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1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Lie
tuvos Tapyba (AT) paskelbė Lietuvos 
valstybės atstatymo aktą bei išrinko Per
sitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos (LPS 
ST) pirmininką Vytautą Landsbergį 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku.

Už Landsbergj balsavo 91, prieš 42. 
Jo oponentas Algirdas Brazauskas gavo 
38 balsus už, 95 prieš. Slaptame balsavi
me AT rūmuose dalyvavo visi 133 iki i 
šiol išrinkti deputatai, iš jų 97 buvo Są
jūdžio remiami kandidatai.

I šj postą, šalia Landsbergio ir Brazaus
ko, taipogi buvo pasiūlyti teisininkas 
Kazimieras Motieka ir filosofas Romual
das Ozolas, abu LPS ST nariai.

Sąjūdžio deputatu klubas, kuris iki 
sesijos rinkosi aptarti bendros strategijos 
ir redaguoti dokumentu besiruošiant 
perimti valdžią, buvo nutaręs siūlyti tik 
Landsbergio kandidatūrą. Ozolą pasiūlė 
rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, o Motie
ką -• Sąjūdžio ST narys ekonomistas 
Kazimieras Antanavičius, motyvuojant, 
kad Lietuvai reikia specialisto tom parei
gom.

Landsbergio kandidatūrą pasiūlė Ozo
las, vėliau pats atsisakydamas kandidatuo- rXã&ãsi

ti, o Motieka irgi nesutiko kandidatuoti, 
ragindamas visus balsuoti už Landsbergį.

S. PAULO, Lietuvos Respublikos aikštėje prie Laisvės Paminklo kun. Alfonsas Svarinskas kelia 
Lietuvos trispalvę kovo 11 dieną po gautos žinios, kad Lietuvos parlamentas vienbalsiai paskel-

Alfabetine tvarka kandidatai prabilo 
j deputatus, apibrėždami savo programas. 
Brazauskas pabrėžė realaus kelio j nepri
klausomybę svarbą, tvirtindamas, kad 
nepriklausomybė yra neabejotinas visų 
- Lietuvos komunistų partijos, Sąjūdžio 
ir eilinių žmonių - siekis, tačiau "ke
lias į tą tikslą turi būti gerai apmąstytas".

Landsbergis sakė, kad jis stengsis liu
dyti ne vien Sąjūdžio programą, o tos 
programos esmę dvasinio, politinio ir pi
lietinio atgimimo atžvilgiu. Tautos sie
kis — ne vien Sąjūdžio dokumentuose, 
bet ir bendrame siekyje įvardintame žo
dyje yra meilė, žmogiškas orumas, teisin
gumo sėskis..." Rūpi atkurti žmones, 
valstybę ir juos kurti toliau, aiškino 
Landsbergis. Jis pažadėjo siekti santar
vės tarp įvairių politinių grupuočių, tau
tų, kaimynų.

Sekė kandidatų apklausinėjimas. Po 
diskusijų deputatai turėjo progos pasa
kyti kalbas, remiančias kandidatus, LKP 
deputatai pabrėžė, kad rinkėjai siunčia 
jiems telegramas, ragindami balsuoti už 
Brazauską. Vyriausybės spaudos skyriaus 
vadovas Česlovas Juršėnas pareiškė, kad

bė Nepriklausomybę ir Lietuvos Respublikos atstaiyma Nuotr. P. RuKs'to.
reikia suruošti referenoumą, atsiklausti 
visos Lietuvos, "koriu erškėčių keliu ji 
pasiruošusi eiti". Jis parėmė Brazauską, 
nes, anot jo, jis labiau sutelks Lietuvos 
žmones.

Deputatas Stasys Malkevičius iš Klai
pėdos replikavo, atkreipdamas dėmesį 
į tai, kad lietuvių tauta aiškiai pasisakė 
už Sąjūdį, kad Sąjūdis laimėjo rinkimus. 
Yra visai natūralu, kad pralaimėjusieji 
"griebiasi už šiaudo" ir renka parašus 
už Brazauską. Be kita ko, pridūrė Malke
vičius, LTSR valdžia nesiėmė vykdyti 
jokios antiblokadinės politikos, tik gąs
dino žmones "kranelių užsukimu". Pati 
vyriausybė esanti kalta už ekonominę 
krizę.

Deputatams išrinkus Landsbergį AT 
pirmininku, visa salė pakilo ir jį šiltais 
aplodismentais sutiko. Užimdamas pirmi
ninkavimo vietą tribūnoje, Landsbergis 
pareis'kė: "Išrinkote ne j garbės, o j darbo 
vietą". Jis buvo apjuostas juosta su užrašu 
"Telydi Jus sėkmė ir saugoja Dievas", už
sienio televizijai filmuojant ir spaudai fo
tografuojant.

Landsbergis tada siūlė parlamentui 
patvirtinti tris jos pavaduotojus. Pirma 
kvietė Algirdą Brazauską, kuris padėkojo, 
bet atsisakė, motyvuodamas, kad balsa
vimo rezultatai jrodo parlamento nepa
sitikėjimą juo, Kad jam netinka būti va
dovybėje. Savo vieton siūlė Bronių Gen- 
zelį. Landsbergis kvietė Brazauską per
galvoti, pridurdamas, Kad tik AT pirmi
ninkas turi teisę siūlyti kandidatus j pa
vaduotojus. Brazauskui vėl atsisakius, 
Landsbergis pasiūlė prof. Bronių Kuz
micką, teisininką Kazimierą Motieką ir 
inžinierių Česlovą Stankevičių (Kauno 
Sąjūdžio tarybos narį) j pavaduotojus. 
Visi sutiko ir buvo parlamento išrinkti. 
Liudvikas Sabutis buvo išrinktas prezi
diumo sekretoriumi, o prof. Aloyzas 
Sakalas, au einąs sekretoriato pirminin
ko pareigas, kartu su kitais AT prezidiu
mo nariais, atsisėdo tribūnoje.

Sekė Kazimieros Prunskienės išrinki
mas į minšsterių tarybos pirmininkės pos
tą. Jinai sutiko ir buvo išrinkta.

