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TARP RAIDĖS IR TIESOS
Raidė, kalbanti tiesos vardu, ne visa-, 

da tą tiesą išreiškia. O ir tiesa ne visuo
met ieško išraiškų. Lietuva nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimu pradėjo tru
pinti, kaip sakoma, imperinio milžino 
molines kojas. Apie pasaulyje paskutinę 
kolonijinę Rusijos imperiją, jos griuvi
mo pradžią ir pradininkus rašys istori
kai. Nebėra abejonės, kad bus įrašytas 
ir Lietuvos vardas, ir tai ne kažkada bu
vusios valstybės, bet egzistuojančios, 
laimingos visų kitų Europos valstybių 
tarpe, išsikovojusios prarastą nepriklau
somybę. Dėl šitokio istorinio užsitikrini- 
mo suprantama ir šiandieninės gyvybinės 
reikšmės pastangos. Taipgi suprantama 
aiški ir tvirta tautos laikysena, be kurios 
vargu ar galima butų tikėtis siekių įgy
vendinimo.

Šiandien Kremlius niekuo taip nesi
rūpina, kaip tos laikysenos pokyčiais, 
įvairiais jau patirtais ir dar kai kuriais 
nepergyventais, bet tik nujaučiamais 
budais, okupantas mėgina vieningą tau
tos laikyseną kaip nors keisti. Atrodo, 
kad geresnių metodų kaip "penktoji ko
lona" dar nesugalvota, juoba, kad ištiki
mieji Kremliui jau ir sudaro tą natūralią 
pogrindinę grupę. Belieka laukti ženklo, 
ir perversmas iš karto viską pakeistų. 
Bet kada gi tą ženklą duoti rr kaip j to
ki įvykį reaguotų Vakarai, su dėmesiu ir 
įtempimu vis dėlto stebintys molinių 
kojų trupėjimą? Maskva puikiai žino, 
kad Lietuva yra nusivylusi šaltaisiais ste
bėtojais, iš kurių dar taip neseniai buvo 
tikimasi daug daugiau. Tauta, patekusi • 
tarp raidės ir tiesos, tik pati viena, įskai
tant ir plačiąją išeiviją, tvirtai laikosi Ko
vo 11-tosios principo, neturinčio kelių 
pasirinkimų. Vakariečių raidė pripažini
mo klausimu bent tuo tarpu naudinga su 
Maskva pagerėjusiems santykiams tęsti. 
Tiesos balsas betgi reikalauja širdies. Ro
dos, laisvajam pasauliui taip nesunku bū
tų pasakyti Rusijos imperatoriui, paga
liau baikite penkiasdešimt metų truku
sią Lietuvos okupaciją. Ir tai ne koks iš
galvotas ar kaip nors provokuojantis pa
raginimas. Tai tik išvada, atremta į lais
vuose rinkimuose pareikštą tautos apsis
prendimą. Toks aiškus ir nedviprasmis' . 
kas vakariečių paraginimas šiuo sunkiu 
Lietuvai laiku galėtų nemažiau reikšti, 
negu koks formalus Lietuvos vyriausy
bės pripažinimas. Be to, jis nepažeistų 
nė tų tarptautinių pripažinimo nuosta
tų, kuriais bandoma teisinti tą šiurpią- 
ją tylą.
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BEI OKUPACINE
KARIUOMENE 
UŽDRAUDĖ
LAISVĄJĄ
LIETUVOS
RESPUBLIKOS

NE
LAISVAM ŽODŽIUI!
KOLABORANTAI REMDAMIESI
SSSR PREMJERO N. RYŽKOVO
PASIRAŠYTU NUTARIMU Niekas nepasikeitė.

Tie patys saulė, dangus ir žemė.
Gyvena me-blogiau: JIE okupuoja mūsų pastatus, grobia mūsų vaikus, 

lankų vikarais gremžia mūsų miestų asfaltą, atvirai ir 
tylomis šaiposi iš mūsų arba gąsdina, siųsdami “geležinius”kreipimusis į 

lietuvių tautą.- 
JIE gali būti žiaurūs, nes žiaurumą gimdo baimė.

JIE bijo mūsų kaip niekada per 50 metų, nes mūsų pėdomis gali 
pasekti ir jau seka kiti.

Estija. Pasiskelbusi okupuota iki šiol, pripažinusi TSR Sąjungos valstybine 
valdžią neteisėta savo teritorijoje ir Estijos Respublikos atstatymo pradžią, 

ji stoja greta. Imperija dega, tariau tas gaisras mūsų 
nešildo - iki realios nepriklausomybės mums ne arčiau kaip iki Maskvos.

Tebegyvename absurtío pasaulyje, kurio simbolis dar neseniai buvo 
Respublikos vėliava virš KGB rūmų. Šiandien simboliai luti, tačiau nepriklausomybės nerea

lybė tokia: JIE nepripažįsta mūsų, mes nepripažįstame jų. 
Jie kerta kumštim geležiniu, o mes • “kalbos gimtosios gražumu”. 

Didžiosios imperijos pirmas žmogus Michailas Gorbačiovas mūsų AT nutarimais įvarytas į 
kampą, priverstas gintis, nes tankai šalia mūsų, kariniai sraigtasparniai ir 

lėktuvai virš mūsų tėra dvasia silpnojosavigyna.
Pasirinkimas menkas: arba jis iš liesų didis ir ras savyje jėgų pripažinti 

mūsų sprendimus, nepriklausomybe de jure iki palies de facto, 
stodamas į konfrontaciją su imperijos apaštalais, arba liks tik “pirmas", 

iki galo išlikimas imperijai ir istorijos pažymėtas Michailo Paskutiniojo vardu. 
O mes, išaugę stalininėje-brežnevinėje dirvoje, bręstame laisvei, 

nors tebesame dar jauni ir nepatyrę. Kol kas daugiau turime ambicijų nei išminties. Mūsų 
parlamentas tėra toks, kokie esame mes patys, ir mūsų moralinis teisumas tėra tik šauksmas 

mums patients ir pasauliui. Kas apgins mus, kai palys apsiginti negalinu??
Kas iš šio pasaulio didžiųjų aukos savo naudą, ramų ir sotų 

gyvenimą dėlei mūsų - mažų ir skriaudžiamų?
Dieve, pasakyk mums, ką dar turime atiduoti, kiek rūmų, archyvų. 

Tėvynės vaikų turime paaukoti, kad imperija paliktų 
mus ramybėje—

IR "ATGIMIMĄ"
buvo okupuoti Spaudos rūmai Vilniuje. (Lietuvoje

SPAUDĄ, 
TARP KITU 
LAIKRAŠČIU

Prez. Gorbačiovo parėdymu
spausdinamo savaitraščio „Atgimimas“ pirmojo puslapio faksimilė.

