
KONFERENCIJOS "TAIKUS KELIAS 
Į DEMOKRATIJA" IŠVADOS 
Organizacija "Democracy and Inde

pendence" (Demokratija ir nepriklau
somybė), jos rėmėjams "The national 
council to support the democracy mo
vements" ir kitiems padedant, š. m. 
liepos 4-6 d.d. surengė tarptautinę kon
ferenciją Čekijos-Slovakijos federacinės 
respublikos sostinėje Prahoje. Jos daly
viai atvyko iš įvairių Europos kraštų, iš. 
JAV, iš Sovietų Sąjungos ir iš Pabaltijo 
valstybių. Konferencijos posėdžiuose 
kalbėjo šios organizacijos įkūrėjai — bu
vę Sovietų Sąjungos disidentai ir politi
niai kaliniai, dab?/tinio demokratinio 
judėjimo Sovietu Sąjungoje ir Pabaltijo 
kraštuose aktyvistai ir parlamentų na
riai, Vakarų politikai ir politologai, Eu
ropos ir Amerikos demokratai. Apiben
drinant visas pasakytas kalbas bei pasi
sakymus diskusijose, galima padaryti to
kias išvadas.

Sovietų Sąjunga tai valstybė, kurioje 
nėra skirtumo tarp įstatymus leidžian
čios valdžios, vykdomosios valdžios ir 
teisinės valdžios. Iš esmės tai partinės 
politinės sistemos valstybė, kuri veikia 
per represijų mechanizmą.

Sovietų Sąjungos komunistų partija 
pergyvena gilią krizę. Toje krizėje vyks
ta partijos, KGB organų ir kariuomenės 
irimo procesas. Auga ir stiprėja Rusijos 
demokratų partija ir kitos demokratinės 
organizacijos.

Sovietų Sąjungoje ir Pabaltijo kraš
tuose auga, plečiasi ir stiprėja demokrati
nis judėjimas, kurio jau nebegali sustab
dyti jokios represijos. Tas judėjimas sie
kia antihumanišką socializmo-komuniz- 
mo sistemą pakeisti, o ne ją pertvarkyti. 
Sovietų Sąjungos, kaip totalitarinio so
cializmo imperijos, suirimas yra neišven
giamas.

Vakarų salių vadovai daro didelę klai
dą dedami pastangas gelbėti sovietų po
litinę-ekonominę sistemą ir pačią impe
riją, neįvertindami joje vykstančio de
mokratinio ir taikaus išsilaisvinimo judė
jimo arba jį ignoruodami. Jie turėtų 
atsižvelgti į tai, kad demokratinis judėji
mas yra rimta jėga, su kuria reikėjo skai
tytis. Pastangos Sovietų imperijos iri
mą sustabdyti ir finansine-ekonomine 
pagalba ją sustiprinti yra nepateisinamos. 
Tokia parama yra iš esmės supuvusios 
totalitarinės sistemos Sovietų Sąjungoje 
stiprinimas. Toji sistema neturėtų būti 
Vakarų kapitalo gaivinama. Ji privalo bū
ti iš esmės pakeista. To siekia demokra-
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tinis judėjimas. Neprotr ga išmesti bilijo
nus gelbėti irstančiai, tačiau vis dar pavo
jingai sistemai. Jeigu Sov’^tų Sąjungą ne
pakeis savo ideologinės, pó Irę nes ir eko
nominės sistemos demokratine. Vakarų 
bilijonai nei Gorbačiovo, nei sisismos 1 
neišgelbės. Vakarai, norėdami padėti So
vietų Sąjungai, turėtų būti atidus to; im
perijos žmonių ir tautų balsui.

Vakarams nereikia bijoti Sovietų Só 
jungoje laikinos anarchijos. Ji yra būti 
na, kad sugriūtų tai,kas pasenę. Komu
nizmo sunaikinimas bus greitesnis, jeigi 
bus žinomi procesai, kurie sulėtina jo 
nykimą. \

Sovietų imperijos pavergtieji kraštai, 
kurie dabar siekia atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, turi būti laisvi. Po Vokietijos 
susijungimo, Europoje svarbiausia pro
blema taps visų Pabaltijo kraštų nepri
klausomybės atkūrimas ir visiškas jų iš
silaisvinimas.

Pasaulio demokratinės šalys turėtų 
nedelsiant pripažinti 1990 metų kovo 
11 dieną konstituciniu-demokratiniu 
būdu atkurtą valstybinę Lietuvos nepri
klausomybę ir jos teisėtą vyriausybę.

Vytautas Skuodis
■ 1990 m. liepos men. 14 d.
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DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE

Moratoriumo tekstas

Lietuvos aukščiausioji taryba birželio 
29 d. patvirtino pasiūlymą skelbti mora
toriumą Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktui. Už šį pareiškimą balsa
vo 69 tarybos nariai, prieš - 35, susilai
kė - 2, dar 2 balsavime nedalyvavo. Iš 
viso buvo pasiūluta 14 moratoriume 
projektų. Priimto varianto pagrindas bu
vo Vytauto Landsbergio pateiktas pa
siūlymas, kurį paruošė jis pats, ministe- 
rė pirmininkė Kazimiera Prunskienė ir 
atstovas-teisininkas Liaučius iš Panevė
žio. Taryba priėmė tokį pareiškimą:

"Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, būdama ir likdama tautos ir 
valstybės suverenių galių reiškėją, atkur- 
dama nepriklausomą Lietuvos valstybę 
ir visų tų galių vykdymo tikslu siekda
ma tarpvalstybinių Lietuvos Respubli
kos derybų su TSR Sąjunga, skelbia 
nuo tokių derybų pradžios šimto dienų 
moratoriumą 1990 m. kovo 11d. Ak
tui dėl Lietuvos nepriklausomos valsty
bės atstatymo, tai yra sustabdo iš jo ky
lančius teisinius veiksmus, Lietuvos Res
publikos — TSR Sąjungos derybų pra-

jų tikslai ir sąlygos fiksuojami ša
lių įgaliotųjų delegacijų specialiu proto
kolu. Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba gali moratoriumą pratęsti 
arba atšaukti. Moratoriumas savaime 
netenka galios,, nutrūkus deryboms. 
Jeigu dėl kurių nors įvykių arba aplinky
bių šio šaukimo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba negali normaliai .' 
vykdyti valstybinės valdžios funkcijų, 
moratoriumas tuo pačiu momentu ne
tenka galios". (LIC)

Pilnai nutraukė blokadą
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kė blokadą prieš Lietuvą. Lietuvių pa
reigūnai pareiškę, kad po dviejų mėnesių 
laikotarpio, birželio 30 d. pradėjo tekėti 
nafta į Mažeikių naftos perdirbimo įmo
nę. Ryškovas taipogi pareiškęs, kad visi 
baudžiamieji veiksmai bei ekonominiai 
suvaržymai yra nutraukti.

