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KREMLIAUS PLANAI IR LIETUVA’
Sovietinės imperijos sutrikimai, 

pavergtų tautų sujudimas, pirmaujanti 
Lietuva, būsimos derybos su Kremliumi 
ir Kremliaus reikalavimai

Visuomeninio bei politinio gyveni
mo stebėtojai tebesvarsto sovietinę mįs
le: kodėl taip staigiai susvyravo Sovie
tų Sąjungos imperija, tiek daug plotų 
himėjusi po II D. karo. Vieni mano, 
kad tai ‘vyko antgamtinės jėgos dėka 
iFatimos pranašystės), kiti visa tai aiš
kina natūralių priežasčių veikime.

Labai galimas da'ykas, kad minėti 
svarstvmai dar ilgji tęsis, kol suras tik
rąsias priežastis. Bet jau dabar apytik
riai matyti, kad sovietinė imperija ėmė 
svyruoti dėl to, kad pritrūko imperinės 
jėgos. Jinai užsimojo šoktelti aukščiau 
nosies, Kaip sakoma. O toks šuolis yra 
pražūtingas

Dvejopas spaudimas
Sovietinė imperija, apžiodama vis di

desnį kąsnj, neįstengė atlaikyti išorinio 
n vidinio spaudimo. Atlanto sąjunga, su 
JAV-bėmis priešakyje, vis stiprėjančiu 
gmklavimusi, ypač JAV prezidento R. 
Reagano grasinamu "žvaigždžių karu", 
privertė Sov. Sąjungą įtempti savo jėgas, 
prašokančias ekonomines galimybes ir * 
stumiančias visą kraštą į skurdą. Krašto 
viduje padidėjo spaudimas ekonominė-
je srityje ir dėl kolektyvinės sistemos su
trikimo, o politinėje srityje — pavergtų 
tautų pabudimas. Jau ir seniau buvo sa- .. 
koma, kad didžiausia Sov. Sąjungos silp
nybė — jos daugiatautiškumas, išsidės
tęs atskiromis respublikomis. Ir vos pra
sidėjo ekonominės reformos, pajudėjo 
taipgi pavergtos tautos. Pasigirdo reika
lavimai laisvės bei nepriklausomybės.

Pirmaujanti Lietuva
Pirmoji j tą frontą išėjo Lietuva, nors 

pati tos linkmės mintis gimė Estijoje. 
Radikalus Lietuvos posūkis taip sudra
matino politinę situaciją, kad ji kaip pior 
nierė atsistojo sovietų pavergtų tautų 
priešakyje ir tapo pasaulinės politikos 
problema. Ją spręsti buvo priverstas ir 
Kremlius, žvelgiantis ne tiktai j Lietu
vą, bet ir j kitas sovietų respublikas.

Tradicinis Kremliaus valdovų recep
tas, siūlomas konservatorių, buvo kari
nis — panaudoti jėgą pabodusioms tau
toms nutildyti, (žvalgesni sovietų politi
kai betgi pamatė, kad tai veda ne į pro-

XIII LIETUVOS ŠOKIU IR DAINOS ŠVENTĖ įvyko, nežiūrint rusijos 
valdovų trugdymo. Tikimės greit gauti daugiau žinių x 

sprendimas — reformuoti Sov. Sąjungą 
taip, kad joje tilptų ir tautinės respu
blikos su savo autonomijomis.

Naujas projektas
Vienas šios linkmės ryškiųjų sovieti

nių politikų yra Aleksandras Jakovlevas, 
lankęsis ir Lietuvoje. Jis yra artimiausias 
prezidento M. Gorbačiovo patarėjas. Pa
sak prancūzų dienraščio "Le Guotidien 
de Paris" (1990.VI.1), jis pasiūlė naują 
Sov. Sąjungos konstituciją, kuri įgalintų 
kiekvieną respubliką nustatyti specifi
nius santykius su centru, t.y. Kremliumi. 
Maskvoje surengtame "Financial Times" 
seminare A. Jakovlevas pareiškė:

Kai kurios respublikos galėtų deleguo
ti mažą dalį savo galios centrinei valdžiai. 
Kitos respublikos galėtų deleguoti cen
trinei valdžiai didžiąją dalį savo funkci
jų. Sutartis su Unija nebūtų dogma, 
standartinis rėmas visiems.

Sušvelnėjusi laikysena.
Ta linkme eina ir dabartinė M. Gor

bačiovo politika. Seniau reikalavęs L>. ;
tuvą ir kitas Baltijos valstybes atšaukti 
savo nepriklausomybės deklaracijas kaip 
neteisėtas ir negaliojančias, po dauge
lio nesėkmingų politinių, ekonominių 
ir karinių ėjimų pasitenkino laikinu mo
ratoriumu. Ilgai jos laikėsi nuomonės, 
kad Baltijos valstybės privalo paisyti 
sovietinio įstatymo reikalavimų, būtent 
referendumo, penkerių metų laukimo, 
sovietinio kongreso deputatų patvirti
nimo.

Atrodo, kad M. Gorbačiovas savo po
ziciją sušvelnino, nes Baltijos valstybių 
padėtis yra visai skirtinga - jos juk pa
teko Sov. Sąjungon prievartiniu būdu 
(Molotovo-Ribbentropo sandėriu). 
Amerikiečių politikai šį atvejį vadina 
"Baltic exceptionalism". Jie mano, kad 
M. Gorbačiovas turėtų tai respektuoti:

blemos sprendimą, bet į kraujo pralie
jimą. Dėl to buvo pasirinktas politinis

Tuo evo- butų
išspręst tol problema.Z

Tai įgalintų Lietuvą, Latviją ir Estiją 
išeiti iš Sov. Sąjungos, nesudarant pre-
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Derybos ir grąsinimai
Kaip ten bebūtų, Kremliaus noras 

rasti būdą palikti Baltijos valstybes Sov. 
Sąjungos sudėtyje. Jam rūpi Baltijos jū
ra ir susovietinti Rytprūsiai, Išėjimas is’ 
Sov, Sąjungos, ypač Lietuvos respubli
kos, apsunkintų sovietinės imperijos 
funkcionavimą. Dėl to Kremlius ir siū
lo Lietuvai privilegijuotas sąlygas ekono
minėje srityje, jeigu pasiliktų reformud- 
tos Sov. Sąjungos sudėtyje. Bet jeigu ji 
atsisakytų specialaus statuso Sov. Sąjun
gos sudėtyje ir pasirinktų pilną nepri
klausomybę bei taptų valstybe, kaip 
pvz. Suomija, Norvegija, Švedija, - 
netektų minėtų ekonominių privilegijų.

Be to, tokiu atveju Kremlius grąsina 
atimti iš Lietuvos Vilniją ir Klaipėdą. 
Tai korta, su kuria sovietinė delegacija 
eis i derybas su Lietuvos delegacija, tai 
spaudimo įrankis, kuriuo Kremlius 
sieks pnversti Lietuvą pasilikti sovietine.
Ir jeigu sovietai remsis šia grėsme, dery
bos tikrai bus sunkios ir nežinia kuo pa
sibaigs. Tuo atveju jos gali nutrūkti, 
ypač, jeigu iš Lietuvos bus reikalaujama 
įmokėti Kremliui milijardines sumas 
rubhų už nereikalingų įmonių statybas 
ir pan. Juk tai reikštų mokėti kompen
saciją okupacinei valdžiai, apiplėšusiai 
kraštą per 50 metų.

