
GRIŪVA BERLYNO SIENA

Rytų Vokietijos pasienio sargybiniai nuima Vokietijas skiriančias užtvaras. FransSf

Naujasis Rytų Vokietijos kompartn 
jos vadas E. Krenzas, pakeitęs spalio 18 
d. pasitraukusi E- Honeckerį, buvo pri
verstas imtis drastiškų priemonių masi
niam gyventojų bėgimui ir demonstraci
joms sustabdyti. Lapkričio 7 d., kai 
Maskvoje buvo švenčiamos Spalio revo
liucijos metinės, R. Berlyne atsistatydi
no visas ilgamečio premjero W. Stopho 
44 ministerių kabinetas, o lapkričio 8 
d.- ir visas kompartijos poiitbiuras. Di
džiausia staigmena atėjo lapkričio 9 d., 
kai buvo paskelbtas R. Vokietijos sienų 
atidarymas, paspartintas išvažiavimo 
užsienin vizų išdavimas.

E. Krenzas, kurį centrinis komparti
jos komitetas paskubomis patvirtino 
generaliniu sekretoriumi ir tuo pačiu 
R. Vokietijos vyriausybės vadu, pasirin
ko reformų ir plataus krašto sienų atida- 

< rymo taktiką. Gyventojams buvo paža
dėti laisvi parlamento rinkimai, laisva 
spauda, laisvas išvažiavimas iš R. Vokie
tijos ir taipgi laisvas grįžimas. Iš tikrųjų 
rizika nebuvo didelė, res atbėgę! ių ir 
oficialiai atvykusių vokiečių skaičius,
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šiemet pasiekęs 200.000 pasidarė sun
kiai pakeliamas V. Vokietijai. Ten jiems 
vis sunkiau rasti butus ir darbus. Toli
mesnis antplūdis būtų privertęs V. Vo
kietiją anksčiau ar vėliau uždaryti savo 
sienas, kurios lig šiol buvo atviros visiems 
vokiečiams.

Džiaugsmas Berlyne
Didžiausiu vokiečių tautos laimėjimu 

tapo Berlyną 1961 m. rugpjūčio 13 d. 
padalijusios sienos atidarymas po 28- 
rių ilgo laukimo metų. R. Vokietijos ko
munistinis režimas šia siena norėjo su
stabdyti savo gyventoju bėgimą iš Rytų 
Berlyno į Vakarų Berlyną ir V. Vokieti
ją. Dabar tą sieną atidarė trys milijonai 
vokiečių, praėjusį savaitgalį užplūdusių 
V. Berlyną. Tokiai miniai nepakako II 
D. karą laimėjusių sąjungininkų sienoje 
paliktų veikiančių vartų. R. Berlyno mi
licija buvo priversta daugelyje vietų iš
ardyti sieną masiniam gyventojų susisie; 
kimui R. Vokietijos gyventojui buvo iš
leisti be vizų, tik su antspaudu paženka
lintomis tapatybės kortelėmis.

V. Berlyne jų laukė ilgai nematytas 
kitas pasaulis, giminės, tos pačios tautos 
žmonės. V. Vokietijos vyriausybė kiek
vienam svečiui iš R. Berlyno per bankus 
parūpino po šimtą savo markių. Daug 
ką nustebino olandai, sunkvežimiais at
vežęs 20.000 puokščių gėlių. Pagrindi

nės V. Berlyno gatvės, tapusios pėsčių
jų alėjomis, priminė didžiulę tris dienas 
trukusią mugę. Gėdingąją Berlyno sieną 
buvo bandoma kapoti iš V. Berlyno pu
sės. Daug kas prisiminė, kad dėl nesėk
mingo bandymo pabėgti iš R. Berlyno 
milicininkai buvo nušovę beveik 200 
vokiečių. Tikslus sužeistųjų skaičius nė
ra žinomas. Dabar tie patys milicininkai 
nešaudė, bet ant sienos užkopusį V. Ber
lyno jaunimą bandė nustumti stipriomis 
vandens čiurkšlėmis.

Mažesnė buvo eilutė, norinčių pama
tyti R. Berlyną. Jie turėjo kontrolės 
punkto sargams sumokėti po keturias 
V. Vokietijos markes už leidimą ir išsi
keisti 25 į bevertes R. Vokietijos markes. 
Išduotas leidimas juos įpareigojo iki ryto 
grįžti V. Berlynan. Jokių varžtų V. Ber
lyne neturėję svečiai iš R. Berlyno patys 
savo noru grįžo namo, tikėdamiesi, kad 
jiems vėl bus leista kiekvienu metu apsi
lankyti V. Berlyne. Apkapota ir apardy
ta siena liko, bet ji dabar yra tapusi su
skaldytos vokiečių tautos gedulo pamink
lu.

Netikėti įvykiai
V. Vokietijos kanclerį H. Kohlj šie įvy

kiai užklupo oficialios viešnagės metu 
Lenkijoje, Jis buvo priverstas vienai die
nai nutraukti viešnagę dėl ministerių ka
binėto posėdžio Bonnoje ir apsilankymo 

triumfuojančiame V. Berlyne. Tūkstan
čiams berlyniečių tartame žodyje H. Koh
lis priminė R. Europoje prasiveržusius 
laisvės spindulius, pasiekusius Vengriją, 
Lenkiją, o dabar ir R. Vokietiją. Jis taip
gi pabrėžė, kad tie laisvės spinduliai pri
klauso visiems Europos gyventojams. 
Vokiečiams jie betgi liudija, kad yra tik 
viena vokiečių tauta, kad abi Vokietijos 
turi kurti bendrą ateitį. Savo kalbą H. 
Kohlis baigė prasmingu šūkiu: "Tegyvuo
ja laisva tėvynė Vokietija ir taip pat lais
va Europa".