Aukščiausioji Taryba svarstė ir priėmė 
dokumentus dėl deputatų įgaliojimų bei
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bés ir piliečių linkėjimus. Savo laiške jis 
rašo:

"Susivienijusių Lietuvos žmonių nar 
si kova už laisvę padarė įspūdžio visam 
pasauliui. Jūsų Pabaltijo tautos taikin
gos, evoliucinės pastangos yra pavyzdys 
ir kitiems, besistengiantiems atsikovoti 
savo tautinį palikimą. Praėjusiais metais 
Rytų Europa išgyveno laisvės atgimimą. 
Lietuva ir jos Pabaltijo kaimynai, Estija 
ir Latvija, pradėjo dalyvauti šioje dižio- 
joje istorinio atgimimo bangoje ir nešti 
demokratiją į anksčiau autoritariniai val
domus kraštus. Aš tikiuosi, kad jūsų ša-

iėl valstybės pavadinimo ir herbo. Deklar 
acijoje dėl Lietuvos TSR AT deputatų 
galiojimų pažymėta, jog "Lietuvai pri
neštų svetimos valstybės struktūrų pa
naudojimas neturi būti interpretuojamas 
taip jas primetusios valstybės suverenite- 
o lietuvių tautai ir jos teritorijai atba tos 
/aistybés Įvykdytos aneksijos teisėtumo 
jripažinimas". Toliau pareiškime teigia- 
na, kad vasario 24 d. rinkimuose Lietu- 
/os gyventojai "aavo valia suteikė išrink- 
iems Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta- 
ybos deputatams tautos atstovų manda- 
ą ir prievolę atstatyti Lietuvos valstybę 
r reikšti tautos suvereninę galią".

Antruoju dokumentu Aukščiausioji 
Taryba nutarė valstybę vadinti tiktai 
'Lietuvos Respublika" arba "Lietuva". 
) Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą 
žadinti "Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąja Taryba". Nutarta toliau vartoti ofi
cialu Lietuvos Respublikos vslstybės her^ 
ją bei ženklą - Vytį.

Priėmus įstatymą dėl valstybės pavadi
nimo bei herbo, užuolaida lėtai pakilo rr 
jždenge užpakalyje tribūnos kabančią 
LTSR kūjo ir pjautuvo emblemą, žmo
nėms jautriai plojant bei verkiant. Buvu
si politkalinė Jadvyga Bieliauskienė buvo 
pakviesta j priekį, kur ji prezidiumui įtei
kė nuo 1949 m. išsaugotą Vytį. Pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, Bieliauskienė 
pasakojo, kaip būdama lageryje ji susap
navo sapną apie Vytį, kurį jai atnešė 
aukštas riteriškas vyras. Ji aiškino, kad 
jos sapnas šiandieh išsipildė, kai aukštas 
riteriškas Sąjūdžio veikėjas Algirdas Kauš
pėdas atsitiktinai, nežinodamas kas ji yra, 
ją paprašė įduoti Vytį Minėtas Vytis nuo 
valstybinio pastato Kaune buvo šaltkal
vio išsaugotas.

V. Landsbergis padėkojo J. Bieliauskie
nei, pridurdamas, kad ji savo jautriu žo
džiu prabilo j tautą kaip Lietuvos motina.

Lauke prie AT rūmų su trispalvėmis ir
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plakatais budėjo keli šimtai žmonių, ku
rie sutiko per pertrauką išėjusį Landsber
gį didžiausiomis ovacijomis.

Vėliau, paskelbus, kad Vytis sugrąžin
tas kaip Lietuvos herbas, grupė budinčių 
pribėgo prie AT durų ir, žmonėms gar
siai plojant, nuplėšė iš metalo padarytą 
LTSR kūjo ir pjautuvo herbą, kabantį 
virš durų.

10.45 ttal. vakaro Lietuvos laiku buvo 
priimtas bene svarbiausias Aukščiausio
sios Tarybos nutarimas, būtent aktas dėl 
Lietuvos valstybės atstatymo. Vardu bal
savo 124 už, prieš — 0, susilaikė - 6, ne
dalyvavo — 3. Projektas priimtas su pa
taisom.

Akto priėmimas buvo sutiktas ovacijo
mis ir aplodismentais, sugiedotas Tautos 
himnas, keliant gigantišką trispalvę tribū
noje. Prezidiume stovintys sukibo ranko
mis, jas iškėlė aukštyn ir pradėjo šaukti: 
"Lietuva, Lietuva", įsijungiant deputa
tams ir svečiams (iš viso apie 400).

Landsbergiui pasveikinus visus su ne
priklausomos Lietuvos atkūrimu, žmo
nės spontaniškai pradėjo vieni kitus 
sveikinti, apkabinti, bučiuoti. Dar girdė
josi jungtiniai šūkiai: "Latvija bus laisva. 
Estija bas laisva". (LIC)

Apie šį istorinį įvykį skelbė daugelio 
kraštų televizija, radijas ir spauda. Lietu
vos vardas skambėjo visame pasaulyje. 
JAV prezidentas Bush'as kreipėsi j Sov. 
Sąjungos vyriausybę, kviesdamas ją res
pektuoti šį Lietuvos sprendimą.

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIALS 
SVEIKINIMAI VASARIO 16 PROGA

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proųa, JAV valstybės sekretorius James 
Baker vasario 5 d. pasiuntė Lietuvos di
plomatiniam atstovui Stasiui Lozorai- 
čiui ir visai lietuvių tautai JAV vyriausy-

lis netrukus galės naudotis pilnutinėmis 
demokratinėmis laisvėmis.

"Jungtinės Valstijos nepripažįsta ir 
nepripažins jėga įvykdyto Lietuvos įjun
gimo i Sovietų Sąjungą. Mes esame vie
ningi su lietuvių tauta, taikingai siekiant 
čia savo teisių. Jau padaryta pažanga 
skatina mus laukti tolesnės raidos ir pil
nutinės Lietuvos apsisprendimo išraiškos'

(ELTA)

JAV SENATO REZOLIUCIJA SKEL
BIA "LIETUVOS LAISVĖS DIENA"

JAV . Senatas sausio 30 d. priėmė re
zoliuciją, skelbiančią Vasario 16 d. "Lie
tuvos Laisvės Diena". Atstovų'Rūmai 
šią rezoliuciją buvo priėmę jau 1989 m. 
birželio 29 d. Rezoliucija teigia, kad 
JAV-ijos remia Lietuvos Nepriklausomy
bės bylą.

Rezoliucijos priėmimo išvakarėse, 
Senato Užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Sen. Claiborne Pell (D-RI) pareis’-
kė, kad Vasario 16 d. šįmet ypatingai 
reikšminga, nes "Lietuva pradeda atstaty
ti savo valstybinę nepriklausomybę" po 
beveik 50-ties svetimųjų valdymo metų. 
Pasak jo, "kas dar neseniai atrodė neįma
noma svajonė, šiandien atrodo visai gali
ma". (ELTA)

BRITANIJOS KONSULATAS 
LIETUVOJE?

