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Lietuvos istorijos kelias nu-iJO
sagstytas žūtbūtinėmis kovo
mis, klastomis, svetimųjų suktumu ir savųjų išdavikiškumu
Nedaug prie to, šimtmečius
besitęsiančio, kelio buvo įvykių,
kur galima tikrai pajusti savo
tautos tvirtybę ir jos dvasinių
lobių kraitį. Bevartant Lietuvos
istorijos puslapius, nejučiomis
kyla nuostaba: kaip iš viso tas
žemės kampelis prie Baltijos
galėjo išlaikyti savo tautinę
tapatybę iki 20-tojo šimtmečio
pabaigos, kai tiek daug
grobuoniškų rankų iš arti ir
toliau nuolat tiesėsi jį sau ■
pasiglemžti.
Prieš 1918 m. nepriklausomy- gSSj
bės paskelbimą didieji tautos ža-gH|
dintojai bei jų leidžiama lietuviską spauda stengėsi — ir labai ragg
efektingai — nukreipti lietuvių
dėmesį į Lietuvos senovės is
MINDAUGAS Lietuvos valstybės sukūrėjas ir jos pirmasis valdovas
toriją, įskiepyti tautai, iš kokių
tinę tapatybę. To atradimo tavo tvirto bei išmintingo valdo
šaknų ji kilusi, išmokyti di
pasekmė: 1918 m. vasario 16 d. vo Mindaugo rankose. To fakto
džiuotis ta savo kilme, kurios
Nepriklausomybės paskelbimo negali pakeisti jokia nedalia, iš
praeityje, lyg švyturiai aud
tikusi lietuvių tautą šimtmečių
ringą naktį, mirgėjo didžiųjų aktas.
valstybininkų-valdovų: Min- Kai užsimenama Lietuvos slinktyje.
daugo, Gedimino, Kęstučio, valstybingumo pradžia, dau- Kiekviena valstybė turi saviVytauto ir kitų vardai. Nepai- gelio pasąmonėje iškyla kaip tų, tik į ai reikšmingų, švenčių
sant (ypač lenkų) tvirtinimų, tik minėtoji data. Mes kaž- bei pan.nėtinų datų. Manome,
kad lietuvis valstietis buvo ir vi- kodėl vis dar ignoruojame is- kad nesoiiai, po 1990 m. Kovo
suomet pasmerktas būti tik tar- torijos faktus. (Ar tai suktųjų 11-tosios, Įsteigta Lietuvos vals,
nu baudžiauninku, kad jo kaimynų, mums šimtmečius tybingurao šventė, prisimenant
papročiai, tradicijos, gyvenimo besistengusių „perplauti sme- 1253 m. l.vpos 6 d. įvykusį Minbūdas, o labiausiai kalba, genis” ir įskiepyti menkavertis- daugo vainikavimą Lietuvos
netinka „padoriai draugijai”, kūmą, palikimas?) Juk kone valdovu, yiv. nepaprastai prasmūsų liaudis ir nemažai švie 700 metų prieš 1918 m. vasario minga. Ji automatiškai mūsų tausuolių netruko atrasti savo tau- 16-tąją Lietuvos valstybė egzis- tos istoriją g-ąžina į tikrąją perM.Mažvydo bibliotekai
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tik išmokti, bet ir ja vadovautis,
dabartiniai Lietuvos politikai.

Parduoti areštuoti
LAIVAI

Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15430
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Prenumerata paprastu pas’tu į užsienį: ją uoi.
l P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 DoL
I tolimus kraštus 75 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS: RSi25,00
______________
Vieno Numerio ĮGARSĖS
LEIDĖJAS 'R $.20.00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
Čejįius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

