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NEPRIPAŽINIMAI IR PRIPAŽINIMAI

Visas pasaulis stebėjo, kaip vasario 24
L demokratinu būdu buvo išrinktas nau
jas Lietuvos parlamentas - aukščiausioji
taryba.jvyko visiems aiškus, net ir Mask•ai priimtinas procesas. Niekas dėl to ne
kėlė jokių klausimų ar nuostabų. Visi tik
matė, kokia linkme pasuko tauta, ir tai
nebuvo jokia staigmena. Apie 1940 me
tais prarastos nepriklausomybės atstaty
mą jau kuris laikas buvo plačiai kalbama .
ir rašoma. Mintis įvairiais būdais sklido
daugelyje pasaulio šalių, iškaitant ir pa
čią Rusiją. Nepriklausomybės siekiams
pritarė ir komunistų partija, iš vardo ta
pati, kuri okupacijos pradininkui Dėka- j
nozovui buvo nepamainoma talkininkė.
Šiandien, kaip matome, ji kita, ji tautiš
kai susipratusi, sakytume, lietuviškos
brandos egzaminus išlaikiusi.
Atrodo, kad nepriklausomybės atsta
li»
tymo minties skleidimas per daug nė Mask^^H
vos nejaudino. Net ir Gorbačiovas Vilnių
je vietoje principinio "niet" buvo pąsirin
kęs kažkokį aiškinimą apie respublikų
VILNIUS: jaummas demonstruoja prieš lietuviškų laikraščių ir žurnalų užėmimą. Nuotrauka iš
atsiskyrimo "mechanizmą". Lietuviams
O ESTADO DE S. PAULO, balandžio 4 d.
teatrodė, kad tai vėl naujas masalas ant
dras džiaugsmas siunčiami sveikinimai ir
kabliuko, norint kaip galima ilgiau ramsambasadoriai
čiuoti griūvantį vakarinį imperijos pakraš
Tiesa, reikia sutikti, kad penkiasdešimt
tį. Nepriklausomybės paskelbimas betgi
į
susilaukė staigaus ir ambicingo Kremliaus metų užsitęsusi raudonoji klampynė, kar
atkirčio. Nebesiskaitymas su "vyresniuo tu su savimi gramzdinusi ir mūsų tautą,
ju broliu" ir "išvaduotojais" nuo fašisti painiojusi, rišusi Įvairiais mums nepriimnės pražūties ūmai iššaukė garsų slibinišką tina’s rY^ais, darkiusi tautinį, religinį,
sumaurosimą prieš tiesos ieškanti ir taikų moralinį ir ekonominį gyvenimą, vis dėl
nykštuką. Šito galima buvo tikėtis. Nėra to įstengė pakeisti mūsų padėtį, labai ap
abejonės, ne ko kito laukė ir nepriklau sunkino greitesnio ir visiško išsilaisvinimo
somybės skelbėja». Stebina Kiek ir labai
nuvilia mirtinoji tyla Vakaruose, ypač
jau tose valstybėse, kurios Lietuvos įjun
gimo j Sovietų Sąjungą niekada nepripa
m
žino. Iš tikrųjų teisiniu požiūriu atrody
tų, kad dabar, Lietuvai paskelbus nepri
klausomybės atstatymą, gal gi jokių kitų
pripažinimų ir nebereikėtų. Valstybinis
Lietuvos statusas, buvęs kurį laiką oku
pacijų sutrukdytas, po paskelbimo akto
lyg ir savaime tampa tęsiniu, ką tuoj pat
turėtų pabrėžti Lietuvos įjungimo į So
Maskvoje žmonės protestuoja pries’sovietinius*
tankus Lietuvoje. Nuotr. iš FOLHA DE S.PAU
vietų Sąjungą nepripažįstančios valsty
bės. Kaip matome, šito nėra. Mes palikti
FLO. Balandžio 2 d.
vienų vieni. O negražios tylos pateisini
galimybes. Bet tai juk derybų, gal ir labai
mui kai kur skelbiami aiškinimai nuosta
ilgų, klausimas, neužkertąs kebo vakarie
tų, nusakančių pripažinimo tvarką. Tai
čiams praktiškai’ kokiais nors žodžiais iš
labai jau žemas išsisukinėjimas. Tokie
reikšti moralinę paramą ir kartu pasi
nuostatai liečia naujai susikūrusias vals^;
džiaugti, kad jų deklaruota nepripažini
tybes, bet tik ne tas, kurios atsikrato oku
mo politika pagaliau susilaukusi pagar
pacijos. Juk po Antrojo pasaulinio karo
baus įvertinimo, nes tikrai atstovavusi
Rusų kareiviai patruliuoja užimtas Vilniaus laik teisėtumui. Pareiškimų uždelsimas ar
nei Danijai, nei Norvegijai, Olandijai ar
life'* F0LHA
Belgijai, laisvėn išėjusiems, nereikėjo nau rascių ir žu mją jl
iš viso baisioji tyla atskleidžia tik dvivei
jų pripažinimų. Buvo tik reiškiamas ben- DĖS. P AL C^Mafeiyi^Iiliotcka
diškumą, didinantį nusivylimą ir šio
krašto vyriausybe.
Č.S.
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NAUJOS PARDUOTUVĖS

Vilniaus Fabijoniškių rajone atidary
ta nauja universali maisto parduotuvė
"Jovaras". Prekybos įrenginiais parduo
tuvę aprūpino V. Vokietijos firma
"Linde", kuri leido įsigyti ir jos kulinari
nius įrengimus. Deja, pirkėjai nepaten
kinti prekių asortimentu.

