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KAI PARAMA TEIKIAMA 
PAVERGĖJUI

Prancūzų dienraštis peikia vakariečių 
politikus, remiančius Gorbačiovo prie
spaudą - Pastaro/o kreipimasis į Vatika
ną - Lietuvos prezidento straipsnis 
prancūzų spaudoje — Gedimino palikuo
nis gina Vilnių

Vakarų valdančių partijų vadai, prezi-' 
dentai, ministerial ir kiti pareigūnai, kai 
kurie žurnalistai ne kartą yra pasisaką 
už paramą Gorbačiovui, paaukojant Lie
tuvos nepriklausomybę. Jiems atrodo 
svarbiau išlaikyti priespaudą nei pagelbė
ti pavergtom tautom.

Yra betgi ir blaivių baisų, ypač spau
doje, aiškiai pasisakančių už Lietuvos 
nepriklausomybę ir smerkiančią vakarie
čių politikų nuolaidžiavimą. Vertas dė
mesio ypač prancūzų dienraščio "Le Quo 
tidien de Paris” (1990.IV.27) pirmame 
puslapyje išspausdintas vedamasis " Le 
Lituanie sacrifice”. Štai jo.vertimás.

Vakar, po prancūzų-vokiečių viršūnių 
Francois Mitterando ir Helmuto Kohlio 
susitikimo išsiųstas kreipimasis Lietuvos 
prezidentui, kviečiantis suspenduoti Lie
tuvos nepriklausomybės deklaracijos pa
sekmes, yra blogas mostas. Abiejų vyrų 
politinis apskaičiavimas yra trumparegiš
kas ir nė vienam jų nedaro garbės.

Smerktina šioje byloje yra ne tai, kad 
Lietuva yra sovietinė, bet sąlygos, ku- 
riosna ji yra atsidūrusi. Reikia neužmirš’-' 
ti, kad šios mažos baltiškos valstybės 
aneksija yra pasekmė vokiečių—sovietų 
sandėrio, pasirašyto II D. karo išvaksrė- 
se. Tai dviejų istorijos skerdikų pasibu
čiavimo pasekmė — Htlerio ir Stalino. 
Buvo manoma, kad jie jau palaidoti. Pa
sirodo ne — nes jų nedorosios sutartys 
tebėra nepalaidotos.
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Ministerė Pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ, tarp demonstruojančių lietuvių prie parla
mento rūmų Otavoje. Nuotr. St. Gineičio
jungoje dažniau nei Gorbačiovas Pran
cūzijoje, tai tarp kitko), nori taip pat 
įsiteikti pirmajam sovietų numeriui, 
turbūt siekdamas išlyginti nuolaidas, 
padarytas Amerikos prezidentui Key 
Largo vietovėje Atlanto sąjungos reika
luose. Ir tai neskaitant gražios dovanos 
federaciniam kancleriui, su kuriuo jis 
padarė plačiai nuskambėjusią taiką.

Bet kyla klausimas: o kaip su Lietu-, 
va toje byloje? Žinoma, josios svoris 
nėra didelis ir yra panaudojamas kiek
vieno interesams. Ir tai jau ne pirmą 
kartą.

Vakarai siekdami išsaugoti Gorbačio
vą, vengia jj destabilizuoti, jam priešintis 

neteisėtumą pripažino netgi Sov. Sąjung 
gos liaudies deputatų kongresas. Sovie
tinis įstatymas, leidžiantis respublikoms 
pasitraukti iš Sov. Sąjungos, Lietuvai 
negalioja, nes jo dar nebuvo, kai Lietu
vos parlamentas paskelbė nepriklauso
mybę 1990 m. kovo 11 d. Be to, tas įste 
tymas minėtą pasitraukimą praktiškai 
daro negalimą, yra nekonstitucinis, nes 
Sov. Sąjungos konstitucija jokių varžtų 
pasitraukiančioms neuždeda ir dargi 
pabrėžia, kad sovietinės respublikos yra 
suverenios, savanoriškai įsijungusios.

Aiškiai įrodęs, kad teisė yra Lietuvos 
pusėje, V. Landsbergis baigia straipsnį 
šia mintimi: "Mūsų apsisprendimas už

Kad Gorbačiovas pavydžiai rūpinasi 
savo krašto, vienybe, suprantama. Jis 
atlieka valstybės šefo, pareigą, teikda
mas pirmenybę valstybei, o ne jos mo
ralei. Bet kad vakariečiai jam teikia pa
galbą, yra neleistina ir smerktina. Juo _ 
labiau, kad labai ryškūs tos nelemtos 
paramos motyvai.

Kancleris Kohlis, susirūpinęs abiejų 
Vokietijų vienijimu, siekia visų pirma 
laimėti Kremliaus palankumą, be kurio 
abiejų Vokietijų susivienijimas liktų tik
tai nepasiekiama svajonė, kaip ir praėju
sius 45 metus.

François Mitterrandas, kuris gegužy
je vyksta Maskvon (jis lankosi Sov. Są- 

ir yra linkę nusileisti iki morališkai že
miausio lygio. Akivaizdus įrodymas - 
Lietuvos atvejis. Visos durys į kurias ji 
beldėsi, buvo užtrenktos. JAV-bės, skan
dinavų kraštai, Vokietija, Prancūzija... 
Demokratijoms Miunchenas yra neabejo
tinai jų vaidmuo.

Prezidento straipsnis
Žymusis Prancūzijos dienraštis "Le 

Figaro” 1990.IV.26 išspausdino Lietu
vos prezidentoVytauto Landsbergio 
straipsnį "Lietuva: seni sovietų melai”. 
Jame autorius įtikinančiais argumentais 
atskleidžia teisiškai pagrįstą Sov. Sąjun
gos pozp^r^emią^k4a+--į--^arinę jėgą. 
Jis pri m ’bkų pači jos 

laisvę verčia Maskvą rinktis poziciją — 
už demokratiją arba už sovietinę, šven
tą imperiją. Sov. Sąjunga, užuot žvelgu
si i problemos esmę, nukreipia savo dė
mesį į silpną priešininką, kuris pradžioje 
tokiu net nebuvo. Šioje liūdnai nelygio
je kovoje Maskva tampa pati sau blogiai 
siu priešu".

Gorbačiovo laiškas popiežiui
"L'Express' dienraštis 1990.IV.27 

paskelbė ilgą straipsnį "Sov. Sąjunga: 
kreipimasis į Šv. Sostą”. Jo autorius 
Bernard Lecomte rašo apie Gorbačiovo 
laišką Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II, kuria
me, tarp kitųddausimų, buvo prašymas 
Vatikano pagalbos sprendžiant Lietu-
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vos nepriklausomybės problemą.

Pasak straipsnio autoriaus, tokia min
tis Kremliuje kilusi dėl to, kad keliaujan
tis Vatikano ambasadorius Mons. F. Ca- 
lassunno pareiškė "Avvenire" laikraščiui 
Vatikano norą tarpininkauti tarp Mask
vos ir Vilniaus, jei butų pageidaujama?

Gorbačiovo laišką iš Maskvos atvežė 
specialus pasiuntinys Vadim Zagladin i 
Romą ir per naujai paskirtą sovietu ats
tovą Vatikanui Juri Karlovą gavo pasi
matymą su popiežiumi balandžio 14 d. 
Vizitas truko pusvalandj. Apie Vatikano 
tarpininkavimą nebuvo kalbama. Gorba
čiovo laiške buvo išreikštas pageidavimas 
Šv. Tėvui, kad šis paveiktų Lietuvos '7na
cionalistus", kurių eilėse esą daug kuni
gų, būti nuosaikiems, nekenkti Gorba
čiovo politikai bei laikytis Helsinkio nu
tarimų.

