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BENDRUOMENĖ IR ATSTOVYBĖS
Šių dienų visuomenė nebėra kietmedis. Ji gal daugiau panaši į minkštą
gluosnio šakelę, kurią galima visaip iš
lankstyti. Tik svarbu, kieno rankose ji
yra ir kokį pavidalą norima išraityti.

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB)
per penkis dešimtmečius susiklostė į pa-1
stovų, vieningą savo tikslus žinantį išei- :
vių junginį. Tiesa, nedidelė tautiečių
dalis Čikagoje kai kurisia (daugiausia
ryšių su kraštu) klausimais nesutarusi, •
išsiskyrė nuo visumos. Tačiau didžiajai
veikios raidai praktiškai tas nepakenkė.
Bendruomenė kaip vienetas savo užduo-1
čių supratimu išsilaikė iki Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. Laikosi ji ir
toliau — kol kas nėra duomenų manyti,
kad kas nors turėtų keistis. O vis dėlto
tai vienur, tai kitur jau pasigirsta nuomo
nių, kad Bendruomenė, kokia ji šianURUGVAJUS, MONTEVIDEO: Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugija. Pietų Amerikos Lietu
dien yra, vargu ar beišsilaikysianti. Gir
di, pasibaigus Lietuvos laisvinimo laiko vių Organizacijų suvažiavimas gegužės 12—15 dienomis. Čia keli dalyviai! iš kairės): Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Ona Vera Tatarūnienė, Lietuvos Respubliko^garbės kon
tarpiui ir įsikūrus įvairiuose kraštuose
sulas Argentonoje Algimantas Rastauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vice-pirh^ninkė
nepriklausomos Lietuvos ambasadoms
Milda Lenkauskienė.
bei konsulatams Bendruomenės darbo
Lech Walensa su oficialia delegacijai
sritis lyg ir susiaurėjusi — visuose kraš
kad Lietuvos pareigūnai į didelę išeivijos
Po sutikimo iškilmių' pasitarime buvo X
tuose, nepaisant kiek juose begyventų
dalį pagrįs tai žiūri kaip į Lietuvos valdžios
sprendžiamas darbo normalizavimas Lie
lietuvių, nepaisant jų organizuotumo ir
atžvilgiu priešiškai nusistačiusią grupę, iš
tuvos ir Lenkijos sienos perėjimo punk
nemažos patirties bei pažinčių. Lietuvai
kitos pusės išeiviai į partinių ar politinių
tuose, aptarti platesnio ekonominio
jau atstovauja oficiali diplomatinė tarny
mokyklų absolventus negali žiūrėti tuo
bendradarbiavimo bei tautinių mažumų
ba, pavaldi vyriausybei, žmoma, ir jos
pačiu žvilgsniu, kokiu žiūrima į komunis
reikalai, liečiantys abi valstybes. Po to
politikai. Pati didžiausioji ir, sakytume, tų persekiotus, baustus, tremtus ir visaip
prezidentai Algirdas Brazauskas ir Lech
centrinė Lietuvos atstovybė Vašingtone, kaip okupacijoje kentėjusius, raudonajai
Walensa pasirašė Lietuvos ir Lenkijos
ambasadoriui dr. A. Eidintui pakeitus
valdžiai nepataikavusius tautiečius. Tuo
draugystės ir bendradarbiavimo sutarti
St. Lozoraitų jau pirmomis savo darbo
būdu jau bet kokiame sąlytyje iš tikrųjų
ir padarė trumpus pareiškimus.
savaitėmis pabrėžė bendradarbiavimo su kertasi ne asmenys, tie tos pačios tautos
JAV lietuvių bendruomene svarbą. Kaip vaikai, bet skirtingi jų pažiūrai, praeities
Savo kalboje prezidentas L. Walensa
yra žinoma, ne visi vienodai komentavo
išreiškė viltį, kad sutartis bus užpildyta
užsiėmimai, sukeliantys nepasitikėjimą,
tą pareiškimą, kaip tartum kažką naujo,
nuvertinantys, kad ir naudingus užmojus. turiniu, ir bus išnarplioti šių dviejų tau
ir tai po to, kai Lietuvai paskelbus nepri
tų istoriniai įsipainiojimai. Jo įsi tikini
O jei dar prisideda iš valdžios pareigūnų
klausomybę, ir bendradarbiavimas, ir sa
pusės ne vietoje keliamas pavaldumo klau mu, "Lenkijos ir Lietuvos bendradarbia
vanoriška talka ambasadai specialiu už
vimas stabilizuoja situaciją centrinėje ir
simas ar išreiškiamos nuomonės dėl be
daviniu jungėsi į visokeriopą bendrą pa
reikalingo darbo dvigubšnimo, užuot siū rytų Europoje. Lenkija yra natūrali Bal
galbą gimtajam kraštui.
tijos valstybių sąjungininkė jų kelyje į
lomo bendradarbiavimo, gali kilti dides
W■
jungtinę Europą". Abiem tautom vieno
Pagrįstai ar tik įsivaizduotai į tą ben
nio atsiribojimo laikysena, kad tik būtų
dradarbiavimo kvietimą kai kas pažiūrė nepažeistas įprastas savarankiškumas. Nė- dai rūpi "bendradarbiavimas taikos la
jo kaip į užmačius pamaišyti Bendruomera abejonės - laikas keis žmones ir pareigūbui" ir gresiantys pavojai — pvz. per di
delis
Rusijos kariuomenės telkinys Ka
nės darbuotojų nuotaikas, bandant dar
nus. Tačiau gyvename dabartyje, kurio1
raliaučiaus
srityje.
smulkiau paskaidyti išeivių nuomones
je tenka ieškoti sprendimų ir nesmagiau1
apie dabartinę Lietuvos vadovybę, gal netsjUOSe klausimuose. Atrodo, kad tuo keliu
Prezidentas A. Brazauskas savo ruož
kai kuriuos asmenis pritildyti juos įjun ir einama. Koks pavida’as išsiraitys — ma tu paminėjo Lenkijos ir Lietuvos bend
giant į kokius nors bendrinius planus,
tysim.
0. S.
ros istorijos teigiamą laikotarpį bei skau
jei reikia, nesigailint nė paliaupsinimo
džius 20 šimtmečio oradžios įvykius.
ir viską gražiai užskleidžiant jau įprasta,
Jo žodžiais: "Lietuva ir šiandien neatsitbet mažai ką bepasakančia išvada: esame
sako savo principinės pozicijos, kad '
vienos tautos vaikai. Kiek šiose prielaido LENKIJOS PREZIDENTAS LIETUVOJ Vilnius ir Vilniaus kraštas tarpukario me
se gali būti tiesos, iš tikrųjų sunku dabar
ELTA praneša, kad balandžio 26 d.
tais priklausė Lenkijai tik faktiškai, bet
Lietuvoje I a p k
fei
P^zidė n tas
būtų atsekti. Lengviau yra pastebėti,
ne teisiškai", bet dabar Lietuvos ir LenM .Mažvydo biblioteka
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kijos bendrame kelyje j naujas Europos
struktūras jis mato žymiai daugiau ir
svarbesnių jungiančių tiltų, negu skirian
čių sienų. Labai svarbu, kad dabar nėra
tarpusavio nesutarimų dėl sienų. Taip
gi jis tvirtino, jog Lietuva ir Lenkija yra
didžiausios valstybės Baltijos ir Vyšegrado salių grupėse, ir labai reiks’mingas
žingsnis butų laisvos prekybos sutarties
sudarymas tarp šių salių.
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tuvos ekonomikos stabilizavimosi. In
fliacija sumažėjusi iki 3-4°/o per mė- T
nesi, bankams sugriežtinus suteiktų fi
nansų politiką. Privatus sektorius au
ga ir plėtojasi, valstybės biudžetas, jo
manymu, subalansuotas. Lietuvos eko
nomikos patikimumo lygi turėtų pa
didinti importo ir eksporto tarifų refor
ma, kuria buvo panaikinti arba suma
žinti importo tarifai. Valstybės biudže
tui padės pridėtinės vertės mokestis ir
Valiutų valdybos įsteigimas. Dabar rei
kia įvykdyti privatizacijos, finansų sek
toriaus bei asmeninių pajamų mokesčio
reformą, atkreipiant didesnį dėmesį į'
Lietuvos banko ir komercinių bankų
įstatymus ir jų įgyvendinimą.

