
"ŠLIAUŽIANTIS PERVERSMAS"
Balsavimo duomenys

Lietuvos aukščiausios os tarybos in
formacijos centras paskelbė gegužės 23 
d. įvykusio referendumo tikslius balsa
vimo duomenis:balsavimo teisą turin
čių gyventojų buvo 2 £39 £06; balsavo 
1 461.774.(57J56°/o; iš to skaičiaus pa
sisakė už 1 £12 330 (69,42°/o); pasisa- 
kė priesv 373342 (25,63°/o) sugadintų 
lapelių bei neužskaitytų balsų rasta 
724 48 (434°/o), Vi sų turinčių taisą 
balsuoti nuošimtis (39£7°/o) už susida
rė per mažas įstatymui priimti,nes pa
gal referendumo taisykles Statymo priė
mimui reikalinga 50°/o plius 1 pasisakan 
tis už balsas. į šluos skaitmenis neįeina 
Lietuvos piliečių gyvenančių išeivijoje, 
balsavimai,

\/, Landsbergio kalba
Vilniaus radijo ir kitų užsienio žinių 

agentūrų pranešimu, Lietuvos AT pirm. 
V. Landsbergis gegužes 26 d, ryšium s u 
referendumo rezultatais parlamento dau
gumai pasakė kalbą, kurią radijo ir tele
vizijos laidos perdavė Lietuvos gyvento- 
jahWbei įvykiais besidominantiems už
sienio korespondentams.

Grėsmės atspalvis
Auks*žausiosios tarybos pirmininkas 

pasakė, kad "referendumo politinis turi
nys — tai pasitikėjimo patikrinimas". 
Apie 70°/o balsavusių piliečių parėmė, 
Sąjūdžio koaliciją "Už demokratiną 
Lietuvą". įstatymą priimti pristigs, bal
sų, bet "jeigu čia būtų rinkimai pagal 
Vakarų standartus būtų vertinama kaip 
labai reprezentatyvi, visiškai įtikinanti" 
padėtis. Pareiškus,kad tai pasiekta po 
įvairiausių trukdymų ir raginimų sakyti 
"ne", tuo tarpu stabdytojai tesurinką 
25°/o balsų, Tokia mažuma neturėtų 
veržtis į valdžią, turėtų siekti bendravi
mo, o ne uzui'padjos. Bes irsiškiantys 
procesai parlamente suteikia kraštui 
grėsmės atspalvi,, temdo gyvybingumą 
ir iniciatyvą. Reikėtų sąžiningai atsaky
ti į vieną klausi mą "ar negrimztame at
gal — įpartokratiną LDDP bloko val
džią? ",

Nerimas
Desovietizacijai ir dekagebizacijai esą 

"galima priešintis arba keliant apriboji
mus iki absurdo, ką daro viena nedidelė 
frakcija,arba suardant vis dar savaran
kišką, nepriklausomą KGB veiklos tyri
mo komisiją", Perėmus opozicijai,"Lie
tuvos aidą" dingtų daug ką atskleidžian

RIO - ECO 92 APLINKOS ir VYSTYMOSI KONFERENCIJA: uždarymo iškilmės. 
Šioje EKOLOGIJOS konferencijoje Rio de Janeireddalyvavo taip pat ir Lietuvos de
legacija su respublikos prezidentu Vytautu Landsbdrgiu. Nuotraukoje pirmas iš kai- 
rés musų atstovas deputatas Jonas Šimėnas, gamtos apsaugos komisijos pirmininkas

metu, revoliucija, "Reikia isrinkti Seimą,tys "Voratinklio",straipsniai. Taipgi ne 
kartą būvą girdėta, kad Rusijoje "tikima
si palankesnės vyriausybės Vilniuje", ku
ri nereikalautų greito kariuomenės išve
dimo ir Lietuvą artintų prie Sandraugos. 
Nerimas kėliau ir tiesius klausimus. 
LDDP vadas užtikrinąs, kad "partija yra 
tvirtai nusistačiusi... neiti į jokius sandė
rius, rišančius arba varžančius mūsų ne
priklausomybe,", Gai la, kad toks pareis*- 
kimas nesa^ "dokumentas partijos var 
du" ir gaila, kad praeityje buvo einama 
įsanderius, Klausimas liečiąs "ne vieną 
partiją", o visą kairįjį bloką ir Lietuvos 
ateitį",

Siūlymai
V. Lands bar gs apgailestavo;, kad dau

gelis parlamento narių suk lydą arba su
klaidinti . Bet, "ką mes turėtume daryti 
kaip atsakingas už Lietuvos ateiti, parla-, 
mentas? " Siūlė "daugimiečiams" nesu-, 
sigundyti koalicijoje su LDDP užgrobti 
viską "negramzdinti, nekovoti prieš ko
vojančius kaip B; Gajauskas ar K. Uoka, 
o padėti jiems", Trims mėnesiams reikia 
įšaldyti esamas struktūras "nebūtinai 
įvaldant pirmininką". Jis nedangstysiąs 
perversmo,jei jis bus tęsiamas, Kuo grei
čiau reikėtų išrinkti Seimą. Siūlymas rug- 
piüSo 23 d, Tuo būtų.užbaigta taiki 4

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka 

kurio deputatai turės žmonių pa siti kėji- 
mą".

V. Landsbergis išreiškė viltį, kad vis 
dėlto Lietuvoje dar atsiras 100 ar 1 40 
žmonių, nepaperkamų "nei pinigais", 
nei valdžios blizgesiu". Rinkti Ssimąreį- 
kėtų vienerių metų laikotarpiui. Išrink
tas Seimas turėtų priimti konstituciją, 
baigti pagrindines reformas ir "išlydėti 
armiją". Būtina dabar apsaugoti valdžios 
truktūras kaip parlamento prasidiumą 
bei jo komisijas, Valstybės kontrolę, 
KGB veiklos tyrimo komisiją, Parlamen
to apsaugą, Rinkimų komisiją, "Lietu
vos aidą".

Tik dvi išeitys
Toliau kalbėtojas nurodė,kaip kairy

sis blokas, stokojantis demokratijos pa
pročių ir tolerancijos, panorėtų viską iš 
eilės perimti. "Tą galima pa vadinti šliau- 

■ žianciu perversmu,kuriam stengiamasi 
suteikti teisėtumo iliuziją". Kairysis 
sparnas sukasi apie gerai organizuotą 
LDDP,kuriai "Lietuvos ateities patikė
ti jokiu būdu negalima". Padėtis politi
ką galinti pasukti "kita linkme tiek vidų 
je,tiek išorėje", V. Landsbergis pareiškė 
darysiąs" savo sprendimą, matydamas 
Jūsų pasirinktą veiksmų kryptį". Kvietė
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apsvarstyti jo pasiūlymus nearidėliojant 
ir kalbą baigė žodžiais; “Arba sustabdom 
šliaužiantį perversmą ir einam garbingai 
į Seimo rinkimus, arba - tęskite pervers
mą be manąs“.

Kalbos atgarsiai
Liberalų frakcijos vadas E, Vilkas: par

lamento pirmininkas atsakingas dėl tautos 
supriešinimo ir turėtų atsistatydinti, Cen
tro frakcijos pirm, A, Sakalas; Landsber
gio politika patyrė bankrotą, AT pirmi
ninkas privalo derinti rinkėjų politini, ba
lansą, A, Brazauskas, atmetąs jam skir
tus asmeniškus kaltinimus: frakcijos veik 
kia savarankiškai ir yra nevaldomos,

Saulius Šaltenis per Vilniaus radija; 
pabrėžė, kad naujoji parlamento daugu
ma siekia sus grąžinti prarastą valdžią, 
pradeda nuo masinės informacijos prie
monių, visais būdais stengiasi terorizuo
ti teaeni n tolį kairiesiems nepriklausanti, 
dienrašti, “Lietuvos aidas“, kontroliuoti 
radiją ir televiziją. Ruoslamasi nušalinti 
parlamento pirmininką Landsbergį, vy
ria usybą, peri mti įsavo rankas KGB 
vaikiai tirti komisiją ir Valstybės kon- 
trolą. Vienintelė teisinė išeitis - Seimo 
rinkimai.

