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LIETUVA VĖL NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠ
ČIAUSIOSIOS TARYBOS AKTAS 
DĖL LIETUVOS NEPRI KLAUSOMOS
V A L ST Y BES A TST A T Y MO

«&*««&&

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
t aryba, reikšdama Tautos valią, nutaria 
n iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas į 
1940 metais svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos Valstybės suvereniniu galiu vyk- 
dymas. ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepri
klausoma valstybė

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 
d Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. 
gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliu
cija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės 
valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės 
galios ir yra Lietuvos valstybės konstitu
cinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vien
tisa ir nedaloma, joje neveikia jokios Jd- < 
tos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištiki- . 
mybę visuotinai pripažintiems tarpiau- į 
tinės teisės principams, pripažįsta sienų 
neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 
1975 metų Europos saugumo ir bendra-
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balandžio 17 dienos laidos.
darbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigia
majame akte, garantuoja žmogaus, pilie
čio ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba kaip suvereninių galių reiškėją 
šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valsty
bės suverenitetą.

Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios

Tarybos pirmininkas
L. Sabutis

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos sekretorius

Vilnius, 1990 m. kovo 11d. priimta 
22-45 Lietuvos laiku.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAU 
SIOSIOS TARYBOS KREIPIMASIS į 

PASAULIO TAUTAS
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

Taryba, paskelbusi nepriklausomos Lie
tuvos valstybės tęstinumą ir sugrįžimą 
į laisvųjų pasaulio šalių šeimą, tikisi jų 
broliško solidarumo ir paramos.

Musų sprendimas nėra nukreiptas nė 
prieš vieną valstybę, nė prieš vieną Lie
tuvoje gyvenančią tautybę. Tai kelias, 
kuris leidžia užtikrinti Lietuvoje žmo
gaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises, 

atsiverti laisvam bendravimui, įnešti mū 
sų atsakomybės ir darbo indėlį j kuria
mą teisingumo ir santarvės-pasaulj.

Tepadeda mums Dievas ir visi geros 
valios žmonės,
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

tarybos pirmininkas
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

tarybos sekretorius
Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.

Tokiais dviem pagrindiniais nutari
mais 1990 vasario 24 - kovo 10 išrinkta 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Ta
ryba savo pirmoje sesijoje kovo 11 pa
skelbė pasauliui iš naujo atkurianti 1940 
metų okupacija ir aneksavimu užgniauž
tą Lietuvos nepriklausomybę ir kreipėsi 
i pasauli, tikėdamasi jo "broliško solida
rumo ir paramos". Trečiuoju dokumen-
tu, pavadintu "Lietuvos Respublikos įsta
tymas dėl valstybės pavadinimo ir herbo" 
ji paskelbė, kad atkurta Nepriklausoma 
Lietuva bus vadinama "Lietuvos Respu
blika", o trumpiau - Lietuva, kad valsty
bės herbas ir ženklas bus "Vytis", kad 
nauja išrinkta Lietuvos atstovybė bus 
vadinama "Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioj i H ą ry ba ", kactaaXscrau s i ą L ietu-' 
vos jstaic^rjj^is bus va

dinamas 'Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausios Tarybos pirmininku" ir kad atiti 
tinkamai šiam įstatymui bus pakeisti ir 
visi kiti pavadinimai.

Visi jos kovo 11 priimti įstatymai ga
lioja nuo jų paskelbimo dienos.

Taigi nuo 1990 kovo 11 vėl pradėjo 
veikti 1940 metais Sovietų Sąjungos jė
ga sukliudytas 1918 metų Vasario 16 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
aktas. Tikimės, kad 50 metų musų vals
tybę vergijoje išlaikęs okupantas vėl jė
ga nenukirs musų gražiausio ankstyvo 
pavasario žiedo, kurio pražystančio tau
ta ilgesingai laukė net visą pusšimtį me
tų, ir kad ir iki šiol buvęs ledinis ir prag
matiškas musų atžvilgiu pasaulis paga
liau susipras ir taip pasielgti jam neleis.

O mes užjūryje iš visų išeivių širdžių, 
išsklaidytų po pasaulį ir išsiilgusių Moti
nos Tėvynės, galingu balsu sveikiname 
lietuvių tautos drąsuolius, sugrąžinusius 
Lietuvai nepriklausomybę, dėkojame už 
ryžtą, gerbiame pasišventimą ir kartu 
džiaugdamiesi tiesiame tautai pagalbos 
ranką ir prižadame atlikti kiekvieną jos 
įpareigojimą pagal savo jėgas ir išteklius, 
pagal savo sąžinę, išmintį ir dorą nusitei
kimą.^^ Tepadeda mum Dievas.
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3USH APIE JAV POLITIKĄ IR GOR
BAČIOVO "VIDINES" PROBLEMAS

Sausio 24 d. prezidento Bush'o spaud 
Jos konferencijoje, jis buvo paklaustas, 
<aip jis gali suderinti savo poziciją Gor- 
□ačiovo ir Pabaltijo tautų klausimu -- 
is sako norįs, kad Gorbačiovas išsilaiky- 

cų ir laimėtų, bet nepripažįsta, kad Pa- 
oaltyjys yra Sovietų Sąjungos dalis ir 
emia pabaltiečių pastangas atgauti ne

priklausomybę.
Bush atsakė, kad "JAV pozicija gerai 

žinoma, mes nepripažinome dabartinio 
Pabaltijo statuso". Tačiau "mes norime 
paremti Gorbačiovo nusistatymą, jog 
šiandien svarbiausia taikinga kaita. Jis 
stengiasi išspręsti labai sunkias vidines 
(sic.) problemas šiose Pabaltijo šalyse, 
ir aš manau, kad smulkinimasis tuo klau
simu mums padėtų. Aš apie tai su juo 
kalbėjausi Maltoje ir, žvelgdami į Sovie
tų Sąjungą matome, kad jis kiek įma
nydamas stengiasi laikytis taikingos kai
tos principo Pabaltijo šalyje, ir tai yra 
svarbiausia".
KRITIKUOJA GORBAČIOVĄ

Ženevoje prasidėjusioje Jungtinių Tau
tų organizacijos žmogaus teisių komisijos 
sesijoje, kuri užtruks ligi kovo devintos 
dienos, pirmą kartą dalyvauja estų politi
nis veikėjas, partijos už Estijos nepriklau
somybę lyderis Kelam. Susitikime su 
spaudos atstovais, jis griežtai sukritika
vo Gorbačiovo politiką Pabaltijo kraštų 
atžvilgiu, aptardamas ją neokolonijne. 
Estų veikėjas paneigė sovietinės valdžios 
tvirtiinimą, kad Pabaltijo kraštai, atgavę 
nepriklausomybę, nepajėgtų ekonomiš
kai išisilaikyti, pažymėjo, kad Estijos 
Aukščiausioji Taryba po vasario 24-os 
dienos rinkimų, pareikalaus sovietinės 
kariuomenės išvedimo iš Estijos. Jis taip 
pat išreiškė viltį, kad Estijos AT paskelbs 
neteisėta sovietų įvykdytą Estijos oku
paciją.

