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Saulės reikšmę Žemei ir visai 
gyvybei joje suprato net primi- 
A » e V • • W 'ty viausi žmonijos aušros gy ven 
tojai. Daugelyje tautų bei kultu 
rų saulei buvo teikiamos dieviš
kosios galios ir privilegijos. Dėl B 
to žmonės saulės užtemimą iš-g 
gyvendavo su ypatingu siaubu, g 
visokiais būdais stengdamiesi 
„nuvaikyti dėmes nu© skaistaus

žmogus netikėti savo pastangų---- -------------------- - A „---ta kg 
gelbėti saulę neveiksmingumu Jį

bw?

užliedavo pasaulį? Deja,
visuomet žmonių pastangos su
laukia tokių teigiamų rezultatų.

Štai jau 50 metų lietuviai 
pačiame žalio ir žydinčio birželio 
mėnesio viduryje mato juodą ge
dulo dėmę, visiems laikams žy
minčią tautos kančių kelią, 
prasidėjusi, bet nepasibaigusį, 
su Antrojo pasaulinio karo pra
džia. Galbūt mūsų tautiečiai, 
pasitraukę i vakarus prieš 
pasikartojusį 1944 m. bolševikų 
atėjimą, ne taip intensyviai iš-

TK.YS KRYŽIAI VILNIUJE amt kalvos priraema Lietavos kelią, pilną kovų 
ir kamčių. Jie tavo pastatyti 1916 m., ssovšetų negriauti 1950 m. ir atsta
tyti 1989 m. birželio 14 dieną.
daugiau dvasinės — besisielo- turėjome pasitenkinti „aido 
jant savo artimųjų likimu, besi- vaidmeniu”, perduodančiu tas 
ilgint paliktos tėvynės, jaučiant aimanas į ausis, kurios galbūt 
sąžinės graužimą, kad ją paliko kitaip būtų likusios kurčios, 
kritiškiausiu istorijos metu. Tik dabar, Lietuvai atgavus 
Tačiau, nepaisant kančių pobū- laisvę, iš gyvųjų liudininkų, iš 
džio, didžioji lietuvių tautos bejausmių bylų archyvuose pra- 
dalis vienaip ar kitaip buvo su- dedame susidaryti tikslesnį 
krėsta, jos gyvenimas iš pagrin- vaizdą, ką okupacijos metais iš 
dų pakeistas. Truko dešimt- tikrųjų patyrė lietuviai tėvy- 
mečiai, kol kasdienybė bent iš nėję. Joks paminklas, jokia 

gyveno pirmųjų tos okupacijos dalies išsilygino, žmonės išmoko graudinanti paskaita neužgydys 
dešimtmečių siaubą, bet jie jau prisitaikyti, susitaikyti ir tęsti tautos tragedijos žaizdų. Juo la- 
buvo „paragavę” bolševikinio savo buitį. Nors „dėmės nuo biau, kad tos žaizdos tebe-
rojaus vaisių 1940-1944 metais,, saulės” nepranyko, bet daugelis 
ir to paragavimo kartumas iš- išmoko egzistuoti prieblandoje, 
vijo iš savo namų, iš savo Kone 50 metų Lietuva nuo 
tėvynės. Daugiau jo pajusti jie laisvojo pasaulio buvo atitverta 
nesiryžo. „geležine uždanga”. Bet juk

Tiems pabėgėliams neteko žū- nėra užtvaros, pro kurią nepra- 
ti kruvinose partizanų kovose, siveržtų kenčiančiųjų maldos, 
nereikėjo patirti persekiojimų, viltys ir pagalbos šauksmas, 
areštų, tardymo kamerų, la- Girdėjome tas aimanas ir mes. 
gėrių tremties. Jų kančios buvo Daug padėti buvome bejėgiai -

kraujuoja.
Nors, pagal krikščioniškąjį 

mokslą, kiekvienas už savo 
padarytas skriaudas turės at
sakyti prieš Amžinąjį Teisėją, 
žmogaus galvosena ir jausmai 
vis tiek pasilieka žmogiški. Kai 
savo kasdienybėje nuolat susi
tinka kankiniai ir kankintojai, 
kai pastarieji neparodo ne tik
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Bankų veikla
Balandžio 22 d. Europon 

įvertinimo agentūra IBCA pa
skelbė, kad Lietuvos bankinin
kystė atsigauna po 1995 m. kri
zės - “padidėjo bankų aktyvai ir 
mažėjo palūkanų norma”, rašo 
Lietuvos rytas (nr. 95).'Indėliai 
padidėjo 16%. Krizė buvo įvy
kusi dėl “Lietuvos ūkyje egzista-

