriką. Labai gera 
proga sužinoti apie Lietuvą iš ten gyve
nusio ir dirbusio sunkų tautinį darbą 
mokslo vyro, persekioto už savo įsitiki
nimus.

Pavasario šventė numatyta spalio 
pradžioje. Ją pagrindinai ruoš jaunimas,

I

dų padengimui ir kitiems su kongreso 
eiga surištiems reikalams.

Dr. Antanas Siaulys pakviestas stoti , 
kandidatu į sekančių rinkimų vere'ado- . 
riaus darbą, kaip PMDB — Unidade Po- . 
Dular atstovas. Jojšrinkimas.ąįsku.pri- ’ 
klausys nuo balsuotojų skaičiaus. Tai 

gal pats pirmas kandidatas lietuvių kil
mės į vietos politiką.

ENCIKLIKOS LIETUVIŠKAI
Prel. Algimantas Bartkus, Popiežiš

kosios Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegi
jos Rektorius, Romoje, praneša:

Turime lietuvių kalboj sekančias Šv. 
Tėvo enciklikas:

* 1. REDEMPTOR HOMINIS (1979.111. 
4): Savo Popiežiškosios tarnys
tės pradžioje kreipiasi j (...) vi
sus geros valios žmones.

2. LABOREM EXERCENS (1981.IX.
13): Enciklika apie žmogaus 
darbą, enciklikos Rerum Nova- 
rum 90-ųjų metinių proga.

3. SLAVORUM APOSTOLI (1985.VI.
2): Šventųjų Kirilo ir Metodi
jaus vienuolikos šimtmečių su-, 
kakčiai paminėti.

4. DOMINUM ET VIVIFIKANTEM
(1986.V.18) -- Viešpatį ir Gai
vintoją — apie Šventąją Dvasią 
Bažnyčios ir Pasaulio gyvenime.

5. Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštali
nis Laiškas Lietuvos Vysku
pams Švenčiant Lietuvos Tau
tos "Krikšto" 600 Metų Jubilie
jų (1987.VI.5). Turime: 
........ Lotyniškai (originalas) 
........ Lietuviškai 
........ Angliškai 
........ Vokiškai 
........ Ispaniškai 
........ Prancūziškai 
..... Portugališkai 
........ Itališkai

NB. Mielai prisiusime Jums oro ar pa
prastu paštu šiuos dokumentus. Pra
šome pridėti auką už oro pašto išlai
das, nes Italijos paštas yra gana bran
gus.

Kun. Algimantas Bartkus 
Rektorius

Savaitei bėgant- 
. „...—AK. D. Petraiti

Jau daug kartų buvo kalbėta apie Brazdi- ( 
jos lietuvių fondą, kaip galimybę, kaip reika
lingą daiktą. Daug buvo rašyta, bet vis dar ne
buvo prieita prie nieko konkretaus.

Finansuose nusimanančių nuomone tokie 
reikalai; esant šio meto didelei krizei (tarp ki
ta ko toji krizė jau gana ilgai tęsiasi) nemėgin
ti™. Gi paprastai galvoj antiej i manome; kad 
ir su mažai vertingu pinigu geriau, negu visai 
be jokio pinigo.

Ir kaip tik praéjusis BLBendruomenės po
sėdis pranešė, kad galų gale nutarta steigti tą
jį fondą, pritaikius prie mūsų sąlygų. Mintis 
galutinai prinoko mūsų atstovams esant JA- 
Valstybėse, paskutinio LB seimo metu. Paga
liau, kaip gi nesusigundyti, kai ten gyveną lie
tuviai jau įpusėjo penkius milijonus dolerių. 
Nors aišku, čia ne dolerių kraštas, bet ir kru- 
zadas, jeigu tik jo gausiai yra, nekenkia.

Pradžioje bus renkama per BLBendruome- 
nę ir pinigai laikomi taupomoje kasoje, kad 
neprarastų vertės. Kas nori prie to darbo pri
sidėti, užtenka kreiptis j LB valdybą, ji duos 
platesnę informaciją.

Jau ruošiamas šiuo reikalu statuto projek
tas, kuris bus visų susidomėjusių studijuoja
mas, analizuojamas ir patvirtintas. Esmėje jis 
turėtų būti panašus j kitur esančius lietuvių 
fondus, su mažais pritaikymais mūsų kraštui.

