
SOVI ETŲ SĄJUNGOS 
SPAUDOS KQNFERENCIJA

PARYŽIUJE

Paryžiuje vykstančioje Žmogaus tei
sių konferencijoje, birželio 1 d. 1989 
m., Sovietų Sąjungos delegacija sušaukė 
spaudos konferenciją į kurią buvo pa
kviesti ir nevyriausybinių organizacijų 
(NGO) atstovai.

Pasaulinę Pabaltiečių Santalką atsto
vavo estas M. Kari, VLI K-ą - dr. K. Bo
belis ir J. Bobelis, ir Lietuvių Informaci
jos Centrą — G. Damušytė,

Konferenciją atidarė Sovietų Sąjun
gos delegacijos pirmininkas ambasado
rius Juri Kašlev. Jis pristatė rusų delega
cijos narius ir paaiškino, kad j klausimus 
atsakys delegatai pagal jų specialybę...

Savo įvadiniame žodyje, Kašlev pabrė 
žė, kad Sovietų pozicija Žmogaus teisių 
ir bendradarbiavimo srityje buvo tiks
liai apibūdinta Užsienio reikalų ministé
rio E. Ševardnadzei atidaromoje kalbo
je. Pats Kašiev toliau dėstė, kad Sovietų 
Sąjunga vykdo žmogaus teisių įsiparei
gojimus pagal įstatymais nustatytus 
aukštus standartus, o ne vien tik pagal 
Helsinkio Baigiamąjį aktą. Dabar Sovie
tų Sąjungoje viskas atvira: spauda ir te
levizija informuoja apie viską, niekas 
nėra slepiama. "Glasnost" metu, kiek
vienas gali atvirai kalbėti ir laisvai reikš
ti savo nuomonę. Atskirų tautybių žmo
nės gali laisvai naudoti savo kalbą.

Jis viską gražiai pristatydamas kėlė 
Sovietų Sąjungoje padarytą ir vykdo
mą progresą Žmogaus teisių srityje ir 
nežymiai kaltino Vakarus, kad jie to 
nevykdo. Jis pasakė, kad jie ypatingai 
teikia didelės reikšmės Paryžiuje ir atei
nančioms Kopenhagos ir Maskvos kon
ferencijoms, bet prieš tai daug klausimų 
iš abiejų pusių turi būti išspręsta. Prieš 
baigdamas pasakė, kad norėtų panaudo
ti amerikonišką priežodį — "it should 
be a two-way street". Nepažįstantys 
Sovietų Sąjungos taktikos ir propagan
dos galėjo būti lengvai įtikinti jų gero-

, mis intencijomis.

Klausimai:

— Kodėl Sovietų Sąjunga tebelaiko 
okupavusi valstybes, kurios buvo laisvos 
ir Tautų Sąjungos narės?

Atsakymas: Tokių Sovietų Sąjungoje 
nėra.

(■ lakti
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Sibiriniu trėmimu demonstracija birželio 14 d. Čikagoje
- įdomu stebėti dabar vykstantį di- ki ausTmas. Sovi etų Sąju ngo je y ra tinpn-

namišk9 pasikeitimą Sovietų Sąjungoje ’~šinė ir ekonominė nepriklausomybė, 
bet tai turi būti patvirtinta respubliki
nėmis sutartimis. Visos respublikos g^- 
li būti ekonomiškai laisvos ir bendra
darbiauti su kitom respublikom, jeigu 
jos tai sutartimis patvirtina.

- Ar H i tlerio-Stal ino paktas Sovietų 
Sąjungoj bus pasmerktas?

Atsakymas: Šis paktas iškilo Maskvos 
konferencijoje ir Gorbačiovas sudarė 
komisiją šiam klausimui studijuoti.

Nespėjusiems paklausti savo klausi
mų buvo pasiūlyta asmeniškai susitikti 
su delegatais pasikalbėti.

Bendrai paėmus, Sovietų Sąjunga pa 
keitė savo bendradarbiavimo ir santykio 
vimo politiką su užsieniu, išvystė naują 
gerą propagandinį metodą, maioniai ir 
mandagiai kalba ir mėgina atsakyti j vi
sus klausimus. Deja, jų atsakymai yra 
tokie patys kaip buvo orieš keletą metų.

ryšium su "glasnost" ir "perestroika". 
Pereitą savaitę Lietuva ir anksčiau Estija 
deklaravo savo valstybių suverenitetą. 
Pagai Sovietų šjungos Konstituciją, kiek 
viena respublika turi teisę pasitraukti iš 
Sovietų Sąjungos. Kaip jus į tai žiūrite? 
Kokia jūsų pozicija tuo klausimu ir ar 
Pabaltijo valstybės gali būti nepriklauso
mos?