mo klausimai. Savo
minę reformą Lietuvoje jis apibūdino
Lietuvos kelią į stabilizaciją, pabrėžda
mas, kad "plėtodama regioninį bendradar
Statistikos skyrius taip pat tvirtina,
biavimą, (ji) siekia svarbiausio tikslo jog per pirmąjį 1994 m. ketvirtį kainos
pasirašyti laisvos prekybps sutartį su Eu kilo tik 3,7°/o per mėnesį, daug ma
ropos Sąjjunga ir dar šiais metais tapti
žiau, negu pernai per tą patį laikotarpi.
asocijuota šios Sąjungos nare". Būdamas
Daugiausia per šį laikotarpį pabrango
Bukarešte, prezidentas susitiko su Rumu sveikatos priežiūra ir medicinos paslau
nijos prezidentu Ion Iliescu, Izraelio už
gos (20,9%), mažiausiai - transportas
sienio reikalų ministeriu Simon Peres,
ir ryšiai (2,9%). Maisto prekių kainos
Spaudos konferencijoje Lenkijos prezi Lenkijos seimo maršalu Jozef Olesky ir
padidėto 12J%, drabužių ir avalynės
dentas pareiškė, kad pasirašyta sutartis
Gruzijos ministeriu pirmininku O. Pacacija,== 12u/o, bustas, kuras ir energija 10,8%, namų Skio reikmenys ir pas
visiškai išbraukė buvusius praeityje ne
Stiprėjanti ekonomika
laugos - 9,7%. Lietuvoje kainų kili
sutarimus. Telikęs vienintelis klausimas:
mas šiame ketvirtyje lėtesnis, negu Esti
"kokiu mastu šalys pasiruošusios kurti
Kaip rašo ELTA (bal.18), Tarptauti
joje ir Gudijoje, tačiau pralenkęs Latvi
naujus santykius'Jo žodžiais, "Lenkija
nio valiutos fondo atstovas Lietuvoje
jos infliaciją (1,7%).
kupina noro ir ryžto bendradarbiauti
Peter Corneilius teigiamai įvertino Liesusitarimų dvasioje". Dėl.neteisėto Vil
niaus ir Vilniaus krašto užėmimo tarpu
kario metais prezidentas Brazauskas pa
sakęs, kad kalbėti apie teisines pasekmes
nėra prasmės. "Visi jo gyventojai yra Lie
tuvos piliečiai, kuriems valstybė garan
tuoja vienodas teises".

Prezidentas Walensa patvirtino, kad jis
vis skeptiškai žiūri į "bendradarbiavimo
taikos labui" programą, tačiau reikia iš
naudoti kiekvieną galimybę saugumui Vi
durio Europoje užtikrinti, todėl Lenkija
jau pateikusi įžanginius dokumentus.
Karaliaučiaus srities problema, kaip ir
anksčiau, yra derybų objektas.
Lenkų, apaudoje atsiliepimai apie pasi
rašytą sutartį buvo teigiami, išreiškią vil
tį, kad sutartis atvėrė geras bendradarbia
vimo galimybes ir suvedė skausmingas
sąskaitas su praeitimi, garantuodama tau
tinių mažumų teises abiejose šalyse.
Prezidentas Bukarešto konferencijoj
enkijos Prezidentas L. Walesa ir Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas pasirašo draugiškų santykiu
ELTOS pranešimu, balandžio 22 d.
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartį.
dalyvavo Bukarešto konferencijoje, ku
rioje buvo diskutuojami Europos saugu
mo, tarptautinės prekybos ir privatizavimo
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»
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Vokietijos bendrovėmis, kurios speciali*
zuojasi šioje srityje.