CIRURG^OBS DANTISTAS
, Dr. Jonas Niciporciukas

Djr. Paulo R. Niciporciukas
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FABRIKUOJAMOS BYLOS
Pagal turimas informacijas, Lietuvos 

tautinės jaunimo sąjungos vadovui Sta
siui Buškevičiui, Kaune ir Lietuvos Lais
vės Lygos nariui Žilvinui Raminui, Šiau
liuose, yra fabrikuojamos baudžiamo
sios bylos už kurstymą atsisakyti atlikti 
tarnybą okupacinėje kariuomenėje. Buš
kevičius jau gavęs šešis kvietimus atvykti 
įtardomąjį skyrių, bet visus kvietimus ig
noravo, motyvuodamas, kad byla iškelta 
nepagrįstai. Pabaltijo karinės prokuratū
ros bendrosios priežiūros skyriaus virši
ninkas iškėlė baudžiamąsias bylas ir ki
tiem Šiaulių miesto gyventojam — Sau
liui Bulotui, Emilijui Ruzgui, Rolandui 
Ivanavičiui ir Valdui Mitusui už atsisaky
mą tarnauti sovietinėje armijoje. Persi- ( 
tvarkymo Sąjūdžio Šiaulių tarybos val
dyba, laikydama, kad baudžiamosios by
los minėtiem asmenim yra iškeltos nepa
grįstai, pranešė, kad gins jaunuolius viso
mis galimomis politinėmis ir teisinėmis 
priemonėmis. Kęstučio Liekio peršovi- 
mas ir baudžiamųjų bylų kėlimas jaunuo
liam, atsisakantiem tarnauti armijoje, ra
šo spaudos agentūros, liudija, kad sovie
tiniai pareigūnai Lietuvoje santykiuose 
su piliečiais vis dar panaudoja stalinisti- 
nius metodus.

Šia proga pažymėtina, kad aštuonios 
gamyklos Kaune visuotiniu streiku parė
mė akciją prieš neteisėtą jaunuolių ėmi
mą į okupacinę TSRS kariuomenę. Pa
gal Vakarus pasiekusias informacijas, ga
myklų darbininkai Kaune Lapkričio 29 
dieną buvo paskelbę penkiolikos minu
čių streiką.
HAVEL PRIMENA ŠVEDAMS

PABALTIJO OKUPACIJA
Metams baigiantis laikinuoju Čekos

lovakijos prezidentu išrinktas dramatur- 
gar Vaclav Havel neseniai priminė Švedi
jos užsienio reikalų ministeriui, kad Pa
baltijo valstybės yra okupuotos. 1989 m. 
lapkričio 25 d. ministeris Šiem Ander-
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son Prahoje Haveiiui įteikė Olafo Pal
mes žymenį už jo nuopelnus ginant 
žmogaus teises. Padėkodamas, Havel pa 
reiškė: "Mes esame de facto,nėrs ir ne 
de jure, okupuota šalis - kaip Estija, 
Latvija ir Lietuva".

PAKELIUI Į LAISVĘ BE SMURTO
Michailo Gorbačevo apsilankymas Lie

tuvoje savo komunistiškos valdžios apgy 
nimo reikalais daug atsiekė Lietuvos ne
priklausomybės bylai ir mažai,; o gal ir 
nieko, jo paties sovietinei imperijai ir 
asmeniškai karjerai.

Masinio žinių skleidimo (media) dėme
sys padėjo aiškiai išryškinti Lietuvos pen 
kiasdešimt metų trukusį brutaliai prilo- 
pintą laisvės siekimą. Pritarianti pasauliui 
viešoji nuomonė paskatino Lietuvos žmo 
nes daugiau negu bet kada arčiau susi
jungti jų teisėtais reikalavimais daugiapar 
tinės, nepriklausomos demokratijos, 
atskirtos nuo nelegalios sovietinės oku
pacijos.

Komunistų su naciais sutarčių begė
diškai bjaurus nemorališkumas, prijun
giant Lietuvą prie Sovietų imperijos, iš 
dalies palietė pasaulio sąžinę ir istoriškai 
neužginčijami faktai, įvykę prieš pusę 
šimto metų, galų gale išryškėja, kai jie 
pagaliau atsistoja viešumos akyse, kaip 
svarūs argumentai dėl Lietuvos<noro 
atsiskirti.

Gorbačevo ypatingi įtikinėjimo talen
tai iš viso nepajėgė pakeisti lietuvių stip
raus nusistatymo tapti nepriklausomais. 
Paties prezidento karjera pakibo abejin
goje padėtyje, bet jis bent parodė inicia
tyvą asmeniškomis pastangomis išlaiky
ti Lietuvą Sovietų Sąjungoje ir taip gal 
ir nuramino konservatyvius "kietos lini
jos" šalininkus Maskvoje.

Taigi Gorbačevo apsilankymas Lietu
voje įrodė, kad yra nekraštutinių, civili
zuotų, neprievartinių būdų siekti politi
nės ir ekonominės laisvės, ir tik apgailė
tina, kad nė viena iš laisvųjų Vakarų pa
saulio pirmaujančių pajėgų neišdrįso ofi
cialiai pasisakyti paremianti Lietuvos 
troškimus... dėl Sovietų Sąjungos atomi
nių ginklų galybės.

Tuo tarpu Kinijos ir Pietų Afrikos 
siekiančių demokratijos žmonių vargai 
ir sielvartai buvo atžymėti laisvojo pa
saulio oficialiu pasipiktinimu ir pritari
mu tos laisvės siekėjams, nors šios šalys 
irgi yra atominės galybės. Taikingas, ne- 
prievartingas kelias j laisvę yra ilgas, 
sunkus ir vienišas.

Gražina Narakas-Petaauskienė
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AUKOS LIETUVOS RESPUBLIKAI ,

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas Valdybos posėdyje 1990 m, ko
vo 17-18 d d. Washingtons, apsvarstęs 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą ir paskutinius įvykius Lietu
voje, liečiančius praktišką Lietuvos Ne
priklausomybės įgyvendinimą, skelbia:

'"Demokratinės Lietuvos Atstatymo 
Fondo" įkūrimą ir skiria šio fondo pra
dinei veiklai penkis Šimtus tūkstančių 
(0,5 mil.) dolerių.