Kancleris H. Kohlis telefonu sutarė 
susitikimą su R. Vokietijos kompartijos 
vadu E. Kremzu, įvyksiantį lapkričio pa
baigoje arba gruodžio pradžioje. Tačiau 
jis taipgi pabrėžė, kad pokalbiai lies tik 
bendradarbiavimą ir ekonpminę pagalbą 
R. Vokietijai. Abiejų Vokietijų sujungi
mas nebus diskutuojamas. Sujungimą 
dabartiniu metu atmeta ir reformas So
vietų Sąjungoje vykdantis M. Gorbačio
vas. Jis pritaria R. Vokietijos reformoms, 
bet sujungimo klausimą paieška ateičiai. 
Atrodo, Vokietijų sujungimas būtų leis
tas tik sujungtoje Europoje. Šiuo klausi
mu nenori kalbėti ir JAV prez. G. Bu- 
shas. Europos šalių vadai. Jiems visiems 
rūpestį sudaro sujungtos Vokietijos ne
išvengiamas tapimas ekonominiu ir poli
tiniu požiūriu stipriausia Europos valsty-
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Sujungimo, atrodo, nenori ir R. Vo
kietijos komunistai, į viršūnes iškopę 
Maskvos dėka, keturis dešimtmečius R. 
Vokietijoje sėję sovietinio komunizmo 
sėklas. Jos turėjo įtakos kai kuriems gy
ventojams. Kanadietis žurnalistas R. 
Gwynas pasakoja R. Berlyne girdėtas 
diskusijas tarp jaunos vakarietės mergi
nos ir rytietės moters. Merginamais kino, 
kad vokiečiai yaa viena tauta, kuriai už
tenka vienos Vokietijos. Vokietė primi
nė, kad R. Vokietija turi 40 metų savo 
istoriją. Tačiau ir vėl laimėjo merginos 
argumentas: "Betgi mes abi esam vokie
tės, vokiečiai yra mūsų tauta". Tada R. 
Berlyno vokietė ilgai galvojo, kol suradò 
atkirtį: "Visi arabai yra arabai, bet jie 
turi daug skirtingų arabiškų valstybių..."

V. Kst.
Tėviškės Žiburiai

TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ 
KONFERENCIJA VILNIUJE?

Sąjūdžio laikraštis "Respublika" rug
sėjo 16 d. pranešė, kad ateinančių metų 
rugpiūčio-rugsėjo mėnesiais Vilniuje pla
nuojama surengti antrąją tarptautinę 
žmogaus teisių konferenciją. Zbigniew 
Romaszewski, naujojo Lenkijos senato 
narys ir vienas iš "Solidarumo" vadovų 
buvo pakvietęs Sąjūdžio atstovus Petrą1 
Vaitiekūną ir Arūną Degutį j Lenkiją 
tartis šiuo klausimu. Pasitarimuose daly
vavo Čekoslovakijos, Jugoslavijos, Veng
rijos, VFR, Olandijos, Prancūzijos ir ki
tų šalių atstovai. Į organizacinį ir konsul
tacinį komitetą yra pakviesti Vytautas 
Landsbergis ir Andriejus Sacharovas, ku
rio tikimasi susilaukti konferencijoje.

(ELTA)
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Tiesoje tvirtina, kad Šveicarijos vyriau
sybė, vengdama diplomatiniu keblumų 
su SSRS, uždraudė duoti bet kokią in
formaciją apie Lietuvos tautinio q!impi- 
nio komiteto (LTOK) egzistavimą prieš 
sovietų okupaciją. Savarankiškumo sie
kiančios ir į tarptautines federacijas 
įstoti besistengiančios lietuvių sporto 
federacijos stengiasi išgauti LTOK pripa
žinimą. Bet lietuvių draugai vis dar ne
gali prieiti prie prieškarinių dokumentų 
Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) 
būstinėje, Lozanos (Lausanne) mieste. 
Šveicarijos komercinio banko direkto
rius E. Kantinis (Cantini) pareiškė, jog 
prašė Lozanoje prieškarinio LTOK veik
los dokumentų kopijų, tačiau gavo nei
giamą atsakymą. Prie LTOK dokumen
tų nepavyko prieiti ir vienam Italijos 
komersantui bei žuraalistui.

Į šį skandalingą ir neteisėtą Šveicari
jos vyriausybės elgesį bematant turėtų 
reaguoti išeivių politiniai ir diplomati
niai veiksniai. Reikia informuoti ir Švei
carijos spaudą, kad ji padėtų mobilizuo
ti šalies viešąją nuomonę.

racijoms. Rugpiučio 23 d., į pabaltiečių 
surengtą demonstraciją, atėjo keli šim
tai žmonių iš įvairiausių pasaulio kraštų, 
pa reikšdami savo solidarumą.

Lietuvos nepriklausomo jaunimo or
ganizacijų ir partijų atstovai iš Paryžiaus 
pasiuntė VLIKo pirmininkui dr. K. Bo
beliui sveikinimą, kuriame jie linki jam 
"sėkmės teikiant lietuvių jėgas už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Reiškiame vil
tį, kad artimiausioje ateityje visos mūsų 
tautos vienybė taps neginčijama tikrove, 
ir tai mums padės drauge kovojant ir pa
dedant vieni kitiems greičiau pasiekti 
išsvajotą tiksią. Todėl vardan tos Lietu
vos vienybė težydi".

(ELTA)

AR ŠVEICARIJOS VALDŽIA 
BLOKUOJA LIETUVOS DOKUMEN
TUS?

Lietuvos imtynių federacijos primi- 
ninkas Pranciškus Eigminas rugsėjo 7 d.

■

LIETUVIAI DALYVAUJA PASAULi- 
NIAME JAUNIMO SUVAŽIAVIME

Paryžiuje rugpiūčio 20-27 d. įvykusia
me Pasaulio demokratinio jaunimo kon
grese pirma sykį, atskirai nuo sovietinės 
delegacijos, dalyvavo ir 17 lietuvių. Pa
grindinis lietuvių ir estų delegacijų tiks
las buvo priminti pasauliui, kad Pabalti- 
jis tebėra sovietų okupuotas ir kovoja 
už nepriklausomybę. Savo tikslą jos pa
siekė, sukeldamos didžiulį susidomėjimą/

Sovietų atstovai veltui reikaiavo už* 
drausti Lietuvos ir Estijos jaunimui daly
vauti kongrese kaip okupuotų valstybių 
delegacijoms. Naktimis buvo plėšomi 
stendai, pavogtos vėliavos. Tačiau kitų 
šalių atstovai pritarė pabaltiečių dejda-

P.E.N. KONGRESAS REMIA LIETU
VIŲ KOVĄ UŽ LAISVĘ

Rugsėjo 29 d. Montredyje, Kanadoje, 
baigėsi 54-sis Tarptautinio P.E.N. Klu
bo kongresas, kuriame dalyvavo ir kelio
lika lietuvių rašytojų. Šį pavasarį patvir
tinta nepriklausomą lietuvių P.E.N. 
centrą atstovavo iš Lietuvos atvykę pro
zininkai R. Lankauskas (pirmininkas), 
R. Gavelis, R. Kašauaskas, poetas K. 
Platelis, kritikas ir "Vagos" leidyklos 
vyr. redaktorius A. Krasnovas, vertėjos 
ir literatūrologės G. Baužytė-Cepinskie- 
nė ir R. Rudaitytė-Lankauskienė, bei 
išeiviai K. Almenaspbei išeiviai K. Alme
nas, H. Nagys, A. Stakniené, I.Gražytė- 
Maziliauskiené, V. A. Jonynas, ir kt.

