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telex IS VOKIETIJOS

Mubu Lietuva
R jdakcija'
SAP PAULO
LIETUVIŠKA SAVAITĖ''
EUROPOS PARLAMENTE
Per praėjusią Europos Parlamento sesi
ja Strasburge (balandžio 2—6) b ivo ne
mažai užsiimama Lietuvos klausimu.

Balandžio 3 prieš piet atvyko Vasario
16 gimnazijos mokiniai ir Vokietijos Lie
tuviu Jaunimo Sąjungos atstovai - viso
apie 40 asmenų. Dalis jų buvo apsirengę
tautiniais rubais Visi sustojo su trispal
vėmis ir plakatais prie Palais de l'Europe
įėjimą. Štai keletą plakatų užrašų.
,!®
Europos namas su baltų vergais? ”, "Jū
sų baltai sukyla” 'Greit užmirštantys eu
• opieėiai" 'Laisva Lietuva suvienytoje
E uropoje Prie manifestacijos prisidėjo
su savo vėliavomis ir Paneuropos unija.
Tautinių šokių grupė, grojant muz. Pal
ono vadovaujamam mokinių orkestrui,
pašoko keletą tautinių šokių, sukėlusių
televizijos ir spaudos dėmesį. Demons
truojančius atėjo pasveikinti Europos
Parlamento deputatas Otto von Habs
burg su savo sūnumi ir dukra Walburga t
ir išreiškė savo pasitenkinimą vykstan
čia manifesracija.

Ot#:

».

Demonstracijos metu parlamento
viceprezidentaa Siegbert ALBER priė
mė Lietuvių delegaciją, kurią sudarė ke
turi Vasario 16 gimnazijos mokiniai kai
po Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos atstovai: Vilija Bijunaitė, Rita Bartu
sevičiūtė, Anke Lepaitė ir José Luksas.
Kiti delegacijos nariai buvo gimnazijos
direktorius A. Smitas, Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos pirmininkas dr. J.
Norkaitis, kun. E. Putrimas ir VLIKo
atstovas prie Europos Parlamento K.
Dikšaitis su žmona Delegacijos nariai
atkreipė viceprezidento S. Alber dėmesį
i Lietuvos padėtį ir problemas. Vokieti
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovai,
apsirengę tautiniais rūbais, įteikė Euro
pos Parlamento Prezidentui Enrique
BARON CRESPO skirtą raštą. Vicepre
zidentas Siegbert Albert pareiškė, kad
Europos Parlamentas supranta Lietuvos
padėtį ir pripažįsta teisę į nepriklauso
mybę, bet negali perdaug tiesiogiai rem
ti, kadangi turi atsižvelgti ir į Gorbačio
vo padėtį. Viceprezidentas tačiau pabrė
žė, kad Europos name yran numatytas
gražus kambarys Lietuvai.

■

Lietuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis švenčia Velykas su šeima Vilniuj. ?<uotrauka paimta is’ FOLHA DE S. PAULO balandžio 16 dienos laidos.

I manifestaciją ir priėmimą pas vice
prezidentą buvo atkreiptas masinės in
formacijų priemonių dėmesys. Kartu su
grupe iš gimnazijos atvyko ir Vokietijos
pirmosios televizijos programos (ARD)
darbuotojai filmuoti manifestaciją ir
priėmimą pas viceprezidentą.

Šiai Europos Parlamento sesijai įvai
rios frakcijos paruošė dešimt rezoliucijų-pasiūlymų Lietuvos klausimu, svars
tytinu pagal parlamento regulamento
64 punktą (aktualūs, skuboti ir svarbūs'
klausimai). Iki debatų ir balsavimo die
nos (balandžio 5) suderino savo pasiūly
mus krikščionys demokratai (PPE), libe
ralai (LDR), konservatoriai (ED), Euro
pos demokratai (RDE) ir vaivoryk^tininkai (ARC) ir pateikė kaipo bendrą pasiū
lymą. Socialistai (S) ir kairieji (GUE, ko
munistai) pateikė irgi savo bendrą pasiū
lymą.
Balsuojant pastarasis -- su mažu pa
keitimu — ur-huvo priimtas. D_ešiniųju
bloko pasii l^mas^gsvoisėkariiičiai balsų:
už — 31, pi
I. Rei

kia pasakyti, kad krikščionių demokra
tų ir kitų bendrai pateiktas pasiūlymas
buvo Lietuvai kur kas palankesnis. Kiti
pasiūlymai taip pat buvo nepriimti. De?
batus ir balsavimus stebėjo A. Venskus
iš Paryžiaus, dr. J. Norkaitis, dr. K Gir
nius, K. Dikšaitis ir I. Dikšaitienė iš Vo
kietijos.
Debatų metu socialistų frakcijos de
putatė Mme DURY du kartus pareiškė
protestą prieš neteisėtą A. Klimaičio bu
vimą plenumo salėje; tvarkdarių palydi
mas jis turėjo ją apleisti. Nėra abejonės,
kad tai sudarė negerą įspūdį apie lietu
vius, nes jis buvo pavadintas "Lietuvos
atstovu", kuo jis nėra. Šis nemalonus
faktas užprotokoluotas.

VLIKo atstovas prie Europos Parla
mento Kasparas Dikšaitis sutvarkė visus
reikalus sąryšyje su demonstracija ir
priėmimu pas Europos Parlamento vice
prezidentą Siegbert Alber. Be to, jis sa-<
vaitės pradžioje išdalino visiems deputa
tams (518) po raštą su prašymu, padėti
įgyvendinti Lietuvos Nepriklausomybę,
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Lietuvių Namuose Londone surengus
spaudos konferenciją, dalyvavo stambiau
sių britų lai kraičių atstovai

