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JAV mėgina tarpininkauti
Reuterio žinių agentūros pranešimu 

iš Vašingtono birželio 25 d., JAV mėgin 
na tarpininkauti tarp Rusijos ir visų trū 
jų Baltijos valstybių sprendžiant opųjj 
klausimą kaip iš Baltijos valstybių iš
vesti 130.000 rusų karių.

Oficialūs JAV pareigūnai ir Baltijos 
kraštų diplomatai sako, kad staiga su
krusta mėginti tarpininkauti norint iš
vengti didesnių tuo reikalų diskusijų 
Helsinkyje įvyksiančioje Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferenci
joje, kur rusų kariuomenės išvedimo 
klausimas numatytas kelty'L

Lietuva, Latvija ir Estija įspėja, kad 
jos atsisakys pasirašyti bet kokius' 
CSCE konferencijos dokumentus, ne
bent jos gaus iš Rusijos aiškų kariuome-' 
nes išvedimo tvarkaraštį. Kadangi Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos (CSCE) vyksta pagal pri
imtas darnos nuostatas,,toks Baltijos 
kraštų poelgis labai pakenktų liepos 
9-10 d.d. vyriausybių vadovų susitiki
mui, kuriame dalyvaus ir prez. G.Bush'- 
as.

Vašingtonas remia, bet 
bijo

JAV valstybės departamentas norė
tų surasti kalbą, patenkinančląiBaltijos 
kraštus ir Rusiją. Esą visi sutinka su 

PAMINKLINIS KOPLYTSTULPIS prieš 50 mėty soviety nužudytiems lietu
viams Gudijos Červenėje pagerbti. Matyti ir sušaudymo data - 1941.VI.26-27

principu, kad rusų kariuomenė turi bū
ti išvesta, bet sunkumai yra detalėse. 
Rusija, vis aiškina, kad neturinti kur iš
vestos kariuomenės apgyvendinti. Mask
vos siūlymas — trauktis dalimis per 7-8 
metus. Vašingtonas remia baltiečių po-

Červenės tragedija tebegyva
Prieš 50 metų ten sovietinė kariuomenė sušaudė daug nekaltu 

UetuviŲ. Pernai ir šiemet buvo surengta ekspedicija 
kankiniams pagerbti

ziciją, kad rusų kariuomenė turėtų bū
ti daug greičiau išvesta, bet kartu ir bi
jo dėl B. Jelcino padėties. Visi žino, 
kaad Jelcinas dar turi išspręsti labai sun
kių uždavinių.

Baltiečiai pasiruošę
Europos saugumo ir bendradarbiavi

mo konferencijoje (CSCE), Baltijos 
kraštų diplomatų Vašingtone pareiški
mu, baltiečiai pasiruošę pakartoti prin
cipą, kad rusai turi pasitraukti ir reika
lauti derybų su Maskva dėl kariuome
nės išvedimo, kuris turėtų įvykti ilgiau
siai per dvejus metus. Taipgi diploma
tai pareiškė, kad Rusija Baltijos kraš
tus dar vis traktuojanti kaip savo kolo
nijas, kuriose vykdomas kariuomenės 
judėjimas be tų šalių pareigūnų leidimo. 

Be to, yra nuogąstavimų, kad rusų ka 
riuomenė, pasitraukdama iš Vokietijos 
ir Lenkijos neatsidurtų Baltijos kraštuo
se.
Konferencijos belaukiant

ALB informacijos skyriaus iš Vašing
tono pranešimu Bush'o administracija 
pasiūlė padaryti pakeitimus DeConcini- 
Pressler pataisoms, kas reiškia labai žy
mią pažangą, liečiančią Rusijos kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Konkrečiai: pirma rusų karių 
pasitraukimas, o tik paskui JAV pagal
ba Rusijai.

Pranešime sakoma, kad įeiname į ka
rinį dviejų savaičių laikotarpį, vedantį į 
tarptautinį valstybių viršūnių pasitari
mą Helsinkyje liepos 9-10 d.d., kur bus

Lietuvos naci onal i nė
M. M až vydo b i b 1 i o teka 

diskutuojami Europos saugumo ir bendi< 
darbiavimo reikalai. Ir vienas iš jų - tai 
neteisėtas Rusijos karių laikymas Balti
jos kraštuose. Danija, Švedija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija ir Norvegija yra 
pasiruošusios spausti Rusiją dėl kariuo
menės išvedimo.

Bush'o administracija nurodo, kad 
įstrigusi derybų padėtis nestabdanti 
teikti pagalbos Rusijai. Prezidentas tik
tai pabrėžia, kad Rusija yra pripažinusi 
Lietuvos nepriklausomybę (net trimis 
mėnesiais anksčiau negu JAV) ir kad 
Rusija, pradėjusi derybas garbingai, vė
liau to neberodė.

ieškoma p a g ail b o s
Baltijos valstybių vadovai birželio 26
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d. kreipėsi j vakariečius, prašydami už
tikrinimo, kad is jų teritorijos butų iš
vesta 130.000 buvusios Sovietų Sąjun
gos karių, dabar esančių Rusijos priklau
somybėje. Visų trijų kraštų prezidentai 
sutartinai pabrėžė, kad vakariečių teikia
ma Rusijai finansinė parama turėtų būti 
surišta su jos kariuomenės pasitraukimu 
iš nepriklausomų valstybių. Kreipimosi 
raštai įteikti Kanados, Prancūzijos, Vo
kietijos, Italijos; Japonijos, Anglijos ir 
JAV valstybių vadovams. Pareiškime Sa-i- 
koma, kad rusų kariuomenės pasilikimas 
Baltijos kraštuose kenktų tų kraštų sau
gumui ir visos Europos politiniam pasto
vumui.

Iš kitos pusės rusų kariuomenės va
dai per Sandraugos televiziją birželio 
26 d. įspėjo baltiečius, kad eventualų 
jų karių, tarnautojų ar šeimų užpuoli
mą jie pasiruošę ginti ginklu. Rusija vis - 
kartoja, kad neįmanoma vienu sykiu iš
vesti tiek daug tarnybininkų stokojant 
butų.

Vilniaus radijas birželio 26 d. prane
šė, kad Lietuvos mažumų atstovai (len
kai, rusai, žydai, ukrainiečiai, gudai) su
sitikime su Europos tarybos parlamen
tarine delegacija pareiškė, kad tautinės 
mažumos yra lojalios Lietuvos respubli
kai.

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
TARYBOS RAREIŠKIMAS

Į Didžiosios Britanijos, Italijos, Japoni
jos, JAV, Kanados, Prancūzijos ir Vo
kiečių valstybių ir vyriausybių vadovus

Baltijos Valstybių Taryba priversta 
konstatuoti, kad prieš tautų valią ir ne- __ 
paisant vyriausybių reikalavimų iš trijų 
nepriklausomų šalių teritorijų — Estijos 
Respublikos, Latvijos Respublikos ir 
Lietuvos Respublikos — iki šiol neišve
damos užsienio valstybės - Rusijos Fe- • 
deracijos — ginkluotosios pajėgos. Jos
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03124 SÃO PAULO, - SP. - BRASIL 
Diretor Reap. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUK$YS 
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mui, bet ir yra visą Europą destabilizuo
jąs veiksnys, kuris žlugdo pasitikėjimą 
teisingumu ir visuotinai pripažintais
tarptautinės teisės principais, pirmiau
sia - suvereninių valstybių taikaus sam
būvio principu. Rusijos kariuomenė ir 
toliau daro ekonominę bei ekologinę 
žalą Baltijos šalims.

