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VARSÓVIA — Milhares de 
lituanos nãç contiveram o 
entusiasmo ontem, ną ęidade 
polonesa de Lomža, quando o 
papa João Paulo II, que está 
em visita à Polônia, paąnifes- 
toú seu apoio moral’e espiri
tual à independência da Li
tuânia. declarada ejrú março 
do-ano passado. Qrpfrpá não 
usou a palavra inge$f»ndênna 
majã se referirás “jusįas aspi
rações nacionais” úoç litua
nos.

A euforia aumentou quan
do o papa deu a entender que 
no próximo ano poderá viajar 
à Lituânia, para levar seu 
apoio a 3 milhões dé cátdliços 
que vivem nessa repftblica 
soviética.

“Lituânia, escutç a tua voz 
e creio que minha’passagem 
por Lomža vai acelerar mi
nha peregrinação a. tua ter
ra”, disse João Paulo II. 
Lomža fiça a apenas 150 qui
lômetros da fronteira com a 
Lituânia e a colônia lituana 
local soma cerca de. 10 mil 
pessoas.

Em sua homília na çátedral 
de Lomža, o papa também 
afirmou que “as tradições 
cristãs na Rúçsia. esquecidas 
e perdidas nos últimos 70 
anos, começam a vi ver”. 
Segundo o pontífice, “uma 

crescente atividade religiosa 
é vista o tempo todo, princi
palmente entre os jovens”.

O papa também fez uma re
ferência ao fim do comunis
mo em sua terra natal, a Po
lônia, afirmando que os polo
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neses devem livrar-se dos re
síduos do sistema anterior. E 
fez a defesa da propriedade 
privada, afirmando que “o 
homem tem o direito.de pos
suir bens e o dever moral de 
produzi-los para outros”.

LIETUVIŲ SUSITIKIMAS SU 
POPIEŽIUM

Lietuvos atstovų pasitarimo su Len
kijos atstovais metu buvo sutarta, kad 
j susitikimą su Popiežium Jonu Paulium 
II iš Lietuvos vyks ne mažiau kaip 
25000 maldininkų (600 autobusų).

Siūlome tokj maldininkų paskirsty
mą-

44 Lietuvos rajonai — po 9 autobu
sus

Vilnius - 25 autobusai
Kaunas - 20 autobusų
Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys - po 

15 autobusų
Alytus ir Marijampolė - po 10 auto

busų.
Druskininkai — 5 autobusai
Palanga — 3 autobusai .
Birštonas, Neringa — po 2 autobusus.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios hėerar- 

chija ir Lietuvos Sąjūdžio atstovai sutarė 
rė, kdd maldininkų sąrašais ir autobu
sais rūpinasi parapijų klebonai.

Birželio 4 d. iki 12 vai. maldininkai 
nori susirinkti centrinėje Lomžos aikš- 

tėję, nes vėliau ji bus uždaryta. Tą pa
čią dieną 16 vai. j Lomžą atvyksta Po
piežius Jonas Paulius II. Iškilmės aikš
tėje truks iki 19 vai.

Birželio 5 d. 7 vai. ryto Lomžos ka
tedroje Lietuvos atstovai (5.000 žmo
nių,specialius leidimus Lietuvoje dalins' 
vyskupijų kurijos) susitiks su Popiežium.

TREMTINIU SUVAŽIAVIMAS
Šiemet sukanka 50 metų nuo pirmo

jo masinio lietuvių trėmimo į Sibirą, o 
taip pat 50 metų nuo lietuvių tautos su
kilimo prieš bolševikus 1941 m. birže
lio 22-25 dienomis. Tiems įvykiams pa
minėti ruošiama 1991 m. birželio 15 
dieną didelė tremtinių dainų ir poezijos 
šventė Kauno dainų slėnyje. Čia daly
vaus svečias iš JAV poetas Bernardas 
Brazdžionis. Šventės metu bus įteiktas 
literatūrinis apdovanojimas tremtiniui 
už geriausią prisiminimų knygą.

Šiuo metu politinių kalinių ir tremti
nių sąjungoje kaupiamos tremties ir re
zistencijos nuotraukos, kurių sukaupta 
per 5000 ir 200 kortelių su atminimų 
įrašais.

TIESOS PASIILGĘ LABIAU NEGU 
DUONOS

Gegužės 13 prie užgrobtų TV rūmų 
susirinko žmonės prisiminti sausio tra
gedijos ir pasimelsti už žuvusius.

"Jie privalės išeiti — pasakė premje
ras G. Vagnorius. - To reikalauja visi, 
kam brangūs tiesos žodissir laisvė"

Tylos minute buvo pagerbti žuvusie
ji, aktorius M. Capas paskaitė A. Miški
nio eilėraščių, vyrų choras "Sakalas" 
padainavo kartu su susirinkusiais. Mitin 
ge kalbėjo televizijos direktorius A. 
Kaušpėdas, rašytojas R. Kašauskas, dai
lininkas A. Šaltenis, šaltkalvis Z. Lisaus
kas. Jautrius žodžius tarė T. Bruževič, 
laikydama Lenkijos vėliavą, tą siaubo 1 
naktj buvusią prie tankų. Tą vėliavą ji 
padovanojo badautojų muziejėliui.

Monsinjoras K. Vasiliauskas pašven
tino Laisvės varpą, "Apraudu mirusius, 
gyvuosius šaukiu", - trylika kartų nu-:- 
aidėjo varpo dūžiai. Mitingas baigėsi 
gegužinėmis pamaldomis.

"Lietuvos Aido" inf. T

direito.de
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Palankios nuotaikos
Gintės Damušytės ir Viktoro Nako dą.

paruošta pranešimu, pateiktu LIC, Bal 
tijos kraštų vadovai - Lietuvos prezi 
dentas Vytautas Landsbergis, Latvijos 
premjeras Ivars Godmanis, Estijos prem 
jeras Edgar Savisaar patyrė labai palan 
kias niotaikas JAV kongrese. "The New 
York Times" korespondentas net pažy 
mėjęs, kad kongresmenai daugiau prašę 
iš JAV administracijos negu patys bal 
tiečiai

Visi trys Baltijos kraštų vadovai gegu 
žės / d. liudijo Helsinkio komisijos su 
šauktoje apklausoje. Susirinko apie 300 
asmenų išgirsti liudijimo apie Baltijos 
kraštų kelią i nepriklausomybę.

Komisijos pirm. S. Hoyer, atidaryda
mas apklausą, priminė - Baltijos valsty 
bėms dabar reikia ne tiek negatyvios 
politikos (nepripažinti įjungimo), kiek 
pozityvios pripažinti tikrąją neprik 
lausomybę.

Senatorius D. DeConcini pastebėjo, 
kad yra atėjęs laikas Kremliui įrodyti, 
ar jis tikrai remia demokratinį procesą. 
Baltijos kraštai kovoja ne už "didesni" 
suverenitetą, bet pilną nepriklausomy 
bę.

Senatorius D'Amato pastebėjo, kad 
JAV administracijos sluoksniuose kal
bama apie informacijos centrų įsteigi
mą Baltijos kraštuose.

