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Siekti - žmogaus prigimtis. Tiesiogine prasme jau ir kūdikis siekia: žiuri,
tiesia rankutę, nori paimti ir turėti. Mo
kyklose siekiama pažinimo, mokslo, pa- £
siruošimo gyvenimui, special izavimosi. <
Darbuose taipgi nenorima stovėti visto- w ’į
je — siekiama didesnio uždarbio, naujų T
pareigų, geresnių sąlygų Moraliniame - p
religiniame gyvenime bandoma kopti to-B
büléjimo laiptais. Siekiai, kokie jie bebu-fį
tų, paprastai yra motyvuojami. Taigi pa
grindus, ant kurių atsistojame, sudaro
me patys, tvirtai įsitikinę, kad siekis ve
da j laimėjimą. Kokios nors abejonės
motivacijoje siekius tik silpnina arba net
ir visai sustabdo.
Šiandien musų tauta siekia visiškos
nepriklausomybės, tvirtai tikėdama, kad
tik savoj, niekieno nekontroliuojamoj
valstybėj gali žymiai geriau klestėti pil
nutinis žmogaus gyvenimas, kad vergo
vinės dvasios atsikratymas sudaro ir
grindžia greitesnį tautos polėkių vysty
mąsi. Nepriklausomybės siekiama ir dėl
istorinių motyvų, dėl tiesos ir teisėtu
mo atstatymo, dėl jaučiamų įsipareigoji
mų ir duotųppriesaikų, dėl žuvusių už
laisvę karių ir partizanų. Šitam istorines
reikšmės užmojui vykdyti tauta laisvuo
se rinkimuose mandatą yra suteikusi
Aukščiausiajai tarybai, per kurią — ne
trukus ir ministerių kabinetui. Ne tik
tautos, ne tik kitų pasaulio šalių, bet ir
okupanto akys nukrypo į nepriklauso
mybės siekiams vadovaujančius Vytautą
Landsbergį ir Kazimierą Prunskienę.
Niekas neabejojo, kad bus susidurta su
sunkumais, su okupanto statomomis
kliūtimis. O iš kitos pusės nėra jokių abe
jonių dėl nepriklausomybės įgyvendini
mo. Gal tik kai kur baiminamasi dėl stra
tegijos: gali pražudyti per karštas puoli
mas, gali pražudyti ir per didelis žingsnis
atgal. Šiandien pasaulis, o labiausiai visa
tauta, stebi tuos strateginius ėjimus, ku
riuose kol kas dar niekas nepastebėjo Iikiminių klaidų, vedančių j praleimėjimą.
Esame tikri, kad valstybės atstatymo sie
kis tautą veda i laimėjimą.
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Demonstracijos VVashingtone prie Kongreso laiptų. I ribūnoįe Kalba Lane
Kirekland, AFL -CIO unijos vadas.
Nuotr. Vytauto Maželio

naujuosius žmones, pergyvenusius liudną patirtį: prievartą, iškreiptą požiūrį |
visuomeninę santvarką, melais dangsto
mą pūvantį valstybinį organizmą, ir
čia bus bene viena sunkiausių užduočių
bendros kovos vyksme dėl laisvės ir sa
varankiškumo. Politinių klausimų spręs
ti susėdama prie pasitarimų stalo. Ran
kų pakėlimas nutarimams paskelbti, kar
tais paremtas ir paviršiumi nuplūduriavusia nuomone, turi teisėtą galią ir nu
lemia daug svarbių dalykų, vedančių į
laimėjimą (arba į pralaimėjimą). Žymiai
sudėtingiau betgi yra su tautos dvasi
nio atgimimo siekiais ir laimėjimais. Tau
tos likiminis apsisprendimas dvasingu
mą atstatančio vyksmo deputatais šian
dien išrenka mus pačius, ir tai visus,
be jokios išimties, įskaitant išeiviją ir
visus po platųjį pasaulį išsisklaidžiusius,
nes tautos atgimimas - tai pirmiausia
rankų tiesimas vienų kitiems. Vergovės
išvargintiems šiandien reikia ne tik siun
tinėlių su gėrybėmis, bet ir širdies atolieGerai, kad sumpolitiniu nepriklauso pio. Nėra abejonės, kad Katalikų Ben
drija, taipgi ir visų kitų tikybų bend
mybės siekimu lygiagrečiai, nors gal ne
tuo pačiu greičiu, eina ir tautos atgimi ruomenės, tuose dvasinės pertvarkos
mas, jos grįžimas j kelią, kuris prieš pen uždaviniuose tampa vadovaujančiais
kiasdešimt metų buvo jėga užtvertas.
veiksniais. Laimėjimą betgi lems kiek
Istorinėje perpektyvoje iš tikrųjų toji
vieno individo įnašas.
_
. O.
pusė šimtmečio tėra mažytis taškelis.
Vienok tiek laiko užtenka užaugti vie
nai kartai ir užgimti naujai. Atgimimo
rūpestis kaip tik ir nukrypsta j tuos

Tėviškės Žiburiai"
Lietuvos nacionalinė
M. Mažvydo b i bl i o l ek a

DABARTIES ĮVYKIAI LIETUVOJE
Ema prie nepriklausomybės
"The Toronto Star" liepos 3 d. laido
je išspausdino korespondento E. Luco
straipsnį iš Talino. "Žinoma, imperija
sugrius. Gorbačiovas bus kaip Romos
popiežius, kuriam liks tik Kremlius" —
sako Maarila Saarma, žurnalistė tapusi
diplomate. "Centras" Maskvoje jau esąs
mirties pavojuje, jo jėga provincijoje
mažėjanti jau dienomis.

Lietuvos sutikimas principe nusileis
ti Maskvai, kad būtų pradėtos derybos,
stipriais ryšiais sujungė Baltijos respu
blikas siekti bendro tikslo - nepriklau
somybės. Estijoje kiekvienas gyvenimo
aspektas yra tyliai ir skubiai organizuo
jamas pasitikti tą momentą, kai bus ab
gauta pilnutinė laisvė. Esą baigiasi lai
kas labiausiai neapkenčiamos sovieti
nės jėgos demonstravimui, kai jauni es
tai buvo imami į sovietinę kariuomenę.
Estijos valdžia išleido jstatymą,' kad
toks ėmimas sovietinėm kariuomenėn
yra nelegalus veiksmas.
Ekonominiai pakitimai yra taipogi
tadikalūs. Spausdinami nauji pinigai,
kurie turėtų pasirodyti šių metų pabai
goje. Treniruojami diplomatai ir ruošia
masi privačioms įmonėms. Steigiamos
su švedais ir suomiais bendrot&ės. Pasta
riesiems ypač rūpi pigi darbo jėga. Estą*
jau pareikalauja su užsienių, ir gera valiu
ta jau patenka tiesiogiai į jų rankas.
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Milicija yra keičiama j policiją. Šim
tas milicininku, kurie atsisakė moKytis
estu kalbos buvo atleisti. Parlamentas
nutraukė mokėjimus KGB, cenzoriams
ir kariuomenėn ėmimo įstaigom. "Mes
elgiamės taip, lyg būtume nepriklauso
mi", — pareiškė Estijos aukščiausiosios
tarybos viceprezidentas.
Lietuviai švelniai kritikuojami dėl sa
vo užsispyrimo nenusileisti Kremliui,
tačiau pažymima: "Jie sudavė sovieti
nei sistemai didžiulį smūgį ir visiems li
kusiems davė impulsą veikti".
Neaišku Kaip vyks derybos su M.
Gorbačiovu. Tačiau sėkmingi pasitari
mai vyksta su atskiromis imperijos dali
mis. Baltijos valstybės turi perteklių
maisto ir kitų produktų, kurių taip
trūksta kitose imperijos vietose. Be to,
baitiečių produktai yra pigesni nei va
kariečių. Todėl atskiros sovietinės da
lys mielai nori palaikyti prekybinius
ryšius.

Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė ruo
šianti dokumentus prašyti Maskvos,
kad butu Lietuvoje suspenduotas nau
joku ėmimas armijon ir leista, netruk
dant Maskvai, palaikyti prekybinius ry
šius su kitomis sovietu respublikomis.

Minėjo sukaktį

Lietuvos aukščiausioji taryba, kaip
praneša LIC, liepos 12 d. savo posėdyje
minėju 1920 m. liepos 12 d. 70 metų
taikos sutarties sukaktį tarp Lietuvos ir
Sov. Rusijos. Pranešimus padarė AT
pirmininkas V. Landsbergis, vicepirminin
kas Br. Kuzmickas, AT. užsienio reika
lų komisijos pirmininkas E. Zingeris,
ministerės pirmininkės pavaduotojas R.
Ozolas, Rusijos aukščiausiosios tarybos
pirmininko 3. Jelcino pavaduotojas Abdulatipovas, Rusijos demokratų parti
jos pirmininkas N. Travkinas bei atstovai
iš Leningrado ir Oriolo srities.

