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Politiniai dabarties vingiai
Nuosavybės

problemos

'The Globe and Mail" rugpjūčio 27
d. laidoje išspausdino savo koresponden-®
to Latvijoje G. Fitzpatrick straipsnį
apie ūkines problemas naujuose demo- B
kratiniuose kraštuose.
»
Latvijoje buvo surengtas seminaras,
kuriame dalyvavo Vidurio, Rytu ir Va- H
karu Europos nedidelės grupės architek- 3Į
tu, advokatu ir planutoju. Seminaro tiks-Rį*
las
rasti tinkamus kelius pereiti iš so
vietinės sistemos j laisvos rinkos ekono
miką.

Pasak straipsnio autoriaus, Rytu de
mokratijos aplamai patiria didelį buvu
siu nuosavybių savininku ir jų įpėdiniu
antplūdį iš Vakaru. Kai kurie rytu kraš
tai jiems pripažįsta pilnas teises į nuosa
vybę, jei yra pateikiami įrodymai. Kiti
kraštai reikalauja,pvz. atsiėmus žemę,
kad su ja kas nors būtu daroma, kad ne
būtu tik savo teisiu atgavimo sentimen
to reikalas.
Nežiūrint visko, matyti ir aiški pažan
ga. Nauji nuosavybių savininkai tvarko
pastatus, juos remontuoja bei gražina.
Tvarkomi ir sodai. Esą užtruksią laiko,
kol nauji savininkai susirūpins ir savival
dybių reikalais ir dalyvaus jų sprendimuo
Danijos karalienė MARGARITA II Vilniuje su Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininku
se.
VYT AU1 U LANDSBERGIU.
Muotr. V. Kapočiaus

Šiaip ir tarnautojai stengiasi daryti pa
žangą. Tik nėra kur kreiptis dėl patari
mu. Pasak vieno latvio planuotojo, vaka
riečiai šiuo atžvilgiu yra laimingi. Iškilus
problemai, visuomet galima pasitarti su
atitinkamu sričių žinovais. Latvijoje to
kiu galimybių nėra.
Pasak straipsnio, vakariečiai su savo
žiniomis ir patyrimu galėtu padėti nau
jiems demokratiniams kraštams. Tokioje
geroje pozicijoje esanti Kanada, kurioje
gyvena daug etniniu grupių iš Rytų Eu
ropos. Pvz. užsienyje gyvenančių latviu
daugiausia gyvena Toronte. Ryšys tarp
latvių bendruomenės Kanadoje ir Latvi
jos jau užmegztas. Tik jį reikėtų nuolat
stiprinti.

manis ir laikinasis patikėtinis A. Gurec- yra sutikusi išvesti kariuomenę. Taip
kas nusiuntė šios organizacijos gen. sekre pat jam esą sunku suprasti, iš kur kylan
toriui B. Butros Ghali laišką, kuriame pra ti baltiečiams grėsmė. Jam buvo pasaky
soma įrašyti j 47-sios sesijos darbotvarkę ta, kad pats Jungtinių Tautų generalinis
užsienio kariuomenės galutinio išvedimo sekretorius ragina problemoms užbėgti
iš Baltijos šalių klausimą.
už akių. Be to, aukšti rusų karininkai ir

Prie laiško pridėtas memorandumas,
paaiškinantis Baltijos valstybių poziciją.
Pažymima, kad svetimos kariuomenės
buvimas Baltijos kraštu teritorijose kelia
grėsmę taikai bei tarptautiniam saugumui.
Iki šiol šiuo klausimu derybos su Rusija
dar nedavusios konkrečių rezultatų.

Baltiečių ambasadoriai taipogi nuta
rė asmeniškai painformuoti Rusijos am
basadorių J. Voroncovą apie jų prašymą
įtraukti j darbotvarkę Rusijos kariuome
1990 m. įsteigtas Kanados urbanistikos nės išvedimo klausimą.
institutas su visais technikos patarimais
Susitikime rugpiučio 25 d. dalyvavo
labai padėjo Lenkijai ir Vengrijai. Tokia
Lietuvos ambasadorius A. Simutis ir
pagalba rengiama ir Latvijai. Reikia tik
patarėjas A. Gureckas, Latvjjos ambasa
Kanados užsienio reikalų ministerijos pa
dorius A. Baumanis, estų ambasadorius
tvirtinimo.
E. Jaakson, Rusijos ambasadorius J. Vo
roncovas ir įgaliotas ministeris E. Ordzo
Kreipėsi į Jungtines
nikidze.
Tautas

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Jungtinių
Tautų ambasadoriai E. Jaakson, A. Bau-

Rusijos ambasadorius išreiškė nusiste
bėjimą, kodėl tai padaryta, nes Rusija

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

kai kurie valdžios atstovai kalba apie
strateginius punktus, Rusijos saugumo
zoną.
Pokalbis vyko ramioje nuotaikoje. J.
Voroncovas pakartotinai pareiškė, kad
dėl kariuomenės išvedimo nėra politini )
nesutarimo. Tėra tik praktiškos proble
mos. Baltiečiai pareiškė dėkingumą pre
zidentui B. Jelcinui už paramą Baltijos
kraštų išsilaisvinimo kovoje.

Pabaigoje ministeris Ordzonikidze įso
jo, kad Rusijos parlamentas pavedė Rusi
jos delegacijai iškelti generalinėje sesijoj
žmogaus teisių pažeidimus Pabaltijyje.

Pakeliui

į, lito

įvedimą

Reuterio agentūros pranešimu, Tarp
tautinis valiutos fondas — IMF pasiren
gęs padėti Lietuvai įvesti savus pinigus.
Taip rugpiučio 21 d. Vilniuje paskelbė
IMF vadovas M. Camdessus. Pastarasis
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minas Jackevičius pas i rase dokumentus
dėl bendros įmonės įsteigimo. Lietuvo
je yra nauja akcinė bendrovė " Coca-Cola-Utena",

Pokalbyje su ''Lietuvos ryto" kores
pondentu "Coca-Cola" atstovas Tore
Kr, Bu pasakė', kad jų kompanija pasiruo
ši i čia sukurti visą nealkoholinių gėri
mų gamybos infrastruktūrą, jų prista
tymo sistemą,

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 PETRAS RUKSYS vardu.