Kad patenkinus iš vergijos pasiliuosa- 
vusiųjų tautybių norus Rytų Europoje 
D. Britanija svarsto tuose kraštuose 
steigti garbės Konsulatus, kurie už mažą 
sumą atstovautų britų reikalus gyvena
mose vietovėse. Garbės konsulais pa
prastai būna tos tautybės asmenys. Bri
tų ųžs. reikalų ministerija garbės konsu
lams moka 100 sv. per metus ir paden
gia išlaidas. Ministerijos pareigūnai pa-A 
reiškė, kad tokius konsulus gal bus gali
ma įsteigti Lietuvoje, Latvijoje? ir Estijoje
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LIETUVOS ŽURNALISTU SĄJUNGA
232600 Vilnius, Vilniaus 35 D E KLARACIJA

Gerbiarpas tautieti ir kolega,
Lietuvos žurnalistų sąjungos sekreto

riatas patvirtino Pasaulio lietuvių žur
nalistų forumo Vilniuje organizacinį 
komitetą: pirmininkas V. Kavaliauskas, 
Sekretorius J. Bulota-jaunesnysis, na
riai: E. Butkus, A. Jeskelevicius, V. Ka
tilius, V. Kazakevičius, Č. Kudaba, A. 
Kusta, R Ozolas, R. Papreckas, B. Raguo
tis, D. Šruukas ir R. Valatka.

Orgkomiteto adresas: 232600 Vilnius, 
Vilniaus 3’5, Lietuvos žurnalistų sąjunga, 
lelex 261185 LŽS SU, fax -/0122/~ 
721571. telefonas /0122/ - 611790.

dėl Estijos nepriklausomybės
1990 m. vasario 2 d., Taline bendrame Estijos liaudies deputatų ir visų Estijos išrinktų 

atstovų visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta DEKLARACIJA DEL ESTIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBES tomis pačiomis sąlygomis išreikštomis 1920 m. vasario 2 d. 
(Tartu) Taikos Sutartyje tarp Estijos Respublikos ir Sovietų Rusijos. Taip pat buvo 

— nutarta sudaryti Specialų Komitetą, kuris remdamasis Taikos Sutarties sąlygomis 
pradėtų derybas su Sovietų Sąjungos vyriausybe, nustatyti santykius tarp Estijos ir 
Sovietų Sąjungos, pagrinde, kad būtų pasiektas Sovietų Sąjungos vyriausybės Estijos 
Respublikos DE FAKTO pripažinimas.

Prieš balsavimą buvo pasisakyta, kad remiantis Vakarų nepripažinimu 194Q m. 
Sovietų Sąjungos Baltijos kraštų aneksijos, Estijos Respublikos DE JURE pripažinimas 
galioja. Daugelis susirinkime kalbėjusių pabrėžė Tartu Taikos Sutarties tęstinumo 
teisėtumą. Kiti kalbėtojai reikalavo Sovietų kariuomenės pasitraukimo ir estų karių, 
tarnaujančių Sovietų kariuomenėje už Estijos ribų repatrijavimo ir sudarymo vietinės 
kariuomenės vienetų.

Forumas devizu "Laisvas žodis — tais- 
.a Lietuva" įvyks š.m. birželio 29 — 30 
dienomis. Siūloma tokia pagrindinė pra
nešimų tematika:

1 Lietuvos spaudos, radijo ir televizi
jos istorija (Tėvynėje ir svetur),

2 Kūrybinės ir profesinės Lietuvos
ir lietuvių žurnalistų organizacijos,

Narvos ir Sillamae rinkiminių apygardų vardu, jas atstovaujantis deputatas Kontla 
J ar ve Estijai nepriklausomybę siekiančią rezoliuciją siūlė pasmerkti, bet šis pasiūlymas 
susirinkime nebuvo svarstytas. \

Susirinkime iš 2191 dalyvavusių deputatų, 2073 balsavo už nepriklausomybės 
siekiančią rezoliuciją, 101 prieš ir 17 susilaikė.

Presidentas Arnold Rüütel pasiūlė, kad Specialiame Komitete būtų atstovaujamos 
įvairios registruotos ar neregistruotos politinės grupuotės, kaip pvz. Estų Tautinė 

, Neprikalusomybės Partija.
(Ši žinia gauta faksu iš JAV, Latvių Informacijos Centro, 1990 m. vasario 3d.)

• . H *•

3. Spaudos laisvės problemos,
4. Spauda ir Lietuvos atgimimas,
5. Spauda ir lietuvybė emigracijoje.
Galimos ir kitos temos. Rekomenduo

tume apsiriboti Lietuvos Respublikos ir 
pokario metais. Pranes’imams siūloma 
skirti iki 15 minučių, pasisakymams —

Pranešėjai tematines paraiškais ar pra
nešimų tezes prašomi pateikti iki š.m. 
gegužės 15 dienos. Pranešimus Forumui 
gali atsiųsti ir tie, kas negalės dalyvauti. 
Visi pranešimai bus atspausdinti specia
liame leidiny

Forumo metu bus priimta Pasaulio 
lietuvių žurnalistų deklaracija.

Lietuvos žurnalistų sąjunga apmokės 
Forumo dalyviams viešbutį ir maitini
mą 14 dienų, o taip pat bendro pobū
džio ekskursijas. Kas pageidaus galės 
gyventi žurnalistų šeimose arba pas gimk 
nes. Viešėsią ilgiau negu dvi savaites pra
gyvenimą užsimokės patys.

Jeigu kam šie varijantai nepatinka — 
siūlome susiburti į turistinę grupę ir už
sisakyti aptarnavimą per "Inturistą" ar 
pan.

I Vilnių siūlome atvykti birželio 26 
d. Atvykstančiusjnksčiau ar vėliau tai

♦ '

ÇHOPP — PIZZA - QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Flųą SOLON 1062— Bom Retiro - Tét 223-2333

pogi paglobosime.
Prašome iki balandžio 15 d. pranešti 

apie savo atvykimą, nurodant vardą, pa
vardę, gimimo metus ir vietą, adresą ir 
pilietybę. Šie duomenys reikalingi ofi
cialiam iškvietimui.

Forumo dalyviams bus pasiūlyta 3-4 
dienų ekskursija po Lietuvą maršrutu: 
Vilnius — Kaunas - Jurbarkas — Šilutė 
(galimas varijantas Nemunu) - Klaipė
da — Neringa — Šiauliai — Panevėžys — 
Vilnius.

Pranešame, kad birželio-liepos sandū
roj bus renkama gražiausia pasaulio lietu
vaitė, o liepos 5-8 dienomis įvyks Lietu
vos dainų ir šokių šventė. Bilietus į ją 
parūpinsime.

Numatoma surengti išeivijos spau
dos, fotografijos, spaudos grafikos ir 
karikatūros parodą. Prašome dalyvau
ti joje leidiniais ir kūriniais.

Akreditacijai atsivežkite po . porą 
nuotraukų 4x5 cm. formato.

Apie tolesnį pasiruošimą Forumui 
Jus nuolat informuosime, tame tarpe ir 
per Vilniaus radiją.

