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DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE j
The Catholic Register" balandžio 28 M 

n laidoje rašo, popiežius kalba *pie I ie7 | 
lovą. Popiežius Jonas Paulius Ii pareiškė, É 
kad niekad nebuvo jam taip artimi lietu- B 
vių siekiai ir kartu pageidavo, kad Lietu- g 
vos krizė su Sov. Sąjunga butų išsnręsta S 
dialoao forma Balandžio 14 ir 15 d.d. 
popiežius stipriai parėmė Lietuvą mora- 
liškai, nors neminėjo Lietuvos nepriklau-B 
somybės paskelbimo. Tuo tarpu Lietu- || 
vos vadovybė ragino popiežių ir Vatika- B 
uą pripažinti "laisvą Lietuvą".

Velykiniame sveikinime popiežius iš 
Šv Petro bazilikos balkono lietuvių kai- į 
ba sakė, kad jis meldžiasi už taiką ir my-T 
limą Lietuvą. Išreiškė viltį, kad lietuvių T 
tautos troškimai išsipildys. B

Diplomatinis pripažinimas
Le Figaro" balandžio 11d. laidoje 

ragina Prancūzijos vyriausybę ilgiau ne
laukti ir pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybę. Pirmiausia už Lietuvos savaran
kiškumą kalba istorinis argumentas. Va
karai niekad nepripažino Lietuvos anek
sijos. todėl atėjo laikas iš neoficialaus 
nepripažinimo pereiti į oficialų diploma
tini pripažinimą, ramiai, bet ryžtingai. 
Kitas svarbus argumentas yra tautų tei
sė apsispręsti. Lietuviai tai jau liko be

aiaÈOáiiB^

TALINAS - ESTIJA: Pabaltijos valstybės atnaujina bendradarbiavimo paktą pasirašytą 1934 
metais. Lietuva, Latvija ir Estija nori bendrom jėgom priešintis rusų okupacijai ir išlaikyti savo 
paskelbtą nepriklausomybę. Naujas dokumentas, kuriame atkuriama Baltų 1 aryba, buvo pasira
šytas Estijos sostinėj Taline. Iš kairės Gorbunovas, Ruutel'is ir Landsbergis. Associated Press 
nuotrauka buvo jdéta O ESTADO DES. PAULO dienraščio gegužės 13 dienos laidoje.

smurto, demokratiniu būdu. Trečias itin 
svarbus argumentas — moralinis. Prancū
zijos prezidentas turi iškilmingai pareikš
ti, kad jis sveikina Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą, taipogi jos drąsius, 
heroiškus žmones, kurie siekia laisvės. 
Reikia pasmerkti sovietinę provokaciją, 
klaidingą informaciją rr visas priemones, 
kuriomis sovietai nori užgniaužti savaran
kiškumą. Be to, Prancūzija turėtų pagel
bėti Lietuvai įsijungti į tarptautines orga
nizacijas.

Panaudotas brutalumas
Kaip pranešė Lietuvių informacijos 

centras, Zigmas Vaišvila, Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos narys, parlamento 
saugumo komisijos pirmininkas, žaliųjų 
partijos vadovas, balandžio 21, šeštadie
nį, buvo paguldytas lugoninėje Vilniuje.

Pasak žmonos Reginos kartu su kitais 
buvo sumuštas sovietinių kareivių, kurie 
užėmė Spaudos rūmus. Zigmas Vaišvila 
buvo atvykęs raminti įkaitusių nuotaikų. 
Vadovaujančiam karininkui Z. Vaišvila 
parodė savo dokumentus ir paprašė, kad 
pastatų klausimas būtų sprendžiamas 
aukštesnėje instancijoje. Tada karininkas 
įsakė pulti Spaudos rūmų sargybinius.

Kareiviai mušė ne tik sargybinius, bet ir 
spaustuyės tarnautojus, kurie priešinosi. 
Bandė įsiterpti Z. Vaišvila, Kareiviai atsi
suko prieš jį smogdami per galvą, mažiau
siai penkis kartus. Jis buvo taip sumuštas, 
kad reikės ligoninėje išgulėti tris savaites.

Gėdinti Vakarus
"The Globe and Mail" balandžio 24 

d. laidoje perspausdino žurnalisto Wil
liam Safire straipsnį iš "The New York 
Times" dienraščio. Pagrindinė straipsnio 
mintis: lietuvių ginklas — gėdinimas Va
karų, kad jie imtųsi akcijos.

Kai atskiras asmuo tampa disidentu, 
rašo žurnalistas, tai jis ar ji pasaulio aky
se tampa herojumi. Sacharovas ar Man
dela veikė pasaulio sąžinę.

Tačiau kai tauta nori išsivaduoti iš 
priespaudos, dažnai tampa pasauliui nepa
togumo našta, pastovios tvarkos ardytoja.

Štai dėl ko JAV viešoji opinija palaiko 
prezidento Busho laikyseną Lietuvos at
žvilgiu. Teikiama Lietuvai tik žodinė pa
galba, o reali — M. Gorbačiovui ir jo susi
tikimui su Bushu.

Amerikiečiams yra sakoma, kad jie . .-k 
da jg.,fôu$MtUwh?6fi?i<PlÇ^iovas prarastų 
K r eYhriaikx'Mn triòl t òkeáa I i me s i I pn i n t i

Gorbačiovo pozicijų ir pratęsti Rytų Eu
ropos tautų laisvę trims Baltijos valsty 
bėms. Taip galvodami amerikiečiai stab
do demokratijos vystymąsi pačioje Sov.
Sąjungoje.

Ką turi tokioje bulėje daryti lietuviai 
Derybos tuštumoje nėra jokios derybos. 
Siūlyti nuolaidas, kai antroji pusė atsa
ko blokada, yra rodomas silpnumas, o 
ne tvirtas nusistatymas. Kovos pradžio
je tikėtis Vakarų pagalbos yra taipogi 
klaida. Tai kaip elgtis?

Kentėti ir garsiai dejuoti, dramatiškai 
reikšti pasipiktinimą ir nepasiduoti. Išju 
dinti pasaulio sąžinę reikia rodyti vaikų 
ir silpnųjų kančias, žmonių vargą, nete
kus darbo, bei iškelti nevykusias "Glas
nost" pasekmes.