Trukdymai
AP (Associated Press) praneš mu, 

Kaune balsavimai būvą trukdomi i, pa
talpas įmetant ašarinių dujų granatas. 
Patalpos buvo evakuotos, ir balsavimai 
baigti po atviru dangumi. Balsavimo 
pareigūnai nežino, kas šitaip mėgino bal
savimus trukdyti ir kodėl.

Komentarai
Gegužės 23 d.referendumo klausimu * 

pasisakė kai kurie AT nariai. Vilniaus ra
dijas pranešė, kad Medvedevas, centro 
frakcijos atstovas pareiškęs, jog žmonės 
nepanorėję valgyti neprinokusio vaisiaus, 
o referendumas dėl kariuomenės išvedi -
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mo esąs pavojingas žingsnis. Centro par
tijos pirm. Aloyzas Sakalas ironizavo, 
kad Lietuva 1990 m,atmetė proletaria
to diktatūrą, o šiuo referendumu — vie
no žmogaus diktatūrą, St. Malkevičius, 
Sąjūdžio frakcijos atstovas mano, kad 
kairieji siekia laimėti laiko savų kandida
tų prezidento pareigoms paruošimui , Są
jūdžio atskingasis sekretorius Andrius
Kubilius nemato, kad opozicijos jėgos 
galėtų turėti didesnių vilčių tik dėlto, 
kad daugelis referendume nedalyvavo.
Net ir pasisakymas “pries" nesąs dar tik
ras ženklas.

Lankėsi Japonijos versli
ninkai

Japonijos parlamento atstovų rūmų 
narys, tarpparlamentinės sąjungos vado
vas K, Jushirou ir grupė verslininkų lan
kėsi Lietuvoje, Susitikime su prenjeru 
G. Vagnoriumi verslininkai pareiškė, 
kad Japonijos bendrovės galėtų investuo
ti savo kapitalą į naftotiekio tiekimą, 
elektronikos pramonę, modernių ryšių 
sistemų sudarymą. Jie pastebėjo, kad 
Lieruvos geografinė padėtis yra patogi 
plėtoti ypač kai kurias pramonės šakas, 
įgalinančias gerą prekybinį bendradar
biavimą.

įvertintas lietuvis
Kauno medicinos akademijos vedėjas 

prof. A. Praškevičius įslinktas Europos 
mokslų ir meno akademijos nariu. Ši 
akademija skatina mokslo įstaigų, meno 
kolektyvų, žymių mokslo darbuotojų 
bendradarbiavimą, siekiant pažangos 
įvairiose srityse. Prof, Praškevičius buvo 
išrinktas už nuopelnus medianinės bio
chemijos mokslui, lietuviškų medicinos 
vadovėli ų r uosi mą, f ar ma d jos-medi ei nos 
muziejų steigimą, Akademijos centras - 
Zalcburgo mieste Austrijoje. S.

CIRURGIÕES DENTISTAS
DR. JONAS NICIPORCIUKAS

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS
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Respublikos Misija prie Europos Bend
rijos pranaše, jog balandžio 8 d. Briuse
lyje įvyko NATO kolokviumas “Vidurio 
ir Rytų Europos tarptautinės ekonomi
kos santykiai“,kuriame pasikeista nuo
monėmis apie ekonominių reformų ei
gą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, gali- 

. mas pasekmes jų vidaus ir užsienio poli
tikoje, Kolokviumą poadėjo ir jo daly' 
vius pasveikino NATO Generalinis sekre
torius M. Woerner. Jis pažymėjo, kad 
Rytų ir Centrinės Europos valstybių gy
ventojai pergyvena sudėtingą laikotappį, 
kai reikia tiek mąstysena, tiek elgsena 
adaptuoti save laisvai rinkai, NATO Ge
neralinis sekretorius pasakė, kad gegužės 
mėn, vyksiančiame seminare bus disku
tuojama gynybos pramonės perorganiza
vimo į ei vi liną pramonę klausimais.

Kolokviume dalyvavo Lietuvos Respu
blikos nepaprastasis ir įgaliotasis amba
sadorius, Misijos prie Europos Bendri
jos vadovas Adolfas Venskus.

Balandžio 10 d. NATO būstinėje 
įvyks pirmasis Šiaurės Atlanto Bendra
darbiavimo Tarybos šalių Gynybos minis 
teri jų štabų viršininkų pasitari ma .

TRŪKSTA RUBLIU

Užsienio spaudos agentūros infor
muoja, kad Lietuvoje pritrūko rub
lių, dėl to valdžia turi sunkufnų išmokė
ti tarnautojams atlyginimus. Yra paskelb
ti kai kurie nepaprasti potvarkiai, Viena
me jų, pasirašytame Aukščiaisiosios Ta
rybos pirmininko Vytauto Landsbergio, 
skelbiamajcad Lietuvos deputatai, visi 
dirbantieji Aukšta us®je Taryboje, taip 
pat Tarybos pirmininkas ir jo pavaduo
tojai, bus paskutinieji, kurie si mėnesį 
gaus atlyginimą, Algos jiems bus Išmo
kėtos, jei liks popierinių pinigų, tik po 
to, kai pensininkai ir visi kiti bus gavą 
atlyginimus. Taip pat ir aukštiesiems 
valdžios pareigūnams bei tarnautojams 
ari dėtas atlyginimų išmokėjimas, Kitu 
potvarkiu, gyvenamųjų butų nuominin
kams leidžiama kitą mėnesį sumokėti 
balandžio mėnesio nuomą. Agentūros 
primena, kad tai nebe pirmas atvejis, 
kai Lietuva negauna iŠ Maskvos reikia
mo pinigų kiekio.

- Neseniai buvo įsteigta Lietuvos — 
Pietų Afrikos draugija stiprinti abiejų 
kraštų istorinius r y sius, s karint i kultū
rinius ir kitokius susitiki mus, supažin
dinti Lietuvos visuomenę s u Pietų Af
rikos žmonių gyvenimu, Lietuvoje jau 
lankėsi Pietų Afrikos verslininkai, Šio 
krašto ambasadorė C, M, Swart Helsin
kyje buvo taip pat paskirta abibasado- 
re Baltijos valstybėms,
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JUNGTINIU TAUTU
APLINKOS IR VYSTYMOSI 

KONFERENCIJA
Birželio 3 d. Rio de Janeiro prasidėjo 

JTO Žemės konferencija, kurioje daly
vauja ir Lietuvos delegacija:. E. Vėbra, 
J. Šimėnas, R. Andrikis, D. Jucerytė, ■ 
D. Sužiedėlis. Apie pasiruošimą šiai kon
ferencijai jau rašėme "E L" Nr. 17.

Pagrindines problemas, su kuriomis 
šiandien susiduria žmonija, tų proble
mų komplikacijos laipsni iliustruoja \ 
"The Independent" (1992.VI.3) šia 
pastarųjų Q0-ies metų statistika:

1. Žemės gyventojų skaičius išaugo 
nuo 3,84 mlrd. iki 5,47 mlrd. iš jų 
77°/o gyvena besivystančiose šalyse, 
taigi neturi normalių gyvenimo sąlygų.

2. Metinės karinės išlaidos pasaulio 
valstybėse išaugo nuo $600 mlrd. iki 
$800 mlrd., o žmonių kenčiančių nuo 
to, t.y. pabėgėlių skaičius išaugo nuo 
3 mln. iki 15 mln.

