
NR.7 (2332) SEMANĄRIO 1997 ĘALANpiS - ABRIL 15 ■ R$0,50 -Rua Inácio, 671 - 03142-001 ■ SÃO PAULO-SP - FONE 274-18-86

Didysis mūsų
Danutė Bindokienė

rūpestis t
JL ...-....

Jeigu kas paklaustų, kuo la
biausiai sielojasi užsienio lietu
viai, atsakymas būtų trilypis: 
NATO naryste Lietuvai, Seimo 
rinkimais ir lietuvių kalba.

Pirmąją rūpesčio dalį sunkoka 
pašalinti, todėl daugelis jaučia 
tam tikrą bejėgiškumą, kai užsi
spyrę vakariečiai atsisako 
matyti pagrindines priežastis, 
dėl kurių Lietuva ir kitos 
Baltijos respublikos taip 
veržiasi į NATO. Dėl antrojo — 
kiek lengviau. Prieš Seimo rin
kimus užsienio lietuviai tikrai 
nuoširdžiai darbavosi, kad šį 
kartą LDDP nebūtų pagrindinė 
laimėtoja, tad šiandien bent iš 
dalies gali jausti pasitenkinimą 
balsavimo rezultatais. Vis dėlto 
per mažai lietuvių, gyvenančių 
už savo kilmės krašto ribų, įsi
jungė į rinkimus — tiek kampa
nijos metu, tiek balsavimuose, 
kuriuose beveik išimtinai daly
vavo vyresnieji.

Kas kita besirūpinantiems
V 

lietuvių kalbos švarumu. Čia 
mūsų žmonės jaučiasi labiau 
kompetentingi ir pasilieka tei
sę pasisakyti prieš, jų nuomone, 
svetimžodžiais teršiamą gimtąją 
kalbą. Tenka pripažinti, kad 
Lietuvoje siaučia gaivalinga tų 
svetimybių pūga, baigianti 
užpustyti gerus, tikslius ir 
tikrai lietuviškus žodžius, titūlai. Pagaliau mįslę at- 
pakeičiant juos kažkokiais hib- spėjomėi.tai pažodinis vertimas! 
ridais arba vertiniais, kurie — Angliškai „count” — grafas, tad 
nei velnias, nei gegutė — o kar- „county” — grafystė < ne apskri
tais tiesiog absurdiški. Dar ir tiąlUfVadmąsi^'VjDraugas
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KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS, Vila Zelinoj, prie jo statytos 
bažnyčios 20 metų po jos pastatymo, 

šiandien kai kurie mūsų skai
tytojai nusišypso, prisiminę kaž
kada šiose skiltyse paminėtą 
„Godą Blesą”, o nei kiek lo
giškiau neskamba kitas „praš
matnumas”, užtiktas Lietuvos 
spaudoje: „grafystė”. Pvz., Lake 
grafystė, Cook grafystė... 
Pradžioje gerokai laužėme 
galvą, iš kur atsirado grafystės; 
Amerikoje, kai čia nepripažįs
tami jokie karališki, kunigaikš

tiški, grafiški ar bajoriški džių viskam apibūdinti. Ilgai-

džiamas Cook grafystėje...
Sukišus juokus į stalčių, vis 

dėlto užsienio lietuviai kartais 
persistengia, kai su padidinamu 
stiklu ir šviesiu žibintu ieško 
kalbos klaidų. Daug kas pasi
keitė nuo anų laikų, kai mes ar 
mūsų tėvai buvome priversti 
palikti gimtąjį kraštą. Naujų są
vokų ir technologijos srautas

nespėjama kurti atitinkamų žo-

lei

niui galbūt kalbininkai atras 
aukso raktą į kalbos lobių skry
nią ir pateiks mums gražius, 
priimtinus lietuviškus žodžius, 
užuot leidę užgožti tautos
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iš savo tėvų, ypač senelių, gyve- 
Hūsių,"mokslus ėjusių Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais. O ką 
bekalbėti apie kalbos taršalus, 
rastus, atvykus į šiapus 
Atlanto?

Kadangi mes, net svetimame 
krašte gyvendami, įstengėme 
tais barbarizmais atsikratyti, 
yra vilties, kad ir tėvynėje, kai 

_______________________ gyvenimas pradės lygiau riedėti 
žodyną „lizmgais, rentabilu- ar tautinis? Jeigu rašoma „aso- demokratijos keliu, o tautoje iš- 
mais, konventais, stabilumais, ciacija” — negalime keisti į nyks daugybė šiuolaikinių ne- 
reisais, reitingais, bolatira- sąjungą ar pan. ' gerovių, galbūt ateis laikas ir
vimais ir šimtais kitų, dėl kurių Kaip vis dėlto gera, kad mūsų kalbos apvalymui nuo bereika- 
mums pakyla kraujospūdis. (ypač vyresnieji) skaitytojai lingu svetimybių. Juk kalbi- 

