
...us nacionalinė | 
Aažvydo biblioteka

'• _________ —___________^=r»wwn»irw«»>.«-ws^r^ -.. ■ „_i_________11

MR. 3 (2188) SEMANÁRIO 1931 VASARtS-FEVEREIRO 5 D.-Cr.50,00Ruą Juventus,28

ŽUVO TRYLIKA, DAUGYBĖ
SUŽEISTU

Sovietiniai tankai šaudė i minią ir traiš
kė lindinčius žmones Vilniuje prie tele
vizijos bei radijo patai du ir transmisijos 
bokšto

Kaip skelbia spauda, televizija ir radi
jas, sausio 13 d. sekmadienio priešauš
ryje, sovietų parašiutininkai su auto
matiniais šautuvais v tankais puolė Lie
tuvos televizijos ir radijo centru ir ji už
ėmė. Buvo nušauta 13-ka asmenų ir 
144 sužeisti, tarp jų tanku sutriuškinta 
13-kos metu mergaitė. Prieš tai is’ Mas
kvos buvo pažadėta, kad kariuomenė 
veiksmus sustabdys,

Pries’ sovietu brutalumą plačiai buvo 
reaguota. Tvirtai su pasibaisėjimu pa- 
reiškimsis pasisakė užsienio reikalų mi
nisterial, vyriausybės bei valstybių gal
vos, išreikšdamns viltį, kad kariuome
nės siautėjimas bus sustabdytas. Priešin 
gu atveju, bus suduotas smūgis Gorba
čiovo ^perestroikai" ir pakenks besivys 
tantiems geriems santykiams tarp. Sov. 
Sąjungos ir demokratinių kraštų. Peržiū
rimi pagalbos Sov. Sąjungos įsipareigo
jimai. 'I

Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Latvijoje 
vyko demonstracijos už Lietuvą, net 
pačioje Maskvoje demonstrantai Rau
donoje aikštėje iškėlė Lietuvos trispal
vę.

Ginsis iki paskutinės 
sekundei

LIC sausio 13 d. pranešimu, didelės 
minios žmonių yra apsupusios pagrin-' 
dinius pastatus Vilniuje, tarp jų ir par
lamento rūmus. Pastarieji yra apversti 
sunkvežimiais ir kitais daiktais. Viduje 
budi Aukščiausiosios tarybos nariai ir 
jos savanoriai gynėjai. Gatvėse su gar
siakalbiais siaučia kariuomenės sunkve
žimiai.

Prezidentas Landsbergis savo vado
vybėje sudarė 8-rių asmenų gynybos 
komitetą, kuris koordinuoja veiksmus 
iš lietuvių pusės. Neseniai paskirtas mi- 
nisteris pirm. Albertas Šimėnas dingo. 
Jo vieton paskirtas ekonomistas Gedi
minas Vagnorius. Užsienio reikalų mi- 
nisteris Algirdas Saudargas yra Lenkijo
je ir jam pavesta sudaryti egzilinę vy
riausybę, jei Lietuvoje vyriausybė bū
tų nuversta. Jis eitų ir prezidento pa
reigas.

Prezidentas Landsbergis paskutiniuo
ju momentu, prieš sovietams užimant
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Keuter

S.PAULO dienraštis FOLHA DE S. PAULO, sekmadienio laidoje, 
vasario 3 dienos, skiria ištisą puslapį Lietuvos problemoms su 
titulu " Landsbergis combate o 'anti-Cristo Gorbatchov'- Lands- 
bergeris kovoja prieš anti-Kristą Gorbačovą.

televizijos bei raoijo pastatus, kalbėjo: 
"Mes nepasiduosime ir ginsime nepri
klausomybę iki paskutinės sekundės".

Kaune veikia slapta televizijos Fei 
radijo stotis. Iš Lietuvos parlamento 
V. Landsbergis kreipėsi i pasaulio vy
riausybes: "Sov. Sąjunga pradėjo ne- 

skelbttą karą prieš Lietuvos respubli- 
. Nekalti žmonės žūna. Yra galimybė

kad demokratiškai išrinkta vyriausybė 
gali būti nuversta. Lietuvos aukščiau
siosios tarybos nariai kreipiasi j pasau
lio tautas tuoj pat pripažinti, kad Sov. 
Sąjunga užpuolė kitą kraštą — suvere
nią Lietuvos respubliką".

Iš telefoninių pranešimi.
Žinios perduotos PLB valdybos vice 

pitm. Gabijai Petrauskienei sausio 13 r 
tiesiog iš Aukščiausiosios tarybos Vil
niuje:

Sausio 13 d. 1,50 v.r. sovietų para
šiutininkai užėmė Lietuvos televizijom 
ir radijo centrą. V. Landsbergis pasku 
tiniais žodžiais per televiziją prašė 
žmones nebendradarbiauti su netikra 
Lietuvos valdžia, nedalyvauti teismuo 
se, jos organizuojamose demonstracijo
se.
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Aukščiausioji taryba turi kvorumą 
ir tęsia savo darbą. Maisto sukaupta 
keletai dienų. Lietuvos viešbučio val
gykla ir restoranas ir kavinės nemoka
mai maitina budinčius prie parlamen
to rūmų.

Priimtas nutarimas, kad Aukščiausio
ji taryba turi teisę Lietuvą ginti ir gin
klu. Žmonės taipogi pasirengę kovoti 
iki galo.

Kanados Konsulas yra Vilniuje ir 
pastoviai duoda pranešimus Kanados 
užsienio reikalų ministerijai ir ambasa
da i Maskvoje.

Sausio 12 d. nelietuvių grupės: žy
dai, lenkai, vokiečiai, gruzinai ir kiti pa
neigė skleidžiamą informaciją, kad 
prieš juos lietuvij vykdoma agresija. Pa
smerkė Gorbačiovo okupacinius aktus 
ir pasisakė prieš centrinės valdžios tau
tinių grupių nesantaikos kurstymą.

Gorbačiovas Landsbergiui vis dar 
yra nepasiekiamas — neatsako j telefo
nus. B. Jelcinas, Landsbergio prašomas 
kalbėtis su Gorbačiovu jo vardu, sutiko 
tai daryti.

Lietuvos vyriausybės 11 ministerių 
jau veikia. Posėdžiuose dalyvauja Ozo
las ir Brazauskas, nors jie tarybos dar 
nepatvirtinti.

Per garsiakalbius skelbiama, kad su
daryta Švedo vadovaujama valžia, dali
nami lapeliai, kuriuose žadomos civili
nės teisės ir žemė, jei bus grįžta j ko
munistinę santvarką.

Tikimasi stiprios reakcijos iš Vakarų. 
Tarybą labai paskatino Prancūzijos mi
nistério pirmininko moralinė parama, 
kai jis paskambino į Vilnių.

Reuterio, BBC "Time", japonų ir 
norvegų žurnalistai budi Aukščiausio
sios tarybos rūmuose.