. . # . .................. - vusių sunkumų ir nepatyrusių
jokio gailesčio už baisiuosius tik prisipažinimo, kad kaltų vis banko vadovų veiklos klaidų”, 
praeities darbus, o dar su pa- dėlto buvo... Maždaug 15 iš tuo metu veiku-
nieka nusisuka nuo buvusiųjų Tų laukiamą atsiprašymo žo- šių 28 bankų tapo nemokiais ir
savo aukų vargo, jokia nuo- dį ištarti būtų gerą proga kaip bankrotavo. 
skauda negali būti pamiršta, tik dabar, paminint tragiškųjų

Po II pasaulinio karo pabaigos birželio įvykių sukaktį. Ar iš- 
praėjo daug dešimtmečių. Už drįs kaltieji — bei jų palikuonys 
buvusias skriaudas stengtasi — tą žodį tarti? 
įvairiai atsiteisti: Vokietijos 
karo nusikaltėliai buvo nubaus
ti; amerikiečiai atsiprašė inter
nuotu f?avo krašte japonų; dau
gelis tautų (įskaitant ir Lietu
vos vyriausybę) atsiprašė žydų; 
net Japonija pagaliau nurijo 
savo išdidumą ir nutarė išreikš
ti gailestį, kad okupuotuose Azi
jos kraštuose vykdė smurto 
veiksmus prieš vietinius gyven
tojus. Tik niekas neatsiprašė 
lietuvių tautos: už žudymus, 
trėmimus, už sujauktą tūks
tančių gyvenimą, už pavogtus 
nerūpestingus vaikystės ir jau
nystės metus, už lietuvio sielos 
suluošinimą... Juo labiau neiš
tarė „atleiskite” patys mūsų 
tautiečiai, pradedant aukščiau
siais vyriausybės vadais. Daug 
nereikia, tik nuoširdaus žodžio,

LIETUVOJE
Padidėjo valstybės skola
Lietuvos valstybės skola pa

didėjo 146 mln. litų per pirmąjį 
šių metų ketvirtį, praneša EL
TA. Balandžio 1 d. ji siekė 7.37 
bin. litų, arba 13.5% bendros vi
daus gamybos^ Finansų ministé
rio Algirdo Šemetos teigimu, 
skola užsieniui per tris mene
sius padidėjo 39 mln. litų, 
siekdama 4.7 bin. litų, o vidaus 
skola padidėjo 137 mln. litų iki 
2.65 bin. litų. Jis tvirtino, kad 
vyriausybės ketinimai neviršyti 
užsienio skolos ribos šiais me
tais tikrai bus įvykdyti, ir numato, 
kad įvyks du infliacijos šuoliai, 
bet metinė infliacija neviršys 
12%. Trijų mėnesių infliacija 
buvo 3.5%. RSJ
I1L_

Balandžio 23 d. prezidentas 
Algirdas Brazauskas pasirašė įsta
tymą, likviduojantį Lietuvos ak
cinį inovacinį banką (LAIB), ku
rio įsipareigojimai kreditoriams 
sudaro apie 600 mln. litų, iš jų 
200 mln. fiziniams asmenims.

“Litimpeks” bankas šių me 
tų pirmąjį ketvirtį patyrė 1 
mln. litų nuostolį, nes banka 
neturėjo pakankamai pajaiiu 
duodančio turto. Tikimasi, kai 
išplatinus naują 60 mln. litų ak 
cijų emisiją, bus įmanoma su 
kaupti 1.5 mln. litų pelno.

Lietuvos plėtotės banka 
1996 m. patyrė 28,000 ekii 
(apie 140,000 litų) nuostolį. Ban 
ko pirmininkas teigia, jog nuos 
tuoliai vis tik mažesni, negi 
manyta, o turtas padidėjo 3;.‘ 
karto. Banko akcijas valdo Lie 
tuvos vyriausybė (64%) ir Euro 
pos rekonstrukcijos ir plėtro 
bankas (36%)._ _____
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

K’ LIETUVIŠKA
CURSO LITUANO
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Vėl bus skaičiuojama Sovietų 
Sąjungos padaryta žala

Lietuvai
negrąžintos reparacijos, kurias 
Sovietų Sąjunga gavo iš Vokie- 
tijos už žalą Lietuvai, kurią 
Vokietija padarė 1941-1944 m.

Vilnius,«vasario 7 d. (AGEP) 
— Lietuvos vyriausybė trečia
dienį patvirtino darbų progra
mą, pagal kurią iki rugsėjo 1 
dienos bus nustatyta žala, kurią 
1940-1991 metais padarė Lietu
vai buvusi Sovietų Sąjunga, o 
1991-1993 metais — Rusijos ka
riuomenė.

Programa numato paskai
čiuoti žalą, padarytą 1940 ir 
1944-1991 metais vykdant Lie
tuvos žmonių genocidą ir represi
jas, persekiojant rezistentus ir 
prievarta imant okupuotos Lie
tuvos gyventojus į sovietinę 
kariuomenę. Be to, bus paskai
čiuota okupacinio režimo pa
daryta turtinė ir finansinė žala 
miesto ir kaimo gyventojams, 
nuostoliai, patirti dėl priversti
nės migracijos, žala bažnyčiai.