LIETUVOS SPORTO APŽVALGA

Dailusis čiuožimas

Lietuvos sportinis gyvenimas 1994 metų sausis

Europos dailiojo čiuožimo varžybo
se Kopenhagoje Lietuvos olimpinė po
ra Margarita Drobiazko ir Povilas Vana
gas užėmė vienuoliktą vietą. Tokia pa
sekmė nenudžiugino XVII žiemos olim
pinių žaidynių Lilehameryje išvakarėse.

Atlanta - 96
LTOK patvirtino Lietuvos olimpi
nės rinktinės kandidatų, kurie ren
gias* Atlantos olimpinėms žaidynėms,
sąrašą. Jame įrašyta 52 geriausiųjų Ša
tes sportininkų pavardės, 37 iš jų yra
LTOK stipendininkai.

Futbolas

Sausio 22 dieną Mančesteryje burtų
keliu Europos šalys suskirstytos j 1996
1996 metų žaidynėms rengiasi bok
metų žemyno pirmenybių aštuonias at
so, plaukimo, irklavimo, dviračių spor
rankos grupes. Lietuva žais ketvirtaja
to, lengvosios atletikos, šiuolaikinės
me pogrupyje su Italijos, Ukrainos,
penkiakovės, džiudo bei graikų - romė
Kroatijos, Estijos ir Slovėnijos koman
nų imtynių, stalo teniso, meninės gim
domis. Atrankos turnyruose koman
nastikos, sunkiosios atletikos atstovai.
dos susitiks tarp savęs dukart namuose
Garbė atstovauti Lietuvai 1996 metų, ir išvykoje.
vasaros olimpinėse žaidynėse Atlantoje
Lietuvos futbolo žinovai mano,
bus suteikta tik tiems individualių spor
to šakų sportininkams, kurie iki žaidy kad burtai mūsų šalies rinktinei nepa
nių vykstančiose pasaulinėse varžybose lankūs.
Neregėtos rungtynės įvyko Kelmėje.
užims 1-12, o Europos varžybose 1-6
Lietuvos futbolo antros lygos Vakarų'
vietas.
zonos vyrų komanda Užvenčio "Ban
Be to, žaidynėms taip pat rengiasi
ga" žaidė draugiškas rungtynes (salėje)
krepšinio, futbolo, žolės riedulio ir ki
su... Lietuvos moterų rinktine. Šįkart
tų žaidimų komandos, kurios keliala
rungtynes 18:9 laimėjo Užvenčio vyrai.
pius į olimpinė Atlantą turės išsikovoti
per atrankos turnyrus.
Krepšinis
Golfas

Kauno "Viktorijos" moterų krepši
Druskininkuose įkurtas pirmasis Lie nio komanda sausio 12 dieną Kaune
tuvoje golfo klubas. Jau išverstos į lietu žaidė Europos Lilijam Ronketi taurės
vių kalbą žaidimo taisyklės. Rūpinamasi turnyro paskutiniąsias aštuntbaigmės
įrengti aikštyną. Druskininkų golfo mėgė- rungtynes su Taro "Tarbes CB" (Pran
cūzija) krepšininkėmis. Nors lietuvės
. jai užmezįė ryšius su Anglijos, Danijos,
laimėjo 88:83 (43:34), tačiau dėl anks
tesnių pralaimėjimų teko atsisveikinti
su viltimis patekti į šio turnyro ketvirtbaigmę.
Lietuvos krepšinio lygos klubų vykusieji treneriai geriausiais lygos teisė
jais pripažino kaunietį Kęstutį Pilipauską ir vilnietį Romą Brazauską,, blogiau
siu - vilnietį RytįSabą.
Plaukimas

Seulo ir Barcelonos olimpinių žaidy
nių dalyvis vilnietis Raimundas Mažuo-

lis, dabar gyvenantis ir sportuojantis
JAV, Floridos klube "Landendrale"
sėkmingai pradėjo 1994 metus.

Sausio 1-2 dienomis Raimundas da
lyvavo pasaulio plaukimo taurės pirmo
jo etapo varžybose Hongkonge. Plau
kiant 100 m. laisvu stiliumi 25 m. basei
ne jį aplenkė tik Rusijos sportininkas
olimpiadoje laimėjęs pirmę vietą Alek
sandras Popovas, kuris pasiekė naują pa
saulio rekordą - 47,83. Mažuolis buvo
antras -48,57. Tačiau 50 m. varžybose
Raimundas sugebėjo įveikti šį rusą ir užė
mė pirmą vietą (21,80). Popovas liko an
tras.

Po kelių dienų Pekine per antrojo ra
to varžybas Mažuolio ir Popovo dvikova
vyko pagal tokį patį scenarijų. 100 m.
laisvu stiliumi laimėjo rusas (47,82),
Raimundas užėmė antrą vietą (48,76).
Tačiau 50 m. nuotolyje jis vėl įveikė Ru
sijos sportininką, Mažuolis - pirmas
(21,80), Popovas - antras (21-89).
Kuris iš šių pasaulio plaukimo pirmū
nų laimės dvikovą, parodys kitose dve
jos varžybos, kurios vyks kovo 22-23 die
nomis Anglijoje (Sefilde) ir kovo 26-27
dienomis Paryžiuje.