3. Atominių reaktorių skaičius išau
go nuo 100 iki 428. Prieš du dešimtme
čius šiuos pavojingus aplinkai įrengimus 
turėjo 15 šalių, dabar — 31.

4. Automobilių padaugėjo nuo 200 
mln. iki 480 mln. Nuo jų keliamo už
terštumo šiandien kenčia ne tik išsivys
čiusios, bet ir besivystančias:,šalys.

5. Didmiesčių su 10 ir daugiau milijo
nų gyventojų skaičius išaugo nuo 3 iki 
13. Prieš du dešimtmečius miestuose 
gyveno 38°/o žmonijos — dabar 46°/o.

6. 1972 m. buvo sunaikinta trečdalis 
tropinių žemės miškų, šiandien šis skai
čius nežinomas, tačiau kasmet dabar iš
kertama beveik du kartus daugiau tokių 
miškų nei prieš du dešimtmečius. Tai 
neigiamai atsiliepia visos Žemės klimatu 
tui, nyksta ištisos gyvūnų rūšys. Pavyz
džiui, 1972 m. buvo 2 mln. Afrikos 
dramblių, šiandien jų liko tik apie 600 
tūkstančių. Prie jų anikinimo dar prisi
deda milžiniškas dramblio kaulo popu
liarumas.

7. Intensyvus pasaulio vandenyno : 
resussų naudojimas — kas metai išgau- 
doma apie 90 mln. tonų žuvies - gręsia ■ 
daugelio žuvų rūšių išnykimu.

Norint kažkaip išspręsti Žemės pro
blemas, reikia atsisakyti daugelio mums 
šiandien įprastų dalykų, kuriuos priima
me kaip civilizacijos vystymosi dovaną. 
Tačiau tai reiktų, jog kai kurios išsivys
čiusios šalys privalėtų pakeisti savo eko
nomikos struktūrą. Tai — nelengva už
duotis ir, matyt, šis momentas trukdo 
apvainikuoti ilgų metų derybas, vykusias 
ruošiantis konferencijai, tam tikra sutar
timi. Labiausiai tokiai sutarčiai priešta
rauja JAV.

Belieka laukti, kaip pasibaigs konfe
rencija ir tikėtis, jog sveikas protas nuga
lės ekonominiais ir politiniais interesais 
paremtus argumentus, ir mūsų vaikai ir 
vaikaičiai galės gyventi čia, ŽEMĖJE.

ŽEMĖ PAVOJUJE
SPECIALUS PRANEŠIMAS IŠ 

BRAZILIJOS
1992 m. birželio 3 d. Rio de Janeiro, 

Brazilijoje, iškilmingu atidarymu prasi
dėjo Jungtinių Tautų aplinkos ir vysty
mosi konferencija — žemės viršūnių pa
sitarimas. Konferencijoje Lietuvai atsto
vauja penkių asmenų delegacija, cado- 
vaujama Lietuvos aplinkos apsaugos de
partamento direktoriaus Evaldo Vėbros.

Įspūdinguose Rio Centro parodų rū
muose susirinko atstovai iš daugiau kaip 
180 šalių pasitarti saikingo ekonominio 
vystymosi ir žemės aplinkos išsaugojimo 
klausimais. Iškilmingame atidaryme su
sirinkusius delegatus sveikino Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali, Brazilijos Federacijos 
prezidentas Fernando Collor de Mello, 
ir Žemės konferencijos generalinis sek
retorius Maurice Strong. Sveikinamuo
sius žodžius taip pat tarė Švedijos kara
lius Carl XVI Gustaf, Norvegijos minis
trė pirmininkė Gro Harlem Brundland
ir Portugalijos prezidentas Mario Soares, rio mušis. Pirmoji bažnyčia Kelmėje

Konferencijos generalinis sekretorius 
kanadietis verslininkas Maurice Strong 
savo sveikinamoje kalboje atkreipė kon
ferencijos dalyvių dėmesį į tai, kad fi
nansinė ir techninė parama įgyvendinti 
konferencijos siekius reikalinga tiek be
sivystančioms šalims, tiek buvusioms 
sovietinėms valstybėms. Šios Rytų Eu
ropos valstybės, pažymėjo generalinis 
sekretorius Strong, šiandien susiduria ■. 
su siaubingai kenksmingo industrinio 
vystymosi pasekmėm, todėl būtina 
joms sudaryti sąlygas suteikiant reikalin 

Rusai, 50 metų okupavę Lietuvą, visai nesirūpino gamtos apsauga

gą tarptautinę paramą, palengvinti jų 
kelią į saikingą ekonominį vystymąsi.

Po iškilmingo atidarymo konferenci
jos delegatai pasiskirstė į darbo grupes, 
kur aptars plataus masto aplinkos apsau 
gos ir ekonominio vystymosi planą 21- 
ajam amžiui. Planas pramato tarptauti
nių akcijų programą užtikrinti gamtos 
resursų prieinamumą ateičiai, švarią in
dustriją, ir plačią ekpnominės veiklos 
programą besivystančiam pasauliui. Lyg 
šiol valstybių delegacijoms nepavyko su 
sitarti dėl šio plano finansavimo ir finan 
sinių resursų tiekimo mechanizmo besi- 
sįvysrančioms šalims ir buvusioms komi 
nistinėms valstybėms.

Birželio 9 d. Rio de Janeiro laukiama 
atvykstant Lietuvos AuKŠčiausiosios Ta
rybos pirmininko Vytauto Landsbergic 
kuris dalyvaus konferencijos "viršūnių" 
pasitarime. Birželio 10 dieną pramato- 
mas pirmininko V. Landsbergio apsilan
kymas São Paulo lietuvių kolonijoje, o 
birželio 11 d. Lietuvos valstybės vado
vas sakys kalbą Žemės konferencijoje.

Lietuvos Misija JTO

LIETUVOS MIESTAI - KELMĖ
Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose 

Kelmės vardas paminėtas prieš 580 me
tų, tais pačiais metais kai vyko Žalgi- 

pastatyta dar Vytauto Didžiojo laikais» 
Istorijoj būvyje kelmiečiai pergyveno 
nemažai įvykių. Net du kartus (1655 
ir 1701) miestą degino švedų kariuo
menė. Matė kelmiečiai 1831 ir 1863 
m. sukilėlius, kurie ėjo kariauti su Ru
sijos caro kariuomene. Kelmė nuken
tėjo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio ka
ro metais.

Su Kelme susiję mūsų valstybės vy
rų Stasio Šilingo (1885-1962) ir Valdo 
Putvinskio (1873-1929) gyvenimai. Jie 
Kelmės miesto kapinėse ir palaidoti.
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Kokia bus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ateitis?

Į KLAUSIMĄ BANDYS ATSAKYTI 
SEIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mas, jau aštuntas iš eilės, įvyks liepos 
1-4 Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
ir šiek tiek skirsis nuo jau buvusių sep
tynių. Pirmiausiai - j šj seimą atstovus 
atsiųs, žinoma, jeigu norės ir galės, jau 
ir iš sovietų vergijos išsivadavusių Kraš
tų Bendruomenės (Estijos, Latvijos, 
Moldovos), Vengrijos, o gal ir Sibiro). 
Taigi PLB jausis jau padidėjusi. Antra 
— seimas rinksis pirmą kartą po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, taigi turės 
būti jau ir nauja jo programa, nes vienas 
iš pagrindinių uždavinių — Lietuvos iš
laisvinimas t- jau atliktas ir apie jį kalbė
ti nebereikės. Trečia — svarstybos vyks 
jau kartų su kviestais svečiais, net vyriau
sybės ae Aukščiausiosios Tarybos atstow 
vais, iš Lietuvos, nes Bendruomenės atei
ties veikla turės būti suderinta su pačios 
Lietuvos veikla užsienyje, vykdoma arba 
tiesiogiai, arba per valstybės atstovybes. 
Taigi jau daug kas nauja. Atstovų skai
čius paliekamas nepakeistas — 141, nors 
seime bus atstovaujami jau 23, o gal net 
ir 24 kraštai.

