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Pačiomis pirmosiomis kovoju
mėnesio dienomis pro mus vos®
vos nepraslinko visiems, už J
etnografinės tėvynės ribų po^į
Antrojo pasaulinio karo atsidū-H
rusiems, lietuviams svarbi su-O
kaktis. Net ir tie, kurie turėjo
jausti pareigą apie šią sukaktį
kalbėti, rašyti ar kaip kitaip
prisiminti, leido jai nubirti tary
tum sausam smėliui iš netvirtai
suspaustos saujos. Nejaugi
mūsų gyvenimas taip pasikeitė
per penkiasdešimt metų, kad
tai, kuo anuomet sielojomės, kū Šis uz save kalbantis kelio ženklas stovi 26-jame kilometre naujojo kelio iŠ Vilniaus į Utena.
54’54’N 25’19’E. Kad čia yra geografinis Europos centras, 1898 m. paskelbė Prancūzijos
rėme, šiandien jau nebesvarbu? geografijos
institutas. Iki šiol buvo žinoma keletas (kontinento, vakarų) Europos centru. O šis
Taigi, prieš lygiai penkias centras nustatytas laikant kraštiniais Europos taškais Azorų salas (vakaruose), Uralo kalnus
dešimt metų — 1946 m. kovo 3-4 (rytuose), Kanarų salas (pietuose) ir Špicbergeno salyną (šiaurėje). Nuotr. Alf. Lauckos
d. — Hanau stovykloje, Vokie-; Vokietiją, tad tremtinių vardas vykdyti tremtinių paruošimą
tijoje, gimė Pasaulio Lietuvių daugumai atrodė priimtiniau atitinkamoms profesijoms bei
Bendruomenė. Tiesa, anuomet sias.
specialybėms naujose sąlygose;
jos gimdytojai, lietuviai atsto
Tad prieš lygiai 50 metų, pasi 5. ugdyti tautinį solidarumą...
vai, suvažiavę į Hanau iš kitų naudojant Vyriausiojo Lietuvos Organizaciniai PLB planai
panašių stovyklų, naujagimę or Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) buvo svarstomi vėliau ir ilgai
ganizaciją pavadino kitu vardu: talka, buvo priimta Lietuvių' niui (1949.06.14) paskelbta
Lietuvių Tremtinių Bend Bendruomenės konstitucija, Lietuvių Charta, kuria vado
nors tai buvo tik pati Pasaulio vautasi (arba bent mėginta va
ruomenė (LTB).
Karo audrų ir antrosios bolše Lietuvių Bendruomenės (PLB) dovautis) visus tuos dešimtme
vikų okupacijos baimės iš savo užuomazga, o jos faktiška čius, gyvenant svetur. Galbūt
tėvynės išblokšti, lietuviai sis kūrimas vyko toliau, ne verta prisiminti tos Chart'.» pir
turėjo sunkumų surasti sau var tik stovyklose Vokietijoje, bet ir mąjį punktą: 1. Tauta yra pri
dą, kuris atitiktų ne tik jų daugumai lietuvių persikėlus į gimtoji žmonių bendruomenė.
fizinę, bet ir dvasinę būklę. Nors užjūrius. Tačiau tame pirmame Niekas negali būti prievartau
tremtinio sąvoka atrodė ne suvažiavime Hanau stovykloje jamas savo ryšį su tautine bend
visiškai tiksli, bet žodis pabėgė buvo nustatyti patys pagrin ruomenė nutraukti. Pasaulyje
lis daugeliui nebuvo priimtinas, diniai LTB tikslai, nepraradę pasklidę lietuviai sudaro vienin
nes dvelkė bailumu. Mūsų tąu: savo reikšmės (nebent 4-tasis gą Pasaulio Lietuvių Bendru©•/
tiečiai daugeliu atveju buvo va punktas) ir po pusšimčio metų: menę.
Tai tarytum labiausiai įtiki
ru išvaryti iš savo namų, kiti 1. išlaikyti sveiką ir- pajėgią
turėjo juos palikti, gelbėdami tremty esančią lietuvių tautos nantis atsakymas visiems,
savo ir savo šeimos gyvybę. An dalį; 2. saugoti gerą lietuvių kurie savęs nelaiko Lietuvių
tra vertus, juk buvo daug ir vardą;3,jįipjntis„švietimo, kul Bendruomenės nariais, bet vis
prievarta išvežtų darbams į tūros ir sociaiiniâisreikalais; 4. tiek prisipažįsta esą lietuviai.
M.Mažvydo biol '
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JORNAL~CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15,00
į P. Amerika oro pas’tu: 45 Dol.
Prenumerata paprastu pas’tu į užsienį: d b moj.
į tolimus kraštus 75 Dol.
Prenumerata oro pas’tu Šiaurės Amerikon: £0 Dol.
Vieno Numerio gJARBĖS LEIDĖJAS ’R $.20,00
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$x25,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R5.2,00
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę,
čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

