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LAISVĖJANČIAI LIETUVAI 
REIKIA PUSĖS MILIJONO DOLERIU 

DABAR
TRECIAJAM REAKTORIUI-„NE!“

D r. Antanas Razma, JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas, atsako j klausimą, 
kodėl reikia tiek daug pinigu kaip pla
nuojama juos su telkti.

Gerbiamas pirmininke, kodėl reikia 
tiek daug pinigų ir ar jų reikia tuoj pat?

Jau dabar reikia mažiausiai pusės mi
lijono dolerių, nes atgimstanti tauta Sau
kia milžiniškos paramos iš musų įvai
riems būtiniems reikalams. Ekologija 
yra katastrofiškoje padėtyje. Neris, Ne
munas ir kitos upės yra neįsivaizduoja
mai užterštos, nes Vilnius, Kaunas ir ki
ti didieji Lietuvos miestai išmatoms valy
ti neturi reikiamos sistemos iš kanaliza
cijos vamzdžių viskas teka tiesiai į upes. 
Baltijos jūra taip pat užteršta, daugelis 
paplūdymių nebetinka maudymuisi. 
Šiai katastrofai pašalinti reikia kelių mi
lijonų dolerių, ir išeivija tiek daug pini
gų sutelkti nepajėgtų, bet bent kelių 
šimtų tūkstančių dolerių paramą galime 
ir turime suorganizuoti. Pradžiai tai bū
tų jau didelė parama, gyvybinis šaltinis, 
o tautos vadovai-specialistai likusias lė
šas susitelktų krašte. Tokiu būdu išeivija 
ir tauta — tėvynėje šią žiaurią ekologijos 
problemą spręstų kartu.

Iš Sibiro grjžusiems tremtiniams rei
kia paramos gydymui, dantų taisymui, 
pragyvenimui ir butų įrengimui. Taip 
pat būtų idealu, jei kiekviename dides
niame mieste ligoninės paskirtų po ke
liolika kambarių specialiai grįžusiems 
iš Sibiro ligoniams. Kai kuriuose mies
tuose ar vietovėse reikėtų įrengti dantų 
taisymo kabinetus sibiriokams, nes jų 
dantų kokybė labai apgailėtina. Daug » 
metų iškentėję Sibiro katorgoje, tremti
niai užsitarnavo mūsų visų visokeriopos 
paramos. JAV LB krašto valdyba yra pa
siryžusi jiems pagelbėti ir tikisi iš lietu
vių visuomenės dosnių aukų.

Kokie kiti projektai Lietuvoje reika
lauja skubios piniginės paramos?

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui ir 
kitoms organizacijoms skubiai reikia 
spausdinimo mašinų, kompiuterių, vL 
deo aparatų, rašomųjų mašinėlių, popie
riaus ir t.t. Laisvėjantis spaudos, radio 
ir televizijos tinklas gali labai efektyviai 
pasitarnauti tautos atgimimui, jaunimo 
auklėjimui, busimiesiems rinkimams ir 
aplamai greitai informacijai, jeigu turės 
modernesnes informacijos priemones. 
Tautos vadai jų prašo, Lietuvių Bendruo-
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menė yra pasiryžusi jų prašymus paten
kinti, bet mums reikia surinkti daug do
lerių.

Kokios paramos reikia švietimo srity
je?

Nuo pradžios mokyklų iki aukštųjų 
mokymo įstaigų yra keičiamos progra
mos, reikia naujų vadovėlių, mokslo 
veikalų, žurnalų, laboratorijoms įrengi
mų, kurių ne visada galime gauti Sovie- 
tijoje o juos įsigyti užsienyje reikia 
dolerių. Sulaukusi iš savosios išeivijos 
aukų, Lietuvių Bendruomenė nors iš 
dalies suteiktų piniginę paramą tautos 
švieitmo reikalams.

O kaip apie paramą mokslo srityje?
Nemažai mokslininkų iš įvairių .ričių 

norėtų išvykti į užsienio universitetus 
pasitobulinti, daug gabių studentų bū
tų galima pasiųsti į Vakarų universite
tus tolimesnių studijų, kad vėliau grįžę 
į Lietuvą taptų dėstytojai-profesoriJ 
ir mokslo pažangos pionieriai. Jiems 
reikia parūpinti pragyvenimo galimybe^ 
Lietuvių Bendruomenė ir čia angažuo
jasi, tik ir tam reikia aukų.

Kokios paramos laukia menas, muzi
ka, literatūra, srchitektūra, bažnyčių, 
paminklų atnaujintojai — aplamai kul
tūros reikalai?

Padėtis panaši. Laisvėjimo periodo 
metu visi nori atsinaujinti, tobulinti sa
vo kūrybą; įsigyti priemones, užsisakyti 
iš užsienio literatūros muzikos, meno,

architektūros veikalų, išvykti pčsienį, 
savo kūryba dalyvauti įvairiose pando
se, konferencijose, tobulintis tolimesnė
mis studijomis. Jie visi tiesia ran ką, j 
išeiviją, prašydami lėšų ir kitokios pa
galbos. Privalome juos paremti, nes tik 
tokiu būdu kraštas įsirikiuos į pažangių
jų tautų šeimą.

Kiek laisvųjų kraštų lietuvių išeivija' 
yra pagei bėjusi atgimstančiai tautai?

Tikslios statistikos nėra, tad galime 
tik spėti. Aš manau galima tvirtinti 
kad išeivija privačiai savo giminėms,drau
gams ir pažįstamiems yra,pasiuntusi do
vanų už daug milijonų dolerių. "Doleri
nėse ' krautuvėse nupirkta daug auto
mobilių ir kitų brangių dovanų, kurios 
padėjo daug kam pagerinti ekonominę 
padėtį, o kai kuriems išsigelbėti iš skur
do.

Kiek Lietuvių Bendruomenė pagelbė
jo tautai lėšomis?

Visų kraštų Lietuvių Bendruomenės 
organizuoja paramą kovojančiai ir at
gimstančiai tautai. JAV LB krašto vai
dyba šiais metais organizavo specialų 
vajų — "Dovaną Lietuvai" — ir susilau
kė apie 160 tūkstančių dolerių aukų. 
Iš jų Šapokos redaguotos Lietuvos isto
rijos spausdinimui popieriui buvo pa
skirta 50 tūkstančių dolerių (istorijos 
325 tūkstančiai egzempliorių spausdina
ma mokykloms, bibliotekoms ir visiems 
jos norintiems), 10 tūkstančių dolerių 
paskirta kun. K. Pugevičiaūs vadovau-
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jamam Lietuvių informacijos centrui 
už gretos nformacijos perdavimą už
sienio ir išeivijos lietuvių visuomenei, 
nupirkta ir pasiųsta keletas kompiute
rių Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžiui, 

būstinei ir Atgimimo redakcijai, -- 
paremta Lietuvos Laisvės lyga, skautai, 
ateitininkai ir kitos organizacijos bei 
asmenys, dirbą tautos atgimimo darbą. 
Iš viso jau pasiųsta į Lietuvą ar užsaky
ta dovanų už 130 tūkstančių dolerių. 
Dar likę apie 30 tūkstančių, kuriuos 
greitai panaudosime įvykdyti keletą 
Lietuvai labai svarbių projektų.