įgaliotoji Lietuvos Respublikos depu
tatė L. Andrikienė plačiai nušvietė situa»
ciją Lietuvoje, Ji papasakojo apie taikiai ir intensyviai nepriklausomos Lie
Atskiro numerio kaina Cr S. i 0.00
Metinė prenumerata Brazilijoj: Cr$. 500,00
tuvos vyriausybės formuojamus įstaty
į P. Amerika oro paštu; 45 Dol.
Prenumerata paprastu pas’tu i užsierų: 35 Dol.
I tolimus kraštus 75 Dol.
mus, apie giliai vieningų dvasini Lietuvos
Prenumerata oro pastų Siaurės Amerikon i 6O.D0L.
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS CrS. 1.000.00 žmonių susitelkimų savo nepriklausomy
GARBĖS PRENUMERATORIUSNCzS. 50,00
! Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: CrS.30,00
bei saugoti ir apie tolydžio augantį besi
j Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
plečiančios Sovietų ginkluotos interven
1 Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
cijas barbariškumų. Lietuvos žmonių
! Čekius, Perlaidas ir administracinius taisius rašyti F’U ANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKJŠYS var
vardu paprašė kuo plačiau paremti ne^n
kreiptis j savo vyriausybes, prašant jas,
Respublikos Aukščiausios Tarybos Užklausomybę ir neutralumų įžengusios
oripažinti atstatytą nepriklausomą vals- sienio reikalų komisijos pirmininko
lietuvių tautos ir jos teisėtos vyriausybės
iybę ir Lietuvos Respublikos vyriausybę, Emanuelio Zingerio.
žingsnius.
energingai protestuoti prieš Maskvos
Lietuvos pasiuntimai buvo oficialiai
EIRaa
spaudimą ir gražinimus ir atkreipti dė
ir šiltas priimti Norvegijos užsienio rei
mes: 1 Aukščiausios Tarybos ir preziden kalų ministerijoje. Po ilgo ir labai malo
LIETUVOS RESPUBLIKA IŠDAVĖ
to V Landsbergio atsitraukimus. Dar
naus pokalbio garbingieji norvegai oficia
PIRMĄJĄ VIZĄ
prieš sesiją Strasburge buvo išsiuntinėti
liai pasiūlė pasinaudoti neutralia Norve
panašaus turinio telefaksai jtakingesEdward Lukass, Didžiosios Britanijos
gijos teritorija dviejų nepriklausomų
noems deputatams
laikraščio The Independent korespon
valstybių ~ Lietuvos Respublikos ir Ta
dentas Prahoje, yra pirmasis užsienietis.
rybų Sąjungos — taikioms dvišalėms
ĮSISTEIGĖ LIETUVIU KRIKŠČIONIU deryboms vešu.
Kuriam pokario metais buvo išduota
Lietuvos Respublikos viza.
SOCIALDEMOKRATU
Vėlini Lie.uvos parlamentarai išvyko
SAMBŪRIS
Lukass Kovo 29 d. vyko per Rytų
i Daniją ir Švediją.
Berlyną j Vilnių su tikslu pakeisti kole
Del netuoleruotmų jvyruų netolimo
Lietuvos Respublikos vyriausybei
gą, išvykstantį iš Lietuvos. Kadangi Lu
je praeityje (žrk. Europos Lietuvis, nr.1,
atstovauti j Londoną buvo atvykusi ne
kass atvyko j Lietuvą be sovietų vizos
1990 1 12 "Pareiškimas ir Patikslini
priklausomos Lietuvos parlamento depu ji aerouoste suiaikė KGB.
mas' dalis narių atsiskyrė nuo Uokietitatė ir ministrės pirmininkės padėjėja
jos Lietuvių Socialdemokratų Draugijos
Kai KGB atmetė Lukassui jo pasą ir
Laima Andrikienė, kurią oficialiai priim
(VLSDD) kuriai vadovauja Vytautas
pareiškė, kad jis vizos neturi įvažiuoti
ti
buvo
žadėta
ir
Didžiosios
Britanijos
Bylaitis. Atsiskyrusiep - Kristina Sereiį Lietuvą, jo jau laukiantys naujosios
Užsienio
reikalų
ministerijoje.
Deja,
čia
kienė, Bronius Juodviršis, Kristijonas
Lietuvos valdžios atstovai - Užsienio
tebuvo
sudaryta
vien
galimybė
įteikti
Nekvedavičius. Irena Dikšaitienė ir Kas
Reikalų Ministras Algirdas Saudargas ir
oficialų nepriklausomos Lietuvos Res
paras Dikšaitis,
įsteigė LIETUVIU
Ministerijos pirmasis sekretorius Giedrius
publikos Aukščiausios Tarybos pirmi
KRIKŠČIONIU SOCIALDEMOKRA
Dekuošis - jam vietoj išdavė Lietuvos
TU SAMBŪRIS (LKSS) Vakarų Vokie ninko V. Landsbergio laišką Didžiosios
vizą.
Britanijos vyriausybės vadovei M. Tha
tijoje jie griežtai distancuojasi nuo
tcher. Šiek tiek anksčiau tuo pačiu adre
Lukass buvo pakviestas iš aerouosto
VLSDD ir jos vaidybos. Įkūrimo data
su buvo įteiktas ir Didžiosios Britanijos
ir iš ten nuvyko j Aukščiausiąją Tarybą.
ir vieta: 1990.4.10, Lahr. Pirmininkas
Lietuvių Sąjungos kreipimasis.
Užklaustas, kaip jis reaguoja j šį jvykj
Kasparas Dikšaitis.
Lukass pasakė, "Savaime aišku įdomu,
Abiejuose
oficialiuose
raštuose
visų
Jaujai įkurtas LIETUVIU KRIKŠ
kad man pavyko atvažiuoti ir tai, kad
CION i U SOCIALDEMOKRATU SAM Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietu
pirmą sykj Lietuva galėjo šią paslaugą
BŪRIS numato glaudžiai bendradarbiau vių vardu buvo išreikšta padėka Didžio
atlikti savo pasienyje"
ti su LSDP Užsienio Delegatūra, atsikū sios Britanijos vyriausybei už ilgametę
Žurnalistas nežinojo kaip ilgai jis pa
Pabaltijo okupacijos Nepripažinimo po
rusia LSDP Lietuvoje ir kitomis demo
siliks Lietuvoje. Tačiau, jei Maskva vary
kratinėmis lietuviškomis partijomis. Grei litiką, kuri labai smarkiai padėjo lietu
tų jį lauk, Lukas pasakė, "Tokiu atveju
tu laiku bus užmezgamas ryšys su Inter vių tautai išlikti sovietinio genocido
mane turės proversti išvykti". Lukasso
laikais. Apgailestaujant buvo pabrėžtas
national League of Religious Socialista
vizos numeris — 0001.
keistas delsimas oficialiai pripažinti pir
(5LRS).
n . . . .
mąkart po 50 metų laisvai ir legaliai iš
Turimomis žiniomis. Lietuvos Respu
rinktą
Lietuvos
vyriausybę
ir
jos
priim

