
pq.da Moôça - 03124 SÃO PAULO, Td.273-0338

íá
;?-íW

■:■•• 'į

NR. 22 (2159) SEMANÁRIO 1990 BIRŽELIS - JUNHO

SILPNAS ŪKIS ~ SILPNAS RUBLIS
A. Lembergas

Viskas prasidėjo raudonoje piniginėje. 
Silpnas rublis, maisto produktų ir butų 
stoka, beviltiškos eilės. Vis aiškiau, kad 
sovietinio milžino kojos — iš molio. 
Maskva turi ką nors iš esmės daryti,kad 
išgelbėtų pasiligojusį ūkį, pirma negu 
bus per vėlu jam padėti. Dėl to Gorba
čiovas ir pradėjo pertvarką, kuri pamažu 
išsiplėtė ir Rytų Europoje.

Be Gorbačiovo be jo pertvarkos de
mokratinis perversmas Rytų Europoje 
būtų buvęs neįmanomas, bent dabar. Ta
čiau Gorbačiovui viskas prasidėjo su eko
nomika. Jis matė, kokie blogi šalies aprū
pinimo reikalai, todėl griebėsi reformų.

Kad sovietinis ūkis nusmukęs, tai galė
jo stebinti tik vakariečius. Sov. Sąjungos 
žmonės visą laiką tai gerai žinojo ir ne
vengdavo apie tai garsiai pakalbėti. Nau
jomis viešumos sąlygomis pasakoma tiek 
karčios tiesos apie sovietinio ūkio trūku
mus, kurios nė labiausiai užkietėję Vaka
rų anti komunistai nepasakydavo.

Šiandien klausiama: kaipgi sovietinė 
ekonomika galėjo taip sužlugti? Atrodo, 
patys Maskvos valdovai, bent šeštame 
ir septintame dešimtmetyje, buvo tvir
tai įsitikinę, jog viskas rieda gera krypti
mi. Pakanka prisiminti Nikitos Chruščio
vo pažadus pralenkti Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Glasgovo universiteto ekonomikos 
profesorius Alee Nove buvo vienas pir-
mųjų užsieniečių, kurie anksti suprato, 
kokia rimta sovietinio ūkio būklė. 1963 
m. jis rašė, kad sovietinio ūkio augimas 
liovėsi nuo 1978 m. Vėliau tą faktą pa
tvirtino daugelis žymių sovietologų. 
Šiuo metu profesorius Nove vėl porą 
mėnesių lankėsi Maskvoje ir teigia, kad 
padėtis po jo paskutinio apsilankymo 
dar blogesnė.

Su rūpesčiu jis stebi rublio žlugimą. 
Žmonės nebenori daugiau dirbti ir dau
giau uždirbti, nes jie vis tiek nežino, ką 
su savo rubliu galėtų daryti. Atsiranda 
įmonių, kurios atsisako rublių ir pereina 
prie mainų prekybos.

Profesorius Nove yra gimęs Rusijoje 
ir per visą savo gyvenimą tyrė didėjantį 
Sov. Sąjungos ekonomikos skurdą. Jis 
pats nesiskelbia esąs socialistas, bet mie
lai gina socializmą idėjas, parašė knygą 
apie geresnio socializmo galimybes. Jam 
visai ne prie Širdies dabartinės Britani
jos vadovės ponios Thatcher politika. To-mas.
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dėl jo sovietinio ūkio kritika juo labiau 
verta dėmesio.

Dabar matomas pablogėjimas iš dalies 
kilo dėl to, kad Msskvos vadovųspastan- 
gos pagerinti ūkio reikalus juos dar labiau 
pablogino, teigia profesorius Nove. Re
formos tiktai pagilino krizę. Vaistai nuo 
ligos pablogino ligonio būklę, teigia pro
fesorius. Vienas geras dalykas — demokra
tizavimas, viešumas gali kenkti kitam ge
ram dalykui — pertvarkai, reformai.

Dėl ūkio reformų nukentės daugybė ' 
žmonių. Kilo kainos. Dings privilegijos. 
Gal nebus darbo, reikės jį keisti, krausty
tis kitur, taps bedarbių. Reformos kelia 
grėsmę ypatingiems interesams. Seniau 
viską nulemdavo tie, kurie buvo aukštai 
ar Kremliaus viduje. Dabar prie Gorba
čiovo reformuojamieji gali protestuoti 

s-suvažiavę
:ã fy boję stabdyt i ref o r- 
azvydo biblioteka

ir per savo a 
ar Aukščiaus

Profesorius Nove teigia, kad Gorbačio
vui gali būti sunkiau susikalbėti su savo 
parlamentu negu ponia Thatcher. Todėl 
jam bus nepaprastai sunku pravesti savo 
reformas. Viena šiandieninių sunkenybių 
priežastis ta, kad senoji tvarka griauna
ma, o naujosios dar nėra. Nuo senos ko
mandavimo ekonomikos , kuri aiškiai ne
buvo gera, bet ją visi žinojo, mėginama 
pereiti prie naujos, kurips niekas nežino. 
Sovietiniai vadovai pažadėjo, kad jų ūkio 
reformos greit duos gerų vaisių, ir padarė 
didelę klaidą. Tokie pažadai veda tiktai 
į nusivylimą.

Kita klaida, kurią dabar visi pripažįsta, 
buvo leista augti milžiniškam biudžeto 
deficitui, leisti tiesioginiais ir netiesiogi
niais būdais spausdinti per daug pinigų. 
Taip kilo atvira ir paslėpta infliacija, •, 
ir abi jos formos blogėja. Dar yra ir ypa
tinga sovietinė infliacijos rūšis. Nors Ju
goslavijoje infliacija didesnė, bet ten par-
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luote., kurią kartojo per radiją ir televizi
ją. Bet tai ne atsakymas, o apgaulė, nes 
dengia mėginimą išvengti tikrosios pro
blemos. Toji problema — tai didelės vals
tybės konfliktas su maža valstybe, kurią 
jos galingas kaimynas jėga pavergė. Gor
bačiovas priešingai kalba apie Sov. Sąjun-

yra ir lemiamas Vakarų demokratijos eg
zaminas. Matysime, ar Vakarų politikos 
dorovė tvirta ir nepasidavė 'Realinei poli
tikai'. Per daug dažnai girdime kalbas: 
jei kovosime iki galo, labai pakenksime 
likusiam pasauliui".

Landsbergis tęsė: "Mes nenorime au
kotis už likusį pasaulį. Kodėl mes? Kou 
del nemėgina kokia kita laisva valstybė 
pagyventi penkiasdešimt metų Sov. Są
jungoje? Mes,lietuviai, aštuonerius me
tus vedėme beviltišką partizanų karą. 
Todėl, kai man sakoma, kad Vakarai 
mūsų nerems, nenorėdami destabilizuoti
Sov. Sąjungos, o su ja ir pasaulio, as atsa
kau: mes niekada per daug nesinaudo- 
jom šia parama".

O ką pasakytumėt tam, kuris mano, 
kad lietuvių separativizmą gali išnaudo
ti konservatoriai, prieš Gorbačiovą? - 
klausė italas. Landsbergis taip atsakė: 
"Sov. Sąjunga turi daugybę begalinių ir

duotuvése galima gauti preįšų, tegu ir 
kylančiomis kainomis. Sov. Sąjungoje in
fliacija iš dalies slepiama, bet už tai par
duotuvėse nėra prekių.

