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DEIMANTINEI LIETUVAI
Šių 1993 metų Vasario šešioliktoji 

ryškiau susišaukia su 1918 metų Vasa
rio šešioliktąja, nes sueina 75-ri metai 

deimantinė sukaktis. Nepriklausomy
bės kovų dvasia, suliepsnojusi 1918 me
tais, neužgęso per tuos trumpus laisvės 
ir ilgus vergijos dešimtmečius. Ji.ruse
no pogrindyje, kovojančių partizanų bū
riuose, rezistentų raštuose, kalėjimų ka
merose, slaptuose leidiniuose, sibirinėse 
taigose, pogrindžio vienuolijose, švento
vėse, šeimose... ir visų Lietuvai ištikimų 
tautiečių širdyse. Iškentėjusi ilgus vergi
jos dešimtmečius, Vasario 16 dvasia vėl 
suliepsnojo prie televizijos bokšto Vil
niuje ir parlamento rūmų. Kovo vienuo
liktosios pavidalu ji prasiveržė j valdžios 
plotmę ir tapo nauju kūnu. Ją liudijo 
Baltijos kelias ir nauja rezistencinė kan
čia, susijusi su atnaujintos valstybės gi
mimu. O ir seimo rinkimai, padarę posū
kį kairėn, nėra Vasario šešioliktosios pa
neigimas, nes už ją yra pasisakiusi ir kairė, 
atsikračiusi maskvinių atskalūnų. Tai bu
vo ekonominės kančios padiktuotas po
sūkis, anaiptol nesišaukiantis naujos ver
gijos. Vasario šešioliktosios dvasia mūsų 
tautoje tebėra gyva, žengianti vis tvirtes
niu žingsniu į ateitį.

Lietuva, žiūrint geografiškai, po ilgų 
vergijos dešimtmečių, išniro skausmin
gu, bet nauju veidu, ir tai žymiai pilnes
niu. Prieškarinė Lietuva buvo likusi ir 
be Vilniaus, ir be Klaipėdos krašto. Da-
bar ji - žymiai pilnesnė: turi istorinę sa
vo sostinę ir Klaipėdos kraštą. Tai jau 
didelis žingsnis į pilnesnį nepriklausomą 
valstybės gyvenimą. Jei Lietuvos viršū
nės sugebės ir pajėgs atkurti gerai tvarko
mą valstybę, kad ir nedidelę geografiniu

LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę.
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu notarė kreiptis: į Rusijos, Vok'ie» 
tijos ir Ritų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, ka*P° vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą! democrat
metais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIOJE ir tų valstybę atskirianti

plotu, sudarys sąlygas naujiems žings
niams, vedantiems j tolimesnį tautos vie
nijimą. Juk dar yra palyginti nemažai et
nografinių plotų, kuriuose tebegyvena 
ir tebevargsta mūsų tautiečiai. Tokių et
nografinių plotų yra ir vakaruose, ir ry
tuose. Ekonominiu požiūriu jie nėra vilio
jantys, bet tautiniu požiūriu jie yra mū
sų tautos dalis. Dėl to tautos kamienas, 
ugdydamas savo valstybingumą, neturėtų

nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis. *

Drauge įbtetuvos Taryba pareiškia, kad liíCtüVOS V31styt)8S pB- 

matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

užmiršti savo misijos tiems, kurie to nau
jo, atgimusio valstybingumo dar nėra pa
liesti. Ateities Lietuvos vizija turėtų apim
ti visą tautą, sudaryti jai sąlygas gyventi 
bei klestėti savoje žemėje. Ji turėtų tapti 
mažąja Amerika ne medžiaginių turtų 
prasme, o kūrybine, kultūrine, demokra
tinės darnos bei tvarkos prasme. Tai pla
taus masto vizija ir užduotis, bet reali, 
nes atsiremia į tautos potencialą.

v»ario 16 d. >918 m. Lietuvos Tarybos nadas
Dr. J. Basasavlčiea, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St, 
Kairys. P. Klimas. D Maliaauskas, V. Mironas, St Narutavičias, A Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, A. Sudginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius. J. Staugaitis, J Vailokaitis. J- Vileišis

Ste “Lietwvos Ai4<” «umeris 1918 metais del okupacines vokiečių cenzūros negalėjo būti išleistas. nes pirma
me puslapyje buvo išspausdintas Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo aktas. Taip pat buvo uždraustas ir 
dr. J. šanlio straipsaús bei kiti rašiniai, šis “LA" numeris rastas P. Klimo archyve Paryžiuje

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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vasario šešioliktosios dvasia turi vesti Nepriklausomybės deimantinė
musų tautą j ateitį. Neturime dabar kara
lių nei kunigaikščių, bet turime daugybę 
talentų įvairiose srityse tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje. Tereikia centro, kuris telk
tų pajėgas ir nukreiptų siekiama linkme. 
Tai užduotis valstybės vadovybės, apiman 
čios materialines ir dvasines plotmes. 
Atėjo laikas tautai apsivalyti, išgydyti 
žaizdas ir atginti ypač dvasine-moraline 
prasme. Kai visuomenė bus morališkai 
tvirta, žingsniai į valstybės ateitį bus 
irgi tvirti, vykdantys Vasario šešiolikto
sios misiją. Dėl to visi veiksniai, kurie rū
pinasi dvsine-moraline tautos sveikata, 
turi iškilti į pirmąsias eiles. Tokiai Vasa
rio šešioliktosios nuostatai skleisti tau
toje tinka ypač jos minėjimai, iškilmės, 
pamaldos ir kiti renginiai.’Jie paskatina 
tautiečius ir Lietuvoje, ir išeivijoje ne
dingti kasdieniniuose rūpesčiuose ir pa
justi visos tautos misiją. Deimantinė 
Lietuvos sukaktis yra gera proga plačiau 
užsimoti bei i engti plataus masto iškil
mes, meno parodas, pamaldas, Lietuvių 
dienas... Renginiai neturėtų ribotis vien
kartiniais minėjimais - jie turėtų apimti 
ištisus metus, nes 1993 metai yra dei
mantiniai Lietuvos metai. Pr.G.

VASARIO 16-ajjai
Diena atrištom akim. 
Diena iš akpo pakilus 
Viešpatie, teisk mums atkimt. 
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

Juk esame šioje dienoje 
sudygę augimui ir brandai, 
ant žemės gyvi ir po ja, 
paženklinti lietuvybės randai.

Prie savo kalbos prikalti, 
prie istorijos prirakinti. 
Broliai, mes nekalti. 
Mes tik labai iškankinti.