Šis žingsnis yra išimtinis. Jo pareikala
vo išimtina padėtis Lietuvoje. Sovietų 
Sąjunga ir vėl parodė savo tikrąjį veidą. 
Pripažinusi, kad Molotovo-Ribbentrop- . 
po sandėris buvo neteisėtas ir negalėda- \ 
ma paneigti tiesos, kad Lietuva niekad : 
j Sovietų Sąjungą neįstojo, ji tęsia Lietu-j 
vos okupaciją, sulaužydama tarptauti- \ 
nes sutartis, visuotinai priimtus tarptau
tinės teisės principus, Helsinkio susitari- iB
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LIETUVOS RESPUBLIKĄ. Nuotrauka iš O ESTADO D f.mus, ir eilinio žmoniškumo dėsnius. Ma
žę to, paskutinėmis dienomis Lietuvos 
rytų kaimynas ir okupantas ėmėsi visos 
eilės teroro veiksnių kaip tai grasinimas 
karine jėga ir jos faktinis panaudojimas, 
terorizavimas Lietuvos jaunuolių atsisa
kiusių prievartinės karinės prievolės ir 
akcijos nukreiptos pries’ teisėtą Lietuvos 
vvriausvbę.

Nežiūrint tai, Lietuvos gyventojai iš
laiko pasigėrėtiną rimti ir ryžtą Lietuvos 
laisvės neatsisakyti. Lietuvos preziden- * 
tas Vytautas Landsbergis ir kiti Aukščiau
sios Tarybos bei naujai sudaromos vyriau
sybės nariai rodo nepaparastą asmeninę 
drąsą, išmintį ir santūrumą, bet taip pat 
šaukiasi pagalbos.

Deja, vakaru demokratijos, įskaitant 
i" Jungtines Amerikos Valstijas, į pagal
bą neskuba, kad neužrūstinti visagaliu 
pasiskelbusio vado.

Nenustojam vilties, kad sukrus demo
kratijos ir Lietuvos draugai svetimtaučiai, 
bet tuo tarpu ir nedelsiant į pagalbos 
šauksmą privalome atsiliepti mes, išeivijos 
lietuviai. Lėšos yra viena svarbiausių pa
galbos formų. VLIKas vra pavedęs Tau
tos Fondui šia finansinę pagalbą organi
zuoti ir tvarkyti. Mes žinome šio pavedi
mo svarbą ir ėmėmės šio uždavinio žino
dami, kad Tautos Fondo nariai jam pri
tars. Tautos Fondo narių sutelkto m lė-

CHOPP-PIZ2.A-QUEI JOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

VILNIUS: lietuviai demonstruoja už 
SÃO PAULO balandžio 5 d. laidos.

šom šį fondą pradėjom. Ačiū už tai. Mes 
tęsime šų uždavinį su viltimi, kad visi lie
tuviai, nežiūrint kokiai organizacijai jie 
priklausytu, supras šio uždavinio svarbą.

Mes jaudinamas dėl Lietuvą užpuolu
sių naujų pavojų ir rūpinamės mūsų bro
lių ir sesių likimu. Tai suprantama ir gra
žu. Atėjo tačiau laikas rimtai pagalvoti, 
prisimenant prezidento J. Kennedy žo
džius, rimtai pagalvoti ką mūsų kiekvie
nas Lietuvai galime duoti.

Savo auką siųski me Tautos Fondo 
(Lithuanian National Foundation) vardu, 
P.O. Box. 21073, Woodhaven, NY.
11421 U.S.A, arba Tautos Fondas, 2 Lad- 
broke Gardens, London W 11 2P1 
England.

ELTA

LITUANISTIKOS KURSAI

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centras organizuoja 1990 metų 
vasarą Kaune Lituanistikos kursus prie 
Vytauto Didžiojo universiteto. Kursai 
vyks rugpjūčio men., tuoj po Vilniaus 
universitete rengiamu lituanistikos kursų PAGERBTAS ALGIMANTAS BUČYS 
ir tęsis 4 savaites.

Šiokiadieniais, pirmoje dienos pusėje, 
vuks lietuvių kalbos pratybos. Užsiėmi-

Už nuopelnus lietuvių literatūrai ir 
aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gy 
venima LTSR AT. prezidiumo įsaku ra
šytojui Algimantui Bučiui suteiktas nu 
sipelnusio kultūros veikėjo garbės var
das.

mai bus pravedami keliose grupésepp >- 
klausomai nuo dalyvių žinių lygio.. P 
pietų kursų dalyviai turės galimybę su
sitikti su įdomiais žmonėmis, pa be nd 
ti su Lietuvos jaunimu.

Savaitgaliais numatytos išvykos į V - 
nių, Trakus, Baltijos pajūrį, kitas žyn js 
istorines vietas, reto grožio gamtos kt. r 
peiius, kuriais didžiuojasi Lietuva.

Kursų dalyviai bus apgyvendinti lit u 
viškose šeimose. Tai padės jiems artu' 
susipažinti su vietiniais žmonėmis, pa - 
ti jų svetingumą, perprasti sparčiai ki 
tančio musų gyvenimo problemas.

Smulkesnę informaciją apie Lituar - 
tikos kursus prie Vytauto Didžiojo u 
versiteto teiks ir prašymus vykti j xui m 
priims prof. Dalia Katiiiüté-BoydsWr,

7014 S. Campbell Chicago, IL oOt' 9
USA D-4800
tel. (312) 434-0298

Maloniai kviečiame lietuvių jaunio , 
į atgimstančią Lietuvą, į savo tėvų jai 
nystės miestą - Kauną.