Baltijos valstybių Tapyba pabrėžia, 
kad Rusijos Federacijos ginkluotosios 
pajėgos neturi jokio juridinio pagrindo 
būti Baltijos šalyse.

Deja, tenka pažymėti, kad Baltijos 
valstybių ir Rusijos derybų dėl ginkluo
tųjų pajėgų išvedimo eiga rodo Rusijos 
Federacijos siekimą faktiškai palikti ir 
teisiškai įtvirtinti savo kariuomenės bu
vimą Baltijos valstybėse.

Atsižvelgdama j visa tai, Baltijos vals
tybių Taryba kreipiasi į Didžiosios Bri- 
tanijos, Italijos, Japonijos, JAV, Kana
dos, Prancūzijos ir Vokietijos valstybių 
ir vyriausybių vadovus, prašydama viso
keriopai prisidėti prie to, kad Rusijos 
Federacijos ginkluotosios pajėgos būtų 
kuo greičiau išvestos iš Lietuvos Respu
blikos. Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos. Be kito ko, Baltijos Vals
tybių Taryba siūlo, suteikiant Rusijai pa
galbą, skirti tikslines lėšas Rusijos karino- 
menės išvedimui iš suverenių Baltijos 
valstybių teritorijos finansuoti.

Baltijos Valstybių Taryba kreipiasi i 
minėtųjų šalių valstybių ir vyriausybių 
vadovus, prašydama, kad ekonominė pa
galba Rusijai tiesiogiai priklausytų nuo 
Rusijos Federacijos pateikto, suderinto 
su Baltijos valstybėmis, kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
plano ir grafiko ir nuo realių žingsnių į 
tikslų — besąlyginį, visos šitos kariuome
nės išvedimą.

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos AT

Pirmininkas 
A. Riuitelis

Estijos Respublikos AT 
Pirmininkas 
A. Gorbunovas

Latvijos Respublikos AT 
Pirmininkas

Talinas. 1992.VI.26 d.

SAUSIO 13-osios BYLOJE DAUG 
TAMSIU DĖMIU

Taip vakar "Lietuvos ryto" spec, ko
respondentai Ramunei Sakalauskaitei 
pasakė buvęs SSRS presidentas Michai
las Gorbačiovas

Vakar Maskvoje, Leningrado prospek
te, Me Gorbačiovo fondo pastate, i^ikū- 
rusiame buvusiame visuomeninių moks- 
lų institute užsienio piliečiams, SSRS 
eksprezidentas surengs spaudos konfe
renciją, skirtą jo vizitui į Japoniją,

Pasidžiaugęs labai naudinga kelione 
į Rytų sali,, M. Gorbačiovas kalbėjo apie 
NVS, pastarąjį, Rusijos liaudies deputa
tų suvažiavimą, B .Jelcino komandos 
klaidas, geras tradicijas ir principus pa- 
mirštančią spaudą, Padnestrės ir Kalnų 
Karabacho problemas.

Spaudos konferencijoj® M. Gorbačio
vas atsake ir į "Lietuvos ryto" klausimus

- Ką galvojate apie sovietų armijos iš
vežimą iš Baltijos valstybių ir kokia, jūsų 
manymu, turėtų būti galutinė jo data?

- Problema, kuri pradėta sprąsti man 
vadovaujant, turi būti galutinai suderin
ta vyriausybių atstovų,

- Jau pusmetį jus, kaip Sausio 7 3-o- 
sios bylos liudininką, norėtų apklausti ‘ 
Lietuvos Respublikos prokuratūros dar
buotojai. Ar tai įmanoma ir ką apie tai 
galvojate?

- Dėl to nematau problemos, Savo 
memuaruose stengiuosi kuo smulkiau 
tai papasakoti, Dėl sausio 13-osios 
man daug kas neaišku, nes po mėnesio 
tas pats pasikartojo Maskvoje,

Naktį tris kartus skambino D, Jazo- 
vas, kad reikia išskirti kovojančias Lat
vijos jėgas, įvesti kariuomenę ir išskirti.

Buvo visiems pasakyta; nė žingsnio 
iš karinių dalinių ir nieko nedaryti . To
dėl, kad kažkan\bus parankios provo- 
kadjosInventorizacijos šiandien pa
daryti neįmanoma.,.

Diana pries*įvykius Lietuvoj® pas ma
ne priėmime buvo K. Prunskienė, Ji pa
prašė -as* priėmiau, Kalbėjomės, Ji sa
kė nežinanti,ar parvažiuos į Lietuvą bū
dama premjere.

Situacija Lietuvoje buvo tokia, kad 
V, Landsbergio autoritetas netrukus bū
tų visiškai s mukęs,

Reikėjo provoka ei jos, kad būtų išgel
bėtas. Tai tfiena versijų, Daug tamsių 
dėmių toje byloje,,,

Jau tada, važinėdamas po Lietuvą 
mačiau, kad situacija buvo sunki, Tai 
man sakė kariniuose daliniuose,,, Ir A, 
Brazauskas drauge važinėjo, Pas Jus bu
vo atsiradę antros rūsį as žmonių, Apia 
tai sęniai kalbėjau.
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SPORTINIS GYVENIMAS
Europos futbolo čempionatą Šve

dijoje sekę sporto jmėgėjai po pirmųjų 
susitikimu, tikriausiai, visi be išimties 
vylėsi finale pamatyti Vokietijos ir Olan
dijos rinktines. Komandos iš tiesu atro- 
dė puikiai, ypač — blankiai žaidžiusių 
anglu, prancūzu, rusu fone. Vienok, 
kajp dažnai atsitinka tokio rango varžy
bose, pergalę šventė ne pripažinti lyde
riai, o laikyti gana vidutine komanda. 
Taip, danai, nors ir turėdami labai stip- į 
rių žaidėjų, komandinės potencijos 
prasme nebuvo realių prezidentu j 
čempionus gretose. Dažniausiai tai bu
vo aiškinama taip: jie pateko j finalini 
turnyrą atsitiktinai (t.y. uždraudus da
lyvauti varžybose Jugoslavijos koman
dai) ir todėl nėra ir negali būti deramai 
pasirodę. Silpnesniais už juos buvo lai
komi tik škotai. Bet prognozės nepasi
tvirtino. Ir tai — savotiškas atpildas da
nams, kurie, prieš 8-10 metų turėję 
nuostabią rinktinę, džiuginusią futbo
lo mėgėjus gražiu atakuojančiu žaidimu, 
nesugebėjo tada iškovoti rimtesnių per
galių. Beje, kalbant apie finalines rung
tynes, apmaudai lyg ir neturėtų būti 
vietos — danai (pakeitę Olandus? ) žai
dė gražų futbolą ie niekuo nenusileido 
pasaulio čempionams vokiečiams. Tie
sa, rezultatas 2-0 danų naudai gal kiek 
ir "pergriežtas", nes vokiečiai irgi buvo 
verti įvarčio.