Ir taip nyksta pasitikėjimas rubliu. 
Žmonės už savo pinigus negali nusipirk
ti, ko norėtų. Ir įmonės, turinčios milijo
nus rublių savo banko sąskaitose, nežino, 90s respublikų santykius su centro vy- 
kaip juos panaudoti. Net neekonomistamsriausybe, žadėdamas permainas, tarsi Lie- sudėtingų problemų. Negi tiktai Pabalti- 
aišku, kad ne tokiu būdu galima sukurti tuva būtų kaip kitos sovietinės respubli- 
veikiantį rinkos ūkį. Žmonės nesuintere- kos ir ne laisva valstybė, neteisėtai pre
suoti uždirbti rublį.

Dabar laukiame atsakymo verenitų valstybių santykiais.

jys būtinai turi susilpninti Gorbačiovą?
O kodėl ne Rytų šalių valstybinio socia- 

jungta ir kuriai ne pagerinti santykiais su |i2mo krizė? Kodėl gi nesakoma berly- 
Maskva rūpi, bet juos pakeisti laisvais su- mečiams, kad ir jie būtų atsargesni griau

dami sieną, ar Havelui, kad jis dar kiek
Italų laikraštis La Respublica 1990 m. 

sausio 13 d. paskelbė savo koresponden
to Ežio Mauro pasikalbėjimą su Sąjūdžio 
vadovu Vytautu Landsbergiu. Pateikia
me kiek sutrumpintą pasikalbėjimo atpa
sakojimą.

Apie Gorbačiovo žadamą naują respu
blikų išstojimo tvarkos įstatymą Lands
bergis sakė, kad jį pripažidami drauge, 
pripažintume, kad Lietuva — sovietinė 
respublika. Nesame teisėta Sov. Sąjungos 
dalis, nes Stalinas mus užgrobė. Todėl

palauktų."
Reporterio spaudžiamas Ląndsbergis 

sutiko, kad Gorbačiovui gręsią pavojus 
netekti valdžios ir tada, anot js>, galėtų 
kilti daug kruvinų tautinių revoliucijų. 
Vienintelis būdas padėti Gorbačiovui -

Pokalbis vyko Sąjūdžio būstinėje Vil
niuje dieną po demonstracijos, kurioje 
dalyvavo trys šimtai tūkstančių žmonių, 
reikalavusių nepriklausomybės Lietuvai. 
Italas korespondentas klausė: "Profeso
riau, vakar Lietuva aikštėje reikalavo ne
priklausomybės, giedojo tautos himną, 
kryžiumi palaimino savo vėliavas tarsi 
eitų j karą. Ir dabar".

Profesorius Landsbergis atsakė: "Da
bar laukiame atsakymo, kuris negalės il
giau truKti. Vakarykštė manifestacija gi
mė dėl to, kadinebuvo atgarsių iš Mas- < 
kvos. Mes surinkome milijonus parašų už 
nepriklausomybę. Mūsų deputatai jau įtei
kė Gorbačiovui memorandumą, paprašė
me sovietinę vyriausybę pradėti derybas 
su Lietuva, bet niekas musų neišgirdo. 
Todėl nusprendėme pasakyti savo norą v 
tokią dieną ir tokioje vietoje, kad Gorba
čiovas negalėtų mūsų neišgirsti".

Bet ar Gorbačiovas jums jau neatsakė 
Vilniuje pareiškimu, kad lietuvių separa
tizmas neįmanomas? įsiterpė italas. 
Landsbergis jam sakė, kad Gorbačiovas 
iš Maskvos atvyko su jau parengta formu-X 
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tai parodyti, kaip galima įvykdyti nekru
viną revoliuciją.

Savo pasikalbėjimą Vytautas Lands
bergis taip baigė: "Man 57-ri metai, ma-* 
no tėvui 97-ri. Jis dalyvavo nepriklauso
mybės kovose. Aną vakarą aikštėje, per 
manifestaciją, jis verkė. Aš, sakė jis man, 
nepamatysiu laisvos Lietuvos,jūs matysi
te. Bet to, ką šiandien pamačiau, niekad 
da nebūčiau galėjęs įsivaizduoti".

LIETUVIAI REKRŪTAI
Spaudos agentūrų žiniomis, nuo šių 

metų kovo vienuoliktos dienos kai Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė 
valstybinės nepriklausomybės atkūrimą, 
apie 760 lietuvių jaunuolių dezertyravo F 
iš raudonosios armijos. Tarp jų 85-ki bu
vo sovietų areštuoti, o qpie du šimtai 
vėliau laisvanoriškai sugrįžo į savo dali
nius. Apie dvidešimt jaunuolių prieš mė
nesį buvo suimti vienoje Vilniaus psichia-
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prašome Gorbačiovą mus išvaduoti ir iš 
šio staliniško palikimo. Siūlome Maskvai 
progą panaikinti šį tarptautinį nusikalti
mą. Kremlius galėtų Lietuvai pritaikyti 
Vakarų siūlomą apsisprendimą, pradėti 
derybas su Vilnium dėl nepriklausomy
bės, galėtų pritarti idėjai sukviesti tarp- 
tuatinį pasitarimą, kuriame lygiomis tei
sėmis dalyvautų Sov. Sąjunga ir Lietuva. 
Pagaliau galėtų sutikti su lietuvių tautos 
referendumu. Tačiau Landsbergis pabrė- j 
žė, kad nėra tokių teisių, kurias Maskva 
turėtų ar galėtų mums suteikti. Nesame 
kolonija, šiandien subrendusi būti laisva. 
Reikalaujame atkurti seną Europos vals
tybę, susidariusią viduramžiais ir turin
čią savo istoriją. Anksčiau ar vėliau Sov. 
Sąjunga turės tai suprasti, kaip ir Vaka
rai, sake Vytautas Landsbergis italų lai
kraščio atstovui.

Žurnalistas klausė, ar Vakarai ne per
daug salti Lietuvai? Landsbergis jam sakesnėje ligoninėje, kur buvo laikinai pri

derėčiau, kad Vakarai suprastų, jog mū- siglaudę, Į ligoninę r/ubiai įsiveržę rau- 
sų kova už nepriklausomybę yra tokia, donarmiečiai juos sučiupo ir vėliau išve- 
kokią Europa vedė praeityje. Taip pat tai karinei tarnybai į Magadano sritį.
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LIETUVA ŠAUKIASI PASAULIO 
PAGALBOS

Lietuvos Aukščiausioji Tarybc prašo 
pasaulio tautas daryti spaudimą į TSRS, 
Kad nuimtu ekonominę blokadą, kuri 
k ena rim tą pa vojią L i e tu vos a is lybės ir 
'Ptuviu tautos ecįzistenciiai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos Respublikai atstačius valsty
bingumą, TSR Sąjunga, siekdama politi
nių tikslų, nuo 1990 m. balandžio 16 d. 
vykdo ekoniminę blokadą, kuri pasireiš
kia izoliavimu nuo pasaulio, tiekimų ir 
prekybinių rys’ių uždraudimu, energeti
kos sistemos griovimu, geležinkelio, uos
to ir bankų veiklos blokavimu, lėšų nu
savinimu, susisiekimo per valstybiną sie
ną ir tarptautinių komunikacijų šiurkš
čiu apribojimu. Šios priemonės, kurių 
įgyvendinimui pasiteikiamos ginkluoto
sios pajėgos, akivaizdžiai pakerta piliečių 
teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo 
socialines garantijas, griauna Lietuvos 
Respublikos ekonomiką, sukelia masini 
tedarbą.