Ministerijos, departamentai, 
savivaldybės, apskričių admi
nistracijos įpareigotos taip pat 
suskaičiuoti žalą įmonėms, vi
suomeninėms organizacijoms, 
valstybės turtui, visam šalies 
ūkiui, gamtai ir kultūrai. Prie 
visos žalos taip pat bus pridėtos

MŪS

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

3

atsidūrė pavojuje, nes Rusijos ir JAV su
sitarimas dėl įprastinės ginkluotės Euro
poje pakeitimo pažeidžia Europos ir Ru
sijos strateginę pusiausvyrą. Pareis'kime 
taip pat pažymima, jog JAV ir Rusijos
susitarimas, o ypač slaptasis jo protoko
las apie kurio buvimą pranešė įtakingas. 
JAV laikraštis "The New York Times", 
kelia didžiulį Baltijos valstybių susirūpi
nimą.

Baltijos Asamblėjos Užsienio reikalų ir 
saugumo komitetas kreipėsi į Siaurės Ta
rybą ir kitas tarpparlamentarines organi
zacijas, kad jos rekomenduotų savo šalių 
vyriausybėms užtikrinti kompensuojan
čią saugumo pusiausvyrą Baltijos šalims.

Apžvalgininkai spėlioja, ką reiškia Va
karų valstybių kapituliacija prieš Maskvą. 
Negi pamiršo, kuo baigėsi 1938 m. Miun
cheno susitarimas? Tuo tarpu Lietuvos 
užsienio politikos šefas P. Gylys ir tikrai 
sis užsienio politikos darytojas J. Palec
kis šiame Rusijos ir JAV sąmoksle neįžiū
rėjo "tiesioginės grėsmės" Lietuvai.

• Gyvenimas be lietifviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos

STALINO-RUZVELTO DARBĄ TĘSIA 
JELCINAS SU KLINTONU

Didelį nusivylimą Baltijos valstybėse 
sukėlė JAV ir Rusijos susitarimas leisti 
Rusijai dislokuoti prie Lenkijos ir Estijos 
sienos 600 tankų ir šarvuočių vietoj 180. 
Niekas nežino, kokie dar buvo pasirašyti 
slapti protokolai, labai primenantys pra- 
gais'tingą Molotovo-Ribentrppo paktą.

Baltijos Asamblėjos Užsienio reikalų 
ir saugumo komisaras paskelbė pareiški- 
mą, kuriame sakoma, kad Baltijos s’alys

LIBERDADE á LITUÂNIA I

S. PAULO - PATIO DO COLEGIO: Lietuvos gedulo Dienos minėjimas 
nrieš 10 metu su dar gyvu Jonu Tatarūnu    ... pnes iv

DICIONÁRIO 
PORTUGUÊS - LITUANO Į
LITUANO - PORTUGUÊS I

SEGUNDA EDIÇÃO I
LIETUVA I
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Atsisveikino laikraštis -
“Laisvoji Lietuva’’

EDVARDAS ŠtlLAITIS
50 metų gyvavęs laikraštis 

“Laisvoji Lietuva” 1996 m. rug
sėjo 19 d. išleido paskutinį nu
merį. Čia įdėtame pranešime 
sakoma, kad ryšium su “Laisvo
sios Lietuvos” sumažėjusiu pre
numeratorių skaičiumi, finan
sais ir įgaliotos leidėjos Onos 
Šimkuvienės mirtimi, laikraščio 
leidimas yra sustabdomas. Tą 
pareiškimą padarę, Lietuvos at
gimimo ' sąjūdžio ntarybos pre
zidiumas, nes šis laikraštis buvo 
šio sąjūdžio oficiozu.

Paskutiniu metu laikraštis 
išeidavo kas dvi savaitės. Jo re
daktorius buvo Juozas Žemai
tis, šiose pareigose dirbęs 7 me
tus. Laikraščio likimas pakibo 
ant plauko, kai š.m. rugpjūčio 
11 d. mirė leidėja ir administ
ratorė Ona Šimkuvienė.

Dar ne taip jau seniai laik
raštis turėjo gana,plačią redak
cinę kolegiją, kurią sudarė: Ma
rijus Blynas, Vilius Bražėnas, 
Algirdas Budreckis, Vytautas 
Jokūbaitis, dr. Jonas Kunca, 
Stepas Varanka, Juozas Vilutis, 
Jonas Vasaitis, Povilas Žičkus. • 
Dalis jų mirė, o kiti dėl įvairių 
priežasčių iš jos išėjo.

