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Ar vėl reikia
Danutė Bindokienė

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
buvo leidžiami 535 laikraščiai, 
331 žurnalas, veikė 147 spaus
tuvės ir įmonės su poligrafijos 
įranga, įregistruotos 777 leidyk
los... Tai gan žymūs skaičiai 
valstybei, turinčiai mažiau kaip 
4 milijonus gyventojų. Žinoma, 
ne visi periodiniai leidiniai gal 
verti spaudos vardo, ne visi 
plačiai žinomi ar visuotiniu 
mastu skaitomi. Dalis tos gau
sios periodikos taikoma 
siauresnių interesų skai
tytojams — įvairiems specialis
tams, partijų, organizacijų ar 
profesijų nariams. Nemažai 
Lietuvoje leidžiamos periodinės 
spaudos pasiekia ir užsienio 
lietuvius, bet daug yra tokios, 
apie kurią už tėvynės ribų nela-. 
bai kas girdi. Dažniausiai užsie
nyje prenumeruojami ir skai
tomi laikraščiai yra „Lietuvos

2EZ*ES32S£

Dail. Petras Rimša prie savo kūrinio “Lietuvos mokykla -1863-1904”
___ __ Lietuvoje. O autorius mirė Kaune 1961 metais, 
čiams.

rytas”, „Lietuvos aidas”, „Vals
tiečių laikraštis”, „Dienovidis”, 
„Atgimimas”, „Apžvalga”, 
„Tremtinys”, „Voruta”; po
puliarėja neseniai pakrikš
tytas „Garsas” (buvęs „Kauno 
laikas”) ir dar keli. Nors po ne
priklausomybės atgavimo 1990 
m., lyg iš gausybės rago pasipy
lusią laisvos tėvynės spaudą 
užsienio lietuviai godžiai gaudė 
ir skaitė, naujumas netrukus nu
sidėvėjo, nes laikraščių skilty-’ 
se medžiaga buvo pritaikyta 
daugiau vietiniams interesams, 
erziųo nuolatiniais tarpusavio 
ginčais, siauražiūriškumu, sve
timybėmis užgožta lietuvių kal
ba ir visiška dėmesio stoka 
svetur gyvenantiems tautie-

Būtų malonu pasakyti, kad 
užsienio lietuviai, „atkandę 
dantį ant periodikos iš Lietuvos, 
staiga pradėjo daugiau domėtis 
vietine lietuviška spauda ir 
skubėjo jungtis į skaitytojų 
eiles, kad apsaugotų ją nuo iš
nykimo ar sumenkėjimo. Deja, 
taip neatsitiko, ir šiandien kone 
visai užsienio lietuvių spaudai, 
jeigu reikalai netrukus nepasi
keis, gresia mirties pavojus. 
Šiuo metu už Lietuvos sienų 
leidžiama apie 40 skirtingų 
laikraščių bei žurnalų. Tarp jų 
tik vienas dienraštis — , .Drau
gas” . Tačiau, ikaipirkitos perio
dikos ^tvė^ kas mėnesį dau

giau skaitytojų pranyksta iš są
rašų, negu prisideda naujų.

Kodėl šiandien reikia kalbėti 
apie spaudą? Labiausiai dėl to, 
jog ta tema mums labai opi, bet 
dar ir todėl, kad gegužės 7 d. 
sukako 92 metai nuo spaudos 
draudimo Lietuvoje panaikini
mo. Tai buvo 40 metų trukusios 
kovos, aukų, vargų ir daugelio 
pasišventusių žmonių darbo vai
sius, galima sakyti — stebuklas, 
nedaug mažesnis už tą, kurį 
mūsų tėvynė išgyveno 1990 m. 
kovo 11 d.

Šiandien paimame lietuvišką 
laikraštį į rankas, pavartome, 
paskaitome ir niekas mūsų už

1



2 .MUSŲ LIETUVA NR. 16 (2319) 1996.X.1

S E M AN ARI O

MUSU® LIETUVA
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA
Metine prenumerata Brazilijoj R$.15,00
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 3b l>oi.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon-* 60 Dol. 
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R5x25,00

Atskiro numerio kaina R$.0,50
l P. Ameriką oro pas’tu: 45 Dol.
Į tolimus kras’tus 75 Dol.
Vieno Numerio£ARBĖS LEIDEJĄS’RS.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.

tai nepersekioja, nebaudžia, ne- timųjų žąslais, tai laisvas ir drą- 
reikia dairytis pro langus, ar sus, žodis. .kalbėjo į tautą iš 

pogrindžio, bet jokia priespaudakartais į kiemą nesuka žan
darai; nereikia saugotis, kad 
nepastebėtų koks „slapukas ir 
neapskųstų valdžiai. Bažnyčioje 
galime laisvai melstis iš 
lietuviškos maldaknygės; mūsų 
vaikai ir vaikaičiai gali be 
baimės skaityti lietuvišką 
knygą, prenumeruoti ir džiaug
tis jiems skiriamu laikraštėliu 
„Eglute”, lankyti lituanistinę 
mokyklą. Visa tai vadiname 
kasdienybe ir priimame, kaip 
pilietinę teisę. O galbūt būtų 
naudingiau, jei ta teisė vėl 
išslystų mums pro pirštus, kaip 
buvo išslydusi nuo 1864 iki 1904 
m. gegužės 7 d. Tuomet supras
tume ir įvertintume, kas iš 
mūsų atimta, pradėtume bran
ginti lietuvišką spausdintą žodį 
ir dėl jo kovoti, kaip anuomet 
kovojo Valančius, Basanavičius, 
Kudirka, Šliūpas, Vileišis, Bie
linis, kiti knygnešiai, dvasi
ninkija, moksleiviai, kaimiečiai 
ir miestiečiai.