Kongreso mTu buvo vienbalsiai pri
imta suomių P.E.N. centro pasiūlyta re
zoliucija, remianti estų, latvių ir lietuvių 
rašytojus "jų kovoje už laisvą ir demo- * 
kratinę visuomenę". Rezoliucijoje sako
ma, kad pasaulinė organizacija yra paten
kinta demokratine raida Baltijos šalyse, 
bet reiškia susirūpinimą pastaruoju me
tu "įvairiu sovietinių organizacijų"gru- 
pių ir individų" paskelbtomis deklaraci
jomis prieš žodžio laisvę/

Baltijos šalių atstovai veiksmingai gy
nė savo tautų reikalus. Pavyzdžiui, Rytų 
Vokietijos rašytojai prasitarus apie Balti
jos šalyse dabar "siaučiantį šovinizmą", 
ji bematant susilaukė atkirčio iš kelių 
delegatų. Baltais ypač domėjosi spaudos 
ir radijo atstovai.

Svečiai iš Lietuvos skaitė savo kūrybą 
> Toronte, Montrealyje, Bostone ir New 

1 Yorke suruoštuose literatūros vakaruose.

(ELTA,

QRUROIOtó DENTISTAS
, Dr» * Jonas Nictporci u kas 
Djr. Paulo R. Niciporciukas

Rufi Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and. 
V. Prudente - Fone: 273-6696

X B R I C A D E GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini*sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.,

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJCM V. Prudente - Fone: 274-0677 Res.: 27448»
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Lietuvos TSR Pilietybės Įstatymas (Projektas)
(Tęsinys iš pereito numerio) * *

V. LIETUVOS TSR PILIETYBĖS 
KLAUSIMŲ SPRENDIMO TVARKA

27 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Lietuvos TSR pilietybės klausimais pa
davimas

Lietuvos TSR pilietybės suteikimo, 
atsisakymo ir grąžinimo klausimas svars
tomas suinteresuoto asmens raštišku 
prašymu. Prie prašymo dėl pilietybės su
teikimo turi būti pridėtas gimimo liudi
jimo nuorašas, pažymos apie nuolatinę 
gyvenamąją vietą, darbą (užsiėmimą) ir 
lietuvių kalbos mokėjimą.

Neturinčių 18 metų amžiaus asmenų' 
prašymus suteikti Lietuvos TSR piliety
bę, atsisakyti Lietuvos TSR pilietybės 

■-ar ją grąžinti paduoda jų teisėti atstovai.
Prašymai suteikti Lietuvos TSR pilie

tybę, atsisakyti Lietuvos TSR pilietybės 
ar ją grąžinti, taip pat teikimai atimti 
Lietuvos TSR pilietybę paduodami Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui per rajono, miesto Liaudies 
deputatų tarybą.

Asmenys, gyvenantys kitoje valstybė
je ir turintis teisę šio įstatymo numaty
tais atvejais įgyti Lietuvos TSR piliety
bę, prašymus paduoda per Lietuvos 
TSR atstov/bę arba tiesiog pasiunčia 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui.

28 straipsnis — Lietuvos TSR Aukš- 
čiausiosios Tarybos Prezidiumo piliety
bės komisija

Lietuvos TSR pilietybės klausimam^ 
preliminariai svarstyti sudaroma Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pilietybės komisija.

Pilietybės komisijos personalinę sudė
tį tvirtina Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas.

Komisija turi teisę pakviesti į savo po
sėdį asmenį, kurio atžvilgiu sprendžia
mas pilietybės klausimas, pavesti valsty
biniams ir visuomeniniams organams 
bei organizacijoms, kad jie per komisi
jos nurodytą laiką pareikštų savo nuo
monę ir pateiktų reikiamą medžiaga 
dėl komisijos nagrinėjimo prašymo ir 
teikimo.

Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai

ATENÇÃO 

juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos 
narių. Komisijos sprendimai priimami 
paprasta balsų dauguma.

Dėl kiekvieno prašymo pateikia Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui svarstyti konkretų pasiūly
mą. Komisijos sprendimai įforminami 
protokolu, kurį pasirašo visi komisijos 
posėdyje dalyvavę jos nariai.

29 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Respublikos pilietybės klausimais spren
dimas Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiume

Lietuvos TSR pilietybės suteikimo, 
jos atsisakymo, grąžinimo ar atėmimo 
atvejais Lietuvos TSR Aukščiausiosi. s 
Tarybos Prezidiumas leidžia isakus, o 
atmetus prašymus ar teikimus, priima 
nutarimus.

Įsakas dėl Lietuvos TSR pilietybės 
suteikimo priimamas asmeniui davus 
Išti kimybės Respublikai priešai ką.

30 straipsnis — Lietuvos TSR piliety
bės aktų skelbimas

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary- 
b s Prezidiumo įsakai dėl Lietuvos TSR 
pilietybės suteikimo, grąžinimo ar atė
mimo skelbiami "Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinio
se".

31 straipsnis — Pakartotinis prašymų 
ar teikimų Lietuvos TSR pilietybės klau
simais svarstymas

Pakartotiniai asmenų prašymu suteik

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE

ti Lietuvos TSR pilietybę, atsisakyti 
Lietuvos TSR pilietybės ar ją grąžinti 
taip pat teikimai atimti Lietuvos TSR 
pilietybę priimami ne anksčiau kaip po 
vienerių metų nuo ankstesnio sprendi
mo priėmimo.

32 straipsnis - Lietuvos TSR piliety
bės dokumentų rengimas

Lietuvos TSR pilietybės dokumentus 
rengia ir tvarko Respublikos vidaus rei
kalų tarnybos.

33 straipsnis - Prašymų ir teikimų 
Lietuvos TSR pilietybės klausimais 
svarstymo tvarka

Prašymų ir teikimų Lietuvos TSR pi
lietybės klausimas svarstymo ir priimtų 
sprendimų vykdymo tvarką nustato 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba.
VI. TARPTAUTINĖS SUTARTYS

34 straipsnis - Tarptautinių sutarčių 
taikymas

Jeigu tarptautine sutartimi, kurioje 
dalyvauja Lietuvos TSR, nustatytos ki
tokios taisyklės, negu išdėstytos šiame 
įstatyme, tai taikomos tarptautinės su
tarties taisyklės.
VII. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

35 straipsnis - Baigiamieji nuostatai 
Lietuvos TSR pilietybės įstatymui vi

siškai įgyvendinti nustatomas dviejų me 
tų terminas nuo jo įsigaliojimo.

