
iM.Mažvyao

ufftSSB

VOS; VIENYBE TARDAN TO
NR.5-6I2142-31SEMANARÍO 1990VASARIS-FEVEREIRO 12D.NCz.5,00i RJuventui.28 • Pą.d* Moóça - 03124 SÃO PAUtO, T« 

jumw.*hhh sw™-»»»-"----------------- .^ga^gagsasĮgaa^il^ ui'

LIETUVIAI siekia pilnos 
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Didžioji spauda ir toliau rašo apie Lie

tuvą, deda nuotraukas iš demonstracijų, 
Korespondentai svarsto mūsų tautos atei
ti Jei anksčiau toje pačioje spaudoje bu- 
✓o daug abejonių apie Baltijos kraštų iš
silaisvinimą, tai dabar jau rašoma, kada 

kokiomis sąlygomis bus atgauta nepri- 
Kiausomybė Atrodo, kad ir pačiam Gor 
bačiovui aišku, kad baitiečių laisvės troš
kimą neįmanoma nuslopinti.

Keisis Europa
The Toronto Star" sausio 17 d. laido 

ie 'šspausdmo savo korespondento R i 
'hard Gwyn straipsnį. Jame jis rašo, kad 
Lietuva visai atsiskirs nuo Sov. Sąjungos 
arba gaus efektyvią nepriklausomybę de
centralizuotoje federacijoje. Esą Gorba
čiovas jau dabar siūlo "respublikos suve
renitetą" kur galėtų veikti daugiaparti
nė sistema, savo ekonomika, prekyba su 
užsieniu, tvirta savo valiuta. Naujokai ga
lės karinę tarnybą atlikti Lietuvoje.

Lietuvos atvejis sako korespondentas, 
yra unikalus. Ji 1940 m. jėga buvo inkor
poruota i Sov Sąjungą. Lietuvius gali pa
tenkinti tik tikra nepriklausomybė. Gal 
būt, gelbstint Gorbačiovo prestižą, jie ga
li sutikti su kokiais nors ryšiais su Sov. 
Sąjunga.

Autorius galvoja, kad lietuvių kova 
už nepriklausomybęgali tapti modeliu 
kitom Europos tautom. Taip gali atsitik
ti Jugoslavijoje su Slovėnija ir Kroatija, 
Ispanijoje su baskais. Korsika gali atsis
kirti nuo Prancūzijos ir pan. Gali ne taip 
tblimoje ateityje pasikeisti Europos že
mėlapis.

Apsisprendimo teisė
politinėmis ir tarptautinėmis problemo
mis. Prieš pasiruošiant į nepriklausomy
bės kelionę, pirmiausia reikia gerai apsvar- 
tyti ir pasverti esamą būklę.

Sov. Sąjungos komunistų partija stipriai 
proteguojanti federacija. Tai trumpiausias 
tolias pasiekti savo tikslus. Kalbant apie 
juos, jūs ir mes, sakė Gorbačiovas nesiski- 
riame; Mes sakome, kad reikia atnaujinti 
federaciją ir iškelti visas galimybes, o jūs 
norite nuo federacijos atsiskirti. Štai čia 

"The Globe e Mail" sausio 16 d. rašo, 
ką kalbėjęs Gorbačiovas Lietuvos komu
nistų partijos žmonėms. Sov. Sąjungos 
komunistų partija esanti ištikima Lenino 
principams. Tautos turinčios teisę apsis
pręsti, taip pat ir atsiskirti nuo Sov. Są
jungos. Tai esanti konstitucijos norma, 
pažymėta senoje konstitucijoje, tas pats 
bus padaryta ruošiant ir naują konstitu
ciją.

Tačiau pakelti rankas ir nubalsuoti 
atsiskirti, taip negalima. Dalykas yra daugprasideda skirtumai, 
daugiau komplikuoti. Atsiskyrimas yra Gorbačiovas nesakas Centro ko- 
susietas su ekonominėmis, socialinėmis, • nesakąs, kad Centro ko

' , mite tas ir jis pats daugiau rūpinasi lietu

vių ateitimi negu jie patys. Lietuviai pa
tys turi svarstyti savo problemas ir pateik 
ti siūlymus prie apvalaus federacinio sta
lo. Taip būtų greičiau paruoštas naujas 
įstatymas ir surastas mechanizmas, kaip 
pasitraukti iš sąjungos. Toks mechaniz
mas tikrai būsiąs surastas, nors jis pats 
tvirtai įsitikinęs, "Mums reikia federa
cijos. Tai būtų kitas socializmo vėjas..."

Baitiečių padėtis skirtinga
"Time" žurnalo sausio 22 d. laidoje 

dar rašoma apie Gorbačiovo lankymąsi 
Lietuvoje. Nusileidęs Vilniuje, Gorba-
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:iovas galvojo lietuvius paveikti savo as- 
nenybe, politiniu sugebėjimu pasiekti 
<ompromisų. Bet kai išgirdo galingą 
minios šauksmą; reikalaujantį nepriklau- 
iomybės, pakeitė savo taktiką. Staiga 
/irto rinkiminio vajaus politika. Norite 
gauti nepriklausomybę, sakė Gorbačio- 
/as, galite ją ir turėti. Bet kartu...

Vienoje Vilniaus įmonėje, pastebėjęs 
darbininką su rusų kalba plakatu — "Ne 
daugiau laisvių, bet pilną nepriklausomy- 
□ę". Gorbačiovas jo paklausęs, kaip jis 
supranta, kas yra nepriklausomybė. 
Darbininkas atšovęs: "Gimiau nepriklau
somas, noriu nepriklausomu ir mirti".

Žurnale rašoma, kad galima galvoti 
apie Baltijos respublikų pasitraukimą ir' 
ta prasme, kad dėl to Sov. Sąjunga nesu
grius. Estija, Latvija ir Lietuva esančios 
naujausias priedas Sov. Sąjungoje. Ne 
kaip kitos sovietinės respublikos, baltie
čiai prieš inkorporavimą buvo nepriklau
somi. Todėl yra istorinė bazė jų reikalus 
svarstyti atskirai nuo kitų respublikų. 
Gal but, kaip rašoma. Kremlius ir yra pa
siruošęs tokiam elgesiui. Sov. Sąjungos 
saldžios atstovas G. Gerasimovas, kalbė
jo apie priemones išspręsti Lietuvos pro
blemą.

laukti iki "visiškai naujos federacijos".
Tačiau baltiečiai nori nepriklausomy

bės anksčiau negu vėliau. Šiais metais 
bus sudaryti pagrindai atstatyti nepri
klausomybę, sako Virgilijus Čepaitis, vie
nas iš Sąjūdžio vadovų.