Kyla realus pavojus Lietuvos Respub
likos žmonių egzistencijai. Lietuvai grę- 
sia epidemijos, epizootijos, ir ekologinė 
katastrofa. Netrukus Lietuva taps visuo
tinės nelaimės ištiktu kraštu.

TSR Sąjungos vykdoma ekonominė 
blokada laikytina ekonomine agresija 
sukeliančia teisines pasekmes, kaip ir 
bet kuri agresijos forma. TSR Sąjungos 
veiksmai prieštarauja SNO Generalinės 
Asamblėjos 1974 m. gruodžio 12 d. pri
imtos Valstybių ekonominių teisių ir pa
reigų Chartijos 32 straipsniu, skelbiančiu 
kad "nė viena valstybė negali taikyti ar
ba skatinti taikymą'kitos valstybės at
žvilgiu ekonominių, politinių, ar kokių 
nors kitų^prievartinio pobūdžio priemo
nių, turint tikslą pajungti sau jos suvere
nių teisių įgyvendinimą", bei kitiems 
tarptautinės teisės aktams.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, pranešdama pasaulio tautoms 
apie TSR Sąjungos vykdomą ekonominę 
agresiją, prašo visomis galimomis priemo
nėmis daryti tarptautinį poveikį SNO 
narei — TSR Sąjungai, siekiant, kad ji nu
trauktų antihumaniškos, prieštaraujan
čius tarptautinės teisės normoms veiks
mus prieš Lietuvos Respublikas gyvento- 
Jus> Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas 
1990 m. gegužės 23 d. Vilnius

EKOMOMIPADĖTIES APŽVALGA
Šis Lietuvos Vyriausybės komunikatas 

d ekonominės padėties Respublikoje, 
datuotas gegužės 24 d.

Praėjusią parą Lietuvos ūkis funkcio
navo naudodamas paskutinius kuro ir 
energetinių išteklių likučius. Elektros 
energijos dar negamina Ignalinos atominė 
elektrinė, o Lietuvos VRE kuro užteks 
dirbti parą. Šiandien vykusiame Lietuvos 
Vyriausybės posėdyje išklausyta Vyriau
sybinės komisijos ekonominei padėčiai 
reguliuoti informacija apie susidariusą pa
dėtį ir nuspręsta, jei situacija artimiausio
mis dienomis nepasikeis, stabdyti pramo
nės įmones, išskyrus maisto pramonę. 
Siekiant kuo ilgiau užtikrinti šiluminės 
energijos tiekimą maisto pramonei bei 
kitoms būtiniausioms žmonių reikmėms 
patenkinti, daugelis Respublikos katilinių, 
kūrenamų mazutu, nebetieks šiluminės 
energijos kitoms pramonės jmonėms. Du
jomis kūrenamos katilinės šią energiją 
tieks kaip iki šiol, Visomis energijos rūši
mis bus aprūpinamos tik tos įmonės, ku
rios patieks energetikams kuri saviems 
reikalams. -

Stokojant kuro katilinėms, tenka lai
kinai nutraukti karšto vandens tiekimą 
gyventojams. Savivaldybėms kartu su ši
luminiais tinklais pavesta užtikrinti rei-
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kiamą ligonių, ikimokyklinių įstaigų, vie
DANIJOS RAUDONASIS KRYŽIUS 

TIRIA PADĖTI LIETUVOJE

|UŽ LIETUVIŠKA KNYGĄ IR SPAUDĄ 
^LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
^KENTĖJO, DABAR LIETUVIŠIKA KNY- 
fcASTOVI IR DULKA KIOSKlfLENTYNO

Lietuviai spiriasi prieš rusų ekonominį boikotą SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS

šojo maitinimo įmonių aprūpinimą karš
tu vandeniu.

Lietuvos ūkis blokados sąlygomis 
funkcionuoja jau daugiau kaip mėnesį. 
Vyriausybė ir toliau užtikrina žmonių 
būtiniausių reikmenų tenkinimą. Imtasi 
priemonių sušvelninti priverstinio ne
darbo socialines pasekmes: Vyriausybės 
nutarimu įmonėms ir organizacijoms 
leista priverstinai neužimtiems darbuo
tojams iki trijų'mėnesių mokėti ne ma
žiau kaip du trečdalius tarifinio atlygini
mo (algos), o pasibaigus šiam terminui - 
tokiam pat laikui suteikti neapmokamas 
atostogas.

Ir toliau aktyviai ieškoma būdų, kaip 
aprūpinti ūkį reikiamais ištekliais, o 
žmones — darbu.

LIC

NAFTOS GRĘŽINIAI LIETUVOJE
Užsienio spaudos agentūrų žiniomis, 

Lietuvoje, netoli Kretingos pradėjo veik
ti gręžinys, iš kurio per dieną gaunama 
apie 15 tonų naftos. Artimiausiu laiku 
bus atidaryti dar 26 panašus gręžiniai ir 
bendra naftos gamyba turėtų pasiekti 
460 tonų per dieną. Be to, Lietuvos naf
tos pramonės Ministras Ašmontas prane
šė, kad šiuo metu vyksta derybos su 
Saudi Arabija ir su Danija dėl naftos im
portavimo i Lietuva.

Danijos Raudonasis Kryžius gegužės 
É6 d. į Lietuvą pasiuntė savo delegaciją, 
H kuri Vilniuje sieks betarpiškai patirti 
H Lietuvoje susidariusią sanitarinę padėtį 
S po Maskvos paskelbtų ekonominių su- 
1 varžymų. Lietuvos Raudonasis Kryžius 
i prieš kelias dienas kreipėsi į Danijos Rau- 
Isdonąjj Kryžių ir prašė pasiųsti įvairių 
Švaistų — penicilino, insulino, vienkarti- 
jfnio naudojimo švirkštų ir kitko. Mes esa- 
Įme pasiryžę pasiųsti į Lietuvą vaistų ir 
| sanitarinių reikmenų, jei paaiškės, kad 
j| vaistai yra skubiai reikalingi ir kad jų 
g trūkumas yra susijęs su Sovietų Sąjun- 
Bga prieš Lietuvą paskelbta ekonomine 
g blokada. Danų delegaciją į Lietuvą ma- • 
H no palydėti pats Danijos Raudonojo 
į Kryžiaus pirmininkas Pedersen.

MES ESAME KOVOJANTI TAUT
Vienas iš mtisiLginklų-spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
IZlZiZlZIZĮZJZlZiZlZlžJŽl.
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Juozas Šlajus
MILIJONAS DOLERIU LIETUVAI

JAV lietuvių fondo suvažiavimas

Metinis Lietuvių fondo narių suvažia
vimas įvyko kovo 31 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Dalyvavo 108 nariai, turintys 
7.912 balsų. Fondo tarybos pirm. St. 
Baras pradėjęs suvažiavimą, pasveikinęs 
suvažiavimomarius ir svečius, pasiūlė 
papildyti darbotvarkę — pasvarstyti Lie
tuvos reikalus. Pasiūlymą suvažiavimas 
priėmė.

Invokaciją sukalbėjo prel. J. Prunskis.
Buvo pagerbti pastaraisiais metais amži
nybėn iškeliavę L F nariai, kurių buvo 91. 
V. Grebliūnas jų prisiminimui uždegė 
žvakę prie ant stalo padėtos mirusiųjų 
knygos. R. Steponavičiūtė perskaitė mi
rusiųjų pavardes. Visi sugiedojo “Marija, 
Marija“.