Prašome lietuvių laikraščius atspaus
dinti šį pranešimą, papasakoti apie jį

kolegoms žurnalistams.

Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pagei- 
davimų.
Sąjungos pirmininkas — D. Šniukas 
Forumo orgkomiteto pirmininkas 

V. Kavaliauskas

Vilnius, 1990 m. vasario 25 d.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Jums rašo dvi draugės, lietuvaitės.

Mums po 25 metus, dirbame. Musų 
vardai - Saulė ir Egle. Saulė - medi ei - 
nos sesuo, Eglė — biologé-veterinaré.

Gavę Jūsų adresą, tikimės rasti drau
gų ir draugių, kurie gal būt norėtų ap
lankyti Lietuvą. Mielai priimtume atva- 
žaivusius tautiečius. Aprūdytume įdo
mesnes savo krašto vietas. Artėjančių 
ir 91 metų vasarą nusimato įdomių 
renginių (ateinančią vasarą vyks - Dai
nų šventė, Joninės, "Mis' Lietuva rinki
mai, 1991 m. — vyks Pasaulinė Lietuvių 
olimpiada). Tikimės šeimose bus malo
niau gyventi negu viešbučiuose. Jei 
Jums sunku kalbėti lietuviškai dėl to 
galit nepergyventi.

Tiki mes. dėj to problemų nebus. Ma
loniai tikimės sulaukti atsakymo. Siun
čiame nuoširdžiausius linkėjimus.iš. Lie
tuvos, f f ■

u.. . • Eglė ir Saulė '
Vilnius, 1989.09.14' ; ’
SSSR Lithuania 
232051 Vilnius . 
Žirmūnų 1643 . * * íL*

Kriauciūnaitė Eglė
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KELIOS PASTABOS APIE RINKIMUS
(Sta$io Lazoraičio pareiškimas per Euro
pos Radijo transliaciją į Lietuvą)

Rinkimai į Lietuvos Aukščiausiąją Ta
rybą nėra esmėje nei laisvi, nei legalus. 
Juose lietuvių tauta negalės pilnai išerikš- 
ti savo valios, nes okupuotoji jėga tebė
ra musų žemėje, o okupantas, kad ir su
silpnėjęs saugumo daliai vis dar tebeturi 
nemažą galią, tiesioginiai valdomą iš Mas
kvos. Jokie rinkimai, referendumai ar 
plebiscitai, kurie vyksta okupanto ka
riuomenės akivaizdoje, net tuo atveju jei 
ši kariuomenė laikosi korektiškai nesikiš
dama į krašto vidaus reikalus, nėra legar, 
lūs ir todėl mums nepriimtini, Kariuo
menės buvimą galima legalizuoti derybo
mis su okupuojančia šalimi, tačiau tos 
derybos turi vykti visiškoje laisvėje, be 
tiesioginių ar netiesioginių grasinimų. 
Tiktai musų valstybės bei tautos lega
liems atstovams susitarus su užsienio ša
limi dėl jos kariuomene* buvime Lietu
vos teritorijoje, tiktai tada rinkimai galė
tų eventualiai būti ir demokratiniai ir lais
vi. Aišku, yra ir kitokių reikalavimų, ku
riuos reikia patenkinti, kad tautos valia' 
būtų išreikšta laisvės sąlygomis ir demo
kratiniu būdu.

šiuo metu mums reikia atminti kai 
kuriuos faktus ir nepasiduoti iliuzijoms 
ir per ankstyvam džiaugsmui, kad štai 
mes jau esame pasiekę patenkinimą lais
vės bei nepriklausomybės laipsnį. Šio mū
sų aukščiausio tikslo mes lengvai nepasid<- 
sime.

Užsienio stebėtojai rinkimuose jokiu 
būdu neįteisina rinkimų. Jie tebus tam 
tikras, mažiau ar daugiau tikslus nurody
mas, kurios mūsų krašto politinės jėgos 
turi rinkėjų pasitikėjimą ir Kiek jo turi. 
Daugiau nieko. Naujoji Aukščiausioji Ta
ryba, nors ir galės atlikti eilę naudingų 
politinių bei juridinių veiksmų, tačiau 
tebebus sovietų okupacijos sąlygomis iš
rinkta institucija, o ne autentiška, lietu
vių tautos valios reiškėją. Rinkimuose 
reikia visiems dalyvauti, nes bent tuo 
tarpu kito kelio nėra.

PLB Bendralaiškir Nr. 17

e Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais 
žiais-

ne tik Žalgiriu, bet ir Kra- 
DR. J. GIRNIUS

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

"TELEKSAS" IŠJAV-BIŲ

KRAŠTŲ BENDRUOMENĖMS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba su džiaugsmu sveikina Nepri
klausomos Lietuvos valstybės atstatymą, kurį šių metų kovo mėn. 11 die
ną Vilniuje paskelbė Lietuvos gyventojų išrinkti atstovai.

Lietuvių išeivija, kartu su tauta, amžinai liks dėkinga visiems, kurių ko
va, darbas ir kančios privedė prie šio istorinio laimėjimo, Garbė tautos 
kankiniams ir tiems, kurie žuvo kovoje už Lietuvos laisvę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba dėkoja visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenėms už ilgų metų atkaklų ir įtemptą darbą siekiant priartinti 
Lietuvai išsilaisvinimo valandą. Išeivija savo uždavinį garbingai atliko. Ji iš
liko tvirta savo nusistatyme niekad nepripažinti prievarta įvykdytos, ne
teisėtos Lietuvos okupacijos dėl aneksijos ir visomis įmanomomis priemo
nėmis stengėsi padėti Lietuvai iš jos išsilaisvinti.

Kova dar nebaigta. PLB Valdyba ragina visų kraštų Lietuvių Bendruo
menes teikti jėgas Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei užtikrinti. Kraštų 
Valdybos privalo kreiptis į savo vyriausybes ir jas prašyti, kad pripažintų 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vyriausybę ir ragintų Sovietų Są
jungos vyriausybę pradėti derybas su Lietuva dėl okupacijos likvidavimo.

Atsiekę didelio laimėjimo, dirbkime dar stipriau jam galutinai užtvirtin
ti. 

e

Tegyvuoja laisva, nepriklausoma Lietuva.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Vytautas J. Bieliauskas
Pirmininkas

KAIP SKAMBINTI Į LIETUVĄ
Nuo siu metu pradžios veikia automa

tinis telefono sujungimas su Lietuva. 
Skambinant į Lietuva, pirmiausia reikia
pasukti tarptautinės centrinės (DDI) > ko- Radviliškis 
dą: 00; Sovietų Sąjungos: 7; Lietuvos 01, 
- miesto Lietuvoje ir asmenini telefono 
numerį.