Seimo organizavimo darbas padalintas 
į dvi dalis: programą ir technišką jo pa
ruošimą. Programa rūpinasi pati PLB val
dyba, o technišku paruošimu Pasaulio 
lietuvių redaktorius, pasitelkęs būrį ben- 
druomenininkų iš JAV LB Vidurio Va
karų apygardos ir apylinkių valdybų.

Techniškas organizavimas niekuo ne
siskirs nuo praėjusių seimų tokio pat dar
bo. Šiai sričiai priklauso parūpinimas ir 
paruošimas tinkamų patalpų seimo ple
numo ir įvairių jo padalinių posėdžiams, 
seimo atstovams nakvynių bei vežiojimo 
priemonių, atstovų pamaitinimas, jų in
formavimas ir visa kita biurokratija. Žo
džiu, "juodas darbas". Šalia to darbo, 
techniškam komitetui tenka dar irgi nė 
kiek "nebaltesnis" kultūrinės dalies su
organizavimas, kuriai priklauso trys pa
rodos — Kraštų Bendruomenių darbų, 
Švietimo ir auklėjimo, už Lietuvos ribų 
kurto lietuvių liaudies meno — ir Cicero 
"Vaidilutės" teatro spektaklis. O Pasau
lio lietuvio redaktoriui, to viso techniš
ko darbo vadovui, teks dar suredaguoti

PARDUODAMAS!

PORTUGUÊS—LITUANO 
LITUANO-PORTUGUÊS

Kreiptis i šv. Kazimiero parapija
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

ir seimui skirtą specialų šio žurnalo nu
merį.

PLB valdyba programą padalino j sep
tynias dalis. Ne visą programą teks jai 
ruošti, nes dalį jos atsigabens Kraštų 
Bendruomenių pirmininkai. Tai bus jų 
veiklos pranešimai ir aptarimas, atlieka
mas seimo narių. Pačiai PLB valdybai 
tenka suorganizuoti svarstybas apie atei
ties veiklą. Praėjusiuose seimuose tai bū
davo lengviau atlikti, nes ir toji veikla 
kažkaip buvo nusistovėjusi: politinis 
Lietuvos laivinimo darbas, kultūra, litua
nistinis -švietimas, jaunimo reikalai, lėšų 
telimo būda, na, ir gal dar vienas kitas 
reikaliukas. Šiame seime ateities veiklos 
planų paruošimas pasidaro jau sudėtinges- paruoštus atsakymus čia ir soausdiname 
nis, nes, kaip jau minėjauf>turi būti pridb— kaip šio įžanginio priedą, 
rintas prie Lietuvos vyriausybės veiklos 
užsienyje. Šalia to, kai kam kilo ir išeivi-' 
jos veiklos ptasmė aplamai, o kartu ir pa
čios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės' 
buvimo klausimas. "Kam tos bendros 
jungties bereikia? " — pradėjo ne vienas 
klausinėti. Su Lietuva ryšius palaiko Kraš-toriui bendrą deklaraciją dėl dviejų Ša
tų Bendruomenės tiesiogiai, kiekviena at
skirai, tai kam tada ta kažkokia viršūnė, 
kurios niekas neklausė anksčiau, o dar 
mažiau klausys dabar? Kartais PLB vai
dybai atrodė, kad šis ir bus jau sunkiau
sias ir painiausias klausimas, todėl jo na
grinėjimui PLB valdyba sudarė komisiją, 
vadovaujamą dr. Vytauto Bieliausko, ir 
į ją pakvietė buvusius PLB pirmininkus 
ir kitus žymesnius Bendruomenės veikė
jus. Kitas nutartas svarstyti seime sritis 
PLB valdybos nariai padalino taip: švie
timas (svarstybas organizuos ir jom va
dovaus Milda Lenkauskienė), kultūra 
(Irena Lukoševičienė), visuomeniniai rei
kalai (Eugenijus Čuplinskas), lėšos (irgi 
Eugenijus Čuplinskas), jaunimas rūpon- 
sis PLJS valdyba), pagalba Lietuvai (Ga
bija Petrauskienė). Nors visos šios sritys 
yra svarbios, tačiau didžiausias dėmesys, 
aišku, kryps į švietimo, kultūros ir jauni
mo reikalus, nes jos tiesiogiai susijusios 
su lietuvybės išlaikymu. Šiuos klausimus 
labiausiai ir reikės nagrinėti kartu su Lie
tuvos valstybės atstovais ir pasistengti 
sukurti kokį nors organizuotesni bendra
darbiavimą, paveikesnį vieni kitiem pa
galbos teikimą, apsvarstyti palankesnes 
vieniem su kitais susipažinimo sąlygas, 
nes, kaip pasirodė per tuos paskiausius 
kelerius artimesnio bendradarbiavimo 
metus, nei išeivija Lietuvos, nei Lietuva 
išeivijos dar gerai nepažįsta, ir dėl to 
bendradarbiaudami kažkur klaidžiojam. 
Supainiojam pilietybės, okupanto už-

PARDUODAME

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

grobto turto gražinimo ir aplamai išei
vių teisių Lietuvoje klausimus, nesusi- 
gaudom nei kas kam ką duoda, nei kas 
ima.

PLB buvimo — jos ateities ir prasmės 
klausimas, atrodo, taip pat bus lengviau 
sprendžiamas negu iš pradžios buvo ma
nyta, kai PLB vaidybos pirmininko šiam 
klausimui nagrinėti sukviestos komisijos 
daugumas narių atsakė j jo išsiuntinėtą 
anketą. Atsakymų santrauką PLB pirmi
ninkas paruošė posėdžiui, ir su ja susipa-' 
žinus pasirodė, kad esminių pakeitimų 
nei pačioje Bendruomenės organizacijo
je, nei jos veikloje niekas nesiūlo. Dar 
šiek tiek sutrumpinę, tuos pirmininko

LIETUVOS-LENKIJOS
DEKLARACIJA
Gegužės 27 Lietuvos ir Lenkijos at 

stovai JTO perdavė generaloniam sekre- 

lių draugišką santykių ir ir kaimyninio 
bendradarbiavimo, neseniai pasirašytą 
Vilniuje. Deklaracijoje, be kita ko pažy
mima, jog šalys gerbs viena kitos suvere
nitetą, sieks tautinėms mažumoms — 
lenkams Lietuvoje ir lietuviams Lenki
joje — užtikrinti visas tarptautines tei
ses bei dirbs šių dviejų tautų glaudesnio 
suartėjimo linkme, iškaitant prekybos, 
ekonomikos, mokslo, kultūros ir gam
tos apsaugos sritis.

Lietuvos Respublika sumokėjo 1991 
m. JTO nario mokesti - 586.000. Prieš 
tai, sausio mėnesyje buvo sumokėta da
lis 1992 m. nario mokesčio $5000. 
Tikslią šių metų sumą Lietuvai, o taip 
pat Estijai ir Latvijai nustatys 52-oji 
JTO sesija, įvyksianti birželyje

Gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos 
delegacija, dalyvaujanti derybose su Ru
sija dėl jos kariuomenės išvedimo, pa
reiškė, jog šiose derybose nepavyko su
sitarti dėl kariuomenės išvedimo termi
nų. Pagrindine nesėkmės priežastimi 
Lietuvos delegacija laiko derybų partne
rių nenorą ieškoti protingų kompromi
sų. Tuo tarpu, šiuo metu trijose Baltijos 
valstybėse yra apie 120 tūkstančių buvu
sios Sovietų Sąjungos kareivių, kurie, 
ignoruodami teisėtos valdžios reikalavi
mus ir tarptautines normas, kelia rimtą 
grėsmę Baltijos šalių saugumui. Ypač ii 
liūdna, pažymima Lietuvos delegacijos 
pranešime, jog Rusijos Federacija ne
silaiko jau pasirašytos sutarties dėl ka
riuomenės išvedimo iš Vilniaus. Sis iš
vedimas, pagal sutartį, turėjo būti pra- 1 
dėtas dar vasario mėnesyje. Vietoj to, 
pastebimas netgi atvirkštinis procesas 
— į Lietuvą siunčiami naujokai esančių 
karinių dalinių papildymui.