Švito tuomet „Aušra”, skam
bėjo „Varpas” ir žadino lietuvių 
tautinę sąmonę, ir prikėlė mūsų 
tautą laisvei. Išmokė lietuvį jau ’ 
niekuomet nesiskirti su savo 
spauda. Jeigu ji okupacijų 
metais būdavo pažabota sve- 
j. ■ VENDE-SE ' 
(lot E NA LITUANIKA'

OTIMO LUGAR
I Falar com Arūnas ou Margarete 

Fone: 549-34.47

Rua Inácio 671 - Vila Zelina 
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL 
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador:PETRAS RUKŠYS 
Redige Equipe Editorial — Fone: 63-5975

neįstengė išplėšti iš lietuvio 
rankų savos spaudos. Kol jis 
pats visai laisvanoriškai nuo jos 
nusigręžė, ypač apsigyvenęs 
svetimuose kraštuose, kur kaip 
tik sava spauda svarbesnė, kad 
būtų tvirtas tautinės tapatybės 
ramstis ir laiduotų jo lietu
viškumo išlikimą.

Praėjo gegužės septintoji. Ne
teko girdėti, kad kas šiame 
krašte rengtų bent kuklų tos 
brangios sukakties paminėjimą, 
lietuviškos spaudos pagerbimą. 
Mums daug svarbiau klausytis 
politikų retorikos, rūpintis 
parama vertiems ir nelabai ver
tiems, o spauda — lietuviškas 
spausdintas žodis — paliktas 
našlaičiu ir niekas nekuria jam 
globos komitetų, nepasiteirauja, 
ar jis turi „kur galvą priglaus
ti, kuo savo varganos egzis
tencijos išlaidas padengti”, 
neieško jam rėmėjų, ypač skai
tytojų, nepasirūpina, kad jis ras
tų prieglaudą lietuvių namuose 
ir širdyse...

® Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos.

| Geriausia šventinė į 
į dovana: l
f UŽSAKYKITE’MUSU LIETUVĄ’ J
I GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g

« Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

LIETUVOJE
Užbaigė taikos misiją

Kaip praneša BNS, Lietu
vos karių būrys LITPLA-4, ku
ris priklausė Danijos batalionui 
Bosnijoje, išvyko iš šio krašto 
rugpjūčio 22 d., ten atlikęs pu
sės metų taikos įvedimo misiją. 
Lietuva pasisiūlė siųsti karius į 
Bosniją po Deitono taikos su
tarties, SAS (NATO) kvietimu 
norinčioms valstybėms prisidėti. 
Misiją sudarė Šiaurės .kraštų 
brigada, prie kurios prisidėjo 
Norvegijos, Švedijos, Lenkijos, 
Latvijos ir Estijos kariai, vado-

Užsienio investicijos 
t

Lietuvos statistikos depar
tamento duomenimis, vienam 
Lietuvos gyventojui tenka 95 
JAV dol. užsienio investicijų, 
skelbia ELTA. Tiesioginės už
sienio investicijos sudaro 1.4 bi
lijono litų arba 352 milijonus 
JAV dol., tačiau dėl užsienio 
kilmės kapitalo investavimo į 
anketas atsakė tik 87% bendrų 
su užsieniu bei užsienio kapita
lo įmonių. Daugiausia investici
jų įneša Vokietija (273 mln. li
tų). Antroje vietoje yra JAV, su 
241 mln. litų investicijomis, tre
čia - Didžioji Britanija su 162 
mln. litų. Švedija investuoja 120 
mln. litų, Rusija - 92 mln. Dau
giausia investuota į didmeninę 
ir mažmeninę prekybą (413 
mln. litų), maisto prekių ir gėri
mų gamybą (162 mln. litų), fi
nansinį tarpininkavimą (95 mln. 
litų), tabako produktų gamybą 
(84 mln. litų) ir tekstilės pramo
nę (73 mln.litų).
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Atidėjo naftos sutarčių 
svarstymą

“Lietuvos aidas” (nr.165) 
praneša, kad Latvijos seimas 
rugpjūčio 22 d. atidėjo svarsty
mą sutarčių su Amerikos ir Šve
dijos bendrovėmis dėl naftos 
žvalgybos nepadalintoje Baltijos 
jūros teritorijoje. Klausimas gal 
bus svarstomas Lietuvos ir Lat
vijos seimų užsienio reikalų ko
mitetų delegacijų susitikime. 
“Tarptautinė teisė leidžia lat
viams pradėti naftos žvalgybos 
darbus neapibrėžtoje teritorijo
je, tačiau dėl tolesnės eksploa
tacijos turi tartis su Lietuva, kol 
derybininkai nenustatė abiejų 
valstybių ribos”.

Baltijos visuotinio susirinki
mo (asamblėjos) prezidiumo 
siūlymu ir Latvijos seimo užsie
nio reikalų komisijos balsavimu 
klausimas buvo išbrauktas iš 
seimo darbotvarkės. Latvijos 
seimo narių nuomone, sutartis 
su AMOCO ir OPAB “pasku
bėta, tačiau ne iš blogos valios”. 
Sutartys Latvijos ekonomikai 
labai naudingos, nes tikimasi di
delių investicijų energetikos sri
tyje, o Lietuvai siūloma nesku
bėti priimti įstatymą dėl viena
šališko Lietuvos sienos su Latvi
ja nustatymo.

