
KARDINOLO INGRESAS KAUNE
Lietuvių informacijos centro praneši

mu, kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
ingresas Įjvedimas j pareigas) įvyko ba
landžio 2, sekmadieni. Kauno baziliko
je. Šv. Tėvas kardinolą kovo pradžioje 
iš Kaišiadorių perkėlė į Kauną ir pasky
rė arkivyskupu jrdinaru.

Mišias koncelebravo Kauno arkivys
kupijos augziliaras vysk. Vladus Miche- 
levičius ir svečias vysk. Paulius Baltakis, 
O F M, iš JAV. Pastarasis nuvyko j Lietu
vą, pakviestas kardinolo dalyvauti jo in- 
grese. Bazilika buvo papuošta Vatikano 
ir Lietuvos vėliavomis.

Skambinant arkikatedros varpams, 
procesija su baldakymu ganytoją sutiko 
prie šventovės durų. Jj lydėjo vyskupai: 
Paulius Baltakis, OFM, Vladas Michele- 
vičius, Romualdas Krikščiūnas, prof, 
kun. Paulius Rabikauskas iš Romos, 
prelatai, kunigai, atsikūrusių jaunimo 
organizacijų palyda.

Kardinolas pamoksle sakė, kad jam 
labai nedrąsu užimti tokius garbingus 
Kauno arkivyskupijos sostą, nes jai yra 
vadovavę iškilūs ir garbingi ganytoji. 
Kardinolas su giliu nusižeminimu vadi
no save nevertu šiom pareigom. Tačiau 
tokia Dievo valia, nes Jis pasirenka tai, 
kas menka, kad sugėdintų išdidžiuosius.

Tautos šaknys yra jos religinis gyveni
mas. Kiek jos išsilaikys, kokios stiprios, 
parodys tautos ateitis. Dabar yra didelių 
sunkumų: alkoholis, neskaistybė, suar
dytos šeimos, negimusios gyvybės žudy
mas. Reikia didelės Dievo pagalbos 
prieš tokias negeroves kovoti. Iškilmin
gas ingresas yra įžanga į d^rbą. Kardino
las dės visas pastangas atlikti savo parei
gas.

Kardinoią sveikino Kauno Sąjūdžio 
tarybos nariai, ateitininkų, skautų, jau
nalietuvių ir kitų organizacijų atstovai. 
Kardinolas visus nuoširdžiai apkabino' 
ir palaimino.

Tuo pačiu laiku vyko Lietuvoje ir 
kiti trys ingresai: vysk. Juozo Preikšo 
Panevėžy, vysk. Juozo Žemaičio Mari
jampolėje, vysk. Juozapo Matulaičio 
Kaišiadoryse.

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
Lietuvos tarpnacionalinės koordina

cinės asociacijos pareiškimas. Mes, įvai
rių tautų, gyvenančių Lietuvoje, atsto
vai, susibūrę j Lietuvos tarpnacionalinę 
koordinacinę asociacija, protestuojame 
prieš organizacijos "Jedinstvo" tikruo
sius siekius, kuriuos šios organizacijos 
nariai slepia po demagogiškais ''kovoto
jų už demokratiją" lozungais. Akivaiz

1. "Jedinstvo" propaguoja didžiavals
tybinį šovinizmą, kurto nesantaiką 
tarp tautų, skaldydama kovotojų prieš 
biurokratijos diktatūrą gretas.

2. "Jedinstvo" kovoja prieš bendras 
Lietuvos tautų pastangas apriboti ' stip
raus centro" monopolines pretenzijas.

3. "Jedinstvo" ignoruoja tautų teisę 
j nacionalini bei valstybinį apsisprendi
mą.

4. "Jedinstvo" vadovai, patys nesirū
pindami nei vienos tautos kultūros bei 
istorijos puoselėjimu, kalba tautinių 
bendrijų vardu.

Tautinių draugijų atstovai palaiko 
įsaką dėl lietuvių — valstybinės kalbos.

Visi Lietuvos tautų piliečiai.
Musu apsivakymas nuo stalinizmo 

epochos liekanų ir stalinio mąstymo - 
visų tautinių bendrijų atgimimo prielai
da.

LPS Vilniaus tarybos nariai — V. Gra
žulis, V. Vilkelis; Lietuvos žydų kultū
ros draugija — E. Zingeris; Armėnų kul
tūros draugija — Z. Sakalauskienė; Žy
dų savimonės atgimimo draugija "TKU- 
MA" — G. Al pernas, V. Blanšej; Gudų 
draugija "SIABRYNA" - K. Balacho- 
vič; Totorių kultūros rėmimo grupė -
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E. Krinickas, A. Jakubauskas; Vilniaus» Jam žurnalistė priminė, kad sklinda ži-
latvių klubas — J. Belte; Lietuvos ukrai
niečių bendrija "HUL" - V. Kapkanas, 
J. Pankiv; estų kultūros draugija — V.
Strikaitienė, L. Urmanienė; Mordovų 
draugija - A. Balaševičienė; LPS Vil
niaus pramonės įmonių nacionalinių 
klausimų taryba - A. Tamulaitys, K. Vi- 
lutis; Karaimų kultūros rėmimo grupė 
- H. Kobeckaitė.

Žemdirbių suvažiavimas. Vasario 25- 
26 dod. Vilniuj j įvyko Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio žemdirbių suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 950 delegatų, 
tatp jų - žemės ūkio mokslininkai, žem
dirbiai ir Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio seimo tarybos nariai Suvažiavimas 
valdžios buvo ignoruojamas ir nebuvo 
leista pasinaudoti viešomis informacijos 
priemonėmis. Todėl buvo išreikštas pro
testas valdžios vadovams už viešumo ap
ribojimą.

Suvažiavimas buvo sušauktas remian
tis Sąjūdžio agrarinės komisijos lapkri
čio 29 d. paskelbta deklaracija. Deklara
cijoje nurodoma gamtos tarša, menka 
Lietuvos ūkio pastanga, kaimo žmonių 
nJygybė, išnaudojimas, dvasinių bei 
moralinių tautos pagrindų griovimas.

Kviečiami visi Lietuvos gyventojai gel
bėti žemės ūkį, Siūloma priimti Lietu
vos kaimo atgimimo programą. Paskelb
ti kovą susikompromitavusiai adminis- 
tracinei-komandinei valdymo sistemai, 
demokratizuoti visas veiklos sritis, įtei
sinti įvairias ūkininkavimo formas, siek
ti ūkinės veiklos Savarankiškumo, suda 
ryti visiems kaimo žmonėms tinkamas 
socialines ir kultūrines darbo sąlygas. , 
Svarbiausias tikslas — žemdirbio savinin
ko išugdymas. (Sąjūdžio Info.)

Pokalbis su L. Valensa. "Atgimimo" 
5nr. rašoma, kad žurnalistė L. Pangony- 
tė turėjo pasikalbėjimą su Solidarumo 
lyderiu L. Valensa. Be bendrų klausimų 
buvo paliesti lietuvių ir lenkų santykiai

' aRURGIO^ ; Į
Dr. Jonas N ici por ei u kas 
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 • lo and.
V. Prudente • Fone: 273-6696

MUSU LIETUVA

Rm Juventus, 28 Parque da Moóo - CEP 03124 
S5o Pauto • Brasil
Pintor Responsável: VYTAUTAS BACEY1ÒUS
Administrador: PETRAS RUBY'S
Redige Equipe Editorial - Fone 273-0333

AÚkixo numerio kaina NCz$. 0 30
| P. Ameriką oro paštu: 4$ DoL
I tolimus kra/tia: 75 DoL
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS NCz$. 15,00

nios, jog atvyksta j Lietuvą Solidarumo 
žmonės ir kalbina Lietuvos lenkus, dar 
kitaip "tuteišiais" vadinajnus, neremti
Sąjūdžio. Ką jis apie tai manąs? Jo orien
tacija krypstanti j meilę, pagarbą, lygybę, 
o ne į kovą. Reikia baigti kovas. Per jas 
daug praeity prarasta. Reikia paduoti vie
ni kitiems ranką ir nesipešti. Vilnija esąs 
labai gražus kraštas ir norįs jį aplankyti. 
Bet būsią tai sunku padaryti jei vyks peš
tynės.