Turėjo atvykti B. Jelcinas bet negalė
jo. jam atstovavo jo pavaduotojas AbPaskyrė komisiją
dulatipovas. Buvo priimti du kreipimai
AP agentūros liepos d pranešimu, Sov. si; vienas — Rusijos federacijos tautoms
Sąjunga žengė pirmuosius žingsnius
bei jos Aukščiausiajai tarybai, Kitas pradėti derybas su Lietuva dėl jos ne
Sov. Sąjungos aukščiausiajai tarybai.
priklausomybės. Prezidentas M. Gor
Sudaryta komisija
bačiovas deryboms paskyrė 22 asmenų
Lietuvos aukščiausioji taryba liepos
delegaciją, vadovaujamą ministério pir
11d. patvirtino politinio, teisinio ir di
mininko Ryžkovo. Iš lietuvių pusės gal
plomatinio pasirengimo deryboms su
vojama, kad derybos galėtų prasidėti 10
Sov. Sąjunga Komisijos sudėtų Komisiją
dienų laikotarpyje. Mat dauguma komi
sudaro šie asmenys: B. Kuzmickas, P.
sijos narių dalyvauja 28-me komunistų
Kūris, K. Lapinskas, K. Motieka, R.
partijos kongrese. Sovietų komisijon
Ozolas, A. Rudys, A. Sakalas, A. Sau
tarp kitų įeina ministério pirmininko l-J
sis pavaduotpjas V. Mashukovas, centri dargas, G. Šerkšnys, G. Vagnorius.
nio planavimo viršininkas Gospianas^
Taipogi taryba priėmė ir kitą nutari
vidaus reikalų ministeris V. Bakatinas,
mą, įgalinanti Aukščiausiosios tarybos
armijos štabo viršininkas M. Moisejevas,
pirmininką V. Landsbergį ir ministerę
KGB viršininko padėjėjas F. Robkovas.
pirmininkę K. Prunskienę delegaciją.
Komisijai priklauso taipogi įvairių sri
J. A.
čių aukšti pareigūnai. Visa tai rodo,, pa
sak agentūros, būsiant itin komplikuo
tomis deryboms.

INSULINO DOVANA LIETUVAI
Vienintelė insulino gamykla Ameri
koje yra paaukojusi 7.000 flakonų insu
lino Lietuvai. Eli Lilly vaistų bendrovė,
Catholic Medical Mission Board ragina
ma, paskyrė insuliną Lietuvių Katalikų
Religinės Šalpos "Gyvybė Lietuvai"
komitetui per protestantų šalpos orga
nizaciją - Interchurch Medical Asistance. Insulino vertė: 79.000 dol.

Į Eli Lilly bendrovę su prašymu pa
dėti Lietucai kreipėsi International Dia
betes Federation jau gale gegužės mė
nesio. Šios organizacijos pirmininkas
prof. Joseph J. Hoet iš Belgijos susisie
kė su Tarptautiniu Raudonuoju Kry
žium, Suomiu diabetikų asociacija ir
Jungtinių Tautų konferencija dėl aplin
kos ir vystymosi, prašydamas visų padė
ti Lietuvai gauti insulino.

Dirbdami kartu su Tarptautinės dia
betikų asociacijos atstovu Amerikoje
Wendell Mayes, Jr., prof. Hoet siuntė
ir JAV Sveikatos Apsaugos Sekretoriui
prašymus, kuriuose rašė: "Šiame kritiš
kame periode pasaulio istorijoje, yra
mano, kaip Tarptautinės diabetikų fe
deracijos pirmininko pareiga -atkreipti
jūsų dėmesį į tų žmonių likimą, kuriems
insulinas yra gyvybinė būtinybė. Tarp
tautinė diabetikų federacija, kuri turi
tikrai humanitarinius siekius, gavusi
jaudinančių žinių apie insulino, adatų ir
švirkštų trūkumus Lietuvoje. Maloniai
prašau jūsų naudotis visais prieinamais
keliais, padėti mums šiuos esminius
vaistus parūpinti Lietuvai".
Tarptautinės diabetikų federacijos
pirmininką kontaktavo Lietuvių Katali
kų Religinės Šaipos Medicininės pagal
bos komiteto narė dr. Daiva Bajorūnai
tė.
JAV Sveikatos apsaugos departamen
tas reagavo j dr. Bajorūnaitės prašymą
Lietuvai padėti liepos 12 d. "Mes apie
tai diskutavome su Valstybės Departa
mentu, Kuris mus informavo, kad vra
labai susirūpinęs politiniu spaudimu
Lietuvai ir daro kas įmanoma, kad su
švelninti situaciją. Iš savo pusės, mes
jūsų susirūpinimą perdavėme neseniai
VVašingtoną lankiusiai aukštų sovietų
pareigūnų delegacijai. Jie mums užtik
rino, kad nebuvo jokio noro blokuoti
medicininius reikmenis. Mes visvien pa
brėžėm, kad nesvarbu koks buvo no
ras, Lietuvoj yra nmta problema su mė

• aRURoioes dentistas
Dr. Jonas Niciporciųkas
Dr. Mulo R. NiciPOftiukas
Rua Cap. Pjcheco Chaves, 1206 - lo and.

V. Prudente - Fone: 273-6696
-
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dicininiąis reikmenim...Mes labai įverti
name jūsų grupės pastangas padėti Lie
tuvai šiame krizės laikotarpyje".

Tarptautinė diabetiku federacija
taip pat kreipėsi j Tarybų Sąjungos
prezidentą M. Gorbačiovą: "Maloniai
prašome jūsų užtikrinti aprūpinimą Lie
tuvoj gyvenantiems diabetikams pakan
kamu kiekiu šio vaisto (insulino), lai
komu esminiu Pasaulinės Sveikatos Or
ganizacijos (WHO). Mes činome, kad
insulinas nelengvai gaunamas įvairiose
pasaulio dalyse, tačiau, mes prašome
jūsų panaudoti savo įtaka ir rasti būdų,
kaip šiuos esminius reikmenis parūpin
ti tiems, kuriems jų reikia Lietuvoje".
Eli Lilly bendrovės dovana "Gyvy
bė Lietuvai" dabar yra perpakuojama
j specialiai įrengtas izoliacines dėžes.
Lietuvai tinkamas insulino rūšis atrin
ko "Gyvybė Lietuvai" pirmininkas dr.
Jonas Gintautas. Insulinas bus gabena
mas lėktuvu j Varduvą ir iš ten perveža
mas į Lietuvą. "Caritas" organizacijos
globon. Vaistų paskirstyme ir dalinime
"Caritas" bendradarbiauja su Lietuvos
Sveikatos Apsaugos ministerija.
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doję vaistus vėl Jums pranešime. Mikros
kopą ir laboratorinį laikrodį atiduoda
me Kauno ll-sios ligoninės laboratorijai,
kuri labai skurdi. Šioje ligoninėje akty
vus "Caritas" skyrius... Turime pranešti,
kad visi žmonės, gavę jiems labai reika
lingus vaistus ir dar veltui, būna tiesiog
sujaudinti. Matėme ir ne vieną dėkingu
mo ašarą.
Dėl i sutino ir kitų vaistų gabenimo
lėktuvu užklaustas sveikatos apsaugos
ministras J. Olekas atsakė, kad geriau
būtų vaistus gabenti į Lenkiją - Varšu
vą. Prašome pranešti, kokios talpos rei
kės šaldytuvų ir mašinų...

Norintys paremti Lietuvių Katalikų
Religines Šalpos "Gyvybė Lietuvai"
humanitarinės pagalbos vajų, gali atsiųs
ti aukas: Lithuanian Catholic Religious
Aid-Life for Lithuania, 351 Highland
Blvd., Brooklyn, NY 11207, U. S. A.

BLOKADINIS BENZINAS

Gegužės 30 d. į Vilnių ukrainiečiai
autotransportu atsiuntė 8625 litrus
benzino. Tai Lvovo autobusų gamyk
los darbininkų dovana Lietuva, nupirk
ta už surinktus pinigus. Ukrainiečių
Lietuvių Katalikų Religinės Šaipos
dovana bus panaudota Vilniaus auto
vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius pa
reiškė: "Esame dėkingi Eli Lilly bendro transporto įmonėje maisto produktams
mieste išvežioti.
vei ir Interchurch Medical Assistance
už jų dosnią pagalbą Lietuvai. Tikimės,
kad ši Amerikos dovana palengvins Lie
tuvos ligonių sunkią dalį.
LIC

CARITAS DĖKOJA UŽ VAISTUS
Liepos 5 d. datuotame laiške Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos reikalų
vedėjui kun. Kazimierui Pugevičiui. Ca
rito pirmininkė Albina Pajarskaitė iš
Kauno telefaksu pranešė:
Jūsų dovanos plaukia ir plaukia. Už
tai labai ačiū. Kunigui Antanui Gražu
liui pavyko atvežti visą siuntą vaistų su
mikroskopu, nors muitinėje ir turėjo
sunkumų. Juos suinventorizavome ir
skirstysime labiausiai reikalingiems taš
kams. Didžiausią dalį, ypač brangesnių
vaistų skiriame centrinei "Caritas" vais
tinei, kad jie būtų tinkamiausiai panau
doti. Dėl žmonių nesąžiningumo reikia
imtis griežtos kontrolės ir dažnai gaišti
bei kitus gaišinti.

Kitas benzino transportas, gautas
mainais per Lenkijos firmas iš kitų ša
lių, buvo sulaikytas Lenkijos-Lietuvos
pasienyje ties Lazdijais. Benzovežis sto
vi neutralioje zonoje tarp dviejų pake
liamų užtvarų. TSRS pasienio kariuo
menė, kuri vykdo sovietų valdžios nu
rodymus, jo nepraleidžia.

"Lietuvos kuro" susivienijimas gavo
pranešimą iš Baltarusijos, kad nuo gegu
žės 30 dienos toje draugiškoje respubli
koje Lietuvos privačios mašinos negaus
benzino, o krovininiam transportui ben
zinas bus ribojamas.

