
Dabartinė Lietuvos valdžia 
primena žmogų, kuris nušoko 
nuo pastato iš 110 aukšto. Kren
tant pro 80 aukštą, visiems žmo
nėms sušuko: „Kol kas viskas 
gerai”. Kai šį anekdotą pakar
tojau svečiui iš Lietuvos, šis 

v 

atsakė: „Žinoma, kad jiems 
viskas labai gerai. Jiems tai 
tikrai labai gerai ir jie net nepa
stebi, kaip kitų gyvenimo lygis 
smunka”. Šie žmonės 50 metų 
kartojo komunistų melą, kad 
viskas gerėja, ekonomika kles
ti ir kad greitai sulauksime 
šviesaus rytojaus, kuriame visi 
bus labai patenkinti. Deja, ko-p 
munistų propaganda atsimušė į&
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atimama iš tų, kurie nepajėgia 
susimokėti „po stalu”. Kyšio 
davimas gydytojui yra neetiškas 
veiksmas, kuris išlaiko tarybinę 
mediciną ir pakerta kelią refor
moms.

Žodis Lietuvos žmonėms. Me
dicinos sistemos reformas buvo

kietą tikrovę ir Sąjunga suby-BRAZILIJOS SOSTINĖ: Lietuvos Resp. prezidentas Algirdas Brazauskas priimamas 
pas Brazilijos prezidentą Fernando Henrique Cardoso su Lietuvos generaliniu garbės 
konsulu Hnu Valavičium

didelė dalis šių ligonių atsirado medicinos lygis smarkiai kreti- 
bėdoje dėl tarybinių gydytojų ta, bet nenori pagalvoti, kas 
klaidų, nemoksliškumo arba bus, kai atsimuš į grindinį. Jie 
abejingumo. nenori paleisti nemokamos me-

Kristus supyko, pagriebė dicinos iliuzijos. Visuomeninis 
virvę ir išvijo pirklius iš savo elitas pasiguodžia, kad jie sau ir 
tėvų namų. Panašiai ir krikščio- savo šeimai nupirks geresnę 
lys neturi pareigos iš ligoninių mediciną per pažintis ir kyšius, 
išvyti tuos gydytojus, kurie Kyšių davimas, reiškia gy- 
negydo, bet pirmiausia žiūri dymąsi kitų sąskaita, nes defici- 
savo pelno? Negana rūpintis tiniai vaistai ir technologija 
labdara. Visi lietuviai turi 
pareigą rūpintis, kad visuome
niniai pinigai būtų panaudoti 
teisingai ir kad tarybinė me
dicinos sistema būtų pakeista, 
reformuota. Tačiau Lietuvos 
žmonės to nedaro ir net nesi- 
domi.

Amerikietis verslininkas, iš-, galima vykdyti prieš 5 metus, 
studijavęs Lietuvos rinką, man Apie tikrą reformą dar net nėra 
pasakė, kad medicinos reforma 
nėra tarp pirmų 10 Lietuvos 
žmonių__pirmumų^ Lietuvos
žmonės1ffiátòikád nemokamos vaikas ar seneliai bereikalingai" M.MazA?y<1o’l)iOiK>icK;iT . °

rėjo.
Gal teisingiau būtų pavaiz-* 

duoti, kad Lietuvos biurokratai 
sėdi prie 80-to aukšto lango ir, 
matydami, kaip invalidai, pen
sininkai ir ūkininkai krenta 
žemyn, sušunka: „Nesirūpin-? 
kite, kol kas viskas visai gerai’. 
Arba pasuka savo stalą, kad sė
dėtų nugara į langą.

Kai kas manęs klausia, kodein
as taip piktai rašau apie 
Lietuvos gydytojus. Atsakau,, 
kad aš rašau ne apie Lietuvos 
gydytojus, o apie tarybinę" 
medicinos sistemą ir tarybinius 
gydytojus. Aš šit; žmonių klau
siu, kodėl jie nepyksta, maty
dami, kad visai bereikalingai 
naujagimiai miršta, sužalojami, 
paciehtai kankinami prastu irr 
nehigienišku gydymu, gydytojai* 
nesistengia įvesti vakarietiškos; 
gydymo sistemos, o laikosi rytie
tiškos kyšių sistemos. Net tarp

v

tų vaikų, kuriuos matome Čika
goje, gydomų „Vaikų vilties”

kalbama. Taigi, per ateinantį 
penkmetį garantuoju, kad kas iš 
jūsų šeimos: žmona, vyras,

1



NR. 8 (2311) 1996.V. 1. MŪSŲ LIETUVA

■ Rua Inácio 671 - Vila Zelina
i 03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL 

Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
-BiFM S í®h I ' i F50'VI • 8%/A Administrador: PETRAS RUKSYS IVl sJOLĮjĮj L.I E I VJ V/A Redige Equipe Editorial 

JORNAL CULTURAL «NOSSA LITUÂNIA
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15J)0 

'Prenumerata paprastu paštu į užsienį: uoi. 
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 DoL 

‘ GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$i25,00 ’

- Fone: 63-5975 ■

Atskiro numerio kaina R$.0,50 
į P. Ameriką oro pastų: 45 DoL 
į tolimus kraštus 75 DoL

,. r - Vieno Numerio ^ARBÉS LEIDÉJàS'R$.26,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00 ’ 
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.

Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKSYS vardu.

zudymokomuniznio vardu 
Būtų dar geriau, jei apgailės 
tautų ir uždraustų masiniu 
abortus, kurie turbūt nužud 
daugiau lietuvių, negu fašiste 
ir komunistai kartu. Ir U 
vyksta šiomis dienomis. 'N*, 
manau, kad įmanoma tikra nu 
dicinos reforma, kol žiūrima 
žmogų, kaip į gyvulį, kui 
galima skersti ligoninėje. Ka<

nukentės nuo tarybinės me
dicinos trūkumų. Jūs gailėsitės, 
guositės ir galbūt kaltinsite 
prastas sąlygas. Tačiau aš iš 
anksto pasakysiu, kad dalį 
kaltės neš.itės patys, nes jūsų at
stovai nesidomėjo medicinos 
pažanga.

Vyr. gydytojai sakys: „Pinigų, 
pinigų duokite, mums pinigų ir 
pasieksime vakarietišką lygį”. 
Tai nėra teisybė. Prieš metus 
lietuvių katalikų labdarių 
sąjunga suorganizavo vajų 
padėti Žemaitijai įsteigti lęšių 
sodinimo operacinę. Amerikos 
lietuviai paaukojo 2,000 dolerių 
mikrochirurginių irtstrumentų. 
įsigijimui. Amerikos vaistų 
bendrovės paaukojo 10,000 dole-| 
rių vertės lęšių ir medikamen
tų. Lietuvos Sveikatos apsaugos ; 
ministras dr. Jurgis Brėdikis 
oficialiai sutiko organizuoti šį 
projektą, parūpinti mikroskopą 
ir paruošti gydytojus. Jau metai 
prabėgo, o pirmas lęšis Klaipė
dos ligoninėje dar nebuvo įso
dintas. Matyt, kad Kauno mo-. 
nopolis nenori prarasti turtingų 
klaipėdiečių pacientų.

Kitas pavyzdys. Šiuo metu v
ĘALFas Čikagoje planuoja pasi-

PARDUODA M AS1

PORTUGUÉS-LITUANO
lituano — português

Kreiptis į šv, Juozapo parapiją
Rua Inacio, 671 — Tel:63.59.75 

kviesti 7 metų mergaitę ragenos 
transplantacijai. Kelionės ir 
ligoninės išlaidos viršys 4,000 
dolerių. Kodėl ■ ši operacija 
negali būti atlikta Lietuvoje? 
Todėl, kad lietuviai nesuor
ganizavo akių banko. Tai nėra 
pinigų klausimas, reikia tik 
noro. Lyg niekam nerūpi, kad 
lietuviai bereikalingai apanka.

Gerai, kad Lietuvos valdžia 
apgailestavo dėl žydų žudymo II 
pasaulinio karo metu. Būtų 
gerai, kad taip pat apgailes
tautų dėl nekaltų žmonių 

Etnografinis muziejus Rumšiškėse. Senasis Lietuvos kaimas. Žemaičių gyv. 
namas. Stovi J. Sidlauskas su giminaičiu. 1989 m. vasara.

I Geriausia šventinė | 
į dovana; I 
| UŽSAKYKITE’MUSU LIETUVA i 
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽJSTĄMIEMS |

J Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

įvyktų tikra medicinos reform; 
Lietuvoje, turi radikalia 
pasikeisti pažiūros į žmogų, 
darbą, į visuomeninę atsakomy 
bę. Šis procesas paprasta 
vyksta labai lėtai. Greita; 
pasikeitimas reikalautų tikr< 

■ stebuklo. Iki tol liūdnai ste 
besime, kaip sveikatos rodiklio.' 
kris vis žemiau, žemiau ir atsi 
trenks į lietuviškos, sveikato;
abejingumą.

Linas Sidrys M.D
» Gyvenimas be lietuviškos spaudos 

yra bėgimas nuo savo tautos
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LIETUVOJE
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Susitikime buvo aptartos 
BALTBAT perspektyvos ir ga
limybės įsteigti šio taikos palai- 

Priimti | demokratinę sąjungą kymo bataliono pamainą. Bus 
ELTOS pranešimu, Tėvy- paruoštas kariuomenių vadų 

s-ga (Lietuvos konservatoriai). siūlymas įsteigti jungtinę minų 
kovo 12-13 d.d. vykusioje Euro
pos demokratinės sąjungos 
(EDU) 170-tojoje partijų vado
vų konferencijoje buvo priimta 
tikrąja EDU nare. Paryžiuje 
paskelbtame pareiškime pa
brėžta, kad Lietuvos konserva
toriai, vadovaujami Vyt. Lands
bergio, išvedė “šalį iš sovietų 

bloko”. _____________
Lankėsi Japonijos ministeris

Kaip praneša ELTA, balan
džio 2 d. Lietuvoje lankėsi Ja
ponijos užsienio reikalų minis
terijos parlamentinis viceminis- 
teris H. Ogawa su diplomatine 
delegacija. Susitikime su Lietu
vos prezidentu Algirdu Bra
zausku jam buvo perduotas 
kvietimas lankytis Japonijoje 
ryšium su numatomu Japonijos _ 
ambasados atidarymu Lietuvoje.