Pvz. skambinant kam nors į Vilnių, 
pasukti: 00 7 01 22 ir asmeninį telefono 
numerį.
Naujoji Akmenė i00 7 01 295* namų
Alytis // 235 numerį
Anykščiai Ji 251
B irstanas Ii 210
Biržai ii 220
Druskininkai ii 233
Elektrėnai f f 237
Gargždai n . 240
Ignalina ii 229
Jonava ti 219
Joniškis n 296
Jurbarkas ii 248
Kaišaadorys ii 256
Kaunas i i 27
Kelmė ti 297
Kėdainiai ii 257
Klaipėda ii 261
Kretinga ii 258
Kupiškis ii 231
Lazdijai ii 268
Marijampolė ii 243
Mažeikiai ii 293
Molėtai ii 230
Nida ii 259
Pakruojis it 291

Palanga 
Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai

Raseiniai 
Rokiškis 
Skuodas 
Sniečkus 
Šakiai 
Šalčininkai 
Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Švenčionys 
Tauragė 
Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai

Jei turite giminių šiuose miestuose 
prašykit! jų namų arba darbo telefono 
ir reikalui esant galėsite labai lengvai su 
jais pasikalbėti.

236
254
271
218
249
292
228
278
216
266
247
250
214
269
241
232
217
246
294
238

239
260
242

22
270

Parduodama vaizdajuostė^video cassette) 
VIIILIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Krėįp- 
tis i sv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 • Mooca. Tęl, 273-0338
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KUNIGAS ALFONSAS SVARINSKAS 
BRAZILIJOS LIETUVIAMS

Broliarir Sesės Brazilijoje
Tik būdamas Caracs'e sužinojau,kad 

São Paulo T.T. Saleziečiai leidžia savaiti
nį, ne didelės apimties, laikraštį 'dWūsų 
Lietuva". Atvykęs pas Jus, gavau šio 
laikraščio numerį ir pasiūlymą parašyti 
vieną kitą žodį tautiečiams. Taigi, ir pa
sinaudosiu proga susitikti su visais, arba 
bent daugeliu tautiečių, gyvenančių Bra
zilijoje. Esu įsitikinęs, kad Bažnyčia ir 
spauda yra geriausia išeivijos jungtis...

Dievo Apvaizda išvedė mane iš sovie
tų konclagerių į laisvę ir Vakarų pasaulį.

Lietuvoje labai daug žmonių už ma
ne meldėsi, užprašydavo šv. Mišias ir 
net badaudavo. 12 žmonių pasisiūlė eiti 
įkaitais ir kiekvienas buvo pasiryžęs at
likti mano bausmę — 10 metų , 23 jau
nuoliai pasirašė protestą prokurorui sa
vo krauju. Buvo surinkta virš 50.000 pa
rašų. Pasirašiusieji tvirtino, kad esu ne
kaltas ir reikalavo paleisti. Kunigai pro
testavo žodžiu ir raštii.

Mane užstojo ir daug užsienio organi
zacijų. Gynė'JAV Oregono Tarptauti
nės amnestijos grupė, Kenstono kolegija 
ir kiti.

Ir, gaięp, JAV Prezidentas Ronaldas 
Reiganas, lankydamasis Maskvoje, prašė 
M. Gorbačiovą paleisti kunigus Alfonsą 
Svarinską ir Sigitą Tamkevičių.

Sovietai, norėdami gauti Vakarų fi- 
nancų ir technologijos, pasiūlė išvažiuo
ti j Vakarus arba likti lagery iki galo 
bausmės (buvo likę 1,5 lagerio ir 3 me
tai tremties i Sibirą).

Ir 1988 metais rugpjūčio 23 dieną, 
po 40 dienų viešnagės Lietuvoje išvažia
vau į Vokietiją.

Ir pernai gegužės 31 dieną mane pil
nai reabilitavo kaip visai nekaltą. Ir tuo 
pačiu mane labiausiai apšmeižė tvirtin
dami, kad per tuos metus aš visai nieko 
nedariau. O tikrumoje aš visą laiką ko
vojau. ’

Daugelį dešimtmečių tvirtinau, kad 
visa mano kaltė kad myliu tėvynę Lietu
vą. Bet jie netikėjo...

Ir dabar, apvažiavęs didelę dalį pasau
lio, balandžio pabaigoje grįšiu į Lietuvą, 
ir toliau kovosiu už dorovinį Lietuvos 
išteisvinimą.

Per tris kartus išbuvau lagery 21 ir

Cfianilda juanis
^an^ra -filara, (Q. Ú9. Qashó

; ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE
1 TEL.: 914-4950 SÃO PAULO

232000 Vilnius Lietuva

Jo Eminencijai Vincentui Kardinolui Sladkevičiui ,
Per 50 metų Jūs, Eminencija, drauge su visa krikščioniška Lietuva 

kovojote ir kentėjote.
Paskutinius du metus buvote visai Tautai šviesi kovos vėliava.
Šiandien užtarnautai džiaugiamės pergale.
Meldžiu Jums, Eminencija, visiems vyskupams, kunigams, vienuo

liams ir visiems kovojusiems tautiečiams Dievo palaimos ir didžio 
ryžto tęsti kovą už dvasinį Lietuvos išlaisvinimą.

Kun, Svarinskas
São Paulo
1990.03.13

232000 Vilnius Lietuva
I

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui
Vytautui Landsbergiui

Lietuvos Respublikos valstybingumo atstatymo dieną ir Jūsų iš
rinkimo Respublikos Prezidentu proga širdingiausiai sveikinu.

Dievo palaimos Lietuvai ir Jūsų darbams.
Didžio ryžto lietuvių tautos dvasiniam išlaisvinimui.

Kun. Alfonsas Svarinskas

São Paulo,
1990.03.13 ,

pusė metų, Dalinaus su savo tauta ir 
skausmais ir džiaugsmais. Ir tarnavau 
jai kuo galėdamas. Ir dabar visai nesigai
liu, kad teko eiti sunkiu Golgotos keliu. 
Dievas žino ką daro. O mano svarbiau
sias gyvenimo uždavinys šventai pildy
ti Dievo valią.

1946 metais buvo areštuotas Telšių 
vyskupas Vincentas Borisevičius ir se
kančių metų pavasarį sušaudytas. Jo pa
galbininkas vyskupas Pranciškus Rama
nauskas po 10 metų lagerio kančių mirė 
vidaus tremty 1959 metais Žemaičių 
Naumiestyje. Arkivyskupas Teofilius 
Matulionis išbuvo lageriuose virš 20 me
tų ir mirė vidaus tremty Šeduvoje 1960 
metais Arkivyskupas Mečislovas kanki
nio vainiką nupelnė Vladimiro kalėjime 
1953.