Kaune, Donelaičio gatvėje atidaryta
universali parduotuvė "Centras", turin
ti daugiau kaip 1000 kv. metrų ploto.
1. Nutraukti 1978 m. balandžio 20 d. Parduotuvė veikia iki 11 vai. vakaro. Jo
Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindiniò je galima nusipirkti maisto prekių ir bū
tiniausių buities daiktų. Taip pat, galima
įstatymo), galiojimą.
išgerti kavos bei paragauti karštų užkan
2. Nutraukti 1977 m. spalio 7 d.
TSRS Konstitucijos (Pagrindinio įstaty- džių.
mo), nuo pat TSRS ir sąjunginių respu
blikų įstatymų pagrindų, kitų TSRS įsta ĮSTEIGTAS LIETUVOS BANKAS
tymų galiojimą Lietuvos Respublikos te
LTSR Aukščiausioji Taryba priėmė
ritorijoje.
įstatymą (11.13), kuriuo nuo 1990 pi.
kovo 1 dienos įsteigtas Lietuvos bankas
3. Atnaujinti 1938 metų gegužės 12

NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS
RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠ
ČIAUSIOS TARYBOS KREIPIMASIS
į PASAULIO TAUTAS

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Taryba, paskelbusi nepriklausomos Lie
tuvos valstybės tęstinumą ir sugrįžimą į
laisvųjų pasaulio šalių s'eimą, tikisi jų
brolis’ko solidarumo ir paramos.

dienos Lietuvos Konstitucijos veikimą
visoje Lietuvoj teritorijoje, sustabdant
tų skyrių ir straipsnių, kurie regiementuoja Respublikos prezidento, Seimo,
Valstybės tarybos ir Valstybės kontrolės
statusą, galiojimą.

Musų spaudimas nėra nukreiptas nė
prieš vieną valstybę, nė prieš vieną Lie
tuvoje gyvenančią tautybę. Tai kelias,
kuris leidžia užtikrini' Lietuvoje žmo
gaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises,
atsiverti laisvam bendravimui, įnešti mu
su atsakomybės ir darbo indėlį į kuria
ma teisingumo ir santarvės pasaulį.

4. Nustatyti, kad 1938 m. gegužės
12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo
atstatymas pats savaime neatkuria Lie
tuvos Respublikoje iki 1940 m. birželio
15 d. veikusių įstatymų.

Tepadeda mums Dievas ir visi geros
valios žmonės.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos AT pirmininkas
Vilnius, 1990.111.11 d.

5. Sis įstatymas įsigalioja nuo jo priė
mimo momento.
V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos AT pirminink.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS

Pagai įstatymo 9 straipsnį, Lietuvos
bankas turi šimtinę teisę leisti į apyvartą
Respublikos pinigus. Lietuvos bankas or
ganizuoja piniginių ženklų gaminimą, jų
transportavimą ir saugojimą. Lietuvos
bankas reguliuoja vieneto kursą, sudaro
sąlygas turėti konvertuojamą valiutą ir
t.t.
NENORI ĮSILEISTI AMERIMHEČIŲ
KONGRESMENŲ Į LIETUVĄ
Sovietų Sąjunga nedavfwizu keturiems
Amerikos kongresmenams įvažiuoti j Lie
tuvą stebėti kovo 24 d. rinkimus. Kon
gresmenai atvažiavo net iki Berlyno, ti
kėdami vistiek vizas gauti.

L. Sabutis
Lietuvos Respublikos AT sekretorius
Vilnius, 1990.111.11 d.

dėl 1938 pi. gegužės 12 dienos
Lietuvos Konstitucijos galiojimo
atstatymo

Pirmą kartą Lietuvoje rinkimai buvo
slapti ir laisvi, ir be Sąjūdžio ir Komunis
tų partijos, rinkimuose dalyvavo daug ki
tų partijų: žalieji, socialdemokratai, krikš
PINIGU PROJEKTAI
čionys demokratai ir kt. Komunistai yra
Kultūros ministro pavaduotojas Gie
suskilę j dvi partijas, viena, kuri nori likti
drius Kuprevičius informavo spaudos
Sovietų Sąjungoje ir kurios nariai yra
atstovus apie pasibaigus) konkursą lietu daugiausiai rusai, ir kita Brazausko vado
vaujama partija, kurios daug narių pri
viškų pinigų projektams paruošti.
Sudaryta dailininkų grupė, vadovauja klauso Sąjūdžiui, ir kuri siekia nepriklau
ma Raimundo Miknevičiaus, kuri paruoš somos Lietuvos. Tos partijos vadas yra
galutinius litų projektų variantus. Bank labai populiarus Lietuvoje ir yra Sąjū
džio remiamas. Jo populiarumas pakilo
notų piešinyje bus žymių žmonių bei
architektūros paminklų vaizdai. Monetas po to, kai jis Grobačiovui pasakė, jog Lie
tuva be nepriklausomybės yra Lietuva
nutarta palikti tokias pat, kokios buvo
be ateities. Jo vadovaujama komunistų
prieš karą, tik su naujomis datomis.
partija buvo pirmoji, kuri atsiskyrė nuo
Ruošiami du naujo Lietuvos piliečio
bendros Sovietų Sąjungos komunistų
paso variantai. Vieno autoriai stengsis
partijos.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Taryba,
- atsižvelgdama į Lietuvos TSR
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasa
rio 7 d. nutarimą. "Dėl 1939 metų Vo
kietijos- TSRS sutarčių ir jų paskemių
Lietuvai likvidavimo".
- konstatuodama, kad 1939 m. ge
gužes 12 d. Lietuvos Konstitucijos veiki
mas buvo neteisėtai sustabdytas, TSRS
Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvyk
džius agresiją prieš nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ir ją aneksavus.

- siekdama atstatyti pažeistos tautos
ir Lietuvos valstybės suverenines teises.;
nutaria:
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Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

□r/Jonas Niciporciukas
Dr« Paulo R. Nicípprciukas

Míni-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

I

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rjsa Cap. Pacheeo Ctoes, 1206 - lo and.

V. Prudente - Fone: 273-6696
i*»ww

Rua Coelho BarradasUCM
...........................