Šv. Tėvas pareiškė suprantąs Gorbačio
vo padėtį, bet jo širdis esanti su lietuviais 
"L'Osservatore romano" dar kovo 17 d. 
patarė katalikams remti Gorbačiovo "pe- 
restroiką", bet pareiškė, kad popiežius 
negali apleisti katalikiškos tautos, kurią 
ypatingai myli.

Prancūzų laikraščio bendradarbis pri
mena nesėkmingas Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II pastangas aplankyti Lietuvą Šv. 
Kazimiero ir krikščionybės sukakčių pro
ga. Esą jis tikisi tai padaryti 1991 m. Pa
kviesti jj turėtų Lietuvos vyskupai, parla
mentas ir galbūt Maskva.

Tą pačią dieną,- kai Zagladinas lankė
si Vatikane, Šv. Tėvas pasiuntė telegra
mą Lietuvos kardinolui V. Sladkevičiui, 
kurioje pareiškė esąs "taip artimas lietu
viu tautos troškimams, kaip niekada" 
Velykų dieną Šv. Tėvas savo kalboje 
pareiškė remiąs "mielos lietuvių tautos 
troškimus".

Tarp Vilniaus ir Maskvos esą vyksta 
keistas dialogas, būtent dviejų kurčių 
partnerių, kurie vienas kito nesupranta.
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Aišku tiktai tiek, kad tiltas tarp abieju 
pusiu nėra sugriautas.

Lietuvos pozicija esanti aiški: reikia 
derybų, kuriose viskas gali būti svarsto
ma, išskyrus nepriklausomybės dekla
raciją. Kremliaus pozicija esanti sudėtin
ga — prezidentas Gorbačiovas esąs pasta
tytas prieš dilemą; jeigu jis paklūsta 
tiems, kurie jj ragina imtis griežtą prie
monių ir padaryti tvarką Lietuvoje, pra
randa savo prestižą tarptautinėje plotmė 
je ir sugadina savo santykius su JAV; 
jei leidžia Lietuvai atsiskirti, parodo sa
vo silpnumą, susilaukia pavojingos reak
cijos iš griežtojo sparno ir paskatina ki
tas respublikas pasekti Lietuvos pavyz
džiu. Tai verčia Gorbačiovą laviruoti, 
ypač prieš kompartijos 28-jj kongresą.

LONDONAS - Anglija. Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Kazimiera* 
Prunskienė lankėsi Londone, susitiko su Margareth Thacher ir su Anglijos lietu
viais. Spaudos konferencijos metu; DBLS-gos pirmininkas J. Alkir, Premjerė 
K. Prunskienė ir vertėjas R. Kinka.

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de iodos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mmt-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão. J
í x . ..

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-O677 Res.: 2744886
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Straipsnio autorius baigia savo sam
protavimus šia pastaba: "Nėra tikra, kad 
šioje įtemptoje politinėje sankirtoje, ku
ri dabar vyksta Sov. Sąjungoje, patiki
miausias Gorbačiovo sąjungininkas būtų 
Jonas-Paulius II."

Gedimino palikuonies laiškas

"Int. Herald Tribune" 1990,IV.26 pa
skelbė Aleksandro Galitzino, gyvenančio 
Paryžiuje, laišką antrašte "Lietuvos širdis' 
Jame autorius rašo: "Laiškas, išspausdin
tas jūsų balandžio 18 d. laidoje, pažymi, 
kad Vilnius, Lietuvos sostinė, buvo Len
kijos dalis iki 1939 m. ir klausia, ar lietu
viai yra pasiruošė ji grąžinti. Mano senolis, 
Didysis kunigaikštis Gediminas, sukūrė 
galinga viduramžių valstybę Lietuvą, ku
ri vienu metu tęsėsi nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros. Jis padarė Vilnių Lietuvos 
sostine 1323 m. Lenkai 1920 m. pasinau
dojo mūsų krašto silpnumu ir jj užėmė 
jėga. Šis neteisėtas užėmimas niekad ne
buvo pripažintas mūsų vyriausybės. Vil
nius buvo grąžintas Lietuvai Stalino, 
kai jis jjungė mūsų šalj i Sovietų Sąjungą 
1940 m. remdamasis daugiau negu abe
jotina sutartimi su Hitleriu. Tenka paste
bėti, kad pokario Lenkija niekad nereiš-

' savo pretenzijų j Vilnių. Vilnius yra 
Lietuvos širdis".

Pasirašė: "Prince Alexander Galitzine"
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- 
REALYBĖ SEKANČIAIS METAIS

(Lietuvos Respublikos Ministrės 
Pirmininkės KazImieros Prunskie
nės interviu su "The Independent"

redaktorių, 1990. V. 9)
Atvirai išreikšdama savo pasitikėjimą 

ateitimi Lietuvos Ministrė Pirmininkė 
vakar pareiškė, kad Lietuva bus tikrai 
nepriklausoma -- tarptautiniai pripažin
tais pasais ir sienomis ateinančių metų 
pabaigoje.

K. Prunskienė, kuri susitiks su Mar
garet Thatcher užtikrino '"The Indepen
dent7', kad bandymai panaikinti Lietu
vos žingsnius j nepriklausomybę reikštų 
“katastrofą Sovietų Sąjungai“.

Daug aiškiau negu anksčiau ji siūlė 
'musų aiškų pasiryžimą siekti kompro

misų abiem specialių interesų srityse“ 
ypač sienų ir gynybos klausimuose.

Ji pabrėžė, kad formalus kovo 11-tos 
Nepriklausomybės paskelbimas nebus 
atšauktas. Dauguma Vilniaus lankytojų 
sutinka, kad Maskvos grasinimai tik su
stiprina žmonių pasiryžimą.

K. Prunskienė yra ekonomistė (ir * 
atsiskyrusios Lietuvos Komunistų parti
jos narė), savo pažiūras, pagal Vakarų 1 
terminologiją, ji apibudino kaip “centri
nes“. Ji norėtų įvesti “socialinės pakrai
pos rinkos ekonomiką“, artimai surištos 
su kitomis Pabaltijo respublikomis ir 
Skandinavija.

ti savo nuomonę, ir jie traktuoja tuos 
susitikimus kaip pripažinimą, kad lietu
viai nėra vien tik ardantys triukšmada
riai. Prunskienė gali susitikti su preziden 
tu Francois Mitterrand ir V. Vokietijos 
kancleriu dr. Helmut Kolh šios savaitės 
pabaigoje.

K. Prunskienė pabrėžė, kad Lietuva - 
ir jos kaimynai nesiveržė j priekį pavojin
gu greičiu. “Mes nežiūrime j nepriklau
somybės paskelbimą, kaip į pilną veiks
mą tiesiai įgyvendinantį tą nepriklauso
mybę“ ji atsakė, “mes sutinkame su Va
karais, kad greitis gali būti nustatomas“.

Ji, kaip ir jos kolegos kitose Pabaltijo 
respublikose, pabrėžė, kad naujasis So
vietų įstatymas apie atsiskyrimą, negali 
galioti Pabaltijyje. Kadangi Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo nelegaliai prijungta 
prie TSRS (pagal slaptus Nacių-Sovietų 
protokolus), nutarimai gali būti tik kaip 
ir kaip greitai, o ne — ar nepriklausomy
bė turi būti sugrąžinta.