Stalo tenisas

Jaunoji stalo tenisininkė iš Kauno Rū
ta Garbauskaitė pasaulio jaunių stalo te
niso pirmenybėse Japonijos sostinėje lai
mėjo sidabro medalį. Rūta yra Lietuvos
olimpinės rinktinės kandidatė į Atlantos
olimpiadą.
Dviračiai
Geriausieji Lietuvos dviratininkai da
lyvavo daugiadienėse lenktynėse "Tour
de Normandia" Prancūzijoje. Lenkty
nių nugalėtoju tapo Barcelonos olimpi
nių žaidynių dalyvis Saulius Sarkauskas,
antras — Jonas Romanovas, trečias —
Remigijus Lupeikis (visi iš Klaipėdos).
Geriausio kalnų dviratininko vardą pel
nė R. Lupeikis, o pastoviausio — S. Sar
kauskas. Lietuviai teimėjo ir pirmąją
vietą tarp komandų, aplenkę Prancūzi
jos ir Šveicarijos komandas.
Petras Statutą
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Pietų Amerikos Lietuvių Organiza
cijų suvažiavimas Urugvajuj,

mirus

žmonai Normai, sünams Adilson ir Roberto, gimi
nėms bei artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuo
Nors Argentinos, Urugvajaus ir Bra
jautą. 1
zilijos lietuviai gyvena, palyginus, netol
Sąjungos-Alianęa
vieni kitų, tačiau iki šiol nebuvo tarp
šių kras’tų lietuvių labai didelio bendra_________ ___ ___________________
Valdyba
darbiavimo, pašnekesių ar kitokiais paO n imu prieTo^a^pljo^aT^^na'^pTeista1 Bunga ir pačios Lietuvos dvasiškuos atsikeitimais.
o taip pat ir klebonija reikalauja remonto, stovais. Mišios buvo susietos su Prel,
• Keli įvykę Pasaulio Lietuvių'Ben
Adomo Jakšto naujos spaustuvės kata
Man buvo labai malonu pirmą kartą
druomenės ar jaunimo kongresai, tom
likiškai literatūrai atidarymu Kaišiado
lankytis Urugvajaus lietuvių parapijoj ir
progom, įstengė kiek suvienyti pietų
būti svečiuose pas mielą tėvą Joną Gied ryse. Jose dalyvavo ir Lietuvos ministeamerikiečius, bet tai nebuvo pastovus ir rį. Buvo progos passikalbėti ir pasidalin ris pirm. Adolfas Šleževičius. Kanados
nuolatinis bendradarbiavimas.
akcinės bendrovės "Statyba" direktorius
ti abiejų kraštų parapijos liečiančiom
Kazys Stankus simbolinį naujos spaus
Konkretus didesnio bendradarbiavi problemom.
tuvės raktą įteikė jos šeimininkams.
mo mėginimas buvo padarytas dabar
Atvykimo dieną nebuvo pramatyta
Kardinolas J. Meisneris, perkirpus juos
per Pietų Amerikos lietuvių organizaci jokia programa, tai buvo laiko kiek il
telę, pašventino spaustuvę ir joje pasta
jų suvažiavimą Urugvajuj gegužės 12-15 giau pasikalbėti taip pat apie lietuvių
tytą medinę skulptūrą lietuviams knyg
dienomis.
kalbos pamokas. KALBĖK LIETUVIŠ
nešiams. Kaišiadorių vysk. Juozas Matu
KAI lietuvių kalbos kurso tekstai tėvo
Iš Brazilijos į Montevideo nuskrido
laitis Lietuvos vyskupų konferencijos
Jono jau senai buvo išversti į ispanų
BLB-nės pirmininkė Ona Vera Tatarūvardu padėkojo visiems šios svarbios sta
kalbą ir ten vartojami, tiktai dabar pri
nienė k šv. Juozapo R.K.L. Bendruo
tybos rėmėjams — Lietuvos vyriausybei,
menės atstovas, Šv. Kazimiero parapijos trūko kai kurių dalių. T. Giedrys tei
gia, kad pasimokius 6 pamokas, jau gali jos dabartiniam ministeriui pirm. A.
klebonas ir MŪSŲ LIETUVOS redak
Šleževičiui, Vokietijos "Kirche in Not"
ma susikalbėti lietuviškai ir net parašy
torius kun. Petras Rukšys.
organizacijai, JAV, Kanados, Vokietijos,
ti laišką giminėms Lietuvoje. Buvo
Austrijos vyskupų konferencijoms. Ka
Montevideo mus pasitiko tėvas Jo
taip pat laibo pasiklausyti naujų lietu
nados lietuvių katalikų centrui Toronte,
nas Giedrys ir Urugvajaus Liet. Bendr.
viškų plokštelių ir suplanuoti iš jų nau
užsienio lietuviams bei jų organizacijoms
pirm. Lida Petrauskaitė. Kadangi tik
jų muzikos kasečių pagaminimą.
ir užsienyje gyvenantiems lietuvių kata
valandą vėliau turėjo atskristi iš JAVKitą dieną susirinkimai turėjo prasi
likų kunigams. Iš Vokietijos gautus spaus
bių PLB-nės vice-pirm. Švietimo reika
dėti tik po pietų (čia žmonės ilgai mie tuvės įrenginius jau montuoja vokiečių
lams Milda Lenkauskienė, tai jos palau
ga iš ryto), tai buvo laiko pasivaikščio
firmų atsiųsti specialistai. Koncertą kar
kėme, o paskui visi kartu važiavome
ti. CERRO priemfestis, kur randasi lie dinolui J. Meisneriui surengė Kaišiado
pas ponią Birutę Mačianskienę. Pas ją
tuvių parapija yra mažas pusiasalis su
rių Kristaus Atsinaujinimo šventovėsapsistojo Vera Tatarūnienė ir Milda
kalneliu, ant kurio yra sena tvirtovė.
choras.
Lenkauskienė.
Taigi buvo progos nueiti ir nuo kalno pa
Tėvas Jonas Giedrys nuvežė kun. Pe
matyti gražią įlanką, uostą ir didelę dalį
Lietuvos vyskupų konferencija, vado
trą Rukšį j Fatimos Marijos Parapiją.
Montevideo miesto.
vaujama arkivyskupo Audrio J. Báckio,
Parapjjos bažnyčia buvo pastatyta prieš
Apie trijų dienų tęsusius susirinkimus išleido priešvelykinj kreipimąsi j tikin
40 metų jėzuitų tėvų Vlado Mikalausko
čiuosius, kuriame nurodoma, kad spau
ir diskusijas parašysime sekančiame
ir Jono Bružiko. Jieems atminti parapi
da, radijas ir televizija neatsakingai nau
ML-vos numeryje.
(bus^ugiau)
jos bažnyčios sienoje yra įmūrytas me
dojasi laisve ir prisideda prie žmonių
morialinės marmuro lentos.
ADOMO JAKŠTO SPAUSTUVĖ
klaidinimo, kad Lietuvą užplūdo įvai
Parapijos bažnyčia gražiai atrodo iš
Balandžio 4-11 d.d. Lietuvoje lankė rūs religiniai kultai, sektos, kas pavojin
lauko, o taip pat vidus yra gražiai išpuoš
ga ypač tiems, kurie neturi gitesnių krikšsi svečias iš Vokietijos — kardinolas
tas su lietuviškom dekoracijom ir freskais Joachimas Meisneris, Koelno arkivysku- čioniškų pagrindų: kad kartais net kū
presbiterijoj: vienoj pusėj Vilniaus kate
nigai skleidžia su krikščionybės doktri
pąs. Kaišiadorių vyskupijos katedroje
dra su Gedimino pilies ir trijų kryžių kal balandžio 5 d. jis koncelebravo Mišias
na nesiderinančias idėjas ir pabrėžia:
nu, kitoj pusėj meniškas lietuviškas kry
“Man pavesta skleisti Dievo žodį, Bažny
su jį iš Vokietijos atlydėjusiu lietuvių
žius su tautiniais rūbais apsirengusiu jau- katalikų misijos vadovu prel. Antanu
čios mokslą,'o ne asmenišką nuomonę".

