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VĖLINIU DVASIA LIETUVOJE

SUSIMĄSTYMAS PRIE TĖVIŠKĖS 
ŠVENTOVĖS

Šventovės vidus per 50 metų nepasikeitęs, 
bet žmonių vidus labai pasikeitęs visoje 
Lietuvoje. Drumstame vandenyje sėkmin
gai žvejoja sektos.

''Naujojo dienovidžio" redaktorė Aldo
na Žemaitytė, aprašydama žurnale "l lais
vę- Fronto bičiulių studijas Druskininkuo
se ,'pamini, kad i kasdienines pamaldas 
lankėsi tik svečiai iš Amerikos ir-pora 
"atsilikėlių" iš Lietuvos. Aprašymas maž
daug atitinka dabartinės Lietuvos inteli
gentijos religines nuotaikas. Įsteigus."Są
jūdi", būriai buvusių komunistų pareigū
nų užplūdo šventoves. Po poros metų, 
pradėjus pūsti naujiems vėjams, švento
vės jiems tapo nereikalingos.

Tėviškės šventovė
Šiandien,’ lygiai po 50 metų, stoviu 

prie savo ééviskés parapijos šventovės, ry
mančios tarp ąžuolų ir liepų. Karo ap
draskytas jau taisomas aukštas bokštas 
žemaičių lygumoje stiebiasi j dangų, 
jausdamas nerimo ir kartu šventiškumo 
srovę. Po audringos jaunystės, savo gyve
nimo rudenyje, lyg sūnus palaidūnas, 
įžengiau vidun pro aukštas duris. Šven
tovės vidus — altoriai, statulos beveik ne
pasikeitė. Kairėje pusėje — moterys, de
šinėje — vyrai. Abiejose pusėse po keletą 
jaunuolių, keletas mažų vaikų moterų pu
sėje. Jaučiamas žmonių rimtumas ir pa
maldumas. Pamokslas neilgas. Nemažas 
vyrų ir moterų būrys priėjo prie Dievo 
stalo. Maldas kalbėjo visi, vietoj rankos 
padavimo viens kitam palenkia galvas. 
Išėjus iš pamaldų suskaičiau 69. Tai buvo 
11 v. Mišios - votyva. Į sumą susirenka 
gerokai daugiau. Yra ir vakarinės pamal
dos.

Susipažjstu su Juodaičių parapijos kle
bonu kun. Liudviku Semaška, kuris, kaip 
sužinojau, yra mano gimnazijos — Rasei
nių — jaunesnis mokslo draugas. Kuni
gystės įšventinimo dieną KGB suimtas ir 
išvežtas Sibiran. Pokalbio metu aptarėm 
parapijos rūpesčius Jis patvirtino žinomą 
faktą, kad bolševikinis auklėjimas ir kom
jaunimo organizacija labai sužalojo viduri
nę ir jaunąją kartas. Šiandien į pamaldas

eina daugiausia buvusių tremtinių vaikai, stiliaus altorių, statulos, viskas skirtinga, 
.š šiųmetinių Juodaičių parapijos devynių ąs- 30 metŲ gyvenu JAV-se toliau nuo 
abiturientų tik dvi mergaitės ateina į pamal lietuviškų centrų. Buvau priverstas kas sek- gardinių grupių teologiją, kaip pvz. a£

madienį klausyti trečdalį pamokslo, skirto domininkoną Fox, liberalizmo pranas

tuos pačius liūdnus faktus apie Lietuvos 
jaunimą. Ariogalos klebonas kun. Kazlaust 
kas sakė tą patį.

Pamaldose kitur

Bijo vakariečių
Turėdamas progų kalbėtis su Lietu 

dvasiškiais ir vienu kitu kataliku intel 
tu, daug sužinojau apie įvairių religin 
sektų ir kultų masinę imigraciją į mūs

Belankydamas Lietuvos šventoves ir daly-mę. Mažai katalikiškai ar tik ateistišk 
vaudamas pamaldose, stebėjau maldinin
kų kilmingą ir šventišką laikyseną. Komu
niją priima tik tie, kurie tik ką neseniai at
liko išpažintį. Vilniaus katedroje nustebau 
pamatęs eiles jaunų vyrukų ir merginų be- 
klūpant prie šv. Kazimiero ir kitų altorių. 
Žinoma, daug daugiau suaugusiųjų. Gėrė
jausi tremtinių chorais, kurių giedojimas 
beveik nežemiškas. Pamokslai, klasikinio

lėtas Lietuvos jaunimas lengvai paten 
j jų tinklus, ypač kad visos sektos pas 
do su maišais dolerių ir pažada kelior 
mokslą užsienyje. Mormonai jau turi 
lį buri lietuvių Salt Lake mieste ir Ut; 
valstijoje.

Lietuvos katalikų vadai tačiau daut 
bijo iš Vakarų pasirodančių nukatalik 
ir fanatišku liberalizmu ir marksizmu 
krėtusių katalikų. Atrodo, kad Lietu\ 
talikai geriau už mus informuoti apie

Gėrėdamasis Sintautų šventovės atstaty- juodaodžių sporto žvaigždžių garbei. Jaučiu Boeseke-Levitian ir eilę kitų. Bijoma
tais aukštais bokštais, sutikau kleboną prel. šiandien atsidūręs naujoje religinėje dimen- likų, baigusių Amerikos katalikų univ
Maskeliūną. Pokalbio metu jis patvirtino sijoje;Ykurios tiek d au^metų ieškojau.__

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

tetus, kurie tik vardu katalikiški. Page
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JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA

Atskiro numerio kaina Cr.r.50,00 
Į P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.

j Metinė prenumerata Brazilijoj Cr. 1.000,00
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 35 Dol

Į Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. Į tolimus kraštus: 75 Dol.
I GARBĖS PRENUMERATORIUS: Cr.r. 2.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS: Cr.r. 1.000,00
| Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr.r. 100,00 

Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
'■ Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę. 

Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

1993 m. rugsėjo 24 d. "US world News", 
kataliku.universitetai jau baigia pasivyti 
Yale, Duke, Pensilvanijos universitetus, 
valdomus fanatišku juodauodžių ir homo
seksualu bei lesbiečių. Tie universitetai 
laikomi "politiškai korektiškom" moks
lo šventovėm. Jau Lietuvoje pasirodė ir 
pora nauja fanatiška ideologija užsiKrėtu
sių lietuvių.