Nesi tarė dėl karinės sąjungos
Kaip praneša BNS (Baltic 

News Service) kovo 20 d., Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gink
luotųjų pajėgų vadai, tris dienas 
posėdžiavę Vilniuje, pranešė, 
kad Baltijos kraštams nebūtų 
naudinga sudaryti uždarą karinį 
bloką, ir ta tema nebuvo kalbė
ta. Į pasitarimus ateityje norima 
kviesti kitų kaimyninių valsty
bių, pvz., Lenkijos, Suomijos ir 
Danijos kariuomenių vadus.

(Jų gali būti net 40 000 Estijos 
vandenyne) ieškojimo eskadrilę.

Derybos su Latvija
Kovo 18-19 d.d. Jūrmaloje 

susitiko Lietuvos ir Latvijos de
legacijos aptarti kokiais pagrin
dais bus vykdomos derybos dėl 
jūros sienos. Taipgi buvo pasi
rašytas protokolas, įpareigojan
tis šalis laikytis 1982 m. Jungti
nių Tautų sutarties dėl jūros 
įstatymų, tarptautinių įstatymų 
ir ankstyvesnių dvišalių sutar
čių. Tikimasi, kad derybas bus 
galima užbaigti sutarties pasira
šymu sekančioje sesijoje, balan
džio 22-23 d.d. Vilniuje, skelbia 
BNS.

Susitikimas su JAV valstybės 
sekretoriumi

_ -........... T •• • T

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Povilas Gylys dalyva
vo kovo 20 d. Čekijos Prahoje 
įvykusiame ketvirtajame Vidu
rio Europos ir Baltijos valstybių 
ministerių susitikime su JAV 
valstybės sekretoriumi Warren 
Christopher, praneša ELTA. 
Kalbėdamas apie Europos sau
gumo perspektyvas, Vašingtono 
santykius su Europa, jis pabrė
žė JAV susirūpinimą Europos 
saugumu ir sakė, kad sprendi
mas dėl ŠAS (NATO) plėtimo 
bus daromas gruodžio mėnesi.

T '
Iš pradžių bus priimtos stip

riausios kandidatės j ŠAS (NA
TO) nares. Politikai spėja, kad 
tai bus Čekija, Slovakija, Veng
rija ir Lenkija. Valstybės sekre
toriaus teigimu, pirmosios pri
imtos narės turės įstoję įsiparei-, 
goti, kad durys į ŠAS nebus už
darytos kitoms valstybėms. Dėt 
Baltijos kraštų jis tik pasakė, 
kad JAV ir ŠAS yra svarbu, jog’ 
diskusijos su Baltijos valstybė
mis nenutruktų.

Jis pavadino Rusijos seimo 
nutarimą atkurti Sovietų Sąjun
gą “tamsia vizija”, tačiau teigė, 
kad Vidurio Europos įsijungi
mas nei lems, nei bus lemiamas 
įvykių Rusijoje, nors abipu
siams interesams svarbu Rusi
jos neizoliuoti.

Patvirtinta vyriausybės 
programa

OMRI skelbia, kad kovo 19 
d. Lietuvos seimas patvirtino 
ministério pirmininko Mindau
go Stankevičiaus programą, ku
rioje užsimota atgaivinti pramo
nę, padidinti pajamas iš mokes
čių, skatinti investicijas pagrei
tinant privatizaciją bei atmokėti 
paskolas dėl energetikos tieki
mo iš Rusijos.

Anksčiau priimta 47 konsti
tucijos straipsnio pataisa, lei
džianti užsieniečiams įsigyti že
mes Lietuvoje, įsigalios, jeigu 
seimas ją patvirtins dviem treč
daliais balsų po birželio 19 d. 
Draudimas užsieniečiams pirkti 
žemę gali užkirsti kelia į narystę 
Europos sąjungoje.
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ietyje. Mirus vienai jų narei, kalba už jos siela
Gegužinių "kunigu” visada buvo teta Rožinį.