Ji sutiko, kad visos dabartinės permai
nos galėtų būti jėga panaikintos. “Okupa
cija galėtų būti atnaujinta. Bet tai būtų 
be vilties. Vakarų strategija remia tą iliu
ziją, kad rusai yra tokie stiprūs, kad jie 
galėtų tai padaryti. Bet atsirastų kompli
kacijų“.

K. Prunskienė, kuri taip pat susitiko 
su visais opozicijos partijų vadais Brita
nijoje - pasakojo apie augantį Maskvo
je, Leningrade ir daugelyje kitų miestų 
solidarumą su Pabaltijo kraštais.

K. PRUNSKIENĖ KANADOJE
Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimie 

'ra Prunskienė Kanadoje lankėsi Ontario 
provincijos Parlamente, pasimatė su pro
vincijos ministru pirmininku Petersonu, 
kuris viešnios garbei surengė pietus. Juo
se dalyvavo nemažai parlamentarų ir 
vietos politinių veikėjų. Prunskienė nu-5 
švietė Lietuvos dabartinę padėtį, išreiš
kė įsitikinimą, kad kai kurios sovietinės 
respublikos ir autonominės sritys betar
piškai suteikė Lietuvai ekonominę pa
galbą, žaliavų ir kitų produktų. Tuo 
tikslu jau yra užmegzti ryšiai su pramo
nės įmonėmis Maskvoje ir Leningrade. 
Tų miestų savivaldybėse dabar yra įsi
tvirtinusios demokratinės jėgos draugiš
kai nusiteikusios Lietuvos atžvilgiu, re
miančios Lietuvos nepriklausomybę, 
trokštančios palaikyti su Lietuva preky
binius santykius. Pasikeitimas prekėmis 
yra abiem šalim naudingas, Maskva ir 
Leningradas gauna iš Lietuvos maisto 
prekių. Prunskienė toliau pasakė, kad 
Lietuvos vyriausybė yra pasirengusi su
lėtinti ir laikinai nutraukti kai kuriuos 
veiksmus, susijusius su nepriklausomy
bės paskelbimu, jei tarptautinė bendruo
menė suteikia Lietuvai tam tikrų garan
tijų. Prunskienė pabrėžė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo aktas yra 
neliečiamas, negali būti nei kalbos apie 
jo atšaukimą ar panaikinimą. Ontario 
ministras pirmininkas pasakė, kad pro
vincijos valdžia yra pasirengusi suteikti 
Lietuvai pagalbą, numano vėliau į Lie-

Ji sutiko, kad kai paliečiamas Pabalti
nos atsiskyrimo klausimas, dauguma va
kariečių pirmiausiai galvoja apie grėsmę 
Gorbačiovui. Bet pabaltiečių lojalumas 
Gorbačiovui negali būti totalus. Gorba
čiovas atkimšo butelį, bet iš dėkingumo 
jam, mes negalime paaukoti savo laisvę. 
Paskutiniais mėnesiais su augančiais de
mokratiniais judėjimais Rusijoje pačių 
rusų apie save “nuomonės radikaliai pa
sikeitė“.

Iki šiol Prunskienė mano, “Vakarai 
mus laikė TSRS dalimi — nors buvo 
simboliško kriticizmo“. Dabar Vakarai 
atbudo. Ji buvo patenkinta praeitos sa
vaitės pasikalbėjimu su prezidentu 
Bushu Washingtone. Ji nesitikėjo jokių 
garantijų, “bet aš buvau išklausyta“.

Britanija, kaip ir JAV, pabržia, kad 
Prunskienė yra priimama kaip “laisvai 
išrinkta Lietuvos tautos atstovė“, ne 
kaip valstybės vadas. Bet lietuviams tas 
nesvarbu, nes jie nori tiesiogiai perduo-

Steve Cravshow
East Europe Eidtor The Independent

tuvą pasiųsti delegaciją, kuri apsvarstys 
su pagalbos teikimu susijusias konkre
čias problemas.

j-;

Lietuvos minister© pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ Ontario 
parlament© rūmuose su premjeru DAVID PATERSQNU (kairėje) 
ir KLB kramto vaidybos pirmininku A. PACEVIČIUMI
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ARKLIO METAIS PASLOVINSIM ARKLĮ
(Tęsinys iš praeito nrj_.

Greitosios pagalbos stoties vyr. gydy
tojas dar sykį pakartotinai kreipėsi j vi
sų ligoninių priėmimo kambarius, prašy
damas suteikti pagalbą bet kuriuo parps 
metumiir visiems ligoniams, atvykstan
tiems ne kaip įprasta greitukėmis, o tak
si ar kitokiu transportu. Bus atitinkamai 
pasiruošę ir priėmimo kambariai. J. Drob 
nys kreipėsi j žmones, ypač sergančius 
lėtinėmis ligomis, patardamas ir prašyda
mas būti atidesniais sau: pajutus ką ne
gero, kreiptis j savo poliklinikos gydyto
jus darbo laiku, nelaukiant nakties.

Greitosios pagalbos mašinos, esant 
visiškam benzino badui, sustos paskuti/ 
nes. O tada — jau viskas? Gal tuomet ir 
teks prisiminti greitosios pagalbos pra
džią, 1902-uosius, kai po Vilnių važinė
jančios dviem arkliais traukiamos karie
tos per metus suskubdavo pas 3600 ligo
nių? O gal pravartu bus pasinaudoti ir 
pokario metų greitosios pagalbos vyr. 
gydytojo J. Lipnicko patirtimi norėda
mas “pagirdyti“ vienintelę mašiną, jis 
sėkmingai mainydavo spiritą į benziną 
pas sovietinės armijos karius. O jei rim
tai — numatyta išeitis' ir pačiam blo
giausiam atvejui. Gydytojai bus prista
tomi į jiems paskirtus miesto rajonus ir 
skubės pas ligonius patikimiausiu trans
portu — savo kojomis. Deja, tai jau bus 
nebe greitoji.

ALYTAUS RAJONO “SAULĖS“ 
KOLŪKIO pirmininkas Jonas Juravičius 
mano, kad Nepriklausomybės savanorių 
padėtis buvus beveik geresnė: gavo že
mės, turėjo apiplyšusius kailinius ir bo
tagą, o arklį davė uošvis. Dabar “Žirguinu 
liūs“ įtaisyti lengviau nei arklį,o ir nūdie
nos dydžiams jis per menkas. Tačiau duo
na ir gyvy ys auga ne iš caro, kaizerio ar 
Gorbačiovo, o Dievo malonės ir valstie
čio kasdienio darbo. Nei vieno, nei antro, 
kaip ir paprastos kaimo žmogaus logikos, 
įsakymu neatimsi. Ja pasikliaudami, 
“Saulės“ kolūkfeąiai jau kuris laikas kau
pė ne degtukus ar druską, o kurą. Pasta
ruoju metu niekas nepaisė net fondų, 
nei limitų — imk, kiek gali, o kas dešimt 
dienų pranešk, kiek dar valiosi įsipilti. 
Ačiū Dievui, pavasaris ankstyvas. Iki blo
kados spėjo apsėti, dar ir išlaikyto amo
niako cisternas užpildė kuru. Pasak pirmi
ninko, pagaliau išmoksim taupyt. Lygi
nant su užsieniu, kuras pas mus nebuvo 
brangus. Todėl ir arkliai daugiau stovėjo, 
nei dirbo. Jie nuolat buvo reikalingi tik 
prie fermų. Dabar reiks pasikinkyti ir pa
sėlių priežiūrai, ir šienapjūtei. Kadangi šį 
metą kolūkiui niekas nevadovavo, kiek 
ir ko sėti, pasėlių struktūrą pasirinko tar
si specialiai blokadai — bulvių ir cukrinių 
mažiau. Tiek galėtų apeiti ir arkliais, ku- 
rių kolūkyje - 100 (tiek pat ir nuosavų