Kokiam pinigų kiekiui JAV LB kraš
to valdyba yra gavusi prašymų iš Lietu
vos?

Daugiau negu milijonui doierių, ku
rių neįmanoma sutelkti. Mums reikia 
kuo greičiausiai sutelkti apie pusę mili
jono dolerių, kad galėtume patenkinti 
pačius svarbiausius Lietuvos prašymus. 
Už tai tauta mums būtų dėkinga, galė
dama greičiau žengti pažangos keliu.

Kaip planuojate tiek daug pinigų su
telkti?

Lapkričio mėnesį išsiųsime 8 tūks
tančius laiškų, smulkiai nurodančių, 
kam aukos jau buvo pasiųstos į Lietu
vą ir kokie prašymai iš ten yra. atėję 
į JAV LB krašto vaidybos būstinę. Kar
tu su įaišku bus siunčiamas specialus 
lankstinukas "LITHUANIA - LIETU
VA" ir kalėdinis sveikinimas.

Kuo skirsis šis laiškas nuo pirmojo, 
Dovanos Lietuvai, — kuriuo susilau

kėte apie 160 tūkstančių dolerių aukų?
Siame laiške prašymai iš Lietuvos 

bus surašyti-sugrupuoti pagal tikslus ir, 
kiek įmanoma, pažymėta, kokiam tiks
lui ir kiek reikia pinigų.

Kodėl toks prašymų sugrupavimas?
Prašysime, kad pavieniai asmenys, 

atskiros LB apylinkės, organizacijos pa-
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" si rinktų sau tinkamą prašymą projek
tą ir pačios surinktų pinigus jo įgyven
dinimui. Prašymo - projekto vykdyto
jui priklausytų visas nuopelnas, ir jis 
būtų atžymėtas išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. JAV LB Krašto valdyba butų 
tarpininkė, persiunčianti dovanas i Lie
tuvą ir pasirūpintų aukų nuo mokesčiu 
atleidimu. Tokiu būdu būtų sujungta s 
asmeninė iniciatyva su organizacine, ir 
rezultatai turėtų būti geri.

Tie, kuriems šis aukojimo būdas ne
patogus, galės siųsti didžiausią suką tie
siog JAV LB Krašto vaidybai, kuri pa
rems gautus prašymus iš bendro fondo

"Dovanos Lietuvai", - o aukotojas 
taip pat bus atžymėtas spaudoje ir jam 
pasiųstas atatinkamas žymuo.

JAV LB Krašto valdyba prašo kiek
vieną lietuvį savo auka įsijungti j šią kil
nią misiją — piniginę paramą tautai at
gimti. Lauksiu Jūsų nuoširdžios aukos.

PRIIMTAS LIETUVOS TSR PILIETY
BĖS IR REFERENDUMO ISTATVMAI

Lapkričio 3 d. Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos sprendimu, Lietuvos 
piliečiais turi teisę tapti visi, kurie iki 
pilietybės įstatymo paskeibimo buvo 
nuoiatiniais Lietuvos gyventojais. Tuo 
tarpu, visi tie, kurie į Lietuvą atvyks 
vėliau, piliečiais turės teisę tapti tik po 
dešimties metų nuo atvykimo j Lietuva 
datos.Aukščiausioji Taryba priėmė re
ferendumo įstatymą, pagai kurį 300-ų 
tūkstančių krašto piliečių arba parlamen
to deputatų daugumos reikalavimu kraš
te gali būti pravestas visuotinis referen
dumas, kurio metu patys piliečiai galės 
nuspręsti tautos likimą

Vakarų apžvalgininkai pastebi, kad 
pačioje Sovietų Sąjungos konstitucijoje 
yra palikta galimybė atskiroms respubli
koms laisvai išstoti iš Sąjungps sudėties.
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Tačiau šia teise, dėl žmonių priežasčių, 
niekada nebuvo pasinaudota. Nuo lap
kričio 3 d. Lietuvoje įsigaliojęs referen
dumo įstatymas — pastebi Vakarų ap
žvalgininkai — bus stiprus užkabinimo 
taškas lietuviams siekiant atkurti nepri
klausomą savo valstybę.

Tuo tarpu, Sąjūdžio atstovas Liongi
nas Vasiliauskas pasisakydamas apie*

a

Aukščiausios Tarybos lapkričio 3 d. pri
imtus įstatymus pareiškė jog šie įstaty
mai, ypač pilietybės įstatymas, forma
liai atpalaiduoja Lietuvos piliečius nuo 
bet kokių prievolių kitoms valst/bėms, 
visų pirma nuo prievolių Sovietų Sąjun-

RUSŲ AKADEMIKAS PRIEŠ RUSŲ 
IMPERIJĄ

Sovietų Rusijos inteligentijoje gausė
ja imperijos kritikų ir Baltijos šalių są
jungininkų skaičius. Vienas jų, sovietų 
Aukščiausios tarybos mokslo ir kultū
ros komiteto pirmininkas, akademikas 
Jurij Ryžov, spaiio 15 d. kalbėdamas 
sovietų televizijoje nesutiko, kad rusų 
kalba būtų paskelbta valstybių SSRS 
kaib... Anot jo, Sovietų Sąjunga šiandien 
tebėra (rusų) imperija o "inperijų laikui 
jau praėjo". Ryžov tvirtina, kad "mes 
nesugebėsim žengti į 21-a šimtmetį su 
imperija".

Ryžov prikiauso sovietų AT radika
liųjų deput.tų "tarpregioninei grupei" 
kurios nariais yra dauguma lietuvių 
atstovų. Pasak jo, apie 1 5°/o AT "liau
dies deputatu" palaiko reformą, kiti 

• 5°/o yra griežtai prieš ja nusistatę, o 
likusieji 70°/o dar yra neapsisprendę.

TARPTAUTINIS
RYGOS AEROUOSTAS

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad Latvijos sostinės Rygos aerouostui 
nuteikta t rptautinio aerouosto katego
rija. Nuo ateinančių metų pradžios Ry
gos aerouoste galės nutūpti tarptautinii 
aviacijos kompanijų lėktuvai. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad per pas
kutinius tris-ketverius metus yra patri- 
gubėjęs Latvijos sostinėje besilankančių 
svetimšalių turistų ir verslininkų skaičių 
Taip pat nuo ateinančių metų bus atida 
ryta tiesioginė tarptautinė aviacij s lini
ja — Ryga-Stokhoimas. Ją aptarnaus 
Skandinavijos civilinės aviacijos kompa
nijos 'SAS" lėktuvai. Tarp Rygos ir 
Stokh-. Imo jie skirs tris kartus per savai 
tę. Ateinančiais metais taip pat numa
toma atidaryti tiesioginį lėktuvų susisie 
kimą tarp Rygos ir Helsinkio.
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AR REIKIA LIETUVAI LITO?
Vilius Baldišis 
Vladas Terleckas
EKONOMISTŲ FINANSININKŲ 
MINTYS, VERDANT AISTROMS 
DĖL POŽIŪRIO l LIETUVIŠKĄ 
VALIUTĄ

Dar vakar vyko aršios teorinės disku
sijos dėl savų pinigų reikalingumo bei 
tikslingumo. Šiandien jau įsiplieskė 
ginčai dėl praktinių savų pinigų įvedimoj 
galimybių bei jų pasekmių. Aistros 
ypač sustiprėjo po paskutinės Lietuvos 
AT sesijos, kurioje dėl Respublikos pini 
gų įvedimo buvo pareikšta labai priešta
ringų nuomonių. Ar liksi ramus, jeigu 
solidūs deputatai pranašauja, jog savi 
pinigai nuvertins gyventojų santaupas, 
sutrikdys prekybą. Įtampą padidina ir 
nepakankamai apgalvoti kai kurių moks
lininkų pasisakymai spaudoje. TVR.