PABALTIEČIAI SVEIKINA JELCINO
IŠRINKIMĄ

Boris Jelcino išrinkimas Rusijos res
publikos prezidentu buvo gera žinia Pa
baltijo respublikoms. Prezidentas Lands
bergis gegužės 29 d. jį pasveikino tele
grama ir išreiškė viltį, kad Rusija ir Lietuva gerai sugyvens. Tą pačią dieną Jel
Visiems aukotojams malonėkite padéí cinas pareiškė, kad kai tik Rusija pasis
koti ir perduoti, kad mes prašome Die kelbs suvereni, ji sudarys sutartis su Pa
vą jiems atlyginti Aukščiausiojo malo
baltijo respublikomis ir pradės su jomis
nių gausa. Galutinai paskirstą ir panau prekiauti.

Jelcino išrinkimo reikšmę dienrašty
je The Wall Street Journal gegužės 30 d.
nagrinėja AFL-CIO tyrimo direktorius
Adrian Karatnycky. Jo namuose, tas
įvykis reiškia, kad jau artėja imperijos
pabaiga. Jelcinas yra rusų nacionalistas,
bet jis atstovauja nacionalizmą, kuris ko
voja prieš sovietinio komunizmo valsty
bės aparatą ir nedaug turi bendro su ru
sų imperializmu.
Lankydamasis Ispanijoje, Jelcinas ge
gužės 4 d. kritikavo Gorbačiovą už Lie
tuvos blokadą ir reikalavo "nepriklauso
mos Rusijos respublikos". Tokia respu
blika pasirašytų sutartis su kitomis res
publikomis ir jos pačios nuspręstų, ar (
priklausyti federacijai, konfederacijai,
ar tapti nepriklausomis.
Karatnycky rašo, kad nerusų tautos
džiaugsmingai sutiko Jelcino pergalę.
Jis prisimena, kad tą pergalę vėlyvą ba
landį jam išpranašavo vienas Sąjūdžio
vadovų, kuris tvirtino, kad Jelcinas susi
tars su Lietuva ir pasipriešins ekonomi
nei blokadai. Prieš tris mėnesius Estijos
dienraštyje išspausdintame pasikalbėji
me, Jelcinas tvirtai pasisakė už "maksi
malią" Pabaltijo tautų nepriklausomybę.

Kaip 147 milijonų respublikos prezi
dentas, Jelcinas turės spręsti ir nerusų
respublikose gyvenančių 25 milijonų
rusų problemų. Žinodamas, kad jie ga
li būti pajėga už imperijos išlaikymą,
jis siūlo įvesti "sugrįžimo įstatymą", pa
gal kurį nepatenkinti rusai būtų tvar
kingai evakuoti iš nerusų respublikų.

(ELTA)
UKRAINOS LIETUVIU KULTŪ
ROS Maironio bičiulių draugija gegužės
17 d. įsteigta Kijeve. Mat jam 1883-84
m. teko studijuoti literatūrą Kijevo uni
versitete. Steigiamajame susirinkime
priimtas draugijos statutas, aptarti arti
miausieji darbai - lietuviškos savaitinės
mokyklos suorganizavimas, ukrainiečių
Kalbos kursai, parodų ir vakarų rengi
mas, informacinio biuletenio leidimas.
Draugijos pirmininku išrinktas Alfonsas
Petrauskas. Susirinkime dalyvavo Lietu
vos sąjūdžio atstovas ir Vilniaus savival
dybės narys Gintaras Songaila, respubli
kinio kultūros centro "Draugystė" vyr.
metodininkė Natalija Suchodoteka. T.
Ševčenkos kalbos draugijos ir Ukrainos
rašytojų sąjungos nariai. Sveikinimo te
legramas atsiuntė Lietuvos komunistų
partijos centro komiteto kultūros komi
sija ir Lietuvos rašytojų sąjunga.

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA

Vienas iš mūsą einklų-spauda. Ji turi bOti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė
pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją j Nedelsk!
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PAGERBTAS DR. JUOZAS GIRNIUS
Birželio Lietuvių Piliečių dr-jos na
muose Bostone buvo paminėta dr. Juo
zo Girniaus 75 metų amžiaus sukaktis.
Dalyvavo apie 100 asmenų iš Bostono,
jo apylinkių ir tolimesnių vietovių.
Žinoma tai ne didelis būrelis jubiliato
gerbėjų, bet reikia priskaityti daugybę
žymių asmenų bei organizacijų, kurie
atsiuntė sveikinimus. Jų galėjo būti
apie 100 Taigi minėjime dalyvavo šir
dim taip pat gausus būrys gerbėjų.

iH

Šiuo atžvilgiu ypač paminėtinas iš
Lietuvos per rankas atėjęs sveikinimas,
pasirašytas Lietuvos kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus vyskupų, valstybės
prezidento Vytauto Landsbergio, aukš
tų vyriausybės pareigūnų ir žinomų in
telektualų. Štai to iškilaus sveikinimo
turinys "ir upių krantai — neatskirti,
tr kalnų viršūnės
ne vienišos, ir širdys
mūsų ne tuščios. Viskas apjungta harmo
nijoje ir pripildyta meilės, nes viskas pa
reina nuo Aukščiausiojo. Jūsų tiesos,
Jūsų žodžiai ataidi Tėvynėje Lietuvoje
garbaus 75 metų jubiliejaus proga. Mes
mintimis esame su Jumis, kartu dalina
mės džiaugsmais ir ateities vizijomis.
Su meile nuoširdžiai apkabiname"
Tai rodo, kaip dr. Juozas Girnius
yra gerbiamas bei vertinamas Lietuvoje.
Ten, Vilniuje, gegužės 25 Jubiliatui pa
gerbti buvo surengta net mokslinė kon
ferencija su devyniom filosofinėm pas
kaitom. Vadovavo kun. Vaclovas Aliulis.
Konferenciją surengė Stasio Šalkauskio
fondas. Jo iniciatyva atsiųstas ir minėtas
sveikinimas

Dr JUOZAS GIRNIUS, atšventęs 75 mėty amžiaus sukaktį, su žmona ONA
Nuotr. V. Maželio
turos žurnalo Aidų redagavimu net 1b
pacija tai sutrukdė ir gyvenimo kelią
metų. Taip pat buvo apibūdinti ir jo
pasuko j Vakarus. Net ir tuo atveju jis
grynai moksliniai veikalai.
būtų pasilikęs Lietuvoje, jeigu kalėti
būtų reikėję gimtojoje žemėje. Bet jei
Paskirų asmenų sveikinimuose kart
gu grėsė Sibiras, tai geriau svetima že
karčiais pažymėtas jubiliato nuopelnas
mė, kurioje ir praleido didžiąją savo am
redaguojant Aidus, nes žurnalo 45 me
Pakankami nuoširdumo bei pagarbos
žiaus dalį.
tų komplektai laikomi svariu įnašu į
Jubiliatui buvo ir Bostono minėjime. Jo išeivijos ir tuo pačiu Lietuvos kultūra.
Po paskaitos, kalbų ir sveikinimų bu
rengėjas - Lietuvių Enciklopedijos lei
Bet, žinoma, sunkus žurnalo redagavimo vo salėje vaišės. Po jų artimesnieji bičiu
dėjas Juozas Kapočius su talkininkais
darbas plačiosios visuomenės nėra verti liai susirinko i Jubiliatų namus.
bei talkininkėmis.
namas. Tai rodo gana ribotas Aidų pre
Po atidarymo programai vadovavo
numeratorių būrelis. Daugelis pagerbtu
LIETUVA TIK VIENA
Zita Krukonienė. Paskaitai buvo pa
vėse dalyvavusiųjų nustebo, kai buvo
kviestas dr. Kęstutis Ignas Skrupskelis,
Nors ir daug žvaigždžių dausose,
priminta jog per 45 metus joks Aidų re
North Carol inos universiteto profesorius. daktorius kaip redaktorius ir taip pat nė
Rytuose ir vakaruose,
Prelegentas apžvelgė Jubiliatą ir kaip
Linksmai keliauja aplink mus,
pats žurnalas nėra buvęs pagerbtas jokia
mokslininką
mąstytoją, ir kaip akty
Ir siūlo amžių smagumus,
premija, nors tų premijų išeivijoje labai
vų ideologą-redaktorių, paskaitininką.
Bet iš daugybės tik viena,
gausu.
Tik saule šypsosi diena. .
Siuo atžvilgiu ypatingai iškelti jo nuo
Savo padėkos žodyje dr. Juozas Gir
Nors šiam pasauly daug šalių,
pelnai literatūrinėje ir publicistinėje
nius pažymėjo, kad jo gyvenimo tiks
Kur taurės žvilga tarp gėlių,
spaudoje, aktualiais straipsniais bei kul- las buvo dirbti Lietuvoje, bet jos okuKur sako pasakas miškai,
ir žydi stebėsiais laukai,
Bet mums tiktai viena sava Tai mūsų žemė — Lietuva. . .
Todėl iš tų visu šalių
Lietuvą aš labai myliu;
Myliu aš jos pirkias senas,
Pinu jai odes ir dainas. . .
0 kai migsiu šaltai, tyliai,
Aš atiduosiu širdj jai.
Nadas Rastenis
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LAISVĖS ZYGIS Į EVERESTĄ

Lietuviai alpinistai nutarė Lietuvos
laisvės žygio garbei jkopti j aukščiausią
žemės viršūne - Everestą (8848 rn.) iri7
iškelti ten musu trispalve.
Lietuvoje nėra aukštu kalnu, tačiau
yra žmonių, kuriups traukia didelės aukš
tumos. Lietuvos alpinistai yra (kopę j
aukščiausias Tian-Šanio, Pamyro ir Kau
kazo viršūnes Net dvidešimt dvi siu
alnu viršūnes jie pavadino lietuviškais
vardais Čiurlionio. Lietuvos, Dariaus
ir Girėno, LituaniKos... Jie išbandė savo
jėgas ir Alpėse Tatruose, Koldijeruose.