Gal sakysite (ir sakote!), tai uoliai stovi lietuviškojo žodžio ninku turime pakankąmai, tad 
kodėl „Drauge” vis pasitaiko tų sargyboje ir nepraleidžia nei jų tarpe galbūt atsiras kitas 
nemalonių svetimybių? Deja, vieno „svetimo paukščio”, besi- „bendrinės lietuvių kalbos 
pasitaiko ir, be abjeo, ateityje dangstančio naujadaro plunks- tėvas — Jonas Jablonskis” ir 
pasitaikys, nes ne visada nomis! Juk dar neseniai daug tų tars savo svarų žodį: „Kalbė- 
spėjame išravėti piktžoles, kai pačių žmonių vartojo begales kime lietuviškai! Saugokime 
laikas lipa ant kulnų, o visos barbarizmų, tik galbūt ne tiek didįjį tautos turtą, amžių mums 
žinios, įvairiais keliais plūs- iš anglų kalbos prigraibytų, o patikėtą — lietuvių kalbą!” Kol 
tančios iš Lietuvos, mirgėte slavų, germanų, net prancūzų, tai įvyks, būkime atlaidesni, 
mirga tų svetimybių antplū- Galėtume pacituoti jų ilgiausią turėkime šiek tiek daugiau 
džiu. Rodos, stengiamės jas iš-litaniją — ne iš knygų (nors pakantumo.
braukyti, pakeisti, bet, žiūrėk, s 
ir išlenda kokia nenaudėlė lyg- 
slidi vėgėlė pro tinko skylutę... 
Pasitaiko ir kitokių atvejų — 
nežinome naujam produktui ar 
sąvokai lietuviško atitikmens, o 
visi lietuvių kalbos žodynai, net 
nemirktelėdami, tą svetimai 
skambantį , naujadarą vadina 
visiškai priimtinu žodžiu. Taip 
pat neturime teisės keisti oficia
lių pavadinimų. Jeigu tokiame 
pavadinime yra „nacionalinis”,

JORNAL’CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15,00 
Prenumerata paprastu paštu į užsieni: d b uoi. 
Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon: 6.0 Dol. 
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$i25,00 '

Rua Inácio 671 - Vila Zelina ' |
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL | 
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador:PETRAS RUKSYS
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Atskiro numerio kaina R$.0,50
1 P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
į tolimus kraštus 75 DoL
Vieno Numerio £ARBES LEIDĖJAS'R$.20.00
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LIETUVOJE
Saugiau po Helsinkio 

susitikimo
Reikšmingas Lietuvai buvo 

Rusijos prezidento Boriso Jelci
no pareiškimas Helsinkio susiti
kime dėl ŠAS (NATO) ateities 
kovo 22 d. Jis pasakė, kad “Ru
sija ketina gerbti trijų Baltijos 
valstybių saugumą ir užtikrinti, 
kad nepasikartotų šio amžiaus 
vidurio tragedija,” praneša EL
TA. Pasak Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko, jo pasaky
mas patvirtina ŠAS (NATO) ir 
dabartinės Rusijos vadovybės 
siekius “sukurti saugią, stabilią 
bei vieningą Europą” ir atitinka 
Lietuvos ir Rusijos 1991 m. 
tarpvalstybinių santykių sutar
ties dvasią ir nuostatą gerbti 
viena kitos nepriklausomybę bei 
teisę į savarankišką raidą.

Lietuvos seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigė, kad 
Rusijos prezidento žodžiai gali . A^čįUS; 
“labai pagerinti tarptautinį kli
matą”, tikimasi naujos, draugiš
kos politikos. Jis taip pat džiau
gėsi, kad Helsinkio susitikime 
JAV tvirtai atmetė Rusijos 
ankstesnį spaudimą prieš ŠAS 
plėtrą.

Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvasnevskis Briuselio 
Spaudai tvirtino, kad Baltijos 
Valstybių įstojimas į ŠAS ir Eu-

S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juoste- 
le(kasete) su visom koncerte 
atliktom muzikom. v
Galima gauti ar užsisakyti 
Musu Lietuvos redakcijoje.

ropos sąjungą yra tik laiko klau
simas.