automobilių), bet jie reikalingiausi bus 
pašarų, statybinių medžiagų ir kitiems 
vežipjimams po ūkį. Bet bėdos, būtino 
reikalo atveju mašina žmogui bus. O 
kaip pirmininko “Volga", ar ją taip pat 
pakeis koks eržliukas? Juravičius neatsi
džiaugia, kad nei rajono vykdomajam, 
nei žemės ūkio valdybpj šiemet jau ne
būna susirinkimų ir pasitarimų. Bet į 
Alytų pirmininkas nušoka dukart per 
dieną -- 30 km. i abi puses susidaro. Da
bar pirmininkas žada daugiau sėdėti prie 
telefonų. Bet j kaimyninę valstybę pas 
senus draugus ir partnerius ketina važi
nėti — tik ne “Volga“ — dar dažniau nei 
ligi šiol. Kur ir ko — patylėsime.

Pirmininkas sako, kad jie vieni kitus, 
supranta kaip ir anksčiau.

O dujos? Tik vienoj fermoj pašarams 
ruošti reiks pasieiškoti malkų. Pasak 
pirmininko, šiemet turėtų pašvarėti miš
kai. Kaimietis nesiklaus Maskvos malo
ne — apsirinks sausėkus, šakas iš aplinki
nių miškų, išsivalys kaminus ir, anot su
valkiečių užkurs “mašiną“. Suodina, bet 
ar prapultis? “Saulėj“ nėra namų be 
krosnies. Dar prieš akis - visa vasara.

Sunkiausia be elektros. Jei jos nebū
tų šiandien — labai blogai. Gyvuliai dar 
neišginti. Kai karvės bus laukuose, milž-* 
tuves, kaip įprasta atjungs nuo elektros 
tinklo. Liks tik girdymas. Bet kiaulidės 
skęs — mėšlas šalinamas ir vanduo paduo 
damas visur tik elektra. Tektų išdalyti 
gyvulius į ko lūkesčių tvartus. Ir išdalys, 
jei nebus elektros.

Bet svarbiausia — kad tik atlaikytų 
žmonių nervai. Anot pirmininko varian
tai yra tik du: arba praras pusiausvyrą, 
ar, pajutę kuolą virš galvos, neisškos kal
tų, nesipešios, o kapstysis ir išsikapstys. 
Bet tik su viena sąlyga, jei valdžia — Vil
niaus rajono, kolūkio — neims kaimo
žmogui vadovauti: taip daryk ir šitaip.

Balandžio 29-ąją dviračiais važiavom nuo Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų į Valakampius. Kolona nusitęsė 2 km. Pedalus 
mynė ir šeši „G. k.“ bendradarbiai. Iš žygio lozungų: „Kiš kite 
savo naftą ten. kur saulė nešviečia“ ir „Moterys myli Lietu-
vos dviratininkus“.

Recepto bendro būti negali.
VILNIAUS AUTOBUSU PARKAS. 

Jau antrąją blokados dėeną dyzelio kuro 
sumažėjo penktadaliu, benzino - treč
daliu. Mažiau važinėja priemiestinių au
tobusų, taip pat tarpmiestinių darbo die
nomis, ir mieste — ten, kur troleibusai 
ar nors traukinys iš Naujosios Vilnios. 
Autobusų parko eksplanacijos skyriaus 
viršininkas Justinas Giraitis savo automo
bilį atotogų išleido. Jau prieš savaitę ir 
į darbą važinėja autobusais. Keleiviams 
įsigyti dviračius dar nepataria — lyg 
ankstoka. Tačiau prie tuščio “Kirtimų“ 
parduotuvės dviračių sandėlio - jau ke-' 
lios dešimtys užsirašiusių į eilę, šios rū
šies transportui įsigyti. Laimė, dviračių 
kartais dar “išmeta“, kultūrinių prekių 
bazėje jų taip pat šiek tiek likę. Tačiau 
populiarieji sulankstomi pardavinėjami 
tik už talonus Nr. 1 ir Nr. 2. Kai kam 
tai gana rimta auka: trijų mėnesių alko
holinių gėrimų norma dviem žmonėms. 
Nejaugi netgi šiaulietiškų “Ereliukų" 
ir “Kregždučių“, pardoodamų be talo
nų. Pasak parduotuvės direktoriaus 
Vilhelmo Vaitiekėno, vienintelė išeitis 
- pirkti dviračius už valiutą Vakaruo
se. Bet apie tai, deja, galima tik svajoti. 
Tad lėeka arkliai, Jų Vilniaus rnieste — 
apie šimtą. Šešiasdešimt, tiesa, netinka
mų, turi jojimo sporto mokykla. Kaip 
tik raitajai policijai. Likę — dekoratyvini 
nių augalų ūkio, butų ūkio tarnybų ži
nioje ir pas gyventojus. Vienas apdairus 
pilietis, gyvenantis Jeruzalėje, namie lai
ko poni. Arklį turi ir duonos kombinatas. 
Ne duonai, o tuščiai makaronų tarai iš 
cecho į cechą vežioti. Bet blogiausiu at
veju liks. Dabar, tiesa, transporto duo
nai po parduotuves išvežioti-u‘tenka, 
nors vietoj 2—3 kartų per dieną veža
ma tik kartą. Tačiau po kelių savaičių 
gali tekti stovėti ir tūkstantinėse eilėse 
prie penkių Vilniaus kepyklų.

“Gimtasis Kraštas“

Viktoro Kapočiaus nuotr.
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RELIGINEI VEIKLAI REMTI
50.000 DOL.

Lietuvybės išlaikymo ir tikėjimo sklei
dimo nepailstantis rėmėjas žurnalistas, 
bažnytinės teisės daktaras prel. Juozas 
Prunskis įnešė j Lietuvių Fondą 50.000 
dol. ir sudarė fondą, kurio palūkanos 
butų skiriamos premijuoti religinio vei
kalo išleidimą arba krikščionybės idea
lus ugdantį projektą išeivijoje ar Lietuvo
je. Šio projekto įgyvendinimui pakvies
tos Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, 
Putnam, CT.

Pagavęs prelatą J. Prunskį, paprašiau 
pasisakyti apie jo vardo fondo įsteigimą 
ir pajamų naudojimą.

— Esate Lietuvių fondo senas narys ir 
anksčiau esate įsteigęs 10.000 dol. fondą 
lietuvių skautijai remti. Be to esate dau
gelio premijų mecenatas. Kas jus skati
na atsižadėti savo santaupų ir dalintis su 
kitais, dirbančiais lietuvių tautos ir krikš
čionybės gerovei?

