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Lietuvos Respublikos Premjerė Ministrė Kazimiera Prunskienė lankėsi Vakarų Vokietijoj ir Va
sario 16-sios gimnazijoj. Nuotraukoj ji kalbasi su Beatriz Baceviéiutê-Kozek iš S. Paulo

MOLDAVIJA PRIPAŽINO LIETUVOS 
RESPUBLIKĄ

Lietuvos Aukščiausioji Taryba pra
neša, kad gegužės 31 d. Kišiniove, Mol
davijos TSR Aukščiausioji Taryba 18. 
06 vai. pripažino Lietuvos Respubliką.

Iš 374 ten esančių deputatų, 232 da
lyvavo balsavime 194 balsavo už, prieš 

29, susilaikė 9

PARAMA LIETUVAI
Gegužės 26 d. Pa'yžiuje įvyko pirma

sis Europos kraštų atstovų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Belgijos LB atstovas 
A. Miknevičius, Vokietijos LB ir Lietu
vių kultūros instituto atstovė 0. Bartu- 
sevičienė, Šveicarijos LB ir Šveicarijos- 
Lietuvos Sąjungos atstovas A. Cantin, 
Prancūzijos LB atstovai R. Bačkis J.C. 
Moneys ir prel. J. Petrošius, Lietuvos 
atstovas humanitarinei pagalbai Min *u 
daugas Kuzmickas. (DBLS-gos atstovai 
J. Alkis ir P. Markevičius pasitarime ne
dalyvavo, bet pranešė, jog Sąjunga pil
nai rems pasitarimo nutarimus ir prisi
dės sunkvežimiais bei pinigais prie nu
matomų darbų).

Pasitarime kraštų atstovai pranešė 
apie jų kraštuose pradėtus darbus telk
ti vaistus Lietuvai. Vokietijos Raudona
sis Kražius pažadėjo paramą, bet nori 
pats buuenti vaistus j Lietuvą; Tarptau
tinė žmogaus teisių organizacija Frank
furte paskyrė 8 tonas vaistų ir kiti kraš
tai turi suyeiką vaistų Lietuvai.

Paaiškėjo, kad Lietuvos lietuviai dir
ba nekoordinuotai su esančiais Vakaruo
se. Jie visokiais reikalais kreipiasi tiesio
giniai. Todėl vaistų teikime dalyvauja 
šalia kompetetingų ir nekompetątingi 
asmenys, kurių pastangos nėra suderin
tos ir todėl nežinomas jų surinktų vais
tų likimas.

Pageidautina, kad Lietuvos Sveikatos 
ministras J. Olekas važiuodamas j Že
nevą, atsivežtų Sveikatos Ministerijos 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, Gydyto
jų draugijos, Vaistininkų draugijos bei 
Caritas organizacijos pranešimus apie 
padėtį Lietuvoje ir mėnesiniais kiekiais 
būtiniausių vaistų trūkumas. Šias ži
nias turint būtų lengviau ir efektyviau 
kreiptis j Vakarų kraštų atitinkamas 
labdaringas įstaigas prašant jų paramos.

Birželio 11-15 d. iš Briuselio bus pa
siųsta vaistų ir mediciniškų reikmenų 
pirmoji siunta (180 kubinių/m. dydžio) 

Vaistai ir med. reikmenys surinkti Bel
gijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir Pran
cūzijoje. Kiekvieno krašto stebėtojas 
užtikrins siuntų pristatymą, kad išven
gus neteisėto pasisavinimo ir spekuliaci
jos.

Sudarytas siuntas siųsti laivu j Klai
pėda nebuvo gautas leidimas, todėl jos 
bus vežamos sunkvežimių konvojų per 
Lenkiją. Konvojus išvyktų iš Paryžiaus 
Laisvės aikštės, Notre-Dame Katedros. 
Kiekvienas sunkvežimis būtų papuoš
tas tautinėmis vėliavomis ir aukojusių 
organizacijų lozungais. Konvojus pake
liui į Vilnių sustotų Strasburge ir kitose 
simboliškai svarbiose vietovėse. Sunkve
žimių konvojų lydės TV, radijo ir spau
dos atstovai.

Pasitarime dalyvavę Europos kraštų 
atstovai nutarė, kad Europoje yra reika
lingas Lietuvos politinio atstovavimo ir 
žinių perteikimo biuras, labdaringų bei 
ūkinių ryšių[pM$0Ū^Šii?Ji3Šillčiau ■ 
konstatavo, IMdv&Ut^po^L)B<Yr8<per ma

žos ir finansiškai per silpnos kao toki 
biurą-centrą galėtų pačios išlaikyti

Pasitarimui pirmininkavo Ričardas 
Bačkis, sekretoriavo - Ona Bartusevi- 
čienė.

LIETUVOJE
EKONOMINĖ PADĖTIS

Priešblokadinių priemonių komisija, 
atsižvelgdama į Lietuvos žmonių porei
kių patenkinimą blokados sąlygomis, 
pasiūlė subalansuoti maisto produktų 
tarp Lietuvos ir TSRS tiekimus. Pasiū
lyta vyriausybei padidinti pieno ir mė
sos produktų tiekimą gyventojams. 
Nutarta pirmiausia kuru aprūpinti svar
biausias visuomenės gyvenimo sritis. 
Vyriausybė informavo apie Klaipėdos 
uosto pertvarkymą, ruošiantis priimti 
naftos produktus Mažeikių naftos per
dirbimo gamyklai iš užsienio.

Komisija pritarė Respublikos banko 
ir Finansų ministerijos siūlymui pareng-
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ti ir išleisti Lietuvos Respublikos pro
centinės obligacijas, kurias įsigydami 
žmonės paremtų Lietuvos nepriklauso
mybės įgyvendinimą.

“Jau trečias mėnuo Lietuva nepriklau
soma ir trečia savaitė Lietuvoje Kremliaus 
blokada. Didelis slibinas užpuolė mažą 
Lietuvos valstybę“ - rašo mūsų tautietis 
iš Kauno. — Uždaromos įmonės ir fabri
kai. Didėja bedarbių skaičius. Astrono
miškai auga kainos. Murns niekas nepa
deda, išskyrus mūsų ištvermę ir ryžtą. 
Nėra benzino, elektros energijos, nėra 
žaliavų, nėra prekių.

Visi Lietuvos žmonės, nežiūrint pro
vokacijų ir išpuolių, laikosi ištvermin- ' 
gai. Mums nėra ko prarasti, nes imperija 
alsuoja paskutinias dienas. Sunki buvo 
nepriklausomybės pradžia 1918 metais, 
bet dar sunkesnis jos atstatymas po 
1990 m. kovo 11 dienos. Mes labai per
gyvename dėl 38 tūkstančių jaunuolių, 
kurie šiuo metu yra kariuomenėje, ir 
prieš kuriuos taikomos įvairios smurto 
priemonės. Bet, neatsižvelgiant j visus 
sunkumus, Lietuva buvo, yra ir bus, nes 
joje gyvena ir dirba puikūs, darbštūs 
žmonės.