Konservatoriams pasisekė • 
rinkimuose

Kovo 23 d. vykusiuose savi
valdybių tarybų rinkimuose da
lyvavo 39.92% rinkėjų, beveik 
4% mažiau negu per vietinės 
valdžios rinkimus 1995 m. Sei
me daugumą turinti Tėvynės są
junga (Lietuvos konservatoriai); 
gavo 498 mandatus, 70 daugiau 
negu 1995 m. rinkimuose), tai 
yra 34% visų savivaldybių tary
bų narių. Lietuvos demokratinė 
darbo partija laimėjo 214 man
datų (1995 m. - 297). Krito ir 
Krikščionių demokratų partija, 
gavusi tik 182 mandatus (buvo 
247). Tautininkų sąjunga prara
do 26 mandatus, Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
junga - 36, Valstiečių partija - 
20. Pakilo Lietuvos liberalų są
jungos, Centro sąjungos ir So
cialdemokratų partijos mandatų

TS(LK) kovo 27 d. nutarė, 
kad formuojant savivaldybių ta
rybose daugumą, pirmiausia ko
alicija bus sudaroma su Krikš
čionių demokratų partijos at
stovais. Taip pat koaliciją suda
ryti pakviesti Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių, Lietuvių 
tautininkų bei, kitų dešiniųjų 
partijų atstovai.

Kitas informacijos biuras
Kaip praneša ELTA, kovo 

9 d. Kaune įvyko konferencija 
“Kauno ir Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenių bendradarbiavi
mo perspektyvos”, kurioje nu-

DICIONÁRIO 
PORTUGUÊS - LITUANO 
LITUANO - PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA ”
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spręsta steigti Lietuvių informa
cijos biurą. Jis padėtų stiprinti 
ryšius su Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenėmis, Konferenci- 

. jos.dalyviai pavedė biuro.įstatus 
parengti ir valdymo veiksnius 
sudaryti Draugijai užsienio lie
tuviams remti.

Biuras turėtų teikti užsieny
je gyvenantiems lietuviams eko
nominę ir teisinę informaciją, 
padėti verslininkams susirasti 
verslo bendrininkus Lietuvoje, 
talkinti už Lietuvos ribų kuriant 
lietuviškas mokyklas, kultūros 
centrus ir kitas institucijas bei 
remti jų veiklą.
Viceministeriais paskirti JAV 

lietuviai
ELTOS žiniomis, ministeris 

pirmininkas Gediminas Vagno
rius paskyrė JAV lietuvį atsar
gos pulkininką, 60 m. amžiaus 
Romą Kilikauską vjdaus reikalų 
viceministeriu. Jis yra baigęs 
JAV Jungtinių pajėgų bendrojo 
štabo, Oro pajėgų vyriausiąją, 
Oro pajėgų štabo ir valdymo bei 
Kariuomenės žvalgybos akade
mijas.

Lietuvos krašto apsaugos 
viceministeriu paskirtas JAV 
kariuomenės pulkininkas Jonas 
Kronkaitis. Jis su JAV pulkinin
ku Algimantu Garsiu prieš pu
santrų metų pradėjo teikti siūly
mus Krašto apsaugos ministeri
jai dėl Lietuvos kariuomenės 
pertvarkymo, pamatęs jos ap
leistą būklę ir nepakankamas 
pastangas ginkluotąsias pajėgas 
priartinti prie ŠAS reikalavimų.

A

B
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aesčiai
Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybės metinis suvažiavimas 

Toronto Prisikėlimo parapijos klebonijoje
Pagal numatytų darbotvar

kę susirinkusieji, vadovaujami 
vysk. Pauliaus Baltakio. OEM. 
pirmiausia pasimeldė, paskui 
sudarė prezidiumą, kuriam pir
mininkavo Šiluvos Marijos pa
rapijos klebonas kum Kazimie
ras Kaknevičius (Londonas). 
Pernykščių metų suvažiavimo 
protokolą perskaitė kum Euge
nijus Jurgutis. OFM. Kadangi 
dėl protokolo jokių pataisų ir 
papildymų nebuvo, valdybos iž
dininkas Lietuvos kankinių pa
rapijos klebonas kum Jonas 
Staškus pranešė, kiek pinigu 
buvo išleista už naujai išleistą 
nedidelio formato liturgini apei- 
gyną, už Vatikano radijui ap
mokėtą “Tėviškės žiburių1’ pre
numeratą, misijoms ir už bilietą 
keliavusiam Į vakarų Kanadą 
kunigui per 1995 m. Gavėnios 
dvasinį susitelkimą. Pajamos pa
sipildė tiktai maždaug $1000 
nario mokesčiais. 1995 m. spa
lio 25 d. valdybos ižde buvo 
$3,660.00, o 1996.1X.30 - 
$3,065.15.

Lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius Baltakis išsamiai ir įdo
miai papasakojo apie savo ke
liones po Estiją, Latviją, Ukrai
ną, Moldaviją, Gudiją, Kara
liaučiaus sritį, Sibirą, didesniuo
sius Rusijos miestus - Maskvą. 
Petrapilį, Vengriją, kai kurias 
Vakarų šalis - Argentiną, Bra
ziliją. Urugvajų, Vcnezuelą, Ko-

CIRURGIÁ DENTISTA 
DANTŲ GYDYTOJA

D RA. SIMONE LAUCIS PINTO
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04 

TEL: 63-8349 VILA ZELINA
HORA MARCADA

| CLINICA GERAL - CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS) 

CRIANÇAS E ADULTOS

lumbiją ir kt.
Po pranešimo vyskupas at

sakė į kai kuriuos kun. K. Kak
nevičiaus, kun. K. Ambraso ir 
kitų kunigų klausimus apie iš
mirštančių parapijų ir jų švento
vių likimą, apie Varšuvos ir kitų 
Lenk i j ()j e gyve n a n či ų lietuvių 
religinių bendruomenių reika
lus. Esą kai kurios parapijos su
sijungia, kai kurios uždaromos 
ar perleidžiamos kitakalbėms 
religinėms bendruomenėms, o 
kai kurios net nugriaunamos, 
kaip pvz. Šv. Jurgio šventovė 
Čikagoje. Varšuvos lietuviams 
per mėnesį kartą šv. Mišios au
kojamos lietuvių kalba.

Buvo apsvarstyta Delhi pa
rapijos būklė, remiantis jos kle
bono kun. Lauryno Kemėšio 
laišku. IŠ jo paaiškėjo, kad su
silpnėjus klebono sveikatai bei 
pajėgumui, reikalinga pagalba 
parapijos sielovadoje. Pasisa
kius keletui kunigų, išvadą pa
darė vysk. Paulius Baltakis. Jis 
pasiūlė, kad reikalingą pagalbą 
Delhi parapijai teiktų Lietuvos 
kankinių parapijos kunigai pa
gal turimas galimybes.

Kun. E. Put rimui 1995 m. 
per Guvumą lankant vakatų Ka-

nados lietuviškas bendruome 
nes, atvažiavus j V ii,ii pūgą, 
spaudė 35" šaltis, siautė* pūgos. 
Vieną dieną šventovėm tesusi
rinko 13, antrą - 14. o trečią 
dieną - vos 3 žmonės. Sekma
dienį angliškai kalbančių susi
rinko 100, o lietuvių - apie 50 
maldininkų. Vankuveryje - apie 
20 asmenų. Kalgaryje susirinko 
apie 35. nes vakare vieni dalyva
vo laidotuvėse, o kiti - šventė 
gimtadienį. Edmontone į pa 
maldas atėjo apie -10 žmonių, iš 
kurių nemaža dalis atliko išpa- 
žintj.

Kadangi 1997 m. organi
zuojamos jaunimo dienos Pary
žiuje. kur bus susitikimas su Po
piežiumi (iš Lietuvos gal’bus 
apie 3.000 jaunuolių), kelionė 
Montrealis- Frankfurtas,- Pary
žius - Roma kiekvienam dalyviui 
kainuos apie $3.000. d aigi rei
kės nemažai lėšų, todėl šiam 
tikslui jaunimo sielovados di
rektorius kun. Ed. Putrimas pa
rengs kreipimąsi, kuriuo bus 
prašoma pagelbėti (35-40 asme
nų) jaunimo grupei, kad ji galė
tų pabendrauti su l.Jctuvos jau
nimu ir užsimokėti už numatytą 
žygį po Europą
ItlĄUM I IVHOPOf! KOKA 

Ą'‘A MM t IA HOHA

DINAMICA 
Leitura E Memória 

^^PAULA 

GRÁTIS
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Vyskupas P. Baltakis Popie
žiaus kunigystės 50-mečio, su
kakties proga pasiūlė pasiųsti, 
Šv. Tėvui sveikinimą, Liepojos, 
Rygos ir kitų lietuviškų religinių 
bendruomenių nariams naujai 
išleistų liturginių apeigynų, už
sakyti vaikams lietuvišką laikraš
tį “Kregždutę” ir kitos spaudos.

Metiniame Kanados lietu
vių katalikų kunigų vienybės su
važiavime dalyvavo: vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, Prisikė
limo parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
Lietuvos 
klebonas kun. Jonas Staškus, 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. T. Juvenalis 
Liauba, OFM, Šiluvos Marijos 
parapijos klebonas kun. Kazi
mieras Kaknevičius, kun. Izido
rius Gedvilą (Sunny Hills, 
Florida, JAV), Lietuvos kanki

kankinių parapijos

nių parapijos kun. Vytautas Vo- 
iertas, kun. Edis Putrimas, kun.

M.Mažvydo katekizmui - 450
Vokietijoje veikianti "Baltijos jūros 

akademija" ("Ostsee Akademic") pa
reiškė norą prisidėti prie pirmosios lie
tuvis’kos spausdintos knygos 450 metų 
minėjimo.

Apie tai vakar spaudos konferencijo
je pranešė Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininkas B. Gen
zelis.

Praėjusią savaitę jis su dar 20 šalies 
mokslininkų, kultūros ir visuomenės 
veikėjų dalyvavo Travemiundėje (Liube 
ko priemiestis) vykusioje šios akademi
jos konferencijoje. Ji buvo skirta Lietu
vos politinio bei kultūrinio vystymo 
perspektyvoms aptarti. 1988 metais 
įkurtos akademijos tikslas — palaikyti 
ryšius su Rytų Europos šalimis, kartu 
su šių šalių atstovais nagrinėti jose vyks
tančius procesus.