Kodėl negalėsime išsiversti be savų 
pinigų? Pakankamai svarių ir nenugin
čijamų argumentų ir faktų patvirtinan
čių, kad tikėtis greito rublio reanimavi- 
mo absurdiška. Infliacijos procesas šaly
je gilėja — nuvertinami ne tik šiandien 
uždirbami pinigai, bet ir dešimtmečiais* 
sunkiu darbu kauptos gyventojų santau
pos. Todėl Respublikos savų pinigų įve
dimu pirmiausia ir bus siekiama apsaugo
ti gyventojų santaupas nuo nuvertėjimo 
ir sudaryti normalias sąlygas turimiems 
pinigams laisvai realizuoti. Svarbu ir tai, 
kad be savarabkiškos valiutos neįmano
mas ekonominis savarankiškumas, kaip 
neįmanoma kiaurą statinę pripildyti van
dens. Per bendrą pinigų-kredito sistemą 
kaip per rėtį išbyra musų darbu sukuria
mos nacionalinės pajamos. Be to, tik sa
vų pinigų pagalba įmanoma civilizuoto
mis priemonėmis apsisaugoti nuo prekių 
išvežimo ir nuvertėjančių rublių atplu- 
džio. Kai bendri pinigai, jų perkamąją 
galią nulemia sąjunginiai ekonominiai 
procesai, centro vykdoma infliacinė po
litika. Musų žmonės negali visiškai pasi
naudoti savo geresnio darbo vaisiais. An 
tra vertus, kiekvienas ekonomistas žino, 
kad pinigų emisija — pelningas užsiėmi
mas. O dabar mes ne tik atiduodame 
centrui pinigų emisijos pajamas, bet ir 
esame priversti antrą kartą mokėti už 
musuose sukuriamų kredito išteklių pa- 
naudojimą Respublikoje, nekalbant jau 
apie tai, kad didžiosios dalies tų išteklių

As pessoas interessadas em convidar 
os seus parentes da Lituânia para o Bra 
sil, desejando fazer carta de chamada, 
paraa maiores informações podem falar 
cóm a secretária do Jornal "Musų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca. » 
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.
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išviso netenkame. Be normalių pinigų 
negali efektyviai fynkcionuoti šiuolaiki
nė ūkio sistema, neturi pagrindo ekono
minis suinteresuotumas, skatinimas, re
guliavimas.

AR KREDITO KORTELĖS BŪTŲ 
GERIAU?

Pinigų problemą dar labiau gilina siu-t 
lomi kompromisiniai variantai. Siūloma 
įvesti čekius, kredito korteles arba kovo
jant su centro infliacija paspartinti Lietu
voje rublio nuvertėjimą, pakeiti kainas, 
kartu padidinant darbo užmokestį ir ki-

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
harajó I988 HAMILTON

AUTO PEÇAS LTDA.
Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100 

tas gyventojų pinigines pajamas. Is’ pir
mo žvilgsnio pasiūlymai nesudėtingai 
įgyvendinami, jie viliojantys. Kaip iš 
ti kro?

Čekiai - tai pinigų surogatai. Jie neiš
sprendžia nė vienos pinigų problemos, 
o dar labiau paaštrina esamas. Gresia 
spekuliacija čekiais, kt. nepageidautihti 
reiškiniai. Prisiminkim "Vnešposilitor- 
go" čekius. Nors buvo naudojami ribotai, 
tačiau spekuliacija jais klestėjo. Be to, 
kę reikštų mokėti dalį atlyginimo čekiais 
ir tik už juos pardavinėti paklausias pre-'

Į VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuostėyvideo cassette) 

‘ VIIILIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreįp* 
tis j šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338



kės? Tai būtų gyventojų santaupų įšaldy
mas, socialinės nelygybės padidinimas, 
pinigų apyvartos žlugdymas.

Dėl kredito kortelių. Ar siūlantieji su
pranta, kas yra kredito kortelė? Jeigu 
kredito kortelė — tik naujas dabartinių 
tJonų ar kvietimų pavadinimas, many* 
tume, nereikta aiškinti, ką mes pasiekė
me ne vieną dešimtmetį naudodami šią 
paskirstymo priemonę. Jeigu turime ga
voje kredito kortelę, kJp elektroniniu lius. n.uji pinigai sparčiai nuvertęs, 
atsiskaitymų priemonę, tada nepamirš3 Pirmiausia n..retume p.žymėti, kad
kim ir elektroniniams atsiskaitymams bū- Lietuvoje sukurta ūkio struktūra žymiai
tinų sęiygų. Visų pirma, reikia turėti 
normalių pinigų, o po to galėsime juos 
"įvilkti" j elektroninių impulsų apdarą.i 
Antra, elektroniniai atsiskaitymai efek
tyvūs tik tada, kai kompiuterizuotos ir 
sujungtos j vieningą sistemą v.sos atsiskai
tymų grandys: įmonės ir organizacijos, 
prekybos rr aptarnavimo sistema, kredi
to įstaigos ir t.t. Šiandieninis mūsų kom- 
piuteriavimo lygis toks, kad daugumoje 
išvardytų grandžių sėkmingai naudoja
ma vienintelė skaičiavimo "technika" — 
skaitytuvai.

Nemažai pasiūlymų nuo parduotu
vių "turistų" antplūdžio gintis keliant 
paklaustų prekių kainas. Tikimasi, kad 
tada didesnės paklausos prekės bus 
"įkertamos" tik mūsiškių kišenei, o at
važiavusiems iš kitų respublikų neapsi
mokės pirkti labai brangių prekių. Iš 
pirmo žvilgsnio tai patrauklu: ir viskas 
bus sotus \nebereikės įvedinėti savų pi
nigų, konfliktuoti su centru), ir avis 
sveika (apsisaugosime nuo prekių išveži
mo/. Absurdiškos ir primityvios teorijos 
paperka savo paprastumu. Tačiau tJ, 
mūsų nuomone, labai greit virstų neval
domų procesu. Kodėl? Infliacija TSRS 
didėja, mums tektų nuolat ir vis sparčiau 
kelti kainas. Ekonomikos laivas prarastų 
orientaciją, ekonominiai svertai ir paskai
tos nebeveiktų. Egoistiniai gamintojų in
teresai kaip viesulas nublokštų mūsų eko
nomiką ant krizės uolų, sužlugtų bet ku
rie piniginiai ryšiai, įsigalėtų natūriniai 
santykiai. Gaisro negalima užgesinti lie
jant benziną.