Emanuelis Zingeris, Aukščiausiosios 
tarybos užsienio reikalų 'komisijos pirmi
ninkas, Švedijoje paskelbė bado streiką;

CmUROiOES DEMTIfTAS
Dr. Jonas Niciporciukas 
Dr, Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.

V. Prudente - Fone: 273-6696

kol Lietuvoje nesunormalės paaens n 
nebus užtikrinta Landsbergio ir kitų 
parlamentarų gyvybė. Ragina sudaryti 
iš parlamentarų žmogaus teisių komi
siją, sušaukti Jungtinių Tautu saugumo 
posėdį.

•Latvijos parama
Kanados latvių tautinės federacijos 

pranešimų, ryšium su įvykiais Lietuvo
je gyvai reagavo Latvijos vyriausybė. 
Latvijos aukščiausioji taryba atkreipia 
dėmesį, kad Lietuva pirmoji tampa da
bartinio karinio teroro auka, įvykiai 
Lietuvoje buvo rūpestingai iš anksto 
numatyti, kad taika ir demokratija, ku
ri sukelia panikos baimę komunistų 
partijai ir kariniams sluoksniams, būtų 
atitinkamų momentu žiauriai sutrypta. 
Veiksmai Lietuvoje yra nukreipti ne tik 
prieš Baltijos kraštų žmones, bet prieš 
visos Sov. Sąjungos žmones, kurie sie
kia naujos tvarkos?

Latvijos žmonės, kuriuos riša su Lie
tuvos žmonėmis šimtmečių prieš įsibro
vėlius, pareiškia prieš Dievą ir civilizaci
ją, kad jie yra ir visada bus su Lietuva 
ir rems teisėtą Lietuvos valdžią, Aukš
čiausiąją tarybą, kovoje prieš žiaurią 
agresiją.

Lá.iškas Lietuvos res
publikos aukščiausia j a 

tarybai
Šiuo mums lemtingu laiku išbando

ma mūsų tautų ištvermė ir stiprybė, 
siekiant valstybinės ir nacionalinės ne
priklausomybės.

Proimperinės jėgos, kurios šiandien, 
pasiteikę prievartą ir pačių išprovokuo
tą chaosą, stengiasi nuslopinti teisėtą 
valdžią Lietuvos respublikoje, tą patį 
bando padaryti ir Latvijoje bei Estijoje.

Pasipriešinti tam mes galime tik savo 
vienybės dėka, iki galo ištikimi proble
mos taikaus sprendimo idėjai.

Pasaulis turi žinoti: mus galima pa
laužti, bet nuolankūs mes nebusime.

Mes visuomet buvome ir būsime su 
jumis, bičiuliai lietuviai.

Estijos respublikos 
aukščiausioji taryba
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Rusijos parlamento 
pareiškimas

Kaip praneša radijas "Rossia", Rusi
jos federacinės respublikos aukščlausio-į 
sios tarybos nepaprastoje prezidiumo 
sesijoje paskelbė dokumentą, liečiantį 
įvykius Vilniujr. Šiame dokumente sa
koma — paskutinėmis dienomis Baltijos 
respublikose, ypač Lietuvoje, pasidarė 
aštri padėtis.Tai atsitiko ne vien dėl vi
dinių prieštaravimų, bet ir dėl Sąjungos 
centrinės valdžiosužimtos pozicijos. Kai 
visas kraštas pergyvena krizę, centrinės 
valdžios sukelti įvykiai Baltijos respu-» 
blikose gali turėti pavojingų pasekmių 
visoms Sąjungos respublikoms gali tu-« 
rėti pavojingų pasekmių visoms Sąjun
gos respublikoms ir sudaryti sunkumus 
suformuoti t suverenių valstybių sava-: 
norišką sąjungą,

Šie įvykiai kelia susirūpinimą ir ki
toms valstybėms. Iš visur kreipiamasi 
į sovietinę vadovybę susilaikyti nuo jė
gos vartojimo ir sprendimų ieškoti pasi
tarimuose.

Rusijos - RSFSR aukščiausiosios ta
rybos prezidiumas pareiškė, kad karinės 
jėgos vartojimas prieš taikius Baltijos 
respublikų piliečius yra nepriimtinas; 
tik teisiškai išrinkta vyriausybė gali at
stovauti Baltijos žmonių interesams. Ka
rinės jėgos vartojimas prieš teisėtai iš
rinktą vyriausybę yra nelegalus ir ne- 
konstucinis veiksmas. Vartojimas Rusi
jos naujokų už jos teritorijos ribų, pa
gal Rusijos konstituciją, yra pažeidimas 
įstatymo. Taotinių grupių provokacija 
ypač dabartinėmis sąlygomis yra pavo
jingas žaidimas. Rusijos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas reikalauja, akd bū
tų iš Baltijos respublikų atšaukti specia
lūs daliniai kaip galima greičiau ir pradė
ti pasitarimai tarp Sąjungos vadovybės 
ir Baltijos respublikų atstovų, siekiant 
abipusių kompromisų. Prezidiumas tiki
si, kad sveikas protas nugalės, ir Balti jas 
respublikos netaps arena priešiškoms jė
goms, siekiančioms įsteigti diktatūrą. 
Pareiškimą pasirašė B. Jelcinas, Rusijos 
sukščiausiosios tarybos pirmininkas.

Atsistatydino minis-' 
t e r ė pirmininkė

Lietuvos aukščiausiosios tarybos biu
ro pranešimų, perduotu LIC, sausio 8 
d. Lietuvos ministerė pirm. K. Pruns
kienė atsistatydino su visu ministerių 
kabinetu. Atsistatydinimą priėmė 78 ta
rybos nariai, 8 pasisakė prieš ir 22 su
silaikė. Tarp vyriausybės ir parlamento 
nesutarimai prasidėjo 1990 metų gegu
žės mėnesį. K. Prunskienė įteikė atsis
tatydinimą, vos grįžusi iš pasikalbėjimo 
su Gorbačiovu, kai parlamentas nubal
savo atšaukti vyriausybės paskelbtą 
maisto kainų pakėlimą.
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Nesurinko daugumos
Reuterio agentūros pranešimu, Rusi

jos federacijos parlamentas 117 balsų 
prieš 51 pasisakė už rezoliuciją, reika
laujančią pasmerkti Kremlių už kariš- 
kus veiksmus Lietuvoje. Rezoliuciją ré 
mé respublikos prezidentas B. Jelcinas, 
bet truko 9-nių balsų absoliučiai datų 
gumai. Pergale džiaugėsi komunistai 
konservatoriai, kurie reikalauja Gorba
čiovo, kad jis imtųsi griežtų veiksmų, 
prieš Baltijos respublikas.

Lietuviai ir toliau jaučiasi nesaugūs. 
Specialus kariuomenės daliniai pakeisti 
kitais. Užimti p-a s ta tai nesugrąžinti. 
Kremlius ir toliau reikalauja, kad Balti
jos kraštai laikytųsi sovietų konstituci
jos ir atšauktų savo išleistus įstatymus. 
Tačiau baitiečiai pabrėžia, kad jų įsta 
tymai buvo išleisti laisvai išrinktų par
lamentų Tddėl tie įstatymai yra teisėti 
ir jų negalima panaikinti.

