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KODĖL LIETUVIAI NEDŽIŪGAUJA?

Šved^ yt)K>e<' u maudos balsai

Pesnelbt» ««priklausomybę -- vienas 
dalykas jų pasiekt- kitas. Lietuva, ku
ri dabar mėgina išsilaužti iš Sov. Sąjun
gos tai puikiai žino Paskelbtoji Lietu- 

respubhka neturi savo ūkio, bet yra 
dalis katastrofiška» blogo sovietinio 
ūkio

Taop pradeda savu samprotavimus 
apH dabartiną Lietuvos padėt) Stockhol- 
mo dienraščio 'Dagens Nyheter" kores
pondentas Maskvoje Anders Stemvali, 
Kurtam atrodo kad nutraukti visu ry
šiu neįmanoma Todėl kurj Saiką Lietu
va priklausysianti nuo to, kiek geri bus 
los ryšiai su sovietinio centro valdžia 
Maskvon

Vilniuje kelis mėnesius dirbo parla
mento komisija svarstydama proble
mas, kurias reikės sprąsti, kai respubli
ka tikrai taps savarankiška. Komisijos 
narvs Henrikas Jackevičius sakė švedui 
korespondentui kad kai kurių proble
mų sprendimai jau rasti, bet daugeli 
klausimų dar reikės spręsti. Komisija 
Lietuvos nepriklausomybei atkurti dir
bo pasiskirsčiusi i Keturias darbo grupes,, 
kurios nagrinėjo atskiras savarankišku
mo sritis vidaus reikalų, santykių su už- 
sieniu ir Sov Sąjunga, ūkio ir kultūros. 
Iš jų sudėtingiausia ūkio sritis.

-*h*e

vi - s k v u s sąskaita $

MasKv* jau pateikė riebią sąskaitą, 
Kurią Lietuva turėsianti apmokėti, nore- jj 
dama pasitraukti iš Sov. Sąjungos. Lie
tuviai savo ruožtu rengiasi pateikti kito
kią sąskaitą. Gorbačiovas teigė, kad ne
gali būti derybų dėl Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių savarankišku-mo. 
Tas pats Gorbačiovas anksčiau darbais 
ir žodžiais parodė, kad jis rengiasi kalbė
tis su Lietuva ir, galimas dalykas, poKal- 
biai veikiai prasidės. Iš tikrųjų derybos 
jau seniai prasidėjo, teigia Henrikas Jac
kevičius. Būtent tada, kai prasidėjo Lie
tuvos ūkio savivaldos svarstymai. Pasak 
jo, dalj Maskvos reikalavimų reikės pa
tenkinti, nes svarbu turėti su ja gerus 
santykius. Tačiau nedali būti jokios Kal
bos apie 27 milijardų rublių sąskaitą Va
karų valiuta, kaip buvo užsiminęs Gor
bačiovas.

Be kita ko. Maskva kalba apie atsily
ginimą už kapitalo investavimus per 50 
metų. Lietuvai kepsnį apverčia ir kalba 
apie savo reikalavimus. Centro valdo
mos įmonės per tą laiką uždirbo milži-

MASKVA: gegužės 1-os Darbo Dienos didingas komunistinio triumfo paradas tapo dar didinges
nė masinė manifestacija prieš komunistini rėžimą ir Gorbačiovą. "Ekstremistų" pergalės simbo
lis - nešamas didelis kryžius, Lietuvos ir kitų tautybių vėliavos su Šukiais LAISVU L;E7UV^ 
Ši spalvota nuotrauka agentūros France Presse išėjo pirmame puslapyje dienraščio FOLHA Dt 

S. PAULO gegužės 2 d. laidoje.

niškas sumas, bet iš jų Lietuvos žmonės
negavo ne rublio. Lietuviai nori, kad bū
tų atlyginama už gamtos suniokojimą, 
už sovietnės kariuomenės nuomojamą
žemę. Kitas reikalavimas - kompensuo
ti už tris šimtus tūkstančių lietuvių, ku
rie žuvo ar .buvo- tremiamuStąjinp teroro 
laikais.

Ligi Lietuva susitars su Maskva dėl 
kompensacijų, derybos gaū tęstis metų
metus. Tai koKia galimybė lieka dėtu
v jams ūkiška! toti ant kojų? - kiau
sia ląjto<«i^oP^ni.ĮMYhe|ter" korespoft-..

I t. . . , . * K 1' ’ • I <1111.1 v ,j£
denta^W^tsvydu^^^pme sovieti-

Morbačiovasniais ekspertą is. V

veltui stengėsi įtikinti lietuvius, kad 
jiems naudingiausia būtų pasilikti nau 
joje tarybinėje federacijoje" kurta jis’ 
žada sukurti.

Ekonominė ateitis

Lietuviai, rašo "Dagens-Nyheter 
supranta, kad sunku su Kurti savaranKi 
'ką ūkį. pet. nor.iaų.'galyojaj Apie savo g;- • 
mybes negu problemas; Visų pirma ii- 
viliasi, Kad jų fespublikà taps mazgų 
<ai ateityje didės Vakarų ir sovietų pre- 
šy ba. Jau dabar mezgami santykiai si 
jžsienio įmonėmis, norinčiomis prisidę 
:i su savo indėliais "
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Jau minėtas Henrikas Jackevičius tei
gia, kad Lietuva galinti pasiūlyti gana ge
rai pažengusių pramonę, jei ją lygintu
me su sovietine. O lyginantis su Vakarais 
galima pasiūlyti pigesnę darbo jėgą, šiuo 
metu didelė problema - savosios valiu
tos neturėjimas. Sovietinis rublis visiškai 
netinka tarptautinei prekybai. Be to, 
reikia organizuoti bankus, ryšių ir trans
porto priemones, muitines ir daug kitų 
dalykų.

Prekyba su kitomis sovietinėmis res
publikomis turės smarkiai keistis, Kol 
kas Lietuvos prekybos mainai yra nuo
stolingi. Deficitas siekie kone pusantro 
milijardo rublių. Toji suma taptų dvigu
ba, jei reikėtų pirkti dujas ir naftą pasau
lio rinkos kainomis.

Derybose dėl Lietuvos ateities iškils 
daugiau sunkiai sprendžiamų klausimų, 
ne tik ūkinių. Stockholmo laikraštis klau 
šia, kas atsitiks su Lietuvoje gyvenančiais 
rusais, kurie norės pasilikti sovietiniais 
piliečiais? Maskva reikalaus apmokėti jų 
išsikėlimo išlaidas.

Irgi galimas dalykas, kad Maskva iš
kels pretenzijas į Lietuvos teritoriją. Gor
bačiovas jau padarė užuominą, kad reikė
tų pataisyti dabartines sienas. O kas bus 
su sovietine kariuomene Lietuvoje? - 
klausia švedas Korespondentas ir baigia 
savo pastabas tokia išvada: su visais tais 
klausimais galvoje suprantama, kodėl lie
tuviai iki šiol per daug garsiai nedžiūga
vo dėl savo paskelbtos nepriklausomybės.

