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Rusų kariuomenė nuleidžia vėliavą
Baltijos kraštų ir VokietijosEj
gyventojai stebėjo Rusijos ka-i|
riuomenės išvykimą su džiaugsm u bet ir su kartėliu. “The r^0’B|
ronto Globe and Mail” naujas^
korespondentas
MaskvojeS
Geoffrey York rašė rugpjūčio^
30 laidoje apie paskutinių Ru-S
sijos kariuomenės dalinių pa-i
sitraukimą iš Rytų Europos.p
Tai istorinis momentas, už-i
sklendžiantis Antrojo pasau
linio karo ir “šaltojo karo”
knygos paskutinius puslapius.
Tačiau liks neišspręsti keb-jj
liausieji klausimai dėl Rusi-S
p's kėslų užsienyje.
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Didysis pasitraukimas
Berlyne rugpjūčio 31 įvyko gi
oficialus aktas, kuriuo Rusijos H
vakarų kariuomenės vadas pa
reiškė Rusijos prezidentui Bo
ris Jelcinui, jog dalinių išve Rusijos karo laivai palieka Estijos ir Latvijos uostus. Išveždama galutinai iš Balti*
jos kraštų savo karines pajėgas Rusija paliko didelę betvarkę, gamtos užteršima ir
dimas įvykdytas, rašo G. York. ekonominę žalę šiems kraštams.
Vėliau B. Jelcinas ir Vokieti
tijos kraštų gyventojai stebėjo
Pažeminta armija
jos kancleris Helmut Kohl pa
Rusijos kariuomenės išvyki
Kareiviams tai nužeminanti mą. Džiaugsmo taurę žadėjo
dėjo vainikus prie Antrojo pa
saulinio karo paminklų Berly pabaiga po Raudonosios armi pakelti Estijos ministeris pir
ne. Rusai jau 29 rugpjūčio pa jos 50-ties metų vyravimo Ry mininkas. Berlyno simfoninis
liko Estiją ir iki 31 turėjo pa tų Europoje. Kiekvienas vai orkestras grojo šventinę mu
kas mokykloje buvo išmokytas zika H. Kohi ir B. Jelcinui Ber
sitraukti iš Latvijos.
Pasak šio žurnalisto, vienas apie Raudonosios armijos per lyne. o varpai skambėjo visa
laikraštis Maskvoje tai vadi galę Berlyne Antrojo pasauli- me Baltijos pakraštyje, paga
no “didžiuoju pasitraukimu'
nau atsikračius paskutinių
(“retreat"). Jau keletą mene daliniai pirmieji įtvirtino so usijos kariuomenės dalinių. ■
sių rusai palieka savo kareivi vietinę jėgą plačioje komu
Džiaugtis atsargiai
nes Vokietijoje ir Baltijos kraš nistų imperijoje, teigia York.
Kitų nuomone, gali būti per
tuose. susigraibstydami ką tik “Šaltojo karo" aukščiausios
įmanoma parsivežti į savo nu įtampos momentu Rylų Vo anksti švęsti, rašo York,
alintą tėvynę. Kai kur kriauk kietijoje buvo 340.000 sovie bijoma Rusijos ambicijų, alės ir tualetai buvo išlupti iš tinių kareivių ir 150,000 Bal cionalistinių partijų v<
tijos kraštuose. Jiems pavy skundžiasi, kad dar liks 800
kariškių butų.
“Moskovsky komsomolecs". ko užgniaužti bet kokį pasi rusų kariškių Estijoje ir Lat
vienas iš populiariausių rusų priešinimą. sustabdant ir 1953 vijoje prie branduolinio reak
laikraščių, pripažino, kad iš metų sukilimą Rytų Vokieti- toriaus ir radaro stotyje. Kai
imperijos liko tik griuvėsiai. joje bei prižiūrint Berlyno kuriose vietose Baltijos vals
tybėse iškilmės blivõ átsaukO daug kareivių, grįžę į Rusi sienos pastatymą 1961 m.
Su džiaugsmu, bet tuo pa- tos dėl jausmų įvairumo. Yra
ją, turės gyventi palapinėse,
Čįų-ir-k arteliu. Vokietijos ir Bal- politinių vadų, kurie prašė ’
nes nėra pakankamai butų.
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JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUANIA"
■

Atskilo numerio kaina R$. 0,25
Metinė prenumerata Brazilijojji R $. 5,00
>
Į P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata paprastu paštu j užsienį: 35 Dol
lPrenumerata oro paštu
_ Šiaurės Amgrikopi
60 Dpi. Į tolimus kraštus: 75 Dol.
—------------; 8,00
‘n
Vieno Numerio GARBES EEIDÉJAS: R$. 7,00
* GARBĖS PRENUMERATORIUS^
R$.
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$. 0,35
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.

atsargiai reaguoti į Rusijos
dalinių pasitraukimą, nes Lat
vijos ir Estijos konfliktai dėl
sienų ir kitų reikalų dar nėra
išspręsti. Autorius primena,
kad kariuomenė paliko Lietu
vą praeitų metų rugpjūčio
mėnesį.
B. Jelcino pastangos
York teigia, kad Rusijos da
liniams pasitraukus, liko ne
apsakomai baisus gamtos už
teršimas. Kainuos bene 4 bi
lijonus dolerių apvalyti už
terštą žemę, neišsprogdintas
bombas, pusiau nuskandintus
povandeninius laivus ir kito
kį laužą buvusiose sovietų ba
zėse. Pačioje Rusijoje yra
kraštutinių nacionalistų, ku
rie teigs, kad dalinių pasitrau
kimas rodo pasidavimą Va
karų spaudimui. Iš tikro, York
manymu, tai primena, jog Ru
sijos užsienio politikoje vis
atsiranda įtampą keliančių
priešingybių.
Jau daug metų B. Jelcinas
stengiasi Rusiją įvesti į Vaka
rų organizacijas, ieškodamas
Vakarų Europos ir JAV vado
vų paramos bei padarydamas
diplomatinių nuolaidų. Jo ga
lutinis apsisprendimas ka
riuomenę išvesti, nežiūrint
susikirtimų su Latvijos ir Es
tijos vyriausybėmis
šią vasa«m-sra.™.... ....................... .
<FAEOCA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga--chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças ■'
Mini-sombrádias tipo Italiano e Alemão

:

Vicente Vítor Banys Ltda.