Lietuvos Misija JTO
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Kun, Vincentas Pupinis, SJ ,

APIE LIETUVĄ PORTUGALIŠKAI
Portugalijos jėzuitų žurnalas "Brota

ria" 1992 m, balandžio n r. išspausdino 
kun. Pauliaus Rabikausko, SJ, straipsnį 
'Katalikiškoji Lietuva — praeitis ir da

bartis". Šis Portugalijoje ir Brazilijoje 
kunigų bei pasauliečių katalikų intelek
tualų plačiai skaitomas žurnalas,norėda
mas pateikti savo skaitytojams rimtų i r 
tiksIi ų žinių apie tikineiųjų būklę Lietu
voje , kreipėsi į jėzuitą k uni gą Pauli ų Ra - 
bikauską: ji§ yra garsiojo Grigą liaus uni
versiteto Romoje profesorius, buvęs 
Bažnyčios istorijos fakulteto dekanas, 
Romos archyvuose surinkęs daug istori
nės medžiagos apie Katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje,

30-ties puslapių straipsnyje prof. P. 
Rabikauskas pirmiausia prisimena kara
liaus Mindaugo laikų i r pirmuosius Lie
tuvos žingsnius krikščioniškos Europos 
link,oficialų Lietuvos krikštą 1387 m. 
sunkų krikščionybės kalią XV ir XVI s\, 
kai trūko lietuviškai kalbančių kunigų 
ir reikėjo kovoti su besiskverbiančia is* 
Vakarų Liuterio reforma, XVII ir XVIII 
s*, prof. P, Rabikauskas vadina "greito 
ir plataus religinio atgimimo laikotarpiu", n^bės istoriją, pateikia portugališkai 
Vyskupų Valerijono Protas ©vi či aus, Jur
gio Radvilos ir Melchioro Giedraičio 
pr a dėtą r e I j gi nį atsi na u j i n i mą en ©r gi n ga i 
tęsė Lietuvoje ip ik urą jėzuitai, įsteigę 
universitetą Vilniuj® ir nemažai mokyk- 
lų-kolegijų, kuriose buvo auklėjama Lie
tuvos inteligentija,

XIX šimtmetis; Lietuva po caro jun
gu. Bažnyčia buvo febai suvaržyta, vie
nuolijos panaikintos, uždraustas lietu- 
viskas raidynas, Taâau priespauda pagirn- pitalo, garų JAV gamyboskeiaivinių 

lėktuvų ir kuro, Sovietinis "Aeroflo
tas" sugriuvo su Sovietų Sąjunga. Kelei
viniai lėktuvai yra prastesni už vakarie
tiškus, jiems trūksta kuro dabartinia
me respublikųsusiskaldymo chaose, 
"Lufthansa" jau anksčiau užmezgė ry-

® Spaudai parama būtina: be lietu
vis' spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

dė ir dvasios galiūnus, tokius kaip vys
kupas Valančius, knygnešiai ir lietuviai 
veikėjai, kuri e, pasinaudodami karo ap
linkybėmis, 1918 m, paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę,

Apžvelgdamas XX šimtmetį,straips
nio autorius nurodo, kad per 22-jus ne
priklausomybė metus Lietuvoje buvo 
labai daug pasiekta:sutvarkytos vysku
pijos, atnaujintos vienuolijos, steigiamos 
katalikiškos mokyklos, leidžiami lai kru
šai ir žurnalai, užsienio universitetuose 
ruošiama nauja katalikiškos pasaulėžiū
ros visuomenė veikėjų karta.

Tikinčiųjų Lietuvoje nepalaužė nė 
50 metų sovietų priespauda, kalėjimai 
bei trėmimai, Nepalūžo tremtyje vysku
pai - Julijonas Steponavičius ir Vincen
tas Sladkevičius, Pasirodė "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika", įsisteigė 
Tiki n S ųjų teisėms ginti katalikų komi
tetas, užsienyje sklido vis daugiau žinių 
apie Lietuva.

Antrajai straipsnio daliai, pavadintai 
"Dabartis", prof, P, Rabikauskas skiria 
8 puslapius,suglaustai paminėdamas 
svarbiausius paskutiniųjų metų įvykius: 
Lietuvos atgimimo sąjūdį, Vilniaus arki- 
katedros-bazilikos atgavimą,šv, Kazimie
ro palaikų grįzi mą katedron, Balti jos 
kelią,nepriklausomybės paskelbimą 
1990 m. kovo 11, žudynes ptir ViIniaus 
radijo ir televizijos bokšto, Niekas pa- ’ 
šaulyje nepateisino tų žudynių — jos 
tik dar daugiau išgarsino Lietuvos var
dą! r lietuvių tautas troškimą gyventi 
laisvėje, Dėl to, Sovietų Sąjungai griū
nant, įvairūs kraštai, vienas po kito, 
pripažino Lietuvą nepriklausoma 
valstybe,

"Broteria" išspausdino straipsnio 
pabaigoje prof. P. Rabikauskas patei
kia gaišią bi biiografiją įvairiausiomis 
kalbomis apie krikščionybe, Lietuvoje. 
Nemažai apie Lietuvą buvo parašyta 
anglų, prancūzų, italų ir vokiečių kal
bomis. Literatūros portugalų kalba nė
ra daug, Brazilijoje gyvenantys lietuviai, 
tiesa, gana dažnai ras*ė vietos spaudoje, 
tačiau paprastai ten buvo paliečiami 
tik paskutiniųjų dienų įvykiai. Kun. 
prof. P, Rabikausko išsami studija,trum
pai apžvelgianti visą Lietuvos krikščio- 

kalbantiem skaitytojam daug tikslių ir 
vertingų informacijų.

“LUFTHANSOS" SKRYDŽIAI
Vokietijos orinio susisiekimo bendro

vė "Lufthansa"sparčiai plečia savo 
skrydžius Rytų Europoje, Baltijos res
publikose, Atsijoje, Gudijoje ir turbūt 
kitose buvusiose Sovietų Sąjungos vie
tovėse, Vokietija turi pakankamai ka- 

MŪSŲ LIETUVA" - RUA JUVENTUS, 28
■j ■'; J

slus su Ryga, tada su Talinu ir Minsku. 
Kovo 31 d. "Lufthansa" pradėjo naują 
liniją Frankfurtas - Vilnius - Frank
furtas , Pirmuoju skrydžiu is* Vilniaus 
su keleiviais Frankfurtan prie Maino 
iškeliavo ir laiškai. Lietuvos paštas 
pranešė pasaulio pastų įstaigoms, kad 
adresatams Lietuvoje skirtos korėspon- 
den d jos jeu nereikia nukreipti į Mask
vą, "Lufthansos" dideli skelbimai ma
žuose Lietuvos te ikrą šči uos© kovo pa
baigoje painformavo skaitytojus, kad 
dabar jie gali skristi "Lufthansa" iŠ 
Vilniaus į Vokietiją ir visą pasaulį. Is* 
Vilniaus į Frankfurtą prie Maino "Luf- 
thansos" lėktuvas "Boeing 737"skren
da pirmadieniais, trečiadienisia ir penk
tadieniais. Is* Frankfurto galima skristi 
į 180 vietovių pasaulyje. "Lufthansos" 
atstovybė tarptautiniame Vilniaus orą- 
uostyje norintiems skristi tuojau gali 
parūpinti visų savo skrydžių tvarkarašti 
tį. "Lufthansa" jau yra septintoji Vaka
rų orinio susisiekimo bendrovė turinti 
reguliarius skrydžius Vilniun.