Už lietuvišką knygę k spaudą 
Ž lietuviai tiek daug kovoj® r 
| i kentėjo. Dabar lletuvlika kny- 
gįga stovi Ir dulka klostau lenty- 
llnose, laukdama, kol kas b^.,1 • w..------ -- g
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO LAIŠKAS

Kovo 29 iš Oslo, Norvegijos, į Londo
ną atvyko Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos deputatė, Lietuvos Res
publikos Ministerės Pirmininkės padėjė
ja L aim a L iucija A nd r iki e nė su L i e tu vos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos Pir
mininko Vytauto Landsbergio laišku Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Ka
ralystės Ministerei Pirmininkei Margaret 
Thatcher. Ministerė Pirmininkė Laimos 
Andrikienės nepriėmė, nesusitiko su ja 
pokalbiui nei kiti Britu vyriausybės mi
nistrai. Po pakartotinų pastangų laišką 
priėmė, štai jo turinys:

Miela ponia Ministre Pirmininke:
1990 m. vasario 24 d. po lygiateisis- 

kai įvykusios daugpartinės kampanijos, 
Lietuvos žmonės, pirmą kartą nuo 
1940 m, Lietuvos valstybingumo neteki
mo, dalyvavo rinkimuose, kuriuose išrin- 
ko savo tautos atstovus. Pasibaigus pasku 
tiniam rinkimu turui, 1990 m. kovo 10 
d., Lietuvos žmonių reikalavimas tapo 
aiškus ir nepalaužiamas — neatidėlioti
nas Lietuvos Respublikos atstatymas, pri- +auta išsilaikė. Kiekvienoje lietuviškoje 

.- ..... . širdyje, degė noras laisvei, teisingumui
ir taikai.

Daugeliui musų žmonių įkvepia vilties 
ir drąsos tai, kad daugelis Europos kraš
tų, Europos Taryba ir Europos Parlamen
tas pakartotinai yra pabrėžę 1940 m. Lie
tuvos per TSRS aneksijos ir okupacijos 
pripažinimą. Šiandien, kai žmogaus lais
vių išsivystymo galimybė daugumai lietu
vių tampa tikrove, Lietuvos žmonės tiki
si Jūsų valstybės paramos politiniam, eko
nominiam ir aplinkos atnaujinimo proce
se, kuris pastaruoju metu įsisiūbavo mūsų 
krašte.

Ponia Ministre Pirmininke, Lietuvos 
žmonės ir jos Aukščiausioji Taryba pave
dė mane perduoti Jums šilčiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus. Visiem 
Sovietų Sąjungos ir Europos žmonėms 
mūsų valstybė ištiesia draugystės ranką. 
Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad Didžiosios 
Britanijos žmonės toliau parems ir tvir
tins Lietuvos žmonių teisę į laisvę, kilnu
mą ir apsisprendimą.

Nuoširdžiai Jūsų
Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Pirmininkas
Vilnius, 1990.111.23 d.

pažintas de jure Didžiosios Britanijos 
1921 m. bei pagrindinių žmogaus, ekono- • 
mikos ir politinių teisių, paskelbtų pirmo
je 1920 m. gegužės 15 d. Lietuvos Kons
titucijoje, jsigalėjimas Lietuvos teritori
joje.

1990 m. kovo 11d. Lietuvos žmonių 
atstovai susirinko Aukščiausios Tarybos 
rūmuose, Lietuvos sostinėje - Vilniuje, 
ir, reikšdami tautos valią, iškilmingai pa
skelbė Lietuvos Respublikos atstatymą, 
jos de jure tęstinumo nuo 1940 m. pa
grindu. Lietuvos TSR Aukščiausioji Ta
ryba, ir 1977 m. TSRS Konstitucija ir ki
ti tarybiniai įstatymai buvo paskelbti 
negaliojančiais Lietuvos atžvilgiu. Tiktai 
tie tarybiniai įstatymai, kurie nepriešta
ravo Lietuvos Respublikos Laikinajam 
įstatymui buvo laikomi galiojančiais. Šie 
įstatymai bus peržiūrimi ir pakeičiami 
lietuviškais įstatymais, būsimų įstatymi
nių peržiūrų ir svarstymu pasėkoje.

Aš buvau Lietuvos Aukščiausios Tary
bos prašomas perduoti Jums bei Didžio
sios Britanijos žmonėms reikšmingiau
sius dokumentus, priimtus 1990 m. kovo 
11d. Ypač pastebėsite, kad Lietuvos 
valstybė pabrėžia jos griežtą laikymąsi

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

pasauliniai priimtais tarptautinės teisės 
principais, pripažįsta Helsinkio Baigiamo
jo Akto Lietuvoj gyvenančiu žmonių 
bei tautiniu bendrijų teises;

Ponia Ministre Pirmininke, jau praėjo 
vos ne penki dešimtmečiai, kai priespau
dos ir tamsos šešėlis nusileido ant Lietu
vos Krašto ir žmonių, kaip pasekmė ne
teisėtos ir morališkai smerktinos Nepuoli
mo sutarties su slaptais protokolais, su
darytos Adolfo Hitlerio ir Josefo Stalino 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Tame laikotar
py, iš Lietuvos žmonių buvo atimtos be
veik kiekviena pagrindinė žmogaus teisė, 
išsaugota Pasaulinėje Žmogaus Teisiu De
klaracijoj, Pradedant 1940 m. birželio 
mėn. šimtai tūkstančių lietuvių, įvairaus 
amžiaus, profesijos ir kilmės, buvo tremia
mi į Sovietu Sąjungą; musu mokyklos ir 
bažnyčios uždaromos, musu ūkiai ir žemė 
niokojama; mūsų aplinka nuodijama įmo
nių, kurioms mes mažai turėjome įtakos; 
ir musu sūnūs krito karo laukuose toli už 
mūsų Krašto ribų.

Nepaisant siu ypatingų sunkumų, ir 
svetimos politinės sistemos nesilpnėjan- 
čių pastangų sunaikinti Lietuvos žmonių 
religines ir dvasines vertybes, lietuvių

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

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

PRIEKAIŠTAS JAV PREZIDENTUI

Dabartinėje kritinėje nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos padėtyje yra labai 
svarbu be paliovos masiškai ir su pakar
tojimais rašyti protesto laiškus JA V pre
zidentui Bušui, kitų valstybių vyriausy
bių vadovams, o taip pat ir sovietų vy
riausybės "galvai" - Gorbačiovui, siun
čiant tuos laiškus jam tiesiai į Maskvą 
(Moscow K remi j. Verch o v n y j So vie t 
USSR) ir sovietų ambasadoms užsienio 
kraštuose. Reikėtų tuos laiškus dubliuo
ti.

Čia pridedu dvie/ų savo laiškų Bušui 
ir Gorbačiovui tekstus lietuvių kalba, 
kuriuos galite panaudoti savo nuožiūra.

Laiške Gorbačiovui originalą rusų kal
ba išsiunčiau jam į Maksvą, kopijas - so
vietų ambasadai į Vašingtoną ir rusų 
lairaščiui "Russka/a Myslj" (Rusų mintis) 
Paryžiuje.

Laišką JA V prezidentui Bušui išsiun
čiau jam į Vašingtoną, prie jo pridėdamas 
laišką Gorbačiovui anglų ir rusų kalbo
mis.

Abu laiškai anglų kalba paskleisti pla
čiau.
1990 m. balandžio mėn. 5 d.'