Suvažiavimui pirmininkavo A. Juod
valkis, O. Bars’ketytė ir K. Ambrozaitis. 
Sekretoriavo G. Kamantienė. Sveikino 
Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza, PLB 
valdybos vardu M. Lenkauskienė, Alto 
vardu inform, vedėjas prel. J. Prunskis, 
JAV LB-nės vardu — B. Jasaitienė'. Iš
reiškė padėką už reikšmingą paramą li
tuanistiniam švietimui, kultūros bei kitos 
lietuviškos veiklos rėmimą. Raštu sveiki
no Alto pirm. Gr. Lazauskas ir Kanados 
Lietuvių fondas. Buvo sudarytos darbo 
komisijos. Pr. Masilionienė perskaitė ir 
suvažiavimas priėmė pereitų metų susi
rinkimo protokolą.

L F tarybos pirm. St. Baras pranešė, 
kad 1989 m. buvo labai geri — sutelkta 
$324.612 neliečiamojo kapitalo; įstojo 
177 nauji nariai, dauguma jaunesnio am
žiaus. Šalia nenorinčių skelbti savo pavar-
dės, $50.000 paaukojo prel. J. Pruns- 
kis, 1989 m. užbaigėme su $4.551.316 
pagrindiniu kapitalu. Vyriausias Lietu
vių fondo organas, taryba, tvarko fon
do darbus bei visą jo veiklą. 1989 m. ta
ryboje dirbo: St. Baras — pirm., K. Am
brozaitis, G. Balukas, O. Barškėtytė, K. 
Dočkus, M. Druhga, A. Juodvalkis, R. 
Juškienė, V. Kamantas (sekretorius), F. 
Kaunas, P. Kilius, D. Kojelytė, A. Ostis, 
J. Račkauskas, A. Razma, M. Remienė, 
J. Valaitis ir J. Vaznėlis. Baigdamas pa-
dėkojo fondo darbuotojams, ypač — vai- vičienė. Pelno skisstymo komisijom ly- 
dybos pirmininkei M. Remienei ir rašti- gjomis balsavimo teisėmis tris narius ski-

.MŪSŲ LI ETUVA

LF narių suvažiavime tarybos sekretorius Vy
tautas Kamantas, suvažiavimui sekretoriavusi 
Gražina Kamantienė ir naujas valdybos pirm. , 
Algirdas Ostis.

nės administracijos vedėjai A. Stepona
vičienei. Supažindino su naujuoju LF val
dybos pirmininku Algirdu Oseiu, nuo 
naujų metų pradėjusiu eiti L F valdybos 
pirmininko pareigas.

L F valdybos veiklos pranešimą pada
rė trejus metus buvusi Fondo valdybos 
pirm. M. Remienė. Ji apžvelgė valdybos 
atliktus darbus. Sėkmingai buvo suruoš
ti sukaktuviniai Lietuvių fondo metai, 
suieškoti fondo įgaliotiniai, didintas LF 
kapitalas. Baigus pranešimą, už jos atlik
tus darbus suvažiavimas nuoširdžiai pa
dėkojo. R. Juškienė, Finansų komisijos 
pirmininkė, pranešė, jog 1989 metai eko
nominiu atžvilgiu buvo gana ramūs. Birža 
laikėsi stipriai. Pagal nuošimčius Lietu
vių fondo investuotas kapitalas paskirs
tytas taip: indėliai bankuose 44°/o, na
mų paskolų lakštai 21°/o, korporacijų 
lakštai 12°/o, valdžios 13°/o ir korpora
cijų akcijos 10°/o. L F kapitalas investuo
tas saugiai ir pelningai. Visa L. fondo va
dovybė, dirbanti be atlyginimo, suauko
tą fondo kapitalą tvarko, griežtai laiky
damiesi L F įstatų.

Pelno skirstymo komisijos pirm. P. 
Kilius pranešė, kad gauti 122 prašymai 
maždaug 1 mlj. dolerių sumai. O LF 
taryba leido paskirstyti $245.130. Pa
tenkinta tik apie 25°/o. Pelno skirstymo 
komisiją sudaro: P. Kilius - pirmininkas, 
dr. G. Balukas, D. Kojelytė, dr. P. Kisie
lius — sekretorius, A. Tamulis, dr. R. Vi
tas. Antrininkai — M. Drunga ir A. Liule-
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ria Lietuvių fondas ir tris JAV Lietu 
vių Bendruomenės krašto valdyba

Palikimų komisijos pirm. A. Ostis ap
žvelgė palikimų reikalą. Pereitas metais 
palikimais gauta $55.162. Revizijos ko
misijos praaešimą padarė J. Žygas.

Informacijos komisijos pirm. A. Juod
valkis tvarko L F informaciją spaudoje 
ir per radiją. Padėkojo kitiems spaudos 
darbuotojams už teikiamą informaciją 
spaudoje, populiarinant L F darbą. Jis 
yra L F tarybos ir valdybos narys.

Suvažiavime balsų dauguma buvo iš
rinkti arba perrinkti šie tarybos nariai: 
M. Remienė, R. Juškienė, V. Kirvelaitis, 
R. Stepnavičiūtė, P. Kilius ir K. Ambro
zaitis. Revizijos komisijon - L. Žliobie- 
né, V. Juška ir P. Stočius, kandidate - 
Siliūnienė. St. Baras painformavo, kad 
jau yra paruošti du tomai Lietuvos isto
rijos spausdinimui. Ruošiami ir kiti trys. 
Apie Ohio LF veiklą kalbėjo M. Lenkaus
kienė. Apie įvykius Lietuvoje kalbėjo sve
čias iš tėvynės Noreika, M. Remienė ir 
kt.

Po diskusijų apie finansinę paramą 
Lietuvai suvažiavimas pasisakė už vieno 
milijono dolerių paskyrimą iš pagrindi
nio fondo kapitalo. Šios paramos įgyven
dinimui L F taryba turi paruošti! įstatų 
pakeitimo projektą. Suvažiavimas taipo
gi siūlė, esant reikalui, iš metinio pelno 
iki 50°/o paremti iš Lietuvos atvykstan
čius lietuvius moksliniam pasitobulin- 
mui.

V. Kamantas perskaitė suvažiavimo 
nutarimus. Nutarta pasveikinti Lietuvos 
prezidentą Vytautą Landsbergį. Pasiųs
ta telegrama prezidentui Bushui, kad pri
pažintų Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
vyriausybę.

Dr. K. Ambrozaitis, uždarydamas suva
žiavimą, skatino aktyviai kovoti dėl Lie
tuvos teisių bei nepriklausomybės.

PAGALBA LIETUVAI
Salzburge, Austrijoje, gyvenantis po

litinis veikėjas Karlas von Habsburgas 
ėmėsi iniciatyvos teikti pagalbą nuo blo
kados kenčiančiai Lietuvai.

Austrijos “Pan-Europa“ filialas renka 
jvairių'firmų padovanotus gaminius, ku
rių jau vežama apie 10 tonų. Tai maistas 
kūdikiams, vystyklai, pudra naujagi
miams ir 1.1. Krovinį veš 2-4 sunkvežimiai. 
Tikimasi, kad juos Lazdijuose sutiks Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai.

MARAJÓ |
AUTO PEÇAS LTDA.