Jis tikisi, kad jau siais metais Utenoje galima bus pradėti žemes darbus, o
f po 12-15 me'nesiųbus perkirpta juostelė naujai pastatytos įmonės, kur gamins
patenkintas lietuvių užmojais privatizuo noras palaikyti karinę įtampę. Bet mes *
ir "Coca-Cola" kompanijos gėrimus
ti krašto ekonomiką ir subalansuoti vals nenorime palaikyti nei įtampos, nei deKompanija, 179 pasaulio sulysę kas
stabilizacijos,nei kurstymo ir ginklų pla
tybinį biudžetą.
tinimo. Todėl sieksime, kad 1992 m. lie met pagaminanti nealkoholinių gėrimų
Jis neatvykęs į Lietuvą spausti jos vy
700 milijonų butelių bei skardinių (vien
pos 10 d. Helsinkyje priimtas susitari
nausybę daryti sprendimus finansiniuo
mas dėl greito, tvarkingo visiško Rusijos Norvegijoje, kuri gyventojų skaičiumi
se ir ekonominiuose reikaluose, bet pa
už Lietuvą mažesnė, dabar veikia 11
kariuomenės išvedimo butų įvykdytas.
dėti jai apsispręsti ir pasidalinti patyri
O bet kurios tautybės Lietuvos gyvento "Coca-Cola" gamyklų) Lietuvoje ruo
mu. Yra žinomos, pasak fondo vadovo,
šiasi įgyvendinti iIgalaiką programą, ku
kitų kraštų padarytos klaidos, kįirių bu jus apsaugo mūsų įstatymai ir tarptauti
ries pradžia - "Coca-Cola-Utena" ben
niai įsipareigojimai".
vo galima išvengti.
drovė ,
Lietuvoje, kai kuriuose sluoksniuose,
Pasakodamas apie ją, Tore Kr. Bu pa
SUTARTIS SU VOKIETIJA
buvo kalbama, kad bus suteikta 85 mil.
brėžė, kad "Coca-Cola labai rūpinasi savo
dol. pagalba. M. Camdessus atsisakė pa
Vilniuje liepos 28 d. pasirašyta Klai
gėrimų kokybe, todėl padarys visH</ kad
neigti ar patvirtinti žinią, pažymėdamas, pėdos uostui svarbi Lietuvos ir Vokie
jie Lietuvoje niekuo nesiskirtų nuo ga
log tai priklausys nuo vykdomos ekono tijos jūrų transporto vystymo sutartis.
minamų JAV, Norvegijoje ar kitose suly
minės politikos Lietuvoje.
Ją pasirašė Lietuvos susisiekimo minissę, Visus pirmuosius įmonės veikimo me
Lietuvos vyriausybė kartu su IMF eks teris Jonas Biržiškis ir vokiečių delega
tis čia dirbs "Coca-Cola atstovas, kuris
cijai
vadovavęs
susisiekimo
ministério
pertais iki rugsėjo 1 d. turėjo paruošti res
kontroliuos produkcijos kokybą.
pirmasis
pavaduotojas
Wolfgang
Groepublikos ekonominės politikos memoran
Daugiausia orientuojamasi į Lietuvos
bel.
Pagrindinis
dėmesys
teko
Vokieti

dumą ir įteikti jj Tarptautinio valiutos
rinką, nedidelė produkcijos dalis bus
jos apmokamam Rusijos atitraukiamos
fondo vadovybei.
siunčiama į Latviją, Šandien Tore Kr.
kariuomenės pervežimui per Lietuvos
Bu lankosi Estijoje, kurioje aptarnaus
Atviras imperialistas
teritoriją. Svarstytas didesnis laivų kel
panašios bendros įmonės kūrimo projek
Rugpiūčio perversmo Maskvoje metinės to Klaipėda-Mukranas panaudojimas.
tas,
sė Helsinkio spaudoje pasirodė M. Gorba Dabar tas keltas, Klaipėdą jungiantis su
Virga ūdas Gūdas
čiovo pokalbis, kuriame jis petspėja neiš Mukranu buvusioje Rytų Vokietijoje,
vesti rusų kariuomenės iš Baltijos kraštų, beveik neturi darbo. Vieną kelto laivą
Lietuvoje lankėsi Lenkijos muitininkų
nes tai galėtų sukelti "didelį karą". Rusų norima panaudoti konteinerių perveži
delegacija, vadovaujama respublikos mui
kareiviai esą stabilizuoja šios srities būklę mui. Nemažą pelną Klaipėdai ir Lietu
vai atneštų į Rytų šalis tranzitu perveža tinęs departamento pirmininko Miroslo
•r apsaugo rusų žmones.
vo Zielinskio. Buvo apžiūrėti kai kurie
mi kroviniai. Galvojama ir apie naujos
Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis laivų kelto linijos. Klaipėda — Hambur muitinių postai, tartasi dėl tolesnio ben
atsako: "M. Gorbačiovas Helsinkyje pasisa gas atidarymą.
dradarbiavimo.
ko prieš Helsinkį. Jo draugai Vakaruose
stebėsis, kad buvęs reformistas dabar kal UŽSIENIO INVESTICIJŲ LIETUVOJE
Sporto sensacija. Pasaulio futbolo
ba kaip atviras imperialistas. Kas dėl
LEDLAUŽIS - "COCA-COLA"
čempionato atrankinės rungtynės tarp
konfliktų, tai juos galėtų sukelti nebent
Dengti sunkvežimiai su geriausia pa Latvijos ir Europos čempionės Danijos
vienų gyventojų grupių kurstymas
saulyje nealkoholini užgėrimu kompani komandų pasibaigė nelauktu rezultatu
prieš kitas, kartu nelegaliai apginkluo
O - O. Nežinia ar ilgam, tačiau dabar tre
jos "Coca-Cola" užrašas greitai taps
jant. M. Gorbačiovo vadovaujama ko
įprasti Lietuvos keliuose, Balandžio 22 čiojoje grupėje pirmauja Lietuvos futbo
munistų partija planavo ir vykdė tokią
dieną Vilniuje kompanijos "Coca-Cola" listai aplenkę ispanus, airius, danus ir kt
politiką nuo Vidurinės Azijos ir Kau
Šiaurės ir Šiaurės Eurazijos regiono pre varžovus.
kazo iki pat Karaliaučiaus. Baltijos šaly sidentas Tore Kr, Bu ir valstybinės įmo
MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ
se ji visai nepasisekė, ir todėl supranta
nės "Utenos gėrimai" direktorius GediGALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
mas M Gorbačiovo nepasitenkinimas,

CIRURGIÕES DENTISTAS
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VATIKANO AUTORITETAS PASAULINIO MASTO
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ma tartis dėl Šv. Tėvo atvykimo į Lietu
vės negu kitų Lietuvos ambasadorių
atstovaujate Lietuvos valstybei krikščio vą datos ir kitų pasirengimą. Ar ši kelio
nybės širdyje Vatikane, tad malonėkite nė praplės Jūsų pareigų bei rūpesčių aki
supažindinti su Jūsų darbo apimtimi.