/akariečiai, bijodami prasitarti apie 
okupaciją, Maskvos pavadintą "vidaus 
reikalu", savo tylėjimu nepripažinimo 
kartojimus paverčia niekiniais. Tuo tar
pu Maskvai "vidaus reikalas" tapo nepa
mainomu skydu,kuriuo ir šiandien 
dangstomas Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas. Tų "vidaus reikalų" žinyboje 
tirpdomos visos teisėtumą atstatančios 
pastangos, ir taip susidaro labai sunkios' 
aplinkybės vesti bet kokias derybas. Ši
tą situaciją "penktosios kolonos" meto
dais bando išnaudoti Lietuvos gyventojų 
grupelės, savaime suprantama, uoliai re- 
miamps maskvinių imperialistu. Šalia to 
ir HelūnklQ^qų.^^|pp sutartys, 

reikia pripažinti, yrc kiek susilpninusios 
pavergtųjų ir Rusijos imperijoje kenčiat 
čių tautų atramą. Gorbačiovui siunčiam 
nedrąsūs vakariečių įspėjimai apie jėgos 
nenaudojimą skardenas! daugiau demo
kratinių principų propagavimu aplamai, 
nes kas Lietuvai yra okupacinė jėga, jva 
riomis formomis kasdien besireiškianti, 
tai vakariečiams — paprasta kasdienybė 
su incidentais ir nesutarimais. Ačiū. Ne
gi Vašingtono laukia, kada tankai pra
dės triuškinti demonstrantų minias, iš 
kurios net medžiokliniai šautuvai buvo 
atiminėjami? Nėra lengva raidę derinti 
su tiesa, kai iš tikrųjų to reikia. Č.S.

"Tėviškės Žiburiai"
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Trys respublikos
Latvijos aukščiausioji taryba 138:1 

balsais patvirtino nepriklausomybės at
statymą. Balsavimą boikotavo atstovų 
mažumą turintys 57 rusu almės nariai. 
Tarybos rinkimus laimėjo Latvijos liau
dies frontas, turintis tokiems sprendi
mams būtiną dviejų trečdalių atstovų 
daugumą. Fronto vadas A. Gorbunovas 
buvo išrinktas Latvijos aukščiausiosios 
tarybos pirmininku. Latvija dabar už
baigia Lietuvos pradėtus trijų Baltijos 
respublikų nepriklausomybės siekius. 
Lietuva nužygiavo skirtingu keliu, ne
priklausomybės atstatymą paskelbda
ma be oficialaus M. Gorbačiovo sutiki
mo. Estija, o dabar ir Latvija nepriklau
somybei atstatyti pasirinko ilgesnį de
rybų Kelią su prez. M. Gorbačiovu. Jam 
betgi nepatinka ir tie daugiau laiko duo
dantys Estijos bei Latvijos siekiai, stip
rinantys dabartinę Lietuvos poziciją. 
Sovietų televizijos komentatoriai Latvijos 
pasirinktą kelią nepriklausomybės laiko 
švelnesniu už Lietuvos, bet jis esąs kietes
nis už Estijos. Latvijos komunistų vadas 
A. Rubikas, telefonu kalbėjęs su prez. 
M. Gorbačiovu, kartoja jo ankstesnius 
kaltinimus Lietuvai, Kad tokiu nepriklau
somybės paskelbimu pažeidžiama Soviū- 
tų Sąjungos konstitucija. A. Rubikas pra
našauja prez. Gorbačiovo ekonomines 
sankcijas ir netgi galimą Latvijos bei Es
tijos blokadą.

TRADICINIS GEGUŽĖS PIRMO
SIOS PARADAS MASKVOS RAUDO
NOJOJE AIKŠTĖJE šiemet susilaukė 
tradiciją laužančios užbaigos, nemalonios 
jį virš V. Lenino mauzoliejaus priėmu
siam prez. M. Gorbačiovui bei kitiems 
Sovietų Sąjungos vadams. Mat šį Kartą 
po oficialios parados dalies buvo leista 
pražygiuoti ir kitiems jame norintiems 
dalyvauti asmenims. Atrodo, prez. M. 
Gorbačiovas norėjo pabrėžti savo refor
mų atneštus proveržius, bet iš jų šūkiais 
ir plakatais išsiliejo aštrūs kritikos balsai. 
Neoficialaus parado dalyvių gretose stai
ga suplevėsavo nemažai nepriklausomy
bę pasiskelbusios Lietuvos vėliavų, įvai
rius protesto balsus atskleidė nešami pla
katai: "Kremliaus Ceaucescus ", "Šalin 
raudonojo fašizmo imperiją". "Šiandien 
Lietuvos blokada, o rytoj Maskvos", 
"Mums nereikia Lenino kalto ", "Mes . 
nenorim socializmo". Visų dėmesį atkreK 
pė barzdoto stačiatikių popo nešamas 
kryžius su prikaltu Kristumi, M. Gorba
čiovui skirti popo žodžiai: "Kristus prisi
kėlė, Michailai Sergejevičiau". Minioje 
matėsi sovietinių raudonų vėliavų su pa
šalintais kūjo ir pjautuvo ženklais, girdė
josi šauksmu ir švilpimu reiškiamas nepa
sitenkinimas. Prez. M. Gorbačiovas, pus
valandi stebėjęs įsisiūbavusios minios nuo
taikas, išėjo iš mauzoliejaus tribūnos su 
savo palyda. Politbiuro ir prezidentinės 
tarybos narys A. .Jakovlevas aiškino už
sieniečiams žurnalistams, kad paradą 
bandė sudrumsti dešiniojo sparno anar- 
chista ir monarchistai, norintys susigrą
žinti praeitin nugarmėjusią istoriją. Žur
nalistams' betgi buvo aišku, kad prez. 
M Gorbačiovo reformos susilaukė viešu
mon pir.mą kartą tokiu mastu prasiveržu- 
sio nusivylimo.

Politikai rašytojai
Atgimstančios Čekoslovakijos prezi

dentu buvo pasirinktas komunistinio re
žimo ilgai perseKiotas dramaturgas Vaclo
vas Havelas, o dabar panašiai pasielgta ir 
laisvės keliu žengiančioje Vengrijoje. Par
lamento rinkimus ten laimėjo istoriko J.
Antallo vadovaujamas Vengrijos demokra- pradeda, 
tinis forumas. Parlamento posėdyje pre
zidentu buvo išrinktas Vengrijos rašyto
jų sąjungos pirm. Arpadas Goenczas, šeše-

® Kas bėga nuo lietuviškos spsu 
dos, bėga nuo savo tautos

emoções dentistas
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
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rius metus praleidęs kalėjime po tragiškai 
pasibaigusio^ vengrų tautos sukilimo 1956 
m. Jis yra Vengrijos laisvųjų demokratų 
partijos narys, kuriam teks būti tik laiki
niu demokratinės Vengrijos prezidentu. 
Mat konstitucija reikalauja, kad preziden
tas butų renkamas visos vengrų tautos. 
Šįkart tokių rinkimų buvo atsisakyta, nes 
pirmiausia reikėjo demokratiniu būdu 
išrinkti parlamentą ir sudaryti vyriausy
bę. Jie betgi bus vykdomi ateityje. Nau
jasis prez. A. Goenczas pakvietė istoriką 
J. Antallą, Vengrijos demokratinio foru
mo vadą, sudaryti ministerių kabinetą, 
kuriam teks pagrindinė valdžia. Preziden
to postas tėra ceremoninio pobūdžio. 
Busimasis premjeras J. Antallas tikisi vy
riausybe sudaryti ir gauti parlamento pa
tvirtinimą iki gegužės 20 d. Šiuo metu 
Vengriją laikinai valdo kompartiją pakei
tusių socialistų premjeras M. Nemethas.