Lankėsi JT FAO direktorius
Rugpjūčio 5-7 d.d. Vilniuje 

lankėsi didžiausios JT žinybos, 
Maisto ir žemės ūkio organiza
cijos (FAO) generalinis direk
torius Jacques Diuofas, skelbia 
“Lietuvos aidas” nr. 152. Sve
čias buvo apdovanotas II laips
nio Gedimino ordinu. Jo apsi- 
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parapijos klebonijoj tel: 63.59.75
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lankymo tikslas buvo susipažinti 
su FAO remiamais projektais 
Lietuvoje, kurių vertė, įskaitant 
kai kurias sveikatos apsaugos 

. sritis, yra 5.8 mln. litų.
Viena sėkmingiausių bend

radarbiavimo su Lietuva pavyz
džių, kaip tvirtino prezidento 
patarėjas R. Dužinskas, yra 
maisto kontrolės stiprinimo ir 
miškų purškimo nuo kenkėjų 
projektai. FAO parama yra 
daugiausia mokomoji-pataria- 
moji, pvz. pesticidų naudojimo 
kontroliavime, įstatymų rengi
me bei įvairiose kitose skrityse.

Susisiekimo ministerijos 
pranešimas

E. Ganušauskas rašo “Lie
tuvos ryte” (sausio 8 d.) apie 
susisiekimo ministério J. Bir- 
žiškio susitikimą su žurnalis
tais. Jis jiems pranešė apie 
savo srityje padarytą pažangą 
praėjusiais metais. Jo teigi
mu, transporto įmonės valsty
binis sektorius atnešė 219 mi
lijonus litų pelno. Geležinke

Lietuvos olimpinės krepšinio komandos spalvingais marškinėliais 
pasipuošė komandos trenerio padėjėjas Don Nelson ’r žymusis kre
pšininkas Š arūnas Marčiulionis. Tarp jų - Lietuvos Oampinio komite*, 
to pirm. Artūras Poviliūnas.

ft vi’T ✓J:

lio 337 km remontui reikalin
ga 170 milijonų litų. Savo ke- ■ 
lių tinklu (45,000 km) Lietuva 
prilygsta Europos 
Jiems tvarkyti

šalims, 
skiriami 98 mi- 
1994 metų biu- 
greitkeiių re- 

prireikti trigu-
džeto, tačiau 
montams gali 
bai daugiau. Aviacijos srity
je ministeris pripažino, kad 
turima prastos technologijos 
bei skrydžių saugumo proble
mų.

Populiariausi politikai
ELTA skelbia, kad rugpjū

čio pradžioje surengtoje apklau
soje dėl populiariausių Lietuvos 
politikų, 46% apklaustųjų pasi
sakė už Centro sąjungos pirmi
ninką Romualdą Ozolą. Seimo 
pirmininko pavaduotojas gavo 
45% “balsų”. Trečioje vietoje 
buvo Valdas Adamkus, gavęs 
44%, ketvirtoje - Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, už 
kurį pasisakė 39% apklaustųjų. 
Opozicijos vadovas Vyt. Lands
bergis - šeštoje su 31%. RSJ
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Parolimpines žaidynės

sek

ATLANTOJE JAU IŠKOVOTI
PENKI MEDALIAI
Lietuvos parolimpinė delegacija 

mingai pradėjo pasirodymus X Atlantos 
parolimpinėse žaidynėse. Jau pirmąją 
žaidynių dieną Aldona Grigaliūnienė (tr. 
G. Grigaliūnas) šoko į tolį ir iškovojo auk
so medalį. Vytauto Girniaus (tr. B. Girža
das), ietis, per 1995 m. Europos čempio
natą skriejusi toliausiai (40.76 m), šį kar
tą strigo — iškovotas sidabro medalis.

Malda Baumgartė, treniruojama Astos 
Ivanauskaitės, disko metimo sektoriuje 
laimėjo aukso medalį, o stumdama rutulį, 
be iškovoto olimpinio aukso medalio, 
pasiekė žmonių sujudėjimo negalia rutu
lio stūmimo pasaulio rekordą. Malda Baum-| 
gartė — 1994 m. pasaulio čempionato 
trijų aukso medalių laimėtoja — jau atli
ko savo misiją Atlantoje: abiejosr rung
tynėse pasirodė tiesiog puikiai.

Nudžiugino silpnaregio dziudisto J. 
Stoškaus (svorio kategorija iki 78 kg) re
zultatas. Iki parolimpinių žaidynių geriau
sias Jono laimėjimas buvo penktoji vieta, 
iškovota 1995 m. Europos čempionate 
Ispanijoje. Per žaidynes Jonas pasirodė 
kur kas geriau — į Lietuvą keliauja jo iš
kovota bronza. Anot J. Stoškaus trene
rio P. Čyžiaus, kai žinai, kad iškovotas , 
medalis, jau gali lengviau atsikvėpti..Va
dinasi, ne veltui dirbta.

Iš viso X parolimpinėse žaidynėse da
lyvauja 3500 sportininkų iš 127 šalių, 
Judėjimo ir regėjimo negalios ištiktieji 
rungiasi 532 rungtyse. Didžiausia delega
cija — Jungtinių Amerikos Valstijų — net 
323 sportininkai. Didžiajai atstovauja 
244, Vokietijai 227, na, o Lietuvai - tik 
8 sportininkai.

1
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Malda Baumgartė dviejose rungtyse 
iškovojo aukso medalius

pinėmis žaidynėmis, susidomėjimas inva
lidų sportu dvigubai didesnis. Kasdien 
žaidynes stebi per 45 tūkst. žiūrovų.

Iškovoti pirmieji medaliai, tikime, ne
bus paskutiniai. Šiandien turėtų rungtis 
bėgikai S. Markevičienė, S. Leonavičius 
ir K. Bartkėnas.