Suomiška nepriklausomybė?
Natūralu tikėtis, kad derybose su 

Kremliumi Lietuvos delegacija pasirinks 
Suomijos modelį, jeigu tokia galimybė 
bus reali. Prancūzų laikraštis "Le Nouvél 
Observateur" 1990.VI.13 palietęs šią 
galimybę, rašo:

Helsinkio visuomenė ir spauda Lietu
vos vadus vertina palankiai bei solida
riai. Kitaip betgi yra nusiteikę politiniai 
sluoksniai. Vienas užsienio politikos 
f : WFÍSTAf
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pareigūnas netgi nustebo sužinojęs,, kad 
lietuviai nori turėti suomišką neprikišu- 
somybę. Juk kaip elgėsi Suomija su so
vietais? Visų pirma ji parodė, kad jos 
gyventojai yra pilnai pasiruošę pasiau
koti, antra, jie parodė, kad pasirašvtą 
sutartį ištikimai vykdys. Lietuviai gi 
neįtikino sovietų, kad yra pasiryžę ko
voti ir nėra laimėje sovietų pasitikėji
mo. Bet Jelcinas tarėsi su lietuviais? 
Taip, tačiau neužmirština, kad centra
lizuotos valdžios šalininkai, pirmoje ei
lėje kariuomenė, to netoleruos.

Tai suomių politiko nuomonė. Jis, 
matyt, neatkreipė dėmesio į lietuvių 
tautos kovas dėl nepriklausomybės, 
trunkančias jau 200 metų. Jam turbūr 
mažai žinomos lietuvių partizanų ko
vos ir pogrindžio rezistencija. Nėra 
abejonės, kad lietuvių kovos buvo ir 
tebėra plataus masto, bet galbūt mažai 
žinomos ne tik suimiams bet ir sovie
tams.

Vakarų parama

Dabartinė Lietuvos kova už nepriklau
somybę yra politiškai dipiomatinė.Bet 
ir šioje plotmėje jai reikalinga Vakarų 
parama. Net ir derybų atveju su Krem
liumi. Vakaru spaudimas palengvintų 
Lietuvos poziciją ir sušvelnintų Krem
liaus reikalavimus. Jei demokratinės 
valstybės oficialiai pripažintų dabarti
nę Lietuvos vyriausybę, turinčią sava
rankišką valdžią, jau butų stipri politi
nė parama Lietuvai.

Tuo klausimu prancūzų laikraštis 
"Le Point" 1990.IV.2 paskelbė J. F. 
Revel'io straipsni, kuriame rašo apie 
Prancūzijos prezidento F. Mitterand'o 
sugestiją Lietuvai suspenduoti Kovo 
11-sios deklaracijos pasekmes:

Patarimas puikus, bet konkrečioje 
dabarties plotmėje lygus nuliui. Jei no-
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rimą padaryti geriau, o ne gudrauti sie
kiant pateisinti dabartinį sustingimą, 
nėra abejonės, kad pagrindinė spaudi
mo priemonė Gorbačiovui butų oficia
lus Lietuvos pripažinimas, geriau sa
kant patvirtinimas to pripažinimo, nes 
Baltijos valstybių atvejis yra ypatingai 
aiškus tarptautinėje teisėje, ir kodėl de
mokratijos turėtų tvirtinti Hitlerio do
vaną Stalinui? Juk dabartinė Baltijos 
valstybėj būklė yra rezultatas slaptojo 
protokolo pridėto prie 1939 metų so 
vietų-nacių sandėrio.

Deja kol kas Vakarai neskuba su dip
lomatiniu Lietuvos pripažinimu ir laukia 
ženklo iš Kremliaus, kurio imperija yra 
atsidūrusi kryžkelėje. Jiems atrodo Sov. 
Sąjungos likimas ra svarbesnis už Bal
tijos valstybe išlaisvinimą. G

"T viš\ės Žiburiai"

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AT DEKLARACIJA
Prieš penkiasdešimt metų, 1940-ųjų 

birželio 15 dieną, Tarybų Sąjunga įvyk
dė ginkluotą agresiją prieš nepriklauso
ma Lietuvos Respubliką, ją okupavo ir 
aneksavo. Šiais veiksmais Tarybų Sąjun
ga pažeidė tarptautinės teisėj normas, 
sulaužė savo pačios sudarytas su Lietu
vos Respublika sutartis, kuriomis buvo 
įsipareigojusi gerbti Lietuvos nepriklau
somybę ir teritorinį vientisumą.

Demokratinės pasaulio valstybės nie
kada nepripažino Lietuvos -- tikrosios 
Tautų Sąjungos narės - prievartinio in
korporavimo j TSRS'. Tačiau tuomet, 
kai tą pačią birželio 15 d. kitas agreso
rius užėmė Paryžių, kai dauguma Vaka
rų Europos valstybių buvo okupuoja
mos, Lietuva tegalėjo pasikliauti savo 
jėgomis.

Lietuva niekuomet nesusitaikė su jo
kia okupacija ir per tuos penkerius ne
laisvės dešimtmečius, netekusi trečdalio 
gyventojų, visomis jai prieinamomis 
priemonėmis priešinosi pavergėjams, 
puoselėjo vilti atkurti savo valstybingu
mą. Pastaraisiais metais subrendus nau
joms galimybėms, tautos nepriklauso
mybės sąjūdis ypač sustiprėjo.

Vykdydami Lietuvos tautos manda
tą, mes, laisvai išrinkti jos atstovai, 
1990 metų'kovo 11 dieną paskelbėme 
Lietuvos nepriklausomos valstybės at
statymo aktą.

Tačiau Tarybų Sąjunga, 1989 m.
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Antrojo liaudies deputatu suvažiavimo 
nutarimu pripažinusi 1939 metu TSRS- 
Vokietijos slaptuosius susitarimus tei
siškai nepagristais ir negaliojančiais nuo 
jų pasirašymo momento, pasmerkusi 
savo 1939-1940 m ultimatumų politi
ką ir tarptautiniu sutarčių laužymą, o 
dabar deklaruojanti naują politini mąs
tymą. «r toliau pretenduoja i užkariau
tojo suverenitetą Lietuvai, skelbia Lie
tuvos Respublikai ultimatumus ir nau
doja jėgos politiką. Užkirsdama kelią 
Lietuvai užmegzti savarankiškus ekono
minius ryšius, izoliuodama ją nuo pa
saulio TSRS kariuomenė blokuoja Lie
tuvos Respublikos sienas ir kontroliuo
ja Klaipėdos uostą, i Lietuvą nelei
džiama įvažiuoti užsienio piliečiams.

Todėl Lietuvos Respublikos Aukš 
ėiausioji Taryba pareiškia: kad Tarybų 
Sąjunga tęsia agresijos politiką prieš 
tris Baltijos valstybes - Lietuvą, Esti
ją ir Latviją su įku patikėti kalbomis 
apie naujuosius Europos namus ir ke
tinimais pakloti tvirtus jų pamatus. 
Lietuvos Respublikos, Estijos Respu
blikos ir Latvijos Respublikos nepri
klausomybės įgyvendinimas de facto 
yra skubiai spręstina regioninė ir tarp
tautinė problema, sąlygojanti stabilu
mą Europoje. Atkurtos Lietuvos Res
publikos vadovybė yra pasirengusi 
bet kuriuo metu pradėti šiuo klausimu 
derybas su Tarybų Sąjungos vadovybe.