Argentinoje iš varžytini
buvo parduoti du už skola:
areštuoti Lietuvos valstybinėm
žvejybos įmonės „Jūra” laivai „Gargždai” ir „Sūduva”. Ilgiau
spektyvą ir primena tai, ką mes Mes vertai žavimės Vytautu kaip dvejus metus Buenos Aikažkodėl vis pamirštame.
Didžiuoju ir jo genialiu valdymu res uoste stovėjusį žvejybom
Lietuva turėjo savo karalių sunkiais Lietuvos laikais, tralerį „Gargždai” nupirko
jau 1253 metais. Taigi ji nuo to Tačiau per mažai kreipiame Kinijos firma už 400,000
laiko buvo karalystė, kaip bet dėmesio į kitą, tiek pat genialu dolerių, o „Sūduva” kaip metale
kuri kita tolygi Europos ar vaM°vą, Mindaugą, kuris suge- laužasbuvo parduotas už 70,00*
pasaulio valstybė. Dėl to ir visi ^ėjū iš daugybės kunigaikščių dolerių.
vėlesnieji valdovai turėjo teisę
kunigaikštėlių valdovų Ne itin pelningomis laivi
vadintis karaliais o ne didžiai- sričių „sulipdyti” vieningą vals- varžytinėmis baigėsi trejus
siais ar kitokiais kunigaikš0 P° to karine jėga ar metus trukusi „epopėja”, kurios
čiais, kaip juos titulavo lenkų diplomatiniais ėjimais apginti metu „Jūrai argentiniečių
metraštininkai, istorikai ir kiti, jos sienas nuo galingų priešų, iškėlė 6 civilines ir vieną
Nors Mindaugo valdymas bai- Nors krašto viduje tebevirebaudžiamąją.bylą. Jas nagrinė
gėsi tragiškai — ir per greitai — nepasitenkinimas ir priešiš- jant, išryškėjo sunkiai suvokia
mūsų valstybės istorija nepa kūmas naujojo valdovo taktikai, mas ankstesniųjų „Jūros” vade
net po jo mirties (1263 m.) vals- vų ir jos įgaliotinių Argentino
sikeitė.
tybė neiširo.
je aplaidumas, pasirašant įvai
Lietuvos valdovas su šeima,
Šiandien kaip tik yra pras- rias sutartis su vietos firmomis,
dvariškiais ir, be abejo, gausiu
minga prisiminti karalių Min- Argentinos zonoje įklampinus;
sostinės gyventojų būriu buvo
daugą, o ypač tai, kad krašto savo laivus ir iššvaisčiusi mili
pakrikštytas, todėl, pagal priim
viduje pasireiškę tarpusaviai ki- jonus litų, „Jūra” per tą laiką
tus anų laikų papročius, ir tauta
virčai ir skaidymasis vos nesu- nepagavo nė vienos žuvies,
turėjo būti laikoma krikščioniš
naikino Lietuvos valstybin- „Jūrai” sutikus į Argentiną
ka. Juk Mindaugas, o ne Jogai
gurno pačioje jo užuomazgoje. Tą atplukdyti 5 savo laivus su
la, Vytautas ar kuris kitas val
pamoką turėtų atmintinai ne įgulomis, kelios Argentinos fir
dovas (jau daug vėliau) įsteigė
Lietuvoje pirmąsias vyskupijas.
Kiek gi kartų reikia „tautą
krikštyti”, kad ji būtų
vadinama krikščioniška? Lietu
vos krikščioniškumas buvo ig
noruojamas dėl kryžiuočių or
dino ir kai kurių kaimynų poli
tinių alų, bet tas paties fakto
nepakeičia.

VENDE-SE
OT1MO LUGAR
Falar com Arūnas ou Margarete
Fone: 549-34.47

LIPINĖLIS AUTOMOBILI AMSlklijuojamas iš lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ.
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Tutime ir kitų lipinėlių
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kintas. Per Antrąjį pasaulinį
karą tunelis' b'uVo vokiečių sus
progdintas, bet sovietų laikais
vėl atstatytas. Tačiau dėl pažeis
tos hidrosistemos 7.4 metrų
pločio tunelis pradėjo siaurėti —
per 10 metų tunelis susiaurėjo
1 metru. Įdomu, kad „Lietuvos
geležinkeliai” neturi tunelio
statybos ir remonto projektų
brėžinių, nes jie yra slepiami
Rusijos archyvuose.
Numatyta, kad rekonstrukci
jai reikės apie 30 mln. litų.
Tikimasi, kad lėšas skirs Lie
tuvos vyriausybė.
__________ ___