LAIŠKAI IŠ TĖVYNĖS
“Šiuo metu Lietuvoje juodos die

nos: negirdėtas, neregėtas nusikalstamu
mas . Mus dar negina savi įstatymai. Ne
doroje sistemoje negalėjo išauginti dora 
visuomenė. Visa sumaištis, visas sis, pil
nas prieštaravimų gyvenimas užgožia 
laisves džiaugsmą. Praktiškai mus dar te
bėra apraizgęs komunistų voratinklis, 
kurio centre KGB (Saugumas). Labai 
sunkios dienos tiek ekonomikos, tiek 
politikos srityse. Žemės ūkio reformos 
sabotuojamos, Vertelgos, makleriai spe
kuliantai tampa milijonieriais, o visa 
dirbačioji Lietuvos visuomene vos mais
tui teuždirba. Bet mes p^iryžę kantriai 
viską pergyventi vardan gražesnės ir do
resnės Lietuvos.

Brazauskas ir Prunskienė atliko didelį 
juodą darbą, apjuodino musų vienintelę 
vilti,ateičiai — tai gerb.ir mylimą Vytau
tą Landsbergį. Nežinau, kas būtų Lietu
vai Jei netektume V. Landsbergio.,."

Marijampolė

SAO CASIMIRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO 

DA ERA MODERNA 
1458-1484
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LANDSBERGIS INSPIRA SIMPATIA i 
NO ENCONTRO COM A COLÔNIA

Fatos históricos importantes aconte
ceram na última semana no Rio de Ja
neiro. 102 chefes de Estado se reuni
ram para discutir Ecologia. Para colônia 
lituana, em particular, a importância 
foi maior. Pela primeira vez, o Brasil re
cebia um chefe de Estado lituano. 
Landsbergis veio para o Rio, por causa 
da ECO-92, e também para conhecer os 
lituan s do Brasil.

Na noite do dia 11, a agenda do pre
sidente foi reservada para os de casa. 
Organizado por Antanas Gaulia, a re
cepção oferecida para Landsbergis teve 
a presença de 9 pessoas da colônia de 
São Paulo. O nervosismo iniciai de 
quem entrava na reunião era logo que
brado pelo próprio presidente. Ele fa-' 
zia questão de ser informal. Naquele 
momento assuntos como as particula
ridades das regiões da Lituânia, eram 
muito mais importantes que a situação 
financeira do país.

Entre os outros convidados oficiais 
já havi. pessoas conhecidas dos brasi
leiros. O tradutor oficial de Landsber
gis era Darius Sužiedėlis, um dos orga
nizadores do último Congresso da Ju
ventude Lituana. »

Para Silvia Bendoraitis Machado e 
Irena Martinaitis o que agradou em 
Landsbergis é que ao mesmo tempo que 
ele é informal e brinca, ele tem o porte 
de um chefe de Estado.

FALANDO SÉRIO
Antes de começar o jantar, Landsber

gis falou um pouco mais sério, explican
do a atual fase da Lituânia e ressaltan
do a importância de um Consulado li
tuano no Brasil. Ele seria uma .parite 
fundamental para o futuro comercial 
entre os dois países. Disse ainda que o 
mais importante de sua estadia aqui é 
o contato com outros chefes de Estado. 
Ele tinha já agendado encontros oficiais 
com o presidente Collor e o presidente 
da Argentina. Carlos Menem.

VIZOS VYKSTANTIEMS l LIETUVĄ 
Pranešame, kad nuo 1992 m, gegužes 

15 d, 24 vai. panaikinamas lengvatinis 
,važiavimas į Lietuvos respubliką,isciuo- 
iant įvažiavimo vizas pasienio kontro- 
ės postuose tų vaistybi ų piliečiams ar 
Pastoviems gyventojams, kuriose yra 
_R atstovybės su veikiančiais konsuli- 
liais skyriais, jei su tomis valstybėmis 
ustatyta vizinio įvažiavimo tvarka. As- 

Na ECO 92, Landsbergis estava a voh-ienys atvyką be įvažiavimo vizų bus 
siunčiami. Pasienio kontroles postuo- 
? įvažiavimo vizas galės gauti tik atvy- 
ąsu pranešimu apie artimųjų mirtį ir 
4 valstybių piliečiai ar pastovis gyven-

tade para falar dos problemas entre a 
Lituânia e a Rússia. Ele nâo se intimi
dou em mostrar para todos os outros 
países que a Lituânia sofre restrições 
de fornecimento e econômicos do gover-jjai, kuriose nėra Lietuvos respublikos 
no russo. O presidente ainda assegurou stovybių, įvažiavimo vizos gali būti 
o que seu país precisa no momento é uotos ir pateikus reikalingus dokumen* 
de investimento tecnológico e em recur- js paštu, 
sos materiais. Eles não querem doações, 
0 importante são os investidores.
• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 

yra bėgimas nuo savo tautos

ECOLOGIA NA LITUÂNIA
Na mesma recepção estava o deputa

do Jonas Šimėnas. Geólogo e membro 
do Comitê de Meio Ambiente da Lituâ
nia, Šimėnas trabalhou ativamente na 
ECO 92. Curioso em conhecer melhor 
o Brasil, ele veio para São Paulo. Fez 
várias perguntas sobre a política do país, 
o sistema educacional, o sistema tribu
tário etc.

Do Rio de Janeiro para São Paulo, 
Šimėnas passou por Angra dos Reis e 
lembrou da situação das Usinas Nuclea
res lituanas tão perigosas quanto Cher
nobyl. Falou também da situação am
biental do país. "As pessoas vão ao 
Mar Báltico nadar só quando há caran
guejos na praia. Do contrário, a água 
possivelmente está poluída".

Šimėnas ficou 3 dias em São Paulo. 
No sábado, 13, ele foi assistir a um en
saio do Grupo Nemunas. Seu veredicto, 
como ex-professor de dança folclórica, 
para o grupo foi: "Vocês têm alegria e 
espontaneidade dançando".

Para Irena e Silvia, mais que as dis
cussões políticas, o simples contato 
com pessoas como Landsbergis e Šimė
nas já valem por si só, "Foi emocionam 
te", elas riam sarisfeitas. ,

Luis Claudio Indriūnas

Su pagarba - .. ,
L. Kučinskas

LUR ministerijos konsulinio 
skyriaus direktorius

Sąjungos — Aliança nariai

AfA
NATALIJAI AMBRULEVlClENEI

mirus
sūnui Valdemarui, dukrai joanai, jq šeimoms, 
giminėms bei pažįstamiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Sąjungos
Valdyba

Aliança

NATALIA AMBRULEVlOlENĖ 
atsiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 30 
dieną, palikdama liūdesyje gimines ir 
bičiulius.

Velionė buvo gimusi Alytuje 1909 
metais. Brazilijon atvyko 1929 metais 
ir daugiausia gyveno V. Zelinoj. Čia ji 
dalyvaudavo bendrame lietuvių gyveni
me. Ji buvo linksmo budo ir mėgdavo 
pašižmonpeti.

Natalia Ambrulevičienė atrodė svei
ka moteris, bet gegužės 29 d. staigiai 
pasijautė blogai ir,buvo nuvežta į João 
XXIII ligoninę, Čia daktarai darė ką ga
lėjo, bet jau neįstengė atgaivinti. Velio
nė buvo pašarvota V. Zelinos šermeni
nėj ir šeštadienio rytą, lydima šeimos 
bei draugu, buvo palydėta į amžinojo 
poilsio vietą V. Alpinos Kapinėse.