Na, o Lietuvos futbolininkams, kovo
jantiems dėl teisės rungtyniauti Pasaulio 
čempionato finaliniame 1994 m. turnyre 
JAV, dabar reikės susitikti ne tik su 
stipria Danijos rinktine, bet su nauja Eu
ropos čempione. Taigi, norint vykti j 
Ameriką, reikia aplenkti Daniją arba 
kitus europinio futbolo grandus — ispa
nus (o kur dar Airija? ). Uždavinys keb
lokas. Bet jeigu danai '"nukovė" Švedijo
je laikytus realiais pretendentais į "auk
są" prancūzus, vėliau buvusio Europos 
čempiono olandus ir finale dabartinius 
Pasaulio čempionus vokiečius, tai nėra 
pagrindo neigti ir Lietuvos pergalę, at
rankiniame turnyre. Juolab, kad yra gra- . 
žus ir sektinas pavyzdys — Lietuvos krep
šinio rinktinė, kuri preliminariniame 
olimpinių žaidynių atrankos turnyre 
triuškina visus iš eilės.nes Kaimynas, aisiprasęs, issiskudido n „

CIRANÇAS E ADULTOS 
PREVENÇÃO E TRATAMENTOS

ODONTOLOGICO
Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

HORÁRIO: 9-12, 13-17, 18-20 
Horário a marcar Fone: 914-7293 
R. Jundiapeba 473, S/3 — Vila Zelina 
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kijos, Slovėnijos, Italijos, Izraelio, Vo
kietijos bei Chorvatijos rinktinės. Kaip 
matome, iš tolimesnės kovos iškrito 
Graikija ir Prancūzija - komandos, re? 
liai pretendavusios j pergales savo pogr 
piuose. Tai beveik sensacija. Kiek maž 
ne, tačiau vistiek sansacija galima laik\ 
silpną Estijos ir Latvijos rinktinių pasi
rodymą, o taip pat Vokietijos pergalę 
savo pogrupyje. Beje,tik vokiečiai ir lit 
tuviai nugalėjo visus savo pogrupio var 
žovus. Saragose paaiškės, kurios komei 
dos dalyvavo Barselonos olimpiadoje.
Drįstu tvirtinti, jog Lietuvos krepšinio 
kai ten žais tikrai.

Be šių varžybų, šiandien sportinės *. 
suomenės dėmesį traukia ir garsaus Wi 
bledon. Kaip visada jau pirmuosiuo
se turuose sulaukėme netikėtumą, pa 
vyzdžiui, rusas A. Olchovskis (193-ias 
pagal stiprumą) įveikė 1-ąją pasaulio 
raketą — J. Courier. Kiti lyderiai kol 
kas dar "gyvi". Moterų varžybose pan; 
šių sensacijų kol kas nėra - ketvirtą ra 
tą pasiekė visos pripažintos lyderės.

MADINGOS APRANGOJ PROJEK
TUOTOJAS JAPONAS Miyake 
suprojektavo sportinę '■ uniformą 
olimpinei Lietuvos rinktinei, kuri 
taip pasipuošusi žygiuos Barcelo
nos olimpiadoje. Ši nuotrauka buvo 
įdėta milijoninio tiražo savaitraščio 
“Time” 1992 m. birželio 29 išlaidoję 

t- A- ■
Sutriuškinta buvo ir NVS komanda 

(116;79). Šias rungtynes — vieninteles 
iš visų keturių pogrupių rungtynių - 
transliavo Ispanijos televiįij®. Taigi da
bar musų komanda žais finalinės atran
kos rungtynes Saragosoje. I Saragosą 
vykti iškovojo teisę po dyi komandas iš 
kiekvieno pogrupio, todėl ten žais rr 
NVS. Musų varžovais bus Čekijos-Slova-

Aleksandras Žaliauskas, torontie- 
tis, varžybose šuolyje į aukštį atsto
vaus Kanadai, o Tomas Pūkštys, či- 
kagietis, ieties metėjas - JAV-bėms 
Barcelonos olimpinėse žaidynėse 
1992 m. liepos-rupjūčio mėn. Abiem 
išeivijos lietuviams sportininkams 
linkėtina sėkmės.

W?

Žymusis Lietuvos krepšinio žaidėjas ŠARŪNAS MARČIULIONIS, šiuv 
metu žaidžiantis JAV “Golden State Warriors” komandoje. Vilniuje jis 
pastatydino savo lėšomis viešbuti “Šarūnas” netoli sporto rūmų su moder
niais įrengimais, nauja komunikacijos sistema, puikiais ir įvairiais patar
navimais, patikima a$$ąuga. Svečiai priimami iš viso pasaulio. Informa
cijų teirautis: Danutė Ankaitienė, 613 Tarrytown Ct., Walnut‘Cres, CA 
94598, USA. Tel. (510) 943-1666, FAX (510) 943-6668.

V*.

t
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EASY WAY TO LITHUANIAN

Taip jau yra, kad bet kokios tautos • 
išeivija yra pasmerkta nutausti. Nutau
tintas eina palaipsniui: mažiausiai nu
tausta pirmoji karta, toji, kuri palaiko 
savo kraštą ir j j bei jo žmones tebema
to savo dvasios akyse. Antros, trečios 
ir kitų kartų ryšiai su kraštu, ypač jei 
jame nesilankoma, palaipsniui blėsta, 
atsiranda vis daugiau ir daugiau kalban
čių vietine gyvenamo krašto kalba ne 
tik santykiuose su tos tautos žmonėmis 
bendraujant, darbe, viešose vietose, kas 
yra natūralu ir nepeiktina, bet ir namie, 
savo šeimoje. Tai jau negerai, bet taip 
buvo, taip yra, taip ir bus.

Nevisada su kalbos praradimu lygia
grečiai nyksta ir tautinė sąmonė. Visur 
ir čia, Amerikoje, turime lietuviškai ne
kalbančių, kurie jaučiasi esą lietuviai, 
veikia lietuviškose ir lietuviškais reika
lais besirūpinančiose organizacijose. Ge
riausias pavyzdys — Vyčiai.

Ir po tamsiausios nakties, anot prez. 
V. Landsbergio, ateina diena, po apsnū
dimo — atbudimasf kaskart vis atsiran
da daugiau ir daugiau norinčių išmokti 
savo tėvų ir senelių kalbą — lietuvių kal
bą, JAV ir Kanados švietimo vadovy
bės ir atskiri asmenys jau prieš dešimt
mečius pastebėjo tuos prie savo kalbos 
grįžtančiuosius ir susirūpino jiems padė
ti, išleido keletą vadovėlių lietuviškai 
besimokantiems. Neseniai Švsetimo ta
ryba išleido Juozo Masilionio iš latvių 
k. išverstą ir lietuviškai besimokan
tiems pritaikytą vadovėlį “Easy Way to 
Lithuanian“ su kasetėmis.

Vadovėlio istorija tokia. Savo kalba 
nekalbančiais yra susirūpinę ir mūsų 
kraujo giminės latviai. Prieš keletą me-. 
tų jie išleido savo kalbininkės pedago
gės Ligos Streipos vadovėlį “Easy Way 
to Latvian“. Jį iš kur gavęs, prieš maž
daug penektą metų dr. Jonas Račkaus
kas, tuometinis JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkas, atnešė j posėdį, prašy
damas susipažinti ir pažiūrėti, ar galima 
būtų jį perdirbti į “Easy Way to Lithua
nian“, į vadovėlį lietuviškai besimokan
tiems. Pažiūrėjo vienas, pavartė kitas. 
Tekstas angių ir latvių kalbomis. Nors 
latvius “brolių tauta" vadiname, bet ma
žai kas iš lietuvių latviškai, o iš latvių 
lietuviškai moka.
uwra^iiiirirMBWwmacMpj i. Wiw niwrniiniiiiigMtfWan.-

PARDUODAMAS!