I II MII LIETUVIŠKAI!
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Sąjungos-Alianęa nariui

AfA
RENATO

MENDO

mirus
žmoną Heleną, sūnų Claudio, dukrą Cleide, gimi
nes bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Sąjungos-Aliança
Valdyba

Bagdžius, Teixeira, Tumas, Angelika
ir kiti. Renato Mendo rūpesčiu buvo
aptverta aukštu mūru bažnyčia, sudėti
vitražai, naujos grindys, nauji bažny
čios suolai ir lempos. Pagaliau ir tokie
dalykai kaip kryžiaus apšvietimas ant
bažnyčios bokšto jam rūpėjo.

RENATO MENDO

atiskyrė su savo šeima ir su visa V. Zelinos bendruomene gegužės 9. dieną.
Velionis trumpai pasirgęs mirė S. Cris
tóvão ligoninėj ir buvo pašarvotas toj
pačioj šermeninėj, kurią jis padėjo įreng
ti.

Belo Horizonte,7 de abril de 1994

Padre Petras Rukšys
Estimado Padre

Pamažu mes prarandame didelius
musu parapijos ir kolonijos veikėjus."
Sou uma Religiosa, da Congregação
Matome kaip sunku užpildyti jų palik
da Assunção, e estou me preparando
tas vietas su naujais, taip pat pasišven
para ir à Lituânia — nossa Congregação
tusiais asmenimis. Mes turime džiaugtis, vai abrir uma casa lá, dentro de uns me
kad turėjome tokių gerų parapijiečių,
ses.
o kartu ir apgailestauti, kad juos praran
Para aprender o Uty ano, fui falar
dame.
com o senhor Borisas Cimbleris, que
A. a. Renatui Mendo mes suteikėme
mora aqui em Belo Horizonte, e ele
vertą pagerbimą: atlaikėme mišias prie
me informou que o Senhor dá um cur
karsto, per kurias giedojo mūsų choras,
so por correspondência da Hngua // tu ana.
o sekmadieni per lietuviškas mišias turė Ele mesmo me passou os tres primeiros
jome 7-tos dienos prisiminimą.
folhetos com os cassetes corresponden
tes, que o senhor tinha mandado para
Velionis buvo palaidotas Ceramikos
kapinėse, S. Caetane. Braziliškos 7-tos . ele, assim oomo o dicionário.
dienos mišios buvo gegužės 15 dieną,
Gostaria de saber qual seria o preço
7. vai. vakaro. Bažnyčia vos įstengė su
dos próximos folhetos com os cassetes
talpinti visų tikinčiųjų ir bičiulių.
correspondentes.

Renato Mendo buvo gimęs 1922 me
tais Italijoj ir-su vieneriais metais buvo
atvežtas į Braziliją. Pradžioje gyveno
Mokoj,o vėliau V. Zelinoj. Čia šeima
turėjo statybinės medžiagos krautuvę.
1955 metais Renato vedė Eleną Matuzonytę ir išaugino du vaikus: sūnų
Claudio, kuriszyra gydytojas ir turi sa
vo konsultoriją V. Zelinos aikštėje ir
dukterį Cleide, kuri yra psichologė.

Renato Mendo nuo pat jaunystės
draugavo su lietuviais ir lošė futbolą
lietuvių komandoje. Dalyvavo beveik
visą gyvenimą lietuvių parapijos gyveni
me. Buvo daug metų parapijos tarybos
pirmininkas, organizuodavo visokias
šventes ir kermošius. Be baimės gali
ma sakyti', kad buvo vienas iš mūsų su
kitais veikėjais kaip Šimonis, Magila,

MONSKHS

SKAITYTOJAI RAŠO

Renato Mendo paliko liūdinčius žmo
ną Heleną, sūnų Claudio, marčią Marcia,
dukrą Cleide, žentą Ireneu ir anūkus"
Eriką, Daniel ir Ricardo.
Renato Mendo prisiminimas iš mūsų
, greit neišnyks, o Dievas jam'atlygins už
gausius nuveiktus darbus.

iii

Estou aproveitando muito o curso e
estou falando já um pouco essa Hngua
tão bonita.

Esperando, então a sua resposta, fi
co desde já muito agradecida.

"Labai ačiū"
Irmã Ana Maria Alchatel

X

SOFIA GREIČIUS mirė gegužės 24 diei

ną S. Cristovão ligoninėj. Turėjo 83 metus
ir buvo palaidota V. Alpinos kapinėse.

