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Nelabai didelis procentas^. uįS
«nišų tautiečių, po II pas. karofįJBB
...n baigos atvykusių i Ãnibríka.Mm
$è jokių rezervų „įsimylėjo” ir|H
Ai kraštų, ir jo žmones. Kai ku-lfi
?:4
>yv ''
'
. ipms net iki šiol nepakako
*aiko kad čia priprastų. Tačiau'
daugeliui su pažinimu atėjo ir
iMr
simpatijos, ieškant to vadina
^T‘-’«?W'
mojo „aukso”, žibančio kas
dienybės „pelenuose”, išmoks-B
.
tant žvelgti į aplinką tolerantiã-B
komis akimis. Jeigu nėUžsida-Q
t ome iš anksto apibendrintų b
sąvokų ir nepakeičiamos nuo-fel
monės narve, galime šiame Vatikano apaštalinis nuncijus Lietuvai ark. Justo Mullor Garčia (dešinėje), gegužės 3 d. susitikęs
krašte rasti daug pozityvių su Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku {kairėje), siūlomas Švietimo įstatymo pataisas, kuriose
numatoma išbraukti tikybos ir etikos pamokas iš vidurinių mokyklų programos, pavadino Lietuvos
reiškinių.
• -.
ateities griovimu. Prezidentas atsakė, kad demokratijoje kiekvienas Seimo narys gali siūlyti
jMxí

įstatymų pataisas, tačiau tai nereiškia, kad jos bus priimtos. Nuncijus nepasakė 40 minučių
trukusio susitikimo turinio, bet šįkart nebuvo kalbama Bažnyčios turto grąžinimo klausimais.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte”

Ta pati formulė taikytina ir
pažiūrai į Lietuvos žmones.
Kažkaip įsigalėjo kone visuotinė' melų gadynėje gimė, užaugo ir klausimas Teveik visuomet tas
mada ieškoti neigiamybių, kar net pusamžio sulaukė lietuvių pats: kiek žmonių kasdien pa
tais nukrypstant į visiškus kraš tautos dalis, niekuomet netu ruošia dienraštį? Išgirdę
tutinumus (čia nekalbame apie rėjusi progos pažinti tų „išbėgu atsakymą — nusistebi, kad tiek
politiką, bet apie žmones, jų tar siųjų karo nusikaltėlių”. mažai rankų pakelia tokią di
pusavio santykius ir bendra Negalėdama prieiti prie kitų džią darbo naštą. Nesupran
informacijos šaltinių, norom tama ir kaip „Draugas”, turi
vimą su užsienio lietuviais).
Juo daugiau progų atsiranda nenorom įsisavino tai, ką ko tiek daug neapmokamų bendra
susitikti ir išsikalbėti su savo munistų partija nuolat kalė į darbių, kuine rašo, siunčia nuo
tėvyniečiais — čia atvykusiais galvas. Ir ne tik apie užsienio traukas ir dar naremia savo
arba mums nuvykus j Lietuvą lietuvius tokia nuomonė buvo aukomis. O tuomet jau liete
• tuo daugiau įžvalgumo įgau formuojama, b®t aplamai apie pasilieja didžiausias nustebi
name į jų pasaulėžiūrą ir iš jos visus vakariečius: jie materialis mas: visa lietuviškoji veikla,
išplaukiantį elgesį. Tuo pačiu tai, savanaudžiai, išnaudotojai, visas mūsų bendruomeninis
būdu ir jiems daug kas paaiš liaudies engėjai... Argi reikia gyvenimas remiasi sava
kėja apie mus. Nereikia pamirš stebėtis, kad šiandien turime norišku, neapmokamu darbu!
ti, kad beveik pusšimtį metų tarpusavio pažintį pradėti nuo Kur bepažvelgsi — jaunimo or
ganizacijose, labdaroje, kultū
svetimieji tarp mūsų statė ne A, B, C?
pereinamą užtvarą, mokė laiko
Kai į „Draugo” redakciją rinėje veikloje, net operoje, net...
muosius savo valdžioje nepasi užsuka svečiai iš Lietuvos (ne — kas čia beišskaičiuos! Visur
tikėti užsienio lietuviais, penėjo paisant.;1 ar tai ..svarbūs”, ar tik savanoriai talkininkai, daly
.|b';-M^vvdo
' • ■'
•
juos bjauria propaganda. Toje ,, e 111 n lai - žmones),j pirmas i s viai, po savo tiesiogio dienos
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Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Editorial - Fone: 63-5975

Redi^

JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15,00
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Prenumerata paprastu pastų į užsienį:
moi.
I P. Amerika oro pastų: 45 Dol.
Prenumerata oro pastų Šiaurės Amerikon; 60 DoL
1 tolimus kraštus 75 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$125,00
Vieno Numerio £ARBĖS LEIDĖJĄS'R$.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,
čekius, Perlaidas ir administracinius lais*kus rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
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investicijoms, siekiančioms 2 mln. JAV
dolerių. Lengvatos netaikomos įmonėms,
kurių didmeninė bei mažmenine naftos
produktų prekyba viršija 30°/o visų paja
mų. Užsienio kilmės kapitalu buvo laiko
mas kapitalas, kuriame nebuvo Lietuvos
teisinių bei fizinių asmenų lėšų. Naujuo
ju įstatymu priimtinas visas užsienyje su
telktas kapitalas.
PASAULIO BANKO PASKOLA