Bet jau atrištom akim 
sėjame laisvės duoną. 
Ir jau nieks neatims 
to, kas dangaus mums duota.

Justinas Marcinkevičius

Priimkite nuoširdžiausius sveikinimus 
nuo LPS Seimo Tarybos.

1990, metai

sukaktis ir
LIETUVOS KANČIOS ISTORLA
Nors ir labai turtinga yra tūkstančių 

metų senumo Lietuvos istorija, tačiau 
nedaug laimingų dienų matė lietuvių 
tauta. Nepavydėtinas buvo nė pastara
sis šimtmetis, kai po vos 22 metus tru
kusio nepriklausomo gyvenimo atėjo 
šiurpi vergija, atnešdama Lietuvai patį 
skaudžiausią pusšimčio metų kančios 
laikotarpį. Sovietų imperija pavergė Lie
tuvą ir, pasitelkusi šlykščiausiai žmo
gų nuvertinančią bei niekinančią komu
nistinę ideologiją, penkiasdešimt metų 
brutaliai Lietuvą kankino. NKVD, 
MVD, KGB kratos, suėmimai, kalėjimai, 
kankinimų kameros, parodiniai teismai, 
teroras, sušaudymai, masiniai trėmimai 
į Sibirą mirčiai, žiaurus žudymas dėl lais
vės kovojančiu tauriausių Lietuvos vai
kų trečdali Lietuvos sunaikino fiziškai, 
įsakinėjimai vieni kitus sekti, siųsti, iš
davinėti, persekioti, naikino prigimtas 
dorybes ir vertė žmones išmokti, me
luoti, sukčiauti, vogti. Per mokyklas ir 
universitetus rovė iš širdžių tikėjimą, 
žalojo dvasią, neigė prigimtą asmeninę 
laisvę. Daug Lietuvos žmonių išžudė, 
turto sunkaikino, begales skriaudų pri-

Kas galėtų didesnes kančias įsivaiz
duoti?

Bet apie tai žino tik pati lietuvių tau
ta, tas visas kančias patyrę Lietuvos 
žmonės. Nuo pasaulio ji buvo skrupu
lingai slepiama. Per visą penkiasdešimt 
okupacijos metų pasauliui buvo meluo
jama. Mes tai žinojom,pergyvenom, 
jaudinomės. Visomis galimomis prie
monėmis, drąsuolių iš Lietuvos atga
benta pogrindžio spauda, asmeniniais 
susitikimais, slapčiomis atgabentais do
kumentais bei laiškais bandėme bent 
dalelytę to melo atskleisti komunisti
nių lopšinių liūliuojamai žmonijai ir 
laukėme tos dienos ir progos, kada 
galėsime pasakyti jai visą tiesą apie pa
tį šiurpiausią Lietuvos istorijos laiko
tarpį, išnešdami į šviesą lietuvių tautos 
kančią ir parodydami ją tokią, kokia iš 
tikrųjų buvo.

Okupacijos sąlygomis toks užmojis 
tegalėjo būti tik svajonė. Bet dabar 
okupacija pasibaigė. Lietuva laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Apie lietuvių 
tautos kančias pasauliui teisybę paša-' 
kyti sąlygos pasidarė palankios. Turi
me ir žmonių -- specialistų bei profesio
nalų, kurie galėtų tai atlikti. Yra ar
chyvai ir kiti dokumentų šaltiniai, turi
me ir gyvų tos kančios liudininkų. Ta
čiau liudininkai jau vyresnio amžiaus, 
metai iš metų vienas paskui kitą pasi
traukia iš gyvenimo, ir tai nebeleidžia 
reikalo atidėlioti, bet skubiai organi
zuoti reikiamą talką, sudaryti planą 
ir pradėti uždavinį vykdyti. Tai skati
na ir dar viena pažymėtina proga, iš
skirtinas Lietuvos istorijos laikotarpis. 
Tas laikotarpis - šie Lietuvai ypatin
gi metai. Tai Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo diemantinės sukaktuvės 
— 75 metai nuo 1918 Vasario 16-tosios,

*s..

karo muziejaus rumai

2



NR. 4 (2237) 1993.11.15

kai toji nepriklausomybė buvo paskelb
ta Be abejo, ši sukaktis labai iškilmingai 
bus paminėta vėl nepriklausomybę atga
vusioje Lietuvoje. Ypatingiau ją reikia 
minėti ir išeivijai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir ryžosi tą ypa
tingesnę prasmę jai duoti. Minėdama 
deimantinę sukakti, ji užsimojo pradė
ti vykdyti seniai puoselėjamą svajonę, 
didįjį uždavinį — Lietuvos kančios isto
rijos parūpinimą ir visos išeivijos vardu 
padovanojimą Lietuvai. Nors uždavi
nys didelis ir sunkus, bet PLB valdyba 
mano jį atlikti per ketverius savo ka
dencijos metus. Darbas vyks ir išeivi io- 
je, ir Lietuvoje. Kaip galima greičiau 
bus suorganizuota profesionali talka, 
pakviesti vadovai, paruošti smulkus 
planai, telkiamos lėšos. Planai ir lėšų 
telkimo darbai bus paskelbti šiais me
tais minint Lietuvos kančios dienas — 
gegužės — birželio mėnesiais, kai Lie
tuvoje buvo pradėtas ir Kelerius metus 
tęsiamas didysis tautos genocidas, siur
pieji trėmimai į Sibirą.

Dabar gi PLB valdyba ragina išeivi
ją Lietuvos nepriklausomybės deiman
tinę sukaktį kaip galima iškilmingiau 
paminėti. Kviečia stipriau burtis į vie
nybę, telktis apie viso pasaulio lietuvių 
išeivijos jungtį — Lietuvių Bendruome
nę ir ja su kartu dirbančią Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą, į kurią vis gau
siau jungiasi išeivijos jaunimas. Prašu 
nemažinti aukų, bet dar gausiau auko
ti Lietuvių Bendruomenei lietuvybės 
išlaikymo reikalams. Ypač dabar, kai, 
Lietuvai tapus nepriklausomai ir atpa
laidavus mus nuo jos laisvinimo darbo,

bi Ü SŲ LIETUVA

ti į mus pačius, ypač į iš sovietų vergi
jos išsilaisvinusias naujas Lietuvių Ben
druomenes Rytuose, kurių lietuvybės 
išlaikymo darbams reikia daugiau ir 
skubesnės pagalbos, nepamirštant, ži
noma, ir visados paramos reikalingų 
Pietų Amerikos lietuvių, Vasario 16 
gimnazijos, išeivijos lietuviškų švietimo 
įstaigų. Juk tik musų pačių aukomis 
išeivijos lietuvybė rėmėsi iki šiol, ji 
turės remtis ir ateity. Tad nesušykštė- 
kime, neieškokime priežasčių atsisaky
ti, nes, negavusios Jūsų aukų, žlugs 
musų lietuviškos mokyklos, kultūrinė 
veikia, visuomeninis darbas, spauda, - 
tie šaltiniai, kuriais remiasi išeivijos 
lietuviška gyvybė.