Penkiasdes’imt metų kentėjusi ir 
daug aukų už laisvą sudėjusi Lietuva, 
šiandieną, ekonominės ir politinės 
prievartos sąlygomis, nori tikėti, kad 
ji jau nebe vieniša, kad viso pasaulio 
geros valios žmonės ir demokratinės 
vyriausybės Tems ir gins teisėtus Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės sie
kimus.

V Landsbergis
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas 

Vilnius, 1990 m. birželio 15 d. #

10 MILIJONU DOLERIU
LIETUVAI ŠELPTI

Liepos 12 d. kongresmenas Christo
pher Smith (respublikonas iš New Jer
sey) JAV Atstovų rūmuose jvedė rezo
liuciją Lietuvai suteikti 10 milijonų do
lerių vertės humanitarinės šalpos.

Smith rezoliucijai pritarė kongresme
nai Christopher Cox (resp. iš Kaliforni
jos). Brian Donnelly (demokratas iš 
Massashusets), Robert Dorman (resp. iš

MŪSŲ LIETUVA
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Kalifornijos), Tony Hall (demokratas
iš Ohio), Henry Hyde (resp. iš Illinois), 
Tom Lewis (resp. iš Floridos), John
Miller (resp. iš Washingtono), lleana 
Ros-Lentinen (resp. iš Floridos).

Šios Atstovu rūmams pateiktos rezo
liucijos tekstas yra lygiai tas pats Kaip
senatoriaus Daniel Patrick Moynihan 
(demokratas iš New Yorko) rezoliucija, 
Kurią jis Senate įvedė birželio viduryje.

Šiuo metu neaišku kada šioms dviem 
rezoliucijom bus duota eiga. Kongresme
no Smith rezoliuciją turi svarstyti Ats
tovu rūmų Užsienio reikalų Komitetas. 
Už sen. Moynihano rezoliuciją Senato 
Užsienio reikalų komitetas pasisakė tei
giamai birželio 28 d. Dabar ją turi svars
tyti visas Senatas. Dabar dar nežinoma, 
kada ši rezoliucija bus svarstoma.

BUSH'O ADMINISTRACIJA 
PARDAVĖ LIETUVĄ - GEORGE F 
WILL

įtakingas komentatoius George F 
Will gegužės 7 d. savaitraštyje Newsweek 
iš pagrindų sukritikavo Bush'o politiką 
Lietuvos atžvilgiu. "Dėl Lietuvos", rašo 
jis, "Bush'o prezidentystė tapo gėdos 
objektu. Bushizmas yra Reaganizmas 
be laisvės aistros. Bush'o politika, tai pa
stanga daryti viską, kas įmanoma, Gor- 
bačiov'ui išgelbėti. Net sutikti, kad jis 
pasmaugtų Lietuvą. Nes kitaip Gorba- 
čiov gali sužlugti ir jj pakeis negeras žmo
gus - toks, kuris pasmaugtų Lietuvą".

Will'o nuomone, Amerika turėtų pa
klausti Gorbačiov'o, kokiu principu re
miantis Stalino vėlyvajame 50-metyje 
pavergtos valstybės (Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Rytų Vokietija) turi tei
sę į laisvę, bet 1939-taisiais pavergtosios 
(Pabaltijo valstybės) jos neturi. Gorba- 
ciov'o priespauda Pabaltijyje tebesitęsia. 
Jis melavo, sakydamas, jog jis nenaudo
siąs prievartos - dabar Pabltijo valstybės 
išgyvena tokią pačią prievartą, kokią 
Brežnevas naudojo Čekoslovakijoje 1968 
metais.

"Jei Lietuvos byla išparduodama, ti
kintis apsaugoti Gorbačiov'o politinę 
sveikatą, ko tada neparduosime? " - 
klausia Will. "Lietuva stovi laisvės siekian
čių tautų priešakyje ir jos moralinė pozi
cija — ji Hitlerio ir Stalino auka — yra 
ypač fcvirta. Suglebusi Bush'o administra- > 
cija visai sovietų imperijai Kremliaus pa
geidaujamą signalą: Nustokit tikėjęsi 
Amerikos pagalbos".
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Komentatorius siūlo, kad JAV pri
pažintų Lietuvos vyriausybę, paskirtų 
ambasadorių, ir painformuotu Gorba- 
ėiov'ą, kad viršūnių konferencija ir visi 
ūkiniai susitarimai, kuriais jis tikisi pa
remti savo sukiužusią ekonomiją, bus ati
dėti, jei jis toliau prievartaus Lietuvą,

Will pasipiktinęs cituoja Bush'o asis 
tentą, kuris pareiškė: "Mes nepanaikinsi 
me viršūnių konferencijos vien tik iodei, 
kad Lietuvos gaspadinės negali pasišil
dyti kavutės šeštadienio rytą" Pasak 
jo, kai prezidento asistentai paniekinau 
ėiai kalba apie kitų žmonių sunkumus ir 
laisvės siekius, tai daugiau negu gėdinga 

tai pasibjaurėtina. O prezidento asis
tentai galvoja kaip jų ponas. Tai biaurus 
sąmojis apie lietuves gaspadinės susu
muoja Bush'o administracijos pragma
tizmą"

Trečia liepos savaitė, primena Will, 
yra Pavergtų Tautų Savaitė, kurių jau 
daugelį metų iškilmingai pamini prezi
dentas ir kongresas. Pernai Bush tokia
me minėjime kalbėjo apie savo pasišven
timą Pabaltijo valstybėms, kurios "sie
kia atsikovoti savo tautines istorijas' 
Jis pareiškė: "Amerika stovi su jumis' 
Šįmet, padorumo dėlei, reikėtų tylėti: 
"Savo įžeidžiančia veidmainyste jis ne
turėtų pagilinti savo politikos padary 
tų žaizdų".
DR. LINO SIDRIO PASTABOS IŠ

APSILANKYMO LIETUVOJE
(Mintys pareikštos "Liet. Balso" Redak 
cijoje 1990.V.19)

Mano kelionės tiksiąs buvo supažin
dinti akių gydytojus su optalmologinės 
(ophthalmology) akių chiuirgijos tech- 
niKa, Kurį čia Amerikoje yra labai išto
bulėjus!, ir kurios pagrindinis instrumei 
tas yra katarakto siurblys su įmontuota 
adatėle, išvalančia akies Katarakto liku
čius taip vadinamu extra kapsuliariniu 
būdu. Kadangi dar nedaug daktarų turi 
proga atvažiuoti j Ameriką ir pamatyti 
kaip operuojama, tai, galvojau, geriau
sia išeitis yra nuvežti Ką galiu ir jiems 
pademonstruoti vietoje. Tą instrumen
tą - įsataraKto siurblį, kamuojantį apie 
3.000 dol., nuvežiau kaip dovaną. Siurb
lį ir jo naudojimo techniką pademons
travau Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje. 
Aišku, visko nebuvo galima nuvežti, 
tad operavimo mikroskopą turėjau var-.i 
toti tokj, koks ten buvo (ten vartojami 
dar R. Vokietijos rusiški modeliai). Jie 
nekokie, sunku per juos įžiūrėti, nes

KOVOJANTI
Vienas iš mOsiįginkli|.spauda.Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavotautind 

pareiga ja remti ir platinti. Surask bent viena naują skaitytoją! Nedelsk I
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šviesa nepakankamai stipri ir nebuvo 
jautrios kontrolės. Reikia keisti fokuso 
paryškinime, reikia keisti mikroskopo 
nustatymą. Visa tai buvo kitai, negu 
įprasta.