PREMJERĖ K. PRUNSKIENĖ
BERLYNE

Lietuvos ministrė pirmininkė Pruns
kienė, kuri Berlyne dalyvavo Vokietijos 
katalikų visuotiniame suvažiavime 
“Katho liken tag" pasakė, kad Lietuva 
nepanaikins nepriklausomybės atkuriu 
mo deklaracijos net ir tuo atveju, jei 
Maskva nuspręstų įvesti Lietuvoje prezi
dentinį režimą, tai yra į Lietuvą atsiųs-, 
tų sovietinės valdžios paskirtus pareigū
nus kraštui valdyti, Nepriklausomybės 
atkūrimo deklaracija, pažymėjo Pruns
kienė, galėtų būti panaikinta tiktai liau
dies referendumo kėliu. Prunskienė dar 
kartą paragino Federacinės Vokietijos 
vyriausybę pripažinti nepriklausomos

Or. Jonas Niciporciukas 
f Dn Paulo R. Nioiporpiukas
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Lietuvos respublikos suverenitetą, iš
reiškė nusivylimą dėl to, kad Vakaru 
demokratiniai kraštai nępasiryžta veiks
mingai paremti Lietuvos ir kitų Pabalti
jo respublikų nepriklausomybės siekių, 
pasakė, kad Vakarų parama Pabaltijo 
kraštam paskatintų Maskvą nutraukti 
prieš Lietuvą paskelbtą ekonominę blo
kadą ir užmegzti su Lietuva derybas.

Būdama Berlyne, Lietuvos Respublika 
kos ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė vienai vokiečių radijo stočiai 
duotame interviu pareiškė, jog Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimas yra glau
džiai susietas su visos Europos laisvėji
mo procesu. Jeigu visa Europa vis spar
čiau žengia tikrosios laisvės linkme 
— kalbėjo Prunskienė — tai šis laísvéjP 
mo procesas savaime liečia ir Lietuvą. 
Jei laisvėjimo procesas toliau vyks taip 
sparčiai kaip dabar, tai greitu laiku, gal
būt po pusmečio ir Lietuva bus visiškai 
nepriklausoma.

K. Prunskienė dar kartą primygtinai 
paragino Vakarų kraštus nebūti abejin
gais Lietuvos atžvilgiu. Vakariečių pa
reiga yra visomis galimomis priemonė
mis paremti Lietuvos siekius — pareiš
kė Lietuvos ministrė pirmininkė,

IEŠKOKIME PRAKTIŠKO KELIO
Pries vykdama į Sovietu. Sąjungą, 

Didžiosios Britanijos Ministrė Pirmini m 
kė M. Thatcher dalyvavo BBC World 
Service radio programoje, atsakydama 
į viso pasaulio klausytoju klausimus.

Zigmas Juras iš Bromley, prie Lon
dono, paskambino telefonu šiuo klau
simu: “Lietuvių vardu jums noriu padė
koti už priėmimą mūsų Ministrės Pirmi
ninkės K. Prunskienės, jos apsilanky
mo Londone metu. Šią savaitę jūs lan- 
kysitės Maskvoje ir matysitės su prezi-
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dentu Gorbačiovu. Ar pasikalbėjimo 
metu paklausite jo apie vykdomą Lie
tuvoje nežmonišką ekonominę bloka
dą ir Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą? "

Didžiosios Britanijos Ministrė Pirmi 
ninkė į klausimą atsakė plačiai, paminė
dama ne tik dabartinę padėtį Lietuvoje, 
bet ir istorinę. (Jos atsakymą spausdi
name sutrumpinę — Red.)

Taip, aš su juo kalbėsiu apie Lietuvą. 
Šis klausimas yra numatytas programo
je. Mes Lietuvos niekada nepripažino- 
me Sovietų Sąjungos teisėta'dalimi. Iš 
istorijos žinome, kad Lietuva buvo 
Hitlerio atiduota Sovietų Sąjungai. Mes 
tos dovanos teisėtumo niekuomet ne- 
pripažinome. Tačiau reikia ieškoti bū
dų, kad išspręstume esamą komplikuo
tą padėti.

Su ponia K. Prunskiene turėjau kons
truktyvų pasikalbėjimą, iš kurio paaiš
kėjo, kad kaip aš, taip ir ji nori išsiaiš
kinti ir susitarti. Lietuva turi teisę būti 
nepriklausoma. Iš Maskvos pusės, yra 
įstatymas, pagal kurį respublikos turi 
teisę išstoti iš Sovietų Sąjungos. Terei
kia surasti praktišką kelią susitarimui. 
Suprantama, kad tai užtruks kurį laiką, 
nes Lietuva ilgai buvo de fakto Sovietų 
Sąjungos dalis. Sudėtingų pasitarimų 
pareikalaus ir krašto apsauga; priėjimas 
prie Baltijos jūros ir panašūs reikalai. 
Šios problemos yra išsprendžiamos. 
Net ir pats prezidentas Gorbačiovas 
teigia, kad kelias Lietuvai pasitraukti 
iš Sovietų Sąjungos yra. Todėl nebūki
me pesimistai. Perdaug neįsipainioki
me j techninius formalumus, bet ban
dykime surasti išeitį priimtiną abiem 
pusėm.

DĖKOJA UŽ GAUTUS VAISTUS
“Nuoširdžiai dėkojamefeuž prisiųstus 

vaistus ir visokį rūpestį“, rašo Caritas 
pirmininkė Albina Pajarskaitė iš Kauno 
Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai.

Šalia vedamo stambaus vaistų ir kitų 
medikamentų vajaus, Religinės Šalpos 
“Gyvybė Lietuvai“ komitetas perka da
bar reikalingiausius vaistus ir kas savai
tę perduoda į Lietuvą. Prieš porą dienų, 
Salomėjos Neries mokyklos mokiniai 
parvežė į Lietuvos komiteto parūpintą 
vaistų siuntą, t.y. 200 su viršum svarų 
penicilino vaikams.

“Salomėjos Neries mokyklos moki 
niai sėkmingai parvežė vaistus. Juos 
perdavėm Vaistų skirstymo komisijai
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per Sveikatos ministro pavaduotoja pa
naudoti vaikų ligoninėse", praneša Pa
jarskaitė."Sužinoję, j kurias ligonines 
šie vaistai pateko, Jums apie tai prane- 
»- ~ / / sjme

"Sveikatos ministras neprieštarauja, 
kad didesniuose miestuose ir rajonų 
centruose prie viastinių butų įsteigti 
specialus Caritas vaistų skyriai, kuriuo
se vargšai su gydytojo receptu galėtų įsi
gyti vaistų", tęsia Pajarskaitė. "Medike 
mentus ir kitas medicinines priemones, 
kurios būtinos šiandien operacijoms ar 
ypatingoms ligoms gydyti, musų nuo
mone, butų tikslingiau paskirstyti ligo
ninėms. Tai atliks vaistų skirstymo ko
misija"

Šiom dienom "Gyvybė Lietuvai" ko
mitetas i Lietuva pasiuntė 6000 dot 
vertės insulino, chirurginių siūlų ir vai
kams penicilino.