Nebūtų parėmę
Lietuvių informacijos centras prane

ša — PLB lietuvių delegacija birželio 27- 
28 d.d. aplankė JAV, Danijos, Turkijos, 
Šveicarijos, Švedijos, Bulgarijos ir D. Bri
tanijos Europos saugumo ir bendradar
biavimo Konferencijos Kopenhagoje 
delegacijas. JAV ir Turkijos patys dele
gacijų vadovai susitiko su Alvydu Meda- 
linsku iš Lietuvos ir Viktoru Naku iš 
Amerikos.

Iš tų susitikimų aiškėjo, kad nė viena 
šalis nėra pasiruošusi imtis stipresnių 
priemonių paremti Baltijos kraštų pa
stangas atgauti nepriklausomybę. Vienos 
delegacijos atstovas aiškino, kad ne vien 
Sov. Sąjunga būtų pasipriešinusi suteikti 
Baltijos kraštams stebėtojo statusą Ko
penhagos konferencijoje. Mat Baltijos 
kraštai "neegzistavo", kai 1975 m. Hel
sinkyje buvo įsteigta Europos saugumo’ 
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ir bendradarbiavimo konferencija.
Daugeliui delegacijų Baltijos valstybių 

klausimas sudaro didelių keblumų. Esą 
ir tokių, kurie bijo erzinti Gorbačiovą 
ar jam kenkti.

Iš pasikalbėjimo su JAV delegacijos 
viršūnėmis buvo aišku, kad prezidento 
Busho administracija nurodė savo dele
gacijai Lietuvos atžvilgiu laikytis atsar
gios linijos. Tuo tarpu žemesnio rango 
delegacijos nariai, kurie dirba JAV 
kongreso komisijai, reiškė didelį nepasi
tenkinimą, kad jų ir kitų valstybių de
legacijos nereikalavo plačių diskusijų 
Pabaltijo klausimu.

Nežiūrint visko, JAV delegacija dau
giausia domėjosi Lietuva. Konferencijos 
pradžioje, jos plenume, JAV ambasado
rius Kampeiman stipriai pasisakė už 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisvę.

Birželio 14 d. JAV delegacijos vado
vo pagrindinis padėjėjas Evans pradėjo 
savo pranešimą, primindamas, kad tą 
savaitę sukanka 50 metų, kai Sov. Są
junga okupavo Pabaltijį. Taipogi primi
nė, kad Helsinkio akto signatarams ne
leistina okupuoti kitų kraštų teritorijas. 
Kita proga buvo paminėta, kad norin
tys keliauti j Lietuvą negauna^vizų arba 
daromi sunkumai jas gauti.

Simpoziumai apie Lietuvą
Birželio 27-28 d.d. lietuvių delegaci

ja dalyvavo Danijos nevaldinių organiza
cijų globojamose programose. A. Meda- 
linskas buvo pakviestas kalbėti simpo
ziume apie Baltijos valstybes. R. Girdaus- 
kaité ir V. Nakas PLB vardu suruošė 
simpoziumą apie Lietuvą. Buvo suruoš
ta iš Kanados atsivežtų karikatūrų paro
da, dalinamas memorandumas, paruoš
tas Kopenhagos Konferencijai, JAV LB
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lankstinukai apie Lietuvą ir Molotovo- 
Ribbentropo paktą, dokumentų rinki
nys apie dabartinius Lietuvos Sov.-Są
jungos santykius ir įvairi LIC paruoš’-' 
ta medžiaga.

Prancūzija domisi
Prancūzijos generalinio konsulo To

ronte pranes’imu, Prancūzijos vyriausy
bė yra atkreipusi dėmes) ) Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos nutarimą užšal
dyti Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo aktą. Ji tikisi kad šio drąsaus ir 
svarbaus akto reikšmė bus suprasta 
Maskvoje, siekiama derybų, nutraukta 
blokada, griaunanti Lietuvos ekonomi
ką. Vyriausybė taipogi pažymi, kad ji 
yra patenkinta, galėjusi prisidėti prie 
dabartinės padėties išsivystymo.

Jau kovo 30 d. Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris tuo klausimu kal
bėjosi su Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministeriu. Prancūzijos prezidentas 
kartu su Vokietijos kancleriu ragino 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmi
ninką suspenduoti kovo 11d. aktą, 
kad būtų duota proga pasiekti efektin
gą susitarimą deryboms.

Gegužės 10 d. Prancūzijos preziden
tas susitiko su ministere pirmininke K. 
Prunskiene Paryžiuje. Vyriausybė tiki
si, kad dabar abi pusės pasinaudos pro
ga pasiekti derybose abiem pusėm pri
imtinų rezultatų.

Baltijos valstybių tarybos 
pareiškimas

Baltijos valstybių okupacija nenu
traukė jų nepriklausomo gyvenimo "de 
jure" valstybingumo. Jų valstybingu
mas buvo pripažįstamas iki šiol ir pa
saulio demokratinių šalių, nežiūrint, 
kad Baltijos valstybių konstitucijų 
veiksmas buvo nutrauktas beveik pen
kiasdešimt metų. Dabartinis Sov. Są
jungos valdymas Baltijos kraštuose yra 
neteisėtas. Baltijos valstybių taryba 
mananti, jog laiko riba ir derybų eta . : 
pai atstatyti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos nepriklausomybe, turint galvoje 
Baltijos kraštų konstitucijų, veikusių 
iki 1940 m. birželio 15 d., esmingai pa
grindžiamąją reikšmę, privalo būti ne
delsiant aptarti bendruose suinteresuo
tų pusių derybose.

Baltijos taryba taipogi mano, kad 
dera kreiptis j tarptautines organizaci
jas, įvairias Europos šalis, Šiaurės šalių 
tarybą su prašymu tarpininkauti orga-

MŪSŲ LIETUVA

TRUKDO VAISTU SIUNTIMĄ
Maskvos muitinės darbuotojai liepos 

1 d. bandė sulaikyti Lietuvai skirtų vais
tų krovini, tvirtindami, kad jį galima vež
ti tik su Sovietų Sąjungos sveikatos lei
dimu.