■ Rua Coelho Barrados, 104— V. Prudente
Fone: 2 Í5^80.32Res: 274-1886

Vakarams. Kai kurių rusų ma
nymu, tai rodo per didelį nuo
laidžiavimą. Alexei Avtono
mov, Maskvos tarptautinių ry
šių instituto profesorius tei
gia, kad dabar vyriausybei lie
ka tik sekti JAV liniją. Rusi
jos Antrojo pasaulinio karo
veteranai net jaučią gėdą, jų
daliniams pasitraukus iš Vo
kietijos. Pasak gynybos minis
terijos istoriko Sergei Emachenkov, tuo paneigiami visi
jų kariniai pasiekimai, jų ka
riavimo priežastis. Tokios
nuomonės laikosi daugelis
Rusijos kariškių, kurie tiki,
jog Rytų Vokietijoje sovietų
daliniai buvo rekalingi pasto
vumo išlaikymui.
Vieni patenkinti, kiti - ne
Dėl to, kad ši galvosena Ru
sijoje dar yra populiari, Ry
tų europiečiai vis bijo Mask
vos įtakos, nors daliniai yra
pasitraukę. Tie patys daliniai
namuose liks be darbo ir bus
nelaimingi, negalėdami savo
šeimų išlaikyti, nė savo kari
nių uždavinių atlikti, tuo su
keldami nepastovumo galimy
bę ir sudarydami naują pavo
jų Vakarus palaikančiai vy
riausybei.
_ Vis dėlto Estijos, Latvijos
ir Lietuvos prezidentai savo
pareiškime 1994 m. rugpjūčio
31 d. parodė didelį pasiten
kinimą kariuomenės išvedi
mu, tikėdamiesi, kad ryšiai
su Rusija dabar labiau pritaps
prie tarptautinių normų ir bus
galima bendradarbiauti pa
stovesnėje bendruomenėje.
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LIETUVOJE
Vykdoma ž e mé s reforms
ELTOS žiniomis, seimo agrarinio ko
miteto pirmininkas Mykolas Pronckus
pranešė spaudos konferencijoje, kad že
mės reforma vyksta normaliu tempu.
Per penkis pirmuosius šių metų mėne
sius beveik 15.000 buvusių žemės savi
ninkų atgavo nuosavybės teisę į savo
žemę. Apie 9.000 ūkininkaus savaran
kiškai, kiti žemę išnuomojo bendro
vėms. M. Pronckaus teigimu, bus neįma
noma patenkinti visų žemės savininkų
pareiškimų dėl jos grąžinimo natūra.
nes vykdant buv. Aukščiausiosios tary
bos sprendimą pagal valstiečių ūkio įsta
tymą, nemaži plotai buvo pažadėti ir iš
dalinti. Visus pažadus įvykdyti reikėtų
turėti 149°/o daugiau žemės, negu yra,
skelbia ELTA, Vienintelė išeitis būtų
žemės kompensavimas vertybiniais po
pieriais, sklypais miestuose, butais ir t.t.

Žemės ūkio ministerijos žemės tvarky
mo skyriaus vedėjas Pranas Aleknavi
čius pranešė, jog pusė milijono asmenų
kaime ir 60.000 mieste pageidauja atsta*
tyti nuosavybės teisę į žemę. Nuo lie
pos 1 d. įsigaliojo žemės įstatymas, pa
gal kurį žemę galima laisvai pirkti, par
duoti, keisti bei dovanoti. Manoma, kad.
valstybės žemę pirkrapie 750.000 pilie
čiu- Is viso Lietuvoje bus apie 1.200.000
žemės savininkų. Dabartiniu laiku teisiš
kai užregistruotų yra 152.000, ir kas mė
nesį šis skaičius didėja nuo 10 iki 13
tūkstančių.