Žinojau, kad ten visko trūksta, bet 
nemaniau, kad tiek daug gali trūkti: 
nėra akims vaistu, nėra net antibiotinio 
ir steroidinio tepalo, kurį čia, Ameriko
je, jau daug dešimtmečių vartojame ir 
kuris kaunuoja 16 dol. už tūbele. Pasi
rodo S. Sąjungą nenori ar nepajėgia jų 
pagaminti. Jų akių tepalas ne tik negy
do, bet erzina akį, kad to tepalo ir ne
vartoja. Vietoj tepalo, jie kasdien lei
džia j ak| injekcijas. Tai labai skausmin
gas būdas. įsivaizduokite ką reiškia, kai 
kasdien j akį duria ir leidžia viastus at
bukusiom adatom, nes vienkartinių ada
tų trūksta. Tokia technika vartojama 
ir vaikams. Baisu. Skausmą kenčia pa
cientas, o taip pat nukenčia ir pats gyt 
dymas.

Šiek tiek supažindinau su moder
nesne technika gydytojus, tiksliau gy
dytojas, nes optalmoiogijos gydytojas 
Lietuvoje yra daugiausia moterys. Jos 
labai džiaugėsi, kad turėjo proga ka nau
jo pamatyti ir kad išeivijos lietuvių at
stovai nepamiršta lietuvių Lietuvoje. 
Lankiausi Lietuvoje jau šeštą karta.

Kai viskas dar buvo okupanto ranko
se, tai svečių gydytojų iš viso neįsileis
davo į ligonines. Net negalėdavom patir
ti, ko trūksta. Dabar visai kitaip: ligoni
nės lietuvių rankose, kita nuotaika. Bu
vo įmanoma pamatyti tikra padėtį ir 
pagalvoti, kaip galėtume jiems padėti. 
Šis apsilankymas nustebino mane, nes 
nors žinojau, kad visko trūksta, bet 
kad tiek daug trūktų — neįsivaizdavau. 
Visi turime vilties, kad ateityje bus dau
giau progų pasikeisti gydytojais, paben
drauti, padėti Lietuvos gydytojams ins
trumentais bei patyrimu. Per šį vizitą 
padariau 19 operacijų ir per šimtą kon
sultacijų.

Teko būti Kauno klinikose, kurios 
pastatytos dar neprikl. Lietuvos laikais. 
Pastatai neapleisti. Švara ir tvarka palai
koma, kiek dabartinėse sąlygose įmano
ma, bet kadangi trūksta vaistų ir instru
mentų, tai sunku jiems ką daugiau atsiek
ti. Daktarai apsiskaitę, rimtai žiūri j sa-

trumentų, nes tas palengvintų jų darbą. 
Kol kas jie tokių galimybių nepramato, 
bet su nepriklausomybe atsirado progų 
susitikti su Amerikos lietuviais ir prieiti 
prie amerikietiškų vaistų kompanijų, to
dėl jie turi vilčių, kad viskas pagerės.

Nustebau pats, kaip buvo lengva nu
skristi į Lietuvą. Nuskridau į Frankfur
tą. Ten pakeičiau lėktuvą į Varšuvą, o 
iš Varšuvos propeleriniu lėktuvu per 
valandą atsidūriau Vilniuje. Išskrisda
mas iš Chicagos lagaminus atidaviau 
O'Hare aerodrome, o atsiėmiau Vilniaus 
muitinėje. Pirmą kartą mačiau, kaip mui 
tininkės džiaugėsi, kad atvyko Ameri
kos gydytojas Lietuvai padėti ir atvežė 
daug gydymui trūkstamų dalykų. Mui
tininkės - visos lietuvaitės, tad ir nuo
taika buvo visai kitokia, negu Maskvoje. 
Grįžti jau buvo sunKiau: prasidėjus blo
kadai atšaukė lėktuvą, ir j Frankfurtą 
teko dvi naktis važiuoti traukiniu.

Turėkime viltį, kad ateityje viskas 
pasikeis į gerąją pusę.
A. SAUDARGAS SUSITIKO SU 

JAMES BAKERIU
Liepos 10 d. Lietuvos užsienio reika

lų ministras Algirdas Saudargas bei Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos Valsty
bės atkūrimo komisijos pirmininkas Ge
diminas Šerkšnys atvyko į JAV sostinę,

«Ministro A. Saudargo bei deputate 
Ge Šerkšno vizas į JAV išrūpino Lietu
vos Charge D'Affaires Stasys Lozoraitis 
pas kurį svečiai apsistojo. Liepos 12 d, 
A. Saudargas kartu su S. Lozoraičiu su
sitiko su JAV Valstybės departamento 
sekretoriumi James Bakeriu. Taip pat 
juos kartu su G. Šerkšnu penktadienį 
priėmė Prezidento Busho Valstybinio 
saugumo tarybos pirmininko pavaduote 
jas Robert Gates, Pastarąjį JAV spauda 
apibūdina kaip vieną iš tų prezidento 
Busho patarėjų, kurie skeptiškai žiūri į 
prezidentą Gorba Gorbačiovą bei jo 
skelbiamas reformas.

Liepos 11-12 dienomis svečiai iš Lie
tuvos lankėsi JAV Kongrese, VLIKo at
stovo J. Bobelio lydimi. Taip pat jie 
susitiko su senatorsais William Arms
trong, Robert Kasten, Alfonse D'Ama
to ir Dennis De Concini.

A. Saudargas ir G. Šarkšnys susitiko 
ir su išeivijos lietuviais, Liepos 10 d. jie 
posėdžiavo su JAV LB-nės krašto valdy-

vo profesinę atsakomybę ir nori dau-
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bos atstovais, o liepos 13 d, susitiko 
pasitarti su PLB-nės valdybos bei visuo
meninių reikalų komisijos nariais. Taip 
pat, liepos 12 d. S. Lozet&itis Lietuvos 
pasiuntinybės svečiams suruošė priėmi
mą, kuriame dalyvavo vietinė lietuvių 
visuomenė bei Lietuva besidomintys 
svetimtaučiai.

VLIKo Informacijos Tarnyba (ELTA) 
pranešė, kad liepos 12 d. susitikime su 
James A. Baker, Lietuvos užsienio reika
lų ministras Algirdas Saudargas infor
mavo apie sovietų blokados pasekmes 
Lietuvoje ir paaiškino JAV Valstybės 
departamento sekretoriui, kad Lietu
vos vyriausybė yra visiška šeimininkė 
savo krašte, bet sovietų kariuomenė > 
kontroliuoja Lietuvos sienas su kito
mis valstybėmis ir tuo nusikalsta tarp
tautiniams įstatymams ir Helsinkio su
sitarimams.

Užsienio reikalų ministras kalbėda
mas apie vykstančias Lietuvos-Sovietų 
Sąjungos derybas, pažymėjo, kad jos 
vyksta sparčiai ir kad Lietuva priėmė 
100 dienų moratoriumą, norėdama 
sustiprinti Gorbačiovo padėtį vykstan
čio komunistų partijos suvažiavimo 
metu. Jis pridėjo, kad šis nutarimas bu
vo ypatingai sunkus Lietuvos»Parlamen
tu i, esančiam abejingam bet kurioms 
sovietų politinėms iniciatyvoms.

