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TILTAS TARP VAKARU IR RYTU
Mūsų istorikas Zenonas Ivinskis įrodė, 

kad iš visų įaltų grupių, per didįjį tau
tų kilnojimosi atsikėlusių prie Baltijos, 
tik lietuviams pavyko įkurti savo valsty
bę Europoje. Nesigilinant į daugelio 
šimtmečiu istorijos raidę, kurios eigoje 
Lietuva pakartotinai prarado savo ne
priklausomybę ir didžiulius teritorijos 
plotus, bet suląikė laukinių totorių or
das ir sustabdė vokiečių ordino įsitvirti
nimą ant Battijos "tilto" - Žemaitijos.

Tilto vaidmuo tinka Lietuvai ir da
bar. Rusija trokšta turėti vartus į Atlan
tą, nes jos ledynų sukaustytos jūros, už
šąlantys uostai sunkina navigaciją, ir jos 
laivams pasiekti Vakarus reikia daugelio 
savaičių. Baltijos jūra yra patogiausias 
kelias.

Po penkterių dešimtmečių Lietuva vėl 
nepriklausoma, nors jos viduje dar sunku 
prigyti demokratijai, kurios principus 
sunkiai suvokia buvusieji komunizmo au
klėtiniai, nes ilgametis "smegenų plovi
mas" marksizmo ir leninizmo doktri
nomis bei valstybės smurto nuolatinė 
grėsmė negalėjo nesužaloti tautos psichi
kos. Tačiau svarbiausia yra tai, kad vals
tybės suverenitetas yra atstatytas ir vi
suotinai pripažintas. Bet ar tuo pašalin
tas pavojus, kylantis ir iš geografinės pa
dėties, ir iš politinių Rusijos manevrų?

Puikiai žinome, kaip sumaniai Rusija 
sugebėjo šantažuoti Lietuvą ir buvusios 
blokados metu, ir jau atgavus nepriklau
somybę, mažindama Lietuvai dujų ir 
mazuto tiekimą, reikalaudama aukštes
nių kainų už tarptautinės rinkos kai
nas.

Latvija ir Estija yra kaltinamos "žmo
gaus teisių pažeidimu". Tai pareiškė 
Amerikos valstybės sekretorius Aspen 
savo viešnagės metu Romoje, kartoda
mas Rusijos propagandos melus, bet de
šimtmečius užsitęsusio sovietinio tero
ro metu Vakarų pasaulis?tylėjo apie vi
sišką žmogaus teisių paneigimą, nepro
testavo dėl išvežimų, kankinimų ar per
sekiojimų, o dabar buvusiose sovietinė
se respublikose pastebi "asmens teisių 
pažeidimus".

Didžiusią rūpestį kelia Rusijoje iški
lęs diktatoriškų polinkių asmuo, jau pa
vadintas "Rusijos Hitleriu" — Vladimir 
Pirinovsky, prezidenęinių rinkimų me
tu laimėjęs ketvirtadalį balsų ir tapęs 
labai rimtu Jelcino konkurentu. Žiri-

Šis skulptoriaus V. Grybo paminklas DLK Vytautui, stovėjęs Kauno Aukš
tosios Panemunės kareivinėse, buvo sunaikintas. Pagal išlikusį gipsinį
modelį skulptūra vėl atkurta ir pastatyta Laisvės alėjoje prie miesto sa
vivaldybės. Nuotr. D. Meliūno

novskio vakarietiško stiliaus ir rusams ' 
naujoviška, juos sužavėjusi rinkiminė 
kampanija, atvirai diktatūriškas kalbos 
tonas patraukė didelę balsuotojų dalį, 
nes jie laukia "geresnio gyvenimo". Nu
sivylę nesėkmingomis ekonominėmis 
reformomis, jie tikisi iš Žirinovskio 
"ekonomikos stebuklo".

Rusai, kaip ir dauguma lietuvių, nega
li susigyventi su mintimi, kad įvedus 
laisvą rinką ir įgyvendinus demokratinius nagą Rusijoje, klausėmės jo kalbų, ste- 
principus, eilinis pilietis privalės rūpin- bėjome jo ' draugystę" su Ukrainos
tis pačiu savimi, "neglobojamas" valsty- prezidentu, tariantis dėl atominių gink- 
bės nuo lopšio iki karsto lentos. Žirinovs- lų pašalinimo, bet... neteko išgirsti nė 
kis siaučia ji įžodžio apie Baltijos kraštus. Pasitarimai 
gatvėmisė^Vdim.ę^^ijR^Įųp^hSc rgybinių, su Jelcinu nebuvo skelbiami, ir sklinda

kurių tarpe yra "juodųjų berečių" dali
niai, dar neseniai terorizavę Baltijos 
kraštus. Didelį susirūpinimą ne vien Lie
tuvoje, bet ir plačiame pasaulyje kelia" 
jo paskutiniuoju metu vieši pasisaky
mai, esą "reikia praplėsti Rusijos terito
riją", sugrąžinti ją į šio šimtmečio pra
džios caro imperijos ribas, į kurias įeina 
ir Lenkija, ir Baltijos kraštai...

Sekėme Amerikos prezidento vieš-
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vos-Lenkijos klausimus. Vilniaus Nepri
klausomybės aikštėje kovo 17 d. vyko 
demonstracijos, surengtos septynių par
tijų ir judėjimų, reikalaujančių, kad su
tartyje butų paminėtas Vilniaus miesto

r ir krašto okupavimas 1920 metais. Tiki
masi, kad sutarties tekstas bus paskelb
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'“gandai, kad gali pasikartoti Jaltos isto
rija, Rusijai paliekanti laisvas rankas 
prie Baltijos krantų..

Lietuvą remia Skandinavijos kraštai, 
palaiko ir padovanoja Vokietija, bendrau
ja Danija, Prancūzija, Anglija ir kiti 
Europos kraštai, o Čekoslovakija žada 
padovanoti kai kuriuos ginklus Lietuvos 
kariuomenei, bet Amerika ir jos kaimy
nė Kanada tyli ir nesigirdi, kad butų 
planuojama kokia nors platesnio masto 
parama Baltijos valstybėms.

Išeivijos lietuviai privalo atidžiai sek
ti Rusijos politiką ir tęsti savo politinę 
veiklą, savo metu turėjusią didelę įtaką, 
iškovojusią taip reikšmingą "nepripaži
nimo politiką", orisidėjusią prie Balti
jos kraštų laisvės šauksmo ir jų suvereni- • 
teto pripažinimo.