Kaip žinia, Religinės Šaipos Medici
ninės Pagalbos komitetui pirmininkauja 
gydytojas Jonas Gintautas, kuris palaiko

tf’-.v

Lietuvai paremti parašų rinkimo vajus prie PMDB partijos konvencijos: iš kairės Fed. Dep. 
Dirse Tutu Quadros, buvusio Brazilijos prezidento -Jani. katros duktė, išreiškia savo pri-
tarirrų Lietuvos Nepriklausomybei ir siūlosi visaip paremti musų bylą.

tiesioginius ryšius su Sveikatos Apsau
gos ministru dr. Juozu Oleku, o Religinė 
Šalpa, kaip "Gyvybė Lietuvai" projekto 
pagrindinė fundatorė ir vykdytoja, ūki
nius reikalus tvarko per Caritas Lietuvo
je, koordinuojant vaistų sandėliavimo ir 
dalinimo reikalus su Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos ministerija. Kasdieninius "Gy
vybei Lietuvai" reikalus administruoja 
Religinės šalpos darbuotoja Rasa Raz- 
gaitienė.

Norintys paremti "Gyvybę Lietuvai" 
darbą, gali siųsti aukas: Lithuanian Ca
tholic Religious Aid-Life for Lithuania, 
351 Highland Blvd., Brroklyn NY 
11207, USA.

LIC

SOVIETŲ KARIUOMENĖS 
PROVOKACIJOS LIETUVOJE

Lietuvos TV buvo žinia, kad gegužės 
15 d. du jaunuoliai Aleksote prie Kauno 
buvo sovietų kareivių nušauti -- vienas 
mirtinai, kitas sužeistas, praneša Lietu
vių Informacijos Centras. Turimomis ži
niomis, tai įvyko apie 8 v.v. Aplinkybės

bužių, kurie teigia, kad tai nėra jos rei
kalas. Panoramos žiniomis, sužeistasis gu
li ligoninėje ir yra kritiškame stovyje, o 
kitas šaltinis tvirtina, kad jis namuos tik 
su nubrozdintu veidu.

Balm ūsas taip pat sake, kad gegužės 
15 d. įvyko ir kitas su sovietų kariuome
ne surištas incidentas Marijampolėje. Per 
miestą važiavo šarvuočių kadrai demons
truodami savo jėga. Vienas tankas perva
žiavo ir sutriuškino gatvėje stovinčią 
lengvąją mašiną, iš kurios ką tik buvo iš
lipę keleiviai, t.y. motina su dukra. So- 1 
vietų kar;škbi aiškino, kad jauni kareiviai 
neįpratę tarkai- važiuoti per gatves.

3RITU-LIETUVIŲ PAGALBOS 
FONDAS VAIKAMS LIETUVOJE

Gegužės 13 d. Petuvių parapijos sve
tainėje susirinko lietuvių grupė apsvarsty
ti arašymą, gelbėti Lietuvos vaikus ser
gančius ligoninėse ir prieglaudose. Po il
gesnių diskusijų buvo nutarta įsteigti 
"British-Lithuanian Relief Fund for Chil
dren in Lithuania".

Nuotr. H. ;dikz

būstinė: British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, C/O Lithua
nian R.C. St. Casimir Church, 21 The 
Oval. Hackney Road,. London E29DT

Parama numatoma teikti ligoninėse 
sunkiai sergantiems vaikams. Našlaičių 
prieglaudoms su sergančiais vaikais. Pa
rama Lietuvon bus siunčiama gavus vai
kų ligoninių, prieglaudų vedėjų prašy
mus su "Caritas" atstovo užtikrinimu, 
kad paramą gaus tie, kuriems prašoma.

BLRFFCIL labdaringo fondo valdyba 
prašo visus D. Britanijos geros valios lie 
tuvius prisidėti prie šio labdaringo dar 
bo, padėti mažiesiems Lietuvos vaikams 
grįžti sveikaton ir augti gerais Lietuvos 
piliečiais. Aukas siųsti aukščiau nurody
tu adresu. Čekius rašyti British-Lithua
nian Relief Fund for Children in Lithua
nia,

Valdyoa tikisi jūsų paramos fondo dar 
be <r iš anksto visiems fondo talkinin
kams dėkoja.

S. K.

neaiškios, pagai Viktorą Balmušą, kuris
kalbėdamas iš Lietuvos parlamento in
formacijos biurio Vilniuje pridūrė, kad 
yra kelios incidento versijos.

Pagal sovietų kariškius, minėti du jau
nuoliai buvo įžengę į uždraustą karinės 
bazės ribą ir, kad žuvusio kūną po šaudy
mo įvilko į bazės teritoriją. Milicija neat 
gauna iš kariškių mirtinai peršautojo dra-

cond? vJcmbon buvo išrinkti šie as- UŽSIMOKĖJO UŽ ML—vą
manys: Pater c. Levonowich — pirminin
ku, Petras Bulaitis — vicepirmininku, Hil
da PišcikiefV -- sekretorė, Viktorija Pui
dokienė — ^sininkė ir valdybos nariais:

Senkuvienė, B. Černienė, Z. Grupiljo- 
nienė. Vėliau bus pakviestas auditorius.

Valoyba pasirinko atidaryti banko 
sąskaitą Abbey National Banke, Fondo

Albina TAUJANSKAS
Petras ŠUKYS
Motiejus BALTUŠIS
Jonas JAKATANVISKY
Juozas KRUMZLYS
Aldonia KASKEVICIUS

REISS

Cr. 500,60
Cr. 500,00
Cr. 1.000,00
Cr. 550,00
Cr. 500,00

Cr. 500,00
---------   -----------. _ r .....---------------8----------------------f\d! LQ y IMULHJIia! UJO! ’ rvę.-, »

MUS ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mOsų ginklų-spauda Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautini 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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"Literatura ir Menas" Nr. 20
1990 m. gegužės 19.