Pasak žurnalistės, lenkai Nemenžinej, 
netoli Vilniaus, nori kažkokios autono? 
mijos ir priešinasi lietuvių valstybinės 
kalbos įvedimui. Kokia šiuo atveju Va
lensos nuomonė? Niekam esą negalima 
drausti savitumo. Kas nori kalbėti sava 
kalba — tegu kalba. Tačiau šiuo atveju 
lietuvių kalba aplamai įpareigoja visus, 
o namie, bažnyčioje gali kalbėti, kaip 
nori. Stipresni turi rūpintis silpnesniais. 
Reikia vengti konfliktų, nors yra sun
ku, bet įmanoma.

Europos parlamentas 1989 m. sausio 
12 d. savo posėdyje tarp kitų svarstė ir 
Baltijos valstybių nepriklausomybės 
klausimą. Paskelbtame dokumente sa
koma, kad atsižvelgiant į stiprią baltie
čių nepriklausomybes tendenciją, tau
tų apsisprendimo teisę, žinant, kad kai 
kurios Europos Bendruomenės valsty
bės nepripažjsta Baltijos valstybių anek- 
savimo, Europos parlamentas kreipiasi 
į Sovietų Sąjungą, prašydamas sutikti 
su Baltijos valstybių reikalavimais gauti 
didesnę nepriklausomybę, ypač ekono
minėje ir kultūrinėje srityje. Parlamen
tas pagiria Baltijos valstybių kalbų pri
pažinimą valstybinėmis kalbomis, kaip 
tik šiuo klausimu parlamentas 1988 m. 
liepos 6 d. kreipėsi į Sovietų Sąjunga. 
Parlamentas primygtinai siūlo vadovau-, 
jantiems Sovietų Sąjungos politikams 
remti Baltijos valstybių demokratinius
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sprendimus. Kviečia Europos Bendruo
menių narius padaryti viską, kad būtų 
rastas taikus sprendimas, patenkinantis 
teisėtus baltiečių siekius ("Atgimimas" 
nr. 6 (19;.

"The Washington Times" išspausdino 
Jūratės Kazickaitės, žurnalistės ir filmų 
režisierės straipsnį "Prologas j Lietuvos 
nepriklausomybę". Jame autorė pažymi, 
kad per 50 metų pirmą“ kartą nepriklau
somybės šventė buvo švenčiama Lietuvo
je. Pernai tuo laiku demonstrantai buvo 
suimami ir saugumo mušami. Per pasku
tinis keiis mėnesius Lietuvoj ir aplamai 
Pabaltijyje vyksta judėjimas, kurio nebu
vo galima prieš kiek laiko net įsivaizduo
ti. Žmonės viešai reikalauja ekonominės 
ir politinės nepriklausomybės.

Nauji įvykiai Pabaltijy ir kitur (Afga
nistanas, Angola), suteikia prezidentui 
G. Bushui istorinę progą pagelbėti šiems 
kraštams išsilaisvinti. Dabar pats geriau
sias laikas reikalauti Gorbačiovą, kad vie
šai paskelbtų Molotovo-R i bben tropo 
slaptą susitarimą. Sis dokumentas rodo, 
kad dar prieš karą Sovietų Sąjunga pla
navo okupuoti Baltijos valstybes. Todėl 
baltiečiai turi moralinę ir legalią teisę 
reikalauti savo kraštams nepriklausomy
bės. Vašingtonas turi viešai kelti laisvo 
apsisprendimo principą ir Baltijos šalių 
nepriklausomybių atstatymą.

i
"The Hamilton Spectator" dienraš

tis kovo 3 d. paskelbė, kad nekomunis- 
tas, vienas iš populiariausių Sąjūdžio 
vadų Arvydas Juozaitis pasitraukė iš so
vietinių rinkimų, įvyksiančių kovo 26 
d. Jis kandidatavo prieš Algirdą Brazai 
ką. į komunistų partijos sekretorių, ku
ris pats esąs reformų šalininkas. Jam 
esant šiame posfe> lietuvių kalba, kraš
te plevėsuoja nepriklausomos Lietuvos 
vėliava, įvesta labiau demokratiška ne
gu kitose respublikose rinkimų tvarka.

Tačiau A. Juozaičio toks didelis po
puliarumas sostinėje Vilniuje, kad jis 
galėjo laimėti rinkimus prieš pirmąjį 
partijos sekretorių. Buvo sušauktas Są. 
jūdžio seimo tarybas (35 asmenų) posė. 
dis, kuriame ir nutarta, kad A. Juozaity 
pasitrauktų iš rinkimų. A. Brazausko 
pralaimėjimas galėjęs pakenkti sąjūdie
čių siekiams.

Arvydas Juozaitis, filosofas, 30 su vjr 
šum metų, iškalbus, gražios išvaizdos, 
1972 m. olimpinėse žaidynėse Miunche 
ne laimėjęs plaukimo čempionatą.

Vilniaus radijo pranešimu, kovo 4 d.
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Vilniuje įvyko Lietuvos teisininkų visuo
tinis susirinkimas, j kurį buvo suvažiavę 
teisininkai iš visų Lietuvos kampelių. Jie 
paskelbė, kad atgaivina Teisininkų drau
gi ję,gyvavusią nuo 1920 iki 1940 m. Pa
sigarsino, kad tęs gerąsias draugijos tra
dicijas ir veiks dabarties visuomenės atgi
mimo dvasia. Kaip tiksi dvasia ir paska
tinusi teisininkus burtis j profesinę or
ganizaciją, kurios aukščiausias tikslas 
siekti tikro teisingumo, nepriklauso- . 
mo nuo jokios žinybos politinės ir vals
tybinės jėgos, jokio asmens noro ir ko
voti prieš visuomenines negeroves.

Susirinkime buvo svarstomas statuto
priėmimas ir rezoliucijos apie suvereni
tetą, teisinės valstybės koncepciją, nusi
kalstamumą Lietuvos liaudžiai, žemės 
ūkio teisinį reguliavimą ir kt. Susirinki
me vyko gyvos diskusijos, buvo reiškia
mos įvairios ir priešingos nuomonės.

Pvz. vieni dabartinę teisę Lietuvoje 
vadino gėdinga, kiti manė, kad netokia 
jau bloga, reikia tik kai kurių pataisų. 
Buvo nuomonių, kad nereikia bendros 
konstitucijos Sovietų Sąjungoje. Santy
kiai su respublikomis turėtų būti tvarko
mi sutartimis, kaip ir pridera suvere
nioms valstybėms. Tačiau kiti gynė bend
ros su pakeitimais konstitucijos reikalą

Pasak radijo, tik diskusijose suranda
ma tiesa. Ko iki šiol nebuvo. Būdavo tik 
bendrai priimama, ar atmetama.