Lietuvos nepriklausomybės deiman
tinės sukakties proga nuoširdžiai svei
kiname Lietuvą ir išeiviją.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba:

Bronius Nainys - pirmininkas
Petras Kisielius 
Rimas Česonis 
Baniutė Kronienė 
Kostas Dočkus 
Milda Lenkauskienė

Vacys Garbonkus 
Paulius Mickus 
Vytautas Kamantas 
Dr. Vitalija

Vasaitiene

NIEKAM NEKILO KLAUSIMAS, 
KODĖL SAUSIO 13-ąją AŠ BUVAU 
PRIE LIETUVOS TELEVIZIJOS? •

Sausio 12 d. 14 vai., visoje Lietuvo
je iškeliamos valstybinės vėliavos su 
gedulo ženklu — 1991 m. sausio 13 die
nos tragedijos priminimas. Kaip ir prieš 
du metus, vėl degs laužai prie Parlamen
to rūmų, TV bokšto,ir TV R pastato.

• ..... . A,.■
tuanistikos studentas K. B. (pavardė re
dakcijai žinoma, bet pašnekovas nepa
noro, kad ji būtų paskelbta plačiajai vi
suomenei] kuris buvo sunkiai sužeistas 
prieTVR.

— Kaip viskas vyko?
- Tomis dienomis daug žmonių iš 

visos Lietuvos susirinko prie "karščiau
sių taškų". Studentai,, kai visada akty
vūs, taigi ir aš su savo draugais buvau 
prie Lietuvos Televizijos ir radijo. Nie
kas negalvojome apie mirtį, Tr'tie žmo
nės, kurie buvo prie Televizijos bokšto, 
žiūrėjo į apspangusius kareivius, bet ne
suprato mirtino pavojaus sau. Pavojus 
buvo vienas — pavojus Lietuvai. Kai 
sprogo granata, aš iš karto praradau są
monę ir išbuvau tokioje būklėje devy
nias dienas pats to nesuvokdamas — ma
čiau kažkokius košmarus, maniau, kad 
tai vienos nakties sapnas.

-- Koks buvo stipriausias įspūdis, kai 
pradėjai suvokti reąlybę?

— Kai atsipeikėjau, siaubingai išsigan
dau,kad nematau. Tai buvo pirmasis 
mano pojūtis. Antras įspūdis, kai pra
dėjau suvokti aplinką, buvo džiaugs
mas, kad išėjau irš tos košmariškos be- 
sąmonės būklės, kad galiu galvoti apie 
save. Dar sužinojau, kad mano veidas 
buvo nudegęs. Visą laiką kankino min
tis — kaip aš atrodau, bet negalėjau ma
tyti. Pradėjęs vaikščioti, priėjau prie 
veidrodžio ir apstulbau — buvau be
veik toks pat, kaip prieš sužeidimą, 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje mani
mi rūpinosi labiau, nei aš galėjau įsivaiz 
duoti. Ypač malonūs man buvo gydy-

paveikespis mūsų dėmesys vėl turi grįž- Prisiminti tragiškus įvykius ir pakai- tojai, tikri dvasios žmonės. Be to,, nuo-

PIRMOJI LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBA
•kuri 1918 m. vasario mėne 16 de pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą 

Iš kairės į dešinę sėdi: J. Vileišis, dre J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius,
d r. J. Basanavičius, A. Smetona, kam K, Šculys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, 
J. Vailokaitis, Ei Malinauskas, kun. VL Mironas, ?vL. Biržiška. kun. A. Petrulis, S. Banaitis,* P. Klimas, 

Ao Stulginskis, -T., Šernas, Dovydaitis.
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is gatves rūpestį; jie aprūpindavo ma
ne sultimis, vaisiais. Po dvieju savaičių 
besąmoninės būklės ir atsipeikėjimo 
buvo trys-keturios savaitės intensyvaus 
gydymo, o paskutinės savaitės buvo 
mano veržimasis namo.

— Ar žinojai, kas vyksta?
- Visą informaciją man buvo sten

giamasi pateikti sušvelnintai, nes bijo
jo dėl mano psichinės būklės, nenorė
jo manęs jaudinti. Vėliau, kai sužino
jau, ką išgyveno per tas dvi savaites 
kiti, buvę su manim, bet nesužeisti, 
supratau, kad jiems buvo dar baisiau 
nei man. Man savotiškai pasisekė, nes 
jie turėjo išgyventi tą visą šoką, žuvu
siųjų laidotuves, karinį stovį, nenuken
tėję fiziškai jie turėjo daug iškęsti psicho
logiškai.

— Ar niekada nepagalvojai, ypač kai 
negalėjai matyti, "kodėl aš ten buvau"?

— Ne. Manau, niekam iš ten buvu
siu nebuvo kilusi tokia mintis, kai aplin
kui viskas sproginėjo, žemė virto ugni
mi. Jei visi taip būtu manę, jie nebūtu 
ėję. Ir tame tada nebuvo jokios heroi
kos, jokios pompastikos.

— Tu manai, kad nereiktu pompasti
kos oficialiuose renginiuose?

— Manau, kad ši diena turėtu būti 
panaši į birželio 14-ąją, gedulo dieną. 
Tai paminėjimo, prisiminimo diena. 
Nežinau, kiek tai yra pagrįsta, bet gir
dėjau, kad šiais metais ruošiamas gedu
lingas bėgimas (bėgimas iš tikrųjų įvy
ko — E.L.) Man tai asocijuojasi su Spa
lio revoliucijos šventėmis, o, be to, 
sportas — tai džiaugsmas, sveikatai.Kro
sas gedulo dieną — tai absurdiška. Kiek
vienas, jei norės, asmeniškai nueis į 
Antakalnio kapines, uždegs žvakę, pri
simins šią dieną. Manau,, kad tai nebū
tu mažesnė pagarba, tai būtu labiau 
dvasingas prisiminimas, nei parodoma
sis.