Kitų pagalba

Tarptautinia pinigų fondas, Pasaulio 
bankas sustabdė pasitarimus dėl finan
sinės paramos So v. Sąjungai.

Europos parlamentas sustabdė Sov. 
Sąjungai 1 bil. dolerių pagalbą maistu.

Žmonių teisių organizacijos "Amnes
ty International", Freedom House" ir 
"International Society for Human 
Rights" ryšium su įvykiais Pabaltijyje 
išreiškė protestą Nobelio taikos premi
jos komitetui, Sovietų ambasadai JAV- 
se ir pačiam M. Gorbačiovui.

Lane Kirkland galingos Amerikos 
AFL-CIO darbininkų organizacijos va
das, pasmerkė sovietų "kruviną represi
ją".

Japonijos užsienio reikalų ministens 
sausio 23 d. susitikime su M. Gorbačio
vu pasisakė prieš sovietų armijos veiks
mus Baitjjos valstybėse, pareikšdamas, 
kad tokie veiksmai nesiderina su "peres
troika".

Prancūzų medicininės pagalbos orga
nizacija pasiuntė į Vilnių vaistų ir chi
rurginių įrengimų.H Lietuvą nuvyko ir 
organizacijos atstovų grupė, kuri prane
šė, kad ligoninėms Vilniuje trūksta ope
racijoms atlikti įrengimų bei reikmenų.

Užsienio rašytojai Czeslaw Milosz, 
Joseph Brodsky, Octavio Paz, Leszek 
Kolakovski, Arthur Miller, Alen Gins
berg pasiuntė į Lietuvą tokį pareiškimą: 
"Šiuo lietuvių tautai sunkiu laiku, mes 
išreiškiame savo solidarumą jūsų kovai, 
kurią stebi visas pasaulis ir kuri yra svar
bi demokratijos ateičiai visur".

Tarptautinė socialistų partija iš An
glijos viešame pareiškimą pasmerkė so

Licuanas arraiam fibres durante o funeral de um compatriõtamorto
vietų karinius veiksmus prieš Vilniaus 
žmones ir reikalavo, kad sovietų valdžia 
sustabdytų tokio pobūdžio veiksmus. 
Ragioo ieškoti sprendimų derybose, ku
riose vyrautų griežta pagarba žmogaus 
teisėm.

Vilniuje sausio 25 d. vyko Lietuvos ir 
Rusijos intelektualų susitikimas. "Free
dom House pasiuntė sveikinimą Lietu
vos kultūros ir švietimo ministeriui Da
riui Kuoliui, kuriame rašoma, kad lietu
vių "drąsus laisvės ir tautos apsisprendi
mo gynimas suteikia šviečiantį pavyzdį 
visiem laisvą myliotiem žmonėm..." Sau
sio 22 d. 100 sovietų intelektualų, jų tar
pe buvę Gorbačiovo šalininkai, apkalti
no jį, stumiant kraštą "j darbo stovyklas, 
politinį valymą, terorą, alkį ir sunaikini
mą".

Užėmė kitą pastatą
LIC pranešimu, sausio 23 d. apie 20 

ginkluotų kareivių, lydimi dviejų Sov. 
Sąjungos komunistų partijos narių, užė
mė centrinį popieriaus sandėlį, nes esą 
sandėlis priklauso sovietų komunistų 
partijai. Didelės žalos nepadaryta, dau
guma popieriaus buvo išvežta kitur. Ta
čiau pats veiksmas neigiamai veikia psi
chologiškai.

Solidarumo laiškas
Po kruvino sekmadienio JAV vysku

pų konferencijos pirm, arkiv. Daniel E. 
Pliaczyk vyskupų vardu parašė Lietuvos 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui užuo
jautos bei solidarumo laišką, kuriame 
smerkiamos sovietų pastangos smurtu

;«Aą,i

Iš FOLHA DE S. PAULO 3.2.91 _ 
užgniaužti Lietuvos žmonių teisėtus šie* 
kius, kurie, vyskupai išreiškė viltį, bus 
pasiekti derybose.

Buvo mušami
Iš Lietuvos parlamento gautomis ži

niomis, kaip praneša LIC, sausio 29 d. 
po incidento su sovietų kareiviais buvo 
suimti trys britų žurnalistai ir keli lietu
vių saugumo tarnautojai, kurie buvo 
žiauriai mušami ir spardomi. Incidentas 
įvyko, kai du Lietuvos parlamento sau
gumo tarnautojai, veždami nemažą su
mą pinigų, lenkė sovietų kareivių kolonu 
Kareiviai lietuvius apšaudė. Vienas parei 
gūnas buvo sužeistas, bet pabėgo. Kitas 
buvo suimtas. Kai kareiviai pasitraukė, 
saugumo departamentas pasiuntė 4 tar
nautojus sugrąžinti automobilį. Su pas
taraisiais vyko ir 3 britų žurnalistai. Bet 
vėl sugrįžo kareiviai ir pradėjo šaudyti. 
Vienas lietuvis vėl pabėgo, o kiti trys 
su žurnalistais buvo kareivių suimti ir 
nuvežti į kareivines Vilniuje. Žurnalistus 
paleido, bet jie buvo liudininkai, kaip 
kareiviai mušė į veidą ir spardė suimtuo
sius. Lietuvos valdžia deda visas pastan
gas juos išlaisvinti. J. A.

mihiįlarnwiMHi—m»»»» ,w,rr,-; ,-j-.
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KUN. ANTANO PÉRKUMO
MIRTIES 5-METIS

(Iš praeito numerio) 
jis ne tik rūpinosi pamaldomis o 

taip pat daug metų rengė lietuviukams 
vasaros stovyklas prie pajūrio, toliau 
organizavo jaunimą važiuoti j Italiją į 
Liet. Saleziečių Įstaigą, kad taptų ku
nigais. Keli buvo nuvažiavę, bet nepa
jutę to pašaukimo, grįžo atgal. Nors 
jie nepasidarė kunigais, bet visi liko pa
doriais lietuviais.

Kun. Per kurna s platino knygas ir 
laikraščius. Važiuodamas j pamaldas 
visuomet vežėsi pilną krepšį spaudos. 
Nebuvo vien tik kunigas, bet taip pat 
gilus patriotas.

Jo sveikata visą laiką ėjo po truputį 
blogyn. 1985 metai Jam buvo gana 
sunkūs. Bet bent kiek pasitaisęs vėl 
siūlydavęs laikyti pamaldas. Kol liepos 
men. 1985 metų, liga paguldė Jį j lovą.

Kartą paguldytas daugiau neatsikėlė. 
Visą laiką ėjo blogyn. Gruodžio men. 
pradėjo kliedėti. Bet atgavęs sąmonę 
vėl klausinėjo pas atėjusius Jį aplanky
ti, kas gero ar blogo kolonijoje?