V. Prudente

Fone: 274-0677

Res,: 274-1886
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BRAZILU SPAUDA IR LIETUVA
Paskutinėm savaitėm Lietuva yra tapėBrazilijos spaudos dėmesio centru. Pir
šusia kai kovo 11d. paskelbė nepriklau»mybę, o vėliau, kai rusai pradėjo grąsint> jėga. Deja iš lietuviu spaudos agentūrų
/•nios vėluoja, o vietinėj spaudoj kasdien
pasirodo ilgi straipsniai. Mes neturime laik C5
asw
ku ty straipsniu versti, tai mėginsime vie
lų kitą tiesiog perspausdinti.

»•?. ff.
'M®.

‘*>WS

> RIGA. Latviai demonstruoja už Lietuvos nepriklausomybe ir reikalauja pašalinti okupacine kaĮ riuomene Nuotrauka is’ O ĖST ADO l)E S. PAULO. Kovo 31 d.

;
l
*
į
į

nepriklausomybės nuslopinti. Tu vaistybiu geografinė padėtis ir ramiu gyventoju aiški persvara prieš savus neleidžia
jam atsisakyti nuo tos žemės ruoša Baltijos.

vakariečių pasirengimu investuoti savo fi
nansinius išteklius buvusiose tėvynėse.
Žemės ūkis ir smulki prekyba butu supnvatinta, didesni fabrikai priklausymų dar
bininkams ir ūkininkams, o valdyti konFrance Pre»“*- c A
troliuotų gamtos išteklius ir energijos šal
VILNIUS: lietuviai bėga i bangus išsiimti pini
Lietuvą, Latviją ir Estiją su Sovietų
tinius. Butai, švietimas, sveikatos apsau
gus. Nuotr. iš O ESTADO DE S. PAULO, kovo Sąjunga sieja tik skurdi sovietinė siste
30 d.
ma, o visu kitu tos tautos yra vakarietiš ga būtų finansuojami progresyviu paja
mų mokesčiu. Patys fabrikai parduotų
kos, pranašesnės už kitas Sov. Sąjungos
KODĖL GORBAČIOVAS
savo gaminius tiesiog vartojimui krašte
respublikas. Gorbačiovas vis dar tikisi,
SPAUDŽIA LIETUVĄ?
ar užsienyje pagal rinkos kainas, o Mas
jog sovietiniu Baltijos valstybių pratur
Džiaugėsi žmonės Lietuvoj, džiaugė
kva imdama ir skirstydama pelną, jsigy
tėjimas
gali
apmalšinti
jų
nacionalinius
mės mes ir čia. Lietuva paskelbta nepri
tų sau šaltiniu nuolat keičiančiam ūkiui
jausmus
ir
nepriklausomybės
siekius.
To

klausoma atsiskirianti nuo Sovietu Są
dėl sovietų vyriausybė stengiasi privilio papildyti. Pabaltijo respublikų prekybi
jungos. Nepriklausomos Lietuvos Vals
nių ryšių partnerė būtų Sovietų Sąjunga
ti užsienio kapitalą, paspartinti vartoja
tybės aktas paskelbtas Vasario 16 d.
Kaip gi galima leisti tokioms respubli
mu reikalingų prekių judėjimą j išalku
1918 metais tęsiamas toliau.
koms išspręsti iš Maskvos žnyplių, tai ke
sią krašto gilumą. Gorbačiove sampro-i
lias j Atlantą ir kelrodis atsilikusiai rusų
Tik labai trumpai teko pasidžiaugti
tavimu, (Maskvos misija yra numatyta
tokia gera naujiena. Užsižiebusi .liepsna
tautai.
Pabaltijo respublikoms tapti pavyzdžiu
vėl buvo užpūsta ir užslopinta, bet lie
Vyturys
kitoms sąjungos respublikoms. Lietuva,
tuvio širdyje nepriklausomybės troški
Latvija ir Estija ir sovietinėje sistemoje
mas liko ir toliau nepakeičiamas.
TRUMPAI IŠ VISUR
sugeba susikurti tokį gyvenimą, kokio
Gorbačiovas įvairiais galimais būdais
jums pavydi kiti kaimynai.
Lietuvoje leidžiamas laikraštis “Kata
stengėsi neleisti išsprūsti Pabaltijo kraš
Vienu iš pabaltiečių pranašumu, Gor likų pasaulis“ turi didelių sunkumų su
tams iš jo nagų, bet tankus vengs siųsti
bačiovas tikisi iš šių kraštų emigravusių
popieriaus gavimu: negali spausdinti taip
dažnai, kaip norėtų, ir tokiu tiražu, koks
bfítu reikalingas. Laikraštis su trečdaliu
pajamų sumoka už popierių, spausdini
mą, platinimą, o likusj trečdali skiria už
mokėti nuomą, atsiteisti autoriams, pa
remti bažnyčias, seminarijas, labdarą,
paremia katalikų organizacijas.
mui

CHOPP - PIZZA -QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 — Bom Retiro - Tel, 223-2333
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LlETUVISKOS-SPAUDOS RĖMĖJAI
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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de e a justiça restabeleçam a fraternidade,
a igualdade e a liberdade, respeitando a
ARGENTINIEČIAI DĖKOJA

felicidade do povo Htuano.
São Paulo, Brazilijos Palangos Vietininkijos skautai ir skautės sveikina ves
tuvių proga balandžio 6 dieną, Jacarei
mieste, LEONARDĄ KLIMEIKĄ ZANUTTO ir SIMONĘ, taip pat tėvelius.