Arturas Sakalauskas grąžintas j Lietu
vą. Jis tarnavo Raudonojoj armijoj ir bu
vo kareivių skriaudžiamas, kankinamas 
ir niekinamas. Netekęs kantrybės, nušo
vė kelis sovietų kareivius. Buvo suimtas. 
Jo likimu labai rūpinosi Lietuvos žmo
nės. Buvo rašomos peticijos ir renkami 
parašai. Net A. Brazauskas daręs inter
venciją. Jo sveikata esanti bloga, kur šiuo 
metu jis yra, neskelbiama. J. A.

VILNIAUS STUDENTŲ PAREIŠKI
MAS DĖL LIETUVOS LAISVĖS

1989 m. vasario 27 d. įvykusiame 
susirinkime Vilniaus Dailės Institutu 
studentai priėmė sekančią deklaraciją:

Mes, Dailės Instituto studentai nega
lime likti abejingi s^vo tėvynės likimui 
ar sutikti, kad Lietuvos nepriklausoma 
valstybė turėtų ribotą dominiją TSSR 
sudėtyje. 1940 m., birželio 15d., ne
priklausoma Lietuvos valstybė buvo 
okupuota TSSR, pažeidžiant 1920 jn., 
liepos 12 d. TSSR ir Lietuvos sutarimą.' 
1940 m. vėlyvą vasarą buvo suvaidin
tas "savanoriškas" Lietuvos įjungimo 
j TSSR paktas. Sudaryta marionetinė 
vyriausybė kurios pagalba TSSR paver
tė Lietuvą savo kolonija. Okupacinis re-< 
žimas brutaliai suardė natūralią lietu
vio sielą atitinkančią kultūriniams, reli
giniams, ekonominiams ir politiniams * 
pasireiškimams ir gyvenimui. Stalinis-

MŪSŲ LIETUVA

tai, siekdami palaužti tautos dvasią, iš
žudė tūkstančius patriotų. Dabartinė » 
tragiška Lietuvos padėtis yra aneksinio 
režimo padarinys. Atsakomybę neša 
sovietinis režimas ir tautiniai kolabo
rantai. Lietuviai niekada su aneksija ne
sutiko. Tai patvirtina 1941 m. birželio - 
mėnesio sukilimas prieš-Raudonąją Ar
miją ir vėliau vykęs pasipriešinimas 
prieš okupantą. Išsivadavimo bandy
mai vyksta ir šiandien įvairiomis formo
mis. Mes reikalaujame —
1. Atšaukimo ir panaikinimo 1939 m. 

Ribentropo-Molotovo pakto.
2. TSSR vyriausybę išvesti savo kariuo-

menę iš Lietuvos.
3. Nepriklausomos Lietuvos valstybės 

atstatymo. Jos užsienio politiką turi 
nuspręsti demokratiniai išrinktas Lie
tuvos seimas.
Mes kreipiamės į visas Lietuvos mo

kyklas ir institucijas prisidėti prie šio 
pareiškimo. Olšauskas — pirm.;

V. Narbutas — sekr.
Susirinkime dalyvavo 200 studentų. 

Už deklaraciją pasisakė 188, susilaikė 
— 11, prieš balsavo — 1.

"MES SMERKIAM 1940 m. LIETU
VOS ANEKSIJĄ" - GEORGE BUSH

Vasario 17 d. Baltieji Rūmai paskel
bė JAV Prezidento George'o Bush'o 
laišką Amerikos Lietuvių Bendruome
nei Nepriklausomybės šventės proga. 
Jame rašoma:

"Nuo Mindaugo ir šv. Kazimiero 
dienų iki moderniųjų laikų, lietuviai 
mylėjo politinę, religinę ir kultūrinę 
laisvę, kuri yra visų žmonių prigimtinė 
teisė. 1918 m. vasario 16 d. buvo atgai
vinta šimtmečių senumo valstybinė tra
dicija, prasidėjo naujas laisvės laikmetis 
Lietuvos istorijoje. Tačiau po 22 metų, 
Molotovo-Ribentropo Pakto poveikyje, 
įsibrovusi sovietinė armija tą laikmetį 
staigiai pertraukė ir jėga prijungė Pabal
tijo valstybes prie Sovietų Sąjungos.

Lietuvos Nepriklausomybės 71-ųjų. 
metinių dieną, mes vėl pasmerkiam 
1940 m. birželio įvykius. Jungtinės 
Amerikos Valstijos nepripažino ir ne
pripažins Sovietų Sąjungos įvykdytas 
Lietuvos aneksijas. Lietuvos reikalas 
yra visuotinos laisvės reikalas.
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Barbara ir aš siunčiame savo nuošir
džius linkėjimus visiems, kurie švenčia
te šią sukaktį. Jūs esat didžio kultūri
nio palikimo ir nenustelbiamo laisvės 
ilgesio liudytojai".

Savaitei bėgant-
AK. D. Petraiti

Tarptautinėje spaudoje skaitėme, kad Lie
tuvoje buvo paskelbta, kad nuo dabar ten 
valstybinė kalba bus lietuvių kalba. Kažin kaip 
keistai skamba, kad nuo dabar oficialiai Lietu
voje bus visur kalbama lietuviškai. Lygiai keis
tai skambėtų, jeigu kur rastume žinutę, kad
nuo dabar Vokietijos oficiali kalba bus vokie
čių kalba, Italijos — italų...

Kai buvau Vilniuje, užėjome su ekskursan
tų grupe į vieną biblioteką, gal tikslau knygy
ną. Man net neatėjo į galvą apie jokias kalbas 
ir pasiteiravau lietuviškai. Pardavėja man kažin 
ką "capt capt" ir nieko nesupratau. Laimei 
atsirado draugų, kurie pabuvo vertėjais. Tik 
nežinau, ar lenkiškai, ar rusiškai. Ir susikalbė
jome. Savijauta nekokia, pasijutau lyg svetimo
je šalyje, nes jau buvau apsipratęs viešbutyje 
ir kitur kalbėti lietuviškai. Gal tai buvo išim
tis, o ne taisyklė, bet štai gavau per rankas iš 
Lietuvos "Atgimimo" 4 numerį. Jame rašo 
Vytautas Vitkauskas lietuvių kalbos reikalu. 
Čia įdedu tik vieną-kitą ištraukėlę tiktai saky
čiau informacijai.

"Geležinkelis Lietuvoje visai yra atsisakęs 
musų kalbos. Skelbimai stotyse daug kur dar 
yra abiem kalbomis, bet kai kur dar yra abiem 
kalbomis bet kai kur beveik tik rusiški/pav. 
dabar Druskininkų stotyje, anksčiau net Kau
ne Jonuvoje). Kasininkės reta kuri moka lie
tuviškai — Vilniuje, Šiauliuose, Druskininkuo
se Švenčionėliuose".

"Didelis smūgis lietuvių mokslo kalbai yra» 
disertacijos vien tik rusų kalba... Mokslo žmo
nės verčiami mintyti negimtąja kalba, puoselė
ti kitą kalbą. Net lituanistai viską turi rašyti 
rusiškai, aiškinti viską nelietuviškai tik lietu
vius ir lituanistus dominčius klausimus, kokią 
poetiką, kirčiavimą ir pan".

"Aukštųjų mokyklų, redakcijų turimi siun
tinėjimo štampai yra tik rusiški (Vilniaus uni
versiteto, "Jaunimo gretų", Respublikos M. 
Mažvydo bibliotekos ir t.t.). Iš tiesų, kam to
kiems internacionalistams reikalinga lietuviu 
kalba".