Naujasis Lietuvos ambasadorius KA
ZYS LOZORAITIS Vatikane atsakė j
klausimus, pateiktus Vatikano radijo
lietuvių skyriaus darbuotojų

— Dabar mano, kaip Lietuvos amba
~ Visi tikimės ir tai sakydamas, ma
nau, kad galiu kalbėti visos mūsų tautos
sadoriaus, pareigos, kaip jus sakot, yra
kiek ypatingesnės negu kitų Lietuvos
vardu, tikimės, kad Šventasis Tėvas galé
diplomatų. Mat man yra sutekta didelė kuo greičiau aplankyti mūsų Tėvynę.
garbė ir drauge atsakingas uždavinys, at Juk ir jis pats yra išreiškęs troškimą gu
- Lietuvos respublikos atstovybė
stovauti Lietuvai prie Apaštalų Sosto.
vykti j Lietuvą, pasimelsti prie Aušros
prie Šv. Sosto savo veiklos nenutraukė
Katalikiškai valstybei, kaip Lietuva, tai
Vartų Dieeo Motinos paveikslo, betar
net sovietinio režimo metais. Taigi pra
labai svarbus postas. Apaštalų Sosto mo piškai susitikti su Lietuvos katalikais, si
vartu butų sužinoti daugiau apie šios
ralinei įtakai pasaulyje neprilygsta jokia visa tauta, kuri jam taip artima ir kurios
atstovybės pradžią ir Jūsų, kaip šios at
kita galybė. Net ir nekatalikiškos vaistys likimu jis visada sielojosi. Esu tikras,kac
stovybės tesėjo, pasirengimą šiam dar
bes pripažįsta Apaštalų Sosto ir Popie
visi lietuviai jiem įprastu nuoširdumu ir
bui.
žiaus moralinį autoritetą, siunčia į Vati svetingumu priims Šv. Tėvą kaip bran
- Lietuvos respublikos atstovybė
kaną diplomatinius atstovus. Juo labiau giausią svečią, tuo būdu jam išreikšdam
prie Šventojo Sosto nuo pat jos įsteigi
mums, dabar, Lietuvai atkūrus nepriklau ne tik savo pagarbą ir meilę, bet ir dėkir
mo 1922 m. praktiškai nenutraukė savo somybe, svarbu ne tik palaikyti, bet ir
gumą už rūpestį mūsų tauta sunkiaisiais
veiklos, nors butą laikotarpių, kai dėl
stiprinti glaudžius, tarpusavio pasitikę
okupacijos metais, už paramą mūsų lais
tam tikrų aplinkybių atstovybė buvo li jimu pagrįstus, draugiškus ryšius su Apaš vės siekiams.
kusi be vadovo. Šia proga dera ypač pa talų Sostu, kuris pastoviai rėmė mūsų
Popiežiaus kelionės į Lietuvą tikslas
brėžti ir dėkingai prisiminti, kad atsto valstybės ir tautos laisvės siekimus. Ma
vybė nenutraukė savo veiklos ir sovieti no tiesioginis uždavinys bus ne tik atsto laikas dar nenustatytas. Vizito laiką nu
nės okupacijos metais, nes, kaip žinoma, vauti Lietuvos valstybei, bet ir būti tam statys ir praneš pats Šventasis Tėvas jo
bendradarbiam susitarus su Lietuvos vai
Apaštalų Sostas nepripažino prievartinio tikra prasme ryšininku tarp Lietuvos
tyõés ir Bažnyčios atstovais. Tad apie p
Lietuvos įjungimo j Sovietų Sąjungą ir
valstybės ir Apaštalų i osto visuose klau sirengimus šiai kelionei dar anksti kaibė
nuosekliai laikydamasis šio tvirto nusis simuose, kurie galės iškilti mūsų santy
ti, bet manau, kad ateinančių metų'vidi
tatymo, daugiau nei pusšimtį metų lei kiuose su Vatikanu. Pagaliau, dar neį
ryje tikrai susilauksime Šv. Tėvo Lietu
do Lietuvos pasiuntinybei normaliai
steigus Lietuvos ambasados Italijoje, am voje. Juk tokiai kelionei jau nebėra jo
veikti, simboliškai atstovauti smurto au basadai prie Apaštalų Sosto teks ir to
kių politinių kliūčių, tik reikia tinkamai
ka tapusiai nepriklausomai Lietuvos vals liau atlikti įvairius konsulinius reikalus,
ją parengti, o parengimui reikalauja laik
tybei. Kartoju, kad dėl to turime būti
kurių dabar yra tikrai daug.
Ko»
ypač dėkingi Apaštalų Sostui, kuris, ne— Šiuo metu jau konkrečiai ketina
pripažindamas smurtu įvykdytos Lietu
vos aneksijos, tuo būdu paliudijo tikėji
mą laisva ir nepriklausoma Lietuvos atei
timi. Nuo 1939 m. daugiau negu ketu
riasdešimtmetį Lietuvai Vatikane atsto
vavo įgaliotasis ministeris Stasys Gird
vainis, o po jo mirties 1983 m. šias par
eigas — reikalų patikėtinio titulu ėjo
Stasys Lozoraitis. Iš jo aš dabar perimu
savo pareigas, jau kaip ambasadorius,
dėkingai prisimindamas du paskutiniuo
sius savo pirmtakus Vatikane, kurie dau- *
giau negu penkiasdešimtmetį mūsų Tėvy
nei tragiškais laikais tikrai nelengvomis
sąlygomis krikščionybės centre atstova
vo Lietuvos valstybei ir persekiojamai
katalikiškai lietuvių tautai. Aš pats dar
ministério Girdvainio laikais įsijungiau
j darbą Lietuvos atstovybėje, šį darbą ne
oficialiai tęsiau daug metų, rūpindama
sis kanceliarijos reikalais.
— Jūsų pareigos yra kiek ypa tingesŽemaitkiemyje, Ukmergės rajone, žmones sodina bulves. 1992 m. pavasaris.
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Iš BÃRCELONOS
OLIMPIADOS
BUVO LABAI SUNKIŲ RUNGTYNIŲ
XXV-ji vasaros olimpiada, vykusi Barcelonoje, jau yra tapusi istorija. Gyvena
me dar taip nesena patirtimi ir prisimini
mais. Mus, lietuvius, šį kar^ę'domino tau
tiečių, jau kaip nepriklausomų Lietuvos
atstovų, dalyvavimas Pasaulio sporto
šventėje.