LIET U VOS PAR LAM E N TA R AI
brikos Užsienio reikalų ministerija pra
tus
valstybinius
aktus.
Būtent,
toks
ofi

VAKARUOSE
dėjo išduoti vizas ir akreditaciją kitiems
cialiai Didžiosios Britanijos vyriausybės
užsienio korespondentams. Ligi vakar
Norvegijos Užsienio reikalų ministeri išreikštas požiūris būtų logiška jos 50
na ties, trys naujos vozos buvo išduotos.
jai pakvietus, praeitu savaitę iš Vilniaus
metų politikos tąsa.
į Vakarus buvo atvykusi Lietuvos pralaLiC
mentarų grupė, vadovaujama Lietuvos
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PADEKITE EKONOMIKOS MOKSLUI
LIETUVOJE

Prašome padėti sumažinti vakarietiš
ko administravimo ir prekiavimo būdų
(management and marketing) literatūros
trukumą Lietuvoje.

Daug metų Lietuvos ekonomika orien
tavosi (tikriau sakant, buvo orientuoja
ma) i Maskvos diktuojamą planinę rinką,
kurioje nebuvo vietos sveikom varžybom,
laisvam prekiavimui ir 1.1. Viskas teoriš
kai buvo dalijama pagal planą. Nors faktiškai Sovietų Sąjungoje buvo ir dar yra va
dinama "Šešėlinė ekonomika", kurios
apyvarta yra beveik tokio paties dydžio
kaip ir planinės. Naudojantis "šešėlinės
ekonomikos' metodais, gamyklos nere
tai keičiasi žaliavomis, medžiagomis ne
pagal planą, bet pagal principą "tu man
duodi, aš tau duodu" Nors tokios ekono
minės apyskaitos neretai susietos su rizi
ka netekti savo tarnybos kėdės tiems va
Lietuvos Respublikos ministeré pirmininkė Kazimiera Prunskienė, Norve
dovams kurie tokias apyskaitas daro.
gijos sostinėje Oslo, susitinka su valdžios atstovais, kur tarėsi dėl pagalbos
Lietuvai ir ekonominių ryšių užmezgimo. Nuotrauka iš O ESTADO DE
Planinei-komandinei ekonomikai nerei
S. PAULO, balandžio 20 dienos laidos.
kėjo garsinimosi nė vakarietiško tipo rin
kos ieškotojų. Šiandien Lietuvoje padė "aklai" kopijuoti ir pritaikyti Vakaruose labai gerai, jeigu Amerikos lietuviai padė
tis keičiasi. Lietuvos įmonės, ypač koo
sukurtas šios srities teorijas ir praktiką,
tų sumažinti čia minėtos vakarietiškos.
peratyvai, bando orientuotis j Vakarų
bet neatsižvelgiama j sąlygas, kurios Va* JAV literatūros trukumą (net badą) Lie
karuose ir Lietuvoje yra dar skirtingos.
laisvos rinkos ekonomiką, Kur varžybos
tuvoje. Mes Lietuvoje už tai būtumėm '•
Šios srities literatūros trūkumui Lietuvo labai labai dėkingi. Noriu priminti, kad
yra viena iš varomų jėgų, kur be rinkos
je sumažinti, manau, reikėtų skubiai ben Lietuvoje ne tik jau minėtoje užsienio
ieškotojų, grasinimosi verslas negalimas.
dromis JAV lietuvių ir Lietuvos ekonomis
Todėl šiandien Lietuvoje yra didžiulis
ryšių ir užsienio kalbų kolegijoje dėsto
susidomėjimas JAV, Vakarų Europos, Ja tų, pramonininkų bei verslininkų jėgomis ma vakarietiški verslo administravimo
ponijos rinkų ieškojimo bei verslui vado leisti lietuvių kalba žurnalą Lietuvių eko bei rinkų ieškojimo mokslai, toks kursas
vavimo teorija ir praktika. Atkurtame
nomika, kuriame butų skelbiami straips skaitomas Kauno Politechnikos institute
Kauno Vytauto Didžiojo universitete
niai apie tai, kaip galima pritaikyti Vaka ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklos*
šios sritys tampa vos ne populiariausi
rų veršio administravimo bei rinkų ieško
Norinčius padėti sumažinti šiame raši
mokslai. Lietuvos įmonės apie verslo ad jimo teoriją ir praktiką atgimstančioje
nyje minimos literatūros trukumą Lietu
ministravimą paskaitų skaityti keičiasi
Lietuvoje. Žurnale turėtu taip pat būti
voje prašome tą literatūrą siųsti
specialistus iš Vakarų. Galima drąsiai
spausdinama plati informacija apie lietu
Doc. Gediminas Merkys
tvirtinti, kad Lietuvoje yra tikras didžiu vių ekonominę Veiklą Vakaruose ir Lie
Kaunas Politechnie institute
lis nepasotinamas Vakarų verslui vadova tuvoje, apie bendras jmones ir 1.1. Lietu
Donelaičio 73
vimo ir rinkos ieškojimo literatūros ba
voje yra didžiulis dar nepatenkintas, ne
Kaunas, 233006
das. Man tenka skaityti paskaitas apie
pasotintas saldome] i m as taip pat ir KarLITHUANIA
Vakarų verslui vadovavimo ir prekių per negio knyga "Kaip įsigyti draugus ir pa
davinėjimo pagrindus Kauno užsienio ry veikti žmones", ir panašiomis kitomis
docentas Gediminas Merkys
šių ir užsienio kalbų kolegijoje, nors ma praktiškomis taikomosios psichologijos
no pagrindinė darbovietė yra Kauno Poli knygomis. Neseniai Lietuvoje atkurta
technikos institutas, ir aš puikiai matau
Nepriklausomos Lietuvos laikais gyvavu IŠLAISViNTĄS JONAS
didžiuli susidomėjimą tais klausimais.
si Graičiūno įkurta valdybos draugija.
Po ilgo laukimo ir daugelio pastangų
Tokias pačias paskaitas man taip pat ten Jos pirmininkas yra profesorius P. TvarioJonui pagaliau pavyko gauti is’ Maskvos
ka skaityti Lietuvos "Žinijos" draugijoje. navičius. į valdybą įeina šių eilučių auto
leidimą aplankyti savo gimines Ameri
Ir tokiose auditorijose yra didelis susido rius, dabar savo draugų kvietimi viešintis koje. Prieš išvykdamas jis savo draugams
Amerikoje.
mėjimas vakarietišku verslo administra
pažadėjo juos informuoti apie kelionės
vimo bei rinkų ieškojimo būdu.
Amerikos lietuviai padarė didžiulį, kil įspūdžius. Iš Varšuvos jis atsiuntė atvi