Baltiečiai save lygina su suomiais. Pas
tarieji ir baltiečiai po I pasaulinio karo 
buvo nepriklausomi ir toje pačioje būk
lėje. Bet šiandieninė Suomija yra išsiri
kiavusi į 10 turtingiausių valstybių. Jei 
baltiečiams būtų pasiūlyta Suomijos da
bartinė politinė padėtis, jie mielai sutik- 
tu.
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Trys M. Gorbačiovo dienos Lietuvoje. Daugybė Maskvos viršininkų. Keli žimtai užsienio žur
nalistų, 22 TV kompanijos.

Lietuva neprašė nei mėsos, nei fondų, nei atlyginimų pakėlimo. Lietuva prašė laisvės.
"Laisvės, laisvės, laisvės", — vilnijo ketvirtadienį. Katedros aikštė, į kurią suvažiavo žmonės iš 

visos Lietuvos. 1,5 minučių tylos su uždegtom žvakutėm mitinge.
Tuo pačiu metu M. Gorbačiovas kalbėjo, kad tai "profesorių sąmokslas". I aikštę jis nepano

rėjo ateiti — lyg žmonėmis galima būtų laikyti tik tuos, kurie susirinko pakelėse.
M. Gorbačiovas norėjo įtikinti Lietuvą, kad jai nereikia nepriklausomybės. Užteks naujos fede-
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norėjusi apsispręsti tauta galės apsispręsti tik tada, kai... kitos tautos jai leis apsispręsti (.).
Vizitas nieko nepakeitė ir negalėjo pakeisti. Lietuva trokšta to, kas jai priklausė iki 1940 m. 

birželio 15 d.  R.V.
novas, dirbantis sovietų akademijos moks
lo ir valstybės teisių institute, pakelbė 
idėją, kad respublikoms bus leista palai
kyti ryšius su centru skirtingais būdais. 
Tokioje santvarkoje baltiečiai galėtų gau
ti stiprią autonomiją. Tuo tarpu Centro

prašo palaukti

"U.S. News e World Report" žurnalas 
sausio 15 d. laidoje rašo apie staigius pa
sikeitimus Rytų Europoje irr apie įvykius racijos (Samikovo žemė? ). Per tris dienas jis patobulino tautų apsisprendimo teisę — nuo šiol pa- 
Lietuvoje.

Sovietų prezidentas neseniai vakarinės 
mperijos dalyje pamatęs kitokį vaizdą, 

negu svajojo Marksas — apie vieningą dar
bininkų pasaulį. Lietuvoje ir kitose Balti
jos respublikose darbininkai kovoja su
traukyti retežius, kuriais jie buvo pririš
ti prie Maskvos ir marksizmo.

Dabar jau yra ženklų — Gorbačiovas 
gali baltiečiams leisti eiti savuoju keliu, 
galbūt nestipriais ryšiais sujungtoje fede
racijoje. Ryšium su federacija I. Maksi- *rir.. . i _ . .±___ t

Sjudžio pareiškimas
Sausio 10-13 d.d. įvykiai Lietuvoje at

kreipė pasaulio dėmesį į pagrindinį lietu
vių tautos ir Lietuvos visuomenės reika
lavimą: atstatyti Lietuvos valstybės ne- 

Azijos respublikos būtų labiau varžomos, priklausomybę. Sąjūdžio organizuota ma- 
G. Gerasimovo, valdžios atstovo, pareiš- s’n® manifestacija Vilniuje su dalyvių 
kimu, Gorbačiovas prašo respublikas pa- 9ausa išreiškė kautos troškimą.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas 
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
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L. Girinis

VLIKO SEIMAS BALTIMORÉJE
Vyriausiojo Lietuvos Is'laisvinimo Ko

miteto atliktųjų darbų kasmetinis patik
rinimas tapo privaloma tradicija. Dides
nėse lietuvių kolonijose per eilę metų 
ruošiami suvažiavimai, aptariami Lietu
vos laisvinimo rūpesčiai, išklausomi pra
nešimai.

Ir šiais metais, lapkričio 3-5 d. Balti- 
morėje Lord Radisson Plaza viešbutyje 
įvyko VLIKo seimas.

Lietuvos laisvės kovos vieninga vado
vybė laisvajame pasaulyje yra VLIKas. 
Jį sudaro: Lietuvių fronto bičiuliai, Lie
tuvių krikščionių darbininkų s-ga, Lie
tuvių krikščionių demokratų s-ga, Lie
tuvių rezistencinė santarvė, Lietuvių 
tautinis sąjūdis, Lietuvių vienybės sąjū
dis, Lietuvos atgimimo sąjūdis, Lietu
vos darbo federacija, Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga, Lietuvos socialdemo
kratų partija, Lietuvos ūkininkų partija, 
Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjunga, Mažosios 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis, Rytų Lie
tuvos rezistencinis sąjūdis.

Svečiai iš Lietuvos
Visų pasaulio lietuvių gyvybinis tiks

las — nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atstatymas. Tokio šūkio dvasioje 
vyko seimo darbai.

Laikantis seimo darbotvarkės, lap- 
,kricio 3, penktadieni, 7 v.v. Baltimorės 
Lietuviųnamuose įvyko seimo atstovų 
ir visuomenės pašnekesio bei susipaži
nimo vaišės. Visur jautėsi seimo rengi
mo komiteto pirm. dr. E. Armanienės

LIETUVIAI SIEKIA PILNOS 
N EPRIK LAUSOM YB ÉS

M. Gorbačiovo lankymasis turėjo tar
nauti komunistų partijos vidaus reikalų 
svarstymui, tačiau jis pavirto Sov. Sąjun
gos prezidento vizitu. Vyko diskusijos 
dėl Lietuvos ateities. Kokiu būdu ir de
rybomis bus atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė, liko atviru klausimu. Gorbačio
vo siūlytos "išstojimo procedūros" Lie
tuvai yra nepriimtinos. Lietuva buvo so
vietų aneksuota. Gorbačiovo siūlymai pa
neigia tautų apsisprendimo principą, iš-1 
dėstytą pirmame sovietų valdžios doku
mente.

■ . .. - -

Lietuvos atžvilgiu tas principas buvo 
realizuotas 1920 m. liepos 12 d. Rusijos- 
Lietuvos sutartimi, kuria ir toliau turėtų 
būti grindžiami tarptautiniai santykiai. 
Laukiama rimto atsakymo. Ir toliau bus 
stiprinami Lietuvos nepriklausomybės 
pamatai, ginamos tėvynės, tautos ir pilie
čių teisės.