S. MARKEVIČIENĖ PASIEKĖ 
PASAULIO REKORDĄ
Per X Atlantos parolimpines žaidynes 

Fortūna neapleidžia Lietuvos neįgaliųjų 
sportininkų. Kasdien iškovojamss nors 
vienas medalis. Norėtųsi, kad visuomenė 
taip būtų, nors šios parolimpines žaidy
nės, rengiamos nuo 1960 metų, Lietuvos 
delegacijai tik antrosios.

Trečiąją vietą bėgdama 1500 m. Atlan
toje iškovojo nereginti Sigita Markevičie-

Kaip praneša agentūra DPA, po sekma- nė, Bėgikei teko bronzos medalis, tačiau 
dienio žaidynių pagal laimėtų medalių 
skaičių pirmauja Australija (7 aukso, 
5 sidabro). Antroje vietoje Prancūzija
(5/5/6) ir trečioje Vokietija (3/5/7). Pa- gių) grupės buvo sujungtos. Atrodė, kad 
lyginti su 1992 metų Barselonos parolim- prizinė vieta nebus iškovota, tačiau likus

ji pasiekė pasaulio aklųjų 1500 m. bėgimo 
rekordą (5:00,85). Kovoti buvo labai 
sunku, nes B1 (aklųjų) ir B2/3 (silpnare-

NR. 16(2319) 1996.a.

maždaug 30 m. iki finišo linijos, Sigitai 
pavyko išsiveržti į priekį ir tapti trečiąja 
Pirmoji buvo stipri Rusijos bėgikė silpnr 
regė N. Bartalova. Per 1996 m. Europos 
lengvosios atletikos čempionatą Sigita, 
bėgdama 1500 m. buvo pirmoji, Jai pa 
vyko aplenkti ispanę M. Espinozą ir bah< 
rusę G. Belevič. Tuomet Sigita nuotoli 
įveikė per 15,20, o dabar galime didžius 
tis pasaulio rekordu.

Kai su Sigita kalbėjomės prieš paro 
limpines žaidynes, ji sakė esanti nepate
kinta, kad kai kurie ją dar vadina Kriau 
čiūniene. O per 1995 d. Europos lengv? 
sios atletikos čempionatą, kai Sigita, bėg 
dama 800 m., iškovojo aukso medalį, bu 
vo pranešta: “Sigita Markevičienė, Rusija 
Ir tuomet buvo skaudu/

Užvakar “Respublikai“ pavyko pasika 
bėti su mūsiškiais Atlantoje. Sigita kaip 
tik bėgo finale, tad visi labai jaudinosi. 
Treneris Antanas Celiešius pasakojo, kad 
visi stengiasi kuo geriau pasirodyti. Ta 
čiau Atlantoje kartojasi tos pačios nesek 
mes kaip ir olimpinei delegacijai - laiku 
neatvažiuoja autobusai, nėra jokios info? 
macijos, dažnai keičiamas starto laikas, 
niekas nenori padėti. Tad sportininkai v 
suomet turi būti pasirengę. Kankina di 
džiulis karštis, negalima girtis nei maistu 
nei gyvenimossąlygomis. Sužinojome, ko 
kių rezultatų pasiekė mūsų sportininkai 
A. Grigaliūnienė į tolį nušoko 4.49 m. 
(auksas), V. Girnius ietį nusviedė 41.46 
m. (sidabaras; pirmosios vietos laimėtojo 
japono rezultatas 42.60), M. Baumgartė 
diską numetė 30.80 m. (auksas), rutulį 
nustūmė 9.07 (auksas, pasaulio rekordas) 
J. Stoškus (dziudo, svorio kategorija iki 
78 kg. bronza; aukso medalį iškovojo 
dziudistas S. Džeksonas).

Kaip vakar “Respubliką" telefonu m 
formavo parolimpinių žaidynių misijos 
vadovas Parolimpinio komiteto generali 
nis sekretorius Vidas Stankevičius, S. 
Markevičienė ruošiasi bėgti 400 m. fina 
feą'. Pusfinalyje ji buvo antra, pirmauja is 
pane P.Santamarta, trečia brazde A. San
tos ir ketvirta M. Ligorio iš Itfelijos. “Ma 
nau, kad pirmoji atbėgs P. Santamaria, 
antroji brazile, o trečioji S. Markevičienė, 
tačiau reikia tikėtis geriausio“, - sakė V. 
Stankevičius. Kadangi K. Bartkėnas 
(B2/3) į finalą nepateko, 1500 m. finale 
bėgs tik S. Leonavičius (B2/3), na o vaka 
ro varžybose S. Leonavičius ir K. Bartkė 
nas bėgs 10.000 m.
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Atgyja veterano dainos
Įteikta šeštoji Antano Šabaniausko premija

1996 m. vasario 20 d. Jur
barke įvykusiame koncerte bu
vo įteikta šeštoji estrados pradi
ninko ir veterano A. Šabaniaus- 
ko premija. (A. Šabaniauskas 
yra kilęs iš Jurbarko, todėl ir 
vyksta jo gimtinėje šie šventiniai 
koncertai).

Programoje dalyvavo lietu
viškos estrados žvaigždės : Sta
sys Povilaitis, Nijolė Tallat- 
Keipšaitė, Nijolė Ščiukaitė, 
Viktoras Malinauskas, Ona Va
liukevičiūtė, Birutė Petrikytė su 
dukra Angelika, Stepas Januš
ka, Adolfas Jatulis, jaunas dai- 
nininkas Rytis Cicinas, Aldona 
Stasiulevičiūtė ir Vytautas Ker
nagis. Pastarasis buvo šio vaka
ro pranešinėtojas, sugebantis 
greitai “pavergti” publiką ir ne
ieškantis kišenėje žodžių.