Septynias dideles dėžes vaistų vežė j 
Lietuvą grjžtantis po trumpos viešnagės 
JAV Vilniaus katedros vikaras kun. An
tanas Gražulis. Pasak kun. Gražulio, 
aerouoste kuo smulkiausiai net po du 
tris kartus viską švietė... Iškilo didelė 
problema dėl vaistų. Muitinės viršinin
ko pavaduotojas įsakė muitinės darbuo
tojams vaistų dėžes užanspauduoti ir 
padėti muitinės saugykloje ir sugrąžinti 
tik tada, kai bus pristatytas Sovietų Są
jungos sveikatos ministro leidimas. Vė
liau po ilgu prašymų sutiko, kad už
tektų tik Lietuvos sveikatos ministro

nizuojant derybas su Sov. Sąjunga, kad 
būtų Baltijos valstybių nepriKlausomo 
valstybingumo "de facto" atstatymas. 
Pareiškimas birželio 30 d. buvo pasira
šytas Baltijos respublikų aukščiausiųjų 
tarybų pirmininkų.

Ruošiasi deryboms
Liepos 5 d. Lietuvos aukščiausioji 

taryba priėmė nutarimą dėl derybų su 
Sov. Sąjunga. Taryba, išreikšdama suve
renią tautos valią siekti nepriklausomos 
demokratinės valstybės galių ir institu
cijų nevaržomo veikimo, nutaria:

1. Tarpvalstybinėms deryboms su 
Sov. Sąjunga iš Lietuvos pusės vadovau
ja jos Aukščiausioji taryba. Sudaroma 
politinio, teisinio ir diplomatinio pasi
rengimo komisija. Ją pasiūlo Aukščiau
sioji taryba. 2. Šiai komisijai pavedama 
parengti Lietuvos respublikos ir Sov, 
Sąjungos savitarpio santykių principų 
projektą ir pateikti jį tvirtinti Aukš
čiausiajai tarybai. 3. Ši komisija taipogi 
sudaro ekspertų parlamentines-vyriau- 
sybmes darbo grupes, parengia pagrin
dines politines nuostatas, analizuoja 
pasitarimų su Sov. Sąjunga turinį ir re
zultatus. 4. Lietuvai ir Sovietų Sąjun
gai susitarus dėl derybų tikslų ir sąlygų, 
sudaroma valstybinė delegacija, kurią 
tvirtina Lietuvos aukščiausioji tapyba.
5. Pasirengimo deryboms tvarka ir tu
rinys koordinuojami su Estijos ir Lat
vijos respublikomis, aptariant Baltijos 
valstybių taryboje. Nutarimą pasirašė 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pir
mininkas V. Landsbergis. (LIC) 

3

leidimo. Toliau vyko derybos dėl perve
žimo j Lietuvą tų vaistų. Mumis nepasi
tikėjo. Carito organizacija irgi nepasiti
ki, nei kunigu Gražuliu, kaip Carito įga
liotiniu... Procedūra užtruko 2 vai.
Tačiau, kaip pranešė kun. Gražulis, vais
tus pavyko pervežti j Lietuvą ir atiduo
ti Carito Kauno valdybai.

Vaistus surinko Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos "Gyvybė Lietuvai" 
komitetas, kuris blokados metu j Lietu
vą pervedė 15.000 JAV dolerių vertės 
insulino, antibiotikų, chirurginių siūlų, 
švirkšto ir kūdikiams maisto. "Gyvybė 
Lietuvai" komitetas sėkmingai renka 
bei "Catholic Relief Services" parūpin
tame sandėlyje kaupia vaistų bendrovių 
bei humanitarinių organizacijų paauko
tus vaistus, kurie bus pasiųsti į Lietuvą 
susidarius 20 tonų kroviniui. MAP In
ternational paaukojo Religinei Šalpai, 
kaip pripažintai labdaros organizacijai, 
84.000 JAV dol vertės antibiotikų.

Viena iš seniausių ir svarbiausių šal
pos organizacijų, protestantų vedama 
Interchurch Medical Assistance, prane
šė Religinei Šalpai, kad jai skirs stam
bų kiek) vaistų. I.M.A., kuri kaip Religi
nė Šalpa veikia 28 metus, bendrovių 
aukotus vaistus skirsto vargstantiems 
ir reikalingiesiems nepaisant rasės, reli
gijos ir politinės afiliacijos.

"Gyvybė Lietuvai" komitetas gauna 
vaistus ir kitus medicininius reikmenis 
nemokamai ar papiginta kaina. Kun. 
Gražulio stambios sumos fundatoriai: 
JAV LB-nės Philadelphijos apylinkės 
vaistų vajaus komitetas, kuriam vadova
vo Renata Kučienė ir Algis Danta; 
2.000 dol. vertės vaistų padovanojo dr. 
Kazimieras Snieška iš Vestal, New Yor- 
ko; 500 JAV dol vertės kūdikiams mais
to paaukojo dr. D. Passariello iš Bruklv- 
no, anoniminis fundatorius paskyrė 
1000 dol. vertės laboratorinį mikrosko
pą su priedais. Religinė Šalpa — 1.500 
dol. vertės vaikams penicilino ir švirštų . 
Šalia minėtų vaistų, šioj suintoj buvo 
insulinas, chirurginiai siūlai, nuo širdies 
sutrikimų ir virškinamojo trakto vaistai, v

Pagrindinės "Gyvybė Lietuvai" ko
miteto išlaidos; administracinės bei 
transporto, tačiau kartais pavyksta ir 
šias apeiti. Pvz. kun. Gražulio kroviniui 
nemokamą transportą išrūpino Pan Ame 
rikan oro linijos pareigūnas Vladas Mile
ris.

LIC

$MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų-spauda. Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
I
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LIETUVOS PREZIDENTAS 
NOMINUOTAS NOBELIO TAIKOS ,

PREMIJAI GAUTI
JAV Senato Užsienio reikalų komite

to įstaiga, senatoriaus Jesse Helms inicia
tyva, pasiuntė raštą Norvegijos Parla
mento Nobelio Taikos komiteto pirmi
ninkui Egil Aarvik siūlant V. Landsber
gį Nobelio taikos premijai.

Mes raginame Jus parinkti Lietuvos 
Respublikos prezidentą Vytautą Lands
bergį 1991 metų Nobelio Taikos premi
jai. Prezidentas Landsbergis reprezentuo
ja visus Nobelio Taikos premijos idealus 
savo darbais taikai Europoje ir iš tikrų
jų visame pasaulyje.

1990 m. vasario 24 d. prof. Vytautas 
Landsbergis buvo išrinktas j Lietuvos 
Parlamentą pirmuosiuose laisvuose de
mokratiškuose rinkimuose, kurie buvo 
atlikti Lietuvoje, kai Sovietų Sąjunga, 
neteisėtai užėmė suvereninės Lietuvos 
teritoriją 1940 metais. Prof. Landsber
gis buvo išrinktas Lietuvos Parlamento 
prezidentu 1990 m. kovo 11 d. Tą pa
čią dieną jis ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji taryba nubalsavo 124 
balsais prieš 0 už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, kurį Sovietų Sąjunga 
paneigė.