(LIC)J.A.
''Tėviškės Žiburiai"

ir jos talkininkų rūpestinga priežiūra. 
Seimo nariai ir visuomenės atstovai een- 
gimo komiteto mielai buvo priimti ir 
pasveikinti. VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
savo žodyje priminė, kad šiais metais 
VLIKO veikla pergyvena nepaprastą 
laikotarpi. Lietuviai visame pasaulyje ’ 
ryžtingai siekė, siekia ir sieks, nežiū
rint kokia kaina, laimėti Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę. Pirmąjį kartą 
VLIKo istorijoje dr. Bobelis galėjo su
pažindinti su svečiais iš Lietuvos. Daly
vavo demokratų partijos atstovas J. 
Mugevičius, Krikščionių demokratų at
stovas V. Petkus Laisvės lygos — A. Ter
leckas ir Sąjūdžio — A. Buračas. Vaka
rienės metu kiekvienas svečias trumpu 
žodžiu priminė vakaro dalyvaims savo 
pergyvenimus pavergtoje tėvynėje ir iš
reiškė Lietuvos ateities perspektyvas. 
Svečiai buvo sutikti gausiais plojimais 
bei sveikinimais.

Atidarymas ir sveikinimai
Lapkričio 4 d., 9 v.r., viešbutyje vy

ko seimo atstovų ir svečių registracija. 
Seimą atidarė VLIKo pirm. dr. K. Bo
belis. Darbotvarkė buvo priimta be pa
pildymų. Išrinkus seimo prezidiuman 
pirmininkauti J. Daugėlą, A. Misiūną 
ir V. Kačinską, buvo sudarytos manda
tų, rezoliucijų ir kitos darbo komisijos. 
Invokacija turėjo sukalbėti kun. Anta
nas Dranginis, bet,, dėl susidariusių ap
linkybių, nebegalėjo atvykti. Invokaci- 
jos vietoje atsistojimu ir susikaupimo 
minute buvo pagerbti VLIKe dirbę ir 
amžinybėn iškeliavę nariai. Buvo per
skaityti sveikinimai, kurių tarpe buvo

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ

AUTO PEÇAS LTDA.
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VIDEO LIETUVA 
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vysk. Pauliaus Baltakio, Diplomatinės 
tarnybos šefo dr. St. Bačkio ir kitų di
plomatų bei organizacijų. Tik liūdnai 
sutapo sveikinimas iš Kanados su Lie
tuvos generalinio konsulo dr. Jono 
Žmuidzino netikėta mirtimi. Perskaity
tas jos sveikinimas VLIKui, bet netru- * 
kus buvo sužinotas jo iškeliavimas am
žinybėn.

Trumpą, bet reikšmingą pranešimą 
padarė VLIKo tarybos pirm. Teodoras 
Blinstrubas. Nors darbotvarkėje ir ne
buvo numatyta, bet j seimą iš.Vašingto- 
no atvyko garbingas lietuvių draugas se
natorius Edvard Dervinski. Sveikinda
mas seimą, jis plačiau apibūdino Lietu
vos laisvinimo problemas. Jis tikisipkad 
Lietuva turi atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę.

Pastaraisiais metais VLIKo veiklon 
įsijungė aaujų jėgų. Šiuo metu valdybos 
sudėtį sudaro; dr. Kazys Bobelis, pirmi
ninkas, dr. Domas Krivickas, pirmininko 
pavaduotojas, dr. Elena Armanienė, iž
dinio kėsteisinė patarėja, dr. Jonas A. Stik- 
liorius, sekretorius, Vytautas Jokūbai
tis, vicepirmininkas, nariai: Vilius Bra
žėnas, dr. Algirdas Budreckis, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, Pilypas Narutis ir 
Juozas Vitėnas.

Pasikeitė laikai
VLIKo pirm. K. Bobelio kalba seimo 

narius mintimis gražino į praeitį, į VLI
Ko pirmuosius žingsnius ir sustota prie 
dabarties. Priminęs 1943 m. dar Lietuv 
voje paskelbtą deklaraciją, kurioje VLI
Kas besąlyginiai įsipareigojo kovoti už 
tautos laisvę, iki Lietuva vėl taps laisva
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ir nepriklausoma valstybė. VLIKas vi
suomet siekė artimesnio ryšio su paverg
ta tauta. Deja, bet koks ryšys paverg
tiems grėsė tremtimi. Buvo ieškoma nau
jų kelių, naujų kovos būdų. Dėl visiems 
žinomų priežasčių buvo vengiama bet 
kokie ryšiai su Lietuvos pavergėjais. Tik 
pasikeitę laikai parodė, kad ryšiai jau 
galimi, todėl ir buvo Gotlando saloje 
pasirašytas dokumentas, kuriame aiš
kiai visos grupės pasisakė už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Rekordinės pajamos
VLIKo tarybos pirm. Jurgis Valaitis 

kėlė lėšų telkimo ir taupymo teikalin- 
gumą, primindamas pasaulio lietuviams 
kad neužilgo VLIKui gali prieeikti sku
bios ir būtinos finansinės pagalbos Lie
tuvai. Kanados tautos fondo pirm. J. 
Patamsis dėl sveikatos VLIKo seime ne
galėjo dalyvauti. Kalbėjo Toronto tau
tos fondo sekretorius J. Cicėnas. Jis pri
minė, kad Kanados lietuviai nuoširdžiai 
teberemia Tautos fondą, nes žino VLI
Ko paskirtį bei tikslą. Šiais metais Ka
nados lietuviai Tautos fondui suaukojo 
$90.000. Iki metų pabaigos tikimasi ’ 
šią sumą kiek pakelti. Tautos fondo val
dybos pirm. Juozas Giedraitis priminėj 
kad praeitais metais fondas turėjo rekor
dines pajamas — $529,819 ir $68,397 
palūkanų. Šiais metais jau susilaukta, 
įskaitant testamentinius palikimus iš 
Anglijos — $55,127, Australijos — 
$2,151; Europos — $20.039; Naujosios 
Zelandijos — $608; Pietų Amerikos — 
$120. Šiuo metu Tautos fondo ižde 
yra $1.700.000.

Popietinėje seimo sesijoje buvo nagri
nėjama Lietuvos laisvinimo bylos ap
žvalga. Prasidėjo gana neįprastas simpo
ziumas, kuriame gyvai reiškėsi svečiai iš 
Lietuvos. Simpoziumas iššaukė gyvas ir 
naudingas diskusijas.

Šeštadienio vakarą Baltimore?;Lietu
vių namuose svečiams ir seimo nariams 
buvo surengta iškilminga vakarienė. Tu
riningą ir reikšmingą kalbą pasakė VLI
Ko pirm. dr. Bobelis. Didelio dėmesio 
vertą programą atliko choras "Aidas", 
vadovaujamas M. Krasauskienės. Vyres
nės kartos aktorius Juozas Palubinskas 
įspūdingai deklamavo B. Sruogos "Sa
piegos" istorinį monologą. Meninei pro
gramai vadovavo Daina Bulvytė.

Sekmadienį Baltimorės Lietuvių šven
tovėje kunigas Antanas Dranginis atlai
kė iškilmingas Mišias ir pasakė turiningą 
seimui skirtą pamokslą.