Iki šiol A. Šabaniausko pre
mijos laimėtojai yra šie daini
ninkai: 1990 metais - Janina 

JUOSTELĖ

LIPINĖLIS AUTOMOBILIAMSIklijuojamas is lauko) su Lietuvos vals 
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ 
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Tutime ir kitu lipinėlių

am’ ANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias 
pTuvos pramogines muzikos artistas nau 

n įgroto) »<» gražiausių interpretacijų juos 
'pip< MUSU t iFT UVA SH

Miščiukaitė, 1991 - St. Povilai
tis, 1992 - N. Tallat-Kelpšaitė, 
1993 - N. Ščiukaitė, 1994 - V. 
Malinauskas. 1995 m. A. Šaba- 
niausko premijos laureatu tapo 
Vytautas Kernagis, aktorius, 
scenaristas, režisierius, dainuo
jamosios poezijos pradininkas 
Lietuvoje, dainavęs lietuviškoje 
operoje “Velnio nuotaka”, ke
liavęs su koncertine programa 
po JAV, Kanadą, Vokietiją ir 
kt. šalis. V. Kernagis taip pat 
yra muzikantas ir daugelio kon
certų pranešinėtojas.

1995 m. A. Šabaniausko 
premijos laureatui V. Kernagiui 
buvo įteikti: diplomas, proginis 
sidabrinis žiedas ir piniginė do
vana. Sveikinamojoje kalboje 
komiteto pirm. R. Pretkauskas 
priminė, kad nė vienas miestas 
neturi tokios garbės kaip Jur
barkas. Čia susirenka vyresnio
sios kartos lietuviškos estrados 
žiedas ir duoda pavyzdį jauni
mui. V. Kernagis pareiškė: “Esu 
keistai sujaudintas ir labai lai
mingas. Nesu gavęs jokių vardų, 
išskyrus Vytautas. Čia, scenoje, 
stovi daug geriau už mane dai
nuojančių. Man tai be galo neti
kėta”.

Iš koncerto puikią nuotaiką 
išsinešė ne tik dainininkai, ne
prilygstamasis Vytautas Kerna
gis, bet ir jurbarkiečiai.

Daiva Duiaitytė
KĄ KINAI TIKĖJO APIE GINTARĄ

Gintaras yra vienas iš gražiausių akme
nų pasaulyje. Azijoje jis yra vadinamas 
"jūros auksu" arba "laimingu akmeniu" 
Ten jis yra laikomas žmogui laimę ne
šančiu brangakmeniu. Žmonės tiki, kad 
jis atneša gėrę sveikatę tiems, kurie jj 
prie savęs nešioja.

Kinai jau 300 metų tiki, kad gintaras 
skleidžia vertingę energiją, apsaugančię 
jo savininkę nuo visokio blogio. Kadan
gi Kinijoje gintaras yra retenybė, jis yra 
ir aukštesnės visuomenės klasės simbolis. 
Senovinėje Kinijoje iš gintaro buvo da
romi teismo karoliai (court beads), ku
riuos valstybės atstovai dėvėdavo per 
kasdienines teismo sesijas arba apklausi
nėjimus. O budistai gintaro karoliukus 
naudojo savo maldų ceremonijose skai
čiuoti maldas, panašiai kaip rožančių. 
Turtingi ir svarbūs žmonės, tiek vyrai, 
tiek ir moterys, puošėsi gintaru, nes jis 
ne tik nurodė jų aukštę luomę, bet ir ga
lėjo jiems atnešti daug gėrio ir pasiseki
mo.

Senovės Kinų medicinos enciklopedi
joje vadinamoje "Augalų katalogas", gin
taras buvo laikomas turinčiu mediciniš
kos vertės. Juo galima buvo nuraminti 
širdį, nes jis turintis vėsinimo poveikį. 
Buvo tikima, kad jį galima naudoti ir 
plaučių gydymui ir penkių vidaus kūno 
liaukų gydymui. Kiti rašo, kad gintaras 
apsaugoja nuo inkstų akmenų ir gali pa
dėti regėjimui.

Natūralus gintaras yra skirstomas j 
tris rūšis: 1. auksinio šilko gintaras (gol
den amber), 2. raudono aukso šilkinis 
gintaras (red golden silk amber)
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Nežiūrint, kur lietuvių gyventų, sa
vajame krašte ar tolimame užsienyje, 
jis — mūsų gyva ir nepakeičiama ląste
le. Tauta bus gyva, jei tos ląstelės bus 
sveikos ir gyvos. Taigi -- ne nuo vieno 
kito vado ar eilinio, bet nuo mūsų vi
sų priklauso Lietuvos ateitis. Tad žvik 
terėkime, kokia dabartinė ta mūsų 
Lietuvėle. Šaliai po 50 metų prievartos, 
smurto, kančios veide ir sieloje išliko 
daugybės nusikaltimų rauks'lių, nusėdo 
bedievybės nuodų, palaužė dorovę. Ne
nuostabu. Des'imt Dievo įsakymų no
rėta pakeisti des’imčia komunizmo mo
ralinio kodekso principų. Vyravo gele
žinis dėsnis — viena partija, viena tie
sa. Visi kiti — liaudies priešai ir išnau- 
dotojai. Šitaip septyni, patys gaiviausi 
ir skaidriausi gyvenimo šaltiniai dauge
liui buvo užrakinti spynomis, saugo
ma durtuvių sargybomis ir drėgnomis 
kameromis, gulagais. Argi galime nusi
raminti? Gana mindžiukuoti mirties 
ir blogio civilizacijos prieangyje, kur 
daugiau miršta negu gimsta. Gana bi
čiuliautis su siaubingais demono lašais 
~ alkoholiu, neištikimybe, melu, nea
pykanta, nesąžiningumu. Kristus pro 
amžių ir santvarkų sąvartas mums įsak
miai byloja: "dangus ir žemė praeis, 
bet mano žodžiai nepraeis". Išties, išties. 
Dingo, nubangavo partijų programos, 
tokie aiškūs ir tokie kadaise įtikinan
tys, ant raudonų audeklų parašyti šū
kiai. Tačiau šiandienai ir amžiams liko