Rūpestis «dėl Ka t. Bendri
jos žemių

ELTOS pranešimu, Lietuvos vysku
pų konferencijos posėdyje, kuriame
dalyvavo kard. V. Sladkevičius, Vil
niaus arkivyskupas A. J. Bačka ir visi
vyskupai, nutarta dar kartą kreiptis į •
vyriausybę K. Bendrijai priklausančių
žemių grąžinimo reikalu. Išplatintame
pranešime skelbiama, kad nerimą ke
lia stiprėjanti propaganda,kuri siekia
priversti K. Bendriją atsisakyti savo tei
sėtos nuosavybės. Vyskupų konferen
cijoje išrinktas naujas gen. sekretorius
- kun. Gintaras Grušas, pakeitęs mons.
Vytautą Kazlauską, jam atsistatydinus
dėl sekretoriato perkėlimo į Vilnių. Po
sėdyje taipgi aptartas tikybos mokytojų
rengimo klausimas. Nustatyta, kad tikyl
bos dėstymui dar trūksta apie 200 mo
kytojų.
______________
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Dainų šventės savaitė sostinėje
Tai buvo ne vien dainų, tautinių šokių, muzikos šventė. Tai buvo didžioji tautos šventė,
išjudinusi ir visą Lietuvą, ir jos išeiviją
(Tęsinys iš praeito nr.)
nio ž., dir. R. Kliorienė), su ko- ros patriarchams.
kiu įsijautimu vaikai plojo, linPradinės apeigos
Geriausiai savaitės rengiSuliepsnoja amžinoji ugnis gavo, dainuodami “Senas maši nius bus aptarę, įvertinę pir
- deglas, estrados viduryje nas” (L. Vilkončiaus muz., S. madienį (VII. 11) įvykusios kon
šventės vėliava, o pakraščiais Gedos ž., dir. K. Plančiūnas), ferencijos dalyviai, šeiminin
- chorų. Dainų dienos meno va nubangavo paskutinės dainos kai ir svečiai. Antai kultūros
dovas Petras Bingelis apdova “Kur bėga Šešupė” (Č. Sasnaus ministeris D. Trinkūnas, pa
nojamas atgimusios Lietuvos ko muz., Maironio ž., dir. P. brėžęs šventės reikšmingumą
- pirmą kartą į ją sostinėje
dirigento lazdele ir nubanguo Bingelis) eilutės.
Ir klausytojus (įsikūrusius Vilniuje susirinko po .visą pa
ja Lietuvos himnas. Šventė “įsi
bėgėjo” po prezidento Algirdo taip patogiai ant žolės, miške, saulį išsisklaidę lietuviai. Jis
Brazausko sveikinimo, baigto ant suolų), ir atlikėjus estra pasidžiaugė gamtos malone,
žodžiais “Lietuva amžinai dai doje vęikė pailsusio nuo saulės leidusią ir šokti (tai kas, kad
pavakajno nuotaika, apglėbė truputėlį užsieniečius paš
nuos .
Pirmiausia dainavo mišrūs jos švelnios spalvos ir nešė lakstė ...), ir dainuoti, atsi
Lietuvos chorai. Jie pradėjo jausmas, supratimas - dar prašė už nemandagų, nekultū
“Malda už tėvynę” (muz. J. esam, dar būsim ... kol dai ringą atsiliepimą apie išeivijos
chorų lygį, pasakytą kažkokio
Dambrausko, dir. L. Januškie nuosim.
nepraustburnio choro vadovo,
Kiti renginiai
nė), baigė St. Šimkaus “Ože
liu” (dir. P. Gylys). Po jų užLiepos 10 d. pavakary įvy priėjusio prie televizijos.
trauKia užsienio lietuvių cho kęs renginys baigėsi, o su juo
Užbaigiant
rai. Spaudoje nurodoma 19 dai XIV mūsų dainų, sykiu pirmoji
Meno vadovas ir vyr. dirigen
nų. Dar niekuoment neatlikta Pasaulio lietuvių dainų šven
tiek užsienio lietuvių kompozi tė, sutraukusi 27.000 dalyvių tas P. Bingelis apibendrino
torių sukurtų dainų, kaip šioje (iš 10 užsienio šalių - JAV, Ka trumpai: “Šventė praėjo, ją
šventėje, niekuomet tiek užsie nados, Argentinos, Australijos, matėt. Vienas būdas išlaiky
nio lietuvių dirigentų nestovė Lenkijos, Latvijos, Ukrainos, ti lietuvybę - daina”. Toliau
jo Vingyje. (Tai Gražina Buro- Rusijos, Gudijos; dainininkų atkreipė dėmesį į chorų am
žių, sudarantį pavojų lietuvy
kaitė-Pranauskienė iš Austra ir šokėjų atvyko apie 1100).
lijos, Rita Čyvaitė-Kliorienė,
Dar būtų galima daug ką pri bei, todėl ragino: “Reikia ne
Viktoras Ralys, Faustas Strolia durti: šventės išvakarėse va kalbėti, o daryti, daryti tuoj
iš JAV, minėtoji Dalia Viskon- dovus priėmė respublikos pat, pradėti nuo mokyklos. Kai
tienė, Nijolė Puronaitė-Beno- prezidentas A. Brazauskas ir pradės dainuoti mokykla, bus
tienė, Jonas Govėdas iš Kana įteikė apeiginius šventės ženk išgelbėta Lietuva”.
Lietuvos liaudies centro di
lus; operos ir baleto teatre
dos).
įvyko simfoninės ir chorinės rektorius J. Mikutavičius pa
Dainavo keturias valandas
muzikos vakaras, o Kalnų par baigoje labai nuoširdžiai dė
Ilgai, labai ilgai - net 4 vai.
ke - ansamblių vakaras, į ku koja visiem (“visai Lietuvai”)
- truko dainavimas. Po užsie
rį atėjusio prezidento su šei “už rūpestį, globą, lietuvišką
nio lietuvių dainavo vyrų, vyrų
ma bilietus patikrino ir “Res širdį”. Atsisveikina “iki kito
ir berniukų, moterų, vaikų, vai
publikos” korespondentas, bet susitikimo”.
kų ir merginų, jaunimo cho
Svečiai nustebę, sužavėti,
piktnaudžiavimo tarnybine pa
rai, o pabaigoje - jungtinis
dėtim nenustatė... Šv. Jono dėkingi, ypač už bendrumą, nechoras. Kaip didingai plau
šventovėje buvo atminimo va išskyrimą, visą bendravimą.
kė, iškilo “Šiaurės pašvaistė”
landa, skirta laisvės aukoms ir Antai A. Laukaitis, Australi
(S, Sodeikos muz., B. Brazdžiodidvyriams, valstybės ir kultū- jos lietuvių fizinio auklėji-