Pastovus priešinimasis už ilgai trukdy 
tą nepriklausomybę sukels vakariečiams 
gėdos jausmą. Šio jausmo didėjimas pa
keis žmonių viešąją opiniją, kuri paveiks 
politikų nusistatymą.

Gorbačiovas paleis Baltijos valstybes, 
kai pajus, kad neturi kitos išeities. Bal- 
tiečiai savo drąsa ir pasiryžimu kentėti 
privers pasaulį pereiti į jų pusę.
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Atgaus nepriklausomybę
"The Ottawa Sun" balandžio 16 d. 

laidoje išspausdino Max Royz rusų kal
ba "Nasha Gazeta" redaktoriaus straips
nį, kuriame pasisakome už Lietuvos ne
priklausomybę.

M. Gorbačiovas "perestroikos" egza
miną laiko Lietuvoje. Jis negali versti
Lietuvos parlamentą atsisakyti nepriklau- tuvos aneksijos, tai Niksono žodžiai tin- 
somybės paskelbimo. Taipogi yra juokin- ka ne tik Lenkijai, Čekoslovakijai, Vengri- 
ga teigti, , kad Gorbačiovas nenaudoja 
jėgos Lietuvoje, kai kariuomenės dali
niai užima pastatus Vilniuje. Lietuva, 
Latvija ir Estija atgaus savo nepriklau
somybę su Vakarų ar be jų pagalbos. 
Kiekvienam, kuris vertina demokratiją, 
prezidento Busho sprendimas parodys, 
kaip jo politinis elgesys atspindės jo re
toriką.

Turi pripažinti Lietuvą
"International Herald Tribune" balan

džio 12 d. laidoje perspausdino R. T. 
Davies, buvusio JAV užsienio reikalų 
ministério padėjėjo straipsnį is’ "The 
Washington Post".

JAV elgsena, nesuteikiant Lietuvos 
vyriausybei diplomatinio pripažinimo, 
apvylė lietuvius, kurie su pagrindu tikė
josi realios pagalbos. Juk ta pati Ameri
ka 50 metų nepripažino Lietuvos įjun
gimo į Sov. Sąjungą. Koks JAV preziden
to pasiaškinimas? Girdi, Lietuvos vyriau
sybė dar nekontroliuoja savo teritorijos. 
O kaip su Panama? Tas pats prezidentas 
1989 m- gruodžio 20 d. pripažino Pana
mos vyriausybę, kuri irgi nevaldė krašto,

Nuo 1945 m. iki 1990 m. Rytu Euro
pos valstybės turėjo didelius kontinen
tus sovietų kariuomenės. Tų kraštų vy
riausybės nebuvo demokratiškai žmonių 
renkamos ir jos jiems neatstovavo. Tuo 
tarpu Lietuvos vyriausybė yra demokra
tiškai išrinkta ir turi savo žmonių pasiti
kėjimą.
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Prezidentas Niksonas 1970 m. savo 
pranešime-JAV kongresui kalbėjo — 
Amerika neturi tikslo kenkti Sov. Sąjun
gos saugumui, bet is’ kitos pusės JAV Ry
tų Euroopos valstybės laiko suvereninė
mis, o ne monolito, dalimi. Amerika ne
gali laikytis doktrinos, kuri siaurintų tų 
valstybių santykių gerinimą tarp JAV ir 
kitų kraštų. Jei Amerika nepripažino Lie

jai... bet ir Lietuvai.
Lietuvos Klausimas yra ne Sov. Sąjunt 

gos vidaus reikalas, bet tarptautinė prob
lema. Prezidentas Bushas turėtų prisimin
ti Lincolno žodžius: "Joks žmogus nega
li valdyti kito žmogaus be pastarojo suti
kimo". Todėl jis turi pripažinti Lietuvos 
respubliką.

Moralinė ir politinė pagalba
Telšių vyskupas Antanas Vaičius ba

landžio 25 d. susitikime su Baltųjų rū
mų pareigūnais prašė perduoti laišką 
prezidentui G. Bushui.

Laiške rašoma, kad prezidento neno
ras padėti nepriklausomai Lietuvos respu
blikai morališkai ir politiškai labai nuliū
dino Lietuvos žmones. Lietuviai aliarmuo
jančiai ’priėmė žinią, kad netaikomos 
sankcijos Sov. Sąjungai, kai pastaroji 
naudoja jėgą prieš taikingą bei demokra- 
tis'kai išrinktą Lietuvss valdžią ir ją re
prezentuojančius žmones. Laiške vysku
pas priminė,kad M. Gorbačiovas kaip nie
kada anksčiai stipriai yra įsitvirtinęs sovie
tinėje valdžioje. Stalino šmėkla yra nau
dojama paralyžiuoti Vakarus Lietuvos ne
priklausomybės atžvilgiu.

Prezidentas G. Bush klaidingai panau
dojęs Vengrijos ir Lietuvos palyginimą. 
"Mes prašome tik moralinės ir politinės 
pagalbos" — pažymėjo vysk. A. Vaičius.

(LIC)
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LIETUVA PASRUVO AŠAROSE
Smurtu, klasta ir melu maskviniai oku

pantai Lietuvą paskelbė tarybine respubli
ka. Smurtu ir klasta, melu prijungė Lietu
vą Sov:etu Sąjungos sudėtin, kad viešai, 
Maskvos pavyzdžiu, galėtų su jos žmonė
mis d-ryti kas iai patinka.

Gatvėse lietuvių labai mažai matėsi. 
Sovietų karius pasitiko seni ir jauni kita
taučiai, jų buvo pilnos gatvės. Jie visi bu
vo labai linksmi rėkaudami rusiškai. Dy
gumas jų buvo-prisisegę dideles raudonas 
žvaigždes.

Taigi, pagrindinis faktas lieka, kad
1940 m. birželio 15-ojo prasidedant, vi
sa Lietuva pateko j Maskvos nelaisvę. 
Jau nesijautame tikrais šeimininkais sa
voje iem^je. kasdien vis laukėme dar 
kažko blogesnio. O tai atėjo greičiau, 
kaip mes visi galvojome.

Ir taip vienu smūgiu Maskva užsitik
rino — buvo tuojau suimta per du tūks
tančiai kultūrininkų, jų tarpe politinių 
veikėjų, laikraštininkų ir šiam visuome
nės pasitikėjimą turinčių asmenų.