Grįžtant prie puikaus krepšininkų pa
sirodymo, parvežusio Lietuvai bronzos
medalius, reikia pripažinti, kad jų kelias
j laimėjimus nebuvo lengvas. Kai kurie
susitikimai buvo laimėti labai sunkiai.
Dėl vaizdingumo pakartosime stebėtojo
mintis apie pogrupio rungtynes — susitiki
mą Lietuvos ir Venezuelos rinktinių.
"Venezuelos krepšininkai" — juodaodžiaišoklūs, vikrūs ir taikliai mėtantys
iš tolimų nuotolių. Išvakarėse per rung
tynes su NVS jie, tiesa, neblizgėjo, ir tai,
matyt, mūsų krepžininkus veikė raminan
čiai. Tačiau žinoma, kad varžovai žaidžia
taip, kaip jiems leidi. O mūsiškiai per pir
mąjį kėlinį varžovams žaisti beveik ne
trukdė, bet, deja, ir patiems labai sunkiai
sekėsi — metimai iš tolimų ir vidutinių
nuotolių nekrito, o ir baudas ne visada
visas pavykdavo realizuoti: Tad po 10 min.
Venezuelos krepšininkai išsiveržė į prie
ŠARŪNAS MARČIULIONIS, prasiveržęs rungtynėse su NVS, užbaigia
kį (23:19). Ypač jie efektingai sužaidė
dar vieną metimą. Lietuva rungtynes laimėjo 82:78, tuo pačiu ir bronzos
medalį. Šarūno tašką derlius šiose rungtynėse siekė 29
kėlinio pabaigoje, kai vienas po kito paeiliui įmetė keturis tritaškius, ir rezulta
Pirmą kėlinį kroatai demoostravo
Kalbant apie Lietuvos krepšinio rinkti
tas išaugo iki 44-34.
tikrai puikų, griežta taktika pagrįstą
ną, žinovų nuomone, jos gynyba buvo
Venezuela laimėjo kėlinį 46:38. Po
žaidimą... Tik to momento, kai mūsiš silpnoka, ir katastrofiškai nerimą kėlė
pertraukos padidino skirtumą dar dviem kiai kėlinio pabaigoje ėmė gintis
trumpas suolelis. Atrodė, kad žaidėjų bu
taškais, bet po to prasidėjo Lietuvos
"aikšte". Tai išmušė juos iš ritmo ir ne vo su kaupu, tačiau kai reikėdavo leisti
"era", įmetė Š. Marčiulionis, du kartus
spėjo persitvarkyti,mūsų rinktinė iššo
į aikštelę, visuomet pasirinkimas būdavo
A. Sabonis, sekė G. Krapiko tritaškis,
ko j priekį dviem taškais. Si "aikštės"
iš septynių. Kai kurie j rinktiną pateko
vėl įmetė Arvydas... 25 min. rezultatas
gynyba gal ir buvo mūsų rinktinei žaidi nepelnytai. Reikėjo vis dėlto daugiau
jau buvo lygus — 50-50. O nuo 27 min.
mo persilaužimo priežastis.
panaudoti A. Visocką ir S. Jovaišą, D.
jau mūsų krepšininkai pradėjo didinti
Negalėdami pakąsti, kad pirmauja lie Dimavičių, nes tas septynetas pirmųjų
skirtumą (30 min. jie pirmavo 63-57).
būdavo pervarginamas... Gaila, kad Tarp
tuviai, jie puolėsi įrodyti savo pranašuTačiau iki rungtynių pabaigos dar buvo
( mą. Ir iš jų taktikos liko... pirmo kėlinio tautinio olimpinio komiteto sąlygos bu
daug laiko ir dramatiškumo užteko — Ii
; mūsiškių žaidimas — kas sau. Dėl to dau vo per griežtos, ir mūsų išeivijos vyrai
kus 1:44 sek. Venezuelos krepšininkai
R. Šimkus, C. Alekšinas ir L. Rautinš ne
giausia kaltas Petrovičius. Ir nesvarbu,
tritaškiu buvo sušvelniną skirtumą iki
kad jis tapo rezultatyviausias, bet ko
galėjo Lietuvos rinktinei padėti. Sig.K
minimumo (76:77). Vis dėlto rungtynių
mandos neliko ir pergalės deivė nusigrę
pabaiga priklausė Lietuvos krepšininkams.^
žė nuo kroatų. Vaizdingai galima būtų
Jie nugalėjo 87-79. Sunki, labai sunki bu
pasakyti — Petrovičius mums padovano
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
vo ta pergalė".
jo tą pergalę".
MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ,
Kitas atvejis... Prisiminkime atranki
• Gyvenimas be lietuviškos spaudos
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu
nes Europos tautų varžybas. Susitikimas
ir pasiųsti paprastu paštu.
vra bėgimas nuo savo tautos
su kroatų rinktine birželio 29, nors ir
laimėtas 99-89 tačiau labai sunkiai. Ko
" 9
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
dėl laimėtas šis susitikimas? Vilniaus
"Spòrte" Vytautas Zeliukas rašo:
SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM

T. TUMKUS & TUNCKUS

"Suprantamas mūsų krepšininkų
džiaugsmas,įveikta labai pajėgi rinktinė,
planuojanti žaisti olimpinių žaidynių
krepšinio baigmėje su JAV, išdidžiai
galvojanti, kad Europoje jai nėra lygių.

PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.
SAO PAULO - AV.DO ORAI OHIO. 3.330 PARQUE SAO LUCAS
FONE: 271 -3222.
SANTO ANDRĖ - R. ORATORIO. 4.906 JARDIM ANA MARIA - FONE: 716*-3199/415-0800
SANTO ANDRĖ - R. RIO GRANDE DO NORTE. 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063
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LIETUVIAI PEN KONGRESE
BARCELONOJE
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susidomėjimą kai kuriąis kūriniais. Aišku,
kad almanacho leidybą būtina tęsti. Savo
literatūrą privalome propaguoti patys —
niekas už mus to nepadarys. Tačiau tam
reikia ne tik geros poligrafijos, bet ir ver
timų. Deja, kol kas nesugebame suburti
gerų vertėjų į anglų kalbą būrio. Sisaalmanachas — tai beveik vieno vertėjo, Jono
Zdanio iš New Haven, Connecticut, dar
bas. O vienas žmogus niekada neįstengs
aprėpti visos literatūros. Jeigu Amerikoje
yra šį darbą norinčių ir galinčių dirbti žmomų, atsiliepkite. Mūsų adresas: K. Sir
vydo 6, 2600 Vilnius, Lietuva. Mes
džiaugtumėmės kiekvienu, kad ir pačiu
kukliausiu indėliu j šį didelį darbą.