Dažnai net ir tie, kurie neabejoja Lie
tuvos pinigų būtinumu, nuogąstauja, 
kad jie taip pat gali nuvertėti. Kai kas 
net gąsdina žmones, kad pakeitus rub-

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA 
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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

MŪSŲ LI ETUVA NR. 50 (2135/ 1989.XII.14

palankesnė normaliai pinigų apyvartai. 
Niekam ne paslaptis, kad mūsų žemės 
ūkis vienas iš pirmaujančių šalyje. Lie
tuvos pramonėje vartojimo reikmenų 
gamybos lyginamasis svoris sudaro apie 
40 procentų, kai TSRS vidutiniškai tik 
25 proc. Kita vertus, pinigų perkamąją 
galią lemia ir darbo našumas. Pavyzdžiui, 
1985 — 1987 metais Lietuvoje visuome
ninio darbo našumo didėjimo tempas 
8,6 punkto viršijo-vidutinį TSRS lygį. 
Tačiau mūsų rublio, kaip bendrų pinigų, 
perkamąją galią apsprendė vidutinis ša
lies d^rbo našumas, todėl mes geriau 
dirbdami atsiduriame santykinai bloges
nėje padėtyje. Štai kodėl vien šių objek
tyvių sąlygų paiyginimas leidžia daryti 
išvadą, kad net dirbdami taip, kaip da
bar, vien tik atsiriboję nuo infliacijos 
importo, mes galėtume pagerinti preki- 
nį-piniginį subalansuotumą Lietuvos rin
koje, pakelti pinigų perkamąją galią. Ta
čiau numatoma įvesti n j vien tik savus 
pinigus, bet ir kompleksiškai pertvarkyti 
visą ekonomiką.

KUO PAMOKANTI IR KUO NE LITO 
ISTORIJA

Dažnai savų pinigų oponentai griebia
si istorinių analogų, mėgina remtis lito 
įvedimo istorija. Primena, kiek praėjo 
metų, kol Lietuvos Respublika, būdama 
nepriklausoma, įvedė savus pinigus, o 
jūs jau dabar norite savų pinigų. Finansi
ninką, švelniai tariant, stebina toko dvie
jų skirtingų ekonominių reiškinių painio
jimas. Bent jau ekonomistams reikėtų 
skirti, kas yra Valiutos įvedimas ir jos 
stabilizavimas, kad neklaidintume kitų.

Objektyvios sąlygos nulėmė, kad lito 
įvedimas ir jo stabilizavimas Lietuvos

Respublikoje sutapo, Bet tai vis nerei? 
kia, kad tik šitaip gali ir turi būti.

Pasaulinė pinigų praktika nestokoja 
kitokių pavyzdžių. Savų pinigų įvedimas 
— tai pirmas ir neišvengiamas žingsnis 
norintsukurti Savarankišką ir efektyvią 
ekonominę sistema Palaipsnis valiutos 
stabilizavimas priklauso nuo atliekamo 
ekonomikos pertvarkymo be adekvataus 
pinigų ūkio tvarkymo. Tai ilgas ir sudė
tingas procesas. Absoliutus valiutos stabi
lumus negalimus ir net nereikalingas.

Nepagristas gyventojų baiminimasis, 
kad įvedant savus pinigus bus nuvertin
tos jų santaupos. Jeigu įsigilintume j pa* 
ruoštą Lietuvos ekonominio savarankiš
kumo koncepciją bei jos pagrindu pri- 4 
imtą analogišką įstatymą, nuogąstavimų 
nekiltų. Savų pinigų įvedimo tikslas - 
apsaugoti gyventojų santaupas nuo nu
vertėjimo bei perspektyvoje padidinti 
jų perkamąją galią, panaikinant nesus
kaičiuojamus pinigų naudojimo apribo
jimus. Įvedant pinigus negali būti spren
džiami turimų pinigų nuvertinimo ar di
ferencijuoto keitimo siekiant sumažinti 
turtingesnių santaupas klausimai. Ne 
pinigų įvedimo reikalas spręsti ilgų de
šimtmečių socialinės nelygybės bei de
formuotos ekonomikos sąlygomis susi
kaupusias problemas. Tam yra kitos 
priemonės, pvz., diferencijuoti mokes
čiui, įstatymai ir pan. Pinigai normaliai 
veikia tik tada, kai jais.pasitikima. Pasi
girsta balsų, siūlančių nuvertinti vadina
mųjų milijonierių santaupas ir taip įgy
vendinti klaidingai suprantamą sociali
nę lygybę, t.y. lygybę skurde. Tačiau 
būtų didesnė socialinė ir politinė žala, 
jeigu mes, siekdami sulyginti santaupas, 
nuskriaustume nors ir keletą žmonių, 
kurių didesnės santaupos — tai sąžinin
go darbo,ir ilgamečio taupymo rezulta
tas. Situo keliu negalima eiti. Mūsų kon
cepcija numato keisti pinigius santykiu 
1:1. Todėknereikėtų kelti panikos ir 
skleisti gandą. Yra žmonių, kurie suinte
resuoti jų platinimu, siekia asmeninių 
interesų. Lietuvos Ministrų Taryba dar 
tik formuoja darbo grupę savarankiškos 
pinigų — kredito sistemos konkretiems 
įstatymams ruošti. Darbas dar tik prasi
deda, todėl įvairius pasisakymus spaudo
je reikėtų traktuoti kaip asmenine nuo
mone._________________________

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
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Pr. Gavėnas

AUKŠTYN ŠIRDIS
a»

ADVENTAS — lotyniškasis adventus 
- A TÉJIMAS.

l/l-asis ADVENTO SEKMADIENIS
1. "Jonas iš Katėjimo nusiuntė savo 

mokinius Kristaus paklausti: Ar esi tas, 
kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? "

Taigi, paklausti: Kristau, kas Tu esi?
Tai pagrindinis klausimas, kuri turim 

statyti ir mes: KRISTUS, KAS JIS YRA?
Liturgijoj IV-tojo advento sekmadie

nio skaitiniai plačiau pristatys Kristaus 
identitetą.

Šiandien mums gal lengviau, negu Jo
no Krikštytojo mokiniams, Kristų pa
žinti — ir Ji pripažinti bei išpažinti —. 
iš pat vaikystės kalbamu Tikėjimo išpa
žinimu: "Tikiu .. Jėzų Kristų, vienatini 
Dievo Sūnų, musu Viešpati, kuris prasi
dėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mer
gelės Marijos, kentėjo prie P o ne i jaus Pi
loto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numi
ręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; tre
čiąją dieną kėlėsi iš numirusiu! įžengė i 
dangų; sėdi visagalio Dievo dešinėje; iš 
ten ateis gyvųjų /r mirusiųjų teisti"...

Bet kas Kristus m a n, asmeniai?