■ * ■ %-- 8

Peças e Latarias paratOc^s
as marcas de veículos S-

Rua Marina, 330 - B. Carafantr»
Sto. André 09070-Td.4$4^IOO I

if/ ■ s
B
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Naujas leidinys!
Jonas Kavaliūnas Oi

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS
Genrikas Songinas. VILNIAUS KRAŠ

TO LEGENDOS. Leidėjas - Linas Rasla- 
vičius, Chieaga, 1988. Aplankas ir vinjetės 
Ramintos Lapšienės. Spaudine "Draugo" 
spaustuvė. Kietais viršeliais 128 pusla
piai. Kaina — 8 doleriai. Gauname "Drau
ge".

Vilnius lietuvio sielai brangus. Jis ir 
Lietuvos sostinė nuo senų laikų, ir tauti
nio bei valstybinio, kultūrinio ir religi
nio gyvenimo centras. Juk čia jau Gedi
mino metu sostinė, čia ir Lietuvos nepri- j 
klausomybės atstatymas 1918 metais pa- I 
skelbtas, čia koncentruojasi ir šio meto 
naujasis tautos atgimimas. Iš čia sklido 
po kraštą krikščionybė, čia ir pirmoji ka- I 
tedra pastatyta. Iš čia plėtėsi ir švietimas,; 
jtteigus universitetą, kurio 400 metų su-
kaktį neseniai šventėme. Aukštutinė Vilniaus pilis

5
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pasakiškus lobius Gedimino kalno pože
miuose, apie baltąją raganą, žmones gy
dančią, apie vargšą berniuką, vagių kara
lium tapusį, padėjusį vagims į normalų 
gyvenimą grįžti, požeminius lobius sura
dus), vėliau nuo vagių pasitraukusį ir di
delius turtus vienuolynui palikusį. Pasa
koja taip pat apie žmonių buitį, apie Vil
niaus atlaidus, Kūčias, Kalėdas, Velykas. 
Per Kūčias ir Gavėnią gręžtas pasninkas, 
ir nevalia jį laužyti. Todėl Eišiškių-Rud- 
nikų apylinkių žmonės ilgai šnekėjo apie 
du ūkininkus, Butrimą ir Jurgaitį, kurie 
Kūčių dieną išėjo į Rudnikų girią medžio
ti. Butrimas įsidėjo tik duonos su svogū
nu ir druska, o Jurgaitis kirto sau dešrą, 
užsigerdamas degtine. Girioje kilo snie
go pūga, ir abudu paklydo. Bet Butrimas 
laimingai atrado kelią į namus ir kitą 
dieną važiavo j Kūdikėlio mišias, o Jur
gaitį kaimynai surado pusiau sušalusi. 
Skubiai nugabeno į Vilnių, į ligoninę, 
bet vis tiek jis neteko kairės kojos iki ke
lio. Sklido gandai, kad Butrimą išgelbė
jo Kūdikėlis, žvaigžde rodęs kelią.

Per amžius Vilnius daug pergyveno: 
gaisrus, karys, okupacijas. Tai liudija is
torija. Bet istorija ne viską mums atiden
gia. Juk tik prieš kelerius metus sužino
jome iš mūsų archeologų. Vilniaus kate
dros požemius tyrinėjusių, kad dabarti
nės katedros vietoje buvo ne tik Jogailos 
pastatytoji ir vėliau Vytauto atstatytoji, 
bet ir Mindaugo statytoji katedra. O kur 
nutrūksta istorinės žinios, ten įsiterpia ■' 
žmonių pasakojimai ir legendos.

Tokių pasakojimų ir legendų daug 
girdėjo Genrikas Songinas, netoli Vil
niaus augęs. Susidomėjęs ir po archyvus 
rausėsi. Sužinojo daug įdomių, nuosta
bių dalykų. Kad ir kiti juos žinotų, sura
šė juos į Vilniaus krašto legendas, o jo 
vaikaitis Linas Raslavičius jas mums iš
leido.

Pasakojimus pradeda nuostabiu įvy
kiu 1740 metais per Prisikėlimą Vilniaus 
katedroje. O buvo taip. Mūrininkas Dau 
gėla papasakoja savo keturiolikmečiu i 
sūnui Petrui legendą, kad pats Kristus 
pasirodęs tam, kas devynerius metus iš 
eilės dalyvauja Prisikėlimo iškilmėse 
katedroje. Petras sudidomi ir kasmet ei
na per Velykas į Prisikėlimo iškilmes 
katedroj. Jau ir devinti metai. Jau jis ir 
prie tilto per Nerį, bet, tiesiog netikėti

COMERCIAL
1/ . BEBIDAS FfhlAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
| WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES

.O o

àé CERVEJAS - REFRIGERANTES 
o

SUCOS • AGUAS MINERAIS

L ACEITAM-SE ENCOMENDAS A'FESTAS EM GERAL
/Casamentos; batizados, aniversários, CONFRATERNIZAÇÕES, etc.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 • Vila Zelina • S. Paulo

na, vietoj tilto kyšo tik stulpai virš van
dens, o Neris šniokščia putoja. Pavasa- . 
rio potvynis tiltą nunešė. Ieško valtinin
ko, kad perkeltų, bet veltui, nes kas drįs
tų tokiu metu per upę irtis. Pamato tik 
nepažįstamą žmogų ant kranto, pasirė
musi ilga lazda. Tas sutinka perkelti, 
bet parodo netoliese namuką, kurį ky
ląs potvynio vanduo graso nugriauti. 
Ten gyvenanti našlė su dviem mažais 
vaikais. Reikia pirma namelį išgelbėti — 
prakasti griovį ir nuleisti vandenį į upę. 
Petras išgelbsti namelį, ir nepažįstama
sis, užšokęs su Petru ant ledo lyties ir 
lazda tarp kitų lyčių besiramsčiuodamas, 
perkelia Petrą per Nerį. Petras paspėja 
j Prisikėlimą, o kai procesijos metu ati
dengiama Kristaus statula, Petras apstul
bęs atpažįsta statuloje tą patį nepažįsta
mąjį su lazda, kuris jį šįryt perkėlė per 
Nerį. "Ramybė apėmė Petrą... Jis taip 
pat suprato, jog tas pusvalandis, kurį 
jis praleido kasdamas griovį, kad apsau
gotų neturtingos našlės su dviem ma
žais vaikais namuką, jį priartino labiau 
prie Viešpaties, negu devyneri metai Pri
sikėlimo iškilmėse Vilniaus katedroje". 
tp.15).

Toliau pasakoja apie kitus nuostabius 
atsitikimus Vilniuje ir jo apylinkėse, apie

ETC.

LTDA.

Daug nuostabių įvykių, bet jų veikė
jai eiliniai, daugiausia kaimo žmonės. 
Jie paprasti, bet tiesūs Dievui, žmogui ir 
tėvynei. Kai vargas ištinka, kaimynai šo
ka pagalbon, o kai tėvynė engiama, į 
1831 ir 1863 metų sukilimus eina vals
tiečiai ir studentija, bet neatsilieka nė 
Vilniaus vienuoliai, savo būdu eidami j 
pagalbą. Kai 1831 metais studentų suki
lėlių būrio vadui Adomui Jasui tenka 
bėgti nuo persekiojančių žandarų, vie
nuolis Romualdas atidaro jam vartelius 
į Bernardinų vienuolyną ir paslepia gi
liuose požemiuose taip, kad žandarai ir 
penkias valandas ieškoję jo neranda. Pa
rūpinęs jam kitus drabužius, maisto ir 
pinigų, per urvus išveda tėvas Romual
das Adomą į laisvę. Po septynerių metų 
Adomas atvyksta j Bernardinų vienuoly
ną, norėdamas atsidėkoti ir atsilyginti 
tėvui Romualdui už išgelbėjimą, bet di
džiai nustebęs sužino, kad tėvas Romual
das buvo jau ketverius metus prieš 1831 
metų sukilimą miręs — kazokų vardu su
kapotas, rusams įtarus jį sukilimo organi
zavimu... Kitas vienuolis, domininkonas 
tėvas Anupras, jau senatvės sulaukęs, 
stengiasi parūpinti sukilėliams ginklų, 
nes "ten kovoja ir žūsta mūsų broliai" 
(p.45).