Tarp svetur gyvenančiu lietuviu taip
pat yra įgudusiu alpinistu. 1989 metais
Lietuvos ir JAV lietuviai kartu kopė j
Kaskadu kalnus. Šią vasarą Tian-Šanyje antroji Lietuvos ir J,A V alpinistų ekspe
dicija, kurtoje dalyvaus ir Australijos
lietuviai. Kopimas j Chan Tengri viršū
ne (6965 m.)
busimojo žygio j Eve
restą prologas.
Pasaulio lietuviu ekspedicija i Hima
lajus turėtų jvykti 1991 metų rudenį,
kai Lietuvoje vyks Ketvirtosios pašau
lio lietuviu žaidynės. Žygis i Everestą
neabejotinai papuoštų Žaidynių progra
mą.

Susimąją ekspediciją sveikina ir re
mia Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas. Kas dar? Ekspedicijos organizato
riai ir dalyviai ieško rėmėju. Žygis j Eve
restą ne tik nelengvas, bet ir brangus.
Tuos, kurie norėtu ir galėtų paremti
pasaulio lietuviu žygį j aukščiausią že
mės viršūnę, kviečiame atsiliepti.Orga
nizatorių adresai.

PLÍNIO VA IA A TO PELA L1TUANIA
O presidente da Sociedade
Brasileira de Defesa d Tradi
ção, Família e Propriedade
(TFP), Plínio Correa de Oli
veira, chega de muletas (foto)

a uma manifestação promovi
da na praça da República
(zona central de São Paulo)
pela liberdade da república
soviética da Lituânia

Sabdoo, 4 oe agosio ae 1990

TFP SERVIÇO DÊ IMPRENSA
GRANDE DESFILE DA TFP COME
MORA 3,6 MILHÕES DE ASSINA
TURAS PRÓ-LITUÃNIA LIVRE
SÃO PAULO - A Sociedade Brasilei
ra de Defesa da Tradição, Familia e Pro
priedade - TFP, comemorou a obten
ção de 3 milhões seiscentos e cinco md
assinaturas em apoio à mensagem por
ela dirigida ao Presidente Vytautas
Landsbergis, da Lituânia., hipotecando
toda a solidariedade aos esforços envi
dados para assegurar a plena idenpen?
dência daquele país, ameaçado pelo im
perialismo russo.

S. PAULO
política A - 5

ção do ano passado, registra como sen
do o maior abaixo-assinado da História
O desfile de propaganda e apoio à in
dependência da Lituânia, contou com
a participação dos sócios, cooperadores
e correspondentes da TFP de todo o Bra
sil, bem como de delegações da TFPs
coirmãs e autônomos de vários países,
como a Africa do Sul, Argentina, Bolí
via, Canadá, Chile, Espanha, Estados
Unidos, França, Portugal e Uruguai.

Laisvalaikio organizavimo susivieniji
mas "Centras", 232001 Vilnius, R. Rad
vilaitės 1 tel. (0122) 61-10-28t/x
261143 LOSC SU, fax (0122) 220172,
a/s Nr. 609111 Pramonės ir statybos
banko Vilniaus m. valdyboje, kodas
Record mundial
751984.
Seatie Lithuanian Alpine Society,
A campanha, que vem se realizando
2226 Third Ave Seatie, W.A. 98121
simultaneamente em 20 países, alcan
USA, tel. (206) 443 1896, t/x 858çou em 63 dias, um número de adesões
superior à população da Lituânia, colo
929 MGM SEA. fax (206) 433-2659.
cando-se entre os maiores abaixo-assina-

A manifestação coincidiu com a aber
tura do VII Encontro Nacional de Só
cios, Cooperadores e Correspondentes
daRFP.
Percurso

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ dos do mundo. Esse resultado supera em.
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 502 mil assinaturas o record que o coZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ, nhecido Anuário "Guiness", em sua edi-

Nesse local, a fanfarra da TFP execu
tou o Hino Nacional, seguindo-se o cân
tico "Queremos Deus" e as orações
que encerram a manifestação pública.

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E. ESTRANGEIRAS
* ‘

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS ’ REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS • ETC.

į
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA”FESTAS EM GERAL
’CASAMENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC,
PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rus Manaiáe, 7 - CEP ©3140 - Fons; 215-6227 - Vila Zalina - S. Paulo

LTDA

A passeata teve inicio no viaduto San
ta Ifigênia e, percorrendo a rua São
Bento, a Praça do Patriarca, o Viaduto
do Chá e a rua Barão de Itapetininga,
terminou na praça da República, dian
te do edifício da Secretaria da Educa
ção.
t

SOCNAClONA IJ
L AUT0M0V
LPEÇAS
| RUA JOÃO PESSOA, 261
i
SANTOS TEL. 35-3721

|
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čio syvais, peržiūri, tikrina leidžiamas
knygas mūsų tarpe. Nepamiršdama
'"Mūsų Lietuva" skiltyse, atsisveikini
mo ir liūdesio valandoje užuojautas,
kronikas, kurie keliauja pašaukti j am
žiną poilsjj palikdami skaudžias spragas
ilgesio rėmuose.

Antanas Augustaitis

________

PAMINKLAS SPAUDOJE P.
MOŠINSKIAMS
f

Dar neperseniausiai buvo matyti ir
klausytis São Paulo miesto televizijos
ekranuose 11-tame kanale, graži porelė
balandžiu. Ne porelė baiansdžių, bet il
gai matomi musu S. Paulo lietuviu ka
mieno šulai, brangūs tautiečiai, inži
nierius Algirdas ir rašytoja, mokytoja
Halina D. Mošinskiai. Ar ne garbė ir pa
sididžiavimas juos turėti musu tarpe? ...
Inžinierius Algirdas Mošinskis yra
pasižymėjęs jau Lietuvoje savo kilnioje
inžinerijos srityje ir tikraa tėvynės sau
gotojas, mylėtoja, įgyvendinęs krūtinė
je negęstančią Vaidilų ugnį Nemuno
kraštui.

Rašytoja Halina D. Mošinskienė, gi
mus Sibire. Jos gyvenimo žiedai, jau
prasideda sunkiu dienu klodu ir vora
tinklių mezginiu. Jus tėveliai (Dr. (Gy
dytojas) Antanas Didžiulis ir motinėlė
Serafiną Michailova. Tėvas didelos tė
vynės patriotas, nešdamas širdyje Lie
tuvos liūdesius ir pavergimo kančių re
težius. Motina Serafiną M. Didžiulienė,
nors buvo Rusijos duktė — paveldėjo
savo sužieduotinio, gailesčio ir ašarų
debesis, gintaro žemei, tapdama pavyz
dinga žmona ir savo vyro širdies kraujo
gyslelė, išaugindama skaitlingą (žymių
patriotu šeimą.
Užtat su visa šeima, buvo kraugerio
caro Mikalojaus II-jo pasmerkti. Skau
džiai ir aštriai nubausti, iki pasKutmės
gyvybės siūlo į Šiaurės Speigaičio am
žina įšalą, bado ir mirties nasrus - Sibi
rą.

Karų-revoliucijų griausmams praslin
kus, galais negalais sugrįžo Lietuvon,
nors atsidusti tėviškės ir Dievo palai-

•

.

mintu dangum, ir A. A. Dr. Antanas
Didžiulis, jau Golgotos spygliu kelyje
1919-1921 metais, gydo brolius -tautie
čius, Utenos. - Anykščiu rajonuose
"Tifo" epidemijos laiku, ne tik suteik
damas medicinos pagelbą, bet ir žmo
nišką šilumą ir širdies jautrumą.
Bet atsivilkus II-jo Didžiojo Pasauli
nio karo baisiausiai šmėklai turėjo pasi
traukti Vokietijon. Palikdami kas jiems
buvo brangiausia ir širdžių numylėta Lietuva. Iš čia atvykę Brazilijon ir apsis
toję S. Paulyje tarpe lietuvių kolonijos.
Nepailstamai, pradėjo tęsti savo tėveliu
patriotizmo nepabaigiamą ir sunku dar
bą tėvynės labui.

Rašytoja H.D. Mošinskienė susipažin
dama su tautiečiais prisijungia j jvairias
kultūros organizacijas, jau 1954-1960
met. tarpe prie Šv, Juozapo Bažnyčios
Vila Zelinos, dalino atvykusiai iš Kana
dos ir kitų šalių lietuvišką spaudą. Kurio
je ji buvo pasiaukojus plunksnos darbuo
toja - platintoja. Taigi, ši kruopšti tau
tietė išlankius stambiausius mokslų žy
dimus jau Lietuvoje mokytojavo ir su ,
jaunutėle žinovų plunksna, rašė ir
skverbėsi j gilumą tėviškės spaudos vir
šūnes, teikdama joje gražiausius posmus
ir rašinius, gausiai pasireikšdama.
Ir mūsų tarpe skleidžia į bėry bes lie
tuvišką motulės išmokytą žodį, be poil
sio, be jokių atlyginimų, be medalių ir
pagerbimų, pasitenkindama gyvenimo
verpetų siekimais. Nes be spaudos, kas
mes esame, kur mūsų praeitis ir balsas?
Tik spaudoje gali pasaulis mus rasti ir
pažinti. Tik per spaudą galime būti pri
imti sėsti ir gėrėtis laime, laisvai alsuoti
prie vieno stalo...