arą laimėjusių pa-

Pirmoji konferencija
Pagrindinius Vokietijos sujungimo 

klausimus turės išspręsti vadinamoji 
dviejų su keturiais Konferencija. Jon įsi
jungia keturių II D 
grindinių sąjungininkų ir abiejų Vokieti^ 
jų vyriausybių atstovai. Praėjusią savai
tę Bonnoje buvo surengta pirmoji tokia 
konferencija, skirta užsienio reikalų mn 
nisteriams. Jie visi sutiko su V. Vokieti
jos kancleriu H. Kohliu, turėjo grupinius 
ir atskirus tarpusavio pasitarimus. Di
džiausią problemą šiuo metu sudaro su
jungtos Vokietijos priklausymas Atlanto 
Sąjungai. V. Vokietija, dabartinė šios or
ganizacijos narė, nori pasilikti ir sujungi 
ta su R. Vokietija. Sovietų Sąjunga nesu
tinka su tokia mintimi, nuogąstaudama, 
kad tada butų sugriautas dabartinis ka
rinių jėgų balansas. Sutarimas šiuo klau
simu nebuvo pasiektas. Tad žurnalistai 
juokaudami klausė JAV valstybės sekr. 
J. Bakerj, ar nebūtų geriau Atlanto Są- 
jungon įsileisti sovietus? Užsienio reika
lų ministeris E. Ševardnadzė taip pat 
šposaudamas atsakė, kad Sovietų Sąjun
ga dar nėra užpildžiusi įstojimo blankų . 
J Bakeris ir E. Ševardnadzė atskirame 
susitikime aptarė kitus reikalus, palies
dami ir Lietuvos blokadą. Esą J. Bake
ris nusiskundė, kad ir Lietuvos reikalu 
nepadaryta pažangos. Pasak J. Bakerio, 
sovietų valdžios pareigūnai kalba apie 
derybas su Lietuva, bet jų vis dar ne-

V. Kst.
Tėviškės Žiburiai"
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SENATORIUS D'AMATO IR LIETUVA
Senatorius Alfonse M. D'Amato (R- 

NY) labai stipriai pasireiškė gindamas lie
tuvių teises j laisvę ir nepriklausomybę. 
Jis padarė keletą pareiškimų, reikalauda
mas, kad JAV vyriausybė pripažintų Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo dekla
raciją ir Lietuvos vyriausybę.

Kovo 30 d., Jonui Bobeliui tarpinin
kaujant, senatoriaus D'Amato įstaigoje 
buvo suorganizuota telefoninė konferen
cija tarp Lietuvos prezidento V. Lands
bergio, viceprezidento B. Kuzmicko, de
putato A. Čekuolio ir JAV senatorių 
(D'Amato, Mack, Murkowski, Helms). 
Konferencijos metu V. Landsbergis vie-' 
šai pakvietė senatorių D'Amato ir kitus 
senatorius atvykti j Lietuvę ir pabrėžė, 
kad Lietuvos vyriausybė išduos jiems vi
zas įvažiavimui. Sen. D'Amato š. m. ba
landžio 2 d. pareiškė, kad jis priima pre
zidento V. Landsbergio kvietimą ir ban
dys 4 d. vykti į Lietuvą, pasinaudodamas 
lietuviška viza. Dr. Bobelis susitarė su V. 
Landsbergiu, kad sen. D'Amato Varšuvo
je pasitiks Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas ir deputatas 
Blažys, kurie kartu vyks į Lietuvą. , «

Balandžio 6 d. sen. D'Amato su savo 
palydovais, tarp jų ir ELTOS Informach 
jos direktoriumi J. Bobeliu, spaudos ir 
televizijos atstovais, išvyko j Lietuvą. 
Prie Lietuvos sienos jį sulaikė sovietų 
pasieniečiai ir atsisakė praleisti į Lietuvą. 
Lietuvos ministrė pirmininkė K. Pruns
kienė irgi buvo dariusi žygių, kad sen. , 
D.Amato galėtų įvažiuoti į Lietuvą, bet 
jos pastangos buvo bergždžios.

Balandžio 7 d. sugrįžęs j New Yorką, 
sen. D.Amato J.F. Kennedy aerodrome 
susitiko su spaudos atstovais ir New Y or
ka lietuvių buriu.

(ELTA)

LIETUVOS PRIPAŽINIMAS GALĖTŲ 
PADĖTI IŠVENGTI KATASTROFOS

Kovo 24 d. dienraštis Los Angeles Ti
mes išspausdino Mary Washington profe
soriaus Ričardo Kriokaus straipsnį, pava
dintą "Ji egzistuoja, tad pripažinkit ją". 
Jis taip susumuoja prezidento Bush.'fr ar
gumentus: Lietuvos pripažinimas, esą, 
gali pakenkti Gorbačiovui, kuris dabar 
grumiasi su kylančiu liaudies nepasiten
kinimu, sunkiomis ūkinėmis ir tautinė
mis problemomis. Todėl Jungtinių Vals

tijų gyvybinis interesas esąs padėti apsau
goti Gorbačiovą nuo pralaimėjimų, kurie 
padėtų jo neostalininiams varžovams jį 
nuversti.

Anot Kriokaus, Bush'o administraci
jos politiką palaikantieji askenys teigia, 
jog jei lietuviai ir sugebėtų politiniai 
kontroliuoti savo šalį ir ūkiškai išsilaiky
ti, Jungtinės Valstijos vis tiek negalėtų 
priversti Gorbačiovą pripažinti Landsber
gio vyriausybę. O tai, esą, paaiškina, ko
dėl ne tiktai Washinton'as bet ir jokia 
kita vyriausybė nesuteikė Vilniui diplo
matinio pripažinimo.

Profesorius Krickus cituoja JAV vy
riausybės atstovus kurie tikina, jog situa
cija Lietuvoje nesanti tikrai pavojinga. 
Tėksai esąs Gorbačiovo stilius — net ir 
mėgindamas susitaikyti su opozicija, jis* 
mėgsta triukšmauti ir šėlti. Jis, esą, pana
šiai elgiasi ir derėdamasis su lietuviais. 
Todėl Washington'ui nereikia jo spausti, 
nes taip butų rizikuojama prarasti jo ge< 
rą valią.

Tokius dabartinės politikos pateisini
mus Krickus vadina neatvirais, ciniškais 
ir ydingais. Gorbačiovas, anot jo, išspau
dė iš Vakarų daug nuolaidų, mikliai įtai
godamas idėją, kad nors teisė ir moralė 
yra lietuvių pusėje, politika diktuoja, 
kad jis paneigtų jų laisvę, nes kitaip kie
tosios linijos šalininkai Kremliuje jį nu
vers nuo sosto.

Profesorius primena, kad prezidentas 
Landsbergis ne tiktai ryžtingai gina savo 
tautos nepriklausomybę, bet drauge yra 
pragmatikas. Jis žino, kad derybos su 
Maskva bus ilgos ir sudėtingos ir yra pasi
ruošęs padaryti nuolaidų. Nors jis sako, 
kad Raudonoji armija turi išeiti iš Lietu
vos, jis, pavyzdžiui, sutinka, kad Mask
vai butų leista pasilaikyti strategiškai 
svarbias bazes, kaip Klaipėdoje. O Gor
bačiovas grąsina ir atsisako tartis su Lie
tuvos valdžia. Lietuva, pabrėžia Krickus, 
sugeba "kontroliuoti savo teritoriją" ir 
"išpildyti savo tarptautinius įsipareigoji
mus" - jei tik Maskva jai nesukliudys.