LIETUVOJE
Priimtas žemės įstatymas

Seime kovo 15 d. buvo priimtas že
mės įstatymas, tvarkantis žemės nuosa
vybės, valdymo ir naudojimo santykius, 
praneša ELTA. Jame bumatoma, jog sa
vininkams negrąžinta žemė taps valsty
bės nuosavybe, rašo "Lietuvos rytas" 
(kovo 17). Tėvynės sąjungos atstovas V. 
Lapė spaudos konferencijoje teigė, kad, 
įsigaliojus šiam įstatymui, busimieji že
mės savininkai negražintą žemę praras, 
nes lig šiol savo žemę yra atgavusi tik da
lis Lietuvos gyventojų. Jų nuomone, įsta
tymas turėtų įsigalioti tik pabaigus žemės 
grąžinimą.

Nutarimas dėl pilietybės
ELTOS žiniomis, kovo 15 d. seime bu

vo priimtas nutarimas, patvirtinantis Lie
tuvos pilietybės įgyvendinimo tvarkos 
pakeitimus ir papildymus. Jame apibrėž
tos pasitraukimo, repatrijavimo ir nuo-

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga-chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Míni-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

(Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente

Fone: 21 5-80.32R.es; 274-1886

latinių gyventojų sąvokos. Taipgi nusta
tyta, kad Lietuvos pilietis netenka pilie
tybės, gavęs kitos valstybės piliečio pasą 
arba kitą pilietybę patvirtinantį doku
mentą.

NATO pareigūnų apsilan
kymas

Kovo 16-18 d.d. Vilniuje lankėsi NA
TO karinio komiteto pirmininkas feld
maršalas Richard Vincent. Atvykęs su 
oficialia delegacija, jis susitiko su jį kvie
tusiu Lietuvos kariuomenės vadu gen. J. 
Andriškevičium ir su Lietuvos preziden
tu Algirdu Brazausku. Kaip rašo ELTA, 
su abiem buvo diskutuojama "Bendra
darbiavimo taikos labui" programa. Jis 
pabrėžė, jog tai nėra bendradarbiavimas 
tik karinėje srityje. Svarbiausia yra poko
munistinėms valstybėms politinių ir i 
žmogiškų vertybių pasisavinimas. Tai yra 
prisitaikymo laikotarpis valstybėms, no
rinčioms tapti naujomis NATO narėmis, 
ir "kurios bus stebimos, ar jos tikrai 
orientuojasi į Vakarų Europos valstybių 
vertybes". A. Brazauskas pripažino, kad 
BTL programa Lietuvoje laikoma keliu 
į NATO narystę. Jis taip pat pritarė Rusi
jos dalyvavimui šioje programoje tuo pa
čiu statusu kaip ir kitos valstybės. 
i

Sutartis su Lenkija
ELTOS pranešimu kovo 18 d. po dve

jus metus trukusių derybų, Lietuvos už
sienio reikalų ministeris Povilas Gylys ir 
Lenkijos užsienio ministeris Andžejus 
Olechovskis Varšuvoje pasirašė dvišalę 
sutartį "Dėl draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo". Prieš 
sutarties pasirašymą ir Lietuvoje, ir Len
kijoje visą savaitę reiškėsi veikla, išreiš
kianti įvairius požiūrius į jautrius Lietu-

s Geriausia šventinė j 
í dovana: į
| UŽSAKYKITE "MUSU LIETUVĄ' I
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g
j Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

IVAŽIUOS BE VIZŲ
Vyriausybė uždarame posėdyje nuta 

rė vienašališkai panaikinti vizų režimą 
Japonijos, Italijos Respublikos, Šveica
rijos Konfederacijos ir Lichtenšteino 
Kunigaikštystės piliečiams, atvykstan
tiems, būnantiems Lietuvoje ir vyks
tantiems per ją tranzitu.

Lietuvos URM Konsulinio departa
mento direktorius R. Šidlauskas Eltai 
pasakė, kad šis sprendimas yra iki An
trojo pasaulinio karo galiojusių dviša
lių sutarčių pratęsimas: tuo metu tarp 
Lietuvos ir minėtų šalių buvo bevizinis 
‘važiavimas.

Iš keturių minėtų šalių Vilniuje yra 
tik Italijos ambasada. Tačiau ji mūsų 
piliečiams vizų neišduoda. Jų pasiimti 
tenka vykti į Italijos ambasadą Varšu
voje. Šiuo metu Lietuvos piliečiai be 
vizų gali keliauti į devynias valstybes: 
Estiją, Latviją Čekiją, Lenkiją, Slova
kiją, Vengrjją, Didžiąją Britaniją, Da
niją ir Norvegiją,

TELEFONINĖS KORTELĖS 
LIETUVOJE

Telefono automatai: bus magnetinės 
kortelės. Popiežiaus vizito Lietuvoje die 
nomis pirmą kartą bus galima išbandyti 
pasaulyje įprastą, o Lietuvoje dar naują 
atsiskaitymo už telefoninius pokalbius 
būdą; specialias telefonines korteles. 
Planuojama įrengti apie 50 firmos "UR 
MET" telefono automatų Vilniuje,.Kau 
ne ir Šiauliuose. Ta pat' firma pagamins 
ir magnetines atsiskaitymo korteles. Pir 
mojoje užsakytoje siuntoje - penkiasde 
šimt tūkstančių vienetų. Jose bus išspau 
dintas popiežiaus portretas, Aušros Var 
tų vaizdas, Šv. Tėvo vizito data, kiti ūžt 
rašai. Popiežiaus atvykimo proga išleis
tos kortelės turės likti jų savininkams 
kaip suvenyrai, ^ei naujovė pasiteisins, 
ji bus diegiama visoje Lietuvoje. ("Lie
tuvos rytas", 07,16).
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UŽSIENIO INVESTICIJOS Į LIETUVĄ
1993 m. gruodžio 23 dieną'Lietuvoje 

buvo įregistruotos 2172 bendrosios ir 
užsienio kapitalo įmonės, arba 3,56 pro
cento visų įmonių rejestre neregistruotų 
Lietuvos įmonių. Tokius duomenis El
tai pateikė Ekonomikos ministerijos skai 
čiavimo centras.

76-ų pasaulio valstybių dalis bendrų
jų įmonių įstatiniame kapitale sudaro 
526.794.398 litus, arba 56,58 procento 
šių įmonių įstatinio kapitalo. Tame skai
čiuje tiesiogiai į gamybą yra investuota 
298.049.398 litai.

Daugiausia bendrų įmonių Lietuvoje 
yra įsteigta su partneriais iš Rusijos Fe
deracijos - 883, Lenkijos - 532, Vokie
tijos — 494, JAV — 196. Turkmenistan© 
- 180, Baltarusijos )- 144. Kitokia pa
dėtis vertinant investicijų dydį, Šiuo as
pektu pirmauja Didžioji Brritanija —-ji į 
Lietuvos ūkį yra investavusi 210.481. 
240 litų. Tai 35,2 proc. visų užsienio in
vesticijų. 14.6 proc. sudaro Vokietijos 
investicijos, trečioje vietoje Rusija — 
9,2 proc., toliau - Jungtinės Valstijos 
(7.6 proc.). Austrija ir Lenkija (po 6.1 
proc.). Šveicarija (4,7 proc.) Latvija 
(3,4 proc.) Airija (2.1 proc), Švedija 
(1,5 proc.) Kanada (1,3 proc.) ir 1.1.