• Seimas baigtas Tautos himnu.
"Tėviškės Žiburiai" 

.GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.
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VYKDO AUTONOMINĖS
EKONOMIKOS PROGRAMĄ
Užsienio spaudos agentūros praneša, 

kad nuo sausio pirmos dienos trys Pa
baltijo kraštai pradėjo konkrečiai vykdy
ti ekonominės autonomijos nuo Mask
vos programą. Agentūrų žiniomis, pagal 
šią programą, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valdžios nuo sausio 1-osios pradėjo 
perimti savo kontrolėn atitinkamu kraš
tų pramones įmones ir ekonomines struk
tūras. Agentūros, betgi, pastebi, kad Pa
baltijo kraštų ekonominės autonomijos 
programos detalės dar nėra galutinai su
tartos su Maskva, dėl to programos vyk
dymas neišvengiamai turės būti uždels
tas. Estijos valdžia pagal turimas žinias, 
nuo ateinančių metų pradžios numano 
įvesti krašte savąją valiutą kroną, kurios 
vertė, bent iš pradžių turėtų atitikti rub
lio vertę.

ALGIRDAS BRAZAUSKAS - 
LIETUVOS TSR PREZIDENTAS

Po Sovietų Sąjungos prezidento M.
Gorbačiovo apsilankymo Lietuvoje, sau
sio 15 d., Lietuvos TSR parlamentas 228 
balsais (e prieš ir 19 susilaikė) išrinko 
LKP pirmąjį sekretorių Algirdą Brazaus
ką respublikos prezidentu. Jis pakeitė bu
vusį nuo 1987 m. Lietuvos TSR preziden
tą V. Astrauską, kuris dėl nesveikatos pa
sitraukė. Algirdas Brazauskas kaip ir M. 
Gorbačiov, užima du respublikos aukščiau- su neįprastu prašymu. Esu filatelistas 
sius postus: yra L K Partijos sekretorius ir 
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas.

NENORI TARNAUTI OKUPACINĖJE = 
KARIUOMENĖJE

SUŽEISTAS LIETUVOS JAUNUOLIS
Vakarų spaudos agentūros pranešė apie 

grubų susidorojimą Lietuvoje su jaunuo
liu, atsisakiusiu tarnauti Raudonojoje ar
mijoje. Jaunuolis buvo peršautas ir sun
kiai sužeistas, kai bandė pabėgti nuo valdi- Busiu Jums labai dėkingas. 
ninku grupės, siekusios jį fizine jėga pri
statyti į karinį komisariatą.

Turimomis žiniomis, gruodžio ketvirtą 
dieną į Tauragės rajono Kondratų kaimą 
pas ten gyvenantį Kęstutį Liekį prisistatė 
Tauragės rajono Batakių apylinkės vykdo
mojo komiteto pirmininkas Petraitis,kari«- 
nės įskaitos vedėja Nara Šukienė, Skaud-
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vilės Apylinkės milicijos inspektorius — 
Preikšaitis ir Jurkšaitis. Pastarieji bandė 
jėga j karinį komisariatą pristatyti TSRS 
okupacinėje kariuomenėje tarnauti atsi
sakiusį Kęstutį kiekį. Prieš jaunuolį buvo 
panaudota fizinė jėga. Tačiau jaunuoliui, 
išskubus ir pradėjus bėgti, milicijos leite
nantas Preikšaitis panaudojo šaunamąjį 
ginklą. Pagal turimas informacijas sužeidi
mas yra rimtas. Kęstutis Liekis buvo sun
kioje būklėje nugabentas j Tauragės mies
to ligoninę. Kulka trijose vietose peršovė 
žarnyną.— • _

Liekis atsisakymą tarnauti TSRS gink
luotose pajėgose grindė Tarptautineíene- 
vos konvencija, kurią 1954-ais metais ra
tifikavo ir Sovietų Sąjunga. Pagal šią kon
venciją, kaip žinoma, okupuoto krašto 
gyventojai prieš jų valią negali būti ver
čiami tarnauti okupacinėje kariuomenėje. 
Bet sovietiniai pareigūnai konvencijos vi
siškai nepaiso. Fizinis ir moralinis smur
tas prieš okupuotos Lietuvos jaunimą 
vykdomas ne tik Rusijos gilumoje, bet ir 
pačioje Lietuvoje. Spaudos agentūrų ži
niomis, Kęstutį Liekį peršovusiam moks
lininkui esanti iškelta baudžiamoji byla.

VAT.R.

Kaunas, 24. X. 1989
Mielas Tautieti,

Rašau Jums, labai užimtam veikėjui,

ir norėčiau susirašinėti ir keistis nevarto
tais pašto ženklais su pasaulio lietuviais. 
Renku nevartotus pašto ženklus Lietu
vos, kurių, kol dar nepradėjo leisti nau
jų, Lietuvoje labai mažai randasi. Taipo
gi įvairių šalių sportai) fauna, menas, 
futbolas, olimpinės žaidynės.

Jeigu Tamstai butų ne labai sunku 
prašau mano adresą, pagal Jūsų turimas 
žinias, kuriose pasaulio lietuviai renka 
pašto ženklus, perduoti tiems asmenims.

Su pagarba

Antanas Stašaitis

Adresas:
Antanas Stašaitis 
233000 Kaunas, Lituania
P.O. Box 240
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DIDŽ. LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 
ŽLUGIMAS

Po antrojo Lietuvos ir Lenkijos pada
linimo, 1793 metais buvo aišku, kad ru
sai nepaliks Lietuvos ramybėje. Nors 
Lietuvai ir Lenkijai buvo leista turėti 
maža kariuomenę, bet rusai okupacinės 
armijos laikė dusyk daugiau, nekalbant 
jau apie prūsus ir austrus, kurie nesku
bėjo išeiti iš okupuotų kraštu. Lietu
viams nebeliko nieko kaip savo laisvę ir 
garbę apginti ginklu.

1794 m. kovo mėn. sukilo lenkai ir 
sudarė tautinę vyriausybę, lietuvio Tado 
Kosciuškos vadovaujamą O balandžio 
17 d. pradėjo sukilimą žemaičiai Šiau
liuose ir balandžio 23 d. Vilniuje sukilo 
Lietuvos kariuomenė su vilniečiais. Mas
koliai išbėgo iš Lietuvos. Vilniuje pasi
žymėjo artilerijos pulkininkas Jokūbas 
Jasinskis, ir lietuviai sukūrė Tautinę Lie
tuvos Tarybą. Lietuvos valstiečiai ir 
miesto bendruomenė visur labai karštai 
ėmėsi ginklo prieš maskolius.