Spalio mėn. sužinojome, kad atei
nančių metų sausio pabaigoje mus ap
lankys J. E. Vysk. P. Baltakis. Ligonis 
apie tai sužinojęs, daugiau nenurimo. 
Visus klausinėdavo: ar jau viskas pada
ryta, kad gražiai priimti svečią. Daug 
kas galvojo, kad sunkiai sulauks Šv. Ka
lėdų, tačiau Jis sulaukė Kalėdas, Nau
jus Metus ir dienos, kuomet atvažiavo 
J. E. Vysk. P. Baltakis. Vyskupas atva
žiavo 1986 m. sausio 30 d., naktį. Ki
tos dienos vidudienyje, Vyskupas atva
žiavo pas Saleziečius, kad aplankytų 
sergantį kunigą. Jis jau buvo apreng
tas išeiginiais baltiniais ir dvasiniai bu
vo pasiruošęs pasimatymui.

Vos Vyskupui įžengus j kambarį, 
kur buvo Jo lova, sukaupęs paskutines 
jėgas pasisuko į Svečio pusę ir šypso
damasis žiūrėjo. Vyskupui priėjus dar 
arčiau mėgina kaž ką sakyti, tačiau Jo 
pastangos pasibaigia lūpų judesiu. Vys
kupas truputį pasilenkia, prikiša ausį 
arčiau, mėgina Jį išgirsti. Tačiau ligo
nis jau neturėjo balso. Vyskupas dar 
kiek Jį stebėjęs, sukalba kelias maldė- labiau pradėjus sirgti. Jiedu buvo 58

toca fitas 
radios 
rodas 
pneus

PIONEER é na 
PAUVANAS

facilitamos o pagamento
AV. GOIAS, 3324 - Tel.441-4766 
SÃO CAETANO DO SUL - S. P.

les. Jį palaimina ir visi išeina j korido
rių. Po dešimt minučių atbėga tekina 
slaugė ir mus visus kviečia, grįžti, nes 
sako, kad Kunigas jau miršta. Grįžę 
jutome dar du atsidusimus ir po to sa
vo sielą atidavė Aukščiausiajam, sulau
kęs savo seniai laukto Svečio Vyskupo.

Dievo valia,mėlynąsias kun. Antano 
akis, užmerkė Jam kun. Petras Urbai- 
tis, jo nepakeičiamas draugas per 58 
metus.

Kitą dieną po pietų 2 vai. buvo Šv. 
Mišios už a. a. Kun. Perkumo sielą. 
Išėjo 36 kunigai, su Saleziečių Provin
cijolu priekyje. Mūsų svečias Vysku
pas buvo pasodintas priekyje, dešinėje 
altoriaus pusėje. Bažnyčia pilna žmo
nių. Gėlių kalnas dengė kunigo karstą,

Dėkingumo gėlė mielom 
geradariui.

visi skendo maldoje. Palaidojo Saíezie
čių specialiuose kapuose. Jo karstą, 
kuriame ilsėjosi kun. A. Perkumo; pa
taikai, atsisveikinome kiekvienas pa- 
šlakstydami švęstu vandeniu, visiems 
laikams. Tačiau Jo paliktas dvasinis 
paminklas, Jo idealai liko su mumis 
lietuviais ir kurie turės būti mūsų gy
venimo kelrodžiu.

Lietuvių kolonija Venezueloje, ypa
tingu būdu, kurie gyvename Caracas 
mieste, likome nepaprastai dėkingi Ve- 
nezuelos Saleziečių Kongregacijai už to
kį a.a. kun. Antano Perkumo ptižiūrėji- 
mą. Juo rūpinimąsi iki Jo palaidojimo 
momento.

Tàip pat dėkojame kun. Petrui Urbal
čiui, kurį pakvietėme mūsų kapelionui
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metus draugai, abu misionieriai, už tad' 
galvojome, kad Jo buvimas prie sergan
čio kun. Perkumo bus ligoniui malonus. 
Taip pat galvojome apie Jo palaidojimą. 
Be to, kun. P. Urbaitis visose kolonijo
se laikė pamaldas. Šv. Kalėdų proga ap
lankė visas lietuvių šeimas, kur jos bebū
tų buvusios. Jam didelis ačiū.

Vincas Baronas - Caracas, Venezuela

BAKER APIE KREMLIAUS "TEISĖ
TĄ0 IR "NETEISĖTĄ" MALŠINIMĄ.

Reaguodamas į Eduardo Ševardna
dzės atsistatydinimą ir perspėjimą apie 
diktatūros pavojus, JAV Valstybės se
kretorius James Baker 1990 m. gruo
džio 20 d. pakartojo Valstybės Depar
tamento 1989 m. gruodžio mėnesį. 
Kremliui jėga numalšinus Azerbaidža
ną, paskelbtą poziciją: "Svarbu, kad 
mes suvoktumėme, ką turime omenyje, 
kai pradedame naudoti tokius termi
nus, kaip "numalšinimas" ("crackdown" 
Turėtumėme suprasti, kai norima pa
naudoti ribotą jėgą piliečiams apsaugo
ti nuo tarpetninio smurto, ginkluotų 
milicijų, ar panašių dalykų, ir kitaip 
žiūrėti j jėgos naudojimą norint nustelb
ti ar nuslopinti taikingą disidentizmą 
ar taikingą nuomonės išreiškimą".

Saugumo Politikos Centras (The Cen
ter for Security Policy) Vašingtone 
gruodžio 20 d. išleistame pranešime 
spaudai iškelia šios JAV vyriausybės 
pozicijos pavojus. JAV paskelbė pripa
žįstančios, jog Maskva gali panaudoti 
jėgą "teisėtai" ir "neteisėtai", bet da
bar ir ateityje neįmanoma aiškiai atskfr 
ti tų skirtingų jėgos panaudojimų. Ži
nant, kad Maskva sąmoningai maišo 
kategorijas - - "demokratiškus elemen
tus vadina "tamsiomis jėgomis", lais
vos rinkos veikėjus "ūkiniais sabotaž- 
nmkais", ir tautinės nepriklausomybės 
judėjimus "socializmo priešais" - cen
trinė sovietų valdžia, pasiremdama Ba-’ 
ker'io nurodymais apie teisėtą malšini
mą, galės pateisinti bet kokią represiją".

Baker'io pareiškimas ypač pavojin
gas Pabaltijo valstybėms, kuriose sovie
tai jau pradėjo provokacinius veiksmus. 
Kremliaus generolai ir admirolai teisi
nasi, jog jie panaudos jėgą piliečiams, 
kariams ir jų šeimoms apsaugoti nuo 
"smurtingų nacionalistų".