Eugenijus Jurgutis, OFM, k,.,.. 
Liudas Januška, OFM, kun. 
Kazimieras J. Ambrasas. SJ.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ 

REUNIÃO - VILNIUS 97 DIA 03 DE MAIO ÀS lOhOO 
PARÓQUIA SÂO JOSE - VILA ZELINA, SALA 4 
CONVIDAMOS TODOS PARA ESTA REUNIÃO

'"Baltijos juros akademija" lietu vis’- 
kos knygos jubiliejaus proga ketina su
rengti specialią konferenciją. Ji taip pat 
pažadėjo materialinę paramą Lietuvoje 
vyksiantiems renginiams. Akademijos 
vadovai paprašė atsiųsti šių renginių bei 
kitų priemonių planą, kurį įgyvendinant 
akademija norėtų prisidėti.

Renginiai, skirti lietuviškos knygos ju 
biliejui, vyks visus 1996 metus. Pirmoji 
lietuvis'ka knyga — M. Mažvydo katekiz
mas — išspausdinta Karbliaučiuje 1547 
metais.

TUNELIS PO GIBRALTARO 
SĄSIAURIU

Ispanija ir Marokas nutarė po Gibral 
taro sąsiauriu tiesti geležinkelio tune
lį. 28 km. ilgio tunelio statyba prasi
dės 1997 metais, o pirmieji traukiniai 
tuneliu turėtų pradėti važiuoti 2010 
metais. _________

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ; 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu | 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

kun.

12- EXCURSÃO VILNIUS 97
O MELHOR INVESTIMENTO DO ANO <
COMEÇA JÁ COM UMA PEQUENA 
ENTRADA E FAÇA TODA FAMÍLIA FELIZ.

SAÍDA - “VILNIUS 97” - 02 de julho
VOLTA - 25 de julho

FOLHETOS, RESERVAS e INFORMAÇÕES:
BRASTUR TURISMO LTDA.

Com Patricia - Tel. 521.4088 - Fax 521.6687
ou com Aleksandras Boguslauskas - Tel. e Fax 241.2831

Lufthansa
v

A LUFTHANSA FONE: 236-77.00
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6 MŪSŲ LIETUVA

Po 60 metų ve! į orą kils 
“skrajojantys cigarai” 

' —••

Liepos 2 d. Vokietijoje, Fri- 
drichshafene duris atvėrė dirižablių 
muziejus. Ši data, kaip pranešė Vo
kietijos laikraštis “Welt am Sonn
tag”, pasirinkta neatsitiktinai: tą die
ną 1900 metais į dangų prie Bode- 
nės ežero Vokietijos pietuose paki
lo pirmasis dirižablis.

Pirmasis grafo Ferdinando von 
Zeppelino ir penkių keleivių skry
dis dirižabliu LZI truko 20 minu
čių. Šiuo skrydžiu prasidėjo naujas 
vokiečių kareivystės etapas, trukęs 
iki 1937 metų gegužės 6 d., kai 
dirižablis LZ 129 patyrė katastrofą 
prie Amerikos Lakehursto miesto.

Praėjus 60 metų vokiečiai vėl 
planuoja kilti į dangų su “skrajojan-

fene ir Staakene - buvo pagaminta

45 m ilgio oro balioną, varomą garo 
mašina.

Vokietijos grafas Ferdinandas 
Zeppelinas pasirinko kitą kelią. Ga
vęs licenciją, 1895 m. jis sukonstra
vo valdomą oro balioną. Dirižablio 
korpusas buvo sukonstruotas iš me
talinio karkaso, aptraukto dujų ne- 
pralaidžia medžiaga.

1906 m. dirižabliu susidomėjo 
Vokietijos karinė vadovybė. Ji už
sakė pagaminti tokį orlaivį, kuris 
nenusileisdamas galėtų išbūti ore 
24 valandas. Nors tokio dirižablio 
bandymai nebuvo sėkmingi, kariš
kiai užsakė keletą jo modelių.

Grafas Zeppelinas mirė 1917 
m. Iki 1918 m. trijose dirižablių 

či7iš“c”į"arai-'“Nauj0škártoTdiri- į.m0"ėsį; P,otsdamue- Friedrichsha- 

žablio sukūrimu domisi turizmo in- ,. ,v . .. _. -. - ,.
dustrijos bei įvairių mokslo Sakų P“ OOdinzabhų. hrmojopasauk- 
atstovai. Jau vyksta derybos dėl 15 
modernių dirižablių pagaminimo, 
parengtas naujas šio orlaivio pro
jektas.