Pats straipsnis ilgas ir turi labai įdomios me
džiagos šia tema. Deja šio stulpelio vieta ribota 
įdomų, kad tik dabar tai jau galima rašyti ir 
leidžiama pasisakyti šiuo reikalu.
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LIETUVIŲ TAUTA KOVOJE UŽ
SAVO LAISVĘ

Prof. Vytauto Skuodžio paskaita skai
tyta Vasario 16-tosios iškilmingam mi
nėjime São Paule.

(Tęsinys iš oraeito nrj
Pavyzdžiui, Vilniuje j Gedimino aikš

tę, Vasario 16-sios dienos vakare susi
rinko tarp 10 ir 1 5 tūkstančių žmonių. 
Tos demonstracijos rengėjai patys neti
kėjo, kad tieks susirinks. Juos tą dieną 
areštavo ir iki nakties išlaikė KGB rū
muose. Tai tie patys, kurie surengė rug
pjūčio 23 dienos demonstraciją 1982- 
trais metais. Dabar j Gedimino aikštę 
prie Vilniaus katedros susirinkę žmonės 
giedojo uždraustąjį Lietuvos himną, 
“Lietuva brangi“ ir kitas tautines patrio
tines dainas. Dalis žmonių atėjo su balto
mis vėliavėlėmis, kad parodytų taikias 
intencijas. Kiti — su geltonom — žaliom 
— raudonom gėlėmis. Daugumas jauni
mo turėjo ant kaklo užsirišę geltonas, 
žalias ir raudonas juosteles.

Tą dieną Vilniuje trijose vietose bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė vėliava. Dvie
jose vietose milicija susekė vėliavas iškė
lusius berniukus ir juos areštavo.

Vėliau Nijolė Sadūnaitė pasakojo žur
nalistams: “Jautėsi tokia nuotaika, kad 
žmonės buvo viskam pasiryžę, net ir di
džiausiai aukai. Niekas nesitikėjo, kad 
Lietuvoje taip įvyktų. Juk niekas tos mi
nios neorganizavo. Išėjo taip, kad KGB 
suorganizavo su savo neapykanta, su sa
vo propaganda prieš Vasario 16-ją. Kiek
viename laikraštyje, kiekvienoje įstaigoje 
ir mokykloje propagavo tą neapykantą. 
Daugiau kaip 70°/o jaunimo ir vidurinio
sios kartos žmonių net nežinojo kas ta 
Vasario 16-ji. KGB savaip taip tą Vasario 
16-ją išreklamavo, kad visi jąja susidomė
jo“. Milicija ir KGB agentai, kurių tą va
karą Gedimino aikštėje buvo taip pat 
daug, laikėsi palyginti santūriai. Nors 
smulkiu incidentų buvo. Pavyzdžiui, su
metė j šiukšlių dėžes atėmę iš žmonių 
atsineštas gėles.

Tačiau kitose Vilniaus miesto vietose 
įvyko ir susidūrimų. Prie šv. Mikalojaus 
bažnyčios, kurioje vyko pamaldos už Lie
tuvą ir buvo giedamas Lietuvos himnas, 
prie šventoriaus vartų laukė milicininkų 
ir jų pagalbininkų gretos, pro kurias iš 
bažnyčios einantieji žmonės turėjo praei
ti po vieną. Kai kurie iš jų, KGB agentų 
nurodymu, buvo areštuojami.

Kai iš Gedimino aikštės Žmonės paju
dėjo į prospektą, milicija pradėjo minią 
skaldyti grupėmis ir stumti j mažesnes 
gatveles, kur žmones griebė ir mušė gumi
nėmis lazdomis. Atrodo, buvo duotas įsa
kymas kuo žiauriau mušti ir mažiau areš
tuoti. Buvo sužeistų. Dalį .sulaikytų žmo
nių išvežė 40 kilometrų už Vilniaus ir ten 
nakties tamsoje paleido.

MŪSŲ LIETUVA

Vilniuje prie Kalnų parko buvo susirin
kę apie 2000 jaunimo. Ten įvyko tikras 
karas su valdžios “tvarkos saugotojais“. 
Taip pat su guminėmis lazdomis buvo iš
vaikytas jaunimas, susirinkęs prie kino 
teatro vardu “Pergalė“.

Šitose baudėjų akcijose labai žiauriai 
elgėsi iš Baltarusijos atvežta vidaus kariuo
menė, kurios žinioje yra visi Sovietų Są
jungos lageriai ir kalėjimai. Atrodo, jie vi
si buvo prieš lietuvius sukiršinti.

Vasario 16-sios paminėjimai vyko ir ki
tur. Tos dienos išvakarėse j'Kauno bazili
ką buvo susirinkę daugiau kaip 4 tūkstan
čiai žmonių. Ten po šv. Mišių milicija su 
guminėmis lazdomis primušė ir išvaikė 
šimtus žmonių, norėjusių prie Maironio 
kapo padėti gėles. Buvo areštuoti apie 40 
žmonių.

Šiauliuose šv. Jurgio bažnyčioje vasario 
16-sios vakare susirinkusieji ėjo kryžiaus 
kelius už Lietuvą, giedojo Lietuvos himną 
ir deklamavo Lietuvoje uždraustas Bernar
do Brazdžionio eiles.

Visa tai tik atskiri fragmentai iš to, kas 
Lietuvoje vyko lygiai prieš vienerius me
tus, per visą okupacinį laikotarpį pirmą 
kar$ę viešai paminint Vasario 16-ją - Lie- pasiekimų, kurių išvardinimui reikėtų vi- 
tuvos nepriklausomybės paskelbimo šven-so pusvalandžio.
tę. Tie įvykiai buvo ženklai, jog mūsų pa
vergtoji tauta dar nepamiršo, kad ji prieš 
71 metus buvo pasiskelbusi laisva ir kad 
ji niekada nesutiks su vis dar tebesitęsian
čia okupacine Lietuvos padėtimi,.
2. Lietuva šiandien...

Nuo aukščiau aprašytų įvykių Lietu
voje praėjo tiIctai vieneri metai. Lietuva 
dabar pasikeitė tiesiog neatpažįstamai. 
Per paskutiniuosius 8 mėnesius, prade
dant nuo 1988 metų birželio, Lietuva 
keitėsi ne dienomis, o valandomis. Tai, 
kas ten jau įvyko ir tebevyksta, kitaip 
nepavadinsi kaip tikru stebuklu. Lietu
voje vyksta taiki kova siekiant visiško 
jos savarankiškumo ir net atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos. Toje kovoje da
lyvauja ne pavieniai asmenys, ne atski
ros jų grupės, o beveik visa okupacinį 
jungą nešanti tauta.

Kas Lietuvoje dabar vyksta, dauge
liui jūsų žinoma iš jūsų čia São Paulo
mieste leidžiamo lietuvių laikraščio “Mū
sų Lietuva“ arba iš kitų lietuviškų ir ne
lietuviškų laikraščių. Daug įdomaus Bra
zilijos lietuviams papasakoja atvykstan-

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
i. •’ SPAUDOS IŠLAIKYMO
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tys iš Lietuvos. Tikriausiai jūsų tarpe 
yra ir tokių, kurie lankydamiesi Lietuvo
je patys buvo dabartinių įvykių Lietuvo
je liudininkais, kada į mitingus ir demons 
tracijas susirenka ne dešimtys, o,šimtai 
tūkstančių lietuvių. Įdomu ir svarbu, 
kad tose miniose vyrauja jaunimas ir vi
duriniosios kartos žmonės, kurie apie 
buvusią nepriklausomą Lietuvą žino tik
tai iš savo tėvų ir senelių pasakojimų. 
Tačiau jie visi dabar ryžtingai reikalauja 
Lietuvai savarankiškumo ir laisvės.