Raudoniesiems pavergėjams to dar 
neužteko, ixaip filmoie, rodos matome 
juodu Uaspinu perrištą trispalvę, tylų ir 
ramų ankstyvą birželio 15-tosios rytą,
1941 m. Lietuva pasruvo ašarose, niek
šų naikinamą, liūdną ir gūdžią. Kaip en
kavedistai su išsigimėliais medžioja žmo
nes, grūda j sunkvežimį nėščią moterį, 
ten su vaikų krūva motiną, kitur senelį 
ar senutę, ir suklupdvtus sunkvežimiuo
se veža ir veža... Tėviškės likusi tuščia. N 
Nesulaukusi iš kalėjimo tAvn, motina 
primena vaikams ties Červene bolševiko 
buože užmuštą tėvą.

Raudonieji Stalino budeliai be kaltės, 
žiauriausiais budais nežmoniškomis prie
monėmis trėmė lietuvius nežiniom Nuo 
bado, šalčio ir sunkaus darbo, daugelis 
jų neatlaikė. Sibiro taigose, pasiliko ten 
ilsėtis amžinu miegu — toli nuo tėvynės 
ir dar išlikusių ten savųjų.

Nuo pakartotinai užplūstančio raudo- 
noio maro persekiojimų apsisaugoti ir jam 
priešintis, Lietuvos jaunimas pasirinko 
partizanų veikimo. I os didvyriškos tau
tas kovos pasėkos dabar jau stebina pa
saulį'- visų nustebimui Lietuva pasiskel
bė nepriklausoma. Dabar lietuvių tau
tos kova už laisvę artėja prie lemiamos 
fazės.
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VYSKUPAS VAIČIUS VAŠINGTONE
J. E. Vyskupas Antanas Vaičius balan

džio 25 4- JAV sostinėje susitiko su Bal
tųjų Rūmu atstovais bei JAV Katalikų 
Episkopato pareigūnais.

JAV administracijos pastate prie Bal
tųjų Rūmu įvyko vyskupo pasimatymas 
su visuotiniu reikalu skyriaus atstovu 
Sichan Si v bei Krašto apsaugos tarybos 
štabo nare Condoleeza Rice. Vyskupą 
Vaičių lydėjo Amerikos Baltiečių Lais- 
i/es Lygos pirmininkė Angelė Nelsienė 
bei Renata Paulienė.

Pasimatymo metu įteiktas Vyskupo 
Vaičiaus laiškas Prezidentui Bushui. Laiš
ke išreikštos mintys remiasi prieš porą 
savaičių paskelbtu Lietuvos vyskupu 
konferencijos pareiškimu apie Lietuvos 
padėti.

Vyskupas Vaičius laiške tvirtina, kad 
Lietuviu tauta dėkinga už JAV už tai, 
<ad jos niekad nepripažino Lietuvos ne
teisėto inkorporavimo j Sovietų Sąjungą. 
Tačiau, dideli nerimą sukėlė JAV nenorą 
nuteikti Lietuvai moralinės bei politinės 
paramos tuomet kai ji Lietuvai ypač rei-
kalinga. Ypač didelį nerimą sukėlė prezi
dento Busho sprendimas susilaikyti nuo 
atsakomųjų priemonių prieš Ta rybų Są
jungą, naudojančių prievartą prieš taikin
gą demokratiškai išrinktą Lietuvos vyriau
sybę.

Tačiau, Vyskupas Vaičius laiške panei
gia, kad atsakomosios priemonės gali pa
kenkti ginkluotės apribojimo pastangoms 
ar net pačiam prezidentui Gorbačiovui. 
Priešingai, Vakarų pasyvumas gali paska
tinti Sovietus tęsti agresiją prieš Lietuvą.

Vyskupas Vaičius taipogi atmetė pre
zidento Busho užuominas, lyginančias 
Lietuvą su 1956 metų įvykiais Vengrijo
je. Pasak jo, lietuvių tauta nesiruošia 
ginkluotai kovai prieš Sovietus. Ji nelau
kia karinės pagalbos iš JAV, o tik morali
nės bei politinės paramos.

Vyskupas baigia laišką šiais žodžiais: 
Lietuvos žmonės pavargo po 50 metų 
vergijos. Jie griebiasi šio momento išsi
laisvinti. Jie viliasi ir meldžiasi, kad jų 
draugai užjūriuose nenuleis akių ir nety
lės didelių išbandymu metu.

Po pasimatymo su JAV Prezidento 
atstovais, Vyskupas Vaičius nuvyko į 
JAV Katalikų Episkopato centrą. Jį ly
dėjo Lietuvių Informacijos Centro 
Washingtono skyriaus vedėjas Viktoras 
Nakas. Įvyko asmeninis pokalbis su - 

są jvykj, pasakojo, kad žmogus apsipylė 
benzinu ir užsidegė. "Jis užsiliepsnojo ir 
degė kaip fakelas. Jo rankų oda luposi 
kaip pirštinės". Praeinamieji, o jų tarpe

VILNIUS, lietuviai atgaivina senus alyvos šulinius tikėdamiesi bent dalinai su
mažinti žibalo krizę. France Presse agentūros nuotrauka tilpo 0 ESTADO DE 
S. PAULO qeguzés 15 dienos laidoje

Episkopato štabo nariais, įskaitant ir su 
generaliniu sekretoriumi prel. Robert 
Lynch. Pastarasis perdavė Vyskupų 
konferencijos pirmininko Arkivyskupo 
Daniel Pilarczyk asmeniškus sveikinimus. >r gailestingoji sesuo, bandė jį išgeibėti, 
Po asmeninio pokalbio įvyko pietūs, ku
riuose, šalia Episkopato štabo narių, da
lyvavo ir spaudos Washington Post ir Na
tional Catholic Reporter bei katalikų 
nevaldinių organizacijų atstovai. Po pie
tų tęsėsi pasitarimas su Vyskupu Vai
čium.

JAV. Katalikų Episkopato atstovai 
rodė nepaprastai didelį susidomėjimą Lie
tuva bei jos katalikų visuomene ir pa
reiškė, jog ieško būdų jai padėti.

LIC

PIRMOJI GORBAČIOVO BLOKADOS 
AUKA

Londono dienraštis "The Times" 
1990.1V.27 d. pranešė, kad ketvirtadie
nį, Maskvos miesto centre prie "Bolšoj" 
teatro, protestuodamaa prieš Gorbačio
vo ekonomines sankcijas Lietuvai, susi
degino Stanislovas Žemaitis. Tai pirmoji 
Gorbačiovo blokados auka. Gėlių parda
vėjas Genaudis Bušujevas, kuris matė vi-

bet nuvežtas j ligoninę Stanislovas Žema 
tis už kelių valandų mirė.