Emilija: sauso, lengvo sudėjimo, gan Taip mano mamytė
pamaldi, dora, balsinga kaimo ūkininkė. Veronika Kirlienė visą gyvenimą tesėjo 
Uždegusi žvakes prie altorėlio, persižeg- (išgyveno 97 m.) mirdama, savo vietoj 
nojusi, pirmiausia iš specialios knygelės rožinio nare paliko dukterį Stasę. h V 
gegužės mėn. maldos į Mariją paskaity- 

pirmąsias mėlynas - davo kiekvienai dienai skirtas maldas

Jau gerokai iš anksto laukėm gegužės 
mėnesio. Į balandžio pabaigą jam 
ruošėmės. Su mamytėmis, su tetomis ėjom 
į Gaveikių, Eglynės, Trakelių miškus, kur 
priskynęs gražiausių žalių uogienojų 
(bruknienojų), nešėm į namus - pynėm 
vainikėlius. Prie upelio raškėm, rinkom 
žydras purienas, į 
žibuokles. Mergaitės iš darželių nešė, 
rūtas. Mūsų \ mamytė Ve-
ronika taip išradingai mokėjo mus pas
katinti (pavaišindama sūriu, uogiene), kad 
susidarydavom visas pulkas vaikų ir

padėdavom, ko tik paprašy
davo.

Vaičionių kaimo senieji žmonės 
pasakojo, kad,' kiek jie atmena, jau nuo 
senų laikų kiekvienais • metais čia buvo 
rengiamos (mojavos) gegužinės. Smalsčių 
dailioj didesnėj klėty (svirne) stovėjo pas
tatytas pailgas,nemažas stalas. Jis buvo 
aptiesiamas balta linine staltiese. Virš jo 
ant sienos buvo pakabinamas didelis Dan
gaus Karalienės - Švč. Mergelės Marijos 
paveikslas, apipintas, papuoštas žalumynų 
(uogienojų) vainiku. Prie visų 4 stalo 
kampų stovėjo nuo grindų iki lubų įt
virtinti apvalūs mediniai stulpiukai, kurie 
irgi buvo apvesti uogienojų vainiku. An1 
stalo stovėjo 2 žvakidės, ant kurių buvo 
uždegamos ilgos naminės vaškinės 
žvakės. Jų šonuose buvo padėtos 2 angelų 
skulptūrėlės. Rūtų šakutėm buvo apkaišy
tos žvakidės ir stalo kraštai. Didelėj vazoj 
buvo įmerktos žydinčios, kvepiančios pa
vasarinės gėlės.

Vakare, saulei nusileidus, kada pie
menys pargindavo bandą ir artojai iš laukų 
pagodavo, mes, vaikai, turėjom 
malonumą imti' į rankas skambalą ir, juo 
visu garsu skambindami, perbėgti išilgai- ateistiniais bolševikmečio
skersai sodžių, kviesdami į tuoj prasid-i 
ėdančias gegužines. (Kai skambučio ne-į 
būdavo — plaktuku daužydavom - skam-, 
bindavom į pakabintą noragą ar geležinį 
bėgio gabalą).

-Ir gražu buvo žiūrėti, kaip, švariai 
pasipuošę, iš visų kampų plūdo moterys, 
baltom skarelėm, merginos, mergaitės,; 
ūsuoti vyrai, jaunuoliai, piemenys, vaikai. 
Prisirinkdavo pilna klėtis vaičioniškių,
kurie į vidų netilpdavo, pasilikdavo priek- usios dalimis, kasdien kalba šV. Poaių.

Po to visi suklaupdavo, ir ji plonu
lyriniu balseliu giedodavo - vesdavo, o 
visi dalyvaujantieji pritardavo giedodami 
Marijos litaniją. Po-to sukalbėdavo keletą 
poterių už šeimas, už derlių, už mirusius. 
Gale visi sugiedodavo gegužinių giesmę: 
"Sveika Marija, Motina Dievo, iš Dangaus 
duota Naujoji Jieva... teikis atmint savo 
širdyje. Melsk už mus Dievą, sveika 
Marija..!'

Vyresnieji pasimeldę išsiskirstydavo į 
namus pailsėti, nes po dienos darbų 
būdavo stipriai išvargę. Tik jaunimas, 
gavęs progą čia susitikti, dar linksmai či
auškėdavo, juokaudavo, pasakodavosi.

O pasakiškai v gražūs, ramūs buvo 
gegužės vakarai. Žydėjo sodai. Kvepėjo 
alyvos. Iškilmingai ant ilgų žiedkočių kėlė 
žiedus kaštonai. Nenustodamos suokė 
lakštingalos.

Žinoma, piemenys, eidami j namus, 
pridėdami ką nuo savęs, pasakojo vieni 
kitiems, kaip jie ten per gegužines neišsi- 
laikė nesuprunkštę, kai senutė Uršulė užs
nūdusi "tabaką svėrė" -- lingavo žemyn 
nosį nukabinusi. Kryžiaus dienomis tapati 
grupė eidavo į kapines, į pakeles, laukus, 
kryžkeles - lankydavo kryžius, puošdavo 
— pasimelsdavo.