Senatorius Don Rittet dėkojo V. 
Landsbergiui už dėmesį jo pasiūlytai 
nezoiucijai Atstovų rūmuose. Pastarasis 
sakė, kad 200.000 susirinkę Vingio par
ke Vilniuje sukėlė didžiausias ovacijas, 
kai pats V Landsbergis miniai perskai
tė rezoliuciją. Ji ragina JAV administra
ciją de facto suteikti Lietuvos vyriausy
bei pripažinimą, įsteigti JAV atstovybę 
Vilniuje,įkurti Pbaltijo banką, kuris ska-

čmoRaio»
Dr, Jonas Niciporciukas 
Dr, Paulo R. Niciporciukas
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stovybės Vašingtone pakėlimo i ambasa-

Kongresmenai stipriai rėmė Baltijos 
kraštų dalyvavimą Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje stebė
tojų teisėmis.

V Landsbergis įspėjo amerikiečius 
būti atsargisia su ekonominės pagalbos 
teikimu centrui. Pvz. jei JAV tieks grū' 
dus tiesiogiai Maskvai, pastaroji gali 
šantažuoti respublikas, grasindamas grū 
dų tiekimą nutraukti, Tiksliau būtų 
duoti kreditus tiesiogiai Baltijos valsty
bėm ir kitom respublikom. Būtų išveng
ta žiauraus žaidimo. "Arba teikite kre
ditus centrinei valdžiai po to, kai sovie
tinė valdžia pakeis poziciją Baltijos kraš
tų atžvilgiu" - kalbėjo V Landsbergis.

Tikisi daugiau pagalbos
Lietuvos prezidentui V Landsbergiui, 

kaip gegužės 13 d. praneša Reuterio 
agentūra, šiuokartinis apsilankymas 
JAV-se suteikė jam daugiau optimizmo 
dėl Lietuvos ateities. Jis koresponden
tams pareiškė, kad jaučia JAV vyriau
sybės ir žmonių rėmimą. Jis tikisi arti
miausiu laiku palankių Lietuvai veiks
mų iš JAV-bių.

Taipogi korespondentams priminė, 
kad Lietuva beveik kas dieną yra grasi
nama sovietinių karinių'jėgų. Tačiau 
sovietai negali reikalų išspręsti smurtu. 
Tai besitęsianti šiuolaikinė Lietuvos 
problema.

Vilkina derybas
Lietuvos derybų su sovietais delega

cija, LIC gegužės 13 d. pranešimu, pa
reikalavo" Maskvą sustabdyti derybų 
vilkinimą.

Balandžio 4 d. tarp abiejų delegacijų 
buvo sutarta, jog sekantis pasitarimas 

gMBwaw"mi  mi ii
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pradžioje. Buvo taip pat sutarta sudary 
ti bendra darbo grupę, kuri koordinuo
tu ekspertų darbus, paruošiant medžia
gą deryboms

Ekspertu grupės turėjo oradėti dar 
bą balandžio mėnesy Gegužės mėnuo 
įpusėjo, bet iki šiol nieko nebuvo nu 
veikta ir kaltė tenka sovietams.

Lietuvos viceprezidentas C Stanke 
vičius pasiuntė telegramą Sov. Sąjungos 
vyriausybės vicepremjerui derybų dele 
gacijos pirm V Dogužijevui Telegra 
moję keliamas susirūpinimas, kad nėra 
imamasi pasi ruošiamųjų darbų deryt 
boms. Sekantis delegacijų susitikimas 
dar nenustatytas. C. Stankevičius apgai 
lestavo, kad ankstyvesnieji susitarimai
nevykdomi

Telegramoje išreiškiamas itin rimtas 
susirūpinimas, kad Maskva neduoda ai 
sakymo dėl užgrobtų pastatų grąžinimo 
Šios problemos išsprendimas yra pagrm 
dinės reikšmės sudaryti pasitikėjimui 
tarp abiejų pusių

Sunaikino pasienio muitinę
LIC pranešimu, gegužės 16 d. 2 v 

sovietų kareiviai apšaudė ir sprogsta 
mais sviediniais apmėtė prie Gudijos 
pasienio muitinės būstinę, sunaikinda 
mi taip pat ir netoli esančią autobusų 
stotį. Penki lietuviai muitinės tarnauto 
jai ir astuoni sargybiniai nenukentėjo iš
skyrus sienos kontrolės kpt. Modestą 
Šimkonį, kuris buvo sužeistas į galvą.

Ekumenizmo konferencija
Vilniuje balandžio 23-24 d.d. LIC 

pranešimu, vyko konferencija apsvars 
tyti praeities ir dabarties ekumenines 
problemas. Konferencijoje dalyvavo 
įvairių tikybų ir skirtingų tautybių atsto 
vai.

Remdamiesi tolerancijos tradicija 
siemdami religinės ir tautinės santarvės 
Lietuvoje, atstovai kreipėsi į visus tikė
jimu ir tautybių gyventojus, nesibai 
giančios agresijos akivaizdoje, kviesda 
mi ryžtis laikytis tarpusavio susiklausy 
mo ir pagarbos kitų įsitikinimų žmo 
nėms, remti teisėtai išrinktos Lietuvos 
vyriausybės pastangas įtvirtinti joje de 
mokratinę valstybę, pagrįstą visų pilie
čių lygybe prieš įstatymus. Taip pat 
kvietė visų tikybų išpažinėjus ir prijau 
čiančius geros valios žmones į maldos 
ir pasninko savaitę už laisvę, taiką ir 
dvasinį atsinaujinimą gegužės 19-26 d d
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Lituanos faze
MOSCOU — Nacionalistas gi 

lituanos decidiram ontėm rea- B 
lizar uma vigília de uma sema- E 
na em torno do edifício do Par- B 
lamento, a fim de tentar impe- B 
dirum possível ataque das for- 
ças do Ministério do Interior® 
da URSS. |

Para o Ministério da Defesa-®
da ÜRSS, os soldados soviéti- 
cos estavam apenas fazendo 
“manobras de rotina” na noite 
de Segunda-feira, em Vilna, a 
capital da Lituânia. Mas os di- g 
rigetítes lituanos interpreta-H

'igília no Parlamento

ao Parlaj&ento, lembrando a 
repressão de janeiro, que cau
sou 13 mortes. A Lituânia de- 
cláfto-se independente em 
mar^ò do ano passado , desa
fiando frontalmento o poder 
’Central.

O presidente lituano, Vitau- 
tas Landsbergis, que na segun
da-feira havia feito um dramá
tico apelo à população para 
que cerrasse fileiras em frente 
ao Parlamento, decidiu ontem 
não viajar à fronteira com a 
Polônia, onde deveria encon
trar-se com o papa João Paulo

A demonstração de coeasão 
nacionalista na Lituânia sur-

SOVIETU AGRESLA LIETUVOS
PASIENYJE

PALAIDOTAS NUŽUDYTAS
LIETUVOS PASIEN.O 

DARBUOTOJAS
Gegužės 22 d. įvyko mirtinai nušauto 

Lietuvos Respublikos pasienio darbuo
tojo Gintaro Zaganio laidotuvės. Ginta
ras Zaganis, dirbęs pamainos viršininku, 
buvo rastas negyvas Krakūnų pasienio 
kontrolės poste, i. y. nušaltas šūviais iš 
medžioklinio šautuvo, anksti sekmadie
nio rytą. Šį savaitgalį TSRS ginkluoto
sios pajėgos įvykdė bent penkis Lietu
vos pasienio kontrolės postu užpuoli
mus. Visais atvejais naudotasi jėga ir te
roru.

Žuvusio lankymas tęsėsi nuo vakar 
dienos Vilniuje. Karstą šiandien išnešė 
iš atsisveikinimo vietos Olandų gatvėje 
į šv. Petro Povilo bažnyčią, kur 15,30 
vai. buvo laikomos laidojimo mišios. 
Gintaras Zaganis buvo palaidotas 17:00 
vai. Antkainio kapinėse.