mos, su kuriomis buvo pasirašy mento duomenimis, Lietuvoje
tas ketinimų protokolas, žadėjo infliacija siekė 2.4%, Estijoje
nupirkti žūklės licencijas ir 3.3%. Didžiausią nedarbo lygį
pasirūpinti, kad laivai galėtų praeitą mėnesį patyrė Latvija
dirbti šios šalies ekonominėje (6.8%), tuo tarpu Lietuvoje
skaičius buvo 3.4%, Estijoje zonoje. Įsteigus atitinkamą
2.2%, nors daugiausia nedir
bendrovę, kurioje kontrolinį
bančių, darbo ieškančių žmoniųakcijų paketą turėjo argentinie- vasario pabaigoje buvo Lietuvo-|
čiai, Buenos Aires uoste susitel je (142,300). Palyginus su pra
kė keli šimtai „Jūros” žvejų. ėjusiais metais, jų skaičius Lie
Tačiau laivų įgulos taip ir ne tuvoje daugiausia pakilo, 41%,
gavo per tarpininkus tariamai kaip skelbia ELTA.
„ nupirktų žūJklės licencijų, už
kurias „Jūra” kompensavo KONKURSAS LIETUVOS
GELEŽINKELIAMS
720,000 dolerių vertės mokėji
PAGERINTI
mo čekiais.
RASTAS GINKLU SANDĖLIS
Lietuvos^ geležinkeliai
Pusantrų metų 5 laivai ir
Alytaus rajone, Butrimonyse, Tomo
žmonės stovėjo be darbo Buenos paskelbė konkursą, kuriame Žalnieriaus
gimusio 1959 m. sodyboje
Aires, kol vietos jūrų agentūra įmonės varžysis dėl teisės re- policija rado visą ginklų sandėlio du Ka
pareikalavo už paslaugas sumo montuoti Kauno geležinkelio lašnikovo automatus ir vieną Šmeiser
keti beveik pusę milijono tunelĮ- šis> 1’286 metrų ū^° tipo automatą, 10 visokių pistoletų,
granatsvaidžių, įvairių šovinių ir sporgdolerių. Vėliau skolos išaugo iki tunelis buvo pastatytas 1862 m. menų. Taip pat rasta įranga ginklams
2.8 mln., o Argentinos firmoms
Pr°je^ą’ Paruo®^ Pa' remontuoti, it galingo sprogmens —
’ “juros mišinio“, kuriuo buvo susprog
atsivėrė galimybė pasisavinti nevėžiečio Stanislovo Kerbe- dinta “Lietuvos rytai“ redakcija. Ma
arba pigiai įsigyti areštuotus džio. Jame buvo įrengti du noma, kad šioje sodyboje buvo remon
geležinkelio keliai, bet vėliau tuojami nusikalstamų grupuočių gink
laivus.
vienas bėgių.kęlias buvo panai- lai?
Su „Jūros” bylomis susipaži
nusi Argentinos lietuvių ben
druomenės atstovė M. Račkaus
kas, stebėjosi įmonės vadovų ir
atstovų pasitikėjimu argentiniečiais. Sutartys buvo pasirašo
mos, nesigilinant į jų turinį ir
nereikalaujant išversti į lietu
vių kalbą.
Nedarbas ir infliacija
Vasario mėn. mažiausia inf
liacija trijose Baltijos valstybėse
buvo Latvijoje, sudarė 1.8%.
Lietuvos statistikos departa-

■
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Mindaugo karūnavimo šventėje, vykusioje Klaipėdoje, teatro aikštėje, taip
buvo išsirikiavę Lietuvos kariai
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OLIMPINIAMS KREPŠININKAMS Ketvirtadienį, rugpjūčio 1 d
Pusfinaliai
burtai ištraukti
Penktadienį, rugpjūčio 2 d.

Lietuvos Tautinio Olimpinio
Kinija — Angola komiteto atstovas dr. Remigijus
JAV — Argentina
Gaška praneša, kad ištraukus
Lietuva — Kroątija
burtus, paaiškėjo Atlantos olim
piadoje dalyvausiančių vyrų Pirmadienį, liepos 22 d.
Korėja — Puerto Rico
krepšinio komandų suskirsty
Jugoslavija — Australija
mas grupėse ir pirminėse rung
Brazilija — Graikija
tynėse komandų žaidimo tvar
Angola — JAV
ka, o taip pat ir žaidynių tvar
Kroatija —■- Kinija
karaštis.
Lietuva pateko į A grupę, kar Argentina — Lietuva
tu su JAV. Čia nėra taip blogai, Trečiadienį, liepos 24 d.
kaip kai kam atrodo, nes Jugoslavija — Korėja
ketvirtfinaliuose geriau žaisti Graikija — Puerto Rico
prieš kitą, negu JAV komandą, Australija — Brazilija
kai čia jau bus žaidžiama vieno Kroatija — Angola
minuso sistema. Pateikiame pa Lietuva — JAV
skirstymą grupėse, žaidimų Kinija — Argentina
datą ir kas su kuo rungtyniau
Penktadienį, liepos 26 d.
ja. Rungtynės vyks Georgia
Korėja — Graikija
Dome ir Morehouse College.
Brazilija — Jugoslavija
A Grupė
Puerto Rico — Australija
Angola.
Angola — Lietuva
Argentina
Argentina — Kroatija
Lietuva '
JAV — Kinija
Kroatija

Sekmadienis, liepos 28 d.

JAV
Kinija

B Grupė
Korėja
Brazilija
Graikija
Jugoslavija

.