Tai 68,4 metro ilgio trijų varik
lių orlaivis, kuriame tilps du pilotai 
ir 12 keleivių. Dirižablio greitis sieks 
140 km per valandą. Pirmasis skry
dis numatytas 1997 m. pradžioje, o 

Dirižablis bus pripildytas helio du-.. a” a ^Yei e„ ÍS1Z,a 
jų, kamuos apie 10 milijonų mar-1,5 LZ, “as ?Well"a? ■ Ksl'°n 
p r J n ne i JAV dirižabliu trukdavo 80

i -iz. valandų. Be to, dirižabliu buvo su-Dinzabho idėja kilo norint su- 1 r • r i r K • t K1. l-r rengta kelione aplink pasaulį beikurti oro balioną, galinti pamanev- , . A .+ 1 *•
f rx wen - it skrydis į Arktiką. 1937 m. gegužes ruoti. Dar 1852 m. prancūzas Hen-4?1 > T i u # •

ry Giffardas mėBino sukonstruoti 6 d, b.“,le,d2,ant| Lakebars!e d1"' 
J zablį Hindenburgas ištiko katast

rofa. Jo korpusui užsidegus, žuvo 
36 keleiviai. Nelaimės priežastys

nio karo metais iš jų buvo bombar
duojami Dižonas, Bukareštas, Lon
donas. Dirižabliai buvo lengvai pa
žeidžiami artilerijos, todėl skrydžių 
metu žuvo 500 pilotų. Vėliau diri
žablius imta plačiai naudoti kaip 
keleivinį transportą. Grafo Zeppe- 
lino bendražygis Hugo Eckeneras 
atidarė tarptautinę susisiekimo lini
ją su JAV. 1928 m. spalio menesį

2S35SSP
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Taip atrodys naujasis 
dirižablis “LZ N 07”

m

mini

liko nežinomos. Po šios katastrofo» 
dirižablių buvo atsisakyta.-

Dirižablis “Hindenburgas” bu 
vo 245 metrų olgio, 41 metro skers 
mens. Jis iki šių dienų tebera di 
džiausiąs žmonijos istorijoje oriai 
vis. Prabangioje gondoloje 140 kn 
per valandą greičiu į JAV vienu 
metu galėjo skristi 100 keleivių.

PASIŪLYMAS - PRIMINIMAS
Organizatoriams"! 2a ESCURSAO 

VILNIUS 97 norėčiau pasiūlyti 
neužmiršti įtraukti programon it 
GEOGRAFINI EUROPOS CENT 
RĄsu EUROPOS PARKU. Ypač 
pastarasis - tai unikalumas. Nesi 
gaiiėkite ji aplankyti!

(Pr. Gavėnas)
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GENERALINIS KONSULATAS 
SAN PAULYJE

Consulado Geral da Republica 
da Lituania em São Paulo

' JONAS VALA VIČIUS ~
Consul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado, 207 
04718-000 São Paulo - SP 
Fone: 522-4224 e 247-0871

FAX: 523 7441

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP 4 ■ 
Atendimento Domiciliar fone :273-5438
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SVEIKINAME

Prel. Juozas Prunskis, dau- DOVANA LIETUVAI 
gelio konkursų bei premijų me-KATALIKU 
cenatas, lietuviškos spaudos kaip tik prieš Kalėdas. Tai ar tik 
rėmėjas, š.m. gruodžio 22 d. pra- nebus didžiausia Kūdikėlio Jė- 
deda Ravn 90-tuosius ffvvenimozaus dov.ana įžengiant į 1997- aeaa savo yv-ruosius gyvenimo tuosius JĖZAUS METUS?! 
metus. Jis toliau tęs 65-rių metų o kokią dovaną mes Jam itei-
kunigystės jubiliejų. Prel. J. ksime? Jug Viešpats savo turtu 
Pninqkiq Pvvena Ateitininku nemėto šiaiP sau> dYk?'> ant vėJ°- rrunsKis gyvena meiuninKų jam rūpi, pas£tas grudas duotu 
namuose, kur kas rytą aukoja vaisių, kad Dievo duoti talentai 
šv. Mišias. Jo adresas: 12690 Ar- duotu pelno... Taigi negalima šio 
lt . tt cruon d-a KATEKIZMO, kaip kad prakartėlio cher, Lemont, IL 60439. Butųsu trjm vadovais piemenų ave- 

prasminga didįjį lietuvį spaudos lėm, eglute bei Kalėdų žvaigžde,
darbuotoją ir mecenatą pasvei
kinti šios sukakties proga.

SKAITYTOJAI BASO
< BH, 06 abril 1997

Mielas kunige Rukšy,
Širdingai Jums 

dėkoju už “Mūsų Lietuvos” siunti
mą. Kai gaunu vis peržiūriu ir pas
kaitau įdomesnius straipsnius ir ži-

íVIDEOEh 
LIETUVA 

LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI 
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ 

Rua Inacio,671 - V. Zelina 
Tel: 63.59.75

nias.
Noriu pranešti, kad šią savai

tę pakeičiau gyvenvietę. Dabar esu 
Lagoinha priemiestyje, Belo Hori
zonte mieste, Paróquia N. S. da 
Conceicao.