Europos Bendrijos šalių įdėtos lėšos 
sudaro 56,5 procento visų užsienio in
vesticijų, NVS šalių — 9,9 procento, 
Baltijos valstybių — 3,5 procento.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI JAU 
RENGIAMI LIETUVOJE

Šveicarų firma "Ascop" užbaigė pir
mąjį specialaus projekto etapą, sudėtin
ga optine aparatūra iš lėktuvo nufotogra
fuotas Kauno rajonas. Šį projektą - jis 
vadinasi "Lietuvos kartografavimas 
— masteliu 1:10.000" - finansuoja Švei
carijos vyriausybė, paskyrusi beveik tris 
milijonus dolerių.

Anksčiau, būdami priklausomi nuo 
Sovietų Sąjungos, Lietuvos specialistai 
nė karto nėra kartografavę savo krašto - 
neturėjo nei teisės, nei galimybių, nei 
technikos. Lietuvos žemėlapiai buvo ren
giami ne Lietuvoje. Minėto projekto 
tikslas — sudaryti sąlygas Lietuvos že
mėlapius rengti ir spausdinti Lietuvoje.

Kauno rajono žemėlapį Lietuvos Respu
blikos geodezijos tarnyba planuoja išleis
ti jai šiais metais.

Kartografinė medžiaga nuolatos kei
čiasi, sensta — atsiranda naujų gyvenvie
čių, kelių, ją nuolatos reikia atnaujinti. 
Technologinę įrangą, būtiną kartografa- 

- vimo darbams, nuo aeronuotraukų iki 
topografinių žemėlapių spausdinimo ir 
parūpins Lietuvai šveicarų firma "Ascop 
antrajame projekto etape.
RESTAURUOTOS DVI LIETUVOS

TOTORIŲ MEČETĖS
Lietuvos totorių bendruomenių nuo 

seno gyvenamose vietose -- Keturiasde
šimties Totorių kaime (Vilniaus raj.) ir 
Raižiuose (Alytaus raj.) po restauraci
jos pradėjo veikti dvi totorių mečetės. Iš
kilmingas jų attend n imas vyko spėlio 
7 ir 8 dienomi'.Mečečių restauravimą fi
nansavo Lietuvos paminklų apsaugos de
partamentas, labdaringasfondasiš Jungti
nių Arabų Emyratų ir Turkijos ambasa
da Lietuvoje.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 
5100 totorių. Didžiausios jų bendruome
nės - Vilniuje ir Vilniaus rajone, Kaune, 
Alytuje, Šalčininkuose. Keturiasdešim
ties totorių kaime, kur iki Pirmojo pasau
linio karo,gyveno vien totoriai. Šiuo me
tu gyvena apie 40 šeimų. Nuo šiol Lietu
voje veikia 4 totorių mečetės.

VISKĄ VAGIA
Lietuvoje vis dažniau ir dažniau dings

ta iš kapinių variniai kryžiai ar jų dalys, 

lupami nuo bažnyčių stogų variniai skar
dos lapai. Kovo 28 d. buvo nuniokiotas 
Kryžių kalnas. Sulaikyti du jaunuoliai, 
kurie prisipažino sugadiną ten 6 kryžius. 
Pas juos rasta opie 50 kg vario ir žalvario 
metalų.
NAUJI "VOLKSWAGENAI" LIETUVOS 

POLICIJAI
'Europai vienijantis ir kuriantis ben

driems Europos namams, nusikaltėliai 
irgi vienijasi. Juos įveikti galima tik ben 
dromis pastangomis". — pasakė Vokie
tijos nepaptastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius. Lietuvoje Rainhartas Krausas 
(Reinhart Kraus) Vilniuje prie Vidaus 
reikalų m i n ister ipas kultūros ir sporto . 
rūmų įvykusioje iškiImingòje labdaros 
Lietuvos policijai perdavimo ceremonijoj 
je, pranešė ELTA' .

Naujutėliai Vokietijos federalinės vi
daus reikalų ministerijos dovanoti auto
mobiliai užpildė visą rūmų kiemą, nors 
čia buvo atgabenta tik dalis iš Lietuvos 
policijai praėjusi mėnesį atvežtų 95-ių 
"Volkswagen-Vento" ir 10-ties "Volks- 
wagen-Transporter". Pasak Lietuvos vi
daus reikalų ministro Romasio Vaitekūno, 
visa siunta kainuoja 2,5 milijono Vo
kietijos markių, o dar už pusę milijono 
bus atgabenta įvairios automobiliams 
prireikiančios techninės įrangos.

Iš viso praėjusiais metais Vokietijos 
policija Lietuvos kolegoms padovanojo 
280 daugiausia "žiguli" markės automo
bilių. Jie dalijami rajonų policijoms, jais 
keičiami susidėvėję automobiliai.
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ŽYMUS LIETUVIS KINO PASAULYJE
Didžiausias vardas JAV nepriklausomo 

kino buvo San Paulyje spalio 21 d. pa- * 
kviestas 17-tos Mostra de Cinema (Kino 
Parodos).

JONAS MEKAS, 71 metų amžiaus, yra 
gyva legenda Amerikos nepriklausomo 
kino. Jis atvyko j New Yorką su savo bro-H 
liu Adolfu lygiai prieš 44 metus. Išliko 
gyvas per rusų ir vokiečių okupaciją, Jo ‘ 
gimtinės Lietuvoj . Sunkiai pergyneno iš -| 
trėmimą. Gyvenimas užsienyje nulėmė 
daryti filmus atvaizduojančius gyvenimą j 
(dokumentinius) ir vėliau tai tapo jo pro-l 
fesija. Po penkių metų, jis su broliu, iš- | 
leido žurnalą "Film Culture", kuris paro-| 
dė nepriklausomos produkcijos JAV-se * 
svarbą. Tas žurnalas padarė tokią pat 
įtaka amerikonų požeminiam (unde- 
ground) kinui kaip "Cahiers du Cinema 
prancūzų kinui.

Netrukus neramus Jonas Mekas pasi
darė vienas iš liderių nepriklausomų fil
mų, dėka vienai autobiografinei pro
dukcijai, kurioj jis parodė savo judrų 
kasdienini gyvenimą New Yorke ir jo 
sugyvenimą su asmenimis kaip Allen 
Ginsberg Andy Narhol ir John Lennon.