Straipsnio autoriaus nuomone, Sovie
tų Sąjunga nesugebės išspręsti savo pro
blemų be Vakarų paramos ir be gerų 
santykių su Jungtinėmis Amerikos Vals
tijomis. Jei prezidentas Bush'as elgtųsi 
ryžtingai, jis sugebėtų įtikinti Gorbačio
vą, kad šis sustabdytų savo prievartinę 
taktiką ir kurstančią retoriką, kurios 
lengvai gali privesti prie smurtingų iš- ' 
puolių. Nė Gorbačiovas, nė Landsbergis, 

nenori tokiu išpuolių. Gorbačiovas žino, 
kad sovietinė imperija yra anachroniz
mas ir ilgai negali išsilaikyti savo dabartį 

'nėję formoje.
Krickus perspėja, kad sovietų grasini

mai ir areštai gali privesti prie kraujo 
praliejimo. Kai smurtas suliepsnos, bus 
labai sunku jį sukontroliuoti. Gorbačio
vas tikrai nenori kito Baku; to nenori ir 
Bush'as. Todėl Jungtinės Amerikos Vals 
tijos nebegali ilgiau laukti ir laikytis 
nuošaliai nuo šios dramos, kuri gali virs
ti skaudžia tragedija lietuvių tautai ir la
bai pakenkti Rytų-Vakarų santykiams. 
Pripažindamas Lietuvą, Bush'as galėtų 
padėti išvengti gręsiančios katastrofos 
- užbaigia savo straipsnį lietuvių kilmės 
amerikiečių profesorius.

(ELTA)

MŪSŲ MIRUSIEJI
PALAIDOJOM TAUTIETĘ

VENEZUELOJE

1990 m. kovo 13 d. Caracas mieste 
smūgio ištikta mirė susipratusi lietuvė 
žurnalistė Janina Vizgirdaitė-Klovienė 
(g. 1911 m.). Jos vyras Romanas mirė 
prieš dešimt metų. Janina palaidota ša
lia vyro kapinėse del Este La Guairita. 
Velionė paliko liūdinčius — dukterį 
Jadvygą ir sūnų Romą. Vaikai nuo jaunų 
dienų aktyviai dalyvavo lietuvių jauni
mo, vėliau suaugusių veikloje. Dr. Jad
vyga Klovaitė jau daugelį metų yra "sa
višalpos fondo" iždininkė. Klovienė bu
vo Caracas Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos, pirmininkaujant dr. Po
vilui Dambravai, pagerbta, suteikiant 
jai garbės narės vardą.

Nebuvo lietuviško renginio,kur ji ne-, 
butų dalyvavusi kaip vaišių organizatorė 
ar viena pagrindinių pagalbininkių. Dauę 
yra pasidarbavusi nepajėgių ir sergančių 
tautiečių šalpoje bei globoje. Tokios vei
kėjos, kaip jinai buvo, Caracas, Lietuvių 
Bendruomenė labai ir labai pasiges.

Prie kapo liturgines apeigas atliko kof 
lyčios kunigas. Atsisveikinime žodį tarė 
žurnalistė Jūratė Statkutė-Rosales, inž. 
Julius Guiga vadovavo "Afnžiną atilsį" 
apeigai.

Velionies artimiesiems Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenė reiškia gilią užuo 
jautą.

Julius Vaisiunas

Vienas it inūsyjiiiMy-spadaJi turi bfiti tvirta ir laisva. Sk^tytojau, turo tautini 
pareiga ja remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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Dar nežinom, kokiu vardu išliks isto
rijoj šiemetis Lietuvos pavasaris, o kad 
1990-ieji mums ne tik simboliški Arklio 
metai — galim prognozuoti nuo praėju
sios savaitės. Naujojo mąstymo politikas 
dujų, naftos operacijomis suteikia progą 
iš esmės pertvarkyti nacionalinio pakraš
čio ūkį. Metų metais kalbėję, pagaliau 
reabilituosim arkliuką, atimtą iš šeimi
ninkų, nuvarytą, nudvasintą kolchozuo
se, išguitą iš sodybų;;Dabartiniam impe
ratoriui turbūt saldžiai sapnuojasi "kon-
kės", barzdoti vežikai Kaune ar Vilniuje, gal privers suvokti ir musų "klientus", 
Čia Arklių gatvė, žinoma turėtų teonku- Liek daug jie gali padaryti savo pačių la- 
ruoti su Tankistų, Suvarovo, Jaborovo, bui. Neramu: jau yra kaupiančių degalus 
Raudonosios armijos. Kaip perkrikštysim rūsiuose, garažuose. Žingsnelis iki gais- 
Maironio — j Desantininkų, Burokevi
čiaus, Kuolelio, Švedo? •

Grįžkim ^realijas, kuriomis nešykštė- 
dama apdovanojo Lietuvą humaniškiau
sios šalies valdovai, nepamiršdami ir išti
kimųjų savo tarnų. Reportažą rengėm pir mus baudžia sankcijomis, žino, kad ne
itosiomis blokados dienomis. Lietuvos tempsim arkliukais savo mašinų, nesvars- 
Respublikos vyriausybė pirmiausia ėmėsi tysim, koks kurio objekto pavaldumas, 
žygių, kad dėl kuro stygiaus nesutriktų 
gyvybiškai svarbių tarybų darbas.

GAISRAS, AR SULAUKSIM PAGAL
BOS?

Vyriausiajam Lietuvos ugniagesiui — 
Priešgaisrinės apsaugos valdybos gaidrų 
gesinimo skyriaus viržininkui Kaziui Zu- 
lonui, už iškvietimą atsakingam Jonui t 
Steponavičiui po ranka guli ir atminti
nai žinoma tarnybos schema. Žiūri įjją, 
į smulutėlius kiekvieno Respublikos ra
jono žemėlapius - esi ramus: užsidegs

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PRUDENTE
TEL.s 914-4950 SÃO PAULO

•.Ú
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— užgesins. Lietuvoje daugiau kaip 300 
kompleksinių igniagesybos mašinų, pa
kankamai priešgaisrinių medžiagų.

— Autobenzino turim trim mėnesiam
— sako technikos ryšių skyriaus viršinin
ko pavaduotojas Aleksandras Fiodorovas

Valdybos viršininkas Julius Kraujelis 
santūresnis:

- Trim savaitėm tikrai užteks. Dar va
dinamoji neliečiamoji atsarga. Iki mini
mumo atsisakom treniruočių. Padėtis 

ro, Nemaža priešgaisrinės apsaugos aplai
dumo ūkiuose, gamyklose.

— Neduokdie - ugnis Ignalinos atomi
nėje elektrinėje.

- Toks mūsų darbas. Ir tie, kurie

GAL 02 TARNYBA Į PAGALBOS 
ŠAUKSMĄ ATSILIEPS: "JOJU"?