Mieli Brazilijos lietuviai,

O Ube nice Urbai tis

Visi, kurie turėjome progos dalyvau
ti š.m. sausio pradžioje São Paulo jvyku-.
JAV Švietimo departamentas paskelbė, šiame Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
kad surinktieji duomenys parodo, jog ka suvažiavime, širdingai dėkojame Brazili
talikų mokyklose mažiau atkrinta nebai jos Lietuvių Jaunimo Sąjungai ir visiems
giančių kurso, negu valdžios mokyklose. São Paulo lietuviams, kurie mus taip
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
nuoširdžiai ir draugiškai priėmė, vežio
Australijos
katalikų
laikraštį
"Tėviškės
Sveikina skautą - vytį ALBERTĄ LI
jo ir rūpinosi visais mūsų reikalais. Tas
aidus",
pasitraukus
iš
redaktoriaus
parei

PĄ ir MARČIĄ vestuvių proga balandžio
malonus jūsų svetingumas liks mums
7 dieną, Mosteiro da Esperança, Eldora gų kun. Pranui Daukniui, dabar redaguo nepamirštamai
ja Kazys Mieldažys.
do.
Šis suvažiavimas sutvirtino mūsų ry
Škotijos Lietuvių katalikų moterų
šius ir bus tinkamas pagrindas tolimes
niam bendram lietuviškam darbui, ku
draugija 1989 m. vasarą iškilmingai atSveikina skautą SANDRĄ GREIČIUS šventė 60 m. sukaktį.
ris bus taip reikalingas ruošiant Vll-tą
ir FERNANDES, jiems gimus trečiam sū
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą,
nui.
Klaipėda, 1990.03.05
kuris įvyks Argentinoje, Urugvajuje ir
Brazilijoje tarp 1991 m. gruodžio 18Mietas B. Šuke vičia u,
tos ir 1992 m. sausio 8-tos dienos.
Sveikinu Jus ir Jus 14 artimuosius su
Linki skautui - vyčiui PAULIUI RO
Šios viešnagės prisiminimas tvirtina
Šv. Velykomis ir linkiu sveikatos, laimės.
BERTUI JURGILUI (Pauliukui) greit
Nuoširdžiai dėkoju už laišką, linkėjimus, mūsų jėgas ir skatins jungtis lietuviškos
pasveikti po operacijos
dvasios išlaikymui mūsų kolonijose.
straipsnio iš "Mūšią Lietuvos" iškarpą.

Labai džiaugiuosi, kad Jus jau pradėjote
Alfredo Ruplėnas
informuoti Brazilijos ir Argentinos bei
Ekskursijos į Braziliją
MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ
Urugvajaus detų vius apie būsimą žygį iš
Organizatorius
Atibajoje, Estrada Dom Pedro I, Mari Lietuvos ir organizuoti veikimo komisiją.
Ariana Rastauskaitė
Laiko, kurį Jus leisite rengiamo žygio
jos iš Schonstatt Seselių koplyčioje, sek
VII PLJK PirmininkėJr
propagandai, taupymui noriu informuo
madienį, kovo 25 dieną, per 16:00 valan
buvusi ALJS Pirmininkė
ti, kad žygio laikas keisis dėl labai netikė
dos mišias buvo maldos už Lietuvą. Sese
tu, ir svarbiu, priežasčių. Organizacija, ku
lės, dauguma, vokiečių kilmės, yra susi
FEDERALINIS DEPUTATAS DĖKOJA
ri buvo įsipareigojusi atlikti jachtos re
draugavusios su lietuviais, kadangi kai
montą iki 1990 m. balandžio men. pabai CÂMARA DOS DEPUTADOS
sekmadienį nebūna kunigo dėl mišių Li
gos syaiga atsisakė savo įsipareigojimų.
tuanikoje, žmonės važiuoja pas jas daly
Todėl pavasarį teks jachtą gabenti atgal
São Paulo, 07 de Março de 1990
vauti šventose mišiose.
Į Klaipėdą ir remontuoti vietoje. Dėt šių limo. Sr.
priežaščių žygis atidedamas. Dabar tiks Padre Francisco Gavėnas
lesnę datą sunku nurodyti. Kai tik re-,
Bendruomenė SOL SI RIUS savo veik monto problema bus išspręsta, informuoDD. Pároco dos Lituanos
Paróquia Pessoal Lituana SãoCasimiro
los projekte "Expansão da consciência" siu Jus nedelsdamas.
Rua Juventus, 28 — Pque. Moóca
kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį
Dar noriu priminti, gal Brazilijoje bu 03124 SÃO PAULO - SP.
susikaupia ("realiza a mentalização")
už pasaulio taiką. Balandžio 6 d., 20 vai. omas žygis iš Lietuvos sudomintų kokios Reverendo Padre
"susikaups" (Mnentalizará") už taiką ir jors turtingos firmos savininkus, galėda
Agradecendo o envio do exemplar
mas pasitarnauti reklamos ar kitiems
ramybę Lietuvoj ir visam Pabaltijy.
Ações e Reações quero ressaltar o con
ikslams?
Olibenice Urbaitis pasiūlė tokią maldą:
junto de manifestações que exprimem
Gavau ir gerb. P. Ožinsko laišką su
não só a fé de um homem mas a sua fi
Amada Mãe Marija, nešte momento
'Argentinos Lietuvių Balso"ekzempHot
delidade a uma Nação que corre riscos
apelamos ao Vosso imenso amor para
tumi. Parašysiu jam laišką, informuo
de absorção pela Nação Soviética.
inundar com ele ds corações dos povos

tu apie netikėtumus.
bálticos e as mentes dos dirigentes russos.
Labai svarbu bus sužinoti, ar šis laišDerramai Vossos raios de amor sobre
a Lituânia e sua gente, essa Pátria que é as Jus pasieks? Lauksiu atsakymo.
chamada Vossa Terra. Que a luz do Vosso Linkėjimai lietuviams Brazilijoje,
amor abrande os corações da gente soviéyy Grinevičius
tica e a paz, a harmonia, o amor, a verda- o , . .
. ,
ų_______-I—...-.
o. Jei Jus pasieks sis laiškas, trumpai
ATENÇÃO
praneškite p. Ožinskui apie iškilu*
sius sunkumus.
As pessoas interessadas em convidar
os seus parentes da'Lituânia psra 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.
2 a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

Nesta oportunidade externo 0 meu
aplauso ao seu espirito de luta bem co
mo, trazer-lhe a minha mais irrestrita so
lidariedade.
Cordialmente,

Adhemar de Barros Filho
Deputado Federal
Líder do P.R.P. na Câmara

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

Rua Marina, 330 - B. Campestre
Sto. Andrė - 09070 • TeL 454-3100

Parduodama vaizdajuostė v video cassette)
VIII LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis j šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus
28 - Mooca. Tel. 273-0338
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