Religinis auklėjimas
Keletas mokytojų prasitarė apie Lie

tuvos pradžios ir vidurinių mokyklų re
liginį auklėjimą. Visur trūksta kunigų 
ir klierikų. Jų pamokas jaunimas lanko 
gausiai. Pasauliečių religijos dėstytojų 
dalis neseniai skiepijo jaunimui ateizmą. 
Jų pamokos menkai lankomos. Vyresnių
jų iš viso ateina tik retas. Mažasis jauni
mas teikia daug vilčių.

Suvalkijoje sutikau poną M. Jo gimi
nės man pristatė jį kaip buvusį žymų ko
munistą ir persekiojusį katalikus mokslei
vius. Jis tada buvo vieno Suvalkijos mies
to vidurinės mokyklos direktoriumi. 
Šiandien jis yra vienos Kauno vidurinės 
mokyklos direktorius, Turėjau progą su 
juo ilgai pasikalbėti, o vieną vakarą vaikš
čiojome Suvalkijos lygumoje. M. kilęs iš 
geros katalikų šeimos, puikiai informuo
tas apie Lietuvos Katalikų Bendrijos pa
dėtį, jos ir Lietuvos istoriją bei pokarinę 
rezistenciją. Į mano klausimą, kaip jo 
vidurinėje mokykloje vedamas religinis 
auklėjimas, atsakė panašiai, kaip kiti 
mokytojai: pamôkos lankomos, jei dėsto 
dvasiškis! ar klierikai. Paklausus, ar jie tu
ri naujai išleistų vadovėlių, iš ko moko
ma Lietuvos istorija. Jo atsakymas: vado
vėlių daug trūksta, švietimo, ministerija 
skiria tam labai mažai litų, istorija dėsto
ma iš A. Šapokos vadovėlio, praleidžiant

© Nebūty lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.
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kai kuriuos skirsnius. Paklausus, kokie tie 
skirsniai, atsakė kad išmetama "fantazia". 
"Bolševikų laikų direktoriaus darbas bu
vo labai pavojingas. Dažnai jausdavausi 
lyg raitelis, jojąs ant dvieju žirgu" - pareiš
kė ponas M.

POLITINIAI DABARTIES ĮVYKIAI
Pasirašė sutarti
Vilniuje Lietuvos užsienio reikalų mi- 

nisteris P. Gylys ir Danijos užsienio reika 
lų ministeris N. H. Petersen pasirašė dvi
šalę dvigubo apmokestinimo išvengimo 
sutartį. Pasak Danijos miriisterio, ši su
tartis padės Lietuvai įsijungti j Vakarų 
Europą. Danija, skaičiuojant vienam gy
ventojui, teikianti Baltijos ir Rytų Euro
pos valstybėms didžiausią paramą.

P. Gylys pasirašytą sutartį įvertino 
kaip priemonę siekiant tikslo, kuris esąs 
"prekių, kapitalo, informacijos ir žmo
nių judėjimo laisvė".

ŠV. TĖVAS JONAS-PAUL1US II Vilniaus Antakalnio kapinėse, lydimas hierarchy, savo malda 
pagerbia žuvusius už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę . Nuotr. ELTOS

Atsakydamas j BNS korespondento 
klausimą, ar įsijungti j Europą galėtu pa
dėti Lietuvos, Latvijos bei Estijos tarpu
savis apsijungimas, Danijos ministefis pa
sakė: "Reikia visiems suprasti, kad nėra 
prieštaravimo regioninio ir platesnio eu
ropinio integravimosi". Kaip pavyzdį nu
rodė Skandinavijos ir Siaurės saliu tarpu 
savio santykius ir visu ju įsijungimą j Eu 
ropą.

vadovai
Lietuvos derybų su Rusija delegacijos 

vadovas V. Bulovas trečiadienį, spalio 
27, susitiko su Rusijos delegacijos vado
vu V. Isakovu ir saugumo ministério pir
muoju sekretoriumi S. Stepašinu. BNS 
korespondentui V. Bulovas pasakęs,kad 
jis esąs patenkintas vizitu Maskvoje. 
Daugiausia dėmesio ketinama skirti 
klausimams, susijusiems su Kaliningrado 
sritimi. V. Bulovo susitikime su Rusijos 
saugumo viceministeriu patirta, kad 
Maskva neprieštarauja Lietuvos pastan
goms stiprinti ryšius su NATO. Tokia 
Rusijos viceministerio nuomonė V. Bu
lovo nestebinanti, nes Lietuvos narystė 
šioje organizacijoje yra ateities klausi
mas. Be to, svarstant Lietuvos įstojimą 
j NATO, būtų tikriausiai atsižvelgta į Ru 
sijos nuomonę. V. Bulovas tarėsi ir dėl 
KGB archyvų grąžinimo Lietuvai. ki 
šiol šis reikalas nepajudėjo.

PRIĖMĖ AMERIKOS PREZIDENTAS
Lietuvos nuolatinės misjjos prie J jng- 

tinių Tautų pranešimu, JAV prezidentas
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B. Clinton priėmė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentus.

Indras Amerikos ir Baltijos valsty
bių prezidentų susitikimas įvyko rugsė
jo 27, pirmadienį, 12,30 v.p.p., JAV 
misijoje prie Jungtinių Tautų.

Po susitikimo JAV ir Baltijos valsty
bių prezidentai nuvyko j JT generalinio 
sekretoriaus Bou/tros Boutros-Ghali ren
giamus is’kilmingus pietus Niujorke, suva
žiavusiems valstybių vadovams.

Tą pačią dieną 9 v.r. Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas padarė man
dagumo vizitą Niujorko arkivyskupui 
kardinolui O'Cobnor. Prezidentą lydėjo 
išeivi jos lietuvių vyskupas P. Balrakis, 
OFM, ir Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų A. Samutis.

Lietuvos prezidentas Jungtinėse Tau
tose kalbėjo rugsėjo 28 d,

PREMJERAS JAPONIJOJE
"Mūsų delegacijos vizitą i Japoniją 

ir susitikimą su ministeriu pirmininku 
M. Hosokava, trukusį dvigubai ilgiau, 
negu buvo planuota, aš apibudinčiau 
kaip vaisingus", pareiškė premjeras A. 
Šleževičius, ITAR-TASS pranešimu. 
Derybose didžiausias dėmesys buvo 
skirtas dvišalio ekonominio ir politi
nio bendradarbiavimo kryptims. Taipo
gi buvo svarstomas Baltijos rinkos suda
rymo klausimai, sunkumai įgyvendinaht 
ekonomines reformas Lietuvoje.

Faktiškai’iki šiol tarp Japonijos ir 
Lietuvos nėra prekybos. Vienas iš susiti
kimo tikslų buvo pasitarti dėl finansi
nės ir techninės pagalbos, kurią Japoni
ja galėtų suteikti Lietuvai.