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro pavaduotojas Aleksandras Anisi-
movas:

— Neketinam sėsti ant žirgų. Minstrų 
Taryba užtikrino: degalais savo transpor
tui būsim aprūpinti. Turim ir rezervo. Jau 
praktiškai jgyvendinam griežtos ekonomi
jos režimą. Blokada uždėjo mums ir parei
gą užkirsti kelią kuro skirstymo pažeidi-

ÈIAR AJÓ
AUTO PEÇAS LTQA.

Peças e La tarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 - B. Campsstr^
Sto. André • 09070 - Tel. 454-3100

■I
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it® éW

GREITOJI PAGALBA dirba it tikė
simės, dirbs įprastu ritmu. Kaip papasa
kojo Vilniaus greitosios medicininės pa
galbos stoties vyr. gydytojas 'Juozas 
Drobnys, benzino apribojimo režimas 
jų neliečia. Tai pajuto tik ligoninės bei 
poliklinikos: joms priklausančioms me
dicininėms automašinoms dabar teški- 
riama 10 litrų benzino parai, 

k

Kol kas kiekvieną pamainą dirba tiek 
pat geeitukių — 39. Važinėja ir 4 suomiš
kos reamrųacinės mašinos, vienintelės 
Respublikoje. Nuo balandžio 24-osios 
ėmė veikti greitosios pagalbos postas Ka
rol iniškėse, 5 automašinos dieną ir 3 
naktį aptarnaus Lazdynų, Karoliniškių, 
Viršuliškių gyventojus. Jei padėtis pablo
gės, bus stenguamasi apsieiti su 15 auto
mašinų ir jau iškvietųsiems, žinoma, teks 
ilgėliau laukti. Ekstra grupės ligoniams 
(sergantiems kardiologinėmis ligomis, 
kamuojamiems skausmų pilvo srityje ir 
1.1.) pagalba, kaip ir anksčiau stengsis 
būti labai greita. Turint galvoje tai, kad 
tik kas penktą iškvietusi greitukę žmogų 
būtina skubiai guldyti j ligoninę, o ki
tiems pakanka gydytojo patarimo ir in
jekcijos, jau paskelbtas spaudoje greito
sios pagalbos stoties pamainos gydytojų 
telefonas (75-22-03), kuriuo žmonės, iš-
tikti bėdos, galės gauti kvalifikuotą kon
sultaciją ištisą parą. Jei daugiau kaip pu
sė greitukių nebegalės išvykti pas ligo
nius, likusieji greitosios pagalbos gydy
tojai lauks iškvietimų poliklinikose.©imte® teto • i

tbus daugiau)VIDEO LIETUVA 
Parduodama vaizdajuastė^video cassette) 
VIIILIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIU šve
ntė 1988 m. Hamiltone, K^doj. Kfeįp* 
tis į šv. Kazimiero parapiją, RMjJuvenlm 
28 - Mooca. T ei. 273-0338
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Biuletenio.ma katalikų Baž yčios nuopelnas taip 
pat yra labai didelis.

Popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas^ koncentracijos lagerių. Per tris kartus 
Velykų sekmadieni Šv. Petro aikštėje su- (teisė 5 kartus), atsėdėjau 21,5 metų, 
surinkusiųjų miniai, pashkė: Šiandien Fiziniai gerokai nukentėjau: praradau 
Lietuva atsirado Europos ir pasaulio inte-jaunyStę ir sveikatą, Iškenčiau panieką, 
resų centre . I aip pat jis prašė melstis, kankinimus, badą ir šaltį — žemiausia

PASAULIO LIETUVIU KATALIKU
BENDRIJA UŽ VEIKLĄ IR VIENYBĘ

Dabartinis Lietuvių tautos likimo, eg
zistencijos ir ateities momentas yra be 
galo rimtasiir istorijoje turbūt nesikario- 
jantis. Dabartiniai mūsų tautos įvykiai 
reikalauja iš visų lietuvių besąlyginės vie
nybės, bendro darbo ir solidarumo.. Veik-^ tajkįngam sprendimui" Lietuvos klau-

Simuose. Kardinolas Vincas Sladkevičius ųin0 |r jokių nuolaidų komunizmui, ir

Dievo Apvaizda mane išvedė iš sovie-

resų centre . I aip pat jis prašė melstis, kankinimus, badą ir šalti — žemiausia 
kad įvyktų "garbingas dialogas teisingam temperatura -■ 58 C° - Bet, ačiū Die-

vui, dvasios nesulaužė. Priešingai, užgrū-la ir parama mūsų tėvynei yra būtina ir < 
neatidėliotina. Jai reikalinga moralinė, tmmnai ir konkrečiai vra oasakes- "Kata-- < • < • -• • :.................... * .... irumpai ir kuumcuwi jokių kompromisųsu sąžine ar princi*"

, . Pa*S'sornybę, tokia ji tebera ir dabar .
Paleido is lagerio su sąlyga, kad įsva- 

loliau Lietuvos kardinolas ir vykupai Įjuoįįau j Vakarus. Per kalinimo laiką 
sako: Anot Kristaus žodžių, padėję ran? Lietuvoje daug žmonių už mane meldė- 
ką ant arklo nesidairykime atgal, nebesvy^ užprašydavo šv. Mišias, surinko virš 
ruokime, nepradėkime kaltinti vieni kitų.50.000 protesto parašų, 12 žmonių pa- 
Mūsų laisvės ginklas tebus mūsų kultūra sís|-gJé eiti įkaitais už mane, 23 jauni 
ir savigarba, mūsų blaivumas ir dora, žmonės pasirašė krauju protestą Lietu- 
mokslo ir darbo laimėjimai. Mūsų ginklasvos prokuratorui. 
tebus kiekvieno Lietuvos mylėtojo pagar
ba kiekvienam kitam Lietuvos mylėtojui 
Visus mieluosius katalikus ir kitus krikš
čionis, visus Dievą tikinčius tėvynainius 
kviečiame širdimi vienytis maldoje už 
mūsų ištvermę, už šviesią tėvynės ateitį 
laisvoje, taikingoje Europos ir pasaulio 
tautų šeimoje".

Pasaulio Lietuvių katalikų bendrijos 
valdyba kviečia visus pasaulio lietuvius 
būti veikliais ir vieningais šiuo reikšmin
gu lietuvių tautai laikotarpiu, atitinka
momis savo pastangomis.

Dr. Juozas Meškauskas, 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos vardu

visuomeninė, politinė ir materialinė Para’|ų<ų Bažnyčia visados buvo už nepriklau- 
ma. Pasaulio lietuvių katalikų bendrija 
kviečia visus lietuvius vieningai ir veikliai 
šiuo ypatingu mūsų tautai momentu bū
ti veiksmingais ir solidariais.

Pasaulio lietuvių katalikų bendrija 
yra centrinių katalikų organizacijų, esan
čių įvairiuose pasaulio kraštuose jungtis. 
Ji buvo įsteigta šv. Kazimiero jubiliejaus 
proga susirinkusių Romon įvairių kraštų 
lietuvių kataliku. Tai buvo įgyvendini
mas minties, išreikštos Antrojo Vatika
no Visuotinio Bažnyčios susirinkimo, 
pasauliečiams aktyviau reikštis Bažny
čios gyvenime. Šio organizacijų centro 
tikslas yra įvairių kraštų katalikų veiklą 
informuoti ir jai padėti.