Savo pačia prigimtimi priklau
some LB — čia nėra jokio pasi
rinkimo. Tačiau, kaip ir bet ku
rioje, žmonių sukurtoje organi
zacijoje, nepaisant geriausių
tikslų bei norų, ilgainiui atsi
randa ir netobulumų. Dėl or
ganizacijos vadovų padarytų
klaidų ar per didelio pasitikėji
mo tik savo sprendimais, neat
sižvelgiant į kitų nuomones,
įvyksta susipriešinimai, nesutarimai.
Keičiasi vadovaujantys asme
nys, bet nesikeičia organizacijos
vertybės. Juk tame pirmame
suvažiavime buvo sutarta, kad
LTB sudaryta iš apylinkių, apy
gardų ir centro, o vyriausias organas yra LTB atstovų suvažia
vimas. Kai LTB pavadinta Pa
saulio Lietuvių Bendruomene,
tai PLB atstovų suvažiavimas
pakeltas į seimo sąvoką. Kadan
gi PLB seimas turi aukščiausią
galią organizacijoje, jis privalo
būti jungiamoji, o ne skaldomo
ji institucija. Šiandien, atrodo,
kai kas ta pamiršo ir todėl dėl
šią vasarą numatyto PLB seimo
tiek daug skirtingų nuomonių ir
kartėlio mūsų visuomenėje.
Iš laiko perspektyvos su
neslepiamu pavydu žvelgiame
ne tik į PLB pradžią, bet ir
pirmųjų dešimtmečių veiklą jau

j VENDE-SE
Slot e na Lituanika
OTIMO LUGAR
FaJar com Arūnas ou Margarete
Fone: 549-34.47

šiapus Atlanto. Kiek daug dar
bų atlikta ir savai visuomenei
svetimuose kraštuose, ir paverg
tai tėvynei! Kokie kilnūs siekiai
surašyti PLB konstitucijoje!
Galbūt turėtų būti reikalau
jama, kad kiekvienas ne tik
PLB, bet ir Kraštų LB valdybos
narys, prieš kandidatuodamas i
šias pareigas, išmoktų Lietuvių
Chartos bei PLB konstitucijos
įstatus, tuomet išvengtume
daug nemalonumų. Dar svar
biau, kad visi PLB ir Kraštų LB
valdybų nariai užmirštų savas
ambicijas ir dirbtų bendrai visų
lietuvių labui. To ir linkime,
prisimindami PLB 50 metų
gyvavimo sukaktį.

LIETUVOJE
Lankėsi Japonijos
parlamentarai
Rugsėjo 17-18 d.d. Lietuvo
je pirmą kartą lankėsi Japonijos
parlamentarų delegacija, atvy
kusi susitikti su Lietuvos prezi
dentu Algirdu Brazausku, sei
mo pirmininku Česlovu Juršėnu
bei užsienio reikalų ministeriu
Povilu Gyliu. Spaudos konfe
r rencijoje pranešta, kad Japonijos tarptautinė bendradarbiavi-

mo agentūra suteiks Lietuvai
lengvatinę paskolą statyti van
dens valymo įrengimus Biržuo
se ir Skuode.
■ - 7SČč’T
Japonija skiria daug dėme
sio aplinkos apsaugai ir padeda
įgyvendinti įvairius techninės
pagalbos projektus, kaip teigė
ambasadorius Lietuvai Takaja
Šuto. Jau vyksta abiejų valsty
bės žinovų pasitarimai dėl Igna
linos
atominės
elektrinės.
ELTOS žiniomis, per artimiau
sius finansinius metus numatyta
atidaryti Japonijos ambasadą
Vilniuje, pareikšta viltis, kad
Lietuva atidarys Japonijoje savo
atstovybę.

Kas dalyvaus rinkimuose?
BNS pranešimu (rugsėjo 16
d.), Lietuvos seimo rinkimuose
dalyvaus 28 iš 33 Lietuvos poli
tinių partijų ir organizacijų. Ne
dalyvaus Humanistų, Žalioji,
Protėvių atgimimo, Politinių
kalinių bei Teisingumo partijos.
Iš viso arti tūkstančio kandidatų
pretenduos į 141 seimo nario
vietą. Vyriausioji rinkimų komi
sija tikrins partijų ir pavienių
asmenų registracijos dokumen
tus ir iki rugsėjo 20 d. paskelbs
priimtinų kandidatų sąrašą.

Nedirba Ignalinos atominė
elektrinė
Rugsėjo 10 d. dėl gedimo
buvo sustabdytas Ignalinos ato
minės elektrinės reaktorius.
Elektrinė nedirba, nes antrasis
reaktorius iki spalio 1 d. užda
rytas remontui. Nuo metų pra
džios tai penktasis priverstinis
sustojimas elektrinėje. RSJ
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Dabar lietuviai dvi dienas ilsėsis. Vėliau
R. Urbonas stums rutulį, S. Markevičienė
bėgs 200 ir 800 m, V. Girnius kovos pen
kiakovėje, K. Bartkėnas ir S. Leonavičius
bėgs 5000 m. Tad aukso dar reikia tikėtis.