Australija
žaidynės vyks tokia tvarka:

Šeštadieni, liepos 20 d.
Australija — Korėja
Puerto Rico — Brazilija
g Graikija — Jugoslavija

I

Brazilija — Korėja
Australija — Graikija
Jugoslavija — Puerto Rico
Argentina — Angola
Kinija — Lietuva
Kroatija — JAV

Antradienį, liepos 30 d.
K et v i r t fi rialuose su si ti ks:
A
su B #4
B #1 su A #4
A #2 su B #3
B #2 su A #3
A #5 su B #6
B #5 su A #6

Rungtynės dėl 5-Į1.vietų.
V

Šeštadienį, rugpjūčio 3 d.
Finalai:

Rungtynes dėl bronzos moda
Hų
Rungtynės dėl aukso medaliu

Pirminės rungtynės vyks: dve
jos rytą, dvejos — dieną, dvejos
— vakare. Kaip pastebėjote,
JAV ir Lietuvos krepšininkai
rungtyniaus vakare. Kada ngi
vakarinės žaidynės paprastai
rodomos televizijoje, tikėkimės,
kad turėsime gerą progą stebėti
Lietuvos krepšininkų žaidynių
eigą.
Susitiko Sabonis su Marčiulioniu
Kalbant apie dvikovas, reikia
pažymėti, kad lapkričio 16 d. vakare
Portlande rungtyniavo vietos ko
manda su Saboniu ir Sacramento
“Kings” su Marčiulioniu. Nors mū
siškiai nežaidžia tose pačiose pozi
cijose, tačiau vistiek galima sakyti,
kad kovojo vienas prieš kitą. Čia
pasekme 105 - 102 nugalėjo Mar
čiulionio komanda. Pats Marčiu
lionis šį kartę buvo šių rungtynių
žvaigždė ir pelnė 18 taškų - buvo
antras pagal įmestų krepšių skaičių
komandoje. Sabonis irgi neblogai
pasirodė. Jis pasiekė 11 taškų, nors
aikštelėje išbuvo tik 16 minučių ir,

gavęs 6 pražangas, turėjo jų palikti.
Marčiulionis sublizgėjo ir penkta
dienio rungtynėse prieš stiprų Fyniks “Sun” penketukų, kurias “Kings”
laimėjo. Marčiulionis per 27 minu
tes įmetė 17 taškų. Faksu gautose
Kaliiornijos laikraščių iškarpose
Marčiulionio pavardę mini net re
portažų antraštėse. __________ ~
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

5
I.—IMU......... ...

5

MUSU LIETUVA

NR 10 <2313) 1996.VILI
9^H9BSJ3K3S3B90E3E39E3mKX

K38BMK3HSSSS!

Naujasis Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevicius: “Nebūsiu intis vyskupas
Birutė Garbaravičieoė
nuoliams, tikintiesiems, visiems, kurie
buvo kartu ir kančios, ir džiaugsmo va
landą, paprašė pagalbos dar aktyviau įsi
jungiant į Bažnyčios misiją.

Gegužės 20 d., minint Lietuvos baž
nytinės provincijos 70-metį, iškilmės
prasidėjo Kauno Arkikatedroje Bazili
koje, kur buvo aukojamos šv. Mišios. •
Jų metu vyko Kauno arkivyskupo J E
Sigito Tamkevičiaus ingresas.
Jo Šventenybė Popiežius arkivysku
po Kardinolo Vincento Sladkevičiaus
įpėdiniu paskyrė Sigitą Tamkevičių.
Jam iškilmingai įžengus į Arkikatedrą
Baziliką, prasidėjo visų Lietuvos vysku
pų koncelebracinės šv. Mišios. Jose da
lyvavo Apaštalų Sosto nuncijus Lietu
voje arkivyskupas Justo Mulor Garcia,
kardinolas Vincentas Sladkevičius, Vil
niaus arkivyskupas metropolitas Au
drys Juozas Bačkis, vyskupai R. Krikščiūnas, J. Matulaitis, V. Michelevičius,
J. Preikšas, J. Tunaitis, A. Vaičius, J.
Žemaitis, Lietuvos evangelikų liutero
nų vyskupas J. Kalvanas, kitų konfesi
jų, vyrų ir moterų vienuolijų atstovai,
kunigai ir klierikai.
Taip pat atvyko Respublikos Prezi
dentas Algirdas Brazauskas, ministrai
Linas Linkevičius ir Vladislovas Do
markas, opozicijos lyderis Vytautas
Landsbergis su žmona, Kauno apskri
ties valdytojas Petras Mikelionis, vice
merė Vincė Vaidevutė Margevičienė,
savivaldybės, partijų ir visuomeninių
organizacijų atstovai, Vytauto Didžio
jo universiteto rektorius Bronius Vaš
kelis, Medicinos akademijos rektorius
Vilius Gtabauskas, Kunigų seminarijos
rektorius Pranciškus Tamkevicius,
Teologijos fakulteto VDU dekanas
kun. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas
ir kt.
Arkivyskupas J. M. Garcia Jo Šven
tenybės popiežiaus Jono Pauliaus var
du padėkojo septynerius metus ganyto
jo pareigas ėjusiam J E kardinolui Vin
centui Sladkevičiui už pasiaukojantį
darbą Bažnyčiai ir tas pareigas permiančiam arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus
pasakytoje kalboje tilpo de tik jo atsis
veikinimo žodžiai, bet ir džiaugsmas,
su kuruuo jis perduoda savo pareigas
savo mokiniui, bendraminčiui, padėjė
jui, Lietuvos katalikų bažnyčios kroni
kos bendradarbiui Sigitui Tamkevičiui.
Jis taip pat padėkojo visiems, kurie
jam padėjo eiti ganytojo pareigas ir pa
linkėjo, kad devizas, kurį jis pats pasi
rinko tapdamas ganytoju ("Viešpatie,
padaryk mane pavyzdžiu kelyje į geru
mą"), padėtų ir jo įpėdiniui būti pavyz
džiu kelyje į gerumą,' kurio taip šian
dien trūksta visos tautos gyvenime.