J TUANO-PORTUGUÉS
Kreiptis į šv, Kazimiera parapiją 
Rua Juvęntus 28, Tel: 273-0338

Knyga betgi susidomėjo Juozas Masi-
lion is, mokąs latvių kalbą. Grįžęs iš po
sėdžio, tuojau įniko skaityti ir tyrinėti, 
ar galima ir ar verta ją perdirbto j “Easy 
Way to Lithuanian“. Išvertęs ir pritaikęs 

_ tris pirmąsias-pamokas, atidavė Švietimo
tarybos pirm. dr. J. Račkauskui. Šis 
apsidžiaugė, kad darbas pradedamas ir, 
pasikalbėjęs telefonu su knygos autore, 
gavo jos sutikimą. Teko su autore tartis
ir vadovėlio pr i taikytojui. Rankraščio pa
ruošimas pareikalavo daugiau kaip pusan 
trų metų darbo. Darbą baigus, buvo pa
prašyta formalaus raštiško sutikimo šiam 
vadovėliui lietuviškai besimokantiems 
spausdinti. Autorė panoro su lietuviškuo
ju perdirbimu sssipažinti. Jai buvo nu
siųstas nuorašas. Padariusi kelias pasta
bas ir apsidžiaugusi, kad jos vadovėliu 
galės naudotis ir “brolių tauta“ - lietu
viai, leidimą davė ir susitarė su Švietimo 
taryba dėl savo, kaip autorės, sąlygų.

Pasikeitus Švietimo tarybai, darbas bu 
vo tęsiamas toliau, lėtdfari, nes praėjo 
daugiau kaip dveji metai, kol rankraštis
pavirto knyga, savo išvaizda gražesne už 
originalą.

Knyga turi 296 psi., suskirstyta j 24 
pamokas, kurių kiekvienoje yra po tris 
pasikalbėjimus įvairiausiais kasdieniniais 
reikalais, pasisveikinimas, susipažinimas, 
gyvenamoji vieta, ar esi lietuvis, valgiai, 
svečuose, kiek laiko, koks oras, telefonas, 
pokalbiai apie šeimą, pamėgtus užsiėmi
mus, mokyklą, stovyklą, sportą ir 1.1, ir 
t.t. Pirmosiose dešimtyje pamokų duoti 
lietuvių k. gramatikos pagrindai. Kiekvie
na pamoka sistemingai plečia bisimokan- 
čioje žodyną ne tik pačiuose pasikalbėji
muose, bet ir jų paaiškinimuose. Kiekvie
na pamoka turi po šešis pratimus.

Knygos pabaigoje du šiame vadovėlyje 
vartojamų žodžių žodynėliai — angliškai 
lietuviškas ir lietuviškai angliškas, pratimų 
atsakymai, informacija apie lietuviškas 
knygas ir įstaigas.

Pamokos, paaiškinimai ir pratimai įkal
bėti šešiose po 90 min. garsinėse juostelė
se (kasetėse). Įkalbėjo D. ir T. Mikužiai, 
R. ir V. Kučai, G. Storonienė, S. Puodžiū
nas, M. ir S. Utz. Vadovėlis su kaselėmis 
tinka lietuviškai besimokantiems, nes gau- 
sus paaiškinimai angliškai nesuprantamus 
dalykus padaro lengvai suprantamais, o 
kartojant kasetėse girdimus pokalbius, sa
vaime įsikala ir lietuviškas tarimas. Iš da
lies šis vadovėlis tinka ir angliškai besimo-

CIRURGIÕES DENTISTAS
WL HtCIPORCIUKAS

JAQUETAS DE PORCELANa

DR. PAULO R. NICIFORCIUKAS

V, Prudente - Fone-273-6S86
k

kantiems: klausyk pasikalbėjimų, kartok
angliškus posakius, išmoksi gero angliško 
tarimo.

Gaila, vadovėlio autorė Liga Streipa šį 
pavasarį mirė, nežinau, ar sulaukusi šio 
vadovėlio lietuviškosios laidos.

Vadovėlis gaunasmas JAV LB Švietimo 
taryboje.

P. R.

SESI
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS P/ O 3° 

TRIMESTRE/92
Local de realização: Av. Paes de Barros,42 TS Moóca 
Fones para contato: 264-1131 e 92-9809 c/Lourival/ 
Lucimara e Angelina
CURSOS
01 - Curso de Treinamento para membros da CIPA 

Objetiva: Proporcionar conhecimentos de carater 
didático pedagógico sobre as questões de Seguran
ça e Medicina do Trabalho
Inicio la turma - 10.7.92 - Todas as óas.feiras

2a. turma - 04.9.92 - Horário das turmas: 
Das 9.00 às 12,00 hs.

02 - Mapeamento de Riscos 
Objetivo: Fornecer aos participantes subsídios teó
ricos e práticos s/Mapeamento de Risco, dentro 
da obrigatoriedade das SRs.l. 9. 15, 16 e 17 da 
Portaria 3214/78.
Inicio previsto: 20.7.92
Horário; Diurno e Noturno

03 - Recepcionistas e Telefonistas Industriais 
ObjUiivo: Possibilitar aos que têm tais encargos 
um conhecimento mais profundo das próprias 
características profissionais e das respectivas res
ponsabilidades, oferecendo-lhes ainda conhecimen
tos relatvos a Comunicação, Relações Públicas 
e Humanas.
Inicio previsto: Dia 21.7.92 - Todas 3 as e 5as. 
feiras
Horário: Das 18,30 às 20,30 horas.

04 - Formação de Agentes Multiplicadores 
Objetivo: Transmitir noções de didática e peda
gógica que auxiliem os Agentes Multiplicadores 
a administrarem cursos em suas empresas nas 
mais diversas áreas.
Início 21.7.92
Horário: das 9,00 às 12,00 horas.

05 - Cruso de Primeiros Socorros 
Objetivo: Dar treinamento teórico e prático 
sobre 1 . Socorros no trabalho no lar e aonde 
se fizer necessário.
Início: 22.7.92 — Todas 4as. e 6as. feiras 15 
horas aula
Horário: das 19,00ąs 21,00 hs.

06 - Curso de Instrumentação e Avaliação em Hi 
giene do Trabalho - Agentes Físicos.
Objetivo: Fornecer subsídios técniops para atí 
quada avaliação e medição de Agentes Físicos. 
Início: 14.9.92 - 15 horas aula
Horário: Das 19,00 às 21,00 horas.

07 - Administração de Beneficio 
Objetivo: Fornecer subsídios teóricos e prático» 
para implantação de benefícios.
Início: 22.9.92 - 12 horas aula 
Horário: Das 19 às 21 horas.

08 - Curso Prático de Administração de Pessoal 
Objetivo: Formar profissionais aptos a trabaíMf 
no Depto. de Administração de Pessoal, ta» į 

mitindo através de exercícios práticos a operacioftá- 
lização da aturi legislação trabalhista e previden- 
ciária.
Turmas: Aos sábados - das 8,00 às 18,00 horas. 

Durante a semana - 2a a 6a feiras - 
Das 19,00 às 22,00 hs.

Local: Centro de Consultoria e Treinamento n° 01
' Moóca

, Av. Paes de Barros, 427 - Moóca 
Fones: 264-1131 e 92-9809 - c/Lourmd/ 
Angelina e Lucimara

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS INTERESSA 
DOS
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PIRMUTINĖ MANO VIEŠNAGĖ
LIETUVOJE

* !1944 metais, mano tėveliai, traukda
miesi nuo artėjančios sovietų armijos, 
paliko Klaipėdos miestu, kuriame gimiau.