MEDALIAI

Iš parolimpinėse žaidynėse dalyvaujan
čių 127 šalių 47 jau iškovojo medalius
(auksas, sidabras, bronza, iš viso):
ATLANTOJE IŠKOVOTI DAR DU
BRONZOS MEDALIAI

Per keturias X parolimpinių žaidy
nių Atlantoje dienas iškovoti penki me
daliai. Užvakar medalių kraitis papildy
tas dar dviem bronzos: S. Leonavičius
buvo trečias bėgdamas 1500 m., o K.
Bartkėnas - 10.000 m.
"Šį kartą Saulius tikrai gerai pasirengęs'
— prieš išvykdamas į X Atlantos parolim,
pines žaidynes "Respublikai" sakė bėgi
ko treneris Romas Sausaitis. Trenerio žo
džius patvirtino pats S. Leonavičius, 1500
m. įveikęs per 4.4,44 ir pasiekęs asmeninį
rekordą.
Kaip "Respublikai" telefonu pasakojo
Parolimpinio komiteto generalinis sekre
torius V. Stankevičius, S. Leonavičius
bėgo kartu su treneriu-lyderiu. B2/3 (sil
Rekordininkė S.Markevicienė
su treneriu-lyderiu S.Sokolovu
pnaregių) grupėje per visas varžybas būna
daugiausia dalyvių. Tad bronzos meda
jų lyderiai bėga susirišę virvele, viena Si-'
liu reikia tik didžiuotis. Aukso medalį
bėgdamas minėtąjį nuotolį iškovojo ispa gitą negalėjo nei matyti, nei dideliu grei
nas J. Sančesas (4.01, 19), sidabro — V.
čiu nubėgti iki finišo linijos. Tačiau ji
Kikolskis iš Lenkijos.
pasiekė asmeninį rekordą (1.00,24). Per
Kadangi Atlantoje vyksta ryto ir vaka 1995 m. Europos čempionatą Sigita šį
ro varžybos, nespėjame laiku pakelbti re nuotolį įveikė per 1.01,30 ir buvo antroji.
zultatų, Užvakar vakare S. Leonavičius ir Kaip ir per Europos čempionatą,šįkart K. Bartkėnas bėgo 10.000 m. Kadangi S. nugalėjo P. Santamarta iš Ispanijos.
Leonavičius dar nebuvo atgavęs jėgų po
Pagal iškovotą medalių skaičių mūsų
1500 m. reikėjo kviesti masažistą, jam
šalis smuktelėjo į 22 vietą — 3/1/3. Dabar
buvossunkiau bėgti, juoba kad Atlantoje
pirmauja Australija 23/18/12, antroje
labai karšta.
vietoje Amerika — 17/19/31 ir trečioje
Šįkart pasisekė K. Bartkėnui. Bėgdamas Prancūzija — 14/9/17.
10.000 m. jis buvo trečias ir iškovojo Lie
Kaip ''Respublikai" pasakojo V. Stan
tuvai septintąjį medalį. Jo rezultatas
kevičius, žaidynių organizatoriai labai
33.12,00. Pirmasis nuotolį įveikė Didžio džiaugiasi mūsų sportininkais. Kiekvieną
sios Britanijos atstovas N. Tečeris (32.20. šalį globoja organizacinio komiteto narys.
27).
Kypas Stenktonas (jis globoja lietuvius)
S. Markevičienė, bėgdama 400 m. fina sakė tokios drausmingos delegacijos dar
neregėjęs.
lą, finišą pasiekė tik ketvirta. Pirmieji
žingsniai daug žadėjo, tačiau likus maž
daug 15 metrų iki finišo linijos, Sigitos
trneris-lyderis S. Sokolovas patyrė lengvu
kojos traumą. Kadangi neragintieji ir

K

Per žaidynes buvo pasiektas įspūdingas
pasaulio rekordas. 23 metų T. Volpentestas 100 m. nubėgo per 11,36 sekundės.
Ankstesnis rekordas, pasiektas 1992 m.
Barselonoje, priklausė iri jam — 11,63.

1. Australija
20 13 9 42
2. JAV
14 16 25 55
3. Prancūzija 12 8 16 36
4. Didžioji Brit.11 12 11 34
5. Kanada
9 5 10 24
18 46
6. Vokietija
8 20
7. Ispanija
10 25
8
19
8. Italija
6 8
9. Kinija
4
13A
10 Lenkjja
11. Olandija
10
12. Belgija
10
13. Naujoji Zelandija 4 3 0 7
14. Japonija
4
3
15. Norvegija 4
16. Švedija
3 5
17. Šveicarija 3
8
18. Lietuva
3
•Į9. Hongkongas3
^•Iranas
3
5
217\ųstriia
2
22. Meksika
23. BrazilT
2 2 5
24. Egiptas
2
25. Suomija
2
26. Argentina
0
2 1
27. Kuba
28. Pietų Korėja2 o 4
o
29. Islandija
3
30. Rusija
2 8
31. Danija
32. Ažyras
33. Vengrija
34. Slovakija
35 PAR
36. Drambio
0 o
Kaulo krantas
0 o
37. Estija
0 o
38. Talbėjus
39. Baltarusija 0
0
0
41. Izraelis
o
o
43. Talandas
44. Graikija
o
45. Portugalija o
o
48. Slovėnija
47. Ukraina
o