Be to, savo pareiškime Baker nepa
minėjo svarbiausios Kremliaus smurto 
panaudojimo galimybės - - prieš išrink
tas respublikų vyriausybes, parlamen
tus ir demokratinius sąjūdžius. Pabal- 
tiečiai šia proga jam galėtų priminti, 
kad pats sovietų karinių dalinių buvi
mas okupuotose šalyse reiškia nuolati
nį neteisėtą jėgos panaudojimą prieš 
tautas (ne "etnines grupes").

(ELTA)



NR. 3 (2188) 1991.11.5

CO N V I T E - C. L. B.
A COMUNIDADE LITUANO BRASI

LEIRA, por intermédio de sua Diretoria 
Executiva, vem a público para comunicar chado e colado no verso, anotados o seu B 
que no próximo dia 17 de Fevereiro do 
corrente ano, fará realizar a comemora
ção da data da Independência da Repúbli
ca Lituana, sendo que a programação 
na celebração de Missa às 15:00 hs., se
guida de homenagem aos heróis da resis
tência lituana passada, presente e futura, 
de frente ao Monumento da Liberdade
na Praça República Lituana. Haverá, ain
da, no Colégio de São Miguel Arcanjo, si
to na Rua Campos Novos, n° 153, em 
Vila Zelina, Capital, São Paulo, extensão 
do dia de festividade, contando-se com 
a presença de oradores de entidades re
presentativas de Colônia, e um orador 
especialmente convidado a nível jornalís
tico ou político de âmbito nacional, e 
parte artística com conjunto de danças 
e Corai.

Como encerramento, haverá congraça- 
mento com serviço de restaurante no 
"Terraço Lituânia", localizado nas de
pendência posteriores da Igreja São José 
de Vila Zelina.

Em tempo, a Diretoria atual da Comu
nidade Lituano Brasileira, passa a infor
mar de que no correr das festividades 
programadas para o dia 17 de fevereiro/ 
mais propriamente nas dependências do 
Colégio São Miguel Arcanjo, fará realizar 
o processo de eleição da nova diretoria, 
para o biênio 1991/1992, sendo que em 
referido local se encontrará uma urna 
de apuração, sendo que serão obrigatoria
mente obedecidos os seguintes requisi
tos de acordo com as disposições estutá- 
rias da entidade:

1) — Tem direito ao voto todos os li- 
tuanos e seus descendentes maiores de 
dezoito anos. '

2) — Tem direito a concorrer aos car
gos eletivos todos os membros da Comu
nidade, maiores de vinte e hum anos.

3) — Cada eleitor tem direito a votar 
uma só vez no máximo em quinze candi
datos para o Conselho Deliberativo e 
três para o Conselho Fiscal.

4) — O eleitor assinala com um xis (x) 
os nomes dos candidatos nos quais está 
votando, na cédula respectiva.

5) — Se o eleitor assinalar mais Candi

PARDUODAMELIETUVIŠKAI!
CURSO LITUANO ■ Fone; 273-0338

datos que o permitido, seu voto não será 
contado. Entretanto, poderá votar em e Kas bėga nuo lietuviškos span 

dos, bėga nuo savo tautos.

13) Sendo este u m edital prévio, o 
mesmo será republicado por mais duas

LIPINĖLIUS
véliav Eles 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

■T ......
número menor de candidatos determina
dos no item três.

6) — Assinalados os candidatos de sua 
preferência, o eleitor coloca a cédula de 
votação no envelope, que deverá ser fe-\

nome e endereço em seguida: 1T ,w! í ’ f.
a) colocar o envelope na urna que es- 

tá à disposição no salão de festas do Colé
gio São Miguel Arcanjo, dia 17 de feve
reiro do corrente ano, por ocasião da fes
tividade de comemoração da Independêh- 
cia Lituana.

b) enviar pelo correio em nome de 
Comunidade Lituano Brasileira, Rua 
Juventus n° 28, Capital, São Paulo, CEP 
03124.

7) no caso de remessa pelo correio, 
somente serão contados os votos que 
chegarem à sede da Gomunįdade até o 
dia 22 de Fevereiro de 1991.

8) Os votos serão depositados em urna 
localizada no endereço supra referido en
tre o horário das dezesseis até dezessete 
horas.

9) Caso o eleitor não assinar seu no
me e endereço no verso do envelope, 
seu voto não será contado. Isso é neces
sário para que a Comissão de Eleições 
possa averiguar se não houve mais de 
um voto para cada pessoa.

10) Em cada envelope poderá ser co
locado duas ou mais cédulas a fim de 
que cada família não seja obrigada a en
viar vários envelopes. Nesse caso, ano
tar no verso os nomes dos votantes que 
colocaram seus votos no mesmo envelo
pe. Ao invés de assinalar os nomes no 
verso do envelope, é permitido colocar 
uma relação dos nomes que colocaram 
os votos no mesmo envelope, e nesse ca- 
so, assinalar no verso apenas o nome e 
endereço do remetente.

11) No envelope não poderá conter 
mais votos que o nome dos votantes as
sinalados no verso ou aa relação coloca- 
da no seu interior. Se isso ocorrer todos 
os votos serão cancelados.

12) A Comissão das eleições assegura' 
o sigilo do voto na abertura do envelope. 
Todavia, caso queiram, os eleitores pode
rão colocar seus votos num envelope 
menor, sem qualquer anotação do nome 
ou outras indicações, fechá-lo e encerrá- 
lo num envelope maior, o qual deverá 
trazer os nomes dos votantes, como o 
determinado no item dez supra.

5

ocasiões, sendo que nestas apresentareis 
mos os nomes de candidatos a eleição.

Comunidade Lituano Brasileira
i Diretoria Executiva

LISTA DE CANDIDATOS PARA 
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E 
CONSELHO DELIBERATIVO DA CO
MUNIDADE LITfilANO BRASILEIRA 
- BIÊNIO 1991/1992:

1. Adilson Puodžiūnas
2. Alexandres Bumblys
3. Ana Vera Tatarunas
4. Antonio Šiaulys (Dr.)
5. Arnaldo Zizas
6. Carlos Galeckas
7. Claudio Butkevičius
8. Francisco Gavėnas (Pe.)
9. Geny Bumbliené

10. Henrique Lošinskas
11. Jonas Jakatanvisky
12. Jonas Silickas
13. Jorge Prokopas
14. Jonas Valavičius
15. Juozas Šeškevičius (Pe.)
16. Leonardo Mitrulis
17. Leon it Medvederas
18. Lionginas Gaigalas
19. Lucia Butrimavlčienė
20. Maristela Žutautaitė
21. Milda Jodelis
22. Nastácia Idas
23. Norberto Mecelis (Eng.)
24. Petras Bareišfc
25. Ricardo Braslauskas
26. Roberto Bratkauskas
27. Vytautas Tumas

LISTA DE CANDIDATOS PARA 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO REVI 
SORA DA COMUNIDADE LITUANO 
BRASILEIRA - BIÊNIO 1991/1992:

1. Ana Dirse Coralon
2. José Armando Tatarunas
3. Petras Šimonis
4. Pio O, Butrimavičius

NAUJAS MINISTERS PIRMININKAS 
LI ETŲ VOJE

Naujuoju ministeriu pirmininku sau
sio 10 d. buvo paskirtas ekonomistas 
Albertas Šimėnas, 40 m. amžiaus. J.A.



nr. 3 (2188} 19S1.IU

TAUTINĖS MUZIKOS ANSAMBLIS

MUS

Buenos Aires, São Paulo, Rio de Ja- U 
neiro, Petrópolis, Montevideo, taigi Ar-^f 
gentina, Brazilija ir Urugvajus turėjo ir / 
turi laimę ir malonumą sutikti, išvysti 
ir išgirsti "VILNIŲ" - Tautinės Muzi
kos Ansamblį. Tikrai nepagailėtume, o 
vien džiaugtumės, jei j Ansamblio kelio
nių programą būtų įtrauktos ir tokios 
šalys, kaip Venezuela ir Kolumbija, kur 
lietuviai — nors jų dar mažiau ir gal dar 
daugiau išsisklaidę — ištroškę laukia to
kios kultūrinės atgaivos.