Buvo areštuota apie 300 kunigų. Da
lis žuvo lageriuose, o kiti grįžo invalidais

Kun. Lelešius, Suvalkijos partizanų 
kapelionas žuvo bunkery prie Veiverių.<

Ačiū Dievui, kad leido vyskupams, > 
kunigams ir vienuoliams eiti drauge su

savo tauta ir jai patarnauti net Golgotos 
kely.

Kardinpias Vincentas Sladkevičius išbu 
vo vidaus tremty 22 metus ir arkivysku
pas Julijonas Steponavičius net 28 metus 
ir tapo Lietuvos kunigijai ištikimybės 
Dievui ir Tėvynei simboliu.

Nekartą Lietuvos žmonės klausė vieni 
kitų:

- Kodėl Dievas leido Lietuvai tiek 
daug kentėti. Nejaugi ji yra labiau nusr 
kaitusi negu Vakarų Europos tautos ar 
Amerika? į šį žingeidų klausimą atsako 
prancūzų rašytojas Bernanos. Pasak šį 
rašytoją Dievas šaukia atskiras tautas ir 
žmones atkurti kokį nors Kristaus gyve
nimo fragmentą. Vieniems duoda Nazare
to paslėpto gyvenimo ramybę, kitiems bė 
girną į Egiptą, o stipriausiems Golgotos 
kelią. Ir nuolat primena, kad po Golgo-

* tos ateina šviesus prisikėlimo rytas - Ve
lykos. Matyt, kad Lietuva buvo stipri 
Dievo akyse. Adv. Izidorius Toliušis, išei
damas j laisvę iš Abezės konclagerio drau
gams kalbėjo:

■

COMERCIAL a.
BEBIDAS FÍNAS EM GERAL, NACIONAIS E. ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS ~ REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

/» íoX
ÍxPaOV-0.©/ > ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA'FESTAS EM GERAL

CASA MENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

/>/ PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - CEP 03140 - Fona; 215-6227 • Vila Zalina - S. Paulo 
—————a——  ____________. ’ ___________________ ___ ___ 1
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)- Mes daug netekom. Bet, matyty, bu 
•ome turtingi, Vargšai neturi ką prarasti...

Dievas Lietuvos kunigams skyrė ir Si
mono .iš Kirinėjos ir Veronikos misiją, 
juk lietuviai kunigai dvasiniai aptarnau
davo ir rusus, ir vokiečius, ir kitų tauty
bių žmones, kurie savo kunigų neturėjo 
<as nežino iš Sibiro vokiečių saleziečio 
kun. Juozapo Gusto, jėzuitų Jono Paukš
čio, Antano Šeškevičiaus ir kitų kunigų? 
Tikėjimas į Dievą ir į šviesią Tautos ateitj 
buvo geriausia lietuvių širdžių jungtis ir 
sėkmės garantija. Daugelis tautų Golgo
tos kely mums pavydėjo palaimingos 
bažnyčios įtakos. Ir Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika yra iškalbingiausi liūdyto- 
•ai apie Lietuvos katalikų kovą prieš blo- 
jio imperiją.

Su malda lūpose ir širdy partizanai 
kovojo miškuose, politiniai kankiniai, 
kentė kankinimus KGB kamerose ir trem
tiniai nugalėjo visas kančias Sibire. Mal
da padėjo lietuviui visose situacijose likti 
žmogumi.

Ir kančia subrandino du pripažintus 
visos Tautos moralinius autoritetus: kar
dinolą Vincentą Sladkevičių ir arkivysku
pą Julijoną Steponavičių per visas oku
pacijas, o ypatingai per.pastarąją, Žvaigž
de kelrode buvo Dovydo psalmė:

- Dievas yra mūsų prieglauda ir stip
rybė. Veikiausioji pagalba varguose...

Pasifikėdama Dievu, Lietuva eina į 
naują laisvės rytą 'Tegul Dievas laimina
Tėvynę ir visus jos vaikus išblaškytus 
po visą tolimą pasaulį ir Braziliją'

Daug lietuvių mačiau per sekmadie
nio šv. Mišias ir pirmadienio pamaldose 
už Lietuvą. Jie gražiai ir su entuziazmu 
giedojo. Choro ilgametis vadovas Vikto
ras Tatarūnas nusipelno didžiausios pa
garbos. Didžiausią įspūdį paliko demons
tracija po São Paulo miestą su trispalvė
mis. Koks buvo nuostabus jaunųjų lietu
vių: berniukų ir mergaičių entuziazmas, 
kuomet jie šaukė iš mašinų ir sustojus 
centrinėje miesto gatvėje: Lituania, Li- 
tuania. Visi demonstrantai atliko gerą 
paslaugą Tėvynei. Tegul Dievas visiems 
atlygina.

Kovojančios, bet nenugalėtos tautos 
vardu dėkoju Brazilijos lietuviams už

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 90" AGORA
EM 1990, no dia 24 de junho,voaremos, rumo a LITUÂNIA paša ver 

' • .. t T

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

e na mesma ocasião visitaremos os parentes. :
Informações: CETEMÁR■ Turismo e Passagens Ltda.
Rua 7 de Abril, 342 5 9o - Conj. 90/94

Fone: Dr. Vignola 258-5955 <
s Aleksandras Boguslauskas 241-283Į , T.

»

MŪSŲ LIETUVA

as Svarinskas durante sermão na Igreja de • ão 
a

meilę Lietuvai. Tėvynė Jumis didžiuojasi.

Ačiū už Jūsų meilę man kelionės m .•- 
tu. Didelis ačiū kun. Klebonui Juozui 
Šeškevičiui už vais’ingę pastogę. Iki susi
tikimo Lietuvoje.

Gyvuokite ilgiausius metus Dievo gar
bei ir Tėvynės gerovei.
São Paulo, 14.03.90

Kun. Alfonsas Svarinskas

PAGERBĖ DAUMANTĄ
Lietuvoje buvo pagerbtas partizane 

vadas Juozas Lukša-Daumantas (1921- 
1951), pokaryje prasiveržęs j Vakarus 
su Lietuvos katalikų laišku popiežiui Pi
jui XII, parašęs knygą "Partizanai už ge
ležinės uždangos". Jis grįžo Lietuvon ir 
žuvo 1951 m. rugsėjo 4 d. J. Lukšos- 
Daumai.to atsiminimas vietinių gyvento
jų ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
pastangų dėka sausio 20 d. buvo įamžin
tas Garliavoje. Jo vardas suteiktas buvu
siai Komjaunimo gatvei, vedančiai j žuvi
mo vietą, kur jau 1989 m. pavasarį buvo 
pastatytas paminklas. Dabar ant kampi
nio tos gatvės namo sienos atidengta me
morialinė lenta su J. Lukšos-Daumanto 
bareljefu. Jo atminimui skirtos pamaldos 
įvyko Garliavos bažnyčioje.
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Lietuviškoje veikloje, nežiūrint kad pesimis
tai vis ras kritikos, paprastai netrūksta jaunimo 
veikimo:râokiai beveik visose programose randa 
vietos. Choruose irgi dar matosi jaunosios kar
tos. Net ir teatro pasirodymuose gerą pusę už
pildo jaunimas.