Susitikęs su JAV senatoriaus Alton 
se D' Amato ir Dennis De Concini Al
girdas Saudargas pareiškė, kad po blo
kados yra teikiamps dujos ir nafta, ta
čiau mediciniškų r priemonių pristaty
mas, pavz. chlorino trūkumas vandens 
grynumo pagerinimui, yra pavojingai 
atsilikęs. Jis teigė, kad siekiantiems ne
priklausomybės Lietuvos gyventojams 
yra reikalinga skubi pagalba.

Algirdas Saudargas senatoriams pa
dėkojo už Lietuvos telkimą rūpestį ir 
už senatoriaus D'Amato rezoliucijos 
iškėlimą, kuria 73 senatoriai prašė, 
kad prezidentas Bushas nesuteiktų So
vietų Sąjungai "Most favoured Nation" 
prekybinės teisės. ELTOs teigimu, už
sienio reikalų ministro pasimatymai 
buvo išrūpinti VLIKo ir Lietuvos atsto
vo Stasio Lazoraičio pastangomis.

LIC/ELTA

DR. VYTAUTAS KLEMAS, JAV 
Delaware universiteto juros mokslų 
profesorius, satelitinės okeanografijos 
direktorius, šią vasarą ruošiasi kelionei 
j Vilnių. JAV ir Lietuvos mokslų aka
demijos jį yra pakvietusios paruošti ben
drą studijų planą Baltijos juros apsau
gai. Prof. dr. V, Klemas bendradarbiaus 
su keturiais tyrinėjimų institutais Lie
tuvoje ir su Sovietų Sąjungos mokslų 
akademija. Jis yra numatęs skaityti as
tuonias paskaitas Vilniuje ir Kaune.
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KUNIGAS ANTANAS S KELTYS
Kun. J. Zeliauskas, SDB

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

(is pr. numerio/

IV. "K e r t i n i s akmuo'
Gal kam keista atrodys, kad užsimo- 

ję’kalbėti apie a.a. kun. Antaną Skeltį, 
primygtinai pynėme jį į bendresnę lie
tuvių saleziečių įsisteigimo ir veikimo 
temą. Tai atsitiko ne be priežasties. 
Mat, kun. Skelčio asmuo taip susirišęs 
su lietuvių saleziečių įsisteigimu Italijoj 
ir veiklos pradžia Lietuvoj, kad neįma
noma kalbėti apie vieną nekalbant kartu 
ir apie antrą. Kun. Skeltys yra ir jausis 
lietuvių saleziečių vieneto kertinis ak
muo, o kartu ir jo statytojas, kurs su 
kūdikį pagimdžiusios motinos meile at- 
sakomingai seks kiekvieną jo žingsnį sa- 
lezietiškojo darbo baruos.

Su 1940 m. bolševizmo invazija kaip 

veiklos pravesti. Betgi 1944 m vasarą 
pulkams tautiečių, ypač kunigų tuo 
kraštu traukiantis nuo iš naujo artėjan
čio fronto, įstaiga tapo Apvaizdos duo
ta užuovėja pabėgėliams. O kun. Skel
tys, kiek tai sąlygos leido, ir dabar tu
rėjo progos padaryti gero pilnu krikščio
niškos meilės gestu visus priimdamas, 
vaišindamas, globodamas.

Gal dėl to, tų pačių metų rudenį 
bolševikams ir vėl užėmus Lietuvą ir 
Vytėnus, raudonosios milicijos primyg
tinai jis buvo ieškomas. Bet nesurastas. 
Kaip vėliau teko sužinoti, tas kun. Skel- 
čiui nemažai nervų ir bendrai sveikatos 
kainavo. Mat, iš karto turėjo saulės ne
matydamas tūnoti rūsiuose ir tik po ke
lių metų, triukšmui šiek tiek aprimus, tu 
rėjo laimės išeiti į šviesą ir... papiemenau 
ti.

Išėjo viešumon tik 1953 m. Stalinui 
mirus, kada naujųjų Kremliaus viešpačių 
oportunistinė politika įvairiomis amnesti
jomis sudarė prispaustiems žmonėms 
ispūdų jog pagaliau gali laisviau atsikvėp
ti. Prisistatęs bažnytinei Vyresnybei gavo 
paskyrimą altaristų į Leipalingi, kur ir « 
praleido likusią savo amžiaus dalį.

go veikla.
Užbaigai dar viena svarbi pastaba pra

šosi nenutylima.-
Ypač j paskutinį kun. Antano Skelčio 

gyvenimo laikotarpį žvelgiant,kai kam 
gali atrodyti, jog jo gyvenimas baigėsi 
visiška tragedija, būtent, netikėtų jo 
siektų idealų sudužimu gyvenimo jūroj 
j iš vandenų staigiai iškilusią uolą...

Kiek žinom ir lengvai galim įsivaizduo
ti, visai ne kaip gyvenimo parblokšto bu
vo jo, mirštančio, savijauta. O tai įvyko 
dėl to, kad galutinį savo idealų įgyvendi
nimą jis rėmė ne daugiau ar mažiau gera 
ar bloga žmonių valia, bet kartais mums 
ir nesuprantamais Dievo Apvaizdos pla
nais.

Iš kitos pusės, tikėjimo, taigi ir sai
kaus optimizmo žmogus, jis buvo tikras, 
kad anksčiau ar vėliau tiesa visti k nuga
lės melagystę, gėris - blogį.

Kaip žmogus, nepaprastai jis apsidžiau-
gė, kai pirmą kartą sužinojo, kad laisvė
je likusi ar ją pasiekusi, nors ir nedidelė 
tautos dalis — tarp jų ir saleziečiai - ran
kų nenuleidžia, bet visa siela ir materiali 
nėmis jėgomis rūpinasi kaip greitesniu 
sugriauto Tėvynės pastato atstatymu

Toks buvo net ir mirties patale Velto 
nis kun. Antanas Skeltys.

visai l ietuvių tautai , taip ir kun. Skeletu i
prasideda pats liūdniausias gyvenimo lai
kotarpis. Lengva įsivaizduoti: ką jis, lyg

Toks buvo Velionis kun. Antanas
Skeltys, tokia, užsibrėžtų idealų nusta 
tya, jo gyvenimo eiga, pagaliau taip ša-

ana darbščioji bitelė, ilgomis pastangomis, kotą jo kaip lietuvio, saleziečio ir kuni- 
patvaru darbu buvo surinkęs, pastatęs, su
organizavęs, keliais grubiais priešo ges
tais buvo be atodairos sugriauta ir sunai^ 
kinta.

Gražiųjų Vytėnų patalpose buvo 
įsteigta bolševikų karo mokykla. Širdį 
gėlė kun. Skaičiui ir bendrai salezie
čiams ir pamaldiems apylinkės gyvento
jams matant, kad iš jaukios jų bažnytė
lės buvo padaryta pasilinksminimo ir 
šokių salė...

Kada 1941 m. vokiečių puolami bol
ševikai buvo priversti pasitraukti, kun. 
Skeltys, kurs tuo tarpu, tikslu iš arti 
sekti dalykų eigą, gyveno pas kaimyną 
ūkininką prisiglaudęs, galėjo ir vėl grįž- ■ 
ti į Vytėnus. Įstaigą rado iš pagrindų 
sujauktą. Iš kitos pusės, karui siaučiant,

LÃS — .
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KAUNAS: prie kunigų seminarijosįsteigtas jaunimi centras — oratorija,
vistiek nebūtų buvę galima kažkokios kur jaunimas galėjo laisvai pasilinksminti ir pažaisti

e Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo ssvo tautos
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DŽIAUGSMO DIENA
(Tęsinys iš praeito nr.) •'•'.—■■««r •>

"Laiminga tauta, kuri tave garbinti 
moka džaugsmingai, tavo veido šviesos 
apšviesta ji gyvena" (ps. 88,16).