— Leiskite man pirma pasidžiaugti, 
kad visgi mes išeivijoje turime nemažai 
gerų, dosnių lietuvių. Kiek daug aukoja 
Irena ir dr. Leonas Kriaučetiunai kiek 
daug.M arija ir inž. Antanas Rudžiai ir 
prel. Simonas Morkūnas ir daug kitų: 
Turime daug lietuvių, kurie su prenumeę 
ratos mokesčiais prideda ir savo auką | 
arba dosnius priedus skiria mokėdami ųž 
korteles, kalendorius. Dar nepriklauso
moj Lietuvoje man tekdavo pakartoti
nai susitikti su labai tauriu, maloniu so
cialdemokratu, buvusiu universiteto rek
toriumi ir Švietimo ministeriu prof. V. 
Čepinskio. Jis nekartą pasakydavo: atėjo 
man laikas padaryti sielos balansą. Ir tą 
leido spaudoje paskelbti. Ir man atėjo 
laikas padaryti balansą. Jau turiu ir vie- 
telą įsigijąs Kazimiero kapinėse, Tai 
ir susitvarkiau per Lietuvių Religiną Šal
pą ir dabar Lietuvių Fondą. Šio įnašo 
fondui palūkanos skirtos krikščionybės 
idealams ugdyti musų tautoje. Paskuti
niai dešimtmečiai įrodė, kad tai labai 
svarbu. Komunistai bijo tų žmonių, ku
rie nebijo mirti. Religija kaip tik'laisvės 
kovotojui užtikrina gyvenimą po mirties 
ir dėl to duoda daug moralinės stiprybės 
tiems, kurie ryžtasi pasipriešinti okupan
to prievartai ir vesti besąlyginą kovą dėl 
laisvės. O turint minty musų jaunesne
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kartą Lietuvoje ir taip pat čia, religinių 
idealų ugdymas juose labai svarbus. Put
nam o seselėms tie reikalai labai prie šir
dies, todėl joms ir pavesta pravesti gau
namų palūkanų paskyrimą religiniams 
tikslams.

— Jūsų žurnalistinis darbas yra kelro
dis ir paskatinimas kitiems. Kaip suran
date laiko parašyti ir ištveria sveikata, 
dalyvaujant gausiuose lietuvių kultūri
nio gyvenimo įvykiuose? Juk dar turi
te įsipareigojimų ir gyvenamosios aplin
kos parapijai?

— Žurnalistinis darbas man taip pat 
mielas, kaip ir religinės pareigos. Tiems 
dviems uždaviniams ir paskyriau savo 
gyvenimą, negaišindamas kitur laiko. 
Kai koncentruojiesi jttuos uždavinius, 
kitur nesibtaškydamas, tai ir gali ką 
nors pasiekti. Visi lietuviškieji renginiai 
man labai brangūs, nes myliu savo tau-' 
tą ir esu laimingas, kai galiu juose daly
vauti.

- Kaip nutiko, kad Jūs, anksčiau at
vykęs už kitus, negavote prieglobsčio lie
tuviškose parapijose, klebonijose, o teko 
glaustis prie svetimtaučių?

— Atvykąs į Chicagą net 28 metus 
darbavausi lietuvių Sv. Jurgio parapijoje 
Bridgeporte. Vėliau apie šešerius metus 
gyvenau pas marijonus, dirbdamas "Drau
go" redakcijoje ar redaguodamas "Laivą"
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ar "The Marian". Kai marijonams oa- 
tiems buvo reikalingi kambariai, persikė
liau įŠv. Simforozos parapiją, nes lietu
viškose parapijose atvyką kunigai buvo 
vietas užpildą. Kai vyskupijos patarimu 
toje parapijoje savaitgalio Mišių skaičius 
buvo sumažintas, man teko keltis kitur. 
Kreipiausi į tris lietuviškas parapijas ir 
i du lietuvių vienuolynus, bet ten nebu
vo vietos. Vienoje priemiesčio lietuvių 
parapijjoj davė vilties, bet dar nebuvo 
tikrumo, ir kai mane pakvietė keltis į 
dabartiną Queen of the Universe klebo
niją, persikėliau.

- Ar esate patenkintas dabartine gy
venimo aplinka?

- Dabartine gyvenama vieta esu la
bai patenkintas. Klebonijoje labai drau
giška nuotaika. Parapijoje yra keliasde
šimt lietuvių šeimų, o ir visos kitos la- » 
bai malonios. Klebonas supranta mano 
padėti,, galiu visas savaitės dienas pra
leisti Amerikos Lietuvių Tarybos įstaigo
je, o šeštadienių vakarais ir sekmadienių 
po tėtėmis galiu vykti į lietuviškus rengi
nius. Klebonas labai supranta komuniz
mo prievartą ir grėsmą ir, jei kas prieš 
jų priespaudą veikia, pelno jo visą prie
lankumą. Iš mano gyvenamos kleboni
jos, 7114 S. Hamlin, yra netoli ir į 
Amer. Liet. Tarybos bustiną, į "Draugą", 
į Jaunimo centrą, Marquette Parkas tik 
už 8 minučių pėsčiomis. Geriau būti ne
gali.

— Kokie ateities veiklos ir gyvenimo 
planai?
- Einu jau devintą dešimtį metų. 

Esu pergyvenąs širdies smūgį. Dėl glau
komos susilpnėjo akys, taigi didelių pla
nų nė neįmanoma kurti. Su L. KeruHu 
ir P. Naručiu baigiame paruošti knygą 
apie ateitininkus komunistų ir nacių 
kankinius. O toliau likusias dieneles no
riu skirti lietuviams ir kitiems tikintie
siems, kuriuose randu tiek nuoširdumo 
ir kuriuos esu pamiląs, vis pasilikdamas 
jųrtarnyboje Chicagoje, nors jau reikės 
dairytis, kur galėsiu prisiglausti, kai vi
sai pasensiu.

- Ką galite pasakyti apie Lietuvių 
Fondo paskirtį ir veiklą? Ar Lietuvių 
Fondas pateisina lietuvių lūkesčius ir » 
kokia kryptimi turėtų šiuo metu savo 
veiklą tęsti?

L i e tu vių F o n d as — n uos tab i įs taiga. 
Tai vienas didžiausių musų laimėjimų 
išeivijoje. Jis taip gerai vedamas ir tvar
komas. Jo kultūrinė parama nuostabi. 
Jis vertas visų didelės paramos ir pasiti
kėjimo. Jo atskaitomybė taip rūpestin
gai vedama, kad neturėjau jokios abejo
nės į jį nukreipti tą patikimą. Jo neturi 
užmiršti nė vienas lietuvis.

Dėkoju Prelatui už didelą auką ir pa
reikštą vertingą nuomoną apie Lietuvių 
Fondo veiklą ir linkiu geros sveikatos.

Antanas Juodvalkis
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SEKMINĖS
Dega žvakės, kvepia smilkalai. Groja 

vargonai. Iškilminga ir gražu. (
Sekminės...
Prie altoriaus kunigas. Daug žmonių 

-jie visi tjkintys. "Viešpatie, atsiųsk sa
vo Dvasią ir atnaujink žemės veidą", - 
kartoja kunigas šv. Evangelijos žodžius. 
Keliasi, atgimsta Bažnyčia, keliasi nu
mazgota kankinių krauju. Iš naujo gims
ta tas, kas gimsta per kančią. Lietuva at
gimsta, atbunda, prisikelia tiek kančių 
prityrus.