Gintaro Zaganio laidojimo komisijai 
vadovavo Vicepremjeras Zigmas Vaišvila

l LIETUVĄ GRĘŽTA KRUVINOJO
SEKMADIENIO DALINIAI
Lietuvos ministras pirmininkas Gedi

minas Vagnorius gegužės 22 d. pareiškė 
vyriausybės susirūpinimą Pskovo dalinių 
dislokavimu Lietuvos teritorijoje. Tele
gramoje TSRS prezidentui M. Gorbačio
vui ir TSRS Gynybos ministrui D. Jazo- 
vųi, G. Vagnorius rašė, kad šie veiksmai 
kelia "didelį rūpestį ir nerimą Lietuvos

aRSĮįMĮa
■■ 1

, Aes
Lituanos protegem a sede do Legislativo em Vilna: medo de repressão soviética 

giuexatamenteàs vésperas da dência da URSS, Landsbergis desapareceram das ruas, de* 
com seus apelos quis apenas pois de uma noite agitada. Ma« 
“envergonhar o líder na véspe- .o dirigentes lituanos estão in* 
ra de sua viagem à Noruega”, quietos com a possibilidade df 

Ontem, Vilna acordou rela- as manobras militares não se< 
tivamente calma e os soldados rem apenas de rotina.

sužeisti ir paguldyti ligoninėse. TSRS 
kareiviai su automatu buožėmis smar-

viagem do presidente soviéti
co Mikhail Gorbachev a Oslo 
para receber o Prêmio Nobel da 
Paz (ver abaixo).

Para um porta-voz da Pr esi-
piliečiu tarpe, nes šios divizijos kareiviai 
dalyvavo tragiškuose 1991 m. sausio
mėn. įvykiuose Vilniuje".

Telegramos tekstą per Vilniaus radijo 
rusų kalbos laidą perskaitė vyriausybės 
atstovas Česlovas Juršėnas. Turimomis 

maždaug 60 desantininkų iš 
Psko-' ’ divizijos vykdė š.m, sausio 
mėn. «g .ią Vilniuje. Pasak G. Vagno
riaus, Lietuvos vyriausybė nesulaukė jo
kio oficialaus pranešimo iš Maskvos apie 
šių dalinių dislokavimą Lietuvoje.

Baigdamas telegramą, Ministras G. 
Vagnorius išreiškė viltį, kad tikrosios in
formacijos apsikeitimas taro Vilniaus ir 
Maskvos padės "išvengti incidentų ir ry 
šių Komplikavimą tarp TSRS ir Lietuvos
Respublikos

Gegužės 23 d. rytą TSRS karinės pa
jėgos toliau vykdė pasienio kontrolės 
portų (PKP) užpuolimus, užgrobiant ke
turis postus prie Lietuvos-Latvijos sie
nos.

Tarp 3 ir 7 valandos ryto, TSRS kari
nės pajėgos atakavo postus Germaniš- 
kyje, Biržų rajone rr Smėlynėse, Zarasų 
rajone. Aukščiausios Tarybos žiniomis, 
užuplikai buvo OMON kareiviai, t.y. 
"juodosios beretės" bei Latvijoj dislo
kuotos specialios d.vizijos desantininkai, 
kurie įvažiavo į Lietuvos teritoriją 
"UAZ" tipo sovietiniais džipais. Užpuo
lių metu nebuvo šaudoma, tačiau sovieti
nės pajėgos privertė pasienio darbuoto
jus atsigulti ant žemės, o paskui padegę 
naikino postus.

Du Lietuvos PKP darbuotojai buvo

kiai primušė Donatą Kaulinį iš Biržų ra
jono ir Virginijų Burkauską iš Zarasų ra 
jono.

Latvijos Vidaus reikalų ministerija 
praneša, kad tuo pačiu metu OMON" 
kareiviai užpuolė penkis Latvijos pasie
nio postus prie Lietuvos sienos. Šiuos 
postus taip pat padegė, iš darbuotojų 
atėmė dokumentus, ginklus ir šovinius 
bei iššaudė tarybinių mašinų padangas.

Liudininkai teigia, kad kartu su 
OMON daliniais į Latviją atvyko žymus 
Leningrado korespondentas Aleksandr 
Nevzorov, "600 sekundžių" laidos ve
dėjas, filmuoti šiuos įvykius. Nevzorov 
savo laidoje ne kartą yra palaikęs Mask 
vos politiką ir neigiamai atsiliepęs apie 
Baltijos kraštų nepriklausomybės sie
kius. Jis net yra teigęs, kad lietuviai iš
provokavo bei išpūtė Kruvinojo sekma
dienio įvykius.

Estijos pasienyje irgi vyksta įvairios 
provokacijos. Estijos pasienio Kontro
lės departamentas perspėjo pasienio 
darbuotojus dėl incidentų prie pietinės 
sienos. Antradienio popietę, du nežino
mi vyrai atvyko j Murati pasienio punk
tą, prisistatė kaip sovietų armijos kariš
kiai ir su automatu ir pistoletu nugink-' 
lavo du estus milicininkus. Tuos pačius 
du vyrus paskui pastebėjo prie kaimyni
nio posto, bet tąsyk jie tik žodžiais gra
sino darbuotojus. Šiuo metu Estijos mi
licija ir pasienio kontrolė vykdo šių vy
ru paiešką.



I*»...,.... į. M ūsų UJ E T u A
mm—WWM>WWWM<M t|, g,., amo—^<m<iiiiwi«*wui ii»iwiM>BiM»-»<>'*-»-Hd» *, *^*«*—>«**«-< -. l/f _Trr._ ~—-rT <nt—m inuu him—1MHI1 Wllíiilr;.- x.-_-.- 'iri-".r-/ r: - - -..- *-'v *

Estijos parlamentas šį pirrnadion 
svarstys įstatymo projektą dėl pasie-ir
darbuotojų apginklavimo Šautuvais vie
toj šiuo metu turimu "bananų".

Reaguodamas i sovietų suintensyvin
tus užpuolius pasienio postuose, Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos spaudos 
atstovas Audrius Ažubalis pareiškė, Kad 
'Lietuvos pasienio postų išniekinimas 
/ra vykdomas su tiksiu ne tik didinti 
terorą Lietuvoje ir išprovoKuoti susišau
dymus, bet ir sugriauti Lietuvos ekono
miką. Šių postų naikinimas atveria du
ris juodosios rinkos ir mafijos veikėjams 
išvežti prekes iš Lietuvos be jokios kon
trolės".

LIC

GRŪTĄ LIETUVOS "LITAS"
Spaudos agentūros praneša, kad sie

tuvos v\rjausybe pavedė finansų minis
terijai pastatyti Jetuvos pinigų kalyklą 
ir pasirengti respublikos piniginio viene
to spausdinimu- Lietuvos monetos va
dinsis "centais, ) banknotai "litais' 
Numatoma išleisti vieno, dviejų, penkių, 
dešimties. 25-kių ir šimto litų vertės 
banknotus, Ant metalinių pinigų iizėtL; 
būti atvaizduotas Vytis, c ant popieri
nių - didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
atvaizdai

LRTV

LAIŠKAS TSRS PREZIDENTUI \
Balandžio 26 d. akademikas Vytau

tas Statuievicius įteikė TSRS Prezicen- 
tui M. Gorbačiovui Lietuvos inteligenti
jos atstovų kreipimąsi, kurį pasirašė 85 
Lietuvos Mokslų Akademijos, 35 Lietu
vos rašytojų sąjungos, 49 Lietuvos žur
nalistų nariai ir 68 žinomi kultūros vei
kėjai.