Mieli Broliai, Sesės lietuviai:
Kovo 11 dieną su dideliu džiaugsmu
ir nuoširdžiu dėkingumu Tautų Tėvui
ir musų Motinai Marijai sutikome Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos iškilmingą
pareiškimą pasauliui, kad yra atkuriama
prieš 50 metų brutalios jėgos užgniauž
ta Lietuvos valstybinė neprilausomybė.
Šalia džiaugsmo mes su visa tauta iš
gyvename ir tam tikrą nerimą dėl gali
mo Maskvos valdovų keršto ir Vakarų
valstybių dviveidės politikos. Todėl
įvykdydamas man šv. Tėvo patikėtas
pareigas ir suteiktas teises, skelbiu ket
virtąjį gavėnios sekmadienį, t.y. kovo
25 dieną bendra visos išeivijos maldos
diena už j laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą žengiančią Lietuvą.

Malda, auka ir atgaila išreiškime dė
kingumą Dievui ir paremkime musų
naujosios vyriausybės ir iševijos veiks
nių pastangas ne tik de jure, bet ir de
facto užtikrinti tautai valstybiną nepri
klausomybę, pasiekti pilnutinę laisvę ir
autentišką visos tautos atsinaujinimą.
Telaimina Tautų Tėvas musų visų
vieningas pastangas. Tegloboja Motina
Marija j laisvę žengiančią Lietuvą.

Vyskupas P. Baltakis, O.F.M.

MŪSŲ LIETUVA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POLONESA
JÓZEF PILSUDSKI DE SÃO PAULO
Avenida do Estado, 1855 — CEP 01107 - São Paulo-SP. Tel.229-4065
À União do Clero Lituano no Brasil
São Paulo i SP.

Queremos que saibam que somamos nossas à vossas preces, - pe
lo rápido restabelecimento da independência da Lituânia, bem co
mo para a concretização dos justos anseios do seu nobre povo, pela
reconquista das liberdades democráticas.
São Paulo, 26 de Março de 1990
Sociedade Brasileira de Cultura Polonesa
Józef Pilsudski de São Paulo

Kvietimas j

Šiuo raštu norėtųsi kviesti ypač "ML"
skaitytojus, ir per juos kitus musų São
Telefonu, iš Brasilia, D,F., į Santos
Paulo kolonijos ir visos Brazilijos tautie
SP (Ponta da Praia) advokatė - žurnalis
čius pradėti kiekvieno jų asmeninu mal
tė Elizabete Locikaité (latvaité - pagal
dos vajų.
tėvą, lietuvaitė — pagal motiną), be kitų
Be to, reikėtų kreiptis j lietuviams
žodžių, pabrėžė, kad atėjo laikas Lietu
prielankius vietinius klebonus, kad jie,
vai ir jos patriotams išeivijoje, prie viso
kito kas jau daroma Tėvynės Nepriklau pamaldų metu, primintųUetuvos kovą
už pilną nepriklausomybę, pagal tarp
somybei, butų neužmiršta malda: "Da
tautinę teisę.
bar kaip tik laikas melstis".
Kartu su malda, mūsų Seneliai-lės ir
Buvo nugirsta, ir reikia džiaugtis, kad
ligoniai-nes teaukoja ir savo kančias
São Paulo, SP., Lenkų kolonija užprašė
Šv. Mišias už Lietuvos laisvės kovų galu tam bendram reikalui, dabar Velykų
Prisikėlimo ir Pergalės nuotaikoje.
tinę pergalę.

Mums reikia dar didesnio pasitikėji
mo ir Fatimos Motinėle, nes Ji, jau anais
Brazilijos Vyskupų Konferencija, jos
1917 metais, savo Apsireiškimuose pra
pirmininkas "em exercício", atsiliepia j
laišką arkivyskupo Dom Luciano didelio našavo apie būsimą bedieviško komuniz
mo pabaidą ir apie Rusijos atsivertimą.
susižeidimo atveju.
A o prezado Pe. Gavėnas e
Comunidade do Clero L i tu ano.,

E m n ome da Presidência da CNBB,
acuso o recebimento da correspondên
cia enviada em data de 26 de fevereiro
de 1990.
Agradecendo a atenção de Vossa Ex
celência, renovo os sentimentos de esti
ma e respeito,

t Paulo Fonte
Presidente em exercício da CNBB
ŠALPOS RATELIS

Vincas Kliukas....................... Cr.50,00

ImOSU LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
ZEL1NOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Vajų

"AGORA É TEMPO DE REZAR"

CNBB ATSILIEPIA į LAIŠKĄ

Brasilia, 28/03/90

Maldos

Kad ir su šlubuojančia dešine koja,
teko šias eilutes rašančiam, Kun. Petrui
Urbaiėiui (KPU) trumpam lankytis San
tos, SP., pas pajūrių lietuvius, o taip pat
priminti keletos parapiją klebonams,
maldų talkos reikale), už katalikišką Lie
tuvą.
Dera dėkoti advokatei-žurnalistei, gi
musiai jau čia Brazilijoje, už jos taip ak
tualų ir taiklų patarimą telefonu, daryti
viską kas jau daroma, bet neprasilenkti
su Visagale Tikinčiojo Malda.
Malda, gi daro stebuklus.
Malda yra viskam naudinga.

Jonas MASYS
Cr. 300,00
Elena MONSTAVIČIUS Cr. 250,00
Olibenice URBAITIS
Cr. 500,00

PARDUODAME)
AUTOMOBILIAMS
I
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Atsiminkime: Jei Dievas su mumis,
tai kas prieš mus?
SĖKMINGA AKIŲ OPERACIJA
Karolis Čepukas, gyvenantis São Vi
cente, S.P. (Biquinha), kartu su žmona
Damute ir dukros šeima, dėkoja Dievui
už pasisekusią akių operaciją.