Sekminės...
Virš musų sklando Šventoji Dvasia ir 

neàa ramybę. Isileiskime Ją į savo širdį.
"Aukštyn širdis..."
Sekminės...
Viešpatie,atsiųsk savo Dvasią ir atnau

jink žemės veidą.
Sekminių šventę Bažnyčia laiko savo 

gimimo diena, nes tą dieną Bažnyčios lu
pomis pasauliui prabilo "Tiesos Dvasia, 
kuri eina iš Tėvo ir toliau liudija apie 
Kristų, išsaugodama neiškraipytą liudiji
mą tų, kurie nuo pradžios yra buvę su 
Juo. Šioje gražioje šventėje ir murris tik
tų giliau pamąstyti apie Bažnyčios pras
mę ir vaidmenį musų krikščioniškame 
gyvenime, apie gyvą, gilų ir nenutraukia
mą ryšį, kuris jungia Kristų su Bažnyčia 
ir Bažnyčią su Kristumi.

Tokia yra musų tikėjimo Bažnyčia — 
viena, šventa, katalikiška ir apaštališka, 
kurioje mes sutinkame Jėzų Kristų ir 
gauname Jo Šventąją Dvasią. 

y

Vyturys

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

1990 m., balandis 
Kaunas

Mielas B. Šukevičiau,
Sveikinimai ir linkėjimai iš Lietuvos 

Šv. Velykų proga. Manau, kad gavote 
mano laišką. Nutariau parašyti vėl. Ne
seniai gavau laišką iš Kolumbijos nuo 
Jono Kaseliüno, kuriame yra keletas re
komendacijų dėt planuojamo žygio iš 
Lietuvos. Parašiau jam laišką, kuriame 
paprašiau nurodyti, kuriuose Kolumbi-
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jos uostuose rekomenduotų sustpti. Ma
nau, kad laiškas jį pasieks, nors nesu vi
sai tikras dėl adreso. Peikia pradėti rū
pintis navigacinės literatūros ir jūrlapių 
kelionei parinkimu, todėl reikia žinoti 
tikslius uostų, jachtklubų pavadinimus. 
Laiške taip pat paminėjau, kad materia
linė pagalba iš Pietų Amerikos lietuvių 
nebus reikalinga, nes ieškome suintere
suoto sponsoriaus. Manau, rasime ir šis 
klausimas išsispręs.

Dabar noriu paklausti Jūsų, kur rei
kėtų pranešti, su kuo palaikyti ryšį, kai 
bus tiksliau žinoma žygio data? Mano
me, kad tai įvyks 1991 m. Ar reikia tie
siogiai kreiptis į Inž. Bačetį?

Minėjote, kad B i o d e Janeire, Cabo 
Frio gyvena kun. A. Bamašauskas, kuris 
pažįsta jachtų klubo pirmininką ir kapi
toną. Ar bus galima palaikyti ryšį su 
kun. A. Bamašausku, ar ryšys bus palai
komas per Jūsų organizuojamą veikimo 
Komisiją São Paulo mieste? Kam pra
nešti, kai žygis jau bus paruoštas ir bus 
žinoma tiksli data? Gal bus galimas ryšys 
per Faxą (tolspaudį)?

Kol kas neturime ryšio su Urugvajaus 
lietuviais. Teks dar kartą parašyti Pranui 
Ožinskui, gal galės padėti. <

A t rod o, paminėjau visus mums šiuo 
metu rūpimus klausimus. Tiesa, dar reikė
tų žinoti, kur dar gyvena lietuviai Brazili

joje apart B i o d e Janeiro ir São Paulo?
Ar yra arti uostų ar šiaip vietų jach
tai sustoti?

Linkėjimai Jums ir Jūsų artimiesiems
A. Grinevičius

DUONA
Apie duoną daug kartų rašome Šventa

jame Rašte, apie ją Kristus kalbėjo. Ga
liausiai įsteigė šventąsias Vaišes.

Visa, kas gyva, gyvena maitindamiesi, 
žinome, kad maistas — tai gyvybė, o pa
saulis sukurtas žmogui matinti. Paprastai 
žmogus nesunkiai suvokia dievišką pras
mę duonelės, kurią jis valgo: maistas jo 
gyvybei yra Dievo dovana.

Duonoje kažkas slypi, kas galimas gi
liai paliesti, su žodžiu "duona*" siejasi pa
tys gražiausi jausmai. Yra senas papro
tys sutinkant svečius — pasitikti su duo
nos kepalėliu. Mūsų tėvai sakydavo, kad 
"duona yra šventa". Jei vaikas numesda
vo gabaliuką duonos, sakydavo: "Pakeik 
ir pabučiuok".

Miestą ir kaimą jungia šviežios kvepian
čios duonos kepalas. Duona — tai stipry
bė ir džiaugsmas. Kaip būdavo malonu 
kai dar jauną, besimokantį miestelio vodu- 
rinėje mokykloje ir gyvenantį "ant buto", 
iš kaimo aplankydavo tėvas ir palikdavo 
juodos duonos puskepalėlį, atrodo jaus
davai motinos kvapą.

Kokie pasikeitimai turi įvykti, kad 
grūdas pavirstų duona: varpas turi išaug
ti, prinokti, jį reikia nupjauti, grūdą rei
kia sumalti, miltus iškepti kad taptų kve
piančia duona. Ak, kokia skani toji iš
kepta juoda duona.

Sekmadienis po sekmadienio mes ei
name ir pareiname, nešdami rankose sa
vo egzistenciją, aukodami vargingą savo 
gyvenimėlį. Šitaip mūsų rankos yra pil
nos Kristaus kūno, tos Duonos, kuri vi
sa yra paaukota visų atnašauta. Dauge
lio klaida, kad sekmadienį mieliau plu
ša dėl sotesnės ar skanesnės duonos, ne
gu Eucharistijos atnašą Tam, kuris jiems 
teikia gyvybę. Žmogus yra vienintelis 
kūrinys, iš kurio buvo pareikalauta, kad 
šlovintų Kūrėją už maistą ir gyvybę, ir 
užviską gamtoje, ką jis yra gavęs iš Jo. 
Duona, vaisiai, vanduo, pienas ir mėsa, 
oras ir saulė — tai dieviškoji meilė, tapu
si žmogaus maistu ir gyvybe.

Garbė Tau, Viešpatie, už amžinąjį 
taką

Nuo žemės dulkių lig dangaus 
žvaigždžių,

Garbė už saulę, kur kas rytą teka, 
Ir už didybę mūs mažų širdžių.

(B. Brazdžionis)
Vyturys
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ŠVENTKELIONĖ Į APARECIDĄ
Gegužės 27 įvyko lietuvių organizuo

ta šventkelionė į Aparecidą. Diena pasi
taikė graži. Paskutinis mėnesio sekma
dienis — didžiausios minios žmonių (ap
skaičiuota 80.000 maldininkų, iš įvairiau
sių visos Brazilijos kraštų).

Mišios buvo 11 vai. Joms vadovavo 
Sorocabos vyskupas Dom José Lambert, 
su keliais savo vyskupijos kunigais, da
lyvaujant gausiai tos vyskupijos maldi
ninkų grupei. Lietuviams (ir Lietuvai) 
atstovavo kun. Pr. Gavėnas ir, šone alto
riaus, Lietuvos Trispalvė, kurią laikė An
tanas Rudys (Brazilijos vėliavą, kitam al
toriaus šone, laikė VI. Jurgutis).