V. Vokietijos dienraštis '"Die Welt" 
kovo 19 paskelbė savo apžvalgininko 
Carlo Gustavo Stroehmo straipsni apie 
Pabaltijo valstybių galimybes atgauti ne
priklausomybę ir atkurti savo gerovę. 
Štai jo minčių santrauka.

Ekonominiai klausimai
Naujoji Lietuvos vyriausybė įsteigė 

trisdešimt pasienio punktų, kad sutruk
dytų neprižiūrimą prekių išvežimą iš

Atskiro numerio kaina Cr S.10.00
1 P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
I tolimus kraštus 75 Dol. -----
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS CrS. 1.000.00

respublikos j Sov. Sąjungą. Naujasis Lie
tuvos prezidentas Landsbergis jau pa
reiškė, kad tikroji kova už nepriklauso
mybę ne pasibaigė, bet tiktai prasidėjo. 
Pirmiausia, tai kova už nepriklausomą 
ukj. Todėl Maskva dažnai argumentuo
ja, kad Pabaltijo respublikos - Lietuva,

Sov. Sąjungos. Vokietis autorius prime
na esto ekonomisto nuomonę, Kuri galio
ja visam Pabaltijui: "Mes tik tada nepri
klausomi būsim, kai ūkiškai atsipalaiduo
simi nuo Maskvos", Tačiau Kiti estai eko
nomistai pabrėžia, kad tikros ūkio refor
mos Pabaltijy įmanomos tiktai po atsisKy-delius Pabaltijo plotus pavertė tyrais. Di
rimo nuo Sov. Sąjungos.

Nuo pat aneksijos pradžios trijų Pabal
tijo valstybių ūkį Maskva tvarkė kaip no
rėjo. Beveik visa jų gamyba buvo tiesiog 
Maskvos ministerijų prižiūrima. Ji spren
dė, ką Pabaltijys turi gaminti ir kam savo 
gaminius parduoti. Centro valdomos 
gamyklos jveža iš Sov. Sąjungos ne tik 
žaliavas, bet ir darbo jėgą, tuo būdu ga
na daug prisidėdamos prie Pabaltijo ru
sinimo, jo apgyvendinimo rusais ateiviais. 
Investavimai galimi tik su Maskvos lei
dimu pagal centro įstaigų nustatomą 
dydį. Jau vien dėlto milijardinė sąskai-

Proletariato triumfo paradas gegužės 1 d. Iš "Lietuvos Žini1990.1 II
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ta, kuria Gorbačiovas grąsina lietuviams 
atsiskyrimo atveju, atrodo menkai patei
sinama. Visos trys Pabaltijo valstybės 
įrodinėja, kad už jų prijungimą reikėtų 
dar brangiau atsilyginti.

Maskva nuskurdino
Iki Antrojo paskutinio karo Estijos 

ūkio lygmuo nesiskyrė nuo Suomijos, 
net su Švedija galėjo lygintis. Šiandien, 
po penkiasdešimt metų, atsilikimą nuo 
Skandinavijos reikia matuoti šviesme
čiais. Iš Maskvos įsteigtų gamyklų į vie
tos kasą nepatenka nė rublis. Viskas, ką 
Maskva vietiniams palieka, tai tiktai 
gamtos teršalai. Iki sovietinės okupaci
jos visos trys Pabaltijo valstybės pasižy
mėjo žemės ūkio gaminių perteklium. 
Šiandien Lietuva pagamina dar daugiau 
mėsos ir pieno produktų negu prieš ka
rą, bet parduotuvėse jų mažai ar beveik 
nieko. Gamyba pradingsta sovietinio 
koloso nasruose. Pabaltijo respublikos ' 
verčiamos savo žemės ūkio gaminius par
duoti Maskvai pigiau savikainos. Tuo pa
čiu metu jos turi pirkti sovietinės gamy
bos padargus padidintomis kainomis.

Be to, sovietinė pramonės politika di

dėlę Maskvos įstaigų gamyklų dalj dėl jų 
nepelningumo reikės anksčiau ar vėliau 
uždaryti. Estų ir lietuvių ekspertai sutin
ka, kad pradžioje po atsiskyrimo nuo 
Maskvos reikės įveikti daugiau sunkumų. 
Tačiau tam nereikėtų daug laiko. Pabalti- 
jys gali pats apsirūpinti maisto produk
tais iki 93°/o ir pasigaminti tris ketvirta
dalius reikiamų pramonės prekių. Gamin
dami vakarietiškai baltieėiai galėtų paleng
vinti Maskvai ryšius su Vakarais ir tapti 
Vakarų tiltu j Sov. Sąjungą. Jie turi kvali
fikuotos pigios darbo jėgos ir patogią in
frastruktūrą. Per dešimtmetį gal net tap
tų Pietų Korėja Europoje.
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PAKVIESKIME PABALTUS 1 VISUOT.i- 
NĮ SUSITARIMĄ DEL PREKYBOS IR

' TARIFU

Amerikoje leidžiamas The Journal of 
Commerce laikraštis praėjusią savaitę 
(1989.XI 1.28) išspausdino dviejų autorių 
Norman A. Bailey ir Paige B. Sullivan 
straipsni 11 Invite the Baltics into the GA
IT", kuriame nurodyta, Kad Jungtinių 
Valstijų pareigūnai buvo pritrenkti, kai 
vos kelioms savaitėms po viršūnių susiti
kimo Maltoje Michailas Gorbačiovas at
skleidė penkmečio planą, atskleidė penk
mečio planą, kuriame vėl įvesti pagrindi
niai centrinio planavimo ekonomikos ele
mentai. Laikraščio nuomone, Sovietų 
Sąjungos ekonominių galimybių konteks 
te, Jungtinėms Valstijoms reikėtų keisti 
savo politiką bent Pabaltijo atžvilgiu.

Planai panaikinti kainų kontrolę, įtei
sinti privačią nuosavybę ir panaikinti 
valstybinę gamybos kontrolę - atidėti. 
Deputatams duotas nuo seno žinomas 
pažadas ekonomikos našumą pakelti su- 
grižinant kontrolę, pastebima straips
nyje.

M Ü S U LIETUVA

Sovietų ekonomistas ir liaudies depu
tatas Gavrilas Popovas, atmesdamas Gor
bačiovo "atgal į ateitį" viziją, nepagailė
jo karčių žodžių. Anot jo, mums reikia 
persitvarkymo plano, leidžiančio nepri
klausomos respublikos, regijonams ir 
įmonėms tvarkyti ekonomiką, o centrui 
tik prižiūrėti tai, kas skirta centrui. Ge
rokai pasišaipęs iš Ministrų tarybos pir
mininko Ryžkovo plano, kuriame numa
tytas ir tikslas kiaušinių gamybos padidė
jimas ligi 1995-jų metų, Popovas paklau
sė: "Kodėl mes pagaliau nepaliekame tos 
vištos ramybėje ir leidžiame jai gyventi 
sii savo gaidžiu? Būdama mums dėkinga tiniu respublikų pralenkia kitą, einant lais-
už savo laisvę, ta višta padės kiaušinių 
kiek tik reikia".