Didžiulis susidomėjimas ta literatūra
Lietuvoje yra sveikintinas, tačiau kartu ’
jis tuti ir savo neigiamas puses: bandoma

POSTO
VILA CAIÇARA LTDA.
AV. PRES. KENNEDY, 19.000
VILA C AIÇ AR A-PR Al A GRANDE
TEL: (0132) 70-6048

nų darbą, suteikdami galimybę Lietuvos ruką su didžiuliu užrašu: "Tegyvuoja
žmonėms vėl skaityti Šapokos Lietuvos ’ išlaisvinta socialinė Lenkija". Iš Rytų
istoriją ir kitus istorinius leidinius. Būtų Berlyno Jonas atsiuntė antrą atviruką:
"Tegyvuoja laisva socialistinė Vokieti
jos Respublika". Atskridęs j Nes Yorką, jis savo draugams pasiuntė tokio
turinio telegramą: "Tegyvuoja Amerika.
Išlaisvintas Jonas"'
«SKX vXSSBx

VÉLIAV E L E S
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

X5X -«SIX
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Kas bėga nuo lietuviškos spau
,dosč bėga , nuo savo Tautos
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Halina Mošinskienė

JUODAS VARNAS - UŽGNIAUŽĖ
LAISVĖS SPARNUS
net širdis sustyro pamačius vėl, TV ūka
notos dienos gatvėse Vilniuje, rūsy KGB
karinius tankus. ''Gerasis" Mikas — su
visa savo "perestroika" ir "glasnost" te
pasirodė, kaip "devintoji slibino galva"

VII PLJI*
-f PIETŲ AMERIKOJE
i 1991 • 1992 v.

ORGANIZUOJAME
VII PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESĄ

Mūsų - Lietuvos patriotų išlaisvinimo
pareiga atkreipti dėmesį čia pat nedel
siant Brazilijoje visų'Augšėiausių Institu
cijų iki pat Respublikos Prezidento.

- LIETUVOS JAUNIMO ATSTOVUS
Visi turime jungtis j bendrą kovą už
MŪSŲ VIENYBĖ, ... LIETUVIU IŠEIVIU JAUNIMĄ
mūsų tautos - Lietuvos Valstybės Nepri
TACTOS STIPRYBĖ
klausomybės atgavimą. Nes lietuviai Bra
- LIETUVIUS DALYVIUS - TURISTUS IŠ VISO PASAULIO KRAŠTU
zilijoje yra kad ir "mažuma", bet savo
imigrantais tikrai labai daug prisidėjusi
visose srityse krašto civilizacijos ir kultu- KONGRESAS ĮVYKS ARGENTINOJE, URUGVAJUJE IR BRAZILIJOJE
ros brendime ir pažangoje. Jau trecioji
SEKANČIA TVARKA:
karta yra davusi stambių intelektualų inžinierijos, gydytojų medikų, mokytojų, 18.12.91/27.12.91
STUDIJŲ DIENOS (ARGENTINOJE
universitetų profesorių, agronomijos spe
cialistų, rašytojų, menininkų - visose sri 28.12.91/31.12.91
KULTŪROS DIENOS (RUGVAJUJE)
tyse gali rasti lietuvišką pavardę. O mū
STOVYKLA (BRAZILIJOJE)
sų ekonomistai. Tik gaila, kad lietuvis
1.1.92/8.1.92
savo kuklumu niekada neturėjo "drąsos"
• pats apsiskelbti ir dažniausiai net savo ko- PRISIDĖKIME VISI, KAD KONGRESO PASISEKAMAS BŪTU UŽTIKRINTAS .
kios pramonės vardą pakeisdavo. (Bet gar
DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS KREIPKITĖS PAS:
bė A. Paviloniui — A.A. — Aš visada didžiavausi, kai pirkdavau galanterijos pre
ARNALDO ZIZAS - TEL. 273-9637
kes ir rinkdama — plastmasės sagutes
rasdavau ant dėžės savo "patricio" vardą
VII PLJ KONGRESO RENGIMO
A. Pavilonis.)
KOMITETAS
tingus S. Paulo centre, jrodant "GorbaLietuvis buvo darbštus Brazilijoje pilie čevo" perestroikos rezultatus - spaudo
tis, bet jo širdies ir prigimties niekas ne je atsiliepkite visi moką gerai portugale
pakeitė - Lietuva buvo Motina. Ir kaip
kalbą.
kiekvienas vaikas ilgisi motinos, taip lie
tuvis jos ilgėjosi, tą ilgesį perduodamas
savo vaikams.

Kokiu nuostabiu džiaugsmu mes visi
čia pasitikome širdyse tą didelj įvyki
(po 50-ties metų Sovietų Rusijos prie
spaudos) kai Lietuvoje išrinktas parla
mentas išrinko savo Prezidentu prof.
Vytautą Landsbergį ir kovo m. 11-ją
Jis paskelbė Nepriklausomą Lietuvos
Respubliką.
Deja, M. Gorbačevas, kaip visi anksty
vesnieji S. Socialistinės Imperijos dikta
toriai pasakė griežtai savo "niet"v>

Kilkime j naują dieną su naujomis min
timis, kiekvienas savyje apmąstęs. Burkimės kuo skubiau, kad suruošti viešus mi-

ATENÇÃO
As pessoas interessadas em convjdar
os seus parentes da Lituânia para o B ra
sit, 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. •
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTE
marajó

198 8 H A MI LT 0 N

AUTO PEÇAS LTDA.
Peças e La tarias para todas
as marcas de veículos
Rua Marina, 330 — B. Campestre
Sto. André - 09070 • Tel. 454-3100

VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuostė.video cassette)
~ VIII LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU Šve
ntė 1988 m. Hamilton*, Ksrndoj. Kreip
tis i šv. Kazimiero parapiją, Rdá. Juventus
28 - Mooca. Tel. 273-0338
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LIETUVIU KALBOS METAI

MUSU LI ET UV A

PADĖKA

Neseniai Lietuvoje atkurtoji Lietuvių
Musu mielai seserei
kalbos draugija (toliau LKD ) 1990 me
tus paskelbė lietuvių kalbos metais.
1990.01.13 dieną įvykusiame LKD ta
ESTEFANÍJA1 ABELIAI SAJEVIČIŪTEI
rybos posėdyje buvo padaryti LKD val
mirus
dybos ir įvairių draugijos komisijų pra
nešimai (domu, kad LKD labai sėkmin
nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už suteiktus
gai pravedė kelis savo sumanymus bei
Ligoniu Sakramentus ir palydėjimą į Amžino Poilsio
pasiūlymus: jau 1988 ir 1989 metais bu
buveinę, kun. Juozui Šeškevičiui už maldas prie karsto;
vo atlietuvinti, pakeisti daugelio kolūkių
Rodrigues Machado šeimai, sūnėno Ricardo giminėms
Ones čia dažniau sakome: "kolchozų")
ir visiems kraujo davėjams - (ligoninėje reikalavo virš
ir miestų gatvių pavadinimai. Šiais 1990
lietuvių kalbos metais — bus smarkiai
60 žmonių), lankiusiems ligoninėje, dalyvavusiems šer
plečiama LKD veikla: visur steigiami
menyse. laidotuvėse ir 7-tos dienos Mišiose, p. Feliksui
draugijos skyriai, rengiamos kalbos šven
Girdauskui, p. Viktorui Tatarūnui ir choristams už gies
tės. leidžiami visokie reikalingi ir naudin
mes ir visiems dalyvavusiems ir pareiškusiems suteiktas
gi lietuvių kalbos veikalai. Bus ruošiami
užuojautas.
literatūros vakarai, net kalbos olimpia
□ievas Jums teatlyn^js.
dos Bus ypač rūpinamasi įmonių, moks
lo įstaigų kalbos kokybe, kad lietuvių
Birutė ir Olga
Kalba vėl grįžtų į visas mokslo, pramonės
n- prekybos sritis, iš kurių ji anksčiau
sų kultūros sričių žmonės, žinokime,
Jus ir Jūsų bendruomenės atstovus kon
buvo išguita. Bus intensyviai renkami
kad tik gera gimtąja kalba paremta kūry grese, kurio idėjos paskatins Tėvynėje
tarmių ir tautosakos duomenys.
ba tampa tautinės kultūros elementu,
ir užsienyje gyvenančius kultūros veikė
įdomu ir tai, kad Lietuvių kalbos me yra gražus palikimas ateinančioms kar
tais įsteigtos kalbininkų Jono Jablonskio, toms ir sykiu palaiko bei tvirtina amži jus savo veiklą nukreipti vienam tiksluiLietuvos kultūros labui.
Juozo Balčikonio ir Jono Kazlausko pre ninkų sąsajss su Tėvyne.
Maloniai prašome iki š.m. kovo 19 d
mijos už kalbos darbus. Kokios tos pre
Literatūra
ir
Menas,
1990
sausio
20
mijos ir kaip jos bus skiriamos, bus pra
informuoti apie atvykimą.
nešta vėliau.
Dėkojame už mūsų kvietimo perdavi
232683 Vilnius, Basanavičius 5,
Tame pačiame LKD tarybos posėdy
mą adresatams.
tel.
620946,
619486
Telex
261168
je buvo priimtas kreipimasis | Lietuvos
Lietuvos kultūros ministras
Muza, Fax 224890
žmones Mes čia jį visą ir persispausdin
Dainius Trinkūnas
sime
LIETUVOS KULTŪROS KONGRESAS
LPS Seimo Tarybos pirmininkas
Didžiai Gerbiamas
Vytautas Landsbergis
Artėjant Lietuvos kultūros kongresui
BLB-nės Pirmininke,
LIETUVIU KALBOS DRAUGIJOS
Maloniai Kviečiame Tamstą ir Jūsų
KREIPIMASIS I LIETUVOS ŽMONES
bendruomenės narius dalyvauti 1990
Natūralus tautos gyvenimas, jos dva
Blaivioji Lietuva
metų gegužės 19-20 dienomis Vilniuje
sinis tobulėjimas, įvairių gyvenimo for
XX amžiaus pabaigos žmogus jau ge
rengiamame Lietuvos kultūros kongrese.
mų plėtojimas, Kultūros paveldo pertei
Visa Jūsų viešnagės programa numaty ria viską: odekoloną, denatūratą, klijus,
kimas galimas tik gimtąja kalba. Gimto
skystį langams valyti... Garsus girtuok
ji kalba išreiškia žmogaus gyvenamą pa ta 1990 metų gegužės 16-30 dienomis,
lis suskumba pabūti daugelyje laidotu
tad čia yra oficialus kvietimas atvykti i
saulį, prigimtinius jo ryšius su artimai
vių. Jis ten apsimeta giedotoju, tai
siais, tautiečiais ir gamta. Gimtosios kal Lietuvą šiam laikotarpiui.
duobkasiu, tai šiaip susigūžusiu žmoge
bos būklė akivaizdžiai rodo žmogaus
Mes kreipiamės j Jus taipogi pasiteirau liu... Iš anksto planuojama, kad Respu
dorovinę bei dvasinę būseną, kultūros
ti, kas iš bendruomenės narių norėtų at
blikos gyventojai vien šiemet turės pra
plėtojimo išgales.
vykti | Lietuvą.
gerti 915.000.000 rublių. Muilo, skalbi
Einame Atgimimo keliu. Atgimimo
Jeigu mieli svečiai pageidaus, mes pa mo miltelių nenusipirksi - degtinės ir
procesas ypač išryškino liūdną lietuvių
sirūpinsime juos apgyvendinti tautiečių vadinamo sausvynio jei ne šiandien, tai
kalbos padėtį ji buvo išguita iš daugelio
šeimose. Mes tikimės, kad matysime
rytoj būtinai atveš.
gyvenimo sričių, dauguma žodžių pa
liesti grėsmingo ideologizavimo vėžio,
mūsų akyse baigia nykti vienas svarbiau
sių kalbos gyvybės šaltinių - tarmės.
Stumiama ji buvo ir nuo žemės pavir
šiaus su mažosiomis upėmis išnyko ir
jų pavadinimai, perkėlus kaimus į nebū
tį, nuplaukė jų vietovardžiai, ėmė įsivy
rauti keisti primesti kolūkių pavadini
mai.
Lietuvių kalbos draugija kviečia negai
lint jėgų puoselėti gimtąją kalbą, visoke
riopai įtvirtinti jos valstybinį statusą.Vi
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NEUŽMIRŠTAMA KELIONĖ
Šių metų, sausio 18 dieną, išvykome’
Bolivijos link. Musų tikslas buvo pažinti
Dr. Aleksandrą Bendoraitj.