Šiuo metu jau per Japonijos ekspor
to ir importo banką Lietuvai suteikta 
pirmoji 45 mil. dolerių paskola (krediO 
tas). Pasak A. Sleževičiaus, Japonija susi
domėjo naujomis rinkomis.

NAUJAS SKRYDIS 
VILNIUS - AMSTERDAMAS

"Lietuvos avialinijos, lėktuvai numa
to skraidyti dar į vieną Vakarų Europos
miestą —Amsterdamą. Su Olandijos avia- GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
toriais susitarta, kad maršrutu Vilnius- MŪSŲ LI ETUVOS PRENUMERATA. 
Amsterdamąs kol kas skraidys tik "Lie- tai išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
tuvos avialinijųLlektuvai. ir pasiųsti paprastu paštu.

Tokia lengvata finansiškai labai palan
ki musų jaunai aviakompanijai. Be to, 
naujojo skrydžio Amsterdamo aerouos
te laikas suderintas su čia atskrendančių 
lėktuvų iš Pietų Amerikos laiku. Olandai 
tikisi, kad mūsų tautiečiai, keliaudami į 
Tėvynę iš Pietų Amerikos, pasirinks pa
togų persėdimą Amsterdame.

Olandijoje Lietuvos susisiekimo minis
terijos delegacija taip pat suderino tarp
vyriausybinę oro susisiekimo sutartį, 
baigė rengti jūrų sutartį, lankėsi "Fok
ker" keleivinių lėktuvų gamykloje. Gru
pė Lietuvos aerouostų specialistų vyks 
mokytis į seminarą Taline, kurį organi-s 
zuoja Olandijos specialistai. Numatyta, 
kad kitą seminarą Baltijos šalių aviaci
jos specialistams olandai surengs Vilniu
je.. (Lietuvos rytas).

NAUJA TECHNIKA UŽTIKRINS 
SKRYDŽIŲ SAUGUMĄ

Nuajausia pasaulyje skrydžių valdy
mo aparatūra pradėta diegti Lietuvoje. 
Prancūzijos firmos "Thomson" lokato
riai, kompiuteriai ir kita įranga kontro
liuos visų lėktuvų skrydžius Lietuvos 
oro erdve, lydės praskrendančius lėktu
vus, padės jiems pakilti ir nsisileisti.

Šiuo metu skrydžiams valdyti nau
dojamoji sovietiška technika neatitinka 
tarptautinių reikalavimų, ir, jeigu per po
rą metų nebūtų įdiegta naujoji technika, 
Vakarų aviakompanijos atsisakytų nau
dotis Lietuvos oro erdve. Padėdama va
kariečiams skristi Lietuvos oro erdve, 
Skrydžių valdymo tarnyba pernai už
dirbo apie 3 milijonus JAV dolerių. 
Ateityje pinigų "iš dangaus" turėtų pa
daugėti. "Thomson" įrangai įsigyti ir 
įdiegti buvo gautas lengvatinis 13 mili
jonų JAV. dolerių kreditas iš Prancūzi-’ 
jo*s vyriausybės. Tai vienas didžiausių 
kreditų Lietuvai. Pirmąjį aparatūros kom
plektą numatoma sumontuoti ir pradė
ti naudoti šių metų pabaigoje, o visą 
techniką įdiegti iki 1995 m. pabaigos. 
(ELTA)

----- —————————»

LIETUVOS PRAMONĖS APŽVALGA
Vilniuje Lietuvos akciniame inovaci

niame banke įvyko pirmosios knygos 
"Lietuva - pramonės apžvalga" prezen
tacija. 180 puslapių leidinys anglų kal
ba yra bendras Lietuvos ir Jungtinių 
Tautų pramonės vystymo organizacijos 
specialistų darbas.

Jungtinių Tautų vystymo programa 
(UNDP) šio leidinio parengimui skyrė 
60 tūkstančių dolerių, Lietuvos Respu
blikos vyriausybė — 130 tūkstančių ta
lonų. "Lietuva — pramonės apžvalga" 
išspausdinta Vienoje. Ją įsigis 150 šalių. 
Pramonės ir prekybos ministras Kazimii 
ras Klimašauskas ir Jungtinių Tautų 
vystymo programos koordinatorius Jor 
genas Lisneris (Jorgen Lissner) šią kny
gą pristatė kaip labai svarbų informaci
jos apie Lietuvą šaltinį.

Apžvalgoje pateiixiami duomenys 
apie Lietuvos pramonę nuo 1970 metų 
iki 1992. Čia daug diagramų, statistinių 
lentelių, analizuojama makroekonomi
nių tendencijų raida. Vyriausybės poli
tika, prioritetinės ūkio šakos, kapitalo 
investavimo sąlygos. Šio darbo projekte 
vadovas Viktoras Šakalys tikisi, kad kn1 
ga sudomins pramonės, prekybos, versh 
žmones, pasitarnaus plečiant bendra- ' 
darbiavimą.

Pirstatydamas šią knygą Jungtinių 
Tautų vystymo programos koordinato
rius Lietuvoje Jorgenas Lisneris primini 
kad lygiai prieš dvejus metus Lietuva 
buvo priimta į Jungtines Tautas. Vfena< 
iš narystės privalumų — kasdienis darbe 
su įvairiomis Jungtinių Tautų organizac 
jomis. Ligi šiol labai stinga išsamios, pa 
tikimos informacijos apie Lietuvą. Pern 
buvo išleista mūsų šalies sveikatos apsai 
gos apžvalga, dabar - pramonės. J. Lis
neris sako, kad šis darbas bus tęsiamas.

(ELTA)
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuo- 

traukose( knygos "Lietuva - pramonės 
apžvalga" pristatymo metu (viršuje) kn 
gos viršelis.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savo tautos gynėjai
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LIETUVOJE ATIDARYTI TENISO 
RŪMAI

Lietuvoje, ilgus metus stingant ge
resnių sąlygų lauko teismui, šio sporto 
entuziastai R. Tarasevičius ir P. Vozbu- 
tas, norėdami šią padėtį pagerinti, nu
tarė pastatyti teniso klubą. Projektą 
įgyvendinti reikėjo tvirto pasiryžimo, 
pasitikėjimo savimi ir organizacinių ga
bumų, kurių jiems nestigo; taip Vilniu
je, ant Neries kranto netoli Televizijos 
bokšto, išaugo ne klubas, bet erdvūs teni
so rūmai su moderniais įrengimais. Sun
ku net įsivaizduoti, kas juose telpa.