Mano tėvelis žuvo 1945 metų pavasa
ryje, pataikytas rusų tanko kulkos ske
veldros: jis sugriuvo prieš mano akis, aš 
tuomet buvau 5 m. amžiaus. Po to teko 
klajoti per įvairias Vokietijos vietoves ir 
patirti baisų neturtą ir badauti: 1946-47 
žiemose dažnai vienintelis dienos mais
tas būdavo bulvių lupenos, kurias suran
kiodavome kitų šiukšlynuose...

Laikai man pasidarė geresni, kai 1951 
meta h pakliuvau j Vasario 16 gimnazi-' 
ją, kurioje turėjau galimybės išmokti lie
tuvių kalbą ir kurioje susipažinau su Lie
tuva: per geografijos ir istorijos pamo
kas, ir per skautų bei ateitininkų organi
zacijas ir per įvairius minėjimus, kuriuo
se dalyvaudavo įvairios lietuvių tremti
nių asmenybės, tarpe kurių Vydūnas 
ir kiti.

Po 4 metų Vas. 16 gimnazijoje pakilu-' 
vau j lietuvių Saleziečių gimnaziją Itali
joje, ir ten po keletą metų susižavėjau 
šv. Jono Bosko auklėjimo metodika ir 
po keletą metų aš pats įstojau j Don 
Bosco įsteigtą saleziečių Vienuoliją.

1958 metais Romoje buvau įšventin
tas j kunigus ir po to įsijungiau į lietu- !> 
vių bendruomenės vendą: du metus iš- ' 
dirbau Vasario 16 gimnazijoje, po to 
dirbau Brazilijoje liet, parapijoje. Keletą 
kartų nuvykau į JAV-es ir Kanadą, kur 
veikdavau įvairiose jaunimo stovyklose 
ir pačia proga lankydavau saleziečių ben
dradarbius, geradarius ir, aišku, jaunys
tės ir mokslo draugus.

Taip ir dabar Afrikoje, kur dirbu jau 
14 metų su apleistu jaunimu (geradarių 
dėka jiems sukūriau kaimą, kuriame jau
ni banditiikai, analfabetai ir našlaičiai 
suranda šeimynišką užuovėją, ir kuria
me jie išmoksta rašyti bei skaityti, iš
moksta įvairius amatus ir užsidirba kas
dienę duoną sunkiu darbu musų laukuo
se ir — su dideliu diskretumu — supažin- 
domas su Kristaus gerąja naujiena), puo
selėju kontaktus su lietuvišku pasauliu: 
per spaudą ir per laiškus ir apsilanky
mais — tačiau iki šios dienos Lietuvos 
kaipo tokios nepažinau.

1991 metų gruodžio pradžioje pirmą 
kartą teko nuvykti į tą ilgais metais sva
jotą Lietuvą: visokie buvo mano jausmai 
širdyje, bet visur man atrodė, kad j ten ' 
po daugel metų sugrįžtu. 

<

Dėka mūsų patrijarko Kun. Jono Že
maičio ir gerų tautiečių (kurių adresą > 
gavau iš tautiečių JAV-ėse ir kurie per 
trurripą laiką pasidarė artimi itin giminės) 
per tik dvi savaites aplankiau man svar
besnes Lietuvos vietoves.

Pirmąjį Advento sekmadienį turėjau 
džiaugsmą galėti pamokslauti pilnutinė
je Vilniaus arkikatedroje ir dalyvauti 
smagiai įspūdingose klebono Mons. Vasi
liausko surengamose vaikų Mišiose: vai
keliai per visas šv. Mišias apsupa kunigą, 
taip Kaip kadaise Jėzus norėjo vaikučius 
arti savęs. Dalyvavau ir iškilmingoje J.E. 
vysk. AntanoTunaičio laikomoje sumoje.

Po šv. Mišių turėjau malonę galėti ap
kabinti musų didvyrišką Nijolę Sadūnai- 
tę, kurios trykštantis gilus širdies džiaugs
mas Kristuje pagrįstas tiesiog užkrečiantis.

Sekmadienio popietėje lankiau įspū
dingesnes Vilniaus vietoves: (Aušros Var
tus aplankiau tuoj pat pirmutinį rytą) 
Antakalnyje pasimeldžiau už neseniai 
žuteius dėl Lietuvos sunkaus politinio 
ir tautinio atgimimo.

Įspūdingas ten dievdirbio p. Kurniaus 
sukurtas paminklas šitiems mūsų tautais 
kankiniams: Kryžius ir Rūpintojėlis, ku
riuos dievdirbis didete meile ir giliu tikė
jimu pagamino per 24 valandas.

Šitą gilaus tikėjimo žmogų aplankiau 
pirmadienį kartu su Nijole ir jo akyse 
atsispindėjo man begalo daug tautiečių 
kančios. Jis man padovanojo labai gra
žų ir didelį Rūpintojėlį, kuris dabar čia 
Afrikoje, mūsų Jaunimo Sodybos koply
čios garbingiausioje vietoje. Antradienį 
teko apsilankyti Parlamente, kur arti
miau buvau supažindintas su dabartinės 
valdžios sunkumais ~ Dieve duok, kad 
atsakingieji sugebėtų vieningai atstatyti 
nuniokintą Lietuvą.

Savaitės viduryje galėjau nuvykti į Že
maitiją, mamos gimtinę. (Nors tuomet 
buvo didelis benzinos trūkumas, bet ge
rieji bičiuliai pp. Baitušiai pasirūpino 
viskuom, taip kad visa kelionė buvo maO 
loni ir skalndi). Pakeliui aplankėme taip 
įspūdingą Kryžių kalną, kur ir aš palikau 
mažą medinį kryželį, atvežtą iš Afrikos.’ 
Sunku žodžiais apibudinti įspūdžius ir 
jausmus, kai pasiekiau mamos gimtinę: 
iš jos giminių liko gyvos tik dvi pussese
rės; jos tėvų ūkis sulygintas su žeme ir 
miestelio stotyje žmonės pastatė didelį 
medini kryžių priminti išvežtuosius j Si
birą, tarpe kurių mano dėdė ir senelė, 
kuri ten ir numirė po 8 mėnesių nuo ba
do ir šalčio...

Paskutinį satoaitgalj praleidau Kaune 
Šv, Antano parapijoje, kuri man padarė 
labai teigiamą, dinamišką įspūdį. Laikiau 
Šv. Mišias sausakimšai pilnutėlėje bažny- . 
čioje: jaunimėlio grupė kartu su seselėm 
Salezietėm puikiai giedojo ir grojo, suju
dinant visą bendriją; šv. Mišios buvo per
duotos per Kauno televiziją — ir dabar 
čia Afrikoje gaunu nemažai laiškų iš nie
kad nesutiktų tautiečių, kurie visu nuo
širdumu mane čia Ruandoje drąsina ir 
palaiko draugišku žodžiu bei ilgesinga 
malda.

Šeštadienį vakarą turėjau džiaugsmą 
susitikti su atsikuriančiomis Seselėmis 
Salezietėmis jų mažutėliame name; lai
kiau ten pas jas šv. Mišias ir po to šneku
čiavome, apie Lietuvą ir Ruandą ir 
kaip kiekvienas galime geriau prisidėti 
prie Kristaus meilės karalystės įgyvendh 
nimo. Seselės turi jau ir grupelę kandi
dačių.