Kaip skelbia ELTA (rugpjūčio 19 d.)
Pasaulio bankas suteiks Lietuvai 80 mi
lijonų JAV dolerių paskolą, kurios pirmą
ją pusę Lietuva gautų šį rudenį, o kitą pu
sę, įvykdžius PB reikalavimus, ateinančią
metų pavasarį. Paskolą, teikiamą už
7,4°/o metinių palūkanų, reikės grąžinti
per 17 metų. Tai yra antroji PB paskola
Lietuvai struktūriniam pertvarkymui pirmoji, 60-mln. dol., suteikta pries’ 3
metus. Vyriausybė lėšas galės panaudoti
savo nuožiūra bankininkystės, energetikos,
žemės ūkio ir socialinės apsaugos srityse.

darbo aukoja vakarus, savait- visam kraštui naudą — tiek dvagalius, laisvalaikį. Ne, Lietuvo sinę, tiek materialinę. Tai
je to nebuvo ir nėra. Pagrindinis laisvu noru laisvti žmonių įsi
bet kokios visuomeninės veiklos jungimas dirbti laisvo krašto
variklis tegali būti pinigas. Vel gerovei. Komunizmas netolera
tui ir ,,arklys arklio nekaso”, vo valstybingumo, patriotiš
juk ir ranka kitą ranką mazgo kumo, tautiškumo. Jam ir žodis
ja tik dėl to, kad jai tuo pačiu tauta buvo nepriimtinas. Net
Antroji paskolos dalis bus skiriama, jei
dabar Lietuvoje dar tebelinks- be kitų dalykų bus sumažintos kainos že
būtiį atsilyginama...
Kai pradedi aiškinti, kad čia niuojamas ,, n aciona lizinas”, mės ūkio srityje, kaip reikalauja Europos
sąjungos potvarkiai. Turės būti panaikin
ne vien lietuviai yra taip įsijun ,,nacija”, užuot valstybinis, tas "Sodros" bei valstybinės mokesčių
gę į savanorišką visuomeninę tauta. Jei kas jungėsi į sava inspekcijos darbo sudvigubinimas, o pen
bei labdaringą veiklą, pašneko norišką veiklą, ji buvo ,,didžio sijos negàlés viršyti jums skirtų išteklių.
vai dar labiau stebisi. Ameri sios tėvynės”, ne savo tautos PB atstovai siūlė taikyti griežtas sankcijas
todėl, kad biudžetinių įstaigų, ypač savi
koje ne vyriausybė, o pati visuo labui. Atrodė protingiau iš viso valdybių skolos energetikams yra stebė
tinai didelės.
■
menė išlaiko operas, teatrus, tokia veikla nesidomėti.
muziejus. Ligoninėse, mokyk Kad visiškai nesubyrėtų kul
SUTARTIS SU RUSIJA
tūrinės
apraiškos,
„didžioji
tėvy

lose, parapijose, sporto organi
Rugpjūčio 15 d. Vilniuje buvo pasira
zacijose daug pagalbos suteikia nė” jas ramstė rubliais. Tačiau šyta sutartis tarp Rusijos federacijos gy
savanoriai — jauni, moksleivių šiandien Lietuva -laisva, tad dar nybos ministerijos ir Lietuvos sveikatos
amžiaus; vyresnieji, pensi bas sau, ne svetimiems. Ne ste apsaugos ministerijos dėl medicinos pa
galbos Lietuvoje gyvenantiems Rusijos
ninkai; ir visi kiti, be luomo, bėtis, o pasimokyti vertėtų iš kariškiams pensininkams ir atlyginimo
išsilavinimo bei amžiaus skir- užsienio lietuvių veiklos. Jeigu už ją, praneša ELTA. Rusijos kariškiai
turno, kodėl? Atsakai, kad tai daugiau žmonių jungtųsi į bend pensininkai turės teisę gauti nemokamai
medicinos paslaugos bet kurioje Lietu
yra šio krašto auklėjimo siste ruomeninius darbus, daug kas vos sveikatos priežiūros įstaigoje, naudo
mos dalis, kai moksleiviai ska greitu laiku-tėvynėje pasikeis- tis reabilitacija bei sanatoriniu gydymu,
gauti nemokamai vaistus. Tai buvo teitinami jungtis į visuomeninę tų į gerąją pusę,
j kiama ir iki sutarties pasirašymo, kuriuo
veiklą ir už tai net gauti specia-Rusija įsipareigojo mokėti Lietuvai ati
liūs kreditus. Labai skurdu
LIETUVOJE
tinkamą sumą už kiekvieną ten gyvenan
tį Rusijos kariškį pensininką po 292 li
būtų šioje milžiniškoje valsty
LENGVATOS INVESTUOTOJAMS
tus už 1994 m., po 291 litus už 1995 m.
bėje, jeigu patys jos gyventojai
"Lietuvos aido" (nr. 148) pranešimu, ir po 354 litus už 1996 m. Rusijos kariš
neorganizuotų talkos meno, nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja lengvatos
kių pensininkų Lietuvoje dabar gyvena
muzikos, mokslo, sporto bei ki dėl pajamų mokesčio užsienio kapitalo apie aštuoni tūkstančiai.
w
toms institucijoms.
„
JL ®
£
Žinoma, šie artimo meilės dar- g
bai neša juos dirbantiems ir |
od b
i ■ ■