Prez. Landsbergis atstovauja Lietu
vos žmonių sąžiningam komunistų prie
spaudos paneigimui, kuri jiems buvo 
pries’ pusę šimtmečio jėga primesta. 
Kaip nepriklausomybės judėjimo Sąjū
džio steigėjas, ne komunistas, prez. 
Landsbergis ilgą laiką buvo Lietuvos 
žmonių aspiracijų įkūnijimas, kovojan
tis už individualią laisvę nuo užsienio 
dominacijos. Jis parodė savo didžiausią 
išminti rr pragmatizmą vadovauti Lietu
vos žmonių pastangoms užtikrinant tai
kingą Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą Sovietų Sąjungos militarinės oku
pacijos akivaizdoje bei bauginimuose.

Visos savo kovos metu prez. Lands
bergis nuolatos pasisakė už dialogą vie
toje panaudojimo jėgos Lietuvos santy- 
kuose su Sovietų Sąjunga. Jis pakartoti
nai norėjo tartis su Sovietų Sąjunga vi
sais klausimais išskyrus neginčijamą 
Lietuvos žmonių teisę būti laisviem nuo 
užsienio dominacijos kaip tai išreikšta 
nepriklausomybės atstatymo deklaraci
joje
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Sovietų vyriausybė, atsakydama į 
prez. Landsbergio taikingą prašymą, įsa
kė savo tankams ir daliniams žygiuoti į 
Vilnių, kad įbaugintų žmones. Jauni vy
rai, kurie atsisakė tarnauti okupanto 
kariuomenėje buvo jėga pagrobti. Rau
donoji armija užgrobė pastatus, kurie 
priklausė Lietuvos žmonėms, o kad už
gniaužtų laisvą žodį, užėmė laikraščių 
įstaigas.

Gorbačiovas nevertina Lietuvos žmo
nių, 50 metų Lietuvos patriotai rizikuo
ja savo gyvybėmis atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Tankai ir kareiviai jų 
gatvėse - ne naujiena Lietuvos žmonėms. 
Po II Pasaulinio karo tūkstančiai oku
panto dalinių ir karinių įrengimų užter
šė Lietuvos gamtą. Nežiūrint šios netei
sėtos bauginimo akcijos prez. Landsber
gis laikosi prieš jėgos ir smurto panaudo
jimą, kad tuo būdu pasipriešintų jiems. 
Jis ir toliau prašo Gorbačiovą tartis tai
kiu būdu. Kaip ir jo tautos žmonės, prez. 
Landsbergis yra ramus, apsiginklavęs ti
kėjimu Dievu ir pasitikįs laisve ir demo
kratija. Jo kelias - taikinga kova ir dva
sinė rezistencija už savo krašto laisvę.

Prez. Landsbergis, kiti Lietuvos va
dai ir Lietuvos žmonės, kasdien rizikuo
ja savo gyvybe už tuos principus, ku
riais yra pagrįstas laisvasis pasaulis. Jų 
kova yra ir mūsų kova. Prez. Landsber
gis yra drąsos žmogus, švyturys Lietu
vos žmonėms ir milijonai lietuvių ame
rikiečių Amerikoje ir kartu įkvėpėjas 
visiems žmonėms bet kur, kurie siekia 
laisvės savo kraštui.

Lietuvos žmonės ir prez. V. Landsber
gis kovoja už tuos pačius principus, ku
riais Nobelio Taikos premija, yra pagrįs
ta. Mes raginame Jus pripažinti ir Lie
tuvos žmonių apsisprendimą, kai jie pa
tys taikiai kovoja už nusikratymą ko
munizmo, parenkant prez. Vytautą 
Landsbergį, 1991 metų Nobelio Taikos 
premijai.

Pasirašė šie JAV senatoriai:
Alan Dixon, Jesse Helms, Gordon 

Humphrey, Alfonse D'Amato, Larry 
Pressler, Arlen Specter, Dan Coats, 
Strom Thurmond, Paul Simon, Robert 
Keston, Barbara Mikulskį, Donald Bieg- 
le, Steve Symms, Malcom Wallop, Con- . 
nie Mack, Frank Murkowski, John 
Heinz, William Armstrong.

LIETUVA RUOŠIASI DERYBOMS

Šiandien Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba priėmė nutarimą "Dėl 
pasirengimo Tarpvalstybinėms Dery
boms su TSRS".

Lietuvos Respublikos AT, išreikšda
ma suverenią Tautos valią siekti visų at
kuriamos nepriklausomos demokrati
nės valstybės galių ir institucijų nevar
žomo veikimo, būdama įsitikinusi, jog 
j tai veda joa pasirinktas taikus suvere
nios įstatymų leidybos ir politinių dery
bų su TSRS kelias, siekdama tų derybų 
priartinimo, nutaria:

1. Tarpvalstybinėms deryboms su 
TSRS iš Lietuvos Respublikos pusės va
dovauja jos Aukščiausioji Taryba. Dery
boms parengti sudaroma Politinio, tei
sinio ir diplomatinio pasirengimo komi
sija. Ją telkia Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas ir Vyriausybė ir tvirtina Aukš
čiausioji Taryba.

2. Šiai komisijai pavedama surengti 
Lietuvos Respublikos ir TSRS savitar
pio santykių principų projektą ir pateik
ti jį šio šaukimo Aukščiausiajai Tarybai.

3. Politinio, teisinio ir diplomatinio 
pasirengimo komisija sudarų ekspertų 
ir specializuotas parlamentines- vyriau
sybines darbo grupes, parengia pagrin
dines politines nuostatas, nubrėžia kom
petencijas, analizuoja pasitarimų su • 
TSRS žinybomis turinį ir rezultatus.

4. Lietuvos Respublikai ir TSRS su- 
sitarus dėl derybų tikslų ir sąlygų, suda
roma valstybinė delegacija, kurią tvirti
na Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba.

5. Pasirengimo deryboms tvarka ir 
turinys koordinuojami su Estijos Respu
blika ir Latvijos Respublika, aptariami 
Baltijos Valstybių Taryboje.

Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos Aukščiausios 

Tarybos Pirmininkas

NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS OKUPACIJOS
Sekantys kraštai nepripažįsta Pabalti» 

jos valstybių prijungimo prie Sovietų Są
jungos:
Australija, Bėlgija, Brazilija, Kanada, 
Kolumbija, Kosta Rika, Čekoslovakija, 
Danija, Vokietijos Federalinė Respubli
ka, Prancūzija, Graikija, Gvatemala, 
Irlandija, Japonija, Luksemburgas, Nor
vegija, Filipinai, Lenkija, Portugalija, 
Kinijos Respublika, Ispanija, Šveicarija, 
Trinidad ir Tobago, Turkija, Jungtinės

F E M I N I N-A^’n^om' Jungtinės Amerikos Valsty-
bės, Urugvajus, Venecuela

it-

Rom Retiro HįjŲKĄ PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKĖ
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KUNIGAS ANTANAS SKELTYS
Kun. J. Zeliauskas, SDB

Liepos 28 sueina 30 metu nuo Lietu
vių Saleziečių veterano, nuostabaus pa
saukimų "medžiotojo" ir ugdytojo, kun 
ANTANO SKELČIO, mirties. Numaty
tas tinkamas jo paminėjimas Grižkabu- 
džio parapijoje. Sąlygoms leidžiant, ir 
kun. Pr. Gavėnas tikisi tenai dalyvauti. 
(Red.)

(Iš pr. numerio)

III. Plati darbo dirva
Kad ir šia linkme buvo sumaniai ir 

pátvariai dirbta tiek paties kun. Skelčio 
kiek jaunų jo pagalbininkų, rodo 1934- 
jų ~ Šventųjų, kunigo Bosco šventuoju 
paskelbimo ir saleziečių veikimo Tėvy
nėm perkėlimo — metų sekantieji duo
menys: neskaitar.t gausios propagandi
nės ir informacinės spaudos, buvo išleis
tas platus kunigo Bosko gyvenimas, ke
letas dvasinio ir mokyklinio turinio 
knygų, gi "Saleziečių Žinios" buvo pa
siekusios 21.000 egz. tiražą.

Tais pačiais metais lietuvių saleziečių 
vieneto sudėtis šitaip atrodė: 8 kunigai, 
7 klierikai teologijos studentai, kiti 7 
atliko trijų metų pedagoginę praktiką, 
21 jvairiose valstybėse studijavo filosofi
ją, 10 broliukų-koadjutorių, 8 klierikai 
naujokyne, 57 kandidatai Perozoj ir ki
tose jvairių specializacijų įstaigose. Prie 
šio skaičiaus reikia dar pridėti 5 Marijos 
Krikščionių Pagalbos dukteris ir tris 
kandidates baigiančias naujokyną.

Tai pajėgos, kurios kun. Skelčio ir 
aukštų Lietuvos Bažnyčios hierarkų įsi
tikinimu atrodė jau užtektinai pribren
dusios pačių saleziečių sapnuose sapnuo
tai, svajonėse svajotai misijai Tėvynės 
dirvonuose.

Iš tikrųjų; minėtų metų spalio mėn. 24 
d. - dieną paskirtą Marijos Krikščionių 
Pagalbos, Saleziečių veikimo Įkvėpėjos ir

• Globėjos paminėjimui, į taip vadinamą, 
Zamkų, vėliau pačių saleziečių Vytėnais 
pavadintą, pirmąją saleziečių apsistojimo 
vietą Lietuvoje, ne kas kitas parvyko 
kaip tas pats kun. Skeltys ir pradėjo eiti 
pirmosios saleziečių įstaigos Lietuvoje 
direktoriaus pareigas. *

Lietuvių saleziečių -- visų pirma, kun. 
Skelčio — pasitenkinimas ir džiaugsmas, 
lydimas musų žmonėms įgimto lyrizmo, 
aiškiai išskaitomas iš viršminėto "Sale
ziečių Žinių" numerio eilučių. "Zamkus 
- ne miestas; Zamkus - ne didelis daik
tas. Tai kukli provincijos vietelė, tik 
labai graži, dešiniajame Nemuno Krante, 
prie pat vieškelio jungiančio Kauną su 
Jurbarku, tarp Raudonės ir Skirsnemu
nės. Kur iš trapių, amžiais išsikerojusių 
medžių gojelio mistiškai ir slaptingai pra- 
sistiebia du senos pilies bokštai - ten 
ZamKus. Zamkus, kadaise garsi kryžiuo
čių pilis, dabar griuvėsių nyKesy, nuo 
šiandien — kunigo Bosco ramovė Lietu
vos jaunimui, nors dar nepastatyta..."

"Griuvėsiai ir ruošiamas kertinis ak
muo, miškelio šlamesys ir linksmi sale
ziečių balsai, ginklų žvangesio praeitis 
ir jaunimo sutartinių ateitis — koks di
dingas, didžius dalykus lemiantis sąs
kambis".

"Saleziečiu dirva Lietuvoje - Lietu
vos miestai, kaip kunigo Bosco dirva bu
vo Italijos ir pasaulio didmiesčiai. Ta
čiau iš pradžių reikia sustoti atokioj pie
voj, pradėti nuo pirmos plytos; reikia 
gimti Betliejuj, dygti iš garstyčio sėkle
lės..."

Gana šių kelių sakinių, kad pilnai pa
justume su kokia nuotaika ir veikimo 
programa, kunigo Skelčio vadovaujami,
saleziečiai parvažiavo Lietuvon. Jų 
džiaugsmas, noras ir valia dirbti bei auko
tis visomis jėgomis tėvynės labui trykšta 
iš kiekvieno žodžio.

Ne vieta šiame apžvalginiame straips
nyje smulkintis nagrinėjant, kokį darbo 
barą kun. Skeltys ir saleziečiai išvarė Lie
tuvoje prieš bolševizmo invaziją. Užteks 
pažymėti, kad. pirmasis Vytėnų jstaigos 
personalas susidėjo iš dviejų kunigų ir tri
jų broliukų. Į jstaįgą šiaip taip buvo pri
imta 10 jaunuolių, nes pastatai, gerada
rio, Amerikos lietuvio kun. Antano Pe
traičio, saleziečiams dovanoti, buvo pri
taikinti ūkiui, ne įstaigai. Bet po keturių 
metų, t.y. 1938 m., be Vytėnų įstaigos 
su 12 bendrabnolių ir beveik 100 auklėO 
tinių, saleziečiai, Kauno Arkivyskupo 
Metropolito pakviesti, dirbo ir švč. Tre
jybės parapijoj Kaune pilnai aptarnau
dami platų miesto rajoną ir vesdami 
šventadienio oratoriją. Tuo pačiu laiku 
apsiima vadovauti ir Saldutiškio parapi
jai.

Gi 1942 m. žiniomis buvo dar prisidė
ję Kauno Kunigų Seminarijos Rektora
tas, Vaikelio Jėzaus Draugijos prieglau
dos, parapija Raseiniuose, Vilniaus ama
tų mokykla, iš viso šiuo metu apaštalavo 
Lietuvoje 25 saleziečiai laukdami, kaip 
gervė giedros, pagalbinio personalo, ku
ris. deja, dėlei tuomet vykusių karo 
veiksmų, o vėliau dėl antru sykiu nusi- 
leidusios geležinės uždangos. -nebėgai ėjo 
jų pasiekti.