MŪSŲLIETUVĄ
H

M

><

H

-
v
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GAUDŽIA TRIMITAI
/z DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠU

STJj'FTGART'O PŲČIĄMįįjy ORKESTRAS
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS 1‘

^Juostelė gaunama V. Zelinos parapijoje.
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU.

MUSU LIETUVA

PRIKELKIME LIETUVĄ MŪS... MIRTIES METINIU MISIOS
UŽ

A|A
ROMUALDA IR JULIJU GUIGA 

bus atlaikytos sekmadieni, spalio 6 diena, 
11 vai. Sv. Juozapo Vila Zelinos bažnyčioje.

Amžinoji TIESA, apšviečianti tam
siausias valstybių pakampes ir slapčiau
sius sielų labirintus. Tiktai įsiklausy
kime: "NE VIEN DUONA ŽMOGUS 
YRA GYVAS, BET KIEKVIENU ŽO
DŽIU, IŠEINANČIU IŠ DIEVO 
BURNOS". Dar daugiau nei kasdienės 
duonos kąsnio, — kur kas kas labiau 
reikia DIEVO ŽODŽIO, tos DUONOS, 
be kurios žmonija jau pasimetė, susi
painiojo ir paklydo daugia žodžiabimo, 
apgaulingų teorijų, iškraipytų pasaulė
žiūrų akivartuose. Tad paimkime į ran
kas šv. Raštą, tą didžiausios išminties 
ir didžiųjų tyrųjų versmių raktą, kuris 
jau tiek amžių ne tik gaivino daugelį 
ištroškusių, bet ir gelbėjo nuo amžino
sios žūties. Tad tenebūna namų, kur 
nebūtų ant stalo šios išminties knygos, 
kurį kasdien tegaivina tiek mažą, tiek 
ir seną.

Jei bent minutę, dešimt mieste vai
ruotojai liautųsi laikęsi eismo taisyk
lių, per visą pasaulį žūtų ne tūkstan
čiai, o šimtai tūkstančių ir gal net mi
lijonai žmonių. O žmonija, kartu ir 
mūsų tauta nepaiso socialinių, dorovi
nių taisyklių. Ji net linkusi visiškai ne
paisyti Mozei duotųjų DEŠIMTIES 
IŠMINTINGIAUSIŲJŲ TAISYKLIŲ. 
Tad atsigręžkime, pamąstykime ir ati
džiai įsigilinkime į DEŠIMT DIEVO 
ĮSAKYMŲ, IŠ KURIŲ beveik per du 
tūkstantmečius NÉ VIENAS NEPRA 
RADO SAVO VERTĖS IR REIKA
LINGUMO TODĖL...

TEGUL, mūsų sielos kasdien maiti-

*

H

DIGiONlRIO
PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÁO
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naši dangiškąja DUONA, TUO ANGE 
LŲ MAISTU, kuri ateina tokiu aki
vaizdžiu KELIU — Šv. Komunijos pa
vidalu.

TEGUL mūsų rankos kasdien paky
la į dangų ir prašo Viešpaties palaimos 
mūsų mintims, žodžiams, darbams ir 
kiekvienam žingsniui, kad padėtų bro 
liams ir sesėms.

TEGUL sekmadienis tampa ne vien 
sporto, medžioklės, sodų tvarkymo, 
skalbinių plovimo ir kitų ūkio ar ruo 
šos darbų diena, bet tebūna pamąs
tymo, artimo gerovei skirta diena, pa 
lydėta iškilmingos akimirkos, kur au
kojama nekruvinoji Golgotos AUKA.

TEGUL MARIJA, maloningai 
žvelgianti iš Vilniaus, Montrealio, 
Niujorko, Buenos Aires (Avellanedos, 
Argentinos krašte) Aušros Vartų vardu 
pavadintose ir kiekvienoje bažnyčioje 
sujungia mus visus į vieną, neišskiriamą 
vieningą ir darnia šeimą. Telydi Gero
sios Motinos žvigsnis ir užtaria mūsų 
žemiškąją kelionę, kad jos tikslas bū
tų sąmoningai pasirinktas — AMŽINY 
BÉ.

TEGUL ŠEIMOSE BŪNA MELDŽIA 
MASI prie Jėzaus ir Marijos širdžių pa
veikslo.

SKAITYKITE
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ilOSUMIBUSIEJI’. Neseniai gavome žinia, kad 
liepos 18 diena Pitsburge mirė 
sesele JULIA musu sv. Mykolo - 
Arkangelo mokyklos steigėja.

metais jos vardas buvo paskelbtas pasau
kimų knyguyėje.

Kita nauja misija. Julia grįžo atgal į 
JAV ir būti direktore Akademijos São 
Era n cisco.