Linkiu Jums ir redakcijai viso 
geriausio, Sv. Velykų džiaugsmo, ir 
taip pat visai šv. Juozapo parapijos 
lietuvių bendruomenei.

Su pagarba,
Kun. Paulius

RAŠO IŠ LIETUVOS
KATEKIZMAS - KALĖDINE

nugrūsti kur nors į palėpę, iki .. 
..iki kada? Jis turi būti tuoj pa
naudotas - ir reikia nuolatos juo 
pasinaudoti. Bet kaip?

Nedaug kas galės jį įsigyti ir 
dar mažiau ji perskaityti(juk 676 
puslapių knyga, ir tai ne roma
nas!). O vistik KBK yra skirtas 
visiems - ir turi būti visiems pri
einamas. Bet ar tai galima? Rei
kia ieškoti būdų tam pasiekti.

Čia, Alytaus rajono tikybos 
mokytojos, susirinkusios Don 
Bosko metodinės katechetikos 
kabinete, nutarė per savaitrašti: 
ALYTAUS NAUJIENOS (AN) pra- 
vęsti “šeštadienio pašnekėsi” 
tema TIKIU JÉZU KRISTŲ. Tai šių 
- Jėzaus metų - tema. Visą me- 
džiagą - KATALIKU BAŽNYČIOS 
KATEKIZME (KBK). Tik mokės 
išdėstyti.
ŠV. KAZIMIERO BIOGRAFIJA

ŠVENTASIS KAZIMIERAS vra
V 

pirmasis ir lig šiol vienintelis lietu- Ana Bareišis JOČYS 15,00

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO CRECI 

COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação fione: 277-4855
04105-060 - São Paulo - SP. 277-6948

vis Bažničios pripažintas šventuo
ju. Jis yra LIETUVOS GLOBĖJAS 
ir YPATINGAS JAUNIMO GLO- • •
BEJAS. Tačiau lietuvių, ypač gi pa
ties jaunimo, jis vra veik nepažįsta
mas. O taip negali tęstis!

Tad čia ir ryžtas: sudaryti sąly
gas, kad auklėtojai ir patas jauni
mas nors per knygą galėtų su šven-* 
tuoju Kazimieru artimiau susipa
žinti. Don Bosko saleziečių leidykla 
ruošiasi išleisti jo biografiją. Tai 
bus ŠVENTASIS KAZIMIERAS, 
pirmasis modernijų amžių jaunas 
šventasis pasaulietis (1458-1484). 
Kad jaunimas išgalėtų šį leidinį 
(100 puslapių) įsigyti (su 75% nuo
laida), leidyklai reikalinga parama 
iš šalies. Tad čia ir modulis tokiai 
paramai patiekti:
PARAMA ŠV. KAZIMIERO BIO
GRAFIJAI:
- Alytaus Saleziečiai - USA$ 250,00.

Adresas Lietuvoje: 
Kun. Pranas Gavėnas SDB - 
Jurgiškių 4 - 4580 ALYTUS.

Paramą galima siusti taip 
pat per MUSŲ LIETUVĄ.

UŽSIMOKĖJO BLB-NĖS 
SOLIDATUMO MOKESTĮ 

Magdalena Vinkšnaitienė RS.20,00 
Nadia ir Solange Dzigan 
Ona ir Endrikas Guzikaiskas 
Aida ir Jonas Chorociejus 
Antanas Rudys 
Sofia Anfimovas 
Helena Vicentini 
Antanas Madastavičius

20,00 
20,00 
20,00 
10,00 
10,00 
10,00 
50,00

Visiems BLB-nės rėmėjams 
širdingas ačiū. valdyba 

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA. 
Arnaldo ZIZAS RS. 20,00
Jasdvyga NIKITIN ° 20,00 
Antonio MODASTAVIČ1US ... . 

JL C’ V/ \J 

Veronika DIMŠIENE 150,00 
Maria Kleiza MISEVIČIUS 30,00
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MUS

MUSŲ ŽINIOS
ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS 

Septynioliktasis šv. Juozapo 
kermošius jau eina prie galo. Pir
mieji du savaitgaliai praėjo labai 
gerai: oras buvo labai gražus ir 
lankytoju buvo gana daug. Nega
lima daryti palyginimų su praei
tais metais, nes dar neturime tik
slių duomenų.

Lietuvių paviljonas gerai 
veikė, bet pasijuntama daminin- 
ku stoka: kas mėt vis dirba tie 
patys žmones ir atrodo, kad yra 
sunku jaunesnių talkininkų pri
sikalbinti.