Tai tik bendri duomenys, iš kurių vis- 
tik nesunku susidaryti įspūdį, jog sale
ziečiai, kun. Skelčio vadovaujami, buvo 
suspėję užimti tikrai platų veikimo ir 
darbo barą mūsų tėvynėje Lietuvoje.

(Tęsinys sekančiam numery)

Iš to kas pasakyta nesunku įsivaizduo
ti su kokiu džiaugsmu, su kokia laime į 
bičiuliškų laikraščių, organizacijų ir pa
vieniu asmenų nekantravimą, net nusis
kundimą, kodėl saleziečiai vis dar nepa
sirodo su savo veikimu Lietuvoje, viena
me iš 1934 m. "Saleziečių Žinių" nume
rių, net per du puslapius nusitęsusiu titu
lu, jie galėjo pranešti plačiai lietuvių vi
suomenei: "Saleziečiai parvažiavo".1 VYTÉNAI: pirmieji saleziečių namai Lietuvoje

• Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos
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DŽIAUGSMO DIENA
Liepos 1 d. lietuviams buvo didelė 

šventė, džiaugsmo diena: ankstyvą sek
madienio rytą Popiežius Jonas Paulius 
II-sis aplankė švento Kazimiero lietuviu 
kolegiją Romoje, jos koplyčioje lietuviu 
kalba aukojo šventas Mišias, joms pasi
baigus susitiko su Romos lietučiais - 
kunigais ir pasauliečiais, jų asmenyse 
trokšdamas apglėbti Lietuvos Bažnyčią 
ir visą lietuvių tautą, ją sustiprinti, jai 
suteikti drąsos ir vilties dabar kai ji per
gyvena naujų rūpesčių, bet drauge ir 
tikėjimo šviesesne ateitimi metą. Popie
žius aplankydamas lietuvių kolegiją 
Romoje dar kartą išreiškė tėvišką mei
lę Lietuvai ir lietuvių tautai, jai paliudi
jo savo palankumą ir solidarumą.

Jonas Paulius II-sis atvyko j švento 
Kazimiero lietuvių kolegiją sekmadie
nio rytą 8:30 vai. Lietuvos laiku. Čia 
Popiežių pasitiko kolegijos rektorius 
prelatas Algimantas Bartkus ir lietuvių 
vyskupai — Paulius Baltakis iš JAV ir 
Antanas Deksnys iš V. Vokietijos. Šven
tasis Tėvas, lydimas lietuvių vyskupų 
ir kunigų, procesijoje įžengė j koplyčią, 
kur buvo susirinkę Romos lietuviai. Mi
šių dalyviai sutiko Popiežių giesme Pul
kim ant kelių. Prieš Mišių pradžią Šven
tąjį Tėvą trumpu žodžiu pasveikino ko
legijos rektorius prelatas Bartkus. Jis 
padėkojo Šventajam Tėvui už apsilan
kymą kolegijoje, pažymėjo, kad šiuo vi
zitu yra pagerbiama ne tik kolegija, bet 
ir visa Lietuvos Bažnyčia,, kurią, kaip 
ir lietuvių tautą, galima palyginti su 
Evangelijoje minimu keliautoju: pakliu
vęs j plėšikų rankas, buvo išrengtas, su- 
mušras ir pusgyvis paliktas pakelėje. 
Praeityje patyrėme iš Rytų sklidusį 
Čibiro šaltį, kalbėjo prelatas Bartkus, 
šiandien juntame iš Vakarų pučianti 
šaltą vėją. Wėl to juo labiau esame dė
kingi už šiltus paguodos padrąsinimo 
žodžius, kuriuos nuolat girdime iš Ro
mos, iš Apaštalų Sosto, iš Šventojo Tė
vo..

"Lietuvos Bažnyčia ir lietuvių tauta, 
baigė savo žodį prelatas Bartkus, Jum, 
Šventasis Tėve, bus visuomet dėkinga, 
nes kai mum reikėjo pagalbos, kai bu
vome ligoniai, kai kentėjome, buvom 
kaliniai, jus mūsų neapleidote ir nepa

CHOPP PI ZZA — QUEI JOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel 223-2333

miršote, mus slaugėte. Dievo Motina 
ir šventasis Kazimieras visada Jus teglo
boja, Šventasis Tėve, tesuteikia Jum il
giausių darbingų metų".

Prelatui Bartkui užbaigus sveikinimo 
kalbą Šventasis Tėvas lietuviškai pradė
jo Mišių auką. Po Evangelijos Jonas Pau
lius II-sis ilgesniu žodžiu kreipėsi į lietu
vius:

"Mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėf.u’ 
zuje, esame pakrikštyti jo mirtyje... 
esame kartu su juo palaidoti mirtyje, 
kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numi
rusių... taip ir mes pradėtume gyventi 
atnaujintą gyvenimą" (Rom. 6,8).

Prieš ketverius metus šventėme dide
lę sukaktį: šešis šimtmečius nuo Lietu
vos Krikšto. Lietuvoje sukaktis buvo 
paminėta su visais tos tautos tikinčiai
siais. Tačiau ji buvo paminėta ir čia 
"ad limina Apostolorum" - prie Apaš
talų Sosto - Šv. Petro bazilikoje. Prie 
Bažnyčios Lietuvoje šios didžios sukak
ties minėjime jungėsi ne tik Roma, bet 
ir visos bažnyčios, ypač Europos žemyne.

Šia jaudinąnčia proga į dvasinę Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero dinastiją 
mums teko įjungti naują palaimintąjį: 
arkivyskupą ir Marijonų vienuolijos 
atnaujintoją Jurgį Matulaitį.

O kiek daug kitų Kristaus Kryžiaus 
ir prisikėlimo liudytojų dėl jų kanki
nystės reikėtų įjungti į šią dinastiją. 
Tiek daug yra "šventųjų", kurių var
dai, nežinomi tikintiesiems, pasilieka 
žinomi tiktai vienam Dievui.

Lietuvoje yra unikali vieta, vieninte
lė tokia pasaulyje. Tai Kryžių Kalnas. 
Kryžių miškas. Didelių ir mažų kryžių, 
Kurie auga ant šios kalvos. Niekam ne
pasisekė juos išnaikinti. Vis atauga iš 
naujo. Šiandien jie yra ypač gausūs.