Nepalaužiamu triūsu ir tautinio krai-
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CHOPP —PIZZA—QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333

Mūsų rašytoja, mokytoja, poetė,
brangi H.D. Mošinskienė, pasižymėjus
gyvybių gelbėjimu nuo mirties, net ne
pažįstamų širdžių, 1942-1944 metų
įkaitusiam giltinės dalgiui. Negailėdama
savo gyvybės, atsiduodama baisiausiom
mirties kilpom. Ne tik ji būtų žuvus, bet
ir visa šeima be jokių prašymų ir pasigai
lėjimų, patekus į S. S. dujų krosnis, ar
pakarti. Mylėdama artimą kaip pati sa
ve, pasilikdama tylos kloduose...
Bet per 40, ieškojimų metų, surasta
kai adata kiauram maiše, S. Paulyje. Ir
ši brangenybė pakviesta viešėti Izraeiin.

Ten nuvykus (porelei balandžių), su
laukė ko neregėję, it pasakų,'ar legendų
skrynelę atvožus. Vėl kas įvairiausiais ,
įvykiais, ar darbais, nei šio spaudoje pa
minklo, dėl jų garbės išreikšto tokios
jaukios pagarbos sulaukę... Su malonu
mu dosnumu ir atsidėkojimu, viskas
jau buvo išplanuota ir suruošta, per
nuopelnus p. B. Taborysky, gyvenanti
Haifos mieste, žmona, (Izraelyje). Kur
buvo išgelbėti p. Halinos, mirtinai nuo
budeliu rankų.

Pirmiausia iškilmingai pakviesta p.
A.D. Mošinskienė, su visom ceremoni
jom pasodinti nekaltybės medelį "Tei
suolių miške, Jeruzalėje, kurį pasodinus
ir meilės savo ašaromis iš džiaugsmo pa
laistė, kad neišdžiūtų, tūkstančius metų
klajojus Izraelio pažadėta - Tauta.
Vėliau garbės suteiktas diplomas, pra
kalbos, sveikinimai, bučiavimai, dosnūs
apdovanojimai, net lietuviškais žodžiais
berintančios. kaip žirniai ašaros.
Po to jos garbes buvo pravesta su iš
kilmingom ceremonijom dideliam vals
tybės centre "Institute for the Remenbrance of herois and martyrs", garbinga
šventė, suteikdama ir puošdama neap
mokama verte p. Halinos krūtinę, pasauImis medalis su parašais: — vienoj pusėj
prancūziškai, kitoj - hebraitiškai. Šven
tiškai papuošti stalai, degančiomis žva
kėmis ir gėlių kvepėjime, visiems sudėdus, iškilmių vedėjas pasveikino lietu
viškai, atvykus iš Brazilijos — lietuvius,
garbingus svečius, su publikos skambių
rankų plojimu...

Seka: Izraeliaus Tautos, himnas, mal-

GifaniLda ftUanis
C^an^ra jltara (Q. (Õ. Qaslra
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PRAÇA SANTA HELENA, 81
TEL.: 914-4950

VILA PRUDENTE
SÃO PAULO
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dos, choro dainų skambesys, skaitymai,
tradiciniai šokiai ir sveikinimai, tą die
ną heroiną p.H.D. Mošinskienė, garbės
vainike šventė neregėtą ir negirdėtą pa
garbą. Tai buvo irgi paminėtos sukaktu
vės 1967 metų birželio mėn. 14 dieną,
kuomet Jeruzalė buvo paskelbta Izraelio-tautos sostinė,. Po visų pagarbos
švenčių p. inžinierius Algirdas, Heroina
p. H.D. Mošinskiai, įdomiai teiravosi,
susipažindami ir apžiūrėdami daugelį
"Kibucų".

Dabar prašau atleisti, jei skaudžiai
h ne nuolankiai užliejau jūsų saulėly
džių slenksčius. Televizijos ekranuose
iiís gražiai atrodote. Tikiuosi ir gyveni
me. Jus visą laiką kuo tai užsidegą, ne'imstate ir trokštate, bet iš paskutinių
televizijos žodžių, galima spėti, kad
sergate Tėvynės ilgesiu. Bet nuo šios li
gos nėra vaistų, kaip ir nuo savąs, nie
kur nepabėgsi. Tai nostalgija - Tėvy
nes ilgeyys...
Nors jums smilkinius puošia pavaka
rio šarma, duok Galybių Dieve, kad
jokios ligos ir gyvenimo suarimai nepa
laužtų jaunatvišką charakterį ir patrio
tizmą atgimstančiai protėvių žemei Lietuvai.
Tad leiskite paminėti, ko jūs verti
poeto Dr. Vinco Kudirkos poetiškais,
iškeliant ir garbinant -žmogaus gryną
sielą žodžiais:

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo,
Paskyrė telkimui, tik artimui laimės.
Kurs didžius darbus žmonijai aukavo, —
Prieš ką, svietas klaupia, su dėkui,
ne iš baimės.
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖ
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERAT,
tai išrašyti čekį Francisco Gavėnas ar
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti papras
tu paštu.

MUSŲ

LIETUVA

ZARZUR, A COLÔNIA LITUANA
E SEUS DESCENDENTES
O Deputado Federal Pauto Zarzur
dedica especial atenção à colônia lituana, representada por grande contingen
te espalhada pelo Estado de São Paulo.
Colocou-se a disposição dos lituanos
e seus descendentes na Câmara Federai,
tornando-se porta voz de seus proble
mas e de suas preocupações.
Zarzur tem grande afinidade com os
lituanos, pois foi criado e orientado por
uma senhora lituana que lhe dedicou
muita ternura. Esse período da vida
de Zarzur foi muito marcante e de ter
nas lembranças, pelo que Zarzur exter
na profunda gratidão.

Gratidão esta notada quando man
tém contatos com lideres e membros
da colônia lituana. Zarzur acompanha
com vivo interesse os acontecimentos
que envolvem os lituanos. Parabenizou
o povo lituano, em plenário, quando
da Proclamação da Independência da
Lituânia, elogiou, também em plenário,
o artigo de Vitautas Landsbergis public
cado no Jornal "O Estado de São Pau
lo" que analisou profundamente o re
lacionamento da Lituânia com a URSS.
Zarzur tem sido na câmara federal
um digno defensor das causas lituanas
e de seus descendentes.

VAMOS NOS CONHECER
A Comunidade Lituano-Brasileira
busca novos caminhos e tem por obje
tivo dos lituanos e seus descendentes.
Esse trabalho, que é informatizado,
oferecerá mais força e poder aos propó
sitos da lituanidade e grandeza a sua
comunidade.

Faça contato com a gente, telefo
nando para 273-0338 ou escrevendo
para a Colônia Lituana - Rua Juven
tus, 28 - São Paulo.

NOITE LITUANA
No dia 15 de Setembro,realizar-se-a
na Sąjunga a tradicional "Noite Litua
na", com atrações que despertam emo
ções, como bingo, comida típica, coral
e grupos de danças típicas. Venha parti
cipar, colabore com a angariação de fun
dos que serão doados ao Governo da
Lituânia. Convites e maiores informa
ções podem ser obtidos com os mem
bros da Comissão Organizadora, ou
com a Daniela ou Monica pelo telefone
826-9314.

APELO ÀS NAÇÕES LIVRES
Aqui vai um apelo às nações do mun
do livre, para que se solidarizem com a
pequenina Lituânia, que apenas usando
as armas da fé e do amor, luta para se li
bertar do jugo soviético. A sensibilida
de espiritual contra o materialismo ateu.
Que os congressistas de todas as na
ções livres não concedam nenhum centa
vo ao armamento bélico de suas respec
tivas pátrias.
Que reme no mundo a paz fraterna,
de Cristo Jesus Ressuscitado, onde to
dos devem ser livres e iguais, sem nenhum
preconceito, sem nenhuma opressão, se
ja religiosa, seja econômica ou escrava,
mas que haja paz no mundo, com muito
amor a Deus e ao próximo.
Os gorilas que se gladiem a si próprios.

Stasys Joteįka
ekü®9

ANTONIO SIAULYS REPRESENTANDO OS LITUANOS
Com a aproximação das elei
ções de 3 de outubro, surge a opor
tunidade de eleger um representan
te dos Lituanos e de seus descen
dentes: Dr. Antonio Siaulys. Um
nome que é a bandeira de uma cau
sa. Seu desempenho como médi
co há mais de 27 anos, especialis
ta em neurocirurgia, atestam seu
prestígio como profissional.
Desenvolve suas atividades tan
to no setor público como no priva
do e atende as comunidades de
São- Paulo, São Bernardo do Cam
po e Sorocaba.
Os Lituanos e seus descenden
tes, precisam ter um porta voz na
Assembléia Legislativa. A oportuni
dade é esta, o Dr. ANTONIO
SIAULYS merece seu voto e será
o representante da colônia litua
na na administração de nosso esta

do. Vamos desfraldar a bandeira
dessa proposta que significa reno
vação.

TERRACA LITUÂNIA
RECEBE ZARZUR
Para formar um elo de integra
ção com a juventude ae descendên
cia lituana. o Deputado Federal
Paulo Zarzur tem procurado manter
um diálogo aberto e franco com
os representantes da Sájuhga. Bendromene, Paróquia São José e Pa
róquia São Casimiro. Para tanto
tem recebido o apôio do Vereador
Caruso, lider da Câmara. Municipal
de São Paulo.
‘
Os bairros de Vila Zelina e ou
tros mais que abrigam os descen
dentes lituanos, podem contar com
o Deputado Federal Zarzur, sempre
disposto a receber a todos como
amigos.