Pradžioje lietuviškam darbui iš to fondo 
parama galės būti ir labai maža, bet laikui bė
gant turėtų pasibaigti nuolatiniai prašinėji
mai paremti tą ar kitą reikalą, nes fondo nuo
šimčiai galėtų tas bėdas išrišti.

Fondo mintis ir Šiaurės Amerikoje pradžio
je nerado didelio pasisekimo, bet ji pamažu j- 
rodė savo reikšmę ir rezultatai buvo nepapras
tai geri. Šiandien nebūtų galima įsivaizduoti, 
kaip būtų sunkus lietuvių užsienyje bet koks 
veikimas, jeigu jis neturėtų tvirtos finansinės 
paramos. Mokslo stipendijos, knygų leidimas 
- tai nepelningas reikalas. Būtų sunku ką pa
remti. O ką bekalbėti apie kokią platesnę veik
lą?!

Todėl ir mes tikimės, kad vietos lietuviai 
supras šią mintį, ją tvirtai parems. Šiaurės Ame
rikoje turime tvirtą paramą kun. Antano Sau- 
laičio asmenyje, kuris jau garsina mūsų fondo 
reikalą ir renka žaliukus dolerius Brazilijos 
lietuvių Fondui paremti.

Kreiptis šiuo adresu:
Pontifício Collegio Lituano S. Casimiro 
Via Casalmonferrato, 20 
00182 R O M A - Italia

(Telef. (06) 75.93.724)

Lietuviškos spaudos rėmėjai 
YRA SAVOS TAUTOS G Y N Ė J A i I

ÁS2 LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
» LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
n KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY- 
| GASTOVI IR DULKA KIOSKU LENTYNO

CHOP.P-PIZZA-QUEIJOS ~ FRIOS
RESERVAS' PARA FESTAS - MUSICA AO.VIVO 

RúaÃOLON 1062- $om Retiro - Tel. 223-2333 ________
SE, LAUKDAMA KOL' KAS JĄ NUPIRKS
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' MUSŲ ŽSNIOS
SEKMADIENIO POPIETĘ

Praėjusį sekmadienį, 4 vai. po pietų, 
šv. Kazimiero p-jos koplyčioj buvo Mi- 
s’ios už lietuvių spaudos veikėjus — Prel. ' 
Pijų RAGAŽINSKĄ, "Musų Lietuvos" 
pradininką, ir Stasį VANCEVIČIŲ, žur
nalistą ir ilgametį ML-vos bendradarbį. į 
Mišias laikė dabartinis ML-vos redakto
rius, kun. Petras Rukšys, ir pasakė pro
gai tinkamą pamokslą. Jungtinis choras 
palydėjo pamaldas giesmėmis.

Pasimeldus už jau į amžinybę iškelia
vusius tautiečius, buvo pasidžiaugta ir 
su dar tvirtai belaikančiais jau gan ilgus 
gyvenimo metus. Tad choras sugiedojo 
"Ilgiausių metų" kpt. Juozui Čiuvins- , 
kui, dėkojančiam Dievui už 90'metų, 
prisimenant p. Mariją Čiuvinskienę (82 
metai/, Jono ir Viktoro Mamytę einan
čią 91 metus, ir kitus, kurie tik vėliau 
vienam ar kitam "atėjo į galvą".

O kukliam priėmime parapijos salėj 
atsirado — pirmą kartą kolonijos istori-

M Ū S l) LIETUVA
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g âliança Lituana Brasileira & Oertêiicia e Assistência Social

A Diretoria da Aliança Lituana Brasileira de Beneficência e Assistên- 
cia Social, cumprindo as determinações e exercendo as prerrogativas ou
torgadas pelos Estatutos, de acordo com os Artigos 29°, 34° item "b" 
e 35° § Único, convoca a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 25 de Setembro de 1988, às 17 horas no salão de sua sede, à Rua 
Lituânia, 67 — Moóca — São Paulo, a fim de tratar e deliberar a propos
ta apresentada pela Diretoria de reformar, aprovar ou rejeitar os Estatu
tos vigentes da Sociedade.

ORDEM DO DIA

1 - Abertura da Assembléia
2 - Constituição da Mesa
3 - Apresentação do projeto dos novos Estatutos e votação dos mesmos.

A reunião da Assembléia Geral Extraordinária será considerada válida, 
com a presença de 3/4 dos sócios da Aliança, quites com os cofres sociais 
e no gozo dos seus direitos.