Atsakymas: Taipjos yra laisvos ir da
bar. Jos yra labai patenkintos, Tą skel
bia ir Sovietų Konstitucija. Jos neturi 
jokių siekimų pasitraukti iš Sovietų Są
jungos. Jeigu jus su jais pasikalbėtumėte 
tai pamatytumėte, kad jos visai nenori 
pasitraukti. Pabaltiečiai yra gabūs, pajė
gūs, inteligentiški žmonės ir jie žino ko 
nori. Pasitraukimas iš Sovietų Sąjungos 
yra ekstremistų riksmas. Pabaltiečiai no
ri daugiau privačios iniciatyvos ir sava
rankiškos ekonomijos.

- Ar respublika turi teisę pagJ Sovie-TABALŽTIJO APSISPRENDIMAS-— 
tų Konstituciją pasitraukti iš Sovietų Są
jungos?

Atsakomas: Procedūra dėl pasitrauki
mo iš Sovietų Sąjungos niekad nebuvo 
išnagrinėta ir niekad nebuvo mėginta 
tatai padaryti. Pabaltijo valstybės to 
dabar nesiekia ir tai yra akademinis

sąlyga Šaltajam karui
UŽBAIGTI: KIRKPATRICK

Buvusi JAV ambasadorė Jungtinėse 
Tautose Jean Kirkpatrick pareiškė, kad 
pagrindinė sąlyga šaltajam karui užbaig-* 
ti yra laisvas Rytų Europos ir Pabaltijo 
valstybių apsisprendimas.
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■SLAPTIEJI PROTOKOLAI" 
4AS K VOS KONGRESE

Lietuvos, Latvijos ir Estijos deiega- 
ams SSRS "Liaudies deputatų" Kon
grese pavyko iškelti ir išplėsti Hitlerio- 
>ta i i no pakto slaptų protokolų klausi
nę. Buvo sudaryta komisija tai proble- 
nai nagrinėti. Tačiau apie pabaltiečių 
įergalę dar peranksti kalbėti.

Vilniaus Tiesoje (1989.VI.3) aprašy- 
ose birželio 1 d. įvykusiose diskusijose^ 
įasireiškė ne tiktai "agresyviai paklus
tos" daugumos, bet ir kai kurių libera- 
esniųjų rusų komunistų, įskaitant Gor
bačiovą, mėginimai neigti protokoius ir 
ŠKreipti istoriją. Gamyklos "Dvigatel" 
faline direktorius Vladimiras Jarovojus 
virtino, jog "jau pusantrų metų mėgina
ma paveikti vietinių gyventojų nuomo
ję dėl šio pakto, sukeliamas... estų ne
kasi tikėjimas" ir dėlto "kitataučiai Esti- 
(M gyventojai virto 'okupantais', 'kolo- 
vzatoriais" ir nežinia kuo".

LKP CK antrasis sekretorius Vladimi- 
'as Beriozovas priminė, kad čia byla ne 
jpie paktą, bet slaptuosius protokolus, 
įpie kuriuos nuolat kalbama, kad jų nė- 
'â, kad jie pamesti, ir tuomi "kaitina
mos astros". Latvijos TV vyresnysis re
daktorius pareiškė: "Visas pasaulis pui
kiai žino, kad tokie protokolai yra. 
Mums Pabaltijyje tai taip pat seniai žino
ma. Ir nenoras juos čia išnagrinėti tai tie
siog panašu į tai, kad užsikemšamos au
sys, kai sakoma tiesa..."

Pabaltiečiai susilaukė paramos iš bu
vusio disidento istoriko Rojaus Medve
devo, kuris kalbėjo: "Mes tarybiniai is
torikai nesivaržome sakyti, kad Viduri
nę Aziją..., net šiaurės Kaukazą Rusija 
užkariavo. Bet iki šiol... skelbiame, kad 
Estija, Latvija ir Lietuvė savanoris k i 
prisijungė prie Tarybų Sąjungos, kad 
tai buvo liaudies revoliucija, kad jokios 
p r i e vartos i r jokių grąsin i mų ne buvo ir 
kad tai buvo visiškai savanoriškas lietu
vių, estų ir latvių tautų valios išreiškimas. 
Tai netiesą".