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MŪSŲ ŽINIOS

Šio "ML" numerio 1
GARBĖS LEIDĖJA

SALEZIEČIU BENDRADARBIU
DELEGATU KONGRESAS

Liepos 27-28-29 dienomis, Aito da
Lapa, Saleziečių Teologijos Institute
vyko metinis Saleziečių Bendradarbių
Delegatų Kongresas, kuriame (Kad ir
tik pavakariais) dalyvavo musų Šv. Ka
zimiero parapijos Saleziečių Bendradar
bių atstovai-ės> dalyvavo Damas Saiesia
nas Seserijos delegatės, turinčios savo
veikios centrus ir Rua Juventus 28 ir
Rua Tabajaras 556.
Atsilankiusiųjų tarpe buvo ir Brazili
jos Bendruomenės ekzekutyvinis Pirmi
ninkas, adv. Adilson Puodžiūnas. Be to
dalyvavo ir Brazilijos Rašytojų Sąjungos
direktorius Henrique Lošinskas/ir su juo
São Paulo Esperantininkų Pirmininkas,
prof. Nicola Tallarico, dabar betvarkąs
kunigo Gavėno "SANKTA KAZIMIRO"
knygos išleidimą.

Visi kongresistai buvo apdovanoti ir
Petrą Perkamą iškeliančiais lapeliais,
tuo pačiu laiku iškeliančiais ir Lietuvą
mūsų atgimstančią Tėvynę.
KPU
DVIEJU KILOMETRU NUOTOLYJE...

Būtų apsileidimas neiškelti lietuvių
ir vietinių Maldos Apaštalavimą, prisi
menant Lietuvą su ištisos "Nakties
Adoraciją ", praeito pirmojo mėne
sio penktadieni, trečią rugpjūčio.

vyro JONO ir Jo mamos JIEVOS TATARÜNIENÉS prisiminimui
Širdingai dėkojame mielai skaitytojai už paramą mūsų spaudai. Su
dideliu pasiilgimu prisimename mūsų duosnų bendradarbį bei
rėmėją. A. a. Jonui ir Jo mamai meldžiame amžinos laimės.

Redakcija ir Administracija
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As senhoras que fazem parte da Paróquia de

j
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São Casimiro, do Grupo de Oração e da Associação das Damas Saiesianas, desejam ao Rev.

<p

Padre PEDRO URBAITIS, felicitações pela passagėm do "Jubileu de Ouro" de seu sacerdócio.
(Ord. aos 15 de agosto de 1940)

§
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TĖVŲ DIENA SĄJUNGOJE

Praeito sekmadienio (1990. VI11.5)
popietėje Sąjungos švenčių salė Rua
Lituânia, 67 - prisipildė mūsų tautie
čiais — atvykusiais iš arti ir toli.
Metinė Tėvų Diena buvo paminėta
organizuotai, viena savaite anksčiau
negu čia, Brazilijoje,praktikuojama.

Ypatingai paminėtina Adoracija už
Lietuvą ir žmoniškesnę žmoniją, daugu
moj su lietuviais dalyviais, įvyko Petro
Perkumo Namuose (Rua Tabajaras 556,
Alto da Moóca).

Su dvasiniu dalyvavimu kitų kaimy
ninių šešių parapijų, dalyviai nuošir
džiai meldėsi prisimindami ypač Dvasi
nių Pašaukimų žūtbūtinę problemųproblem^.
iškeltina, kad taf|> -- B o m Conselho,
Rafael Arcanjo ir mūsų Šv. Kazimiero
parapijos nuotolis yra vos tik dviejų
kilometrų.

Šių metų mūsų Tėvai ir Tėvukai bu
vo pagerbti ir vietinių ir iš Lietuvos bei
Kanados gausiai atvykusių svečių.
Jų tarpe buvo Filomena Petrasevičienė, Danutė Trečiokienė (iš Kanados.
Sąjungos Pirmininko sesuo), Mafalda
Tūpė atvežusi dovanų iš Lietuvos mū
sų nusipelnusiems veikėjams, ir jos duk
rytė Laura Tupytė (apsistojusios pas
Leonor Gomes, tel. 262-0314).
Buvo ir Saulius Menkevičius mūsų
veikliojo klebono, kun. Juozo Šeške
vičiaus, jaunutis giminatis.

Ir pagaliau -- Jonas Kaminskas, 28metis^ Kaminskas apsistojęs pas Sąjum
gos Socialinių Reikalų Vedėją, Alfon
są Kublicką.

Tai įrodymas, kad šitoj BE-LEM
(Duonos Namų) Vyskupijoj, naujo
jo Vyskupo Décio Pereira vadovaujamoj,
Tas įdomus, simpatiškas šešetukas
randasi nemažai "Eucharistijos Karžy
Lietuvos laisvėjimo konkretus ženklas,
gių", labai reikalingų dabartiniam laik
tikrai suteikė daug džiaugsmo ir vilties
mečiui.
(KPU)
♦
visiems gausiems Minėjimo dalyviams.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

PARDUODAM E
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
VĖLIAVĖLĖS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

į
|

Tarp svečių ~ dalyviųzGarbės stalo,
matėsi, Dep. Federal - Zarzur (prie
rinkimų 1578 numeris) ir Dep. Esta
dual d-ras Antonio Šiaulys (balsavimo
numeris 15,148). Tarp svečių matėsi ir
Adilsonas Puodžiūnas, dabartinis mūsų
Bendruomenės Vice-Pirmininkas, visur
pribūnantis. Savo daina visus nustebi
no Sąjungos nusipelnęs veteranas Kąz'-

mieras Ambrozevičius.
Įvadinis svečių sveikinimas - dviem
kalbom - buvo Sąjungos pirmininko,
Algirdo Saldžio.

Lietuvai finansinės pagalbos reikalu
kalbėjo kun. Juozas Šeškevičius, o Jau
nimo Sąjungos pirmininkas, Marijus
Jurgis Šinkūnas kalbėjo net dviem atve
jais, rengiamo Jaunimo Kongreso reika
lais.
Veiklusis pensininkas — poetas p.
Antanas Augustaitis, padeklamavo savo
paties poeziją, primindamas tolimą Tė
vynę ir ten gyvenančius Tévus-Tévukus.
Sumanus Programos Vedėjas, Alfonsas
Kublickas, pravedė "Laimės Šulinį". -

Svečiai vaišinosi puikiai paruoštais
valgiais, o po to vyko mūsų tautiniai
šokiai. Kai kas pasigedo sutartinių,
visų dalyvių, dainų.
Iš viso programa buvo sudėtinga ir
turininga, kaip retai kada.
"Sąjungietis" - Jono Jakatanviskio
redaguojamas , aprašys, kaip jis puikiai
moka, neužmirštamą Tėvų Dieną, por
tugalų kalba .
Žmonės džiaugėsi matydami svečių
tarpe "visus mūsų kunigus" — Kun.
Šeškevičių,' kun. Rukšį, kun. Urbaitį,
šio rašinėlio kronisistą.

Lai Visagalis laimina ir ilgus metus
suteikia dalyvavusiems šventėje Tėvams,
Tėvukams, ir kitiems visiems negalėju
siems Minėjime dalyvauti.
Iki kitų'metų ir lai gyvuoja mūsų
Sąjunga^hanca.
KPU.
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Ele deixou a comemoração de T-de Maio entre críticas ao “fascismo
vermelho” e ao bloqueio imposto à Lituânia
LITUÂNIA É DESTAQUE NA CÂMARA^
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Em sessão realizada no dia 24 de
abril próximo passado, no auditório Pedroso Horta, instalado no prédio do Pa
lácio Anchieta, a Comunidade Lituanobrasileira fêz-se presente ao convite ofere
cido pela Câmara Municipal da cidade de
São Paulo, por meio de seu Presidente o
Excelentíssimo Senhor Vereador, Dr.
Eduardo Matarazzo Suplicy.

Mencionam-se presença de diversas
personalidades integrantes de nossa Co
munidade aqui radicada, bem assim ados^
Excelentíssimos Senhores Vereadores Jo
sé do Nascimento (Zé Indio) do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB); Eder Jofre
representado por seu assessor Sr. Alberto
Adulis, que por sinal é lituano; Bruno Fe
der do Partido Democrático Social (PDS)
Albertino Nobre representado por seu
assessor Sr. José Carlos Diório, também
integrante do PTB; Aido Rebelo do Parti
do Comunista do Brasil (PC do B); e
do Dr. Eduardo Matarazzo Suplicy do
Partido dos Trabalhadores (PT). Estes
Podreoaverte que "Cristo ressuscitou”
edis representam a liderança de respecti
O Vereador Bruno Feder destacou a
vas bancadas partidárias integrantes da
importância de possuir amizades com des
Câmara Municipal.
cendentes de lituanos e ressaltou a im
Às autoridades e público presente,
portância dos princípios democráticos
foi proferido um manifesto por parte da augurando que, como no Brasil, tam
CLB, abrangendo a trajetória do povo
bém na Lituânia seu povo possa vivenciar
lituano através da história, desde as mi
a ordem e a democracia.
grações indo-européias culminando com
Coube ao Vereador e Presidente da Câo pedido do restabelecimento de Sobera
mara, Dr. Eduardo Suplicy, promover o
nia tomadp pelo regime opressor.
encerramento do evento, endossando a
A seguir utilizaram-se da palavra, pe
argumentação de seus colegas.
la ordem, o Vereador José do NascimenAo ensejo, a Comunidade Lituano-brato (Zé Indio) o qual proferiu um breve
sileira externa seus agradecimentos pri
histórico de nosso povo enaltecendo a
meiramente à Dra. Regina Slepetyté pe
luta constante de todas as nações livres
lo seu interesse demonstrado, e aos Excepara a mantença de suas respectivas Solen?:íSSlm°Í^
beranias, fazendo menção e votos que a
tunidade oferecida e também pela moção
Lituânia ocupe também o seu lugar no
de apoio ao povo lituano, que ora trami
seio das nações.
ta por essa Casa de Leis. Por derradeiro,
Posteriormente coube ao Vereador
a todos que de alguma forma também co
Aldo Rebelo pronunciar-se, fazendo
laboraram para esta realização, o nosso
menção que o verdadeiro socialismo
obrigado.
tem por base a total e incontinente liber
Comunidade Lituano-Brasileira
dade dos povos promoverem sua autodeterminação sem ingerências.