Stanislovas Žemaitis, Kaunietis "Erd- 
vite" bendrovės vairuotojas, paliko žmo
ną ir dvi dukras. Jis taip pat paliko du 
laiškus, vieną žmonai, o kitą - Vytau 
tu i Landsbergiui, kuriame jis ras’ė:

"Aš nusprendžiau, kad Lietuvai duo
tų nepriklausomybę ir nedarytų bloka
dos, kad vaikinai netarnautų Sovietų ar
mijoje, aš vykstu į Maksvą kur susidegin
siu. Tegul Gorbačiovas mato, kad lietu
viai negaili gyvybės dėl to, kad laisvai gy
ventų.

Su pagarba naujai 
išrinktam Parlamentui 

Žemaitis Stanislovas, Petro, 
visą gyvenimą išgyvenęs 

okupuotoje Lietuvoje
1990 m. balandžio 25

Iš Lietuvos pranešė, kad Stanislovo 
Žemaičio lavonas balandžio 30 d. buvo, 
grąžintas į Kauną ir palaidotas gimtinėje.

Vienas iš mūsų ginklų-spauda.Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tave tani a 
pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

J

’LB PAGALBOS LIETUVAI 
PROGRAMA

Prieš savaitę paskelbus Pasaulio Lietu
siu Bendruomenės pagalbos Lietuvai 
jrogramą, per kurią stengiamasi sujungti 
/isas lietuviškos išeivijos pastangas fi- 
lansiškai padėti Lietuvai, jau davė gražių 
konkrečių rezultatų. Per dviejų savaičių 
aikotarpj Australijos lietuviai pagalbos 
i.ietuvai programai jau yra sukaupę 
$ 50.000 (australiškas doleris beveik ly- 
jus kanadiškam doleriui). Kanada per 
/ieną sekmadienio aukų rinkliavą sūrin
io jau $ 25.000. Brazilija, nepaisydama 
>avo krašto sunkios ekonominės padėties, 
jau surinko $ 10.000. Kolumbijos lietu
siai taip pat pranešė, kad prisijungia prie 
šios programos. Tai džiuginantys reiški
niai, kurie duoda vilties, kad išeivija gal 
r pajėgs susijungti tikslui, didesniam ir 

svarbesniam negu savi krašto interesai 
- dėl Lietuvos.

Programa vykdoma PLB valdybos glo
boje. Vykdomojo komiteto pirmininkas 
yra PLB * pirmininkas dr. Vytautas Bie
liauskas. Iždininkas — Horacijus Žibąs. 
Šiuo metu formuojami garbės ir vykdo
mieji komitetai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos tikslas, steigiant šią programą, 
yra suburti visą išeiviją, kad Lietuvos 
dabartinė Vytauto Landsbergio vadovau
jama valdžia galėtų veikti savarankiš
kiau už Lietuvos ribų ir pačioje Lietuvo
je. Programa buvo sudaryta, PLB pirmi
ninkui dr. Bieliauskui keletą kartų pasita
rus su Vytautu Landsbergiu. Visos lėšos1 
bus disponuojamos jo ar jo įgaliotinio 
nuožiūra.

Kanadoje šios programos vykdymas 
pavestas KLB valdybos vicepirm. Vytau
tui Biretai, kuris šiuo metu organizuoja 
vykdomąjį komitetą. Visos stambesnės 
aukos bus atleidžiamos nuo mokesčių. 
Visos aukos (100°/o) bus skiriamos tie
sioginei Lietuvos paramai. Uisas adminis
tracines bei organizacines išlaidas pa
dengs KLB valdyba. Kanados lietuviš
kuose bankeliuose yra atidarytos specia
lios SOS Lietuvos sąskaitos. Taip pat ga
lima aukoti per KLB valdybos raštinę.

Aukas, kurios taipogi bus atleidžiamos 
nuo mokesčių, galima siųsti į JAV, tiesiai 
j specialią šiam tikslui atidarytą sąskaitą: 
Aid to Lithuania, Department 1043, 
Cincinnati, OH 45263-1043.

Gabija

« Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo^savo tautos

REIKALINGA SKUBI PAGALBA
Algis Pacevičius KLB valdybos pirmi

ninkas, pasiuntė laišką Kanados ministe- 
riui pirmininkui Brian Mulroney ir užsie
nio reikalų ministeriui Joe Clark. Jame 
raginama Kanados valdžia, kad stipriai 
pasmerktų Sov. Sąjungos ekonominę 
blokadą Lietuvoje ir ieškotų veiksmin
gų galimybių padėti Lietuvai. M. Gorba
čiovas turėtų pajusti, jog sankcijos Lietu
vai pakenks normaliems Sov, Sąjungos 
ir Vakarų valstybių santykiams. Skelbda
mas Lietuvai blokadą, M. Gorbačiovas ti-' 
kėjosi palyginti švelnaus vakariečių rea
gavimo. O to neturėtų būti.

Algis Pacevičius ragina Kanados vy
riausybę suteikti Lietuvai kreditus, kad 
ji galėtų pirkti naftą laisvoje rinkoje.

Taipgi jis išreiškia pageidavimą, kad 
artimiausiu laiku Kanados ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalų ministeris ’ 
priimtų Kanados Lietuvių Bendruome
nės delegaciją.

A.

PAGALBOS LIETUVAI FONDAS
(AID LITHUANIA FUND)

ALF
Lietuvos Respublikos atstatymas ko

vo 11 d. sukėlė didelį dėmesį pasaulyje, 
ypač po to, kai Sovietų Sąjunga šiam 
Lietuvos Parlamento aktui prieštarauda
ma Lietuvos valstybėje įvedė dar dides
nę priespaudą ir ekonominę blokadą

Šis sovietu elgesys ir Vakarų vyriau
sybių atsisakymas, bent moraliai parem
ti lietuviu pastangas, britų visuomenėje

sukėlė mūsų tautos pastangomis susido
mėjimą ir norą jau padėti. DBLS-ga tai 
įvertinus, nedelsdama įsteigė PAGAL
BOS LIETUVAI FONDĄ ir kreipėsi į 
britų visuomenę bei biznio bendruome
nę atgimstančiai Lietuvai paremti lėšų 
telkimo reikalu.