Sąjūdžio vadovas Vytautas Landsber
gis savo birželio 1 d. kalboje pareiškė, 
jog, jo manymu, Gorbačiovas neabejo-

jąs, kad slaptieji protokolai buvo: komi
sija turėsianti "pasmerkti šiuos slaptus 
sandėrius... ir paskelbti juos neteisėtas 
ir negaliojančiais nuo pasirašymo mo
mento", kaip to reikalavo Lietuvos AT 
deklaracija. Gorbačiovas kalbėjo kitaip, 
kartojo senas pasakėles, jog "slaptojo 
protokolo kol kas nėra ir mes jo įvertin
ti negalime" ir sąmoningai nutylėjo in
formaciją apie protokolų autentiškumą. 
"Glasnost" tėvas taip pat pareiškė nesu
tinkąs su pabaltiečių "abejonėmis", "ar 
įstojant į Tarybų Sąjungą apskritai buvo 
pareikšta tautos valia". Nacių-Sovietų 
sutartį, pareiškė jis, "mes paskelbėme 
negaliojančia".

Nedaug vilčių teikia ir Anatolijaus 
Jakovlevo įtraukimas į komisiją dėl 
slaptų protokolų. Šis relatyviai "libera
lus" Gorbačiovo šalininkas yra griežtai. 
pasisakęs prieš ti krą Pabaltijo tautų po-' 
litinį bei ekonomini savarankiškumą ir 
jas yra palyginęs su Kalifornija - JAV 
administraciniu padaliniu. Daug kas pa
reis nuo kitų delegacijos narių, bet isto
rijos klastojimas dar nesibaigs.

Tiesa nutylėjo vieną iš Gorbačiovo ar
gumentų, kuriuo jis mėgino pagrjstlsavo 
abejones slaptųjų protokolų autentišku
mu — esą, neįtikėtina, kad Molotovas 
būtų pasirašęs lotynišku alfabetu. Ta pa
ti Tiesa gegužės 17 d. citavo jauną estų 
istoriką Kjulą Arjakasą kuris pasakė, kad 
"juokingi pokarinių istorikų mėginimai 
tvirtinti apie 'suklastotus' protokolus, 
nes vokiškame egzemplioriuje V. Molo
tovas pasirašęs lotyniškomis raidėmis. Es
tų istorikas pavyzdžiui nurodo, kad 1939 
metų rugsėjo 28 dienos sutartį Viačesla
vas Molotovas ne tik kad pasirašė lotyniš
komis raidėmis, bet ir parašė dvi Y —

(ELTA)

AMERI KIEČIAI LANKOSI 
LIETUVOJE

Lietuvoje lankėsi grupė JAV specia
listų, kurie tarėsi dėl galimybių bendra
darbiauti prekybos ir pramonės srityje. 
Vilniuje įvyko susitikimas su Klivelando 
I tarptautinio banko viceprezidentu Ri- 

I mantų Aukštuoliu, investicijų firmos ir 
kredito unijos "Kasa" viceprezidentu 
Vytautu Alksniu, prekybos konsultan
tu Jonu Pabedinsku, aviacijos firmos 
"Argotech" viceprezidentu Romualdu 
Bubliu, statybinės firmos atstovu Brųte- 
niu Veitu ir kelių statybos inžinieriumi 
Antanu Puliku. Amerikiečiai pažadėjo 
užsakyti Lietuvai įvairių katalogų, pre
kybos žurnalų ir kitos spaudos.

Susitikime dalyvavo LTSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius, LTSR valstybinio piano 
komiteto pirmininkas V. Šarka ir kiti 
aukšti pareigūnai.

TARPTAUTINĖ KOMISIJA 
IGNALINOJE

Birželio 8 d. Ignalinos atominėje elek
trinėje, baigė darbą Tarptautinės Atomi
nės Energijos Agentūros atstovai, atvy
kę susipažinti su elektrine, jos statybos 
ir eksploatavimo istorija bei dokumen
tacija. Specialistai tris dienas nagrinėjo 
AE buvusias avarijas, galėjusias turėti 

’ įtakos elektrinės saugiam darbui.

Dalį jų surinktos medžiagos ištirs spe
cialistai ir šių metų lapkričio mėnesį j . 
Sniečkų atvyks ekspertų komisija pagrin
diniam ištyrimui.

ATVYKO GYDYTIS
Tarp Rytų Berlyno ir Vilniaus veikia 

tiesioginė keleivinių lėktuvų linija. Pas
taruoju laiku ta linija pasinaudojo Vaka
rų Berlyne gyvenantis mūsų tautietis, 
garsus kolekcionierius Mykolas Žilins
kas. Jis atvyko j Lietuvą gydytis.