Laikraščiui nemaža paken
kė ir daugiau negu prieš dvejus 
metus jam (įgaliotai leidėjai ir 
redaktoriui) iškelta byla, kurio
je ieškovu buvo Čikagos kelio-

CIRURGIÂ DENTISTA 
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUC1S PINTO
Pça REPUBLICA LITU AN A 48 S/04 

TEL: 63-8349 VILA ZELINA 
HORA MARCADA

CLINICA GERAL - CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS) 

CRIANÇAS E ADULTOS

nių biuro savininkas Algis Gri- 
.gas^už laikraštyje paskelbto ra
šinio jį kaltinančius duomenis. 
Pradžioje buvo pasitelktas vie
nas advokatas, kuriam išmokėta 
9000 dol., o po to paimtas kitas, ■ 
kuriam išleista 19.000. Kaip sa
ko red. J. Žemaitis, dar iki šios 
dienos nebuvo pasiekta susitari
mo, nors advokatai vis žadėjo 
greitai šią bylą baigti.

Truputis istorijos
“Laisvoji Lietuva” buvo 

įsteigta 1946 m. rugpjūčio 1 d. 
Memmingene (Vokietijoje) Ste
pono Vykinto iniciatyva, kuris jį 
leido ir redagavo, o spausdino 
rotatoriniu budu. 1948 m. gegu-
žės 31 d. leidimą perėmė Lietu
vos atgimimo sąjūdis (LAS). S. 
Vykintui susirgus, kurį laiką 
laikraštį redagavo S. Miglinas.

Nuo 1950 m. gegužės 18 d. 
iki 1052 m. rugpjūčio 10 d. 
“Laisvoji Lietuva” buvo spaus
dinama Toronte, kur ją redaga-
vo S. Jakubickas, J. Nevardaus- 
kas, A. Docius. 1953 m. rugpjū
čio 17 d. laikraštis buvo perkel
tas Čikagon. Pradžioje trejus 
metus jį redagavo V. Štaneika, 
o vėliau - J. Masionis, J. Kaulė- 
nas, o nuo 1981 m. redaktoriu-

NR10(2335) 1997. VI..01 
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mi pasirašinėjo M. Šimkus. lig 
laiką laikraščio įgaliotu leidej. 
buvo Valerijonas Šimkus (rt 
daktoriaus bendrapavardis, ta 
čiau ne giminė). Nuo 1982 m 
laikraštis kurį laiką leido mėne
sinį priedą - “Lietuvos pajūrį"

Kai laikraštis pradėjo eiti 
v •

Čikagoje, buvo savaitinis, gana 
įdomus leidinys, nes tuomet 
bendradarbių ir skaitytojų ne
trūkdavo. Ir laikraščio finansinė 
padėtis buvo nebloga. Tačiau 
vėliau įvairūs sunkumai vis pra
dėjo laikrašti kamuoti. Ir štai po 
50 metų gyvavimo jį nuspręsta 
sustabdyti.

JUOKAI
ĮRODYMAS

Kino teatrą uždarant, prie kasos 
prieina vyriškis ir prašo bilieto. 
Kasininkė jam aiškina, kad jau vėlu.

- Aš žinau, - sako jis. - Man 
bilietas reikalingas tik kaip įrodymas. 
Jei žmona paklaus kur buvau, aš jai 
parodysiu bilietą.

VELNIAS ATNEŠĖ
- Senei, ar tu pėsčia atėjai?
- Pėsčia, mano anūkėli.
- Vaje, o tėtė sakė, kad tave velnias 

atnešė...

TURI SUSTOTI
- Kiekvieną kartą, kai tik išgeriu 

keletą stiklelių degtinės, esu nebetin
kamas darbui. Turėsiu būtinai 
liautis.

- Gerus degtinę?
- Ne, dirbti

LEIA UM LIVRO PORHORA
UM JORNAL EM MF.IA HORA

DINAMICA
Leitura E Memória

GRÁTIS KL-—-
RESER VAS E INFORMA ÇÕES

(Oil): 296-7700
FAXíOlDl 29^8148
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shingtone, George Washington 
univ., Colorado State univ. ir iš 
University of Colorado gavo 
civilinės inžinerijos magistro 
laipsnį. Taip pat dar speciali
zavosi Olandijoje, Delft uni
versitete. Būdamas kariuo
menėje, vadovavo uostų bei 
kanalų gilinimo darbams, kelių 
tiesimui ir aerodromų statybai 
Siame (Thailande), Panamoje ir

r a nnc t TVTTTVTC prieš pat apleidžiant Lietuvą. įstaigos, atskiros firmos ir
(jAd U b JulK 1 U V lb Motinai anksti mirus nuo vėžio nemažai pavienių asmenų. Da-