Pasak laikraščio, šiuos debatus Liau
dies deputatų suvažiavime itin įdėmiai 
stebėjo Pabaltijo respublikų delegatai, 
nes tų respublikų ekonominis nepriklau
somumas labai priklauso nuo debatų re
zultatų.

Kaip žinia, lapkričio 27-tą, Sovietų 
Sąjungos Aukščiausioji Taryba Pabaltijo 
respublikoms suteikė "ekonominės auto
nomijos", teisę. Pradedant šiuo mėnesiu, 
patys pabaltiečiai ims tvarkyti tokius da-
lykus, kaip teisę į nuosavybę, mokesčius, tai liečia tas tris respublikas, nes Jungtinės tijai pirmiausiai siekti stebėtojo statu- 
kainodarą, pinigus ir prekybą. Valstijos gi veda inkorporavimo j Sovietų so, o vėliau ir narystės Visuotiniame su -

Sąjungą nepripažinimo politiką. Antra, sitarime dėl prekybos ir tarifų bei kitose

Romas Kalanta, 19 metų amžiaus 
jaunuolis, prieš astuoni oi ik metu -- 
1972 m. gegužės 14 d. — Kaune 
prie teatro rūmų susidegino, pro- 

Straipsnyje nurodyta, kad Pabaltijo 
reformists! savo regijoną tikisi padaryti 
neutralia, ekonomine zona tarp Rytų ir 
Vakarų. Žinoma, ta nauja Pabaltijo lais
vė ir neutralumas kybo ore ir priklauso 
nuo vėjo, pučiančio iš Maskvos, pastebi 
laikraštis ir pereina prie kitos temos, bū
tent, prie Jungtinių Valstijų ekonominės 
politikos Pabaltijo respublikų atžvilgiu.

Pasak autorių, jeigu - .uri nors iš soviė- 

vos rinkos ekonomikos link, Jungtinės 
Amerikos Valstijos tonrą diferenciją tu
rėtų remti, pavyzdžiui, skatindamos Pa
baltijo respublikas dalyvauti globalinėje 
prekyboje ir finansinėse institucijose. 
Deja, per Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos viršūnių susitkimą Maltoje pre
zidentas Bush padarė rimtą politinę klai
dą, neiškel damas Pabaltijo respublikų 
klausimo. .Autorių nuomone, ši klaida 
gali pristabdyti persitvarkymą visoje So
vietų Sąjungoje.

Pirmiausiai, nusikalsta tikėjimu, kiek 

testuodamas prieš rusų komunistų 
okupaciją, šaukdamas “Laisvės Lie
tuvai?“ “

nekreipta dėmesio į faktą, kad ekonomi
nės reformos Pabaltijo respublikose bei 
derybos su Vakarais dėl autonomines na
rystės tokiose ekonominėse organizacijo
se, Kaip Visuotinis susitarimas dėl preky
bos ir tarifų. Tarptautinės rekonstrukci
jos ir vystymo bankas bei Tarptautinis , 
valiutos fondas nepaprastai padėtų ir pa
čiai Sovietų Sąjungai. Trecia, Jungtinių 
Amerikos Valstijų administracija turėtų 
rimčiau susirūpinti, Kad nepaisant ekono
minio liberalizavimo regreso Sovietų Są
jungoje, ekonominiai laimėjimai Pabaltijc 
respublikose būtų išlaikyti, nes tų respu
blikų vadovai yra pasiryžę eiti naujais 
keliais. Jungtinėms Amerikos Valstijoms 
šiuo kritišku metu neparemiant Pabaltijo 
ekonominės autonomijos, galima laukti 
nenumatomų padarinių regijono stabilu
mui. Tie, kurie Vakaruose mano, kad pa
baltiečiai susigyvens su antraeiliu vaidme
niu pasaulio ekonomikoje, labai klysta, 
rašo straipsnio autoriai.

Pasak jų, atrodo, kad nesama jokių 
juridinių kliūčių Lietuvai, Latvijai ir Es-

Vienas iš mūsų ginkly-spaudaJi turi boti tvirta ir laisva. Sk^ytojau,tavo tautinė 
pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!

ammunaaQsizmmnttwnManwwaotw
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VOKIETIJOJE
VILNIAUS UNIVERSITETO RĖMĖJU 

DRAUGIJA
Patirtis rodo, kad kuriant bent kokią 

draugiją reikia atsiminti, kad sis teisinis 
ir finansinis reguliavimo aktar turi įvykti 
tik tada, kai jau yra pakankamai žmonių 
draugijos tikslams siekti.

Taip ir pribrendo reikalas Frankfurte 
įkurti Vilniaus universiteto rėmėju drau
giją (vo..: Gesellischaft von Freunden und 
Forderem der Universitãt Vilnius e.V.), 
į Frankfurto Goethe universiteto svečiu 
namu salą, susirinko šių metų vasario 3 
dieną daugiau negu pusšimtis Vilniaus 
universiteto rėmėjų draugijos steigėjų. 
Pristatant atvykusius j šį susirinkimą, pa
sirodo, kad idėja remti Vilniaus universi-t 
tetą yra gana patraukli. Organizatoriai 
buvo maloniai nustebinti. Susirinkusių 
tarpe buvo Frankfurto universiteto pre
zidentas (taip čia vadinamas rektorius) 
prof. dr. Ring su žmona, prorektorius 
prof. dr. Schlosser, dar kokis dešimt 
Frankfurto universiteto profesorių, kitų
mokslo žmonių bei keletas šio universite- Prieš patvirtinant draugijos statutą ir 
to vokiečiu studentų, kurie yra pabuvo- išsirenkant sau valdybą, vicerektorius 
ję Lietuvoje. Ne vien iš Frankfurto, bet- prof. Grigonis papasakojo trumpai ir 
iš daugelio Vokietijos miestu. Šveicarijos, dalykiškai apie Vilniaus universitetą. Su 
Luksemburgo susirinko mokslo, biznio, Frankfurto Goethes universitetu prasi- 
profesionalai žmonės, jau ir dabar re- dėjo ryšiai 1979 metais, kai Vilniaus uni
miantys draugijos idėją. Jų tarpe ir kelio
lika Lietuvos išeivių. Bent man buvo 
malonu šiame forume susipažinti su pir- 
maišiais Lietuvos studentais, tai germanis- bai trukdė, nes jie tokios sutarties netu- 
tiką studijuojančią Dalią Kriaučiūnaitę 
ir ekonomiką Tauru Pajauju, kuriuos

.-Mantu

PAKVIESKIME PABALTŲ!. . .
tarptautinėse ekonominėse organizacijo
se. Pavyzdžiui, Hog Kongas jau daug 
metų priklauso organizacijai vien dėl to, 
kad kontroliuoja tarifus ir yra užsianga- 
žavęs liberalios ekonomikos politikai. Nė-ryšių. Praėjo reikalas įkurti šią visuome- 
ra abejonės, kad gali būti surasta priimti- ninę Vilniaus universitetu rėmėjų draugi
ne formulė ir Pabaltijo respublikoms.