Savo kalboje S. Tamkevicius pabrėžė,
jog jam kaip ganytojui ypač rupi kunigi
jos atnaujinimas — nauji pašaukimai ir
tinkamas jų formavimas, taip pat katechezė ir evangelizacijs, nes didelė tautos
dalis yra praradusi krikščioniškos tiesos,
meilės ir teisingumo pagrindus. Katechezė reikalinga, anot jo, ne tik Pirmajai
komunijai besirengiantiems vaikams,
bet ir šeimoms, ir horoskopus skaitan
tiems inteligentams, ir prievartos bei
sekso džiunglėse besiblaškančiam jau
nimui. Jis akcentavo svarbų pasaulie
čių ir jaunimo vaidmenį Bažnyčios gy
venime.
Savo pagarbą ir paklusnumą nauja
jam Kauno arkivyskupui metropolitui
Kunigų seminarijos profesūros ir auklė
tinių vardu pareiškė rektorius P. Tamu
levičius, vyrų vienuolijų konfesijų var
du — Jėzuitų ordino ( kurio narys yra
ir S. Tamkevicius) provinciolas kun. J.
Boruta, o kaip Kauno garbės pilietį Jo
Ekselenciją pasveikino vicemerė V. V.
MarĮjevičienppį savp šventovę įžengusį
ganytoją — Arkikatedros klebonas kun.
V. Jalinskas.

Vyskupas pašauktas skelbti Dievo
žodį, todėl jo pareiga yra kalbėti laiku
ir nelaiku, skelbti Etoangeliją, mokyti,
gydyti, o esant reikalui ir pabarti, — sa
kė arkivyskupas S. Tamkevicius. — Pa
žadu nebūsiu tylintis vyskupas, skelb
siu Dievo žodį, kuris, tikiu, vienintelis
gali pagydyti mūsų sergančią visuome
nę..
Baigiantis šv. Mišioms naujasis Kau
no arkivyskupas suteikė apaštalinį pa
laiminimą.

Po pietų Kunigų seminarijoje vyko
Arkivyskupas Sigitas Tamkevicius,
iškilmingas posėdis-minėjimas, skirtas
prisiminęs svarbią Lietuvos Katalikų
Lietuvos bažnytinės provincijos 70bažnyčios istorijos datą — Bažnytinės
mečiui, kurį surengė Lietuvos vyskupų
provincijos įkūrimo 70-metį, kai arki
vyskupo palaimintojo Jurgio Matulai
konferencija ir Lietuvos katalikų moks
lų akademija. Jame pranešimus skaitė
čio dėka ji buvo įsteigta su penkiomis
arkivyskupas S. Tamkevicius, iš Romos
vyskupijomis ir dramatišką laiką, kurį
50 metų teko išgyventi Katalikų bažny atvykęs kun. prof. A. Liuima SJ, kun.
dr. J. Boruta SJ istorikė G. Gustaitė.
čiai, pareiškęs pagarbą Apaštaliniam
nuncijui Justo Mulor Garcia, o per jį ir
............................................................................................................................. .
Šventajam tėvui, patikėjusiam tokias
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
atsakingas ir svarbias pareigas, nusilen MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
kė kardinolui Vincentui Sladkevičiui,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
padėkojo vyskupams, kunigams ir vieir pasiųsti laiške paprastu paštu.