São Paulo, 25 de Agosto de 1988

ALGIMANTAS ŠALDYS ALEXANDRE BUMBLIS
Secretário Presidente
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joj — ne tik kandidatas į São Paulo 
valsčiaus valdybą, o net du: Dr. Anta
nas Siaulys (chirurgas) ir Dr. Viktoras 
Saulyte-(dentistas). Ir abudu varo savo 
"kampaniją". O kolonija turi stengtis 
nors vieną jų išrinkti į valdžią.

BENDRADARBĖ IŠ ČIKAGOS

Angela J. Leščinskienė rašo:
Chicago, 1988.7.28 d.

Siunčiu "Mūsų Lietuvai" kitą straips
nį "Além das aparências" ir taip pat ži
nutę apie "Nemuno" koncertą Chica
goje. Dabar pradėsiu vertimus. Iki šiol 
turėjau užsiėmimą kitais darbais ir ne
galėjau to padaryti.

Linkėjimai sveikatos ir viso gero. 
Manau kad pasimatysime ateinančiais 
metais.

"NEMUNAS" Chicagoje
Brazilijos tautinių šokių grupė "Ne

munas" po Šokių šventės Hamiltone, , 
koncertavo Chicagoje, liepos 1O-tą die
ną, Jaunimo Centre. Pasirodė kartu ir 
Argentinos "Inkaras".
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Abi grupės gražiai pašoko ir susilau
kė iš chikagiečių gausių katučių ir pasi
gėrėjimo. Nemunas puikiai atliko savo 
dalį. Šokėjai lengvais judėsiais smagiai 
šoko, pateikdami publikai linksmą jau
natvišką nuotaiką.

Spaudoje ir per.radiją kritika teigia
mai aprašė šį pasirodymą, primindama, 
kad Chicagoje yra keletas tautinių šo
kių vienetų ir Amerikos lietuviai yra 
pripratę matyti gerai šokantį jaunimą, 
bet vistiek žiūrovai turėjo gerą įspūdį, 
gražų gyvą vaizdą ir liko patenkinti Bra
zilijos ir Argentinos išpildytais nume
riais.

Angela J. Lesčinskas

-í, PAIEŠKOJIMAS
Aurelia Robertson (Box 10357) ST. 

PETERSBURG, Fl. 337333, EUA) 
ieško Poną Kiaušinį, jos puseserės vyrą 
ir jo tris vaikus. Jos puseserės vardas: 
Sofija Žalnieriūnaitė.

Žinias galima siųsti per ML.

RUGSĖJO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį, ir linkime daug 
sėkmės.
01/09 - Aleksandras Boguslauskas
01/09 - Flavio Bacevičius
02/09 -- Magdalena Buitvidas
04/09 -• Ana Emilia de Oliveira Silickas
06/09 -- Anieie Dutkus
06/09 — Nazareth Pimenta Ambrozevi- 

čius
09/09 - Wanda Greičius Buono
15/09 - Ljubomir Pjevac
22/09 - Helena Godliauskas Baužys
23/09 - Stasys Gervetauskas
24/09 — Antonio Siaulys
25/09 — Elena Lei tas
25/09 — leroslav Aradzenka
30/09 — Zofija Mikalkenas 
30/09 - Nelson Daniliauskas

Sąjungos- Aliança 
Valdyba

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ L
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BRAZI Ll| SPAUDOS PAGARBA 
"MŪŠI! LIETUVAI"

Vienintelis Brazilijos lietuviu laikraš
tis bei vienintelis P. Amerikos lietuvių 
savaitraštis MÜSIJ LIETUVA šiemet mi
ni 40 metų savo gyvavimo ir veiklos. Ta
tai nori paminėti netik Brazilijos lietu
viai, o ir — kas dar įdomiau ir svarbiau 
- pačiu brazilu spauda, São Paulo Vals
tijos Spaudos Sąjunga API (Associação

1988, Nr.34
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Šio "ML” numerio
GARBĖS LEIDĖJAI 
kpt.JUOZAS ÓIUVINSKAS

ir Žmona p. MARIJA
90-to ir 82-tro gimtadienio paminėjimui.

Ilgamečiams Tautiečiams 
gili padėka ir geriausi linkėjimai.