Michailas Gorbačevas sausio mėnesį 
vyko į'Lietuvą. Prieš jam ten apsilankant, 
Bush administracija turėjo paskelbti 
pritariant stebėtojo statusui Pabaltijo res
publikoms Visuotiniame susitarime dėl 
prekybos ir tarifų bei kitose įtakingose . 
tarptautinėse ekonominėse organizaci
jose.

Yra tikra, kad galimybės ekonominėms 
reformoms Pabaltijo resoublikose yra žy
miai geresnės negu kitur Sovietų Sąjungo1 
je. Gyvybiškai svarbu, kad Jungtinės Vals 
tijos Pabaltijo ekonominį nepriklausomu
mą paremtų konkrečiu veiksmu, nes tai 
padėtų išlaikyti ir pagreitinti pertvarką 
visame komunistiniame pasaulyje, tokių 
teiginiu savo straipsnį baigia Bailey ir 
Sullivan.

.. R. Kasparas

 . MŪSŲ LIETUVA
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čionai atvežė jų stipendijų mecenatas iš 
Mannheimo. Tai pirmos "kregždės", ti
kiuosi, kad jų atsiras ir daugiau, ypač 
mecenatų. Rėmėjų draugijoj vienas iš 
tikslu yra skatinti mokslininkų ir studen
tų pasikeitimą Šiame sąryšyje man pati
ko Vilniaus universiteto prorektoriaus, 
šios draugijos iniciatoriaus prof. dr. Jo
no Grigonio pasisakymas. "Jeigu mes ko 
ki nors, kad ir reikalingą daiktą priksi- 
me, tai jis švies kelis metus, o jeigu kas 
pastudijuos Vokietijoj, tai švies bent ke
turiasdešimt metų". Praktiškai kaip tvir
tina prof. Grigonis, Vilniaus universite
tas jokių sunkumu nedaro norintiems 
studijuoti užsienyje, tik jiems patiems 
reikia pasirūpinti stipendija, nes univer
sitetas tam lėšų kol kas dar neturi.. O, 
jeigu galima man tęsti jo mintį dėl lė
šų, tai siūlyčiau mūsų išeiviams, vieton 
perkant Vilniuje kokią nors sovietine 
ar importine mašiną, tuos pinigus inves
tuoti j giminaičio mokslą. Už sumą, ku
rią permoka už automobilius Vilniuje, 
užtektų kukliai gyvenančiam studentui 
stipendijos semestrui, o čia nusipirkęs 
ta pačia mašina galėtų grįžti į namus.

versitetas šventė savo 400 metų sukaktį. 
Bet profesūros pasikeitimo sutartis buvo 
pasirašyta 1982 metais, nes Maskva la-

fėjo. Nepadėjo ir argumentas, kad Vil
niaus universitetas pats seniausias Soviet 
tų Sąjungoje. Ryšiai kas metai plėtėsi, 
nors ir visokių trukdymų buvo. Pakuti-'
nieji metai buvo ypač vaisingi, daug no 
mokslininku galėjo pabuvoti Frankfurte. 
Per tą dešimtmetį tarp Frankfurto ir Vil
niaus universitetų jsivystė savaime daug

ją. Pasirodo, darbų ir uždavinių didės,
norinčiu prie tų ryšių plėtojimo prisidė
ti vis auga, kad ir nario mokesčiu ar ko
kia nors finansine bei materialine pagal
ba.

Man, kaip Frankfurte gyvenančiam, 
teko jau beveik nuo tą ryšių pradžios 
bendrauti su atvykusiais mokslininkais. 
Mus frankfurtiečius, kurie bendravome 
su Lietuvos žmonėmis raudonaisiais ap
šaukė ar net baisiau, dabar jie tampa 
Vilniaus universiteto rėmėjais...

MARAJÓ
AUTO PEÇAS LTDA.

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 — B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100
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Draugijos statytas per gerą pusvalan
dį buvo be daugelio korektūrų priimtas. 
Jame yra numatytas mokslinis bendradar 
biavimas, ruošimas konferencijų, studen
tų ir mokslininkų pasikeitimas ir visoke
riopa pagalba Vilniaus universitetui ir jo 
institutams bei skatinimams, kad ko dau 
giau būtų mokinama vokiečiu kalba Vil
niuje, o lietuvių kalba Vokietijoj.

Draugijos pirmininku išrinktas prof, 
dr. Christian Winter, pavaduotojais prof, 
dr. Jonas Grigonis ir dr. Leonas Gudelis. 
Raštininke — Martina Buntschuh, o ka
sininku prof. dr. Klaus-Peter Winter.

Draugija artimiausiu laiku prisiregis
truos Frankfurto teisme, o finansų val
dyboj pasirūpins mokesčių atleidimo 
lengvatų.

R. Šileris

ITALIJOJE
LANKĖSI MENININKAI

Sarmede miesto, šiaurės Italijoje, savi
valdybės rūmuose visą mėnesį vyko kny
gų vaikam iliustracijų paroda, kurioje 
pirmą kartą buvo eksponuojami ir šios 
srities lietuvių menininkų kūriniai. Lie
tuvai! atstovavo devyni dailininkai: Ir
ma Daukšaitė-Guobienė, Leonardas Gu
tauskas, Giedrus Jonaitis, Kęstutis Kas
paravičius, Rimvydas Kapežinskas, Al- . 
girdas Steponavičius, Vytautas Valius, 
Birutė-Janina Žilytė ir Irena Žviiiuvienė. 
Gražiai išleistame ir gausiai iliustruota
me parodos kataloge, dailėtyrininkė Ma
rijona Danutė Geriškienė taip italam 
pristato Lietuvos meną:

"Lietuva — tauta, savo dvasioje sugė
rusi pagonybę su krikščionybe, išsau
gojusi tikėjimą ir viltį laisvei, šiandien, 
tokioje netikroje dabartyje, ieško ir at
pažįsta tikruosius ženklus, glūdinčius is
torijoje ir krikščioniškoje praeityje.(...) 
Dvasinio bendrumo, kūrybinio perima
mumo jausmas su Vakarų Europos tau
toms, o ypač su Italija, dar labiau stiprė
ja prisiminus lietuvių dailininkų Čecha
vičiaus, Smuglevičiaus, Rusecko, Stuo- . 
kos - Gucevičiaus žygius į Italiją. (...) 
Dabartiniai lietuvių dailininkai, tolimi jų 
ainiai, jau kitomis akimis žvelgia į pasau
lį. Pergyvenę sunkų, vos ne pusę amžiaus 
trukusį izoliacijos tarpsnį, per pasakas 
tautosaką, dainas grįžta į tylos ir giedros 
žemę, tikėdami, kad nėra vieniši".