2
1
0
0
o
o
o
o

0
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LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

Lietuvoje šie metai neeiliniai. Trisdešimt trys
a u vien tik

čius dar ir purvais pataško. Kam to viso reikia?
Aišku, kad Lietuvai mes turime padėti. Bet <u
nepadedam? Humanitarinei pagalbai savo ir iš k
tataučių išprašytomis aukomis gal apie pu<šm

kai rinkom pirmąjį 1990 kovo 11-tą atkurtos Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos Seimą. Tada bu
vome kažkaip ramesni. Gal ir dėl to, kad buvome
įtikinti iš anksto "numatytomis" rinkimų išdavomis.

partinio politikavimo užmarštin nustumti buvę I >

apie partijas dar mažai kalbėjo. "Tik atsikratykim
komunistų'*,- sakė, - " remkim Lietuvai nepriklauso
mybę
A—. ’ • iškovojusius
«W» •
« • jos« > laisvės
« gynėjus, duokim jiems

mintis prigyja. Ar mums, buvusiems Lietuvos lais\
kovos rėmėjams ir talkininkams, ji nebūtų artimesni’
Be abejo, norintiems niekas nedraudžia ir į partija

1.

.

.

..

į vieną bendrą nepartinį junginį: nepriklausom v'

nuims sako, kad
ko P.cr‘?i.škiamz. pagalbos rinkiminei veiklai. Programos

galim ir nesukti. Tačiau visgi turėtumėm žinoti, ką mes,
užsienio lietuviai, turim daryti. Tikriausiai nė vieno
o gal iš viso galėtumėm ir be jų apseiti? Vokietijos
lietuviai jų atsisakė. Lietuvoje gal ir galima daugiau
pašokinėti, gal į smulkesnes grupes pasiskirsčius ir
garsiau trankantis greičiau bus išblaškytas sunkios
vergijos palikimas ir palengvės kelias demokratijai
susibrandinti iki Vakarų pasaulyje išpuoselėtų
sąrangų, tačiau ar mums nors ir tarp tų kelių partijų
maišytis reikia? Ar vėl žadam pradėti vieni kitus
bendradarbis, Lietuvos laisvės kovos griovėjas, kūjai pjautuvai ant namų durų, anoniminiai laiškai...
Nuo tokių absurdų lyg ir buvome atsipalaidavę, bet
dabar juntame jų grįžimą. Amerikoje susikūrusios ke
lios politinės grupuotės jau pradeda tarp savęs varžytis,
ieško sau daugiau pasekėjų ir, žinoma, daugiau pinigų.
Tarp jų atsiranda asmenų, kurie, nesutinkantiems prie
jų jungtis ir norintiems likti neutraliais lietuviais vėl
pradeda patriotizmą matuoti ir etiketes segioti. O tai
jau ir bėda. Juk iš viso lietuviško, ypač lietuvybės
išlaikymo, darbo darbininkų mes ne per daugiausiai
turėjom, politikuojančių plepių visada buvo daugiau,

šokti i jos vežimą, tikintis, jog, j viršūnę užvažiavo
vis kas nors klius: kokio nors ministro porum

žiu, laimėjimo atveju galimybių yra. Jeigu i
uvoje, tai, ten pagarsėjus, gal, pvz., Amerika

reikia ir patriotizmą parodyti, tą žaidimą suvokusiu
ir j jį skeptiškai pažiūrėjusius asmenis jeigu ir ne s
KGB, tai bent su valdančiąja LDDP suplakti. Niek?
nereiškia, kad netolimoje praeityje ir pats suplakėjas s
jos aukščiausiais vadais nuotraukose būtų blizginęs?
arba jų ordinui žemai galvą nulenkęs.
Bet, tarkim, kad tai tik išimtiniai atvejai? Juk dar n<
visi pamiršom, kad ir rinkiminiais metais prieš spa
yra rugsėjis, kurio pradžioje kartu su visais moks
leiviais į lietuviškas mokyklas bei darželius lietuviški
mokytis grįžta mūsų vaikai, vaikaičiai, kuriems irg
reikia pagalbos, ir kad, įtaigojamas aukoti partiniai
politikieriui, dažnas prisimena, jog iš tos pačk
kišenės jam reikia duoti ir mūsų gyvybę palaikančr
mokyklų išlaikytojams, lietuviško jaunimo aukle
tojams, lietuviškos sapudos leidėjams, kultūros da?
buotojams, lietuviškų buveinių stogams lopyti, kad ?
tam pačiam politikieriui vanduo už apykaklė
nelašėtų. Juk gal dar ne vienam iš mūsų, lietuvių
tautos gyvybės už Lietuvos ribų išlaikymas yr
svarbiau negu kai kurių mūsiškių siekiamos ministr
ar prezidentų kėdės, ar oro uostų privatizavimas.