7-tos dienos mišios buvo penktadie
ni, birželio 5 d. V. Zelinos bažnyčioje.

Nuliūdę liko duktė Joana, sūnūs 
Valdemaras, žentas, marti, trys anūkai 
ir vienas proanūkas. Sesuo ir kitos gimil 
nes liko Lietuvoje.

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠKA KNY
GA STOVI IR DULKA KIOSKŲ LENTYNO
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS

m

AULAS DE PINTURA
Porcelana, Vidro, Tecido
Irene Ambraziejus Petraitis
Rua Barão de Juparanã, 444

Vila Zetina
Fone: 273-3515
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SUSITIKIMAS SU LIETUVOS

PREZIDENTU
Gavę iš Argentinos Lietuvos Konsulo 

pranešimą kad Prezidentas p. V. Lands
bergis, atvykęs j Rio 92, taip pat žada 
aplankyti San Paulį. Reggėrnės jį sutik
ti ir priimti. Bet juo arčiau buvo atvyki
mo data, tuo mažiau vilties atvykimu. 
Pagaliau paaiškėjo, kad dėl sunkumų 
Lietuvoje, Prezidentas išvyko dvi dienas 
vėliau negu buvo numatyta ir jau netu
rės galimybės atvykti į San Paulį. Gavę 
tokią žinią nutarėm padaryti machome- 
tonišką "stebuklą". "Jei kalnas neina 
pas Machometoną, tai Macho metonas 
einą pas kalną, o stebuklas turi įvykti".

Paraginę vieną kitę pripildėm mašinę 
ir išvažiavom j susitikimą (du advokatai 
V. Tūbelis ir A. Puodžiūnas, viena gailes
tingoji sesuo (enfermeira) A. Tatarunie- 
nė, vienas studentas Kazys Tūbelis ir 
vienas kunigas J. Šeškevičius). Lėktuvu 
nuskrido Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė p. Vera Tatarūnienė ir 
Sąjungos pirmininkas p. Algimantas 
Saldys. Kitais keliais atvykę pasirodė 
Irena Martinaitytpėr p. Silvija Bendorai- 
tyté Machado su Rio dirbančiu savo vy
ru Machado. Taip kad iš viso buvo 10 
Sanpauliečių.

Ponas Antanas Gaulia buvo suorganiza
vęs Vokiečių klube susitikimą su prezi
dentu ir visa Lietuvos Delegacjja. Daly
vavo maždaug 60 Rio de Janeiro lietu
vių ir jų draugų. Lietuvos konsulas Argen
tinoje Rakauskas ir keletas visuomenės 
atstovų.

Pirmiausia sveikino svečius vaišių šei
mininkas p. Gaulia. Taip pat kalbėjo 
visi iš S. Paulo atvykę pirmininkai. Prezi
dentas savo kalboje palietė Lietuvoje 
iškylančius sunkumus, papasakojo neto: 
limoje ateityje (data dar nenustatyta) 
Lietuva įves savo pinigą Litą, šiais me
tais bus nauji parlamento rinkimai. Di
džiausias Lietuvos rūpestis buvusios so
vietinės kariuomenės išvedimas iš Lietu
vos. Visi supratom, kad Lietuvos kelias 
nėra lengvas, bet visi tikime Jos šviesia 
ateitimi.

Kun. J. Šeškevičius

ADV. ANTANO GAULIOS KALBA
t

Man kaipo Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Brazilijoje (ABAL) Tarybos Preziden
tui tenka tarti keletą sveikinimo žodžių. 
Mėginsiu Jūsų nevarginti mano kalba.

Didžiai Gerbiamas Ponas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos Pirmininke, o mums, išeivijos lie
tuviams, garbingas Lietuvos Prezidente; 
Gerbiami kiti laisvos Lietuvos dalyviai; 
gerbiamas ir mielas São Paulo Vila Ze- 
linos lietuvių klebonas Juozas Šeškevi
čius; ponia Vera Tatarūnienė, Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės Vize-preziden- 
tas ponas advokatas Tūbelis; gerbiamas 
ponas Ratskauskas, Lietuvos Argenti
noj konsular ir kiti São Paulo dalyviai, 
kurie palikdami visus kasdieninius rū
pesčius ir pamiršdami sunkumus čia at
vykti, dalyvauja šiame garbingame priė
mime.

Gerbiamas ponas Wilson Leite Pas
sos, Rio de Janeiro miesto parlamento 
narys.

Brangios ponios ir ponai Rio lietuvių 
kolonijos dalyviai ir ABAL Sąjungos 
nariai.

Šią naktį, čia mums išeivijos lietu
viams susirinkusiems pagerbti ir pažinti 
tuos didvyrius žmones su savo vadu, ku
rie pasirįžo atgauti.Lietuvos Nepriklau
somybę ir pirmieji drįso priešintis galin- 
gajai Sovietų Sąjungai, kurią, ne kas ki
tas, kaip tik mūsų šis garbingas svečias, 
pradėjo griauti ir išlaisvinti ne tik mūsų 
tėvynę Lietuvą bet ir kitas tautas iš kalė
jimo vergijos.

Prieš virš penkiasdešimts metų, Bra
zilijos tų laikų sostinėje Rio de Janeire, 
lankėsi Prezidentas Antanas Smetona, , 
bet tai su liūdesiu ir nešdamas sunkią 
naštą, nelaimę užtikusią Lietuvą, mums, 
tada lietuvių dideliai Rijaus kolonijai, 
atnešė liūdesį ir verksmą. Buvo bejėgis 
ir bėgamtis Prezidentas.

Kas kita šiandien, mus lanko, ne tik; 
optimizmo Prezidentas, bet nešėjas lais
vės ir visos mūsų tautos pasididžiavi
mas, kurio vardas, auksinėm raidėm, 
jau yra įrašytas Lietuvos istorijoje.

Taip mieli šios progos dalyviai. Profe
soriaus Vytauto Landsbergio vardas nu- 
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© Kas bėga nuo lietuviškos skau
dos, bėgs nuo savo tautos. 

T. TOMKUS &TUNCKUS
& ® MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.
SÁO PAULO - AV.DO ORATORIO, 3.330 -PARQUE SÁO LUCAS - FONE: 271--3222.
SANTO ANDRÉ - R ORATÓRIO, 4.9Ó6 - JARDIM ANA MARIA - FONE: 716-3199/415-0800
SANTO ANDRĖ - R. RIOGRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063

skambėjo visame pasaulyje, kaipo pasiry
žusio, drąsaus, ištvermingo Lietuvos pa
trioto, kuris rizikuodamas savo laisvę 
ir gyvybę pirmas drįso pakelti galvą ir 
protestuoti, prieš buvusios galingos So
vietų Sąjungos, raudono maro, prislėg
tas respublikas ir reikalauti savo žmo
nėms ir tautai pilnos laisvės. Kaipo vi
sos lietuvių tautos lideris, su kitais pa
triotais ir sekėjais, I990 m. kovosmėn.
11 dieną paskutinėse valandose nakties 
per Parlamentą, visam pasauliui pareiš
kė Lietuvos atstatytą Nepriklausomą 
ir suverinetetą valstybę, pareikalauda
mas sovietų armijos išvedimą iš Lietu
vos teritorijos. Atskirdamas Lietuvą 
nuo kitų Sovietų Sąjungos Respublikų, 
pasiuntė raštą laisvoms ir nepriklauso
moms valstybėms, prašydamas diploma
tinio pripažinimo..