LAIŠKAS IŠ MASKVOS i8»-ZSaS /• s

"Musų Lietuvai" siunčia Halina Mošins- 
kienė.

r «aos
i rife»*

•W^

Pijus ir Lucija Butrimavičiai laiko plakatą priešais PMDB konvencijos rūmų Mokoj.
13 dieną buvo surinkta labai daug parašų dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Nuotr. P. Rukšio
atleisti ir padėti jų išvengti, bet ir są
moningai, žemiausius instinktus įvilkus 
į aukštąją ideologiją, "gėrį" priskiriant 
sau, o "blogį" kitiems. Tam tikru laiku, 
tam tikru momentu, tais "kitais" gėli 
tapti latviai ir estai, armėnai ir moldavai, 
na ir, žinoma — žydai, kitiemsmereikia 
nė tinkamo momento. Agresyvaus skriau
dėjo, neteisėtai kalbančio 300 milijonų 
vardu, giluminių instinktų prigimtis aiš
ki: įtarumas, abimė, pavydas, pyktis - 
vergo nepilnavertiškumo komplekso 
pasekmė. Vergo, kuriam jau pati laisvė, 
pati perspektyva netekti vergijos yra 
baisesnė ir už asmeninę laimę. Didžiai 
nuodėminga ir neprotinga būtų smerk
ti žmones uá tai, Juk tai — liga, ekono
minė, socialinė, dvasinė. Be pagalbos 
čia neapsieisi. Apie ją atskira kalba. Bet 
tie, kurie pasinaudoja ta liga, kurie vi
są jos blogį nori nukreipti sau palankia 
vaga, verti paties rūsčiausio pasmerki
mo, nes jų nesąžiningumas (paprasčiau 
jiems būtų tradiciškai "neleisti"), falsi
fikacijos nešvarus žaidimas tik padidi
na mūsų laiko tragizmą, laiko, virš ku
rio jau ryškėja katastrofos, peržengian
čios ekonomikos ir politikos sieras, še
šėlis.

Nejaugi niekas nsusimąsto apie tuos 
lietuvių berniukus ir mergaites, kurie 
kada nors, savo gyvenimo saulėlydy, an
trojoje XXI amžiaus pusėje, pasakos 
savo anūkams ir proanūkiams, kas vyko 
Lietuvoje 90-aisiais? (Argi nejaudina 
jų likimas ir tų rusų berniukų ir mergai-

padarytu blogi teks mokėti šimteriopai,

Pasišlykštėjimą kelia įsisiautėjęs žaliū
kas, vidur dienos visų žmonių akyse var
tojantis smurtą prieš vaiką, moterį, senį, 
prieš fiziškai silpnesnį, prieš niekuo jam 
nenusikaltusį, nebent, kaip Krylovo pa
sakėčioje, — "Tu kaltas tik dėl to, kad 
norisi man valgyt". Dar bjauriau, kad 
tas pats žaliukas, užsimiršęs, kad kaip 
tik jis įsiveržė j ne jam statytus ir ne jo 
dėka išpuoselėtus namus, su apsimestom 
ašarom akyse, pasmerkdamas kam rei
kia, dedasi, kad nuskršaudė būtent jį, 
šimtą kartų stipresnį už tariamą skriau
dėją. Panašus reginys iškyla sąmonėje, 
sužinojus, kas šiandien daroma Lietuvai, 
— ne tik kišantis iš šalies, bet ir pačioje 
Lietuvoje, kėsinantis į gyvą jos kūną.
Negalima ramiai žiūrėti į visa tai ir tylėti, ir dar ilgai mokės vaikų, anūkų ir proanū- 
nes nei užuojauta, nei gailestis, nei prita- kių kartos savo suluošintais gyvenimais, 
rimas pažemintajam (kad ir kokie nuo
širdus jie būtų) neatperka kaitės — atsisa
kymo atvirai pasirinkti tokioje situacijo
je — nors žodžiu, nes ir žodis susaisto 
žmogų ir kartu kviečia jį atlikti savo pa
reigą. Laiku nepasirinkęs gėrio ar blogio, 
tiesos ar melo, esi naudingas skriaudėjui, 
tarsi sulygini j j su skriaudžiamuoju, o ty
lėjimo pasekmes yra parodęs rusų poetas, 
rašęs "sąžinės košmaro eilėmis" apie se
nąsias estes. Pastangos pasiteisinti neži
nojimu, slapta užuojauta ar tuo, kad 
"Yra ir už mane kaltesnių", sąžinės aki
vaizdoje praranda įtikinamumą, ir tas, ku
ris nusiplauna rankas ir išsisuka nuo pasi
rinkimo, privalo išgirsti senųjų esčių ištar
mę — "Kaltesnio už tave pasaulyje nėra".

L* štai šiandien mūsų akyse prieš Lietu
vą, išniekintą mūsų sesę, ligotą sąžinę, 
mūsų pasididžiavimą, imamasi išties bai
sių priemonių. Šis siaubas verčia susimąs
tyti, nors kol kas (neduok, Dieve) nėra 
nei šūvių, nei areštų, nei deportacijų. 
Tik išsižadėjęs tokių sąvokų kaip dorovė, 
sąžinė, meilė artimui, gali patikėti, jog tai, 
kas šiandien daroma, neturės pasekmių, 
nesusilauks atplūdo bus'kaip nors" iš
gyventa ir galbūt užsimirš '"karas viską 
nurašys", — buvo sakoma prieš pusę am
žiaus Rusijoje. Bet taip nebūna, ir už

Kaip šiandien elgiamasi su Lietuva, 
pavudusia iš ilgamečio, dešimtmečius tru
kusio, giliausio fizinio ir dvasinio alpu-1 
Ho. Regime ne tik difamacija, melą ir 
šmeižtą, bet ir kur kas rafinuotesni, grę
siantį lengvai suspėjusiomis pasekmėms 
reikšnį — įžeidininėjimus, keiksmus, gra
sinimus ir pagaliau prievartą, prievartą, 
prievartą.

Banditas toli gražu ne visuomet varto
ja peilį. Jeigu jis žino, kad auka pati ati
duos savo piniginę, jam pakanka tik "pa
žaisti' peiliuku". Tas pats šiandien yra 
Lietuvoje, kurios tikrieji gyventojai, įkū
nijantį jos kūrybinę dvasią, gyvata jos 
kūnas, tapo įkaitais, svetimšalis savo 
pačiu namuose, apšaukti kurstytojais ir 
priešais, kuriems grasinama viskuo, jeigu 
tik nebus "savanaudiškai" atsisakyta savo 
turto — savo laisvės, savo teisės j ją.