Ties Žagare, Joniškiu, Biržais, Pušalo
tu, Žiežmariais ir Panevėžy lietuviai sa
vanoriai sumušė rusų kariuomenę ir vi
sur naikino baudžiavos likučius. Pasise
kimų padrąsinti lietuviai uždarė Bauskė
je rusų įgulą ir įsiveržė į Kuršą. Telšių 
sukilėlių vadas Vaitkevičius tarp Palan
gos ir Klaipėdos nukirto rusų susisieki
mą su prūsais. Žemaičių dalinys vado
vaujamas Kuko Kalinausko jūroje užgro- 

. bė prūsų karo laivą su ginklais, skirtais 
rusams, Tuojau iš Vilniaus Žemaitijon 
atvyko Tomas Vavreckis ir drauge su 
Vaitkevičium prasimušė pro rusus ir bir
želio 25 d. užėmė Liepoją. Žemaičiai 
sukurstė latvius valstiečius ir miestiečius 
prisidėti prie sukilimo, ir privertė baro
nus panaikinti baudžiavą. Žemaitijoj ir 
Kuršo dalyje baudžiavos išnyko. Žemai
čiai užėmė Ventspili ir įsigijo daugiau 
ginklų. Liepos 12 d. rusai atsiėmė Liepo
ją, bet po 12 dienų žemaičiai ją vėf atsiė
mė. Stambiems rusų daliniams artinant, 
rugpjūčio 11 d. žemaičiai pasitraukė iš 
Latvijos. Žodžiu sakant, sukilimas Lietu
voje staigiai išsiliepsnojo.

Rugpjūčio 12 d. rusams užėmus Vil
nių, nutarta trauktis į Lenkiją. Kad nu-

į RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA 
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viliotų rusų pajėgas nuo lietuvių kariuo
menės brandolio Ukmergės, Zarasų ir 
Švenčionių sukilėliai pasuko prieš Daug
pilį. Grabausko kariai iš Varėnos pasuko 
į rytus, rusų kariuomenės užnugario ar
dyti. Prūsų pasieniu j pietus prasiskynė 
sau kelią Vavrecko žemaičiai ir ties 
Baltstoge susijungė su Romualdo Gie
draičio vadovaujama Lietuvos kariuome
ne. Spalių 10 d. prie Malujovicų kaimo 
lenkui dalgininkai ir lietuviai raiteliai 
neatsilaikė prieš rusų sutelktą artilerią 
ir reguliarą armiją. Stambiose kautynė-' 
se sužeistas Kosciuška pateko rusų ne
laisvėn ir sukilimo vadovybę perėmė ki
tas lietuvis — Vavreckis. Mėginta neleis
ti rusų ir prūsų armijoms susijungti. Ta
čiau lapkričio 4 d. aušros prieblandoje 
po keturių valandų žiaurių kautynių 
krito Varšuvos priemiestis Praga. Rusų 
maršalas Suvarovas, bolševikų didžiai 
garbinamas "herojus", leido maskoliams 
"paulioti". Rusai neėmė belaisvių, nero
dė jokio pasigailėjimo nei kariams, mo
terims ir kūdikiams, išskerdė po kauty
nių 20.000 gygybių. Pragos skerdynėse 
žuvo tarp 5.000 — 7.000 lietuvių, jų 
tarpe ir Jasinskis.

Austrai pribaigė sukilimą. Tūkstan
čiai lietuvių patraukė j Vakarus, j Napo
leono legionus. Kiti tūkstančiai buvo iš
tremti Sibiran. Gaisra nušviesta, kapais 
nusieta Lietuva baigė daugelio šimtme
čių didingą valstybinį gyvenimą. Didžio
ji Lietuvos Kunigaikštystė žuvo.

Prūsui pasisavino Užnemunę, o rusai 
likusią Lietuvę. 1796 m. sausio 31 d. 
rusų generolas Riepnin paskelbė, kad 
Lietuva į šiaurę nuo Nemuno prijungta 
prie Rusijos. Pirmą kartą žmonijos isto
rijoj — pažangi krikščioniška valstybė 
buvo nušluota nuo žemės paviršiaus 
plėšrių kaimynų. Lietuvoje įsiviešpata
vo 120 metų trukusi naktis. Lietuva 
atskirta nuo jūros, nuo Vakarų ir pavers
ta tamsios Rusijos užkampiu.

Vyturys '

FANTASTIŠKA...
Praėjusių metų įvykiai Lietuvoje tie

siog fantastiniai, prasidėjo taip staigiai, 
nelauktai, tiesiog svaiginančiai, tartum 
pavasario žibutės išsiveržusios iš balto

I JL
sniego kupstelių. Staigmena ne tik pa
vergto krašto lietuviams, ne tiktai išeivi
jai, bet ir visam pasauliui. Anksčiau ne
buvo girdėti apie masines demonstraci
jas, o dabar jose dalyvauja šimtai tūks
tančių žmonių. Kai tenka gyventi prie
spaudoje ilgus dešimtmečius, laisvės 
troškimas pasidaro toks stiprus, kad 
veiklesnioji tautos dalis pradeda neri
mauti.

Šiemet Lietuvoje ir vėl tęsiasi nelauk
ti stebuklingi reiškiniai. Ir trispalvė, ir 
šv. Mišios Arkikatedroje, ir apkurtas Vy
tauto Didžiojo universitetas. Kaip gi ki
taip ir galėtų būti? Dabar keliaudamas 
j Lietuvą iš tiesų atvy ksti j savo kraštą. 
Į kraštą, kur žmonės netik kad kalba ta
vo kalba, bet ir gyvena tais pačiais sieki
mais. Stulbinantis tų siekimų panašu
mas. O tiek laiko buvome vieni nuo ki
tu atskirti. Dabar ne tik siekimai bet ir 
sapnai tapo panašūs.

Po tokios poetiškai gražios pradžios 
tie siekimų panašumai sudedami j Nepri
klausomybės taškąrrr- troškimą. Lietu
viai turi gyventi laisvi ir turėti savaran
kišką nepriklausomą valstybę. Tauta pe- 
tis petin eina kartu su viso laisvojo pa
saulio išeivija, su savo trispal ve, o su ~li 
laisvės frontu j pilnutinę laisvė ir Nepri
klausomybę. X,

Nuo praėjusios vasaros Lietuva pradė
jo riedėti laisvės kryptimi. Gražu, kad 
iki šiol pasiektais laimėjimais gali didžiuo
tis visi Lietuvos žmonės. Būtų gerai, kàd 
ir toliau visi iš vieno dirbtume Lietuvos 
labui. Kas nevertina tautos orumo, kam 
nesvarbu, vardan ko jis gyvena, ir kokia 
kalba kalbės jo vaikai, tam tėvynė ne 
ten, tam laisvė baisesnė už vergo grandi
nę. Pravartu prisiminti išmintį, kad lais
vė daugiau pareikalauja, negu duoda.