INZINIERIUS ligos, tėvas, likęs našlys su bar Lietuvojejau veikia firmos, 
Praėjusių metų Colorado vals- dviem mažais vaikais, vienas siūlančios norintiems sukurti 

tijos mėnraštyje „Boulder Coun- juos išaugino ir išmokslino. Ro-savą „World Wide Web” pus- 
ty Business. Report” rugpjūčio mualdas 1967 m. baigė Drexel ląpį. Ši „Internet” paslaugų rū- 
laidoje išspausdintas straipsnis, universitetą mechanikos inžine- šis dabar yra populiariausia. Iš| 
kuriame aprašomi planai ir rijos bakalauro laipsniu, viso komerciniais pagrindais 
rūpesčiai, ruošiantis įgyven- Pašauktas į kariuomenę, baigė „Internet” paslaugas Lietuvoje 
dinti tų metų didžiausią sta- karo inžinerijos mokyklą Fort teikia 8 firmos. Labiausiai iš jų. 
tybos projektą. Tai 54 mln. Belvoir, VA, ir remontams reklamuojasi Vilniuje įsikūrusi 
dolerių vertės, 375,000 kv. pėdų vadovavimo mokyklą Fort ryšių bendrovė „Omnitel”.

MIRĖ AMBASADORIUS 
VINCAS BALISKAS

Vilnius, gruodžio 19 d. (BINS) 
— Ketvirtadienį, eidamas 93-uo- 
sius metus, mirė Lietuvos dip
lomatinės tarnybos veteranas 
ambasadorius Vincas Balickas, 
pastaruoju metu dirbęs Lietuvos 
ambasados Londone garbės pa
tarėju.

V. Balickas gimė 1904 m. Vir
balyje. Baigęs Vienos aukštąją 
komercijos mokyklą, 1929-1931 
m. jis dirbo Lietuvos banke, o 
nuo 1931 m. — užsienio reikalų 
ministerijoje. Nuo 1938 m. V.

pastatas, skirtas vandenynų ir Knox, KY. Toliau mokėsi Wa- 
atmosferos administracijos 
reikalams (National Oceanic 
and Atmospheric Administra
tion Bldg). Šiam projektui vado- 
varrja^ten gyvenantis >Romu& 
aidas Jakaitis. Gal įdomu 
sužinoti, kas tas, lietuvišką 
pavardę turintis, inžinierius.

R. Jakaitis, tai buvęs Ame
rikos kariuomenės majoras, 
dabar turintis valdišką tarnybą. 
Jo tėvai, Pranas ir Elena Vaz- Colorado, valstijoje, 
gyte Jakaičiai, pasitraukę nuo 
raudonojo okupanto, po karo 
apsigyveno Philadelphijoje, PA. , 
Romualdas gimė 1944 metais

INTERNET” TINKLO 190 
LIETUVIŠKŲ ADRESŲ

„Internet” kompiuterių tink-
’ lo „World Wide Web” dalyje jau Balickas tapo Lietuvos ambasa- 
yra sukurta mažiausiai 190 
lietuviškų puslapių. Tokius 
duomenis pateikia „Verslo 
žinios”, paskelbusios pirmąjį 
lietuviško „Internet” katalogą. 
Nuo 1994 m., kai „Internet” įsi
kūrė Lietuvoje, lietuviškus ar 
apie Lietuvą informuojančius 
puslapius kūrė valstybinės in
stitucijos, mokslo ir mokymo

GAUDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ

STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRAS

Juostelė gaunama V.Zelinos parapijoje 
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU

ADVOCACIA
EM GERAL
Ramiro Camargo Filho 

advogado

CAUSAS: CÍVEIS, 
TRASBALISTAS, 

CRIMINAIS, FAMÍLIA 
EOUTRAS

PÇA. REPUBLICA LITU ANA 
NR. 48, Salas 5, 6, 7 

Fone:272-04.68

dos patarėju Londone. Po Lietu 
vos okupacijos 1940 m. jis apsi
sprendė tęsti diplomatinę veik
lą. 1967-1991 m. jis buvo Lai
kinasis reikalų patikėtinis Lie
tuvos misijoje Jungtinėje Kara
lystėje.

Vincas Balickas aktyviai da
lyvavo Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos veikloje. Vi
suose svarbiausiuose lietuvių 
susibūrimuose Vincas Balickas 
skatino būti vieningais ir kovoti 
už Lietuvos laisvę.

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę, 1991 m. V. Balickas bu
vo paskirtas nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Lon
done, o nuo 1993 m. iki pat mir
ties dirbo šios ambasados garbės 
patarėju.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMOPIRMININKO 
PAREIŠKIMAS DEL

LIETUVOS - RUSIJOS
SANTYKIU PAGRINDU

Daug kas nesupranta Lietuvos proble
matiškos situacijos su musų kaimynu. 
Gal but šis pareiškimas galėtu painfor
muoti daugiau tautiečiu apie šita, kom
plikuotą sugyvenimą ir reikalingumą, 
kad Lietuva patektą į, NATO.