Ką aš švęsiu per Kalėdas?
Ką aš švenčiu kas sekmadienį?
Ką reiškia Kristusmsno kasdieniam 

gyvenime?
Ka man reiškia sekmadienis?...
Klaust is, apgalvoti, pasidalinti minti

mis...

2. O kas a š Kristui?
Esu, tiesa, niekis, bereikšmis, niekam 

vertas. Betgi Dievo akyse turiu turėt di
delės vertės.

Juk Dievas sutvėrė pasaulį dėl ma
nęs.

Dėl manęs pasiuntė į pasaulį Sa
vo Su nu (ką kaip tik švęsiu per Kalėdas/..

Ir Kristui aš turiu būti svarbus, vertin
gas.

Juk jis gimė dėl manęs

Kentėjo ir mirė dėl manęs. Ir 
už mane.

Mane nupirko — ar atpirko — savo 
paties gyvybe, savo paties krauju.

Dėl manęs jis pasiliko Eucha
ristijoj, Kataliku Bažnyčioj, musu tarpe 
("Ele está no meno d e nós")...

Taigi, gal nei aš pats savęs tiek neverti-' 
nu, kaip mane vertina Dievas.

O gal tik save nuvertinu... »
Kaip tik čia įeina visokie apsirijimai, 

pasigėrimd, nežabotas seksuaiizmas, 
pornografijos ir visokios... kiaulystės. 
Kas labai žemina žmogų. f

MUSU LIETUVA

3. Taigi, Kristus dėl manęs gimė. Už 
mane mirė. Už mane savo gyvybę atida
vė. O aš, ar guldyčiau galvą už Kristų, 
jei toks reikalas prisistatytu? — Tai ne 
koks tolimas teorinis klausimas, o tikro
vė, prieš kurią turėjo stoti tūkstančiai 
musu broliu-sesių Lietuvoj.

Tai ar nors stengiuosi gyventi su Juo 
- nors rytą, vakarą su Juo susitikti kad 
ir trumpoj m J do j? Ir ypač su Juo susi
tikti tam specialiai skirtu laiku bažny
čioj,kartu su kitais? Juk esu tam tikros 
organizacijos — Bažnyčios — narys.

Pravertu ir tatai apga/voti — ir pasida
linti mintimis.

4. "Visuomet džiaukitės Viešpatyje. 
Ir vėl kartoju: džiaukitės. Viešpats yra 
arti", šaukia apaštalas Paulius Mišių 
įžangoje.

O Bažnyčia liturginėj maidoj kužda 
Viešpačiui: "Dieve, matai kaip tavieji 
žmonės stropiai rengiasi Kalėdų šventei".

Taip, Kalėdos arti, jau čia pat.

O aš, ar taip pat stropiai ruošiuosi su
tikti jau čia pat esantį Kristų?

LAIŠKAI IŠ
LIETUVOS

Mielasis Kunige Petrai,
tik ką gavau tavo atvirutę su šv. Kazi

mieru. Ta atvirutė man bakstelėjo į reika
lu centrą. Tuojau pasisakau. Tu čia kal
bi beveik siūlydamas šv. Jono Bosko gy
venimą. O žinotum, kaip jis man reika
lingas. Vieną egzempliorių gavau iš Ka
nados, bet jau pasiekė paskirtį. Reikalin
gi tuojau, geriau sakius, kiek galima grei
čiau, dar dvi tokios knygos. Rodos minė
jau, kad jau antras mėnuo, kai dirbu su 
savo ypatingaisiais parapijiečiais — Pravie 
niškiu lagerio nuteistaisiais. Ten j u daug 
tūkstančiu ir bevei visi jauni. Apsiribo

jau su sunkiai prasikaltusiais, bet ne reci- 
divistais. Tokiu specialaus griežto režimo 
turiu ypač dvi sekcijas po 700 su viršum 
ir vieną dar skaitHngesnę paliestą plaučiu 
TBC. Tuo tarpu aš jiems skiriu visu sek-
madieniu popiežius; grįžtu labai vėlai. 
Pas kalinius dirbti mane išsikaulijo dabar- 
tiniai lagerio viršininkai. Labai susidrau-

COMERCIAL SUS'!t J
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gavome. Ir jiems, ir man pačiam atrodo, 
kad tie popiečiai šio to verti, o kaliniai 
laukia su dovanomis — jų pačiu nepaptas- 
tais išdirbiniais. Tikimės su uoiesniaisiais 
prieš Kalėdas pradėti ir po truputį pamal
dų- Jie turi atskiras skaityklas. Viena jau 
turi Dorn Bosco, o kitos dvi laukia. Jei 
Rumšiškėse būčiau ne vienas, Pravieniš
kėse tokiu sekcijų atsidarytu ir daugiau. 
Žadi parvažiuoti, geriau sakius atvažiuo
ti: parvažiuok ant ilgėliau: pabandytume 
dviese.

Gaila, kad su ta Jūsų Brazilija taip il
gai užtrunka susisiekti. Pav. tavo laiškas 
keliavo ištisą mėnesį. Jei staigiai išsikvies
tom, kol pas jus vasara, tai aš greičiau 
maktelčiau pas Jus su daug pasitarimu.

Taigi, jei dar neišendeHavai "Don Bos
co", arba tik nedaug turi,palaiky k nors < 
keletą man. Jeigu būtu tokia galimybė, 
kad Jus nenuskriausti, pasiusti apdėtu 
mokesčiu: aš dar užtenku to mūs bever
čio rublio. Tuo tikslu, verčiau atsisakau 
"Musu Lietuvos", kuri mums įdomi, bet 
ne taip aktuali kaip Don Bosco. Gaunu 
ją reguliariai. Dabar atrodo, kad spaudai 
mus pasiekti jau beveik atsidarė vartai. 
Gavau ir sveikinimus su jubiliejum. Turiu 
prisipažinti, kad aš pats nesusigaudau sa
vo jubiliejuose, gal kad nekėliau niekad 
jokiu sukakčių sau minėjimu- Trigubą 
aštuondešimtmetį, man nežinant, suorga
nizavo mielasis Kun. Juozukas Frainąs.

"Musu Lietuvoje" jau kelis kartus ma
čiau Kun. Pranelį Gavėną. Bet jis ten jau 
toks sunykęs kad mums jo gaila. Sakau 
"mums", nes jį pažino ir mano šeiminin
kė. Ji man ir sako: — Iškvieskite tą Kuni
gėlį, mes atšersime. Mes neturime delika
tesu, bet duonos su sviestu, kaimo sūriu, 
bulviniu blynu, geru barščiu su džiovin
tais grybais, bulvinės košės su spirgučiais 
ir rūgpienio. Jei pabus kelis mėnesius ne
siprausęs, tai tik oda sustorės. Mes prau
siamo muilo jau negauname nė ant talio- 
nėliu- Kvepiančia kava dar pasivaišiname 
nes turime san taupą iš anksčiau, Bet jei 
jis tokiu tapo tik dėl pen i tend j u, tai to K 
šventumas pas mus nepatrauklus. Tai va, 
koks pasveikinimas Jam. Kitiems — tik 
su bendru ir nuoširdžiu nusišypsojimu. 
Lik Sveikutis ir Tu.
Rumšiškės, 1989.10.24

Kun. J. Žemaitis
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Dr. Vytautas Skuodis

ROMOS SIMPOZIUMAS SOVIETU 
SĄJUNGOS NACIONALINĖS POLITI
KOS KRIZĖS KLAUSIMAIS

(Tęsinys iš praeito nr.j

Senatorius Graziani (nuo krikščionių 
demokratų partijos, iš Neapolio/ yra po
litinių kalinių gynimo komiteto Italijo
je pirmininkas. Jis išreiškė nuomonę 
jog turime tikėti Gorbačiovu ir yra reika
linga jam padėti. Graziani apgailestavo, 
kad "perestrojka" nejuda iš vietos, nes 
ji galėtų padėti vystytis demokratizaci
jai. Jo nuomone, ekonominių reformų 
neįmanoma pravesti be politinių refor
mų, todėl Jr reikalinga "perestrojkai" 
padėti.