Gi paskutinę sekmadienio popietę li
kau labai sukrėstas ir sujaudintas, kai 
laikiau šv. Mišias Pravieniškių kaliniams, 
didele dalimi dar jauni vyrukai — jie vi
si liko giliai mano širdyje, nes jaučiau 
kaip daugumas jų ten pakliuvo kaip silp
nesnės tos nužmoginančios komunistų 
sistemos aukos.

Nors aš praleidau tik 2 savaites Lie
tuvoje, bet įspūdžiai buvo tiek daug ir ■ 
gilūs, kad man atrodė ilgą laiką ten iš
buvęs... ir ištiesų ilgai prisiminsiu tą ma
no viešnagę tėvų žemėje, kur sutikau iš
skirtinai puikių žmonių. Vasarą tikiuosi 
vėl sugrįžti į Lietuvą ir ten ilgesnį laiką 
pabūti, padirbėti, su viltimi, kad sutiksi 
siu nemažai žmonių, ypač jaunimo tar
pe, kurie mums ateis į talką misijų dar
buose Afrikoje, gi aš noriu visomis jėgo
mis prisidėti prie Lietuvos atstatymo 
darbų, ypač kas liečia jaunų žmonių šir
džių kilniausiųjų jausmų puoselėjimą. 
Esu įsitikinęs, kad žmonės Lietuvoje, iš
gyvenę visokias kančias ir neteki į, ge
riau galės suprasti ir padėti tiems, kurie 
kasdien yra kankinami baisaus neturto, 
dvasinėje ir politinėje vergijoje. Man be
rašant šias eilutes, šitame krašte vyksta 
baisios žudynės: turintys valdžią, žudo 
kitus skirtingos genties žmones; kurie 
įstengia, pabėga, bet toli čia nebėgsi pės 
čiomis, nes nėra čia nei traukinių ar pa
našių modernių susisiekįmo priemonių, 
tad žmonės slepiasi miškuose ir kalnuo
se ir daugumas numiršta badu ir trošku
liu...

Žudomi ir tie, kurie užstoja nuskriaus 
tuosius: valdantys jau nužudė dvi vie
nuoles — ir mums gręsia pavojus.

Šiuo metu dar ryškiau patiriame, 
kaip mes misijonieriai šitiems jokio bal
so neturintiems žmonpems esametužuo 
vėje ir ligoje ir neturte ir dabar mirties 
pavojuje jiems suteikiame vilties ir jė
gos, kad, nežiūrint mirties ir sunaikini
mo aplink juos, yra ir žmonių kurie 
juos užstoja, juos gina ir tokiu būdu 
g d i patirti, kad pasaulyje nėra vien tik 
blogio... Yra ir meilės, atremties į Die
vą ir šita meilė tvirtesnį už mirtį. »

Linkiu Jums visiems Viešpaties Jė
zaus tvirto tikro džiaugsmo šitame gra
žiame pavasaryje. Atsidavusia dėkinga 
širdimi.

Kun. Hermanas J. Šulcas, SDB
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Antanas Gaulia
PREZIDENTO LANDSBERGIO 
VIZITAS RIO DE JANEIRE »

Iki siu dienų neregėtas įvykis, visa 
žmonija susirūpino dėl pasaulio gamtos 
išaugojimo. Rio de Janeiro miestas su 
savo astuoniais milijonais gyventojų, bu
vo pakeltas į pasaulio sostinę, o "Rio 
Centeas", specialiai pastatytas rekordi
niu laiku, virš 30 kim. nuo miesto, kur 
vyko pasaulio konferencija apie gamtos 
ir ekonomikos problemas ir taip pat Fla
mengo Parkas, miesto centre, faktiškai . 
buvo atiduotas Jungtinių Tautų Organi
zacijai kurią vykdė oficialiai generalinis 
sekretorius Boutros Ghalis.

Brazilijos Prezidentas Fernando Co L 
lor su visa ministerija, pakeitė "Brasilia" 
Miestą (sostinę) ir ištisas dvi savaites Rio 
de Janeiras virto vėl kaip kadaise buvu
sio šio milžiniško krašto, sostinė.

Konferencija prasidėjo trečio birželio 
ir oficialiai baigėsi trylikto, bet, tikrai 
prasitęsė iki penkiolikto, kada visi kon
ferencijos dalyviai grįžo j savo šalis.

Joje dalyvavo 120 vyriausybių vado
vai, bet, oficialių delegacijų buvo apie 
170. Apskaičiuota apie 35.000 asmenų 
susidariusių iš mokslininkų, ekonomis
tų, žurnalistų ir visokių specialistų. Taip 
pat apie 12.000 nevyriausybių ir be ofi
cialaus rango dalyvių,vadinamų "Globa
linis Forumas", kurie priklausė atskirom 
ekologinėm organizacijom.

Taip kad visas miestas virto mirgantis 
pasaulio savotiškų tautų veidais ir ekso- 
tišku apsirengimu kurie atkreipė Rio gy
ventojų dėmesį ir pasididžiavimą, kad 
šis žavingas miestas buvo išrinktas to
kiam reikšmingam pasaulio tautų ir galiū
nų suvažiavimu.

Šiame forume, neatsiliko ir mūsų Lie
tuva, kuri pasiuntė aštuonis delegatus. 
Pirmiausia, nuo trečio, čia radosi ponas 
Evaldas Vėbra, turėdamas ministro ran
gą; Jonas Šimėnas, parlamento deputa
tas; Inesis Kiškis, diplomatas ir Dalia 
Juocerytė, L.T.V. žurnalistė. Vėliau at
vyko Darius Sužiedėlis, Pasaulio Valsty
bių New Yorke Lietuvos nuolatinis at
stovas. Prie šios reikšmingos grupės pri
sidėjo ir A. Rastauskas, Lietuvos konsu
las Buenos Aires, Argentinoje.

Dėl visokių politinių sunkumų Vil
niuje ir grąsinimų iš Maskvos dėl Lietu
vos Parlamento raginimo, kuo greičiau 
išvesti buvusią Sovietų Sąjungos kariuo
menę o dabar Rusijos atsakomybėje, 
Aukščiausios Tayybos Pirmininkas arba 
Prezidentas Vytautas Landsbergis, pasi
rodė Rijuje tiktai dešimtp birželio vaka
re, o vienuoliktos dienos metu, turėjo 
dalyvauti forume ir pasikalbėjimus, be 
to pasakyti prakalbą. Taip kad viskas 
buvo daroma bėgčiomis.
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Svei kiname 
nenuilstamą "MŪSL| LIETUVOS" bendradarbe 

VERONIKĄ DIMŠIENĘ 
gimtadienio proga(liepos 19 d.) 

ONĄ GORSKIENĘ 
vardinių ir gimtadienio proga(liepos 26 d.) 
linkime daug džiaugsmo, geros sveikatos ir 
gausios Dievo palaimos.