Laiške sakoma, kad SSSR valdžios 
organai Lietuvoje varžo informacijos 
laisvą. Pažeidus informacijos platinimo 
principus ir iškreiptus faktus apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos "įstojimą" į 
TSRS, Baltijos tautos siekė, kad 1940 
m. tragedija būtų teisingai nušviesta. 
Nors Aukščiausioji Taryba ir antrasis 
liaudies deputatų suvažiavimas pasmer
kė Molotovo-Ribbentropo paktą, dezin
formacija ir bandymai pateisinti tai, 
ko negalima pateisinti, t.y. trijų Pabalti
jo respublikų aneksijos, tęsiasi. Kovo 
11 dienos aktas ir 1991 m. vasario 9 d. 
visuomenės apklausa neginčijamai pa
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tvirtino lietuvių tautos valią atkurti ne
priklausomą demokratiną valstybę. Tie 
aktai puolami daugelio TSRS masinės Į 
informacijos priemonių. Tarpvalstybi
nės Lietuvos ir TSRS derybos be atvan
gos vilkinamos.

Situaciją Lietuvoje ypač pablogino 
kruvinas susidorojimas Vilniuje 1991 
m. sausio 13 dieną. Laišką pasirašiusie
ji reikalauja, kad skerdynių rengėjas 
gen. V. Uschopčikas būtų patrauktas 
teisminėn atsakomybėn.

Po kruvino susidorojimo Vilniuje 
buvo užgrobti Spaudos rūmą;, televizi
jos bokštas ir televizijos centras, iš ku
rių dabar skleidžiama melaginga infor
macija. Būtina grąžinti Spaudos rūmus 
ir informacijos centrus Lietuvos vyriau
sybei. Tai sumažintų politinę įtampą 
Lietuvoje.

VALSTYBINĖS DELEGACIJOS 
DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA

TELEGRAMA
1991 m. balandžio 4 dieną Maskvoje 

vykusiame treciame oficialiame Lietu
vos Respublikos ir TSR Sąjungos dele
gacijų darbo susitikime buvo nutarta, 
kad kitos oficialios delegacijų susirinki
mas įvyks šių metų balandžio mėnesio 
pabaigoje - gegužės pradžipje. Siame 
delegacijų, susitikime buvo patvirtinta 
būsimų derybų vienuolikos ekspertų 
grupių tematika, taip pat nuspręsta,kad 
ekspertų grupių koordinavimui bei ofi
cialių delegacijų susitikimų rengimui bus 
įkurta bendra darbo grupė, Ekspertų gru
pių sudėtį, bei grupių vadovus šalys turė
jo patikslinti ir pranešti viena kitai iki 
kito oficialaus delegacijų susitikimo. Dar 
balandžio mėnesį ekspertų grupės turėjo 
pradėti darbą, bendra darbo grupė turė
jo rengti būsimų delegacijų susitikimą.

PAŠTO BĖDOS
Lietuvos pašto departamento direk

torius A. Mitrofanovas, pasikalbėjime 
su "Lietuvos aido" korespondente, pa
aiškino, kodėl laiškai nepasiekia adresa
tų užsienyje ir kodėl Lietuvoje gauna 
pašto siuntas, gerokai pavėlavusias.

A. Mitrofanovas tarp kitko pasakė: 
"Laiškus į užsienį sudedam j popierinį 
maišą, užantspauduojame ir siunčiame 
į Maskvą. Seremetjevo aerouostą. Ten 
susikaupia ir mūsų, ir SSSR laiškai. Jie
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skraidinami lėktuvais. Mums adresuoti 
laiškai, bendarolės irgi tais pačiais lėktu
vais atvežami į Maskvą. Siuntose Lietu
va nebūna išskirta todėl, kad nesame 
pripažinta valstybė, nesame pasaulinės 
pašto sąjungos nariai..,"

Laiškų skirstymas Maskvoje, aišku, 
sukelia problemų. Lietuvoje laiškų cen
zūros nėra, niekas laiškų netikrina, ne
bent laiškininkas. Maskvoje, tačiau, tik
rinimo tarnybos liko. Smulkūs paketai 
iš Vokietijos dabai^gaunami tiesiai iš 
traukinio Berlynas-Leningradas, ir iš 
Maskvos. Siuntinius iš Amerikos laivai 
atplukdo tiesiai į Leningradą. Trauki 
niu jie atvežami į Vilnių. Tikrina tik 
muitininkai Vilniuje. Jokių problemų 
nėra.

LIETUVIAI VYKSTA MOKYTIS
Coventrio Polytechnikai, Anglijoj, 

priėmė prekybininkų delegaciją iš Lie
tuvos. Gegužės 12 d. prasidės specialūs 
biznio menedžment kursai, kuriuose 
dalyvaus 26 lietuviai, skelbia "Evening 
Telegraph",

Toliau jame rašoma, kad dar sausio 
men. sovietų tankai buvo panaudoti 
Vilniuje sutriuškinti lietuvius saugojan-, 
čius demokratiškai išrinktąjį parlamen 
tą. Dabar Baltijos valstybė nori skubiai 
pereiti į laisvos rinkos ekonomiką,kad 
galėtų visiškai atsiskirti nuo Maskvos.

PRIVATUS KELIONIŲ BIURAS
Vilniuje įsteigtas privatus kelionių 

biuras "Comertex" teikia Lietuvos gy
ventojams paslaugas, Biure (Vilnius, 
Algirdo g-vė 67, tel. 63-99-44) dirba 
apie dešimt žmonių, mokančių užsienio 
kalbas. Jie informuoja kokių reikalavi
mų būtina paisyti, norint patekti j vie
ną ar kitą s’alj, konsultuoja pasų ir vizų 
išdavimo, muitinės kontrolės, transpor
to ir kitais klausimais užpildo pareiški
mus išvykti j užsienį bei vizų anketas, 
išrūpina pačias-vizas — tiek įvažiavimo, 
tiek tranzitines. Už vizos išdavimą užsie 
nio konsultantai ima mokestį, Be to, už 
tarpinininkavimą privačių kelionių biu
rui taip pat reikia sumokėti. Bet galima 
išvengti kelionės į Maskvą ir kelių dienų 
stovėjimo eilutėje prie konsulato.

pelo e rem
CL^ICA VETEBIMim

Cães, gatos e aves
Vacinas, cirurgia, loja* pensão 

to-«a e banho
CONSULTAS ÀmMiaiM

HORÁRIO:
2a a 6a das 9 as Mhs. 
sabado das 9 as 
donungos das 9 as

Dra. Cyntia
Rua Itaquari 699 - Ato WUtó»;

Tel:93Wf
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AMŽINO IŠAin M ĖJĘ
Antanina Garmutė * 1

ekspedicijoj i ... H>siu puse melu. U paskui.. 
Bet neužbėk’1*.e už akiu-------

Visko bu ,,-r tą pusmetį.
Kažkuria proga, gal Gegužės pirmosios ar 

devintosios, tremtiniai nešvenčia - ekspe-

E Š A L O N A I
Savo broliams ir sesėms 
Sibiro tremtiniams \kiria

Amort

V ai Kai - ia o įaustai pn vilegiiu < » ta 
klasė musų visuomene)c

VI Leninas

-10 -

ATMINTIES LAPAI
Olga Fiodorovna labai vertina mokslą. Ji 

yra baigusi Irkutsko inžinierinį kalnakasybos 
institutą. Laborantė Margarita, viršininko 
Ovisankino duktė, penketais baigė- Usnies vi
durinę mokykla, ir padirbėjusi porą meru eks
pedicijoje, žada stoti i ta patį institutą.