Tos pačios tetos Emili
jos Smalstkienės rūpesčiu, nesenais 

Vaičionių kryžkelėje stovėjęs jaunimo 
kryžius - jos pačios ir Kamajų parapijos 
gerb. kleb. Kielos nuo sunaikinimo buvo
išgelbėtas, jį pervežant į Kamajų 
bažnyčios šventorių, kur jis ir šiandien 
sveikas tebestovi4

Vaičionyse nuo seno iki dabar tebegy
vuoja gili, sena, brangi tradicija - praktika 
-- gyvasis Rožinis, kuriam priklauso bev
eik visos kaimo moterys. Jos, pasiskirsči-

Jonas KIRLYS

STUTTHO F E PAMINĖTOS IR 
LIETUVIU AUKOS

Gdansk, Lenkija, gegužės 9 d. — Tri
mitas ir trys šūviai nuaidėjo Balio Sruo 
gos romane a prašyta ma " Dievų miške" 
- buvusioje Stutthofo koncentracijos 
stovykloje, dabar paverstoj muziejumi, 
įamžinti atminimą apie 60.000 politi
nių kalinių iš 25 valstybių ir 28 tautų.

Lietuvos aukas Stutthofo koncen
tracijos stovykloje pagerbti atvažiavo iš 
Varšuvos ambasadirius Antanas Valio
nis, generalinis konsulas Šarūnas Ado
mavičius ir apie 50 buvusių kalinių ir 
žuvusiųjų kalinių artimųjų, Lietuvos te 
levizija ir spaudos atstovai.

Religinei minėjimo daliai vadovavo 
Gdansko metropolijos arkivyskupas 
Tedeusz Gotzlowsky, Elbingo vyskupas 
Andrziej Šzlivinski, talkinant pravosla
vų, liuteronų dvasiškiams ir rabinui Cha 
ckeliui Žakui iš Kauno.

Pirmąjį vainiką nešė buvę politiniai 
kaliniai atstovaudami visas Stutthofe žu 
vusiųjų valstybes. Lietuvai atstovavo 
Pilypas Narutis.

Lietuvos ambasadorius padėjo gėlių 
puokštę prie paminklo ir paminklinę 
lentą prie krematoriumo. Krematoriumo 
erdvėje buvo suruoštas trumpas visų 
lietuvių susikaupimas. Čia žodį tarė Lie- 

laikais tuvos ambasadorius A. Valionis ir spe-
cialų atsišaukimą perskaitė buvęs Stut
thofo politinis kalinys Lietuvos įkaitų 
grupės Pilypas Narutis.

Savo žodyje Pilypas Narutis priminė, 
kad pergalė, nugalėjus nacius, neatnešė 
genocido pabaigos, kad "Sovietų Sąjun
ga dar žiauresniu mastu užkariautus 
kraštus ėmė terioti ir atnešė dar dides
nę ir ilgiau užtrukusią vergiją, išžudžiu 
šią trečdalį lietuvių tautos Sibiro g 
guose".
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LIETUVOS PREZIDENTAS 
BRAZILIJOS SOSTINĖJE

Kovo 19 dieną Lietuvos prezidentas 
išvyksta iš S. Paulo į sostinę BRASILIA 
lydimas generalinio garbės konsulo Bra
zilijoj Jono Valavičiaus ir savo delegacijos

Lėktuvas leidžiasi W valandą ryto. 
•Oruoste delegaciją sutinka Itamarati pro
tokolo šefas ir jo patarėjai. Reikia pažy
mėti, kad šitas prezidento vizitas buvo 
programuotas kaip /darbo vizitas ir dėl 
to jo sutikimas neturėjo iškilmingo po
būdžio, kai svečias yra sutinkamas su vi
su iškilmingu cerimonialu suteikiamu vai* 
stybių vadovams.

Policijos motociklistų ir federalinės po
licijos lydima delegacija trumpai apsisto; 
ja Naoun Plaza hotelyje, iš kurio 12:30 
išvyksta į Itamarati -• užsienio reikalų 
ministerijos rūmus. Prezidentas ir palyda 
praeina pro išsirikiavisią garbės sargybą 
Dragoes de Independencia. Prie rūmų 
durų yra sutinkamas Brazilijos prezidento 
Fernando Henrique Cardoso, užsienių rei- 
kalų ministro amb. Luiz Filipe Lampreia 
ir aukštų ministerijos pareigūnų bei pre
zidento patarėjų. Po pirmų pasėsveikini* 
mų, prez. Fernando H. Cardoso pristato 
svečiui savo asmeninį karinį adjutantą 
kaip lietuvį Brazilijos jūrų kapitoną Ma
tusevičių, kuris dirba prezidento kance.-.