Viens iš m(isiįjinWi|-špaafe.Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė
prap ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! NedelskI
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PAGALBA LIETUVOS ŠVIETIMUI ,
APPLE

Ši ° Amerikos mokytojai — Lietuvos
mokyjdoms" bendrija buvo įsteigta
1990 m. rudenį, kai daugelis Amerikos
lietuvių pedagogų ieškojo būdų, kaip
galėtų prisidėti prie Lietuvoje jau pra
dėtų vykdyti švietimo reformų.
Penkiasdešimt metų trukusi okupa
cija padarė nepaprastai didelę žalą
Lietuvos švietimui. Mokyklos turėjo
visiškai paklusti ir tarnauti okupanto
siekiams bei tikslams. Skiepyti jauni
me tai, kas kilnu, dora ir patriotiška
buvo netik protinga, bet ir pražūtinga.

MŪSŲ

LIETUVA

cialistų iš jJAV lietuvių bei amerikie
čių ir ruošdama vasarinius kursus bei
seminarus su Lietuvos mokytojais,
stengiasi pasidalinti žiniomis, metodi
ka ir mokymo patirtimi visose peda
gogikos srityse, įskaičiuojant specia
lią pedagogiką, Todėl bendrija nuolat
ies’ko pedagogų, bei kitokių specialis
tų kaip, pvz., mokyklų patarėjų, so
cialinių reikalų darbuotojų, užimtumo
ir fizinės terapijos specialistų ir visų
kitų, kuriems rūpėtų Lietuvos s’vietimo
kėlimas. Pagrindinis APPLE tikslas —
padėti Lietuvai sukurti modernią, de
mokratinę s’vietimo sistemą.

Kai laisvame, demokratiniame pa
saulyje švietimo filosofija keitėsi, au
go ir plėtojosi, Lietuvoje viskas stovė
jo vietoje. Dar ir dabar kai kur į išsi
vystymu atsilikusius vaikus ar į asme
nis, turinčius jausmines, fizines ar pro
tines negalias, žiūrima pažemintai,
kaip į antraeilius piliečius. Jie yra sle
piami namuose, arba specialiose įstai
gose.

Amerikos pedagogų, daugumas netu
rinčių su Lietuva jokių kraujo gimi
nystės rys’ių. Praėjusią vasarą APPLE
kursus baigė apie 1,700 Lietuvos mo
kytojų. Nemažiau laukiama ir šiais
metais.
Šią vasarą bus dalinamasi žiniomis
bei patirtimi is’ pries’ mokyklinio auk
lėjimo, muzikos psichologijos, matema
tikos, anglų kalbos, socialinės tarny
bos, specialios pedagogikos, mokyk
lų vadybos, mokymo metodikos, vais
tų ir alkoholio piktnaudojimo sričių.

Daugiau apie APPLE veiklą, nario
mokestį, stipendijos Lietuvos mokyto'
Šią vasarą APPLE s’vęs savo darbo
jams ketinantiems lankyti vasaros
Lietuvoje penkmetį. Dviejų savaičių
kursus ir t.t. norėdami sužinoti, kreip
kursai bus Vilniuje, Kėdainiuose, Ši
kitės tokiu adresu:
lutėj ir Biržuose, gi trumpesnį laiką
APPLE, Box. 617, Durham
— Šalčininkuose ir Anyks’čiuose. Į kur
CT 06422.
'
sus geranoriškai vyks dirbti apie 80

Amerikos s’vietimo sistemoje, kuri
šioje srityje pirmauja, išskirtinai pabrė
žiama, kad kiekvienas vaikas turi pil
nutinę teisę išvystyti savo pajėgumą.
Tai jam įvykdyti įgalina mokslas.

APPLE bendrija, sutelkusi būrį spe

APRENDA A CANTAR
EMLITUAN0

COM A NOVA FITA CÀSSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra.

Baltic Info ’93 parodoje Vilniuje (iš kairės) Ogmios sistemų firmos prez. Robertas Tamulevičius
ir IBAssociates prez. Ingrida Bublienė prie abiejų įmonių prekių. Paroda vyko Lietuvos Parodų
rümuose/Litexpo.