Lietuviškos problemos ir krikščioniš
kos idėjos istorijos eigoje taip susipynė 
ir susiklostė, kad sudaro neišskiriamą 
kompleksą kaip džiaugsmuose ir laimėji
muose taip ir nesėkmėse ir nusiminimuo
se. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje daug pri
sidėjo kovoje už laisvę ir kultūrą, Lietu
vių tauta, tapdama krikščioniška, tapo 
ne tik barjeru bet ir avangardu tarp Ry
tų ir Vakarų kultūrų: tarp anksčiau bar
bariškos ir vėliau nihilistinės ir dar vėliau 
komunistinės ir Vakarų krikščioniškos 
kultūros. Ilgoje ir nelygioje kovoje lietu
vių tauta neteko daug labai garbingų, kil- dieninis Biuletenis", yra tik dviejų pusla- 
nių ir išmokslintų savo tautos narių, Ko
munistinėje Rusijos okupacijoje eilė pa
triotinių lietuvių katalikų buvo brutaliai 
ir žiauriai nužudyti, kaip arkiv. Mečislo
vas Reinys, vysk. Vincas Borisevičius ir 
kiti. Daug jų žuvo neaiškiomis aplinky
bėmis kalėjimuose ir lageriuose, kaip 
prof. Pranas Dovydaitis, Ignas Skrupsket 
lis, Jonas Štaupas ir eilė kitų. Tūkstančiai 11-tosios, Lietuvos Nepriklausomybės 
žuvo ištrėmimuose.

Bet lietuvių tauta yra gyva ir ji nori 
tapti laisva ir nepriklausoma. O kad ji 
yra išlikusi gyva ir nori būti nepriklauso-

DVASINGIEJI KOVOTOJA!
"Urugvajaus Lietuviu Kataliku Sekma-

pių, bet jis nuostabus savo sudėtingumu, 
žinių, žinučių įvairumu.

"Dvasingųjų Kovotojų" šios savaitės 
skyriuje dera nedelsiant atkreipti išimti
ną dėmesį j mūsų iškilųjį Tautos ir Baž
nyčios autentišką kankinį — kovotoją, 
kun. Alfonsą Svarinską. Jis ir mus, San- 
pauliečius, aplankė ir dalyvavo Kovo

Atstatymo minėjime.
Čia seka jo paties giliai įsidėmėtini 

žodžiai, ištraukti iš 1990 metų kovo 21 
dienos, Montevideo Lietuvių Katalikų

COMERCIAL STSV/CT/tS
BEBIDAS FÍNAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

-•8?
W1SKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES

---------- S - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS P ATT A F ESTAS EM GERAL
CASAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - ÇEP ©3140 - Fona; 215’6227 « Vila Zalina - S. Paulo

LTDA.

Užstojo daug tarptautinių organizaci
jų. Ir, galop, JAV prezidentas. R. Reaga- 
nas, lankydamasis Maskvoje, prašė asme
niškai Gorbačiovą, kad paleistų kunigus 
Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių. 
Kadangi sovietams gyvybiniai reikia fi
nansinės paramos ir technologijos, teko 
skaitytis su Vakarų viešąja nuomone. Ir 
jie galvojo, kad geriau mane išsiųsti į Va
karus, negu leisti grįžti j Tėvynę.

Dievo planuose veikia ir Gorbačiovas 
ir Reiganas, veikia ir visi žmonės, nors 
daugumos niekas nežino...

Dievas leido susipažinti su Vakarų pasai 
liu. Deja, ne tokį aš jj įsivaizdavau. Kaip 
maža Vakaruose tikros demokratijos ir 
krikščioniškų principų. Ir privatinio ir 
alstybinio gyvenimo stimulas — egoiz

mas^
Broliai ir Sesės lietuviai, mūsų tauta 

keliasi naujam gyvenimui. Ji Jus myli ir 
dėkoja už Jūsų darbą ir pasiaukojimą 
Tėvynės labui ir gerovei, ginant Lietu
vos bylą svetur. Būkite vieningi, draus
mingi ir organizuoti. A t g i m k i t e 
religine ir tautine dvasia."

Su pagarba ir meile 
Kun. Antanas Svarinskas

Per Lietuvos radiją gruodžio 27 d. 
pradėta transliuoti nauja savaitinė pro
grama "Kultūra ir religija". Tai pasaulė
žiūrinė laida. Joje kalbės rašytojai, poe
tai, kunigai, ateitininkai, bus duodama 

llaug religinės muzikos. Programa pir- 
I niausią skiriama studentijai ir jaunimui.*

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
'RA SAVOS TAUTOS G Y N Ė J A I

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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VLIKAS PRAŠO
KARTERĮ TARPININKAUTI

Vyriausias Lietuvos Išlaivinimo komi
tetas 1990 m. balandžio 4 d. kreiprėsi j 
buvusį JAV prezidentą J. Karterį, prašy
dami tarpininkavimo padėti išspręsti

MŪSŲ LIETUVA NR. 19 (2156) 1990.V.24

ŽURNALO "STRANA I MIR" ("ŠALIS IR PASAULIS”) REDAKCIJA KARŠTAI SVEIKINA LIETUVIŲ TAUT^ IR VISUS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIUS, ATKŪRUS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĘ!
Lietuvos ir Sovietu Sąjungos konfliktą 
iškilusį ryšium su kovo 11 d. Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo deklaracija 
ir lietuvių tautos apsisprendimu pilnai 
nepriklausomybėj. Prezidentui Karte
riui buvo pabrėžtos Lietuvos valstybės 
dedamos pastangos tartis su Gorbačiovu 
ar jo įgaliotais atstovais. Tačiau visos lie
tuvių pastangos buvo ir tebėra bergž
džios, nes Gorbačiovas, viešai skelbda
mas, kad jis nori dialogo su lietuviais, 
atsisako lietuvių delegacijų priimti.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas taip pat, prazidento Landsbergio 
vardu, pakvietė prezidentą Karterį at
vykti j Lietuvą ir tiesiogiai susipažinti 
su esama padėtimi.

Balandžio 23 d. prezidentas Karteris 
VLIKO pirmininkui dr. K. Bobeliui pa
rašė išsamų laišką, kuriame išdėstė sudė
tingą padėtį tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos bei jo dedamas pastangas tarpi
ninkauti. Jis pabrėžė, kad sėkmingam 
tarpininkavimui reikalinga abipusio 
pilno pritarimo, o šiuo metu kaip tik 
tb pilno pirtarimo, o šiuo metu kaip

PEX1AKUH5I ’’CTPAHbl H MHPA” TOPflUO ÍIO3Z1PABJI5IET JHirOBCKllft KAPOJI, 
BCEX TPAXOAH J1HTOBCKOM PECriyEJIHKM C BOCCTAHOBJ1EHWEM 

TOCyjlAPCTBEHHOft HE3ABHCKMOCTH!

tik to pilno pritarimo trūksta. Preziden
tas Karteris plačiai diskutuoja susidariu
sias gausias ir keblias problemas ir paaiš
kina, jog Karterio Centras specializuoja
si panašiuose konfliktuose ir kad jis su 
ypatingu malonumu bandys padėti iš- 1 
sprąsti šių problemų. Jis prašo tolimes
nių informacijų, kad galėtų jomis pasi
naudoti.