Apie šiuos puikius rūmus štai ką pa
sakoja "Karolina" teniso klubo prezi
dentas Romualdas Tarasevičius: "Turi
me keturias vidaus teniso aikšteles (kau- 
čuko paviršius); kėgliavimo taką, biliar
do, stalo teniso ir imtynių patalpas 
bei fizioterapijos įrengimus. Prie viso to 
yra persirengimo kambariai, baseinas, 
sauna, jakuzzi, dušai ir restoranas. Turi
me aštuonias kieto paviršiaus teniso aikš
tes lauke, iš jų trys — "supergrass". Nu
matomas įrengti ir teniso stadionas su 
maždaug 3,000 vietų žiūrovams. Dar 
šiais metais esame pasiryžę surengti ir 
pirmą tarptautinį turnyrą. Klubas jau 
turi būrį narių, keturis instruktorius ir 
150 faunų mokinių. Jie simboliniai mo
ka 1 dol. per mėnesį. Pasiekę tam tikrą 
žaidimo lygį, jie bus nemokamai siunčia
mi į turnyrus kituose miestuose, o pa
tys geriausi — net į užsienį. Teniso aikš
tės svečiamš kainuoja 5 dol. už valandą, 
o viduje — 10 dol. Jose jau keletą kartų 
žaidė JAV ambasadorius Lietuvai D.N.
Johnson ir kiti diplomatai".

Apie kitą komplekso pusę prabilo pats 
prezidentas Petras Vozbutas: "Turime 
ir viešbuti su 104 kambariais. Neabejoju, 
kad šis yra vienas moderniškiausių Vil
niuje. Įėjus j viešbutį, į akis krenta žiban
čios granito grindys ir daug marmuro. Pui 
kus rr jaukus resroranas su geru ir nebran
giu maistu, baras ir meniškai dekoruota 
kavinė, o taip pat salės posėdžiams ir 
spaudos konferencijoms. Jaunas ir sko
ningai aprengtas personalas visada šypso- j 
si ir kalba anglų, vokiečių ir kitomis kai- J 
bomis. Ir dar ne viskas: jau padaryti pla- | 
nai 'Casino' įrengimui, tereikia tik teigia- Ž|i||| 
mo įstatymo".

Reikėjo nugalėti daug kliūčių dėl pa
skolų bankuose, blokadą, biurokratizmą 
ir kt. R. Tarasevičius ir P. Vozbutas nebū-l 
tų išdrįsę leistis į tokią "avantiūrą", jei 
nenorėtų padėti Lietuvos tenisui ir patys! 
nebūtų visa "dūšia" atsidavę tenisininkai, g

Šiuos didingus teniso.rūmus š.m. kovo 
11 d. oficialiai atidarė Lietuvos Respubli-B 
kos prezidentas Algirdas Brazauskas.
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ATLANTA - 96
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

vykdomojo komiteto posėdyje patvir
tinta programa "Atlanta - 96". Tai pla
tus visapusiškas darbas apie Lietuvos spor 
tininkų rengimąsi ir dalyvavimą XXVI 
olimpinėse vasaros žaidynėse 1996 m. 
Atlantoje. Ji parengta, pasinaudojant Vo
kietijos ir kitų šalių patirtimi taip pat 
remiantis tarptautinių seminarų konfe
rencijų medžiaga.

Programoje aptartas Lietuvos sporti
ninkų dalyvavimas ankstesnėse olimpia
dose nuo 1924 m. rungtyniavo 176 mū
sų olimpiečiai, 18 vasaros sporto šakų 
varžybose laimėta 70 medalių 1992 m. 
Barcelonoje 47 Lietuvos pasiuntiniai 
(36 vyrai ir 11 moterų) iškovojo vieną 
aukso medalį (lengvaatletis R. Ubartas) 
ir bronzos (vyrų krepšinio komanda) me
dalį.

Dabartinė mūsų sporto jėga - 30 olim
pinių sporto ša.xų, kurios kultivuojamos 
204 sporto klubuose ir 103 sporto mo
kyklose. Vilniaus ir Kauno sportininkų 
rengimo centruose treniruojasi 20 sporto 
šakų 176 pagrindinių ir 156 rezervinių
rinktinių nariai, 40 sportininkų mokamos to vokai ir ženklai, suvenyrai. Porgramą 
LTOK stipendijos. numatyta išleisti, tad visuomenė galės

Tikimasi, kad šis sportininkų, trenerių sus'^į,,!t.i su v’sa i°je išdėstyta medžia- 
potencialas, tradicijos, anizciné padé- 9a

tis leis 1996 m. Atlantoje iškovoti 3 me 
dalius individualiuose sporto šakose ir vie 
ną sporto žaidimuose.

Vasaros olimpinių sporto šakų komi
sija, parengusi šią programą, dėtaiiškai pa 
skirstė pasirengimo struktūras, rinktinių 
ir kandidatų atrankos bei formavimo kri
terijus, kur greta fizinių ir funkcinių ga
limybių didelė reikšmė skiriama morali
nėms ir intelektualinėms savybėms. Olim
pinių žaidynių kandidatai gaus atitinka
mus ženklus ir pažymėjimus.

Programoje nustatytos sportininkų 
mokslinio, metodinio, medicinos aptar
navimo priemonės, kurios padės nusta
tyti optimalius treniruočių ir varžybų 
krūvius bei kt. Nepamirštas ir psicholo
ginis parengimas, numatyta materialinio 
bei techninio aprūpinimo, finansavimo ir 
skatinimo sistema. Dideli reikalavimai 
keliami treneriams, pabrėžiant ne vien 
praktinius, bet ir psichologiniu^, didakti
nius, socialinius veiksmus. Propagandos 
ir informacijos skirsnyje nusakyti infor
macijos priemonipuždavimai - spaudos, 
radijo ir televizijos pranešimai apie var
žybas, Olimpinių žaidynių istorija ir kt.
Dar papildys atvirukai, kalendoriai, pas'-'

S.m. liepos 28 d. ši organizacija pasira- '„Karolinos” teniso klubo Vilniuje atidarymo iškilmės. Prie mikrofono Lietuvos Teniso federacijom
Šė sutartį su Lietuvos Tautiniu olimpiniu prez. A. Putrainentas, greta — „Karolinos” komplekso py-ez. P. Vozbutas, „Karolinos” teniso klube 
komitetu, kad bus jo globėja ir rėmėja. prez. R. Tarasevičius, Lietuvos Respublikos prez. A. Brazauskas ir LTOK prez. A. Poviliūnas
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UBATUBA burlaivy "LAISVĖ" dalis įgulos su svečiais. Sėdi is* k.: kap. Ignas Miniota, Arūnas 
Bėkšta, Rozana, Silvija, Karolina ir J. E. Chorociejus(priekyje). Stovi Vosylius su Chorocieja-- 
dukrele, Saulius ir Martynas.