VAT. R.
<axxi Ii UWUÍiWi••

' © Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos

VIDEO LIETUVA 
Parduodama vaizdajuostė^video cassette) 
VIIILIETUVIU TAUTINIU ŠOKIŲ šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis j šv. Kazimiero parapiją, Ruá Juventus 
28 - Mooca. Tel. 273-0338
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MUSŲ ŽINIOS
'MOTINOS DIENA"

Kaip jau įprasta lietuviškiems sanpau- 
lieėiams, čia "Motinos Diena" minima 
pirmąjį gegužės sekmadienį pietumis Są- 
jungos-Alianęa salėje.

Gegužės mėnuo Lietuvoj - gražiausias, 
romantiškiausias metų laikotarpis. Atgi
musio pavasario, šviežiu gėlių, nuoširdu
mo, dėkingumo mėnuo. Jame vyksta 
"gegužinės" pamaldos Dievo Motinos 
garbei ir ypatingas visu musų motinų at
minimas ir pagerbimas. Tai paprotys, ku
rio mielai laikosi ir toli nuo Tėvynės lie
tuviai.

Sąjungoj 13 valandą salė jau buvo pil
na - visi staliukai užimti. Pati salė, pry- 
šaky ir gale, p. Antano Augustaičio me
niškai išpuošta.

Pirmininkas, Algimantas Saldys, 
dviem kalbom pasveikino svečius, gi 
ypač Motinas, linkėdamas gaivinančio 
popiečio. O šeimininkės, veteranės ir 
naujutės, paruošė visokių gėrybių, Kad 
net neatrodė, jog esam dar infliacijos 
stovy. Visą laiką grojo Alfonso Kublic- 
ko tvarkoma švelni, nuotaikinga muzika. «

Atstovaudama "Lietuvei Motinai , 
prie stalu'motinas sveikino Sąjungos ve
teranė p. Pranciška Garškienė. O jaunu
tės, net mažytės, šeimų atstovės, dalino 
motinoms po raudoną rožą.

Pradėdamas "programą", A. Kublic- 
kas pravedė "laimės šulinį", kuriame tu
rintys laime ką nors laimėjo. O mūsų 
jaunučiu choras, p. Eugenijos Bacevičie- 
nes vadovaujamas, sudainavo gražių lie
tuvišku liaudies dainų pvnę (apie tai kas 
nots parašys vėliau). 0 Antanas Augus- 
taitis, jaudindamasis, padeklamavo "Mie
ląją! Mamytei" savo sukurtas eiles.

Popietė ir sueiga buvo graži, prasmin
ga.

Tarp kita ko, nugiersta ir labai teisin
ga pastaba. Esam krikščioniškos tautos 
vaikai. Tad ir Motinos Diena turėtų pir
miausia prasidėti bendrom pamaldom, 
kaip kad mūsų močiutės mus mokino ir 
pratino.

ML krsp.
džia nelaimėse.

M Ü S U LIETUVA

LIETUVĖ MOTINA
Pirmoji lietuviškos vargo mokyklos mokytoja

[įdarysiu., mama. 
Tau širdies duris, 
Kai rasa ant pieva 
I a kare užkris.

Atdarysiu rvla.
Kai pabus šilai 
Ir skrajos po žeme 
Dievo angelai.

Aldarysiu širdį 
Tau, mamyt, plačiai. 
Sužėrės ji mede
Lyg žvaigždė, skaisčiai.

Jonas Minelga

Nijolė Mikalkėnienė

MOTINOS DIENAI
Gegužės mėnuo, gražiausias metų lai

kotarpis Lietuvoje, kada žibutės prade
da skleisti pirmuosius žiedelius ir paukš
teliai, griže į s .v o kraštą, čiulba laukuo
se. Užtai šį mėnesį mes skiriame Marijai 
mūsų visu Dangiškąja! Motinai, o t_.ip 
pat ir ,ntrą gegužės sekmadienį, prisime
name mūsų mamytes.

Mama - pirmutinis vJko žodis, ir 
nuo pat pirmos kūdikio dienos, iki už
merkia akis amžinai, motina savo vaikų 
neapleidžia niekada. Augina, peni, rūpi 
naši jų gerove, atleidžia klaidas, paguo

5

Mes dažnai neįvertiname motinos 
meilės. Neįvertiname jos pasiaukojimo, 
jos triūso, kad tik mums nieko netrūk
tų, kad tik viskas būtų gerai. Motina 
džiaugiasi vaikų pasisekimais ir liūdi jų 
nelaimėse. Neretai motina verkia savo 
širdyje, kJ mato kad vaikams yra koks 
nepasisekimas.

Mes tik tada suprantame kas yra m o 
tin«, kokia didelė yra jos meilė, kai jos 
netenkame. Niekas, niekas neužpildys 
motinos vietos, ji yra viena, vieninteiė 
kuri mus supranta ir myli be jokių in
teresų.

Tad pagerbkime mamytes kol jos 
dar y r v. mūsų tarpe, pabučiuokime jos 
išvargusius skruostus ir tarkime: Mama 
aš myliu tave,

Jeigu mamytė jau iškeiLvo i amžiny
bę, sukalbėkime maldelę, kad ji kartu 
su mūsų Dangiškąja Motinėle, laimintų 
visus mūsų žingsnius; ir kad jos pavyz
dys taptų mums kelrodis į tiesų ir lai
mingą gyvenimą.

LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS

Laba diena, gerĖTąmieji

Esu Dalia Teišerskytė, -- žurnalistė, 
literate, naujai leidžiamo žurnalo mote
rims "G abi ja " redaktorė. tgimimas "
paskelbė visu, užsienyje esančiu Ueiuv-P 
centru, adresus, tad ir naudojuos proga 
už megs t i ryšius.

Nonų prašyti Jus, kad, esant hprut ir 

galimybėms, duotumėte musu adresą 
kokiam nors mietam žmogui (lietučiui) r 
kuri galėtu, mums kartas nuo karto para- 
šy 11 s tra ipsnei į a p i e He tu vi u g y ve n im ą' 
J ūsu šalyje, apie pati kraštą, jo papro- > 
čius, madas, maisto receptus ir pan. Mu
su žurnalas yra nepolitinis — mes stengia 
mes, kad jis butu paprastas, švelnus, drai 
giškas. Musu moterims, išvargusioms nu c 
buitiniu ir politiniu problemų, dabar itin 
reikalingas nors menkas atokvėpis. Beje, 
turime ir publicistini madų teatrą, kuria
me, važinėdami po Lietuvą, kalbame 
apie šiuolaikinės L i e tu vos paskirtu vaiki 
auklėjimą, ekologines problemas, demor 
truojame drabužius, šukuosenas bei kos
metikos stebuklus.

i ,
Žodžiu, jei kartais susidomėtumėte 

musu "Gabiją" bei teatru ir parašytumė
te, mielai atsiunčiau Jums, keletą musu 
žurnalu ir teatro videojuostą arba nuo
traukų — gal Jus panaudotumėte save 
centro reikalams.