Yra malonu pavaikščioti 
po kermošių ir sutikti tautiečių 
atvykusių iš tolimesnių S. Paulo 
ar ŠtO. Andrė apylinkių.

Džiaugiamės musų Šeimi
ninkių darbštumu ir sugebėjimu 
paruošti skanių lietuviškų valgių 
ir gardaus krupniko.

SVEIKINAME
Juan Aleksandras Die- 

Itnikaitis, daugeli metu, dir
bęs atsakingą darbą KODAK 
kompanijoj, po Velykų išvy
ko į São Carlos, kur pas sa
leziečius dirbs su jaunimu.

Juan švenčia gimta
dienį balandžio men. 13 die
ną. Sveikiname mielą ML- 
vos bendradarbį gimtadienio 
proga ir linkime sėkmės nau
jame darbe su jaunimu.

S. O. S. A F R l K A
Grupelė ML-vos skaitytojų 

atsiliepė j misionieriaus kun.■_ 
Hermano Šulco laišką ir pasiun- 
tė Į Afriką siuntinį su virš 100 vi
enetų naujų dravužių vaiku- 
čiams. Laukiama atsakyko nuo 
kun. Šulco.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTEKJ

Šio ”ML"numerio
GARBĖS LEIDĖJ

mylimo vyro VLADO penkerių mirties metinių proga (bal. 26 d.) 
Mišios bus balandžio 27d. 11 vai., Šv. Juozapo parapijos bažničioj.

Širdingai dėkojame ponei Stasei už paramą mūsų spaudai ir 
su ilgesiu prisimename mielą Vladą bei kviečiame dalyvauti , 

£ metinių mišiose.
P Redakcija ir administracija <5

BRAZILIJOS LIETUVIU SĄJUNGA 
R E N G I A

MOTINOS DIENOS
i'l
I

L>

Balandžio - 27 - Abril, 13 vai. K
Pietūs ir Motinu pagerbimas įvyks Sąjungos namuose } 

i;ii Rua Lituânia 67 - Moóca 1 i
į:’. Prašome pakvietimus užsisakyti iš anksto telefonais: 
fel——1 273-3224 / 278-6500 / 692-7263

Velionė buvo pašarvota LIETUVIŲ KALBOS 
šv. Mykolo Arkarcelo kolegijos PAMOKOJ
koplyčioje ir palaidota Ceramikos rM,vl ur\uo
kapinėse. Po ilgų vasaros atostogų

7-TOS DIENOS MIŠIOS LUCIJA JODELYTÉ BUTRIMA- 
BUS ANTRADIENĮ, BALANDŽIO VICIENÉ vėl pradės lietuviu kal- 22 DIENA 7 VAL RYTO ir ketvir-. ® praoes lietuvių Kai
tądien] 19:30 vai. bos Pamokas- kurios vyks kiek-

veronikos Zakarevičienės v'ena> antradienį 19:30 vai. Jau- 
nekrologas bus sekančiame ML-nimo namuose. Pamokose gali 
vos numeryje. visi dalyvauti.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LIGA PAULISTA DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA

AOS CEGOS, sediada na Rua das Tuberosas, 48, Vila Bela, nesta Capital, 

PATKSLIHIMAS
Praeitame ML-vos nume

ryje, aprašant Kovo 11-tosios pa
minėjimą ir Konsularinio korpuso 
priėmimą, buvo išleisti keli asme
nys. Priėmime dalyvavo taip pat 
Eugenija ir Vytautas Bacevičiai 
bei Lietuvos konsulato sekretorė 
Silvia Boguslauskaitė Minconi.

Atsiprašome už padaryta 
klaida. Red

MŪSŲ MIRUSIEJI 
VERONIKA ZAKAREVIČIENĖ, 
išgulėjusi virš dviejų savaičių 
šventos Helenos ligoninės UTĮ, 
balandžio 16 dieną atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

neste ato representada por seu presidente: Sr. VALTER ANTONIO 
STRAZDAS, infra assinado, usando das atri-buições que lhe conferem os 
artigos 12,15 e demais dispositivos dos seus Estatutos Sociais, CONVOCA 
TODOS SEUS ASSOCIADOS E DEMAIS INTERESSADOS, para a : - 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a realizar-se no dia 26 de abril de 1997 às 15 horas, na sede da entidade: 
Rua das Tuberosas, 48, para decidirem sobre as seguintes questões:

a) Eleição da nova Diretoria Executiva;
b) Eleição do novo Conselho Fiscal;
c) Prestação de contas da atual gestão até a presente data;
e) Diversos.

Para que o presente chegue ao conhecimento de todos, é 
afixado na sede, bem como, comunicados todos os interessados, verbal, 
teiefonicamente e por escrito.

São Paulo, 09 de abril de 1997

Valter Antonio Strazdas - Presidente
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