Todėl būtina sukaupti visą drąsą ir pa
sakyti: malonė ne pastangas išvengti 
ekscesų,'ne "jėgos nenaudojimą", o jau 
vykdomą realizuojamą ir gręsiančią išsi
plėsti iki visuotinio gaisro - prbvartą. 
ir jos griebiamasi ne tik dėl "nekpmpete- 
tingųma" (Lietuvos, jos istorijos ir kultū
ros nepažinimo), ne tik dėl bendros 
"šventos nekaltybės", - be šių dalykų 
niekaip neišsiversime, iuos būtu aalima
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čių, kurie šiandien verčiami neapkęsta, 
būti neteisingi7 ) Nejaugi iš tikrųjų nu
sispjauti, ką apie mus mano lietuviai 
(o tokiu "lietuvių" šalia ir tarp rusų 

nesuskaičiuojama daugybė. Nejaugi 
praėjus agresyviajai isterijai ir neapykan
tai, nebus gėda pažiūrėti j akis lietu
viams, kurie jau buvo pažeminti, žemi
namiems dabar ir pagal sumanymą •

MUSU LIETUVA

C ÀM AR A DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados;

A INDEPENDÊNCIA DA LITIJÂNIA.

bus žeminami ir toliau. Nejaugi pagaliau 
nesuprantama, kad nūnai, kai kiekvie
ną dieną leidžiami antilietuviški potvar
kiai, kuriais siekiama apsiformint naują 
Lietuvą "ant Rusijos platformos", lieja
mas melas apie Lietuvą laikraščiuose ir 
televizijos ekranuose, ima pildytis bai
sioji šalies ir pirmiausia pačios Rusijos, 
tų, kurie gyvena joje, lemtis?

"Patikėkite, susimąstykite, prisiminki
te, kad jūsų širdys turi tarnauti gėriui" 
(tai numatyta Aukščiausiojo), — norisi 
pasakyti savo ir ne savo noru vykdantiems 
smurtą, - "Nuo jūsų priklauso, ar išgy
vensime ir išsiblaivysime", "Bet kalavijas 
jau palietė medžio šaknį", ir gali nelikti 
nei laiko, nei pasiteisinimų, ir niekas ne
galės ištarti smurtininkams: "Atleisk 
jiems, Vieâpatie, nes jie nežino, ką daro" 
Šis priešiškumo ir neapykantos siautu
lys, sukeltas ne dėl kokios nors gyveni
mo būtinybės ir neišvengiamumo, įgau
na ypatingą tragiškumą, ir tuo labiau ' 
skaudu, kad tai — kaip šaltis, užgriuvęs 
tuomet, kai visi patikėjo, jog pavasaris 
jau prasideda, Bet kad ir kaip būtų 
sunku, nereikia pasiduoti nevilčiai, ne
reikia pamiršti, ką žinome iš vaikystės:

Žiema ne veltui rūstauja —
jos laikas baigėsi -
pavasaris sugrįžęs jau
jai liepia kraustytis.
Bet kol kas daugelis pastebi tik įsi- 

siutusią žiemą, o ne prasidėjusį pavasa
rį. Tokie momentai reikalauja atsako
mybės. Ir nepaisant to, ar iš tikrųjų ry
toj įsigalės pavasaris, ar, pažeisiama 
gamtos ir mūsų gyvenimo dėsnius, už
grius "anžiemė". Ties šia riba, kai situa
ciją dar galima pakeisti ir parodyti ge
rą valią, kai ta situacija kiekvieną aki-

Ao comemorarmos, nesta data, a independência da Lituânia, cuja história re
monta à antiguidade clássica, citado o seu povo nos Anais de Tácito e na obra de 
Ptolomeu, formando principados independentes no mar Báltico. com sua autode
terminação comprometida mais de uma vez, finalmente, transformada em repú
blica da União Soviética, depois do último conflito internacional quando a tirania 
de Stálin avassalou o leste europeu — queremos, desde logo, saudar a figura incon
fundível de estadista de Vytautas Landsbergis, um dos libertadores da sua própria 
pátria.

Unificados em 1.236, pela resistência aos Cavaleiros da Espada e da Ordem 
Teutônica, os lituanos estenderam-se em direção ao Oriente, comandados pelo 
Principe Mindog, suzerano da bacia de Niémen e coroado por Inocencio IV. De
pois, anexaram as bacias do Pripiat e do Olged, vencendo poloneses e tártaros, ado
tando o cristianismo e, com a princesa Hedwiges, em fins do Século XIV, unindo- 
se â Lituânia e â Polonia para, no século seguinte, enfrentar o pan-eslavismo, que 
levou os lituanos à União de Lublin. No século XVI, passaram a compartilhar 
dos destinos da Polonia, transformando o catolicismo praticamente em religião 
única do País, ligada sua Igreja à de Roma, embora com rito próprio, predominan
do a ação dos jesuítas.

Feita a primeira partilha da Polonia, em 1.772, a maior parte da Lituânia foi 
anexada â Russia, o restante à Prússia.

A partir do inicio do século passado, a violência dos russos se abateu sobre a 
população católica lituana, suprimida a imprensa em 1.860 e proibido o uso dos 
caracteres latinos em 1.864.

Começa, então, a maior contenda entre ortodoxos e cristãos no teste europeu, 
quando a imprensa clandestina desempenha relevante papel, sob o comando cora
joso do bispo Valančius, no seu infatigável combate ao alcoolismo, enquanto o 
vispo Baranauskas, inspirado poeta lírico, inspira o romantismo lituano.

A revolução de 1905, é brutalmente reprimida e juguiado o movimento cultu
ral.

Depois de ocupada pelos alemães, durante a I Guerra Mundial a Lituânia pro
clama a sua tndependencia a 2 de novembro de 1918, (a data certa é 16 de 'eve- 
retro. Red.) sob o regime democrático, com a predominância dos católicos no 
Parlamento e no Governo.

Os polacos tornam-lhe a capital, em 1920, enquanto os lituanos se apoderam 
de Vilnius, com a Liga das Nações reconhecendo dua posse, em 1923. De 1930 d 
1938, sob o influxo do nacionai-socialismo europeu, inaugura-se um regime auto 
ritário e, na II Grande Guerra, ocupado o Pais por alemães e russos, comecd a do 
minação soviética, em 1940, transformada a Lituânia numa República da União 
Soviética.

mirką gali tapti nevaldoma ir beviltiš
ka, aš galvoju apie savo draugus lietu
vius, pažįstamus. Kolegas, kuriems jau
čiu dėkingumą, nes tiek daug jie yra

Nesta síntese histórica vemos três características do povo lituano: quase uite 
séculos de luta pela autodeterminação, o enfrentamento do pan-eslavismo e a pre 
dominančia da religião católica.

Quando a Lituânia, recentemente, conseguiu deslocar-se do bloco soviético

COMERCIAL
BEBIDAS FfNAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISKIES - 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.
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padėję man mano gyvenime ir darbe 
apie "didelius" ir "mažus" Lietuvos ' 
žmones, kurie personifikuoja man Lie
tuva ~ ne visuma, ne masę, ne minia, 
j liaudj-asmenybę.