Ir netik vietos publikos tarpe, šokių grupės 
mus atstovavo ir užsienyje Šeštadieninėj mokyk
lėle tikimės ir prieauglio. Manau, kad musų są
lygose tenka pasidžiaugti ir tik mėginti eiti pir
myn šiuo keliu. *

Lieka tačiau viena spraga, kur kartas nuo 
karto pasirodo sunkumų. Iš viso Pietų Amerikos 
jaunoji karta neturėjo progų geriau pažinti savo 
kilmės krašto politikos. Yra momentų, kad mu
sų laikysena su vietos politizuota visuomene, 
ypač su kairių pažiūrų aplinka, neranda tinka
mos atramos.

Paskutiniu metu iškilus Lietuvos nepriklau
somybės galimybėms, nevienas tautietis manęs 
klausė, ar iš viso tai realu, kaip Lietuva išsilai
kys be rusų pagalbos, ar nenumirs badu, ką 
musų kraštas galės tuo atveju daryti. Kai kas 
mano, kad Lietuva beveik gyvena iš kitų malo
nės. Ir tai visai suprantama, nes netik jaunoji 
karta, bet ir senesni emigrantai mažai arba be
veik nieko nepažinojo apie Lietuvos pramonę. 
Neturėjo tam progų, sovietinė propaganda skel
bė tiktai, kas jai buvo naudinga, iš dalies ir 
mes buvome daugiau linkę rašyti apie Vytautą 
Didyjį ir Lietuvos senovę, o apie Nepriklauso
mybės laikus beveik nieko.

Turėjome vieną aukso progą, kai PUC uni
versitete prasidėjo kalbos ir kultūros kursai. 
Paskaitos apie Lietuvos politinę ir ekonomi-
nę padėtį, kurias aukštame lygyje pravedė ekon. 
Henrikas Valavičius davė tvirtą pagrindą geres-
niam tautos pažinimui. Kas jas lankė jau susi
darė visai kitą įspūdį ir susiformavo nuomonę 
apie mūsų tautos potencialą. Deja, kursai susto
jo, mokiniai išsiskirstė ir likome be galimybės 
suformuoti jaunosios kartos lietuvius politiškai 
pasiruošusius ginti savo tautos interesus vietos 
aplinkumoje.

Kalbėdamas su prof. V. Bielėausku pasiteira
vau, ar būtų kokių galimybių rasti kokį instruk
torių šia prasme, panašiai kaip tai daroma su 
šokių, dainų ar muzikos instruktoriais ar moky
tojais. Problema yra sekanti: jeigu mokytis šo
kius ar dainas nebūtinai reikia mokėti gerai lie
tuviškai, tai kalbėti apie politiką, ekonomiją ar 
visuomeninę santvarką, reikalai pasidaro labai 
sunkūs. Būtų galima, pavyzdžiui, rasti puikių 
mokytojų, padaryti vasarinius kursus, bet ko
kia kalba? Lietuviškai nemokame, angliškai la
bai maždaug... O suvažiavimuose, kongresuose, 
susirinkimuose, ypač ateityje, kai atsidarys keliai 
j Lietuvą, liksime be žod* io. Ir ne,dėl to, kad 
jaunoji karta yra apol i Vizuota, Ji nerado priemo
nių peržengti kalbos sunkumų ribas. Be to lie
kame lyg du atskiri pasauliai, galime pasimatyti, 
nusišypsoti ir pasikalbėti bendrybėmis, kai iš 
tiesų ir mūsų jaunoji karta galėtų daug ką paša-? 
ky t i. i -

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖ 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATr . 
tai išrašyti čekį Francisco Gavėnas ar 
Petras Rukšys vardu »r pasiųsti papras
tu paštu. 5R
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A t v y1< sta svečias
Penktadienio naktį, kovo 9 dieną, iš 

Venezuelos atvyko didelis laisvės kovoto*' 
jas ir kankinys kun. Alfonsas Svarinskas. 
Jo pasitikti nuvyko gražus būrelis žmonių. 
Susitikimas buvo jaudinantis: mūsų tarpe 
buvo 21 metus išbuvęs Sibiro ir Uralu ka
lėjimuose kunigas, nepalūžęs ir pilnas ener 
gijos bei drąsos toliau vesti kovą už pil
ną Lietuvos politinę ir moralinę laisvę.

Šeštadieni svečiui buvo aprodyta tru
putis S. Paulo miesto. Sekmadienį laikė 
sumą V. Zelinoj, o po pietų šv. Kazimie
ro parapijos kunigai nuvyko svečio aplan
kyti.

Netikėtas pranešimas
Pokalbyje su kun. Svarinsku buvo 

užsiminta, kad laukiame žinių iš Lietu
vos apie balsavimus dėl Nepriklausomy
bės paskelbimo. Kaip tik tuo metu su
skambėjo telefonas: O ESTADO DE S. 
PAULO dienraštis pranešė, kad gavo ži
nią, jog Lietuvos parlamentas vienbalsiai 
paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę. 
Šią žinią neužilgo patvirtino į kleboniją 
atėjęs Pijus Butrimavicius, kuris ją .išgir
do per BBC radiją. Visi susijaudinę svei
kinomės, kun. Šeškevičius nuskubėjo 
skambinti varpais, o kiti telefonais.

Suėjo nemažai žmonių ir tada ėjome 
iškelti musų Trispalvę Lietuvos Respubli
kos aikštėje prieš bažnyčią. Sugiedojus 
Lietuvos himną, nuėjome j bažnyčią 
melstis ir giedoti, dėkodami Dievui už 
šią malonę ir prašydami palaimos atsiku
riančiai Tėvynei.

Iškilmingos pamaldos 
už Lietuvą

Pirmadienio vakarą, kovo 12 dieną, 
buvo iškilmingos Mišios už Lietuvą V. 
Zelinos bažnyčioje. Bažnyčia buvo pilnu
tėlė. Buvo daug lietuviškų vėliavų, Estijos 
vėliava ir ukrainiečių vėliavėlė. Pamaldo
se dalyvavo Estijos ir Ukrainos atstovai. 
JORNAL DA TARDE pasiuntė íotogra- 
fą ir žurnalistą. Giedojo šv. Juozapo Lie
tuvių Bendruomenės choras, vadovauja
mas Viktoro Tatarūno ir vargonais paly*

•M

Prie Šv. Juozapo parapijos klebonijos V. Zelinoj. Iš kairės: Bagdon Bilinsky (ukrainiečių atsto
vas), kun. Alfonsas Svcrinskas, kun. Juozas Šeškevičius ir kun. Petras Rukšys.

dint Feliksui Girdauskui. Mišias koncele- 
bravo kun. Svarinskas, kun. Šeškevičius, 
kun. Gavėnas ir kun. Urbaitis. Kun. Sva
rinskas pasakė jaudinantį pamokslą, iš
keldamas Lietuvių Tautos kančias mo
tinų, mokytojų bei kunigų nuopelnus ti
kėjimo ir lietuvybės išlaikyme. Dabar 
yra visų pareiga, sakė pamokslininkas, 
Lietuvos moralinis atstatymas.