- Ar tu dalyvauji oficialiuose priė
mimuose, renginiuose, skirtuose Sau
sio 13-ąjai?

- Aš dalyvauju oficialiuose priėmi
muose, kai neįmanoma kitaip pasielg
ti. O šiaip stengiuosi išvengti minėjimu, 
nes susirinkę žmonės bando priminti, 
lyg paguosti, o tu paguodų man nerei
kalinga, aš noriu užmaršties. Tas žiūrė
jimas į mane kaip į auką ar išskirtinį 
žmogų tik aštrina nemalonius prisimi
nimus. Žinoma, neįmanoma ir nereikia 
užmiršti tautos tragedijos, bet mano 
paties košmarus aš turiu teisę užmiršti.

— Ar tu palaikai ryšius su savo liki
mo žmonėmis ir ar dalyvauji Sausio 
13-osios brolijos veikloje?

— Mes nelabai palaikom ryšius, nes 
kiekvienas turim savo darbą, savo užsi
ėmimą. Ir man dabar, pavyzdžiuLnię-

ko nereikia materialiai nei iš Brolijos, 
nei iš ko kito. Aš pagijęs, aš noriu pa
miršti. Be to, daugelis nukentėjusiu 
buvo ne vienminčiai ar vieno rato žmo
nės, o eiliniai piliečiai, atėję ginti pasta
tu- Ir tarp jų yra įvairių žmonių- Vieni 
jų nieko nereikalauja sau, užsiima savo 
veikla. Kiti vis kažko reikalauja, reiš
kia nepasitenkinimą, tai gydytojais, tai 
nori geresniu vaistu, sąlygų. Visokiu 
žmonių yra.

O Sausio 13-osios broliją aš įsivaiz
davau visai kitokią, negu ji buvo kuria
ma, ar kokia ji vėliau tapo. Kai buvo 
iškelta idėja kurti tokią organizaciją, 
jau buvo pasakyta, kad ji bus kuriama 
su intencija palaikyti V. Landsbergį. 
Nemačiau reikalo tokią broliją kurti, 
juk buvo Sąjūdis, Krikščionių demo
kratų, kitos partijos, kurios tuo metu 
palaikė V. Landsbergį. Tai kam buvo 
reikalinga dar viena politinė organiza
cija, tuo labiau Sausio 13-osios, tos 
dienos, kuri yra Lietuvos tragedijos 
diena, ir ją panaudoti kažkokiems po-' 
litiniams tikslams. Prieš rinkimus ji pa
sidarė tikra politinė partija. O aš broli
ją įsivaizdavau kaip organizaciją, besirū
pinančią nukentėjusiais, jų gydymu, jų 
gyvenimo sąlygomis. Tiesa, ji užsiėmė 
labdara, bet tai galėjo daryti ir Caritas. 
Todėl aš nematau jokios prasmės daly
vauti jos veikloje.

Dabar apie Sausio 13-osios broliją 
daug rašoma spaudoje kaip apie orga
nizaciją, kuri eikvojo lėšas nepagrįstai 
ir jai pateikiami kiti panašūs kaltinimai. 
Nė vieno iš tų žmonių, aš nepažįstu to
kiu aspektu, kaip apie juos rašo "Res
publika". Brolijos pirmininkė J. Bie
liauskienė buvo labai geraširdiška mo
teris. Ir iš to laiko kai aš buvau sužeis
tas, galiu pasakyti apie ją tik gera. Vie
nintelis momentas, kuris man nepati
ko, tai 1991 m. vasario 15 d. iškilmin
gas AT posėdis, kur mes, trys sužeistie
ji, buvome pastatyti garbės sargyvoje.
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Sov. armijos tankas puola Spaudos_rūmus 1991 sausio 11 d. Vilniuje.
Tai buvo iškilmingas posėdis Vasario 
16-osios proga, per kurį Caritas turėjo 
pareikšti oficialią padėką Aukščiausia
jai Yarybai. Bet viskas atrodė tragiko
miškai: tokią iškilmingą dieną, mes, 
dar neatgavę jėgų, vos pastovintys, 
buvome atvežti iš ligoninės su trenin
gais ir turėjome stovėti. Man net nesi
norėjo per televiziją žiūrėti to įrašo. 
Žinoma, padėka reikalinga, bet kam 
ta pompastika.

— Ar nepasikeitė bendravimas su 
bendraamžiais draugais?

- Stengiuosi būti toks, koks buvau 
prieš tai, nejaučiu jokio išskirtinumo 
ir jo nereikalauju. Manau, kad ir mano 
draugai žiūri į mane kaip į tą patį žmo
gų, koks buvau iki Sausio 13-osios. 
Dėkingas jiems dėl to, kad jie neprime
na man tų įvykių, net kai kyla kokie 
ginčai dėl šios dienos, jie niekada ne
klausia mano nuomonės. Todėl aš dė
kingas draugams, kad jie palieka ma
ne su savo mintimis. Brolija galėtų pa
simokyti tokio bendravimo. Kai aš 
stengiuosi negalioti, gyventi dabartim, 
džiaugtis savo gyvenimu, tiesiog gyven 
ti, jie primena man: tai paskambina, 
tai parašo, kad tu buvai sužeistas ir 
kad tavimi rūpinasi, kad tau priklauso 
labdara. O man jos nereikia - juk yra 
tiek žmonių, kurie neturi ko valgyti 
ar kuo apsirengti, geriau apsirūpinki
me jais.

Užsimetęs ant peties krepšį su kny
gomis, jis atsisveikino optimistiškai 
šypsodamasis ir žvaliai patraukia Uni
versiteto link — dabar sesija. Eina stu
dentas, pasakysi iš šalies, ir niekada 
nepagalvosi, kad jis buvo akis į akį 
su mirtimi, taikos metu matė tankus 
ir sprogstančias granatas, devynias die
nas gulėdamas be sąmonės sapnavo 
košmarus ir dabar juos turbūt nebe- 
sapnuoja.

Erika Umbrasaitė
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DIDIEJI RŪPESČIAI, SUSIJĘ SU 
LIETUVA

Ambasadoriaus KAZIMIERO LOZO
RAIČIO, Lietuvos atstovo Vatikane, 
pareiškimai per Vatikano radiją. Nauja
sis seimas. Šv. Tėvo Jono-Pauliaus ke
lionė į Lietuvą. Ar su nauja Lietuvos 
vyriausybe kelsis politika? Kodėl seimo 
rinkimus laimėjo kairieji? Linkėjimai 
Lietuvos katalikams

- Neseniai grįžot iš Lietuvos, kur su
si tiko t su kitais Lietuvos ambasadoriais. 
Gal galėtumėt pasakyti, kokius klausi
mus ten aptarėt su Lietuvos vyriausybe?