Mekas davė interviu per faksą iš New 
Morko brazilų laikraščiui "Folha":

ista norte-americano Jonais Mekas, que esteve em São Paulo para a 17? Mostra 
maujantį Čocteau ir kitus pirmaujan
čius prancūzų filmus. Kai atvykau i 
New Yorką 1949 m., po savautės brolis 
Adolfas ir.aš išsinomavom pirmą Rolex 
aparatą ir pradėjom filmuoti. Norėjom 
dokumentuoti tremtinių gyvenimą.

"Folha": Po penkių metų nuo Jūsų at
vykimo jūs tapote vienu iš steigppj-"film 
Culture" žurnalo, kuris tapo svarbiausiu 
surištu su amerikonų nepriklausomu ki
nu. Kaip atsirado kritikas Mekas ir žurna
las?

° Folha"*. Kodėl jus pagerbét Thoreau 
duodamas vardą "Walden" jūsų pirmame 
dienrašty-filme?

Mekas: As dienraščius filmavau New 
Yorke, apylinkėse ir kitose vietose, ku
riose buvau. Jeigu kas daugiau dėmesio 
atkreiptų j mano vaizdus, ypatingai "Wa 
den", pamatytų, kad filmuoja tiktai tas, 
kurios man primena vaikystę. As’ ją visą 
praleidau gamtoje, taip kad mano dien- 
raščiai New Yorke yra pilni gamtos ir aš 
nutariau juos paskirti Thoreau. Esu pan

t

"Folha": Beveik visi Jūsų filmai yra 
stipriai surišti su Jūsų gyvenimu prieš at
vykstant j JAV. Prašau paaiškinti kaip 
tai įvyko? .

Jonas Mekas: Būdamas studentu per 
Lietuvos vokiečių okupaciją per II Pa
saulinį karą, aš įsivėliau į uždraustą 
spaudą. Kai artinosi pavojus nuo vokie
čių policijos, pabėgau į Vieną. Prieš tai 
vokiečiai buvo mane nuvežę j darbo sto
vyklą netbli Hamburgo. Po to praleidau 
4 metus pabėgėlių stovykloj. 1949 me
tais Jungtinių Valstybių pabėgėlių orga
nizacija mane perkėlė į JAV, kur 10 
metų dirbau fabrikuose ir krautuvėse.

"Folha": Tuoj po atvykimo f New 
Yorką Jūs įsigijot pirmą filmų aparatą. 
Kokie buvo Jūsų ryšiai su kinu prieš 
tremtį?

Mekas: Aš užaugau mažame miestu
ke, tėvai buvo žemdirbiai - ten kino 
nebuvo. Pirmą f&mą mačiau kai man 
buvo 16 metų. Mano tikras ryšys su ki
nu prasiddėjo po karo, kai buvau pabė
gėliui stovykloj Wiesbadene (Vokietijoj) 
ir pradėjau studijuoti filozofiją ir litera
tūrą Mainz Universitete. Ten maęjaū pi r- 

IPARDUODAME į AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
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Mekas: Per pirmus mūsų du ar tris me
tus New Yorke mes žiūrėjom visus filmus, 
teatrus ir operas kurios mieste pasirodė. 
Taip pat, skaitom visą spaudą apie kiną. 
Tuoj pamatėm, kad nieko rimto nebuvo 
spausdinama. Adolfas ir aš nutarėm ką 
nors išleisti, nes buvom literatūros žino
vais ir jau buvau redagavęs tris savaitraš
čius. Taip gimė "Film Culture", iš pra
džių bendrai surištas su kinu. Kai nepri
klausomas kinas plačiai išplito 1960 de
šimtmečio ptadžioje nutariau, kad žurna
las turėjo būti skirtas šitai pirmaujančiai 
produkcijai. Beveik tuo pat laiku, 1959 
m-, pradėjau rašyti mano skilti "Movie 
Journal" naujame ir žavinančiame lei
dinyje "The village Voice" ir tai dariau 
iki 1876 m. Metai tarp 1957 ir I970 buvo 
pilni įkvėpimo, ne tik kine bet it mene, 
muzikoj, teatre ir gal net politikoj.

"Folha": Jūsų pirmas ilgas filmas 
"Guns of the Trees" (1961, buvo fikcija. 
Kodėl Jūs visiškai atsisakot nuo apysa- 
kiško kino?

Mekas: Kai aš pirma susidomėjau kinu, 
buvau matęs tiktai Hollywood produkci
jų, prancūzų, prekybinius filmus ir ma
niau, kad tai visas kinas. Nepažinojau 
pirmaujančios produkcijos. Tuomet bu
vau linkęs apysakiško kino. Mano du pir
mi filmai "Guns" ir "The Brig" buvo 
pusiau apysakiški. Bet kai aš pamačiau 
1920 metų filmus kur pirmavo poezija, * 
nebesidomėjau fikcijos kinu.

teistas ir netikiu civilizacijai.
"Folha": Jūsų filmai yra anglų kalboj 

bet jūsų eilėraščiai rašyti lietuvių kalba. 
Kodėl?

Mekas: Maža pasakojimo mano filmuc 
se, bet kaikuriuose kalbu. Mano darbas 
išvystytas. New Yorke, dėl savęs ir drau
gų pasakoju anglų kalba. Mano eilėraš
čiai yra lietuvių kalba, nes nėra galimybe 
juos rašyti ne savo kalba.

Folha: "Reminiscences of a Jouvey 
to Lithuania" rodo vienpj vietoj jūsų ke 
lionę į šalį sovietų užimtą. Ar grįžot 
ten po naujos nepriklausomybės?

Mejeto: Ne, paskutinį sykį buvoj Lie
tuvoj 1977 m. Bet žadu grįžti sekantį 
mėnesį kviestas Kultūros Ministerijos, . 
kad pravesčiau konferenciją apie kiną.

Tolha": Ar pažįstat ką nors iš Brazi 
lijos kino?

Mekas: Deja mažai.. Bet pažinojau 
Glauber Rocha, buvom draugais ir aš 
parašiau apie kai kuriuos jo filmus me
no straipsny "The Village Voice". 
Gfal turėsiu laiko San Paulyje pamatyti 
kai kuriuos eksperimentinius darbus.

Parengė: Danutė Silickaitė 
pagal straipsnius iš "Folha de S.

Paulo"

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

I
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Siaubingos linksnių galūnės®
Naktį jie buvo grįžę iš Kernavės. 