Administracija
0 0

Paulista de Imprensa). Pats šios Spau- 
dos Sąjungos pirmininkas (ir šiuo metu 
São Paulo valsčiaus Švietimo Departa- 
mento direktorius -■ Secretário da Edu- 
cação da Prefeitura Municipal.de São 
Paulo), Dr. Paulo Zingg, rugpjūčio 15 j 
dienos laišku, adresuotu "Laikraščiui 
MŪSŲ LIETUVA", kreipdamasis j sa- ... 
vaitraščio Direktorių (musu Atsakingąjį 
redaktorių), p. Vytautą Bacevičių, rašo:

Laikraščio MŪSŲ LIETUVA 40-tų įg|| 
metiniu proga São Paulo Valstijos Spau- |||Çt 
dos Sąjungos (API) vaidyba nutarė lai
kraščiui suteikti Garbės Diplomą už 
nuopelnus spaudai ir viešiem reikalam.

Tad turime garbę visą laikraščio dar-' 
buotoju personalą kviesti į minėjimo iš
kilmę Žurnalisto Rūmuose, rugsėjo ]4r 
Spaudos Dieną, 20 vai., ir priimti mūsų 
pagarbos išraišką.

Su žurnalistiniais sveikinimais —

KW
Ifem,

.1

Ay.

Paulo Zingg, Pirmininkas
P. S. Associação Paulista de Impren

sa — Casa do Jornalista, yra pačiam SãovgU|j jų KONCERTE sekmadienį rugsėjo 11 dieną, 17 vai. Seselių Pranciškiečių 
Paulo miesto centre, Rua Alvares Ma
chado, 22 — Liberdade.

ML-vos PAGERBIMAS
"MŪSŲ LIETUVOS" 40-mečio pa

minėjimas São Paulo Valstijos Spaudos
Sąjungos (API) rūmuose buvo numatv-

iš Australijos, G. Statkaus nuotraukoje iš kairės: ARŪNAS BRAUŽIS, ZITA PRAŠ- 
MUTAITÉ, VIRGINIJA BRUOŽYTE ir TOMAS ZDANIUS kviečia mus visus daly-

19 horas)

CONGRESSO DA

salėje - LietuvosJTarke. Bilietus bus galima gauti prie durų.
tas ir paskelbtas rugsėjo (setembro) 10 žmonių gal bus išvažiavę į Lituaniką;
dieną. Bet rugpjūčio 30 pats API pirmi- tad perkeliame. į 14-tą, trečiadienį (quar- 
ninkas, Dr. Paulo Zingg, skambino kun. ta-feira), ir kviečiame visus (todo o 
Gavėnui pranešdamas minėjimo perkeli- mundo) dalyvauti".
mą į rugsėjo 14. Priežastis? "Kadangi
10 yra šeštadienis", sako, "tai daug

Taigi: Rugsėjo 14 d., 20 vai. API (Ca
sa do Jornalista, Rua Alvares Machado, 
22 - Liberdade).

17 de Setembro de 1987
(a partir das

EM BENEFICIO DO VI I
JUVENTUDE L I T U A N A

Exibição de Conjuntos de Danças Folkloricas Lituanas. 
Surpresas. Farta e Esmerada Comida Lituana, aguardada 
com ansiedade pelos gastronomos.

CONVITES LIMITADOS. Reservem com antecedência 
com os integrantes dos Conjuntos Folkloricos, ou com 
MONICA E DANIELA SIAULYS tone: 826-9314, ou 
MARCELO CHAPOLA fone; 63.75.35

LOCAL: Rua Lituanía, 67 - Móoca (SĄJUNGĄ)

UŽ A.A. PREL. PIJU RAGAŽINSKĄ
Rugsėjo mėnesio 7 dieną, 10 vai. Li-’ 

tuanikos koplyčioje bus laikomos pa
maldos už a. a. Kun. Prelatą Pijų Raga- 
žinską, ta pačia proga jo pelenai bus pa
dėti prie paminklo.

Norintieji pietauti Lituanikos svetai-
nėję, prašomi užsirašyti Šv. Juozapo kle
bonijoje iš anksto. Telef. 63-5975.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vacys PUTVINSKAS Cz.2.500,
Marcelo CHAPOLA Cz.4.000,
Jonas GERULAITIS Cz.2.500,
Vilius KIZELIS Cz.1.500,
Stasė DUTKIENÉ Cz.2.500,
Salome NARUŠIS Cz.2.500,

K»<ssfr<><Kxi en n tin i 11 
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® Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos. bėgt nuo savo tautos

Municipal.de
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