Vienintelis žmogus ekspedicijoje, kuris nie
kam nekelia simpatijų, yra karštakošis techni
nis vadovas Kulikovas. Ypač nemėgsta jo Olga 
Fiodorovna. Jų santykiai dažnai primena katės 
ir s’uns dvikovą. Kulikovas, negalėdamas prikib
ti prie vyr. geologės dalykiniu požiūriu - 
yra baigęs tik kalnakasybos technikumą - 
stengiasi ją pažeminti primityviausiu būdu:

- Nesuprantu, ko gali būti verta nafta, su
rasta senmergių? - lekia akmuo i geologės 
daržą.

- Ak, gaila, kad Sokratas nežinojo, jog pa
čią didžiausią verte turi neduockos. Būtų žino
jęs -- šviesią ateitį visuomenei būtu, sukūręs 
prieš du tūkstančius metų.

Raudonas kaip virtas vėžys Kulikovas šau
te šauna į šešiasdešimties laipsniu, šalį. Atsivė
sinti ir pyktį išlieti. Tikriausiai vargšams 
žvirbliams klius.

- Kvailutis -- neužsidėjo kaukės, nosi nu
šals. - Bando gailėtis geologė.

Olga Fiodorovna teisi: to Iriame šaltyje visi 
mes vaikštome su megztais vilnoniais gaubtais, 
kaukėmis vadinamais. Jie užmaunami ant gal
vos, paliekant skyles akims. Sibiro šaltis klas
tingas. Jo nejauti, nes šaldo be vėjo. Tokiame 
šaltyje nuogi skruostai ne parausta, o iškart 
negyvai pabąla. Su Sibiro šalčiais nejuokauja
ma: išspjauni seilę, o nukrenta žemėn ledukas,

Štai ir dabar Kulikovas įpykęs, žino, ką da
ro. Pagriebęs pagalį stukteli juo kelis kartus i 
kontoros pakraigę. Purpteli išbaidytas žvirblis. 
Paukštelis nuskrenda gal metrą, ir, nespėjęs ap
sukti rato, krenta žemėn negyvas.

- Oi iz vergi - klykteli laborantė Margari
ta.

Kulikovas patenkintas grįžta vidun. Priešo 
stovyklai atkeršyta.

Nesulaikomas rieda dienų ratas. Geologų

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Nelson Francisco SATKŪNAS Cr.5.000, 
Pranas SATKŪNAS Cr.5.000,
Vito Algirdas ŠUKYS Cr.5.000,
Algirdas ŠUKYS Cr.5.000,

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškus spardos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

dicijos garbės lentoje atsiranda mano pavardė: 
‘Už labai geią darbą ir elgesį telefonistei Gar
mutei Antaninai Rytų Sibiro geolo^nės tiria
mosios ekspedicijos vadovybė reiškia padėką”. 
Ir viskas. Niekam nekliūvantis įrašas. Tik ma
no kolegės telefonistės ploja rankomis ir nuo
širdžiai džiaugiasi;

- Na našei uiice prazdnik.
Džiaugsmas greitai išblėsta. Kaupiasi tam

sūs debesys. Mes dirbame savo darbą, visau 
nejausdamos bręstančio konflikto.

Pirmieji audros griaustiniai atidunda iš ko
ridoriaus, ties atvirom kadrų viršininko Tara- 
bankos durimis:

- Kas tai padarė? Tu” Viršininkas? Ar 
jūs nenormalūs, ar iš medžio iškritot? Juk ži
not, iš kur ta mergaitė? Iš traukinio. Tremti
nė. Liaudies priešas. - Griaudėjo Kulikovas. .
- Tegu ji nors auksinė bus. bet liaudies prie
šas negali gerai dirbti, ir niekada negalės. Pagy
rimus rasote tokiems... Aš jus sutvarkysiu.

Iš kabineto išėjo Ovsiankinas. Triukšmo 
pažiūrėti bėgo laborantės.

Tarabanko stengėsi valdytį*. Bet jis buvo 
dar ir partinės organizacijos sekretorius - tu
rėjo tani žodį.

\sikvošėk žmogau, jeigu proto neturi.
•- . i" » Xš įsivaizduoju, kaip ta mergaitė 
pate. iona, Gena, be tėvų. Joks ji liau
dies pin Dirba puikiai. Visi ja patenkinti. 
Kodėl mes, matydami balta, turime sakyti, 
kad matome juoda?

-Tai gal mane ištremkit į Lietuva? Kad 
liaudies priešams pagyrimus rašau. - įsikišo 
Ovsiankinas. — Ir apskritai, baikime turgu. — 
viskas aišku.

Jiems buvo aišku. O man ne. Pirmąjį kar
tą gyvenime aš buvau įispėta, kad ne taip švie
siai mano ateityje viskas klostysis. Kad musų 
mieloje Lietuvėlėje kai kam, netgi po reabili
tacijos, atrodysiu raupsuota. Raupai, deja, 
pėdsakus palieka...

Čia. Sibire, geologų ekspedicijoje žmonės 
mūru stojo ginti manęs. Nepažįstami, svetimi. 
Nepaisydami, kad nėra dar jokios reabilitaci
jos, širdimis ir protais jie išteisino mane/

Birželis Sibire - pavasario pergalės metas. 
Angara jau išplukdė į Jenisejų paskutinius le
dus, o pievose sužaliavo aukštaūgės žolės, su
žydo neregėtai gražiu gėlių žiedai. Tremtinės 

ukrainietės sekmadieniais pynėsi iš jų vaini
kus ir puošėsi jais galvas, apjuostas storomis 
kasomis. Vanduo upėje šiek tiek nuslūgo, ir 
stačiame kairiajame krante nuo Ust Ilimo pu-< 
sės stiebėsi į dangų akmeninės uolos su vėjų 
nugairintais kreivaliemeniais kedrais. Tų uolų 
ir kedrų fone kažkas pirmą kartą Sibire nufo
tografavo ir mus — penkiolikmetes, šešiolik
metes lietuvaites - druskos kasėjas. Ėjo tretie-i 
ji tremties metai. Mes jau šiek tiek paaugome,
- jau ne į aukštį, tai nors sutvirtėjome per 
pečius.

SVAJONĖ PILDOSI
1 

Prasidėjus liepai, žemės paviršius atšilo, ii 
darbų padaugėjo: taigos properšoje Usolės lie
tuviai gavo sklypelį žemės. Mumyse atgijo žem
dirbių kraujas. Tad puolėme kasti žemelę, so
dinti bulves. Saulė švietė, lingavo žalios, skaro
tos maumedžių šakos, jose striksėjo voverės, 
žaibais į šešėlius nardė sabalai, o nuklydęs gi
lyn į girią, bijojai sutikti taigos šeimininką - 
lokį.

Grožėtis gamta neturėjome laiko: saulei 
palinkus vakarop, išlenda mašalų armijos ir 
primena, kad mes - ne namie, ne Lietuvoj.