SAO CASIMIRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG
DA ERA MODERNA
1458 -1484

"MŪSŲ LIETUVA" -

RUA INACIO, 671

6

MUSŲ LIETUVA

6

NR. 10(2313) 1996.VII.1

ATSISTATYDINO
KARDINOLAS SLADKEVIČIUS
UŽ

AJA
mirusi 1994 m. liepos 10 dieną, bus atlaikytos
sekmadienį, liepos 14 dieną, 11 vai. šv. Juozapo
parapijos bažnyčioje, Vila Zelinoje.
Velionį prisimenančius ir gerbiahčius kvie
čiame dalyvauti

Popiežius Jonas Paulius II patenkino
Kauno Arkivyskupo Kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus atsistatydinimą ir jo
vietoje paskyrė Vyskupą Sigitą Tamkevičių, palinkėdamas jam "gero apaštali
nio triūso darbuojantis Kauno arkivys
kupijoje. Lietuvos ir pašalio Katalikų
Bažnyčios bei visos lietuvių liaudies
naudai". Jo Eminencija V. Sladkevičius,
praėjusiais metais sulaukęs 75 metus,
pagal bažnytines teises, Šventajam Tė
vui buvo įteikęs atsistatydinimo iš uži
mamų pareigų prašymą. Vyskupas S.
Tamkevičius — 58 metų — 1962 m.
buvo įšventintas į kunigus, 1972-1983
metais redagavo "Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kroniką", 1983-1988 me
tais buvo kalinamas sovietiniuose la
geriuose, 1991 m. konsekruotas Vysku
pu S. Tamkevičius yra Kauno Garbės

KLAUDIJUS KUPSTAITIS
AMERIKOJ
Patyręs skautas Klaudijus Kupstaitis
išvyko į JAV-bes praeitą sekmadienį
birželio 33 dieną. Keletą dienų apsistojo
Niujorke, o paskui nuvyko į Čikagą, kur
dalyvaus tautinių šokių šventėje.

Sekančią dieną, po religinių apeigų, b*
vo palydėtas!į šeimos kapą Vila Alpinos
kapinėje, kur jau ilsisi 1990 metais tra
giškai žuvęs jo sūnus Reinaldas.

Apolinaras turėjo neeilinę jumoro gy
slelę. ir aukso rankas medžio darbams.
Jis kartu su Vladu Zizu padarė lietuviška
kryžių Aparecidos Šventovėje Jo padary
Pagrindinis Klaudijaus kelionės tikslas
tom koplytėlėmis puošiasi Lituanikos
yra dalyvauti SKAUTŲ VADOVŲ KUR koplyčia, Vinkšnaičių sodyba ir V. Zelin
SUOSE. Klaudijus groja birbyne ir yra
klebonija.
geras tautinių juostų audėjas.
Jaunystėje Apolinaras dalyvavo Vyčiu
Linkime mielam Klaudijui daug išmok chore ir daugelį metų iki mirties šv. Juo
ti ir parsivežti gausių patyrimų.
zapo Bendruomenės chore.

Apolinaras, gimęs Rokiškyje 1924 m.
gegužės 27 d., Brazilijon atvyko 1927 rr
1951 metais vedė Lydiją Jurėnaitę. Išau
gino du sūnus: arkitektas Carlos gyvena
artimoje
gino du sūnus. Arkitektas Carlos gyvena
kaimynystėje su tėveliais. ’
Apolinaro mirtis skaudi netektis jau ir
taip negausiai lietuviškai-kolonijai, Šv. Ji
zapo Bendruomenei,ichorui, o ypač šei
mai. Ar atsiras kas nors kitas, kurs tęstų
lietuviškas dievdirbių tradicijas.

Šeimai, draugams ir mums visiems rei
škiame gilią užuojautą.
Tešviečia jam amžinoji šviesa.
K. J. Šeškevičius

wij; r

VATIKANO RADIJUI 65-eri

t*

APOLINASAS JOČYS1.
Motinos dienąfgegužės 12 d.) taip labai
netikėtai iškeliavo amžinybė
netikėtai iškeliavo į amžinybę. Apolina
ras dalyvavo vienuoliktą valandą lietuvi
škose mišiose, po to išvyko su šeima pie
tauti, o vakare, o vakare jau grįžo į šer
menų koplyčią.

Vasario 12 d. Vatikano radi
jui sukako 65 metai. Per savo
gyvavimo metus Vatikano radi
jas nuolat augo, plėtėsi ir
šiandien turi jau daugiau kaip
400 darbuotojų, o radijo laidos
kasdien transliuojamos daugiau
nei 30 kalbų

WXDŽIA trimitai-

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI

STUTTGĄRJ'P PUČIĄMyjy ORKESTRAS

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

/

DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠU

DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS
Juostelė gaunama V. Zelinos parapijoje.
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU.