Vytautas Skuodis

JAV Prezidentui George Bush 
Baltieji Rūmai
Washington D.C. » ■

Gerbiamas Prezidente,
Lietuvių tauta 50 metų pasitikėjo Ame

rika ir buvo dėkinga Jai už tai, kad ji ne
pripažino sovietų 1940 metais {vykdyto 
Lietuvos Respublikos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, panaudojant klastą ir jėgą. Tai 
suteikė daug moralinių jėgų įvairiais bū
dais vesti kovą su okupantu, siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Tai, kad po II-jo Pasaulinio karo sovie
tai okupavo Lietuvą antrą kartą, buvo 
laikoma Amerikos vyriausybės klaida. Ji 
Lietuvai kainavo daugiau kaip 300 tūks
tančių kruvinų aukų. Pasauliui.liko ilgai 
užsitęsęs šaltasis karas.

Kai š.m. kovo mėn. 11 dieną demokra
tiniu būdu išrinktoji Lietuvos TSR vy
riausybė, remiama absoliučios Lietuvos 
gyventojų daugumos paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą, Jūs, Prezi
dente, šitam istoriniam įvykiui likote 
abejingas. Tuo Jūsų abejingumu sovietai

VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuostė^video cassette) 
VIIILIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis į šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338
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pasinaudojo ir formaliai pradėjo trečią t 
Lietuvos okupacijos etapą, panaudoda
mi karinę jėgą ir kitas prievartos priemo
nes. Paralyžuodami Lietuvos Respubli
kos teisėtos vyriausybės veikimą, jie šie 
kia ją nušalinti ir pastatyti sau palankią 
rnarijonetinę vyriausybę, sudarytą iš ki
tataučių kolonistų-šovinistų ir vietinių 
išgamų. Jums, Prezidente, už tai tenka 
asmeninė atsakomybė ne vien prieš visą 
lietuvių tautą, bet ir prieš pasaulį.

Savo parodytu abejingumu Lietuvai 
Jus dabar išsižadate laisvės idealo, kurio 
sargyboje buvo Amerika. Jūsų tikėjimas, 
kad tik vienas Gorbačiovas Sovietų Są
jungoje gali būti demokratijos nešėju, 
yra apgaulingas. Dabartinės Lietuvos Res
publikos dramoje morališkai ir politiš
kai remdamas nedemokratiniu būdu ir* r 
rinktą Sovietų Sąjungos diktatorių, Jūs 
išduodate demokratiją.

Jus kartojate tą pačią klaidą, kurią 
Amerikos vyriausybė padarė baigiantis 
II-jam Pasauliniam karui.

.Visą tai tvirtinu aš - JAV pilietis 
nuo 1929 metų. Gimęs Čikagoje kaip 
Benedict Scott, Lietuvoje tapęs Vytau
tu Benediktu Skuodžiumi, 1940 -1979 
metais gyvenęs sovietu okupuotoje Lie
tuvoje ir patyręs visus tos okupacijos bai
sumus, buvęs Vilniaus universiteto geo
logijos profesorius, už kovą dėl žmogaus 
teisių ir Lietuvos laisvės 1980 metais su
imtas ir nuteistas 12 metų lagerio ir trem
ties į Sibirą bausmėmis, nuo 1987 metų 
gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, Čikagos mieste.

JAV vyriausybės naujai išduotos Lie
tuvos reikalai privers mane sugrįžti į oku- 
puotaLietuvą toliau tęsti kovą už Lietu
vos laisvę, kad nors tokiu būdu išpirkčiau 
savo, kaip JAV piliečio gėdą.

Jūsų žiniai, prie šio laiško prijungiu 
mano š.m. kovo 31d. laiško Sovietų 
Sąjungos prezidentui M. Gorbačiovui 
kopiją ir jos vertimą į anglų kalbą.

Dr. Vytautas Skuodis 
Lietuvos Helsinkio grupės ir 
tarptautinės organizacijos 
"Democracy and Independence 
narys

Čikaga,IL
1990 m. kovo mėn. 31 d.

GORBAČIOVO "DEMOKRATIŠKU
MAS"

Sovietu Sąjungos Prezidentui
Michailui Gorbačiovui
Mes, buvę sovietinio lagerio ŽCh 385/ 

3-5 politiniai kalniai, su dideliu džiaugs
mu sutikome žinias apie trijų TSKP gen- 
sekų — Brežnevo, Černenkos ir Andropo
vo mirtį. Mes su džiaugsmu sutikome Jū
sų atėjimą į aukščiausiąją valdžią, Jūsų 
paskelbtas persitvarkymo ir viešumo idė
jas ir Jūsų pradėtas vykdyti reformas, 
kurių pasekmėje ir mes visi, neatlikę vi
sos bausmės, išėjome iš lagerių ir kalėji
mų.

Jūsų pastangas demokratizuoti Sovie
tų Sąjungą sveikino visi Sovietų Sąjungo
je gyvenantys žmonės, kurių mąstysena 
dar nebuvo atbukusi. Jumis žavėjosi pa
saulis, tikėdamas kad Jūs esate tikras 
demokratas, daug padaręs tarptautinių 
santykiu įtampos sumažinimui.

Deja, dėl Jūsų kaltės dabar padėtis 
keičiasi Jūsų nenaudai. Nedemokratiniu 
būdu įgijęs neribotą diktatoriaus valdžią, 
ją išmpeginote nepriklausomybės atsta
tymą paskelbusioje Lietuvos Respubliko
je, Melas pasauliui, kad Sovietų Sąjunga 
nenaudos jėgos Lietuvos Respublikoje, 
dabar visiems yra akivaizdus. Kolonistų 
ir vietinių lietuvių tautos išgamų padeda
mas, Lietuvos Respublikai dabar naudo
jate smauglio metodą — "be kraujo pra
liejime".

Jūs ignoruojate TSRS Konstituciją, 
leidžiančią sąjunginėms respublikoms iš 
TSRS išstoti. Jūs dabar tapote neakyvaiz
diniu Stalino ■ Hitlerio 1939 metais susi
tarusių dėl Lietuvos prijungimo prie 
TSRS slapto suokalbio sąjungininku, 
nors tais metais ką tik buvote pradėjęs 
mokslus pradžios mokykloje. Jūsų "pra
našingi" žodžiai, jog lietuviai pirmieji 
paragaus suverenumo "skonį" jau pildo
si. Tačiau tas Jūsų absoliučios galios iš
mėginimas Lietuvoje pasibaigs tuo, jog 
įgysite Stalino II-jo pravardę.