"Tiesa", 1989. IX.28 d. N r. 226.

As pessoas interessadas em convidar 
os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada, 
para : maiores informações podem falar 
com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca. » 
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

marajó I988 HAMILTON
AUTO PEÇAS LTDA I VIDEO LIETUVA I - Parduodama vaizdajuosté(video cassette) Į VIIILIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šve- 
Rua Marina, 330 - B. Campestre I nté 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreįp- 
Sto. Andre - 09070 • Tel. 454-3100 I t!5 j s*v Kazimiero parapiją, Rua Juventus 

28 - Mooca. Tel. 273-0338
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Dr. Vytautas Skuodis

ROMOS SIMPOZIUMAS SOVIETŲ 
SĄJUNGOS NACIONALINĖS POLITI
KOS KRIZĖS KLAUSIMAIS

(Tęsinys iš praeito nr.)
Klausimuose rytinio rytinio posėdžio 

pranešėjams vienas bulgaras pasakė jog 
Sovietų imperija tikrai pasmerkta žlugti 
irtai nieko neturėtų gąsdinti. Nesupran
tama, kodėl turime bijoti destabilizaci-' 
jos TSRS viduje? -.Reikia bijoti, kad tas 
prasidėjęs destabilizacijos procesas nesus
totų. Etninius konfliktus skatina pati so
vietų valdžia, tam panaudodama KGB.

Simpoziumo dalyvis iš Etiopijos pa
brėžė, jog jis visiškai pritaria E. Gudavai. 
To etiopo nuomone, Vakarai bendradar
biauja diktatūrų išlaikymui, tačiau tokia 
jų politika yra kiaidinga. Tokios nuomo
nės apie Vakarus laikomasi ir Etiopijoje. 
Reikia, kad Vakarai atsisakytų savo dvi
veidiškos politikos. Jų politika turi būti 
nuosekli, kad išgelbėtų pasaulį nuo pra
žūties. Per visus 40 pokario metų Vaka
rai nieko nepadarė, kad išgelbėtų demo
kratiją. Tokia yra mūsų nuomonė Afri
koje.

Atsakydami į klausimus P. Airikianas 
ir E. Gudava patvirtino, kad Maskva tik
rai kursto tautinius nesutarimus.

Popietiniame pirmajame posėdyje 
Beiki Ahonen (Estijai savo kalboje nu
rodė, kad PabJtijo kraštuose vien tik 
Estijoje yra 100 tūkstančių sovietų ka
riuomenės. Jis pabrėžė jog Pabaltijo 
kraštų likimas daug priklauso nuo Vaka
rų pozicijos.

Janis Rožkalnis (Latvija/ pasakė, jog 
Latvijoje keturios organizacijos vykdo 
politinį judėjimą. Vien "Latvijos liaudies 
frontui" priklauso apie 600 tūkstančių 
žmonių. Jų tarpe yra daug tokių, kurie 
atlieka labai svarbų darbą. Liaudies fron
tas dabar kontroliuoja Latvijos radijo ir 
televizijos stotis. Tas liaudies frontus — 
alternatyva Latvijos TSR vyriausybei.

Kalbėdamas apie aktualias problemas
J. Rožkalnis nurodė ir tokią: dėl injekci 
nių švirkštų ir adatų jiems trūkumo So
vietų Sąjungoje, kartu ir Latvijoje, gali 
kilti didelės epidemijos. Latvijoje papli
tęs juokavimas: reikia, kad Latvija pa
skelbtų karą Švedijai ir po pusvalandžio 
jai pasiduotų. Tada ir su sovietais būtų

C H OP P ~ PI ZZ A - QU E I J OS - F RI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

lengviau susitarti.
Toliau sekė V. Skuodžio kalba apie 

Lietuvą, kurios pilnas te lestas pateikia
mas atskirai.

Karen Aguljan i Armėnija/ pabrėžė 
jog dabar Sovietų Sąjungoje yra pažei
džiama svarbiausioji žmogaus teisė — 
teisė gyventi.

Leonidas Pliuše (Ukraina) konstatavo, 
jog pačioje Rusijoje yra judėjirhų, kurie 
siekia imperijos suirimo. Daugelis su
pranta, kad pastangos tą imperiją išsau
goti prives prie tragiškų pasekmių. Da
bar svarbu kaip nuo tos imperijos atsi
skirti respublikoms, kurios tesiekia ir 
kad tas atsiskyrimas įvyktų taikiu būdu. 
Sovietinei mafijai reikalingi nesutarimai 
tarp tautų. Tai naudinga ir Gorbačiovui, 
nors jo "perestrojkai" tai daro žalą. So
viet! joje apie įvykius Pabaltijo kraštuose 
informuojama iškreiptai ir daug ką nu
tylint. Nutylima ir apie stiprias rusiško
jo šovinizmo apraiškas tuose kraštuose. 
TačLu centrinėje spaudoje pabaitięčiai 
yra nuolatos kaitinami nacionalizmu, 
Šovinizmu ir ekstremizmu. Tai oficialio
ji dezinformacija. Neoficialiąją dezinfor
maciją skleidžia KGB tarnybos. Pavojin
gą vaidmenį atlieka "Jedinstvoš'tipo 
"internacioalini J" judėjimai. Juos orga
nizuoja KGB, MVD \Vidaus reikalų mi
nisterijos) ir komunistų partija. Šiuo me
tu organizuojami vadinamieji darbinin
kų komitetai, ypač Ukrainoje. Lietuvoje 
tokie "judėjimai" kursto lenkus prieš 
lietuvius. Gruzijoje sukusstyti abchazai 
prieš gruzinus, Moldavijoje — guguluzai 
prieš moldavus, azerbaidžaniečiai prieš 
armėnus. Jeigu Gorbačiovas laiku būtų 
išsprendęs deportacijų klausimus, nebū
tų buvę kraujo praliejimo Vidurinėje 
Azijoje, Gruzijoje ir kitur. Kaukaze vi
sus neramumus organizuoja Maskvos 
mafija. Moldavijoje prieš moldavus yra 
sukurstyti surusėję ukrainiečiai Jų ten 
13%, o rusų — 9%. Pabaitięčiai palai
ko ukrainiečius. Ukrainoje dar nėra to
kių šovinistinių organizacijų kaip "inter- 
frontač', "pamiatj" ir kitų j jas panašių. 
Tačiau daromos įvairios provokacijos. 
Pavyzdžiui, Lvove buvo paskleistos pro
klamacijos, kurios ragino ruošti pogro
mus rusams. Visoje Ukrainoje girdėti kal
bos apie tokių pogromų galimybę. Rusų 
dvasinė hierarchija taikina KGB ir skati
na įtampą tarp Ukrainos pravoslavų ir
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katalikų. Jos išpuoliai prieš katalikus 
yra bjauresni, negu ateistinės valdži s. 
Visi tautiniai-demokratiniai judėjimai 
turėtų susijungti. Jie tai daro, tačiau ne 
visada sėkmingai. Susijungti trugdo (rai
džia. Iš paskutinio TSKP plenumo buvo 
tikimasi svarbių pakeitimų. Tačiau Gor
bačiovas vis dar ieško būdų išsaugoti im
periją. Jis siekia reformų senosios Kons
titucijos pagrindu. Pabaltiečiai siūlo su
daryti visiškai naują Konstituciją, nes ki
tu atveju bus daroma viskas, kad tik bū
tų išsaugotu imperija.