ABAIXO O IMPÉRIO DO
FASCISMO VERMELHO
ABAIXO A KGB
DA RÚSSIA,

72 A NOSEM DIREÇÃO AO
FRACASSO
n u»nrwwii i

lUi—• T--

UM DITADOR NÃO PASSA DE
UM PRESIDENTE SEM
GORBATCHEV, RENUNCIE

NA PRISÃO

■
į
į

---------------------------------------------- -

LITUÂNIA ;
-------- —--- * ------ ----- —
SOCIALISMO ? NÃO,
OBRIGADO
,
POLONESES EM FAVOR
DA LITUÂNIA INDEPENDENTE
Ministério das Relações Religiosas,

Polonês no Exílio em Londres.

General do Exército, Min. Dr.
Kazimierz de Vautour - Sienkiewicz.
Rio de Janeiro, dia 26 de março de 1990
N° 15/90
Excelentíssimo Senhor
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Jonas Tatarunas
dd. Presidente da Comunidade
Lituana
Rua Juatindiba, 28
Sãò Paulo — 03124

UM

PRONUNCIAMENTO

IMPORTANTE

O Deputado Federa! Cunha Bueno, no dia 24 de Abril, em Brasilia, deu este
pronunciamento ao mundo inteiro, no qual salienta a importância e o significado
do problema da Lituânia. (Red.).

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Sempre com alegria relembramo-nos
aossa colaboração no Comitê interétnito de Boas-Vindas ao Papa João Paulo II,
coroada com o aparecimento do vistoso
grupo folclórico lituano em homenagem
ao Papa, em 1988.
V »•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

\

DA NECESSIDADE DE APOIAR A LITUÂNIA E DE

\

PRESERVAR A PERESTROIKA

Deputado Cunha Bueno
(PDS - SP)

Como Ministro do Governo Polonês
no Exílio em Londres sob a égide do Pre
Senhor Presidente,
sidente Juliusz Nowina-Sokolnicki, tenho
Senhores Deputados,
imenso prazer de congratular-me com a
Poucos assuntos internacionais preocupam o mundo como o atuai processo de
Comunidade Lituana pela memorável e
não-reconhecimento, pela União Soviética, da Independência da Lituânia.
corajosa proclamação da independência
O drama maior que reveste o impasse lituano é que ele, uma vez não resolvido,
da Russia Soviética, votada no dia 11 de
março de 1990, pelo parlamento lituano. poderá inviabilizar não somente o justo anseio de independência do povo lituano,
mas também a continuidade do processo de abertura política conduzido tão ma
Este grandioso ato de autodefesa do
gistralmente pelo Presidente Gorbachev.
povo lituano para preservar sua liberdade
Esse é um aspecto importante para assinalar a imparcialidade com que devemos
e futuro das gerações com a bênção de
Deus, recorda-me a solene declaração de ver o problema.
À primeira vista, nem problema haveria se outros fossem os tempos na União
16 de fevereiro de 1918.
Soviética. Os patriotas lituanos, sob Stalin e seus sucessores, mergulhariam no ocaCom grande inquietação tomamos co
so, com um tiro na nuca, e de seus anseios só saberiamos eventualmente pelas de
nhecimento e condenamos a movimen
clarações de algum foragido que conseguisse escapar à cortina de ferro e de medo
tação de tropas soviéticas que com seus
que caracterizou as gestões impiedosas dos tiranos comunistas que inscreveram
carros blindados entrarąm na cidade de
com sangue seus nomes na História.
Vilnius. Porisso aplaudimos a resolução
Mikhail Gorbachev, o estadista da década, talvez o maior líder mundial da nos
do parlamento dos Estados Unidos, reco
sa época, tornou possível que os lituanos revivessem sob seu governo esclarecido
mendando ao Presidente George Bush
e reformista a ans>a de independência e de autonomia que+iá quase 50 anos domi
o reconhecimento da independência da
na as mentes e os corações daquela nação. O paradoxal é isto: a Lituânia atinge a
Lituânia.
independência porque encontrou em Gorbachev o montador de um cenário em
Diante de nossos olhos surge a heróica
que a liberdade deixou de ser uma figura de retórica para ganhar foros de verdade.
figura do Roman Talanta, que em 1975,
Sabe-se que a controvertida anexação das repúblicas bálticas pela URSS, basea
em protesto contra a ocupação russa,
da nas cláusulas secretas do famigerado Pacto Hitler-Stalin, hoje declarado nulo
queimou-se na praça pública de Vilnius.
pelo próprio Parlamento Soviético, embora ignorada pelas nações do ocidente,
Pedimos a Deus que permita aos lituafoi encamisada num regime de força pela impiedosa repressão feita pela KGB e os
nos de salvaguardar a Pátria Livre.
sicários a serviço
• da ditadura soviética.
»
Viva a Lituânia .
Essa anexação foi um crime particularmente revoltante. Os povos Bálticos — li
Dr. Kazimierz Sienkiewicz
tuanos, letões e estonianos — têm sua origem em antigos povos europeus estabele
cidos na região ainda na Idade Média. Sempre ameaçados em sua identidade nacio
nal, esses povos resistiram às ameaças externas pelo seu amor à independência e a
São Paulo, 20 de Abril de 1990
suas línguas nacionais. Verdade é que resistiram até o Século XIX, porque foram
Ao
incorporados ao império dos tzares, muito embora, na esteira da Revolução Comu
Partido do Movimento Democrático
nista de 1917 e após sangrenta guerra civil, tenham emergido em 1920 como repú
Brasileiro
blicas independentes, que rejeitaram o modelo soviético e optaram por Constitui
Capita! — São Paulo
ções que consagraram o sistema democrático parlamentar/

Excelentíssimo Senhor Presidente:

\

A Comunidade Litu-Brasileira, por
meio de seu representante infra assina
do, vem respeitosamente à. presença de
Vossa Excelência, representante que é
dos H tu a nos e seus descendentes radi- %
cados no Brasil, pedir por vosso inter
médio, que possa ser enviado às lideran
ças de vosso Partido, combativas que
são dentro do Congresso Nacional, As
sembléias Legislativas e Câmaras Muni
cipais, proposta que se refira a moção
de apoio aos esforços do povo Htuano,
a fim de que instale na República da
Lituânia o Estado-de Direito, sem quat^

Isso durou até 1940, quando o Exército Soviético ocupou essas nações, realizan
do, manu m i I i t a r i, uma anexação entre aspas, mascarada de "união volun
tária". O processo de russificação dos povos bálticos - que incluiu morte e perse
guição dos líderes nacionalistas, e deportação de até 14°/o da população, como
aconteceu com a Lituânia, foi acelerado com a migração dirigida de outros povos
da URSS para a região, na tentativa de sufocar a etnia letã, a ponto de hoje a popu
lação local representar só 54°/o dos residences.
A Letônia, a Lituânia e a Estônia são hoje as mais avançadas economias da URSS
graças a um modelo econômico imposto pela URSS que degradou seu meio ambien
te, poluiu seus lagos e destruiu suas florestas. E foi a partir de um vasto movimento
ecológico que se formaram as frentes populares afinal vitoriosas em aproveitar a aber
tura política de Gorbachev para promoverem a independência como anseio jamais su
focado na Lituânia e demais povos.

Se a URSS de 1990 fosse a que era, todos os democratas deveríam ajudar — até
com armas — esse processo de autonomia. Na URSS de Gorbachev devemos ir
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quer interferência de prováveis interven mais devagar. O ' je acontecerá se os múltiplos inimigos do líder soviético utiliza
ções militares impostas peto regime
rem-se desse apressamento para forçarem sua queda e o restabelecimento da dita
opressor.
dura odiosa que lá teve vigência por mais de 70 anos? É claro que a URSS deve re
Bem saõemos o quanto representa o duzir-se ao tamanho consentido pelas decisões de seus múltiplos povos. No entan
PMDB para a consolidação dos princí to, a mais elementar prudência geopolítica manda ir devagar com o andor, sob pe
na de danos maiores à causa da democracia e da liberdade.
pios e instituições democráticas em
nosso querido Brasil, Estamos igualQuando vemos os líderes da URSS fe da Lituânia na televisão, concluímos que
mente agradecidos peta colaboração
esses homens abnegados e patriotas têm tudo para se entenderem. Avaliamos as
agora e aqui requerida, caso possa ela
pressões que lhes são feitas e as desesperadas tentativas de não recorrerem a soiu
ser levada a efeito.
ções extremas que, eles próprios, sabem que conduzirão a perdas muito maiores
Sendo o que temos para o momento, para a Humanidade.
colocamo-nos à vossa disposição, reite
É uma situação paradoxal, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Que podemos suge
rando-lhe preito de elevada considera
rir, nós do Brasil, que acompanhamos e simpatizamos com os russos e lituanos de
ção.
1990 e desejamos vê-los independentes e donos de seus respectivos destinos? Sugí
ro a nossa diplomacia que exerça um tipo de ação que incentive o diálogo, exerça
Atenciosamente
a persuassao e repila a confrontação.
Comunidade L ituano-Brasüeira
Para um mundo democrático, viva a Lituânia, soberana e livre.
São Paulo,r 21 de Abri! de 1990<

Era o que tinha a dizer.
Deputado Cunha Bueno

Ao
Partido da Imobilização Nacional
Capital — São Paulo
Excelentíssimo
Senhor Presidente:
f

em 24/4/90

ATUALIDADES DA LITUÂNIA

memorando o 1° aniversário de reaber
tura aos fiéis.