ELTA

. ŽŪTBŪTINĖ KOVA
Lietuvių tautai ir valstybei atnešta so

vietų Rusijos vergija buvo dvigubai ilges
nė už du su puse dešimtmečius trukusią 
nepriklausomybę. Pačioje tauta rezisten
cijos dvasia liko nesugniuždyta. Pradžio
je jinai buvo tyli stebėdama pavergėjo 
smūgius ir ruošdamasi ateities kovoms
su viltimi atgauti prarastą nepriklausomy- mums draugai^ jie liks tik gudrūs iš- 
bę. Prasidėjus vokiečių rusų karui lietu- naudotojai. Mūsų trijų milijonų tauta tu
vių tautos rezistencija pasinaudodama 
padėtimi, tuojau sukilo prieš rusišką ver
giją. Paaiškėjo, kad vokiškoji vergija taip

ri teisę į visišką savarankiškumą. Mūsų 
tikslas — laisva ir nepriklausoma Lietuva 
Šito atsisakyti reikėtų grįžti į tolimus

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

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

pai negeresnė ar lengvesnė už rusiškąją, 
tad lietuvių tauta išvystė stiprią pogrin
džio rezistenciją. Grįžus vėl rusiškąją! 
vergijai į Lietuvą, rezistencija atsisuko 
prieš okupantus net su ginklu rankoje. 
Toji rezistencija buvo kruvina, ilga, pa
reikalavusi daug partizanu aukų. Ši ko
va istorijoj liks žūtbūtinė pasipriešinimo 
kova dešimtmečiu liudiįačiu didelę tau
tos ryžtą ginti savo laisvę su daug dides
niu priešu..

Taip kaip tada, taip ir dabar esame 
ant tako. Niekada nebuvome blogesni 
už tuos, kurie gyvena nuošaliame Euro 
pos kampelyje ar kalnų viršūnėje. Tik 
mes vieni niekam nereikalingi, taršomi 
šimtmečiais po didžiosios Lietuvos žlu
gimo. Didieji kaimynai niekada nebus 

baudžiavos laikus, kai po sunkių darbų 
suėję kaimynai nagrinėdavo: kažin kas 
mums butų geriau — caras ar kaizeris?

Šaukėme pasauliui, prašydami pagal
bos, užtarimo ar bent paguodos už skau 
džią tautos nelaimę, užplūdusią mus iš 
raudonųjų rytų, bet mažai, labai mažai 
kas musų balsą tegirdėjo. Jei ir atsirasda 
vo norinčių mus išklausyti ar non porą 
žodelių spaudoje apie tai užsiminti, tai 
daug naudos iš to nebuvo. Mūsų balsas 
aidėdavo tik tuščioje erdvėje.

Staiga sustiprėjo kiti vėjai, lyg vėsulas 
praėjo per okupuotos Lietuvos miestas. 
Gatvėse pasipylė minios žmonių, į viešu
mą išėjo drąsieji ir pareikalavo nepriklau
somybės atstatymo, jokių kitų pripažini
mų nereikia. Lieka graudu, kad Vakarų 
valstybės, kurios nepripažino Lietuvos 
įjungimo j Sovietų Sąjungos tyli, o Mas
kva grąso L imu va i prieš nepriklausomy
bės paskelbimą — reikalinga ją atšaukti. 
Palikti vieni, be jokio' moralinės paramos 
ir deklaruotos nepripažinimo politikos 
įvertinimo pagarbos, drąsiai siekiame sa
vo tikslo — Nepriklausomos Lietuvos.

O Viešpatie, ar jau galėsime visada lais
vai kvėpuoti? .

AR ŽINOTE, KAD 
.MŪSŲ. LIETUVA

V -ZELINOS LAIKRAŠČIU KIOSKE
AV, ZELINA, 831 ?
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MŪSŲ ŽINIOS
PASAULIO LIETUVIU 

BENDRUOMENĖ

Gerb. kun, J. Šeškevičiui
ir visai Brazilijos Lietuvių Bendruomenei

Nuc Vytauto Bieliausko
PLB Valdyoos Pirmininko

, Kaip esu anksčiau minėjęs savo atsi
šaukime j visų Kraštų Lietuviu Bendruo
menės, reikia visur rinkti lėšas Sovietų 
blokadai Lietuvoje sulaužyti ir padėti - 
musų vargstančiai tautai. Tikiuosi, kad 
pradėtas vajus yra tęsiamas ir pas Jus, ir 
kad tai duos rezultatų. Pirmiausia tokiu 
būdu surinktus pinigus naudojame vais
tų ir medicininių priemonių siuntimui j 
Lietuvą, šiek tiek jau pasiekė Lietuvą, 
o daugiau vėl bus siunčiama. Ligi šiol 
naudojamės lėšomis iš Australijos ir Ka
nados. Vėliau tikimės pagalbų išplėsti, 
jei tik rusai ją jleis, bet mėginti verta, ir 
daugumoj pasiseka per Lenkiją ir Lenin
gradą.

Tiesa turiu pastebėti, kad šis vajus nė
ra surištas su Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ruošimu. Kol kas Kongreso 
ruos’imo darbai turėtų tęstis, kaip Ugi 
šiol.

Mes esame keliems mėnesiams atidėję 
aukų rinkimą Kongresui, nes pagalba 
Lietuvai dabar yra svarbiausia pirmeny
bė. Bet tikimės, kad vajus Kongresui 
galės būti pradėtas vėliau. Tuo tarpu pra
šau PLJ Kongreso pasiruošimo darbų 
nestabdyti, nes mes laukiame, kad Lie
tuvoje padėtis pasitaisys, ir kad Kongre
sas tikrai jvyks 1991 metais, kaip pla 
ta.

Su geriausiais linkėjimais,
Vytautas Bieliauskas

APARECIDOS ŠVENTOVĖ

Marijos statula buvo sužvejota Parâi- ųaį rublius pakeisti j užsienio valiutą, 
bos upėj 171 / m. Priimta j vieno iš žve- pasilikdamas susidariusį pelną. Gegužės 
jų namus, pradėjo garsėti stebuklais. Bu- g per j į pasaulinio karo pabaigos šven- 
vo pastatyta koplyčia, paskui bažnyčia,. įę Tartu miesto žmonės prašomi dirbti, 
velisu antra, trečia bažnyčia... Pasirodžiu-^pjgp^ uždarbį Lietuvos pagalbai.TASS 
šioji (žvejo tinklo) buvo apskelbta Bra- piktinasi, kad taip vadinamieji demokra- 
zilijos Globėja. 

MUSU L f ' r U V A

193° , . suplanuota ir pradėta
si tyti (.Partinė šventovė, atidaryta 

Odininkams 1967 m. (ir dar plečiama).
Yra 173,40 m. ilgio ir 168 m. pločio 

(forma kryzàsus, perskrosto "Šv. An
driaus kryžiaus"). Navų aukštis: 40 m; 
kupula: 70 m., bokštas 300 m. Visas 
užimtas plotas apima 18.000 kvadr. 
metrų; talpinama 300,000 maldininkų. 
Šventoriuj gali tilpti 1 milijonas žmonių. 
Pačią baziliką per metus aplanko apie 8 
milijonai maldininkų. Po bazilika yra 
didžiulės salės maldininkams pailsėti ir 
atsigaivinti.