Jos Sidabrinis Jubiliejus buvo po to 
kai vėl buvo pas’aukti grįžti į Braziliją, 
ir 6 metus dirbri kaip Vyresnioji ir vėl 
grįžo į JAV-bes vėl 6 metus dirbti kai o 
Patarėja-Viršininkė ir peržiūrėti mokyklas, 
dirbdama su Sesele Loyola, įvairiose mo
kyklose ir parapijose.

OB Nuo 1968 iki 1972 metų ji priklausė 
Vyriausiajai Tarybai. Aišku jos Auksinis 
Jubiliejus 1973 metais būtų labai gerai 
priimtas, nes ji baigė vieną dalį kaip pata
rėja ir turėjo viltiea truputį pailsėti, suma
žinant vertingai jos darbo ritmą.. įsivaiz
duokite jos nustebimą, kai buvo pranešta 
kad Brazilija ją išrinko kaip Krašto Vy
resnioji, ir tada vėl grįžo tęsti savo darbą.

KUN. JUOZAS MARGIS MIC 
Das praeitame ML-vos numeryje 

raseme apie kun. JuozoMargio
pagerbima suteikiant jam Rosario SESELĖ 
miesto garbes piliečio titula, o da
bar turime duoti liūdna žinia, kad 
20 dienu po jo pagerbimo, po sun
kios ligos, rugsėjo 22 diena , iške
liavo is šio pasaulio.

Kun. Juozas Margis buvo gimęs 
1923 m. rugsėjo 20 diena. Kunigu
buvo isventintas 1949 m. birželio 
5 diena. Visas jo darbas buvo skir
tas lietuviams ir argentinieciams. 
Velioniui teko būti Rosario mieste 
sv. Kazimiero parapijos kelbonu, 
vienuolyno vyresniuoju ir novicijų 
magistru. Tikimės gauti daugiau ži
nių sekančiam ML-vos numeriui.

UŽ TRĖMIMUS - KALĖJIMAS IKI 
GYVOS GALVOS

Rygoje vykstančiame teisme proku
roras pareikalavo nuteisti ALFONSĄ 
NORVILĄ kalėti iki gyvos įalvos. Jis 
kaltinamas latvių tautos genocidu: 
būdamas Latvijos TSR vidaus reikalų 
komisaru, jis sankcionavo masinius 
trėmimus 1941 ir 1949 metais.

Gyvenimas be lietifviškos spaudos 
vra bėgimas nuo savo tautos

i PSICOLOGA

ã CRP. 06/38477-2
| Rua Fernando Falcao, 1232 - Sala 3 
= Mooca - 03180-003 SÃO PAULO - SP
| Tel: 963-74 44 0

□

□

MARIA JULIA ADOMAITIS
J

Seslė Maria Julia (Margareta Adomai
tytė) gimė 1908 metais, kovo 27 dieną, 
Lietuvoje, bet užaugo Pitsburge ■ JAV. 
Buvo ketvirta duktė , dešimties vaikų šei
moje.

Nuo 1914 iki 1921 Seselė Julia Šv.
Kazimiero mokyklos mokinė, Pitsburge.

1923 metais Seselė Julia įstojo įstojo 
į Seselių Pranciškiečių vienuolyną, Milva- 
le - Pitsburge. 1924 metais įstojo j Postu- 
lantetą..

Jos Noviciatas prasidėjo 1925 metais 
ir sutapo su namų statyba Monte Pro
vidence (Pitsburge). Čia seselė prisidėjo 
prie įvairių darbų kaip naujai įstojusi, 
taip pat dirbo kaip sekretorė.

Kitame dešimtmetyje dirbo kaip mo
kytoja, direktore ir baigė mokslą Gamtos 
Universitete 1933 metais. Tuo laiku taip 
pat mokytojavo Homestead, New Jersey 
e Du Bois.

1938 metais ji atsiliepė į šaukimą, ku
ris pažymėjo jos sielą visam gyvenimui. 
Ji buvo viena iš penkių drąsių seselių,

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

kurios išplaukė į San Paulį, pradėti naują 
misiją. Per 6 metus ji stengėsi iš naujo 
įsirengti. Kaip ji liko laiminga, kai šiais

manaBaotaesi
!

Fone: 277-4855
Faz: 277-6948

CREO
ADMINISTRAÇAO - LOCAÇAO 

COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação
04105-060 - São Paulo • SP.

1976 metais ji grįžo į Generalinį kapi
tulą ir būdama ^pabaigus krašto adminis
tracinį darbą, pradėjo finansinę sritį. 
Iki 1991 metų jį dirbo sąskaityboje, rašti
nėje tarp kitų įvairių darbų. Per 2 metus 
ji prisidėjo kaip vertėja..

Seselė Julia, nors gimusi Lietuvoje, 
užaugo Pitsburge. Jos gyvenimas buvo 
pilnas kelionių, sunkaus administracinio 
darbo, daugelį metų mokytojavo ir pri
klausė visuose bendruomenės reikaluose.

Seslė Julija buvo užlaikoma gilaus v 
dvasinio contemplatyvinio gyvenimo, kur 
užlaikė jos 73 metus apaštalinio atsako- *
mingumo. Jos gyvenimas buvo gilios 
kontempliacijos ir maldos.