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA

Vienas iš mūsų ginklų ■spauda. Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau.tavo tautinė
pareiga ja remti ir platinti. Surask bent viena nauja skaitytoją! Nedelsk!
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mo sąjungos valdybos pirmi
ninkas sakė: “Didžiausias įspū
dis - žmonių gausybė. Tiesiog
sužavėtas, matydamas tiek gra
žių, jaunų veidų, tiek dainuo
jančių ir šokančių jaunų žmo
nių”. M. Norkevičienė iš Argen
tinos choro “Žarijos”: “Mums
viskas labai patiko, labai gra
žiai mus priėmė. Ši šventė
mums didelis džiaugsmas”.
R. Kezys is Niujorko, Apreiš
kimo parapijos choro pirmi
ninkas: “Į šventę atvežiau 115
žmonių (...) galėjo jų būti dvi
dešimt tūkstančių. Bet labai
neigiamas Amerikos lietuvių
nusistatymas Lietuvos atžvil
giu (...) Tiesiog pritrenkian
tis vaizdas šokių dienoje (...)
tiems, kuriems lietuvybė ant
slidaus tako, kurie neturi tvir
to jos pagrindo, reikia ateiti
čia ir viską pamatyti-jie tikrai
pasijustų stipresni, norėtų bū
ti drauge su Lietuva”.
V. Vasaitienė, Pasaulio lie
tuvių bendruomenės vicepir
mininkė: “Ši šventė mūsų, at
vykusių akimis, yra nuostabus
renginys”. Esą renginiai tru
ko visą savaitę, jie “vienas už
kitą įdomesni. To pas mus nėra
buvę. Išeivijos lietuvius pri
trenkė šventės dalyvių skai
čius ir organizatorių sugebė
jimas tuos 27.000 žmonių val
dyti”.
D. Skrinskaitė-Viskontienė,
išeivijos meno vadovė: “Sugrįžtam džiaugtis, kad net po
penkiasešimties metų jūs mū
sų laukiate ir, priglaudę prie
savęs, kviečiate kartu dainos
sparnais pakilti (...) Nuosta
bi šventė! Esame labai labai
patenkinti. Labai gaila tų, ku
rie norėjo atvažiuoti ir neat-

MUSU LIETUVA

Raimonda Ramelienė
•

i

MITINGO DEVIZAS: "LANDSBER
GIS- Lietuvos Širdis"

Šiuos žodžius darniai skanduodami
keli šimtai protesto pries karinį tranzi
tą akcijos, surengtos Tėvynės sąjungos
bei kitų opozicijos partijų bei organiza
cijų iniciatyva, dalyviai vakar apie pu
siaudienį Nepriklausomybės aiks'tėje su
tiko V. Landsbergį. Be profesoriaus,
mitinge taip pat dalyvavo visos opozici
jos žiedas. Kalbos buvo sakomos ant
M. Mažvydo bibliotekos laiptų.
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tuvos teritoriją, srities demilitarizavimą
niekas neprieštarauja: "Tranzitui į Ry
tus kliūčių nedarysim". Čia esąs tik val
džios noras viską supainioti.

V. Landsbergis taip pat perspėjo, jog
valdančioji dauguma netrukus gali pra
dėti aiškinti, neva šalies ūkinė padėtis
pablogėjo dėl to, kad "opozicija pasiprie
šino kariniam tranzitui". Tai rodo, jog
prekybinė sutartis su Rusija tiesiogiai
siejama su kariniu tranzitu. Pasak opozi
cijos lyderio, net LDDP frakcijos seniū
nas J. Karosas pareiškęs, kad tai —
kompleksinė problema.

Baigdamas opozicijos lyderis sakė,
jog per dvejus metus pramonės gamyba
nusmuko 3-4 kartus, dabar per mėnesį
sumažėjo apie 10 procentų. O premjeras
A. Šleževičius mėginąs įtikinti, kad gyve
nimas nuolatos gerėja (šūkiai "Ot, bjau
rybė"). Irstai į Lietuvą ketinama įvežti'
Mitingą pradėjęs Seimo narys A. Vaiš darbininkų iš Rusijos. "Gal per daug dar
bo vietų turime"? .
noras, nurimus skanduotiems "Neparduokit Lietuvos", "Tranzitas — išdavys
Viską, kas mitinge buvo pasakyta, V.
tė", pranes’ė, jog "dauguma ruos’iasi dar
Landsbergis susirinkusius pakvietė papa
vienai is’davystei", todėl protestuoti esą
sakoti kitiems.
dėl ko. Buvęs vafctybinės derybų su
Mitinge taip pat kalbėjo Senno narni
Rusija delegacijos vadovas Č. Stankevi
R. Ozolas, I. Uždavinys, J. Tartilas, L.
čius, sutiktas s’ūksniais "valio", dabarti
Milčius, A. Stasiškis. Nuskambėjo siūly
nės valdžios ketinimą įteisinti karinį Ru
mas: jei-bus primestas karinis tranzitas,
sijos tranzitą per Lietuvą pavadino
"galvoti apie apkaltos procesą Preziden
Maskvos planu (s’ūksniai: "Is’davystė",
tui", taip pat patraukti baudžiamojon
"Komunistai, lauk", "Kegėbistai lauk is’
atsakomybėn tuos, kurie prisidės prie
Aukščiausiosios Tarybos").
šio reikalo (šūkiai "Teismo, teismo").
Opozicijos lyderis V. Landsbergis
Sąjūdžio tarybos pirmininkas R. Batūra
susrinkusiems pareiškė: "Mes — prieš
supažindino su peticijapreikalaujančia nu
karinį Rusijos tranzitą per Lietuvą į
traukti derybas su Rusija dėl karinio
Karaliaučiaus sritį". O dėl kariuomenės
tranzito.
išvedimo iš Karaliaučiaus, net ir per Liet—
■ _______ _ _________ __________ ,___
Vėliau protestuotojai atžygiavo prie
važiavo. Repertuaras puikiai įėjimo į Seimo rūmus. Laukdami žinių
parinktas”.
iš pasiuntinių, kurie buvo įgalioti įteikti
Pabaigoje norėtųsi viską api minėtą peticiją Prezidentui bei Seimo pir
mininkui, dainavo, rodė įvairias grimastas
bendrinti kaimyno, Lundo uni per langą renginį stebėjusiems Seimo
versiteto (Švedija) profeso darbuotojams. Kliuvo ir žurnalistams, ku
riaus žodžiais: “Viskas fantas rie buvo išvadinti komunistais, komjaunuc
tiška, nuotaika taip pat fan- liais ir raudonaisiais šnipais.