Lietuviai jaučiasi atlikę savo įsiparei
gojimą, galėję net viešai pristatyti švent- 
kelionės tikslus ir intencijas:

— padėkoti Dievo Motinai, kad Lietu
va, po tiek vergijos ir persekiojimo metų, 
išliko gyva ir gaivi ir pasiskelbė atnaujinu
si savo nepriklausomybę;

— viešai ir oficialiai padėkoti Brazili
jos Vyskupams (o per juos ir visai brazi
lų tautai) už įvestą "Dieną Maldos už 
Lietuvą0;

— pristatyti Dievo Motinai ypatingą 
dėkingumą arkivyskupui Dom Luciano, 
Vyskupų Konferencijos pirmininkui, 
kad jis įrašydino j liturginį kalendorių . 

■tą maldos dieną, pirmasis iš vyskupu 
konferencijos pirmininkų aplankė Lietu
vą, čia palaikė lietuvių kovą už Lietuvoj 
nepriklausomybę ir paskatino mintį pa
čioj Aparecidos šventovėj pastatyti lietu
višką kryžių;

— prašyti Dievo Motinos, kad Ji, kaip 
rūpestinga Motina, paimtų už rankos 
Lietuvos Prezidentą ir visą lietuvių tau
tą ir vestų iki pilnos nepriklausomybės 
įgyvendinimo.

Šventovės rektorius, pe. Agostinho, 
aiškino, kad informacija apie lietuvių 
šventkelionę bus vakare perduota per 
Aparecidos radiją. Ir kad, kardinolui Ag- 
nello Rossi, lankantis Aparecidoj, jis jį 
nuvedė prie lietuviško kryžiaus.

Mūsiškių daug kas stebėjosi, kaip 
daug maldininkų sustoja prie to lietuviš
ko kryžiaus, daug kas meldžiasi, kai kas 
net bučiuoja, ir daugelis fotografuojasi.

Kun. Gavėnas buvo pakviestas pietų 
pas Redenptoristus (kurie aptarnauja 
šventovę) kartu su Sorocabos vyskupu, 
prie kurio kiek vėliau prisidėjo ir Santo 
Andrė vyskupas, taip pat šventkelionės 
vadovas. Ir visiem padalijo lapelį — pri
minimą Dienos Maldos už Lietuvą São 
Paulo katedroj, birželio 10 dieną.

.MÚSŲ L I E i U V A 
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IŠVYk ^HON KLEBONAS
K'J PRANAS GAVĖNAS
Praeito antradienio (1990.V.29) po

pietėj, kun. Petro Rukšio pavėžintas į 
Guarulhos aerouostą, išskrido Fatimon 
musų klebonas ir veikėjas — kunigas 
Gavėnas.

Praeitą ketvirtadienį, Marijos Krikščio
nių Pagalbos šventės proga, Petro Perku- 
mo Namuose (Rua Tabajaras, 556 — 
Moóca) buvo ir išleistuvės, suruoštos ini
ciatyva "Damas Salesianas Draugijos" 
(Associação Damas Salesianas).

Išskridimo popietėje, dar kartą buvo 
pasimelsta, geros kelionės bei sėkmingos 
misijos atlikimo palinkėta, su Šv. Mišiom 
atlaikytom kun. Petro Urbaičio, Šv. Ka
zimiero koplyčioje susirinkusioms Mal
dos Apaštalavimo narėms ir nariams.

Kun. Gavėnas,,kad ir su netaip stipria 
sveikata, bet su dideliu ryžtu, vyksta 
kaip piligrimas Fatimon, po to -- vyks 
Romon^pasitarimams su Saleziečių Kon
gregacijos Viršininkais,svarbiais reikalais.

Galimai įvažiuos ir į Lietuvą, kun. An
tano Skelčio, lietuvių Saleziečių iniciato
riaus - patriarko mirties 30-čio paminė
jimui, su Lietuvos Saleziečiais, daugumoj 
naujais.

Dievui duodantypo poros mėnesių,tiki
si grįžti vėl mūsų tarpan. Fac Sic Deus.

KPU.

SVEIKINIMAI I R... 
ATSVEIKINIMAI

Nors Velykos jau seniai praėjo, bet 
vienas kitas "atsveikihimas" gali būti 
įdomus.

IŠ LIETUVOS rašo neseniai mus ap
lankęs kun. Jonas Žemaitis:

... Mane paskatina rašyti mielas N. N. 
laiškas. Jis atėjo be kliūčių ir sutrumpi
nęs kelionės laiką. Taigi sveikinu dar ir 
dar su šv. Velykom. Jos pas mus nepap
rastai gražios. Tokį saulėtą, be vėjo, šiltą 
rytą tik Dievulis gali padovanoti. O žmo
nėms suplūsti į bažnyčią visokios pažiū
ros neturėjo kliūčių. Linksmi tautiečiai 
sveikino mane, kad tokias Velykas galė
jau parvežti tik iš Brazilijos... Trikarti- 
nė procesija judėjo tik su tais žmonėmis, 
kurie išsiveržė paskui monstranciją iš 
bažnyčios. Tie kurie netilpo į bažnyčią, 
sudarė daugumą ir spalerių storą sieną 
ant šventoriaus. "Linksma diena" aidėjo, 
pasidalinant su orkestru ir giedoriais, 
toli, toli Kauno Mariose... gal ir Jūs gir
dėjote per tuos didelius vandenų plotus...

IŠ APARECIDOS: "Retribuo os vo
tos de Feliz Pascoa. Continuamos a re-

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

zar pela Lituânia, ainda muito necessita
da. Saudo a Comunidade lituana de S. 
Paulo e auguro uma libertação total da 
querida Pátria. Nossa Senhora ajudará 
os filhos da querida terra. Não está lon
ge o dia". - Dom Geraldo, Arcebispo 
da Aparecida.

IŠ CURITIBOS: "Agradeço-lhe os vo
tos pascais, desejando-lhe paz e alegria 
em Cristo Ressuscitado, causa de nossa 
ressurreição, extensivos a toda a Comu
nidade Lituana". - Dom Pedro Fedalto.

IŠ MARINGÁ: "... Peço ao Bom Deus 
pela sua Pátria, a Lituânia, no momento 
ameaçada em sua liberdade, depois de 
uma opressão de tantos anos. Que o Cris
to Ressuscitado lá esteja". — Dom Jaime 
Coelho, Arcebispo de Maringa, PR.

Iš S. SALVADOR, Bahia, Brazilijos 
Primas: "... agradece sinceramente as sau
dações pascais, como a mensagem dirigi
da ao S. Padre em nome da União do Cle
ro Lituano na America Latina, tão gentil
mente dada a conhecer (jam buvo perduo 
tas nuorašas lietuvių padėkos laiško Po
piežiui). Retribui sua mensagem aben
çoando e assegurando orações e toda sim
patia e apoio moral ao bravo povo litua
no". — Kardinolas Dom Lucas Moreira 
Neves, S. Salvador Arkivyskupas ir Bra
zilijos Primas.

Ir dar... IŠ LIETUVOS: "... Sveikina- ' 
me jus su šv. Velykų švente, linkėdami 
daug, daug gražiausių metų su Kristumi, 
Marija ir Don Bosco... Laukiam Jūsų at
vykstant į Lietuvą. DON BOSCO Jauni
mas".
BRAZILAS UŽ LIETUVĄ

Bertioga, 18 d e M ai o d e 1990

Exmo. Revmo.Sr.
Pe. Francesco Gavėnas

No dia 10 de Junho pv. haverá Santa 
Missa na Catedral Metropolitana de São 
Paulo rezando pela Independência da Li
tuânia.

Será um ato religioso de Fé da nobre 
Nação Lituana que através dos anos sem
pre guardou o mais belo e Undo sentimer 
to religioso.