86-metšs Karolis Čepu kas,pastovus
"ML" skaitytojas, jaučiasi laimingas da
bar vėl galėdamas skaityti lietuvišką
spaudą.
KPU

MIŠIOS

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-vt)

LIPINĖLIUS
VĖLIAVĖLĖS

Tėvynėje ir išeivijoje lietuvių nėra
kažin kiek. Dėl to, kiekvienas tesijaucia
svarbus, net būtinas šioje įtemptoje,
nelygioje Tėvynės Nepriklausomybės
žūtbūtinėje kovoje.

i

J

A. A. ALFONSO PETRAIČIO
bičiuliai ir gerbėjai kviečia visus dalyvau
ti mišiose už velionį sekantį sekmadienį
balandžio 8 d. 11 vai. V. Zelinos bažny
čioj.
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BRAZILUOS PRIMAS ATSIDÉKOJA '

Primas, pagal žodyną (lotyniškai "pir
mas}, yra vyriausias Kataliku Bažnyčios
atstovas krašte.
Jau seniai atėjusi, - bet vis atidėtą —
ryžtamės perduoti ir sį Brazilijos Primo,
São Salvadoro kardinolo, Dom Lucas
Moreira Neves, laiškutį kun. Pr. Gavėnui
(Bed.):

Prezado Padre Francisco
Com os meus cumprimentos cordiais
e afetuosos, agradeço sinceramente os
votos natalinos, que me causaram gran
de prazer, e retribuo esses votos, aben
çoando de coração e assegurando mi
nhas orações para que o novo ano de
1990 se mostre rico das mais escolhidas
graças.

Seu, com cumprimentos também peios 50 anos de vida salesiana e 40 de sa
cerdócio,

t Lucas Card. Moreira Neves

São Paulo - Brazilijos Palangos skautai, skautės reiškia gilią užuojautą
mirusio

AfA
žmonai, dukterims, žentams, anūkams ir visiems giminaičiams. Ypatinga
užuojauta skautams — broliui Pauliui ir sesei Almai netekusiems senelio.

LENKAI SVEIKINA NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMĄ
Pastaba: Paso dar Jonui Tatarünu i (kaip kitas apačioj, Al Valavi
čiui), nežinodami apie pas mus įvykusius pasikeitimus
(Red.).

Ministério das Relações Religiosas, Educação e Cultura do Governo
Polonês no Exílio em Londres.
General de Exército, Min. Dr. Kazimierz de Vautour-Sienkiewicz.
Rio de Janeiro, dia 26 de marco de 1990.
N° 15/90

Excelentíssimo Senhor
• Jonas Tatarunas
dd. . Presidente da Comunidade Lituana
Rua Juatindiba, 28
São Paulo 03124

São Paulo, 30 de Marco de 1990

Ao
Excelentíssimo Senhor
MINISTRO DR. KAZIMIERZ DE
VAUTTOUR SIENKIEWICZ
Prezado Ministro:
A COMUNIDADE LITUANO-BRASI
LEI R A, por intermédio de seu represen
tante ao fina! assinado, vem à presença
para manifestar o seu apreço e agradeci
mento, em nome de todos os lituanos e
seus descendentes residentes no Brasil.,
em virtude do apoio recebido expresso
em solidariedade à causa das nações bálticas, constante de sua mensagem datada
de 26 do corrente mês, cuja mesma,
som satisfação,
» * noticiamos recebimento.
Cientificamos-lhe o passamento do Sr.
jonas Tatarunas, ex-presidente de nossa
Comunidade, ocorrido em 06 de Abril
do ano passado, fato este que sem dúvi
da deixa lacuna no seio de nossa Comu
nidade. Aplaudimos os caminhos que es
tão sendo trilhados pela nação polonesa,
augurando pleno sucesso à essa empreita
da.
Sendo o que’tinhamos para o momento,
reiteramos-lhe protestos de elevada consiaeração.

Atenciosamente

Adilson Puodžiūnas
Comunidade Lituano-Brasileira
GERIAUSIAS BŪDAS UZSIMOKÉ
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATz
tai išrašyti čekį Francisco Gavėnas ar
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti papras
tu paštu.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Sempre com alegria relembramo-nos nossa colaboração no Comitê
Interétnico de Boas-Vindas ao Papa João Paulo II, coroada com o apare
cimento do vistoso grupo folclórico iituano em homenagem ao Papa, em
1988.

Como Ministro do Governo Polonês no Exílio em Londres sob a égide
do Presidente Juliusz Nowina-Sokolnicki, tenho imenso prazer de congratuiar-me com a Comunidade Lituana peia memorável e corajosa procla
mação da independência da Russia Soviética, votada no dia 11 de março
de 1990, pelo parlamento Iituano.
Este grandioso ato de autodefesa do povo Iituano para preservar sua
liberdade e futuro das gerações com a bênção de Deus, recorda-me a sole
ne declaração de 16 de fevereiro de 1918.
f

Com grande inquietação tomamos conhecimento e condenamos a mo
vimentação de tropas soviéticas que com seus carros blindados entraram
na cidade de Vilnius. Porisso aplaudimos a resolução do parlamento dos
Estados Unidos, recomendando ao Presidente George Bush, o reconheci
mento da independência da Lituânia.
Diante de nossos olhos surge a heróica figura do Roman Talanta, que
em 1975, em protesto contra a ocupação russa, queimou-se na praça
pública de Vilnius.

Pedimos a Deus que permita aos Lituanos de salvaguardar a Pátria
Livre.

Viva a Lituânia.