- Vilniuje dalyvavau užsienio reika
lų ministério Saudargo sukviestame Lie
tuvos ambasadorių ir generalinių konsu
lų susirinkime. Tai buvo pirmas tokio 
pobūdžio susitikimas po Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Jis buvo skirtas 
ne tiek konkrečių klausimų aptarimui, 
kiek nuomonių ir informacijos pasikei
timui, geresniam susipažinimui su mu
sų vyriausybės, o ypač užsienio reikalų 
ministerijoj veikla. Dalyvavome dviejuo
se vyriausybės posėdžiuose, kuriuose 
apie vyriausybės darbą ir uždavinius kal
bėjo premjeras Abis’ala. Išklausėme už
sienio reikalų ministério Saudargo,tarp
tautinių ekonominių ryšių ministério 
Aleskaičio, užsienio reikalų ministerijos 
įvairių skyrių viršininkų pranes’imus. Lie
tuvos delegacijos derybose su Maskva 
dėl rusų kariuomenės išvedimo išvedi
mo iš Lietuvos pirmininkas Česlovas 
Stankevičius mums detaliau pranešė 
apie šių derybų eigą, kuri yra tikrai ne
lengva. Per susitikimą pasisakė ir suva
žiavę diplomatai. Jie papasakojo apie
jų vadovaujamų misijų veiklą, iškėlė pa
siūlymų diplomatinių misijų sklandes- 
niam bendradarbiavimui su valdžios ži
nybomis užtikrinti. Vilniuje susitikome 
su deputatais, Kaune — su verslininkais, 
kultūrininkais, mokslo žmonėmis.

- A r gali keistis tiek Jūsų, tiek kitų 
Lietuvos ambasadorių laikysena ir Lie
tuvos politika po seimo rinkimų?

- Nemanau, kad mūsų ambasadų 
laikysena galėtų ar turėtų keistis po pas
kutiniųjų parlamentinių rinkimų Lietu
voje. Demokratinių kraštų diplomatai 
tarnauja ne kuriai nors politinei partijai, 
o valstybei, atstovauja valstybei, o ne 
politiniam sąjūdžiam ar politinėm parti-
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jom. Į Jūsų klausimą, ar Lietuvos politi
ka gali keistis po rinkimų pasikeitus val
džiai Lietuvoje, tegaliu atsakyti, jog ne
tolima ateitis parodys, ar ligšiolinė po
litika pakryps nauja linkme. Reikia ma
nyti, kad valdžia laikysis buvusios vyriau
sybės nustatytų užsienio politikos pa
grindinių gairių, nes to reikalauja mūsų 
valstybės interesai. Tik ligšiolinės poli
tikos tęstinumas gali mums plačiau atver
ti duris j Vakarus, iš kurių laukiame 
konkrečios paramos, ypač ekonominėm 
reformom pravesti. Vis platesnis atsivė
rimas Vakaram, aišku, netrukdo Lietuvai 
toliau palaikyti ir plėsti visokeriopų ry
šių, ypač prekybinių, su kaimynais Ry
tuose. Kalbant apie politikos tęstinumą, 
verta paminėti naujojo Lietuvos seimo 
pirmą posėdžio dieną paskelbtą svarbų 
pareiškimą, kuriuo dar kartą reikalauja-, 
masbesąlygiško rusų kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos, o Jungtinių Tautų or
ganizacija bei Vakarų valstybių parla
mentai raginami paremti šį Lietuvos sei
mo reikalavimą. Seimas taip pat iškil
mingai pareiškė, jog dės visas pastangas, 
kad Lietuvos-Rusijos susitarimai dėl ka
riuomenės išvedimo būtų besąlygiškai 
vykdomi.
— Ar buvo per ambasadorių pasitarimą 
Lietuvoje paliesti klausimai, sus i ją su 
būsima popiežiaus kelione i Lietuvą?

— Su busimąja popiežiaus kelione ( 
Lietuvą susijusius kai kuriuos reikalus 
aš paliečiau savo susitikimuose su tuo
metiniu užsienio reikalų ministeriu Sau
dargu, taip pat su kai kuriais atsaKin- 
gais ministerijos pareigūnais. Tais reika
lais ambasada palaiko ryšius taip pat su 
Vilniaus arkivyskupu ir apaštaliniu nun
cijumi Vilniuje. Su ministério Saudargo 
pavaduotoju p. Katkum ir Kauno vice 
meru p. Kuprevičium Kaune apžiūrėjo
me vietas, kurias būtų galima pasiūlyti 
popiežiaus susitikimam su kauniečiais 
ir su iš kitų miestų atvyksiančiais tikin
čiaisiais. Jei popiežius nuspręstų aukoti 
Mišias po atviru dangumi, Santaka tam 
būtų ideali vieta, galinti sutalpinti iki 
pusės milijono žmonių. Tačiau galutinį 
sprenglimą tuo reikalu padarys popie
žiaus apaštalinių kelionių rengėjai, su 
Lietuvos vyskupais suderinę popiežiaus 
kelionės Lietuvoje tikslią programą. Ji 
dar nėra sudaryta, bet kaip tik šiomis 
dienomis buvo oficialiai pasKelbta, kad 
Šv. Tėvas lankysis Lietuvoje kitų metų 
rugsėjo 4-7 dienomis.

- Ką Jus atsakydavote į dažnus už
sieniečių klausimus: kodėl Lietuvoje sei
mo rinkimus Laimėjo kairieji?

— Parlamentiniai rinkimai Lietuvoje 
buvo laisvi ir demokratiški.“Tai yra dide
lis pirmųjų nepriklausomybės metų lai
mėjimas. Nepriklausomybę atstačiusios 
Lietuvos valdžia, nors ir varžoma kasdie
ninio gyvenimo sunkumų, sudarė palan
kias sąlygas demokratiškiem rinkimam, 
taikiam ir, sakyčiau, skalndžiam, valdžit 
perdavimui. Tai ypač pabrėžiau pokal
biuose su užsienio žurnalistais. Pasikei
timai valdžioje yra normalus reiškinys 
demokratinėje santvarkoje.

Klausimą, kodėl seimo rinkimus laime 
jo kairieji, reikėtų nukreipti į pačius rin
kėjus. Gal jie atsakytų, kad rinkimų re
zultatus nulėmė nė ideologiniai rinkėjų 
įsitikinimai, bet ekonominės priežastys.