Po pamaldų, skautai, mergaitės su tau
tiniais rūbais ir mišių dalyviai nuėjo prie 
Lietuvos Laisvės paminklo padėti gėlių 
vainiką ir sugiedoti "Marija, Marija".
Demonstracija Avenidoj

Lietuvos Respublikos aikštėje susida
rė virtinė automobilių su vėliavomis ir 
plakatais. Per didmiesčio gatves visi nu
keliavo j S. Paulo centrą Avenida Paulista. 
Ten vyko demonstracija, kurią filmavo 
GLOBO TV kanalas. Kitą rytą galėjome 
matyti televizijoj demonstraciją ir repor
terio pasikalbėjimą su kun. Šeškevičium. 
Paklaustas, ar Gorbačiovas nepasiųs tan
kus į Lietuvą, kun. Šeškevičius atsakė, 
kad jeigu tai įvyktų, tai pasibaigtų jo pe
restroika. LIETUVOS KELIAS į NEPRI-- 
KLAUSOMYBĘ NESUSTABDOMAS, i

BALANDŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šj mėnesį ir linkime daug sėk
mės.
03 — Antanas Stonis
04 - Jadvyga Jakubaitis
06 — Elizabeth Bumbles Pinto Jr.
06 — Andrey Jakatanvisky
09 - Maria Kleiza Nisevičius
11 - Janina Postatni
13 — Arlete Dylis Silickas
14 — Alberto Buono
14 — Mônica Jonavičius Stasiulionis
15 - Aida Greičius Chorociejus
16 — Algirdas Butkevičius
20 - Alexandre Dumblis
20 - Irena Saldys Bendžius
24 - Alana Trinkūnas Dzigan
25 — Katarina Birutė Bagdžius
27 — Walter Postatni
28 — Antanas Voverunas
28 - Helena Matuzonis Mendo

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba

• Kas bėga nuo lietuviškos skau
dos, bėga nuo savo tautos
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MUSŲ
AOKOJO ML-VAI

KAROLIS GAIDYS kas met dosniai 
paremia mūsų savaitraštį. Šiemet taip 
pat parėmė ML-vą su NCz$.2.000,00 
garbės prenumerata.

Širdingai dėkojame mielam ML-vos 
skaitytojui už paramą spaudai ir linkime 
geros sėkmės.

Administracija

Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAI

1990, Nr.lO

savo Mamytės
ANELĖS BAUŽIENĖS 
trecios mirties metinėms paminėti.

Dosniems ML-vos rėmėjams gili padėka.
ML redakcija ir administracija

CET 10E.RAS
15/1230
STM06414 1403 2211 SCIN/RJ (038)
RIO DE JANEIRO/RJ

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS
Pries’ porą dienų gavome sekančią tele

gramą is’ Lietuvos:
Laimingai sugrįžau į Laisvą Lietuvą.
Sveikinu visus.

kun. Jonas Žemaitis

DŽIAUGIASI APVAGIAMAS
VI. B. darbo reikalais plačiai važinėja 

po įvairius São Paulo bei Belo Horizonte 
valstijų miestus ir miestelius. Ir mėgsta 

savo automobili papuošti lietuviškais li
pinėliais, kaip LT LIETUVA, LIBER
DADE PARA LITUANIA. Tik pastebė
jo, kad, pastačius autòmobilj, dažnai kas 
kitas nuplėšia ir... prisilipdo prie savo au
tomobilio ar motociclo.

Pradžioj pradėjo pykti; bet vėliau su
sigriebė: Juk tai propaganda Lietuvai.

Ir, ML-vos redakcijoj, pasirinko visą 
pundą lipinėlių: "Tai bus broliams, pus
broliams ir... tiems neprašytiems propa
gandistams".

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-vą
Vanda RAMANAUSKAS 
Vladas STULGAITĖS 
Viktorija 2.ZINEVIČIUS 
Petronėlė BANYS 
Petras NARKUTIS
Adelia Stankevičius KARDOS 
Jorge PRO KOPAS 
Stasys MAKUŠKA 
Catarina G. KEMPINAS

URGENTE
Padre Pedro Rukšys
Rua Juventus 28 MOóca
SÃO PAULO/SP (03124)

F UNDADOR E SUPERIORA GERAL MISSIONÁRIAS DE FÃTl 
MA REZAM AGRADECIDAS A DEUS LIBERTAÇÃO EFETIVA 
DA LITUANIA. FELICITAÇÕES.

PADRE MENCESLAU ET IRMÃ LUCIA
Remetente
Instituto Secular das irmãs Missionárias de N.Sra. de Fátima
(Irmã Severiną)
Rua Mentor Couto, 544 - Barro Vermelho

URGENTE
Padre Francisco Gavėnas 
Rua Juventus, 28 Moóca 
São Paulo/SP (03124)

NCz. 100,00
NCz. 100,00
NCz. 500,00
NCz. 250,00
NCz. 100,00

300,00
NCz. 250,00 
NCz. 100,00 
NCz. 300,0C

L

FAMILI Ą MISSIONARIA DE FATIMA RENDEM A DEUS AÇÃO 
DE GRÁÇAS LIBERDADE LITUÂNIA SOFRIDA. ABRAÇOS

PADE Ė MENCESLAU ET IRMÃ LUCIA

Remeter te
Institute Secular das Missionarias de N. Sra. de Fatima
(Irmã Severiną)
Rua Mentor Couto, 544 — Barro Vermelho

VIBEO IJÊTÜfA
vaizdajuostefvideo cassette) is'kilmingų 
mišių V. Zelinoj su kun. Alfonsu Sva
rinsku LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PASKELBIMO PRIGA kovo 
12 dieną. Kreiptis j šv. Kazimiero pa
rapiją, rua Juventus 28. Tel. 273-0338.

LIPINĖLIUS
SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

^Trrri m inrin imrrunmum ibi utimi   mum   

MÜSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZEL1NOS PARAFUOS KLEBONIJOJ.

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

chm . rm
SEGUNDA EDIÇÃO

PORTUGUÊS LITUANO
irmos frtuguéS
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