v
Kun. Alfonsas Svarinskas (Lietuva/ 

padėkojo šio simpoziumo organizato
riams sakydamas, jog mums visiems yra 
didelė pagalba, kad mūsų kova už demo
kratiją ir laisvę yra pakeliama į tarptau
tini iygį. Jis patvirtino, kad Ukrainoje 
ir Baltarusijoje padėtis iš tiesų yra la
bai tragiška. Vakarams turėtų būti gėda 
dėl to, kad jie gina tik atskirus žmones, 
ir visai abejingi ištisoms tautoms. To
liau kun. A Svarinskas, papildydamas ( 
V. Skuodžio pranešimą, parodė lietuvių 
tautos kovos už laisvę ir tikėjimą krau
ju ir ašaromis nulaistytą kelią per visus 
sovietinės okupacijos ir aneksijos dešimt
mečius. Didelis yra laimėjimas, kad da
bar Lietuvoje sugriauti visi stabai: mark- 
sizmu-leninizmu dabar niekas nebetiki 
ir visi dabar žino, kad iki šipl buvome • « 
maitinami vien melu.

Antrajame popietiniame šio simpoziu
mo posėdyje, kuriam vadovavo Romos 
Provincijos buvusi prezidentė, dabar -- 
Provincijos tarybos narė Loretta Capon i, 
vyko diskusijos. L. Capon i savo įžanginė
je kalboje paminėjo, kad kadaise iš Ita
lijos komunistų partijos buvo pašalinti 
Teručinis ir dar vienas italas už tai, kad 
jie pasisakė prieš Pabaltijo kraštų oku
paciją. Jos nuomone, Italijos komparti
ja ir dabar turi atsakomybės dėl TSRS 
tautų pavergimo.

Diskusijose pirmuoju kalbėjęs prof. ‘ 
Paolo Ungari, pasakė jog tai, kas atsiti-' 
ko Krymo totoriams, gali atsitikti ir ki
toms Sovietų Sąjungos tautoms. Mus 
įspėja, jog turime būti atsargūs TSRS 
atžvilgiu, nes ji gali destabilizuotis. Mes 
italai patys kadaise buvome destabilizuo
ti, ne patys norėjome išsivaduoti ir išsi
vadavome. Dabar klausimas: kas toji 
"perestrojka"? Tai rimtas, realus daly
kas, ar nauja apgaulė? Mes turime tikė
ti "perestrojka", tačiau neturime būti 
tais, kurie viską joje giria. Mes esame la
bai sujaudinti to, Kų čia išgirdome apie 
judėjimą sovietų pavergtuose kraštuose 
dabar. Tačiau tuo pačiu metu mes žavi
mės tuo pakilimu, kuris lydi kovą už 
žmogaus teises ir už išsilaisvinimą. Rei
kėtų kad tokie, kaip šie kalbėtojai, pri
versti palikti savo tėvynę, galėtų kalbė
ti iš visų tų tribūnų, iš kurių kalba ofi
cialūs TSRS atstovai.

(bus daugiau)
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Pr. Gavėnas

už A. A. VERONIKĄ BACEVIČIENĘ
3 metu sukakties proga V. Zelinos bažnyčioje 
sekmadieni, gruodžio 10 d., 11 vai.

Bacevičių šeima

ADVENTAS — lotyniškasis adventus 
- A TÉJIMAS.

Kristaus atėjimas.

istorinis: vieną karte, atėjo, gimė, 
dabartinis: šiandien, šiuo metu,
švenčiant Kalėdas — Jo "atgimimą" tam 
pasiruosiusioj sieloj; paskutinis, 
nors mums - galutinis, susijęs su kiekvie
no mirtimi.

Čia yra pabrėžiamas dabartinis "adven 
tas" - Kalėdos. Dabartinis susitikimas 
su Kristumi, kuris tačiau ruošia krikščio
niškam gyvenimui, taigi ir laimingam 
paskutiniam "adventui".

Bažnyčia skiria "adventui" keturias 
savaites: susimąstyti, pasiruošti priimti 
ateinantį Kristų.

l-asis ADVENTO SEKMADIENIS

1. "Pažvelkit į laikrodį \ į jūsų gyveni
mo laikrodį)", šaukia apaštalas Paulius 
iš antrojo skaitinio. "Jau laikas keltis. 
Užtenka miegoti".

Tai, pirmiausia, paskata rimčiau pa
žvelgti į gyvenimą — į savo gyvenimą. 
Juk matai bėga.

Ir raginimas giliau pažvelgti į savo 
kasdienį elgesį. "Ar elgiamės padoriai, 
saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, pa
laidumo, neskaistumo, nesantaikos, pa
vyduliavimo... " Tai, pirmiausia, peržvelg
ti savo sąžinę: kaip aš gyvenu?

"Nelepinkite savo kūno, netenkinkite 
jo gJduHų". Tai skatinimas prieiti prie 
būtinai reikalingos savitramdos nusista
tymo. Ir pozityviai: "Apsivilkite Viešpa
čiu Jėzumi Kristumi"; kitais žodžiais: 
Stenkitės būti tikri krikščionys.

2. "Ateikite, kopkime į Viešpaties 
kalną, į Dievo namus", šaukia pranašas 1 
Ižai jas iš pirmojo skaitinio. Ir pabrėžia, 
kad Dievas nori mus pašventinti ne tik 
individualiai, asmeniškai, o kaip bendruo
menę, kaip tautą, kaip Bažnyčią — visus, 
tam tikrose organizacijose, vietovėse, 
junginiuose. Ir šie, kaip grupės, kviečia
mi "kopti į Viešpaties kalną".

Tuo pat pabrėžiamas kvietimas prisiar
tinti prie Dievo konkrečiai — duodant 
Kalėdoms tikrą, krikščionišką, religinę 
prasmę, paliekant antroj vietoj pramogi
nius, komercinius Kalėdų reikalus.