išvykome iš São Paulo į Cumbica, kur
skridome lėktuvu iki Porto Velho, nustodamos Campo Grande, Cuiabá ir Vilbėną
miestuose. Nuskridę j Porto Velho, ieško
jome Dr. Vyto Kiaušo namų, kuris mums pat ir iš Brazilijos, gydytis pas Dr. Bennurodė kaip pasiekti kun. Bendoraitj.
doraitj.
Dr. Kiaušas mus priėmė labai gražiai,
Centro Materno patalpos dabar yra
atrodė labai simpatiškas ir mes jautėme, didinamos. Mes likome labai nustebin
kad jo didelis noras yra padėti artimui.
tos ligonine ir žalumynais, kurie taip gra
Tos pačios dienos 23-čią valandą, Dr.
Kiaušas mus nuvedė iki autobusų stoties,
kur paėmėme autobusą kuris mus nuve
žė kitos dienos rytą j Guajará-Mirim.

žiai žaliuoja aplink namus, ir sudaro
vaizdą labai jaukų.
Ligoninės patalpos kur yra statomos,
veiks operacijų, gimdymo ir fisioterapijos
salės ir taip pat koplyčia.

Kelionė autobusu buvo labai sunki,
nes visą naktį lijo ir kelias buvo labai blo
Dr. Bendoraitis per dieną priima apie
gas, bet galų gale pasiekėme Guajará-Mi
90 žmonių, neskaitant kitų daktarų. Jis
rim, kur yra Bolivijos siena.
turi ekipą daktarų ir slaugių labai kompeĖjome iki upės Mamorė, kur mažu lai tetingų ir atsidavusių artimui.
STASYS RALICKAS
veliu, vadinamu "voadeira", pasiekėme
balandžio 20 dieną užbaigė žemiškus
Galėjome pastebėti, kad Dr. Bendo
kitos dienos ryte 8:00 vai. miestelį Guyavargus ir iškeliavo amžinybėn.
raitis be nuovargio dirba su dideliu nuo
ramerin (Bolivia). Kaip tik tuo laiku Bo
širdumu ir meile, suteikdamas didelę paVelionis buvo gimęs 1913 m. Šilaga
livijoje buvo vėliavos pakėlimas ir giedo geibą žmonėms, nežiūrint ar jie butų
liu kaime, Svėdasų par., Rokiškio apsk.
jo Bolivijos himną, kaip yra jų paprotis.
biedni ar pasiturintys.
Brazilijon atvyko 1927 m. su tėvais
Pagarbiai sustojomė'iki cerimomja pasi
trims broliais ir seserimi. Pradžioj visi
Kiekvieną rytą 150 vaikų geria kavą
baigė.
dirbo kavos ūkyje prie Frankos, o vėliau
pas jį ir sotus grįžta namo arba eina į
Paskui ėjome iki Dr. Bendoraičio na->
atsikėlė j S. Paulo. Stasys visą laiką dir
mokyklas. Tai tikrai yra labai gražus
mų, kurie buvo nesunku rasti, nes yisi j j
bo fabrike.
atsidavimas artimui.
gerai pažįsta ir gerbia, įvertindami visą
Broliai ir sesuo dalyvavo nuo pat jau
Per visą mūsų buvimo laiką mes buvo
gerą kur jis daro žmonėms.
nystės lietuvių veikloje ir priklausė Auš
me labai nuoširdžiai priimtos, valgėme
Pasiekėme Dr. Bendoraičio namus
visokių valgių, prižiūrėtos su didele meile ros chorui.
8’30 vai. ryto, jo namuose radome labai
ir atsidavimu. Turėjome ir virėją ir skal
Prieš du metus Stasys pradėjo sirgti
malonų Tėvą Saulaitj. Mus nuvedė iki
bėją, viskas buvo mums patarnauta. Pa
ir prieš porą mėnesių turėjo būti operuo
Centro Materno (FundacionBendoraitis),
žinome daug gražių vistų, ir labai links
tas. Po operacijos neatsigavo ir iš lovos
kur mes pasižinom su Dr. Bendoraičiu,
mai praleidome laiką. Šis patyrimas
daugiau nesikėlė. Buvo slaugomas brolio
kuris mus labai gerai priėmė ir paprašė
mums buvo labai vertingas, ir esame la
Liudo ir sesers Veronikos. Kai padėtis
savo padėjėjo, kad mus nuvestų, iki na
bai laimingos.
pablogėjo, seserėčia Regina jį nuvežė į
mų kur mes apsistosime, kad paliktumam
Recanto S. Camilo slaugos namus prie
Susipažinome su daugybe žmonių.
musų daiktus. Paskui pagėrėm kavos, nuCotijos, Čia išbuvo 11 dienų iki mirties.
Kelionė mums paliko daug ilgesio.
simaudėm ir užmigom iki pavakario.
Šeštadienį, balandžio 21 d. kun. Pe
Dėkojame visiems, kurie mums davė
Kai atsikėlėm grįžom į Centro Mater
no, ten Dr. Bendoraitis kalbėjo per radi progos kad praleistume tokias neužmirš tro Rukšio lydimas, buvo palaidotas šei
mos kape São Paulo kapinėse. Laidotuvė
ją, jis palaiko santykius su įvairiais pasau tamas atostogas, o ypatingai Dr. Vytui
Kiaušui, kuris mus priėmė ir Dr. Aleksan- se dalyvavo daug choristų ir bičiulių.
lio kraštais ir kalba įvairiomis kalbomis.
drui Bendoraičiui, pas kurį mes išgyve
Jis pranešė visam pasauliui kad mes at
Nuliūdę liko sesuo Veronika, brolis
nom 40 dienų ir kuris stengėsi kad nie- *
vykome ir klausė ar nenorim tarti bent
Liudas ir Feliksas (gyvenąs Kanadoje)
ko mums netrūktų ir kad visuomet bū
porą žodžių, v
su šeima.
tumėm patenkintos.
Centro Materno yra ligoninė, kurios
7-tos dienos mišios bus ketvirtadieni,
Lilian
Mikalkėnaitė
ir
tikslas yra filantropinis, matėme žmo
balandžio 26 d. 19:30 vai. V. Zelinos
Marisa
de
Souza
Lima
nių atvykusių iš tolimų apylinkių, taip
bažnyčioje.