Šiandien man norėtųsi išreikšti savo 
skausmą, savo atsidavimą Jūsų viltims, 
savo tikėjimą, kad Jus, ilgus metus gar
bingai nešę sunkų kryžių, ir toliau taip 
pat garbingai eisite savuoju lèisvés ke
liu. Ir dar. Žaliuko -- "internacionalis
to", demonstruojančio jėga Lietuvoje, 
esmė — netikra, jis ant koturnų ir su 
kauke; ir jo žodžiai — ne jo. Kol kas jis 
gąsdiną ir provokuoja, bet jis žino arba 
bent nujaučia, jog neatstovauja nei ru
sų liaudžiai, nei netgi "visoms musų 
šalies tautoms". Negalima užmiršti ri
bos, skiriančios apgailėtina saujelę tų, 
"Kuriuos tik grabas išteisins", nuo ap- 
gautųjų, sugundytų, išgąsdintų, pavers
tų bejausmiais. Bet ir pirmųjų nevalia5 
pamiršti, ir nuo jų nevalia nusigręžti. 
Kol negyvename civilizuotoje, teisinėje, 
sąmoningumu pasižyminčioje visuome
nėje, lieka vien tikėti, kad gėrio, užuo
jautos, žmogiškumo žiežirba gali vis 
dėlto prasiskverbti j protus ir sielas, ap 
temusius nuo pykčio ir troškimo kurt 
tis savo gerovę iš kitų kančių. Jeigu 
taip jvyks ir atsiras gėdos jausmas, jis 
ves žmogų j gėrj, Bet jeigu užsispyręs 
blogis pasirodys neįveikiamas, gėda vis 
tiek bus (toks dabar laikas), tik tuo
met ji bus kančia, tolinanti nuo gėrio. 
Siekių išsipildymas, gerovė gali būti 
jgyta lengviau, naudingiau, patikimiau. 
Juk daugelis jau žino ir tiki tuo, ką 
sakė poetas:

Nors butu jau visai salia mirtis, 
tikiu, ateis tokia diena, 
kai blogis, neapykanta išnyks, 
Ir gėrio pergalė bus amžina.

Tem ir jvyks, nors kol kas "blogis ir 
neapykanta" dar yra "jėga".

Vladimiras Toporovas 
Filologijos mokslų daktaras 
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depois de mafede meio século de dominação, dizia Vytautas Landsbergis, um dos 
heróis da autodeterminação vitoriosa:

f

“A Lituânia não luta apenas para tornar-se independente, mas para restaurar a 
independência de um Estado que foi ilegalmente anexado por uma potência es
trangeira, pela força de seus exércitos. A Lituânia quer a secessão soviética, sim
plesmente porque nunca se uniu legal mente a eia, este fato não é apenas um deta
lhe legal mas a premissa básica, e não negociável, de nossa declaração de indepen* 
dência, de 11 de março. Em dezembro do ano passado, o próprio Congresso dos 
Deputados do Povo da URSS declarou ilegal o documento que deu origem à ocu
pação soviética, ou seja, o pacto Molotov-Ribentrop",

Diante disso, não precisa a Lituânia, como pensa Gorbachev, de prévia autoriza
ção soviética, para afirmar sua independência, nem Moscou tem o direito de letar 
a auto-determinação das nações que anexou violentamente.

A Lituânia realizou eleições legitimas e democráticas e se não tem ilusões à in
dependência econômica, acredita, como todo o mundo, que a humanidade se tor
na cada vez mais una, assim unificada tanto pela internacionakzacáo da economia 
como da cultura.

O pronunciamento eleitoral de 24 de tevereiro, com o b-?. no -ustral das urnas, 
já prenunciava essa alforria, que devolveu à Lituânia o plenitude democrática, 
ameaçada pelo dilema soviético: respeito à autodeterminação dos povos ou preser
vação do império stalinista.

Queremos, neste instante, fazer uma especial referência a Aliança Lituano-Bra- 
sileira que, em São Paulo desde 1931, há quase sessenta anos, vem lutando pela 
restauração da pátria lituana, citando, nominalmente, o Presidente Vytuatas Tu
mas; o Vice Presidente, Aigumantas Saldys; o Io Secretário, Jonas Jakatanvisky; 
a 2a. secretária, Wilma J. Žvingiia; a 1a. Tesoureira, Albina Ambrozevičius; a 2a. 
Tesoureira, Joana Satkünas; o Diretor Patrimonial, Norbertas Stasiulionis; o Diretor 
Social, Alfonsas KublicKas; a Bibliotecária, Francisca Garsko, os Suplentes Jonas 
Šepetauskas; o Conselho Deliberativo, composto por Alexandre Bumbįis, Kazys 
Baužys, Antônio Stonis, Monika Stasiulionis, Bronius Šukevičius, Jonas Valavi
čius, Justino Julio Žvingiia, Nelson Ambrozevičius, Antanas Augustaitis, Helena 
Pavilionis e Aleksandras Boguslauskas; o Conselho Deliberativo composto por 
Vytautas Bacevičius, Clóvis Almir Vital de Uzeda, Silvia Bendoraitis Machado, Ale
xandre Justino Valavičius e Antonio Šiaulys.

A Aliança Lituano-Brasileira de Beneficência e Assistência Social, sediada em 
Sao Paulo, é representada por essa Diretoria Executiva, esse Conselho Deliberati
vo e esse Conselho Fiscal, bem como Drs. Henrique L. Alves, Padre. Francisco Ga
vėnas, Jonas Jakatanviski, Adilson Puodžiūnas, publicando o SAJUNGÍETIS, dis
tribuído entre toda a colônia Lituana em São Paulo.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAU 
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETUI 
VISKĄ KNYGA STOVI IR DULKA 
KIOSKŲ LENTYNOSE, LAUKDA
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS.

1 VENDE-SE
ŽODYNAS 
DICIONÁRIO

PORTUGUČS-LITUANO 
LITVANO —PO RTUGUÉS

Na paróquia São Casimiro
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

Tenho a oportunidade, neste pronunciamento, de lançar a candidatura para De
putado Estadual em São Paulo, o Dr. Antônio Šiaulys, como representante da 
Aliança Lituano-Brasileira na Assembléia Legislativa do Nosso Estado, pela sua 
competência, dignidade e exemplo de conduta humanitária, pela sua qualidade 
de médico e pelo seu memorável trabalho de assistência social a favor da comuni- ‘ 
dade paulistana.

Finaimente, nesta data magnífica, quero afirmar o meu empenho em fazer com 
que o Ministério das Relações Exteriores, através do Ministro Rezek, conhecido 
pela sua fidelidade aos princípios da auto-organização, da auto-determinação e 
da auto-representação dos povos, receba um grupo de lituanos, representando o 
seu País, que pedirá sua lúcida e eficaz interferência, no sentido de apoiar aquele 
País, tradicionalmente cristão como o Brasil, no sentido da preservação dos seus 
valores cívicos, culturais e religiosos, principaiemente, para que a fragilidade de 
sua economia, até então dominada pela tirania soviética, seja compensada por um 
eficiente apoio internacioanl, em nome da liberdade e da vitória final da democra
cia representativa em todo o mundo.