30.161 ‘970 Belo Horizonte, MG.
• Gyvenimas be liettfviskos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

Ui

DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ
Graži Vi Ven kateib ir //A/DG,// interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvakurio dainos ir šokiai

DU

GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute

KIŠKI

Klemensras Jūra: MONSINJORAS.
Prel. Zenono IGNATAVIČIAUS gy
venimas gražiai apras'ytas 382 pusla
pių knygoje. Galima gauti s'v. Juozapoparapijoj, vila Zelinoj.

P I Š K I — Vaiku dainelės - sutartinė

A. ŠABANI A U S K A S

Rua Inácio, 671 - Vila Zelina — Fone: 63.59.75
U4QI

I

dai nu oja pramogine šokiu muzike
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PADĖKA

(Tęsinys iš. praeito nr.)

Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui

LIETUVOS MINISTRAS POVILAS
G Y L YS B R AZ IL ĮJOS SOSTIN É J

AfA

Balandžio 18 dieną,' 15:35 vai. min.
Povilas Gylys, Stasys Sakalauskas, amb.
Vytautas Dambrava ir S. Paule Lietuvos
konsulas Vincas Tūbelis atskrido į Bra
zilijos sostinę. Svečius sutiko generali
nis sekretorius užsienio reikalams amb.
Roberto Abdenur su savo palydu. Sve
čiai buvo nuvežti j Carltos Hotelį.

; •‘'■’-i

- ■
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RENATO MENDO
iškeliavus amžinybėn
reiškiame širdingą padėką visiems, kurie mus užjautė

žodžiu ar raštu, kurie lankėsi šermeninėj ir dalyvavo
laidotuvių mišiose, Angelina! Tatarūnienei ir chorui

AUDIENCIJOS (VAIRIOSE MINISTE
RIJOSE

už giedojimą. Širdinga padėka Sąjungai už prisiųstą

Balandžio 19 d. 10:45 vai. Lietuvos
delegacija lankosi parlamento rūmuose
pas seimo pirmininką Inocencio Oliveira.
Po to vizitas buvo pas senato pirm. Um
berto Lucena.

dalyvavo lietuviškose 7-tos dienos mišiose ir taip pat

12:00 vai. Lietuvos atstovai buvo ofi
cialiai priimti užsienio reikalų ministeri
joj. Prieš užsienio ministerijos rūmus Itamarati buvo iškabinta Lietuvos vėlia
va ir prie įėjimo buvo raudonas kilimas
su garbės sargyba. Lietuvių delegacijos
susitikimas su Brazilijos užsienio reikalų
ministru Celso L.N. Amorim užtruko
beveik valandą.

PIETUS UŽSIENIO REIKALU
"MINISTERIJOJ

13:00 vai. Užs. reikalųfministras Cel
so L. N, Amorim pateikė Lietuvos de
legacijai pietus, šalia min, Celso L. N.
Amorim, Povilo Gylio, Vytauto Dambravos, Stasio Sakalausko, Vinco Tūbe
lio dalyvavo Rumunijos ambasadorius
Marin Iliescu, Urugvajaus amb. Enrique
Fynn Larreira, Vengrijos amb. Janos
Behihe, Danijos amb. (atstovauja Brazi
liją Lietuvoje) Torben G. Dithrwr,, Bul
garijos amb. Tchavdar Nikolov. Pietuose dalyvavo taip pat 7 Brazilijos ambasa
doriai atstovaujantys įvairias užsienio
reikalų ministerijos įstaigas, ministras
Affonso E. de Alencastro Massot Konsularinio ir teisinio departamento virši
ninkas, min. Julio C.Z. Gonsalves
mokslo ir technologijos dep. viršininkas,
patarėjai Armando V. B. Cardoso (Eu
ropos reikalams) ir Mario Vilalva, pir
masis sekretorius Cesar de Paula Cidade

DELICIAS^

laidotuvėms vainiką. Dėkojam taip pat visiems, kurie

vakarinėse sekmadienio mišiose.

Žmona Helena
Sūnus Claudio
Duktė Cleide su šeimom

KITI SUSITIKIMAI
15:15 vai. min. Povilas Gylys su pa
lyda susitinka su Brazilijos industrijos,
prekybos ir turizmo ministru Elcio Al
vares. 16:00 vai. Lietuvos atstovų prie
lankumo vizitas aukščiausio teismo pre
zidentui Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti.

Balandžio 22 dieną, 7:00 min. Povi
las Gylys, Stasys Sskalauskas ir amb. Vy
tautas Dambrava užbaigė vizitą Brazili
joj ir išskrido j Montevideo, kur juos
priėmė lietuvių kolonijos atstovai. LėkBalandžio 20 dieną, trečiadienį, Lietu tuvas pavėlavo 5 valandas, tai susitiki
vos delegacija apleidžia sostinę palydimi mai su valdžios atstovais ir prezidentu
aukštų Brazilijos užsienio reikalų minis neįvyko.
terijos pareigūnų.
APSILANKYMAS ARGENTINOJ
LIETUVOS ATSTOVAI RIO DE
JANEIRO MIESTE

Lietuvos delegacija lankėsi taip pat
Argentinoj. Čia vienas iš svarbiausių dar
Su Transbrasil orlaiviu Lietuvos dele bų buvo spręsto Lietuvos žvejybos lai
vų padėtį Buenos Aires uoste. Atrodo,
gacija pasiekė Rio de Janeiro Galeão
kad greitos ir konkrečios išeities nebuvo
oruostą 16:00 vai. Čia juos sutiko amb.
surasta.
Sergio de Seabra Noronha, užsienio rei
kalų ministerijos atstovas Rio de Janei
GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI
re.
MŪSlį LIETUVOS PRENUMERATĄ:
Balandžio 21 dieną buvo laisva.
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

CIRURGIA DENTISTA

'

įzizizlziztziziziz

DANTŲ GYDYTOJA

MJ| I g
LAIMA ADAMAVIČ1US
J WI i b IR LUCIA sprindys
GAMINA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MAKARONUS, SIL
KUTES, SALiMONA, KRIENUS IR KITUS
SKANUMYNUS. TORTUS, PYRAGUS, SAU
SAINIUS, LEDUS.
LAUKIAME JŪSŲ APSILANKYMO
Rua Mons. Pio Ragažinskas, 17 - Vila Zelina

Min. Povilas Gylys pasinaudojo proga
aplankyti mūsų kolonijos didelį veikė
ją adv. Antaną Gaulią. Su juom buvo
aptarti lietuvių reikalai ir veikimas Rio
de Janeiro mieste. Kaip pats Antanas
Gaulia rašo, buvo svarstomos galimy
bės atidaryti garbės konsulatą ir Rio de
Janeire.

ir Correio Brasiliense žurnalistė Sophia
Weiner. Iš S, Paulo lietuvių koloniją at
stovavo kun. Petras Rukšys ir jo sesuo
Veronika Seibutienė iš Kanados.