- Ar galėtumėte pasakyti, kaip turė
tų šiuo metu laikytis Lietuvos katalikai, 
kaip jie turėtų rengtis Lietuvos ateičiai?

— Nesijaučiu galjs ar turįs teisę nuro
dinėti, kaip turėtų šiuo metu laikytis 
kiekvienas katalikas, norėčiau tik palin
kėti, kad katalikai niekuomet netaptų 
abejingi nei savo religiniam tikėjimui, ku 
riam tokia brangia kaina liko ištikimi net 
ir sunkiausiais laikais, nei tautiniam idea
lam, kuriuos visais laikais gynė ir ugdė. 
Pagristai sakoma - ir tai ne tuščia retori? 
ka, - kad Tėvynės meilė ir tvirtas prisiri
šimas prie kilniųjų krikščionybės idealų 
apsaugojo mūsų tautą nuo pražūties, ją 
išlaikė gyvą ir kūrybingą, padėjo pakelti 
sunkumus, padėjo išsikovoti laisvę. Norė
čiau, kad lietuvis, Tėvynei atgavus laisvę, 
nuosekliai vadovautųsi tais idealais, ku
riuos skelbia krikščionybė ir kurie tapo 
visos civilizuotosios žmonijos bendru 
turtu. Idealus praradusi tautai, kaip ir pa
vienis asmuo, neišvengiamai pasiduoda 
pasyvumui, tuo pačiu grimsta i pražūtį. 
Šiandien mums ypač reikia aktyvumo, 
optimizmo, ryžto kuriant žmogaus vertą 
ateiti, kurią mūsų tautai laiduoja krikš
čioniškosios vertybės. Jei jos mūsuose 
būtų išblėsusios, turėtų iš naujo jas vėl 
atrasti, sukonkretinti, joms pagrįsti kas
dieninį gyvenimą. Krikščionybė yra di-' 
namiška religija. Kiekvienas sąmoningas 
krikščionis savo gyvenimo būdu ir darbe 
bais turi tai jtikinamai liudyti. Kor.

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
v é L i a v Elės

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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PREZIDENTO RINKIMU 
KAMPANIJA

Penkiems kandidatams, nesurinkus ' 
20.000 piliečių parašų arba atsisakius 
dalyvauti rinkimuose, į ketvirtojo Lie
tuvos prezidento1 postą pretenduojan
tys Demokratinės darbo partijos lyde
ris, laikinai einantis Prezidento parei
gas Algirdas Brazauskas ir Lietuvos įga
liotinis ambasadorius, JAV, nepriklau
somas, bet praktiškai visų kitų partijų 
remiamas kandidatas Stasys Lozoraitis 
susitikinėja su rinkėjais ir dalyvauja te
levizijos debatuose.

Ponas Stasys Lozoraitis jau lankėsi 
Klaipėdos universitete, šio miesto Kar
tono fabrike. "Sirijaus" gamykloje,susi
tiko su uostamiesčio savivaldybės vado
vais bei verslo žmonėmis, vėliau lankė
si Šiauliuose.

"Nesame blogesni už kitus, — kalbė
jo S. Lozoraitis Klaipėdos kartono fa
briko salėje. — Turime gabių žmonių, 
puikią jaunąją kartą, atėjusią iš mokyk
lų ir universitetų, tačiau jiems, matyt, 
stinga drąsos ir pasitikėjimo savo jėgo
mis. Vakarai tebesidomi mūsų kraštu, 
reikia tuo pasinaudoti. Ekonomikai 
kliudo ir išpūstas valdymo aparatas, ir 
įsigalėjęs biurokratizmas, pasienyje 
klestintis kyšininkavimas..Užsienyje

M Ū SU LIETUVA 

per mažąj žmonių kurie žinotų, kokius’ 
produktus Lietuva gali parduoti kitose 
šalyse, kokia jų paklausa, kainos; am
basadose nėra ekonomikos ekspertų. 
Tiesa, Vašingtone dirbantys keturi 
specialistai tiria pasiūlą ir paklausą, per
duoda informaciją j Lietuvą, tačiau 
čia ji prasmenga kaip j skylę. Mažiau 
žvalgykimės i praeiti, mąstykime, ką 
galime padaryti tuoj pat, rytoj"'.

Padėti ponui Stasiui Lozoraičiui iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų atvyko 
ponas Valdas Adamkus, tapęs jo rinki
minės kampanijos vadovu.

Vaidas Adamkus spaudos konferen
cijoje pasisakė priėmęs S. Lozoraičio 
kvietimą vadovauti jo rinkimų kampa
nijai todėl, kad pažįsta kandidatą j 
prezidentus daugiau kaip 40 metų ir 
žino, kad tai žmogus, netarnausiąs nė 
vienai partijai, Lietuvos interesus ke
liąs aukščiau už bet kokius konjunktū
rinius sumetimus. V. Adamkus vienam 
mėnesiui pasitraukė iš JAV federalinės 
tarnybos, atsisakydamas atlyginimo.

Nepartinis prezidentas, turintis aukš
tą moralini autoritetą, galėtų tarpinin
kauti kairės ir dešinės dialogui, kuris 
yra būtinas siekiant ekonominio šalies 
atgimimo, sakė V. Adamkus. S. Lozo
raičio teiginys, kad Lietuvos žmonės 
turi gauti "vakarietiškus" atlyginimus,
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kaip tik ir reiškia jo pasiryžimą išvesti 
kraštą iš skurdo.

Ponas Algirdas Brazauskas ir jo ko
manda jau aiškina, kad ponas S. Lozo
raitis nekompetentingas, nepažįsta 
Lietuvos. Ir nors kol kas sociologinės 
apklausos rodo p. Algirdo Brazausko 
persvarą, nerimo LDDP stovykloje 
esama, tai jaučiasi ir iš jos oficiozo 
"Tiesos" ir p. A. Brazauskui prijau
čiančios "Respublikos".

Jeigu prisimintume 1992 m. spalio ; 
25 d. Seimo rinkimų rezultatus, tai 
LDDP (A. Brazausko) persvara nebū
tų didelė -- ji surinko 46 proc. propor
ciniame balsavime, tuo tarpu visos po
ną S. Lozoraiti remiančios partijos su
rinko 51 proc. balsų proporciniuose 
rinkimuose, bet 4 proc. barjeras nelei
do daugeliui iš jų turėti atstovų. Tie
sa, už A. Brazauską greičiausiai bal
suos Lenkų sąjungos elektoratas (apie 
3 proc.) ir dar neaišku, kaip pasielgs 
rinkėjai Socialdemokratų (5,6 proc.), 
kurių vadovybė aiškiai pasisakė uà po
ną S. Lozoraiti.