VENDE-SE
NA LITUANIKA

iL O T E
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Falar com Arūnas ou Margarete
Fone: 549-34.47

’
|

J

; ■ •

•

UŽSAKYKITE "MŪSŲ LIETUVA ?
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

brangią dovaną jie prisimins visus metus
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Po penkerįų.metų, 1995-ųjų vasario
ąją įmoftei "Jūra" paskelbtas bankroŠiandien jaumiėkąs- ir nebeieško bedevynženkliu skaičiumi rašytino Lie
jos valstybei padaryto nuostolio kalti... ikų. Nebent-vietinės -spaudos žurnalisj tęsia "Jūros" sausinimo metraštį...

Po bankroto' ne tik. vanduo mariomis
.ėjo, bet n y ko i r k 11 no jąmas i s... bei
k i I n ója mas iŠ tų rt as. " Jūra " g r i m z do
skolas. Aukcionuose gauti už laivus
nesumažino įsiskolinimų. Šių mesausio 3a-ąją įvyko'ketvirtasis "Jūros"
Storių susirinkimas. Nuteta reorga> t i įmonę paliekant Joje' keturis lai170 darbuotojų. Anot "Jūros" adūstratoriauš pono Simaškos, 1995
-taus vasario T dieną įmonė turėjo 57
us, o 1996 metų sausio 1 d. 26. ĮmoH turtas 1995 metų vasario 1 d. buvo
•rtintas 160 milijonų 553 tūkstančius
4 Prieš metus skelbiant įmonei bankMią, įsiskolinimas kreditoriams buvo
55 milijonai 173 tūkstančiai litų, o šių
rietu sausio 1 dienos duomenimis —
?6 milijonai 592 tūkstančiai litų įmoės kason per praėjusius metus įplaukė
s0,5 milijono litų, iš kurių 9,5 milijono
d teko įmonės darbuotojų atlyginime..
'»ams.
h

i995 metais vasario 1 d., skelbiant
-sones bankrotą, "Jūrpje" dirbo 5912
jrbuotojų. Šių metų sausio mėnesio 1 d
duomenimis — 2696. Paskutiniojo kre
kerių susirinkimo išvakarėse, šių metų
ausio gale, įmonėje buvo likę 2439
Ononės. Daugiau kaip 3 tūkstančiai žve
jybos ir žuvies apdirbimo specialistų,
mechanikų bei laivavedžių, atsidūrė už
■orto. Manoma, kad šių metų birželio
gale, kai baigsis bankroto įstatymo gaŪojimo laikas, pinigų už realizuotą įmoiės turtą neužteks net atsiskaityti su lik
viduojamos, o gal reorganizuojamos įmo
nės darbuotojais.

sporto rūmai, dalis "Vėtrungės" poilsio
namų ir... radijo centras. Kaip atsiskaity
ti su kitais skolininkais, turėtų spręsti
naujai įkurta įmonė. Jai tektų padengti
apie 85 milijonus litų skolą, nors jos tur
tas nesudaro nė pusės minėtos sumos.
Tebeveikiančios profsąjungos pirmi
ninkas Vidmantas Baltūsis maj parodė
pluoštą dokumentų, iš kurių matyti,
kad Lietuvos žvejybos laivynas pradėtas
skandinti metodiškai ir jau senokai. Ir .
nors jūreiviai stengėsi išsaugoti savo an
truosius namus — įmonę "Jūrą", jų bal
sas liko tyruose.
Kažkas nusiramino. Įmonė sunaikint
ta. Ir visi galai į vandenį... Taip.

gręžinyje. Po 6 m. Šilutės rajone Stonis
kių gręžinyje, beveik 2 kilometrų gyly
je buvo aptikta degiųjų dujų. Naftos
paieškos Lietuvoje prasidėjo 1958 m.
beveik po šimto metų, kaip 1859-aisiais Edvinas Dreikas (is Pensilvanijos,
JAV), gręždamas šulinį atsitiktinai ra
do naftos. Iki 1996 m. Lietuvos sausu
mos teritorijoje aptikta 19 naftos tel
kinių. Didžiausias (apie 1,3 milijono
tonų) -- Genčiuose (Kretingos raj.),
Išgręžta 200 naftos paieškos ir žvalgy
binių bei daugiau kaip 160 struktūrinių
gręžinių. (Lietuvos rytas Nr. 23).
REIKALAUJA GRĄŽINTI KĄ
-PAVOGĖ