Knygą lengva skaityti, kalba taisyklin
ga. (Gal ir lituanistė E. Songinienė bus 
čia savo ranką pridėjusi). Labai gera kalė
dinė ar gimtadienio dovanėlė mūsų mo
kykliniam jaunimui. Labai pravers ir 
mokytojams pamokoms protarpiais paį
vairinti, taip pat tėvams ir seneliams 
ilgais žiemos vakarais ar vaikaičiams pa
pasakoti ar paskaityti, ypač Tuo metu, 
kai Vilnius savoje ir viso pasaulio spau
doje dažnai minimas.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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São Paulo, 22 de M ai o d e 1990 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Antonio José Dall'anese 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul 
SÃO CAETANO DO SUL - SP.

Prezado Senhor:

Por meio desta, a Comunidade Litua- 
no-brasileira vem respeitosamente à pre
sença de Vossa Excelência noticiar rece
bimento de seu Ofício n° 346/50-DL, 
cujo ao mesmo, em anexo, seguiu cópia 
do requerimento legislativo de autoria 
do Nobre Vereador Dr. Adau to Campa
nella, conforme o qual foi proposta mo
ção de apoio à causa dos povos bálticos, 
sendo a mesma aprovada em R. Plená
rio de trabalhos em sessão realizada no 
dia 08 do corrente mês.

Para tanto a Coletividade lito-brasilei- 
ra manifesta a Vossa Excelência e ao 
Corpo de Legisladores o seu sincero agra
decimento, reconhecendo e aplaudindo 
o performance sempre notável com que 
esta Casa de Leis tem se conduzido, bus
cando em meio às dificuldades oferecer 
o melhor de si para esta não menos bri
lhante municipalidade sulsancaetanense.

Sendo o que tínhamos para o momen
to, reiteramos-lhe p rei to de distinta con
sideração, t

Atenciosamente
Comunidade L ituano-Brasileira

São Paulo, 22 de Maio de 1990 
Ao
Excelentíssimo Senhor Vereador 
Dr. Adau to Cl et o Campanella 
Câmara Municipal de São Caetano do Sul 
Nesta

Prezado Vereador:

Pela presente, a Comunidade Li tua no- 
brasileira sensibilizada pela moção de 
apoio recebida em face da luta desenvol
vida pelo nosso povo-irmão da Lituânia, 
vem agradecer à Vossa Excelência sua ati
tude de brilhante combatividade, não 
somente de digno Pr lamentar, mas tam
bém pela vossa defesa, sempre atuante 
a destacada, na manutenção das institui
ções democráticas, dos princípios cris-

PIZZ A - QU E IJ OS - F RI OS 
MUSICA AO VIVO

Bom Retiro — Tel, 223-2333

tãos, da ordem, dos princípios do Direito 
^*•********30^^

CHOPP
RESE RVAS PARA F ESTAS 

Rua SOLQN 1062

Queira receber de toda Coletividade, 
sincera homenagem e apreço à atenção 
de vossa parte que muito nos honrou.

1

Atenciosamente

Comunidade L ituano-Brasileira

TFP SERVIÇO DE IMPRENSA

Brasileiros aderem em massa à campanha 
pró Lituânia

SÃO PAULO — Em apenas uma se
mana de campanha de rua, a TFP já co
letou 315.452 assinaturas para a mensa
gem de caloroso apoio ao Presidente da 
Lituânia e a seu povo, pela luta que vêm 
desenvolvendo para obter do governo 
soviético o reconhecimento de sua inde
pendência.

Os postos volantes de coleta de assina
turas, instalados inicialmente no Viadu
to do Chp e imediações, passaram nos 
dias posteriores a cerca de 60 pontos 
de maior movimento de transeuntes, 
nas principais artérias e nos bairros da 
Grande São Paulo. Com a participação 
maciça de seus sócios, cooperadores e 
correspondentes, essa campanha da 
TFP está se estendendo também às de
mais cidades brasileiras.

"Esse expressivo total de assinaturas 
já obtido, demonstra o quanto a causa 
da liberdade lituana encontra eco no 
grande público, tanto na movimentada 
Avenida Paulista, quanto em bairros po
pulares como o Conjunto Habitacional 
Pe. Anchieta, de Itaquera, ou nas cida
des do Grande ABC, declarou o diretor 
da TFP, Plínio Vidigal Xavier da Silvei
ra, um dos organizadores da campanha.,

Líder Sindical assina

Em 19 outros países, campanhas aná
logas estão sendo encetadas, por inicia
tiva das demais TFPs coirmãs ou Bureux- 
TFP, fato que foi noticiado com desta
que pela televisão lituana, segundo infor
mou o correspondente de "Catolicismo" 
em Bruxelas.

Em Washington, deu sua adesão ao 
abaixo-assinado o Sr. Lane Kirkland, pre
sidente do AFL-CIO, o maior sindicato 
operário dos Estados Unidos, que conta 
com mais de 14 milhões de membros. 
Ao assinar Kirkland ressaltou: "Claro, 
sevé pela liberdade, devo assinar, embora 
discorde da TFP".

AGENDA '90

Būtina susistatyti bendrą lietuvių 
veiklos KALENDORIŲ. Cia kelios datós:

JUNHO 17 - REUNIÃO DAS COMIS
SÕES ORGANIZADORAS 
DO VII CONGRESSO 
MUNDIAL DA JUVENTU
DE LITUANA. 1100 hs. 
Missa na Igreja de S. José 
de V. Zelina, 12:30 hs. Al
moço de confraternização 
po Terraço Lituânia. 14:00 
hs. início dos debates. Org. 
por BLB — Comunidade Li- 
tuano-Brasileira.

AGOSTO 05 - COMEMORAÇÃO DO 
DIA DO PAPAI. 13:00 hs. 
na séde da Sąjunga. Org. Są- 
junga-Aliança.

SETEMB.09 - TAUTOS ŠVENTE-SlLI- 
NÉ. 16:00 hs. na Rua Juven
tus, 28, Org. Paróquia São 
Casimiro.

15 - NOITE LITUANA.
20:00 hs. na séde da Sąjun
ga. O fundo será destinado 
à República da Lituânia. 
Org. BLB — Comunidade 
Lituano-Brasilefra.

30 - FESTA DA PRIMAVE
RA. Um dia de churrascos 
e jogos na Estância Lituani- 
ca. Org. pela BLB — Comu
nidade Lituano-Brasileira. į

OUTUBR 14 - SPAUDOS ŠVENTĖ. 
Org. Semanário lituano 
MŪSLĮ LIETUVA (NOSSA 
LITUÂNIA)

NOVEMB.10 - COMEMORAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DA SĄ
JUNGA 59 ANOS. 20:00 
hs. na séde da Sąjunga.Sob 
os auspícios da:aniversarian- 
te.

DEZEMB.31 - REVEILLON DA SĄ
JUNGA — Naujųjų Metų 
Sutikimas 90/91. Org. Są
junga-Aliança.