Vakarai, tikėdami jog esate demokra
tas, labai nori Jums padėti išsilaikyti

Didžiam Tautiečiui
AtA

ALFONSUI Ü. PETRAIČIUS
iškeliavus j Amžinybę,

reiškiu gilią užuojautą Poniai Rožei ir visai Petrai
čių šeimos giminei.

Faustina Sliesoraitis

Sovietų Sąjungos valdžios viršūnėje. Tik
tai dėl to jie dabar delsia pripažinti nepri 
klausomą Lietuvos Respubliką ir jos 
naują vyriausybę, kad Jums nepakenk
tų įvykdyti demokratinius Sovietų Są
jungos pertvarkymus. Kaip tie "demokra 
tiniai" pertvarkymai vykdomi, dabar vi
sas pasaulis mato ir jo simpatijos dabar 
Lietuvos, ne Jūsų pusėje.

Tardymų metu KGB pareigūnai man 
aiškino, kad Lietuvos atsiskyrimą nuo 
TSRS gali nuspręsti tiktai Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba. Taryba, re
miama absoliučios daugumos Lietuvos 
gyventojų, paskelbė nepriklausomybės 
atstatymą 1990 m. kovo 11 dieną. Jūs 
į tai sureagavote karine jėga, provokaci
jomis, šantažu ir represijomis.

Dabar pasaulis mato tikrąjį Jūsų toli 
gražu nedemokratišką veidą. Lietuva, 1 
Jūsų įsakymu trecią kartą sovietų oku
puota, vis tik nepraranda vilties, kad 
Jūs, kaip naujo galvojimo žmogus ir va
dovas, Lietuvos Respublikos atžvilgiu 
padarysite protingas išvadas ir leisite lie
tuviams savo gimtajame krašte gyventi 
ir tvarkytis taip, kaip jie nori. Lietuvos . 
grįžimas j pirmykštę pavergto, beteisio 
ir užguito krašto padėtį jau nebeįmano
mas. Nuvertęs dabartinę teisėtu būdu iš
rinktą Lietuvos Respublikos vyriausybę, 
Jus pakartosite 1940 metų Lietuvos 
"laisvanoriško prisijungimo" prie Sovie
tų Sąjungos melą, kuris Jums pačiam 
buvo ir yra labai gerai žinomas.

Viliuosi jog suprasite, kad Jūsų dabar 
vykdoma akcija prieš Lietuvos Respubli
ką, jos vyriausybę ir Lietuvos gyvento
jus galų gale atsisuks prieš Jus ir Sovietų 
Sąjungą.

Vytautas Skuodis 
Lietuvos Helsinkio grupės 
ir tarptautinės organizacijos 
"Democracy and Independen 

narys

TSRS, Maskva, Kremlius

PARDUODAME
AUTOMOB I LIAMS

LIPINĖLIUS
V É L I A V E L E S 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Čikaga, JAV,
1990 m. kovo mėn. 31 d.

AV. PRES. KENNEDY, 19.000 
VILA CAIÇ AR A-PR AIA GRANDE

TEL: (0132/ 70-6048
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*R£MIO APCA EM DESTAQUE

A Associação Paulista de Críticos de 
Arte promoveu no dia nove do corrente 
nês. a festividade de entrega do prêmio 
ÀPCA para as personalidades que se des- 
acaram no ano de 1989, nas áreas de ar
es visuais, literatura infanto-juvenil, 
nusica erudita, teatro infantil, cinema, 
eatro, iteratura, música popular, danca, 
ádio e televisão.

Frente ao porte e importância desse 
jvente, O Teatro Municipal de São Paulo 
.e encontrou pequeno para a afluência 
te público que lá compareceu.

A Comunidade Lituano-Brasileira se 
ez presente, nas pessoas de Adilson Puo- 
fž ūnas e do Padre Francisco Gavėnas. 
Aliás deve-se ressaltar que nosso estima
te sacerdote foi um dos agraciados,, mo- 
nento este de muita emoção, sem se falar 
te merecimento que lhe coube. O que di
rer ao nos deparamos lado-a-lado de ex
pressões da cultura artística e jornalísti
ca nacional, como Milton Nascimento, 
Zizi Possi, Jô Soares , Hebe Camargo, Dé- 
□ora Duarte, Plínio Marcos, Tizuka Yama 
jskc Rolando Boldrm, Chitãozinho e Xo- 
'oró, Dr. José Paulo de Andrade, Manha 
Gabriela, apenas para citar alguns dos lau
reados.

Diriamos, sem qualquer trocadilho, ser 
aste o "Oscar" brasileiro.

Tcupa a presidência da APCA, e por si
na í com brilhante desempenho, o escritor
e coiaborador de nossa comunidade, Hen
rique Lošinskas Alves, a quem cumprimenta-acVam ir
mos pela organização e brilhantismo co ti 
que se desenvolveu respectivo programa.

A todos os membros e integrantes da 
APCA externamos nossos sinceros agra- 
dec: men tos, formulando votos de plenas 
realizações.

Comunidade Lituano-Brasileira

_São Pauio, 2 de abril de 1990

Presidente Fernando CoHor de Mello 

Palácio do Planalto
Brasilia, D.F.

Assunto: Lituânia

Exmo. Presidente: v

Em nome de toda a Comunidade litua- 
no Brasil que representamos, pedimos 
respeitosamente um empenho do seu Go- 

;\?--nr-.:-.~-rmnr'iirrTTTi---|-^-iTni— - ■ *r hiiwi nmi» uHįjmijL l 

(PARDUODAMAS
I ŽODYNAS

DICIONÁRIO

ÍPGRTUGUÉS-LITUAHO 
hlTUANO-PORTUGUÉS

Kreiptis į s’v. Kazimiero parapiją i 

Rua Juventus 28, Tel: 273-0338 į
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verno no sentido de apoiar os esforços kas esame nekondicionaiiniai su Jumis
do povo d a Lituânia na reconquista da 
sua independência, sem interferência de 
forcas militares da União Soviética.

Seria de toda justiça ainda se a livre
mente declarada independência da Lituâ
nia pudesse ser devidamente reconheci
da pelo Brasil.

Agradecemos a sua particular interven
ção nesse assunto e subscrevemó-nos

atenciosamente.

Eng. G. Bačells 

Presidente

Comunidaoe L / tuano-Brasiieira

São Paulo, balandžio 8, 1990

Gerb. Vytautas Landsbergis
L i e tu vos p rez tden tas 
Vilnius — Lietuva

Gerbiamas prezidente.