Neseniai kardinolas Sladkevičius 
su visais vyskupais ir su daugybe tikin
čiųjų, susirinkę Vilniaus katedroje pri
siminti skaudžius įvykius, kuriuos šis 
Kalnas primena, maldavo Nukryžiuotą
jį Jėzų, kad sutrumpintų sunkaus ban
dymo dienas, kurias tikinti lietuvių tau
ta dar tebeturi kentėti. Veišpats tesu
teikia jai šią malonę užtikrindamas Kry
žiaus pergalę..

Kryžius lietuviams yra tapęs ypatin
gai ženklu: toks jis yra asmenims, šei
moms, bendruomenėms ir visai tautai. 
Kryžius mum primena Jėzaus Kristaus1 
mirtį ir mūsų atpirkimą. Dėl to kry
žiaus, kaip sako šv. Paulius, yra glau
džiai susijęs su Krikšto paslaptimi.

Ant gyvenimo slenksčio drauge su 
Kristumi esame panardinti jo mirtyje. 
Prieš šešis šimtmečius jūsų protėviai per 
Krikštą buvo panardinti atperkančioje 
Jėzaus Kristaus mirtyje. Šis Krikštas per 
panardinimą mirtyje yra gaivinantis. 
Drauge su Kristumi per jį einame į nau
ją gyvenimą. Šis gyvenimas kyla iš jo 
prisikėlimo.

Tauta, kuri taip ištvermingai ir karš
tai rengia maldos keliones j tą kalvą ir 
stato ant jos vis naujus kryžius, yra 
ta pati tauta, kuri tiki į gyvenimą.

(bus daugiau)

AGENDA '90
Būtina susistatyti bendrą lietuvių 

veiklos KALENDORIŲ, čia kelios datds;

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

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

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

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

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

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

DEZEMB.31 - REVEILLON DA SĄ
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£oąnd$a $1ianit 
dan^ra JIar a (Scu&’O >|

advogadas i

PRAÇA SANTA HELENA, 81 VILA PBVDENTE 
TEL.i 914-4950 SAO PAULO j



NR.28 (2165) 1990.VII.26
fa

<

MŪSŲ LIETUVA

TAUTA NENUGALĖTA
Sunki buvo lietuviu tautos gyvenimo | 

valanda, kai negalėdami kitaip Lietuvos 
įveikti Maskvos bolševikai griebėsi atvi
ro smurto. Laužydami sutartis bei teisę, 
pasinaudodami dėl Europoje kilusio ka- • 
ro susidūrusia padėtimi ir savo jėgų di
džiausia persvara, užpuolė Lietuvę ir ję 
okupavo. Kelios dešimtys kartų skait- 
lingesnis raudonosios armijos užpulta 
neapsaugota jokių gamtos kliūčių, ne
gaudama pagalbos iš svetur, Lietuva s 
negalėjo pasipriešinti ginklu.

Nepriklausoma Lietuvos valstybė, 
kuri 1918 metų vasario 16-tos Aktu bu
vo atstatyta ir visos tautos vieninga va
lia, pasiaukojimui krauju ir darbu įgyven
dinta dabar baisaus priešo okupuota. 
Daugiau kaip dvideš;mt metų lietuvių 
tauta tvirtai ėjo paangos keliu, tobulino 
savo valstybę ir padarė ję viena krikščio
niškos okupacijos ir tvarkos atramų 
prieš Maskvos bolševikų veržimąsi j Eu- 
ropę.

A. A. KAZIMIERAS BACEVIČIUS, ištikimas visų lietuviškų švenčiu bei pareiginių 
dalyvis, prie Lietuvos Laisvės paminklo Vasario 16-sios šventės proga

nekaltų žmonių, žiauriausiai kankinami, LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Brutališka jėga, niekšišku melu, klas
ta bei apgaule Maskva siekė užimti nau
jas pozicijas Europę sprogdinti, užpulti 
ir įvykdyti nauję komunistinio Interna- 
sionalo nusikaltimę prieš civilizuotę pa
saulį.

Bolševikų agentų susirinkimo suda
ryta “šeima" padarytas nutarimas, begė
diškai falsifikuojantis lietuvių tautos va1- 
lię, neturėjo jokios teisinės ar moralinės 
galios, lygiu būdu jos neturi ir neturės 
visi kiti, tuo nutarimu pagrįsti aktai.

Jie iš pagrindų sugriovė, tolydžio ėju
sį pastangos keliu, Lietuvos ūkinį gyve- 
nimę. Jie išardė mūsų mokyklas, univer
sitetus, lietuvių kultūros židinius, kėsin- 
damiesi paversti juos komunistinės pro
pagandos įstaigomis. Jie persekiojo ir 
niekino mūsų Bažnyčię persekiojo ir ti
kinčius. Jie falsifikavo lietuvių tautos 
valię, čekistų terorę ir raudonarmiečių 
durtubų pagalba darė tariamus rinkimus, 
siekė pažeisti lietuvių tautos garbę nai
kindami mūsų istorijos paminklus ir tra
dicijas.

išvežami Rusijon, be teismo ir be kaltės 
žudomi. Šiame kalėjime visi lygūs: vyrai 
ir moterys, jaunuoliai moksteiviai, suaugę 
ir net vaikai, ūkininkai netekę protėvių' 
žemės, darbininkai tapę Komisarų vergais, 
šviesuoliai, šmeižiamieji ir niekinamieji 
visiems lietuviams buvo lygus bolševikų 
atneštas skurdas, okupantų vyKdomas 
teroras ir priespauda nes bolševikai kovo
jo su vssa lietuvių tauta.

Be šių nusikaltimų bolševikai pridarė
Lietuvai šimtais bilijonų dolerių me
džiaginių nuostolių, kurios Maskva turi 
Nepriklausomai Lietuvai sumokėti.

Lietuvių te u ta nenugalėta. Pasmerku
si Maskvos smurtę atnaujina savo Nepri- 
klausomybę. Lietuvoj ir išeivijoj vienin-. USSR, 
gai ir patriotiškai nusistatę Lietuvos sū-
nūs ir dukros pasiryžo kietai kovoti uz 
savo laisvę — neįveikiama jos dvasia. Vi
sados tikėjome mūsų tauta. Tę mūsų ti- 
kėjimę, dabar patvirtina ir nešališki ste
bėtojai.

Vyturys1 .

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V

Vilnius, 1989.VIII.7
Gerbiami Tautiečiai,

Jūsų adresę radau "Atgimimo" laik
raštyje. Galbūt kas jors iš Jūsų bendruo 
menės narių norėtų susirašinėti su ma 
nimi. Tai aš su malonumu padaryčiau 
Aš esu filatelrstas, tai galima būtų ir 
Keistis pašto ženklais įvairia tematika.

Mano specialybė - statybos inžime 
rius. Dirbu docentu Vilniaus inžineri 
niame statybos institute.