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

LIPINĖLIS AUTOMOBILI AMS(klijuojamas iš lauko) su Lietuvos valstybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ.
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Tutime ir kitų lipinėlių
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Pabaltijos kraštu surinko ir išvežė į
Gautomis žiniomis iš Lietuvos
Rusiją miŠkukirsti, kur tenais porą pranešama kad š.m. rugsėjo 3 d.
metų sunkiai dirbo ir dauguma išmirė eidamas 97-uosius metus, po ilgos ir
Spalio mėn.2 dieną, staigiai mirė
šiltine. Jis per stebuklą išliko gyvas. sunkios ligos, mirė docentas gamtos
Inžinierius ^Algirdas Idika, pas savo
Paleidžia į atsargą. Grižta į Lietuvą su mokslu daktaras ALFONSAS ML
dukrelę Vidutę, kurį gyvena USA.
SIŪNAS vyriausias Lietuvos fizi
ruskiuv kareivio uniforma. Tėviškės kas, ilgametis Vilniaus universiteto
Sprinkfield, turėdamas 80 mėty. “Mū
namai sudegę per karą. Apsistoja pas darbuotojas, plačiai žinomas peda
sų Lietuvos”skaitytojas, kuris 40 metų
pažįstamus. Už porą savaičių NKWD gogas ir mokslininkas.
gyveno Brazilijoje, São Paulysu mu—
ALFONSAS MISIŪNAS gimė
jį areštuoją, tardo kur jo tėvai ir
mis. Tarnavo General Eletrik ir
broliai. Negauna darbo Lietuvoje nei 1900 m. sausio 6 d. Bajoruose
Phillips kaip elektronikos inžinierius. Į
(Kupiškio raj.). 1929 m. jis baigė
buto. Isvazuoja į Rytprūsius, jau tenais
pensiją Fséjo prieš 15 metų, ir gyveno
Vytauto Didžiojo universitetą, 1929
prūsų nėra, visi išžudyti, Gauna darbą - 1940 m. dėstė matematiką Rokiš
Peruibe. Pries 10 metų išvažiavo i
prie geležinkelio ir butą, sukuria šeimą kio gimnazijoje, 1940 - 1941 m.
USA.(Florida) St.Petesburg Beach,
lietuvišką, nėra lietuviškų mokyklų tik dirbo Kelmės gimnazijos direkto
prie juros nusipirko vasarnamį kur ten
ruskiu, nes visi atvežti iš Rusijos. riumi. Už puikų pedagoginį darbą
ir gyveno. Paskutiniu laiku sveikata
Vėliau nori persikelti į Lietuvą, 1937 m. jis buvo apdovanotas
pablogėjo, gyvendamas Brazilijoje
Lietuvos Respublikos 4-ojo laipsnio
neleidžia, kad tėvai pabėgo j
Gedimino ordinu. 1946 m., jaaiges
pries
12 metų operavo širdį,
Vokietiją. Po 20 metų gauna butą Vilniaus universitetą, ALFONSAS
aa.Algirdas Idika turėjo dvi dukreles,
Ignalinoj. Aš su juo kalbėjau būdamas MISIŪNAS tapo fiziku ir ėmėsi
Vidute ir Milda, kurios Amerikoje
Lietuvoj 1987metais.Jo prisiminimai mokslinio darbo. P. Brazdžiūno
studijavo ir ten apsivedė su lietuviais
labai liūdni. Reikėtų viskam aprašyti, vadovaujamas, 1949 m. apgynė
DP. Abudu inžinieriai architektai, jų
apie 200 lapu. aa. Algirdas, atvyko į disertaciją “Cu-Al kietojo tirpalo
vaikai kalba lietuviškai. Duktė Vidutė
elektrinė varža” - viena pirmųjų
Braziliją su tėvais 1946 metais, su jais fizikos ir matematikos mokslų
gyvena Sprinkfield II. , Milda Palatine
atvažiavo aviacijos majoras Cemerka kandidato
disertacijų
pokario
II. Aa. Algirdas buvo Pasaulio Lietuvių
ir kiti giminės, nes São Paulį turėjo Lietuvoje - ir toliau dirbo mokslioj
inžinierių ir architektų Sąjungos
tetas ir dėdes, Cemerkus ir Andriuš darbą Vilniaus universitete. 1951
atstovas Brazilijoje. Taipogi “Lietuvių
kevičius. Jo tėvai jau senai mirė São m. jam suteiktas docento vardas.
Sąjungos “komiteto narys, dalyvavo
1966 - 1974 m. jis vadovavo
Paulyje, jo tėvai buvo mano kaimynai
Astronomijos ir plazmos fizikos, o
visuose
Lietuviu
susirinkimuose.
Aa. Algirdą Idiką ir jo tėvus pažystu iš Parque das Nações, kur turėjo 1974 - 1978 m. Astronomijos ir
nusipirkę namelį.
Algirdo tėvas kvantinės elektronikos katedroms,
jaunystės dienų Lietuvoje, nes jo tėvas
puoselėjo
ir
plėtojo
krikštijo
mano brolį Gediminą kuriose
Ignas ir mama Cemarkaitė, buvo mūsų
Lietuvoje: mano žmona krikštijo Algir atominės spektroskopijos tyrimus.
kaimynai Lietuvoje, jie turėjo didelį1
ALFONSĄ MISIŪNĄ visi pažinojo
do
dukterį
Mildą,
Algirdas
Idika
ūkį Vilkaviškio apskr. Pajevoniu valskaip nepaprastai pareigingą ir
baigė Vilkaviškio gimnazijos 8 metus, reikią
pedagogą,
talentingą
čius.Tą ūkį jo tėvas pardavė vienam
lietuviui grįžusiam iš USA. Už tuos vėliau įstojo į Karo Akademiją Kaune, mokslininką, dorą ir principingu
žmogų.
kur išėjo leitenanto laipsniu į atsargą.
pinigus nupirko Vilkavišky didelį
Gedėdami ALFONSO MI
Baigė Kauno Universitete elektroni
namą, klubą Restoraną 5 žvaigždžių,
SIŪNO, nuoširdžiai užjaučiame
kos skyrių, kur gavo inžinieriaus
kur labai gražiai gyveno ligi 1940
veliono Šeimą ir jo artimuosius.
diplomą. Po karo Vokietijoj dirbo sa
Velionis buvo pašarvotas §v.
metų. Ruskiai atėję viską nacioalizavo
vo specialybėje. Visą laiką, Brazilijoje, Jono bažnyčioje (Universiteto g.3)
liko be nieko, ubagavo pas pažįstamus
turėjo “Rádio Amador” Jis buvo mano kur buvo atlaikytos mišios ir buvo
Vienas brolis, per karą
1944
palaidotas Rokantiškių kapinėse.
geriausias draugas, kaip brolis. Gavęs
Vokietijoje žuvo mieste, nes Anglų ir
S.Paule gyvena velionio sese
šiandiena liūdną žinią, lai Dievas
USA
bombonešiai
bombardavo
rys Ona, Adelė ir Marija Misiū
duoda jam amžina atilsi svetimoje naitės, kuriom reiškiame mūsų
vokiečių
miestus.
Kitas
brolis,
žemėje. Paliko liūdinčia žmona,Lidiją,
užuojautą._____________
Laimutis, pasiliko Lietuvoje, kuri
dvi dukreles, žentus, 6 anukus, broli
ruskiai kaip atėjo antrą kartą į Lietuvą
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI "
Laimuti ir kitus gimines.
1944, pagavo ir mobilizavo į
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
kariuomenę ir po savaitės treinuotės
Algirdas
Šukys
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
išsiuntė į frontą į Berlyną išlaisvinti iš
nacistų ir facistų. Kaip jisai man
pasakojo, visus vyrus mobilizuotus iš*
Pabaltijos kraštų, varė j pirmas linijas
prieš vokiečius...
Felix Ricardo Andrusaitis
Dabar spauda rašo, kad išlaisvinti
formado pela USP
Berlyną žuvo 40.000 lietuvių. Jisai,
Laimutis, buvo sužeistas. Pasibaigus
Atendimento Domiciliar
fone :273-5438
karui, visus kareivius likusius gyvus iš