Sukuosi kaip voverė rate - nemiegotų nak
tų daugiau negu išmiegotų: darbas geologinė
je ekspedicijoje, druskos kasimas fabrike, mal
kų reisai i taigą, bulvių sodinimas žemės skly
pelyje. Paštas ir siuntiniai, ir visuomeninės 
laiškininko pareigos - laišku išnešiojimas la
gerio tautiečiams. Bet štai atėjo ir miego me
tas. Akmeniu krisdama aiit narų, dar spėju pa
galvoti, kad išbuvau be miego - ne daugiau ir 
ne mažiau kaip penkias paras. Limpa blakstie
nos.

Sapnas nespėjo ateiti.
Kažkas tvirtu karišku balsu šaukia:
- Vstavąj, Antanina Kazimirovna. Tebia 

Litvą ždiot.
Palaukia, ir vėl tą pat:
- Tvoja Litva. Vstavaj.
Šokteliu it spyruoklės išmesta. Ne, tai ne 

žemės drebėjimas - jautėme, kai drebėjo že
mė Alma Atoj. Gal sapnas? Sužnybu kaktą
- skauda. Ne sapnas: tarpduryje stovi komen
dantas ir šypsosi, pakaušiu durų staktą remda
mas. Pirmą kartą matau besišypsanti Movčaną. 
Jo šypsena - įvykis, kuriuo gali pasikliauti.

Apsirengti nereikia — mes miegame ant na
rų su rūbais.

Ir bėgu aš, tarsi pasakoj, - ant nematomų 
sparnų lekiu per Usolės miestą, per duobes ir 
balas, nei kojų, nei penkių nemigos naktų ne
jausdama ir nieko nematydama, - tik važiuo
jantį dviračiu komendantą ir tik vieno - 
NKVD - pastato akimis ieškodama.

(Bus daugiau)
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VII PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO ŽINIOS

RED. PAST. Kadangi iš mūsų kolonijos jau
nimo negauname jokių žinių apie Kongreso 
ruošą, tai mėginsime dėti žinias kurios mus pa
siekia iš JAV-bių, Kanados, Australijos...

IŠ PASAULIO LIETUVIO
'MUSU VIENYBĖ - TAUTOS 

STIPRYBĖ"
1991 kovo 8 ir 9 Argentinoje, Bue

nos Aires ir Rosario miestuose, buvo 
išrinkti atstovai i Vll-ą Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Balsuoti j Lietu
vių centro salę Buenos Aires ir j Lietu
vių Šv Kazimiero parapiją Rosario su
sirinko po nemažą būrį jaunimo.

Suskaičiavus balsus, paaiškėjo ir iš
noktieji: Leandro Stukas, Daniela Ras- 
tauskaitė, Aleksandra Borsini-Pundytė, 
Analia Gaidimauskaité, Carla Stukaitė, 
Elina Gaidimauskaité, Nancy Kukovis- 
Kukovaité, Luciana Gaidimauskaité -■ 
Kaip oficiali vertėja.

Atstovų pavaduotojais liko: Dalia Al- 
varez-Kairelytė, Ariel Dumšė, Aleksan
dra Janušytė, Santiago Butkus.

Išrinkti atstovai buvo priimti ploji
mais ir gera nuotaika ir palinkėta jiems 
ištvermės, gero pasisekimo ir nuošir- ' 
džiai darbuotis kongrese.

Balsus skaičiavo iš Montevideo, Urug
vajaus, atvykę Robertas Ibarra ir Rober
tas Jusponis.

Elina Gaidimauskaité

DALIS VII PLJ KONGRESO 
ORGANIZATORIŲ

Brazilijoje daug jaunuolių darbuoja
si, organizuodami VII PLJ Kongresą. 
Štai kai kurie iš jų:

Klarisė Bacevičiūtė - Gimusi 5.5.71, 
São Paulo. Studijuoja São Paulo univer
sitete portugalų ir vokiečių kalbas ir li- 

-"teratūrą. Baigusi muzikos konservato
riją, fortepijono klasę. Nuo vaikystės 
dalyvauja skautų veikloje, dabar yra 
skaučių vadovė. Buvo Brazilijos lietu
vių jaunimo atstovė VI PLJ Kongrese 
Australijoje ir yra Brazilijos Lietuvių 
jaunimo sąjungos sekretorė.

Klarisė Bacevičiūtė Marius Šimkūnas

Marius Jurgis Šimkūnas — Gimęs
26.7.67, São Paulo. Studijuoja univer-
sitete užsienio prekybą ir dirba savo
specialybėje. Dalyvauja skautų veikloje 
ir yra jų vadovas. Buvęs Brazilijos Lie

tuviu jaunimo sąjungos vicepirminin 
kas ir pirmininkas.

Flavijus Bacevičius - Gimęs 1.9.62,
São Paulo. São Paulo universitete stu
dijuoja mechanikos inžineriją. Yra ak
tyvus skautas vytis, buvęs Brazilijos Lie
tuvių jaunimo sąjungos pirmininkas. 
BLJS oolitinis koordinatorius.

Flavijus Bacevičius Marcos Lipas

Marcos Lipas — Gimęs 6.2.64, São 
Caetano do Sul, São Paulo. Mokytojas. 
Lankė Vasario 16-tos gimnaziją, vasa
ros kursus Vilniaus universitete. Dėsto 
lietuvių kalbą, istoriją lietuvių kolonijo
je. Yra skautas vytis.

Elisabeth Juréiuxonyté-Lipiené 
Gimusi 22-12-64, São Paulo. Dirba 
kaip sekretorė. Lankė Vasario 16-tos 
gimnaziją ir vasaros kursus Vilniaus 
universitete.

Claudia Cecilia Daniel ~ Gimusi 
5.5.66, São Paulo. Yra baigusi pedago
gikos institutą, dabar studijuoja psicho
logiją. Taip pat yra baigusi muzikos 
konservatoriją. Šoka "Nemuno" tauti
nių šokių grupėje ir yra skautė.

Elisabeth Lipienė Marcia Pavilionis

Marcia Pavilionis - Baigusi dailės ins
titutą, dirba kaip dailės profesorė. Yra 
vyresnė skautė ir šoka "Nemuno" tauti
nių šokių grupėje.

MENO PARODA
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 

kviečia visus lietuvių kilmės meninin
kus nuo 16 iki 35 metų įteikti savo dar-
bų pavyzdžius PLJS Meno parodai. Iš
rinktieji kūriniai bus eksponuojami me
no parodoje Urugvajuje, Pietų Ameriko

EXCURSOiS
"VILNIUS 91

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO "VILNIUS 91 
AGORA EM 1991 AOS 25 DE JULHO rumo a L i T U A N I A
informações: OETEMAR — Turismo e Passagens Ltda. Rua 7 de Abril 342, 9° and.
Fone: Dr. Vigno?a : 258-5955
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je, per Kultūros savaitę septintajame 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
(gruodžio 1991 — sausio 1992).

Bus priimami įvairių krypčių meno 
kūriniai: tapiniai, nuotraukos, audiniai, 
grafikos, keramikos, skulptūros darbai, 
drožiniai, "mixed media".

Tarptautinė komisija sudaryta iš žy
mių lietuvių menininkų, padės išrinkti 
darbus parodai. PLJS sprendimai bus 
galutini. Taip pat bus išspausdintas pa
rodos katalogas.