Vis dėlto kas ir kodėl sunaikino Lietu
Kaip žinoma, Maskvos Puškino mu
vos žvejybos laivyną? Kur nukeliavo
ziejuje pirmą kartą po Antrojo pasaulio
visos Lietuvos žmonių turtas?
karo viesai demonstruojamas vadinama
sis Trojos lobis, kurį XIX a. pabaigoje
LIETUVOS NAFTA
surado vokiečių archeologas H. Šlyma-'
Pernai Lietuvoje buvo išgauta 114,5
nas. Iki karo pabaigos jis buvo saugomas
tūkst. tonų naftos. Bendroji Švedijos ir
Berlyno nacionaliniame muziejuje, iš kur
Lietuvos įmonė "Genčių nafta" išgavo '
jį pagrobė raudonoji armija. Turkijos
apie 80 tūkst. tonų, specialiosios pa
ambasadorius Rusijoje B.Unanas pareika
skirties Gardžių valstybinės naftos geo
lavo grąžinti Trojos lobį Turkijai, nes jis
logijos įmonė "Geonafta" - daugiau
jai priklauso. Rusijos užsienio reikalų
kaip 34,5 tuksi, tonų. Viena tona lie
mirdstr&spavaduotojas sakė suprantąs
tuviškos naftos pernai kainavo 398 li
Turkijos norus, bet viską reikia daryti
tus.
"pagal tarptautines taisykles". Labai
Apie naftą Lietuvoje iki šio amžiaus
aukšti Rusijos pareigūnai ne kartą yra
vidurio nebuvo žinoma. Pirmieji pėd
viešai pareiškę, kad apie "trofėjų" grąži
sakai aptikti 1949 m. Vilniuje, Rotun
nimą teisėtiems savininkams negali būti
do gatvėje, išgręžtame 200 m. gylio
ir kalbos.

Vienas rimčiausių kreditorių — "So
dra" turės tenkintis nekilnojamuoju tur
tu ( o juk reikia pinigų.) Jai bus perduoti
"Žvorūnės" poilsio namai Palangoje ir
dalis "Vėtrungės" tarpreisinių poilsio
namų.
■/ '
"

Mokesčių inspekcijai už įmonės "Jū
ra" skolas perduodami žvejų kultūros ir

Kursiu marios —

k?
fM
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Nuotr. Juozo Polio

KAMBARIAI - APARTAMENTAI

Lituanikoj galite praleisti atostogas
ar savaitgalius labai pigiom kainom.
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Kanberos, Adelaidės ir Sid)
p lietuvių bendruomenes, daly*
'' vo Vasario 16-osios minėjimt
se, aukojo tautiečiams Mišias

Š. m. vasario pradžioje
Australijos sostinėje Kanberoje
Įvyko Pasaulio katalikių moterų
suvažiavimas, kuriame dalyvavo
daugiau kaip 650 atstovių iš viso
pasaulio, ypač daug iš Pacifiko
ir Okeanijos šalių.

gomis buvo surengta parodėlė
apie Lietuvą: knygų, suvenyrų iš
mūsų krašto. Suvažiavimo daly
ves žavėjo mūsų gintaro dirbi
niai, Adelaidės lietuvių kata
likių moterų draugijos vėliava
su Aušros Vartų Marija. Kai
kurios moterys ėjo prie šios vė
liavos fotografuotis.
Lietuva kaip Kryžių,: Kan
čios ir Vilties žemė buvo pri
statyta ir vienų Mišių metu, kai
organizacijos
dvasios
vadą
mons. Juozapą Antanavičių pa
kvietė kalbėti.
:

Pirmą kartą po sovietinės
okupacijos šiame suvažiavime
dalyvavo atkurtos Lietuvos ka
talikių moterų sąjungos dvasios
vadas mons. Juozapas Antana
vičius, Pasaulio lietuvių katali
kių moterų organizacijos pirm,
Pasibaigus
suvažiavimui,
prof. Aldona Slepetytė-Janačienė, Adelaidės (Australijos) mons. J. Antanavičius aplankė
lietuvių katalikių moterų drau- g
gijos pirm. Salomėja Vasiliaus- B
kienė.
■ I
Suvažiavimo šūkis - “Visa |
atnaujinti”. Buvo svarstomas la-1
bai platus klausimų spektras: E
nuo kasdieninių-buitinių iki J
moters aktyvaus dalyvavimo j|
dvasiniame, politiniame gyveni-B
me. Daugelio tautų atstovės iš-Ė
sakė savo problemas. Svars- J
tymui nebuvo priimta Kanados
katalikių rezoliucija, kurioje
buvo siūloma nebaigti diskusi
jos dėl moterų knygystės.