Kun. Petrui Rukšiui suteikiamas D. L. K. Gedimino 
ordinas

liarijoj. Prez. A. Brazauskas maloniai nu- dabartiną politinę būklę ir Lietuvos vai— 
stebintas, dar kartą pasisveikino su jaunu džios pastangas stiprinti jos diplomatinę 
jūros kapitonu ir su juo nusifotografavo. jr tarptautinę poziciją Europoje bei visa'

Svečias yra įvedamas į ministerijos pri- rne pasaulyje. Vizito tikslas : ieškoti Pie-
ėmimų salę, kur tarp dviejų prezidentų 
vyksta pasikalbėjimas. Brazilijos prezi* 
dento kalbą verčia ponia Silvia Boguslau- 
skaitė Minconi, o Lietuvos prezidento — 
’Jonas ValavičiuslPrez. A. Brazauskas pa
informuoja plačiau apie Lietuvą, atsiektus 
rezultatus per 6 nepriklausomybės metus,

tų Amerikos paramos, simpatijos ir gerų 
santykių išvystymo.

Prez. A. Brazauskas kalbėjo apie savo 
didelį įspūdį, kurį sukelia Brazilijos kra
što didumas, plotis, miestų išsiplėtimas, 
pramonės ir žemės ūkio galingumas.

m. V'il
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Prez. Fernando H. Cardoso atsakyda- Podemos e devemos construir um rela
mas pastebėjo, kad tikrai Brazilijos dydis cionamento mais denso, que leve em 
impresionuoja, bet jos problemos íaukían- conta a realidade atual de ambos os pa-
čios sprendimo taip pat yra labai didelės. íses. Ha perspectivas concretas para 
Brazilija supranta ir seka Lietuvos pastan- que a cooperação economica e cultural
gas su susidomėjimu ir yra pasiruošusi iš- se intensifique. Para que isto ocorra, a 
vystyti gerus santykius kultūrinėje ir eko- nós, Presidente, cabe dar o impulso
nominėje srityje.

Pasikalbėjimas tęsėsi iškilmingų pietų 
metu, kur dalyvavo visa Lietuvos delega
cija, Brazilijos ministerial, senatoriai ir 
ambasadoriai. Prez. Fernando H. Cardoso 
pasakė kalbą iškeldamas tostą už Lietu
vos prezidentą ir Lietuvą.

Prez. Fernando H. Cardoso kalba.
Senhor Presidente.

E com grande alegria que o recebemos. 
Sei de sua importante contribuição pes: 
soai para a restauração da soberania da 
Lituânia, que é hoje um exemplo de de
mocracia, perseverança e resistência, 
uma nação que sempre mereceu a admir 
ração de todos por sua incessante luta 
para preservar a identidade nacional.

Sua presença hoje entee nós é um mar
co e representa a primeira visita de um 
Chefe de Estado lituano ao Brasil desde 
que os dois paisęs estabeleceram rela
ções diplomáticas em 1931.

Devemos aproveitar este momento 
favorável, criado por sua visita para tra
balharmos pelo fortalecimento sempre 
maior dos laços entre nossos povos.

politico. E é o que estamos fazendo.
Com este espírito de amizade entre 

Brasil e Lituânia, peço aos presentes 
que me acompanhem num brinde â sa

NR. 8 (3211) 1996.V.1

úde e felicidade pessoal de Vossa Exce 
lência e â prosperidade do povo lituan

Prez. A. Brazauskas padėkojo ir Lie 
tuvių tautos vardu pasveikino prezi
dentą ir Brazilijos tautą linkėdamas 
tolimesnio suartėjimo tarp abiejų kra
štų.

Po pietų prez. A. Brazauskas įteikė 
Brazilijos prezidentui gintaro skulptūrų 
ir atsiminimui gavo menišką knygą apie 
Braziliją.

Buvęs Brazilijos Lietuvių Sąjungos pirmininkas Aleksandras 
Bumblis priima iš Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko 
D. L. K. gedimino ordiną
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Fernando H. Cardoso palydėjo sve
čius iki rūmų durų ir atsisveikino su 
svečiais.

Lietuvos delegacija dabar išvyksta 
j Brazilijos senatą ir parlamentą proto
koliniam vizitui. Senate prezidentą pa
sveikino senatoriai Antonio Carlos Ma
galhães ir Teutonio Vilela Junior. Po
kalbio metu buvo paminėta, kad Bra
zilijos valdžia niekados nepripažino 
Lietuvos okupacijos ir kad senatas visa
da palaikė tautų apsisprendimo teisę.

Po senato prezidentas ir palydovai 
lankėsi parlamente ir Aukščiausio Tri
bunolo rūmuose. Čia prezidentą ir pa
lydą priėmė ministeris José Paulo Se
pulveda Pertence, Brazilijos Aukščiau
sio Tribunolo prezidentas ir 7 ministe
rial. Pasikalbėjimo metu prez. A. Bra
zauskas gana plačiai paaiškino?kokiu 
būdu veikė Lietuvoj okupantų teismai 
ir kiek lietuvių tauta nukentėjo kalėji
muose, tremtyje ir koncentracijos la— | 
gėriuose. Žmonės buvo naikinami be 
jokių teisių ir galimybių apsiginti, gi
Prezidentas palinkėjo, kad šis didelis

Lietuvos Respublikos prezidentas Al
girdas Brazauskas su Lietuvos garbės 
konsulu Brazilijoj Jonu Valavičium 
ir Brazilijos prezidentu Fernandu 
Henrique Cardoso užsienio reikalų 
ministerijos rūmuose

MŪSŲ LIETUVA
i"' i i ■ i - ■i'-... ..

kraštas niekados nepatirtų panašių įvy
kių.