3. "Lai Viešpats parodys mums savo 
kelius, kad žengtume jojo takais..."

SÔC HACIONAL DE 
jÀÜTCMMOVEIS E FEÇAS LTDA

RUA JOÃO PESSOA, 261
SANTOS TEL: 35-3721

"Išspręs jis ginčus tarp tautų, parodys 
ribas daugybei genčių. Jis perkeis kalavi
jus į arklus, ietis į pjautuvus..." Paskata 
ir mums rimtai pašalinti bet kai p kilusius 
ginčus, susitarti, ramiai ir taikingai siekti 
bendro tikslo.

Adventas — artimas susitikimas su Die
vo Sūnumi. Betgi stengiantis susitikti 
{prie bažnyčios altoriaus ir bendruome
nės gyvenime) ir su žmonių vaikais — 
vieni su kitais.

Tad ir pagrindinė malda:
"Duok, visagali Dieve, savo tikintie

siems ryžto teisiais darbais eiti pasitikti 
a te i na n t į Kris tų ".

Adventas, Kalėdos reikalauja tam tik
ro — ir gal nemažo — ryžto: atsinaujini
mo, nusistatymo, pasiryžimo tikrai krikš
čioniškai gyventi. Be to — Kalėdos bus 
krikščioniškai beprasmis žodis.

DĖMESIO
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

informuoja kad:
visos p. Bačeiio insinuacijos kas liečia 

mūsų jaunimą ir bendrai lietuvių koloni
ją gal turėtų gauti tam tikrą atsakymą, 
bet manome,kad Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas turėtų būti 
tas asmuo, kuris būdamas išrinktas su 
lietuvių kolonijos pasitikėjimu palaikyti 
vienybę tarp tautiečių ir dirbtų už visą 
lietuvišką bendruomenę ir ne padalinti I 
ją j provincijas ir ne skelbti pačios koio- ’ 
nijos mirtį.

Užtat nutarėm, kad šis nesusipratimas] 
turėtų užsibaigti. Tolimesnės diskusijos 
ar ginčai neturi prasmės ir ti k skaido 
mūsų koloniją ir ją silpnina. <

COMERCIAL

' IO A
^0°

BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
> | WISK1ES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES

įįįįžį CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

>OqQ/\ ACEITAM-SE ENCOMENDAS PAR A" FESTAS EM GERAL
A MENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.DEIXE

Rua Man«iá«, 7

kviečiame į bendrą posėdį, gruodžio 
15 dieną 20:00 valandą, Juventus gatvė
je, 28, Šv, Kazimierp parapijoje, Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės valdybą ir 
Tarybą. Posėdis bus atviras ir visai kolo
nijai norinčius dalyvauti, kad kaip yra 
musų didžiausias nęras, būtų užbaigtas 
šio šmeižimo novelė, kuri tik prisideda 
dėl kolonijos nesantaikos.

Brazilijos Lietuvių Jaunimo
Sąjunga

ATENÇÃO
A Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjun

gą informa que: 1

Todas as insinuações feitas pelo p. 
Bąčeiis em relação aos jovens e à colônia 
em cjeral, são passíveis de resposta, po
rém consideramos que o presidente da 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė deve
ria ser a pessoa que, tendo sido eleita 
em confiança da comunidade paru uni- . 
ia e trabalhar por ela, não subdividisse ? 
em províncias e nem prociamasse a mor
te da mesma.

Portanto, achamos desnecessária a 
continuidade dessa desavença que vem 
contribuindo para a "citada" morte da 
colônia.

Propomos uma reunião dia 1 5 de de
zembro às 20:00 hs. na rua Juventus, 
28, com a diretoria e o conselho da B.L. 
Bendruomenė, aberta a toda comunida
de, para que, como é da nossa vontade, 
fosse finda essa ridícula série de agres
sões que vem contribuindo somente pa
ra a dissolução da colônia.

POSTO |
VILA CAIÇARA LTOA. |

AV. PRES. KENNEDY, 19.000 i
VILA CAIÇARA-PRAIA GRANDE |

TEL: (0132) 70-6048 1

215-6227 - Vila Z«lį« : S. Paulo 
KSEsaMmMVMannHMiiMÉÉjMBaniKsiasQgn
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MŪSŲ ŽINIOS -
RECONHECIMENTO À ARTE

Para quem desconhece, todo domin-. 
go celebra-se missa no idioma lituano 
na Igreja São José de Vila Zelina (Parque 
Lituania) sempre as 11:00 hs.

Quem está habituado a frequentar 
nossa comunidade cristã surpresa me
lhor não houve quanto à celebração eu- 
caristica realizada no dia 26 de Novem
bro, próximo, passado. É que, nesse dia, 
comemorou-se a passagem do quinqua- 
gésimo terceiro aniversário do Coral da 
Comunidade Lituana Católica Romana, 
em clima de muita emoção.

PADĖKA
Mano nuoširdžiausia padėka visiems Brazilijos, Ar

gentinos ir Urugvajaus lietuviams, kurie man padėjo 
atvežti iš Lietuvos šj puikų VILNiAUS UNIVERSITE
TO ANSAMBLĮ.

Ypatinga ir speciali mano padėka Brazilijos Lietu
vių Sąjungai, Seselėms Pranciškietėms, "Tėviškės Drau
gijai" ir visiems lietuviams, kurie prigkudė, vaišino ir 
apdovanojo artistus.

Dėkojame fcaip pat FIRMOMS, kurios savo skelbimais 
parėmė mano akciją.

Ačiū Jums visiems

Su pagarba
Aleksandras Bogus! jus kas

Afinal, se não nos enganamos, prepa
rou-se toda essa festividade num perio-

Pe. Francisco Gavėnas e Padre Aldo Ramašaus- 
kas em frente a igreja de Vila Zelina, durante 
a festa do Corai. Pe. Aldo concelebrou a missa 
com o Pe. P. Ruks’ys.

ao nosso trabaiho e em tao breve espa
ço de tempo, o destino logrou levá-la 
â presença de Deus. Rendemos à sua 
memória, nesse momento, as mais sin
ceras e i ídirrk.s homenagens.

Em meio a esse estado de coisas, 
manteve-se unido o espirito de traba
lho em equipe. Sem dúvida, semeiK.n- 
temente às funções de um timoneiro 
conduzindo a embarcação em meio às 
tempestades, destacou-se sobremaneira 
o emprenho e a abnegação de nosso 
querido Maestro Sr. Victor Tatarúnas, 
bem como os membros de sua família 
Sra. Angelina Tatarüniené, o filho 
Audris, a cunhada Sra. Ana Dirsytė 
Coralon. A eles, sem dúvida alguma, os 
agradecimentos de toda a comunidade*

Chegado o grande dia, encontramos 
o templo repieto de fiéis, tais como os 
ex-coristas juntsmente com seus fami
liares, membros em gerai de nossa comu
nidade, e a participação dos integrantes 
do conjunto folclórico "Daina" de Vil
nius, presença essa para nós de muito 
significado e destaque.