Dr. Kazimierz Sienkiewicz.
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Halina Mošinskienė

ŠVIESA UŽGĘSO MIRTIES VĖJELIO

sajsssaessefi

Buvusiam Lietuvių kalbos mokytojui ir
neakivaizdinio Lietuvių kalbos kurso pradininku

ALFONSUI D. PETRAIČIUI
mirus
liūdime su šeima ir reiškiame gilią užuojautą
Korespondencinio Lietuvių kalbod
kurso koordinatoriai ir mokiniai

sužinojau, kad Alfonsas Petraitis yra
mas žmogus, ir jo neteKome.
lietuvių tarpe stambi asmenybė, bet susi
jo darbai liko įamžinti "Lietuviųpažinus, mes radome iš karto bendrą
Portugalų" kuklaus žodynėlio, jo pirmų
mintijimo kelią.
jų pamokų "audio-visual" pamokose,
vietinėje spaudoje "Savaitei bėgant"
Man buvo labai maloni staigmena,
kai susitikome bene apie 1969-sius me straipsniuose, o ir "Pasaulio Lietuvio"
korespondencijose iš Brazilijos.
tus Brazilijoje. Kad ir pradžioje iš tolo,
bet jo iniciatyvos kilniuose sumanymuo
Žmogus visur paspėdavo, nežiūrint sa
se radau labai jaukią dirvą, lietuviškos
vo pajėgumo įtampos kaip savo darbe
kultūros apšvietoje tarpe mūsų išeivių,
PFIZER, kaip vienas stambiausių Che
ne vien parapijų, bet ir pakampiuose
mijos žinovų vaistų gamyboje, taip ir lie
slypinčių lietuvių kultūringųjų asmeny tuviuose visada nuosaikiu taikingumu
Taip asmeniškai aš priimu mylimo ir
bių apraiškas. Alfonso Petraičio dėka
gerbiamo visų lietuvių išeivijos draugo
išspręsdamas "Lituanikos" kondominų
inž. ALFONSO PETRAIČIO mirtį.
jungėsi paskirų asmenų būrelis jaukio
problemas. Savo, šeimai buvo didžiau->
To neįtikėtino jo gyvenimo pabaigos liu je jo paties namų aplinkoje savo noru
šioje pagarboje savo žmonos giminėms,
dininke, jo gyvenimo idėjų bendrininke
pasireikšti, kaip LIETUVOS ATSKA
savo dukterų šeimoms ir jų giminėms
būdama virš 20 metų, sunkiai man duo
LA, naujai čia susibūrusį į tokį kuklų
ir saviesiems Lietuvoje tikrai savas.
dasi šiuo metų kalbėti oficialiais davi
"būrelį".
Netekome ne vien draugo tokio jau
niais jo biografijos, kurių davinius gal ga
Savitarpyje mes susirinkdavome, pa
kaus, kur ir su kuo bebūtų, bet ŽMO
li patiekti tik šeima, arba bent artimiau
sikviesdami kiekvieną j savo tarpą, kas
GAUS. Žmogaus, kuriam panašų iki
jo jaunystės laikų bendralaikai Romoje
domisi lietuvių kultūra, istorija, menu,
šiandien sunkiai surasite savo tarpe,
jj dar jaunuplj pažinojusį. Kiek jo pasa
muzika... Nuo 1970-jų metų tas "būre
legendariniam Diogenui, kuris su žibu
kojimų likę mano atmintyje, žinau, kad
lis" vis rinkdavosi privačiuose namuo
riu rankoje ieškojo ŽMOGAUS".
gimęs Lietuvoje prieš 67 metus. Jurbar
se, tai pas vieną, tai pas kitą — mums
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir
kas buvo jo gimtinė. Oficialias žinias, da nebuvo reikalingos nei jokių organizaci
pati TAUTA, neteko dar vieno ŠVIE
bar ant greitųjų surinkti, nedrįstu, nes
jų salės, kiekvieno "nario" patalpose
SOS IR TIESOS Žiburio, peranksti pa
prislėgtoji šeima savo graudulio taure,
visi sutilpdavo. Ir kiekvieno mėnesio
šauktojo į Amžinybės — AN API L į, kur
yra gilaus skausmo sukaustyta.
paskutinę šeštadieni mes išdrįsdavome
ilsis prabočių ir jauniausių didvyrių vė
Mano pažintis su ALFONSO PETRAI ką nors naujo iš naujai paruoštų temų,
lės.
ar pačių paruoštų memuarų, bei kūry
ČIU liko neatrišama gija surišta su Ant
Šiuo aš reiškiu savo begalini skausmą
bos. Skaitėme, klausėme, diskutavome
ruoju P. Amerikos Lietuvių Kongresu
ir užuojautą visai šeimai — našlei P. Rovisokiais klausimais. Taip iki 1980-jų,
įvykusiu 1963 m. vasario mėn. 22-28 d.
zai, dukrai Onutei su šeima ir Irutei tik
kai savo pačių dalyvių dėka buvo išleis
Urugvajuje, Montevideo sostinėje. Tuo
ką ištekėjus, bei 3r. Lietuvių Bendruo
ta kukli knygelė lietuvių kalba: "MŪ
metu jis buvo atvykęs su savo diriguoja
mo choro Šv. Cecilijos maestro iš Argen SŲ DEŠIMTMETIS - LIETUVA". Ma menei, drauge su PFIZER bendradar
biais, nes netekome visi brangiausios
žai dėmesio sulaukėme iš Bendruome
tinos. Kaip choras, taip ir dirigentas pa
asmenybės, " mais HUMANO como
nės ir kitų lietuvių organizacijų. Bet
liko man ypatingą įspūdį. Tad grįždama,
era nosso querido ALFONSO".
ALFONSAS PETRAITIS niekada nė
kelionėje, vis rasdama progą, pakišdavaų
Su pagarba
savo "dvilekj" prel. Pijui Ragažinskui:
pasidavė pesimizmui. Jis iki paskutinės
"Parsikviesk jį j S.P.". Nes tuo laiku bu
valandos ėjo savo pareigas vėliau Br. Lie
balina Mošinskienė ir šeima
vo tam tikra krizė musų B. Choro diri
tuvių Bendruomenėje, kol pagaliau tik
gentų stokoje dėl ligos pasitraukus maes liga jį "jėga privertė" atsisakyti. Jis < AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
tro Feliksui Girdauskui. O Urugvajuje,

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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Šio ''ML" numerio1—

SOLIDARUMAS SU LIETUVA

GARBĖS LEIDĖJAL

Kelios dienos bandžius ir neįstengus,
pagaliau pasisekė pasiusti į Lietuvą tokio
turinio FAXą:

minint pirmąsias mirties metines (IV.6 d.)