I ačiau paskaitos - šventai privalomas 
dalykas. Nors neišmiegotos valandos 
ir liūtis traukia prie žemės, tačiau 
mokslų dienos nelaukia. "Ak, tos 
linksnių galūnės, tikras siaubas!" - už 
galvos griebiasi Dovydas Slavinskas. 
Jis iš Londono į Lietuvą mokytis 
lietuvių kalbos buvo atvažiavęs moto 
ciklu. Aldona Wheeler taip pat iš 
Londono. Ji čia buvo pirmą kartą 
todėl kalbos mokymosi sunkumu^ 
atpirko kelionių įspūdžiai. Kaip pati 
Aldona pasakojo, ji mėgstanti kėliau 
ti, skaityti. Lietuvių kalbos non 
išmokti todėl, kad galėtų atvažiavusi į 
Lietuvą lietuviškai bendrauti. Kartu 
su Aldona pradedančiųjų grupėje 
mokėsi Aldona Clottey, Derek Cham
bers ir Matas Wolfe iš Amerikos. 
Kias Neuman iš Švedijos ir Youko 
Gronholm iš Suomijos. Jiems - tai 
pradžių pradžia. Tačiau po dviejų 
savaičių paskaitų jie jau suprato 
Irenos Jomantienės klausimus: "Ar 
jums viskas patinka Vilniuje?", "Ką 
darytumėte, jei būtumėte preziden
tas?", "Kada važiuosime į Nidą?", 
"Ar pasimatysime Televizijos bokš
te?". Atsakyti sunkiau. Aldona Whee
ler žadėjo ir kitais metais atvažiuoti į 
Vilniaus universitetą mokytis toliau.

Kaip papasakojo Vilniaus univer
siteto lituanistinių studijų katedros ve
dėja docentė Meilute Ramonienė ir 
kursų vadovė Joana Pribušauskaitė,
panašūs Lituanistiniai kursai šioje 
aukštojoje mokykloje buvo rengiami 
jau nuo 1972 metų. Iš pradžių į juos 
daugiausiai atvažiuodavo emigrantų 
vaikai. Kai po Atgimimo atsivėrė sie
nos ir 1990-aisiais "įsikūrė Lituanisti
nių studijų katedra, užsienio lietuvių, 
kuriems būdavo gera progmątvažiuoti 
pas gimines, sumažėjo, ėmė mokytis 
daugiau kitataučių, turinčių įvairų 
tikslų arba kuriems "lietuvių kalba - 
labai gražu". Šią vasarą buvo atvažia
vę keturiasdešimt du kursų klausyto
jai iš keturiolikos šalių. į paskaitas 
skubėjo vengrė Cecilia Bajcsi, kuri 
jau verčia lietuvių poeziją, jos kraš
tietė Rita Bendes, kuri bendrauja su 
mūsų dailininkais, padėjo surengti jų 
parodą Vengrijoje. Jos lietuvių kalbą

; Lituanistinių kursų studentes Aldonu (Joties ir Aldona \\4teeler.
studijuoja jau ne pirmus metus, kaip 
ir Anti Rankkunen ir Jaona Nvkanen 
iš Suomijos. Japonė Tomono Goda 
Lietuvoje ruošiasi pasilikti porai 
metu.

Smagu buvo žiūrėti, kai kartu su 
kitais kurst] klausytojais pietų pertrau
kos metūJėvas Severinas, atvažiavęs 
padėti Lietuvai, šoko "Šiaudų batai, 
šakaliniai padai..." ir trauke "Šį rude
nėlį/ Per rudenėlį/ Žirgelį muštravo- 
jau...". Visi prisimena, kokie linksmi 
ir išrądingj buvo vienuoliai pranciš
konai, atvykę iš Lenkijos ir Vokieti
jos. Liaudies dainų ir šokių juos mokė 
dėstytojas Alvydas Čepulis, kad, kaip 
rašoma specialiai klausytojams išleis
tame dainynėlyje, pabūtum išdainuo
tam pasauly ne stebėtojų ir svečiu, bet 
dainuotum kartu, nes tik tuomet nu
švis galimybe atsiverti ilgesingo susi
mąstymo, paslapties ar net sakiai ūmo 
erdvėms. Lituanistinių studijų kate
dros dėstytojų kolektyvas labai jau
nas. Tai tik į gera. Jauni dėstytojai ir 
jauni jų mokiniai geriau supranta 
vieni kitus. Pastebėjau, kad jie tarpu
savyje bendrauja be jokių oficialumų. 
Tie, kurie čia ilgiau mokosi, tampa 
net draugais, o ir kitais reikalais atva
žiavę į Vilnių, būtinai užbėga į kated-

Kursai rengiami trijų tipų - dviejų 
Savičių (liepos 6 d. - liepos 20 d., 
kaina’-v50 dol.); keturių savaičių 
(birželio 29 v . jiepos 29 d., kaina - 
400 dol.) ir vieiK -'S metų (du semest
rai, nuo vasario 10 r spalio 1 d., 
kaina - 2000 dol.). Dariu tri
mis pakopomis - pradedant. Da_
žengusiųjų ir mokančiųjų kalbą 

pese. Dėstomoji kalba - lietuviu, 
išskyrus angliškas įvadines pamokas 
pradedantiesiems. Pažengusiems ir 
mokantiems kalbą skaitomos literatū
ros, etnines kultūros, istorijos ir ling
vistikos paskaitos. Pavyzdžiui, viene- 
nų metų pažengusiųjų grupes pro
gramoje - gramatika, rašomoji kalba, 
tekstų supratimas, komunikacija, lek
sika, literatūros tekstų analizė, stilisti
ka, Lietuvos kultūra. Jau gerai mo
kantiems lietuviškai Universitetų ir 
kitų aukštųjų mokyklų profesoriai 
skaito etninės kultūros, istorijos, dai
lės, kino, teatro, literatūros paskaitas. 
Vasaros kursuose buvo galima pasi
rinku vieną iš keturių sekcijų:

L Lietuvių etninė kultūra. Šioje 
sekcijoje supažindinama su baltų 
mitologija, religija, folkloru, nagrinė
jami lietuvių etnogenezes klausimai, 
tradicinės valstiečių kultūros bruožai.
šiuolaikiniai Lietuvos etnokultūros 
procesai.

2. Lietuvių literatūra. Čia skaito
mi ir analizuojami XVHLXX a. lietu
vių tekstai, ieškoma ryšio su šiandie
nos ir vakar dienos žmogumi, visu 
kultūros procesu.

3. Lietuvių lingvistika. Nagrinė
jamos lietuvių kalbos kilmes, baltų ir 
kitų kalbų santykių problemos, supa
žindinama su lietuvių tarmėmis, lietu
vių kalbos istorija, ji siejama su kultū
ros istorija, bendrines lietuvių kalbos 
situacija.

4. Lietuvos istorija. Pagrindimai 
šių paskaitų akcentai - lemtingos da
tos ir reikšmingiausios epochos. Gre
tinamos pagrindines Lietuvos istori
jos koncepcijos, pateikiamas šių die-
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MŪSŲ ŽINIOS
OS ESCOTEIROS NO TEATRO

No dia 26 de março , o grupo de es
coteiros PALANGA, reunindo 28 jo
vens, mais as comandantes e algumas, 
mães, estiveram no TEATRO ARTUR 
DE AZEVEDO para assistir à peça infa 
til DRACULINHA, a vida acidentada , 
de um VAMPIRINHO . 0 espetáculo é 
um musical ,com sapateado.