Senatorius Pollice (nuo žaliųjų parti
jos/ pasisakė jog jis yra marksistas ir to
ki.. pasiliks ateityje, tačiau tJ jam ne
trukdo rimtai žiūrėti j Sovietų Sąjungos 
įvykius. Jis patvirtino, kad TSRS yra 
blogio pavyzdys. Šios imperijos iširimas 
būtų teigiamas reiškinys, jeigu tai užtik
rintų tikrąją demokratiją. Poilice nuomo
ne, dabar Sovietų Sąjungoje dar nėra de
mokratijos. Jis taip pat pastebėjo jog 
demokratizacijos ir išsilaisvinimo proce
sas negali remtis vien tik religiniu pagrin
du. Žinoma, labai svarbu, kad būtų tikė
jimo laisvė. Šio simpoziumo temas reikė
tų pratęsti spaudoje. Lai būna Lietuvos 
diskusijos tarp žmonių, o ne tarp valsty
bių. Pollice taip pat pastebėjo, kad po 
II Pasaulinio karo taika ir stabilizacija
Europoje neapsaugojo trečiojo pasaulio 
nuo neramumų ir kraujo praliejimo.

Senatorius Strik-Lievers (nuo radika
lų partijos) pabrėžė, jog jis solidarizuo
jasi su judėjimais, kurie vyksta Sovietų 
Sąjungoje. Tačiau, jo žodžiais, į juos tu
rime žiūrėti ne kaip į tautinius-demokra
tinius, o kaip į išsilaisvinimo judėjimus, 
išsilaisvinimo iš pačios baisiausios vergi
jos, ne kaip į pastangas nugalėti totalita
rizmą, o kaip j pastangas nugalėti kolo
nijinę imperiją. Tautinis išsilaisvinimas 
tai tik dalis išsilaisvinimo. Tai ką tie ju
dėjimai jau yra pasiekę, nereiškia kad 
visą tai davė valdžia. Tai rodo, kad pats 
režimas apsilpo. Vakarai bijo to demo
kratinio judėjimo, kuris vyksta Sovietų 
Sąjungoje, nes jie veda į imperijos iširi
mą. Vakarai neturi palaikyti TSRS ko-

iškilęs klausimas: ką jie turi palaikyti - jis pasakė jog pirmiausiai esąs politikas 
Sovietų imperiją, ar demokratinius tauti- ir į viską žiūri iš politinio taško.
nio išsivadavimo judėjimus? Tačiau svar
bu, kad nebūtų destabiiiz .cijos visame 
pasaulyje. Svarbu, kad lyderiai sugebėtų 
teisingai valdyti tuos judėjimus. Taip 
pat esą turime mokytis ir iš istorijos pa
mokų. Tie tautiniai-demokratiniai išsi
laisvinimo judėjimai neturi duoti neigia
mų pasekmių. Kada tretysis pasaulis iš
silaisvino iš kolonijinės priespaudos, ja
me prasidėjo žmogaus teisių pažeidinėji
mai ir nesuturimdi,Valstybė gali suve iš
reikšti jėga ir teise. I tautinį identiškumu 
teikia žiūrėti kaip į kultūros faktą.

Senatorius Strik-Lievers paminėjo, 
kad vienas iš jo partijos narių š.m. rug
pjūčio 23 d. buvo areštuotas Maskvo
je kaip demonstracijos dėl Moiotovo- 
Ribventropo pakto dalyvis. Tačiau jo 
išvada, kad politinės problemos turi 
būti sprendžiamos federalizmo, o ne 
nacionalizmo pagrindu, sukėlė nuosta
bą.

Jis susilaukė repukų iš anksčiau kal
bėjusių, V. Skuodis pažymėjo, jog da-, 
bar Pabaltijo kraštams gaivoti apie fe
deraciją su Rusija yra tiesiog neįmano
ma. Pirma, negu sudaryti federaciją 
reikalinga būti laisviems. Jeigu tie kraš-
tat kada nors taps laisvi ir nepriklauso
mi, t J nereikš jog jie vengs gerų ir drau- Taip pat dalyvavo irrVatikaho Radio 
giškų santykių su kaimyniniais kraštais, atstovai iš rusų, ukrainiečių, ir angių kai- 
tačiau paremtais lygiateisiškumo princi- bos laidų redakcijų.
pu. t, o.Vytautas Skuodis

J. Jarim-Agajevas pabrėžė, kad TSRS
yra pati blogiausia teisinė sistema, ir blo-1989 m. spalio mėn. 20 d. 
gesnės būti nebegali. Todėl nereikia gal- 
voti kad atsiskyrusios respublikos taip 
pat pasirinks tokią pat blogą teisinę sis
temą.

H. Ahonenas priminė, jog Vakarų 
Europos sąlygomis tautų konfederacija, 
tai laisvų, o ne pavergtų valstybių kon
federacija, todėl tokia konfederacija So
vietų Sąjungoje yra neįmanoma.

Į šias pastabas senatorius Strik-Lie- 
.ers atsakė, jog jis kalbėdamas apie fede
ralizmą kaip tik turėjęs mintyse federa
ciją Vakarų Europoje. Jo partijos atsto
vai dažnai vyksta į Rytų Europą, daly
vauja net demonstracijose, ir visada gins 
pavergtųjų tautų Teises.

I repliką dėl senatoriaus Graziani nuo
monės, kad reikia "perestrojkai" padėti,

Advokatas Idaigo iš Centrinės Ameri
kos savo trumpu žodžiu iš vietos pasakė 
jog ir TSRS ir JAV yra imperiaslistinės 
valstybės. Tiktai jos Jaltos konferencijo
je susitarė pasidalyti pasaulį ir tas pasida
lijimas tęsiasi iki šiol.

Uždarydamas simpoziumą Italijos 
Helsinkio komiteto pirmininkas Anto
nio Stango perskaitė trumpą simpoziu
mo rezoliuciją, kurioje išreikšta viltis, 
kad Italijos politinės jėgos palaikys 
TSRS pavergtų tautų pastangas jų kovo
je už demokratiją ir išsilaisvinimą.