Be abejo, gyvasis Baltijos kelias — tik 
simbolinis aktas. Nebeištektų mūsų, 
kad savo rankomis sujungtume Lietuva 
su kapais tų, kuriems 1939 metų rugpjū
čio 23-oji paskyrė žūti Sibiro taigoje; 
neištektų mūsų rankų susijungti su tais 
broliais bei seserimis, kuriems toji die
na lėmė gyventi toli nuo tėvynės. Gyvoj 
jo Baltijos kelio akcija įgyja kiek netikė
tos prasmės, žaibo greitumu nuskambę; 
jusi per visą pasaulį: "Tai kas vyksta Pa- 
baityje, aišku, fantastiška", — komenta
vo žurnalistas.

Mūsų gyvenimas pilnas nuostabiausių 
stebuklų... net baisu pasakyti, kiek dar 
ko prireiks. Guoskimes dabar tuo, kad 
niekas mūsų -šiandiena netremia j Sibirą, 
nebemarina badu ir nebešaudo. Tą kruvi
ną duoklę už laisvę jau esam atidavę su 
kaupu, tad žiūrėdami j kryžių ir Trispal
vę meldžiame, Tavęs Viešpatie: "Kasdie
ninės duonos duok mums šiandien? ...

Vyturys



KAS TAS DON BOSCO 
IK SALEZIEČIAI?

Sausio 31 yra kunigo šv.JO— ’ 
'NO BOS KO (itališkai Don Bosco) 
šventė, sutampanti su jo mirties 
metinėmis 1888 metais.

Neturėdami čia nei pajėgų, nei 
prasmės kelti "didelę" D. m Bos- 
cc šventę, vistik norime priminti 
sa i ir tautiečiams kun. ono Bos- 
kc asmenybę ir besitęsiančius jo 
darbus. Nes jis... dar gyvas. Ir pri
mena, kad "Dievas mus siuntė į 
pasaulį... dėl kitų".

Eikite ir mokykite...
"Kiek šiandien nusivylusių, moraliai 

bejėgių būtybių", — pastebi vienas gilios 
patirties auklėtojas. "Daug jaunimo jau 
atsibodėję gyvenimu pirm pradėdami gy-' 
venti... Ar nėra kokios išeities? "

Išeitį jis mato čia: "Reikia kunigo, 
kurs butų toks geras, nuoširdus, suma-
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Jaunatviškas ir linksmas, nes Don Bosco 
nori, kad jis būtų viskam pasiruošęs. To
dėl jį matysi čia dėstant pamokas, ten 
įmantriai žaidžiant kamuolį ar tenisą, gro- 
jant vargonais ar vedant orkestrą, repetuo
jant vaidinimą ar ruošiant pamokslą. Jį 
rasi kopiant į kalno viršūnę jaunų alpinis
tų pryšaky, ar akylai budint prie pajūry 
besite kšlenančių vasarotojų; betgi jį ma
tysi taip pat su dideliu pamaldumu auko- 
kant dieviškąją Auką ir dalijant Kristų 
šimtams, gal jo pasišventimu dar nekaltų 
sielų; regėsi prie jo kojų klaupiantis eiles 
judrių berniukų ir susimąsčiusių jaunuo- 
lių, atveriančių jam savo sielos gelmes, jį 
dar išgirsi, vakare,, iškamuotą, duodant 
auklėtiniams paskutinį tėvišką patarimą 
prieš einant poilsio.

Galėtum jį tuomet dar pamytyti su- , 
klupusį prieš Švenčiausiąjį ar Dievo Moti
ną ir kuždant paskutinę maldą ar tai už 
šį padykusį, ar tai už tą susirgusį, ar už t 
aną mamytės netekusį berniuką...

nūs ir dosnus — tikras kunigas — kad 
natūraliai galėtų tapti bičiuliu, patiki
mu draugu, gynėju, bendrininku ir va-1 
du nuo 12 iki 20 metų. Aš manau, kad 
ir Kristus galvoja apie tokią išeitį jaunų
jų pasaulio išganymui".

Taip galvojo ir vienos didžiausios 
auklėtojų organizacijos įkūrėjas, Don 
Bosco. Jis prisiminė Kristaus žodžius 
apaštalams: "Eikite ir mokykite". Iš 
pat mažens jautė, kad kunigas yra iš pa
šaukimo mokytojas, auklėtojas. O "au
klėtojas — tai asmuo, kuris turi būti vi
siškai pasišventęs auklėtinio labui".
Mat ir auklėjime, kaip ir kiekvienam ki
tam atpirkimo darbe, be pasiaukojimo 
nieko negalima išgauti, o su pasišventi
mu daug ko galima tikėtis. Tad Don 
Bosco ir įkūrė auklėjimui pasišventusių 
asmenų organizaciją.

Saleziečių namuose auklėtinį supa 
trys charakteringos figūros: klierikas, 
kunigas ir koadjutorius - brolis. 
Klierikas

Atvyksta jis j auklėjimo namus po 
noviciato ir ketverių filosofijos bei pe
dagogijos studijų metų. Jaunas, kupinas 
energijos, su plačia pedagogine panora- 
mika. Pašventęs Dievui savo jaunas jė- * 
gas, iŠ gilaus religinio gyvenimo semiasi 
dar judresnės jaunatviškos dvasios. Ir 
stoja ilgai svajotos salezietiškos veiklos 
baran.

Tuoj prieš jį būrys vaikų, kurie jį už
ims dieną ir naktį. Auklėtiniai ruošia pa
mokas? — jis juos prižiūri, jiems pataria; 
vaikai sportuoja, iškylauja, organizuoja
si? — jis su jais žaidžia, prie jų budi, 
jiems pataria, pamoko. Jis su jais visur 
ir visuomet, kaip vyresnysis brolis, kurs 
gali ir pamokyti, ir perspėti ir pagelbėti. 
Ir bažnyčioj savo natūraliai pavyzdingu 
pamaldumu traukia jis ir juos prie mal
dos, prie Dievo.

Tai pirmoji apaštalavimo dirva, teori
jos pritaikymas praktikai, galutinis pa
šaukimo ištyrimas ir dvasios užgrūdinl- 
mas.

Po trijų tokios pratybos metų, dažnai 
net skirtinguose namuose, jis vėl sėsis 
prie knygos ir per kitus penkerius me
tus ruošis pilnam salezietiškam apaštala
vimui su kunigystės idealu prieš akis.

Kunigas

Salezietis — jaunimo kunigas. Jis mo
ka su juo apsieiti, su juo sugyventi. Jau
nimas — jo pašaukimo tikslas, jo gyveni
mo malonumas, jo atgailos ašutinė.

Jis kuria aplink save Don Bosco įk/ėp- 
tą šeimos dvasią. Todėl jis toks atviras, 
visuomet prieinamas, nuoširdus, linkimas. 
Linksmas ir jaunatviškas, nes ir tame 
įžvelgia apaštalavimo įrankį, ir todėl !<as* 
ryt Viešpaties prašo linksmumo ir jaunat
vės — "laetificat juventutem meam".

Koadjutorius — brolis
Tai genialiausias Don Boscę išradimas. 