Jonas Valavičius
Vilnius, 1997 m. gegužės 4 d.

Šiandien suėjo penkeri metai, kai 
visiškai įsigaliojo, 1992 m. gegužės 4d. 
Vilniuje pasikeitus ratifikavimo raš
tais, Lietuvos - Rusijos 1991 m. liepos 
29.ąją pasirašytoji Tarpvalstybinių 
santykių pagrindų sutartis. Jos di
džiai teigiamą tarptautinę reikšmę 
nusako ne vien didelės ir mažos vals
tybės lygiateisių partneriškų saifiykių 
nustatymas po 50 metų trukusios ne
teisybės ir pavergimo. Naujoji Rusija, 
siekiant teisėtumo ir demokratijos, 
šiuo dokumentu paliudijo apie savo 
ryžtą dalyvauti reikšminguose pasau
lio pokyčiuose. Ji pakartotinai - po 
1920 m. Taikos sutarties - pripažino 
visišką Lietuvos suverenumą ir nepri
klausomybę pagal Lietuvos Respu
blikos 1990 m. kovo 11-osios aktus. 
Rusija pasmerkė 1940 m. SSRS vei
ksmus prieš Lietuvą ir tada įvykdytą 
neteisėtą Lietuvos aneksiją. Rusija 
pripažino Lietuvos suverenią teisę 
pačiai pasirinkti gynybos ir saugumo 
priemones, jungiantis į bet kuri 
tarptautines sąjungas, taigi ir į Siau
rės Atlanto aljansą - NATO.

Lietuva įsipareigojo palankiai 
spręsti rusų gyventojų pilietybės 
klausimus ir neleisti priešiškų Rusijos 
demokratijai jėgų veikimo Lietuvoje. 
Papildomai 1991 m. liepos 29 d. pasi
rašytame susitarime dėl Kaliningrado 
srities plėtros abi šalys patvirtino eg
zistuojančią Lietuvos valstybinę sie
ną, nustatė keleivių ir prekių tranzito 
principus 1992 m. rugs. 8d. Maskvoje 
pasirašytas susitarimas dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo taip pat rėmė
si šiandien minima Tarpvalstybinių

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS 

SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica 

da Lituania em São Paulo
JONAS VALA VIČIUS ~ 

Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Mačhado, 207 

04718-000 São Paulo - SP 
Fone: 522-4224 e 247-0871

FAX: 523J441  

santykiu pagrindų sutartimi ir galuti
nai normalizavo dviejų valstybių ly
giateisius draugiškus santykius.

Prisimenant visa tai, svarbu pa
brėžti, kad Lietuvos - Rusijos Tarp
valstybinių santykių pagrindų sutar
tis turėjo ir turi ne tik vaisingų pen- 
kerių metų veikimo praeitį bet ir ne 
mažiau reikšmingą ateitį. Įkūnijus vi
są sutarties turinį, mažėtų ir nyktų 
dar pasitaiką nesusipratimai bei į- 
tampos. Turėtų liautis Lietuvos ne
priklausomybei priešiškų organiza
cijų veikla Rusijos teritorijoje, ab
surdiškos teritorinės kraštutinių po
litikų pretenzijos į Lietuvos uostą 
Klaipėdą, stalinistiniai sovietų agre
sijos 1940 ir 1991 metais paneigimai, 
grasymai kažkokiomis sankcijomis ar 
netkariniais veiksmais.

Šį praeities šlamštą iš valstybių 
bendravimo reikia išmesti. Nuo 1991 
m. Lietuvos ir Rusijos santykiuose 
daug daugiau gero, negu blogo. Ne
leisdama praeities blogiui vėl reikštis, 
Rusija įrodys pasirinkto kelio negrįž
tamumą, nubrėš kryptį į savo pačios 
europietiška ateitį grindžiamą nebe 
dominavimu, o bendradarbiavimu. 
Lietuva, prisimenanti tautų pastan
gas kurti demokratiją, atmesti komu
nizmą ir imperializmą, turi pagrindo 
to tikėtis.