Prašome siųsti:
- jūsų kūrinio nuotrauką(as) arba 

skaidrę(es) (ne daugiau kaip 5),
- savo biografiją (iki 100 žodžių) 

lietuvių arba anglų kalba,
- savo nuotrauką (juoda/balta arba 

spalvotą).
Nesiųskite originalių darbų.
Kūriniai bus priimami iki šių metų 

liepos 1.
Kiekvienas menininkas bus atsakin

gas už savo darbų draudimą. PLJS ne
parūpins draudimo ir nebus atsakinga 
už nelaimes, kurios įvyktų persiuntimo 
arba parodos metu. Siuntimas iki ir po 
parodos nuo Aerolineas Argentinas iš
skridimo vietovės turi būti parūpintas 
menininko (įdėkite AA simbolį - "Jo
go"). Siuntimui nuo AA vietovės iki 
Urugvajaus rūpinsis PLJS. Jeigu norėtu
mėte saVo darbus parduoti, prašome 
pažymėti rašte.

Siųskite adresu: PLJS - Meno paroda 
Kanadoje:
10 Mooreshead Drive 
Etobicoke, Ontario M9C2R8 
Amerikoje:
2461 N. Lincoln Avenue 
Chicago, Illinois 60614
Europoje:
Fichte str. 13 •
6900 Heidelberg, Germany
Australijoje:
26 Phoenix St.
South Ybarra, VIC
Pietų Amerikoje:
V. de Obligado 2702 3 B 
(1428) Buenos Aires Argentina

- Aleksandras Boguslauskas: 241-2831
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Hfey ŽINIOS
GEDULINGASIS BIRŽELIS

Gedulingasis Birželis (kaip rašo Pra? 
nas Gavėnas trumpo) apžvalgoj, kuri s 
buvo plačiai paskleista šen bei ten, por
tugališkai), šiemet lietuviams yra EMB- 
LEMATINIS PENKI ASDEŠIMTME 
TIS: primena lietuvių tautos naikinimą, 
pradėtą 1941 m birželio 14 dieną (ge
nocidas), o taip pat atskleidžia niekad 
anksčiau nepatirtą Lietuvos gyvastingu 
mą. Abu faktai, vienaip ar kitaip, buvo 
ir yra minimi iškeliami bei pabrėžiami 
ir Brazilijoj

I Birželio 5, trečiadienį, 12,30 vai.: 
GEDULINGOJO BIRŽELIO PRI

MINIMAS augščiausiam São Paulo dan
goraižy, Terraço Italia (43-čiam ąukŠ- 
te), São Paulo Valstijos Istorijos akade
mikų ir Tautinio Brazilų Vėliavnešių 
Ordino posėdy. Akademijos pirminin
kas, istorikas Manoel Rodrigues Ferrei
ra, pristatė programos punktą ir pakvie
tė kun. Pr Gavėną tarti žodį. Prelegen
tas, neįstengdamas per keliolika minu
čių pristatyti 50 metų istoriją (kurią 
pergyveno kiekviena lietuvių šeima ir 
kuri dar tęsiąsi), pasitenkino pacituoti 
ir pabrėžti Lietuvos Prezidento, Vyt. 
Landsbergio, žodžius JAV-bių Kongre
so Helsinkio komisijoj, jog pagrindinė 
žmogaus teisė yra teisė gyventi; ir kad 1 
žmogaus teisių amžiuje dažnai užmirš
tama žmogaus teisė turėti tėvynę. Už 
šią teisę - turėti savo, laisvą, nuo kitų 
nepriklausomą, tėvynę - lietuvių tau
ta kaip tik ištvermingai kovoja. Kovoja 
už laisvą, nepriklausomą Lietuvą; o 
tuo pačiu ir už daugelio kitų tautų tei
sę laisvai apsispręsti.

II. Birželio 9, sekmadienį, 10 vai.: 
PAMALDOS SÃO PAULO KATE

DROJ
Buvo atspausdintas pakvietimas da

lyvauti COMEMORAÇÃO RELIGIO
SA DE CINQUENTENÁRIO (junho 
1941-1991) DO GENOCÍDIO DOS 
BALTICOS: LITUANOS, LETONIA- 
NOS, ESTONIANOS... Às Autorida
des, à imprensa escrita, falada, TV, aos

''ŪSU LIETUVA «■!■! .............—
' ......■«(«■ u i mill yareirev’.-», ,t

Grupo.- .. ..m trajes nacionais,
com ,s (ig suas Pátrias.

'uVO iSbi .ííléta virš 100 laiškų, ap
rūkyta keiių svarbiausių laikraščių re
dakcijos.

Ar daug kas pasiekta? Ar reikėjo 
įdėti tiek darbo, pastangų, laiko., ir 
pinigo? I

Pastangos ir rezultatai plačiau bus 
perduoti lapely MŪSL| LIETUVA em 
português, kuris bus pasiųstas vėl 
tiems patiems adresatams ir dauge
liui kitų, kurie Lietuva domisi gal net 
daugiau, negu daugelis iš mūsiškių. Ir 
kurie, kaip pernai Liurde sutiktas pran
cūzas: "Lietuvis? Prieš Lietuvą pake
liu kepurę"?

Čia tik keli duomenys1
Katedroj dalyvavo apie 1000 žmo

nių.

Mišias koncelebravo katedros kanau
ninkas Msgr. Dario su kun. Pr. Gavėnu 
ir Joseph Szlazyk, lenku (abu salezie
čiai, nors tik prieš Mišias susipažinoj.

Viešai prisistatė Estijos, Armėnijos, 
Slovėnijos atstovai (be vėliavų, o su vė
liavom bei dauguma tautiniais rūbais, 
Lietuvos, Latvijos, Kroacijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Ukrainos ir pačios Brazilijos 
atstovai. Pažymėtinas Lenkijos konsu
las, dr. Stanislaw Penaz su šeima; ir ar
mėnų vyskupo specialiai įpareigoti ats
tovai Jonas Tchakrisna su ponia. Peril- 

ju- 1 sąrašas įvairių tautų atstovų, 
kurie į liko katedros suoluose.

Pabr^cinos gautos pritarimo • soli
darumo telegramos:

São Paulo miesto burmistro: Luiza 
Erundina de Souza

São Paulo Valstijos Valdžios Asam
blėjos pirmininko: Carlos Apolmário

São Paulo Valstijos gubernatoriaus: 
Luiz Antonio Fleury Filho

Federalinės valdžios: darbas Passari
nho, Teisingume ministeris

III. Birželio 12, antradienį, 17 vai.:
GEDULINGOJO BIRŽELIO MINÉ-

JI MAS São Paulo miesto centre, Insti
tuto Histórico e Geográfico būstinėj 
(už 3 metų Institutas minės savo gyvavi 
mo 100 metų). Minėjimą suruošė pats 

Institutas. Instituto prezidentas, Lycur 
go de Castro Santos Filho, pasirodė su
sipažinęs su Lietuvos istorija (gėrėjosi 
šv. Kazimiero biografia ir sakėsi sekęs 
ML-vą em português); ir pakvietė kun. 
Pr. Gavėną pristatyti temą. Šis daugiau 
pabrėžė Lietuvos gyvastingumą, lietu
vių ištvermę, atlaidumą, krikščionišką 
meilę, socialinį ir religinį solidarumą su 
kitais, kuriuos mato dar daugiau nu 
skriaustus negu save pačius (kaip ukrai
niečius ir net pačius rusus).