BURLAIVIS "LAISVĖ"
BRAZILIJOS VANDENYSE
Gavome žinią kad laivas palikęs Las 

Palmas (Gran Ganaria) plaukia Pietų 
Atlanto vandenyne Brazilijos link. Nepa
sisekė anksčiau susisiekti radijo bango
mis ir 27/9 vakare atėjo žinia kad laivas 
jau Rio de Janeire. Marina da Glória 
prieplaukoj. Sekančiomis dienomis susi
tiko su Rio lietuviais p. A. Gaulia, p. Mi
liausku, p. Dubausku ir broliais Vyčais, 
kurie priėmė svečius ir aprodė gražųjį 
Rio miestą.

2/10 vakare laivas paliko Rio de Janei
ro ir plaukė Ubatuba link, kurią turėjo 
pasiekti sekančią dieną dar prieš pietus. 
Laukėme visą dieną bet laivas nepasiro
dė. Sužinojom vėliau kad nebuvo vėjo ir 
tik apie 8 vai. vakaro jau tamsu buvo, 
laivas išplaukė Saco da Ribeira prieplau- 
kon, lydimas mūsų buriuotojų maža 
jachta. Pasitikom ir mes ant kranto ir vi
si nuėjom į late Club kur susipažinome 
su svečiais, pasivaišinome ir ilgai šnekėjo
mės. Laivo igulą sudarė kap. Ignas Minio
tas, jo mažas sūnelis Tadas 10 m., jauni 
vyrukai Martynas 16 m. ir Saulius 21 m. 
jūrininkai Vosylius, Romas ir Konradas 
p. Bronio Sukevičiaus sūnėnas.

4/10 svečiai atvyko j S. Paulo susipa
žinti su šiuo didmiesčiu. 6/10 buvo priė
mimas Sąjunga-Alianęa kuri, nežiūrint 
dabartinių ekonominių sunkumų, suruo
šė puikų priėmimą, kuriame dalyvavo 
daug tautiečių ir jaunimo linksmoj nuo
taikoj. 9/10 svečiai sugrįžo į laivą ir kas 
galėjo važiavo į Ubatuba.

10/10 nuo pat ryto susirinkome žiūrė
ti burlaivio. Buvo daug jaunimo. Su pa
sididžiavimu žiūrėjom į mūsų trispalvę 
plevėsuojant pirmą sykį Ubatubos pa
dangėje. Plaukėme j Anchieta salą kur 
praleidome dieną. Oras pasitaikė gražus 
saulėtas. Laivo igula išvirė pietus: ryžiai 
su lietuviška konservuota mėsa. Susiėdę 
valgėm ir grožėjomės gamta. Pavakare 
nuplaukėm dar į mažą pajurėlį kitame 
šone Anchieta sates. Išlipę vaikščiojom 
ir staiga nuostabus vaizdas. Laivas siu- 
buojasi vienas prieš horizontą, už jo lei
džiantis saulės raudonas skritulys. Prisi
minėm mūsų jaunystės svajones kai 
skaitydami Jules Verne apysakas, kėliau-- 
davom burlaiviais aplink pasaulį. Ir štai 
dabar svajonės issipiIdė. Jau temstant, 
pamažu sugrįžom į prieplauką.

PARDUODAMAS] 
ŽODYNAS

D I C I O N A R I O

PORTUGUÉS-LITUANO 
LITU ANO-PORTUG U É S

Kreiptis i s’v, Juozapo parapiją 
Rua Inacio, 671 — Tel:63.59.75

11/10 vėl susirinkome ant laivo. Norė
jome dar aplankyti tolimesnes salas bet 
nebuvo vėjo ir vėl priplaukėm Anchieta 
salą. Maudėmės, pietavom, juokavom. 
Svetimi keleiviai pro šalį klausdavo ko
kio krašto trispalvė vėliava ir ką reiškė 
žodis "Laisvė". Baigdami dieną vėl su
grįžom į prieplauką. Atsisveikinom su 
įgula nes daug kas iš mūsų jau turėjo va-, 
žiuoti namo į S. Paulo. Pasiliko dar mū
sų buriuotojų grupė ir 12/10 apie 16 
vai. burlaivis išplaukė Buenos Aires link, 
pasiimdamas kartu S. Popic ir R. Vaz- 
gauską.

Gaila kad per spaudą nebuvo kaip 
pranešti iš anksto apie burlaivio atvyki
mą ir nustatyti dienas ar valandas nes 
burlaivio plaukimas priklauso nuo vėjo. 
Kapitono Igno noras buvo i^ad ko dau
giau jaunimo būtų galėję dalyvauti. 
Taipgi pasitaikė ilgas savaitgalis, keliai 
užsikimšo, nakvynės buvo perpildytos.

Reikia dar priminti p. Bronių Šuke- 
vičių, per jį vyko pažintis ir susirašinėji
mas su jūrų kapitonais Lietuvoj.

Mūsų gili padėka kapitonui Ignui ir 
visai įgulai už suteiktas mums tas pasa
kiškas ir neužmirštamas dienas kurias 
kartu prateidom. Stebimės Jūsų drąsa

> ir pasiryžimu nugalėti okeanus mažu 
burlaiviu. Telydi Jus Dievas ir toliau.

Kartodami kapitono žodžius, mes 
neatsisveikiname, mes tariame:

Laimingos keltenės - iki sugrįžimo.

DE UBATUBA PARA O MUNDO
Mesmo pelo curto tempo de estadia, 

dos dias 2 a (3 de outubro tiepois do Rio 
-de Janeiro, os primeiros em São Paulo,

onde houve uma recepção e jantar ofe
recido pela aliança Lituano-Brasileira, 
que o Capitão Ignas Miniotas apresen
tou toda a tripulação, de 6 integrantes 
e expôs os planos do veleiro na volta 
ao mundo além de ter conversado infoi 
malmente com todos, a passagem do 
veleiro Laisvė (Liberdade) por nossas 

águas propiciou dias bastante interes
santes e divertidos onde,, por ocasião 
do feriado (12 de outubro) e do tempe 
bastante ensolarado, partiu do capitão 
um convite aberto â todos que quises
sem visitar o barco e ter contato com 
os membros da tripulação e seu capi
tão, uma tripulação simpática e dispos
ta á dar as mais diversas informações e 
explicações a respeito do veleiro e da 
viagem, que se estenderá - pelas previ
sões — até fevereiro 95, e a contar as es
tórias de situações críticas e cômicas 
pelas quais já passaram, rudo isso junto 
com o típico almoço de tripulação, ofe
recido e preparado pelos seus membros 
além do passeio oferecido pelo Capitão 
a todos os presentes pelas belíssimas 
praias de Ubatuba, onde pudemos real
mente experimentar um pouco da "roti
na" da tripulação, que realmente se prec 
cupou em oferecer um bom tempo e 
companhia para todos. Podemos dizer 
que a amizade estabelecida e a experi-,c 
êncía são bastante válidas, além das boas 
lembranças deixadas por esses dias 
transcorridos em Ubatuba.