Darbininkas, o nedirba dėl uždarbio; ci
vilis, o turi apaštališką dvasią, kaip ir ku
nigas; vienuolis, o neturi jokio išviršinio 
vienuoliško ženklo, ir visi jį "ponu" va
dina.

Tau auklėtojas ir artimas kunigo ben
dradarbis ypač ten, kur kunigui sunku 
prieiti.

Architektas ar inžinierius, mokytojas 
ar dirbtuvės vedėjas, administratorius, 
kvalifikuotas darbininkas ar misionie
rius..., salezietis koadjutorius visuomet 
vadovaujasi Don Bosco paliktu šūkiu: 
"Da mihi animas - Vien tik dėl sielų, 
Viešpatie, ne dėl ko kito".

Taigi jis - Dievo darbininkas jauno
sios darbininkų kartos tarpe. Jis ne tik 
savo teoriniu pamokymu, bet ir pavyz
dingu gyvenimu ruošia krikščioniškoj 
dvasioj išugdytus darbininkijos kadrus.

Jo misija kasdien aktualesnė. Tatai 
pramato ir Popiežius Paulius. "Kas bus 
šiandien darbininkų apaštalas, jei ne 
pats darbininkas"?

Tai ar ir tokių Lietuvai nereikės?
(bus daugiau)

ŽYDŲ LAIKRAŠTIS
Vilniuje išėjo pirmas po beveik 50 me

tų žydų laikraštis Jerušolojim d’Lita" 
(Lietuvos Jeruzalė). Laikraštį redaguoja 
Grigorijus Smoliakovas, spausdinama ji
diš kalba.

į AbE9SGH@PPtf óòanilàa įpilanti

CK OPP — PIZZ A — QU EIJ OS - Ml OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062— Bom Retiro — Tel. 223*2333

. W > ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.t 914-4950 sAO PAULO

*' 1
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M Ū SIJ Žl NI ©S KRAŠTU LIETUVIU BENDRUOMENIŲ 
VALDYBOMS

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
Lietuvių tautos kova už laisvę ir nepri

klausomybę artėja prie lemiamos fazės. 
Remiantis žiniomis iš Lietuvos, didėja 
pavojus, kad Sovietų Sąjunga bandys 
eventualiai stabdyti lietuvių pastangas 
atstatyti savą valstybę ir tuo tikslu pa- 
aaudos prieš mūsų kraštą ekonomines 
sankcijas. Šiuo tarpu yra sunku nustaty
ti jų apimtį,. Jos galėtų reikšti sustabdy
mą dujų tiekimo arba kitų, mums labai 
reikalingų žaliavų. Kalbamų sankcijų pa
vojų reikia jau iš anksto iškelti galimai 
plačiau spaudoje, kad atkreipus viešosios 
opinijos dėmesį į neleistiną sovietų 
spaudimą prieš lietuvių tautą ir jos aspi
racijas. Tik tokiu būdu mes galėsime

BRAZILIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO
SĄJUNGOS PRANEŠIMAS

įgyvendindami VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso, Pietų Amerikos nu-? 
tarimą, susirinkome 1990 m. nuo 5 iki 
14 dienos sausio mén., São Paulo mies
te, Brazilijoje, Ketvirtajam Pietų Ameri
kos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimui.

Galvodami apie ryšių sutvirtinimo 
svarbą tarp Pietų Amerikos Lietuvių jau
nimo, Australijoje buvo priimtas nuta
rimas ruošti Brazilijoje, Pietų Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą.

Smagu ir svarbu buvo mūsų jaunimui, 
Kuris niekada nebuvo dalyvavęs kongre
suose ar suvažiavimuose užsienyje, susi
pažinti su jaunimu iš Argentinos, Urugva-bent pristabdyti Maskvos akciją, 
jaus ir kitų kraštų ir staiga jausti kad lie
tuviškas jaunimas yra kaip viena didelė 
šeima, iš kur jie bebūtų.

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
patvirtino šį lietuvišką šeimynišką jaus
mą, kai gavo iš lietuviškų šeimų paramą 
ir sutikimą priimti visus svečius savo na
muose.

Už tai širdingas ačiū: Saleziečių kuni
gams, Indriūnų, Korosiejų, Žutautų, 
Kublickų, Pavilionių, Tatarūnų, Silickų, 
Dzigan, Belkis, Bacevičių šeimoms; 
poniai Buitvydienei, Ana Patricijai Ju- 
šinskaitei, lerui Aradzenkui, Jurgiui ir 
.Reginai Prokopams, Pauliui ir Klaudijai 
Jurgilams.

Taip pat ačiū Švneto Juozapo Ben
druomenės chorui vadovaujamam Maes
tro Viktoro Tatarūno, kuris praturtino 
Atidarymo Mišias su gražiomis giesmė
mis.

Dėkojame ir Klaudijai ir Orlando Da
niel, kurie be nuovargio prisidėjo ypač 
prie ekskursijų.

Labai dėkojame Brazilijos Lietuvių 
Sąjungai už didelę paramą, už du kartus 
veltui užleistą salę ir suvažiavimo uždary
mo koktelį.

Klarisė Bacevičiūtė*
BLJS sekretorė

KALBĖK LIETUVIŠKAI!IUiSíIf^íI

Ryšium su aukščiau išdėstytais pavo
jais, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba kreipiasi į kraštų Bendruome
nių Valdybas ir prašo jas:

1. Kreiptis į savo bendruomenes ir pri
vačiai į paskirus asmenis informuo
jant juos apie eventualius pavojus ir 
prašant juos pasižadėti aukomis pa
remti Lietuvą.
Suprantame, kad vien tiktai lietuvių 
aukos vargu ar galės išspręsti klausi
mą, tačiau jos bus svarbi moralinė 
pagalba tautai ir turės didelę propa
gandinę reikšmę užsieniui.

2. Kreiptis j humanitarines, religines 
bei visuomenines organizacijas, ku- 
rios rūpinasi badaujančiais bei šą-4 
lančiais žmonėmis visame pasaulyje, 
išaiškinant joms Lietuvos padėtį it 
prašant pasiruošti padėti sankcijų 
spaudžiamai lietuvių tautai.

3. Informuoti spaudos, radijo bei tele
vizijos žurnalistus apie ekonominių 
sankcijų pavojų ir paraginti juos, 
kad būtų pasiruošę greit ir tiksliai 
pranešti apie įvykius.

4. Įspėti savo kraštų vyriausybes, par
lamento atstovus ir šiaip atsakin
gus politikus bei pareigūnus apie 
sankcijų galimybę ir prašyti, kad 
tuo atveju jų kraštai teiktų lietuvių 

tautai atitinkamą paramą. Šitokia 
laikysena lietuvių tautos atžvilgiu 
būtų moralinis visos žmonijos im
peratyvas. Tų kraštų vyriausybėms, 
kurios vengia bet kurios akcijos, 
kuri galėtų užgauti Sovietų Sąjungą, 
reikėtų pastebėti, kad jos turėtų 
remti mūsų kraštą humanitariniais 
sumetimais.