Brazilijos Lietuviu Bendruomenes var
du sveikname pati, su išrinkimu t laisvos 
Lietuvos prezidento pareigas. Linkime 

taip pat Jūsų naujai sudarytai 
valdžiai, kurią taip pat sveikiname, ge
ros kloties ir vaisingu darbu,.

Stebime su labai dideliu susidomėjime 
entuziazmu ir taip pat rūpesčiu Jūsų sun
kias kovas dėt galutinio nepriklausomy
bės atstatyme ir pilnai pritariame ir re
miame jos 11 kovo paskelbimą.

Norime Jums pranešti, kad darome 
ką galime Brazilijoje Jūsų pastangų pa
rėmimui, bet deja dėl įvairių aplinkybių 
ypatingai šiuo momentu, tas nėra lengva, 
o be to ir pats musu krašto (Brazilijos) 
svoris tarptauriniuose sluoksniuose nėra 
perdaug didelis.

Linkime tad daug ištvermės ir nepail
simo iki galutinio laimėjimo ir žinokite,

ir su Neprikiausoma Lietuva.

Tegyvuoja laisva Lietuva.

Brazilijos Lietuviu Bendruomene

Inž. Gražvydas Bacelis 
Pirmininkas

São Paulo, 16 de Abril de 199(m

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Cunha Bueno 
Brasilia — Distrito Federai

Excelentíssimo Deputado:

A coletividade lituano-brasileira tem 
acompanhado com vivo interesse os 
aco n tec imen tos ocorridos ui ti ma men te 
em nossa querida L i tu ama. Pedimos por 
seu intermédio, respeitosamerite, que 
possa ser proposta na Excelsa Casa de 
Leis na qual Vossa Excelência ocupa 
destacada atuação, moção de apoio pri
me iramente à declaração da confirma
ção de Soberania da nacão Htuana, profe
rida pelo respectivo Congresso no dia 
1 / de Marco do corrente ano, e, sob se
gundo aspecto, um alerta à interferên 
cia míiitar opressora que insiste em não 
reconhecer aos povos minorjtários, o 
seu direito de participar da "Comumtas 
Gentium", além de, presentemente, 
ameaça a força o fechamento do Parla
mento Htuano.

Bem saoemos e somos mui gratos pi - 
io apoio que frequentemente temos rece
bido de Vossa Excelência, pedindo vossa 
especial atenção para esta soiicitacão.

Sendo o que temos para o momento, 
reiteramos-ihe nosso preito de elevada 
consideração.

A tenciosamente

C omu n idade L i tuano-Bras deira
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Nepavaduojamam kolonijos veikėjui 
AtA

PADĖKA POPIEŽIUI
Popiežius Joną? Paulius II nuolat reiš

kia dideli rūpesti Lietuva. Ypač gi įvai
riom progom paskutiniu metu. Lietuvai 
atsidūrus keblioj padėty, o dar specialiau 
šių Velykų dieną.

Šių aplinkybių paskatintas kun. Pr. 
Gavėnas, kaip PA Lietuvių Kunigų Vie
nybės pirmininkas, antrą Velykų dieną 
pasiuntė Šventajam Tėvui padėkos laiš
ką. "Katalikiškos Lietuvos vaikai, — rašo 

, esame visi susirūpinę padėtimi mūsų 
Tėvynėje. Susirūpinę,.betgi ir viltingi. 
Nors 'kančios savaitė' ir kiek ilgiau tęsia
si, bet visgi turės privesti prie džiugaus 
Prisikėlimo... Tikėjimas mus palaiko. 
Mus, ir visą lietuvių tautą".

Ir, su dėkingumu priminęs Popiežiui, 
kaip Brazilijos Vyskupų Konferencija 
savo liturginiam kalendoriuj ir šiais me
tais pažymi, jog birželio 13 (arba 14) , 
yra "Diena Maldos už Lietuvą", reiškia 
ypatingą padėką Šventajam Tėvui už jo 
"kasdienį prisiminimą" Lietuvos, ypač 
gi už jo tėvišką rūpestį išreikštą įvairiom 
progom itin paskutinėm dienom, q dar 
ypatingiau pačią Velykų dieną.

"Esame giliai įsitikinę, kad mirtį nu- • 
galėjęs Viešpats ir Švč. Galestingumo 
Motina neapleis 'Marijos žemės". O > 
taip pat ir krikščioniškasis pasaulis suge
bės parodyti savo konkretų solidarumą".

Ir baigia: "Šventasis Tėve, esame visi 
susijungę su Jūsų tikėjimu ir tvirčiausiu 
pasitikėjimu. "Christus vincit... (Kristus 

nugalėtojas...)". O taip pat ir Jo ištiki
moji tauta".

Laiško nuorašas buvo perduotas taip 
pat Brazilijos Vyskupų Konferencijos 
pirmininKui Dom Luciano, Kuritibos ar- 
kivyspui Dom Fcdalto, Aparecidos arki- 
vysk. Dom Geraldo, Brazilijos primui 
kardinolui Dom Lucas bei lietuviams 
— vysk. P. Baltakiui ir vysk. Ant Vaičiui, 
taip pat Dr. Vyt. Skuodžiui ir Dr. Vyt. 
Bieliauskui bei laikraščiams "Folha de 
São Paulo" ir "Tėviškės Žiburiai".

mirus,
žmonai p. Rožei, dukroms Onutei ir Irutei su
šeimom ir visiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.

kyti gyvą aparatu de*a. Ją kasdien lan
kė Birutė su Stasiu, Olga su Claudia ir 
ligoninėj dirbanti kaimynė Marina 
Strumskytė. Kun. Petras Rukšys sutei
kė ligoniu sakramentus.

Nuliūdę liko sesuo Birutė su vyru 
Stasiu Gervetausku, sūnėnas Ričardas 
su žmona Niceia, sesuo Olga ir dukterė
čia Claudia, 85 metų teta Julija Kieme- 
raitė rr kiti giminės Lietuvoje.

Septintos dienos mišios bus ketvirta
dieni, balandžio 19 d., 19:30 vai. Vila 
Zelinoj.

Atsilsėk nuo žemiškų skausmų ir var
gų amžinoje Kristaus Velykų puotoje.

t

Algirdas ir Mara Sliesoraiciai

>//■&%.

ESTEFANIJA ADELIA SAJEVIČIŪTĖ, 
išgulėjusi per visą gavėnią Hospital das 
Clinicas ligoninėj, balandžio 13 dieną, 
per Didįjį Penktadienį, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu išlaisvinta iš savo kančių. Buvo 
pašarvota šv. Juozapo bažnyčios šerme
ninėj ir giminių bei draugų palydėta į 
S. Caetano kapines, palaidota šalia ma
mos šeimos kape.