Svarbiausi PL Fondo tikslai būtų šie: 
Lietuvos Respublikos pripažinimas, eko
nominis vystymasis, skatinant Vakarų 
prekybos ir pramonės bendradarbiavimą 
ir praktiškos pagalbos telkimas įvairio
se srityse.

PL Fondą administruoja: DBLS-gos 
pirmininkas Jaras Alkis, Lietuvos Sąjū
džio atstovas D. Britanijoje Romas Kin
ka ir teisininkas Reginald Royston 
Watson LLB, Hon. Solicitor.

PL Fondas veiks DBLS-gos rėmuose 
finansinio administratoriaus S. Nenor
to priežiūroje.

PL Fondo veikla rūpinsis DBLS-gos 
politinio darbo komisija: Algis Kuliukas 
- pirmininkas, Romas Kinka, Jaras Al
kis, Paulius Markevičius, Aleksas Vilčins
kas ir Balys Butrimas - nariai.

Mes kreipiamės į britų visuomenę ir 
prašome aukomis padėti kenčiančiai Lie
tuvai ir tikimės, kad ir lietuviškoji visuo
menė prie PL Fondo pasisekimo prisidės 
gausiomis aukomis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ragi
nimu panašus fondai bus steigiami kituo
se kraštuose.

J. Alkis, DBLS pirmininkas

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE
MARAJÓ I968 

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

Rua Marina, 330 - B. Campestre 
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100

HAMILTON
VÍDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuosté.video cassette) 

' “ VIII LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU fve- 
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis i šv Kazimiero parapiją, Rūa Juventus

J 28 - Mooca. Tel. 273-0338
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BRAZILAI UŽ LIETUVĄ
Câmara Municipal de São Caetano do Sul 
Gabinete do Presidente

Oficio n° 346/90—D.L.
Processo CM n° 460/90

S..Caetano do Sul, 09.05.1990
Prezado Senhor:

Cumpre-nos encaminhar a V.Sa. a in
clusa cópia de requerimento de autoria 
do nobre Vereador Adauto Campanella, 
aprovado por esta Câmara Municipal 
em sessão realizada no dia 08 do corren
te.

Ao ensejo, renovamos a V.Sa., nossos 
protestos de elevada estima e distinta 
consideração.

Antonio José Dall'anesse 
Presidente

Comunidade Lituano-Brasileira 
Rua Juatindiba, 28 — Moóca 
03124 São Paulo — SP.

Câmara Municipal de S.Caetano do Sul
Senhor Presidente:
A opinião pública nacional e interna

cional vem acompanhando corn vivo in
teresse os acontecimentos políticos no 
leste europeu. Foi com alívio que vimos 
os novos rumos de liberdade se descorti
narem para os povos oprimidos por regi
mes políticos fechados e avessos aos ape
los de libertação dos povos.

Mesmo tendo havido considerável de
mocratização dos sistemas de governo do 
bloco socialista, avanço esse em grande 
parte conduzido pela política de "trans
parência" ("glasnost") e reconstrução 
("perestroika"), gerida pelo líder soviéti
co Mikhail Gorbachov, ainda assim vemos metodologia e estratégia de luta a Não- 
que, nas relações diplomáticas entre o violência Ativa, aqui e o desaparecimen- 
governo soviético e as comunidades mino- to de fronteiras, a liberdade de expres- 
ritárias que compõem as Repúblicas So
cialistas Soviéticas tem imperado o direi
to da força e não, como seria desejável 
e necessário, a força do direito.

Assim, a Lituânia é uma das nações 
que vêm sofrendo não só sutis pressões 
políticas, como uma injustificável inter
ferência militar, que é ainda mais agra-

COMERCIAL
BEBIDAS FfNAS EM GERAL; NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS

I WISK1ES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
” * ’ CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA'FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaláa, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina - S. Faulo

vante face à d ea a ração de soberania da 
Nação Lituana, deliberada, no dia 11 
de março deste ano, pelo Congresso.

Isto posto, submetemos â apreciação 
do Egrégio Plenário a presente M 0- 
ÇÃO DE APOIO â Nação Litua
na, que briosamente enfrenta o arbítrio 
e a tirania do governo centrai soviético, 
insensível aos apelos da Democracia e 
do direito dos Povos, â liberdade e auto- 
afirmação,

Dê-se ciência à Comunidade Lituano- 
Brasileira, membro do Congresso Mundial 
Litusno, e ao Ministério das Relações 
Exteriores.

Sala das Sessões, 03 de maio de 1990

Adauto Campanella 
Vereador

BRAZILAS DĖL LIETUVOS

São Paulo, "i 1 de maio de 1990

Ao
Jornal Lituano 
Rua Juventus, 28 
Pque. da Moóca 
03124 N ėsta

Prezados Senhores:
Em 9 do corrente, tivemos a honra 

de receber em nossos escritórios o Sr. 
Ramutis Idika, membro da Aliança Li- 
tuana do Brasil e da Comunidade Inter
nacional Lituana, o qual nos fez uma 
exposição completa e detalhada dos dra
mas vividos pelos povos Bálticos e em 
particular a Lituânia que deseja sua in
dependência da URSS, União das Repú
blicas Socialistas Soviéticas, e com cuja 
anexação arbitrada por Stalm jamais 
concordou.

O Movimento Humanista, tem como

são e a convivência harmoniosa e co
mum entre povos e, portanto, contraria 
a anexação arbitrária e indesejada de 
países.

Anexamos a este, cópia de um ofício 
que enviamos ao presidente da Repúbli
ca Sr. Fernando Collor de Mello, para 
que revogue o ato baixado por Jânio

«MmiiH i i ■■■■—■iiw^r ui wrri r rnií um

Quadros, no qual reconhece a anexação.
Colocamo-nos â disposição da colo- 

pia Lituana para que a luta pela indepen
dência de seu povo seja consagrada e , 
para que, jamais as grandes potências 
imperialistas, utilizem de sua força para 
submeter povos pacíficos.