Para nossas crianças a experiência de 
sair em grupo é muito construtiva, tan
to no sentido do relacionamento social 
como educacional. Para aguardar o ini
cio do espetáculo, os escoteiros mantive 
\ram a disciplina executando no pátio do 
teatro, atividades recreativas de rédajn 
elusive com a participação de outras pes 
soaa que ali aguardavam a entrada. Em 
fila, e cantando o HINO DO PALANGA 

nų variantas, parodomos sudėtingiau
sios problemos, analizuojamos istori
jos šaltinių ištraukos, istoriografijos 
tekstai.

Mokslo metų pabaigoje kursų 
dalyviams Įteikiami pažymėjimai apie 
išklausytą kursą, o išlaikusiems egza
minus - Vilniaus Universiteto litua
nistinių studijų baigimo diplomai ir 
pažymėjimai su egzaminų vertini
mais.

Lietuvoje šitaip lietuvių kalbos 
dar niekur nedėsto, - sako M. Ramo
nienė. - Iš pradžių buvo labai sunku. 
Pradėjome nuo nulio. Mačiau, kaip 
dirbama pasaulyje, pavyzdžiui. Len
kijoje, Norvegijoje, kur vadovėlius, 
kompiuterines programas kuria insti
tutai. Mums reikėjo susirasti savąją 
koncepciją, pasiekti lygį, suburti 
žmones. Džiaugiamės, kad jų dėka 
pasiekėme tikrai gerų laimėjimų.

Daug kas daroma pasimokius iš 
kitų, bet kartu remiantis entuziazmu ir 
intuityviai. Manau, neblogai pavyks
ta. nes dažnai klausytojas sako, kad 
grįžus namo - vien lietuviški žodžiai 
galvoje skamba.

Visus, net finansinius sunkumus 
dėstytojams atperka darbo džiaugs
mas, kad ir tokia akimirka, kai per 
Velykas kinai dėstytojams dainuoja 
lietuviškas dainas, o vengrai dova
noja atvirukus su užrašytais lietu
viškais eilraščiais ir nupieštais 
linksmais šaržais. Argi tada gali 
būti tokios siaubingos linksnių
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foram aos seus lugares onde colaboraram 
durante o SHOW com palmas no ritmo, 
das músicas. No final, aplaudiram BRA
VO, BRAVÍSSIMO para os artistas.

Estes agradeceram o carinho, convi
daram para conhecer o cenário ,especi
almente construído para tal, com obje
tos de espuma.

Registramos a presença no evento 
com fotos junto com os personagens, 
alem dos autografes.

Na saida a senhora MIRNA GAIGA
LAS presenteou á todos com saquinhos 
recheados de pipocas quentes.

Parabéns pelo bom comportamento

JANETE ZIZAS

SKAUTAI IR MARGUČIAI
O grupo de escoteiros PALANGA como 

vêem durante os seus 20 anos realizando 
e mantendo viva esta milenar tradição de 
pintar ovos, mais uma vez, reuniu seus , 
participantes no dia 02 de abril, véspera 
da Páscoa para tal evento.

E maravilhoso para a nossa colônia Li 
tuana, ver o interesse de tantas crianças 
e jovens em procurar com sua curiosida
de aprender os costumes de se^s ances • 
trais.

Com reuniões semanais regulares, aos 
sábados, no horário das 9:30 até 11:30, 
nas salas da RAMOVÉ(salão atrás da 
Igreja São José) na Vila Zelina, os inte
grantes do grupo de escoteiros PALAN
GA, sob o comando das jovens Nádia 
Dzigan e Solange Dzigan e sob orienta
ção de Dna Eugenia Bacevičius, vemos, 
crescer entre os participantes ums bela 
amizade e companherismo.

Aprende-se um pouco de tudo, desde 
o idioma Lituano, musicas, artezanato, 
princípios de escotismo, história e as tra 
dições de mossas raizes, sempre através de 
descontraídas brincadeiras e jogos.

Mesmo com o feriado prolongado no 
sabado de Aleluia, reuniram-se 42 crian
ças para trabalhar com a técnica Lituana 
na decoração dos Margučiai. Foi um dia 
especial dedicado à Pásqua, à reiigiosida 
de e também ao significado dos símbolos 
dos ovos, de como eram presenteados e 
como as pessoas brincavam.

Com cera de abelha derretida nas Ia 
tinhas, ovos e pincel de alfinete na mão. 
a turma empenhou-se de tal forma e com 
tanta dedicação, que os resultados foram 
um sucesso. Nossos artistas mostraram 
muita criatividade. Os participantes tu 
ham a idade que variava dos 3 anos até a 
adolescência. Como homenagem ao ta 
lento de todos, achamosjmportante re 
gistrar seus nomes no MŪSŲ LIETUVA 
Nádia e Solange Dzigan, Clarice Baceviè 
čius, Claudio Kupstaitis, Tomas Butrima 
vičius, Marcelo Lipas Augosto, João Vic 
tor Balsiünas, Leonardo Balsiünas Correia 
Fernando Guzikaiskas Celesueki, Andé 
Zizas, Eduardo Zizas, Audra Zizas, Laime: 
Zizas, Alexis Rackevičius, Ana Maria Gai 
galas, Danutė Braslauskas, Bronius Bras- 
lauskas, Silvana Valiūnas Rio, Marta Ka- 
ravich de M. Rego, Victor Karavich de M 
Rego, Adriano Vestri, Patricia Vinks’naitr 
Ethiene Nere M. de Matos, Suelen Mo
reira de Matos, Gisele Rocha Martins, 
Aline Rocha Martins, Andrė Tijūnėlis, 
Paulo Francisco Barbaro, Caio Fernando 
C. Bertasso, Fernanda Mecelis do Patro
cinio, Tabata Šukys / Graziele, Camila F< 
Forli Catanoce, Marcela Forli Catanoce 
Grazèella Riedo Picilla, Patricia Ramos 
Paunksnis, Adolfo Ramos Paunksnis. Ma 
cos Rodolfo Paunksnis, Rafael Luiz Pau 
nksnis Andreoli, Marcilene Nucci Siqueii

LABAI AČIŪ A TODOS 
Janete Zizas

PÁSQUA
No domingo de Pásqua o grupo de esc 

teiros PALANGA participou da procissãt 
e Missa da Ressurreição â 6 horas da mai 
hã. Após a celebração, num ato de con 
fraternização, as famílias, juntametite 
com o padre Petras Rukšys, tomaram o 
café da manhã juntos, seguindo a tradi
ção, com o concurso de margučiai e com 
o campeonato de ovos mais resistentes.