Gaila, kad šiame suvažia
vime dėl lėšų stokos negalėjo
dalyvauti daugiau atstovių iš ai
kurtos LKMS, bet džiaugiamės
kad po truputį įsiliejame į pa
šaulio katalikių gyvenimą.
Romualda Gasparaitytė,
LKMS valdybos naix
Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos prapija atšventė 85 m. sukakti, parapijai r<
ko vietą keisti net tris kartus. Naujieji
milijoninės vertės pastatai - bažnyčia n
Kultūros centras -- buvo pastatyti 1973
m. Southfelde. Detroito priemiestyje
Moderni bažnyčia papuošta Vyt. Jonyno
vitražais ir Jurgio Daugvilos medžio dr<>
žiniais. Parapijos klebonu yra kun. V
Krisčiunevičius.

908ÜO

SWwM

W

Suvažiavimo darbe dalyva
vo Adelaidės arkivyskupas Leo
iii
nard Faulkner, Pasaulio kata
likių moterų organizacijos dvasios vadas kun. Paul-Emile Lietuvių katalikių moterų delegacija tarptautiniame pasaulio katalikių
Charland iš Montrealio ir kitų moterų suvažiavime Australijoje. Iš kairės: S. VASILIAUSKIENE iš
šalių kunigai.
Adelaidės, A. JANAČIENĖ iš JAV, mons. J. ANTANAVIČIUS, dvasios
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'RAMA VISUOMENĖS VEIKĖJAMS

<
■I dr Juozo Prims kio įsteigtas "Vyresuu lietuviu fondas".
Pagerbdamas Sibire nukankintus — sarėvą Juozą Prunskį, dėdę Petrę Pruns>f tetą Oną Prunskytę, prelatas dr. JuoPrunskis sudarė 10.000 dol. fondą,
• pavedė tvarkyti JAV LB Socialinių
' ulų tarybai, To fondo vardas - "Vy>w.yų lietuvių fondas". Jo Palūkanos
^mn^vyresniųjų lietuvių premijoms.
;

‘ j.fr

‘

. nųos skiriamos asmenims,sulauku
si) metų ar daugiau, kurie dirba
A’mybės ir lietuvybės išlaikymo da»
•įvijoje Premijoms skirti sudaroma
misija is keturių asmenų. Premijos ski»»«v. vieną kartą per metus. Fondą ad)< Truoja ir premijų skyrimo komisiją
JAV LB Socialinių reikalų taryba,
•tarusi su prel. dr. J. Prunskiu.

Prelatas JUOZAS PRUNSKIS

Kun. Juozas Margis. MIC
PREL. DR. JUOZAS PRUNSKIS at
siuntė Kanados lietuvių katalikų centrui
le (is’ Buenos Aires’ Argentinos kariuome
'dr J. Prunskis, gerai žinomas He 10.000 dbl., kad būtų Kanadoje įsteigtas
nės ir Policijos atstovai, įvairių organizaci
rn visuomenėje kaip knygų autorius, fondas kriks’čionis’kos veiklos premijoms.
jų atstovai, skautai ir mokyklos atstovai
analistas, redaktorius ir įvairių gerų
Centras su nuoširdžiu dėkingumu džiau su vėliavomis, Rosario lietuvių bendruo
u bų rėmėjas. Jo pagerbtuvėse dr. Pegiasi gerb. prelato pasitikėjimu ir dosnia
menės atstovai, jaunimas su tautiniais
us Kisielius sakė: "prelatas Prunskis yra auka. Toronte bus įsteigtas Prel. dr. Juozo
rūbais ir vėliava. Is Buenos Aires, Luis
nogus, kuris pats dirba kultūrinį darbą Prunskio fondas, is’ kurio palūkanų kas
Lemberio suorganizuota 25 žmonių dele
moka kitiems už kultūrinius lietuvis’- met bus skiriama premija asmeniui, pasi
•s darbus; -kasmet skirdamas įspūdingą žymėjusiam krikščioniškoje bei tautinėje gacija, jų tarpe garbės konsulas Algiman
tas Rastauskas ir Valstybės Konsultantas
-aičių premijų. Čia jis atlieka nepaprasveikloje.
Arturas Mičiudas.
ias naudingą ir reikalingą darbą, ypač rem
Ypatinga, kalbą pasakė pagerbtasis
lamas jaunimą ir jaunimo organizacijas".
a
.
.. +. . .
, . . NAUJAS ROSARIO MIESTO GARBES..
kun. Juozas Margis, prisimindamas visus
Čia norėtųsi pridurti, kad prel. dr. J.
PILIETIS
savo parapijiečius, jaunimą ir miesto gerPrunskis remia ir vyresniuosius, kurie
Hgus metus nešė ir neša lietuvybės išlaiRugpjūčio 2 d. 18 vai. kun. Juozas Mar- darius. Visiems padėkpjo žymiai susijau/mo darbo naštos didžiąją dalį. Jis savo gis MIC.tąpo Rosario miesto GARBINGASdinęs. Jo kalba buvo lydima grausmingų
ovacijų
■leseniąi įsteigtu "Vyresniųjų lietuvių ■fon^LIETIS. Iškilmingoje,ceremonijoje Sv.
nuariu, publika
nu < a skandavo
c an am "PADRE JOSE,
bažnyčioje
dalyvavo virs’ 1.000 PADRE JOSE" kiekvieno žmogaus veide
ki" suteiks daug džiaugsmo tiems pasi- Kazimiero
[
riedėjo džiaugsmo ašaros žiūrint nepap
ventėliams vyresniesiems, kurie Ilgus
žmonių. Buvo Rosario Arkivyskupas
rastą — iškilmingą kun. J. Margio pagerbi
Mons. Eduardo Vicente Miras. Rosario
metus dirba gal mažai matomą, bet lamą, už jo nuopelnus žmonijai, parapijai.
hai reikalingą darbą. Tai darbščiosios bi- miesi0-burmistras Dr. Hermes Binner.
Rosario miesto burmistras pastebėjo:
idtės, be kurių nebūtų įmanoma lietuvis’- Municipaliteto Garbingos Tarybos pre./i"kun. J. Margis yra mūsų miesto įžymybė
oji kultūrinė, visuomeninė ir socialinė dentas Osvaldo Mattana ir sekretorius
tai garbė Kathlikų bažnyčia, Lietuvai ir
eLkla.
, Miguel Montrassi (Kun. J. Margio paskyrimo projekto autorius) Arkivyskupas eme-Argentinai". Argentinos lietuviai tuo ga
Užtat JAV LB Socialinių reikalų tary- ‘ha$ Jorge Manue| LopesJvairių orgahintas Jorge Manuel Lopes, įvairių orgahilime didžiuotis, dėka naujo Rosario miesba yra ne tik labai dėkinga gerb. Prelatui,zacjjų atstovai, Deputa
•
to Garbingo Piliečio knn. J. Margio.
__ tas
..... .Alberto Natabet ir jaučiasi drauge pagerbta jo pasitikė-*"“"',vt
jirnu, pavedant šį fondą jai administruoti.;
Tikime, kad ir mūsų vyresnieji šį fon
dą nuoširdžiai ir dėkingai sutiks.

; GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ.__
išrašyti čekį PETRAS R.UKSYS vardu "
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

Kreiptis į šv, Juozapo parapiją

LIPINĖLIS AUTOMOBILI AMS(klijuojamas is’ 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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Mūsų sutuoktuvių proga širdingai dėkojame

I ■> íápA

šv. Juozapo bendruomenės chorui už mums su

rengtas išleistuves ir už giedojimą per vestuvių

apeigas. Kun.Juozui Šeškevičiui už atliktas ves
tuvių cerimonijas ir mums suteiktą palaiminimą
Visus mielai prisimename iš Lietuvos ir

visiems šrrdingaLdėkojame.
Adilsonas ir Nastazija

Puodžiūnai

Mas, por que escrever especificamente
sobre este livro para o nosso "Mūsų Lie
tuva"?

ŽALČIO ŽVILGSNIS
Para quem gosta de um bom livro e
)recia romances fortes e dramáticos,
na boa sugestão é a leitura de "A
ombra da Serpente", publicado pela
ditora Record.

Basta dizer que o pano de fundo do
Romance é a Lituânia no final do século;
a família, a qual a personagem central per
tence, chama-se Meižis e o autor, Saulius
T. Kondrotas, é considerado "O novo ta
lento da Literatura Lituana". E, além da
criatividade da trama e a peculiaridade
do enredo, a obra traz uma série de notas
sobre episódios históricos, bem como õdtras tantas notas e referências aos costu
mes e tradições lituanas. ..v1

COMEHCIAL
importadora
exportadora

LTDA.

SSSESEESSS

O romance relata de forma pungente,
gorosa a tragédia de urna família, que
m seu último representante, um filho
istardo, o símbolo das mudanças ocorSeja por curiosidade ou por prazer, va
das com a modernização da Europa no
lal do século XIX. À perda dos valores le a pena ler este romance.
adicionais é relatada;através de uma tra
Alexandre Indriūnas
a singular e envolvente.

: .4
x __
HELENA VILKAUSKAS RIMKUS.
mirė sekmadieni rugsėjo 15 dieną São Lucás
ligoninėje turėdama 86 metus. Velionė
: '
gyveno Vila Zelinoj.
Buvo pašarvota Vila Alpinos šermeninėj*
Aleksandras Indriūnas su Silvia ir Paula
ie palaidota Vila Marianos kapinėse.
Liko brolis, dvi seserys, astuoni vaikai,
Tubelytėm Sąjungoj per lietuviškos deg
tines pristatymą rugpjūčio 25 dieną.
šešiolika anūkų ir vienas proanūkaš.

