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PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS
POLITIKAI DOMISI BALTIJOS 

VALSTYBĖMIS

Jau kuris laikas švedų spauda skiria 
daug vietos savo baltiečių kaimynų rei
kalams. Gaila, kad nėra laiko atidžiau ir 
sistemingiau peržvelgti, kas joje pasiro
do. Dabar visi nori būti baltiečių drau
gais, rašė neseniai Stockholm© liberalų 
dienraštis Dagens Nyheter (kovo 19). 
Visos partijos tiesiog varžosi, kuri iš jų 
turi geriausius ryšius su Pabaltiju. Per
nai vasarą visų opozicijos partijų vado
vai aplankė Estiją, šiemet rudenį ketina 
čia apsilankyti ir Švedijos užsienio rei
kalą ministers. Staiga visi švedų politi
kai pradėjo sutarti klausimu, ,dėl kurio 
daugelį metų neįstengdavo susikalbėti. 
Šiuo metu nuosaikieji konservatoriai 
valdančiajai socialdemokratų partijai 
neturi daugiau nieko prikišti, tiktai, 
kad ji per vėlai pabudusi, ber giria jos 
"atsargų entuziazmą".

Prieš trejus metus liberalų partijos 
vadovas Bengtas Westerbergas buvo 
piktai išbartas užsienio reikalų ministe
rijos pareigūno, kam viešai pasisakė už 
baltiečių teisę savarankiškai tvarkytis. 
Tai buvusi, anot jo, labai neišmintinga 
kalba. Po to Gorbačiovo "perestroikos" 
sukelti savarankiškumo sąjūdžiai visiš
kai pakeitė vaizdą. Šiandien liberalų va
dovas stebisi, kad jis tada buvo taip aš
triai kritikuojamas už tai, kas dabar pla
čiai kalbama pačiame aukščiausiame 
lygyje. Westerbergas tai pasakė, lipda
mas Helsinkio uoste į laivą, kuris jį vėl 
nuplukdė į Estiją. *

Šiandien Švedijos vadovaujantys po
litikai šiltai ir prijaučiančiai kalba apie 
Baltijos kraštų reikalus. Penkių opozici
jų partijų vadovai jau praskynė kelius 
būsimai užsienio reikalų ministério Ste- 
noAnderssono kelionei j Pabaltijį. Skir
tumas tiktas, kad nuosaikiųjų ir libera
lų partijų vadovai pasirinko patį trum
piausią kelią į Taliną, kai kiti kolegos 
pirma užsuko į Maskvą Diplomatiška 
užuolanka, kaip sakoma, dėl visa ko: 
atsarga gėdos nedaro.

Visos partijos nuo dešinės iki kairės 
beveik varžosi, kuri turi geriausius ry
šius ir puikiai žino daugybę estų politi
kų pavardžių, kurių prieš keletą metų 
niekas nežinojo. Stockholmo dienraš
čio apžvalgininkas tiesiog stebisi, iš kur 
toks vieningas partijų požiūris entuzias
tingai ir atsargiai vertinti klausimą, dėl

Lietuvos vyskupų 
SLADKEVIČIUS

pirmininkas kardinolas VINCENTAS 
lietuviu katalikų išeiviu vyskupas PAULIUS

konferencijos

__  BALTAKIS, OFM. Kaune 
kurio daugelį metų tos pačios partijos
nuolat vaidijosi. Dar ilgokai net aštun
tame dešimtmetyje Centras, socialdemo
kratai ir komunistai tyliai stebėjo Balti
jos kraštų įvykius. Tik nuosaikieji ir libe
ralai, dažniausiai baltiečių tautinių šven-
čių progomis, skirtingu laipsniu pasisa
kydavo už tai, kad Švedija turėtų atšauk
ti Baltijo&valstybių prijungimo prie So
vietų Sąjungos pripažinimą. Tačiau vie
šai apie tai nebūdavo kalbama. Šiandien 
visi vienas kitą perrėkdami šneka, kad 
jie remia liaudies frontų siekius, varžy
damiesi tarp savęs kviečiasi baltiečių de
legacijas. Aišku, niekas dar nekalba apie 
baltiečių išstojimą iš Sov. Sąjungos. Dar 
ne mada. Net Bengtas Westerbergas, kal
bėdamasis su Dagens Nyheter korespon
dentu, aiškiai pareiškė, kad partija nepà- 
laiko neseniai savo jaunimo sąjungos pa
reikšto reikalavimo atšaukti prijungimo 
pripažinimą. Vis dėlto visų partijų vado

vai labai noriai pabrėžia, kad bendra šve
dų visuomenės parama turi būti kiek ga
lima platesnė, neturi atsilikti nuo liau
dies frontų daugumos reikalavimų sava
rankiškai reikštis sovietinės sistemos vi
duje. Vengrams ryšių su tomis baltučių 
grupėmis, kurios aiškiai siekia atsiskyri
mo nuo Sov. Sąjungps.

Nuosaikiųjų partijos vadovas Carlos 
Bildtas teigia, kad tuo klausimu jo parti
joje jau kalbama, tačiau jei kas, pasak jo, 
turi kokį nors ryšį su nepriklausomybės 
siekiančiais, tai veikiausiai tik liberalai.

Visi vienbalsiai pabrėžia, jog baltiečių 
liaudies frontų sąjūdžiai visiškai sutam-s 
pa su Gorbačiovo "perestroikos" politi
ka. Visi pučia į vieną dūdą: jeigu Gorba
čiovo politika laimės Kremliuje, tai bal- 
tiečiams bus gerai. Jei iki šiol liberalai 
ir nuosaikieji labai griežtai smerkė ofi
cialią švedų Pabaltijo politiką, tai šian
dien ją tik giria. Tiesa, Bengtas Wester-
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□erg^s sako tiktai, kad ji "pagerėjusi”. 
Bet ir aplinkos partijos vadovas Pehras 
Gahrtonas, ir nuosaikiųjų vadovas Car
as 8iIdtas, patys didžiausi užsienio po
ni kos kritikai, neturi nieko daugiau pri- 
<išti, išskyrus tai, kad socialdemokratai 
oer vėlai atbudo, bet dabar gerai reiškia-

Bildtas sako, kad jis dėl daugelio da- 
ykų galėtų nesutikti su užsienio reika-' 
ų ministeriu Anderssonu, bet tik ne 
Maltiečių reikJu. Gahrtonas, kuris nese
niai su parlamento grupe aplankė Estiją, 
;ako turjs tik vieną kritišką pastabą vy- 
iausybei, būtent, kodėl ji delsia atida- 
-yti Švedijos konsulatus Baltijos respu
blikose, nenorėdama atitinkamai padi
dinti sovietinių konsulatų skaičių Švedi- 
oje. Jei nori, tegu jie atidaro savo kon- 
ulatus, bet mums svarbiausia, kad mu

>ų konsulatai veiktų Pabaltijy, sako
3 įhrtonas.