Será também um ato de união civica 
para p rei tear liberdade independente e 
democrática do povo lituano que através 
dos tempos, dos revezes politicos, da ex
tradição, e do martírio nunca foi quebra
da a união e o civismo do povo: Entre fo
go e cruz.

No dia 10 de Junho p. v. a pedido do 
Sr. Antanas Augu štai tis Hdimo lituano, 
rezarei Santa Missa em intenção de to
dos os Li tu an os Emigrantes.

Fé e Liberdade.

Pe. Primo, Missionário
■u pelos Emigrantes
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVOS DIENA SÃO PAULE

Birželio 10 São Paulo katedroj šven
čiama "Diena Maldos už Lietuvą ir kitus 
kraštus", kurie dar neįstengę pilnai išsi
laisvinti iš komunistų "globos". Todėl 
kviečiami ne tik lietuviai, latviai ir estai, 
bet ir įvairių kitu tautybių atstovai, jung
tis bendrai maldai, užvardintai "Celebra
ção da Confiança". Tam tikslui dalijamas 
lapelis-kvietimas įvairioms kolonijoms. 
Numatytos Mišios 10,30 vai,

KOMISIJA - PAGALBA LIETUVA!
(COMISSÃO AJUDA PARA LITUÂNIA)

Š. m. gegužės mėnesio 25 dieną susi-
rinkime, įvykusiame Vila Zelinos Klebo
nijoje, buvo sudaryta komisija organizuo
ti materialinę pagalbą Lietuvai.

Komisija sudaro: Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovas — Adilsonas 
Puodžiūnas, Brazilijos Lietuvių Sąjungos 
(Aliança) — Vytautas Tumas, L.K. Šv. 
Juozapo Bendruomenės — kun. Juozas 
Šeškevičius, Brazilijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Flavijus Bacevičius, L. K.B. Cho
ro — Viktoras Tatarūnas, L.K.Moterų 
Draugijos — Angelina Tatarūnienė, Me
čys Paleckis ir MarjjaElena Aleknavičiū
tė. Posėdyje dalyvavo B.L Bendruome
nės pirmininkas inž. Gražvydas Bačelis. 
Komisija palieka atvira bet kuriam lietu
viškam vienetui, kuris norėtų savo atsto
vu komisiją papildyti, taip privačiam as
meniui, norinčiam savo talka prie komi
sijos darbo prisidėti.

Komisijos pirmininkas — kun. Juozas 
Šeškevičius, iždininkas Adilsonas Puo
džiūnas, sekretorius — Flavijus Bacevi
čius.

Komisijos posėdžiai yra atviri, gali da
lyvauti iįisi besidomintieji. Sekantis po
sėdis įvyks birželio mėn. 8 dieną (penkta
dienį) 20 vai. V. Zelinos klebonijoje. Ko
misija kreipiasi j visus lietuvius prašyda
ma aukoti Lietuvai. Kiekvienas lietuvis 
yra prašomas skirti Lietuvai vienio mė
nesio atlyginimą,(ar pajamas) įmokant 
iš karto ar ratomis(parcelado). Aukas 
galima įteikti bet kuriam komisijose na
riui, ar Vila Zelinos klebonijoje, ar padė
ti į Banką UNIBANCO, agência Vila Ze- 
lina Nr. 136, numero da conta corrente 
Nr. 110. 122-1. Čekius rašyti "Comuni
dade Lituano-Brasileira" vardu. Komisi
jos adresas: Rua Inácio 671 CEP.03142 
Vila Zelina, São Paulo - SP.— Tel.63-5975.

VIDEO LIETUVA
PARDUODA 

vaizdajuostei video cassette) iškilmingų 
mišių V. Zelinoj su kun. Alfonsu Sva
rinsku LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PASKELBIMO PROGA kovo 
12 dieną. Kreiptis j šv. Kazimiero pa- " 
rapiją, rua Juventus 28. Tel. 273-033.

BIRŽELIO 1(1
Brazilų tautos ir São Paulo Arkivyskupijos

Maldos diena už Lietuvą
BUS S. PAULO KATEDROJ - PRAÇA DA SÉ.

10:30 VAL. IŠKILMINGOS MIŠIOS

GIEDOS JUNGTINIS LIETUVIŲ CHORAS.

Parodykim pasauliui, kad LIETUVA GYVA.
Pasakykim pasauliui, ko LIETUVA NORI.

Dalyvaukime visi. Kas gali - tautiniais rubais.
ocooosoopõoscooccogcoccooocooooscoccoaeccccççfcoooccQceosoocooõo

PIRMOSIOS KREKŽDĖS
Jau gauta pirmosios aukos: L.K.Šv. Juo

zapo Bendruomenė — 1.000 dol., K.J.Š, 
1.000 dol., Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė 25.000,00 kruzeirų, Vytautas Pe
tras Bareišis 4.000,00 kruzeirų Vytautas 
Vosylius 1.000,00 kruzeirų, Dagmar Ve- 
loso Betgler 5.000,00 kruzeirų,

Visiems aukotojams Lietuvos vardu 
nuoširdus ačiū,

Komisija

TELEGRAMA Iš BRAZILIJOS
Kun. Juozas Šeškevičius buvo pasiun

tęs telegramą Brazilijos Respublikos pre
zidentui ir gavo sekantį atsakymą:

REV. PE. JOSEH SESKEVICIUS 
COMUNIDADE LITUANA CATÓLICA
ROMANA DE SÃO JOSÉ
RUA INÁCIO, 691 - VL. ZELINA
03142 SÃO PAULO - SP.
NR 480/GP DE 110590 - INFORMO
QUE TELEGRAMA ENDEREÇADO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRE- 
SIDENTE DA REPÚBLICA FOI ENCA
MINHADO AO MINISTÉRIO DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES, PARA ESTU
DO DA MATÉRIA. CLAUDIO VIEIRA 
- CHEFE DO GABINETE PESSOAL DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
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PORTUGUÊS LiTUAMG
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA 

_____________ ____ - __M Ū S U LIETUVA _____

____________ _

LIETUVIŲ -JAPONŲ GIMINYSTĖ
Gegužės 20 kun. Pr. Gavėnas Sv. Ka

zimiero parapijos koplyčioj pakrikštijo 
dviejų mėnesių vaikutį, kurio vardas 
Renato Jocys Kanashito. Tėvas Shoey 
Kanashiro, motina - Teresa Jocys Ka- 
nashiro, susituokę šv. Juozapo bažnyčioj, 
Zelinoj. Taip lietuvių-japonų santykiai tę
siasi. Ir, atrodo, vieni kitais patenkinti.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-vą

Jonas BAJORYNAS Cr.-1.000,00 
Emilia LAUCEVIČIENE Cr. 500,00 
Aleksandras Ml KALAUSKAS1.000,00 
Osvaldo Henrique de BRITO 800,00 
Vladas GODLIAUSKAS Cr. 500,00 
Madalena JURGELEVIČIUS 250,00 
Maria Kleizaité MISEVIČIENĖ500,00 
Luzia ASTRAMSKIS 200,00 
Julius MEKŠĖNAS 500,00
Juozas LISAUSKAS Cr. 1.000,00
Juozas GAVĖNAS Cr. 700,00
Filomena ČERNIAUSKIENĖ 700,00
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUC
MENĖS 
solidarumo mokestis 
dabar yra Cr$. 300,00 metams.

Prašome užsimokėti, katdar neužsi- 
mokėjo. BLB

■- c čLi. k j
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