Mykolas Žilinskas gimė 1904 m., 
1925 m. baigė Kauno "Aušros" berniu
kų gimnaziją ir 1929 m. Lietuvos gimna
ziją ir 1929 m. Lietuvos universiteto hu
manitarinį fakultetą. Nuo 1936 iki 1940 
m. buvo Ministrų Tarybos kanceliarijos 
viršininku ir Vyr. žinių red aktorium f. 
Pokariniais metais padovanojo Lietuvai 
daug vertingų dailės darbų.

F AB /R: f t^A G U ARDA - C H P V A 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças. 

Mim-sombrinhas, tipo italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 2744)677 Res.: 2744886
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balina Mošinskienė

IŠTOLO STEBINT...

įėjauku. Ką tik gavome iš Ukrainiečių 
veiklos Brazilijos išeivijoje gausa knygų. 
Tai vis dėka Algirdo Mošinskio, kuris 
>avo "pensininko" tuštumą užpildo su 
Prašinėjimu su įvairiomis I

rašydamas medžiagos — t.y. kultūri
niam bendravimui LIETUVOS su kt. 
Sovietų okupuotomis tautomis, kurių f

iti stipriausia būsianti UKRAINIEČIŲ1 
Kurityboją, Brazilijoje.

lą užpildo su- ,^> 
leidyklomis, B

MŪSŲ LIETUVA;

’Swfti lei <Į
ištvermingą ir pasisventusią ML-vos bendradarbę

ONĄ GORSKI E NĘ
vardinių ir gimtadienio proga 

ir jai linkime gausios Viešpaties palaimos.
ML redakcija, administracija ir

visi laikraščio bendradarbiai

Prisiuntė galybę knygų — Lietuvių 
bendruomenės vardu, ir kokių knygų? .

<a randasi visa istorija ukrainiečių atei 
vijos, čia visokie vadovėliai ukrainiečių 
Kalbos mokykloms, jų rašytojų kūryba,

< veiklos "analai" — jų dainos, jų links- 
nieji "anekdotai" ir 1.1. — Mes tepažįs

tame Ukrainiečius per jų ištikimą lietu
vių draugą, gerbiamą poną Belinskj, ku
ls vienintelis visada dalyvauja su vėlia

va savo tautos lietuvių "Birželio 14-to- 
Pos" minėjime. Daugeliui gal būt neži
noma, kad Ukraina yra visiškai atskira 
tauta rusų imperijos dalis. Ji šiandieną 
/ra absoliučiai sunaikinta — o jos derlin
goji žemė, savo laiku maitino visą EU
ROPĄ. Beitai paliksime kitam kartui.

Ukrainiečiai partizanai, kad ir baigiam 
išnaikinti, iki šiol nedavė ramybės nei 
Stalinui, nei Chruščiovui, kuris juos su 
draskė žvėriškai, savo kolchozais ir 
"sovchozais", iškeldindamas visų gyver 
tojų milijonus į "Kazachstano" dyku
mas. - Apie tai, aišku nelabai kas iš mi 
sų domėjosi. Ir šiandieną mažai kas krei 
pia dėmesį į jų likimą, kaip sovietuose, 
taip ir Brazilijoje. Ir kodėl man nejauki 
Čia ir pasisakysiu atvirai, ir gal kiek 
"praplėsiu" pusiau atmerktas, mieguis^ 
tas, nusividkyyusias akis, mūsų lietuviš
kų organizacijų/ kalbančias vieüTpõrtüP 
gališkai. Ir tik pataikaujančias pagal 
"spalvą" tiems, kurie kišeniųje jaučia 
"žaliuką"/

Kai šiandieną skaitai "M. Lietuvą" - 
vien spausdinėliai iš jau skaitytų, ar bus, 
rnai gaunamų spaudos pavėluotų straips-l 
nių, kas vyksta mū§ų krašte. Jau beveik 
atmintinai žinau, ką sakė mūsų Kardino
las, ar vyskupai, tik mažiausiai žinau, 
ką sako mūsų tautiečiai gyvenantys Bra
zilijoje, savo pačių nuomonę, kaip mes 
visi drauge galime prisidėti prie Lietuvos 
AUTONOMINĖS Valstybės teisių atga
vimo. Juk išbrandinpme čia visą eilę inte
ligentijos. ~ Advokatų, augštąjj teisių 
mokslą baigusių gausią kartą, kodėl jie 
nepasisako, nei portugališkuose žurna
luose mūsų gyvenamajame krašte nušvies 
darni, ne vien "bažnytinius herojus", 
bet visos tautos LI ETŲ VOS padėtį, da
barties '"perestroikoje"? - Kodėl nie
kas neiškelia viešai kaip savoje skaudoje,

ŠLAMĖJO PUŠYS
Šlamėjo pušys šimtametės.
Siūbavo tamsūs ąžuolai.
Vai, daug žalia giružė matė, 
Oi, daugel iškentė jinai.