Jau iškovota teisė lietuvių kalbai būti 
valstybine kalba. Senoji Lietuvos trispal
vė vėliava patvirtinta kaip tautinė vėlia
va, “Vytis“ — kaip lietuvių tau$ws herbas, 
Vinco Kudirkos sukurtas Lietuvos him
nas — kaip tautos himnas.

Vasario pradžioje Vilniaus vyskupas- 
tremtinys Julijonas Steponavičius sugrį
žo j Vilnių ir pirmą kartą katalikams su
grąžintoje Vilniaus katedroje laikė šv. 
Mišias. Tose pamaldose dalyvavo apie 
00 tūkstančių žmonių. Pačioje katedro - 
je/jų sutilpo tiktai ketvirtais. Tos pamal
dos buvo transliuojamos per radiją visai 
Lietuvai.

Tai tiktai keletas iškovojimų iš visų tų

Šiandieną, kada mes čia susirinkę mi
nime Lietuvos nepriklausomybės 71-sias 
metines, noriu pranešti, jog valstybiniu 
Įstatymu buvo patvirtinta, kad Vasario 
16-ji yra lietuvių tautos šventė ir ji pa
skelbta Lietuvoje nedarbo diena.

Faktinis visos administracinės valdžios
Lietuvoje vadovas — Lietuvos komunistų 
partijos Centro komitetas patvirtino tos 
šventės pravedimo Vilniuje ir Kaune die
notvarkę. Reikia manyti, kad toji dieno
tvarkė buvo įvykdyta su kaupu.

Kaune Vasario 16-sios šventė prasidė
jo jau viena diena anksčiau prie Kauno 
pilies. Šančių kapinėse buvo padėtos gė
lės it vainikai prie žuvusiųjų už Lietuvos 
nepriklausomybę karių kapų. Buvo padė
ti vainikai Petrašiūnų kapinėse prie Lietu
vos Nepriklausomybės Akto signatarų ka
pų. Vakare Kauno muzikiniame teatre 
įvyko šventinis Sąjūdžio Seimo posėdis, 
kuriame buvo svarstomos Lietuvos dabar-
ties ir ateities problemos. (B|JS dauqiau)
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LITUANIKOS VASARVIETĖ
IR BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS 

■ l
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Sis straipsnis buvo atspausdintas DRAUGO 
dienraštyje sausio mėn. 17 d. Kun. Antanas 
Siūlaitis pasiuntė ML-vai, kad perduotume 
Jonui Tatarūnui. Deja, jam jau nebegalėjome 
perduoti, tačiau jį perspausdiname velionies pa
gerbimui. Red.

Jau praėjo dvylika metų nuo gerai pa
vykusio III Pasaulio Jaunimo kongreso. 
Jis prasidėjo Buenos Aires mieste, Argen
tinoje, tęsėsi Urugvajaus sostinėje Monte
video ir 1975 m. gruodžio 31 dieną, kaip 
tik per Naujų Metų sutikimą persikėlė 
j São Paulo miestą Brazilijoje.

Visų dalyvių iš Amerikos, Kanados, 
Australijos ir Europos kraštų laukė Bra
zilijos lietuviai, ypač jaunimas, kuriam 
talkininkavo Sūo Paulo veikėjai. Erdvio
je salėje iš geriausių miesto vietų puikus 
orkestras, kruopščiai paruoštas bufetas, 
linksmi šokiai entuziastiškai paveikė da
lyvius, jaunus ir senesnius, kad Naujų 
Metų sutikimas buvo šaunus ir linksmas.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas 
pilnai pasiekė savo tikslą, Sujudino jau
nimą, atgaivino jo lietuvišką dvasią, pa
ruošė jį lietuviškai veikiai. Vienus mato
me ir šiandien lietuviškoje veikloje, ki
ta dalis pasitraukė, dingo lietuvybei.

Brazilijos lietuviams šis kongresas bu
vo labui reikšmingas. Pereitos PLB val
dybos pirmininkas Vytautas Kamantas 
ne kartą priminė, kuo įvykusieji jauni
mo kongresai daugiausia pasižymėjo. 
Kaip tik trečiasis Lietuvių Jaunimo 
kongresas davė progą įsteigti 80 km. 
nuo S. Paulo miesto gražiojoj kalnuo
toj Atibajos miesto apylinkėj savą Litua
nikos vasarvietę. Brazilijos lietuviai daug 
metų svajojo turėti vietą, kurioje lietu- 
viąųypač jaunimas, turėtų susiburti atos
togoms, stovykloms ar suruošti geguži
nes, pavasario šventes ir kitus paminėji
mus.

Sis kongresas paliko nedidelį pelną, 
kurį visų trijų kraštų rengėjai pasidalino 
lygiai? Kiekvienam teko apie 75,000 
kruzeirų, kurių vertė buvo apie 5,000 

'jdolerių.
Grįžęs iš Montevideo, kur įvyko pas 

kutinis tarp trijų kraštu atsiskaitymo 
posėdis, Brazilijos finansų komisijos iž-

dininkas Jonas Tatarünas pasiūlė, kad 
likusieji pinigai būtų panaudoti lietu
viams vasarvietei, kaip pradinis įnašas. 
Kartu ir pasiūlė planą pirkti nemažą že
mės plotą, dalį išdalinti sklypais ir juos 
parduoti lietuvių šaimoms. Gauti už 
sklypus pinigai turėtų sumokėti visą 
pirktą žemę, likęs plotas pasiliktų BLB 
nuosavybė. Pianas buvo priimtas ir tuo- 
mi buvo susitarta su Brazilijos Lietuvių 
kataliku Šv. Juozapo bendruomene pirk
ti žemę kartu. Buvo sudaryta komisija, 
kurios tikslas buvo ieškoti ne toliau 
kaip 100 km nuo S. Paulo miesto, tinka
mos vietos. Kun. Antanas Saulaitis, kon
greso pirmininkas, kun. Juozas Šeškevi
čius, kun. Petras Daugintis, BLB pirmi
ninkas Algirdus Sliesoraitis ir kongreso 
iždininkas Jonas Tatarūnas pradėjo važi
nėti ir ieškoti tinkamos žemės ploto pir
kimui. Pirmą rastą vietą nepavyko nu
pirkti, bet antrą, kurią rado kun. Juozas 
Šeškevičius, 242.000 kv. m. patiko ir 
buvo nupirkta už 900,000 kruzeirų. Rei
kėjo surinkti ir įnešti kuo greičiau 
490.000 kruzeirų. Kaip tiktam buvo pa
naudota likę kongreso pinigai, prie ku
rių Šv. Juozapo Lietuvių katalikų Ben
druomenė irgi pridėjo 75,000 kruzeirų. 
Susitarta parduoti 50 sklypų po 20.000 
kruzeirų ir gauti pinigai užtektinai sumo
kės visą plotą. Sušauktas sklypininkų su
sirinkimas busimoj vasarvietės vietoj, ku
ri visiems patiko, ir iš karto buvo parduo
ta 20 sklypų. Taipgi buvo sudarytos są
lygos sumokėti pirmą 450,000 kruzeirų 
įnašą. Liekama 450,000 kruzeirų suma, 
kuri buvo gauta už pardavimą likusių 
30 sklypų, buvo išmokėta per vienerius 
metus.

Šiandieną Lituanikoj yra įvesta šviesa, 
vandens kanalizacija, pastatytas baseinas, 
koplyčia, archyvas, pikniko namas, spor
to aikštė, svetainė, motelis su 4 miega
mais kambariais ir 2 namukai seneliams. 
Sklypininkai jau turi pasistatę 19 namų 
Visur apsodinta medžiais, kas kartą da
romi pagerinimai. Visi, kurie aplanko 
vasarvietę, susižavi jos puikiu vaizdu, jos 
gražumu.