Kartu su Šventu Raštu, savo kambaryje 
ji turėjo “Fontes Franciscanas" įstatymai
ir konstitucija. Knyga pavadinta "Meilė 
ir pažintis ieškant Dievo" tai turėtų būti 
jos gyvenimo istorija. Ji nebuvo vieniša.' 
Jos kontempliacija visada buvo skirta 
darbui ir meilei seserims. Tarp jos pasku
tinių susirinkimų, buvo pažymėta nauja 
misija Lietuvoj. M

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS 
SAN PAULYJE
Consulado Geral da República 
da Lituânia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS 
Cônsul Honorário
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS !
PAVASARIO ŠVENTĖ LITUANIKOJ

{

Brazilijos Lietuviu Bendruomenė 
ir šiemet rengia tradicinę pava
sario šventę Lituanikoj. BLB-nės 
pirm. Vera Tatarūnienė jau užsa
kė autobusą, kuris nuveš šven
tės dalyvius £ Lituaniką. Autobu
sas išvyks iš Vila Zelinos 7:30 
vai. Autobuso kaina R$.10,00 ir 
pietų kaina taip pat 10 realų.

Per pavasario Šventę bus ren
kama PAVASARIO KARALAITĖ. 
Mergaitės norinčios dalyvauti 
konkurse, turi kreiptis į Verą 
Tatarunienę tel: 63-7344.

BLB-nės veiklai palaikyti rei-

Šio "ML" numoiį^ 
GARBĖS LEIDĖJAI
LILIANA,' ROBERTAS IR JANINA

Širdingai dėkojame mielai Siusi tų seimai už paramą, 
spauda ir pagarbiai prisimename jų tėvelius.

Redakcija ir administracija

bą per 48 gyvavimo metus. Pamini-
mi ML-vos steigėjai prel. Pijus Raga- 
žinskas, Juozas Matelionis, Motiejus 
Tamaliunas ir Bronius Šukevišius, o 
taip pat ir pirmasis redaktorius Vla
das Vijeikis ir tapytoja Vladzė Stanči- 
kaitė.

02 - Sergio Pratali
08 — Helena Vaitkevičius de Uzeda
09 — Adelia V. Godliauskas
10 — Maria Tereza Butvinskis
10 — Adilson Puodžiūnas
10 - Alberto Jakštas Toth
12 - Wanda Greičius Sinopoli
12 — Ana Miksas

kia lėšų, ojos gaunamos dau
giausia per solidarumo mokestį, 
tačiau tą mokestį labai mažai kas 
moka. Dabar bus gera proga pri
sidėti prie BLB-nės veiklos palai
kymo dalyvaujant pavasario 
šventėje.
MŪSŲ LIETUVA VILA PRUDENTES 

GAZETOJ E
Vila Prudentes apylinkės nemoka

mas savaitraštis GAZETA VILA 
PRUDENTINA, rugsėjo 20 dienos 
laidoje, patalpino paskutiniame pus
lapyje gana ilgą straipsnį apie spau
dos Šventę ir MŪSŲ LIETUVĄ.

Straipsnyje, kuris užima beveik 
pusę puslapio, įdėta sumažinta 14- 
to ML-vos numerio pirmo puslapio 
nuotrauka ir trumpai aprašomi tilpę 
straipsniai ir žinios.Gazetos direkto
rius ir leidėjas Hirâo Tessari gana 
tiksliai aprašo ML-vos pradžią ir dar- _daug sėkmės.

—i I Ft 'I ......... m r

Paskutiniu metu V. Prudentes Ga
zeta plačiai aprašinėjo įvairias mūsų, 
kolonijos šventes ir jvykius. Ypatingai 
buvo paminėtas liewtuviu statytos 
bažnyčios jubiliejus ir Lietuvos respu
blikos prezidento Algirdo Brazausko 
apsilankymas S. Paule.

Turime būti dėkingi žurnalistui Hi- 
rao Tessari už jo pastangas garsinti 
mūsų kolonijosistoriją ir veiklą. Gali
me įvertinti jo darbą duodant žinias 
ir skelbimus V. Prudentes gazetai.

UŽSIMOKĖJO BLB-NES SOLI- 
DATUMO MOKESTI
Helena Vaitkevičius de Uzeda

R$. 20,00
Antanas Madastavicius R$. 25,00 

Širdingai dėkojame uz parama.
BLB-nes Valdyba 

SPALIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven 

čia gimtadieni šį mėnesį ir linkime

14 — Estanislau Victor Žutautas 
1§ — Jonas Valavičius 
1| — José Ricardo Indriūnas
16 — Pedro Antonio Stasiukinas
19 — Gisele Maria Siaulys
22 — Elizabete Vazgauskas
25 — Algirdas Baužys
26 — Ona Žibienė
29 — Roberto Jakštas Toth
31 — Edward J. Žvingila

UŽSIMOKĖJO UŽ ML -VA
Sandra Mikalsuskas PETROFF R-£5,00 
Adelė GODLIAUSKAS 
Jonas CHOROCIEJUS 
Olga BAGDONAVIČIUS 
Albinas SINKEVIČIUS 
Ona SIDARAVIČIUS 
Helna ĄŽUOLAS 
Audra VOSYLIUS 
Monika Ruksėnaitė 

BUTAUSKIENÉ
Jonas BUITVIDAS onnn
Ruth Albina ČIŽANAUSKAS 30,00 
Adolfina SIMANAVIČIUS 50,00

R.30,00 
R.30,00 
R.20,00 
50,00 
R.20,00 
R.20,00 
R.20,00

R.55,00
R.25,00

BRAZILIJOS LIETUVIU B E N D R O U M E N É

MALONIAI K V I Ė -Č I A V I S U S lt

Spalio (Outubro) 2 7 dieną
AUTOBUSĄ IR PIETUS UŽSISAKYTI PAS VERĄ TATARUNIENĘ TEL:63.73

ARBA KLEBONIJOJE TEL: 63.59.75
AUTOBUSAS IŠVYKSTA IŠ VILA ZELINOS 7:30 VĄL. __-
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