Pirmieji Prezidento rinkimai, balsuo
jant visai tautai, pasitraukus iš arenos 
p. V. Landsbergiui, pasidarė įdomūs 
ir jų baigmė dabar jau yra sunkiai prog- 
pozuojama. Rimas užpe|kis

EXCURSÃO , 
VILNIUS 93 í

VERÃO NA
LITUANIA

CONEXÃO MAIS RÂPIDA PARA LITUÂNIA - em 14 horas de vóo com o JUMBO 747-400 da LUFTHANSA

Saida— dia 20 de junho
> 2 semanas na Lituânia com tudo pago: excursões, hotéis e todas as refeições.

Guias falando português e iiWciw,
Preços especiais para casais e famílias com crianças.

Após esta excursão, opção para permanecer por mais tempo na Lituânia ou outros países da Europa. 

Organizamos também excursões complementares.

PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS! FAÇA SUA RESERVA JÁ . TEMOS POUCOS LUGARES.

N. B. REITERAMOS ESSE CONVITE, EM ESPECIAL, A TODOS OS BRASILEIROS QUE JÁ 
CONHECEM TUDO, MENOS A LITUÂNIA. VALE A PENA. FAÇAM SUAS RESERVAS.

RESERVAS, FOLHETOS E MAIS INFORMAÇÕES , favor solicitar na CETEMAR com 
Dr. U. VIGNOLA ou ALEKSANDRAS BOGUSLALSKAS Telefones: 268-5955, 255-0474, 
241-2831. Endereço: Rua Nestor Pestana, 125, 9o and., sala 91 - CEP 01303-010 SÃO PAULO 
ou na LUFTHANSA - Av. São Luiz, 59. Tel. 256-9833

IMPORTANTE.
A reunião dos futuros viajantes serà no 
dia 27 de fevereiro de 1993, as 10:00 hs. 
na sede da LUFTHANSA, Av.S.Luis, 71 Lufthansa

6



NR. 4 (2237) 1993.11.15 M 0 S (J LIETUVA
â

I IRAZILIJOS LIETUVIŲ
bendruomenėje

Solidarumo mokestis
Kaip ir kitu valstybių lietuviai, pri

klausome Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, kuri per visus okupacijos metus 
palaikė rys’ius su tautiečiais, išblašky- 
tais po pasauli. Nesvarbu kokiai parti
jai, ar parapijai, ar klubui pri Klausia bei 
kokiam rajone gy veni — esame lietu
viai ir Lietuvių Bendruomenės nariai.

O toji Bendruomenė vis tirs šį tą vei
kia - tad turi išlaidų, o pajamos - vie
nintelis šaltinis, tai Bendruomenės na
rių įnašas, SOLIDARUMO MOKESTIS 
(nors šiokio tokio pelno atneša ir tie 
musų maži parengimai). Iš Solidarumo 
mokesčio reikia išlaikyti stovyklą ir pa
dengti kitas veikimo išlaidas.

Anksčiau BLB-nės valdyba buvo nu
stačiusi nario mokestį į metus Cr. 
20.000,00; bet tai niekis - vos vieno 
laiško pašto ženklą gali nusipirkti. Da
bar turi būti nors Cr. 100.000,00.

Kas surenkama per Nepriklausomy
bės minėjimą, siunčiama į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, nes ji mums skiria 
stipendijas jaunimui mokintis Vasario 
16-tosios gimnazijoj, kurioje dabar yra 
šeši Brazilijos jaunuoliai.

Dargi lietuvybės išlaikymą galima 
paremti ir PALIKIMAIS, sudarytais 
testamentu. Gaila, kad yra tautiečių, 
kurie, nors ir neturi palikuonių, nieko 
neskiria lietuvybės reikalams. O tatai 
galėtų įvykdyti, sudarydami testamen
tus.

Balsavimai
Visi lietuviai ir jų vaikaičiai yra kvie

čiami dalyvauti BLB-nės r i n ki
rn u o s e.

RINKIMAI j Tarybą prasidės vasa
rio 14 dieną ir tęsis iki kovo 7-tos. Ga
lima balsus pasiųsti ir laišku, per paš
tą ar įteikiant parapijose. Reikia bal
sus įdėti į voką ir pažymėti, kiek žmo
nių balsavo; paskui šį voką įdėti į atski
rą voką ir pasiųsti BLB-nei adresu: 
Rua Juventus, 28 — 03124 SÃO PAUL 
LO -SP.

CIRURGIA DENTISTA!
DANIU GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04 
TEL: 63.83.49 V. ZELINA

HORA MARCADA
CLINICA GERAL “ CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS)

CR1ANCAS E ADULTOS Á

SKAUTŲ STOVYKLA
São Paulo skautai stovyklavo 8 die

nas Lituanikos vasarvietėje. Stovykla 
gavo Švento Pauliaus - São Paulo var
dą dėl miesto 439 metų sukaktuvių ir 
ypač dėl apaštalo Pauliaus paskirtos 
dienos.

Skautams buvo paaiškinta kaip Jė
zuitas Anchieta, atkeliavęs per kalnus 
nuo marių krašto, atrado vietą, kur nu
tarė pastatyti kolegiją. Kadangi buvo 
Šv. Pauliaus diena išrinkta vieta gavo 
šventojo vardą.

Stovyklos programą paruošė ir pra
vedė vyresnės-skautės Marcija Pavilio- 
nytė Butkienė ir Nadija Trinkūnaitė 
Dzigan. Truputį vėliau atvažiavo dar 
dvi vyr. skautės Nadijos sesutė Solange 
ir Simone Laucy lė Pinto. Virtuvėj šei
mininkavo Marija Lukoševičienė.

Stovyklos komendantas buvo Paulius 
Butrimavičius, prityręs skautas, kuris 
stengėsi, Kad visa stovyklos dienotvarkė 
būtų įvykdyta. Keli skautai buvo apdo
vanoti specialybių šenkliukais.

Ketvirtadienio vakarą kur.. J. Šeške
vičius labai gražiai pravedė susimąsty
mo valandėlę, Lituanikos koplyčioje. 
Tarp kitų maldų meldėmės už visų da- 
.lyvaujančių mirusius ir už tas sielas ku
rių pelenai ilisisi gražioj Lituanikos 
vietovėje.