Prašoma perduoti Prof. Vytautui
Landsbergiui
Lietuvos Respublikos Prezidentui

a,a. JONO TATARÜNO
Širdingai dėkojame nusipelnusiai Tatarūnų šeimai už paramą
spaudai ir reiškiame didelę pagarbą mus apleidusiam Jonui Tata-

Prasiveržus Lietuvos Nepriklausomy
bės aidui, MŪSŲ, LIETUVOS redakciją
užplūdo džiaugsmo šauksmai ir sveikini
mai vienu kitiems ir perduotini j pačią
Tėvyne / Lietuvą. Čia tik santrauka to,
kas buvo atspausdinta Brazilijos lietuviu
savaitrašty 1990.111.15.

runuL

Redakcija ir administracija

Ilgamečiai "MUSLĮ LIETUVOS" bendradarbiui

amžinai apleidus mūsų gretas

- įvairios lietuvių organizacijos:
reiškiame gilią užuojautą liūdesy palikusiai žmonai Ro
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, Lietu
žei, dukrai Onute? su seimą, dukrai Irutei su vyru ir gimi
vių Sąjunga Brazilijoje, Asmeninė Lietu
nėms.
vių Šv. Kazimiero parapija, Brazilijos Lie
Praradome nepakeičiamai didelį Veikėją ir patriotą.
tuvių Kunigų Vienybė, Brazilijos Lietu
Kad jo darbas neštų ir toliau gausių vaisių.
vių Jaunimo Sąjunga, įmonės LELLO
ML-vos redakcija, administracija
Korporacija per savo Direktorių Algirdą
ir bendradarbiai
Baužį, Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija, São Paulo Brazilijos Skautų VietiPABRANGO PAŠTAS PASLAUGOS
MALDA UŽ LIETUVĄ
ninkija PALANGA, Tautinių Šokių An
Prieš pora savaičių rašėm, kad ML-vos
samblis NEMUNAS, Šv. Juozapo Vyrų
Brazilijos Vyskupų Konferencijos
Brolija ir pavieniai asmenys:
persiuntimas paštu išeina brangiau už me(CNBB) Liturginiam kalendoriuj (Dire
tinę prenumeratą. Praeitą savaitę, nuvetório Litúrgico), kuris eina į visas para
- mūsų kaimynų latvių, estų, ukrai
žus laikraštį paštan išsiuntimui, turėjau
pijas, vienuolynus, misijas... ir šiemet
niečių atstovai;
birželio 12 d. yra apstaba: "RYTOJ DIE kitą staigmeną: vieno numerio persiunti
- brazilų TV, radijas, spauda ir įvai
NA MALDOS UŽ LIETUVĄ..." ir daug mo kaina padvigubėjo nuo 3,25 naujų
rios kultūrinės, tautinės bei literatūrinės
kruzadų ant 6 Kruzeirų. Taigi metinė
kur pravedamos ypatingos pamaldos už
institucijos, kaip Brazilijos Rašytojų Są
prenumerata vėl nepadengia nei pašto iš
Lietuvą. Ar nevertėtų, ypač mums, šią
junga, Meno Kritikų Jungtis, São Paulo
Maldos Dieną "paankstinti'' — ir kasdien laidų. Ką gi kalbėti apie popierių ir spau
istorijos Akademija, São Paulo Valsti
dos išlaidas. Jeigu dabar, kaip sako, Bra
patys sąmoningiau melstis už Lietuvą ir
jos Žurnalistų Draugija, São Paulo Poe
prse šios maldos skatinti ir kitus? Ir, kur zilijos ekonomija stabilizuosis, tai vistiek
tų Sąjūdis, São Paulo Literatūros Akade
ML-vos leidimas išeis su nuostoliais. Tai
galima, organizuoti ir maldos būrelius.
mija, bei atskiri lietuvių bičiuliai:
gi esame priversti pakelti prenumeratos
Tokią mintį išreiškiau ir rašydamas
visi reiškė savo džiugesį Lietuvos Par
karną iki 500 kruzeirų. Garbės Leidėjas
Dom
Lucianui
bei
Dom
Fedaltui.
lamento drąsa ir atsiektu ryžtu oaskeibC r 3.1.000 ir Garbės-Rėmėjas prenume
ti Lietuvą Nepriklausoma Valstybe:
ratorius Crų>. 1.000. Prašome ML-vos skai
Balandžio 4 iš Lietuvos atėjo tokio
tytojų mus suprasti ir neatsilikti su pre
turinio telegrama (tekstas itališkai):
sveikina Lietuvos Prezidentą Vytautą
numeratos mokėjimu.
- Landsbergį ir, per jį, visus lietuvius, linkė
"Grati ai caro Brasile che prega per
dami ir melsdami Visagali ir toliau lai
Administracija
la Lituania (Dėkingi mielajai Brazilijai,
minti drąsius bei ryžtingus žingsnius.
• Kas bėga nuo lietuviškos spou
kuri meldžiasi už Lietuvą)". Tai padėka.
MŪSlį LIETUVOS redakcijos vardu

Bet ir paskatinimas.

(KPG).

dos, bėga nuo savo tautos

ČIURLIONIS SÃO PAULO KATEDROJ

Pats organistas, Jorge Zacarias, prane
ša, kad 5 balandžio, ketvirtadienį, (quin
ta-feira), 12,3b vai. duos Čiurlionio mu
zikos koncertą São Paulo katedroj. Ir
skleis kiek galėdamas daugiau informa
cijos apie šį lietuvių muzikos kūrėją, jei
turės šiam reikalui tinkamos medžiagos
- atspausdintų lankstinukų.

VIDEO LIETUVA
PARDUODA
vaizdajuostefvideo cassette) iškilmingų
mišių V. Zelinoj su kun. Alfonsu Sva
rinsku LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES PASKELBIMO PROGA kovo
12 dieną. Kreiptis j šv. Kazimiero paraDiją, rua Juventus 28. Tel. 273-0338.

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA

