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Prancūzų spauda susirūpinusi atomine
elektros jėgaine Ignalinoje, kurios reak
toriai — tokios pat sandaros, kaip Ukrai
nos Cernobylije. Švedų specialistų per
spėjimai ir siūlymai sustiprinti Ignali
nos jėgainės saugumą.
Du dienraščiai išspausdino savo ko
respondentų pranešimus apie atomimines elektros jėgaines Ignalinoje ir Pe
trapilyje (Sosnovy-Bor). "Le Monde"
1992J.22 paskelbė beveik aliarmuojan
tį straipsnį savo korespondentės Stockholme Françoise Nieto tokia antrašte:
"Rusų ir lietuvių atominės jėgainės
prie Baltijos jūros yra grėsmingoje būk
lėje". "Liberation" dienraščio kores
pondentas Mathias Lufkens 1992.11.5
laidoje paskelbė savo pranešimą iš Vil
niaus. "Ignalina — abejotinas atominis
saugumas Baltijoje".
Švedų specialistai

Korespondentė iš Švedijos rašo apie
švedų specialistų apsilankymą Iganlinoje 1990 m. pabaigoje ir jų duomenis.
Atominė Ignalinos jėgainė, kaip ir Pe
trapilyje, esančios tokioje pavojingoje !
būklėje, kad nuosekliausia išeitis — jas į
visai uždaryti. Lyginant jas su panašių |
jėgainių įrengimais Vakaruose, matyti
didelis skirtumas — žiojėjanti saugumo
įrenginių stoka. Jas esą reikėtų tučtuo
jau uždaryti ir statyti naujas. Deja, da- |
bartinė ekonominė būklė yra tokia,
kad to neįmanoma padaryti. Be tų
, LIETUVOS AMBASADOS VAŠINGTONE ŠTABAS. Pirmoje eilėje iš kairės: Saulius Levickas.
jėgainių kraštas liktų be elektros ener Angelė Bailey, Meilė Mickutė, Rima Račanskienė, Danutė Nourse. Antroje eilėje: Vygis Jūras,
gijos. Dėl to esą nedelsiant reikia atlik ambasadorius STASYS LOZORAITIS, Viktoras Nakas, Danutė Vidutienė, Gailius Draugelis
ti būtinus^pakeitimus — sostiprinti sau
Nuotr. T. Landsbergienės išTŽ
gumą, sumažinti pavojaus galimybę.
ir kitkas yra menka. Žodis "kokybė"
tikrove. Tarnautojų atlyginimai labai
maži. Tai irgi neprisideda prie saugumo
Ignalinos jėgainė pasak koresponden šiame kontekste is* viso nevartotinas".
tės, tiekia elektrą pusei Lietuvos ir ap
stiprinimo: saugumo specialistas greičiau
Trūkumai
rūpina šiltu vandeniu Sniečkaus mies
eis dirbti ten, kur didesnis atlyginimas.
tą su 35.000 gyventojų. Du jėgainės
Trūksta kompiuterių ir dėl to jėgai
Stiprinti saugumą
reaktoriai BBMK-1500 buvo įrengti
nės specialistai turi naudotis instrukci
1984 ir 1987 m. Po nelaimės Cerno
jomis iš gamintojo, esančio Maskvoje,
Sosnovy-Bor jėgainė su keturiais reak
bylije jų pajėgumas buvo sumažintas
toriais, tiekianti elektrą Petrapiliui, tu
ypač tais atvejais, kai atsiranda gedi
iki 1250 MW. Jie priklauso trečiajai to
rinčiam 5,5 mil gyventojų, esanti žy
mai. Jėgainės personalas kas dveji ar
tipo reaktorių kartai ir yra saugesni
miai pavojingesnė. Du senesnieji jos re
treji metai siunčiami į pasitobulinimo
už Petrapilio reaktorius, priklausan
kursus Smolenske. Bet tai daug kainuo aktoriai turėtų būti tuojau pat sustab
čius pirmajai ir antrajai kartai.
dyti. Nelaimė toje srityje galinti įvykti
ja, be to, ne visi tuos kursus lanko. Jų
programoje nėra praktinio paruošimo, šiame dešimtmetyje.
Vienas iš specialistų grupės J. P.
kaip tramdyti kilusį gaisrą ar sprogi
Atominių jėgainių saugumu R. Euro
Bento pareiškė apie Ignalinos jėgainę:
mą.
"Personalas kompetetingas, paruoštas
poje yra susi rūpi nimaios — Švedija, Suo
profesiniam darbui, tačiau susiduria
Švedų specialistų nuomone, po Čer mija, Vokietija, Britanija, Prancūzija ir
su tokiomis kliūtimis, kokių mes ne
nobylio nelaimės Ignalinoje atlikti sau Italija. Numatyta, kad Švedija rūpinsis
galime nė įsivaizduoti". Išskyrus kon
gumo įrenginiai yra nepakankami. Rei Ignalinos jėgainės saugumu. Suomija —
trolės centrinę, "pastatų, elektrinių
kėtų dar daug ką pagerinti. Jėgainės sau Sosnovy-Bor. Pasak švedų specialisto
įrenginių (kabelių ir pan.) kokybė,
gumo planai ant popieriaus gerai atrodo, Bento, siekiant didesnio saugumo, rei
priešgaisrinė apsauga, fizinė apsauga
bet jie taip realizuoti, kad nesiderina su kėtų pasinaudoti metinėmis Ignalinos
L i c tu vos naci o n ai i n ė
M.Mažvydo biblioteka
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Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

LIETUVAI REIKALINGA TECHNIKA

Sunku įsivaizduoti, kad Lietuvai pri
truktų maisto. Net ši žiema su tuščio
mis krautuvėmis greičiausia bus vienkar
tinis nepatogumas, o ne bado metas.

Atskiro numerio kaina: Cr$.,700,00
Metinė prenumerata Brazilijoj: CrS. 15.000,00
I P. Ameriką oro pastų: 45 Dol.
Prenumerata paprastu pastų j užsienį: 35 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. I tolimus kraštus: 75 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS:Cr$. 25.000,00 Vien0 Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$.20.000,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr$. 3.000.00
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

Anglija jau grąžino^pabaltiėcių deponuotą auksą. Apžvalgininkų žiniomis baltiš
kųjų fondų tebėra Tarptautinių Atsiskai
tymų banke Bazelyje, Šveicarijoje.

Jeigu geroji laumė paklaustų mūsų
tautiečių, ko jiems labiausiai trūksta,
jie nurodytų butų ir automobilių trans
porto reikmes. Kaip patenkinti šiuos
pagrindinius buitinius trukumus bent
iš dalies apeinant importuotų gėrybių
savikainas?

no produktų, Karaliaučiaus sričiai elektrą, žuvų, vaisių, auto kompresorių,
kuro siurblių, purkštuvų ir kitokių pre
kių.

Butų netikslu tikėti, lead ateityje Lie
tuva galės pirkti žaliavų ar prekes žemiau pasaulinių parduodamųjų kainų.
Tačiau nėra nei būtina, nei prasminga
kentėti dėi reikmenų iš užsienio ten
kur savarankiška veikla gali didžia dah
mi patenkinti paklausą.

- D. Britanija, pirmoji Vakarų vals
tybė, panaikino vizas Lietuvos pilie
SVARBUS SUSITIKIMAS
čiams norintiems aplankyti kraštą. Ja
ŠVEICARIJOJE
me bus galima išbūti ae ilgiau kaip šešis
Jungtinių Tautų Organizacijos rūmuo
mėnesius.
se Ženevoje įvyko neeilinis “viršūnių0
susitikimas žemės ūkyje dirbančių mo
— Japonijoje V. Landsbergį su žmo
terų ekonominės pažangos klausimais.
na priėmė imperatorius. Tojkijo mieste
Susitikimas neeilinis tuo, kad jis rengia jis atidarė Čiurlionio kurinių parodą. Jis
mas pirmą kartą ir kad jame dalyvavo
ir ekonominių santykių ministeris V.
daugiau negu 50 pasaulio valstybių
Aleškaitis susitiko su Japonijos ekono
“pirmosios ledi“ — keturios karalienės, minių organizacijų vadovais. Pastarieji
įvairių šalių valstybės ir vyriausybės va domėjosi Lietuvos ekonominiais reika
dovų žmonos. | susitikimą buvo pakvies lais.
ta ir jame dalyvavo Lietuvos Respubli
— Lietuvos vyriausybės komisija galu
kos AT pirmininko žmona Gražina
tinai pasirinko Klaipėdos naftos telki
Landsbergienė.
niui (terminalui}, vietą Melnragės gyven

Žvelgiant į butų statybą matome,
kad Lietuva tyri plytų pramonę, kurios
pajėgumas gali puikiai patenkinti vietos
rinką, jeigu ta pramonė gaus užtektinai
dujų ar alyvos deglom plytom gaminti

Su savom plytomis ir mimmalme ar
matūra galima statyti daugiaaukščius,
iki 16-18 aukštų, pastatus butams, vieš
bučiams, įstaigoms ir krautuvėms. Ma
žaaukštė, dar tik mažiau armatūros rei
kalinga, statyba pavyzdingai tinka mies
teliams.
Daugiaaukščių pastatų statybos ply
tų technika buvo ištobulinta Šveicarijo
je ir Danijoje 1960-65 metų laikotarpyi'

Konferencijos tikslas — apsvarstyti
vietę, 3 km. nuo Klaipėdos uosto. Sta
tybą žadama pradėti šių metų pabaigoje.
priemones kovai su dvejopa moterų
diskriminacija dėl to, kad jos yra mote
rys ir dėl to, kad žemės ūkis yra atsili
kęs, ypač ūkiniai besivystančiuose kraš
tuose. Konferencijos darbus atidarė Bel
gijos karalienė Fabiola. Žemės ūkyje
dirbančių moterų apgailėtiną padėtį ji
aptarė kaip naują vergijos formą, kurią
reikia griežtai pasmerkti. Karalienė iš
reiškė viltį, kad Ženevos viršūnių susiti
kimas padės iškelti aikštėn labai svarbų
moters vaidmenį valstiečių visuomenėje.

V AT. R.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
-- Kovo 6 d. Rusijos vicepremjeras
G. Burbulis ir Lietuvos premjeras G.
Vagnorius Maskvoje pasirašė abipusį
prekių teikimo 1992 metams protoko
lą. Rusija garantuoja Lietuvai patiekti
3.000.000 tonų naftos ir 4.1000.000.000 kubinių metrų dujų, 110.000 to
nų metalo. Lietuva Rusijai patieks
70.000 tonų mėsos, 400.000 tonų pie-

FABmCA ©E WROA-41WM
Gu argą—chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças
Mini-som brink as tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. KM- V Prudente
Fone: 274-0677. Res. 274-1886

Kauno senamiestis 1991 m. rugsėjo mėn., žiūrint iš Aleksoto pusės.

CIRUR6I0ES DENTISTAS
DR. JONAS NIČIPpRCIUKAS
JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R NICIPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chaves 1206, Io and,
V. Prudente - roneá!73-6696
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Vienas iš jos žinovų ir konsultantų yra
šio straipsnelio autorius, dirbęs Structu
ral Clay Products Research Fpundation
kaip statybos ir bandymų inžinierius
1961-66 metais.
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BALTIJOS VALSTYBĖ
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Lietuvai, Latvijai ir Estijai reikia arti
miausiu metu susijungti j Baltijos valsty
bę (Baltijos valstybių sąjungą). Kad bai
tai neišnyktų, kad vieningi stipresni būt
kad atkurtų šlovingą baltų valstybęigurr
tradiciją.

Baltų valstybės gyvavo nuo labai se
Su esamais vadovėliais ir šveidarų-skan- nų laikų. Senosios Europos kultūros
dinavų modeliais yra visai nesunku pa
(6500 — 3500 m. pr. Kr.) žmonės, ku
Reikia atkurti vieningą baltišką savim
ruošti Lietuvos statybos inžinierius ir
riuos tautotyros duomenys leidžia laiky
nę, artinti lietuvių kalbų bei tautę su lai
rangovus, suorganizuojant jiems reika- 1 ti baltais, jau gyveno miestuose, taigi,,
vių. Lietuvių ir latvių bendravimo kalbs
lingus kursus, kaip tokius pastatus pro matyt, buvo sukūrę ir savo valstybes.
turėtų būti lietuvių, latvių, pagalbinė ba
jektuoti ir pastatyti. Tokiu badu galima Apie 1600 m. prieš Kristų sukurta Kre
tų, kurią reikia sukurti remiantis atkurtc
kuo greičiausiai tenkinti gyvenamų bu
tos miestų sąjunga — pirmoji žinoma
lietuvių ir latvių prokalbe. Reikia bent
tų ir komercinių pageidavimų paklausę, baltų raštijoje paminėta baltų valstybė.
neprivalomai mokyti Lietuvos mokyklo
nes mūrininkų paruošimas nereikalau
Baltiška įrašų kalba, rumenų metų var
se latvių kalbos, Latvijoje — lietuvių kal
ja sudėtingo apmokymo.
dai rodo, būk ta valstybė buvo baltų.
bos, be to, ir Lietuvoje, ir Latvijoje — pa
Pagal
M.
Vipsanijos
Agripo
(mirusio
Asmeniniam ir lengvų prekių trans
galbinés baltų kalbos.
12
m.
pr.
Kr.)
žemėlapį
bei
veikalus
"Diportui Lietuvoje geriausiai tinka elek
Tikslinga Lietuvai, Latvijai, Estijai, su
mansuratio provinciarum" ir "Divisio
trovežiai - automobiliai su elektriniais
kurtinai baltiškai Prūsai ypač artimai
orbis", Dakijai priklausiusiom žemės
varikliais. Mažas krašto plotas, palanki
nuo Dunojaus pietuose ligi Baltijos jūros bendrauti su Gudija, Suomija, skandina
topografija be kalnų ir galimas elektros
vų šalimis, nes šios kaip ir Estija — nutau
energijos perteklius (vien Elektrėnai ga šiaurėje ir nuo Vyslos vakaruose ligi
tintų baltų šalys.Prūsai, Gudija kaip ir
mina 300 megavetus) tiesiog prašosi so Dniepro rytuose. Baltus valdė ir VidevuEstija, o gal ir kai kurios kitos nutautin
tis (Vaidevutis), Palemonas (šio vardo
dinti gyventojus į automobilius, kaip
tų baltų šalys, jei norėtų ir pavyktų įveik
nesulotyninta lytis, matyt, — Palaimo
General Motors "Impact" su elektros
ti kliūtis, vėliau galėtų irgi įstoti j Balti
mis ar pan.), jo sūnūs bei kt. Gyvavo
motoru.
jos valstybių sąjungą. Būtų gerai, jei šios
Gardarikės valstybė. Kadangi daugelis
Šiuo metu tokių elektrovežių tipiš
sąjungos tarptautinė vidaus kalba būtų
gudų (gotų) buvo baltai, reikia manyti,
kas maksimalinis atstumas su pakrauto ir kai kurios gudų valstybės buvo baltų... baltų.
mis baterijomis yra apie 200 km. Jie
Į Baltijos rinką reikia stengtis įtrauk
Baltų prokalbė ir protautė, reikia ma
yra tiek išvystyti, kad 1994-95 metais
ti ir Mažosios Lietuvos dalį, dabar priklat
bus parduodami JAV automobilių par nyti, buvo lietuviška. Tačiau, kadangi
sančią RTF SR, vadinamą'Kaliningrado
nemaža baltų daug amžių buvo atskirti
duotuvėse, su visais automobiliais. Jie
nuo pagrindinių baltų valstybių (pavyz sritimi, Gudiją, kitas nutautintas baltų
yra ekonomiški, tylus ir baterijų pakro
džiui, nuo Didžiosios Lietuvos Kunigaikš šalis. Vietoj litų, latų ar pan. pinigų Bal
vimo laikas sieks vos 15-30 minučių.
tijos rinkos šalyse galėtų būti vartojami
tystės), buvo slavinami, vokietinami,
Elektriniai automobiliai žada geriausią
veikiami ir kitų kalbų bei tautų nuo lie baltai.
sprendimą asmeniniam transporto pati
tuvių kalbos ir tautos atsiskyrė kitos bal
Reiktų atkurti ir Baltijos kultūros są
kinimui ir kartu tikram sumažinimui
tų kalbos bei tautos.
jungą, kurią galėtų sudaryti Baltijos rin
alyvos naudojimo tam reikalui.
kos kraštai.
Nors stengtasi baltų tautas vėl suvie
nyti, jos liįji šiol tebėra atskirtos...
Reikia baltus mokyti mokyklose baltų
IEŠKO PAŽĮSTAMI)
kalbų ir už dabartinės Lietuvos bei Lat
Po 1939 m. rugpjūčio 23 d., Hitlerio
Algimantas Valeika, iš Čikagos, ieš
ir Stalino gėdingo suokalbio atėjo tragiš vijos sienos visur, kur gyvena baltai, ten
ko, iš jaunystės laikų dviejų tautiečių.
ki Pabaltijo tautoms metai.
irgi leisti baltiškus periodinius leidinius,
Tai broliai JONAS VOVERĮÜNAS ir
kurti veiklias baltų draugijas.
Jau paskelbti nepriklausomos Lietu
ANTANAS VOVERIŪNAS. Apie
vos, Latvijos, Estijos valstybės atkūrimo
Siekiant baltų vienybės, labai svarbu
1960 metus gyveno Utingoje, vėliau
aktai. Tačiau kol kas per mažai baltai rū prie Lietuvos prijungti Mažosios Lietu
išsikraustė į Parque das Nações, nepa
pinosi atkurti savo tautų valstybę, nors, vos dalį, visai nepagrįstai įtrauktą į
likdami jokio adreso. Jei kas apie juos
ypač latviai, jos troško ir, matyt, tūlas
RTFSR ir pavadintą Kaliningrado sriti
žinotų, prašomas pranešti per ML.
te betrokšta.
mi. Atidavusi šią sritį Lietuvai, jai Tary
bų Sąjunga iš dalies atlygintų už 1940
Ieškau savo seserų ir jų vaikų: DILINSTėvai, kurie nemoko savo vaikų
metais ir vėliau padarytą žalą ir, be to,
lietuvių kalbos, bėga nuo savo
KIENÉS ONOS ir STAPUŠAITIENĖS
taikos konferencijoje, kuri neišvengiaMORTOS, apie 1923 m. iš Šiaulių raj.,
Kurtuvėnų, išvykusių į Braziliją. Kelio
nės metu mirė Onos ir Felikso dukra
Stasė ir sūnus Viktoras. Morta ir Kazi
mieras su sūnumi Vaclovu nuplaukė
laimingai. Gyveno San Paule. Mano
adresas: Lietuva, 235443 Šiaulių rajx,
Butėnų km. Mečislovas Nosevičius.

Ieškau BIČKŪNO ALEKSOL Igno,
dukros gyv. Niujorke, ir BIČKŪNAITĖSSILICKIENÉS JULĖS, Juozo, gyv. Bra
zilijoje, San Paulo mieste, arba jų vaikų.
Susirašinėjimas nutruko 1980 m. Rašy
ti: Lietuva, 235051 Kėdainių raj., Aka
demija, Ežero 17-8. Izolina Lomiašvili.

R JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JūošTO)
DAUG

DAUG

DAINELIŲ

Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ
Graži V. \/eri kaiči o ir "Al DC/' / nterpretacija

GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio dainos ir šoktai

DU

GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute

KIŠKI

P I Š K I — Vaikų daineiės - sutartinė

A, ŠABANI A U S K A S — dainuoja pramoginę šokių muzikę

Rua Juventus, 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338
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mai artėja, gal ėtų teigt i/kad nėra užgrobusi Vokietijos dalies, o išvadavo ir ati
davė Lietuvai jos dalį - Mažąją Lietuvą,
vokiečių Kryžiuočių ordino pavergtą
daugiau kaip prieš 700 metų.

Reikia manyti, kad ir Lenkijai, kitoms
valstybėms bus daug geriau, jei visa Ma
žoji Lietuva priklausys Lietuvai ir Balti
jos valstybių sąjungai, o ne galingajai Vo
kietijai ar Rusijai, kurios tebėra pavojin
gos kitoms valstybėms.
Gana stiprios Baltijos valstybių sąjun
gos sukūrimas būtų labai naudingas vi
soms pasaulio valstybėms: kaip praeityje
Didžioji Lietuvos kunigaikštystė, stovė
dama tarp priešiškų Rytų ir Vakarų,
Baltija saugotų taiką Žemėje.
Dirvonuojančioje Mažojoje Lietuvoje
(Kaliningrado srityje) galima būtų apgy
vendinti tuos, kurie pabėgo (visų pirma
iš Mažosios Lietuvos) j Vakarus, be to,
daugelį ištremtų j Sibirą, Šiaurę, Viduri
nę Aziją lietuvių ir kitų baltų, aprūpinus
juos ūkiais. Pažymėtina, kad daugelis
ir dabartinių vadinamosios Kaliningrado
srities gyventojų — gudai ir kiti nutautin
ti baltai, taigi ne svetimas Baltijai gaiva
las. Nemaža čia ir nenutautintų lietuvių.

MUSU LIETUVA
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Vietos gyventojus reikia įtikinti, kad
beveik visi jie yra lietuviai, baltai ir to
dėl jiems dera mokytis lietuviškose mo
kyklose, j jas leisti savo vaikus, kad lietu
viais, baltais būti labai garbinga, kad ne
dora išsižadėti savo tėvų, senelių tauty
bės. Reikia pasistengti, kad jau artimuo
ju metu daugelis apsispręstų mokytis lie
tuviškose mokyklose ar bent tose, kurio
se bus mokoma sava tarme.

Vietos gyventojams reikia sudaryti pa
lankias sąlygas vadintis ir dokume; tuose
užsirašyti lietuviais, atsilietuvinti pavar
dės bei vardus, pavyzdžiui, žmogus pa
varde Drozdovskis skatinamas atsiversti
Strazdu. Tai atlikti turi būti galima leng
vai ir nemokamai.
Ir lietuvišką savimonę praradusius
žmones laikykime savo tautiečiais, o jų
santuoką su sąmoningais lietuviais nelai
kykime mišriomis ir net labai jas skatinJ. Polio nuotr. kime.

Gyvasis Baltijos kelias
Kadangi Lietuvos įstaigose turi būti
Labai skatinkime ir lietuvių santuo
kas su latviais, bet sūrios baltų tautos
bendraujama valstybinė -- lietuvių ™
žmonių santuokas su kitų baltų tautų
kalba, į šalies pietryčius reikia siųsti
žmonėmis, taigi ir su nutautintų baltų
mokytojauti, vadovauti ir dirbti kitokį
darbą žymiai daugiau lietuvių, kurie ga tautų, t.y. su Pabaltijo suomiais, gudais,
lėtų vietos gyventojus išmokyti valstybi- skandinavais.
nes — lietuvių — ir kitų baltų kalbų, su
iš Kaliningrado srities reikia sudaryti
Baltai, pajuskime, kad mes vsenin
kelias Lietuvos apskritis, joms sugrąžin pažindinti su baltų, Lietuvos istorija.
ga, senovės garbę paveldėjusi tauta.
Turi būti užkirstas kelias priešvalstybiti senuosius lietuviškus, baltiškus vieto
nei "Jodinatvos", lenkomaniškai ir pan.
vardžius, vartotinus vietoj dirbtinių ru
BARONŲ šeima ieško BARONO KA
veiklai.
siškų.
ZIMIERO, sūnaus Antano, išvykusio iš
Gali labai veiksmingai atlietuvinti
Ukmergės apskrities, Musninkų valsčiaus,
Reikia čia iškeltus uždavinius artimiau
Pietryčių Lietuvos žmonių savimonę Ka Gudų-R u šokų kaimo. Atvyko į Braziliją
siu metu apsvarstyti ir kreiptis j senuo
talikų Bendrija. Pietryčių Lietuvoje tu 1927 metais. Pagal turimas žinias, jis
sius bei dabartinius Mažosios Lietuvos
rėtų kunigauti tik Lietuvos, Baltijos pa vedęs, turėjo sūnų ir dukrą..
gyventojus, j naująją Rusijos, TSRS bei
triotai. Artimiausiu metu turi pradėti
Jei kas apie jį žinotų prašome rašyti
kitų šalių vyriausybes, SNO ir kitas pa
saulio organizacijas, visuomenę, kad da gausiai vykti Pietryčių Lietuvon sakyti
JONUI BARONUI
Širvintos
bartinė Kaliningrado sritis būtų atiduo pamokslų ir kitų Lietuvos parapijų ku
nigai patriotai. Šiuo kraštu reikia netru
ta Lietuvai, bei pakviesti pabėgėlius ir
Mechanizatorių, 24-19
kus labai susirūpinti ir Katalikiškam mo
tremtinius grįžti į Lietuvą.
terų sambūriui ''Caritas'', M. Valančiaus
Reikia rūpintis, kad Lenkija atiduo
blaivystės draugijai, kultūrininkams. Šie ~
tų Lietuvai dabar Lenkijai priklausan
veikėjai turėtų ne tik stiprinti Pietryčių
čią Suvalkijos dalį, kurioje tebegyvena
Lietuvos žmonių tikėjimą, sveikatą, pa
daug lietuvių, ypač kur jų dauguma.
dėti jiems artimo meilės darbais, pakelti
Be to, reikia siekti, kad Lietuvai bu tą žmonių kultūrą, bet ir padėti jiems attų grąžinta ir bent ta dabartinės Gudijos lietuvėti. Lietuvių tautos priešams reikia
dalis, kuri pagal 1920 m. liepos 12 d.
uždrausti Lietuvoje, ypač Pietryčių, ku
Taikos sutartį turi priklausyti Lietuvai: nigauti, mokytojauti, vadovauti įstai
toje Gudijos dalyje gyvena dar neseniai goms, jų skyriams, dirbti priešišką lietu
nutautinti lietuviai, nemaža išliko ir lie vių tautai darbą. Turi būti atleisti iš va
tuviškai tebekalbančių, išlaikiusių lietu dovų pareigų jedinstvininkai, Lenkijos
višką savimonę žmonių.
TSR ar pan. lenkų autonomijos skelbė
jai ir visų pirma tie, kurie Lietuvai palan
Dėl rusinimo ir lenkinimo daugelio
Pietryčių Lietuvos žmonių savimonė ta kius žmones atleidinėja iš darbo, kovoja
po nelietuviška. Reikia sudaryti palan prieš Lietuvos nepriklausomybę, stengia
kias sąlygas ją atlietuvinti.
si atplėšti nuo Lietuvos Vilniaus bei Klai
pėdos kraštą. Vietoj priešų vadovų parei
gas turi užimti mylintys Lietuvą žmonės.
UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAU Pietryčių kaip ir visos Lietuvos šventyk
DĄ LIETUVIAI TIEK DAUG KOVO lose pamaldos turėtų vykti lietuvių kal
JO IR KENTĖJO. DABAR LIETU*
ba.
ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias
VIŠKA KNYGA STOVI IR DULKA
Pietryčių Lietuvoje turi vėl veikti lie
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
KIOSKU LENTYNOSE/LAUKDA
tuviškos mokyklos, kurios buvo uždary
jai įgrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
MA KOL KAS JĄ NUPIRKS.
teléj. “MŪSŲ LIETUVA.”.
tos, steigtinos ir naujos.
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JEHOVOS LIUDININKAI
Russell padarė daug propagandinių
kelionių — Palestina, Egiptas, Rusija, ■
Korea, Japonjja, Kinija, Indis ir Vo
kietija. Visur skelbė pasaulio pabaigą
1914 m. Sakoma, kad kelionėse pada
rė virš pusantro milijono kilometrų ir
pasakė 30.000 kalbų. Per kelerius me
tus jo pamokslai pasirodydavo kas sa
vaitė 1.500 laikraščiuose JAV-se ir Ka
nadoje. Taip pat Russell suorganizavo
propagandą nuo durų prie durų. Tokiu
būdu trumpu laiku laimėjo daug pase
kėjų.
Russell buvo gerbiamas savo pasekė
jų. Šie jį vertino, kaip inspiruotą profe
ta k jį laikė žymiausiu Šv. Rašto aiškin
toju. Viskas rodė į jj, kaip"ištikimą ir
protingą tarną (Mt 24,45), kurį pasky
rė šeimininkas duoti maistą savo šeimy
nai tinkamu laiku"

Nežiūrint viso to, 1906 m. jo žmo
na atsiskyrė nuo jo. Kaltino jį, kad
"jo savymeilė, egoizmas ir despotizmas
— tiranija yra tokios didelės,
gyven
ti su juo, bet kokiai moteriai būtų ne
pakenčiama".
Šios skyrybos labai pakenkė jo or
ganizacijai. Vėliau Russell buvo pašauk
tas Ontario į teismą. Jis turėjo įrodyti,
kad mokąs graikų kalbą. Prokuroras
jam davė graikų kalba šv. Raštą (Wes
cott ir Hort Naują Testamentą) paskai
tyti. Russell turėjo prisipažinti, kad
tos kalbos nemoka. Taip pat paneigė,
ką anksčiau tvirtino — Jo niekas nebu
vo įšventinęs kunigu — pastoriumi. Ki
tą kartą buvo patrauktas į teismą —
buvo apkaltintas pardavinėjęs "stebu
klingus kviečius", po 60 dol. bačką,
kurie nebuvo "stebuklingi".

timų jis pats save iškėlė virš visus religi
jos srity autoritetus, tokia kita sekta
taip neiškreipė šv. Rašto turinio, kaip
ši sekta... Russell nieko nepadarė, tik
sumaišė, sugriovė žmonių tikėjimą ir
sudaimstė ramybę", rašo Konrad Al
ger mi ssen, religijų istorikas.
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NEIŠSIPILDO KITA PRANAŠYSTĖ

Savo knygoje "milijonai, kurie dabar
gyvena", 1918 m. pslp. 88/89, tvirtino,
kad senovės patriarkai — Abrahomas —
Isaakas ir Jokūbas — prisikels 1925 m.
(didžiojo žydų jubiliejaus metais) džiauc
tis tobulu gyvenimu naujame, laiminga
JOSEPH RUTHERFORD - profesi jame pasaulyje. Nupirko jiems didelį na
jos — advokatas. Trumpą laiką buvęs
mą Kalifornijoje ir jį prabangiai įtaisė.
net teisėju. Todėl jį vadino "teisėjas
Tas jam anais laikais kainavo net 75.000
Rutherford". Prie Russell sekėjų prisi
dol. Bettie patriarkai neatvyko. 1930
dėjo 1906 m. Nuo to laiko jis buvo
m. jis pats apsigyveno tame name ir ja-i
tos bendruomenės advokatu, kuris daž
me gyveno iki mirties — 1942 m.
nai įsiveldavo j įvairias problemas. Ru
Praėjo 64 metai ir tie milijonai žmo
therford tapo išrinktas Liudininkų pre
nių, kurie, kaip tvirtino "teisėjas", kad
zidentu sausio mėn. 1917 m. Tuo me
tu komunitetas pergyveno didelę krizę. nemirs, jau senai turbūt visi mirė.
Jis įvedė beveik absoliučią diktatūrą, vi PASIVADINA OFICIAL "JEHOVOS ,
siškai dominavo savo instituciją.
LIUDININKAIS"
- Valdant Rutherfot
«
Visi balsuotojai - apie 150.000 dui, Biblijos Studentai pasivadino "Jehc
turėjo sumokėti 10 dol. Todėl "Vigili
vos Liudininkais'.' Priimame ir su džiaus
jos Bokšto" bendruomenė gavo didelę
mu vadinamės tuo vardu, kurį pats Vieši
sumą pinigų — pusantro milijono dole
pats mums davė. Tuo vardu norime būti
rių. Ši dorelinė sistema tęsėsi iki 1944
visų pažįstami ir vadinami. Tai Jehovos
m., du metai po trečiojo prezidento rin Liudininkai, nes ir Isaias (43:10) prana^
kimų. Rutherford, kaip jį jo bendrinin šas sako: "Jūs esate mano liudininkai ir
kai apibūdino (Atalaya 1955/686) buvo tarnai, kuriuos aš išsirinkau".
labai stipraus charakterio — diktatorius
Nuo to laiko Rutherfordas ir Jehovos
(dictador, intransigente, totalitário). Nu Liudininkai save iškėlė lygiais protes
tarė pašalinti visa, kas rišosi su jo pirm tams ir apaštalams. Tarp Apaštalų ir da
taku. Išleido naują žurnalą pamažu at
bartinių Liudininkų buvo "didelis suge
statė buvusius seniūnus ir diakonus ir
dimas ir pasileidimas". Nuo 1938 m.
paskyrė naujus iš Brooklyn centro, įves teisėjas valdė savo bendruomenę Jeho
damas Teokratiją — Dievo valdžią.
vos vardu, kurį su džiaugsmu priėmė šį

Rutherfortį apkaltintas sąmokslu (se- Jehovos valdymą. Jehova savo valią pa
reiškia "Atalaya" žurnalu.
dicion), sėdėjo kurį laiką Atlanto kalė
jime. Per tą laiką dalis jo sekėjų atsisky
Ruthenford rašė prieš kryžiaus sim
rė ir įkūrė savo Aušros Biblijos studen
bolį ir prieš Kalėdų šventę. Protestavo
tų (Dawn Bible Student) grupę. Tai bu prieš kiekvieną valdžią — religinę ir civi
vo pirmasis iš daugelio vėliau įvykusių
linę, prieš Jungtinių Tautų orgnizaciją,
skilimų.
bet ypatingai prieš Katalikų Bažnyčią
"Teisėjas Rutherfort" savo propagan ir prieš protestantus, priskirdamas juos
distus aprūpino 20.000 gramofonais ir
velnio organizacijoms.
Iš kitos pusės, praėjo 1914-ji metai
plokštelėmis. Tokiu būdu tūkstančiai
Mirusįjį Ruthenfordą norėta palaido
ir Kristus nestojo įsteigti savo tūkstant žmonių galėjo klausyti jo kalbų 17-ka
metės karalystės. Vietoj kad prasidėtų įvairiom kalbom. Atgavęs laisvę, reorga ti Kalifornijos rūmuose, kuriuose jis gy
veno, bet valdžia neleido. Tada tas na
tūkstantmetinė taika, prasidėjo pats
nizavo savo bendruomenę ir savo propa mas buvo paedttotas.
žiauriausias karas, koks buvo žinomas
gandos metodus.
iki to laiko.
Knygos "Milijonai, kurie dabar gyve
Neišsipildžius Russell pranašystei, iš
na" visi egzemplioriai buvo surinkti ir
Russell mirė 31.iII.1916 m. kelionė rado naują paaiškinimą. Jis aiškino, kad
sudeginti, kad neliktų žymės klaidingos
je iš Los Angeles į Brooklyną, kuria
Kristaus karalystė 1914 m. prasidėjo ne
profecijos. Kas buvo tikrumoje Ruther
me buvo įsteigęs savo veiklos centrą.
žemėje, bet danguje, kaip visatos valdo
ford? Nuoširdus apšviestasis? Gudrus
Jehovos liudininkai paskelbė, kad jis
vo, pradėdamas Dievo karalystę. Pirmiau sukčius ir išnaudotojas? Ar viskas karti
tuoj pat prisikėlęs ir įžengęs į dangų
siai pradėjo išvarydamas iš dangaus vel
(Jeh. Liudininkai Dievo nutarimuose"
Bus daugiau
nią su jo blogais angelais, ir velnias visai
psl. 41).
bus sunaikintas — nugalėtas Hermageo- LIVERPOOL SCHOOL
Russell mirtis ir jo pranašysčių ne
no mūšyje. Anksčiau velnias viešpatavo
INGLÊS
■
išsipildymas buvo labai skaudus smū
laisvai, darė ką norėjo, bet danar 1914
gis jo mokslui, kuris, jam gyvam esant, m. ištremtas iš dangaus, žinodamas, kad CONVERSAÇÃO IMEDIATA
buvo įsigijęs internacionalinę reikšmę.
turi mažai laiko, stengiasi kiek gali dau- JET COURSE - CURSO SUPER RÁPIDO
"Be teologinių studijų ir jokių šven- giau nuostolių padaryti kovoje prieš
VI TO S ŪKYS
Kristaus karalystę.
DIRETOR
GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI
FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO PELA GETÚLIO VARG;
1920 m. pradėjo reikalauti iš savo pa INGLÊS
PELA UNIVERSIDADE DE MICHIGAN
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, sekėjų savaitinę savo darbų apyskaitą.
R. SIQUEIRA CAMPOS, 486 - CEP 09020 - SANTO AND
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu
Tėvai, kurie nemoko savo vaiky
TEL. - 440-5026
ir pasiųsti paprastu paštu.
lietuvių kalbos, bėga nuo savo
tautos

s. L.
LIETUVOS AMBASADORIUS
PIETŲ AMERIKAI
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TUVAI atsistatyti. Jo svajonė visą gyve
nimą buvo jo mylimos TĖVIŠKĖS
LAISVĖ.

Tai laisvai mes turime reikšti pagarbą,
pasitikėjimą ir širdimi mylėti savo kal
susimąsčiau skaitydama "M. Lietuvos"
nr. 4, 1992.1 H. 1, Algirdo Šukio straips bą, ją šeimose puoselėti, išlaikant savo
nį "Pamirštas Prelatas Pijus Ragažinskas , pajėgume Lietuvą gyvą mumyse — Bra‘ zi Ii joje, kaip ją išlaikė A. A. Pijus Raga
Byloja į visuomenę draugas netekęs
žinskas iki paskutinio širdies dūžio. labai artimo draugo. Tai yra tikra jaudi Tai bus tikrai vertingas paminklas JO -nanti apreiška, nes daugeliui, niekam ne PIJAUS, šviesiai atminčiai, kartų kar
pastebint, mūsų tautiečių tarpe liko la
toms.
bai stiprios jungties stoka, kurios bran
duolys kaip tik buvo minimas A. A. Pre
latas PIJUS.

Venezueloj, Caracas mieste, įsikūrė
pirmoji Lietuvos Respublikos Ambasa
da, skirta visai Pietų Amerikai. "Dar
turbūt nežinote, — rašo Dr. Vytautas
Dabibrava kun. Pr. Gavėnui, — bet ko
vo 5 įteikiau kredencialus Venezuelos
prezidentui ir pradėjau oficialiai eiti pir
mojo Lietuvos ambasadoriaus pareigas.
Kadangi Lietuvos ambasada yra bent
kol kas vienintelė visoje Pietų Ameriko
je, be abejo, man pavesta planuoti ir
koordinuoti visą Lietuvos diplomatinę
veiklą šioje Amerikos žemyno pusėje.
Labai norėčiau pravažiuoti svarbiausius
centrus ir padaryti diplomatinį "inven
torių" — pažiūrėti, kas ir kur turėtų
būti darytina. Būsiu dėkingas už Jūsų
patarimus, nes Jums visuomet rūpėjo
ne trumparegė, tendencinga ir kartais
stipriai iškreipta veiksnių politika, o di
dysis interesas — Lietuva ir lietuvių tau
tos gerovė". Ir priduria: "Laiminkite
mane šiam darbui ir sukalbėkite poterė
lį, kad Viešpats ir dangiškoji Mergelė
Marija suteiktų man sveikatos ir išmin
ties tarnauti naujai atsikūrusiai valstybei?
Ne tik džiaugsmas ir linkėjimai,o ir
maloni musų visų pareiga visais mums
galimais būdais palaikyti mūsų Ambasa
dorių.

Brazilijoje Velionis buvo pagerbtas
laidotuvių apeigose tikrai įspūdingai.
Minia pėstele lydėjo karstą iki krematorijaus is* Šv. Juozapo bažnyčios iki V.
Alpinos, gaudžiant taip gailiai varpui
paskutinį "sudiev". Visi barai ir krautu
vės nuleido užuolaidas savo durų, pro
šalį procesijai einant. O kas vyko toliau
jau atsisveikinus paskutinį kartę su myli
muoju mūsų Ganytoju, tai liko jau arti
miausių jo turto paveldėtojų žinioje.
Štai čia ir lieka įsipareigojimas tų visų,
kurie pildė jo "paskutinės valios" testa
mentą.

Tenka stebėtis giminėmis LIETUVO
JE, kurie jam gyvam esant dažnai, jo
dėka, lankėsi Brazilijoje, grįždami atga
lios vos pakeliamu bagažu apsunkinti.
A. a. ALFONSAS D. PETRAITIS, antrų
jų mirties metinių proga, buvo prisimintas
Prel. Pijus buvo dosnus "dėdė", ir
šv. Kazimiero parapijoj sekmadienį, kovo
pats daug kartų Lietuvą lankydamas
29 d. per lietuviškas pamaldas.
"dideliu bagažu" apsisunkindavo. Bet
tai visa yra jo asmeninio gyvenimo imtiV. Zelinoj mišios bus sekantį sekma
mur;.as, į kurį mes neturime jokios tei dienj, balandžio 5 dieną 11 vai.
sės. Tuo pačiu ir į jo "palikimą".

Viena klauzulė lieka aiški, kad tie,
kurie gavo jo "palikimą", o jis yra pali
kuonių žinioje, turėtų susirūpinti kaip
čia S. Pauly taipogi ir Lietuvoje "pasta
tyti padoriam paminklui" ant jo kapo.
"Giminės iš Lietuvos rašo, kad yra du
buvę draugai kunigai, kurie žadėjo pa
statyti paminklą. Aišku, ir jiems reikia
pagalbos. Taip ragina mus prisidėti" —
A. Š. rašo: Savaime aišku, kad tai parėk
ga visų Velionio nejudomojo ir judomo
jo turto paveldėtojų pareiga.

S. Paulo lietuvių Šv. Juozapo Ben
druomenė parapijiečių tarpe tepraveda
vajų, bet tai bus tik "simbolinis gestas"
A. A. Prelatas Pijus bus tik tada pager b
tas tinkamai, kai patys Brazilijoje gyve
nantys LIETUVIAI, pasireikš savo verž
lumu padėti NEPRIKLAUSOMAI LIE-

f TRADUTOR PUBLICO
VERTĖJAS
ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS
(F:241-2831)
Do lituano p/português e vice
versa: documentos oficiais, certidoes de casamento, obitos, etc.

MIRĖ KĘSTUTIS JUOZAS VALIŪNAS
Sausio 25 d., savo namuose prie New
Yorko, JAV, mirė žymusis lietuvis vi
suomenininkas ir politinis veikėjas, bu
vęs ilgametis Vyriausioje Lietuvos iš
laisvinimo komiteto pirmininkas Kęstu
tis Juozas Valiūnas. Rugpjūčio mėnesį
jam būtų suėję 69 metai.