Estefanija buvo gimusi 1934 m. gruo
džio 18 d. S. Paulo mieste. Gyveno V. * 
Zelinoj ir dirbo kaip siuvėja. Buvo gerai 
susigyvenusi su lietuvių kolonija.

Paskutiniu laiku skundėsi vidurių 
skausmais taigi buvo nuvežta į Hospital 
das Clinicas, kur buvo padarytos dvi 
operacijos. Iškilo komplikacijų ir jos 
stovis pablogėjo, taip kad turėjo palai-

PAŽINČIŲ TARNYBA
Vilniaus Santuokų rūmuose veikia Pa

žinčių tarnyba, padedanti vienišiems 
žmonėms sukurti šeimą.

Pažinčių tarnybos paslaugomis naudo
jasi virš 20 tūkstančių žmonių per me
tus.

Būtume Jums dėkingi, jei surastumė
te galimybę informuoti apie šią tarnybą 
lietuvių bendruomenę.

Norintys pasinaudoti jos paslaugomis, 
turėtų atsiųsti savęs bei savo pageidavi
mų aprašymą. Patogiausia, kai šis aprašy
mas neviršija 70 žodžių.

Pažinčių tarnybos vadovas, 
psichologijos mokslų 
kandidatas

Gediminas Xavaitis

Pažinčių tarnybos adresas: 
232600 Vilnius,
K. Kalinausko, 21.
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PARAŠLĮ LAPU RINKIMAS

Šio "ML" numerio I 
GARBĖS LEIDĖJAS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

■■

Kun. Šeškevičius išdalino daug lapų p 
parašams rinkti, kad Brazilijos valdžia 
pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. 
Parašų rinkimas eina sėkmingai, bet la
pus reikėtų kiek galint greičiau grąžinti: 
vėliausiai iki balandžio pabaigos.

BRAZILIJOS LIETUVIAI IR 
LIETUVOS PROBLEMOS

Praeitą pirmadieni jaunimo namuose 
V. Zelinoj buvo kun. Šeškevičiaus su
šauktas susirinkimas S. Paulo lietuvių 
veiklai aptarti, kai rusai grąsina Lietuvos 
nepriklausomybę su ekonominiu boikotu

Buvo nutarta parašų lapus įteikti Bra
zilijos Respublikos prezidentui per val
džios atstovą — deputatą, galimai suda
rant lietuvių delegaciją ir gaunant audien
ciją.

Taip pat buvo nutarta daryti demons
traciją trečiadienį balandžio 25 dieną 
18 vai. priešais TV GAZETA, Av. Pau-

K-II is ta, 900.
Susirinkime dalyvavo 40 žmonių.

Tarp jų buvo surinkta virš 6000 kruzei- 
rų plakatams pagaminti.

TAUTIEČIU DĖMESIUI

Būdami solidarūs su Lietuvos tauta 
ir Lietuvos Aukščiausios Tarybos 1990 
m. kovo 11d. pareiškimu pasauliui, kad 
yra atkuriama prieš 50 metų užslopinta 
Lietuvos valstybinė nepriklausomybė, 
kreipiamės į Jus ir Brazilijos visuomenę 
šiuo tikslu:

Kadangi mūsų džiaugsmą slegia Vaka
rų valstybių nutylėjimas ir delsimas tą 
Lietuvos Nepriklausomybę pripažinti, 
tai sukruskime ir paremkime tą musų 
tautos apsisprendimą. Šiam tikslui pra
šome pasirašyti "MŪSŲ LIETUVOJ" 
įdėtą blanką laiško pavidale ir, (dėjus į 
voką, pasiųsti Brazilijos Prezidentui laiš
ko viršuj pažymėtu adresu.

JUOZAS P. LISAUSKAS
Mielam ir ilagamečiui "Mūsų Lietuvos" skaitytojui 
širdingai dėkojame už paramą spaudai ir linkime ge
ros sveikatos bei gausios Dievo palaimos.

Administracija
J-------------------------------------------------------- ————U
< Kaimai
< PARAŠAI DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS |

ft Kun. Juozo Šeškevičiaus iniciatyva buvo atspausdinta blankų su prašy- § 
I mu, kad Brazdi jos Prezidentas ir valdžia pripažintų Lietuvos paskelbtą §
| nepriklausomybę. Parašų blankų galima gauti V. Zelinos klebonijoj ir šv. §
| Kazimiero parapijoj. |
?' Patys pasirašykime ant tų blankų ir rinkime parašus tarp draugų ir kai- | 
« mynų. |

EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJA APIE LIETUVĄ

TELEKSAS

Kasparas Dikšaitis, iš Vakarų Vokie
tijos, pasiuntė teleksą per Arnaldą ir Ja
nete Zizus liečiantį Europos Parlamen
to (EP) rezoliuciją apie padėtį Lietuvoj.

- E P konstatuoja kad Lietuvos parla v 
mentas kovo 11d. paskelbė nepriklau
somybę,

- kaip Sovietų valdžia j tai reaguoja.

- susirūpinimas dėl sovietų armijos 
manevrų ir tankų Lietuvoj

- patvirtina lietuvių tautos teisę ir de
mokratinę laisvę

- patvirtina teisę Europos tautoms 
savistoviam apsisprendimui

-- ragina Sovietų valdžią atsisakyti 
jėgos naudojimo ir vesti derybas su Lie
tuvos Respublika pagal Helsinkio konfe
rencijos principus. _____

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Balandžio 20 dieną sueina 18 metų 
nuo V. Zelinos bažnyčios statytojo 
kun. BENEDIKTO SUGINTO mirties-

Prisiminsime buvusį šv. Juozapo para
pijos kleboną per lietuviškas 11 vai. pa
maldas balandžio 22 dieną V. Zelinoj ir 
šv. Kazimiero parapijoj 8 vai. ryto.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos. bėga nuo savo tauto*

Po parašu reikia pridėti savo adresą 
ir CPF.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba * 

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu <

LIETUVIU
TRACIJA

paštu

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

PRIEŠ RUSŲ VYKDOMĄ EKONOMINĮ BOIKOTĄ LIETUVOS RESPUBLIKAI 
ĮVYKS TREČIADIENĮ, BALANDŽIO 25 DIENĄZ18 VAL. PRIEŠ TV GAZETA

PASTATĄ ANT AVENIDA PAULISTA 900.

VISI S. PAULO LIETUVIAI IR JŲ BIČIULIAI BRAZILAI PRAŠOMI DALY
VAUTI IR PAREMTI LIETUVOS PASTANGAS BŪTI NEPRIKLAUSOMA IR 
LAISVA VALSTYBE.
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