Likite sveiki. ■. ‘ J ♦

Su pagarba ' '' ;-

D. Teišerskytė

1990.01.15
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Halina Mošinskienė VISLI KRAŠTŲ LIETUVIU BENDRUOMENIŲ VALDYBOMS

KADA MES TIKRAI PAJUSIME 
LIETUVĄ?

Eidama Didž. Penktadienio procesijo
je iš Dominikonų parapijos, mano artu
me iki St. Geraldo didžiosios Perdizes 
šventovės ėjau su minia, giedojau drauge 
giesmes man jau įprastas įsiklausius, o 
mąsčiau - mintimis buvau apglėbusi 
Lietuvą - Tėvynę.

Kai sustodavo eisena ir ruporais buvo 
sakoma "pasimelskime už šios gatvės 
visus gyventojus, už tuos kurie negali 
Velykų šventės apeigose dalyvauti..." 
nurijau ašaras prisiminusi artimiausius 
mums A. A. Joną Tatarūną ir... Alfonsą 
Petraitį.

Du Ąžuolai, musų išeivijos stambiau
sieji šulai — jų netekome, kaip žvakės 
liepsnelei užgęsus. Ir širdyje, mintyse 
skambėjo žodžiai:

"O Jėzau mieliausias,
Tavo kančioje Stipriausias - 
Pasigailėk musų ...
O namon sugrįžus, skaitydama "Tėv. 

Žiburius", netikiu savo akimis — Lie
tuvoje — Vilniuje numirė Vaclovas Veri- 
kaitis sausio m. 8 d.— saulėtas, nuosta
baus balso, "Aro" maestro..

Išeivijos gretosna Mirties Angelas pjū
ties metui atėjus, skina be atodairos pa
čias ištvermingiausias pajėgas.

REIKALINGA GREITA AKCIJA: SOS LIETUVAI

Prasidėjo Sovietų Sąjungos ekonominė blokada Lietuvai, apie kurios galimumą 
Jus esame įspėję anksčiau. Dabar jau sustabdyta naftos, benzino ir degamųjų dujų 
tiekimas Lietuvai. Si blokada bando palaužti lietuvių tautos ir visų Lietuvos gyven
tojų ryžtą atgauti laisvę ir išlaikyti Lietuvos paskelbtą nepriklausomybę.

Imperialistiniai Sovietų Sąjungos vadai siekia blokada sugriauti Lietuvos ūkį, 
kad užsidarytų fabrikai ir įmonės, sustotų susisiekimas ir transportas, kad Lietu
vos žmonės netektų pragyvenimo šaltinių. Sovietams išvežus Lietuvos derlių ir mė
są j Rusiją, po masinės bedarbės galės sekti badas. Kol kas Lietuvoje dar tebėra 
šalta. Pirmosios alkio ir šalčio neišvengiamos aukos bus silpniausi, lengviausiai pa
žeidžiami, tai maži kūdikiai - mūsų ateitis, ir seneliai - musų tautos atmintis ir 
jos ryšys su savo praeitimi, e

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba nutarė konkrečiai reaguoti į šią padė
tį ir įsteigė PAGALBOS LIETUVAI programą, kurios tikslas yra kaupti visokerio
pą pagalbą Lietuvos Respublikai. Šiai programai vadovauti apsiėmiau aš.Kelių dienų 
bėgyje sudarysime (1) Vykdomąjį Komitetą ir (2) Garbės Komitetą, susidedantį iš 
įvairių žymių žmonių: lietuvių ir kitataučių, norinčių padėti Lietuvai. Prašome kraš
tų valdybų skubiai atsiųsti siųlymus komitetams. Komiteto pilną sąstatą pranešime 
vėliau.

Dabar kreipiuosi į visų kraštų Lietuvių Bendruomenių Vaidybas bei ryšininkus 
su prašymu prisidėti prie PAGALBOS LIETUVAI programos. Prašome tuojaus pa
skirti vieną asmenį pradėti vajų aukoms savo krašte. Paskelbkite savo krašte aukų» 
rinkimą, prašydami, kad kiekvienas lietuvis prisidėtų visomis savo išgalėmis padėti 
Lietuvai šioje krizėje. Mes prašome aukas dėti į savo iždą, informuojant mus apie 
aukų statusą, ir būti pasiruošusiems lėšas perkelti pagal PLB nurodymus. Prašykite 
visas savo organizacijas sustabdyti bet kokių kitų aukų rinkimą, nes dabar pir
menybė eina Lietuvai.

PAGALBA LIETUVAI ('AID TO LITHUANIA') bus sudedama specialioje sąskai
toje PLB Valdybos ižde ir dalinama pagal planus paruoštus situacijos akivaizdoje. 
Pinigai bus naudojami maistui, vaistams, kurui, energijai ir politinei pagalbai. Reikia 
sukelti maksimalines sumas aukomis, pasižadėjimais ir testamentais.

Susimąstykime. Labai rimtai susimąs
tykime.

Draugai ir priešai tegul mato išeivijos įnašą tautos laisvės išlaikymui. Tik mūsų pa 
vyzdys gali paskatinti kitus prisijungti prie gelbėjimo badu ir šalčiu marinamos Lie-

Visa kas vyksta Lietuvoje kiekvieno tuvos.
lietuvio pareiga yra remti brolius, gaivin
ti savo moraline ir materialine 
p a g e I b a, Br. L. Bendruomenės rei
kalingas būtinai ir vienbalsiai, 
visų organizuotų ir pavienių asmenų 
šaukiamas posėdis šiuo atveju labai rim
tai paruošta programa be jokių"užuoian- 
kų". Kvieskite visus — Lietuvos patrio
tus - nuo mažiausio iki "sengalvių" ei
lės. Būtinai mūsų bendrame posėdyje tu
ri būti bent vienas Brazilijos spaudos rim 
tas žurnalistas, ne’vien parodai TV, bet 
visai Brazilijos oficialios spaudos atsto
vas, turįs teisių su pačiu mūsų Respubli
kos Prezidentu kalbėti.

v.
Kalba nebus apie "salário minimo", 

bet kalba pasaulinės "Humanizmo tei
sių" chartos svarstymas. Mūsų tautai

Visi kartu prisidėkime kiek tik galime prie tautos kovos už laisvę ir pralaužkime 
tėvynę smaugiančią blokadą.

Vytautas Bieliauskas, PLB pirmininkas
2968 Compron Road, Cincinnati, OH 45251

USA

gręsia pavojus, niekam neįsivaizduoja
mas. Mūsų tautą, rusų imperija gali pra
ryti per 24 valandas. Šito niekas nei ne
pagalvoja.