Užsienio reikalų ninisteris visą laiką 
<uiba, kad reikia būti atsargiems, nepo- 
<enkti liaudies frontams. Todėl ir pats 
/engė kviesti liaudies fronto atstovus. 
<ai neseniai Švedijoje lankėsi Estijos 
rnudies fronto vadovas Savisaar^s, jj 
kvietė partijos tarptautinių ryšių cen- 
:ns, nors priėmė užsienio reikalų mi
ll ter i jos pareigūnas. Ministeris rJka- 
avo ryšiams su Baltijos kraštais paskir- 
:i 25 milijonus kronų bet turėjo pasiten
kinti tik dviem milijonais, o tai jum at- 
cdo aiškiai per maža. Steigti socialde
mokratų partijas Baltijos kraštuos^ švė- 
j rns atrodo dar per anksti. Girdi, bai- * 
ciečių nereikia provokuoti. Jiems kol 
keis reikia paramos, ryšių.

Centro, tai yra ūkininkų, partijos Va
dovai tarėsi su Savisaaru Stockholme ir 
Dėtys ketina gegužės mėnesį lankytis Es- 
:i oje. Jie norėtų atgaivinti tuos ryšius, 
kurie buvo plėtojami nepriklausomybės 
alkais. Jie muno, kad tai galėtų padėti 
n kurti šeimų ūkius, padėti pertvarkyti

šėmės ūkį. Švedijos sandėliuose pilna 
senesnės gamybos traktorių, kuriem čia 
atsivertų nuostabi rinka. Švedai galėtų 
pasidalyti savo ūkininkavimo patirtimi. 
Jauni baltiečiai galėtų pasimokyti, kaip 
savo ūkius tvarko švedų ūkininkų šeimos. 
Ketvirtame dešimtmetyje Švedijos pre
kyba su Estija buvo didesnė negu preky-u. 
ba su visa Sov. Sąjunga.

Gegužės mėnesi Estiją ketina aplanky
ti ir švedų komunistų delegacija. Pabaiti- 
jys, pasak partijos vadovo Larso Werne- 
rio, yra sovietinės propagandos langas j 
Vakarus, naudingas pertvarkos politikai, 
kurią Gorbačiovas nori įvykdyti visoje 
Sov. Sąjungoje. Apie partijos klaidas Pa
baltijo politikos atžvilgiu jis nenori kal
bėti, tik sausai pastebi, kad dabar jau 
nebėra nė vieno iš tų, kurie jai vadovavo 
tada, kai įvyko aneksija.

"Tėviškės Žiburiai”

Antanas Butkus

KETVERI METAI VALDŽIOJE

Pastangos atgaivinti krašto ūkį ir išlaiky
ti kariną galybę Sovietų Sąjungoje

Po septyniasdešimtmečio sovietų eko
nomija tebėra didelėje bėdoje. Komuniz
mas nesugebėjo aprūpinti darbo žmonių 
geresnėm gyvenimo sąlygom. Sovietų 
šeimos tebelaukia didesnio buto, darbi
ninkui geresnių darbo sąlygų ir sotesnio 
bei skanesnio maisto. Centralizuota eko
nomija ne tik nepasivijo Vakarų, bet ji 
kasmet vis labiau nuo jų atsilieka. 1983 
m. kovo mėn. Gorbačiovas tapo komu
nistų partijos generaliniu sekretorium, 
o 1988 m. — prezidentu.

Nors Gorbačiovo reformos padarė 
nemažą įspūdį Vakaruose: atidaryti ka
lėjimai ir priverčiamos darbo stovyklos 
bei padidinta emigracija, tačiau tos re
formos Rusijos gilumoje tebėra tik 
kosmetinės. Persitvarkymo planai nej-
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vykdyti, nes biurokratai šiems projek
tams atkakliai pries’inasi. To pasekmėje 
krautuvių lentynos tebėra tuščios, mėsa, 
sviestas, suris ir cukrus racionuoti. Būti
nųjų prekių - tebėra didžiausias truku
mas. Žmonės turi laukti kelis metus, 
kol gauna nusipirkti pasenusio modelio 
skalbiamu mašiną ar net elektrini lygin 
tuvą. Oras ir vanduo užteršti, gyvena
mieji butai perpildyti, o naujoje butų 
statyboje cemetiniai blokai pradeda 
trupėti, vos pirmą jų eilą išmūrijus.
"Associated Press" agentūros korespon
dentas Michael Patzel tvirtina, kad Gor
bačiovo pastangos pakelti savo piliečių 
gyvenimo lygį yra tik įvadas j jo tikrąjį 
tiksią — išlaikyti sovietų kariną galybę, 
kuri, anot specialistų, darosi sovietų 
ekonomijai jau nebepakeliama našta. 
Jų technologinė pažanga užuot pasivi
jus Vakarų technoiogiją, kas met nuo 
jos vis labiau atsilieka.

Nugalėta baimė

Sovietų pavergtos tautos lengviau 
atsikvėpė Gorbačiovo valdymo metu. 
Nors ir jų ekonomijų nedaro pažangos, 
nes ir ten ta pati Maskvos diktatūra ne
leidžia dar savarankiškai tvarkytis, ta
čiau persitvarkymo ir atvirumo idėjos 
tuose kraštuose, duug labiau įleidžia 
šaknis, negu kad Rusijos gilumoje. Ir 
dėl to tie kraštai džiaugiasi Gorbačiovo 
atėjimu i valdžią, tikėdamiesi didesnių 
laisvių savo kraštuose savarankiškai 
tvarkytis.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis užgi
mė taip pat Gorbačiovo idėjų paskatin
tas, nors Sąjūdis dabar jau žymiai dau
giau laisvės reikalauja, negu kad Gorba
čiovo skelbiamos persitvarkymo idėjos 
buvo numatę. Nėra abejonės, Gorbačio
vo persitvarkymo politika davė akstiną 
Sąjūdžiui išjiti į viešumą, tačiau tai dar 
nereiškia, kad tos idėjos išugdė Sąjūdį. 
Tautinis ir valstybinis susipratimas Lie
tuvoje niekados nebuvo numarintas.
Jis išgyveno nuožmią Sovietų okupa
ciją, rusendamas giliai žmonių širdyse, 
kartais net viešai išsiverždamas disiden
tų pareiškimuose ir jų veiksmuose.

Šiuo metu jau ir baimė Lietuvoje nu
galėta. Žmonės tikėdami Gorbačiovo 
atvirumo ir persitvarkymo politikos 
nuoširdumu, daugiausia linki jum sėk
mės. Sukaktuvine šios politikus proga, 
manau mums pravartu pažiūrėti, kas 
per tą laikotarpį pasiekta, kokios kliū
tys pakelyje ir kokia Sovietų Sąjungos 
ateitis,,,  
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Paskutinė viltis
Buvęs prez. Karterio Tautinio saugu

mo patarėjas dr. Zbigniew Brezinski, ra
šydamas "New York Times", teigia, 
kad pagrindinis sovietų ateities klausi 
mas nėra asmeninis Gorbačiovo likimas 
— išsilai kys jis valdžioje ar na, ar suge
bės atgaivinti sovietų ekonomiją. To
liau autorius stato gana astrų klausimą: 
ar sovietinis komunizmas išsivystys j 
daugiau atviresnę, daugiau liberalesnę 
irmaujovių ieškančią sistemą, o gal ko
munizmas jau yra paliegęs ar net mirš
tančioje stadijoje? Nuo šio klausimo 
pareina ne tik Sovietų Sąjungos likimas, 
kaip didžioji karinė galybė, bet taip 
pat ir komunizmo ateitis visame pasau
lyje. Jo ateities perspektyvas mums la
bai svarbu žinoti.

Pernai specialioje konferencijoje Gor
bačiovas pareiškė, kad politinės refor
mos yra svarbesnės už ekonomines, nes 
ekonominis atsinaujinimas nebus įmano
mas be politinių reformų. Gorbačiovas 
matyti gerai žinojo, kokiu gili sovietų 
ekonominė krizė, nes griebėsi tokio drą
saus gal ir desperatiško žingsnio. Gal ir 
pats gerai nenumatė, kad politinės refor
mos gali privesti prie pačios Sąjungos 
subyrėjimo.

Nesulaukdamas greitų vaisių iš jau 
pradėto persitvarkymo, jis paskatino, 
ir net sąmoningai, socialinį draudimą iš 
apačios, paskelbdamas atvirumo politi
ką. Pastaroji savo keliu turėjo skatinti 
plataus masto demokratizaciją. Konfe
rencijoje Gorbačiovas pareiškė, kad 
"Perestroika ir mūsų paskutinė viltis, 
jei sustosim jos neįvykdę, tai bus mūsų 
mirtis".

Trūksta motyvacijos
Istorinis rusų tautos charakteris, so

vietų realizmas ir biurokratija veikia nei
giamai j ekonomini persitvarkymą. 
Trūksta socialinės motyvacijos. Masės 
nėra suinteresuotos reformomis. Joms 
rūpi tik jų pačių asmeninis gerbūvis ir 
savaitinė alga. Laisvųjų žemdirbių tradi
cijos sugriautas ir su tuo produktyves
nis žemės ūkis. Vadpvai bijo atsakomy
bės, tarnautojai jos vengia, tad mėgsta 
centralizaciją. Šalia to, komunistinė 
ideologija niekinama. Buvę tos idėjos 
salininkai pradėjo rimtai galvoti, kas be
liko iš dvidešimties metų Brežnevo val-‘ 
dymo. Kruščiovas buvo apkaltintas už 
utopinių idėjų skelbimą, o dabar pasiro
dė, kad tos Kruščiovo idėjos yra Gorba
čiovo "perestroikos" pradininkės. Kai

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR’ 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY- 
GASTOVI IRDULKAKIOSKLĮLENTYNO 
SE,LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS 

šiuo metu ketvirtis šimtmečio Staliniz
mo laikoma nusikaltimu, jau pradeda
ma šnabždėti, kad tai iš esmės yra leni
nizmo idėjų atmetimas. Iki šiol niekas 
dar nedrįsta sukritikuoti marksizmo 
diktatūros, bet ar apnuogintas 19-tojo 
šimtmečio marksizmas gali nurodyti 
21-mam šimtmečiui ekonomini kelrodį?

Ūkinis persitvarkymas pareina nuo 
valstybinės ekonomijos decentralizaci
jos. ' Gorbačiovas supranta, kad tai at
siekti reikia taip pat decentralizuoti po
litinę sistemą. Tačiau tai reiškia, kad 
dabartinę Maskvos valdžią reikia perleis
ti Sąjungą sudarančium tautinėm vals
tybėm Kitaip tariant ekonominio per
sitvarkymo sėkmingumui užtikrinti 
reikia atsisakyti diktatūros ir pakeisti so
vietinę struktūrą, paverčiant ją tikra 
tautų konfederacija ir tuo pačiu panai
kinti Kremliaus valdžią.

Tautiniai sentimentai
Gorbačiovas ir kiti Kremliaus valdo

vai greičiausiai buvo labai nustebinti to
kiu masiniu ir intensyviu tautinių aspira
cijų prasiveržimu Baltijos valstybėse, nes 
ten komunizmas dar nebuvo spėjęs su
naikinti tų kraštų tautinio charakterio. 
Euforijos pagauti net ir komunistai Pa
baltijy pradėjo viešai agituoti už savaran
kiškas ekonomines sritis ir laisvesnį poli
tinį statusą.

Panašūs tautiniai ir religiniai sentimen
tai atbunda Armėnijoje, Azerbeidžane 
ir Gruzijoje. Nacionalizmas pradeda 
reikštis ir Islamo religijai priklausančio
se tautose — Adziksiksane, Turkmėnijo
je. Užbėkikstane ir Ka^akhistane. Gal 
pavojingiausia Maskvos atžvilgiu yra tau
tinis atbudimas slavų tautose - Ukrai
noje ir Gudijoje.

Vis didėjanti tautiniai konfliktai ke
lia nerimą ir rusų tautoje, kuri yra pati 
gausiausia tautybė Sovietų Sąjungoje. 
Sis faktas labai trugdo reformų pravedi- 
mui ir dėi to kyla pavojus sovietinio ko
munizmo sužlugimui, o ne konstrukty
viai revoliucijai, kūrybingai, išradingai 
ir save atsinaujinančiai Sovietų Sąjungai. 
Sąjunga gulėtų išsirutuliuoti tik atskie- 
džiant komunistinę ideologiją, panaiki
nant partinės valdžios monopolį ir atsi
sakant imperinės Maskvos kontrolės.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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Keturi atvejai
Visi tie procesai jau prasidėjo, tačiau 

sunku patikėti, ksd partijos vadovybė it 
valdančiųjų elitas, nors jis ir labai būtų 
už ekonominį atstatymą, atsisakytų val
džios iki tokio laipsnio, kad ekonominė 
pažanga būtų įmanoma. Komunistų par
tijai toks valdžios praradimas būtų per 
didelė auka. Atrodo, kad ekonominis 
krašto atgaivinimas ir valdžios sistemos 
sudemokratinimas yra nereali perspekty
va. Gorbačiovo kalbos apie komunizmo 
gajumą "perestroikas" ir "glasnost" įgy
vendinimui turi mažiau šansų pasisekti, 
negu kad dr. Brezinskio pateikti ketu
ri atvejai:

1. Per ilgai užsitęsusi sisteminė krizė, 
kuri neatneša aiškaus laimėjimo, o tik 
kelia gyventojų neramumus ir riaušes 
ne rusų tautybės žmonių tarpe.

2. Neramumus apmalšinus sugrįžtų 
politinė ir ekonominė stagnacija.

3. Pasikartojusios stagnacijos atveju 
galėtų atsirasti trečioji galimybė, būtent 
karinis ir ar KGB pučas, su ar be Gorba
čiovo nužudymu.

4. Tolimesnėj perspektyvoj yra dar
ir ketvirta galimybė, būtent ilgai užsitę
susi krizė gali iššaukti visišku komunis
tinės sistemos sužlugimą.

Labiausiai patikimas atvejis tai ilgai 
užsitęsusi krizė, kuri neatneš jokių po
zityvių rezultatų ir dėl to ji gali išvirsti - , 
j atnaujintą stagnacijos perijodą, kuris 
dar labiau paaštrintų ne tik sovietų, 
bet taip pat ir pasaulinio komunizmo 
nesėkmes, kas savo ruoštu didintų so
cialines įtampas Sovietų Sąjungoje ir di
dintų separatistinius ne rusų tautos sie
kius. Šie reiškiniai gali privesti prie vi
siško Sov. Sąjungos subyrėjimo. Jo iš
vengti jau dabar agituojama susigrąžinti 
sovietų konfederaCiją.^Panašūs siūlymai 
anksčiau buvo girdimi ir Sąjūdžio narių . 
diskusijose. Tačiau j v. u dabar tokia kon
federacinė Sov. Sąjunga nebepatenkiną 
Baltijos valstybių. Sąjūdis ir kiti popu
liarūs frontai jau siekia visiškos nepri
klausomybės savo kraštams.

"Tėviškės Žiburiai"
■ «te- -«s»--tax , m»' i.ua». ■ «U . ■— -
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JETUVIU TAUTA KOVOJE UŽ
SAVO LAISVĘ

^rof. Vytauto Skuodžio paskaita skal
yta Vasario 16-tosios iškilmingam mi
nėjime São Paule.

(Tęsinys iš praeito nr.j

5. Pietų Amerikos lietuviai visada bu- | 
vo ir pasiliks Lietuvos širdyje | 
Lietuvoje dažnai su ypatinga pagar- I

oa ir meile prisimenami Pietų Ameri
kos lietuviai, patyrusieji patį didžiausią | 
emigranto dalios vargą Ir skurdą. Ir da- I 
bar daugelio iš jūsų gyvenimo kelias nė-1 
ra nubarstytas doleriais. |

Tardymų metu būdamas KGB (sau
gumo) požemiuose skaičiau J. Jokub- 
kos parašytą knygą “Brazilijos planta
cijose“. Joje aprašyta jūsų, jūsų tėvų ir 
senelių gyvenimo tikrovė, kuri dažnai 
buvo tiesiog baisi.

Brazilijos lietuviai turi turtingą ir dra
matišką savo dar neparašytą istoriją. 
Jūs turite savo .spaudą. Čia išleista daug 
gerų ir vertingų knygų. Kai kur išsaugo
ti senų knygų rinkiniai, archyvai, meno 
kūriniai. Tebegyvuoja graži ir stipri me- MB1

m««« ' ‘ ■
»?SÇ"• Į ''Vi*'
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nine saviveikla. Čia išleista daug gerų lie
tuviškų knygų. Brazilijos lietuviai turėjo 
ir tebeturi rašytojų ir poetų, veiklių vi
suomenės, kultūros ir meno veikėjų. 
Turi savas organizacijas. Didelį ir labai 
svarbų darbą atlieka tėvai saleziečiai ir 
šv. Juozapo lietuvių parapija.

Labai tenka apgailestauti, kad apie 
visą šią gražią veikią, kurią gal ir patys 
reikiamai neįvertinate, Lietuvoje labai • 
mažai žino arba visai nežino. Okupan
tas viską darė, kad Lietuva apie savo 
po pasaulį išblaškytus vaikus nieko rre- 
žinotų. Tačiau ten dabar laikui keičiasi 
ir reikia visais būdais stiprinti ryšį su 
tėvyne.

Užtikrinu jus — Lietuva labai nori 
kuo daugiau apie jus žinoti, kuo labiau 
su jumis suartėti ir užmegzti su jumis 
kuo glaudžiausius ryšius, ypač tose sri
tyse, kurios stiprina tautinį sąmonin
gumą ir patriotizmą.

Dabartinėmis Lietuvos sąlygomis to
kių ryšių tarp jos ir išeivijos užmezgi
mas ir jų stiprinimas tiktai pagreitins 
Lietuvos išsivadavimą iš okupacinio jun
go. Tokių ryšių buvimas suteiktų dide
lę moralinę ir į praktinę paramą ir jūsų 
lietuviškosioms kolonijoms jų išsilaiky
mo ir sustiprinimo perspektyvoje.

Lietuvoje prasidėjęs tautinis atgimi-’ . 
mas turi sustiprinti visos lietuvių išeivi
jos dvasią, viltį ir veikimo pasiryžimą.

Dažnai esu klausiamas: kuo dabar 
išeivijos lietuviai galėtų padėti Lietuvai? 
Nors dar nepaklaustas į šį klausimą at
sakysiu ir jums?

1. Lietuvai labai svarbu, kad ir Brazi

Šių metų iškilmingas Vasario 16-sios minėjimas Vilniuje

lijos lietuvių kolonijos būtų stiprinama 
lietuvybė ir įvairiapusis lietuviškas veiki
mas.

2. Lietuvai yra labai svarbu, kad viso
se Brazilijos lietuvių kolonijose būtų kan
triai ir pastoviai ieškoma naujų lietuviš
ko veikimo formų, kurios sudomintų ir 
patrauktų tuos, kurie dabar lietuviška
me veikime nedalyvauja arba vengia jo 
dėl lietuvių kalbos nemokėjimo.

3. Lietuvai labai svarbu, kad Brazili
jos lietuviai ir toliau visokiais būdais 
skleistų informaciją apie Lietuvą portu
galų ir kitomis jiems prieinamomis kal
bomis, tokiu būdu didindami Lietuvos 
draugų ir užtarėjų būrį kitataučių tarpe.

4. Lietuva labai nori kuo geriau pa
žinti Brazilijos lietuvius ir nori su jumis 
palaikyti kuo glaudžiausius ryšius,

K ‘ r- '• ... 1 1 Įj

5. Lietuva tiesiog maldauja Jūsų visų, 
kad saugotumėte ir brangintumėte visa 
tai, kas atspindi labai sunkią lietuvių kū
rimosi šiame krašte istoriją jūsų visuome
ninį, kultūrinį, religinį, meninį ir socia
linį gyvenimą. Tai yra labai svarbu visos 
mūsų tautos kultūros istorijai.

Visa tat, prieš 16 mėnesių man išvyks
tant iš Lietuvos, prašė Jums perduoti 
tie, kurie dabar Lietuvoje yra mūsų 
tautos atgimimo apaštalai. Jie taip pat 
manąs prašė, kur ti k aš suti ksiu lietu
vius gyvenančius įvairiuose kraštuose, 
visus sveikinti Lietuvos vardu ir perduo
ti nuoširdžią padėką jums visiems už 
jūsų meilę tėvynei, už jūsų maldas, už 
jūsų visas pastangas padėti Lietuvai ir 
už tai, kad jūs iki šiol pasitikote lietu
viais. Džiaugiuosi galėdamas tai pada
ryti dabar, šios šventės metu.

vCHOPP - PIZZA- QUEIJOS - FBI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro-Tel, 223-2333
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Mykolas Dranga
JUOZO STANKŪNO DAINŲ 

SKRYNELĖ
Kieno tas kelelis, vedęs nuo Londono 

darbininkų kvartalo atgal į Suvalkijos 
gryčią, paskum per Višakio Rudos, Aly
taus, Zapyškio "viškas", pro Kauno mu
zikos mokyklą ir kareivių ligoninės kop
lyčią j Brazilijos lietuvių varguomenės 
rajonus ir São Paulo konservatorijos suo
lą, iš ten j Pensylvanijos angliakasių para
piją ir galop j nuo fabrikų aprūkusias 
New Jersey apylinkes, — kur jis vis dar 
nenutrūksta, nors juo, tuo keleliu, žy
giuota jau aštuoniasdešimt su viršum me
tų? Ir žygiuota išvien su muzika — var
gonuojant, skambinant, dainuojant, 
smuikuojant, vedant chorus bei orkestrė
lius, mokant jaunimą, rengiant koncer
tus, statant vaidinimus, rašant dainas ir 
leidžiant kasetes, gaidas, žurnalus...

Ar žinot, apie kurį žmogų čia kalbam? 
Rytinio šios šalies pakraščio lietuviams 
tai ne paslaptis — be jo veiklos per tris 
su kaupa dešimtmečius New Jersey, New su liga iš mūsų atėmė jau daug pasieku- 
Yorko, Connecticut, Massachussets tau
tiečių muzikinis gyvenimas būtų buvęs 
žyrniai liūdnesnis. Ir tai nežiūrint to, 
kad jo paties — Juozo Stankūno — gyve
nimas nei jaunystėj, nei senatvėj nebuvo 
rožėmis klotas. Palaidojęs savo žmoną, 
su kuria išaugino du vaikus, netrukus tu
rėjo laidoti ir tuos. Ypač skaudus jam 
smūgis buvo dukters Irenos mirtis 1981 
metais. Skaudus tėvui, nuostolingas ir

LIETUVIŲ TAUTA KOVOJE UŽ 
SAVO LAISVE

Vasario 16-sios šventės proga jus svei
kina ir siunčia geriausius linkėjimus 
Montevideo iš Urugvajaus ir iš Argenti
nos Buenos Aires lietuviai, o taip pat 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės visuo
meninių reikalų vicepirmininkas ir Bal
tų Unijos pirmininkas Venecueloje Dr. 
Vytautas Dambrava, kurio pastangų dė
ka aš jau antrą savaitę esu tarp Pietų 
Amerikos lietuvių.

Savo ruožtu nuoširdžiai dėkoju vi
siems jums už nuoširdų manęs priėmi
mą. Rytoj išvykstu pas Venecuelos lie
tuvius, turėdamas viltį, jog mano ryšiai 
sujjumis nenutruks Lietuvos ir lietuvy
bės labui.

Vytautas Skuodis

MŪSŲ LIETUVA

Muzikas JUOZAS STANKŪNAS
i ______ — - — • — —

visai lietuvių bendruomenei, nes Irenos 
Stankūnaitės-Siiva pralaimėtos kautynės 

šią ir dar daugiau žadėjusią solistę, pla
čiai dainavusią lietuvių kolonijose ir kilu
sią vietiniuose amerikiečių operos tea
truose kaip itin pajėgus^gražiabalsis lyri
nis sopranas. Bet tėvas nenugrimzdo j pe
simizmą, nors tam būtų turėjęs apsčiai 
pagrindo, o pasiliko giedras, veržlus ir 
linksmas, nusiraminimo rasdamas toje 
pačioje muzikoje, kuri lydėjo jį nuo pat 
mažens, kai jaunam našlaičiui reikėjo
sunkiai grumtis už duonos kąsnį ir moks- 
lą.

Liūdnos tos mūsų dainos, tačiau kom
pozitoriaus Juozo Stankūno rankose jos 
virsta svajingais romansais. Atšventęs 80 
metų amžiaus sukaktį, jis neseniai išlei
do tris savo kūrybos rinkinius. Viename 
sąsiuvinyje — liaudies ir originalios dai
nos mišriam, vyrų ir moterų chorui, su 
pianino akompanimentu ar be jo. Kita
me — liaudies dainos, harmonizuotos so
lo,balsui ir fortepijonui. Trečiame leidiny 
sudėtos originalios dainos, parašytos vie
nam solistui, duetui ar kvartetui su forte
pijonų palyda. Pastarojo rinkinio tekstai 
paimti iš lietuvių poetų kūrybos, kartais 
sukurti paties kompozitoriaus ir čia pa
teikti dviem kalbom, angliškąsias versijas 
paruošus Demie Jonaitienei ar Leonui 
Lėtu i.

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

Bom Retiro

Kas Stankūno harmonizacijose ar ori
ginaliuose gabaliukuose ieškos modermš- 
kesnio braižo, šiuolaikinės ritminės ar 
harmoninės spalvos, to beveik neras. Bet 
kas pasitenkins tradicinės romantikos 
sąskambiais, iš šių rinkinių patirs daug 
džiaugsmo. Stankūno romantika tačiau 
nėra kačanauskiška, atkylanti iš rusų ar 
lenkų saljoninės muzikos pavyzdžių, o 
greičiau petrauskiška ar vanagaitiška, tai
gi lengva, paprasta, be audringų emocinių 
išsiliejimų, su gera humoro doze ir dau
giausia mažorinėse tonacijose. Pianino 
akompanimentas ypač trečiajame rinki
nyje gana sodrus, triskambių vienodumą 
paįvairinant gausiais šešsoliktinių natų 
pasažais tiek dešinėje, tiek kairiojoje ran
koje. Bendras harmoninis įspūdis betgi 
perdėm diatoniškas, ir ritminių mandry- 
bių mažai. Kita vertus, vokalinė slinktis 
vietomis kupina įdomių intervalų, bet 
šiaip patogi net ir silpniau išprususiems
atlikėjams, o tarrodo kompozitoriaus pa
tirtį dirbant su choristais bei solistais sa
viveiklininkais.