RIO DE JANEIRO — Vokiečių klubo salė: kalba Lietuvos Respublikos prezidentas VYTAUTAS
LANDSBERGIS. Jo kairėje Evaldas Vėbra ir Jonas Šimėnas, o dešinėje Algimantas Rastauskas,
kun. Juozas Šeškevičius ir Vera Tatarunienė Nuotr. Antano Gaulios

Prezidentas _undsbergis buvo numa
tęs aplankyti São Paulo lietuvius, kurie, 
Jo laukė pasiruošę garbingai priimti, gai
la kad dėl laiko stokos,nes iš pradžių 
numatyta viešėtis Brazilijoje keturias 
dienas o ne dvi, kaip išėjo, tas apsilanky
mas neįvyko. Taip kad Brazilijos lietu
viai nesurado ilgesnės progos, paaiškin
ti Prezidentu! visų mūsų pageidavimų, 
išaiškinimų ir ypatingai apie aktualią te
mą, diplomatini suartėjimą tarp Lietu
vos ir Brazilijos, kur būtinai reikalinga 
konsulo. Nesuprantama, jog niemas, 
šioje kontinentalinėje šalyje, turėdama 
didžiausią Pietų Amerikos lietuvių išei
viją, dar nesurado tinkamo asmens ir

VENDE—SELOTE20

ESTÂNCIA LITUANIKA

TEL.275-2619

À NO IT E

Lietuvos valdžios pasitaikančio žmo
gaus kad galėtų nors garbės konsulo vie
tą užimti, ypatingai San Paulyje. Nors 
pageidautume ir būtų reikalingas ir 
Rio de Janeire, kaip visi galėjom paste
bėti Lietuvos delegacijos ir Prezidento 
Landsbergio, vakarienės priėmimo pro
ga, paruošta vos kelioms valandoms 
prieš Vytauto Landsbergio grįžimą į 
Lietuvą.

Vienuolikta diena, puse devintos nak
ties Rio de Janeiro lietuviai, turėdami 
priešaky "Lietuvių Brazilijos Bičiulių 
Sąjungos" (ABAL) valdybą ir su narių 
dalyvavimu, apie 70 asmenų, rekordiš
kai suruošė priėmimą ir pagerbimą visai 
Lietuvos delegacijai, įvykusią "Socieda
de Germania" (Vokiečių klube) salėje.

Šios greitu laiku suruoštos pagerbimo 
vakarienės, atvyko iš tolimo San Paulio 
devyni asmenys, tarp kurių PLB Pirmi
ninkė Vera Tatarunienė ir Vila Zelinos 
lietuvių parapijos klebonas Juozas Šeš
kevičius. O iš Petropolio, dalyvavo visa 
Otto ir Aušros šeima.

Priėmimo kalbą pasakė Antanas 
Gaulia "ABAL" tarybos Pirmininkas. 
Sekančiai tarė žodį p. Prezidentas Vy-
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tautas Landsbergis, kuris visai kukliai 
■r simpatiškai apibrėžė Lietuvos poli
tinius ir ekonominius sunkumus. Vla
do Vyčio, "ABAL" vald. bos pirminin
ko, paklaustas apie "Lito" (vedimą, 
Prezidentas paaiškino, jog Lietuvos pi
nigai jau yra gatavi ir apsaugoti Lietu
vos Banke. Tiktai dar nekursuojami, 
les laukia tinkamos progos, kad neįvyk
ti mflakcijos nebesukontroliuota krizė.

Po Lietuvos Prezidento kalbos, tarė 
žodį klebonas J. Šeškevičius ir sekė p. 
Algiman o Saldžio kalba, kuris Sanpau- 
lečių vardu pasveikino Lietuvos Delega

ciją.
Didelį įspūdį padarė, Rio de Janeiro 

miesto parlamento pirmas sekretorius 
Wilson Leite Passos, reprezentuodamas 
Brazilijos augšto rango dalyvius, tarp 
Kurių: apsaugos policijos majoras ir Už
sienio Reikalų Ministerijos diplomatas, 
vadovaujantis astuoniems Prezidento 
□saugos policininkams, paskirti Brazdi- 

tos valdžios. Šie pastarieji buvo aprūpin- 
n su vakariene, kitame salione, atskirai.

Parlamentaras W.L. Passos suteikė 
miesto parlamento vardu, Prezidentui 
Vytautui Landsbergiui specialų diplomą, 
kurio tekstas buvo įrašytas į miesto par- 
•amento analus (anais). Siame diplome, 
visų parlamentarų vardu įrašyta jog Vy
tautas Landsbergis yra Baltijos kraštų iš
vaduotojas, Lietuvos herojus ir žmonijos 
geradaris.

Po visų kalbų ir vkarienės, nors Prezi
dentas jautėsi pavargęs ir susirūpinęs už
baigti prakalbos tekstą, kurį sekančią 
dieną "Rio Centro" forume turėjo pasa
kyti, visgi rado laiko ir su savo ramia 
nuotaika su visais dalyviais fotografavo
si, atsakydamas j visus asmeniškus klau
simus.

Užbaigdami, Angelinos Tatarūnienės 
iniciatyva visi atsistoję sudainavo Mairo
nio "Lietuva Brangi".

Prezidentas su palydovais ir visa de
legacija grįžo į Kotelį, apie puse dvviJk 
tos nakties su didžiausi* dJyvių ovaci 
ja. Rytojaus metu po dvyliktos r.valam

U ETUVA
RBBRsmn^MMWIi^^

PADĖKA •“ • 
Mūsų mylimajai

AtA
LEOKADIJAI V A N C E V I Č I E N E I

* /

netikėtai atsiskyrusiais su mumis

reišiame nuoširdžią padėką visiems, kurie daly
vavo laidotuvėse ir 7-tos dienos mišiose, vi
siems kurie išreiškė užuojautą raštu ar žodžiu, 
o ypač kun,. Petrui- Rukšiui už religinį patarnavi
mą — laidotuvių apeigas ir palydėjimą j amžino 
poilsio vietą.

Sūnus Robertas su šeima 
Brolienė Marijona Jakiunienė

Aukščiausiosios Lietuvos Tarybos 
Pirmininkas, Vytautas Landsbergis, 
visiems suteikė nepaprastai ir neregėtą 
gerą optimistišką ir malonų simpatišką 
įspūdį. Mažai kas tikėjosi jog -Lietuva 
gali turėti savo sūnų tarpe tokį drąsų, 
taip pat kuklų pasaulio masto didvyrį. 
Mes lietuviai galim pasididžiuoti.

,1

Pasirašytas reikalavimas
Lietuvos aukščiausiosios tarybos in

formacijos centro pranešimu,' susitikę 
pasaulinėje gamtosaugos konferencijo
je Rio-de-Janeiro mieste Brazilijoje, V. 
Landsbergis, estų A; Ruutel ir latvių A. 
Gorbunovs pasirašė bendrą pareiškimą 
dėl rusų armijos išvedimo iš Baltijos 
kraštų. Pareiškime nurodoma, kad de
rybų procesas nesusiderina su-kariškių 
veikla tuose kraštuose. Provokaciniai 
išpuoliai ir kariuomenės vadų įsakymai 
sukuria pavojingą padėtį.

Visi trys Baltijos kraštų vadovai reika
lauja greito ir visiško rusų kariuomenės 
pasitruakimo ir siūlo šią problemą rišti 
su vakariečių teikiama pagalba Rusijai.

Pasirašytame dokumente nurodoma, 
kad tai nėra koks nors ypatingas reika
lavimas, o tiK įtvirtinimas paprastų el
gesio normų, kurių reikia laikytis tarp
tautiniuose santykiuose. Liepos mėn.

dos per Lenkiją, kur buvo numatyta pass- s’is dokumentas bus įteiktas Europos

mmn ii^mttWÜ

MOŠŲ MIRUSIEJI
Praeitame ML-vos numeryje buvome 

paskelbę keletos musų tautiečių mirties 
žinią, tik dar nebuvome gavę nekrologo. 
Širdingai dėkojame poniai Marijonai Ja- 
kiūnienei už šį nekrologą.