Pone Prezidente, Jūsų pasiryžimas 
ir drąsa, pakėlė visų lietuvių galvą ir pa
sitikėjimą savim. Nustebinwpasaulio 
senus, didelių tautų politikus ir lyderius. 
Kaip ir iš miego atbudęs pasaulis, vėl ne
tikėdamas, išgirdo Lietuvos vardą, kuris 
po dviejų generacijų okupacijos, buvo 
pamirštas ir iš karto suprato jog mūsų 
tauta yra gyva ir kaipo lietuvių gyvenan
tis kraštas pasiryžo būti politinė pilna 
teisė, lygiomis kitų laisvų tautų ekrane.

Nei grąsinimas, nei blokados, nei šar
vuočiai nei jų tankai, nei siaubingi 13 
sausio tragiškas raudonojo siaubo ma
ras, neatpléãá/Lietuvos pasiryžimo pa
siekti savo teisių ir tautiško tikslo. O 
tai padaryti, reikalavo stiprios ir pasiry- 
žusios dvasios asmens.

Gerbiamas pone Prezidentai Vytau
tai Landsbergį, Jūs parodėt, ne tik mū
sų tautai, o taip pat visam pasauliui jog 
1940-ti metai, niekuomet Lietuvos isto
rijoje nesikartos. Garbinga tauta, kuri 
savo sūnų tarpe, randa pasiryžusių stip
raus ir garbingo idealų vyrų, pasiekti 
savo žmonių gerovę ir Laisvę. Prieš Jus 
visus, mes išeivijos lietuviai lenkiarh gal
vas.

Užbaigdamas, turiu Jums padėkoti, 
jog radot laiko ir noro mums suteikti 
šią didelę garbę ir dalyvauti šiame kuklia
me vakarienės priėmime.

Ačiū
Antanas Gaulia
Rua Silveira Martins, 62 apto. 601 
Flamengo - Rio de Janeiro 
Brasil CEP 22221
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
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NAUJAS REFERENDUMAS
Praėjusį sekmadienį vyko Lietuvoje 

referendumas (plebicito) dėl sovietų ka
riuomenės iš Lietuvos išvedimo. Jame 
galėjo dalyvauti ir užsienyje gyvenantys 
Lietuvos piliečiai. Sanpaulyje balsavo 
91. Visi pasisakė už greitą kariuomenės 
išvedimą ir už Lietuvai padarytų nuosto
lių atlyginimą.

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS

SiRmWWIF
GARBĖS LflDĖJA

A. A, JONO TATARŪNO
71-mo gimtadienio (VI.15) prisiminimui.

Širdingai dėkojame poniai Verai, kuri nuolatos remia 
musų spaudą ir palaiko Jono Tataruno didelių kolonijai 
nuopelnų prisiminimą.

Administracija

Birželio 29 dieną iš Lietuvos atvyksta KUNIGO PETRO RUKŠIO SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
KUN. ALEKSANDRAS MILAŠIUS. Jis 
atvyksta pagelbėti kun. Juozui Šeškevi
čiui parapiniame ir lietuviškame darbe.

Birželio 29 dieną sueina 25 metai, kai kun. Petras Ruksys buvo įšven
tintas į kunigus. V. Zelinos lietuvių kolonija nori pagerbti kun. Petrą 
Rukšį sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga.

Svečio priėmimas bus kartu su kun. P. 
Rukšio jubiliejumi.

KUNIGAS GAVĖNAS SVEIKINA 
IŠ ALYTAUS

Kun. Pranas Gavėnas laimingai pa
siekė Lietuvą ir dabar dirba Alytuje. Ten 
darbas nėra lengvas: reikia statyti nau
ją bažnyčią su Marijos Krikščionių Pa
galbos titulu. Kun. Gavėnas sveikina 
visus sanpauliečius ir tikisi sulaukti jų 
pagalbos naujame darbe.

PRELATO PIJAUS PAMINKLAS
Dar negavome žinių, kad prel. Pijaus 

Ragažinsko paminklas jau pastatytas, 
tačiau turime dar vieną paminklui pas
tatymo aukotoją. JONAS VALAVI
ČIUS yra paaukojęs /US$100,00 šiam 
reikalui. Tikimės greit gauti žinių iš 
Lietuvos apie paminklo statymo eigą.

RUOŠIASI KELIONEI
t

Šio mėn. 30 d. Lemonte, netoli Čika
gos, prasideda Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės VIII seimas, kurio posėdžiai 
tęsis iki liepos 4 d. O liepos mėn. 5 d. 
Čikagoje įvyks IX Tautinių Šokių Šven
tė.

Seime Brazilijos lietuvius atstovaus 
A. Vera Tatarūnienė, B.L.B-nės pirmi
ninkė, Irena Martinaitytė, B.L.J. S-gos 
pirmininkė, Magdalena Vinkšnaitienė 
ir Maristela Žutautaitė.

Tautinių Šokių Šventėje dalyvaus 
mūsų tautinių šokių grupė "Nemunas", 
vadovaujant Silvijai Bendoraitytei Ma
chado.

Visi jie ir jos ruošiasi į tolimą kelio
nę ir, tikėkimės, kad gerai atstovaus S. 
Paulo lietuvius. Linkime geros sėkmės.

Koresp.

AUKOJO ŠALPOS RATELIUI
Aldona VALAVIČIŪTĖ Cr.30.000,00

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

Liepos 5 d, sekmadienį bus IŠKILMINGOS MIŠIOS 11 valandą. 
Po mišių bus PIETŪS, kuriems pašvietimus prašome užsisakyti 
iki birželio 28 dienos Vila Zelinos klebonijoje

Sveikiname
Birželio mėn. 29 dieną, sukanka lygiai 25 me-' 

tai kaip tu Petriuk buvai įšventintas į kunigus, 
todėl ta proga mes visi Remeikių šeima, An
drius ir Ona su šeima, Vladas ir Veronika su Pe
tru, Juozas ir Betty su šeima, nuoširdžiai sveiki
name Tave ir linkime juo geriausios sėkmės ir 
sveikatos, kad dar daug metų galėtum apaštalau
ti Lietuvoje.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS FRIGORÍFICAS STELKA LIDA

Visi pažįstame ir žinome, kad ekono-
mistas ir inžinierius ir netik bus stipriau
sias industrialas mūsų lietuvių kolonijoj 
yra p. Jonas Stelmokas.

Pasižymėjęs visoj Brazilijoj ir net sve
timuose, savo išmintimi ir gudrumu iš
radęs mėsininkystės srityje mėsos per
dirbimo mašinas, kurios paverčia mėsą 
į kebas minutes su bent kokiu kiekiu į 
skaniausių lokių pažinojimą.

Ne tik dirba mašinas, net įvairiausias 
jų dalis, kurias naudoja svarbiausi frigo- 
rifikai ir mėsininkai.

Mielas Tautieti-te nepasigailėk porą 
valandėlių atsilankyti į "PAVILHAO _ 
DE EXPOSIÇÕES DE ANEHMBI, 
SÃOPAULÓ".

A DIJ T O R P U B LIC O 
VERTĖJAS

ALEKSANDRAS BOGUS L AUS KAS
(F :241-2831)

Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi- 
does de casamento, obitos, etc. J

Prasidės 23 d. iki 26 d. birželio mėn.
1992 metų. "STELKA" pavilionas, 
"STAND" pasarélés Nr. 12 ir veikia 
nuo 10:00 iki 20:00 vai.

Neapsigausite, apsilankę, ačiū...
A. A.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Aleksandras KERŠYS Cr. I 7.000,00 
Kazys VAZGUASKAS Cr.45.000,00 
Marijona JAKIŪNIENĖ Cr.20.000,00 
Roberto TAMOŠAUSKAS 15.000,00 
Algimantas ŽlBAS Cr.oO.000,00 
Vytautas BENDŽIUS Cr.30.000,00 
Kazimieras GAULIA Cr..30.000,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

TEL. 275-2619

À NOITE

PREÇO: US$ 7.000,00
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