57 asis pasaulio rašytojų organizaci
jos PEN Klubo kongresas vyko nuo ba
landžio 20 iki 26 dienos Barcetonoje.
Jo tema buvo “Rašytojas ir literatūrinė
kalba trečio tūkstančio išvakarėse“.
Lietuvių PEN.centrui jame atstovavo
Stasys Goštautas iš Boston'o ir rašanty
sis — iš Vilniaus. Atskirose sesijose rašy
tojai aptarė prozos, poezijos, dramatur
gijos, eseistikos padétj, kalbėjo apie lei
dybą, rašytojo situaciją. Daugiausia dis
kutuota grožinės literatūros vieta šiuoteikiniamecivilizuotame pasaulyje. Įdo
Barcelonoje teko dalyvauti ir viena
mų pranešimą tema “Rašytojas trečio
me politiniame renginyje, kurį organizatūkstančio išvakarėse” perskaitė Stasys
Goštautas.
vo Katalonijos Respublikonų partija.Jie
Kaip reikėjo tikėtis, diskusijose vyra visą Olimpiados pastatų kompleksą ap
vo dvi nuomonės. Vieni pranašavo grei juosė trijų kilometrų ilgio savo vėliavos
žiedu, norėdami parodyti, kad Olimpi
tą grožinės literatūros išnykimą naujų
komunikacijos sistemų civilizacijoje, ki nės žaidynės vyks Katalonijoje, po jos
ti tvirtino, kad geros knygos niekada ne vėliava. Tai priminė mūsų Sąjūdžio akci
pritrūks skaitytojų. Man regis, teisūs bu jas prieš porą metų, tačiau čia nebuvo
vo ir vieni, ir kiti. Reikia sutikti, kad vis jaučiama protesto įtampos. Viskas vyko
ramiai, linksmai ir tvarkingai, kaip ir de
daugiau skaitytojų literatūros kūrinyje
ieško ne žodžio meno, t.y., ne estetinės, ra per Šventą Jurgį, kataūonų laikomą
o intelektualinės informacijos. Kita ver visuotine meilės diena.

Maironio poezijos kūriniai tvirtai įėjo į
lietuvių tautos kultūrinį lobyną. Meniš
kais vaizdais, stipria emocine jėga, klasi
kiniu paprastumu ir aiškumu Maironis
šiuose savo poezijos kūriniuose žadino tė
vynės meilę apdainavo gimtojo krašto
gamtos grožį”.

Mes esame pagaminę Maironio rinkti
nių poezijų juostelę-kasete. Maironio
poezijas deklamuoja žymus Lietuvos
teatro aktorius Laimonas Noreika su giliu jautrumu ir talentu. Yra deklamuoja
mos sekančios poezijos: Lietuvą Brangi,
Aš Norėčiau Prikelti, Trakų Pilis, Oi Ne
verk Motušėle, Užmigo Žemė, Nuo Biru
tės Kalno, Ar Aš Kaltas, Varpai, Išnyksiu
kaip Dūmas, Šatrijos Kalnas, POEMA Jūratė ir Kastytis, - Čičinskas, - Jauno
ji Lietuva/ šešta giesmė/. Visi jiostelėje
deklamuoti eilėraščiai yra atspausdinti
mažoje knygutėje,kad būtų galima sekti
deklamuojamas poezijas ir, norint, jas iš
mokti.
Daug Maironio poezijų jau tapo lietu
vių liaudies dainomis, nors mes šiemet
minime jo 60 metų mirties metines.
Maironis mirė 1932 m. birželio 28 dieną.

tus, nemanau, kad literatūros klasika leis
Dabar lieka laukti Rio de Janeiro
tų šiuolaikiniams rašytojams visiškai pa kongreso. Nemanau, kad kas nors iš Lie
miršti išraišką.
tuvos įstengtų į jį nuvykti. Tikimės,kad
Man daugiausia teko dalyvauti delega ten mums atstovaus Amerikoje gyvehahtų asamblėjose, kur buvo svarstomi ofi tys kolegos.
Kornelijus Platelis
cialūs kongreso dokumentai. Kaip ir VieLietuvių PEN centro
nnos kongrese, ne visos rezoliucijos bu
pirmininkas
vo priimtos — pritrūko laiko. Daug ką
PAŽINKIME LIETUVĄ
teko atidėti rudeniui, 58-ajam kongresui,
PERJOS POETUS
kuris vyks lapkričio mėnesi Rio de Janei

ro. Didėjant PEN centrų skaičiui, j Tarp
tautinio PEN klubo veiklą įsijungiant vis
daugiau rašytojų, daugėja skubiai spręsti
nų klausimų. Vietoje vieno kongreso kas
dveji metai dabar vyksta po du per mek
tus. Kandidatų surengti busimus kongre
sus netrūksta. Pasisiūlė Kroatijos, Galici
jos, Kurdų, Australijos centrai. Daugumo
je rezoliucijų buvo kalbama apie žodžio
laisvės ir rašytojų teisių suvaržymus įvai
riose šalyse — Irane, Turkijoje, Kinijoje,
Kuboje, buvusios Sovietų Sąjungos Vidu
rinės Azijos šalyse. Kai kur nutarta pasiųsti PEN klubo eicspertų misijas. Lietuvių
PEN centrui teks dalyvauti ekspedicijoje
į Vidurinę Aziją.

Nežinau, ar kokia kita tauta yra pada
riusi savo kraštui tokią didelę “propagan
dą” per poeziją, kaip musų didis poetas
MAIRONIS. Mūsų tautos liaudies poetas
MAIRONIS - prelatas Jonas Mačiulis,
sukūrė šimtus poezijų apie Lietuvos gam
tą, jos istoriją, jos didvyrius ir tautinio
atgimimo veikėjus. Taigi, ne nuostabu,
kad komunistinė-antiklerikalinė vfeldžia
išleido du tomus MAIRONIO poezijos
MAIRONIO POEZIJŲ JUOSTELĘ
rinkinių. Pirmojo tomo įžangoje taip ra SU KNYGUTE GALIMA GAUTI ŠV.
šomą apie Maironio poeziją: “Geriausi
KAZIMIERO PARAPIJOJ.