Que bons ventos os levem... até o re
torno ao Brasil, no início de 95, trazen
do de volta o colega Roberto Vazgaus- 
kas, que embarcou junto gessa volta ao 
mundo. Já estamos esperando.
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MŪSŲ ŽINIOS"
SESELIŲ JUBILIEJUS

Šių metų rugpjūčio 14 dieną, V. Zeli- 
nos šv. Juozapo bažnyčia buvo ypatin
gai gražiai išpuošta. Trečią valandą po 
pietų buvo iškilmingas mišios, kurias 
koncelebravo trys kunigai. Mišios gi 
buvo seselės Marijos ir seselės Bernar
dos auksinio vienuoliško gyvenimo ju 
biliejui prisiminti. Neatrodo, bet jau 
50 metų praėjo, kai šios seselės pašventė 
Dievui ir artimo darbui savo gyvenimą.

Nors seselės'Pranciškietės dirba V. Že
li no j taip pat virš 50 metų, bet atrodo, 
kad yra lyg truputį užmirštos. Taigi da
bar yra orbga, bent per jų narių jubi|ie- * 
jus> prisiminti taip pat ir seselių mokyklą 
ir jų svarbų darbą.

šį kartą pradėsime pristatydami sese
lę Mariją, o vėliau tikimės gauti žinių ir 
apie seselę Bernardą.

Seselė Marija , MARY EUGENIJA 
RADOVICH, gimė Čikagoj, JAV-bėse. 
Priklauspšv. Petro ir Povilo parapijai. 
Šeimoje augo dvi sesutės ir brolis, kuris 
jau miręs. Nuo pat jaunų dienų Marija 
Eugenija mėgo skaityti, domėjosi apie 
misiją, ypač Amazoniją ir svajojo būti 
misionierė. Apie vienuolyną niekad ne
galvojo, tačiau Dievo planai buvo kitokie. 
Seselės Kazimierietės Pittsburge patarė 
Marijai stoti į vienuolyną’ir taip 1943 
metais ji įstojo į vienuolyną. 1944 me
tais atvyko į Braziliją ir V. Alpinoj mo
kėsi ir dirbo. Pradžioje darbas buvo 
sunkus: reikėjo išmokti portugalų kalbą 
ir laikyti mokytojų egzaminus. Visa tai 
buvo sėkmingai atlikta.

1951-1960 seselė Marija grįžo į Pitts-
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SweiJki wawi® i
dabar Lietuvoje besidarbuojantį

KUNIGĄ JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ. g
gimtadienio proga(XI. 18)., linkime geros &
sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

ML-vos redakcija ir bendradarbiai Šš

burgą, kur tęsė mokslus ir specializaciją? 
Po to grįžo į Braziliją ir buvo nivicijų 
magistrė, mokytoja ir mokslo koordina- 
totė.

1968 metais, kai mirė tėvelis, grįžo 
į JAV-bes, kur išbuvo metus. Sugrįžus į 
Braziliją, dirbo Jardim Leonor vienuo
lyne. 1969-1979 metais V. Zelinoj dės
tė anglų kalbą ir nuo 1989 metų buvo 
mokyklos direktorė.

Iš šio trumpo gyvenimo bei darbo ap
rašymo, mes matome kiek seselė Mari
ja nusipelnė. Todėl per šventę buvo pil
na bažnyčia žmonių ir Ji gavo daug svei
kinimų žodžiais ir raštu iš buvusių mo
kinių bei mokytojų.

Šio auksinio vienuoliško jubiliejaus 
proga, seselė Marija su sesele Kristina 
turėjo progos nuvykti į Lietuvą ir ten 
susitikti su savo seselėm, kurios pradė
jo darbą laisvę atgavusioje tėvynėje.

Kaip Lietuvoje, taip ir čia linkime, 
kad seselės Pranciškietės galėtų sėkmin
gai dirbti jaunimo auklėjimo darbą,kaip 
iki šiol sėkmingai dirbo.

Sveikiname seselę Mariją ir seselę 
Bernardą atšventusias šį auksinį jubilie
jų ir Joms linkime geros sveikatos bei * 
gausios Dievo palaimos.

LIETUVIŲ SAJUNGOS-ALIANÇA 
METINĖ ŠVENTĖ

Praeitą šeštadienį, lapkričio 6 dieną, 
Brazilijos Lietuvių Sąjunga šventė meti
nę, dabar jau 62 metų gyvavimo šventę. 
Brazilijos Lietuvių Sąjunga niekad nepa
miršta paminėti šios organizacijos įstei
gimo datos. Kitos organizacijos kartais 
užsimiršta tai padaryti, taip kad, mes 

dažnai nežinome kuomet jos buvo įsteig
tos. Taigi yra svarbu prisiminti ir pami
nėti savo organizacijos įkūrimo metus 
ir datą.

Praeito šeštadienio vakarą, Sąjungos 
namuose, Vinco Kudirkos mokyklos pa
talpose, buvo daug Sąjungos narių. Galim 
ma buvo pastebėti, kad dabar yra taip 
pat daug jaunesnio amžiaus narių, taigi 
Sąjungos ateitis yra užtikrinta.

Šešiasdešimt antrų Sąjungos gyvenimo 
metų sukaktį paminėjo Sąjungos pirmi
ninkas Algimantas Saldys pabrėždamas, 
kad Sąjunga yra viena iš seniausių lietu
vių organizacija Brazilijoj, kad ji remia 
lietuvišką veiklą bei spaudą ir prisideda 
prie priėmimų svečių atvykstančių iš 
Lietuvos. Algimantas Saldys prašė pa
gerbti, neseniai mirusį Sąjungos garbės 
pirmininką Kazimierą Ambrozevičių, ty 
los minute. Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės vardu Sąjungą sveikino pir
mininkė Ana Vera Tatarūnienė, kuri 
taip pat parvežė sveikinimus iš Argenti
nos Lietuvių Centro ir Bendruomenės.

Po vakarienės buvo sudainuota "Ilgiau 
šių metų" ir padalintas šventinis tortas.