“Jis juos išbandė kaip auksą ugnyje ir
priėmė kaip deginamąją auką. Juo pasi
tikintieji ilsėsis Jo meilėje” Išminties kn.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS
CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Ràa SOLQN 1062*-Bom Retiro—Tel. 223-2333

|
|
g

solidarumo

mokestis

dabar yra Cr$. 300,00 metams.
Prašome užsimokėti, kas dar neužsi
mokėjo.
BLB
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DVASINGIEJI KOVOTOJAI

30-tos dienos Mišios

"Respublika, Nr. 25, 1989, gruodis'^
(Laikraštį leidžia Sąjūdis, Lietuvoje),
šio dienraščio 5-me puslapyje yra visai
šaulių Sąjungai, Lietuvoje ir išeivijos
Šauliams - žinotinų, aktualių minčių,
L /etųvos šaulių Sąjunga atsisako
tradicinės ginklo sampratos, nukreiptos
pneš aukščiausią žmogaus vertybą-gyvybą S/uo metu savo ginklu laiko tautos
sąmoningumą, tvirtą valią ir susikaupi
mą.

balandžio 29, sekmadienį, 11 vai.
Sv. Juozapo bažnyčioje, V. Žolinoje.

PRIEŠ LIETUVOS PRIESPAUDĄ

Lietuvos Parlamentui kovo 11 d. paskelbus atstatomą Lietuvos Nepriklausomy
bę, iš sovietų pusės prasidėjo grasinimai ir varžymai. Prieš ką visi lietuviai turi
teisę - ir pareigą - protestuoti.

Dr, Reginos Šlepetytės iniciatyva buvo suredaguota tokio turinio informacija ir
"Šaulių Sąjunga stoja tik prieš tuos,
pasiųsta telegramos forma įvairiems Brazilijos susižinojimo organams.
kurie trukdo laisvai reikštis tautos valiai.
Telegramos tekstas:
Kad įsikūnytų tautos viltys, naudoja vie
nintelę priemonę-protą ir organizuotumą.
SÃO PAULO, 06 DE ABRIL DE 1990

Sąjunga nėra politinė partija ir nepri
klauso kuriai nors partijai. Bendradar
biauja su Lietuvos valstybės išlikusiomis
institucijomis bei politinėmis jėgomis,
kurios siekia Lietuvos valstybingumo ir
su kitų tautų organizacijomis.
Sąjungos uždaviniai — ugdyti sąmonin
gus Nepriklausomos Lietuvos piliečius, r
stiprinti dvasinį ir fizinį atsparumą ir vie
nybę, suburti ir globoti senuosius šaulius;
prisidėti prie Respublikos kultūros vysty
mo, ugdyti Lietuvos jaunimą, fiziškai ir
morališkai stiprų, patriorišką ir pareigin
gą, rūpintis j sunkumus patekusiais na
riais ir jų šeimomis.
Pagrindinis Sąjungos tiksiąs - Nepri
klausoma Lietuvos valstybė".
Si prasminga ištrauka yra paimta iš
Čikagos IL "Vytauto Didžiojo Saulių
Rinktinės" IVDŠR) biuletenio, nr. 7,
1990 metų.

Biuletenis reguliariai lanko kun. Petrą
Urbaitų kaip 'V.D.Š. Rinktinės" kape
lioną (kad ir simbolinį).
Tą postą užimti, jis buvo pakviestas,
Čikagoje, 1972 metų, balandžio 20 die
ną, efektyviam Rinktinės kepeiio nu i,
kun. Benediktui Sugintu i, mirus.
Kadangi, vis dažniau nugirstama apie
beišsilaisvinančios Tėvynės kovotojų atsi
naujinimą dvasingume, atrodo, kad ir

REF. NOTA DE REPÚDIO

COLETIVIDADE LITUANO—BRASILEIRA REPRESENTADA PELOS LITUANOS RADICADOS NO PAIS E PELOS SEUS DESCENDENTES, CHOCADA
COM OS RECENTES ACONTECIMENTOS EM SEU PAÍS DE ORIGEM - A LI
TUÂNIA, VEM A PUBLICO MANIFESTAR SEU REPÚDIO AOS ATOS DE
VIOLÊNCIA E INVASÃO DE UM PAIS SOBERANO POR TROPAS MILITARES
DE OUTRO PAIS, QUE INTERFERE FLAGRANTEMENTE NA SUA SOBERA
NIA E PEDIR A COLABORAÇÃO DOS MEIOS DE IMPRENSA E DO PÚBLICO
EM GERAL PARA DIVULGAR A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS INTERNACIO
NAIS DO PAIS E DOS DIREITOS INDIVIDUAIS DOS CIDADÃOS, QUE NADA
MAIS FAZEM QUE AFIRMAR SUA INDEPENDÊNCIA £ LIBERDADE.
Pasiųsta:
ATENÇÃO:

DIÁRIO POPULAR
DIÁRIO POPULAR DA TARDE
FOLHA DE SÃO PAULO
FOLHA DA TARDE
NOTICIAS POPULARES
AGÊNCIA DE NOTICIAS
O ESTADO DE SÃO PAULO
JORNAL DA TARDE

AGÊNCIA DO ESTADO
REVISTA VEJA
JORNAL DO BRASIL
A GAZETA
A GAZETA ESPORTIVA
TV GLOBO
TV MANCHETE

óiau kilti ir kitus kelti, dvasioje.