Coube ao nosso incansável Padre Pet
ras Ru ksys proceder a condução do ri
tual religioso. Rendamos a Deus nossa 
ação de graças pela continuidade de nos
so trabalho em ensaios e eventos, assim, 

do de apenas três meses.

Nesse curto periodo, fomos postos à 
prova por inúmeras vezes, sem, entre
tanto, perder a fé e a necessidade de 
prosseguir.

Vaie lembrar que uma das grandes 
ideaiizadoras e entusiastas para realiza- também, homenageando aqueies que já 
ção desse evento, foi sem dúvida a Se
nhora Ana Rutkauskienė, que em meio

participaram nas fileiras do Corai, e que 
partiram de nosso convívio para junto 

da presença de Deus, dando muito de 
si mesmos, a fim de que o Coral alcan
çasse esse gaiardão.

Encerrada a celebração religiosa, u 
f*jstividade se prolongou nos saiões da 
Casa da Juventude (Jaunimo Namuose/, 
onde foi servido o aimoçocom "casa 
cheia". Nossos especiais agradecimentos 
ao Padre Juozas Šeškevičius e sue equipe, 
pela utilização das dependências, bem 
como a quaiidade e esmero no preparo 
de refeição, dignos de nota dez.

Finalizando, desejamos externar nos
sos agradecimentos a todos que, direta 
ou indiretamente, colaboraram na con
secução desse trabalho para que tudo 
fosse possível de ser concretizado.

Até breve.

Dos Coristas Partici

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA 

EM 1990, no dia 24 de junho,voaremos rumo a LITUÂNIA paša ver

FESTIVAL DE DANÇAS E CANÇÕES
(realizado a cada 5 anos)

e na mesma ocasião visitaremos os parentes.

Informações: CETEMAR — Turismo e Passagens Ltda
Fone:Dr. Vignola 258-5955

Aleksandras Boguslauskas 241-2831

Magdalena Vinksnaitiené entregou um presen
te ao maestro Victor T'tarunas — uma boneca 
folclórica lituana, durante a festa do Coral.

Foto P. Rukšys

VIDEO VHS
CONJUNTO FOLCLORICO ~ 

"DAINA"

VENDE-SE Fone: 419-2462
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SPAUDA IR ASMENIŠKA 
ATSAKOMYBĖ

Paskutiniuose "Musų Lietuvos" nume
riuose buvo keli skaitytojų pasirašyti 
straipsniai: vieni apie kolonijos padėtį, 
kiti apie jaunimo organizacijas ir ben
drai apie kolonijos veiklą.

Direktoriaus ir redakcijos nuožiūro
je laikraštis yra demokratinis ir atviras 
visiems, kurie nori rašyti. Tačiau dėl pa
čios redakcijos neapsižiūrėjimo pateko 
anoniminis — slapyvardžiu pasirašytas 
straipsnis teisiantis kolonijos veikėjus 
ir veikia.

Darant sprendimus ar teisiant ką 
nors reikia su parašu pasiimti atsako
mybę, kad skaitytojai žinotų kas rašo 
ir kokią įtaką turi lietuvių kolonijoj. 
Šio reikalavimo nesilaikyta patalpinus 
48 numeryje Vyturio "Trumpei ir aiš
kiai, kur liečiama kito rašytojo asmeny
bė ir nepasitikėjimas parašyto straips
nio autentiškumu.

Lieka aišku, kad tokie rašytoje! ne
bus verti dėmesio nebent su parašu pri
siimtų savo atsakomybę.

"Su nerimta marke negali būti rimtai 
skaitomasi" ir Vyturiai turi padangėse 
čiulbėti, o ne rašyti neigiamus dalykus.

"ML" Atsakingas Direktorius 
Vytautas Bacevičius

.ATSAKYMAS l STRAIPSNĮ "KOLO
NIJOS LIKIMO KLAUSIMU"

Anksčiau rašytuose straipsniuose ap
rašiau faktus ir įvykius liečiančius kriti
ką, kuri pasirodė spaudoj. Ne mun ką 
nors teisti, nesu teisėjas.

Vienintelis mano interesas buvo ap
ginti jaunimą netikėtai užpultą. Ne save 
gyniau, mano asmuo nevertas mažiausio 
dėmesio. Ne taip su ponu G.B. kuris tik 
gynė savo įžeistą "ego", nors ir mane pa
lietė asmeniškai. Neturiu jokio noro leis
tis į asmeniškus ginčus. Viską ką turėjau 
pasakyti jau aprašiau savo straipsniuose.

________________ __ ________ i-------------------------  t*..—.

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo “ 
tautos

W J* • __ ________ t

MŪSŲ LIETUVA

Po to kai mūsų jaunimas buvo pava
dintas mafija ir chuliganais, neberandu 
reikaio ir noro toliau ka berašyti. Tegul 
pasisako koionija tmulipa nuo mūro, 
nes ant mūro labui patogu j degantį cir
ką žiūrėti.

Nevienas jaunuolis šiandien savęs 
klausia: mokinaus lietuviškai, nuo pat 
mažens dalyvavau lietuviškuose parengi
muos., paaukojau savo laisvalaikius lie
tuviškam darbui ir štai mane pavadina 
chuliganu, rusišku keiksmažodžiu, ir ne 
kas kitus kaip buvusio aukšto Lietuvos 
valdininko sūnus, inteligentas, inžienie- 
rius, B.L. Bendruomenės pirmininkas. 
Atrodo, kad šis ponas visai iš kontrolės 
išėjo.

Dėi savęs neatsakysiu, mano asmuo 
neturi mažiausios reikšmės. Gyniau už
pultą j unimą, jai kam būtų įdomu, ga
lėsiu toliau atsakyti į prirašytus kelis 
puslapius pilnus kritikos, kuriuose nie
ko pozityvaus nepasakyt.... Tas pats 
kerštas, ta pati neapykanta, ta pati pro
vokacija, nieko kilnaus, nieko įdomaus, 
nieko svarbaus. Ir skaitytojams turbūt 
jau nusibodo, nes kartojama vis tą patį.

Jonas Silickas
REDAKCIJOS PASTABA: Mus pasie

kiu daug nusiskundimų dėl to, kad spin
diname tokius neigiamus straipsnius, ku
rie, pasak skaitytojų, jokios naudos neat
neša kolonijai, o tik ją ardo.