Moacir Nunes Miranda 
Coordenador do CEA — Centro de 
Estudos Avançados Movimento 

Humanista
Av. Vieira de Carvalho 39 - 1o andar

Exmo. Sr. Presidente da República 
Fernando Collor de Mello
Palácio do Planalto — Brasilia - • DF

O CEA Centro de Estudos Avançados, 
organismo do Movimento Humanista, 
vem mui respeitosamente a presença de 
V. Excia. apelas a sua consciência huma
nista, para que revogue em caráter per
manente o ato presidencial baixado pe
lo Sr. Jânio Quadros, quando ainda Pre
sidente da República, reconhecendo a 
arbitrária anexação da Lituânia à União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Esperamos que na oportunidade se
jam revistos atos da mesma natureza 
em que governos brasileiros anteriores, 
tenham reconhecido a arbitrariedade e 
a violência como legitimas e revogá-las.

Ainda, devemos informá-lo de que, 
os humanistas do Brasil, paraielamente, 
estão reforçando junto â primeira minis
tra da Lituânia Kazimiera Prunskienė, 
seu apoio e sua solidariedade, estimulan
do o povo lituano para que continue a 
luta usando a metodologia da não-violên- 
cia-ativa, como vem fazendo, até que 
sua pátria esteja total mente livre e inde
pendente do jugo soviético.

Certos de que sua boa vontade esteia 
acima de quaisquer outros interesses, de
sejamos boa sorte na execução de seus 
projetos.

São Paulo, 10 de maio de 1990
Moacyr Nunes Miranda 

Coordenador do CEA-Centro de Es
tudos Avançados Movimento Huma
nista
Av. Vieira de Carvalho, 39 - 1o andar 
S. Paulo — SP.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, » 
tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu. -

- ~ ~ -hit- ui - ■ ■■ ■■■!— ■■ -1 ■ n -

PARDUODAME
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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S. PAULO LIETUVIU 
DEMONSTRACIJA 
>RIEŠ RUSŲ VYKDOMĄ EKONOMINĮ BOIKOTĄ LIETUVOS RESPUBLIKA?

> E K M A D I E N l, GEGUŽĖS 20 DIENĄ, NUO 10 IKI 16 VALANDOS 
oer PMDB partijos konvenciją. Vieta: RUA SIQUEIRA BUENO, 1080

Agua Rasa
KETVIRTADIENĮ, GEGUŽĖS 24 D’IENĄ, 18 VALANDĄ

Vieta: PRIES TEATRO MUNICIPAL, Praça RAMOS DE AZEVEDO

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

9OM LUCIANO DĖKOJA

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 
3ISP0S DO BRASIL
ARQUIDIOCESE DE MARIANA, MG.

3e. Fr. Gavėnas SDB
Rua Juventus, 28 
São Paulo — SP.
93124

AGRADECIMENTO’AOS IRMÃOS

Nestes dias de hospital, tenho sabido 
que tantos amigos telefonam, enviam 
mensagens, oferecem preces e assinam 
listas na entrada do hospital. Procuro 
retribuir rezando.

Como sabem, Deus quis me “ressusci
tar". Sinto-me como Lázaro. Estes lon
gos dias e noites dão-me a oportunidade 
de passar pelo coração a lembrança de 
tantos nomes.

O certo seria escrever a xada um, 
mas isso ainda vai demorar pela situação 
de meu braço. Pensei, então, graças à co
laboração de pessoas abnegadas, em en
viar esta primeira palavra de agradeci
mento. Só Deus sabe quanto devo a Ele, 
à mediação de Nossa Senhora, à dedica
ção de tantos médicos e enfermeiras, à 
incansável solicitude de meus familiares, 
dos bispos, padres, religiosos e membros 
de comunidade. Como agradecer?

Meu desejo é de renovar a vida e o tra- LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR’
balho para consagrar à querida Arquidio- KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY-
cese de Mariana os serviços que Deus qui-GASTOVI IRDULKAKIOSKULENTYNO
ser ainda me confiarjta CNBB, junto SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS

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

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

aos menores e em outras tarefas.

Sinto-me mais humilde, mais frágil e, 
também, mais confiante.

Se desta vez não posso assinar, posso 
pelo menos, incluir seus nomes tão queri
dos em minha prece de cada momento.

t Luciano Mendes de Almeida 
Arcebispo de Mariana e Presidente 

da CNBB
Belo Horizonte-MG, 22 de março 1990

POBŪVIS
PETRO PERKUMO NAMUOSE

Marijos Krikščionių Pagalbininkės 
šventės proga, gegužės 24-tą, ketvirtadie
ni, 16 valandą, Petro Perkumo namuose, 
Rua Tabajaras, 556 (Moóca) įvyks atnau
jintu namų pašventinimas, Damas Sale- , 
sianas veiklos oficiali inauguracija, o taip 
pat atsisveikinimas su klebonu kunigu 
Pranu Gavėnu, 29-tą gegužės išvykstan
čiu Europon.

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML"
Amelia KORSAKAS Cr. 700,00 , 
Jonas BRATKAUSKAS Cr.1.000,00 
Audra VOSYLIUS Cr.1.000,00 
Antanas MADASTAVIČIUS 2.000,00 
Henrikas VALAVIČIUS Cr.1.000,00

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ

AGENDA '90

Būtina susistatyti bendrą lietuvių 
veiklos KALENDORIŲ. Čia kelios datds:

JUNHO 10 - "DIA DA LITUÂNIA" 
Na Catedral da Sé de São 
Paulo, com a Missa às 10,30. 
Todos somos convidados.

JUNHO 17 - REUNIÃO DAS COMIS
SÕES ORGANIZADORAS 
DO VII CONGRESSO 
MUNDIAL DA JUVENTU
DE LITUANA. 11:00 hs. 
Missa na Igreja de S. José 
de V. Zelina, 1230 hs. Al
moço de confraternização 
no terraço Lituânia. 14:00 
hs. início dos debates. Org. 
por BLB — Comunidade Li- 
tuano-Brasileira.

AGOSTO 05 - COMEMORAÇÃO DO 
DIA DO PAPAL 13:00 hs. 
na séde da Sąjunga. Org. Są- 
junga-Aliança.

SETEMB.09 - TAUTOS SVENTÉ-SlLI- 
NÉ. 16:00 hs. na Rua Juven
tus, 28. Org. Paróquia São 
Casimiro. *

15 - NOITE LITUANA.
20:00 hs. na séde da Sąjun
ga. O fundo será destinado 
à República da Lituânia. 
Org. BLB - Comunidade 
Lituano-Brasileira.