Dabar Brazilijos Lietuvių Bendruome

nės valdybai kyla rūpestis. Artėja atei
nantis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas 1990-1991 metais. Reikia, kiek 
galima, pritaikyti vasarvietę ateinančiais 
kongresui. Po tiek laiko', daug kas reikia 
remontuoti, reikia padidinti pikniko na 
mas, padauginti miegamuosius kamba
rius jaunimui, praplėsti sporto aikštę. 
Tam reikalinga nemaža finansinių pajė
gu. Kaip jų gauti, kai pas mus turime la
bai mažai aukotojų. Be to, pergyvenam 
Brazilijoje sunkią ekonominę padėtį.

Su tuo rūpesčiu Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė savo tarybos posėdyje 
1988 birželio 5 dieną nutarė steigti Bra
zilijos Lietuvių fondą, kurio tikslas bū
tų švietimo ir kultūros reikalams ir taip 
pat Lituanikos išlaidoms. Bet žinome 
gerai, kad neturime galimybės surinkti 
didesnės fondui sumos tarp Brazilijos 
lietuvių. Dėlto kilo mintis, kad ir Ame
rikos ir Kanados lietuviai galėtų būti to 
fondo nariai, nors su maža 5dol. suma. 
Kadangi 5doi. sudaro 2.000 kruzeirų, 
tai būtų šiokia tokia pagalba. Žinome 
gerai, kad amerikiečiai ir kanadiečiai 
yra dosnūs lietuviškiems reikalams, tai 
galės būti mūsų fondo nariais ir su didės 
ne suma. Per paskutinjPLB seimą pasita
rėm su kun. Antanu Saulaičių, kuris gy
veno Brazilijoje ilgus metus ir gerai žino 
mūsų sunkumus. Jis sutiko būti mūsų 
atstovu Amerikoje šio fondo reikalams. 
Tam tikslui, atidarėm Kaspje sąskaitą 
Nr. 2526. (Sąskaitos globėju yra Lietu
vos garbės gen. konsulas Vaclovas Klei
za). Visi, kurie norėtų įstoti į Brazilijos 
Lietuvių fondą, gali įnešti į šią sąskaitą 
5 dol. ar daugiau ir ten palikti savo var
dą ir adresą. Mes paskelbsim mūsų spau
doj ir vėliau pasiųsime Brazilijos Lietu
vių fondo nario pažymėjimą ir lauksime, 
kad šio fondo nariai aplankytų Lituani
ką netolimoj ateityje. Tikimės, kad pla
nas yra įvykdomas ir Amerikos lietuviai 
mūsų nepamirš. Jiems iš anksto esame 
dėkingi. * BLB
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M. K. ČIURLIONIO VARGONŲ i 
MUZIKA SÃO PAULO KATEDROJE

Kiekvieno šių metų (1989) mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį São Paulo Arkivys
kupijos Katedroje (''Catedral Metropo
litana da Sé"), Praça da Sé, vidurdienio 
metu yra vykdomi įžymiausių kompo
zitorių vargonų muzikos koncertai, ku
rių klausytis yra kviečiama plačioji mies
to publika, ir į kuriuos įėjimas yra lais
vas. Šiuos koncertus rengia Katedros 
Kultūros ir Labdaros Organizacija "PRO 
CATEDRAL", o juos vykdo vargonų 
muzikų draugija "Associação Paulista 
de Organistas". Kaip jau yra žinoma, 
São Paulo Katedra turi įsirengusi labai 
galingą vargonų aparatūrą, o jos koncer
tų programoje figūruoja šios muzikos 
atstovai, kaip antai, Beethoven, Bach, 
Mozart ir kiti.

Kokią malonią ir džajgią staigmeną 
teko patirti São Paulo lietuviškajai vi
suomenei, kai praėjusio ketvirtadienio, 
balandžio mėnesio 7 dienos, koncerte 
antruoju programos numeriu buvo išpil
dyta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
kompozicija "Fuga em Do menor", per
duota šio lietuvio kompozitoriaus įspū
dinga harmonija, nuskambėjusi skar
džiai per aukštus Katedros skliautus. 
Esant tik nežymiai spaudos informaci
jai, pranešant iš anksto apie šių koncer
tų programą, vos tik keletas kolonijos 
lietuvių atvyko dalyvauti pačiame Kate
dros koncerte. Kadangi koncerto orga
nistas Prof. J. Jorge de M. Zacharias pa
sirinko į savo programos pagrindinę da-1 
lį M.K. Čiurlionio fugą, kurio kompozi
cijų partitūros taip retai yra sutinkamos 
svetur, apart lietuviškų šaltinių, tai šio 
koncerto lietuviai dalyviai, kartu su šios 
žinutės autoriumi, koncertui pasibaigus, 
susiieškojo São Paulo Organistų Draugi
jos Prezidentą Prof. Orlando Retroz ir 
patį muziką organistą, išpildžiusi koncer
to programą. Šio susitikimo tikslas bu
vo pareikšti padėką brazilui organistųi 
už muzikos kūrinio pasirinkimą ir puikų 
įo išpildymą, kurio metu buvo dar kar
tą iškeltas M.K. Čiurlionio vardas ir jo 
kūrybos garsas dar viename pasaulio me- 
no*teatre. Dar buvo kitas klausimas, lau
kiant atsakymo jau grynai iš praktiškų 
su meti mų, t.ysu žinoti, ko ki a i sj<e I tais
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MŪSŲ LIETUVA

M.K. Čiurlionio partitūros pasiekė São 
Paulo Organistų Draugijos arkyvą, ir ko
kie vargonų muzikos meno motyvai nu
lėmė organist^, pasirenkant jo kompozi
ciją j savo programą.

Tokiais tikslais vedini, koncerto daly
viai lietuviai pravedė pasikalbėjimą su 
koncerto programos organistų, kuris 
praėjo labai jaukioje nuotaikoje. Prof. 
J.J. de M. Zacharias buvo maloniai nu
stebintas lietuvių klausytojų apsilanky-; 
mu ir iškeltais klausimais apie lietuvio 
kompozitoriaus asmenį ir jo kūrybą.

Apie savs/patį Prof. J.J. de M. Zacha
rias suteikė šias žinias. Jis yra 29 metų 
amžiaus ir yra įsigijęs muzikos diplomą, 
baigdamas São Paulyje "Conservatório 
de Santa Cecilia" piano klasę pas prof. 
Maria Aparecida Andreotti ir vargonų 
muzikos kursą pas prof. Orlando Retroz 
1982 metais. Kaipo muzikas, jis turi var
gonų muzikos kontratą, pasirašytą su * 
"Cristo Cientista" kongregacija, ir yra 
"Instituto Metodista" profesoriumi, kur 
dėsto vargonų muzikos kursą, ir čia jis 
gali būti pasiekiamas telefonu: 457-3733 
— R. 61, jeigu kam nors susirastų intere
sas ar reikalas vargonų muzikos studijų 
klausimu.