Vytautas Landsbergis

ŠIAULIAI -KRYŽIŲ KALNAS: Popiežius JONAS PAULIUS H meldžiasi 
už visus lietuvių tautos vaikus nukentėjusius nuo visokių persekiojimų

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP 
Atendimento Domiciliar fone :273-5438

Stabdys alkoholio 
kontrabandą

Balandžio 8 d. Lietuvos sei
mas sugriežtino baudas už alko
holio produktų kontrabandą kai 
kurių alkoholio kontrolės įstaty
mo straipsnių pakeitimais. Sten
giamasi užtikrinti geresnes per
spektyvas sąžiningiems alkoho
lio verslu užsiimantiems versli
ninkams ir sustabdyti kontra
bandinio alkoholio plitimą. Ta
čiau pati alkoholio kontrolė ne
bus neprižiūrima, kaip pranešė 
seimo narė Rasa Rastauskienė. 
Nepakeistas ir valstybinis stiprių 
alkoholinių gėrimų gamybos 
monopolis. Vyriausybė pasilic- 

gėrimų gamybos ir importo ap
ribojimus. Kaip skelbia ELTA, 
vidutiniškai Lietuvoje per metus 
vienas žmogus išgeria apie 9 lit
rus alkoholio. RSJ
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LIETUVIU SĄJUNGOS
- ALIANCA METINIS
SUSITINKIMAS

Praeitą sekmadienį, gegužės 
25 dieną, Lietuviu Sąjungos Brazi
lijoj bumuose, rua Lituania 67, įvy
ko metinis Sąjungos narių susirin
kimas.

Pagal spaudoje paskelbtą die
notvarkę, susirinkimą pradėjo pir
mininkas sudarydamas prezidiumą 
pakviesdamas Joaną Satkūnaitę, 
Nelsoną Ambrozevičių, Duoglą Sal
dį ir Nazaté Pimenta Ambrozevi- 
čiene.

Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji Sąjungos nariai. Po to 
buvo perskaitytas praeitų metų vi
suotinio susirinkimo protokolas, 
kuris buvo visų narių priimtas. Są
jungos pirm. Algimantas Saldys 
padarė pranešimą apie praeitų me
tų veikiąją pozityviai įvertindamas. 
Tarybos pranešimą padarė Nelso

nas Ambrozevičius, iždo apyskaitą 
padarė Nazare P. Ambrozevičienė 
ir Douglas Saldys kalbėjo kontrolės g 
komisijos vardu ir rado , kad visos 
sąskaitos y ra tvarkingos.

Buvo padaryta 40 minučių 
pertrauka naujos valdybos ir tary-Įjį 
bos rinkimams pravesti. j|

Naujon Sąjungos valdybonjjl 
buvo išrinktas Algimantas Saldys

~ s B8
■ j|||

i

V '

MIRTIES METINIU MIŠIOS
už

AfA
PREL. ALEKSANDRĄ ARMINĄ

f/ mirties metinių proqa(birželio 6 d) 
" bus atlaikytos sekmadienį, birželio 8 d.

11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje

pirmininkas, Robertas Bratkauskis 
-vice-pirm., Joana Satkunas - la 
sekr., Petras Baranauskas - 2as 
sekr., Vilma Julia Žvingila -la iž
dininkė, Willy Ambrozevičius -2as 
ižd., Jurgis Prokopas - socialinis 
direktorius, Rikardas Braslauskas 
- turto dir., Leonit Medveder - bib- 
liotekorius, Carlos Galeckas ir Sta
sys Gerverauskas -las ir 2as pava
duotojas. Naują tarybą sudaro 
Pranciška Garškiene, Justinas 
Žvingela ir Clovis Ai mi r Vital de U- 
zeda

91- MAS GIMTADIENIS

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM A FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARES LITUANOS 
Dicção clara. Acompanha a letra

Jener imóveis ltda

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948

LINKSMAI 
DAINUOKIME

ENVIAMOS PELO CORREIO 
(FITA + CORREIO R$ 5,00)

Dedant į spausdinamą mašiną ML- 
vą, gavome žinią, kad birželio 1 die
ną mirė ANESIM POPIKIS.

7- tos dienos mišios lietuviams 
bus sekmadieni,birželio 8 d. 11 vai.

CREC1 J«684 
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO

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

Advokato studiją Lietuvos Res
publikos aikštėje atidarė adv. Ra
miro Camargo Filho. Iki šiol adv. 
Ramiro dirbo su Algirdu Baužiu 
LELLO nekilnojamo turto bendro
vėje.

Nepasiturintiems musų tau
tiečiams advokatas patarnaus

SALOMĖJA NARUSIENE •• 
gegužės 21 dieną atšventė dar vieną 
gimtadienį. Sveikiname ilgametę 
MŪSŲ LIETUVOS talkininkę su
laukusios tokio gražaus amžiaus ir 
linkime geros sveikatos bei gausios 
Dievo palaimos.

MŪSŲ MIRUSIEJI
O ESTADO DE S. PAULO 

praeito pirma dienio laidoje skai
tėme, kad gegužės 25 dieną mirė 
rašytojas HENRIKAS LOŠINS- 
KAS eidamas 66-tuosius metus. 
Buvo palaidotas Araęd kapinėse.