30 - FESTA DA PRIMAVE
RA. Um dia de churrascos 
e jogos na Estância Lituani- 
ca. Org. pela BLB — Comu
nidade Lituano-Brasileira. 1

OUTUBR 14 - SPAUDOS ŠVENTĖ.
Org. Semanário lituano 
MUSŲ LIETUVA (NOSSA 
LITUÂNIA)

NOVEMB.10 - COMEMORAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DA SĄ
JUNGA 59 ANOS. 20:00 
hs. na séde da Sąjunga.Sob 
os auspícios da aniversarian
te.

DEZEMB.31 - REVEILLON DA SĄ
JUNGA — Naujųjų Metų 
Sutikimas 90/91. Org. Są
junga-Aliança.

Obs.: — O horário dac 19 às 22 hs. das 
Quartas-feiras é destinado às reu
niões da Diretoria Executiva, 
quando os associados poderão 
saldar seus compromissos sociais 
na séde da Sąjunga-AHanęa.

— As eventuais alterações serão co
municadas com a devida antece
dência.
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIU KAT. BENDRUOMENĖS
CHORAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLA

TIVA DE SÃO PAULO

Balandžio 29 d., sekmadienio ryte ne
tikėtai beldžiasi juodbruvis žmogus ieš
kodamas Viktoro Tatarūno, lietuvių cho
ro maestro. Tai buvo Jamil dos Santos, 
is’ Sociedade dos Amigos do Bairro, so
cialinių reikalų direktorius. Jis pasisakė, 
kad seka per spauda ir per televiziją 
Lietuvos, kaip ir kitų žmonių socialinę 
padėtį ir kaip tik matė per TV Gazeta 
(Balandžio 26 d.) lietuvių prisistatymą 
ir susidomėjo įjungti j specialią Asamblė
jos sekciją, paminėti Motinos Dieną ir 
toj pačioj dienoj prisiminti Brazilijos 
Vergijos panaikinimą (13 de maio).

Nelengva buvo chorvedžiui Viktorui 
apsispręsti teigiamai, nes laikas trumpas 
(10 dienų) tokiam atsakomingam pasi
rodymui ir, tuo momentu, tokiu neaiš
kiu .kvietimu.

Tikėdamas Dieva Apvaizda, kuri ne
žinomais keliais mus veda, Viktoras, 
pradėjo kviesti ir įtikinti choristus reika
lingam pasišventimui, dėl Tėvynės.

Neapsivylė neiichoristai, nei publika, 
nei rengėjai, kai gegužės 11d. vakare, 
na "Assembléia Legislativa de São Pau
lo", iškilmingoj, oficialioj sekcijoj prisis
tatė lietuvių choras.

Lietuvių vardas ir Lietuvos padėtis, 
kelis kartus buvo pristatyta, ne tik per 
choro buvimą, bet ir per tos dienos kal
bėtojus.

Sekcijos prezidentas, deputatas Sil
vio Martins, atidarė iškilmingą posėdį, 
kviesdamas Lietuvių Chorą, kartu su 
kariuomenės orkestru (Banda da Força 
Militar) sugiedoti Brazilijos Himną. Po 
dep. Martins kalbos, pakviestas choras 
atliko pirmą programos dalį.

Prieš dainavimą, viena choristė, pa
skaitė sutrumpintai apie Lietuvių imigra- 

Pasaulis * „.etuvos Nepriklauso
mybės i’ll.u < imą.

Visa šios dienos programa (kalbos,dai
nos, pasisakymai, buvo oficialiai įrašyta, 
jgravuota, ir laiku bus paskelbta Oficia
lioj spaudoj (Diário Oficial).

Pirmoje dalyje choras iškilmingai su
giedojo "Regina Caeli" — de Witt, per 
"Dangaus Karalienę", Dievo Motiną, 
pagerbdamas visas motinas. Ir antras 
numeris "Mãe Preta" — D.P. Silvėira - 
Juodoji Motina, išreikšdamas pagarbą 
motinoms, kurios iki šiai dienai, per var
gą, pasišventimą, auklėja vaikus laisvei 
ir laisvajam pasauliui. e

Antrą dalį programos prezidiumas ūži 
leido deputatei Ercy Ayala. Ji kalbėjo 
ir pristatė kalbėtojus — tiek valdžios, so
cialinių įstaigų atstovų ; tiek iš pačios 
blikos.

Jamil dos Santos, šios programos orga 
nizatorius, perskaitė tik ką atėjusią (19 
vai) Šv. Tėvo Jono Pauliaus II telegra
mą. Šv. Tėvas atsiuntė Palaiminimą šios 
dienos minėjimui, specialiai vargstan
čioms motinoms.

Šioj antroj ir užbaigiamoj dalyje cho
ras padainavo: 1) "Išeivio daina", J. 
Stankūno, skirdamas visiems išeiviams 
ir pareikšdamas, kad Brazilijos gyvento
jai (išskyrus indėnus) yra ankstesni ar 
vėlesni ateviai, išėję iš savo tėvynės.

2) "Noite Gaucha", folklorinė daina, 
skirta visokioms vietinėms grupėms.

3) "Va pensiero", - G. Verdi, vergų 
choras, ištrauka iš operos "Nabucco". 
Si daina išreiškia visų laikų ir visų žmo
nių laisvės troškimą.

Vėlyvai pasibaigus šiai oficialiai pro
gramai, kitoj salėj tęsėsi populiari pro
grama, kurioj ne tik musų choras pasi
rodė, bet ir kitos pakviestos grupės. 
Šioj programoj choras sugiedojo:

1) Tėve Musų — Gruodžio
2) Važiavau Dieną
3) Čigonėlis

kilmingoms progoms.
Nors publikos buvo neperdaug ir 

viešas parlamento posėdis vėlai pasibai- 
gė, tačiau per tą laiką jaunimas rinko 
parašus Lietuvos Nepriklausomybei pa
remti.

Dėkojame choristams už pasiaukoji
mą. Lai Dievas visus palaimina.

chorvedys — Viktoras Tatarūnas 
akompaniatorius — Caetano Taschetto

NORIME UŽMEGZTI RYŠIUS
Kreipiamės tikėdamiesi Jūsų paramos 

ir patarimo. Jums be abejo teko girdėti 
apie JCI (Junior Chamber International) 
su būstine Majamyje, Floridos va 1st. JA V 
Mums žinoma, kad dalis musų tautiečių, 
ypač jaunų, yra šios organizacijos nariai.

pu- Matyt, ir Jūsų mieste San Paulo veikia 
JC! LOM (Local organization member)

. organizacija, yra Brazilijos nacionalinė 
JCI organizacija.