Švęsdami Jėzaus Kristaus Auką, šian
dien vienijamės musu Atpirkėjo velyki
nėje paslaptyje.

Šioje Eucharistinėje Aukoje randa
me visa Kristaus Kryžiaus ir Prisikėlimo 
paveldą. Dėl to trokštame prie musu 
Atpirkėjo "galingojo šauksmo" prijung
ti visu musu broliu ir seserų Lietuvoje 
bei už jos ribų šauksmą.

Viešpats jau yra suteikęs Lietuvai di
dele malone. Toji malonė yra faktas, 
kad šios mažos, bet kilnios tautos bal
sas šiandien jau girdimas visur. Maldau
jame Nukryžiuotąjį, kad lietuviai katali
kai tarp kitu centrinės Europos bažny
tiniu bendruomenių galėtu ramiai ir 
taikingai gyventi; kad jaunimas nesibi
jotu sekti Jėzų Kryžiaus keliu, pasiren
gę tarnauti Bažnyčioje tiek kaip kuni
gai, tiek kaip pasauliečiai".

Savo žodį Mišių metu Popiežius už
baigė lietuvių kalba;

"Eucharistija atskleidžia Kristaus 
velykinę paslaptį, ir ji tampa mums 
žmonėms tobuliausia išraiška mūsų že
miško keliavimo tikėjime .

Vatikano antrasis Visuotinis susirin
kimas mums priminė, kad šios Dievo 
Tautos maldininku kelionės priekyje 
eina Dievo Motina.

Lietuva yra vadinama "Marijos Že
mė" ir su pagrindu. Nes lietuvių pamal
dumas j Dievo Motiną visada buvo ypa
tingas. Kiekviename krašto kampelyje 
rc?dasi garsios Marijos šventovės, kur 
tikintieji patiria Marijos užtarimų, gau
sių malonių. Žinomiausios iš šių švento
vių yra "Aušros Vartai-Ostrabrama" Vil
niuje, Šiluvoje, Pivašiūnuose, Kalvarijo
je ir kitos. Tarp daugybės giesmių Ma
rijos garbei viena yra laikoma kaip an
trasis tautos himnas. Pirmoji šios gies
mės strofa skamba sekančiai: "Marija, 
Marija, skaisčiausia lelija. Tu švieti aukš
tai ant dangaus. Palengvink vėrgiją, pa
gelbėk žmoniją. Išgelbėk nuo priešo 
baisaus

WtaOífiK.

ES

Danilka fdlionis

Jlara S.
ADVOGADAS

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

Tikinčiųjų maldos buvo skaitomos 
lietuvių, italų,'lenkų, portugalų, vokie
čiu ir angių kalbomis.

Lietuviškai buvo perskaityta ši malda
'Kad lietuviai katalikai jaustųsi 

krikščioniškos Europos vaiKai, kad jie 
laisvai galėtų darbuotis dėl visų labo 
bei taikos ir siekti nenykstančių religi
nių bei tautinių vertybių"

Mišių pabaigoje Popiežius lotyniškai 
suteikė apaštalinj palaiminimą.

Drauge su Šventuoju Tėvu Mišias 
konceiebravo lietuviai vyskupai Paulius 
Baltakis ir Antanas Deksnys, Amerikos 
lietuvis arkivyskupas Paulius Marcinkus, 
šventojo Kazimiero kolegijos rektorius 
prelatas Algimantas Bartkus ir dvylika 
kitų lietuvių kunigų.

Mišioms pasibaigus Šventasis Tėvas 
lietuvių kolegijos sodelyje susitiko su 
Romoje gyvenančiais lietuviais, kiekvie
ną atskirai pasveikino, padovanojo ro
žančių. Tarp susirinkusiųjų buvo Lietu
vos diplomatinis atstovas Vatikane Sta
sys Lozoraitis su kuriuo Popiežius ilgiau 
pasikalbėjo. Diplomatas lietuvių vardu 
dar Kartą pakvietė Popiežių aplankyti 
Lietuvą, Kai Šventasis Tėvas manys, 
kad kelionė yra galima. Nusifotografa
vęs su Romos lietuviais Jonas Paulius Il
sis sugrįžo j kolegijos namus, kur drau
ge su lietuviais vyskupais ir kunigais 
pusryčiavo. Čia Popiežių dar pasveiki
no vyskupas Paulius Baltakis. Vyskupas 
su dėkingumu prisiminė nuolatinį Po

piežiaus rūpestį Centro bei Rytų Euro
pos Tautų likimu. Jus Šventasis Tėve, 
kalbėjo vyskupas Baltakis, nuolat ragi
note pasaulio krikščionis reikšti solida
rumą pavergtom tautom. Šiandien žlu
gus geležinėm uždangom, tautos keliasi 
naujam gyvenimui, Centro bei Rytų Eu
ropos Kraštuose vyksta religinis atgimi
mas. Vyskupas Baltakis pažymėjo, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūru
si vyskupų komisija sudarė specialu fon
dą Centro bei Rytų Europos Bažnyčiom, 
tarp jų ir Lietuvos bažnyčiai. Pats vysku
pas Baltakis tikisi šių metų rudenį nuvyk
ti į Lietuvą ir kaimyninius kraštus, vieto
je susipažinti su religinių bendruomenių 
poreikiais.

Šventojo Tėvo vizitas švento Kazimie
ro lietuvių koiegL-ge Romoje užtruko 
beveik tris v&iandas. Prieš Popiežiui iš- 
vyksūKH iš Kolegijos, lietuviai sugiedojo 
Šventajam Tėvui ilgiausių metų. Apie 
Popiežiaus susitikimą su lietuviais Ro
moje plačiai pranešė Vatikano radijo 
dienraštis, spaudos agentūros. Italų 
spaudos agentūra ANSA informaciją 
pristatė antrašte; Popiežius meldžia Lie
tuvai Kryžiaus pergales.

KALBĖJO APIE LIETUVĄ
Popiežius Jonas Paulius II po apsilan 

kymo Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje 
Romoje liepos 4 trečiadieni, bendroje 
audiencijoje, kreipdamasis j lenkų mal- 
dininkus, kalbėjo apie Lietuvą.

Jis orimmė Lietuvos krikšto 600 ir 
Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukak
tis. Tomis progomis jam nebuvo leista 
aplankyti šventojo kunigaikščio, Lietu
vos globėjo, karsto Vilniuje, nei melstis 
prie Aušros Vartų Dievo Motinos. Šios 
sukaktys iškilmingai buvo paminėtos 
Romoje, Šv. Petro bazilikoje, dalyvau
jant Centrinės Europos vyskupams. 
Apaštalų sostas parodė, kad Lietuva, 
nors atskirta sienų, yra Bažnyčios neat
skiriama dalis,

šv. Tėvas, pacitavęs Adomo Mickevi
čiaus poezijos posmą "Lietuva, mano 
tėvyne"., tęsė: "Po amžių šie poeto žo
džiai įgauna nauja prasmę. Marija Mer
gele, tu, kuri gini šventąjį Čenstachavo 
kalną, viešpatauji taipogi Vilniuje Auš
ros Vartuose. Pirma negu galėsiu atsilan
kyti ir padėkoti Aušros Vartuose Mari
jai už šiuos krikščionybės amžius, no
riu tai padaryti Jazma Gora Dievo Mo
tinos akivaizdoje. Dėkoju už Lietuvą 
- už kraštą ir tautą, kryžiumi paženk
lintą, bet taip pat pažymėtą nepalaužia
mu tikėjimu ir viltimi". (LIC)______

CHOPP -PIZZA- QUEIJOS - F Rl OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel, 223-2333
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BAZARAS LIETUVAI
Lapkričio mėn. 10 ir 11 d.d. Vila Ce

linoje Jaunimo Namuose bus BAZA
RAS, kurio tikslas yra sutelkti lėšų lais
vėjančios Lietuvos reikalams.