Receba o povo lituano, nessa data magnífica, que reune tantas reminiscências 
históricas e tão eloquentemente reafirma uma determi ação multissecular de indi
vidualidade nacional, as nossas mais efusivas congratulações e cheque ao Presiden
te Vytautas Landsbergis a segurança do nosso apoio pessoal e a certeza de que, 
hoje, todos os brasileiros rendem graçss a Deus pela independência da Lituânia.

Era c que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados.

Paulo Zarzur
. Deputado Federal
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MŪSŲ ŽINIOS
Ruanda/Africa 1990.V.31 d.

1970 metais Saleziečiu Vienuolija pra
dėjo ypatingas pastangas Afrikoje, dėl ši
to milžiniško kontinento milžinišku pro
blemų.

Vienuolijos viršininkai ragino savo na
rius pozityviai atsakyti j jų atsišaukimu 

tokiu būdu ir aš 1978 metais atsiradau 
Ruandoje.

Ruanda, tai labai mažas (maždaug tik 
pusė Lietuvos paviršiaus) ir labai netur
tingas žemdirbiu kraštas ir beto labai 
tirštai apgyventas.

Atvykau čionai, kaip misijonierius ir 
per 6 metus dirbau didelėje misijų para
pijoje (65.000 žmonių, kuriu pusė dar 
pagonys), tačiau matydamas jaunimo 
baisią padėtį - analfabetizmas, darbo ir 
amatinio paruošimo trukumas... grie
biausi tam jaunimui padėti. Ir taip su 
saujele jaunimo pradėjome sausinti vie
ną didelę (5 hektaru) pelkę ir tokiu būdu 
įsigijome savo lauku, pradėjome ir gyvu
lių auginti, iš pradžių tik kralikų, vištų,' 
kiaulių.

Dabar iš tos kuklios pradžios (pirmie
ji berniukai gyvendavo palapinėje) išau
go jaunimo sodyba, kur apleistas ir be
mokslis jaunimas, bei sostinės gatvių 
banditukai, suranda užuovėją, išmoksta 
rašyti ir skaityti, apdirba žemę, augina 
gyvulius ir išmoksta amatų, kaip sta
liaus, mekaniko, mūrininko, siuvėjo 
amatus.

Siekiama, Kad su laiku sugebėtų patys 
išsimaitinti. Kadangi kraštas labai netur
tingas ir eksportuoja tik truputėli Kavos 
ir arbatžolių, tai sodybos statybos ir įren
gimo darbai buvo realizuoti su geradarių 
pagalba iš užsienio (ir daug lietuvių prisi
dėjo prie šios sodybos išvystymo).

Mano darbas yra visą sodybos eigą ko
ordinuoti, tai reiškia man reikia būti ir 
amatininku ir statybininku ir mokytoju

MŪSŲ LIETUVA
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meilės darbų.
Taip su sodybos veikla stengiamiesi 

kraštui paruošti žmonių, kurie yra iš
laisvinti iš ignoracijos jungo ir savo kom
petencija įvairiuose amatuose prisidės 
prie savo krašto išsivystymo. Tatai įverti
na ir vietinė valdžia. Neseniai šio kraš
to prezidentas aplankė mūsų sodybą ir 
kaip įvertinimo ženklą mums padova
nojo sunkvežimį ir nemažą sumą pinigų 
įvairiems įrengimams įsigyti.

Visame krašte nėra jokio lietuvio, taip 
ir gretimuose Kraštuose: gyvenu čia su 
mano 76 metų motinėle, kuri dar įsten
gia atlikti nemažai darbų namų ruošoje 
ir pan. Gauname Tėviškės Žiburius, Pa
saulio Lietuvį, Laiškus Lietuviams ir iš 
Lietuvos Katalikų pasaulį. Tad skaitome 
šią lietuvišką spaudą ir ypač dabartiniu 
laiku labai sekame įvykius Lietuvoje ir 
meldžiamės ir viliamės, kad taip skau
džiai slopinama nepriklausomybė, gret
ai būtų pilnutinė.

Nors neturime tiesioginės lietuviškos 
veiklos, bet visur čia mus pažįsta kaipo 
lietuvius, ypač dabar, kai Lietuva yra pa
saulinio dėmesio centre. Tikiu, kad visi 
šie darbai dėl šio krašto socialinio ir 
krikščioniško išsivysrtymo prisideda ir 
prie Lietuvos dukrų ir sūmj gero vardo, 
gi mes patys didžiuojamės esą garbingo 
Lietuvos krašto vaikai.

Kunigas Hermanas Šulcas, SDB

LEGENDA APIE BIRUTĘ
Apie Kunigaikštiene Birutę neturi

me daug žinių, bet žinome, kad ji buvo 
Lietuvos istorijoje svarbi moteris.

Viena graži iegenda mums pasakojo 
apie Kęstučio ir Birutės susitikimą Pa
langos apylinkėje: Kęstutis jodamas jū
ros krantu, Palangos link, staiga pažvel
gė prieš save ir baisiai nustebo. Ten ėjo 
neapsakomo gražumo mergaitė. Tai bu
vo žemaičių bajoro Vydmanto duktė 
Birutė, geltonkasė, mėlynakė. Matyda
ma tokį gražų vyrą žiūrintį j ją išsigando.

7- - ________ __ —------ .
miausias vyras ir tarnas".

Birutė paraudo, kaip rožė, nustebusi 
ir didžiai susijaudinusi, puolė ant keliu 
prieš kunigaikštį ir sako: "Kad ir norė
čiau įvykdyti tavo norą, kunigaikšti, ne
galiu, esu vaidilutė, esu prisiekusi Perkū
nui neturėti vyro".

Bet Kestutis neklausė ir slapčia pagro
bęs Birutę nusivežė j Trakus ir jų vedė. 
Ji buvusi antroji jo žmona, Kęstučiui d^- 
vė tris sūnus — Vytautą, Tautvilą ir Žygi
mantą, ir tris dukteris - Mi klausą, Danu
tę ir Ringaiię.

Vieni sako, kad po Kęstučio mirties 
Birutė dar ilgai gyveno. Kiti tvirtina, 
kad po Savo vyro mirties ji buvo labai su- 
sigraužusi ir tuojau mirė. K ..i p bebūtų 
-- Birutė mirė Palangoje, Čmonės ją ten 
palaidojo ir ^nt jos kapo supylė kalną.