Organizacijos "Demokratija ir Nepri
klausomybė" narių, dar dvi dienas daly
vavusių organizaciniuose pasitarimuose, 
nuomone, šis simpoziumas neturėtų lik
ti be pėdsakų ir platesnėje Italijos visuo
menėje 'Radio Radikale" stotis darė iš
tisa simpoziumo eigos įrašą, kuris bus 
panaudotas transliacijom po visa Italiją. 
Sekančią dieną simpoziumo eigos atskiri 
vaizdai buvo parodyti per vieną Romos 
televizijos kanalą. Simpoziume taip pat 
dalyvavo atstovai iš spaudos agentūrų 
Ansa, ADN-Kronos, AGI, AP ir korespon 
dentai laikraščių ir žurnalų "La repubbii- 
ca", "Avanti", "L'opinione", "La voce 
republicora", "II suolo d'ltalia" ir kt.

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

NAUJA JUOST!“

QU E I J OS- FR I OS J
- MUSICA AO VIVO I

, . Bom Retiro— Tel. 223-2333

CHOPP-PIZZA- 
RESERVAS PARA FESTAS 

Rua SOLON 1062

ANTANAS SABANIAUSK^S garsiau 
tu vos pramoginės muzikos artistas nąj 
toj jo gražiausių interpretacįr 

“MÍSUUETUVAJ
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GLAUSKIMĖS PRIE B. L.

BENDRUOMENĖS
Išeivija supratusi savo paskirtį, susior

ganizavo i Pasaulio lietuvių bendruome
nę. Būtų sunku įsivaizduoti išeiviją be 
organizuotumo, be savo bendruomenės, 
kuri visus tautiečius apjungia ir glaudžia 
bendram darbui Kada pasitaiko tokių 
kurie materialinės gerovės pasiilgę, dings- 
ir. už užtvarų, bet kitiems lieka dar dau- 
g-Hi, pnsiglausti prie savųjų ir tęsti pradė- 

darbus
Uždaviniai dideli Tėvynėje vyksta 

’sipaiaidavimas nuo varžtų, kurie dar 
' 'ko nuspaudę tautą. Įvykių raida, ati
dumas stato išeivijai papildomus reikala
vimus Rūpestis, kad išeivij-u ištiktų stip- 
r> r būtų tarsi vienas nedalomas viene- 
t iŠ didėja, nes prabėgęs Likas sudrums
tė ir pirmykštes viltis. Užtat savų pozi- 

< ųu peržvelgimas, visų suartėjimas, būtų 
y i rés skirtų tikslų įvykdymui.

Istorija kartojasi Jau beveik pusė am- 
ž’ us praėjo kai pavergtas lietuvis žiūri 
i savo laisvuosius brolius ir seseris pL- 
či j išblaškytus po pasaulį - Europą, 
JAV. Kanadą, Australiją, Pietų Ameri
ką. t apjungtus didžiulę organizaciją

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Yra 
būtina daryti viską ir visokiais būdais 
reaguoti į visus Lietuvoje vyksiančius 
įvykius Būtina, kad tie kurie paruošė 
ir sudarė grobonišką susitarimą dėl 
Baltijos kraštų ir Lenkijos pasidalinimo 
būtų paskelbti karo nusikalteiia.s, nes 
tas pasidalinimas ir sukėlė II-jį pasauli-

Gyvenantys Lietuvoje yra įsitikinę, 
jog išeivijos lietuviai daro viską, kad tik 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir nepriklau
somybę. Įvairiomis visuomenėmis, reli
ginėmis, kultūrinėmis ir mokslo jėgomis 
veržkimės į pasaulio opiniją, skelbkime 
p šauliui mums padarytą skriaudą. Sti
prinkime visų lietuvių, latvių ir estų išei
vijoje esančius ryšius bendram ir atkak
liam darbui, kuris pūdės greičiau atgauti 
■aisvę.

Nežiūrėkime j tai, kad mes čia Brazi
lijoj nustojome jėgų, praradome vdkėjų, 
likome išblaškyti po šj kraštą ir didmies-

17 metų

LIETUVIŠKAI!

MO SU LIETUVA

čio rajonus, bet glauskimės prie savųjų 
ir vis arčiau prie B.L. Bendruomenės. 
Padėkime dar likusiems ir toliau tęsti 
taip reikalingą Lietuvos laisvinimo 
darb^ Vyturys

FUNDACION BENDORAlTIS 
ŽINIOS

, 1989. XI.24 Mielas Teveli,
Ačiū už Jusli malonų laiškuti, ačiū 

už gimtadienio sveikinimus. Siunčiu 
mano nuoširdžius sveikinimus.

Parašiau Mikai kėnaitei, kad ji gan 
pas mane atvažiuoti su Savo draugais, 
o Jus, mielas kunige, esate mano bro
lis, galite visuomet pas mane atvykti.

Kitais metais laukiu 11 žmonių iš 
Lietuvos - gydytojų ir studentų iš 
Kauno, 3 mėnesius, birželis — rugsėjis; 
bus miela pakalbėti lietuviškai.

Dabar tunu savanorę iš Vokietijos.
Jau atvažiavo du me d. studentai iš Vo
kietijos, ir kiti 2 iš Prancūzijos.

Ačiū, kad "Musų Lietuva" mane pri
simena ir parašo apie musų darbus 
Amazonijoj.

Tėveli, prašau paskelbti 2 adresus iš 
Lietuvos, kurie nori susirašinėti sų už
sienio lietuviais.
iš Lietuvos nori susieašinėti: RECORDAR É VIVER 

O MELHOR PRESENTE

■m

Petras ir Milda Bumbiauskas 
Ryškėnų, t.ū.

FITAS VHS DO 
CONJUNTO FOLCLO—

Teisių raj. RICO "DAINA"

Eventos realizados na Vila Zelina, 
Aparecida do Norte, Moóca, Litianika 
e mais. Fitas V H S diretamente da 
Lituania.

Vendas e informações pelo
FONE: 419-2462

Alfredas Mikalauskas
TSRS 50-čio 102-404
Kaunas 233042
Lithuania

Nuoširdus sveikinimai Tėveli;perduok

llgametei Sąjungos Narei 
A. A.

VERONIKAI BRATKAUSKIENEI
mirus,

Jos vyrui Jonui Bratkauskui, visai šeimai bei ar 
timiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Sąjungos-Alianęa Vaidyba

mano sveikinimus ir linkėjimus visiems 
saleziečiams.

Be galo nuoširdžiai
Jūsų kunigas Aleksandras

PAIEŠKOJIMAI
Juozas Kardelis ieško JUSTO KAR 

DELIO gimusio 1906 ar 1910 m unkė 
nų kaime, Ignalinos apskr. atvykusio i 
Braziliją 1933-34 metais ir gyvenusio 
rua Curupacė, Mokoj.

Kas turi žinių apie paieškomą ar gimi 
nes, prašomi pranešti ML-vos redakcijai

.X .x. ,.x
Ieškomas ANTONIO TRILlKAUS- 

KAS, Juozo, gyvenęs Sta. Cruz das Pal
meiras gatvėje, V. Prudente Salia gyve
no brolis Juozas. Ieško brolio sūnus Sil 
vestras gyvenantis Kaune.