Jau ne pirmą kartą kai prof. J.J. de 
M. Zacharias koncertuoja M.K. Čiurlio
nio kūrinius. Praeitų metų gruodžio mė
nesį jis davė koncertą "Igreja Imaculada 
Conceição" bažnyčioje, kur išpildė M.K. 
Čiurlionio tris fugas ir viena "Requiem". 
Apie savo sąryšį su M.K. Čiurlionio kom
pozicijomis jis papasakojo sekančią istori
ją. Prieš kokį metą ar kitą laiko organis
tas palaikė draugystės santykius su pora 
vargonų muzikos studentų, iš kurių vie
nas buvo lietuvių kilmės, kurį prisimena 
tiktai Otavio vardu. Susidomėjęs lietu
vių vardu, jis užprašė pas Otavio, kad 
pastarasis jam parūpintų originalių lietu
vių kompozitorių vargonų muzikos par-' 
titūtų. Otavio, lankydamasis JAV-bėse 
susirado keletą M.K. Čiurlionio kom- . 
pozicijų, kurias parvežė organ is tu i j 
São Paulo. Susipažinęs su parvežtomis 
partitūromis, Prof. J.J. de M. Zacha
rias susižavėjo M.K. Čiurlionio vargonų 
muzikos kūriniais ir juos įtraukė j savo 
koncertų programas.

Vertindamas M.K. Čiurlionio vargo-
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nų muzikos kūrybą, jis taip aptaria sa
vo muzikalinio pergyvenimo jausmus. 
M.K. Čiurlionio kompozicija atveria 
tam tikrą melodijos dalį, kurią vysto 
per sekančius intervalus kaskart su vis 
didesne ekspresijos jėga, tuo būdu paly
dėdama klausytojo įspūdžius, kuriuos 
sukelia nesulaikomi augančios muziki
nės įtampos jausmai, žadindami vilties 
aspiracijas nesutvardoma eiga, iki bus 
pasiektas paties veikalo punktas "fina
le". Sudarydamas savo koncertų progra 
mas, jis įtraukė M.K. Čiurlionio kūri
nius kaip tik dėl šių muzikos vertybių, 
ypač dar su tikslu, kad kompensuotų 
kitų kompozitorių romantiškas vargo
nų muzikos nuotaikas, tuo būdu harmo 
monizuodamas savo koncertų progra
mas visapusiškos integracijos rėmuose.

Pasikalbėjimo pabaigai Prof. J.J. de 
M. Zacharias dar buvo esančių painfor
muotas, jog Šv. Juozapo Parapijos Baž
nyčia Vila Zelinoje turėjo įsigijusi var
gonų aparatūrą dar prieš paskutinį ka
rą, kai vos tik viena ar kita bažnyčia 
São Paulyje galėjo pasidžiaugti šiuo > 
brangiu muzikos instrumentu. Dabar 
yra vykdoma šių vargonų ilgai užsitęsu
si reforma. Kada ji bus užbaigta, Prof. 
J.J. de M. Zacahrias mielai pažadėjo 
duoti vargonų muzikos koncertą, pa
skirdamas svarbiausią dalį M.K. Čiurlio
nio kūriniams. Čia ir baigėsi šis taip ma
lonus pasimatymas su nauju ir netikėtu 
lietuvių kolonijos draugu.

Henrikas Valavičius
ŠYPSENOS

GAISRO METU
— Atvykite greičiau, degame, — šau

kia telefonu žmogus.
- Kaip ten nuvykti? - klausia ugnia

gesys.

— Nagi su savo sunkvežiniu, kaip visa 
da, — paaiškina žmogus.

KELIAS

— Kiek kelio į aną miestelį, kur yra 
gazolino stotis?

- Po tiesumu, kaip varna skrenda, 
tai 10 mylių.

- Bet kiek bus mylių, jeigu varnas 
pėsčias eitų arba kiek mylių, jei Važiui 
turn su nuteista automobilio padanga?

PLĖŠIKAI IR KASININKAS
Plėšikai atėmė pinigus ir nešdinasi, 

bet kasininkas šaukia:
- Būkite geri, paimkite ir knygas, 

nes m~.n trūksta 10/000 dol.
, 7^/ ónif

— Ifd (Q. (5. Qaslró-----
ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.: 914-4950 SÃO PAULO
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RYTPRŪSIŲ LIETUVIŠKUMAS
Dar pries’ l-mąjį Pasaulinį karą Tilžė

je gyventoju buvo apie 60.000; beveik 
visose krautuvėse gulima buvo susikalbė
ti lietuviškai: tam tikslui buvo samdo
mas bent vienas tarnautojas. Krautuvių 
is’kabose buvo naudojamos vokiečiu ir 
lietuviu kalbos.

Visai arti prie Tilžės prie Vydutaičiu 
km., kuriame tais laikais gyveno 42 šei
mos; tame skaičiuje tik 2 šeimos buvo 
vokiečiu kiimės, o visos kitos namie kal
bėjo ir meldėsi tik lietuviškai.

Rytprūsių krašto lietuviškumas aiš
kiai buvo matomas ne tik iš gyventoju 
bet ir iš vietovių pavadinimu. Negalima 
nepaminėti keietą vietovių kuriu lietu
viškumas maloniai kuteno klausu. Pa
vyzdžiui: Gumbinė (vokiečiai vadino 
Gumbinen), Piliakalniai (vok. Pilkalnen),
Piktupėnai, Kulminai Garšviai, Kentriai, 
Ropkojai, Nakiškiai, Kupeliai, Eistraviš- 
kiai, Montvikeičiai, Gudkaimiai, ir t.t.

Toli už Tilžės artėjant prie Eidkūnų 
iĮsrutės pusėn krypstant) stovėjo dide
lis gražiai nutašytus akmuo savotišku už
rašu, kad nuo čia prasideda Lietuvos že
mė. Vienas toks akmuo stovėjo netoli 
Gumbinės. Tilžės apylinkės buvo, gal 
net visais laikais, lietuviškesnės ir už 
Klaipėdos apylinkes.

Lietuviškuosius Rytprūsius 17 amž. 
nusiautė baisus juodasis maras. Išmirė 
daugiau kaip šimtas tūkstančių žmonių. 
Ištuštėjo miestai ir kaimai, bet ilgainiui 
ši tragedija buvo užmiršta. Gyventojų 
vė’. priaugo pilni kaimai.

Senoje Rytprūsių Lietuvoje vaikai 
žaizdami kalbėjo tiktai lietuviškai — žai- 
de lietuviškus žaidimus Daugumoje b^ž- 
nyčiu buvo meldžiamasi ir giedama lietu
viškai. 1905-11 metais dar li-jtuvybė ta
me kraštą buvo nesvyruojanti. Tik prieš 
l-mąjį Pasaulinį karę Vokietijos valdžia 
ypatingai išvystė vokietinimo akciją. Po 
dešimties metų tokios kaizerinės akci
jos, išdavos nebuvo lietuviams palankios. 
Hitleris tą akciją dar daugiau paspartino 
Po II-jo Pasaulinio karo Rytprūsiai atite
ko rusams. Gyventojai išbėgiojo ar buvo 
išžudyti, o miestai ir kaimai surusinti.
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“ Amžiais pavergta, kelias tėvynė
Jos atgimimą jaučia dvasia
Ginkim ką mūsų proseniai gynė 
Žadinkim brolius meile drąsią”...

Išlydėję į Amžino poilsio buveinę musu mielą
JONĄ TATARŪNĄ

Reiškiame gilią užuojautą: Tėveliams, žmonai, 
dukroms, anūkui, broliams su šeimomis ir arti
miesiems, ir drauge liūdime.

Sv. Juozapo Liet. Kat. Bendr. Choras

Halina Mošinskienė

NESUSPĖJOM PASAKYTI, 
PAGERBTI...
kol ėjai, skubėjai, rūpestį sunkų nešei, 
tikru nuoširdumu lyg rasa gaivinai 
vystančius lietuvybės žiedus...
Jaunystę atidavei, širdį aukojai, kad tik 
Bendruomenė rastų taikos ir susiprati
mo kelią
į jaunosios kartos tautinį susiklausimą...