SAO CASIMIRO

Barcelonoje į Tarptautinį PEN klubą
buvo priimti Gruzijos ir Palestinos cent
rai, tartasi dėl Kubos PEN centro įsteigi
mo emigracijoje.
Kongrese dalinome savo ką tik išleistą
Lietuvių PEN centro almanachą Rage of
Silence. Nepaisant kuklios poligrafinės
išvaizdos, jis sukėlė nemažą susidomėji
mą. Kai kurie Vakarų Europos centrai
mums tiesiog pavydėjo. Nemažai rašyto
jų perskaitė jį čia pat kongrese ir išreiškė

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO
DA ERA MODERNA
1458-1484
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Kun. Vytautas Pikturna

RUGSĖJO AŠTUNTOJI - MŪSŲ
TAUTOS ŠVENTĖ

Bažnyčios liturgijoje švenčiami tik trys
gimtadieniai: musų Išganytojo Jėzaus
Kristaus, švento Jono Krikštytojo ir Šven
čiausios Mergelės Marijos. Rugsėjo 8-tą
minime jos gimimo dieną, kuri taip pat
yra ir musų tautos šventė.
Vakarų apeigų Bažnyčia Marijos gim
tadienio minėjimą pasisavino iš rytiečių
septinto amžiaus pabaigoje. Popiežius
Sergijus I vadovavęs apaštalų sostui 687
ir 701 metų įsakė tos šventės proga ruoš
ti procesijas ir kalbėti maldas, panašias į
šių laikų litanijas.
Kodėl Marijos gimimą Bažnyčia mini rugsėjo 8 d., istoriniu pagrindu atsakymo
nėra.

1. Kai Lietuva buvo apkrikštyta, lietu
viai pamilo Dievo Motiną ir iki šios die
nos nuoširdžiai ją myli. Pamaldumą j Ma
riją uoliai skleidė pranciškonai ir domi
ninkonai. Dar prieš krikščionybės įvedi
mą Vytenis pranciškonams pastatė bažny
čią Naugarduke, kur buvo Marijos garbei
altorius. Vilniuje pranciškonams Gedimi
no statyta bažnyčia iki šių dienų tebene
šioja Marijos vardą.

Vytautas ir Jogaila, įvesdami krikščio
nybę Lietuvoje, pastatė nemažai bažny
čių, kurių daugumą pavadino Marijos var
du. Jos skirtos Marijos garbei, be abejo
nės kėlė pamaldumą į Dievo Motiną tikin
čiųjų tarpe.
v
Marijos kultui plisti nemažai padėjo jos
paveikslai. Pirmasis Lietuvoje mums žino
mas Marijos paveikslas taipgi rišamas su
Vytauto asmeniu. Tą paveikslą Vytautui
dovanojo Bizantijos imperatorius Manuelis II. Tą paveikslą Vytautas Didysis pasi
imdavo su savimi eidamas į karo žygius.
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Kryžių kalnas prie Šiaulių, kur tūkstančiai kryžių išreiškia lietuvių prisirisima
pi i< religijom ir prie kryž»u

2. Vasario šešioliktoji yra Lietuvos
rodė Dievo Motina. (Čia Manjos apsireiš
kimas buvo pats pirmasis visoje Europo valstybės šventė, primenanti Lietuvos ne
je). Apsireiškimo vietoje vyskupas Sapie priklausomybės atstatymą, o rugsėjo aš
ga 1663 metais pastatė medinę koplyčią. tuntoji yra tautos šventė, iškeliant musu
Vieton jos yra pastatyta graži mūro kop tautos garbingą praeitį. Ji rišama su Vy
lyčia, kurios pamatus 1912 metais pašventauto Didžiojo karūnacija, kuri turėjo
tino prel. Mačiulis-Maironis. Gi dabartinė įvykti 1430 metais rugsėjo 8 d. Tom iš
Spėjama, kad iš tų pačių laikų yra ir
kilmėm buvo parinkta Marijos gimimo
bažnyčia pastatyta vysk. Tiškevičiaus
Trakų Dievo Motinos paveikslas, kurį vil
1774 metais. Jos vidus gražintas 25 me diena, nes Vytautas Didysis buvo nuošu
niečiai lankydavo didelėmis procesijomis.
dus Marijos gerbėjas. Si diena primena
tus. Ten visassšventraštis atvaizduotas
Tūkstančiai žmonių eidavo 28 kilometrus,
.
~
musu tautai, kad Vytauto pastangos iš
kas septyni kilometrai sustodami pasiklaugraziaLJSIomis '9uromislaikyti Lietuvos valstybingumą turi būt•
Bažnyčios
didžiajame
altoriuje
yra
Jur

syti jėzuitų sakomų pamokslų.
gyvos visą leiką.
giui Gedgaudui popiežiaus padovanotas
Žymiausia šventovė Marijos garbei Lie
Švęsdami šią šventę, ryžkimės visomis
paveikslas, kuris ilgą laiką kalvinistams
tuvoje yra Šiluvoje. Ją pastatė 1457 met
jėgomis siekti Lietuvai laisvės. Tam žygiui
valdant Šiluvą, buvo paslėptas, užkastas
tais didikas Petras Gedgaudas, kurio tėvas
žemėn. Dievo motina, apsireiškusi pieme šaukimės Marijos pageibos. Mes tikime,
Jurgis buvo Vytauto rūmų maršalka ir va
nėliams, priminė, kad čia jos Sūnaus gar kad Marijos užtarimu dieviškoji Apvaizda
dovavo žemaičių bajorų delegacijai į Baž bei buvo bažnyčia. Radus tą paveikslą
gausiomis malonėmis atlygis už musu tau
nyčios visuotiną susirinkimą Konstanco buvo kreiptasi į popiežių Pijų VI, kad
tos kančias, j Mariją kreipkimės Kotrynos
je. Jis taip pat keliavo į Romą pas popie leistų jį iškilmingai vainikuoti. Leidimas Grigaitytės žodžiais.
žių, prašydamas, kad popiežius leistų Vy gautas. Vainikas nukaltas iš gryno auk
Nenuženk nuo akmens, o Marmi
tautą karūnuoti Lietuvos karaliumi. Ged so. Pats popiežius jį pašventino. Vainika
Pušinė!y žaliam, Šiluvos.
gaudas tuo metu karaliaus vainiko Vy
vimas įvyko 1785 metais rugsėjo 8 d.
Krauju ten ir ašarom lyja,
tautui negavo, bet popiežius jam padova
Nepalik, nepalik Lietuvos.
Jei Marijos gimimo dienoj nepavyko
nojo gražų Marijos paveikslą, kurį Ged
gaudas parsivežė į Šiluvą kur rugsėjo 8 d. Vytautui vainikuotis Lietuvos karaliaus
Nenuženk nuo akmens, o Man/.
vainiku,
tai
bent
trims
amžiais
vėliau
tą
buvo švenčiama Marijos gimimo šventė.
Piemenėliams pravirkus kada is,
dieną buvo apvainikuotas jo mylimos
Mes išpuoš im šventoves lelijom
Šiluva išgarsėjo 1612 metais, kai čia,
Švenčiausiosios Mergelės Marijos paveiks
t r nevystančio rožių žiedais
Lietuvoje įsigalint protestantizmui pasi- las Šiluvoje.
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cebido pela Comunidade Zelinense, que
com carinho e consideração à causa e à
luta do povo H tuano, acolheu com sen
tido de Justiça a então iniciativa que
ora se torna realidade, não apenas para
a Colônia Lituana de São Paulo, mas
para benefício da população deste pro
gressivo bairro, a nossa sempre querida
Vila Zetina.
\
Agradecemos aos leitores, colabora
Contatos: 63-8349/274-1347 - Simone
dores, anunciantes e à Diretoria e fun
Laucis Pinto
cionários deste tradicional Jornal, igual
447-8565 ■- Irena Martinaitis
mente pelo apoio recebido.
Labai ačiū,
Atėneiosamente
Simone Laucis Pinto