Čia4Sao Paule, Ansamblis pasirodė 
gan plačiai.
"VILNIUS" A c h ė labo
ratorijoj

"Grupo ACHÉ" tai junginys labora
torijų, kurios gamina vaistus visai Brazi
lijai. Įvairūs skyriai užima virš tūkstan
čio darbininkų. Pačią grupės vadovybę 
sudaro keturi asmenys, kurių vienas — 
dr. Viktoras Šiaulys. Kaip tik jis ir pa
kvietė ansamblį VILNIUS, pristatyda
mas jį ir nušviesdamas kaip "kultūrinį 
aktą, kuris įeina į ACHÉ grupės 25 me
tų veiklos minėjimo programą". Atsis
pausdino puikų programos tekstą — su 
artistų nuotrauka, trumpa informacija 
apie lietuvių liaudies dainas, apie tipiš
kus muzikos įrankius, apie pačius artis
tus. Atskirai atsispausdino — ir lipdė 
ant sienų bei prie įvairių durų - atsišau 
kimus, kaip "Acheniškiai sveikina Lietu 
vos artistus", "Šie menininkai keliavo 
20 tūkstančių kilometrų mums pagroti 
ir padainuoti", "Laisvė, kad ir lėtai, 
ateis" ir panašiai.

Tai buvo sausio 25-tą, penktadienį, 
darbo dieną.

Pradžioje visiems — tiek artistams, 
kiek rengėjams — buvo neaišku, kas čia 
išeis. Juk viskas improvizuota. Taigi vis 
kas turi vykti didžiulėj salėj, kuri nau
dojama kaip darbininkų valgykla, dviem 
pamainom. Kaip veiks akustika? Ar 
bus publikos? Kaip čia žmonės priims 
iš kažkur atvykusius dainininkus? ...

Ogi nustatytu metu - nuo 12,45 iki 
13,30 - laboratorijos sustabdė savo dar
bus, o j didžiulę salę pasipylė eilės žmo
nių iš visų užkampių. Su visais specia- 

, listais bei laboratorijų vedėjais - tikrai

K SANTĄ HELENA, 81 VILA PRUDENTE 
TEL.: 9I4-495Í) SAo PAULO
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virs' tūkstančio asmenų. Kol buvo vie- Visa programa buvo filmuodama ir 
tos, sėdosi ant kėdžių; kiti liko stati, ar įrašyta į juostelę.
net susėdo ant žemės. Korektiškai, Daktaras Šiaulys buvo apjuostas lie- 
drausmingai, tuviška juosta, Jolanta Čiurilaitė buvo

Dr. Viktoras Šiaulys su tikrai patrio- publikos apšaukta "Achės lakštingala 
tišku nusiteikimu pristatė ietuvių kultū
rą ("nors 5 tūkstančiai metų egzisten
cijos"), lietuvių liaudies menę, dabarti
nę lietuvių kovę už pilną nepriklauso
mybę. Pabrėžė ir lietuvių darbštumą 
bei jų įnašą į pačios Brazilijos gerbūvį.

(Pássaro do Aché)" ir visi — artistai ir 
prisėdėjusieji prie programos organizavi
mo lietuviai — buvo apdovanoti jubilie
jine Achės kepuraite. Bendravimo, susi
gyvenimo išraiška.

Ir priminė savo tėvelį — ūkininką, ku
ris čia dirbo žemę, ir tuo pačiu išleido 
savo vaikus į mokslą, į gyvenimą.

Programa buvo gyva, įvairi, tarptau
tinio pobūdžio, atidžiai sekama. Taigi 
kai Arūnas Malikėnas,baritonas,užtraukė 
"O sole mio", daug, ypač moteriškų, 
veidų stengėsi paslėpti susijaudinimą 
(gal joms priminė Italiją ir tolimuosius 
tėvelius bei senelius), o Armonikos Pol
ką bei kitas ritmiškesnes muzikas, visi 
lydėjo plodami. Bendrai, acheniškiai 
Ansambliui nepagailėjo katučių.

VILNIUS" Z e I i n o j
Sekmadienį, sausio 27, Tautinės Mu

zikos Ansamblis VILNIUS pmistMė V. 
Zelinoj, S. Miguel Arcanjo salėj. Diena 
nebuvo graži; o po pietų, kai atėjo me
tas vykti į salę, dangus visiškai prakiu
ro. Ypač atbaidė norinčius iŠ toliau at- 

. vykti. Betgi, nežiūrint viso tó, salė pri
sipildė publikos. Ir, dviejų dalių prog
rama, ne tik lietaus debesis išsklaidė, 
o ir užšalusias lietuviškas širdis atgaivk 
no. Ir taip įkaitino publiką, kad net., 
iššaukė "bis".
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"VI L N I U S" Z e I i n o j bis
Taip, VILNIUS buvo įšauktas papil

dytai programai kitą sekmadienį, vasa
rio 3. Nors ir šj sekmadienį lietus neį
stengė susilaikyti — ir žmonės, matyt/ 
jau susigyvenę su. tokia keista atmosfe
ra — salė prisipildė publikos. Net ir iš 
toli. O programa buvo dviejų skirtin
gų dalių. Pirmoji — klasikinė, tarptau
tinė, operos pobūdžio, su ištraukom 
iš Giuseppe Verdi Traviatos, Rigoletto, 
Ballata delle Maschere, iš Meyerbee- 
ker, Di Capua, Puccini, Leoncavallo, 
Bach-Gounod, Caetano Donizetti ope
rų. Puikiai išpildytos dalys, tačiau, 
musų publikai, kiek tolimesnės ir šal
tesnės (o taip pat ir garsiakalbiai nebu
vo pilnai suderinti — ir ypač gate bu
vo sunku girdėti).

Po trumpos pertraukos, antroji dalis 
lis: grynai lietuviška, gyva, sentimen
tali — ir Iššaukė daug katučių.