ŠYPSENOS
Berniukas, atėjęs į skalbyklą, atnešęs 

marškinius ir sako vedėjui:
— Pone viršininke, mano tėvelis nori, 

kad jus tuojau duotumėte naujus šva
rius marškinius, kitaip jis ateis ir jus su
muš.

Vedėjas pasižiurėjo j marškinius ir pa
klausė:

— Kokio dydžio tėvo kaklas?

• Moedores de carne inox
• Cortador de carne congelada inox
• Misturadeira hidráulica inox
• Ensacadeira inox
• Cortadores de toucinho inox
• Cutters inox
• Descoradeiras inox
• Injetor de salmoura inox
• Quebrador de gelo
• Mesas em inox
• Carrinhos e tachos inox

• Facas para qualquer tipo de 
cutters.

• Discos de aço para emulsionadoras 
de carnes.

• Facas e discos em aco especial 
para qualquer tipo ae moedor de 
carnes.

• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em 
aço inox e aço temperado.

• Facas e discos especiais sob 
encomenda.

CGC. 61.522.645/0001-89 INSCR. EST. 104.832.242.110
R. Antonio Macedo,410 - CEP 03087 -Parque S. Jorge - São Paulo - Fax. 295 0195 - Fones 295-0195 -295-9446

— Trisdešimt penkto.
— Tai tegul ateina.

CIRURGIA DENTIST/?
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

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

HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS) 

k CRIANÇAS E ADULTOS' À
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MUSU "'ŽINIOS'
KVIEČIAME IR LAUKIAME
Visos S. Paulo lietuviu šeimos yra kvie

čiamos su kaimynais ir draugais atvykti 
j musu rengiamą BAZARĄ, kurio tikslas 
- paremti Lietuvos labdarybę, (skaityki

te "M.L." specialu skelbimą).
Mes prašėme, kad kas gali, paaukotu 

bazarui prekių, Bet jeigu kas savo namuo
se nieko tam reikalui nesuras, tai kviečia
me atvykti ir ką nors pasirinkti ir nupirk 
ti iš kitu asmenų suaukotu daiktu.

Bazare veiks, kaip ir kitais metais, 
įvairus skyriai. Veiks taip pat ir užkandi
nė, kuriai prašome gal kas galėtu paauko
ti pyragu ar kitokių užkandžiu-

Visiems už viską dėkojame ir laukiame 
visų atsilankant.

Baząro rengėju vardu? 
Mg. Vinkšnaitienė

JAUNIMO SĄJUNGA INFORMA:
Conforme convocação feita neste 

jornal foram realizadas no dia 23 de 
outubro eleições para escolher os repre
sentantes do Brasil que irão participar 
do próximo Congresso da Juventude 
lituana (PLJK) que acontecerá em 
julho de 1994. na Lituania, Inglaterra).

Tivemos portanto 6 canidatos e no 
total 18 votos.

Sio "ML”numerio 
GARBĖS LEIDĖJA.

URŠULĖ VARTIBAVIC8UTÉ GAULIENĖ
Su ilgesiu mūsų mylimai motinai, mus apleidus 
prieš tris metus, prisimena jos sūnus ir visa 
Gaulių šeima.

Pagarbiai prisimename a. a. ponią URŠULĘ 
ir dėkojame Gaulių šeimai už paramą spaudai.

Redakcija ir administracija

organizacijos susirinkimas tą dieną, tai 
mes rinksimės kitą sekmadieni.

Taip pat nutarėm kad dalyvausime 11 
vai. mišiose kiekvieną sekmadienį ir 
skaitysime Sv. Raštą.

Kaip vadinsis mūsų kuopa? Nurarėm 
kad paliksim buvusį pavadinimą: t.y. 
Dr. Eliziejaus Draugelio kuopa.

Svarbiausia dienotvarkės dalis buvo 
paskaita, kurią skaitė p. Lucija Butrima- 
vičienė apie At-kų organizacijos pradžia 
(1910 m.).

Po to buvo įvairiu pasiūlymu ir suma
nymu- Buvo pasiūlyta, kad sekantis ' 
susirinkimas bus gruodžio mėn. 12 d. ir 
turėtu Kalėdų švenčiu nuotaiką ir links
mą meninę programą. P. Magdalena Vinkš- 
naitienė, kalbėjo apie reikalą Sausio mėn.

PRISIMINUS URŠULĘ GAULIENĘ
Prieš tris metus Rio de Janeire 

mirė taurios asmenybės lietuvė Uršulė 
Gaulienė, sulaukusi garbingo beveik 96 

v metu amžiaus.
Anksti palikus našlė, su pasiryžimu,

Eis a lista dos votados:
1. Silvia Tūbelis
2. Roberto Karsokas Filho
3. Rosana Taachetto
4. (empatadas) Adriana Regina Rama- „

šauskas e Carolina Renata Ramašauskasrems musŲ darbą‘
5. Simone Laucis Pinto

Ana Paula Tatarunas
(Secretária)

rengti Studijų Dienas Lituanikoje, nes rei
kia tuojau ruoštis At-kų šventei kuruoje 
nariai duotu įžodį. Ji todėl musu kuopos 
veikimo reikalams paaukojo 3100 dol. 
Tikimės, kad ir kiti S. Paulo lietuviai pa-

Mes pakvietėme kun. P. Rukšį būti mū
sų kuopos dvasios vadu ir jis sutiko,

Po susirinkimo vaišinomės mūsų atneš
tais užkandžiais ir klausėmės naujosios

ištverme ir dideliu pasiaukojimu išaugi
no tris ąžuolus - sūnus (Romualdą, 
Antaną ir Kazimierą) kurie, nežiūrint 
visų sunkumu pasiekė aukšto lugio ger
būvį, išlaikydami taurią lietuvišką dva
sią.

Visuomet gerai nusiteikusi, nepapras
tai vaišinga, ryžtingai vadovavo susirin
kimams ir pobūviams, kai Rio lietuvių 
kolonija dar buvo didesnė.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Lapkričio mėn. 7 d., vėl susirinkome. 

Pirmiausia kalbėjome apie punktualumo 
svarbumą,'visur ir visuomet. Paskui nu
tarėm, kad mūsų susirinkimai bus kiek
vieno mėnesio pirmą sekmadienį 16 vai. 
Jaunimo Namuose, o jeigu būtų kitos

muzikos iš Lietuvos.
Ana Paula Tatarūnaitė

SKAITYKITE
MŪSI1 LIETUVA

VEIKS: LAPKRIČIO20 D. (ŠEŠTADIENI) 16:00 - 22.00 VAL.
LAPKRIČIO 21 D. (SEKMADIENÜ1ÕO0— 2000 VAL.