Mitinguotojai , tarp kurių daugiausia
buvo pagyvenusių moterėlių, atsinešė
nemažai plakatų. Keli is’ jų skelbė: "Prie
Nemuno kitas jau aus’ta tranzitas".
"LDDP ~ transitinė partija", "Slava —
LDDP".

tastiška, tokia draugiška, ne
paprasta, gyvuojanti tarp tūks
tančių”. Pamąsto apie Švedų
chorus, kurių turi nemažai, bet
tokios Dainų šventės (pasako
lietuviškai) neturi. Matyt dėl
to, kad seniai yra nepriklau
somi”.

TRUMPAI
Vilniuje įsteigta Lietuvos katalikų
leidėjų sąjunga, vienijanti 13 katalikų
Lidyklų. Sąj,.nga bandys sukurti savo
periodinių leidinių ir knygų platinimo
sistemą, surengti seminarą katalikų
žurnalistams. Pirmininke išrinkta kata'
likų savaitras’čio “Naujasis dienovidis"
vyr. red. A. Žemai .ytė.
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IV PASAULINIS MOTERŲ
KREPŠINIO TURNYRAS
Brazilijos moterų krepšinio koman
da laimėjo pasaulinį krepšinio titulą
Australijoj. Dabar Brazilija turi teisę
organizuoti tarptautinius turnyrus.

SK01

uin

Toks pasaulinis moterų krepšinio
turnyras buvo suorganizuotas rugpiučio 27 — rugsėjo 2 dienomis.

UAI

Kviestos komandos is’ užsienio bu
vo Havanos krepšinio klubas is’ Kubos
All Star klubas ir Japonijos, AhenaCesena is’ Italijos ir Lituania Select is'
Lietuvos. Dalyvavo Brazilijos klubai
Cesp--Unimep, Nossa Caixa Ponte Pre
ta ir, Kubos komandai neatvykus, Lac
ta is’ Sto. Andrė.
Musų krepšininkės su savo vadovais
atvyko tiktai s’es’tadienį, rugpjūčio 27
dieną. Buvo problemų su skrydžiais
ir dėl to pavėlavo. Tai labai pakenkė
mūsų komandai. Nė kiek nepailsėju
sios mūsų krepšininkės turėjo los’ti tą
patį vakarą pries’ CESP komandą.
Mūsų komandos sudėtis:

Jovita Jutelytė 23 metų, 1,87 ūgio
llone Nikonovaitė 19 m. 1,76
Ingrida Jonkutė 25 m. 1,90
Laura Laupelienė 18 m. 1,93
Rasa Kreivytė 26 m. 1,74
Neringa Zakalskienė 27 m. 1,76
Jurgita Kaunaitė 24 m. 1,78
Rima Petronytė 24 m. 1,72
Dalia Kurtinaitienė 20 m. 1,85
Eugenija Pras’kevičiūtė 24 m. 1,91
Delegacijos vadovas Aleksas Makulavičius, treneris Valentinas Kanapkis, pa
dėjėjas Andrius Kuliešius, palydovas
Vytautas Paulauskas, vertėja Saulė Ra
sa Brazauskienė, gydytojas Konstanti
nas Medvedevas, teisėjas Romualdas
Brazauskas.

GUARULHOS miesto sporto rūmai: Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pristatoma publikai

Nuotr. P. Rukšio

meistrės.

Pries’ japonų ALL STARS komandą
mūsis’kės, pirmajame puslaikyje, pralai
mėjo 9 tas’kais (43-52), o žaidimas užsi
baigė 87 - 102 rezultatu. Japonės buvo
labai greitos ir mūsų krepšininkėms
buvo sunku su jom lošti.
Iš mūsų krepšininkių geriausiai pasi
rodė Ingrida Jonkutė, kuri per visus
žaidimus surinko daugiausia taškų: 76.
Kitos pasižymėjusios žaidėjos buvo Jovi
ta Jutelytė ir Jurgita Kausaitė.

Mūsų moterų rinktinė nebuvo geriau-

Sekančios dienos rungtynės ėjo kiek
geriau ir pries’ LACTA mūsis’kės pralai
mėjo tik 19 tas’kų skirtumu.

Pries’ Italijos CESENA mūsų koman
da vedė žaidimą visą laiką ir tik pasku
tinę minutę pralaimėjo vienu tas’kų:
78-79.

Pries* NOSSA CAIXA mūsų krepšinin
kės pralaimėjo pirmame pušiaikyje
38 ant 53, o pabaigoje 72 ant 93. Brazi
lų komandoje žaidė kitos 3 pasaulio

Turnyras neturėjo pakankamo išgarsi
nimo Brazilijos spaudoje ir televizijoj,
nors buvo labai gerai pravestas su stipria
SKOL ir NOSSA CAIXA finansine para
ma. Televizijų stotys MANCHETE ir
BANDEIRANTES rodė beveik visus žai
dimus.

Per visą šio turnyro laiką su mūsų de
legacija buvo STASYS KILČIAUSKAS,
kuris visuose reikaluose buvo vertėjas
ir patarėjas.

Prieš mūsų delegacijos išskridimą,
Stasys Kilčiauskas įstengė pasimatyti
su Brazilijos krepšinio federacijos pir
mininku kartu su vadovu Aleksu Maku
levičium. Buvo svarstoma galimybė
brazilų komandos dalyvavimas sekančių
metų vasarą ruošiamame turnyre Lietu
voj. Buvo taip pat kalbėtasi su Brazili
jos rinktinės žaidėjuMARCEL, kuris
dabar treniruoja Guarulhos komandą.
Jis mano, kad jo komanda sekančiais
metais galės vykti Lietuvon. Maciel yra
vedęs lietuvaitę Paukštytę iš V. Zelinos.

Pirmos rungtynės mūsų komandai
buvo pačios blogiausios. Krepšininkės
buvo pavargusios is’ eklionės, be miego,
tai ir per žaidimą nebuvo susikoncen
travimo. Pirmas laikas baigėsi 20 tas’kų
skirtumu mūsų nenaudai, o galutinis
rezultatas buvo 73-131 mūsų nenau
dai.