Nes vargiai kas yra skaitęs Ivano Žiau
riojo kodeksus, jau XVI šimtmečio skelb
tus.

Svarbu Brazilijos spaudoje skelbti ne- 
sensacijas šių dienų — akių muilinimo, 
bet seniausios tautos savo kalbą kalban
čios Europos kultūroje išbrendųsios Lie-

Telefonas (513) 522-3795
Faxas: (513) 522-37°^

tuvių tautos branduolį.
Ir turime savo tarpe jau 'pensininkų" 

labai raštingų, kurie galėtų puikiai duoti 
vaizdą tos Lietuvos - kuri ieško t i k 
savo laisvės.

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

RÚa SOLQN 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333

Kodėl jie tyli? Juk tuo pačiu atvertų 
akis ir mūsų jaunimo kartaTkuriai ištikrų 
jų neaišku nei kas yra Lietuva (ten 
nebuvus), nei kodėl jėnori atsiskirti nuo 
Sovietų Respublikų Sąjungos.

? \ Spaudą visi skaito. Esu tikra, kad ten 
,kur tik yra MikolSorbačevo šypsena - 
griebia už paskutinį "dvilekį" laikraštį. 
TV žinios yra netikslios, tik prabėgoje.

Lietuvą mes turime savyje išgyventi 
ir ją saugoti, kaip paskutinį gintaro

I Palangos pajūryje trupinį. Patį baangiau- 
| sį paties lietuvio širdžiai.
| Tad stokime drąsiai padavę rankas sa-

■ . | vo broliams už Nepriklausomą Lietuvą.
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WW. I ŽINIOS
"DIENA MALDOS UŽ LIETUVA"

Brazilijos Vyskupų Konferencijos 
(CNBB) liturginis kalendorius (Diretó
rio Liturgico) eina per Brazilijos vysku
pų (373) rankas, j visas katalikų parapi
jas (6.964),'13.220 kunigų (kurių 5.750 
dieceziniai ir 7.470 priklausantys vienuo
lijoms), 2.278 vienuoliams-broliams ir 
38.789 seselėms, i 3.113 vyru vienuoly
nų ir 5.926 meterų vienuolynus. Tas 
kalendorius ir šiemet 145 milijonams 
brazilų viešai ir oficialiai primena Lietu
vą. 231 puslapy, birželio 12-tą, po litur
ginės dienos pristatymo, tuoj eina per
spėjimas (kuriam jokio kito panašaus, 
nėra): "Amanhã, Dia de Oração pela Li
tuânia... (Rytoj - Diena Maldos už Lie
tuvą)".

Dar 1981 pietais Dom Luciano, tuo
met CNBB generalinis sekretorius, o da
bar jos pirmininkas, perspėjo, kad gali 
būt pasirinkta ir kita diena ("A miciati-, 
va fica a decisão pastoral de cada Bispo"), 
o 1986, aplinkras’ty vyskupams ir jiems 
pridėdamas informacinės medžiagos apie 
Lietuvą, sakė: "No dia 15 de junho cele
braremos o Dia de Oração pela Lituânia 
(Birželio 15 švęsim Dieną Maldos už Lie
tuvą)". Kaip matosi, "Diena Maldos už 
Lietuvą" jau įėjusi į brazilų "švenčių" 
kalendorių, ir gal pažengusi net kiek to
liau...

Pietų Amerikos (Argentinos, Brazili
jos, Kolumbijos, Urugvajaus ir Venezue- 
los) lietuviai kunigai, 1973 metais susirin
kę São Paule ir susibūrę j Pietų Amerikos 
(PA) Lietuvių Kunigų Vienybę, prašė 
Šv. Tėvą "visam pasauly pravesti, kaip 
kad padarė Pop. Benediktas XV, Dieną 
Maldos už Lietuvą". Tatai, atrodo, nepa
vyko. Nors pasauliniu mastu. Tačiau Bra
zilijos vyskupų akcija pasiekė Vatikaną. 
1985.X.16 Šv. Sosto Nuncijus, Dom 
Carlo Furno, perduoda CNBB pirminin
kui uficialų pranešimą, kur Vatikano 
Tarptautinių Reikalų Tarybos Prefektas, 
kard. Agostino Casaroli, sako: "Šv. Tė
vas buvo supažindintas su Brazilijos Vys
kupų pravesta Diena Maldos už Lietuvių 
Tautą... ir prašo Vyskupų Konferencijai

perduoti jo (Popiežiaus) pasitenkinimą 
šiuo solidarumo gestu". Taigi, su Diena 
Maldos už Lietuvą, "švenčiamą" (kaip 
sako Dom Luciano) Brazilijoj, ir Šv. Tė
vas susipažino.Ir džiaugiasi šia iniciatyva..

Tad, jei "Dieną Maldos už Lietuvą" , 
jau Brazilijos vyskupai įsirašę j savo agen- 
dą, jei daugely vyskupijų, parapijų bei 
vienuolynų ji švenčiama (ar nors joje pri
simenama Lietuva), jei Vatikano Prefek
tas jaučia reikalą apie tai rašyti Brazili
jos Nuncijui, o šis Brazilijos vyskupams, 
ir jei net pats Šv. Tėvas džiaugiasi šia 
iniciatyva, ar mes, lietuviai, liksim pasku
tiniai, nieko nežinantys, be jokios inicia
tyvos? ...

Svarbu, kad ypač šiemet ne tik lietu
viai, o ir brazilai, dar karščiau melstumė- 
mės už Lietuvą. Jiems bus lengviau tatai 
įvykdyti, jei atsiras ant vietos lietuvis (lie
tuvė), kuris (ar kuri) imsis ir šiam reika-' 
lui iniciatyvos.

APARECIDOJ, didžiausioj Marijos 
šventovėj (kur stovi ir lietuviškas kryžius)
lietuviai laukiami šio mėnesio paskutinį 
sekmadienį, gegužės 27 dieną. Su Mišiom 
11 valandą. Ar jos bus "karštesnės",
prasmingesnės, įspūdingesnės, daugiau 
"paveiks" Dievą ir žmones, didelia dali
mi priklausys nuo mūsų visų: jei būsim 
daugiau, organizuotai, visos organizaci
jos su savo vėliavom, o taip pat ir dvasi-

S. PAULO katedra: po Maldos Dienos už Lie
tuva mišių kardinolas Dom Paulo Evaristo 
Arns su naujai įšventintu kunigu Juozu Albertu 
Minderiu ir kun. Feliksu Jokubausku atšventu
siu 50 metų kunigystės jubiliejų.