M I E R I N I S FONDAS
1985 metų rugpjūčio 25 die

ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri-. 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas — Cr. 1.000,000. * *

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

Fondo k a^p italas— 
KKF-do kapital? sudaro laisvas 
tautiečių bei kiti ta učių'įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

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

Fondo administra- 
v i m as — KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo I Fk v i d a c i j a 
— Jei užsibaigtų ir pranyktų " 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per: 

: leistas panašiais tikslais vei Ėdan
čiom organizacijom kitur. 
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS 

| KK FONDĄ. '
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Vienas kitas Stankūno kūrinėlis įėjęs 
i pastovų mūsų solisčių repertuarą, kaip 
antai "Mergaitė" (Maironio žodžiai), o 
/pač "Vyturėlis" (kompozitoriaus žo
džiai) — tikras saldainis lyriniam-kolora
tūriniam sopranui. Irena Stankūnaitė 
juos atlikdavo su tyru kaip fleita baisu 
ir nuoširdžiu sentimentalumu (prisimenu 
vieną neeilinį koncertą Bostone), o šian
dien, kai jų imasi Gina Čapkauskienė, 
irgi yra ko pasiklausyti. Kitos originalios 
Stankūno dainos mažiau žinomos, bet 
verta ir jomis susidomėti, ypač ieškan
tiems paįvairinti repertuarą lygios, minkš 
tos, nedramatiškos išraiškos gabalėliais. 
Išskirtinė trečiojo rinkinio dovana — 
pluoštas duetų, iš kurių labiausiai pasise
ką "Tik su tavim" (Marijos Sims žodžiai) 
ir "Pražydo sodas" (Salomėjos Nėries žo 
ožiai). Dviejų solistų koncertai pas mus 
gana dažnas įvykis, ir čia Stankūno kūry
ba yra dėkingas šaltinis. Iš choro dainų 
dėmesį atkreipia harmonizuotos liaudies 
oainos "Už jūrelių marelių" ir "0 kas gi 
kėlės ankstų rytelį". Tik, deja, išeivijos 
chorinės gyvasties saulutė jau nebesi kelia, 
c smarkiai rieda vakarop! — taip kad jau 
nė dainų švenčių surengti nebesiryžtam... 
Žiba tik pavieniai nakties žiburiai — kaip 
čuete "Rami naktis", irgi vienam iš Stan
kūno nostalgiškiausių...

Gerai, kad pats kompozitorius pasirū
pino savo kūrybos rinktinę išleisti ir tuo 
padaryti lengvai prieinamą visiems, kas 
dar dainuoja. Visos trys knygos (Chorams 
dainos, Lietuvių liaudies dainos ir Dainų 
gija) gaunamos "Drauge" arba tiesiai iš 
autoriaus: Juozas Stankūnas, 1043 Apple
gate Avenue, Elizabeth, NJ 07202.

MILAŠIUS PO 50 METU
Buvęs Lietuvos diplomatas — prancūzų 

literatūros žymūnas
Rašytojas Oskaras Milašius, buvęs 

Lietuvos atstovas Prancūzijoje, pagarsė
ja savo raštais prancūzų kalba ir susilau- 
<ė plataus dėmesio prancūzų visuome
nėje. Jis mirė prieš 50 metų Paryžiuje, 
tačiau jo atminimas tebėra gyvas ypač 
literatūriniuose sluoksniuose. Paryžiuje 
yra sudaryta speciali draugija "Les 
Amis de Milosz" (-Milašiaus bičiuliui), 
kuri organizuoja plataus masto renginius 
Paryžiuje Velionies mirties 50-čio pro
ga. Draugijos garbės pirmininkas yra 
lenkų rašytojas Nobelio premijos laure
atas Czeslaw Milosz. O ir mūsiškis Oska-

Rašytojas OSKARAS MILAŠIUS

4 ------- -------- -
ras Milašius Prancūzijoje yra žinomas 
pavarde O. V. de Lubicz-Milosz.

Minėtoji Milašiaus bičiulių draugija 
s..vo pranešime apie šio rašytojo-poeto 
mirties metines vadina jį "dideliu pran
cūzų poetu". Ta proga būsiąs išleisdin- 
tas jo "Don Juan" — kapitalinis veika
las, bet mažai pažįstamas. Be to, S. rbo- 
noje rengiamas tarptautinis simpoziu
mas, kuriam vadovaus Czeslaw Milosz. 
Speciali paroda įvyks Centre Pompidon 
salėje su diskusijomis. Planuojamas Mi
lašiaus poezijos ir teatrinių kūrinių vaka
ras. Literatūriniai žurnalai ("Poesie 89", 
"Europe" ir kt.) išspausdins straipsnius 
apie Milašiaus kūrybą. Fontaine-bleaU 
vietovėje, kur yra palaidotas Velionis, 
bus surengta įvairių suvenyrų parodu. 
Taipgi numatomi ir kiti renginiai š.m. 
eigoje. Apie juos esą bus pranešta vėliau.

Minėtos draugijos vaidybos direktor. 
yra Jaqueiine Silvaire. Adresas: 20, rue 
Domat, 75005 Paris, France.

Oskaras Milašius yra ne-tik prancūzų 
literatūros žymūnas, bet ir lietuvių. Ša
lia jo visuotinumo yra daug ir lietuvišku
mo, kuris atsispindi ypač jo poezijoje, 
jo domesyje lietuviškom pasakom ir di
plomatinėje Lietuvos tarnyboje. Lietu
viškoji visuomenė tiek išeivijoje, tiek 
okupuotoje Lietuvoje turėtų taip pat 
prisiminti Oskarą Milašių jo mirties 50- 
čio proga. Tiesa, jis rašė tik prancūziš- - 
kai, bet niekad nenutraukė ryšių su Lie-
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tuva, kur gludi jo kilmės šaknys. Dėl to 
ir lietuvę literatūroje jam turėtų būti 
skiriami atitinkama vieta. Pr. G.

TCKILĮ DAUGIAU REIKIA
Maloius, visuomet pasiryžęs padėti, 

mėgstąs šposauti ir gai dėl to laimingas 
yra mūsą kolonijos darbuotojas Anta
nas. Jei kur ko trūksta, jis tuojau prisi
dės ar dirbu, ar s kati ku nors pats pensi
ninkas lūdamas. Sutinki sekmadieniais 
"Lietuvis Aikštėj" lietuviškų mišių be
laukiant kartais jau ankstyvesnes mi
šias šv. Kazimiero parapijos koplyčioj 
išklausūsį.