7-tos dienos mišios už a. a. 
Henrika Lošinska buvo atlaikytos 
sekmadienį, birželio 1 dieną 11 vai. 
šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, 
V. Zelinoj.
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ML” n u nr 
GARBES LEIDÉ

Gegužės 18 dieną, sekmadieni, 
Lituanikos sodyboje buvo sušauk
tas Sv. Juozapo bendruomenės val- 
dvbos susirinkimas. Bendruomenės 
valdybos pirmininkas kun. Juozas 
Šeškevičius norėjopriimti ir pa
vaišinti vaidybos narius. Eugenija 
ir Vv tautas Bacevičiai bei Lucila ir 
Vincas Baniai jau buvo Lituanikoj. 
Nilza ir Norbertas Mečeliai, po lie
tuvišką pamaldų Vila Zelinoj nuve
žė Lituanikon Angeliną Tatarūnie- 
nę, Piją Butrimavičią ir kun. Petrą 
Rukšį. fe ... . jSusirinkime buvo svarstyti 
Lituanikos tarnautoją reikalai kun. 
Juozui išvykstant Lietuvon keliems 
mėnesiams. Taip pat buvo nustaty
tos principai ir gairės liečiant ben
druomenės santykius su nauju šv. 
Juozapo parapijos klebonu.

Visuotinis Sv. Juozapo ben
druomenės nariu susirinkimas ir 
naujos valdybos rinkimai, kurie tu
rėtą Įvykti gegužės mėnesį, buvo 
atidėti rugsėjo mėnesiui.

Visi valdybos nariai dėkoja 
kun. Juozui Šeškevičiui už vaišingą g 
priėmimą Lituanikoj. Kun. P. Ruk 
šys, A. Tatarūnienė ir P. Butrimą' 
vičiusdėkoja Mečeliams už pavežė-g
jimą Į Lituaniką.

IŠVYKO LIETUVON
Gegužės 22 dieną i Lietuvą pa

kėlė sparnus Angelina Tatarūnie- 
nė ir Severa Petrokaitė.

Daugumas keliauninką lei
sis kelionėn tiktai po birželio 15 
dienos. Jos išvyko anksčiau, kad 
galėtą dalyvauti pasauliniame Eu
charistiniame Kongrese, kuris 
Įvyks gegužės 25 - birželio 2 dieno
mis Lenkijoj, Vroclovo mieste.

Džiaussmės, kad ir Brazili
jos lietuviai bus atsovaujami šiame 
viso pasaulio kataliką maldingame 
susibūrime apie Eucharistini 
Kristų.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

į^i 
&4r 

feROMUALDAS ir ROBERTAS GAULIA 
minint trečias mirties metines žmonos ir motinos 

ELZBIETOS GAULIENĖS.mirusios 1994m. gegužės mėnesio 
3 dieną.

Širdingai dėkojame Romualdui ir Robertui už paramą 
mūsų spaudai irpagarbiai prisimename a. a. Elzbietą.

Redakcija ir administracija

BIRŽELIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie 
švenčia gimtadienį šį mėnesi ir linkime 
daug sėkmės.
01 - Jonas Edson Chorociejus
03 - Ivan ir Leão Krumzlys
04 - Julia Ąžuolas
04 - Vvtautas Juozas Bacevičius
09 - Victor Pedro Saulvtis
10 - Jorge Jakataviskv
11 - Roberto loth
12 - Encarnação Vicente Bumblis
15 - Albina Jakštas l oth
15 - Jonas Paulo de Oliveira Silickas
19 - Elenice Popelis Durazzo
20 - Česlovą Boguslauskas
21 - Francisca Ragone Žvingela

23 - Andrius Victor Valavičius
23 - Jonas Bratkauskas
25 - Leonit Medveder
25 - Adelia Butvinskis
30 - Birutė Franciska Gervetauskas

Sąjungos - Aliança

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
RS25,00

15,00
Juozapas KUPSTAITIS 
Antonio TAMALIUNAS F. 
Ona TAMALIUNAS 
Algirdas TAMALIUNAS 
Albina MECELIS 
Pranas SATKUNAS 
Algimantas SALDYS 
Romualdas GAULIA 
Aldona VALAVIČIUS

50,00
20,00
20,00
50,00
30,00
20,00

...Y

fe

z 
:

LITUANIKA: Kun. Juozas Šeškevičius vaišina svečius po Sv. Juozapo 
Bendruomenės valdybos susirinkimo. Sėdi iš kairės: Eugenija ir Vytautas 
Bacevičiai, Vera Petrokienė, ir kun. Juozas Šeškevičius. Stovi: Angelina 
Tatarūnienė, Nilza ir Norbertas Mečeliai, kun. Petras Rukšys, Lucila ir 
Vincas Baniai

’;W

PY FT Í ti

MINĖSIME LIETUVOS GENOCIDO DIENĄ - SIBIRO TRĖMIMUS.
15:00 VAL. MIŠIOS IR TRUMPAS MINĖJIMAS 

JAUNIMO NAMUOSE. SUNEŠTINĖ ARBATĖLĖ
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