Paieškomas NOSEVIČiUS PETRAS
Dėl to, "Musų Lietuvoje", yra planuo
jama Kristoforinių Minčių savaitinė skil gimęs 1907.VI.21 d. Kurtuvėnų valso.,
Šiaulių apskr., jo seserys Ona ir Morta.
tis - Minčių, kurios įkvėpė ir įkvepia
Ona ištekėjo už Feliciaus Dilinsko,
milijonus.
o Morta už Kazio Stepošaiėio.
Naujo skyriaus-skilties vedėjas džiaug
Ieško sūnus Juozas Nosys
tųsi, jei atsirastų savanorių bendradarbių,
Karecko Nr. 14 — 4
lietuvių ar portugalų kalboje.
KP U.
235406 ŠIAULIAI

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK/
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MŪSŲ ŽINIOS

iŠio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

MIŠIOS UŽ ALF. PETRAITI
Apie Mišias, kurios balandžio 29 d.
bus laikomos V. Zelinos bažnyčioje, bu
vo duota žinia ir per laikraščius O ESTA
DO DE SÃO PAULO ir FOLHA DE
SÂO PAULO Tuo pačiu duotas ir kvie
timas daugeliui kitataučių, pažinusių
ir gerbusių mūsų mielą Tautieti, tose
pamaldose dalyvauti

ALGIRDAS

SLIESORAÍTÍS

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

Administracija

ŠALPOS RATELIS

Aldona Valavičiūtė

. Cr$.500,00

PRANEŠ U...
kad š.m. Gegužės mėn. 6 dieną 11 vai.
Šv. Juozapo bažnyčioje Vila Zelinoj
bus aukojama Šv. Mišių Auka už Šv. ju^
zapo Vyrų Brolijos mirusiųjų narių sie
las Prašome kiek galima skaitlingiau da
lyvauti šioje Šv. Mišių aukoje

ervas
pelos
887-6423 e

Šv. Juozapo Vyrų Brolija
VISI l DEMONSTRACIJĄ

Laisvės - nepriklausomybės tik to
mūsų tauta trokšta. Mūsų tauta po tylių
kančių per penkis dešimtmečius, grūdi
nusios atsparos dvasia, pasisakė už išsi
laisvinimą, pasiskelbdama nepriklauso
ma Lietuvos valstybe.

Besireiškianti vidinė stiprybė išvedė
tautą i aiškų apsisprendimą ir vienybę.
Kas karo audrose ne dėl mūsų kaltės bu
vo prarasta dabar turi grįžti [ visišką išsi
laisvinimą. Tautos išsilaisvinimo procesąųdant, tuo galima džiaugtis — viską
nulems tautos vienybė, šitokia vienybė
lengvai nugali visus užraktus, visas už
tvaras ar uždangas, skleidžiasi nemato
mai bet įtakingai toje vienminčių visuo
menėje

Be nepriklausomybės nebus nė gero
vės pakilimo. Tad svarbiausia leisti pa
tiems pasirūpinti savo gerove, parduotu
ves pripildyti ir patenkinti pagrindinius
žmonių reikalavimus. Atsiskyrę nuo
Sov. Sąjungos tai lengvai bus įvykdoma.
Nors sovietai visaip trukdo bet patys .
lietuviai išsilaisvina iš Maskvos jungo.
Dabar tik rubliai ir Raudonosios armijose
tankai Vilniaus gatvėse dar primena so
vietų galią. Sovietų grąsinimas dar labiau
suartina lietuvius ir net visus baltiečius
siekti valstybingumo. Yra ženklų, kad
sovietinė kietoji linija nėra vieninga. Jei

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.

tones
93-6751

HOÓCR
baltiečiai nuspręs tapti nepriklausomais,
PARAŠll LAPU RINKIMAS
tai jie tokios teisės yra užsitarnavę.
Kun. Šeškevičius išdalino daug lapų
Baltiečiai siekia nepriklausomybės sa
parašams rinkti, kad Brazilijos valdžia
vo jėgomis, jiems būdingomis priemonė
pripažintų Lietuvos nepriklausomybę
mis. Jie puikiai žino, kad karinė pagalba
Parašų rinkimas eina sėkmingai, bet la
iš Vakarų neįmanoma. Tačiau sovietai
pus reikėtų kiek galint greičiau grąžinti
žino vakariečių nusistatymą, jei Pabalti
vėliausiai iki balandžio pabaigos.
jy panaudotų karinę jėgą. Sovietų grubus
UŽSIMOKĖJO UŽ ML—vą
elgesys šiuose kraštuose turėtų būti laikomas kaip IH šalto karo pradžia. Jei jie
Rosa Artini PETRAITIS
Cr$.500,00
griž prie priespaudos, jau yra įspėti, kad
Algirdas BUTVYDAS
Cr$1.000,00
bus galas nusinginklavimo pasitarimams
Jonas TATARÜNAS (tėvas) Cr$.600,00
ir prekybos deryboms.
Marijona SAKALAUSKAS Cr$.250,00
Padėkime broliams Lietuvoje, vykdy Algimantas SALDYS
Cr$.650,00
kime demonstracijas, eikime į jas masi Liuda MATELIONIENÉ
Cr$.500,00
niai, įrodykim pasauliui, kad biranti Ru Veronica Grasys BIMONTI Cr$.500,00
sijos imperija nenugasdins mus grasini
Algimantas ŽIBĄS
Cr$.500,00
mais, kad nepriklausomybės tikrai esa Sofija PILIPAVIČIENE
Cr$2.000,00
me verti.
V. V.
Zosė BLAŠKIENĖ
Cr$.700,00
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Exmo. Sr. Presidente da República
Fernando CoUor de Mello
Palácio do Planalto
70.000 BRASILIA- D. F. '

São Paulo, abril de 1990

Sr. Presidente:
Apresento-lhe, respeitosamente, a minha preocupação e

solicitação para que o Governo Brasileiro faça esforços no

sentido de apoiar a recém re-estabelecida independência da

Lituânia, evitando assim uma possível intervenção militar.
Peço ainda para que o seu Governo estude as medidas ne

cessárias para o reconhecimento formal da Lituânia indepen
dente.

Agradeço a atenção e subscrevo-me,

atenciosamente

Nome e Sobrenome
_____________________ i--------------Endereço

C.P.F.