Bazarui reikia įvairių prekių. Todėl 
visi Brazilijoje gyvenantys lietuviai bei 
jų ainiai yra kviečiami kas kuo gali prie 
šio bazar o prisidėti Ypatinga bus laukia
ma paramos iš industrial^ ir komercian- 
tų. Bet n kiekviena šeima gali savo na
muose surasti įvairių daiktų tinkamų 
bazarui Jau daug moterų pažadėjo pa
aukoti bazarui ^rtkdarbių, suvenyrų, 
papuošalų ir k i

Visame pasauly išsisklaidė lietuviai 
dabar organizuoja pa*amą Lietuvai. Taip 
pat visa eilė kitų tautų (vokiečių, pran
cūzų, šveicarų ir k c.) labdaringos orga
nizacijos tiesia pagalbos rankas Lietu
vos ligoniams, vaikams, seneliams... Tat 
ar mes galime pasilikti pasyvūs ir abejin
gi ? Šiandien pat kiekvienas pradėki
me save klausti, kuo aš prisidėsiu prie 
organizuojamo visų bendro bazaro. Ku
riuo norima bent šiek tiek palengvinti 
rūpesčių našta Lietuvoje. Mes, gyvenan
tys čia laisvame krašte, visko turime, 
gi musų broliam* Tėvynėje šiandien la
bai labai daug ko trūksta.

M Ú S u LIET U y A • -y 

"Over-night" no Unibanco, agencia de 
Vila Zelina/Parqtie Lituânia.

Agradecemos sobremaneira a acolhi
da que essa Comissão vem recebendo 
de nossa Colônia, e esperamos mdeter- 
minadamente outras contribuições.

Adilsonas °uodziünas 
iždininkas

CONTABILIDADE EM DIA
A Comunidade Lituano Brasileira, 

por meio de sua diretoria executiva, in
forma que a Escrituração Contábil Fis
cal sempre foi elaborada e fiscalizada 
pelo nosso estimado ex-Presidente, Sr, 
Jonas Tatarunas de saudosa memória.

Entretanto, a escrituração relativa 
ao ano de 1989 estava por ser feita 
sendo que consultamos o escritório 
contábil Nascimento, situado na Av Za
lina 911, de propriedade do Dr.Luis 
Nascimento, o qual mui gentilmente 
preparou de forma graciosa, a escritu
ração de referido exercício contábil/ 
fiscal, regularizando a situação jurídica/ 
contábil da Comunidade perante os ór
gãos governamentais.

Assim sendo, agradecemos soorema- 
neira a colaboração deste amigo da Co
lônia lituana radicada em São Paulo, au 
gurando-lhe pleno êxito em suas realiza- 
çoes’ Adilsonas Puodžiūnas

Comunidade Litu ano-Brasileira

í - /
____ -- i., ■ -- - - ■■mi—niii.iiwiMiimr.

minutes, bet pagaliau praleido. Pirmiau 
šia užsuko pas Lazdijų klebone.

NAUJOS PROBLEMOS
72 dienas Lietuva varžės blokados 

žiedas pradeda atsileisti. Antiblokadi- 
nės komisijos pirmininkas A. Brazaus 
Kas pasakė, jog Kremlius davė telegra
mas įvairioms sąjunginėms ministeri
joms, kad pradėtų tiekti Lietuvai žalia 
vas.

Mažeikių naftos pereiti oimo gamyk 
lai jau tiekiam žaihava. Rodos, būtų 
galima pradėti normaliai dirbti. Tačiau 
per visa sumaištį gamykla paliko net 
350 rusų tautybes specialistų, o likusie
ji tegali aptarnauti viena technologine 
!mij4. Iš giminingų įmonių komplektuo
jamas naujas specialistų korpusas, (mo 
nei normaliai dirbant pe-" diena Mažei
kiuose pakraunama iki 800 cistguiu

M 0 SU MIRUSIEJI
ADELE MANKAITĖ-BARANAUSKIEMĖ

ramiai užmigo savo namuose Casa 
Verde, i ienos 25 diena, turėdama 85 
metus.

Velionė buvo kilusi nuo Alytaus ir 
ištekėjusi už Ipolito Baranausko su su 
num Julijų atvyko Brazilijon 1927 m. 
Vvras Ipolitas buvo siuvėjas, tai ir žmo
na Adelė jam padėdavo prie siuvimo

Priežodis sako daug rankų didelę naš
ta pakelia. Tat sujunkime visi ir visas 
rankas ir širdis i šį taip svarbų reikalą. 
Tai mūsų tautinės ambicijos reikalss. 
Tėvynė laukia iš mūsų pagalbos.

Informacijai tel. 274-1671.
Mg. Vinkšnaitienė

AVISO DA COMISSÃO
'PAGALBA LIETUVAI"

O serviço de Tesuoraria da Comissão 
de Auxílio à Lituânia informa que até 
o dia 16.07.90, possuí em caixa a quan
tia de Cr$. 146.100,00, mais 500 dóla
res, os quais estão sendo remetidos ao 
governo lituano a fim de atender as 
suas prioridaclss. Até qae se concretize 
a remessa, Cr$. 140.000,00 estão sendo 
aplicados em investimentos titulo

SUGRĮŽO KUN.' A. SVARINSKAS
Į Lietuva iš Vakarų pasaulio sugrįžo 

kun. Alfonsas Svarinskas, anksčiau tree 
dali savo gyvenimo praleidęs sovietų 
lageriuose.

Birželio 26 d. kun. A. Svarinskas pa
pasakojo žurnalistams apie savo kelio
nes po svečias šalis nuo 1987 m. liepos 
mėnesio, kada jis buvo priverstas apleis 
ti Lietuvą. I korespondento klausima, 
ar sugrįžo visam laikui, jis pasakė:

- Aš manau - jeigu tik vėl neišveš 
kas iš Lietuvos. Atvažiavau su mintim 
likti čia, dirbti Lietuvos naudai.

Kun. A. Svarinskas atvažiavo per 
Lenkiją. Prie Lazdijų jį sutiko rusų ka
reiviai ir nenorėjo praleisti. Skambino / 
į Vilnių. Jam teko laukti 2 valandas 45 L 

darbo. Brazilijoj dar gimė sūnus Juozas 
ir duktė Stasė.

A. a, Adelė aktyviai dalyvavo baž
nytiniame gyvenime, priklausė maldos 
apaštalavimo ir Jėzaus Širdies draugi
jom. Ji galėjo džiaugtis, kad turėjo 5 
anūkus ir 10 proanūkų. Jos vyras mirė 
prieš 3 metus ir pati kritusi susilaužė 
kojas ir buvo prižiūrima dukters Stasės.