LEOKADIJA VANCEVIČIENĖ bu
vo gimusi 1920 metais Kernavoj. Gyve
no Jonavoj, kur baigė gimnaziją. 1936 
metais su tėvais atvyko Brazilijon pas 
brolį Česlovą JAKIŪNĄ. Gyveno Bom 
Retire, kur Bandeirantes lietuvių mo
kykloj pažino Stasį Vancevičių. Su 
juom sukūrė šeimą ir išaugino bei išlavina 
no sūnų Robertą.

Stasys Vancevičius, ilgus metus dir
bęs lietuviškoje spaudoje kaip kores
pondentas ir redaktorius, mirė 1988 m. 
Leokadija Vancevičienė dirbo kaip raš
tininkė turizmo agentūroje. Velionė 
neturėjo ypatingų ligų ir mirė staigiai 
birželio 17 d. namuose. Ji gyveno kartu 
su broliene Marijona Jakiūniene.

Leokadija Vancevičienė su vyrų akty 
viai dalyvavo lietuviškoje veikloje, ypač 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj darbuose. 
Buvo palaidota Lapos kapinėse, o 7-os 
dienos mišios buvo N.S.Auxiliadora baž
nyčioje, Bom Retire.

Nuliūdę liko sūnus Robertas, marti 
Irace, anūkės Patricia ir Luciana bei bro 
lienė Marijona Jakiunienė

matyti su to krašto Prezidentu Valesa, saugumo ir bendradarbiavimo konferen-
> rižo s/ilntu ri)o|p Helsinkyje
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠVENTOS ONOS ŠVENTĖ

Liepos 26 d., sekmadienį, V. Zelinoj 
bus švenčiama s’v. ONOS šventė. 11 vai. 
bus mišios už visas Onas gyvas ir miru
sias. 15 vai. Jaunimo Namuose bus ar
batėlė su suneštinėm vaišėm.

Kviečiame visus dalyvauti ir prisimin
ti bei pagerbti musų Onas ir Onutės.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI AUKOJO
Ana Emilia S. Cr. 40.000,00
Danutė S. Jones Cr. 10.000,00
Jonas Silickas Cr. 25.000,00

Širdingai dėkojame mieliems parapi
jos rėmėjams už dosnias aukas.

OS BALTAS
Dar yra likę keletas adv. Antano 

Gaulios iš Rio de Janeiro pasiųstų kny
gų apie LIETUVIŲ, LATVIŲ IR PRŪ- 
SŲ PROISTORIJĄ — O S BALTAS 
Galima gauti šv. Kazimiero parapijoj.

RUGPIUČIO 16 AGOSTO SEKMADIENĮ 13 VALANDĄ

MBTBf
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel: Saldys-273.32.24 - Jenny-887.64.23 

Wilma-278.66.00 — Alda-93.67.51 — d. Francisca-241.05.27

RUA LITUANIA, 67 - Moóca - S-Bos Namai
25 METAI KRISTAUS TARNYBOJE

Su tokiu užrašu buvo atspausdintas 
Aušros Vartų Marijos paveikslėlis kun. 
Petro Rukšio sidabriniam jubiliejui pa
minėti ir prisiminti.

Panašių jubiliejų nebūna jau taip 
daug, nes ir kunigų tik keli beliko, o 
tie jubiliejai reti. Vistik buvo malonu, 
kad buvo galima toki svarbų įvykį pa
minėti ir kartu pagerbti kunigą "Petru
ką", kuris jau 15 metų dirba mūsų tar
pe.

Liepos 5 dieną, sekmadienį buvo iš
kilminga suma šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje. Vila Zelinoj. Klebonas kun. 
Juozas Šeškevičius, mišių pradžioje, pa
sveikino sukaktuvininką ir prisiminė 
beveik 40-ties metų pažintį. Sukaktuvi? 
nį pamokslą apie kunigystę pasakė iš 
Lietuvos naujai atvykęs pas mus darbuo
tis kun. Aleksandras Milašius. Choras 
gražiai giedojo diriguojamas Liudo Ra- 
licko ir vargonais palydimas Audriaus 
Tatarūno.

Mišių pabaigoje tarė žodį ir kun. Pe
tras Rukšys. Pirmiausia dėkojo Dievui 
už pašaukimo dovaną, paskui prieš 7 
mėnesius mirusiai mamytei už krikščio
nišką išauklėjimą, kun. Juozui Šeškevi
čiui už šventės parengimą, chorui su 
Maestru Liudu Ralicku ir Aidriu Ta- 
tarūnu, iš toli atvykusiems V. Anastácio, 
S. Andrė, S. Bernardo, bičiuliams ir vi
siems šventės dalyviams.

KUN. PR. GAVĖNAS IŠ LIETUVOS
Prieš kelias savaites mus pasiekė kun. 

Gavėno rašytas ilgas laiškas iš Alytaus. 
Pirmiausia jis sveikina visus sanpauiiečius 
ir atsiprašo, kad taip mažai rašo, nea 
yra didelė laiko stoka, o darbo labai 
daug.

Alytus yra labai prasiplėtęs miestas 
ir reikalingas naujų bažnyčių bei kuni
gų. Privalomos tikybos pamokos prasi
dės jau šiemet. Alytuje yra apie 13.000 
mokinių, taigi reikės daugelio tikybos 
mokytojų, vadovėlių ir kitokios didak
tinės medžiagos.

Kun. Pranas Gavėnas pasiveda musų 
maldom ir solidarumui.

Jo adresas: Kun. PRANAS GAVĖNAS 
Savanorių 14 
4580 ALYTUS 
L I T U A N I A

BALTAS
HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. LITUANOS E LETONIANOS.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Liepos 3 dieną, savo namuose, po ii 

gos iigos, mirė šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
ilgametis narys KAZIMIERAS RIMKE
VIČIUS. Buvo pašarvotas V. Zelinoj ir 
kitą dieną palaidotas V. Alpinos kapinė
se. 7-tos dienos mišios buvo V. Zelinoj 
šv. Juozapo parapijos bažnyčioje liepos 
10 dieną.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Jonas SI LICKAS Cr. 25.000,00 
Danutė Silickaitė JONES 35.000,00 
Petronėlė MiELDAŽYS 25.000,00 
Monika BUTAUSKAS Cr. 25.000,00 
Mathias BALTRUŠIS Cr. 30.000,00 
Pedro STULGYS Cr. 25.000,00 
Celia MITRULIENÉ Cr. 50.000,00
Aliança Lituano - Brasileira

Cr. 25.000,00
Juozas VALUTIS Cr. 25.000.00

MARIJA GIMBUTAS

Diena buvo graži ir svečiai pripildė MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu 
Jaunimo Namų sales gražiai kun. Juozo’»' nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba, arche- 
Šeškevičiaus ir jo talkininkių paruoš- ologés ir baltistės Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS" Portugališką 
tiems pietums. Apie kun. Juozo ir jo laidą išleido adv. m. Gaulios leidykla RIO—NERIS. Antanas Gaulia mums parodo, k? 
šeimininkių darbą parašysime vėliau, lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad musų kultūra dar gyvuoja ypač Jio de Janeire.

S8Ą KNYGĄ GALS MA GAUTI M L-VOS REDAKCIJOJ: TEL273O338
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