LITUANOS NA TV
No dia 2 de abril, na reportagem sobn 

a Pasqua, o canal 7, TV RECORD, mos 
trou sossos margučiai, apresentados pela 
Sra. Eugenia Bacevičius com jovens e cri 
anças confeccionando-os com trajestti 
picos da Lituania.

galūnės?
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MŪSŲ ŽINIOS
SĄJUNGOS ALIANÇA METINIS

SUSIRINKIMAS
PADĖKA

Sekmadienį, kovo 27 dieną, įvyko 
Sąjungos-Alianęa metinis susirinkimas. 
Daug narių susirinko, sušaukti pagal 
Sąjungos įstatymus, ir turėjo progos su
žinoti apie Sąjjungos naujienas, patikrin
ti sąskaitas, ir balsuoti dėl naujos Revi
zijos Komisijos narių: Laimėjo:rOdair 
G. Colella, Walter J. Žvingila, Aida Cho- 
rociejus, Aida Garško M Pinheiro ir Jor
ge Prokopas. Po susirinkimo įvyko vai
šės -- bufetas, ir nariai galėjo pasikalbėti 
ir pasilinksminti.

TĖVU DŽIAUGSMUI GIMĖ...
Kovo 8 dieną„Josė

Kovo 8 dieną gimė João Henrique Ivo- 
neides ir José Celso Galvão sūnus. 
Džiaugiasi tėvai, o taip pat ir seneliai 
musų choristė Julia ir José Galvão.

PASIUTUS IQ SUNŲ EPIDEMIJA
S. Paulo interiore ir mieste siaučia šu

nų pasiutimo tiga, nuo kurios jau mirė 
keletas asmenų . Prasidėjos palaidų šuny 
gaudymas. Reikia būti atsargiems ir Vila 
Zelinoj, ypač vengiant rudų šunių„kurie 
labai lojina žmones.

MOŠŲ MIRUSIEJI

KAROLSGERENCSEZ
Pedreiroj, savo namuose, mirė sausio 

mėn. 21 dieną ištiktas staigaus širdies 
smūgio. Iki pietų dar normaliai dirbo, 
tačiau pietų jau nesulaukė.

Velionis buvo gimęs 1928 m. gegužės 
7 d. Brazilijoj vengrų šeimoje. Buvo ga
bus mechanikas ir išradėjas vertinamas 
kaip inžinierius. Mylėjo lietuvius ir vedė

DELICIAS MIL
LAIMA ADANAVIČI US IR LUCIA SPRINDYS

GAMINA (VAIRIU RŪŠIŲ MAKARONUS, SILKUTES, SALMONĄ, 
KRIENUS IR KITUS SKANUMYNUS

TORTUS, PYRAGUS, SAUSAINIUS, LEDUS IR VELYKŲ MARGUČIUS
LAUKIAME JŪSŲ APSILANKYMO

RUAMONS. PIO.RAGAŽINSKAS, 17 - VILA ZELINA 

mūsų mielai tetai

AfA

I
 JULIJAI KLEMERAVIČIUTEI LUKAVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn

širdingai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už ligonės lankymą, 
suteiktus Ilginių sakramentus, mišias prie karsto ir palydėji
mą į paskutinio poilsio vietą. Taip pat didelis ačiū ponei Emi
lijai Bendoraitienei už ligonės lankymą su šv. Komunija kas 
mėnesį, choristams už giedojimą per mišias ir visiems, kurie 
lankė ligonę, dalyvavo šermenyse, mišiose, palydėjo i kapus 
visiems, kurie rodė sulidarumą ar išreiškė užuojautą..

Dievas visiems gausiai teatlygina.

Birutė ir Stasys GERVETAUSKAI

Aldoną MeaziuKevičiutę. Su ja išaugino se tai parapijai.
4 vaikus, kurie visi išėjo aukštus moks
lus: Richardas biologas ir mikrobiolo
gas Viskozos universitete profesorius, 
Maria Magdalena biologė ir bio medikė, 
Cecilija Olga literatūros profesorė, Ro~ 
naldas advokatas.

A. a. Karolz Gerencsez buvo palaido
tas Santa Cruz kapinėse, Pedreiroj, Lai
dotuvių mišias koncelebravo 4 kunigai 
šeimos draugai. Buvo labai daug žmo
nių.

Velionis buvo linksmas ir geros šir
dies žmogus, todėl turėjo daug draugų 
ir jo iškeliavimą visi apgailestauja. Dide
liam liūdesy liko šeima: žmona Aldona 
Medziukevičiūtė, sūnus Richardas su žmo
na Lilian ir trims vaikais, Maria Magda
lena su vyru Amadeo, duktė Cecilija Ol
ga su vyru Rogerio Antonio ir dviem 
vaikais ir sūnus Ronaldas.

Viešpats tepriima jį į savo namus, o 
liūdinčiai šeimai teduoda stiprybės ir pa
guodos.

VANDA LIUTKEVIČIŪTĖ TORRES 
mirė balandžio 8 d. Hospital das Clinicas 
ligoninėj turėdama 57 metus.

Velionė gyveno Vila Betoj ir priklau-

Buvo pašarvota V. Zelinos bažnyčios ši 
šermeninėj. Laidojimo maldas sukalbėjo 
N. S. do Carmo parapijos klebonas, o 
giminės ir draugai palydėjo į V. Alpinos 
krematoriumą.

Giliam liūdesy liko dukros Roseli ir Lu 
Luzia, vyras Wilson, žentas Francisco, 
anūkai Roberto ir Renata bei kiti gimines

JURGIS MICKEVIČIUS mirė balan
džio 8 dieną S. José do Braz ligoninėj 
ir ten pat buvo pašarvotas. Maldas prie 
karsto atliko giminaitis kun. Viktoras 
Dragūnas OFM Cap. Sekančią dieną bu
vo palaidotas Assunção kapinėse, Sto. 
Andrė mieste.

Velionis buvo gimęs Kaune 1907 m. 
Brazilijon atvyko su motina ir 4 bro
liais 1927 m. 1932-m. vedė Heleną Da
nilevičiūtę, kuri jau mirė, o taip pat ir 
visi broliai.

Gyveno Parque São Jurge. Dažnai daly 
lyvaudavo lietuviškuose parengimuose 
ir skaitė lietuvišką spaudą.

Nuliūdę liko duktė Anelė ir sūnus 
Jonas, marti ir du anūkai.

7-tos dienos mišios buvo balandžio 
13 d. Cristo Rei bažnyčioje, Tatuapė. 
Viešpats tesuteikia jam amžinąjį atilsį.

NUOMUOJAMI KAMBARIAI - 
APARTAMENTAI LITUANIKOJ

Artėjant vasaros atostogoms bus ga
lima pasinaudoti kambariai su virtuve 
Lituanikoj.