E O LITAS, VOLTARÁ? ...

As moedas foram fundidas em Bírmin
gham, Londres e Kaunas. Em 1926 foi
Não seria de se estranhar se 90 ou
mais por cento dos I ito-brasi lei ros nun planejada a circulação da moeda de 50
ca tivessem visto, pelo menos em foto, litas em ouro. A nota de 10 litas posta
em circulação em 1938 pelo Banco da
o dinheiro lituano: o litas ou o centas.
Lituânia, apresentava no anverso a efí
A numismática teve a sua vêz em
Kaunas. O Museu Histórico e Etnográfi gie do então presidente Antanas Smeto
co da Lituânia promoveu a 2a. Exposi na e a deciaração da independência de
16 de Fevereiro — 16 VASARIO. O re
ção de moeda e papel-moeda, entre os
dias 5 de outubro e 12 de dezembro de verso reproduzia a foto histórica dos
1988. Muitos lituanos tiveram a oportu que assinaram a declaração da carta que.
Desejamos lembrar que também a na
rompia os grilhões da Lituânia com to
nidade de sentir a emoção de ver pela
ção H tu ana sofre a imposição do imperia
da e qualquer naçgo.
primeira vêz, o litas, que circulou de
Hsmo, que por sua vez contraria os prin
1919 à 1941.
Pelos arredores de 1938 enquanto o
cípios básicos e essenciais ao desenvolvi
Porto de Klaipeda (Memel) fervilhava
A cédula reproduzida na foto com
mento e aspirações das minorias étnicas,
dizeres em alemão é de 191 5 circulante devido à provocações dos agentes nazis
para não dizer de toda a humanidade.
na cidade de Seda, portanto, durante a tas exigindo a reintegração do Distrito
Agradecemos ao convite referente ao
1a. Grande Guerra Mundial. Foi emitida de Memel à Alemanha, o litas valia
ato cívico que está sendo realizado nesi
0,1 5 g. de ouro.
pelo g. verno Kaiserista e era impressa
ta data, augu rando votos de pleno êxito
somente de um lado. Um verdadeiro
Deduzimos daí, por curiosidade que,
em honra ao Patrono da Independência.
a moeda de 50 litas deveria pesar nada
"vale" onde se lê: Bom para 5 (cinco)
Sendo o que temos para o momento,
kopecks. Em outras palavras, cinco cen mais, nada menos que 7,5 gramas de
reiteramos-lhe protestos de elevada con tavos de rublo, o dinheiro russo.
ouro.
sideração.
As primeiras emissões de pós-guerra
Se hoje dia 25 de setembro de 1989,
A tenciosamente
eram impressos em cédula, tanto os li- o ouro está sendo negociado a NCz$.
tas quanto os centavos de litas. Erti 192272,00 o grama, o litas estaria sendo troComunidade L ituano-Brasileira
cado no mercado por NCz.10,80.
as notas eram impressas na Alemanha,
em Berlim e logo em seguida, depois de
Bolas.
KALBĖK LIETUVIŠKAI
dois meses, em Praga.
— Teremos o litas novamente?
Foram os ingleses quem imprimiram
ČURSO LITUANO FONE 273.0338
— Qual será o seu valor inicial em ter
’ as notas de 1 a 1.000 litas durante os
mos de ouro?
anos de 1924-1938, com arte de Ado
rnas Varnas, Vilius Jomantas e Adomas
São respostas para 1990.
Galdikas.

Por meio desta, a Comunidade Lituano-BrasHeira vem à presença de Vossa
Excelência a fim de unir-se à justa ho
menagem que hoje é prestada ao Mártir
e precutsor de nossa independência, ou
seja, de nossa também querida Pátria, o
Brasil, o Al feres Joaquim José da Silva
Xavier, exemplo a ser sem dúvida algu-.
ma seguido e lembrado pela História
afora.

i

I
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ŽODY MAS
Į) ! C J OH A R I O

PORTUGUÉS-LITUANO
LITUAMO-PO RTUGUÉS
Na paróquia São Casimiro
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
. ......................... W n
.IWMWH ........ my um
i

Juozas Zikaras, o autor da estátua
ja liberdade lituana reerguida atualmen
te na Vienybės Ai ksté — Praça da Uni
dade — em Kaunas foi o autor do mol
de da moeda de 50 centavos de litas en
focando de forma meio esti!izada, ajCa_tedral de Vilnius que este ano estará co

Si>anilàa
ara (Q.

(5. lastra

ADVOGADAS

PRAÇA SANTA HELENA, 81
VILA PRUDENTE
TEL.s 914-4950
SÃO PAULO
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MUSU, LIETUVA EM PORTUGUÊS
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O 1o ANIVERSÁRIO DA CATEDRAL

fundação da Frente Popular de apoio à’
perestroika, o SAJUDIS,

ria?

Devido à mudança radicando seu pen
samento'

Mais ainda, teve lugar na Catedra; de
Vilnius que esteve fechada para a prática
Nós os lituanos, dentro ou fora das
— A vontade do partido tinha que
fronteiras da Lituânia, vivemos e sofre de ofícios religiosos durante 32 anos,
ser a vontade do povo, repetia Songaila
tempo
em
que
esteve
ligada
à
atividades
mos os mesmos dilemas e consequên
o refrão dos PCs.
profanas.
cias do livre arbítrio. Um dom insofis
Brazauskas, trocou as palavras, trocou
mável do ser humano, como diriamos
No dia anterior, no sábado dia 22, o
a ordem dos substsntivos:
em lituano, do "Žmogus".
povo, depois de reorganização do temp-- A vontade do povo, tem que see a
io, comemorou o retprno da Catedral
Como consequência e produto de
vontade do Partido.
para a sua verdadeira função com uma
"perestroika", palavra que entrou nos
Para o início de uma nova ordem eco
longa procissão â luz de veias que foram
dicionários de todas as nações, o SAnômica, política e social a partir do dia
vendidas no câmbio negro, tamanha a
JUDIS na Lituânia chegou para ficar.
1o de janeiro de 1990, teremos que ad
procura.
A nossa vontade é a de que haja conmitir a existência de mais de um partido
temporização ordeira e pacífica para
Nesta semana que findava com a mo
na terra de Mindaugas. Nada mais saiu-,
que possamos caminhar firme e inexo
numentai demonstração de fé de um
tar para a consolidação da democracia,
ravelmente rumo ao desvinculamento
país incontestaveimente católico roma
que o pluralismo de partidos. 0 meihor*
da União Soviética onde, a federação
no, aconteceu um outro fato muito im
vencerá com argumentação e trabalho,
Russa é a acionista majoritária, arcan
portante. Na quinta-feira, dia 20, hou
sem o emprego de violência.
do com o resultado financeiro e politi ve uma radicai mudança na direção do
A partir de Janeiro vindouro, a Lituâ
co anual ou quinquenal dos planos que, partido comunista de Vilnius. Para a
nia terá que enfrentar muitos problemas
convenhamos, sąo engendrados pelos
aiegria dos comunistas e dos não comu
de tods ordem, e tem muita gente apos
nativos russos, pois, são a maioria. A si nistas de Vilnius, foi pomposamente
tuação e a divisão de iucros e perdas,
deposto na direção do partido o sr. Rin tando e torcendo pare o insucesso de
Gorbatchev na Lituânia.
óbviamente é rateada em partes propor gaudas Bronislovas Songaila, reconheci
cionais.
damente o cabeça de uma cadeia de
Tenha-se em vista que., antes de tudo,
Pela primeira vêz na historie da União corrupção e privilégios de uma verdadei o patriota deve dizer que é lituano. De
pois, poderá ser democrata, cristão, so
Soviética, uma missa catóiica foi oficia ra máfia com plenos poderes, e com to
tal imunidade. Um fato corriqueiro que
cialista, comunista, anarquista.
da e televisada ao vivo. Isto aconteceu
se repete tanto no mundo capitalista de
há 1 ano e ainda é tema de atualidade.
ATENÇÃO
mocrático quanto estatal.
Cincoenta religiosos concelebraram a
As pessoas interessadas em convidar
missa pare um povo que, como não po
É isso aí. "Nada de novo no 'reino '
os seus parentes da Lituânia pára o B ra
dia deixar de ser, teve que se aglomerar da Lituânia". Tudo se repete.
si i, desejando fazer carta de chamada,
na prâça defronte â Catedral. No sermão,
Dissemos, que esta alegria foi geral
o Cardeal Vincentas Sladkevičius pediu
maiores informações podem faiar
t.-.nto para os comunistas quanto p^m ;
âs autoridades soviéticas por mais liber
com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
para os não comunistas, isto porque o
dade para a Lituânia.
tuva", fone; 273.0338.
novo chefe do partido comunista loca»
Isto aconteceu em 23 de outubro de ficou sendo, nada mais, nada menos que Rua Juventus, 28 — Pque, da Moóca.
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.
1988, juntamente com o congresso da
Algirdas Brazauskas. Porque tants eufo-