Randame kad, gerbdami spaudos lais
vės principą, jau davėm progos visiems 
šiuo reikalu pasisakyti. Prašome toliau 
mums nerašyti, nes šių straipsnių dau
giau nespausdinsime.

MOSU LIETUVOS PRENUMERATĄ _______________________
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.' . Kas bega nUo lietuviško. «>.□
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ. dos. bėga nuo savo tauto.

MOŠŲ MIRUSIEJI

VERONIKA AVLASEVIČIŪTĖ 
BRATKAŲSKIENĖ

mirė lapkričio 30 d. Palaidota Getsema- 
ni kapinėse.

7-tos dienos Mišios bus V. Zeiinos 
bažnyčioje gruodžio 8 d., penktadienį, 
19,30 vai.

Veronika, atvykusi 1927 m. su tėvais, 
dviem seserim ir broliu iš Kauno, 1935 
susituokė su Jonu Bratkausku. Anksčiau 
gyveno V. Zeiinoj, o paskutiniu laiku 
Parque da Moóca, netoli Juventus klubo.

Išaugino dukterį Joc.ną, k. r i ištekėjo 
už Edvardo Rekionio, ir sūnų Robertą, 
vedusį Eleną Schmith. Paliko liūdesy dar 
vyrą Jon9, seserį Emiliją Tumėnienę ir 
du anūkus.

lisėkis, Verute Kristaus ramybėj.

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML
Marija MAČIULAITIS
Pedro SINKEVIČIUS
Apolonia BALTADUONIS

’ Kęstutis DRAUGELIS
Adolfina PETKEVIČIUS
Aloyzas RACKEVIČIUS

NCz. 50,00 
NCz 150,00 
NCz100,00 
NCz 100,00 
NCz. 50,00
NCz. 50,00

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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MUSŲ ŽINIOS
PARAMA "MUSU LIETUVA/1

V. Zelinos L.K. BENDRUOMENĖS 
CHORAS, švęsdamas savo 53 metų gy
vavimo sukaktį su iškilmingom mišiom 
ir šauniais pietųjn, išleido šį ML-vos nu
merį bei paskyrė auką mūsų savaitraš
čiui. Širdingai dėkojame chorui už auką 
ir linkime dar ilgai gyvuoti ir palaikyti 
lietuvišką giesmę bei dainę.

Administracija

SVEČIAI

Aušra Šimkevičienė ir Aldona Valavičienė

Aušra Šimkevičienė ir Aldona Valavi
čienė neseniai lankėsi šv. Kazimiero pa- - 
rapijoj, užsimokėjo ML-vos prenumeta- 
tas ir paliko stambias aukas spaudai. 
Aušra ir Otto Simkevičiai iš Petropoiis 
yra pagaminę trispalvį lipinėlį su užrašu 
“LIBERDADE PARA LITUÂNIA“. 
Aušra Šimkevičienė paskyrė NCz.500 
naujam lipinėliui pagaminti. Džiaugia
mės svečių apsilankymu ir dėkojame už ; 
paramą lietuviškiems darbams.

JONAS ŠEPETAUSKAS 70-METIS
Praeitą sekmadienį gruodžio 3 d. Jo

nas Šepetauskas atšventė septyniasde- ' 
šimtą gimtadienį. Gavo daug sveikinimų 
ypač nuo choro ir choristų, o net dova
nų iš Lietuvos.

Didelio baliaus nebuvo, nes tiek Jo
nas, kiek žmona Anelė sirguliuoja. Kai 
sveikata pagerės, žada šį jubiliejų tinka
mai atžymėti.

Mielam bičiuliui Jonui linkime daug 
laimės, gausios Dievo paid mos ir greito 
sustiprėjimo.

* t . \ 1 1 l L J

LIPINĖLIUS ■4

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

fPÃRDUODAMÉ

MUSU LIETUVA

Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

LIETUVIU KATALIKU BENDRUOMENĖS CHORAS 
53 metų gyvavimo proga.

Širdingai sveikiname energinga maestro Viktorą Tatarūnę ir 
visus choristus sukakties proga, dėkojame už paramą spaudai 
ir linkime gražios ateities.

LIETUVOS RYŠIAI SU LOTYNŲ 
AMERIKA

Spalio 12 d. Vilniuje, Respublikinės
“Žinijos“ draugijos patalpose, įvyko
steigiamasis Lietuvos-Lotynų Amerikos 
“Alma Mater" susirinkimas.

Iniciatyvos įkurti šią organizaciją
ėmėsi grupės gimusių Lotynų Amerikos pinas lapkričio23 d., priduria: 
šalyse lietuvių palikuonių, atvykusių 
pastaraisiais dešimtmečiais j tėvų žemę 
nuolatiniam gyvenimui.

Draugija yra savanoriška visuomeni
nė organizacija, vienijanti Lietuvos gy
ventojus besidominčius Lotynų Ameri
kos kultūra, ispanų arba portugalų kal
bomis, suinteresuotus Lietuvos ir Loty
nų Amerikos įvairių ryšių plėtojimu.

Šias informacijas perduoda ML-vai 
kaip tik rašytoja Ana Suzuki, kuri, kaip

TERRAÇO ITALIA, is kairės: p. Pumputienė iš Lietuvos, Ana Suzuki ir kun. Pranas Gavėnai. ' 

AR JAU TURITE ISIGLOÃFjÜÕ SFELES?|I
Gražiausios ir populiariausios lietuvis kos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija 
GEGUŽI N Ė — Tradicinės subátvakario dainos ir šokiai

DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute 
KIŠKI P I Š K I — Vaiku dainelės - sutartinė
A. ŠABANIAUSKAS“ dainuoja pramoginę šokiu muzikę

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338
SS
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Administracija 

atrodo, gal net daugiau domisi lietuviš
kais dalykais, r\egu daugelis iš mūsų.

Ir prisiunčia jau šiuos ryšius išreiškian
čią iškarpą iš Vilniaus “Gimtojo Krašto“:

Piktinasi raudona vėliava
Rašytoja Ana Suzuki, laiške iš Cam- 

“Labai apgdilestauju faktą, kad rau
dona vėliava, su pjautuvu ir kūju, plevė
suoja šen ir ten Brazilijos miestų gatvė
se“.

Neužmirškim dar ją padrąsinti ir pa
tiekti literatūrinės medžiagos lietuviška 
tema.

Josios adresas:
Ana Suzuki
Rua Duque de Caxias 861 - apto. 62 
1301 5 CAMPINAS-SP.
Centro - Fone (0192) 32-8854
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