Po sėkmingų vizitų , nuomonių pasi-
keitimų su Brazilijos aukštąją valdžia 
Lietuvos delegacija išvyko iš Brazilijos 
sostinės į Rio de Janeiro, kur kitą dieną, 
kovo 20 iškrido į Venezuelos sostinę 
Kara kas.

JUOZAS PETROKAS
po ilgos ligos, mirė balandžio mėn, 19 d. 
Velionis buvo gimęs 1909 m. gruodžio 
29 d. Daugelių valse., Utenos apsk.
Su tėvais ir broliais bei seserim atvyko 
Brazilijon 1927 m. Pradžioje gyvenoV. 
Alpinoj ir dirbo Souza Moscheze firmo
je 13 metų. Vėliau apsigyveno V. Beloj 
ir 25 metus išdirbo S. Paulo gazo kom
panijoj.

Juozas Petrokas I946 metais vedė Ve
roniką Kublickaitę ir išaugino tris vaikus: 
sūnų Robertą Vincą - technologą, Petrą 
Jurgį - techniką ir dukterį Zineidę Tere
sę — dietologę.

Juozas Petrokas buvo susipratęs lietu 
vis ir geras katalikas. Buvo šv. Juozapo - 
vyrų brolijos narys, lankydavo lietuviškas 
pamaldas ir dalyvaudavo visuose paren
gimuose. Kol dar buvo sveikas, daugelį 
metų važinėdavo su kun. Juozu Šeškevi
čium į Lituaniką ir prisidėdavo prie viso
kių darbų.

Juozas Petrokas buvo pašarvotas šv. 
Juozapo parapijos šermeninėj ir kunigo 
J. Šeškevičiaus su maldom palydėtas į 
V. Alpinos krematoriumą.

Liūdesyje liko žmona Veronika, sū
nūs Robertas Vincas ir Petras Jurgis bei 
duktė Zenaidė Teresė su šeimom ir 6 
anūkai.

Jonas Si Uokas

PA VASARIS LIETUVOJE
Kaip gražu pavasarį Lietuvoje 
Kada atbunda užmigusi gamta 
Kur tai viskas per žiemą miegojo 
Dabar ji gyva, linksma ir jauna.

Papüté iš pietų šiltas vėjelis K?
Karsti saulės spinduliai 
Ištirpino paskutinius sniego kalnelius 
Ir upėse išlūžo kieti ledai.

Pirmas atskrido juodas špokelis 
Suradęs savo seno lizdo dėžutę 
Linnksmai susvilpo prie namo langelio 
Pamatęs kieme seną bobutę.

Ir gandrų pora atskridus iš mėlyno Nilo 
Jie džiaugėsi savo lizdą suradę 
Raudonas kojas pakėlę prabilo 
Sveikina namo šeimininką pamatę.

Perskridę tūkstančius mylių
Jie buvo laimingi nors ir pavargę 
Skrisdami per Lietuvos laukus tyliai 
Jie matė pelkes kur varles gaudė.

Baltas berželis prie kelio sužaliavo
Iš jo kūno bėgo saldi sula 
Raiba gegutė jame užkukavo 
Pranešdama žiemos galą.

Papūtė šiltas drėgnas vėjelis 
Apklojo dangų juodi debesiai 
sukrito keli lietaus lašeliai
Ir dangų apšvietė pavasario žaibai.

Trenkė perkūnas ir viskas sužaiiabo 
Pražydo pievose gėlių daugybė 
Lakštingala krūmuose dainas dainavo 
Prabudo pavasaris, prabudo gyvybė.

SUMOKĖJO BLB-NÉS SOLIDARUMO 
MOKESTI

Jonas SILICKAS
Juozas P. LISAUSKAS

R$.20,00
R$,50,00

BLB-nės valdyba širdingai dėkoja 
už paramą.