Programa užbaigta visų sugiedotu 
Tautos Himnu. Ir pranešimu: VASA
RIO 17, SEKMADIENI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ: 
3 vai. Mišios V. Zelinos bažnyčioj, 
padėjimas gėlių prie Laisvės paminklo 
ir minėjimas salėj: oficialioji dalis ir 
kultūrinė-men i nė programa.

"VI LN I iOS" sutikimas 
Sąjungoj

Taip, sutikimas — ir atsisveikinimas, 
Su užkandžiais. Lietuvių Sąjungos- 
Aiianęa salėj.

O užkandus — ir truputį nuplovus 
išdžiūvusį liežuvi — užėjo noras ir trep- - 
telėt, ir gal net iš Vilniaus atvyku
sioms dainininkams parodyt, kad... 
ir čia lietuviai neužmiršę jaunystėj iš 
Lietuvos atsivežtų (ar net čia pat iš
moktų) lietuviškų dainų, dainelių. Tad; 
Antanui Valickui, o paskui Antanui 
Smolskui patraukus 'ftarmošką', taip 
ir liejosi linksmos, smarkios, ar pilnos 
ilgesio lietuviškos sutartinės.

Ir butų buvę norima dar daug daine
lių sudainuoti, bet giliai vis spaudėsi 
jausmas, kad... "tiktai ne šiandien, tik
tai ne šičia...".

O ir netrypciosim čia kiaurą naktelę, 
be saiko, be lygsvaros, kaip kad dauge
lis musų kaimynų "baianų". Ir kaip gra
žu, kad pati daina mus tokio saiko mo
ko: "Eisim, broliai, namo..."

Tad, norom nenorom, reikėjo padė
koti ir... atsisveikinti.

Ar galima kritikos?
Dar daug kitų gražių ‘dalykų būtų ga

lima— ir reikėtų — iškelti (ir, kas nusi
mano, tegul iškelia).

Tačiau tebūnie leista ir Šj tą pastebėt, 
ar net pa kriti kuo t.

paotu,

Koncerto metu salėj buvo gausu pu
blikos - nors oras nebuvo palankus - 
tiek vieno, kiek antro sekmadienio po
pietę. Tačiau kai kas pastebėjo, kad V. 
Zelinos bažnyčioj, ant lietuviškos su
mos, buvo mažai žmonių, gal net ma
žiau negu kitais sekmadieniais. O kuni
gas, jau iš anksto pranešdamas apie 
koncertą, ragino žmones ypač tokiu at
veju rodyti didesni solidarumą, Juk "jie 
keliavo 20 tūkstančių kilometrų"... Bū
tu, buvę malonu - ir didelis paskatini-1 
mas ne tik jaunimui, o ir jąu senes
niems — matyti bažnyčioj ir pačius ar
tistus, ar net išgirsti r.iš Vilniaus, iš pa
čios Lietuvos širdies, giesmę-maldą už 
Lietuvą. Juk Lietuva šiandien tokioj 
padėty, kad jai ypatingai reikia maldos. 
Kiti meldžiasi už Lietuvą (ąnąnakt bra
zilų bažnyčioj buvo adoracija visą nak
tį, ir kitataučiai meldėsi už Lietuvą). 
O kur konkretus mūsų solidarumas su 
mūsų kenčiančiais, kovojančiais ir net 
mirštančiais broliais? !

Esam krikščionys, katalikai. Gal net 
tikintys, (vadinami) praktikuojantys. 
O tai reikia parodyti ne tik pačiam 
Dievui, o ir vieni kitiems — o taip pat 
ir kitataučiams.

"Vienybė težydi", iškilmingai gieda
ma, Tik kad neliktų "grąžys žodžiai", 
be veiksmų]

O vienas iš solidarumo, vienybės 
veiksmų pasireiškia ir čia: dalyvavimas 
lietuviškose pamaldose.

Kun. Pranas Gavėnas

SKAITYTOJAI RAŠO

Echaporã, 21 de janeiro de 1991

Revmo. Padre,
Paz e Bem.

Estou remetendo junto a esta um 
cheque do Banco do Brasil (n° 913- 
491 — 3.000,00 três mil cruzeiros) pa
ra assinatura do Musų Lietuva.

Há poucos dias recebi um convite 
para assistir o coral da Lituânia. Agra
deço sensibilizada. Não poderei ir por
que os deveres da Congregação me pren
dem aqui.

Tenho acompanhado, com grande 
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tristeza, as notícias da televisão sobre 
o massacre na Lituânia. Estou rezando 
muito pe/os nossos irmãos de Pátria e 
espero que haja justiça para os que so
frem.

No dia 2$ de dezembro sofri um pe
queno acidente em São Paulo. Caí e 
machuquei a coluna com fratura de 
uma vértebra e devo usar colete ortopé
dico.

Ainda dou graças a Deus porque es
tou andando. O que me resta agora é 
oferecer este sacrifício pela paz do 
mundo e dos povos que buscam sua li
berdade.

Recomendo-me às suas orações e me 
despeço, respeitosamente

Irmã Luzia Astromikis

Rio de Janeiro, 1991.L21

Mielas kun. Petrai,

Pirmiausia norėčiau Jus sveikinti gi
mimo dienos proga, kurią švenčiate šį > 
mėnesį, ir linkėti geros sveikatos ir 
daug sėkmės.

Šeštadienį naujame ML numeryje s kai 
čiau Jusli straipsnį apie "MŪSŲ LIETU
VOS" istoriją ir dabartiną padėtį, ir 
bandžiau jį išversti į angių kalbą. Kaip 
matysite, ne visur sėkmingai.

Siunčiu taip pat šią prieš daug mėne
sių rašybos pratimą iš "Kalbėk lietuviš
kai". Mažiausia pabaigiau kiekvienos pa
mokos pirmą dalį.

Širdingai dėkoju jums už pakvietimą 
į liaudies muzikos koncertą, sausio 27 ' 
d., Vila Zelinoj. Gaila, kad negalėsiu da
lyvauti.

Jums ir laikraščiui - laimingų 1991 
metų. Mes visi tikimės, kad Lietuva 
šiais metais bus tikrai nepriklausoma.

Kenneth Payne

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Kazimieras RIMKEVIČIUS 1.000,00
Jonas ŠEPETAUSKAS 2.C 
Silvana de MESQUITACr. 2, 
Ona NEMICKAS 
Stasys MAKUŠKA 
Kazys KAIRYS
Stepas-Julė URBIETISCr. 2.000,00

,00
0,00

Cr. 1.000,00
Cr. 1.000,00
Cr. 5.000,00
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MŪSŲ ŽINIOS
RIO LIETUVIAI PAMINĖS

KOVO 11-tąją
Anksčiau skelbtos PAMALDOS UŽ ( 

LIETUVĄ Rijoje įvyks ne Vasario 10- 
tą, bet kovo 10-tą, Rio de Janeiro Ka
tedroje.

Pamaldų Mišias koncelebruos, be
rods, trys lietuviai kunigai: du iš Rio

Valstijos, ó vienas iš São Paulo, SP.
Kiek ankstyvesnės Pamaldos už Lie-

1991, Nr.3M Ü S U LIETUVA

9 « . ___ .