Reikia pastebėti, kad CESP komandoj
žaidė 3 pasaulinės žaidėjos laimėjusios
pasaulinį titulą Australijoj.

rencijoj buvo paklausta, kodėl geriausia
Lietuvos komanda čia nedalyvavo. Valen
tinas Kanpkis atsakė, kad geriausia Lie
tuvos komanda šiuo metu dalyvauja
Europos pirmenybėse. Čia buvo tik rin
kinys iš Vilniaus ir "Telerino" Kauno
"Laisvės" komandų.

STASYS KILČIAUSKAS įteikia gėlių puokštę
S. Paulo lietuvių vardu krepšinio komandos
kapitonei DALEI KURTINAITIENEI
Nuotr. P. Rukslo
1......................... ... ....................

"

'

DR. LUIS DE CARVALHO

KALINAUSKAS

ADVOGADO
R. dos ESTUDANTES 15.6° and. ranj. 62

Fone: 277.35.48

Nors mūsų krepšininkės nelaimėjo
nei vienų rungtynių, tačiau faktas,
kad Brazilijos televizija ir laikraščiai
rašė apie šį turnyrą ir minėjo Lietuvos
vardą, yra pozityvus dalykas. Pasauly
je yra žinoma, kad Lietuva turi vienus
iš geriausių krepšininkų pasaulyje.
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KONGRESO TIKSLAS
Per VIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresą dalyvavome daugiau negu
160 dalyvių, iš tų 64 atstovai. Iš viso
pasaulio (Šiaurės Amerikos, Pietų
Amerikos, Australijos, Vakarų Euro
pos) atvažiavo ir dalyvavo nariai, bet
ypatingai kreipėme dėmesį į naujus nat
rius iš Rytų Europos (tas gal nėra tei- singiausias pavadinimas, nes ne tik iš
to žemyno, bet ir iš Azijos nariai buvo
atvykę).
Liepos 12 dieną, Kongresas prasidė
jo Lietuvos sostinėje) aplankome įdo mius muziejus, gražias bažnyčias, o
taip pat kitokias svarbias vietas šioje
šalyje. Bet ne tik pasivaikščiojome po
Lietuvą, galėjome pabendrauti su Lie
tuvių jaunimo organizacijomis, pažin
ti j M gyvenimą ir pasiruošti Studijų
Dienoms.

Po 10-ties pilnų dienų Lietuvoje išskridome iš Vilniaus į'pačią svarbiau
sią Kongreso dalį — Studijų Dienas..
Londone susirinko atstovai, o dalyviai
ir turistai keliavo per Angliją? Kai jau
turėjome galimybės susipažinti su
Kongreso pirmąja dalimi, tuojau pradė
jome kalbėti apie musų reikalus.
Daug skirtingų problemų ir reikalų/
daug ko galėjome padiskutuoti ir nu
tarti. Viena iš kito pasisėmėm mintis,
informacijas , pagalbas ir geriau galė
jome suprasti ir pagalvoti apie savo
reikalus.
O kas yra Brazilijos Jaunimo Sąjun
gos reikalai? Apie tą galvojau visada
per tas šešias dienas. Kai pabendravau,
pasišnekėjau, man buvo galimybės per
pasikalbėjimus, pasirudymus aiškiai
suprasti, Kanados LJS labai gerai pasi
rodė, dėl to, daug ko padarė ir parodė
(Maskvos taip pat), nes ne tik jaunimai
buvo susijungę, bet visi lietuviai, tuose
kraštuose stipriai dirbo ir kartu sprendė
savo veiklas. Kitoj pusėj, JAV parodė
savo problemą: nėra unijos, kiekviena
me mieste (kartais rajone) turi savo
skirtingas veiklas.

bendrus interesus (kultūra, lietuvybė,
tradicijos ir tt.).
Ir galėsime kartu dirbti ir vienas ki
tam padėti, jeigu turėsime kur tai da
ryti, kur pabendrauti, kur centralizuo
ti informacijas, į kur įtraukti visus lie
tuvius, kurie dalyvavo ar norėjo daly
vauti. Aš noriu su tuo parodyti kad
mūsų geriausias reikalas yra susijungti,
įkurti mums Brazilijos lietuvių Centrą.

Žinoma, tai nelengva, bet Brazilijos
lietuviai daug padarė ir daug ko gali
daryti. Jeigu kas nors turi kokią min
tį arba klausimą, kreipkitėės į mus, nes
kongreso tikslai nepasibaigė, o tik pra
sidėjo.
Alexandre Indriūnas

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŠKO
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Se você quer conhecer "Punta del
Este", passar bons momentos com jo
vens de toda a América do Sul, divertir
se, conhecer melhor as colônias lituanas, você tem uma ótima oportunida
de: O IX Encontro da Juventude Lituana da América do Sul. Do dia 28
de dezembro a 03 de janeiro no Uru
guai.

JOSE APARECIDO GALVAO mirė
rugsėjo 25 dieną Gastroclinicas ligoni
nėj. Jis turėjo 68 metus ir buvo Julijoo
Joteikaitės vyras. Buvo didelis lietu
vių draugas ir visuomet dalyvaudavo
visuose lietuviškuose parengimuose.
Buvo pašarvotas Quarta Parada kapi
nėse ir ten pat palaidotas. Laidojimo
apeigas atliko kun. Petras Rukšys. Lai
dotuvėse dalyvavo daug Mokos ir V.
Zelinos choristų.
Liūdesy liko žmona Julija, sūnus
Celso, duktė Cecilija su šeimom, anū
kai João Henrique, Simone ir Sullivan.
7-tos dienos mišios bus sfekmadienį,
spalio 2 dieną, 11 vai. V. Zelinos baž
nyčioje.
Širdingai užjaučiame ponią Juliją
ir visą šeimą.
JUOZAS SAKALAUSKAS mirė rug
sėjo 13 dieną. Buvo palaidotas Vila Al
pinos kapinėse^

Rugsėjo 26 d., savo namuose, buvo
rastas negyvas JUOZAS KRUTULYS.
Velionis turėjo 57 metus. Buvo palai
dotas Ceramikos kapinėse.