Teriojo brangiąją Tėvynę 
Spalvų visokių vanagai: 
Sudraskė mylimą krūtinę 
Raudoni ir rudi nagai.

Mums nebereikia užtarėjų
Nė išvaduotojų draugų.
Lietuvis, laisvę pamylėjęs, 
Nekęs retežių raudonų.

Priglausk, giruže, prie krūtinės 
Išvargusius savo vaikus. 
Aukojasi jie dėl Tėvynės, 
Už šventus gimtuosius namus.

O kam už Lietuvą jie ryžos 
Kovot kaip ąžuolai tvirti? 
Jie išvaduos šalelę, kryžių! 
Ta valanda .arti arti!

o dar labiau "Brazilijos" dienraščiuose 
,tą begaliniai jautrią padėtį, kurioje mes 
visi drauge, bendromis savitarpio jėgo
mis, galėtume palaikyti LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO pastangas? Kaip ekono-1 
miniai tvarkysis autonominė Lietuvos 
Respublika be "Didžiojo Brolio" pagel-

> bos? Atgavimas herbo, vėlias, bazrw- 
čFų — puiku. O toliau — ekonominė pa
dėtis? ...

Jei savyje nerandate drąsios dvasios, 
pasiteiraukite pas Ukrainiečius iš kur 
jos semiasi. Bendraukite. — Jaunimo at
ranką reikia paruošti rimtai. Tai jau B r. 
Bendruomenės pareiga..“’

COMERCIAL
BEBIDAS FfNAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

ACEITÁM-SE ENCOMENDAS PĄfcA'FESTAS EM GERAL 
‘casamentos. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Ru® Manaiás, 7 - CEP 63140 - Fone: 215-6227 • Vila Žolina - ST. Paulo
... ...................................... -m---------------- --- - - ...... iíu.

r WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

O, tos; knygų ir "pakampių. žiųW^ 
kėlusios V. Zelinos sąmonę, per^rapi- 
ją Sv. Juozapo lieka ir toliau tik atgyve
nos. Štai juos pasišaukite, kad padėtų 
savo paskutinių atvangos likučiais. Ne 
vien maldomis, ne vien ta visus palydin
čia "Dies ire", bet gyvu gyvenimu j Lie
tuvos išlaisvinimą, bet kokia kaina. - 
Kaip ir kas, tai turi būti pats svariausias 
reikalas visos išeivijųstautos, ypatingai, 
kai iš ten j mus vis dažniau atsilanko gi
minės iš LIETUVOS-».

Tik dabar suprasite, kad be kalbos, 
nebus nei nuoširdaus bendravimo.

Savo laiku, aš dirbau lietuviams nuo 
1953 m. Brazilijoje. Aš pažinau labai 
daug lietuvių tikrų patriotų; deja, visi 
jau "Anapily" ilsisi. Nedaug beliko ir 
man... Žinau, kad Lietuvoje, o gal net 
Sibire, aš būčiau daug daugiau pasiekusį, 
negu šiame "didžiojo melo" krašte. O 
savo vaikiukus mokiau — "Nemeluok, 
nes meluodamas esi vagis.. "

Skaitykite, ir permanykite kiekvienas 
sau. Kalbu retai, bet nuoširdžiai; kam 
nepatikau, man absoliučiai nebeįdomu, 
nes "atgyvenus" gyvenimą pagaliau da
rosi viskas vist i e k.

"Jaunosios kartos" atveju?
Ačiū, kad dar pasirodėte viešai bent dai
liai pašokę Emigrantų Parodoje, p. Re- 
menčienės pagerbimo spektaklyje. O vi
sa kita JŪS PATYS TURITE savo atsa
komybėje priešais akis turėdami ir savo 
sąžinėje LIETUVOS LAISVĘ. Laisvi 
neišperkama nei šokiais, nei daina - 
laisvė išperkama savo paties auka.
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Vilniaus universiteto studenty folklorinio ansamblio “Ratilio” muzikantai, taip kaip kaimo vakaruškose, groja 
balandžio 19 d. Anapilyje įvykusiame koncerte Nuotr. O. Burzdžiaus