Pagrindinę, išsamią apžvalgą apie Lie 
tuvą, josios padėtį yrančioj sovietijos 
imperijoj ir jos vadovaujančią rolę ryš
kiai aptarė São Paulo Valstijos Žurnalis
tų Sąjungos pirmininkas, Dr. Paulo 
Zingg. Priminęs lietuvių kalbos senumą 1 
ir jos svarbą ypač filologijoj, peržvelgęs 
Vytauto laikus, Lietuvos-Lenkijos susi
jungimo nesekmes ir czarizmo jungą, 
privedė prie neilgai trukusios nepriklau
somybės. Paskui pasidalinimas tarp di
džių kaimynų - ir genocidas. Betgi, 
nors tiek gyvybių, tiek aukų - Lietuva ? 
gyva. Ir vadovauja daugeliui kitų tautų 
šiol kultūringai vedamoj išsilaisvinimo 
kovoj.

Prelegentas buvo atidžiai sekamas; 
o pabaigoj - apdovanotas gausiais aplo- 
dismentais. Gi pati Lietuva - linkėji
mais greičiau atgauti pilną nepriklauso- . 
mybę.

IV. Birželio 23, sekmadienį:
ŠVENTKELIONĖ Į APARECIDĄ. 

Tenai lietuvių laukia arkivysk. Dom 
Geraldo, Aparecidos radijo generalinis . 
direktorius pe. João Cabral, šventovės 
kunigai ir, kas svarbiausia, Aparecidos 
Dievo Motina. Jai pavešim save ir 
Lietuvą. Ir iš ten rašysim laiškus Po
piežiui, Landsbergiui, Bushui.. 

•i mm, i arFiiW.imnai ■ rarcrux.
Lietuvoje pasirodė religinės muzikos .i 

plokštelės. Jas įrašė Šiaulių valstybinis j 
kamerinis choras "Polifonija", kurio 
meno vadovas ir dirigentas yra S. Vai 
čiulionis. Plokštelėje yra Maironio "Lie
tuva brangi" (J. Naujalio), A. Strazdo 
"Pulkim ant kelių", T. Brazio ir A. Žal
varnio "Popiežiaus himnas" ir kt
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MŪSŲ ŽINIOS
Birželio 23 

ŠVENTKELiONĖ l APARECiDĄ 
MIŠIOS ŠVENTOVĖJ 11 vai. 
Bilietas autobusu: Cr$. 2.800 
Užsisakyti: A Rudys (216-7880)

Da. Rosa (273-6137)

"MŪSŲ Ll Erdvos" bėdos

Kaip busite pastebėję, praeitas nume
ris, nors i»' laiku išėjo, bet spaudos dar
bas, nebuvo tobulas. Praradus musų 
spaustuvininką, o kitą gauti yra labai 
sunku Turėjom patys spausdinti laikraš
ti/'

Dabar yra kitos bėdos, kurios vargi
na visus musų pašto streikas. Nors mes 
einame i centrinį paštą ieškoti kores- 
oondencijos., bet ten vis atsako, kad nie- 
•'/i nėra nors mes gaudavome po didelį 
pundą visokio pašto kasdieną. Tikriau
sia šis M L-vos numeris pasieks skaityto
jus gana pavėluotai.

Nuo sekančio numerio turėsime pa 
kelti prenumeratos ir laikraščio kainą.

KUN. ŠEŠKEVIČIUS VYKSTA 
LIETUVON

Po daugelio metų nepertraukto para
pinio darbu kun. Juozas Šeškevičius pa
siėmė Kelis mėnesius atostogų ir, antra
dieni, birželio 11 dieną, išvyko Lietuvon. 
Nors Lietuva dabar pergyvena dideslius 
sunkumus, tačiau tai nebaugina kun. 
Juozo, kuris naudojasi šia proga gimi
nes ir tautiečius padrąsinti ir jiems pa
dėti

Keliaujanti kleboną per pirmą mene
srpavaduos kun? Petras Rukšys, o kitą 
mėnesi žada atvykti kun. Paulius Mališka.

Klebonui linkime geros kelionės 
ir laimingai sugrįžti vėl tarp musų.

Parapiečiai
LIETUVIS
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS

Vitas Algirdas Šukys yra Santo An
drė mieste (São Paule) ne tik anglų kal
bos mokytojas, o ir anglų kalbos kursų 
direktorius. Išsimokslinąs administraci
joj Getuiio Vargas augštojoj mokykloj 
ir išėjęs anglų kalbos kursus Michigan 
universitete, JAV-bėse, jau 10 metų ve
da Anglų Kalbos Mokyklą - LIVER
POOL SCHOOL INGLÊS. "Conversa
ção imediata" (tuoj imant angliškai kal
bėti), "Jet course ir Curso super rápido" 
- tai jo specialybė.

Sveikinam šį nagingą mūsų tautietį 
io LIVERPOOL SCHOOL 10-čio proga.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
SALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
IE LINOS PA R APMOS KLEBONIJOJ.

M

Šio "ML-numorio
GARBĖS LE1OÉJA

70-to gimtadienio (VI. 15) prisiminimui.
Širdingai dėkojame poniai Verai, kuri nuolatos remia 

musų spaudą ir palaido Jono Tataruno didelių kolonijai 
nuopelnų prisiminimą.

Administracija

E3ÜSU VISU BIRŽELIO 23 DIENAAPARECIDA LAUKIA

GRAŽIOS VESTUVĖS
Praeitą šeštadienį, birželio 8 dieną, 

naują šeimos židinį sukūrė JANETE 
JAKATANVISKi ir HUMBERTO AL-
VES BATISTA. Janete yra Jono ir He
lenos Jakatanviskių duktė. Jonas yra 
Br. Lietuvių Sąjungos valdybos vice-pir 
mininkas.

Vestuvės įvyko Carapicuiboj ir šliū-
bą davė kun. Petras Rukšys. Iš mūsų 
Kolonijos vestuvėse dalyvavo Geny ir 
Aleksandras Bumbliai bei Adilson 
Puodžiūnas su Anastazija Idaite.

Po vestuvinių apeigų buvo kokteilis 
ir šilta šeimyniška vakarienė.

Sveikiname jaunuosius ir linkime 
daug laimės naujame gyvenime, Taip

1991, Nr.12

pat džiaugiamės su tėvais dėl gražiai »š 
keltų vestuvių.

Tą pačią dieną susituokė MARCELO
PICCHI ir MARCIA DE OLIVEIRA
AVILA. Marcelo yra Emilijos Korsakie 
nes (Korsakas) vaikaitis. Sutuoktuvių 
apeigos vyko gračioj Santa Terezinha 
bažnyčioj, Higienopolis kvartale, o 
šliūbą davė kun. Pr, Gavėnas.

UŽSSmKĖJO ML - VA

Zosė Jasknytė BLAZKO Cr.5.000,00
Lisley Novaes RINKEVIČIUS 3.000,00 
Magdalena PAVI LON IS Cr.5.000,00 
Kazimieras AMBRAZEVIČIUS5.000,00 
Antanas AUGUSTAITIS Cr.5.000,00
Petras ŠUKYS Cr.3.000,00

DĖMESIO!
PARTICIPE DO GRUPO DE

DANÇAS FOLCLÓRICO 
"NEMUNAS"

SE TIVER MAIS DE 17 ANOS.
LIGUE PARA SILVIA FONES14-7769.

AULAS
PORTUGUÊS - INGLÊS - LITUANO 

Tradução e versão — 272-1489.


	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0043
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0044
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0045
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0046
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0047
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0048
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0049
	1991-Nr.12-MUSU-LIETUVA-0050