Nuotr. P. Rukšio

O paties SÃO PAULO Katedroj pamal
dos už Lietuvą numatytos birželio 10 d., 
10,30 vai. "Ar bus ir Dom Luciano? ", 

pažindamas didelę šio arkivyskupo sim
patiją Lietuvai, šypsodamasis klausia ka
tedros klebonas, Msgr. Dario, gerai žino
damas jo stovį. Ir priduria: "Aš jums už
leidžiu bažnyčią. Pamaldos priklauso nuo 
jūsų. Galite kviestis ką norit". Ir patarė, 
jei kardinolas negalėtų, "kvieskit Centro 
(Região Sé) vyskupą, Dom Antonio Gas
par, ar kokį kitą vyskupą. Tik žinokit: vi
si meldžiamės už Lietuvą".

Taigi, birželio 10, visi į katedrą. Už 
Lietuvą. Organizuotai, pamaldžiai, pavyz
dingai, kaip tinka kankinės, bet nuosta
biai gyvos, tautos vaikams.

Ir kviesim ne tik bičiulius brazilus, o 
ir kitų tautų atstovus. Juk šiandien Lie
tuva — pasaulinė problema. Ir visi tatai 
žino. "Nedaug tarptautinių reikalų dabar 
rupi pasauliui, kaip Sovietų Sąjungos ki
šami stabdžiai Lietuvos Nepriklausomy 
bes procese", kalbėjo federalinis depu
tatas Cunha Bueno (PDS) Deputatų Vi
sumoj Brasilijoj (sostinėj) šio balandžio 

,24 dieną.
Ar mokėsim tinkamai sudominti spau

dą ir TV?
PG

SKAITYTOJAI RAŠO
Paul Soares, 30.4.90

Gerbiamas kunigėli P. Gavėnas

Per Musu Lietuvos laikrašti gaunu 
daugiau žinių apie Lietuvą.

Na, dabar ko tie rusai nori iš musų 
mažulės Lietuvos? Siunčia smarkiai ap
ginkluotą kariuomenę, siunta, gąsdina, 
o lietuviai laikosi pagavą Laisvės Spar
nus, nepasiduoda.

Ir nepasiduos.

O mes čia iš tolimos Brazilijos tik tu
rime melstis ir prašyt Augščiausiojo, 
kad prašalintų visas Lietuvos bėdas ir 
taika sugrįžtų.

Siunčiu viena čekį "Caixa Econorm- 
ca Federal, penkis šimtus kruzeirų, 
M L-vai.

Na, dabar baigdama šitą laišką, linkiu, 
lai gyvuoja Lietuva.

Su pagarba
A !b i na Vasiliauskaitė
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MUSU ŽINIOS
SUSIRINKIMAS LIETUVOS 

REIKALAIS
Praeitą trečiadienį, gegužės 2 d., Vila 

Zelinoj, buvo susirinkimas tikslu įvertin
ti įvykusią demonstraciją ir aptarti atei
ties planus.

Demonstracija gerai pasisekė, ypač 
dėl joje dalyvavusių atkaklumo renkant 
parašus. Praeiviai, ypač studentai rodė 
susidomėjimą ir pritarimą mūsų bylai.

Angelina Tatarūnienė pranes’ė, kad 
Katalikų Bendruomenės choras yra pa
kviestas penktadienį, gegužės 11 d., i As
sembléia Estadual, kur bus daromi parla
mentarų pareiškimai Lietuvos nepriklau
somybės reikalu. Taip pat choras kviečia
mas i Motinos Dienos minėjimą Parque 
do Carmo, sekantį sekmadienį, gegužės 
13 d. Minėjimą rengia "Amigos do Bairr 
ro' organizacijos.

MŪSlį LIETUVA
WüiMníári

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA________________ ____

Susirinkime buvo svarstyta, kaip įteik
ti surinktus parašus Brazilijos Respubli
kos prezidentui. Lietuvai gelbėti fondo 
steigimo klausimas buvo laikinai atidė
tas, kol nebus įteikti parašai prezidentui.

PASKUTI N I ŠlOMĖNESIOSEKMADIENj
GEGUŽĖS n DIENĄ

S V E N T KELIONE į APARECIDĄ

IŠVYKSTA l EUROPĄ
Kun. Pr. Gavėnas jubiliejaus proga ga

vo, kaip dovaną, bilietą j Fatimą, Portu
galiją. Negalima, aišku, tokios dovanos 
atmesti.

Planuoja iš Portugalijos nuvykti į Lie
tuvą. Buvo numatyta išvyka gegužės 8. 
Tačiau, besitęsiant Lietuvoj įtempimams, 
išvyką nukėlė į gegužės 29. Rei.Ja tikė
tis, kad tenai reikalai ramiai išsispręs - 
ir atsivers laisvas kelias j Tėvyne.

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ 
CARAPICUIBOJ, S.P.
Šio mėnesio 20 dieną (sekmadienį) 

16 valandą Águia Branca bairro parapi
jos bažnyčioje, Dievui duodant, įvyks 
pamaldos už Lietuvos Nepriklausomybę, 
su Šv. Mišiomis, kun. Petro Urbaičio 
laikomomis.

Carapicuibos tautiečiai ir kiti gyvenai; ■ 
tys apylinkėse kviečiami dalyvauti pa
maldose. '

Galimas dalykas, kad Pamaldose daly
vaus kas nors ir iš vietinės valdžios atsto
vų.

Jau 1987 m. liepos antrą dieną Cara-

VIDEO LIETUVA
PARDUODA 

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

picuibos Câmara Municipal savo pareiš
kime N° 130/87 parodė solidarumą Lie
tuvai, žodžiais: "Nossa solida
riedade ao povo lituano, 
e nossas saudações aos 
fiéis da Paróquia Pessoal 
dos Lituanos-São Casimi- 
r o" (Ações e Reações, psl. 15).

Kaip jau Šv. Kazimiero ir Lietuvos 
Krikšto jubiliejų proga, taip ir šį kartą, 
bus lankomi seneliai ir ligoniai, bus šven
tinami namai ir šeimos, šitame dar Vely
kiniame liturginiame laikotarpy.

Nataiijus ir Stasys Rimkevičiai, sale
ziečių eks-alumnai, (Rua Dona Dubows-
ka, 87, Águia Branca) yra atsakingi
Pamaldų ir šeimų lankymo organizato
riai.

KPU.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

SEGUNDA EDIÇÃO

PORTUGUÊS LITUANO
lituano orroeuÈs

MUSU$ LIETUVA

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO 
MENES
solidarumo mokestis 
dabar yra Cr$. 300,00 metams.

Prašome užsimokėti, kas dar neužsi 
mokėjo. BLB

UŽSIMOKĖJO UŽ MML"
Sofia POLIKAITIS
Vladas JURGUTIS

Cr$. 500,00
Cr$.1.000,00

Genė SAGAVIČIUS Cr$,1.500,00
Aldutė VIDMANTAS Cr$.1.000,00
Elena BUITVYDAS Cr$. 500,00
Juozas VALUTIS Cr$. 500,00
Albina VASILIAUSKAITĖ 500,00

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
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