Obs.: — O horário das 19 às 22 hs. das 
Quartas-feiras é destinado às reu
niões da Diretoria Executiva, 
quando os associados poderão 
saldar seus compromissos sociais 
na séde da Sąjunga-Aliança.

- As eventuais alterações serão co
municadas com a devida antece1 
dência.

dan^a yCira. Gasbô

ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.: 914-4950 SAo PAULO
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LIETUVOS PASIAUKOJIMAS 
KRISTUI VALDOVUI

Praeitą pirmadienį, birželio 11 d. gavo
me šį išeivijos lietuvių Vyskupo Pauliaus 
A. Baltakio laišką, kurį čia perspausdina
me.

Gerbiami klebonai, 
Mieli Broliai, Sesės.

I, nepriklausomą gyvenimą ir dvasinį 
a tsinauji n imą vi I tingai žen gi a n t i lie tu vių 
tauta sip metų tragiškąjį birželį nori at
švęsti ypatingu būdu — ne vien kaip ge
dulo, bet sykiu ir kaip vilties ir pasiryži
mo — "Lietuva su Kristumi" dieną.

Lietuvos bažnytinė vadovybė, atsiliep
dama į vis didėjantį sakičių žmonių, ap
sivylusių pasaulio valdovų abejingumu 
ir įsitikinusių, kad tik Dievas tegali iš
tiesti tvirtą pagalbos ranką, birželio 14- 
tąją skelbia "Lietuva su Kristumi diena", 
diena ". Visi geros valios žmonės yra 
kviečiami tris dienas prieš — birželio 11, 
12, ir 13, pagal išgales pasninkauti, atgai
lauti ir melstis už Lietuvą, o 14-tą iškil
mingai atnaujinti 1934 metais padarytą 
lietuvių tautos pasiaukojimą Švč. Jėzaus 
Širdžiai, pasivedant save ir tautą Jėzaus^ 
Kristaus meilei ir globai.

Vilniuje iškilmingą pasiaukojimą at
liks J. Em. kardinolas V. Sladkevičius 
su vyskupais dalyvaujant nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės valdžios atsto
vais. Birželio 14 d. pasiaukojimas bus at
liktas ir visose Lietuvos parapijose.

Išreiškiant solidarumą su visa tauta, 
skelbiu birželio 14 "Lietuva su Kristumi' 
diena ir maloniai kviečiu visus, kiekvie- 
ną pagal išgales, birželio 11,12, ir pasnin
kauti, atgailauti ir melstis, o pačią 14-tą- 
ją, jei neįmanoma 17-tąją (sekmadienį) 
bažnyčiose ir vienuolijų koplyčiose iškil
mingai, prie išstatyto švč. Sakramento, 
atnaujinti pasiaukojimą švč. Jėzaus Šir
džiai.

Paulius A. Baltakis, OFM.
Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje

New Y orkas s
1990 birželio 1 d.

burtis,

Kadangi J.E. vyskupo siūlomos die
nos, kai ML pasieks skaitytojus, jau bus 
praėjusios, kun. Juozas Šeškevičius ir

Cr.500,00
Cr.500,00
CrT.000,00
Cr1.000,00

ĮtTJMĮI'——lij.

-J
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šv. Kazimiero parapijos kunigai nutarė 
šį pasiaukojimą padaryti po 11 vai. mi
šių sekmadieni, birželio 24 d. V. Zelinos 
bažnyčioje.

Tad kviečiame visus lietuvius dalyvau
ti šiose pamaldose ir pasiaukojimo akte.

Bendros atgailos tridienio nebus, tai 
kiekvienas prašomas asmeniškai pasirink
ti atgailos dienas ir būdus.

Kun. Juozas Šeškevičius 
Kun. Petras Urbaitis 
Kun. Petras Rukšys

AUKSINIS VYSKUPO BRÍZGIO 
VYSKUPYSTĖS JUBILIEJUS

Iš Sūduvos lygumų kilęs vyskupas 
Vincentas Brizgys gegužės mėn. atšventė 
savo konsekracijos pusės šimtmečio jubi
liejų. Retas kuris kunigas sulaukia savo 
auksinio jubiliejaus, o vyskupas — tikrai 
retas dalykas/

Gimęs 1903 m. lapkričio 10 d. Mari
jampolės apskr. Liudvinavo valsčiuje. 
Plynių kaime, pradžios mokyklą baigė 
Daukšiuose, toliau mokėsi Marijampofės 
Rygiškių Jono gimnazijoje. 1921 stojo 
j Seinų, vėliau Vilkaviškio kunigų semi
nariją, kurią baigė Gižuose. Kunigu 
įšventintas 1927 m. birželio 5 d. Po tre
jų vikaravimo metų Kalvarijoje, studija
vo Romoje Grigaliaus universitete, kur 
gavo filosofijos ir kanonų teisės doktora- 
tua. Ketverius metus dėstė Vilkaviškio 
kunigų seminarijoje, dirbo Katalikų ak
cijos valdyboje, kurijos tribunole. 1940 
m. paskirtas — Kauno arkivyskupo pagel- 
bininku-augziliaru. 1940-41 m. vieninte
lės tuo metu Lietuvoje veikusios kunigų

J.E. Vysk. V.

/
tit-tit— • TTiTTiTiriwnmrwfni ■> wnriMi iiimiii» c JZ’i—

seminarijos rektorius. Ketverius metus, 
buvo Vytauto Didžiojo universiteto teo
logijos fakulteto dekanu. Nuo 1951 m. 
gyvena Čikagoje, bendradarbiauja katali
kų apsudoje nuo 1922 m. Nemažai iš
spausdinęs knygų, daugiausia teisės klau
simais, daugybės straipsnių autorius. 
Lietuvių išeivijai pažįstamas kaip veik
lus produktyvus ir kūrybingas Ganyto
jas.

Linkime Jubiliatui Vyskupui Vincen
tui Brizgiu» kuo geriausios sėkmės, svei
katos ir Dievo palaimos.

PREL. PIJUS RAGAŽINSKAS

Birželio 20 d. sueina du metai, kai prei. 
Pijus Ragažinskas mus paliko. Metinių 
mišios už a. a. prelatą bus sekmadienį, 
birželio 24 d., 11 vai. V. Zelinos bažny
čioje. Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Giminaičiai iš Lietuvos paieško šiau
liečio LEONO SASTAUSKO. Iki 1953 
metų Sastauskas gyveno rua Malva 207 
Turėjo dvi dukras: Antonia ir Claudia.

Jei kas žino apie juos, prašom pra
nešti Aleksandruiftelefonas 887-6423)

UŽSIMOKĖJO UŽ M L-va

Anna KRUKA Cr.500,00
Amélia KORSAKAS Cr.700,00
Osvaldo Henrique de BRITO 800,00
Magdalena BUITVYDIENÉ Cr.500,00 
Vanda VALIULIS
Elzbieta MADEIKIENÉ
Dr.Vitor KIAU-ŠAS 
Ona SIDARAVIČIUS

Na paróquia São Casimiro 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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MŪSŲ ŽINIOS
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

S. PAULO KATEDROJ
Maldos Diena už Lietuvą S. Paulo arki

vyskupijoj jau yra tapusi tradicija. Tik 
iškilmingos pamaldos katedroj kas met 
turi skirtingų niuancų. šiemet pagrindi
nis celebrantas, kroatų kolonijos kapelio
nas kun. Juozas Sebastijonas SABA, iškė 
lė Fatimos Marijos pranašystės mintį 
apie komunizmo žlugimą ir Rusijos atsi
vertimą. Celebrantas kvietė tikinčiuo
sius dėkoti Dievui ir Marijai už komu
nizmo žlugimą ir Baltijos bei Rytų Euro
pos kraštų laisvėjimą. Pilnai laisvei ir mo-
raliniam bei medžiaginiam atsistatymui 
neužtenka žmonių pastangų, bet reikia 
ypač Dievo pagalbos.