JETUVOS OLIMPINIO KOMITETO 
PRAŠYMAS

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad Lietuvos Tautinis Olimpinis komi
tetas pateikė prašymą, kad būtų priim
tas nepriklausomo nario teisėmis į Tarp
tautinį Olimpinį komitetą. Prašymu pa- 
’ėmė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 
Spaudos agentūros atkreipia dėmesį, 
kad Tautinis Olimpinis komitetas įsikū
rė 1937-ais metais, kai Lietuva buvo 
nepriklausoma valstybė, ir po dvieju 
metų, prieš pat Antrojo pasauli nuska
ro pradžią, buvo priimtas pilnateisiu na
riu į Tarptautinį Olimpinį komitetą - 
CIO. Sovietam okupavus Lietuvą, lietu
vių Tautinis Olimpinis komitetas, kaip 
ir visos kitos krašte veikusios nepriklau
somos organizacijos, buvo panaikintas. 
Lietuviai sporto rungtynių varžybose 
tegalėjo dalyvauti kaip Sovietų Sąjun
gos sporto komandų nariai. Prasidėjus 
persitvarkymui, Lietuvos Tautinis Olim
pinis komitetas praėjusių metų gruo
džio mėnesį buvo atkurtas ir dabar,kaip 
minėta, pateikė prašymą vėl įsijungti 
pilnateisiu nariu j Tarptautinį Olimpinį 
komitetą. Spaudos agentūros primena, 
kad nepriklausomos Lietuvos atletai jau
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MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ. 

nuo 1924-ųjų metų dalyvavo įvairiose 
tarptautinėse sporto varžybose. Dabar 
atsikūręs Lietuvos Tautinis Olimpinis 
komitetas, rašo spaudos agentūros, lai
ko neteisėtu Lietuvos prievartinį įjun
gimą j Sovietų Sąjungą, pažymi, kad pri
jungimas įvyko prieš lietuvių tautos va
lią pagal Molotovo-Ribbentropo susita-. 
rimą ir primena, kad jo niekad nepripa
žino laisvojo pasaulio demokratinės 
valstybės.

AGI/EFE

SAVARANKIŠKA RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGA

Birželio 7 dieną Vilniuje įvyko Lietu
vos rašytojų devintasis, neeilinis suvažia* 
vimas, kuris priėmė naujus sąjungos 
įstatus. Lietuvos rašytojų sąjunga tapo 
prozininkų, poetų, dramaturgų, vertėjų, 
literatūros kritikų ir mokslininkų sava
noriška bei savarankiška organizacija. 
Suvažiavime dalyvavęs LKP CK sekre

torius Valerijonas Baltrūnas pasakė: 
"Mes remiame savarankiškos Rašytojų 
sąjungos idėją ir esame pasirengę, jai 
teikti ir moralinę, ir materialinę para
mą. Iš visos širdies sakome: tegul mūsų 
literatūra dirba Lietuvos naudai ir jos' 
žmonių gėrybei".

VENGRIJOJE NEPRIVALOMA
RUSŲ KALBA

Rusų kalbos dėstymas Vengrijos mo 
kyklosė nebebus privalomas. Tai prane
šė Vengrijos švietimo ir kultūros minis
tras Ferenc Glatz, pabrėždamas, kad ru
sų kalbos pamokos bus fakultatyvios.
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T I BRAZILUOS'
FONDĄ

NEUŽMIRŠK PARE
LIETUVIU

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS -- TIK UŽDARBIS, 
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

AUKOK iR TAPK FONDO NARIU.
AUKAS SIŲSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - "COMUNIDADE LITUANO 

BRASILEIRA" VARDU.
RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03124 - "B L F"

B. L. BENDRUOMENĖ
BLB visuotinas Tarybos susirinkimas 

įvyko šio mėh. 21 d., kada buvo svarsty
tos sekančios temos:

a) Metinis s Lidarumo mokestis nuo 
dabar pakeltas iki NCz$. 10,00.

b) Pagal Lietuvos organizacijų ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės prašymus, 
buvo išdirbtas ir priimtas BLB manifes
tas dėl Lietuvos situacijos ir Hitlerio-Sta- 
lino 1939 metų pakto pasmerkimo. Ma
nifestas bus siunčiamas ar įteikiamas įvai
riems valdžios ir viešiems organams. Yra 
taip pat pasiūlymas padaryti rugpjūčio 
23 d. (50 metų pakto pasirašymo sutar
tis) viešą manifestaciją.

c) Patvirtintas Brazilijos Lietuvių Fon
do statutas; svarstyta Fondo situacija.

d) Svarstytos Bendruomenės atskiros 
ir nuolatinės būstinės sudarymo galimy
bės ir prieita prie beveik galutinių pasi
tarimų šiuo reikalu.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKŲ
U PARĖMIMAS
v Paskutiniame Bendruomenės Valdy
ki bos susirinkime Vytautas Tumas, prane- 
r šė, kad Brazilijos Lietuvių Sąjunga nuta- 

rė suteikti lėšas lietuvių kalbos mokyto- 
>jo užmokesčiui, turint omenyje surengi

mą lietuvių kalbos kursų ar pamokų. 
Prašome švietimo reikalų atstovus ir lie- 
tuvių kalbos mokytojus panagrinėti ga

limybes ir bandyti pasinaudoti šiuo gra
žiu ir vertingu Sąjungos pasiūlymu.

Tarp kitko, turime pasiūlymą taip 
pat iš Lietuvos atsiųsti mokytoją ku
riam laikui čia mokytojauti. Tikriausiai 
reikėtų, žinoma, čia tokį mokytoją išlai
kyti. Taigi prašome kotoniją ir ypatin
gai švietimo darbuotojus apie šį reikalą 
pasisakyti ir bandyti ką nors konkretaus 
nutarti ir įvykdyti.

G. Bačelis

IŠVYKO STUDIJOMS
Nadija Trinkūnaitė Dzigan, vyriausia 

"Palangos" skautininke, išskrido į Šiau
rės Ameriką, kur da.yvaus skautų sto- 
vykiose JAV-ėse ir Kanadoj. Taip pat 
lankys skaučių "Gintaro" mokyklą, gilin
damasi skautų vadovybės praktikoj.

gi

PREMIJA "LIETUVA" JAPONEI
Rašytoja Ana Suzuki visa širdimi įėjo 

į lietuvių gyvenimą. Įterpusi į savo romą 
ną "Jonetsu" lietuviškų elementų, pri
stačiusi ir iškėlusi lietuvių kalbą, sukūrė 
taip pat šv. Kazimiero gyvenimą brazilų 
jaunimui - vaikams-jaunimui. Ir šiaip 
labai domisi lietuvių gyvenimu, kalba, pa
pročiais — ir kur gJi, visa tai aprašo. Už 
šį jos pasidarbavimą lietuvybei jai paskir 
ta metinė premija - "Premio LIETUVA" 
kuri jai bus įteikta rugpjūčio (Agosto) 
2 dieną akademikų susirinkime -- pietuo
se "Terraço Italia" dangoraižy.

SMARKUS SEKMADIENIS 
PARAPIJOJ

Kartu su gražiu ir sausėtu sekm^die 
niu, 23 liepos turėjom ir gražias krikšty
nas. Tuojau po 11 valandos Mišių, tape 
kataliku ir FERNANDAS, Herkuio ir 
Nilzos Guzikauskaitės-Celikauskų sūnus. 
Dalyvavo gražus būrelis žmonių - gimi
nių ir kviestų draugų. Paskui ištisas valan 
das vaišinosi skaniais patiekalais — pietu
mis, grojant plokštelių muzikai. Nuotai
ka buvo smagi, o seneliai buvo patenkin
ti pirmu savo anūku.

Atėjo laikas skirstytis. Kas galėjo, dar 
užsu ko į Onučių suruoštą arbatėlę — 
mat buvo ir jų sekmadienis.

Vyturys
A t A ŽORŽE! GARSKAI

staiga mirus 1989 m. liepos 6 dieną, 
susilaukę šiuo mums taip sunkiu laikotarpiu 
didelės moralinės paramos, 
reiškiam gilią padėką visiems, kurie tuo metu 
buvo arti mūsų.
Jūsų visų mums parodytas nuoširdumas 
teikia mums stiprybės ir paguodos.

Žmona Pranciška 
duktė dr. Aida 
žentas ir anūkai

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KN> 
GASTOVI IRDULKAKIOSKŲLĖNTYN 
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRK
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MŪSŲ ŽINIOS
"SUKŪDĘS" ML NUMERIS

Sis ML numeris išeina "sukūdęs". Ne 
tik kad būtų tartum veidrodis ar atvaiz- 
das laikraščio redaktoriaus, bet ir dėL, 
medžiaginio laiko stokos. Kun. Mečislo
vas Valiukevičius Niterói, RJ, ruošia lie
pos 26 jo įkurtos seselių vienublijos (Mis
sionárias de Nossa Senhora de Fátima;

MŪSŲ LIETUVA

Šio "ML" numerio
GARBĖS

Bacevičių šeimos vardu.
Mielam tautiečiui ir lietuviškos'spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

ML redakcija ir administracija

sidabrinį jubiliejų, į kurį kviečia net pre- 
latų-monsignorų iš Romos. Iškilmės bus 
São Gonçalo, Niterói, Nossa Senhora de 
Fátima parapijpj. Tiek vienuolijos funda
torius, kiek seselė viršininkė (Superiora 
Gerai) pakartotinai pabrėžė, kad kim.- 
Gavėno dalyvavimas "yra būtinas". Tad 
26, trečiadieni, Pietų Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybės pirmininkas, ML-vos 
redaktorius ir dar Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas (vis tas pats) turi rastis te
nai, Riju j. Tad ir laikraštis turi būti pa
ruoštas anksčiau — ir išeina... dar kūdes- 
nis.

RUGPIŪČIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie švenčia 

gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sek 
mes.
04 - Elaine Cristina Kozakas Magila 
08 - Jonas Jodelis, SH
09 - Margarete Bumbles Steponaitis 
12 - Marijona Polgrimas Magila 
.14 - Silvia Bendoraitis Machado 
14 - Elena Pupelis, SH 
24 - Albina Ambrozevičius, SH
24 - Angelina J. Tatarūnas
25 - Vytautas Tumas, SH
26 - Helenice Kairys Colella
31 - Austina G. Stonis Stankevičius

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

TĖVU DIENOS PIETUS
Pietūs tėvams pagerbti "Tėvų Dienoj" 

V. Zelinos parapijoj bus Lietuvių Tera
soj — Terraço Lituania, šv. Juozapo pa
rapijos patalpose.

KLEBONAS REKOLEKCIJOSE
Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. 

Juozas Šeškevičius, išvyko savaitei reko
lekcijų. Todėl šią savaitę ("pirmą kart 
istorijoj") šv. Juozapo bažnyčioj Mišių 
nebus.

AUTOMOBI LIAMS
PARDUODAME 

AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS 
VĖLIAVĖLĖS 

Į ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

susisiekti:
(Zelinoj/: A. Rudys, telef. 216-7880

Da. Ana, telef. 63-5975
(Mokoj): klebonija telef. 273-0338

ŠIŲ METŲ LIEPOS 30 DIENĄ
Šv. Kazimiero parapija (Moóca) su 

Šv. Juozapo Vyrų Brolija (V. Zelina) 
ruošia

tikslu
— padėkoti Švč. Dievo Motinai už lietu
vių tautos pavyzdingą ištikimybę Dievui 
ir Bažnyčiai bei už sveikintinus pasikei
timus Lietuvoj
— išreikšti padėką Brazilijos Episkopa
tui už "Dieną Maldos už Lietuvą", pa
skelbtą CNBB (Brazilijos Vyskupų Kon
ferencijos) Liturginiam kalendoriuj ir 
atšvęstą daugely Brazilijos parapijų
— prašyti ypatingos Marijos globos ir di
desnės Aukščiausiojo pagalbos lietuvių 
tautai atgauti taikiu būdu pilną tautinę 
ir krikščionišką laisvę.

Norintieji dalyvauti yra prašomi

GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LI ETŲ VOS P R E N U M E RATĄ, 
tai išrašyti čekį Francisco Gavėnus ar 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti papėas- 
tu paštu.

LIGONIŲ IR SENELIŲ LANKYMAS
Tarp įvairių parapijos kunigų veiklos* 

šakų yra — viena gana svarbi misija — 
senelių ir ligonių lankymas.

Lietuviai kunigai nori ir privalo pir
moj vietoj patarnauti savo tautiečiams, 
jei jie patys to nori.

Dėl to, dera iš anksto išsiaiškinti kur, 
kas, kada nori būti aplankytas. Be to, 
reikėtų susitarti ir dėl geriausios priemo
nės tą ar kitą vietą pasiekti.

Su Dievo palaima Tėvynei ir jos išei
vijai.

Šv. Kazimiero Asmeninė Liet.Parapija 
Rua Juventus, 28 - Pque. da Moóca 
Tel. 273-0338
03124 SÃO PAULO - SP.

Mielas skaitytojau, 
v ar jau u ž s i m o k è j a i

ML prenumeratą?


	1989-Nr.30-MUSU-LIETUVA-0103
	1989-Nr.30-MUSU-LIETUVA-0104
	1989-Nr.30-MUSU-LIETUVA-0105
	1989-Nr.30-MUSU-LIETUVA-0106
	1989-Nr.30-MUSU-LIETUVA-0107
	1989-Nr.30-MUSU-LIETUVA-0108