^LITUANIKOJ
f

DRA. SIMONE LAUC1S PINTO

NUOMUOJAMI

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
’ TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL -CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)

jk

CRIANÇAS E ADULTCS

|

KAMBARIAI-APARTAMENTAI

Į

|

Lituanikoj galite praleisti atostogas
ar savaitgalius labai pigiom kainom.
Skambinti V. Tumui: 274-24.96
ar V. Bacevičiui: 63.93.43

|
’

I |
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šV.JUOZAPO L.R.K.
BENDRUOMENĖ

ilgameciui nariui ir parapijos tarybos pirmininkui

BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Sv. Juozapo Romos Lietuviu Kata
liku Bendruomenės valdyba turėjo susi
rinkimą ketvirtadieni, gegužės 19 die
ną, V. Zelinoj. Dienotvarkėje buvo
daug pranešimų it nutarimų. Susirinki
mą pravedė kun. Petras Rukšys.
Susirinkimo pirmininkas pranešė
apie Jaunimo Namų virtuvės remontą.
Brazilų paduotas semontų sąmatas, tik
už darbą be materiolo, siekė virš
US$10.000 (dešimt tūkstančių) dole
rių. João Vicentini mums atliko visus
darbus su materiolo nupirkimu už
US$5.000. Aišku, tai buvo daugiau
mūsų bičiulio rangovo dovana, negu vi
so darbo apmokėjimas. João Vicentini
yra tikrai vertas'visų padėkos ir pagar
bos.

pirmininkui

AfA

RENATO MENDO

mus apleidus
širdingai užjaučiame žmoną Heleną, sūnų
Claudio, dukterį Cleide ir jų šeimas, o taip
pat seserį Magdaleną bei visas gimines. Kar
tu liūdime su jumis ir meldžiame Renatui
amžinos laimės, o jums visiems dvasinės pa
guodos ir stiprybės.
Sv. Juozapo R.L.K. Bendruomenė
šv. Juozapo parapijos Taryba

nai mes negaiejome musų kunigus pagerb
ti, tai padarysime dabar, jau baigiantis
tiems jubiliejams. Numatomas iškilmin
Kun. Petras Rukšys padarė praneši
gas jubiliejinės mišios LIEPOS 10 dieną
mą apie savo dalyvavimą Pietų Amerikos
1 vai. ir 13:00 vai. JUBILIEJAUS PIEJaunimo namų remontui dar trūksta
lietuvių organizacijų suvažiavime Urugva TÜS.
apšvietimo sutvarkymo ir vienos sienos
juj. Buvo svarstoma ypač lietuvių parapi
plytelėms apklojimo.
Buvo dar svarstoma taip pat šv. Juo
jų padėtis Argentinoj, Brazilijoj ir Urug
zapo bendruomenės narių verbavimo pro
Susirinkime buvo pranešta, kad jau
vajuj. Pastebima, kad lietuvių dalyvavi
blema ir nutarta atspausdinti nario pa
nimo namų * ketvirta salė jau turi naujas mas pamaldose ir bendrai parapiniame
žymėjimą. Yra labai svarbu, kad būtų
geležines duris ir dabar tarnaus tik lietu veikime vis mažėja, tai ir reiškiasi pavo
vių reikalams.-Salę dar reikia viduje su?va jus, kad tųpparapijų lietuviškas veikimas atnaujintas narių sąrašas ir pritraukta dau
tvarkyti ir aprūpinti baldais bei sutaisy ir pamaldos po kelių metų užsibaigs. Nė giau naujų narių. Pagal statutus, nariais
gali būti lietuviai, jų vaikai ir vaikaičiai.
ti pianinus. Taigi "choro salė" grįžta vėl ra ko kaltinti kunigų, jeigu žmonės pa
mūsų kolonijos naudojimui. Mes turime rapijos nelanko.
. .
tą salę naudoti visokiems susirinkimams
Buvo nustatyta, kad liepos 3 dieną,
UŽS ĮMOKĖJO UŽ ML—VA
bei kitokiam veikimui.
sekmadienį bus VISUOTINIS ŠV' JUO
Karolis GAIDYS
Cr.50.000,00
Toliau buvo-svarstomas spaustuvės
ZAPO BENDRUOMENĖS NARIU SU
Aleksas KALINAUSKAS 25.000,00
stogo pakeitimas. Norbertas Mecelis įsi- SIRINKIMAS. Šio metinio susirinkimo
Jieva TAUJANSKAS Cr. 6.000,00
reikalauja Bendruomenės statutai.
IŠMOKIME DAINUOTI SU JURGIU
Vytautas SKRIPKA
Cr. 7.000,00
Buvo
taip
pat
nutarta
pagerbti
mūsų
Marijja K.MISEVIČIUS
6.000,00
NAUJA LIETUVIŠKU DAINŲ JUOSTEkunigus, kurie atšventė jubiliejus. Kun.
Algimantas ŽIBĄS
Cr.10.000,00
LĖ(CASSETTE) SU DAINŲ TEKSTU.
Vytautas Kavolis pernai šventė 70-tą
Sofia PILIPAVIČIUS Cr. 5.000,00
Aiškus tarimas - lengvai galima išmokti.
gimtadienį ir 45 metų kunigystės sukak
Marijona SAKALAUSKAS 6.000,00
tį. Kun. Juozas Šeškevičius švenčia 40
OnaJASIŪNAS
Cr. 6.000,00
metų kunigystės jubiliejų. Kadangi perJustinas ŽVINGILA
Cr.10.000,00

pareigojo surasti tinkamą materioią slo
gui pakeisti.

HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS LI TUANOS E LETONIANOS

LINKSMAI
0AINU0KIME

MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba ar
cheologės ir baltistas Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS'^'Portugališką laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO - NERIS. Antanas Gaulia
mums parodo, kad lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gy
vuoja ypač Rio de Janeire.
ŠIĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TÈL. 63.59.75
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

MŪS U LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS ŠV. JUOZAPO Rnwnglr
Š
KATALIKU BENDRUOMENĖS

GRĮŽTA KUN.
juozas eškevičius

Gavome žinią iš Lietuvos, kad pirma
dienį, gegužės 30 dieną, 8:05 vali ryto,
iš Niujorko atskrenda )<un. J. Šeškevi
čius, lygiai po metu nuo jo išvykimo.
Sekmadienį, birželio 5 dieną turėsi
me popietines mišias 15:00 vai. ir po
to arbatėlę, kun. J. Šeškevičiaus sutik
tuves jaunimo namuose. Išsiilgusiems
dėdės Juozo bus proga su juom paben
drauti ir ką nors daugiau sužinoti apie
jo gyvenimą Lietuvoj ir dabartinę kraš
to padėtį. Nepraraskite šios svarbios
progos.

VYKSTA LIETUVON
BLB-nės pirmininkė Anna Vera TATARÜNIENÉ, birželio 12 dieną išvyks
ta keliems mėnesiams į Lietuvą. Vera
Tatarunienė ne tik lankys gimines, bet
taip pat dalyvaus įvairiuose lietuviškuo
se parengimuose. Pirmiausia dalyvaus,
kaip Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
atstovė, visų pasaulio lietuvių bendruo
menių atstovų suvažiavime Anykščiuo
se liepos 2-6 dienomis.
Taip pat dalyvaus pasaulio lietuvių
jaunimo konįrese ir tautinių šokių bei
dainų šventėje.

VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS
LIEPOS 3 DIENA 16 VAL.
JAUNIMO

NAMUOSE

VILA

ZELINOJ

JONINIU ŠVENTĖS
LITUANIKOJ
BIRŽELIO 25-26 DIENA
BUS JONINIŲ ŠVENČIU ŽAIDIMU IR KITOKIŲ PRAMOGŲ
A U T O B U S A S iš V. Zelinos. Užsisakyti parapijos klebojijoj
P I E T 0 S su churrasco. Užsisakyti iš anksto pas Armandą Tataruną Te.:

BIRŽELIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
SVEIKINU
HELENĄ DANILEVIČIŪTE VEN
TURI ENE, gimtadienio proga, gegužės
mėn. 30 d. ir JAIME VENTURA, kuris
švenčia gimtadienį birželio mėn. 6 dieną,
ir linkiu jiems daug laimės, sveikatos,
daug gražių saulėtų dienų ir ilgo gyveni

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.

01 - Jonas Edson Chorociejus
03 - Ivanir Leão Krumzlys
04 - Julia Ąžuolas
04 _ Vytautas Juozas Bacevičius
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
LEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS, mo. — Nijolė Pupienytė Mikalkėnienė 09 - Victor Pedro Saulytis
,10 — Francisco Nelson Satkunas
ekskursijų į' Lietuvą organizatorius, pra
VISUS MALONIAI KVIEČIAME Į
10 — Jorge Jakatanvisky
eitą sekmadienį, gegužės 22 dieną išskri
12 - Encarnação Vicente Bumblis
do j Lietuvą. Kelionės tikslas yra organi
15 — Jonas Paulb de Oliveira Silickas
zuoti šių metų ekskursiją į Lietuvą. A.
19 — Elenice Pupelis Durazzo
Boguslauskas mėgina sudaryti geresnias
20 — Česlovą Boguslauskas
ir pigesnes sąlygas Brazilijos lietuvių eks
21 — Francesca Ragone Žvingila
kursijai į Lietuvą rugpjūčio mėnesį.
21 - Alfonsas Misevičius
-21 — Estacio Franckevičius
ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS
23 — Andrius Victor Valavičius
Praeitą sekmadienį, gegužės 22 dieną
23 — Jonas Bratkauskis
buvo visų kermošiaus darbuotojų pietūs. SEKANTI ŠEŠTADIENJ, GEGUŽĖS 28 D
*26 — Adelia Butvinskis
Buvo šaltų valgių bufetas ir churrasco.
JAUNIMO NAMU PATALPOSE.
30 — Birutė Pranciška Gervetauskus
Bazaro
pradžia
9
valanda
ryto.
Yra gerai, kad visi tie, kurie dirbo ker
Sąjungos -Aliança Valdyba
mošiuje, dabar galėjo ramiai praleisti gra
s
žią popietę ir pasidžiaugti gražiais darbo
vaisiais. Kesmošius davė parapijai apie
10 milionų cruzeirų gryno pelno.
,1
Lietuvių "baraka", kuri šiemet užėmė
antrą vietą, dar nori padėkoti Viktorui L
Dzigan, kuris paaukojo bulvių maišą ir
y
Izabelei Seliokienei už Cr.40.000,00 auką. t
Visiems, kurie prisidėjo prie kermošiaus :
darbu, aukom ar apsilankymu reoškiame H
širdingą padėką.
Iki pasimatymo sekančiame
H
kermošiuje.
Koordinatorė Anna Dirse Coralon 1

BAZARS
AKLIESIEMS

ŽODYNAS
DICIONÁRIO

KUNIGAS ŠULCASSVE ĮKAS
Kun. Antanas Saulaitis perdavė žinią, kad
kun. Hermanas Šulcas JTO kariuomenės
buvo išlaisvintas ir dabar randasi Vokie
tijoj pas savo brolį Lūneburge.
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PORTUGUÊS LITUANO
LIT U ANO PORTUGUÊS
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