Šių metų pamaldose, be lietuvių, da
lyvavo gausiai ir kitų kraštų atstovai su 
vėliavomis ir standardais. Buvo latviai, 
estai, kroatai, ukrainiečiai ir vengrai. 
Daug lietuvių buvo su tautiniais rūbais. 
L.K. Bendruomenės choras (taip pat 
su tautiniais rūbais) gražiai giedojo mi
šias vadovaujamas maestro Viktoro Ta- 
tarūno ir palydimas vargonais Felikso 
Girdausko.

Mišias koncelebravo kun. Petras Ur- 
baitis ir kun. Petras Rukšys.

Prieš ir po pamaldų buvo dalinami 
lankstinukai apie Lietuvą.

Džiaugėmės, kad ir šiemet galėjome 
susirinkti ir kartu su S. Paulo tikinčiai
siais pasimelsti už mūsų Tėvynę ir taip 
paliudyti mūsų ištikimybę Dievui ir 
Tautai.

ALEKSANDRAS VALAVIČIUS
III Logistech Brasil — 90 konferencistas

Šių metų birželio mėnesio 4 iki 8 die
nomis vyksta CENTRO de Convenções 
Rebouças — S. Paulo patalpose "Confe
rência Nacional de Logística, Distribui
ção, Transportes, Embalagem e Movi
mentação de Materiais". Tarpe kitų šios 
mokslo srities žinovų ir specialistų, kon
ferencijos rengėja^ "IMC Internacional 
Congressos e Conferências Ltda., pakvie
tė į savo prelegentų skaičių mūsų koloni
jos jau gerai pažįstamą Inž.. Aleksandrą 
J. Valavičių, buvusį Brazilijos LB Pirmi
ninką. Pačią pirmą konferencijos dieną, 
birželio mėnesio 4, Aleksandras J. V. 
skaitė savo paskaitą, kurios tema buvo 
nurodyta konferencijos darbotvarkėje: 
"A Logística integrada e suas Estraté
gias". Tame pačiame leidinyje buvo nu
rodyta J. V. dabartinė darbo vieta:
"Chefe de logística na gerência de distri
buição e logística de Óleos Lubrifican
tes na Shell Brasil S/A (Petróleo).

XIV EXPOSIÇÃO, CULTURAL DOS
Oe 21/6 à 3/7

XIV KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ PARODA 
nuo birželio 21 iki liepos 3 dienos 

LANKYMO VALANDOS ŠIOKIADIENIAIS NUO 16 IKI 23 VAL. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 10 IKI 23 VAL.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

SVAMBI ANKETA
PER "ML" SKAITYTOJUS

GyWiame dialogo, atsiklausimo, ži
nių rinkimo - anketos — epokoje.

Būtų, manau, visiems mūsų tautie
čiams įdomu sužinoti per "ML" skaity
tojus kur dabar gyvena tikresnieji mūsų 
tautiečiai — čia Brazilijoje.

Tėvai Jėzuitai kadaise buvo surašę 
apie 120 vietovių, lietuviais apgyventų, 
vien tik São Paulo valstijoje.

O visoj milžiniškoje Brazilijoje, atro
do, bus bent kita tiek vietovių, kur nors 
vienas kitas lietuvis-vė, ar net viena kita 
lietuviška šeima gyvena, gal skaito kokią 
nors mūsų tautinę spaudą, informuojasi 
apie dabartinę žūtbūtinę mūsų visų ko
vą — ir Tėvynėje ir Išeivijoje — dėl Pilnos 
Nepriklausomybės Lietuvai atgavimo.

Mūsų tautiečių gyvenviečių statistika, 
kaip tokia, siųstina "Mūsų Lietuvos" re
dakcijom

Paróquia S. Casimiro
Rua Juventus 28 — Pque. da Moóca , 
03124 São Pau/o - SP.

(Tel. (011) 273-0338)

- savaime būtų gana prasminga.
Tačiau, toji statistika įgautų tikrai 

dar pilnesnę prasmę ir svorį, jei "ML" 
skaitytojai, tuo pačiu laiku pasidarbuo
tų ir PAMALDŲ UŽ LIETUVĄ pravedi- 
muijų gyvenviečių parapijose.

Atsimintina, kad dabartinis momen
tas yra itin palankus visoms mūsų patrio
tinėms — religinėms iniciatyvoms, pra- 
vestinoms be atidėliojimų. Ką darai, da
ryk tuojau, ir bus dvigubai padaryta.

Vienybėje yra mūsų galybė.
Jei Dievas su mumis, tai kas prieš 

mus?
"ML" koresp.

RŪPINTOJĖLIS LITUANIKOJ t
Šeštadienį, birželio 9 dieną, buvo įvyk

dytas ponų Vinkšnaičių sumanymas Li
tuanikos sodyboje. Prieš pp. Vinkšnai
čių vasarnamį pastatytas meniškas koplyt
stulpis, kurį a.a. Aleksandras norėjo pa
statyti dar gyvas būdamas. Ponia Magda
lena pasišventė ir darbas buvo įvykdytas.

Po mišių, kun. Juozas Šeškevičius pa
šventino koplytstulpį. Po apeigų, pakvies
tieji svečiai buvo pavaišinti skaniais pie
tumis.

Meninį darbą atliko Apolinaras Jočys. 
Dabar Rūpintojėlis saugo namus.

Vyturys

REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO 
LITUANA

Dia 17 de junho, domingo vai ter . 
uma reunião de confraternização dos li- 
tüanos na Vila Zelina:

11 hs. Missa na igreja S. José
12- 13 hs. almoço (Cr. 300,00)
13- 15 hs. reunião pública conjunta 

das organizações lituanas (Bendruomenė, 
Sąjunga, BLJS, Šv. Juozapo Vyrų Broli
ja, BKL Bendruomenė...) e todos os li- 
tuanos que quiserem participar.

Assuntos de reunião:
Congresso da Juventude
Ajuda á Lituânia
Reservas para o almoço com Clarice 

Bscevičius (F.63-9343), Adilson Puo
džiūnas (F.441-6790), Monica e Daniela 
Siaulys (F.826-9314).

Existe a possibilidade do compareci- 
mento do candidato a governador Fleu
ry, Afif Domingos e Zarzur.

AUKOS LIETUVAI

Cr. 4.000,00 
Cr.5.000,00

Komisija PAGALBA LIETUVAI ga- 
vo sekančias aukas:

Jonas Baltaduonis
Jonas Tatarūnas(tėvas)
Angelina ir Viktoras Tatarūnai

Cr. 10.000,00
Damas Salesianas Cr. 2.000,00
Petro Perkumo Na.nai Cr. 1.000,00
Mečio Paleckio šeima Cr J00.000,00

Komisija, Lietuvos vardu, aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

Komisijos posėdžiai yra atviri ir gali dal 
dalyvauti visi besidomintieji. Sekantis po
sėdis įvyks birželio mėn. 22 dieną 20 vai. 
V. Zelinos klebonijoje.

"PAGALBA LIETUVAI"
Komisija
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