MŪSŲ MIRUSIEJI

FISIOTERAPEUTA
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MUSU ŽINIOS į
ANSAMBLIS NEMUNAS
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No dia 21/09 participamos do XXV
Festival Internacional de Danças Fol-|
clóricas promovido pela Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa, tive
mos mais uma vez a honra, e não
menor responsabilidade, de repre
sentar a Lituânia neste tradicional
evento e também pudemos melhor
conhecer e fortalecer as amizades com
outros grupos folclóricos e colônias
de diversos países.
Gostaríamos de agradecer a todos que
nos prestigiaram e colaboraram, e
especialmente ao Padre Petras Rukšys
pelo apoio e pelo material fornecido
que
enriqueceu
nosso
“stand”.
'U
Aproveitando, queremos registrar
Japonų Kultūros Klubo XXV Tarpt.Šokiu Festivali
nossos agradecimentos, como também
Fábio Isshi, Eglė Tūbelis, Silvia Tūbelis, Andrius
Adamavičius.
parabenizar o Sr Janis Grimbergs,
cônsul da Letônia, e a “A Hebraica”
LATVIU ŠOKIU ANSAMBLIS
pela singular oportunidade que
“ZELTA SIETINS” PAS MUS
tivemos de prestigiar a bela (e para
nos extremamente enriquecedora)
Rugsėjo
26
diena,
“A
apresentação do grupo de danças Hebraica'5 clube atliko įspūdingą
“Zelta Sietins” (A peneirinha dourada) koncertą garsus Latvijos šokių
ansamblis “Zelta Sietins” t. y.
da Letônia.
auksinis sietynas. Figurantų buvo
Este foi um espetáculo de muita graça . 25 berniukai ir mergaitės nuo 5 iki
e beleza, e porque não dizer didático, 18 metų. Dideli ir maži atliko daug
ja que pudemos observar a proximi gražiu latviškų tautinių šokiu,
dainavo ir grojo. Kelis šokius taip
dade temática e coreografica que pat atliko ir žydų mergaičių grupė.
existe entre as nossas danças e as dos
Zelta Sietins buvo įsteigtas
nossos irmãos Letonianos.
Rygoj 1958 metais ir turi virs 500
Os eventos, feiras e festivais que šokėju nuo 3 iki 18 metų ir sudaro
participamos, as oportunidades que 10 šokių vienetų. Visi šokėjai yra
lemos de divulgar a cultura Lituana e, beveik tikri profesionalai.
Si šokių ansambli Brazilijon
assim como, o convívio com outros pakvietė Nova
Odesos
latvių
grupos de dança e colônias nos kolonija. S. Paulo pasirodymą
incentivam e animam, cada vez mais, a surengė Latvijos konsulas Brazilijoj
melhorar e aprimorar nossas perfor Janis Greembergas. Ansamblis dar
mances. Estas oportunidades são pasirodė Rio Grande do Sul, Ijui
mieste. Buvo rašoma ML-voje, kad
únicas, mas não restritas; por isso
Ijui miestas buvo įkurtas lietuviu
convidamos aqueles que queiram imigrantu.
participar conosco a entrar em conta
to com Silvia Tūbelis (277-4855) ou
Alexandre Indriūnas (274-0114).
Venham participar e nos prestigiar. : eškomas JUOZAS BISLYS,. arba jo