Janis Grim bergs
Consul da Letônia e "A Hebraica” tem a honra de convidar

kNTANAS SABANIAUSKAS garsiausias
.ietuvos pramoginės muzikos artistas nauai jgrotoj jò gražiausių interpretacijų juos- ?
eléj. "MŪSU'LIETUVA”. ’
;
.
j "

ira uma apresentação de danças típicas do folclo
letoniano pelo grupo "Zelta Sietins’’ que estará
no Brasil e se apresentará no Clube.'’A.Hebraica”
no dia 26 de Setembro de 1996 as 20:00 horas.
LocaLCGdubė ”AlnHeèlráíCá^.áii
Endereço:, Rua Hungria. 1000: ■
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LITUANIKOJE PALAIDOTAS '
DVIDEŠIMTASIS TAUTIETIS
d
Rugsėjo 8 dieną Lituanikoje buvo pa
laidoti JUOZO PETROKO pelenai. Laido- p
tuvių išvakarėse kun.
Juozas Šeškevičius t • j
*
atlaikė už velionį Sv. Mišias
j
Laidotuvių dieną susirinko mirusiojo [j
šeima ir artimiausieji draugai. Po laidotuvii j apeigų velionio našlė p. Vera pakvietė
gedu hngų pietų. Po pietų svečiai šneku čia-5*»

' >£
£

ALDA MARIA GARŠKO PINHEIRO
bus atlaikytos sekmadienį , rugsėjo 22 dieną, 11 vai.I
šv, Juozapo parapijos bažnyčioje.
Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti
’
Garškų ir Pinheiro šeima

B dabar, laukiu kitns geros progos.

vosi, grožėjosi gražia gamta, sodino mede g

Prityręs skautas
Klaudijus Kupstaitis

Svečių name tą pačią dieną Eloi šeima įffT
šventė gimtadienį.
A. a. Juozas Petrokas daug savo pensi- >
iHnko dienųąpraleido talkininkaudamas
Lituanikos tvarkyme.
|

Vilnius, 1996.iV.20
Gerbiamas Redaktoriau

Leiskite nuoširdžiai padėkoti Jums
už man skirtą dėmesį — Jusą leidžiamą
laikraštį, kurio jau du numerius šiai
I dienai esu gavusi.

Teatlygina jam Viešpats už jo pasišven-}
Urną ir tepriima jo sielą į savo prieglobstį, i

Teošia jo mirtiniesiems palaikams jo ran- į
komis sodinti Lituanikos medžiai.

Taip pat norėčiau visą laikraščio koSKAUTIŠKA KELIONĖ
’ lektyvą pasveikinti artėjančią šv. Vei y ką
i — atgimstančios žemės šventės - proga,
Birželio 23 d. atskridau JFK aerouos
palinkėti kuo didžiausios sėkmės išsau
te
JAV. Ten manęs laukė ponia Jose
gant lietuvišką dvasią tarp Brazilijoje gy
phine Senken. Susipažinau su miestu ir
Klaudijus su tėvu Antanu Saulaičių
venančią musą tautiečią. Tegul jūsą puose
birželio 24 d. skridau j Čikagą. Ten susi
skautų stovykloje
tikau su ponia Maryte Mažeikaite. Čika
(Lietuvių Kultūros Muziejus) Lietuvišku lėjami lietuvybės daigai Brazilijoje sužydi
goje aš susipažinau: su Lietuvių Jaunimo
Restoranu "Seklyčia" (kaip skaniai kve nuostabiausiu sodu ir uždera nuostabiais
Centru (ten susitikau su Tėvu Saulaičių
vaisiais.
pia,), Lietuviška krautuvėle "Draugas",
ir Tėvu Kidyku), Balzekų Muziejum
Prisistatydama, noriu pasakyti, kad
spaustuve ir 1.1. Turėjau progos pamaty
esu taip pat vieno iš lietuvišką laikrašti ir Šokių Šventę (kurią jau aprašiau).
čią darbuotoja, dirbu korektore - stiliste
Bet, iš tikrųjų, aš važiavau dalyvauti
"Reklamos" laikraštyje.
Ąžuolo mokykloj (Skautų vadovų kur

se). Buvo savaitė, kurioje išmokau pio
nieriškų dalykų ir taip pat apie skautų
COM A NOVA FITA CASSETTE DE veiklą. Po to dalyvavau Rako stovyklo
CANTOS POPULARES LITUANOS
je kuri buvo pavadinta "Žvaigždynas".
Po to buriavau su "Jurų skautais"
Dicção clara. Acompanha a letra.
per Mičigano ežerą.
Pasidarė liūdna, nes rugpjūčio 2 rei
kėjo skristi atgal namo, bet džiaugiausi
kad susitikau su šeima ir draugais.

Noriu padėkoti Skautų Vietininkijai
"Palanga", kuri man davė progos šią
kelionę įvykdyti, Poniai Josephinai Senken su šeima, kuri mane labai mielai
priėmė, Poniai Vidai Jankauskienei kuri *
mane supažindino su Nex Jorku, Poniai
Marijai Mažeikaitei Utz su šeima, kurie
su didele meile mane priėmė į savo na
mus, Tėvui Saulaiciui už pagelbą ir vi
siems kurie man padėjo. LABAI AČIŪ.

Jeigu jus matytumėte reikalą arba tu
rėtumėte norą gauti išsamesnią žinią ar
ba šiaip jau reikalingos medžiagos iš Lie
tuvos, jeigu reikėtą pagelbėti norintiems
ką nors sužinoti lietuviams Brazilijoje
apie ją Tėvynę,'maloniai kviečiu pasinau
doti mano pagalba.