Kadangi Birutė buvo labai pasiilgus 
PJangos jūros, jai Kęstutis pastatė gra
žius rūmus ant kalno, o tas karnas buvo 
pramintas "Birutės Kalnas". 1506 m. 
Onos JogaiLitės patvarkymu buvo pas
tatyta katalikų koplytėlė prie Birutės ka
po, nors Birutė ir buvo pagonė visą savo 
gyvenimų. Vyturys

MIRTIES METINĖS

ir kartais net daktaru, nes lankau ir žmo
nes, kurie gyvena aplink maždaug 50 km. 
rate, gi daktaro arti nėra. Aišku, visur 
stengiuosi būti pirmoj vietoj kunigu,bet 
vietiniai žmonės netiki j Evangelijos žo
džius, jeigu nemato apčiuopiamų artimo

Kęstutis nušokęs nuo žirgo, priėjęs 
prie mergelės ir paėmęs ją už rank s ta
rė: "Nežinau pats kas tu esi ãr dangaus 
dievaitė, ar mergelė. Jei esi mergelė būk 
mano žmona Esu žemaičių kunigaikš
tis, bet nuo šio laiko būsiu tau ištiki-

Birželio 20 d. sueina du metai, Kai prei. 
Pijus Ragažinskas mus paliko. Metinių 
mišios už a. a. prelatą bus sekmadieni, 
birželio 24 d., 11 vai. V. Zelinos bažny
čioje. Kviečiame skaitlingai dalyvauti.

CURSO LITUANO ■ Fone: 273-0338
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ SUBUVIMAS V. ZELINOJ

Praeitą savaitę buvo skelbta ML-voje, 
kad sekmadieni, birželio 17 d. po lietu
viškų pamaldų bus pietūs ir susirinki
mas.

Kun. Juozo Šeškevičiaus paruoštuo
se pietuose dalyvavo virš 40 žmonių. 
Su dr. Antanu Šiaulių atvyko federalinis 
deputatas Paulo Zarzur. Jis trumpai pa
sveikino susirinkusiuosius ir paskui pa
pietavo su mumis. Spaudai paliko savo 
pasakytą kalbą deputatų parlamente. 
Tą kalbą mes perspausdinsime ML-voįe. y

Po pietų buvo susirinkimas, kuriame | 
buvo svarstomi jaunimo kongreso reika-į 
lai ir "PAGALBA LIETUVAI" komisi- | 
jos darbų tęsimas. Jau atspausdinti kvi- J 
tai, kurie bus įteikiami aukotojams. Per k 
susirinkimą Algimantas Saldys Lietuvai į 
paremti paaukojo 100 US dolerių. Tikį-| 
masi, kad aukų rinkimo vajus bus pra- 1 
plėstas ir bus ieškomos kitos aukų rin- | 
kimo priemonės.

& <■ S
I

LANKYMO VALANDOS ŠIOKIADIENIAIS NUO 16 IKI 23 VAL 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 10 IKI 23 VAL.
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RŪPINTOJĖLIS LITUANIKOJ
Tokiu pavadinimu skaitau korespon

denciją paskutiniame "M.L." numery. 
Kadangi joje paminėtas tik vienas Kop
lytstulpio darbo vykdytojas (Apolina
ras Jočys} tai man tenka tą korespon
denciją papildyti ir paminėti taip pat 
ir visus kitus asmenis, prisidėjusius prie 
tos idėjos įgyvendinimo.

Po to, kai a, a. Aleksas Vinkšnaitis 
iškeliavo į amžinybę, man teko rūpintis 
jo nesuspėtu įvykdyti planu: pastatyti 
Lituanikoj Sodybos darželyje lietuviš
ką koplytstulpi su Rūpintojėliu. Žino
jau, kad tai nebus lengva, bet pasiryžau.

Tuoj parašiau laišką mano bičiulei 
Bronei Kazlauskienei j Kanadą ir pami
nėjau mano rūpestį. Ji po poros mėne-

-Lietuviškos spaudos rėmė“
LYRA SAVOS TAUTOS G Y N É J

Lietuvai paremti parašu rinkimo vajus per PMDB partijos konvenciją Mokoj. Iš kairės kandida- 
FLEURY, dr. Antanas Siauiys, Vera Tatarunėenė ir Halina Mošinstas j S. Paulo gubernatorių 

kienė. Nuotr. R. Idikos.

siu atvyko į Sanpaulį ir atvežė man kaip 
dovaną Rūpintojėlį, kurį jos sūnus nu
pirko Kanadoj iš garsaus lietuvio skulp
toriaus Jokūbo Dagio.

Tokia buvo pradžia. O Kaip su Kop
lytstulpiu? — Man ir vėl pasisekė. Lan
kantis Lietuvoj 1987 m. "Lietuvos" 
viešbuty sutikau mano mirusio vyro 
mokslo draugą Antaną Suproną, kuris 
dirba iš medžio liet, rankšluostines, kry
želius ir Kt, Jis turėjo pluoštą iv. medžio 
išdirbinių nuotraukų. Tat su juo ir pa
rinkome modelį Koplytstulpiui.

Paskui sužinojau, kad norint per Kei
ti atvirutės modelį i realaus didumo 
koplytstulpį, reikia, kad specialistas 
braižytojas padarytų natūralaus didu
mo brėžinius. Tą darbą atliko Norber
tas Macelis, kuris už ta; neėmė jokio at
lyginimo.

Pagal brėžinius medžio da. bą su liet, 
liaudies meno motyvais gražiai atliko 
Apolinaras Jočys, o metalinę dali — 
stilizuota kryžių Kruopščiai padarė Jo
nas Jodelis, kuris taip pat rūpestingai 
vykdė koplytstulpio pastatymo darbus.

Rūpintojėlis Parymo Lituanikoj ne 
dėl to, kad saugotų namus, bet kad jis 

yra labas artimas lietuvio širdžiai, kad 
jis yra lietuviams tikėjimo k maldos ža
dintojas, Jis rymo susirūpinęs žmonijos 
išvadavimu iš blogio pinklių ir, rodos, 
sako kiekvienam praeiviui: "Gaila man 
žmonių...".

M. Vinkšnaitienė

NEUŽMIRŠTINA DATA
Šios savaitės penktadienis (VI.22) 

visame Krikščioniškame pasaulyje yra 
įsidėmėtina diena, pašvęsta Švenč. Jė
zaus Širdžiai, atsiteisimui už žmonijos 
įžeidimus.

Šitoji šventė yra Paties Dieviškojo 
Išganytojo pageidauta, antra penktadie 
nį po Sekminių, pagal Apsireiškimą 
Šv. Marijai Margaritai Alokoųue.

Sekant kelerit? metų tradiciją, šito 
penktadienio šventiškos mišios bus kon- 
celebruotos Petro Perkumo Namų kop
lyčioje (Rua Tabajaras 556, Alto da 
Moóca). 4-tą valandą po pietų.

Damas Salesianas Draugijos inicia
tyva, po pamaldų, bus šventės dalyvių 
priėmimas, labdaros loterija ir sunešti
nės vaišės.
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