Gyvenime parodė didelį tvirtą tikėji 
mą ir mirė aprūpinta sakramentais. Bu 
vo pašarvota N. S. das Dores bažnyčios 
šermeninėj ir Kun. P R ūksi o palydėta i 
Nova Cachoeinnha kapines paskutiniam 
poilsiui. 7-tos dienos mišios buvo N.S. 
das Dores bažnyčioje liepos 30 d.

Liko nuliūdę sūnus Julijus su šeima 
ir vaikais, duktė Stasė ir sesuo Antosė 
Mankaitė-Andriulienė su šeima.
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MUSŲ ŽINIOS t
MUSU LIETUVA

Šio "ML”numerio 
GARBĖS LEIDĖJA

vyro STASIO VANCEVIČIAUS antrųjų mirties metinių 
proga (liepos 30 d.)

Širdingai ačiū mielai poniai už auka ML-vai. Mielai prisi
mename didelj mūsų kolonijos veikėja bei nenuilstama spau
dos darbuotoja, kurio stoka labai jaučiame.

Geros sveikatos poniai Lidijai ir amžino poilsio mielam 
musu buvusiam bendradarbiui.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DIA 5-8-9G A<
RESERVA DE LUGARES 

Tel.: 887-6423 (Geny) - 549-8505 (Francisca) 
93-6751 (Alda) - 273-3224 (Albina)

VAGAS LIMITADAS

fiUfi LITUfiNIft< S

AUKOKIME LIETUVAI
Po tiek vergijos metų, atsikurianti Lie

tuva, kenčia didelius nedateklius visose 
srityse. Viso laisvo pasaulio lietuviai sten
giasi savo tėvynei padėti. Kad pagalba 
būtu efektingesnė, reikia kad ji būtų 
teikiama organizuotu būdu. Šiam reika
lui, kaip jau buvo skelbta spaudoje, ir 
Brazilijoje buvo suorganizuota "KOMI
SIJA PAGALBA LIETUVAI".

Visa eilė tautiečių jau įteikė savo au
ka. Komisija jau pasiuntė tris tūkstan
čius doleriu.

Vienas mūsų tūkstantis prisidėjo prie 
transporto Europoje suaukotų vaistu 
pergabenimui i Lietuva. Du tūkstančiai 
prie medicinos jrankio įsigijimo.

Komisija banke turi dar pora tūks
tančių. Laukiam nurodymų Kuriam 
tikslui pinigai bus labiausiai reikalingi. 
Gavus nurodymus busJr šie pasiųsti.

Komisija dėkoja visiems aukojusiems 
ir prašo kitus aukoti. Kiekvienas tautie
tis yra prašomas aukoti pajamas/ algą 
pensija ir pan. Jei Kam būtu sunku iš 
karto paaukoti, gali aukoti 'atomis 
(prestações). Daugelis protestantų visą 
gyvenimą moka savo bažnyčioms de
šimtine, tuo parodydami, kad bažnyčia 
jiems yra brangi. Jeigu mums Lietuva 
yra brangi, kodėl negalėtume dešimts 
mėnesių mokėti dešimtine. Aukokime 
nedelsdami ir nelaukdami atskiro para
ginimo. "Kas greitai duoda, dvigubai 
duoda". "Linksmą davėją myli Vieš
pats" (Sv. Raštas).

Aukas galima įteikti bet kuriam ko
misijos nariui. Komisijos telefonas. 
63-5975.

Banko saskaita Unibancc J- Agência 
133 sąskaitos numeris: 11 C. 122 -1. 
Čekius rašyti "Comunidade Lituano 
Brasileira" vardu.

kun. J. Šeškevičius 
Komisijos pirmininkas

Adilsonas Puodžiūnas
iždininkas

Flavijus Bacevičius
Sekretorius

GRAŽIAI PRAĖJO ŠV.ONOS ŠVENTE
Seniai neturėjome tokių šaltų dienų, 

sekmadienio rytą, net šalnos teko ma
tyti, visur balta, gražu (tik žiūrėk), bet 
saulutė linksmai pasirodė, truputi atšilo, 
tai ir tas prisidėjo prie mūsų šventės.

11 vai. mišiose, kurias laikė kun. P. 
Rukšys, prisiminėm visas mūsų mielas 
ON AS, gyvas ir mirusias, p. Vera Tata- 
runienė perskaitė virs 70 Onų pavardes. 
Gaila kad didesnė dalis jau iškeliavo iš 
šio pasaulio.

16 vai. mokyklos salėje, prie gražiai 
išpuoštų staliukų, susirinko gražus bū
relis žmonių, pradedant šventę. Visi 
sugiedojome "Marija, Marija" (kas gie
da dvigubai meldžiasi), p. H. Mošinskie- 
nė paskaitė linksmą pasakėlę, p. M. 
Vinkšnaitienė, paskaitė linksmą telefo
no pasikalbėjimą; p. H. Vicentini įteikė 
visoms Onoms po rožę, kun. P. Rukšys 
palaimino suneštus skanumynus, Kurių 
šeimininkės nepagailėjo, ir prasidėjo vai
šės, arbatėlė.

Klebonas kun. J. Šeškevičius pradėjo 
dainuoti linksmą dainelę, bedainuodami 
prisiminėm daug kitų dainų. "Dainos 
širdį nuramina, rūpestėlius panaikina..."

Šeimininkės pavaišino tortu ir atėjo 
laikas išsiskirti iki sekančio susitikimo.

Ačiū visiems ir visoms už dalyvavimą 
ir prisidėjimą prie šventės.

Maldos Apaštalavimas ir 
Liet. Kat. Moterų Draugija

PAKELIUI į RIJU
Šio rugpjūčio 13 dieną, kun. Petras 

M. Urbaitis vyks j Aparecida do Norte.
Ten atliks poros dienų susikaupimą, 

ir rugpjūčio 15-tą, Dangun Ėmimo šven 
tėję, laikys savo 50-mečio kunigystės * 
Dievui ir jo geradariams padėkos^ išias.

Jis bus dėkingas, jei tą dieną, ir iš to
lo, kas nors dvasioje bus su juo.

Rugsėjo 16-tos popietėje, kun. Urbai- 
tis tęs kelionę j Rijų metiniam mūsų 
tautiečių (ypač ligonių, senelių, šeimų 
su problemomis) lankymui.

Rijuje ir apylinkėse programuojamos 
penkerios Mišios už Lietuvą ir žmoniš
kesnę žmoniją.

Melskimės vieni už kitus.

â LIETUVAI
Komisija PAGALBA LIETUVAI ga

vo šias aukas:
Eng.Gražvydas Bačeiis — Cr$.25.000,00 
Dr. Algirdas Sliesoraitis—Cr$.25.000,00 
Alfonsas Kublickas - US 100 
Karolis Gaidys - US 100
Adilsonas Puodžiūnas —Cr$. 2.000,00 
Jonas Šermukšnys -Cr$. 5.000,00
Feliksas Girdauskas — Cr$.10.000,00

Visiems aukotojams širdingai dėkoja
me ir raginame kitus tautiečius taip pat 
aukoti Lietuvos Fondui.

Komisija
UŽSIMOKĖJO UŽ ML—vą

Dr.Viktoras SAULYTIS Cr.500,00
Antonio BARANAUSKAS Cr.500,00 
Albinas BUDREVIČIUS Cr.1.000,00
Ona Serbentaité OPSENDORF 500,00
Teklė GIRČIENE Cr.500,00
Ona GAL EC KAS Cr.500,00
Bruna BALTADUONIS 
Vincas ŠUKYS

Cr.500,00
Cr1.200,00
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