— 12/09 às 20 hs. — Festa da Igreja
de M. S. do Bonfim — Parque das Nações
— Sto André.
POPIETĖ SU AKLAISIAIS
— 20/09 às 11 hs. — Praça do Relógio
Jau daug metų, kai kun,. Juozas Šeš - U.S.P.
kevičius rūpinasi aklaisiais V. Zelinoj,
— 26 - 27/09 - 1 5 às 21 hs'TCXI Festi
V. Beloj ir V. Alpinoj. Dabar aklųjų na val Internacional de Danças Folclóricas
mai yra įrengti netoli V. Belos lietuvių â Rua São Joaquim, 381 — Liberdade —
S. Paulo.
mokyklos - Rua das Tuberosas, 48.
Paskutiniu laiku aklųjų namai pereina
per didelę finansinę krizę. Būrelis lietu
vių atėjo kun. Juozui įjpagalbę ir pradė
jo organizuoti pastovesnę parama ieš
kant nuolatinių — mėnesinių rėmėjų.
Lietuvių Sęjunga — Aliança Brazilijoj
nusprendė aukoti po Cr.50.000,00 į mė
nesį. Kiti pažadėjo net Cr. 100.000,00
mėnesinę paramę. Prieš porę savaičių
pau buvo surengiąs bazaras, kuris davė
truputį pelno.

S. Paulo, 26 de Agosto de 1992

À
GAZETA DE VILA PRUDENTE
Capital -- São Paulo

Praeita pėrmadienį, per Brazilijos Tau At.: Sr. Diretor, Jornalista
tos šventę, 15 vai. po pietų, aklųjų na
Hirão Tessari.
muose buvo atlaikytos Marijos Gimimo
Prezados Senhores:
šventės mišios. Aklų moterų yra 10, ta
čiau mišiose buvo apie 30 žmonių ir vos
A COMUNIDADE LTTUANO ERAtilpo namų valgomajame. Po mišių aklo SI LEI PA, por intermédio de seus repre
sios gavo ligonių patepimą.
sentantes infra assinados, com o respei
to que entende atribuir, comparece à
Šventinė arbatėlė buvo labai linksma
presença de Vv.Ssas. para comunicar
ir netrūko suneštų valgių. Dabar aklo
que nossa Comunidade encontra-se cien
sios laukia kitos tokios šventės ir vaišių.
te, por intermédio de vosso Editorial, da
Mišias laikė kun. Petras Rukšys.
existência atual da chamada "Passagem
Jeigu kas iš ML-vos skaitytojų norėtų Lituânia Livre".
prisidėti mėnesine ar vienkaetine auka
Assim sendo, desejamos externar as
prie aklųjų namų išlaikymo, gali skam
nossas sinceras homenagens e agradeci
binti į V. Zelinos kleboniję: tel.63-5975.
mentos, pelo apoio recebido por parte
de Vv.Ss. que muito fizeram no sentido
NOTÍCIAS DO NEMUNAS ANSAMBLIS
de que este ideal se tornasse uma reali
O grupo de danças folclóricas lituanas dade.
NEMUNAS ANSAMBLIS, fundado em
Desejamos, igualmente, agradecer o
março de 1971, participou da IX Lietu
empenho e interesse demonstrado pelas
vių Tautinių Šokių Šventė, realizado em
Autoridades constituídas no município
Rosemont, suburbio de Chicago. Parti
de São Paulo, e dos respectivos Poderes,
ciparam do evento grupos dos Estados
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Ale
Não poderiamos olvidar o apoio remanha e Lituânia, sendo este o primeiro
festival onde houve participação da Li
tuânia Livre.

Adilson Puodžiūnas
Secretário Diretoria
C.L.B.

Anna Ta tarunas
Presidente interina Diretoria
C.L.B.
ŠALPOS RATELIUI AUKOJO
Aldona Valavičiūtė — Cr.40.000,00
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Carlos GAIDYS
Cr.50.000,00
Vera MUSTEIKIS
Cr.40.000,00
Juozas P.LISAUSKAS
Cr.60.000,00
Ona LISAUSKAITE LESSA
Cr.60.000,00
Alfonsas LISAUSKAS
Cr.60.000,00
Jonas VENGRYS
Cr.25.000,00
Juozas LUKOŠEVIČIUS Cr.25.000,00
Algirdas BUITVYDAS
Cr.25.000,00
Elena BUUTVYDĄS
Cr.25.000,00
Magdalena BUHTVYDIENÉ 25.000,00
Ona SIDARAVIČIUS
Cr.30.000,00
Elena VAITKEVIČIUS
de UZEDA
Cr.25.000,00

Jurgis OVCAROVAS
Tania GROSSI
Pedro BARANAUSKAS
Ona PAUKŠTIENE
Sofija MISIUKAITÉ
Sonia MIŠKINIS

Cr. 25.000,00
Cr. 35.000,00
Cr. 30.000,00
Cr. 25.000,00
Cr. 20.000,00
Cr. 50.00Q,00
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MARIJA GIMBUTAS

Agradecemos a todos que nos auxi
liaram para que isto fosse possível; aos
amigos do grupo que não puderam par
ticipar do evento conosco, a Sęjunga,
a Bendruomenė, a Paróquia de São Casimiro e a de S. José de Vila Zelina. E
um agradecimento especial à nossa que
rida Silvia Bendoraitis Machado sem a
qual isto não teria acontecido.