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
1
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Šio "ML" numerio
GARSĖS LEIDĖJAS

"NEMUNAS" KELIAUJA
Praeitą penktadienį, birželio 21 dieną,
mūsų tautinių šokių ansamblis "Nemu
nas" pakėlė sparnus kelionei į dešimtą
ją lietuvių tautinių šokių šventą, kuri
vyks Čikagoj liepos mėnesio pradžioje
Šokių šventėje dalyvaus 49 šokių grupės
su beveik 1800 šokėjų. Iš užsienio bus
Panevėžio "Grandinėlė", ir Klaipėdos

JONAS

TAT

SUNAS

TĖVAS

JONO vardinių proga.
Širdingai sveikiname poną Joną Tatarūną vardinių proga
linkime geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.
Redakcija ir administracija

JONINIŲ ŠVENTĖS LITUANIKOJ

su beveik 1800 šokėjų Iš Lietuvos bus
Mūsų kolonijoj jau įsigaliojo tradicija
Panevėžio "Grandinėlė" ir Klaipėdos
Joninių šventes praleisti Lituanikoj. Šie
"Vėtrungė". Iš Pietų Amerikos bus Bue
met turėjome laimės , kad buvo tikrai gra
nos Aires dvi "Inkaro" grupės, Rosario
žus ir šiltas oras, tačiau nedaug mūsų tau
"Šaltinis" ir mūsų "Nemunas".
tiečių buvo suvylioti praleisti linksmą die
Užsienio šokių grupės turėjo pačios
ną gamtoje ir pasilinksminti su joninių
užsimokėti kelionę. Kad šiek tiek lėšų
švenčių pramogom.
susidarytų, "Nemunas" surengė smagius
Šeimininkės jau nuo pat ryto gamino
pietus — "churrasco" sekmadienį, birže
valgį, o paskui tik laukė atvykstančio ku
lio 16 dieną. Pietūs vyko Mokoj, N. S.
nigo pamaldom.
do Bom Conselho parapijos dideliame
Kun. Petras Rukšys, atlaikąs 8:30 vai.
kieme. "Churrasco" turėjo didelį pasise
kimą ir pritraukė daug žmonių, ypač jau. mišias parapijoj, Jono Šermukšnio dėka,
galėjos nuvykti Lituanikon .
nimo. Buvo virš 200 dalyvių.
Mišios buvo aukojamos už a. a. prelatą
"Nemunas" pašoko keletą tautinių
šokių ir paskui buvo bingo. Kiek pelno Pijų Ragažinską ir už daug darbo įdėjusius
Lituanikon Vytautą Tumabei Joną Tata
davė pietūs ir bingo, neteko sužinoti.
Kadangi ansamblis skubiai ruošėsi kelio rūną. Buvo prisiminti ir vardines švenčian
tys Jonai.
nei, tai neįstengėm gauti keliauninkų

SKAITYTOJAI RAŠO
G uarujá, 2.5.96
i

Gerb. klebone Rukšy

Labai džiaugiamės kad Jus pasilikot
su mumis. Sveikinam ir linkim geros
kloties ir Aukščiausio visokeriopos pa
galbos ir palaimos'.
Jusi/ malonus, draugiškas būdas ir
gerumas daro kad mes jaustumes Ge
rojo Ganytojo globoje.

Su dideliu įdomumu skaitėme "Mu
si/ Lietuvoje" aprašytas visas iškilmes
ir savo dūšia dalyvavom kartu. "
Siunčiu Muši/ Lietuveis prenumera
tą už praeitus ir šiuos metus. Pridedu
savo poeziją apie Lietuvą. Jei Jums
atrodys verta, galit išspausdint Musų
Lietuvoj. Darykit pagal savo nuožiūrą.

sarašo.

■ Pietums buvo gausių ir įvairių salotų su
Nors mes toli ir retai matomės, bet
bulvėm,
kopūstais
ir
agurkais.Mėsos
taip
Linkime nemuniečiams geros kelionės
esam su Jumis ir branginam Jusi/ ir su
pat
nestigo:
"churrasco"
su
mėsa,
dešrom
ir gražaus pasirodymo šokių šventėje.
Jumis esąneii/ Hetų vii/ darbus.
• ir vištiena. Aišku netrūko nei tradicinio
Geriausias kloties.
ir ir šventės torto. Buvo progos
iausių metų", nes buvo JONO
Su pagarba
BRATKAUSKO 91-mas gimtadienis.
Rymantė ir Stasė Steponaitienė
GRažiai pasilinksminą, vakarop, svečiai
COM A NOVA FITA CASSETTE DE pradėjo keliauti namo. Nors kelias nėra
Bertioga, 30-5-96
CANTOS POPULARES LITUANOS toks ilgas, tačiau tą valandą jau reikia ke
liauti beveik tris valandas.
Prezado Senhor
Dicção clara. Acompanha a letra.
Vera Tatarūnienė su pagalbininkėm
Venho por meio desta solicitar o
Angelika Trubiene, Adele Barcevičiene,
cancelamento da minha assinatura
Nastazija Idaite tvarkė virtuvą, o vyrai
deste conceituado semanário.
Jonas Barcevičius, Juozas Vaikšnoras,ArO motivo do cancelamento é meu
mandas Tatarūnas ir Adilsonas Puodžiū
estado de saúde, que me impede inclusi
nas rūpinosi ,ugnimi ir kepta mėsa.
ve de ler.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės vai '
Aproveito a oportunidade para ane
dyba daro visas pastangas palaikyti mūsų
xar um cheque no valor de R$. 15,00
kultūrines tradicijas. Tikimės, kad ir toliau
(quinze reais) para quitação de meu
BLB-nė dirbs lietuvybės palaikymo darbą.
débito. (Banco Itaú, Ag. 0160,
cheque n. EE-387477-O