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

1

. ADV.ALEKSAS KALINAUSKAS
v

Mielam ir ilagamečim "Musų Lietuvos" skaitytojui i
širdingai dėkojame už paramą spaudai ir imkime ge- á
ros sveikatos bei gausios Dievo palaimos. 1i

Administracija - s

0 į

tuvą įvyko Petropolio Katedroje, orga
nizuotos veikliųjų Aušros ir Otto A. 
Šimkevičių. Sektinas pavyzdys kitoms 
lietuvių kolonijoms

Kovo 10-tos Nepriklausomos Lietu
vos Pamaldas Rijuj, organizuoja Rio- 
Petropolio ir apylinkių lietuviai

Pagal JAV-bių prezidentą Linkoiną: 
'Dievas yra su mumis; svarbu, kad 

mes būtume su Dievu".
KPU.

BRAZILIJA - ŠALIS KONTINENTAS

Antrašte, kaip viršuj, yra planuoja-
ma, gal ir gana įdomi ir naudinga knyga, 
panaši j "Kinija - Azijos milžinas".

Ž^įKnygoje pramatomas "LIETUVIAI 
^^^lUJOJE" skyrius.' ^-...
'^^^te-kaS' notėtų ar portugališkai ar lie- 

net kitokįįkita kalba, pri- 
sídéti prie ruošiamos knygos, išleistinos 

ar Lietuvoje, tenedelsia medžia
gą siųsti šiuo adresu:

-< Kūn. Petras M. Urbaitis
■ Šv. Kazimiero Parapija

*- ?Vhua Juventus, 28
" 2 03124 SÃO PAULO, SP.

$ ^Ruošiamos knygos bendradarbiams 
“ dėkęja' kun. Petras M. Urbaitis.

SOLIDARUMO 
J 990 m.

Lapkričid men. 
Eduardo Pažėra 
F. Girdauskas 
Gruodžio mėn.

z Jonas Jodelis
- Maria Jodelis 

Liudas Ralickas
- 1991

MOKESTIS

Novembro
Cr$. 500,00
Cr$. 500,00

Dezembro
Cr$. 500,00
Cr$. 500,00
Cr$. 500,00

Sausio mėn. Janeiro
Bronius Šukevičius

už 1990 m. Cr. 300,Op
Jonas Bajorinas

už 1991 m. Cr. 1.000,00
Dep. conta 101-076-0 Unibanco

B.L.B. iždininkas
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ^ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELiNOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

RAŠO KUN. BENDORAITIS
IŠ BOLIVIJOS

Miela Nijole

Ačiū už Jūsų du laiškučius. Siunčiu 
nuoširdžius sveikinimus ir gražiausius 
linkėjimus Naujų Metų proga.

Šiuo metu atvažiuoja vienėriems me
tams 3 gailestingos sesutės is La Paz.. 
dabar dar turiu 2 vokietukus 2 metams.

Mano sveikata yra gera,. 4 banditai 
buvo įsibrovę į musų namus 2 vai. ryte, 
aš juos sudorojau, visi yra uždaryti.

Geram misijonieriui, kuris dirba Die
vui, kulkos neįeina į kūną ir gyvatės 
nuodai neveikia.

Pasveikink visą šeimą, neužmiršk pa- 
sveiKinti mielą kųn^ Urbai'tį, kurį bega
lo gerbiu.

Daug saulėto džiaugsmo Dievo palai
mos visiems Jums.

Kun. Bendoraitis

IEŠKOMA

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DRAUGIJOS

Respublikinis Komitetas

( Lietuvos Raudonąjį Kryžių Kreipė
si ŠIRMENIS POVILAS Simono s. gyv. 
Anykščių raj. Kurklių km., prašydamas 
surasti jo puseserę PETNIUN ROŽĖTĄ 
Antano, gyvenančią San Paulo mieste.

Jos tėvas Petniunas Antanas, o moti
na Skredinaitė-Petniūnienė Anelė Juozo. 
Pas Rožėtą buvo du broliai Juzefas ir 
Džonis (visi gimę Brazilijoje, o tėvai iš
vykę iš Lietuvos apie 1928 m.).

Turint tiek mažai informacijos, sun
ku surasti, bet giminės butų labai dė 
kingi už paiešką.

Su lietuviškais linkėjimais

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos komiteto pirmininkas

J. Šapoka

PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS. 
GARBĖ TĖVAMS, KURIE JA GYNĖ, 
IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.

-Maironis

Ū5 U M R u $ H j į

7 vasario mirė ALGIRDAS MOŠINS- 
KIS. Palaidotas Getsemani kapinėse.

7-tos dienos Mišios bus vasario 15, 
penktadieni, 20 vai., Šv. Kazimiero p- 
jos koplyčioj.

TELEGRAMA KUN. ŠEŠKEVIČIUI

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR 
PE. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS 
PRESIDENTE DA COMLN. ,ADE 
CATÓLICA LITUANA DE 
SÃO PAULO
RUA INÁCIO, 671 - SÃO PAULO

RELAÇÕES BRASIL - URSS 
PRONUNCIAMENTO DO GOVERNO 
BRASILEIRO.
LITUANIA.

337/DE-ll - COM REFERÊNCIA 
AO TELEGRAMA ENVIADO POR 
VOSSA SENHORIA AO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPUBLICA A 
RESPEITO DOS RECENTES ACON
TECIMENTOS POLITICOS E MILITA
RES NA LITUÂNIA, TRANSCREVO 
A SEGUIR, TEOR DE PRONUNCIA
MENTO DO GOVERNO BRASILEI
RO, DE 14.01.91, SOBRE O ASSUN
TO:

"O GOVERNO BRASILEIRO LA
MENTA OS RECENTES ACONTECI
MENTOS NA LITUÂNIA, QUE RE
SULTARAM NA MORTE DE TREZE 
PESSOAS, ENTRE AS QUAIS DOZE 
CIVIS. AO DEPLORAR O USO DA 
FORÇA CONTRA MANIFESTAN
TES NAQUELA REPÚBLICA BÁLTi- 
CA, O GOVERNO BRASILEIRO MA
NIFEST A SUA ESPERANÇA DE 
VER PRONTAMENTE RESTABELE
CIDA A NORMALIDADE EM VIL
NA E SŲA CONFIANÇA EM QUÊ 
AS AUTORIDADES SOVIÉTICAS 
SABERÃO ENCONTRAR SOLUÇÃO 
PACIFICA E CONSTRUTIVA PARA 
AS ASPIRAÇÕES LITUANAS".

CORDIAIS SAUDAÇÕES

FRANCISCO JUNQUEIRA ' 
CHEFE DO DEPARTAMENTO 
DA EUROPA DO MINISTÉRIO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES


	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0281
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0282
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0283
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0284
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0285
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0286
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0287
	1991-Nr.03-MUSU-LIETUVA-0288