Pastaruoju laiku dėl pablogėjusios
sveikatos jis buvo pasitraukęs iš visuo
meninės ir politinės veiklos: pilnai neat
sigavo po to, kai savo namuose buvo už
pultas plėšikų ir žiauriai sužalotas. Kęs
tutis Juozas Valiūnas vidurinius moks
lus baigė prieš karą Kaune, aukštuosius
mokslus ~ Vakarų Vokietijoje pokario
metais, įsigijo ekonomikos daktaro laips
nį. Vėliau persikėlęs į Jungtines Ameri
kos Valstybes čia sėkmingai ėmė reikš
tis ekonominiame gyvenime, drauge su
Juozu Kazicku įkūrė tarptautinę preky
bos bendrovę, Įsijungęs j politinę veik
lą 1966 m. buvo išrinktas Vyriausiojo ‘
Lietuvos Išlaivinimo komiteto pirminin
ku, eidamas tas pareigas, ryžtingai dar-'
bavosi už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
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toriąus, Henriko Lo$įpsko Alves prista
tytas, kun. Pr. Gavėnas priminė antrą
ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO
sias išsilaisvinimo metines, pabrėždamas
Lapkričio mėnesį 1990 metais, buvo I iett>įų nepalaužiaiTiįfyžtą, nenu ilstan
sukurta ir oficialiai registruota ''Lietu čią kultūringą kovą, paremtą tikėjimu
vos Draugų Sąjunga" AB A L — Associa ir pasitikėjimu visa valdančio Aukščiau
siojo Apvaizda. Ir priminė Brazilijos Pre
ção dos Amigos da Lituânia.
zidento, Fernando CoĮlor, žodžius, ati
Pirmu pirmininku buvo išrinktas ad
vokatas Antanas Gauiia. Sąjungos tiks darant Jungtinių Generalinę Asamblėją
1991 m. rugsėjo 23 d.: "Atėjimas į Jung
las supažindinti brazilus su Lietuva, jos
tines Taftas Estijos, Latvijos ir Lietu
kalba, papročius, jos kultūrą. Nevisuovos, kurios ryžtinga kova už Nepriklau
met vietinė spauda, televizija, radijas ir
net oficialūs valdžios pareigūnai parodo somybę užsipelnė visų» nuostabą, atneša
ypatingo.džiaugsmo yi$ų tautų jungi
nevisuomet tikslias žinias. Tai Sąjungos
niui", '
uždavinys juos pataisyti.
O kovo 11-tą seniausioj São Pauto
Nemažas būrys brazilų priklauso
kultūrinėj istitucijoj, Instituto Historisąjungai.. Po metų laiko, pagal statutus,
co e Geográfico de Sao Paulo, UBE
buvn nauji rinkimai. Adv. Antanui Gau(Brazilijos Rašytojų Sąjungos) pirmi
Įiai atsisakius toliau pirmininkauti dėl
ninkas, Henrikas L. Atves, savo paskai-'
asmeniškų priežasčių. Pirmininku buvo
ta pravesdamas brazilų rašytojo Menotišrinktas Projektistas Vladas Vyčas ir
ti del Picchia 100-tųjų gimimo metinių
antru pirmininku advokatas Edmundas
minėjimą, užbaigoj tarė: "Aš, kaip lie
Dubauskas.
tuvių kilmės žmogus, prašau užprotoko
Lietuvių kolonija Rio de Janeire yra
luoti faktą, kad šiandien Lietuva mini
labai sumažėjusi, jaunimas atsiskyrė.
savo atgautos nepriklausomybės antrąNeturime lietuvio kunigo net retkarčiais • sias metines. Ir čia mes.viešai prisime
Netekome asmeniškos rrtusų koplyčios. nam Lietuvą, kultūringa kova išsivada
Buvo nuspręsta LieUivôs Nepriklauso
vusią iš sovietų vergijos".
mybės minėjimą, prašyti lenkų koloni
Instituto prezidentas, Lycurgo de
jos'pagel bos, jie maloniai sutiko. Tai
Castro Santos Filho, pristatė kun. Pr.
vasario 16, sekmadienį, atvykome į jų
Gavėną kaip lietuvių atstovą ir jį pakvie
koplyčią. Jų kunigas laikė giedotines mi
tė sekancioj sesijoj (kovo 18) kalbėti
šias, per pamokslą apibūdino musų isto
apie Lietuvą.
rinį jungesj su Lenkija, Žalgirio mūšį ir
Tąip kovo 18-tą* pilnoj Instituto se-.
kitus istorinius faktus. Šv. Tėvo didelį
palankumą mums. Palinkėjo gerą ir bro- sijoj kun. Gavėnas priminė Lietuvą,
pabrėždamas kovo 11-tosios svarbą.
lilišką sugyvenimą ir geros pažangos į
gerovę lietuvių tautai. Po mišių laiku,' "Tai data, svarbi ne tik pačiai Lietuvai,
kuri tą dieną pasiskelbė atkurianti savo
buvo paruoštas gražus priėmimas su
skaniais užkandžiais ir gėrimu. Gaila kad nepriklausomybę, ir ne tik kaimyninėm
buvo atėjęs mažas skaičius tautiečių. At Pabaltijo valstybėm, bet ir visom Sovie
tų Sąjungos respublikom, kurios gavo
rodo kad sekmadienio karšta saulė ir
paskatą į laisvę ir savarankiškumą. Bet
šaltas juros vanduo ir kitos pramogos
atvėsino patriotizmą. Labai gaila, turėtu dargi svarbi ir pasaulinio pobūdžio mas
tu data,nes kaip tik tą dieną pradėjo
me pasirodyti daugiau. Tada gal ir Bra
konkrečiai irti pasaulinis komunizmas.
zilijos Užsienio Ministerija (Itamaraty)
Ir tatai įvykdė maža, bet moraliai tvirta
jaustų kad ir lietuvių kolonija ir ne vien
ir ryžtinga Lietuva".
armėnai ir ukrainiečiai turi reikšmę.
LIETUVIS - "UBE" PIRMININKAS
Vladas Vyčas

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
PAMINĖJIMAS
Kovo 11-tosios — Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo metinės, susidėjus
. įvairiom aplinkybėm, praėjo beveik ty
lom ir per šv. Kazimiero šventę Mokoj,
atšvęstą kovo 8, sekmadienį.
Tačiau jos nepraėjo tylom kitur, tarp
kitataučių. Kovo 10 São Paulo Istorijos
Akademijos bei Tautinio Brazilų Vėliav
nešių Ordino pirmajam metiniam susirin
kime, Terraço Italia, generalinio sekre-

UBE - União Brasileira de Escrito
res (Brazilijos Rašytojų Sąjunga) turi
savo naują pirmininką, kovo 13 išrink
tą visuotinam susirinkime UBE būsti
nėj, Sanpaule. Tai rašytojas Henrikas
L. Alves (po šiuo litęraturiniu slapyvar© Kas bėga- nuo lietuviškos spau
do^, bėga nuo savo, tautos-

džiu pasislėpęs Henrikas LošinskasT'ST
męs Sanpaule 1931 m. sausio 2 dieną,
Vytauto ir Bronės Lošinskų sūnus. Tė
vai (jis iš Vandžiogalos, ji iš Kalvarijos)
atvyko Brazilijon 1929 metais.

Palinkimas į literatūrinę veiklą pasi
reiškė iš pat vaikystės, lankant Vila Be
toj "Vytauto Didžiojo" vardo mokyklą
ir mokantis portugališkai ir lietuviškai.
Metėsi į žurnalizmą, rašydamas į vieti
nius laikraščius, pradėjo eiti I iterator into
keliu versdamas į portugalų kalbą Hen
ryk Sienkiewicz, Leonid Andreiev, Turguenev ir kitų pasaulinio garso rašytojų
veikalus.
Gilindamasis į afrikiečių įnašą brazi
lų kultūrom, parašė studiją "Sua Exce
lência o samba", nagrinėdamas brazilų
muzikoj taip įsišaknijusį "sambos"
ritmą.

Beletristikos srity parašė kelis roma
nus, kaip "Circuto negro", "Dos pássa
ros perdidos", "Numbica", "A Pomba
de Leme", už kurį gavo Brazilijos Lite
ratūros Akademijos premiją.
Bendradarbiavo MŪSŲ LIETUVOS
savaitraščio priede portugalų kalba. Pa
rašęs virš šimto chronikų lietuviškom
temom, supažindino ir daugiau brazilų
lietuvių reikalais. Už tai 1988 metais
gavo Lietuvių B-nės premiją "LIETU
VA".
Jis yra taip pat ir APCA (Sanpauto
Meno Kritikų Draugijos) pirmininkas.