APRENDA A CANTAR i»
EMLITUAN0

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

A tensiosas saudações
Aleksandras Bagdonas
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ŠVENTĖ LITUANIKOJ

Liepos 28 dieną, sekmadienį, LituanL
koj bus didelė s’ventė. Kun. Juozas Šeš
kevičius, prieš metus, pradėjos statyti
SENELIŲ POILSIO NAMUS. Darbai,
nors ir lėtai, eina pirmyn ir jau buvo už
dengtas stogas. Pagal Lietuvos tradicijas,
uždengus stogui, uždedamas vainikas ir
ir daroma šventė. į šią šventę Lituanikoj
tikimasi sutraukti daug tautiečių.

Šie poilsio namai yra Lituanikos prav
turtinimas ir dar vienas mūsų kolonijos
laimėjimas. Šie namai galės naudingai pa
sitarnauti mūsų pagyvenusiems tautie
čiams, arba kitiems teikiamam poilsiui.
Iš Vila Zelinos bus vienas ar keli au
tobusai. Vietą autobuse ir pietus prašo
me užsisakyti iš anksto klebonijoje.

Š V. JUOZAPO L.R.K.
BENDRUOMENĖ
PRANEŠIMAS
SAUKIAMAS Sv. Juozapo Romos
Katalikų Lietuvių Bendruomenės ekstra
ordinarinis narių susirinkimas LIEPOS
21 DIENĄ, 15 VAL. Jaunimo Namuose.

Kun. Juozas Šeškevičius
Pirmininkas

Vytautas J. Bacevičius
Sekretorius

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-V/V

W CUĄ) jį fá\

LIETUVA

MARIJA

JAKIŪNIENĖ

STASIO VANCEVIČIAUS ir LIDIJOS VANCEVIČIENĖS
mirties metinių proga

Kartu su musų miela Marijona prisimename brangiuosius
mirusius ir širdingai dėkojame už paramą mūsų spaudai.

Redakcija ir administracija

LIEPOS MENESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.
06 — Wilma Julia Žvingila
07 - Tereza Cristina Otranto Papais
Pastatoi
09 — Helena Mazurkevicius Baužys
09 - Lucia Banys
10 — Albino João Bendžius
11 - Terezinha Buono
15 - Rimantas Jonas Valavičius
15 — Sophia Greičius Kozuki
15 - Vytautas José Bendžius
16 — Aida Dal/Oglio šiaulys
17 — Albina de Busas Gervetovsky
18 — José Rimša Filho
20 — Juozas Vasiliauskas
20 — Ona Puodžiūnas Popic
24 - Helena Jakatanvisky
25 — Jonas Jakatanvisky
26 — Mario Jorge Šimkūnas
26 - Nelson Ambrozevičius
30 — Anna Eleonor Guzikauskas

Vladas GODLIAUSKAS
R$.20,00
Ona Serbentaité OPSENDORF 30,00
Sąjungos Aliança
Jurgis ORCEROVAS
R$.15,00
Valdyba
Elena DANILEVIČIUS VENTURA
R$.30,00
Lietuviškos spaudos rėmėjai
R$.
20,00
Albina MECELIS
R $.30,00 YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJA
Povilas PIPIRAS

MIRTIES METINES

KUN. FELIKSAS JAKUBAUSKAS
mirė prieš dvejus metus birželio 30 diena
Mirties metinių mišios bus sekmadienį,
birželio 30 dieną, 11 val.šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje.

SEKMADIENI LIEPOS 2® DIENA

MIŠIOS 11 *00

VALANDĄ

PIETUS 12*30

VALANDĄ

AUTOBUSAS IS VILA ZELINOS IŠEINA 7:30 VAL.
BILIETUS AUTOBUSUI IR PIETUMS UŽSISAKYKITE KLEBONIJOJ
RENGIA SV. JUOZAPO ROMOS KATALIKŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