Labai sunku kalbėti, rašyti apie žmo
gų, kuris juo toliau tuo labiau buvo ar
tume bendrų siekimų, visų problemų, 
ypatingai jautrus visokioms kliūtims 
kasdieninio lietuvių išeivijos gyvenimo 
slinktyje.

Netekome JONO TATARŪNO taip 
staigiai, netikėtai. Netekome tikrai bro
lio. Nes Bendruomenė buvo jam lyg jo 
šeimos neatskiriama dalis. Jis neturėjo 
savo asmeniniams patogumams laiko, 
neturėjo noro dalyvauti ginčuose su 
"išsišokėliais", nesantaikas švelnindavo 
savo nuolankia šypsena, rimtumu, pa
grįstais argumentais be kritikos ir asme
ninių užgaulių. Jis buvo nuostabios kan
trybės, stengėsi kiekvieną lietuvį pa
traukti prie visuomeninio darbo, jei pa-* 
jusdavo, kad tai bus nauja stipri atrama, 
turėjo įgimtą diplomatijos jausmą. Jono 
ir Veros namai buvo tas jaukus priebė- 
gos kampelis, kur susitikdavo visi idėji
nio darbo bičiuliai. Tikrai, jo mirtis dau
geliui bus labai skaudi staigmena. Nete
kome nuoširdaus draugo, šeima brolio 
ir tėvo,jžmona mylimo vyro, Pasaulio
lietuviai tauraus visuomenininko, Br.

7

Bendruomenė pagrindinio šulo. Liko 
neužbaigti darbai, bet juos turės perimti 
kitos rankos tuo pačiu uolumu, ta pačia 
ištverme.

Tik tokiu būdu bus išreikšta pagarba 
VELIONIUI ir jo šeimai, ir kiekvieno 

s’irdyje liks neišsakyti žodžiai, ašaros — 
Amžinybės dalis.

Su gilia užuojauta ir liūdesiu —
H. Mošinskienė

MUSŲ MIRUSIEJI
A. A. kun. BOLESLOVAS PACEVI- 

ČIUS, 80 m. amžiaus, mirė kovo 3 d. 
Toronte. Maldos prie karsto antradienį, 
8 v.v. Turner e Porter laidotuvių na
muose, Roncesvūlles gatvėje. Trečiadie
nį bus pašarvotas Prisikėlimo šventovė
je ir maldos 7,30 v.v. Gedulingos Mišios 
ketvirtadienį 10 v.r. ir po to laidotuvės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Anapilyje. 
Paliko seserį Alę Kuchanauskienę Lietu
voje ir brolį Stasi Toronte.

PASAULIO LIETUVIS
PLB valdybos, dr. V. Bieliausko nuta 

rimu, visiems mūsų skaitytojams prane
šame ir prašome:

nuo šių metų ii* toliau siusime Jums 
Pasaulio Lietuvį veltui paprastu paštu. 
Jeigu norite gauti oro paštu, — prašo
me atsilyginti už pašto išlaidas. Persiun
timo kaina oro paštu — 20 dol.

Dabartinėse sąlygose nebegalim siun
tinėti veltui oro paštu.

B. KronienėVyturys



Primename, kad ateinantį sekmadienį 
16 vai. Mokoje T. T. Saleziečių salėje bus 
lietuvis’ka programa "Linksma popietė".

Tai retas kultūrinis įvykis musų tarpe.
Savo atsilankymu jūs paskatinsite toli

mesniam darbui, tuos, kurie nuoširdžiai 
aukojasi dėl programos realizavimo.

MOTINOS DIENOS MIŠIOS

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

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

ALGIRDAS ŠUKYS SVÊIKSTA
Praeitą mėnesį, perėjęs širdies operaci

ją, inž. ALGIRDAS ŠUKYS jau grjžo na- • 
mo ir po truputį atsigauna. Linkime mie- • 
lam ML-vos skaitytojui pilnai atsigauti ir 
džiaugtis gera sveikata.

SENELIŲ LANKYMAS
Praeitą sekmadienį, balandžio 16 d., 

kun. Petras Rukšyssu keliais Labdaros 
nariais,Adelė Simanavičienė ir Filome
na Černiauskiene lankėsi šv. Vincento 
seselių
senelių' namuose, S. Bernardo do Cam
po.

Mūsų tautiečiai Petras Žoivis ir Mo
tiejus Sejūnas neblogai iaikosi. Buvo 
liūdna, kai sužinojom, kad prieš mėnesį 
mirė MAGDALENA VALAITIENÉ- 
Pastertzik 95 ar 96 metų. Magdalena 
buvo sena tos prieglaudos gyventoja, vi- 
suomei iinksme ir pasiaugi bei pilna ge
rų patarimų visiems. Buvo tikras pavyz
dys lietuviško ryžtingumo ir patvarumo. 
Iš jos šeimos mažai kas jau buvo belikę. 
Petras Žoivis džiaugėsi pagaliau suradęs 
savo krikšto sūnų dr. Rudolfą Mekšraitj 
gyvenanti Porto Alegre.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 

. tai istrsyti čeki, Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

•f.
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Laivyno leitenantas
ANDRIUS VALAVIČIUS

Jį prisimena tėvai Janina ir Henrikas Vdlavičiai su 
dosnia auka MŪSŲ LIETUVAI.
Širdingai dėkojame pp. Valavičiams už paramą mūsų 
spaudai, o Andriui linkime geros sėkmės profesijoj.

0

PROGRAMOJE: RETOS, &3ÜZ8KA, DAIVOS, LOTERIJA 
MOTINOS BUS APDOVANOTOS ROŽĖMIS 

Reserves: 274-5116 - 215-6310.

GIMTADIENIAI
Praeitą sekmadienį, po lietuviškų pa

maldų V. Zeiinoj, žmonės sveikinosi ir 
šnekučiavo. Taip sužinojom, kad Kseve- 
ra Petro kaitė ir Danutė Si lie kaitė-J ones 
atšventė gimtadienį. Nors juu po mišių, 
bet visti k buvo malonu sužinoti apie 
šiuos gimtadienius, juk abi sukaktuvi- t 
ninkės yra vertas mūsų prisiminimo ir 
didelės padėkos.

Sveikiname Kseverą Petro kaitą ir Da
nutę Silickaitę-Jones ir linkime daug lai
mės, geros sveikatos ir gausios Dievo pa- 
| -i mos.
Šalpos ratelis PETRONĖLĖ VOSYLIENÉ 20,00
22.10.88: Kliukų šeima Cr. 1.000 Kun. Juozas ŠEŠKEVIČIUS 10.00
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SEGUNDA EDIÇÃO

2.12.88: Ona Tamaliūnienė 50I 
12.4.89: NPN NCZ.10,00

e Kas bėga nuo lietuviškos sp&u 
dos, bėga nuo savo tautos

UŽS8MOKĖJO U2 ML
Filomena ČERNIAUSKIENĖ

NCz. 10,00
Antonio MADASTAVIČIUS 10,00 
Adelė GODUAUSKIENÉ 10,00
Elena MONSTAVIČIENĖ 8,00
Elzbieta MADEIKIENÉ 10,00
Justinas ŽVINGILA 10,00
Carlos CEPUKAS 10,00
Jonas CHOROCIĖJUS 15,00
Sonia MIŠKINIS 10,00
Ana L. T. MASIENÉ 5,00
Vytautas NARSUTIS 10,00
Vytautas ČAMARKA ir
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