Tai rašytojas, kuris stengiasi jungti
ne tik vietines kultūrines pajėgas, bet
taip pat užmegzti ir palaikyti sistematiškus kultūrinius santykius ir su kitais
kraštais. (PG')

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Cr. 10.000,00
Ona PAUKŠTIENE
Cr. 10.000
Elena MÊDALSKIENÉ
Marcelo CHAPO LA
Cr.20.000,00
. Aldona KOJALAVIČiUSCr.25.000,00
Jonas BRATKAUSKIS Cr.50.000,00
Jonas MASYS
Cr. 15.000,00
Albinas BUDREVICIUS Cr.30.000,00
Ona Serbentaitė OPSENDORF
1
Cr. 10.000,00
Teklė GIRČIENĖ
Cr. 10.000,00
Luiz ŠLIKTA
Cr. 15.000,00
Juozas ŠLIKTA
Cr. 15.000,00
Aleksas KALINAUSKAS Cr.30.000,00
Cr.50.00Ç,00
Carlos GAIDYS
Justinas J. ŽVINGILA
Cr. 10.000,00
Aleksas JASIŪNAS
Cr. 15.000,00

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mass flexível da região

PORTUGUÊS - INGLÊS - LITUANO
Tradução e versão — 272-1489.

SÃO PAULO - AV.DO ORATORIO, 3.330 - PARQUE SAO LUCAS - FONE: 271-3222. ____
SANTO ANDRÉ - R. ORATÓRIO, 4 9Ó6 -JARDIM ANA MARIA - FONE: 716-3199/415-0800
SANTO ANDRÉ - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063
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MUSŲ ŽINIOS
MŪSU LIETUVA IR INFLACIJA

Šv. Kazimiero parapija US$ 50,00
Marija ir Juozas Čiuvinskai US$ 20,00
Endrikas Guzikauskas Cr. 20.000,00
N. N.
US$ 20,00
Algirdas Šukys ir šeima US$.100,00
Albinas Budrevičius
Cr.50.000,00
Šv. Juozapo Vyrų Brolija Cr.30.000,00
Algimantas Saldys
US$10.00
JOMS

BCLmAS

|

GARBĖS LEIDĖJAS
Jis skiria šio ML-vos numerio išleidimą savo brolvaikio

NELSON KALINOVSKl FILHO
pagerbimui, kuris ABC Medicinos Fakultete gavo medicinos
DAKTARO LAIPSNĮ.
Širdingai dėkojame mielam ML-vos skaitytojui už paramą
L
spaudai ir sveikiname naują m3dicinos daktarą Nelsoną.
!«&
KeaaKCija
Redakcija ir armmisiraciia
arministraciia

V

Šio "ML" numeri®
GARBĖS LEIDĖJAI
tėvų Anelės(1987.3.2.) ir Juozof 1975.4.4.) mirties metinių
proga. Mišios bus V. Zelinoj, sekmadienį, balandžio 12 d. 11 vai
Pagarbiai prisimename a. a. Anelę ir Juozą,
o sūnums dėkojame už paramą musu spaudai.
Redakcija ir administracija

dosniai paaukojo Cr.300.000,00 kun. P.
Urbaičio gydymo išlaidoms ir vaistams
padengti. Mielam geradariui širdingai dė
kojame už dosnią pagalbą.
Jonas Klimas, gyvenantis Rua Acre,
VI L A Z E L I N A
116, V. Rosalia, GUARULHOS, jaučiasi
vienišas ir norėtų, kad kas jj aplankytų, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LIETUVIŠKU
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS
ar kad jam paskambintų telefonu. Tele
fono numeris: 208-6094.
VERBŲ SEKMADIENIS: 11 vai. Verbų
šventinimas, procesija ir mišios
PUČIA VĖJAS
DIDYSIS KETVIRTADIENIS: 18 vai
NEŠA LAIVĄ...
išpažintys, 19 vai. mišios
Ir balandžio 9 kun. Pr. Gavėną nupūs i DIDYSIS PENKTADIENIS: 15 vai.
Kryžiaus pagarbinimas ir kitos apeigos
Lietuvą.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS: 19 vai. vely
Nebus sunku vėjui jį papūsti, nei or
kinių apeigų pradžia. 19:40 mišios
laivių i jį pavėžinti. Tik gal bus kiek sun
kiau vienam ar kitam iš likusiųjų..

MARGUČIAI, JUOSTOS IR
ŽAIDIMAI

MR. 6(2216) 1992.IV 1

Šio

Kylant visom kainom, mes negalime
atsilikti nuo šios “pažangos", taigi turime j
taip pat pakelti musu laikraščio kainas.
Atskiro numerio kaina bus Cr.700,00,
o metinė prenumetata Cr. 15.000,00.
GARBĖS LEIDĖJAS bus Cr30.000,00.
AUKOS PRELATO PIJAUS
PAMINKLUI

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

VELYKŲ RYTAS: 6 vai. Prisikėkimo
procesija ir mišios
PASTABA: nebus mišių 11 vai.

24
25
27
28
28

- Alana Trinkūnas Dzigan
— Katarma Birutė Bagdžius
.. Walter Postatm
- Antanas Voverunas
- Helena Matuzonis Mendo
Sąjungos Aliança
Valdyba

LIETUVIŲ SĄJUNGA - ALIANÇA
savo garbės nariui pagerbti, paaukojo
US$50.00 prelato Pijaus paminklui

PAIEŠKOJIMAI
Bučiau labai dėkinga, kad Jus man
padėtumėte surasti mano tėvo gimines

Balandžio mėn. 5 d. 15 vai. Jaunimo
Mano tėvo pusbrolis PELAKAUSNamuose V. Zelinoje, bus galima išmok
KAS ADOLFAS, Karolio su žmona
ti marginti kiaušinius (velykaičius) lie
BALANDŽIO
MĖNESIO
apie 1925 - 1930 m. išvyko / BrazUi/a
tuviškais motyvais.
GIMTADIENIAI
San Paulo miestą. Pas /uos 4 vai Kai
Ten pat bus pradėtas juostų audimo
Sveikiname savo narius, kurie šven Adelė, Vladas, Jonas ir Kazys
kursas, kuris tęsis ilgesnį laiką, bet vė
lesnės datos bus nustatytos pagal atvy čia gimtadienį šį mėnesj ir linkime daug
Mano adresas:
sėkmės.
kusių kursančių susitarimą.
232015 Vilnius,
Skroblių 11-43
Tuo pačiu laiku ten veiks ir lietuviš 03 - Antanas Stonis
Marcinkevičiūtė- Veličkienė Irena
kų žaidimų pamoka lietuvių kilmės vai 04 -- Elizabeth Bumbiis Pinto Jr.
Prano
06 — Andrey Jakatanvisky
kams.
09 — Maria Kleiza Misevičius
Branginkime musų liaudies meną ir
11- Janina Postatni
MOS U MIRUSIEJI
papročius.
13 ~ Arlete Diiys Silic^as
Kovo 19 dieną, po ilgos ligos Soroca
13 — Maria Tereza C. Pakalniški
B. L. Bendruomenė
bana ligoninėj mirė VERONIKA RALIC
14 - Alberto Buono
KAITĖ. Buvo palaidota S. Paulo kapinėse.
14 - Mônica J. Stasiulionis
Tikimės gauti daugiau žinių nekrologui.
14 ~ Vanda Julia Krumslys
15 - Aida Greičius Chorociejus
Kovo 21 d. ryrą buvo palaidotas Ouar
BALTU 1/2 LITRO BUTELIŲ
16 - Algirdas Butkevičius
ta Parada kapinėse MARIO ŠIMKŪNAS.
(Sucos de frutas)
19 — Juan Alejandro Dielinikaitis
Tos pačios dienos popietėj buvo palai
ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUI*
20 — Alexandre Burnbįis
dotas Camilopolia kapinėse BRONIUS
20
—
Irena
Saldys
Bandžius
PRAŠOME ATNEŠTI Į
MARTINAITIS, kuris staigiai mirė širdies
21
—
Alessandro
Julio
Zvingíla
V. ZELINOS KLEBONIJĄ.
priepuoliu.
k
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