Panevėžyje, Lietuvoje, pirmą kartą 
įkurta JCI LOM organizacija. Manome, 
kad greitai galėsime įkurti ir Lietuvos 
nacional iną JCI. Si organizacija, atsiri 
bodama nuo politikos, sektantiškumo 
pirmiausia apeliuoja į žmonių gerą vaitą, 
jungia juos noru bendradarbiauti.

Norime prašyti padėti mums užmegzti 
ryšius su Jūsų miesto, nacionalinės JCI 
organizacijos nariais lietuviais, norinčiais 
su mumis bendradarbiauti-. Manome, 
kad tai padėtų atgimstančios LIETUVOS 
jaunimui peri m ti pasaulinį patyrimą val
dymo, mendedžmento, bendražmogiškų 
vertybių srityje.

Tikimės Jūsų pagalbos ir pritarimo.

Su pagarba,
JCI Panevėžio LOM organizacijos 

T aryba
235300 Panevėžys, Laisvės a. 20 
LITHUANIA

Kompleksinio vystymo skyrius
G. Lukoševiciūtė

ciją j Braziliją, choro įsteigimą 1937 m., 
jo tikslą skleistiJr palaikyti lietuvių kuL

Labai pozityvūs pasisakymai buvo 
dėl choro ne tik iš publikos, bet ir iš

Panevėžys, 1990.01.23

LIETUVIŠKAI!

turą, religiniuas ir tautines tradicijas 
išeivijoje. Ir, kad šį tikslą, be pertraukos 
vykdo iki šios dienos. Prašo,kad laisvasis

rengėjų ir net iš pačios Assemblejos 
vadovybės, kuri sakė, kad choras neatsi 
sakytų kviečiamas kitoms šių Rūmų iš-

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

CURSO LITUANO ~ Fenė: 273-0338
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LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEk!

MUSŲ ŽINIOS

"DIENA MALDOS UŽ LIETUVĄ" 1 ą
Tai ne tik mūsų, lietuvių, bet ir mal- ; ’ 

dininkų brazilų, kurie tą dieną bus su 
mumis Aparecidoj. O tą dieną — pasku- 
tinj gegužės sekmadieni — ten bus apie 
pusė milijono žmonių.

Šventkelionės INTENCIJOS:
visi kartu ir viešai išreikšti Dievo 

Motinai savo džiaugsmą ir padėką, kad 
Lietuva, penkiasdešimt metų pavergta, 
išliko tautiniai ir religiniai nepalaužta ir, 
vieninga, pasiskelbė Nepriklausoma;

išreikšti viešą padėką Brazilijos vys
kupams, kurie ir šiemet savo liturginiam 
kalendoriuj paskyrė vieną dieną maldai 
už Lietuvą, ir tą padėką išreikšti ypač ar
kivyskupui Dom Luciano, Brazilijos Vys
kupų Konferencijos pirmininkui, nuKen-' 
tėjusiam auto katastrofoj;

&33

w:

- ypatingai melsti Dievo Motiną, kad, 
daugeliui "nenorint kištis j URSS vidaus 
reikalus", Ji, kaip rūpestinga Motina, paė
mus už rankos Lietuvos Respublikos 
prezidentą ir visą lietuvių tautą, ją vestų 
(..visišką išsilaisvinimą.

Ir kad Lietuva leistųsi taip vedama.
Tad reikia, kad šventkelionėj dalyvau

tume kiek galima daugiau, visos organiza
cijos su savo vėliavom, ir kviečiant visus, 
kurie simpatizuoja Lietuvai.

SVENTKELIONÉ l A P A R E C I D Ą
GEGUŽĖS 27, SEKMADIENĮ

AUTOBUSAI IŠEINA IŠ V. ZELINOS IR MOOKOS, 7 VAL. RYTO.
GRĮŽIMAS NUMATYTAS 16 VAL.
BILIETO KAINA: Cr$. 592,00
UŽSAKYMAI: ANTANAS RUDYS: TELEF. 216-78-80

Da. ROSA: TELEF.: 273-61-37

PASNINKAS DĖL PERGALĖS PAGALBA LIETUVAI

Lietuva yra verčiama "pasninkauti": 
nukirstas kuro teikimas, sumažintas 
maisto kiekis, nejsileidžiami net vaistai...

Mes, čia, esame kviečiami savanoriš
kai pasninkauti: susilaikyti nuo vieno ar 
kito dalyke, tiek valgyme, kiek gėrime, 
kiek... televizijoje ir panašiai. Ir daugiau 
už Lietuvą pasimelsti.

Ir jungtis šiame religiniame veiksme 
su kitais. Mat, ir čia, Brazilijoj, gegužės 
23-čią yra skelbiama TAUTINĖ PASNIN- 
kO DIENA - DIA NACIONAL DE JE- 
JUM. Pasninko, ir maldos. Daug kur, kaip 
Mookos rajone (Bom Conselho, S. Ra
fael...), tas PASNINKAS ir MALDA bus 
aukojami už Lietuvą.

Ir čia, mums negalima likti... paskuti
niais. (KPG)

VIDEO LIETUVA
PARDUODA 

vaizdajuostei video cassette) iškilmingų 
mišių V. Zelinoj su kun. Alfonsu Sva
rinsku LIETUVOS NEPRįKLAUSO- 

' MYBÉS PASKELBIMO PROGA kovo
12 dieną. Kreiptis j šv. Kazimiero pa
rapiją, rua Juventus 28. TeL 273-033

M 
h

i

Visi gerai suprantame, kad atsikuriančiai, sovietų prispaustai, Lietuvai 
reikalinga skubi materialinė pagalba. Kol nebus įsteigtas "Lietuvai Pagal
bos Komitetas", aukas Lietuvai Brazilijoje renka Lietuvių Katalikų Šv. 
Juozapo Bendruomenė. Aukas galima įteikti Vila Zelinos klebonijoje, ar
ba valdybos nariams. Aukokime ir kitus paraginkime aukoti. Kas greitai 
aukoja, dvigubai aukoja.

Kun. J. Šeškevičius
L. K. Šv. Juozapo Bendruomenės 

Pirmininkas

»
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DICIONÁRIO
PORTUGUÊS LlTUANO 
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO , -
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