Reiniciamos os ensaios aos domingos
no periodo da manha e mantemos as por,,x _,.
A nt
r- t
.
+ x + .
. +
H
H STÓRtA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. LITUANOS E LETONIANO&
tas abertas a todos que se interessem e
gostem de manter vivas as tradições Htua-MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu
nas.
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba, archeCalendário das apresentações de setemolo9é$ ir ba'tistės Marijos Gimbutienės mokslini veikalą "THE BALTS" Portugališką
bro:
laidą išleido adw, Á. Gauiios leidykla RIO—NERIS. Antanas Gaulia mums parodo, k?
lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gyvuoja ypač Jio de Janeire
». Daugiausia tie peikia, kurie
§ĮĄ KNYGA GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TÉL.273-033S
a
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musų žinios

Sic*
GARBES

Ne tai, kad botume nustoję dirbti.
Tik, kad senos mašinos, kaip ir žmogus,
pavargsta. Blogiausia tai, kad kokia da
ks sugenda ar ir kai reikia dalj pakeisti,
tai būva didelis vargas: senom mašinom
sunku gauti dalių pakeitimui. Taip atsiti
ko su mūsų '^kompozeris": rašomoji
mašina išstovėjo virš dviejų savaičių dirb
tuvėj, kol buvo surastos reikalingos pa
keitimo dalys, o visas darbas išėjo beveik
milioną kruzeirų.

LEIDĖJAS

V A L AV I

JONAS

MYLIMOS ŽMONOS

ALDONOS

VALAVIi

MIRTIES METINIŲ PROGA
Pagarbiai prisimename mūsų brangią velionę ir
širdingai dėkojame šeimai už paramą spaudai.
Redakcija ir administracija

---------
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Kas dar norėtų šią vertingą knygą įsigyti, pat ištiesti rarnxu pageioos reikalingiems
Mūsų Lietuvos pragyvenimas yra iaba>
prašomi paskambinti i šv Kazimiero pa- tėvynainiams.
sunkus. Nes matom, kad negalim kas
'apiją, kad būt galima iš Rio atgabenti
Vėlesniuose "ML.” numeriuose bus
mėnesi kelti prenumeratų kainas, nors
atitinkamą skaičių.
platesnių žinių apie bazarą ir labdarybe
ir tiktai reikėtų. Iš tiesų, niekas nesiskun
Lietuvoje.
Kun. Petras Rukšys
džia, kad už tokį maža "laikraštuką"
Bazaro rengėjų vardu
taip brangiai reikia mokėti. Dabar jau
Mg. Vinkšnaitienė
turime pakelti prenumerato kainą me
Lapkričio mėn 21 ir 22 d.d. Vila Zelino-'
tams iki Cr.35.000,00, o atskiro nume
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
je Jaunimo Namuose bus BAZARAS, ku- •
rio kainą iki Cr. 1.500,00. Kad "MUSU
rio tikslas sutelkti lėšų labdarybei Lietuvo Taip apibudino TV 4 kanalo reporteris
LIETUVA" būtų tikrai mūsų visų laik
perduodamas per žinias AQUI AGORA,
je ~ ypatingai patekusiems į vargą seneraštis, yra reikalinga visų skaitytojų su
šeštadienio, gurjučio 29 dienos laidoje.
kiams ir vaikams.
pratimo, jautrumo ir paramos. Pirmiau
Televizija rodė Mario Joiye ôiKixuNO
Jau iš anksti prašome šias dienas atžysia eeikėtų, kad visi reguliariai užsimokė
tų savo prenumeratas. Yra skaitytojų,'
mėti kalendoruje ir rezervuoti visų susiti ir Magdalenos Vidmar vestuves N. S. do
kurie jau 3 ar 4 metsis, nemoka prenume kimui ir pabendravimui bazare, kuris, ti Carmo bažnyčioje prie praça da Sé. Mari
jus ir viena mergaitė buvo apsirengę lietu
ratos. Kiti miršta ir iš šeimos, kurių gal
kimės, kad bus maždaug toks pat kaip
viškais tautiniais rūbais, o Magdalena ir
niekas nebeskaito lietuviškai, neprane
prieš dvejus metus.
vienas berniukas kroatiškais.
ša, kad būtų sustabdytas laikraščio siun
Kviečiame visus lietuvius iš arti ir toli
Religines cerimonijas atliko kroatus
timas. Dėkojame visiems, kurie prie pre
taip pat pagalvoti: kuo galės prisidėti prie
numeratos dar prideda ką nors daugiau.
aptarnaująs kunigas Pe. José ir kun. Pet
šio didelio ir svarbaus eealizavimo.
ras Rukšys. Pastarasis pasakė norą žodžii
Tai vis reikšminga parama mūsų spaudai.
Lietuva, gyvenanti dabar sunkias persi apie Lietuvos ir Kroatijos kultuią
i ba
Pastaruoju laiku sumažėjo garbės lei
tvarkymo dienas, laukia paramos iš visų
tines problemas. Ant galo pasakė up pa
dėjų skaičius. Neužmirškite per garbės
išeivijos lietuvių. Ir mūsų, Brazilijoj gy tines problemas. Ant galo pasvuib
"t
leidėjus prisiminti ir pagerbti jūsų miru
venančių, tautinė garbė skatina mus taip tuviškai dalyvaujančius tautiečius
sius, gimtadienius, jubiliejus ar kitokias
«uwamMreu ir. n n i

sukaktis. Mūsų laikraščiui taip pat reikai
linga žinios, tai nebijokite paimti telefo
no eagelį ir mums perduoti linksmas ar
liūdnas žinias.
APG AiLESTAUJAM

Buvo numatyta, kad ML-vos 15 nume
ris išeis prieš rugpiūčio 15 dieną. Deja
taip neįvyko: sugedo rašomoji mašinėlėkompozeris, o paskui savaitę nebuvo ga
lima prisišaukti spaustuvininko. Labai
atsiprašome Joną Valavičių, kad garbės
leidėjo tekstas taip prastai išėjo. Šiame
ML-vos numeryje mes j j perspausdiname.
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DIDŽIAUSIA RELIGINIAI - TAUTINĖ LIETUVIŲ ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTĖ

S I L I N Ė
RUGSĖJO
13 DIENĄ

Ml-vos redakcija
OS BALTAS - BEST SELLER
Best seiles angliškai reiškia labiausiai
išparduodama knyga. Mūsų mielo advo
kato Antano Gaulios išleista Marijos Gim
butienės archiologinė studija apie lietu
vius, latvius ir prūsus THE BALTS, turi
didelį pasisekimą. Gal nė viena knyga
nebuvo taip greit išparduota tarp Brazili
jos lietuvių, kaip ši nepaprasta knyga.
Adv. Antanas Gaulia nespėja man siųsti
iš Rio de Janeiro mano prašomų knygų.

16 valandą
ŠV KAZIMIERO PARAPIJ0|
PROGRAMA:
Procesija ir Mišios

Minėjimas

Meninė dalis
Arbatėlė — suneštinės vaišės
,
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TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS IR ŠILUVOS. MARIJOS ATLAIDAI
%