Eidanas jau iš tolo matai būrelį vy
rų ratu sustojusius — tarp jų ir Rudys. 
Tai "broliukai", kurie lyg laukia jo nu
rodymų, kokias nors pasidariusias spra
gas užkišti. Lygiai vienuoliktą, jie visi 
kaip vienas sugurmi vidun šv. Mišių iš
klausyti. Šis būrelis, kuris apsirengęs li
turginiais rūbais ir gaudžiant Prisikėli
mo varpams, traukia gatvėmis žmonių 
minią giedodami: "Linksma diena mums 
nušvito... Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.

Neapsieina be jo ir visa šv. Mišių eiga 
dalyvaujant skaitymuose bei mišioms pa
tarnaujant, kartais ir skambučiais pa
skambinant. Čia, gslima sakyti, nepakei
čiama asmenybė. Moka ir aukas gražiai 
rinkti - su lėkšte pereidamas ir kai kurį 
užkabindamas: "Tai dėk čia pinigą".

Tuo dar nesibaigia — yra visokiausių 
darbų... Antanas padeda.

Surengia ekskursijas į kurias nors vie
tas, (į Brazilijos šventovę Aparecida) ar 
dar kur kitur ir viskas gerai išeina — lai
mingai nuvyksta ir laimingai grįžta.

Sujungtoje vaidinimo scenoje, jam 
skirtoje rolėje, kuo puikiausiai duotą as
menį išpildo. Juk Lietuvos sūnus, audrų 
vėtytas ir mėtytas, ten augęs ir mokslą 
ėjęs; gerai,mūsų kalbą vartoja, prikišti 
dėl to nieko negalima. Keletą kartų ir 
mūsų spaudoje pasirodė.

Lietuvių Bendruomenė# taip pat su
tinkamas — daug įvairių užduotų darbų 
be priekaištų ir išsisukinėjimų atlipdamas

Būtų gerai, kad tokių žmonių daugiau 
turėtume, nes tokių mums labai trūksta.

Vyturys

PIRMYN / KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS.

< GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ 
IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.

Maironis
— JJBI .1. I I U   ....................... —————MII! . , ■ !■■■ Mi

$liõnu
cJanJrct yftara, Qasltt - I

ADVOGADAS
PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 

TEL.: 914-4950 SAO PAULO
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BRAZILIJOS LIETUVIU FONDAS
Lietuvybės ir lietuviškos kultūros iš

laikymui yra nuolatiniai reikalingi ištek
liai. Tokie ištekliai priklauso nuo geros 
valios lietuvių aukų. Kadangi kas yra su
renkama yra ir išLidžiama, tai pinigų 
beveik ni. kuomet nėra ir dažniausiai 
tie patys asmenys visuomet ir nuoiati- ( 
niai turi naujomis aukomis prisidėti, 
kiekvienam reikalui ištikus.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
iniciatyva buvo tad įsteigtas BRAZILI
JOS Lietuvių fondas, kurio už
duotis yra suteikti iš kuo daugiausiai 
lietuvių didesnę pinigų sumą — kapita
lą. Tie pinigai arbu kapitalas naudojami 
išlaidoms, tad niekuomet nemažės, o 
atvirkščiai, turės vis augti. Lietuviškiems 
reikalams bus naudojami tik ištekliai su
sidarę iš FONDO pelno, nuošimčių, už
darbio ir panašiai. Tokiu būdu, su taiku, 
kai FONDAS pasieks km tikrą dydį, 
turėtume turėti pastovius ir nuolatinius 
išteklius įvairiems tikslams, visuomet 
surištiems su lietuviškumu.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS, 
įsteigtos Lietuvių Bendruomenėm ribose 
ir pradžioje jos administruojamas, turė
tų pasiekti atgarsį iš visų lietuvių, nepri
klausomai nuo partinių, religinių ir sro
vinių pažiūrų. Tai yra FONDAS kurio 
tikslai turėtų būti aukštesni negu kokie 
mažesni grupini..’) ar asmeniniai nesuta
rimai bei skirtumai. Taigi, k_.m rūpi ir 
Ls sielojasi dėl lietuviškos kultūros iš
laikymo, lietuvybės paiaikymo ir ben
drai Lietuvos ir lietuviškų reikaių dides
nėje prasmėje, turėtų jausti kaip ir pa
reigu prisidėti įnašais prie FONDO ir jį 
remti. Fondo tikslai taip pat turės apim
ti visus lietuvius, neišskiriant nei vieno, 
kuris bent jaučiasi ką nors bendro turįs 
su lietuviškumu.

Dėl teisinių ir formalinių sumetimų ' 
Fondas veiks BLB vardu ir bus pradžio
je jos globojamas, o vėliau kartu su iš 
Fondo narių išrinkta taryba. Aukos 
Fondui gali būti įduodamos jos atsto-

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

vams, kuriu vardus paskelbsime atskirai,
arbu siunčiamos j BLB (Rua Juventus, 
28 - São Paulo/, visuomet vardiniais če
kiais "Comunidade Lituano-Brasiieira" 
Vardu (pareiškiant, kad tai yr^ įnašas 
Fondui/. Fondo aukotojai turės balsą 
jo susirinkimuose pagal įnašo dydį ir vi
si įnešę minimalinj indėlį bus jo pilna
teisiai nariai.

Narių ir aukotojų sąrašas bus nuola
tiniai skelbiamas mūsų laikraštyje ir 
taip pat Fondo kapitalo situacija. TJp 
pat bus paskelbti neužilgo Brazilijos 
Lietuvių Fondo - BLF ssvarbcsnės sta-IH 
tuto ir normų ištraukos. Auk .s Fondui IF 
bus priimamos bet kokio dydžio, bet 
minimdinis įnašas, duodantis baiso tei- iR 
sę bus tolygus 25 doierių vertei (oficia- OB 
liu kursu/. Šita suma atstovaus vieną 
balsą. Aukos gali būti daromos iš karto 
arba per kelis kartus ir bus visuomet su
dedamos, reiškia vieno žmogaus aukos 
dydis bus suma visų jo aukojimų iki to 
momento. SavJme aišku, kad aukoto
jas gali įnešti bet kokią sumą, kad ir 
NCzS. 1,00, bet turės, baisą tik kai pa-
pildys savo aukas iki $ 25.

Fondo indėliai susideda iš narių aU- 
kų, bet taip pat gJi būti iš dovanų mi
rusių pagerbimui ir.įamžinimui, paliki
mų ir specifinių paskyrimų, kJp pavyz
džiui uždarbio vartojimų stipendijoms, 
premijoms ir taip toliau.

Pradiniame Fondo vajuje ieškome 
ypatingai "rėmėjų-steigėjų", kurių įna
šas turėtų būti $ 200, ~ ar daugiau ir 
kurie sudarytų, taip Sakant, Fondo pra
dinį branduolį. Fondo "amžini mecena
tai" bus žmonės, kurie aukos nemažiau 
kaip $ 1.000. Sitų mecenatų Vardai bus 
nuoiatiniui skelbiami visuose sąrašuose.