>XX.XkX-.X.

Aš Stasys Sargūnas, gimęs 1960 m 
Bajorų kaime Utenos apsk. Mano sene
lis Jonas Sargūnas, senelė Leokadija Nar 
Vaisytė Sargūnienė ir senelio pusbrolis 
Gasparas Sargūnas išvyko Brazil non apie 
1926 m.

Norėčiau sužinoti ar iš jų dar ka^ gy 
vena S. Paulo mieste.

Rašyti ar skambinti "ML-vai .

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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MUSU ŽINIOS
HENRIKAS LOŠINSKAS LIGONINĖJ

Gruodžio 6 São Paule, buvusio gar
saus brazilų rašytojo Mario de Andrade 
namuose, kurie buvo paversti į "Litera
tūros Muziejų", b,;vo nekasdienis įsitem
pimas. Mat Henrique L. Alves, įvairių 
knygų autorius ir įvairių kultūrinių ins
titucijų vedėjas ar nors vadovybės na
rys, įeidamas į savo 59-tuosius metus, 
suplanavo trumpę savo gyvenimo ap
žvalgę — "depoimento". Ant stalo sto
vėjo išstatytas įvairiausiom temom jo 
parašytos knygos-knygelės (jei viską bū
tų surinkęs, sakė būtų virš 40/, jis pats 
pristatė savo nueitą gyvenimą — nuo 
nuotraukos tėvų iš Kauno, iki Viia Be- 
loj pradinės mokyklos suoio ir sąsiuvi
nių (ir su lietuviškais diktantais), iki...

Čia jau reikėtų didelės knygos viskam 
atpasakoti. Pasakojo jis, pasakojo kiti 
— pirmasis jo knygų'leidėjas, kiti rašy
tojai, žurnalistai, jo paties šeimos atsto
vai Net ir vienas juodukas, žurnalo 
"Folha da Tarde" redakcijos narys. 
(Lietuviams atstovavo kun. Pr. Gavėnas, 
Iškėlė Henriko plačiai išsišakojusią veik
lą, betkokioj kultūrinėj srity jį pasireiš
kiantį, dalyvaujantį; ir Brazilijoj kelian
tį kultūrą įvairiose srityse nepalygina
mai daugiau negu betkoks kitas intelek
tualas. -- Susidarė trijų valandų garsinis 
filmas, kurio originalas liks "Literatu-
ros Muziejaus" archyve.

Tatai įvyko gruodžio 6, trečiadienį. 
O gruodžio 11, pirmadienį, da. Amalija 
skambina kun. Gavėnui: "Henrikas mirš
ta, agonizuoja"... Kas atsitiko? Sekma
dienis praėjo gražiai, linksmai, su vieno 
anūko gimtadieniu Pirmadienį atsikėlei 
normaliai, nusiprausė, apsirengė — bet 
kad duos smarkus smūgis j širdį ir nu
trenkė ant žemės, pusgyvį. Nuvežė į ligo
ninę Servidor Público. "Plačią širdies zo
ną apėmęs priepuoiis — infarktas", pa
stebėjo gydytojas. 'Ir pavojinga^ gra
ve".- •

Antradieni rytą aplankiau — kartu su 
Jėzumi Švč. Sakramente ir ligonių pate
pimu. Radau gerai nusiteikusį — kalbėjo 
ir net juokavo.

Nusimanantys tačiau, sako, kad, jei
gu ir atlaikys — kaip visi linkim jau 
nebus tas pats. Širdis labai plačiai sužeis
ta.

(PG)
■: Ú ....a

PARDUODAME
I AUT O M O B I LIA M S Į

LIPINĖLIUS 
į VĖLI AV Ė L ES I 
| ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ!
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Gruodžio 9 d. Brazilijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga turėjo posėdį kartu su Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Bra
zilijos komisijos koordinatoriais ir nuta
rė dienotvarkę 1 5 dienos susirinkimo 
kuriame buvo pakviestos Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės vaidyba ir Taryba.

Sis susirinkimas bus pravestas B.L.J 
S. vice-pirmininko Mário Jorge Šinkū
no ir seks sekančią tvarką:

-- atidarymas
— posėdžio tikslas
— Jaunimo veikia
— abejonių paaiškinimas.

AVISO
No dia 09 de dezembro a Brazilijos 

Lietuvių Jaunimo Sąjunga se reuniu 
com os coordenadores gerais do comitê 
do Brasii de preparação ao VII Congres
so Mundial da Juventude Lituana, onde 
foi elaborada a p^uta da reunião do dia 
15 de dezembro, para a qual foram con
vidados a diretoria e o conselho da Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė.

A reunião do dia 1 5 de dezembro se- «B
Tėvai, kurie nemoko savo vaiky - 

lietuviy kalbos, bėga nuo savo 
tautos

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘŠIAS JUOSEELES?
DAUG D A U G D A I N E L I U
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Graži U. Verikaičio ir "Al DG" interpretacija
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatva kario dainos ir šokiai

DU G A I D E L I A I — Dainelės vaikams su ilustruota knygute
KIŠKI P I Š K I — Vaikų dainelės - sutartinė
A. Š A B A N I A U S K A S - dainuoja pramoginę šokių muziką

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA P R.O G A

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

J SUUKIM^
1989 METU GRUODŽIO 31.DIENĄ, 22 VAL.
Bilietus .prašome ušsisakyti iš anksto iki gruodžio 28 cL

- Telefonai: 274-5116, 215-6310, 274-2496
*

L RUA LITUANIA67 — MOOCA

■ ............   !'____ LT'?.-1 t WS" 1 l*y
rá presidida por Mário Jorge Šinkūnas, 
vice-presidente da B.L.J.S. e terá a se-
guinte pauta:

— abertura
— objetivos da reunião
— atividades dos jovens
— esclarecimento de dúvidas

MIRĖ GENERALINIS LIETUVOS 
KONSULAS

Lapkričio 3 diena eidamas 92-us me 
tus mirė Lietuvos generalinis konsulas 
Toronte, Kanadoje, JONAS ŽMUIDZI 
N AS. Jo pareigas perima Henrikas La
pas.

Jonas Zmuidzinas gimė 1898-ų metų 
birželio 10 dieną Keturvalakiuose, Vil
kaviškio apskrityje. Baigė Saulės gimna
ziją Kaune, po to studijavo Mompeller 
universitete Prancūzijoje, vėliau studijas 
gilino Paryžiuje įsigydamas teisės ir po
litinės ekonomijos daktaro laipsnį. Nuo 
1930-ųjų Jonas Žmuidzinas dirbo užsie
nio reikalų ministerijoje, o 32-aisiais bu
vo paskirtas Lietuvos pasiuntinybės 
Londone sekretorium, vicekonsulu. 
Prieš pat antrąjį pasaulinį karą dirbo 
valstybiniame radiofone spaudos apžval
gos redaktoriumi. Karti i besibaigiant pa
sitraukė į Vokietiją ir 1951-ais metais 
apsigyveno Kanadoje. '62-ais metais bu
vo paskirtas konsulu Kanadai, o kiek 
vėliau buvo pa keltas generaliniu konsulu.
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