PR ĮSIMENAME

Hotel, passeios, baile de fim de ano,
e muito mais.

Quaisquer maiores informações, fa
le com Alexandre ou Luis. fone:
274-0114.

Su tais ir kitais pavyzdžiais supratau
kad ne tik Brazilijos jaunimas turi savo
problemas, o taip pat visiems Brazilijos
lietuviams trūksta ko nors. Mes, jauni
mas, neturime skirtingų problemų arba
Rugsėjo 21 dieną, tragiškoje auto
reikalų, mums nereikia atskirai dirbti,
bet kartu su visomis lietuvių organizaci- mobilio nelaimėje mirė dr. ALDA M.
GARŠKO M. PINHEIRO. Buvo palai
jomis, ir šitaip pasistiprinti ir ko dau
giau, ko geriau padaryti, mums Brazili dota sekančią dieną Congonhas kapinė
se. Išsamus nekrologas bus sekančiame
joje.
ML-vos numeryje.
Ir kaip tą daryti? Kaip geriau ben
Rugsėjo 19 dieną vėjaraupiais (cata
drauti su visais lietuviaiais pasaulyje, ir
su Lietuva? Tas klausimas pats pasisa pora) mirė MARCELA PAPATZANAfetras Šimonis
ko. Sujungti. Tai yra atsakymas, nes ne KIS turėdama tik 6 metus. Marcela
mus apleido prieš metus — spalio 7 d.
buvo
Kristinos
Alaburdaitės
duktė.
same atskirai Brazilijos lietuviai, mes
Mes jį prisiminsime lietuviškose mišiose
Jos
seneliai
buvo
Anelė
ir
Eduardas
Alaesame skirtingos organizacijos, kurios
sekmadienį, spalio 9 dieną.
burdos,
o
prosenelė
Teklė
Kižanauskienė.
dirba skirtingomis dalimis, bet turime

MŪSŲ MIRUSIEJI
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giedojo ir meldėsi.
Halina Mošinskienė

MALONI STAIGMENA - BRANGI
DOVANA
Saulėtą sekmadieni šio mėn. 28 d.
is’siruošiau aplankyti V. Zeliną, susi
tikti savo seniai matytu pažįstamų.
Ištikrųjų paspejau kaip tik į lietuviš
kas pamaldas.
Prie klebonijos renkasi naujas nema
tytas jaunimas. Šviesiaplaukės mergai
tės tautiškais rūbeliais su vainikėliais
ant supintų kasyčių, berniukai tokie
sveiki rausvais skruostais, dailiai nukirp
tais plaukais. Iš kur jie? - Sveikinamės
ir čia pat susipažįstu su to gražaus būre
lio globėjomis p. Birute Brazdžiūte ir
Dale Janušaityte. Tai mums maloni
staigmena iš Lietuvos. — Iš karto vis
kas įgavo naują koloritą - rodos, esa
me kuriame tai senai lankytame Lie
tuvos mieste galėtų būti Anykščiai.
— čia kalbasi jaunimas, tolėliau kitus
pažįstamų veidus matau. Kun. Petriu
kas vedasi svečius spaustuvą aplankyti,
parodyti kur spausdinama "Mūsų Lie
tuva". Per mažai turime laiko, kad viską
parodyti, nelabai pasiruošė tokiam stai
giam vizitui.

Išėjus iš bažnyčios skubinasi į aikš
telę šventoriuje, kur orkestras jau pasitalpino medžių pavėsyje ir publika žiūrovai sudarė užtektinai vietos šokė
jams. Saulė palenkusi savo ugninį vei
dą žėrė jiems nuostabos spindulius.

Dailiai labai dailiai šoko mūsų sve
čiai. Tų merginų grakštumas, žingsne
lių lengvumas, veideliuose vaikiškas
džiaugsmas švyti, o liaunios rankutės
plazdena lyg vėjo žirgelių sparneliai.
Orkestras - kanklės, švilpynių ir medi
nių lentelių "vargonai" groja, o pagal
jų ritmą plaukia, pinasi judesiai ir figū
ros. Drausme ir disciplina kiekviename

Labai gaila, kad čia viskas buvo "ant
greitųjų", tai nesužinojome nei šokėjų
nei muzikontų vardų, nei pačių šokių
simbolinės išraiškos. Tesužinojome, kad
jie yra Lietuvių Tautinių šokių kolekty
vas "Malūnėlis" iš Kauno. Šokių vadovė
p. Birutė Brazdžiūte, orkestro - p. Dalė
Janušaityte. Kas juos iškvietė ir kaip
jie atsirado Brazilijoje paaiškins kiti.
Neteko išsikalbėti, nes svečių laukė
pietūs ir kaip įprasta parapijos šeiminin
kės juos skubino, o publikai teko tik
palydėti pasigėrėjimo iššūkiu, bet širdy
je nešėmės Lietuvos vasarą ir džiaugsmą
gyvenime kaip brangią dovaną. Ačiū,
ažiū mielieji vaikeliai.