Taigi pradėdami šį Fondo Vajų, kvie
čiame visus pagal išgales prisidėti, kuo 
padėsime pagyvinti mūsų lietuvišką 
veikią, sutelkti bent minimalines lėšas 
kongresų ruošimams, užlaikyti, remon
tuoti ir pagerinti Lituaniką, paremti 
mūsų spaudą ir bendrai bandyti įgyven
dinti įvairius kitokius lietuviškos vuik- 

los projektus.
Fondo vardu, laukdami Jūsų suprati

mo ir konkretaus prisidėjimo, sakome 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Gražvydas Bačelis 
PLB vald. pirm.

Adilson Puodžiūnas ir Ona Rutkauskienė “LINKS
MOS POPIETĖS’’ vaizdelyje šv. Kazimiero para
pijos salės scenoje, balandžio 23 d.

Nuotr. P. Rukšic

ŠYPSENOS
JEIGU BŪČIAU...

— Amerikos prezidentas, leisčiau 
rusams badu mirti.

Andrius Kazlauskas, 11 sk.
— aštuoniolikos metų, mano proble

mos išsispręstų.
Rūta Staniškytė', 11 sk.

... milijonierė, aš apvažiuočiau aplink 
pasaulį ir padėčiau tiems, kurie miršta 
badu.

Daina Čepulytė, 12 sk.
... turtinga, aš norėčiau duoti visiems 

lietuviams, ką galiu.
Vilija Ki jaus kaitė, 12 sk.

Visi Clevelando šv. Kazimiero lit. 
m-los mokiniai.

"Pavasario derlius"
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MOTINOS DIENOS MIŠIOS
CASA VERDE lietuviai prisimins sa

vo gyvas ir mirusias motinas pirmąjį ge
gužės mėnesio sekmadienį su mišiom N. 
S. das Dores bažnyčioje, 16 vai

PARQUE DAS NAÇÕES turės lietu
viškas pumaldas antrąjį sekmadienį, 10: 
30 vai. SesJių Pranciškiečių mokyklos 
koplyčioje. Ypatingai prisiminsime a.a. 
Mariją SKARUPSKIENĘ, kurios sueina 
mirties metinės.

Šio "M L" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

Mielam mūsų savaitraščio 
uà paramą spaudai.

ML redakcija ir administracija

skaitytojui širdingai dėkojame

PRANEŠIMAS APIE 9a. PIETŲ
AMERIKOS KONGRESĄ
Kongreso ruošos komisijos prezidiu

mo vardu pranešame kad padarius revi
ziją Kongreso ruošimo situacijos ir paaiš
kėjus kad -

iki šiol neturime nei vienos delega
cijos tikro atvykimo patvirtinimo 
nebūu laiko padaryti pakvietimus 
dalinai special jams atstovams iš 
JAV ir Kanadoje yr ypatingai pu 
reigūnams iš PLB, dalinai dėl Kon
greso koordinatorius a.a. Jono 
Tatarūno susirgimo ir nelauktos 
mirties

- nebūtu laiko pasiūlyti ir bendrai 
nustatyti kartu su kitais kraštais 
Kongreso temas

- trūkstant apie 2 mėn. iki Kongre
so pradžios ir nebūnant užtenka
mai laiko užbaigti svarbių pasiruo- 
Šimo problemų, kaip kad ir virš 
minėtų -

buvo bendrai nutarta atidėti 9a. Pietų 
Amerik ,s Kongreso suruošimą iki kito., 
tolimesnės ir praktiškesnės datos.

G. Bačelis

Brazilijos LB Krašto vai d.
Aleksandras Valavičius pirm.
Rua Juatindiba 28 Parque da Moóca 
03124 São Paulo — Brasi t

Gerb. P. Aleksandrai Valavičiau

Vilniaus Pramoginių Renginių ir 
Sporto Rūmai planuoja rengti 1990 m. 
Gegužės mėn. Gražiausios Pasaulio Lie
tuvaitės konkursu. Tai butų didelis gro
žio muzikos meno festivalis kurio metu 
be Gražiausios Pasaulio Lietuvaitės įvyk
tų konkursas Miss Lietuva koncertai bd 
kitos pramogos. Norėtume pakviesti 
Jus dalyvauti organizuojant šią šventą. 
Jeigu Jums priimtinas musų pasiūlymas 
prašytume nelaukiant pranešti. Visas 
sąlygas aptartume vėliau.

Musų Telex 261129 PIK su Tei. 
352321 356473 357155 
Adresas Vilnius 232051 

Eidukevičiaus 1
Rūmų direktorius Elijus Romanovas 
Miss Lietuva o r g.
Komiteto pirmininkas Paulius Gruzdys

BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Skelbiame daugiau aukotojų Fondu< 

vardus. Aukos yra pervestos i doierini 
palyginimą oficialiu kursu. Iš viso jau 
turime 42 aukotojus ir Fondo dysis šiai’ 
dien yra NCz$.1.468,-.

Lietuvi, jeigu dar neaukojai,
1) Segavičius Genutė (Kanada/
2) " Adolph "
3) Bačelis Gražvydas
4) Siieseraitis Algirdas
5) Paleckis Mečys
6/ Vindočiai Birutė Ir Bernabas 
7/ Baltušis Dirsė Geny 
8) Šumana Alfredas

prisidėk
200
200
200
200
100
25
20

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

fa : FINOS DIENOS 
PIETŪS

BUS GEGUŽĖS Í4 DIENĄ 
13 VAL.

SV. JUOZAPO PARAPIJOS
K1 TERACOJ
Nepalik savo mamos prie puodų 
Motinos dienos proga, bet nu
vesk ją pietauti parapijoj 
Skambinti klebonijai: 635975

DĖMESIO
KAS TURI REIKALU SU RUSŲ 
VALDŽIA DĖL PALIKIMU, KELIO
NIŲ LiETUVON AR GIMINIŲ IŠ
KVIETIMO KREIPTIS l ESCRITÓ
RIO COMERCIAL DA URSS EM
S. PAULO, Rua TRAIPÜ, 831 j 
Perdizes, Tel. 262-3765.
SOVIETŲ KONSULATO KAIPO 
TOKIO S. PAULO MIESTE NĖRA, 

Praeitą ketvirtadienį, balandžio 27 dieną, 
savo namuose, Parque das Nações, mirė 
VLADAS VERBICKAS turėdamas 83 me
tus. Liūdesy liko žmona Elena, duktė Ja
nina ir sūnus Eduardus su šeimom. . .

Velionis buvo prisimintas per mišias šv. tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Kazimiero ir šv. Juuzapo parapijose praeitą Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
sekmadienį. paštu.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
XSSXXZw v v w w 1

ii
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