Šio rašto turinys yra viešas. Sovietų 
akcija prieš Lietuvą galės būti eventualiai 
pristabdyta tiktai apie ją galimai plačiau 
informuojant.

Prašome mus informuoti apie Jūsų 
planus ir veiklą vykdant šią programą.

Linkime Jums geriausios sėkmės ir lai
mingų Naujųjų Metų, kad jie atneštų mū
sų Tėvynei laisvę ir nepriklausomybe .

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba
Vytautas Bieliauskas 

Pirmininkas
VARPAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ 

Didžiausios Šiaurės Amerikos katalikų 
šventovės varpai, sausio 11 d., skambėjo 
už Lietuvos laisvę.

Vietiniams lietuviams prašant, Nekal
tai Pradėtosios Tautinė Šventovė Vašingi 
tone, Katalikų universiteto kaiminystėje, 
10:30 vai. ryto keturiom minutėm skam
bino varpais. Pasak šventovės atstovo 
Michael Warsaw..., mes norėjome išreikš
ti savo solidarumą su Lietuvos žmonėm, 
ir jiems parodyti, kad mūsų maldos yra 
su jais, kad mes remiame jų visas viltis ir 
jų kelią į religinę laisvę".

Ta pačia proga, šventovės liturgijos di
rektorius kun. Roger Roensch nuvedė 
šventovėje besilankančių Šv. Timotiejaus 
mokinių grupę iš Restono, Virginijos, į 
Šiluvos Svč. Marijos lietuvių koplyčių, 
kur visi sukalbėjo rožinį už Lietuvą, o 
sekmadienį, sausio 14 d., visose šventovės 
Mišiose numatytos specialios maldos Lie
tuvos intencija.

Vašingtono LB-nės pirmininkės Audro
nės Pakštienės žiniomis, varpai skambėjo 
už Lietuvos laisvę ir kitose Vašingtono 
bažnyčiose — episkopalų Trijų Karalių baž 
nyčioje, ukrainiečių katalikų bažnyčioje. 
Tautinės šventovės kaimynystėje, ir Va
šingtono katedroje — SvMykolo bažnyčioje.

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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DĖMESIO
Sekantį sekmadienį, vasario 18 diena 

NEBUS 11 valandos lietuviškų pamaldų 
V. Zelinoj. Jų vietoj bus Tautos šventės 
mišios 3 valanda po pietų.

PAVĖLAVO ML-va
Sausio mėn. pradžioje buvome davę 

patikrinti renkamąja spaudos mašinėlę. 
Praeitą savaitę ji sugedo ir jos pataisy
mas užtruko ilgiau negu galvojome, to
dėl ML-va tą savaitę neišėjo ir šia savai
tę pavėlavo. Atsiprašome už tai skaitytojų.

ATVYKSTA KUNIGAS SVARINSKAS
Iš Venezuelos praneša Dr Vyt. Dam- 

brava, kad kun. Svarinskas atskrenda į 
São Paulę kovo 9 dieną, penktadienį, 
23.45 vai VI AS A 945 lėktuvu.

Kovo 16 išskris į Montevideo.

PAPŪGA GIEDA LIETUVIŠKAI

P Julija Joteikaité-Galvão, São Paule 
gan žymi dainininkė-sopranas, atėjusi j

r BSS& LIETUVOS
SOW NEPRIKLAUSOMYBĖS
Ž WÉV PASKELBIMO
Í SUKAKTIES

rengicįmas
vasario sekmadienį, 4 v. p. pn

MIŠIOS Sv. Juozapo bažnyčioj, V. Želi na, 15 valandą
Padėjimas gėlių puokštės prie LAISVĖS PAMINKLO 
Lietuvos Respublikos aikštėj—Praça da Republica da Lituânia
MINĖJIMAS Seselių Pranciškieėių gimnazijos salėj

l šventę atvyksta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės* 
pirmininkas, Prof. Dr. Vytautas Bieliauskas

ML redakciją užsimokėti laikraščio pre
numeratą, papasakojo ir apie savo nuo
stabių gabumų papūgą. Ką išgirdo du 
kart (dviejų kartų užtenka) giedant, dai
nuojant ar šaukiant, ji tuoj atkartoja.

P. Julija ją išmokiusi ir papūga traukia 
sklandžiu sopranu:

Ei pasauli,
mes be laisvės 
nenurimsim, 
ne..

Buvo siūlyta ją nusivežti į Vasario 16- 
tosios minėjimą, kad ir ten pagiedotų. 
Bet kad papūga turi i savo kuklumą: ven
gia viešumos, nenori išsistatyti - ir sveti
mai publikai negieda. Ją gali išgirsti tik 
los nematomas, paslapčiom.

P Julija stengsis savo papūgos giesmes 
ir dainas įrekorduoti.

Ar tik nereikės daugeliui mūsų jauni
mo iš... papūgos mokytis lietuviškai kal
bėti (ir dainuoti)? ... (KPG)

ŽODYNAS IR... SKAITYTOJAI
v

Atsiranda vis daugiau tautiečių (ir kita
taučių), kurie prašo ŽODYNO: DICIO
NÁRIO PORTUGUÊS-LITUANO ir Ll- 
TUANO-PORTUGUÊS. Nes vis kas nors 
daugiau gauna laiškų iŠ Lietuvos ir... neį
stengia "susikalbėti".

PARDUODAM E 
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS 
VĖLIAVĖLĖS

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Iš kitos pusės tačiau yra liūdna, kad 
atsiranda vis daugiau ML-vos skaitytojų, 
kurie rašo (o dažniau skambina): "Ne
siųskite daugiau laikraščio, nes... niekas 
nemoka skaityti".

BALYS RIMKUS
gimęs Kaune 1907 m., atvyko Brazili

jon 1927. Vedęs Eleną, virš 50 metų gy
veno V. Zelinoj, Rua Meru 185. Mirė šių 
metų vasario 1d., sulaukęs 82 metų.

Paliko liūdinčius žmoną, 8 vaikus ir 
15 vaikaičių - anūkų.

7-tos dienos Mišios: vasario 9 d., 19,30 
vai. V. Zelinos bažnyčioj.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V

•* 
•-

ŽODYNAS I
DICIONÁRIO

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA
&

VYTAUTAS NARSUTIS \ 
gimęs 1930 m. liepos 19 d. São Paule 

mirė 1990 m. vasario 5 dieną, sūnus Pe 
tro Narbučio ir Onos Narbutienės imi n 
si prieš metus).

Paliko vaikus Nanci, Vitor ir Carlos Ai 
berto ir anūkus Carla ir Hector.

Palaidotas S. Caetano kapinėse.
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