Atskuba ponia Vera Tatarunienė su
neatskiriamu foto aparatu, tik prieš po
rą dienų sugrįžusi iš ilgos viešnagės Lie
tuvoje. Ji vėl pilna naujos energijos pa
sisėmė tėvyną aplankiusi, pajutusi, kad
ji yra dàlelé tos kovojančios Lietuvos
atvertais portalais į naujos aušros hori
zontus. Skubiai nusifotografuojame
prie klebonijos.
Malonu buvo matyti bažnyčioje tvar
kingai įeinančius tikros Lietuvos tikrąjį
VAIKU TAUTINIU ŠOKIU ANSAMBLIS "MALŪNĖLI S" iš Kauno pasirodo Vila Zelinoj
jaunimą. Drausmingi visur. Pamaldose
prie jaunimo namų, sekmadienį, rugpjūčio 28 dieną, po lietuviškų pamaldų . Ansamblio jaunos
niekas nelakstė, nesistumdė lankose,
šokėjos meistriškai šoka "Kepurinę"
Nuotr. P. Rukšio
nei kikeno, nei jie žiopsojo, su visais

ITIGtin©
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SPAUDOS ŠVENTĖ
Spalio (Outubro) 25 dieną

MIŠIOS 11=00 VALANDA, UŽ SPAUDOS DARBUOTOJUS
P I E T Ū S 12=30 VALANDA,
VILA ZELINOJE -JAUNIMO NAMUOSE
VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME'

V'
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS

Šio "ML"numerid
GARBĖS L EI D Ė J

SPAUDOS PIETŪS
Spaudos šventės pietų bilietai jau
atspausdinti. Juos bus galima įsigyti
šv. Juozapo parapijos klebonijoj. Ka
dangi pietūs rengiami su tikslu parem
ti MUSU LIETUVĄ, tai pietų bilietų
kaina yra kiek didesnė. Pietūs kainuos
RS.10,00 (dešimt realų). Prašome bi
lietus kuo greičiau įsigyti ir nepalikti
paskutiniom dienom. PRIE (ĖJIMO
BILIETAI NEBUS PARDUODAMI.

SEVERA PUTVINSKIENĖ IR SEIMĄ
mylimo vyro ir tėvo VACLOVO trečių mirties
metinių proga (rugp. 21 d.).
Širdingai dėkojame miela; poniai Severai ir s’eimai už
paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename taurų
mūsų kolonijos tautietį Vaclovą.
Redakcija ir Administracija

GRIŽO IŠ LIETUVOS
BLB-nės pirmininkė VERA TATARŪ
NIENĖ, rugpjūčio 20 dieną grįžo iš Lietu vos po daugiau kaip dviejų mėnesių
viešnagės. Vera Tatarūnienė dalyvavo
Pasaulio Lietuvių'dainų ir šokių šventė
je ir PLB-nės atstovei suvažiavime.

Su Vera Tatarūnienė iš Lietuvos atvy
ko gimnazijos direktorė Elena Lošinskaitė Gaidamavičienė. Ji turi S. Paule
daug giminių, kurių daugumas jau yra
mirą. S. Paule žada pabūti kelis mėne
sius. Praeitą savaitę atsilankė Lucijps
J. Butrimavičienės lietuvių kalbos pa
mokose ir mokiniams pakalbėjo apie
Lietuvą ir lietuviškos mokyklos struktū-

FESTA DA PRIMAVERA
pavasario Šventė
LITUANIKOJ

Spalio (Outubro) 16 dieną
AUTOBUSAS IŠVYKS IS V. ZELINOS 7:00 VAL.

BILIETAI PAS V. TATARŪNIENĖ Tek 63.73.44

iSveifeiMattie

SPALIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
sėkmės.

ELENA LOŠINSKAITĖ GAIDAMAVICIENÉ atšventė savo gimtadie
nį par Verą Tatarūnienę, kuri jai iškė
lė šeimynišką šventę.
Viešnia, o taip pat ir prof. Valenti
nas Snitka su dukra Erika išvyks Lie
tuvon spalio 2 dieną.
UŽSiMOKĖJO ML VA
Saiomė NARUŠIENĖ
RS.10,00
Jonas JODELIS
R S. 5,00
Elisabete GALINSKAS
R$. 5,00
Stasys BUTRIMAVIČIUS RS. 5,00
Pio Osvaldo BUTRIMAVIČIUS 5,00
Aldona VALAVIČIUS
RS.10,00
Antanas ZOLUBAS
R$.10,00
Endrikas GUZIKAUSKASRS.20,00
Domicėlė ČEPUKAS
RS.10,00
Jadvyga BRAKNYS
RS.10,00
Elena VAITKEVIČIUS
RS. 5,00

02
08
09
10
10
12
12
14
15
15
16
19
22
25
26
31

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mielą
kunigą MEČISLOVĄ VALIUKEVI
ČIŲ laimingai atšventusį 45 metų kunigysfės jufo^iejų. Mečislovas Valiukevičius buvo įšventintas kunigu 1954 me
tų rugpjūčio 22 dieną.
Kun. Valiukevičius yra įsteigęs sese
lių vienuoliją. Šios vienuolės dirba Bra
zilijoj, Italijoj, o dabar rengiasi vykti
Lietuvon.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

—
—
—
—
—
—
—
-

Sergio Pratali
Helena Vaitkevičius de Uzeda
Adelia V. Godliauskas
Maria Tereza Butvinskis
Adilson Puodžiūnas
Wanda Greičius Sinopoli
Ana Miksas
Estanislau Victor Žutautas
Jonas Valavičius
José Ricardo Indriūnas
Pedro Antonio Stasiukinas
Gisele Maria Šiaulys
Elisabete Vazgauskas
Algirdas Baužys
Ona Žibienė
Edward J. Žvingila

NEŽINOTE UŽ KĄ BALSUOTI?

Daug kas turi abejonių už kokį
kandidatą balsuoti. Nors ML-va nere
mia jokią partiją, tačiau skaitytojams
galime patarti balsuoti už mūsų drau
gus. GILBERTO KASSAB Dep. Ėst.
22.222 yra mūsų gerai pažįstamo ir
vertinamo daktaro Fuad sūnėnas ir
dr. Paulo Kassab pusbrolis.
Nepamirškime balsuoti taip pat už
EDSON FALANGA NR. 2009, kuris
pakeitė Ouarenos gatvės vardą į Rua
Mons.’ Pio Ragažinskas.