Skambinti V. Tumui 274-24.96 ar
V. Bacevičiui 63-9343.
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MŪSŲ ŽINIOS
Velykų Šventės v. zelinoj

Šiemet, minėldami Šv. Juozapo R.L.i 
K. Bendruomenės jubiliejų, stengėmės 
kiek galint geriau atšysti ir musu tautai 
taip brangias šv. Velykų šventes.

VERBŲ SEKMADIENĮ pamaldos bu
vo 11 vai. Jos prasidėjo po verbų šventi
nimo ir procesija aplink bažnyčią gie
dant šv. Juozapo Bendruomenės chorui. 
Mišiose dalyvavo taip pat tikinčiųjų at
vykusių iš tolimesniu S. Paulo apylinkių < 
ir iš S. Bernardo.

DIDĮJĮ ANTRADIENĮ, po pietų ir 
vakare buvo klausomos išpažintys. Šią 
popietę buvo laidotuvių apeigos V. Alpi
nos krematoriume: mirė Veronika Mikai- 
kėnas Meilūnas.

Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio 
ir Šeštadienio apeigos buvo, kaip kitais 
metais, tuo pačiu laiku.

PRISIKĖLIMO apeigos Velykų ryto 
6 vai. prasidėjo punktualiai. Prisikėlimo 
procesijoje aplink aikštę prieš bažnyčią 
dalyvavo su liktarnom šv. Juozapo Vy
rų Brolijos nariai, Moterų draugija su sa
vo vėliava, skautai nešė Lietuvos ir Brazi
lijos vėliavas ir varpams gaudžiant cho
ras giedojo "Linksmą dieną". Bažnyčia 
buvo pilna žmonių ir taip’ dar kartą galė
jome susijaudinę pergyventi Velykų pri
sikėlimo švenčių iškilmes.

GRAŽIAI IŠPUOŠTA BAŽNYČIA
Mes jau esame prikratę matyti mūsų 

bažnyčią gražiai išpuošta ir dėl tovvisai 
nesistebim. Tačiau nežinome kiek daug 
darbo į bažnyčios papuošimą įdeda mū
sų seselės. Prieš Velykas seselė KRIS
TINA net kelias dienas praleido bažny
čioje bepuošdama altorius Šv. Sakramen 
tui ir Kristaus kapui.

Mes visi įvertiname šj seselių pasiauko
jimą ir meilę mūsų parapijai ir už tai širr 
dingai Joms dėkojame.

MŪSŲ LIETUVA
.................. wii i

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML" numel 
GARBĖS LEIDĖJA 

ANNA VERA TATARÜNIENÉ
a.a. vyro JONO TATARŪNO 5-tų mirties metiniu proga (IV.6 d.) ir 
a.a. mamos ONOS LAŠINSKIENĖS TYLA MASIENÉS dviejų mir
ties metinių proga (IV.29 d.)

Mirties metinių mišios bus atlaikytos balandžio mėn 17 dieną, 11 
vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.

Poniai Verai dėkojame už paramą'ML-vai ir kviečiame visus pagerb
ei t'1 kilnią a.a. Jono ir Onos atmintį dalyvuajant mišiose.
1:
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Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJA

mylimo vyro VLADO antrųjų mirties metinių proga(Bal. 26 d.) 
Mišios bus balandžio 24 d. 11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.

Širdingai dėkojame ponei Stasei už paramą spaudai, 
su ilgesiu prisimename mielą Vladą ir kviečiame visus 
dalyvauti metinių mišiose.

Redakcija ir Administracija

JAUNIMO NAMŲ VIRTUVĖS 
REMONTAS

Gana ilgai užtrukęs Jaunimo Namų 
virtuvės remontas jau priėjo prie galo. 
Buvo viskas pagrindinai pakeista ir perd
ta. Darbus atliko rangovas João Vicenti- 
ni. Jis darbus atliko nesiekdamas pelno, 
o norėdamas prisidėti prie Šv. Juozapo 
Bendruomenės pastatų palaikymo savo 
auka. Iš šv. Juozapo bendruomenės pu
sės darbus prižiūrėjo Vincas Banys. Vy
tas Tumas ir Jonas Jodelis.

Tikrai didelė padėka Jonui Vicentini 
už jo dosnią paramą šv. Juozapo Bendruo
menei. _______________________ _

MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

DĖMESIO!
ATVYKSTA IŠ LIETUVOS

Gavome faksu žinią iš Venezuelos, kad 
balandžio 16 d. iš Lietuvos atvyksta Lie
tuvos respublikos užsienio reikalu mini
stras POVILAS GYGYS ir konsularinio 
departamento direktorius R. SIDLAUS
KAS. Juos lydės Lietuvos ambasadorius 
Pietų Amerikai dr.VYTAUTAS DAMB- 
RAVA.

NUMATYTA PROGRAMA:
— ŠEŠTADIENIS 5:15 vai. atskridimas 
j taprt. S. Pauto-Guarulhos oruostą.
- 20:00 vai. S. Paulo lietuviu kolonijos 
priėmimas SĄJUNGOS rūmuose, rua 
Liruania 67, Mooca.
-SEKMADIENIS 11:00 vai. Mišios 
v. Juozapo parapijos bažnyčioje, V. Ze- 
inoj ir vainiko padėjimas prie Lietuvos 
_aisvės paminklo Lietuvos Respublikos 
likštėje.. Šv. Juozapo Bendruomenės 
pastatų aplankymas ir pietūs pas BLB-nės 

irboirmininką ponią Vera Tatarūniene.
- 20:00 vai. S. Paulo Lietuvos garbės 
konsulas priima svečius savo rezidencijoj: 
praça Dr. Vincas Kudirka s/n.
- PIRMADIENIS: ryto metu Lietuvos 
atstovu audiencija pas SŪPaulo valst. 
gubernatorių .
- 14:30 vai. iškridimas i Brazilijos sos
tinę.

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ: 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
ir pasiųsti lais’ke paprastu pastų.

MIRTIES METINES

Balandžio 20 diena sueina 22 metai 
nuo V. Zelinos bažnyčios statytojo 
kun. BENEDIKTO SUGINTO.mirties-

Prisiminsime buvusį šv. Juozapo para
pijos kleboną per Įjetuvis’kas 11 vai. pa
maldas balandžio 24 dieną V. Zelinoj

AULAS DE LITUANO
Pirmą dieną po Velykų prasidėjo lie

tuvių kalbos pamokos vila Zelinoj, Jau
nimo Namuose. Mokyklėlei vadovauja 
LUCIJA BUTRIMAVIČIENĖ. Datar 
mokinių skaičius nėra didelis, bet tiki
masi, kad greit padidės.

Pamokos vyksta pirmadieniais 20:00 
vai. TAI LABAI GERA PROGA PRA
MOKTI LIETUVIŲ KALBOS.

8


	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00049
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00050
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00051
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00052
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00053
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00054
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00055
	1994-08-25-nr07-MUSU-LIETUVA-00056