APARECIDA - pasauly antra bažny
čia savo erdvumu (po šv. Petro bazili
kos Romoje), ir pasauly didžiausia MA
RIJOS ŠVENTOVĖ.

Atstumai: nuo São Paulo -- 166 km., 
nuo Rio de Janeiro - 240 km. Nuo Vil
niaus...

Aparecidos bazilikoj vienintelė skir
tinga puošmena — LIETUVIŠKAS KRY
ŽIUS su jo šone marmurine lenta — už
rašu: "Em memória dos mártires da fé 
lituanos, mortos pelos comunistas ateus 
/ 6o Centenário da Cristianização da Li
tuânia/ 1387-1987 (Atminti Lietuvos 
kankiniams, bedievių komunistų nužu
dytiems/ Lietuvos Krikšto 6-tas šimtme- 
tis/1387-1987",

PUOLA ESTUS
Sovietinė žinių agentūra TASS užpuo

lė Estijos ministerj pirmininką Edgar Sa- 
vissar, kuris, nepaisydamas sovietų val
džios instrukcijų, įsakė Estijos geležinke
liams pristatinėti prekes j Lietuvą. Esą 
E. Savissar ignoravęs net kai kurių parla
mentarų pasiteiravimą, kodėl šitaip elgia- 
si.

Balandžio 27 d. Estijos valdžia paskel
bė, kad ignoruos Maskvos blokadą ir sa
vo kaimynams pristatys prekes. E. Savis'- 
sas taipogi kaltinamas, kad leidęs nelega-

7

timo judėjimo vadovai nelaiko karo pabai
gos dienos istorine diena.

Agentūrai pasipiktinimą kelia pensijų 
nutraukimas sovietiniams karo vetera
nams, o ypač planas pensijas mokėti 20- 
sios SS divizijos "banditams". Šių žmo
nių esą sukruvintos rankos estų, gudų h 
rusų vaikų bei senelių krauju.

(LIC)

BIRŽELIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie švenčia 

gimtadieni šį mėnesi ir linkime daug sėk
mės.
04 — Julia Ąžuolas
04 - Vytautas Juozas Bacevičius
09 — Victor Pedro Saulytis., dr.
10 - Francisco Nelson Satkūnas
10 Jorge Jakatanvisky
11 - Albertas Magila
12 — Encarnação Vicente Bumblis
15 — Jonas Paulo de Oliveira Silickas
18 - Milda Černiauskas Jaremcuk
19 — Elenice Pupelis Durazzo
20 - Oeslava Boguslauskas
21 — Francesca Ragone Žvingila
21 - Alfonsas Misevičius
23 - Andrius V. Valavičius
23 — Jonas Bratkauskis
26 — Adelia Butvinskis
30 - Birutė Pranciška Gervetauskas

Sąjungos-Alianca
Valdyba

REIKALINGA KNYGA
Ieškoma, ir tikimasi iš kur nors gauti. 

ištsėmusios laidos kun. Petro Urbaičio 
rašytą knyga - "KINIJA -- AZIJOS 
MILŽINAS"'.

Toji 364 psl. knyga turi ir savo 64 
puslapių priedą, taip pat, paieškomą.

Knygą ir jos priedą prašoma siųsti, ar 
pristatyti šiuo adresu:

Paróquia Pessoal São Casimiro 
Rua Juventus, 28 — Pque. da Moóca 
03124 São Paulo - SP.- Brasil

MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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LIETUVOS LAISVEI PARAŠŲ 
RINKIMAS

Praeitą sekmadienį, gegužės 20 d. bu
vo PMDB konvencija Belenzinho apylin 
kėj. Buvo politikų ir deputatų iš visų S. 
Paulo Estado vietovių. Musų kolonijos 
atstovai pasinaudojo proga rinkti para
šams dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Konvencijoj buvo S. Paulo gubernatorius^® 
Orestes Quercia ir daug kitų politikų is’ 
viso Estado. Parašus rinko Angelina ir 
Viktoras Tatarunas, Ona Coralon, Adil- ' 
sonas Puodžiūnas, Marytė Aleknavičių- * 
te, Jonas Butrimavičius,.Pijus ir Liucija * 
Butrimavičiai laikė plakatą su jras’u LI
BERDADE PARA LITUÂNIA.

Jonas Butrimavičius gavo buvusio 
prezidento dukters parašą Tutu Quadroon 
su pažadu, kad ji padės Lietuvos laisvės | 
bylai. |

««i
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PAMALDOS UŽ LIETUVĄ S V E N T KELIONĖ l

CARAPICUIBOJE - SP. GEGUŽĖS 27, SEKMADIENI
Planuotos Pamaldos už Lietuvą, Die

vui duodant, įvyko gegužės 20-tą, sek- 
madienio popietėje, Šy. Luko, vietos 

žmonėmisperpildytoje, bažnyčioje.
Maldininkų tarpe buvo keletas ir lie-

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

tuviškų šeimų atstovų.
Kadangi sparčiai augantis Carapicui- 

bos miestas siekia jau apie 500.000 gy
ventojų, turi 12 bažnyčių, o tik du ku
nigus, dėl to svečio kunigo atsilanky
mas, būna ten betHeada laukiamas.

j

Pasitaikė, kad ta proga buvo ir nauja- 
vedžių kurso uždarymas, taip, kad bėsi- 
lankančiahn misijonieriui buvo gera pro
ga priminti, kad gėroš šeimos turėtų 
duoti ne tik gerų piliečių savam kraštui, 
bet ir gerų kunigų, misijonierių ir seselių 
plačiai Brazilijai bei pasaulinėms misi
joms. Brazilija, gi, yra didžiausias katali
kų kraštas pasaulyje, o pats "Dievas yra 
brazil ietis", kaip čia sakoma.

Tarp aplankytų šeimų buvo ir Lietu
vių Sąjungos (Aliança) sekretoriaus bei 
"Sąjungiečto" redaktoriaus — leidėjo p.

Jono Jakatanviskio šeima, puikiai įsikūru
sį, gal Iškiliausioje Carapicuibos apylin
kėje? šaunesnėje negu São Paulo Morum- 
bi? pagal svečių, Nataiijaus ir Stasio Rim-

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

PAGALBA LIETUVAI
Visi gerai suprantame, kad atsikuriančiai, sovietų prispaustai, Lietuva» 

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

S. PAULO LIETUVIU

kevičiųrposakį.,
Tarp meno kurinių, matomų erdviuo

se namuose, buvo itin malonu stebėti ♦ 
ir paties namų šeimininko^Lietuvos 
Krikšto, istorinės mintį& įspūdingą pa
veikslą.

Taip pat teko dar stebėti ir kruopš
čiai surinktus, iš įvairių televizijos kana
lų, Lietuvos Nepriklausomybės kovų ir 
kovotojų vaizdus.

KPU.

PRIEŠ RUSlj VYKDOMĄ EKONOMINĮ BOIKOTĄ LIETUVOS RESPUÍlIKAI

KETVIRTADIENI, GEGUŽĖS 24 DIENĄ, 18 VALANDĄ
Vieta: PRIEŠ TEATRO MUNICIPAL, Praça RAMOS DE AZEVEDO

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