Dalija Ladukienė
yjh

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERAL! NIS KONSULATAS

SAN PAULYJE
v\5 J Consulado Geral da República
-__ L-/ da Lituânia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado 207
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71
............rr—...
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ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação

04105-060 - São Paulo - SP.

ENVIAMOS PELO CORREIO
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CRECI J-6S4

Eone: 277-4855
Fax: 277-6948

8

8

MUSU

SSSSSK

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LIETUVA

Nauji diplomatiniai
paskyrimai?

SEVERA FUTV8ÍSKÍEME IR SEIMĄ
mylimo vyro ir tėvo VACLOVO penktų mieties
metinių proga (rugp. 21 d.)
Širdingai dėkojame mielai poniai Severai ir šeimai
už paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename
taurų mūsų kolonijos tautietį Vaclovą.
Redakcija ir administracija

Pranešama, kad Lietuvos ambasado 
riaus dr. Vytauto Dambravos teikimu
1996 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos respub
likos užsienio reikalų ministeris prof. dr.
Povilas Gylys suteikė garbės generalinio
konsulo rangą garbės konsuliu JONUI
VALAVIČIUI.
,

Garbės generalinis konsulas išsilaiko
asmeniškomis lėšomis.
SPAUDOS ŠVENTĖ
Atšventėm dar vieną spaudos šventę.
Kaip visuomet joje dalyvavo daug spaudos
mylėtojų iš viso didelio S. Paulo. Iš Sto.
Andrė Romualdas ir Vytautas Klimavičiai,
Albinas Budrevicius ir Algirdas Šukys su
darę 20 žmonių komityvą. Iš Lapos ir Vila
Anastazijo, Severos Putvinskienės vedami
atvyko 15 svečių. Iš S. Caetano, kaip vi.
suomet, Juozas Lisauskas atsivežė savo
šeimos aštuonius narius. Iš Guarulhos at
vyko Aleksandras Mikalauskas nesenei pra
radęs savo žmoną ir paaukojo ML-vai gra
žius gintarinius karolius ir tautines įuostas.
Iš Campinas atvyko daktarė Sofija Barasne
vičius, kuri ML-vai paaukojo R$.250,00.
Dosniai spaudos rėmėjai širdingas ačiū.
Spaudos šventės mišias atnašavo kun.

Petras Rukšys už ML-vos steigėjus ir ben
Spaudos pietūs davė R$.1485 pelno
dradarbius mirusius ir gyvus. Gražiai gie už tai turime dėkoti Angelikai Trubieniv
dojo šv. Juozapo bendruomenės choras.
ir Dėdei Juozui.
Mišių pabaigoj ML-vos atsakingas direk
Laikas greitai bėga ir jau artinasi Ml
torius Vytautas Juozas Bacevičius pravedė
50 metų jubiliejus. Nė vienas laikraštis
trumpą spaudos šventės paminėjimą pri
Brazilijoj taip ilgai neis’silaikė. Jeigu iki
mindamas spaudos svarbą mūsų kolonijos
tos datos išsilaikysime ir sustiprėsime, ta»
tautiniam, kultūriniam ir religiniam gyva
galėsime didingai atšvęsti tą jubiliejų,,.
vimui palaikymui; Pabrėžė taip pat reika
lą remti ML-vą ir punktualiai užsimokėti
prenumeratą, duoti skelbimus ir būti gar VYTAUTAS BACEVIČIUS SUGRĮŽO
bės leidėjais..

Prie spaudoslpietų gražiai išpuoštų sta
lų susėdo 150 dalyvių. Turtingus ir gardž
ius pietus paruošė Angelika Trubienė su
savo pagalbininkėm: Neide, Vilma Žyingelaite, Severa Petrokáite, Angelina Tataríí: .
niene, Ona Coralon,Elena Vicentini, Tere
čortažz0?On"a Žalkauskaite

Costa ir Dėdės Juozo patyrusia parama.
SSW.
Spaudos pietų metu buvo pranešta, kad.
mūsų garbės konsulas Jonas Valavičius ne j
galėjo dalyvauti šventėje, tačiau sveikina
visus dalyvius ir skiria R$.1.000,00 para
mą ML-vai. Lietuvių Sąjunga Brazilijoj
td
per savo pirmininką Algimantą Saldy
"Mūsų Lietuvos" atsakingas direktorius
parėmė ML-vą su 200 realais ir tiek pas
kyrė spaudai Brazilijos Lietuvių Bendruo .kelis mėnesius lankėsi Vokietijoj ir Lietu
voj. I S. Paulo grįžo pries savaitę. Lietu
menė per pirmininkę Verą Tatarūniene.
Po R$.500,00 aukojo Julija Budrevičiū- voje buvo susitikę su kun. Pranu Gavėnu,
kuris siunčia sveikinimus visiems sanpautė ir Jonas Bratkauskas. VISIEMS ŠIR
liečiams.
DINGAS AČIŪ.
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