Linkiu Jums sveikatos ir sėkmės.
A. Senuta

Mano adresas: 

232055, Vilnius, 
P.O. Box 811 
Senuta Algirdas

UŽSIMOKĖJO UŽ ~ML"
Marcele ADULIS C r. 500,00
Liliana STREITAS Cr.500,00
Juozas Armando TATARŪNAS 700,00 
Feliksas ANDRUŠAITIS Cr.500,00

Bolževikai pavertė Lietuvę ištisu mil
žinišku kalėjimu. Tūkstančių tūkstančiai CELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Aldons M. GERENSCEZ 
Alberto GREIČIUS 
Veronika MEDVEDER

Cr1.000,00
Cr.500,00
Cr.800,00

K LIETUVIŠKAI!
CURSO LITU ANO - Fone: 273-0338

*
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MŪSŲ ŽINIOS
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ŠV.ONOS ŠVENTĖ
Šventa Ona, yra mūsų Dangiškos 

Varnytės Motinėlė, tai šeimoje Ją ga
lime vadinti, Močiute.

Prisiminkime Šventą Oną, visas mu
sų mielas Onas ir močiutes, gyvas ir 
mirusias dalyvaudami šio mėn. (liepos) 
29 d., 11 vai. mišiose Vila Zelinoje, ir 
tą pačią dieną 16 vai. arbatėlėj su su
neštinėm vaišėm Jaunimo Namuose.

Dalyvaukime visi
Liet. Kat. Moterų Draugija 
ir Maldos Apaštalavimas

IŠTISOS NAKTIES ADOkauija
UŽ LIETUVĄ

Kaip jau buvo užsiminta praeitame 
"ML" numeryje, čia seka pilnesnis pa
aiškinimas apie rugpjūčio 3-čios (pirmo 
mėnesio penktadienio) visos "NAK
TIES ADORACIJA" Petro Pėrkumo 
Namų koplyčioje, Rua Tabajaras 556 
(Alto da Moóca), prie Jumana skers
gatvio.

Adoracija prasidės 21 valandą šv. 
Koncelebruotomis Mišiomis, užsitęs 
iki VIII.4 (pirmojo mėnesio šeštadienio) 
5 valandos. Vienos valandos pertrauka 
ir laisva adoracija bus po vidurnakčio.

Norintieji pasilikti 8 valandų laikui, 
prašomi užsiregistruoti.

Kiti adoratoriai (vienos-kitos valan
dos) gali atvykti ir išvykti kada jiems 
išeis, geriausia savo priemonėm, nes 
po 11 valandos nakties čia sustoja ir 
autobusų ir Elektriko — kursavimas

1990, Nr.28
MŪSŲ LIETUVA

ALIRHÇR-5RJUNGR 
REALIZA O

INO DIA 5-8-9O AS 13 HS
Í‘ RESERVA DE LUGARES
_ Tel.: 887-6423 (Geny) - 549-8505 (Francisca)J 93-6751 (Aida) - 273-3224 (Albina)
> VAGAS LIMITADAS

kančiam (pas ligonius, senelius ir su 
pamaldomis už Tėvyne) kunigui.

Čia pat, pranešama Praia Grande 
parapijiečiams, kad misijonierius turės 
kiek atidėti kelione pas juos.

Atrodo, kad atsiras geros valios pa
triotas lietuvis (o gal ir ne lietuvis), ku
ris kunigą pavėžins taip, kad jis j pus
antros dienos laika suspėtu bent pen
kias vietoves, su didesne ramybe, ap
lankyti.

Būtų gražūs solidarumo gestas, jei 
Rio ir Praia Grande mūsų veiklesnieji 
tautiečiai mėgintų 80-mečiui kunigui 
misiją palengvinti, pavėžinant ar kitaip.

Skaitantieji "ML" savaitrašti, iš 
anksto teįspėja kttus tautinės spaudos 
neskaitančius.

Kiekvienoje skirtingoje vietovėje bus 
iš Karto atšvęstos dvejerios religinės ir 
dveferios tautinės šventės.

RUGPIŪČIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės.
04 — Elaine Cristina Kozakas Magila
08 — Jonas Jodei is
09 — Margarete Bumelis Steponaitis
14 - Elena Pupelis
14 — Silvia Bendoraitis Machado
24 - Albina Ambrozevičius
24 — Angelina Tatarūnas
24 - Victor Dzigan
25 - Vytautas Tumas
26 — Helenice Kains Colella
31 — Austina G.S. Stankevičius Santiago 

Sąjungos- Aliança
Valdyba

AUKOS LIETUVAI
Komisija PAGALBA LIETUVAI ga

vo aukas:
iki 5-tos valandos ryto.

Malda — Labdara — Atgaila ir Veik
la yra paslaptis kuri nulems mūsų Tė- 
ęynės pilnos Nepriklausomybės grei
tesnį sugrįžimą.

Rijaus tautiečiai patys tepasirenka 
bažnyčią -- Šy. Onos, kun. M. Valiuke
vičiaus, kun. P. Raaiašausko, Santa Ro
sa, Niterói, o gal net ir Petropolio šv. 
Antano bažnyčią.

Alfonsas Kublickas USS. 100,00 
Karolis Gaidys USS. 100,00 
Adilson Puodžiūnas Cr$. 2.000,00 
Jonas Šermukšnis Cr.5.000,00 (1)
Feliksas Girdauskas Cr10.

Jei Dievas su mumis — tai kas prieš 
mus? t/es /t d oracijos

Organizacinis Komitetas

RIO IR PRAIA GRANDE TAUTIEČIU 
DĖMESIUI

Bent kartą į metus būtina susitikti 
'diasporos tautiečiams*ar "savi su sa
vais" bent porą valandų pabuvoti, o 
kas svarbiau — kartu ir pasimelsti už 
didvyriškai kovojančius brolius — se
ses Lietuvoje. Ryžtas teišaukia ryžtą.

Dėl to, Dievui duodant, ateinančio 
rugpjūčio 9-tą Rijun atvyks "tas pats" 

kun Petras Urbaitis. Jis galimai ap- !
si stos įprastoje Šv. Onos parapijoje, 
prie Avenida Pres. Vargas ar Niteroi 
pas Saleziečius.

Gaila, kad Rijaus lietuviai dar neį
stengė įsigyti savų namelių pravažiuo
jančiam svečiui tautiečiui ar besilan-

Ačiū už atidą.
KPU.

Visiems aukotojams širdingai dėko-
jame ir raginame kitus tautiečius taip 
pat aukoti Lietuvos Fondui.

DICI0HÃRI0
PORTUGUÊS LITUANO 
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSLĮ^LIETUVA
*- * * T. T T. w _ 4. „  
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