UŽSIŪK ĖJO UŽ ML-V/V

R $.30,00 
R $.30,00 
R$.20,00 
R$.20,00

Juozas P. LISAUSKAS 
Aloizas RACKEVlCiUS 
Stasys ŽEMAITIS 
Adolfina PETKEVIČIUS 
Ona LESAUSKAITÉ Lessa R$,50,00

LIETUVES RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KOhSULATAS 
SAN PAULYJE
Consulado Geral da República 
da Lituânia em São Paulo ç

JONAS VALAVIČIUS U, 
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado 207 
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

VISUS MALONIAI KVIEČIAME |

UK LIE
ŠEŠTADIENI, gegužės 11 d., jo vai.
JAUNIMO NAMUOSE' V. ZELINOJ

psicologa

g
CRP. 06/38477-2

CRIANÇAS, ADOLESCENTES 
e ORIENTAÇÃO AOS PAIS

CONVÊNIOS e PARTICULARES
Av. Paes de Barros, 1994 Tel. 6128-0622 E,

Mo óca

□
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MŪSŲ ŽINIOS
SVEČIAS IS KANADOS

ML" numer
LIETUVOS NACIONALINE 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

GARBĖS LEIDĖJ______
JUOZAS P. L I S A U S

Širdingai dėkojame mielam ir pastoviam MŪSŲ LIETUVOS 
skaitytojui bei rėmėjui už paramą spaudai. Jam ir visai Lisau
skų šeimai linkime geros sėkmės ir gausios Dievo palaimos.

Redakcija ir administracija

KUN. KAZIMIERAS AMBRASAS
Aplanlęs Argentinos ir Urugvajaus lie

tuvius, praeitą pirmadienį, balandžio 29 
dieną pasiekė mūsų didmiestį kun. Kazi
mieras Ambrasas.. Autobusų stotyje sve
čią pasitiko Vera Tatarūnienė su kun. P. 
Rukšiu. Svečias yra apsistojęs šv. Juoza
po parapijoj ir bus su mumis iki kitos sa- 
aavaitės pabaigos.

Kun. Kazimieras Ambrasas yra jėzui
tas ir gimė 1934 metais. Vilniaus univer
sitete baigė humanitarinius mokslus ir vė
liau 25 metus dėstė tame pačiame univer- 

šventimų profesoriavo metus Poznanėj 
(Lenkijoj) irdvejus metus Kauno kunigų 
seminarijoj. 1990 m. pradėjo dirbti Vati
kano radijuje ir po keturių metų išvyko j 
Montrealj(Kanadoj) dirbti Aušros Vartų ’ 
lietuviškoje jėzuitų parapijoje.

Kun. Kazimieras Ambrasas daug rašo 
lietuviškoje spaudoje. Kanadoje yra ap
lankęs visas didesnes lietuvių kolonijas 
ir aprašęs tautiečių gyvenimą ir veikimą.

Linkime mielam svečiui geros viešnagės 
mūsų tarpe.

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI *
Sveikiname savo narius, kurie šven- 2- 

čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.

01 — João Stelmockas
01 — Ricardo Braslauskas
02 — Agostinho Diogo D. Costable
02 — Ana Rauba Aradzenka
03 — Walter Žvingila
05 — Clarice Bacevičius
10 — Roberto Jonas Saldys
13 - Ana Vera Tatarunas
14 — Antanas Augustaitis
15 — Luiz Alberto Jermalavičius
15 - Marcelo Chapola
15 — Pranas Jonas Mažietis
16 — Irena Martinaitis
■19 — Alda Chorociejus Garcia
20 — Douglas Krumzlys

Sąjungos * Aliança 
Valdyba

CONDOMÍNIO ESTANCIA LITUANIKA

Ficam convocados os srs. condominos do Condomínio Estancia Li
tuanika para se reunirem no dia 14 de maio às 20 horas na sala 4 
anexo a casa paroquial atrás da Igreja S. José de V. Zelina em S. Paulo.

sitete. Baigė pogrindžio kunigų semina-
riją ir buvo įšventintas kunigu vysk. Ju
lijono Steponavičiaus 1988 metais. Po

APRENDA A CANTAR
EM LITUANO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARES LITUANOS

VICTOR DZIGAN — Presidente eleito em 13/03/95

Dicção clara. Acompanha a letra.

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

SĄJUNGĄ (W) AUANCA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária

ALIANÇA LITUANO -BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSIS
TÊNCIA SOCIAL, com séde à Rua Lituânia, 67, São Paulo, SP., convoca 
seus sócios, para a A GjO. anual, conforme arts. 18 a 21 de seus estatu 
tos, a realizar-se em 26 de maio de 1996, enu. sua sede social, às 16:00 
horas em primeira convocação e, não havendo quorum, em segunda convo
cação às 1630 horas, com qualquer número de presentes, a fim de delibe
rarem a seguinte Ordem do Dia
a) Abertura e Leitura da Ata anterior
b) Aprovação de Relatórios da Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho 

Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1995
c) Suspensão da AGO por 1 (uma) hora para atender o item d do presente 

Edital
d) Eleição do novo Conselho Fiscal para o biênio 1996/1998
e) Reinstalação da AGO, anunciação e posse dos membros do Conselho Fis 

cal eleitos para o Biênio 1996/1998
f) Assuntos Gerais de interesse da Sociedade
g) Encerramento da AGO,

São Paulo, 30 de abril de 1996

Saldys Algimantas - Presidente
Joana Satkünas - Secretária

i
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