JAUNIMO NAMUOSE - V. ZELINA 
PAKVIESKITE SAVO GIMINES, DRAUGUS IR KAIMYNUS.

Bszaro* rengimo komisija

Primitivaus žanro poetė, rašė eilėraš
čius apie tolimą tėvynę, švelniai ir būdin 
gai aprašydama jos pievų, kalvų ir vin
giuojančių upių grožį...

Su meile ir dėkingumu prisimenam 
taurę lietuvę, mūsų MATRIARKĘ, 
kuri visuomet bus pavyzdžiu mums ir 
priaugančioms kartoms.

Gražina O. Boleckienė

PARDUODAME 
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
v E L i a v eles

RUA INACIO 671- V. ZELINA
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS 
ŠVENTĖ

Halina Mošinskienė

TEGYVUOJA "MŪSU LIETUVA"
Lietuviškas žodis Brazilijoje 

Tebūnie skaitamtiems gaiva 
Tėvynės šauklys išeivijoje.

L’.ETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

M

. . 1Nors pavėlavau i gražias apeigas pašventį- įįį 
nimo naujo "Mūsų Lietuvos" lopšio, 
kurio kun. Petro Rukšio dėka, dar turi-

Ši 
GARBĖS LEIDĖJAIS

R. K. L. ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS CHORAS 
metinės šventės proga

Nouširdžiai sveikiname chorą tiek metų tarnaujantį musu 
parapijai, dėkojame už paramą spaudai ir linkime, kad dar 
daug metų dalėtų giedoti musų bažnyčioje.

Redakcija ir administracija

me lietuvišką SPAUSDINTĄ ŽODĮ Bra
zilijoje, aš noriu išreikšti vieša padėką vi
siems rėmėjams šio spausdinio, o ypač

áv. JUOZAPO R. K. L. BENDRUOMENĖS CHORAS 
RUOŠIA

ištvermingam redaktoriui ir spausdinto- 
jui kun. PETRUI RUKŠiUI, kad jis nesi
duoda palaužiamas sąlygoms šio labai PI E T U S
svarbaus kultūrinio darbo, vienam asme
niui be pagelbos sunkiai išgalinčiam tobu
lėti. Nors turime mūsų kolonijoje raštin
gųjų, bet reguliariai prisidėti straipsniais

SEKMADIENLLAPKRICIO21 (NOVEMBRO), 12:30 VALANDĄ
JAUNIMO NAMUOSE - V ZELINOJ

PAKVIETIMUS GALIMA GAUTI PAS p. ANGELINA - Tel: 273-57.9£
kad ir eilinės kasdienybės įvykius pasa
kojant, kažkodėl niekas neįsipareigoja.
O juk prieš 45 metus, kai pasirodė pirmie- viskai skaityti ir rašyti, juk ypatingai 
ji to spausdinio numeriai iš tikrųjų buvo 
ką pasiskaityti, ir visi džiaugėsi, tai buvo 
laukiamas svečias daugelyje Šeimų.

Žinoma, dabar laikai pasikeitę, skaity
tojų dėmesys labai sumažėjo, o rašyti, 
atrodo, nei nėra apie ką, nes kolonijoje 
gyvenimas yra gerokai apsnūdęs. Bet... 
čia noriu duoti šiokių tokių sugestijų. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dau
gelis mūsų tautiečių sulaukia giminių 
ar draugų iš Lietuvos viešnagei. Be abe
jo jie visi raštingi ir moka lietuviškai - 
tad galėtų pasidalinti spaudoje savo įspū
džiais, savo pastabomis mūsų gyvenimo 
gerųjų ir gal kiek neigiamų faktų, o ir 
apie savo kraštą daug ką papasakoti, ko 
mes nesužinome nei iš laikraščių, nei iš 
TV. -

Turime dabar sugrįžusio jaunimo stu
dijavusio ilgesnį laiką Europoje Vasario

16-sios gimnazijoje ir pramokusio lietu- 

būtų malonu sužinoti, ką jiems teigiamo 
davė tie praleisti metai visai kitokios 
kultūros aplinkoje. Taigi lauktume jų 
straipsnių.

Taipogi mumyse padidėjo dėmey/s 
maloniai pramogai — aplankyti Lietuvą, 
ypač jei dar turime ten giminių ir drau
gų su kuriais ilgą penkiasdešimtmeti te
buvo palaikomi ryšiai kukliais siuntinė
liais ar laiškais. 1 metus nuvyksta bent 
dvi ekskursijos iš Brazilijos, o ir pavieniai 
asmenys nuvyksta atsifaivinti praeities 
prisiminimuose.

Kiekvienas lankytojas sugrįžęs galėtų 
pasidalinti įspūdžiais, nes tie įspūdžiai 
yra labai skirtingi nuotaikomis ir spal
vingumu bei sentimentais. Tą pačią Lie
tuvą kiekvienas mato Kitokią nes pri
klauso nuo metų laiko, nuo gamtos pasi 
keitimų, pačių sutiktų žmonių charakte

a-uíjjj 'ujr_i ; n mu iiiiiiQxi ~ - ■. - ~

rių. O juk tai būtų įdomūs pasiskai 
ir ištikrųjų bendrautume artimiau w 
su kitais.

Suruošti pietūs 45-mrčio proga buvo 
tikrai jaukūs, malonu buvo susitikti su 
buvusiais bendradarbiais, nors jų skaičius 
labai sumažėjo, bet vis dėltto entuziazmo 
dar nėra išblėsęs ir vieni kitus palaikyda
mi dar galime pasidalinti ir darbais kaip 
pramogas ruošiant, taip ir rimtą spaudos 
aukurą kurstant. Lietuvių organizacijoms 
reikėtų rimtai susirūpinti kviečiant spaus
dinimo darbui specialistų iš Lietuvos o 
taipogi ir redaktoriui pagelbininkų. Nes, 
kaip atrodo, ilgainiui galime likti ir be sa
vo žodžio, o tai būtų labai skaudu. Mū
sų tauta yra labai neskaitlinga ir kiekvie
nas lietuvis yra jau reikalingas, kuriam 
žemės kontinente jis bebūtų.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA 
GALIMA UŽSIMOKĖTI V. ZELINOS 

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOJE

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDROUMENÉ

&

t (PAVASARIO ŠVENTĘ
GRUODŽIO (DEZEMBRO) 5 D.

AUTOBUSAS(Cr.700,00) ISVYKS IS V. ZELINOS 7:00 VAL. BILIETAI PAS A.-RUDI - Tel: 216-78.80
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