PAIEŠKOJIMAS
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PSICÓLOGA
□
CRP. 06/38477-2

□

§ Rua Fernando Falcao, 1232 - Sala 3
= Mooca - 03180-003 SÃO PAULO - SP
|
Tel: 963-74.44
□

palikuoniai Girnas 1892m. Vlado, Zarasu
apskr.,
Dusėtu valsčiuje,
Davainiu
kaime. Brazilijon atvyko 1928-9 metais.
Paskutinis laiškas iš S.Paulo gautas prieš
karą. Kreiptis i ML-vą.
II FESTA BENEFICENTE DAS NAÇÕES
em prol da

LIGA DA FRATERNIDADE HUMANA
FREI MARTINHO
Data 26 de Outubro de 1.996
Iníciozàs 11 horas
Local: Croatia Sacra Paulistana (Clube Croata)
End.Av.Gal.Waldomiro de Lima, 650 - Jabaquara
(a 500 metros do Metrô Conceição)

£NTRADA: 1 KUO D£
AUM£KT0 KÃ0 P£R£CÍV£L
COM DATA DE VALIDADE ATEIAM 97

Grupo de danças típicas do Chile.
Polonia, Portugal. Alemanha. Síria,
Hungria, Israel, Líbano Lituania. Estados
Unidos, Venezuela e Itália
Barracas de comidas típicas
Participe!
Informações c/Joia ou Eunice, fone: 284-3654

GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Gerai da República
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

Jener imóveis ltda
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA
Rua Topazio n° 76 - Aclimação
04105-060 - São Paulo - SP.

CRECI J484

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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MARTYNO MAŽVYDO

MUSŲ ŽINIOS?
PAVASARI© ŠVENTĖ
Pavasario Šventės autobuso bilietai
jau beveik visi išparduoti. Jei
. dar
kas norėtu vykti ų Lituaniką autobusu,
turi užsisakytį klebonijoje arba pas
p.Vera Tataruniene. Jei bus pakanka
mai žmonių tai užsakysime ir kitą au
tobusą.

Pasikeitimai Parapijoje

SJ “M.L.” NUMERI ISLEIDZSg
V1NKŠNAIČIŲ ŠEIMA, PRISIMINOT^^®

ALEKSO VINKSNAICIO
lOąsias MIRTIES METINES.
SV.MISIOS UŽ JO VĖLĘ BUS ATLAIKYTOS
SPALIO 16<l. 19:30 VAL. SV.JUOZAPO
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE V.ZELINOJE.

čioje vietoje issilaikes klebonu - yra Tė
vas Jonas. Tuo visi stebisi. Taip pat,
šiuo metu Lietuvoje, atgavus nepriklau
somybę, yra labai daug darbo ir mažai
darbininkų - kol kas nėra kas pakeistu
mūsų kleboną. Gal už poros metų bus
lengviau, bus galima.

IBM BÍ HIM®
NA CASA DA JUVENTUDE
VILA ZELINA
Serão ministradas por
Lucia J. Butrimavicius
às quintas feiras de 19:00 até 21:30hs

PARTICIPEM!

ALAUS VAKARA
SPALIO (OUTUBRO) 19 D
KUNIGAS JONAS GIEDRYS SJ

GROS ORKESTRAS

Šiemet rugpjūčio 29 dieną, atšventė
75 metų gimtadienį. SVEIKINAME!

Sumažėjus lietuviu katalikų bendruome
nei dabartinis Uruguajaus jėzuitu provinciolas Armando Raffo paskyrė Nekal
čiausios Marijos Širdies (Fatimos) namų
rezidencijai viršininku ir lietuviu parapijos
klebonu T.Roberto Garcia, dabartinį Tacuarembo jėzuitų kolegijos rektorių,(girn
oj 1942 m. sausio 10, kunigu įšventin
tas 1971.VII.30) Šis savo pareigas pra dėjo eiti rugsėjo mėnesį. Buvęs klebonas
T.J.Giedrys turės daugiau laiko paskirti
darbui su lietuviais. Be to, visoje Monte
video diecezijoje ilgiausiai metų toje pa

RENGIA

SĄJUNGĄ - ALIANÇA
A.Saldys
273-3224
u D. Nazare 692-7263
Z Roberto
63-6022
Mooca
M

R®
Spalio (Outubro) 2 7 dieną .
AUTOBUSAIR PIETUS UŽSISAKYTI PAS VERATATARU NIENĘ ’TEŪ63.73.44
ARBA KLEBONIJOJE TEL: 63.59.75
AUTOBUSAS IŠVYKSTA IŠ VILA ZELINOS 7:30 VAL.
_______