Per 3 diet «as mūsų stovyklą aplan
kė Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininkė Irena Martinaitytė vos 
grįžus iš Venezuelos, kur dalyvavo Pie
tų Amerikos Jaunimo Sąjungų pirmi
ninkų suvažiavime ir daug ką papasako
jo. Taip pat buvo atvažiavus vieną 
dieną Br. Liet. Bendruomenės pirminin
kė p. Vera Tatarūnienė.

Geriausia dovana:

HISTÓRIA DA OPIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. UTUANOS E LETONIANOS. 

MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu 
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba ar
cheologės ir baltistas Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS'7Por
tugališką laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO — NERIS. Antanas Gaulia 
mums parodo, kad lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gy
vuoja ypač Rio de Janeire.

ŠIĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TEL. 273 0338

Stovyklos vakarinėse programose, 
lauže, dalyvaudavo ir šeimos kurios 
atostogas praleido savo vasarnamiuo
se.

Padėka Dievui už laimingas dienas, 
saulę lietų, gamtą. Padėka ir tėvams, 
kurie parėmė ir padėjo dėl stovyklos 
pasisekimo.

Skautininke
Eugenija Bacevičienė

Palangos skautų vadovė kartu su
Paskautininku

Jurgiu Prokopu

EXCURSÃO
VILNIUS 93

A ft t UN I AO dos futuros viajantes 
serâ no dia 27 de fevereiro de 1993, as 
10:00 hs. na sede da LUFTHANSA, 
Av. São Luis, 71.

BLB-NĖS SOLIDARUMO MOKESTI 
SUMOKĖJO

Jonas BAJORIMAS Cr.100.000,00
Vitas KIAUŠAS Cr.100.000,00

ŠALPOS RATELIUI AUKOJO
Aldona Valavičiūtė - Cr'100.000,00

UŽSIMOKĖJO ML-VA

Jonas VENGRYS Cr.100.000,
Salome NARUŠIENĖ Cr.100.000,
Elena MONSTAVIČIUS Cr.100.000,
Jadvyga KARSOKAS Cr.100.000,
Ona PAUKŠTIENĖ Cr.100.000,
Ona Zakarevičiūtė

STOPKA Cr.200.000, 
Eduardo PAŽĖRA Cr.200.000, 
Kun.Juozas ŠEŠKEVIČIUS 150.000, 
Feliksas MEILŪS Cr. 50.000, 
Konstancija Šukys VILKAS 150.000, 
Wanda V. KAROSEVIC Cr.150.000,
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MUS
"PRALOTO" P. RAGAŽINSKO 

GATVĖ
Jau pasirodė São Paulo valsčiaus val

dybos (Prefeitura do Município de São 
Paulo) pripažinta MONSIGNORO PI

JAUS RAGAŽINSKO vardo gatvė. Tai 
iš LIETUVOS RESPUBLIKOS AIKŠ
TĖS (Praça da Republica da Lituânia) 
išeinanti gatvė Vila Zelinos centre. Sek
madienį, vasario 14-tą, viešai minint

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

deimantinę sukaktį
Širdingai dėkojame BLB-nei už paramą musu spaudai

Administracija

LIETUVOS VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
VASARIO 16-TOSIOS Dieną, bus ufi- 
cialiai atidengta lenta su šios gatvės už
rašu: Rua MONSENHOR PIO RAGA- 
ZINSKAS.

RIO DE JANEIRO MIESTE BUS VASARIO 14 DIENĄ, SEKMADIENĮ
11 VALANDĄ, NOSSA SENHORA DE SANTANA BAŽNYČIOJE, CENTRE.

Po mišių MINĖJIMAS bus gretimoje salėje.

Tai dar kito neeilinio mūsų tautiečio 
pagerbimas ir iškėlimas Lietuvos vardo; 
tai dar kitas Lietuvių Bendruomenės 
laimėjimas.

PALAIMINTOJO JURGIO 
PAVEIKSLAS

druomenės choras, Palaimintasis, kurio 
paveikslą, lydimą skautų ir jaunimo at
stovų, nešė Severa Petrokaitė ir Ana 
Paula Tatarūnaitė, celebrantai ir tikin
čiųjų minia. Po Mišių buvo paskleista, 
kiek turėta, Palaimintojo Jurgio paveiks- 

salėj. Jis stengiasi kiek galėdamas dau
giau įtraukti jaunimo. Visi, ir tėvai, 
ir seneliai, ir lietuviškos organizacijos, 
esame kviečiami jam padėti.

KARNAVALAS
Kun. Aleksandro Milašiaus iniciaty

va nutapytas mūsų Palaimintojo JUR
GIO MATULAIČIO-MATULEVIČI AUS 
paveikslas liturginės jo šventės proga, 
sausio 31 dieną, buvo iškilmingai pa 
šventintas ir pastatytas lietuvių bažny
čioj, ant šalutinio altoriaus, dešinėj pu
sėj, po Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslu.

Apeigas pravedė kun. Aleksandras, 
kunigui Gavėnui konceiebruojant. Pa
laimintasis JURGIS buvo įvestas į baž
nyčią trumpa procesija, kurią atidarė 
Vyrų Brolija; sekė Šv. Juozapo Ben-

liukų, su lietuvišku ir portugališko mal
dos tekstu.

Palaimintojo JURGIO MATULAI
ČIO paveikslo tapyba, paveiksliukų su 
malda atspausdinimu ir altoriaus pa
puošimu rūpinosi mūsų gerosios sese
lės pranciškietės. Joms visa kolonija 
turi būti be galo dėkinga.

RUOŠIAMA ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Neseniai iš Lietuvos atvykęs, todėl - 
su didesniu užsidegimu, kun. Aleksan
dras Milašius ruošia Šv. Kazimiero 
šventę, kuri bus kovo 7 dieną, sekma
dienį, Mokoj, šv. Kazimiero parapijos L

LITUANIKOJ
KAS NORĖS PRALEISTI KARNA
VALO ŠVENTES LITUANIKOJ, 
pras'oma skambinti kun. Juozui tel. 
63.59.75, arba ponei Angelikai tel. 
215-31.35.
ESTES SÃO OS TELEFONES PARA 
QUEM QUISER PASSAR O CARNA
VAL NA LITUANICA

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

S1918-1993

BO* sekmadienį/ vasario 14 d.
VILA ZELINOJE - SESELIŲ SALĖJE

- 16 VALANDĄ MlSlOS V. ZELINOS BAŽNYČIOJE 

Vainikų padėjimas prie Lietuvos Laisvės paminklo
- MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA Seselių salėje
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