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O ŠAKNYS DAR LIKO
ANGELĖ KAVAKIENÍ
Nedaug prabėgo laiko nuo tų
dienų kai Lietuvos žurnalistą
vidurnaktį prikeldavo skambu
tis „iš aukščiau” ir įsakydavo
užsimiegojusiam lapanoti į
spaustuvę, kad dar spėtų iš ry
tinio laikraščio išimti ir pakeis
ti kuo kitu kažkam nepatikusį
straipsnį. Kažkas diktavo ką,
kaip ir kada rašyti ar kalbėti.
Kiekvienai tiesesnei minčiai
reikėjo didelės drąsos ir
nepaprastų pastangų.
Tie
laikai nugrimzdo užmarštin.
Dabar kiekvienas rašo kas
patinka, kritikuoja iš peties tiek
aukštyn, tiek žemyn. Jau galu
tinai išnaikintos praeities
piktžolės. Tačiau kartais atrodo,
kad šaknys dar liko...
Neseniai Vilniuje įvykusioje
spaudos konferencijoje Lietuvos
užsienio reikalų ministras
Povilas Gylys kritikavo „Balti
jos” televizijos direktorių Gin
Marijos apsireiškimo koplyčia Šiluvoje
tarą Songailą už jo skundus dėl
varžomos Lietuvos laisvės ir iš pagal is seno paveldėtą tra- gamybos įrengimams. V aisty
reiškė nuomonę, kad pastarasis diciją, elektroninės masinės in■ binės institucijos gaji juos
painiojąs žodžio laisvę su formacinės priemonės Lietuvo nuomoti joms palankiomis r.ąly
organizaciniais dalykais.
je dar iki šiol yra antikonstituci gomis. Čia nėra jokių aiškių
Ar taip yra iš tikrųjų? Teisi nėje padėtyje. Iš tikrųjų valsty įstatymų ar sutarčių.
ninkai paprastai išklauso ir bė informacines priemones,
Lietuvoje veikia valstybinė
antrosios pusės. Magnetofono būtent, televiziją ir radiją, laiko Radijo ir televizijos valdyba,
juostelėje įrašyta išliko Gintaro savo rankose. Tai aš galiu kuriai suteikta teisė spręsti,
Songailos kalba, pasakyta įrodyti labai paprastai. Visų pir kokį kanalą ir kam skirti. Jos
Amerikoje. Pateikiame jos iš ma ryšių įstatymas Lietuvoje atstovai aktyviai kišasi į
trauką: „Lietuvos Konstitucijos draudžia turėti privačius radi privačių nevalstybinių stočių
44-asis straipsnis sako, kad jo ar televizijos tinklus. Tačiau vidaus reikalus. Štai neseniai
Lietuvoje draudžiamas masinės jie vis dar tik valstybės valdomi. valdyba nusprendė, kad „Balti
informacijos
priemonių Privatus asmuo gali įsigyti jos” televizija tris dienas turi
monopolis. Nei valstybė, nei vieną ar kitą siųstuvą, bet retransliuoti Lenkijos televizijos
privatus asmuo, nei organiza negali sudaryti privataus programą. Niekam ne paslaptis,
cija negali monopolizuoti šių tinklo, negali sukurti alternaty- kad privati televizija pinigus
informacijos priemonių. Tačiau, vos iš ' Seno paveldėtiems rusų. užsidirba,
transliuodama
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I go” gegužės 3-iosios numeryje
I išspausdintas Juozo Žygo
straipsnis > -„Televizija nepri
pažįsta nepriklausomybės”,
JORNAL CULTURAL *'liiOSSA LITUÂNIA"
kuris tiesiogiai paremia Ginta
Metíhé prenumerata Brazilijoj R$/2ÕIÕÜ
Atskiro numerio kaina IRS.0,80
ro Songailos nuomonę: „Lietu
Prenumerata paprastu pastų j užsienį: jo l»ui.
l P. Amerika oro pastų: 45 Dol.
viškos televizijos užgožtos
Prenumerata oro pas’tu Šiaurės Amerikon; (jO Dol.
1 tolimus kraštus 75 Dol.
GARBĖS
PRENUMERATORIUS:
R$i25,00
---------------------------------------Vieno Numerio gSARBĖS LEIDĖJAS'R $.40 00)
Ostankino (Maskvos) ir YaršuUžuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą.' R$.2,00 ’
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
vos programomis. Kaip galima
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
čejdus, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
galvoti apie nutautėjusių Vilni’ jos gyventojų lietuvinimą, jeigu
reklamą. Atiduodama Lenkijos dangi rusų televizija nemoka, "jrė~Jaūčiasi kaip Lenkijoje.
televizijai tris geriausias valdyba pasiūlė apmokėti šį Lietuvių kalba programoms yrą
savaitės dienas, .„Baltija” pra laiką iš Lietuvos valstybinio skirta 38.05, lenkiškoms pro
vai., o
randa didžiąją savo pajamų dalį, biudžeto. Gal kilęs visuotinis gramoms 25.35
rusiškoms 20,15 vai. Lietu*
nebegali plėstis ir turi atleisti nepasitenkinimas
privers
iš darbo kone pusę savo žmonių. pakeisti šį sprendimą, tačiau viškoje spaudoje skelbiamos
Nors „Baltijos” televizija yra minėti pavyzdžiai gerai nušvie tokios programos turėtų būti
bendra JAV ir Lietuvos įmonė,, čia Lietuvos radijo ir televizijos, . akibrokštas kiekvienam lietu
į kurią įdėtas Amerikos lietuvių vis dar tebesančios vienose viui. Bet, deja, tai nėra. Atrodo,
kad dar vis nesugebama ir
kapitalas ir mes mokame nema rankose, dabartinę padėtį’’.
galbūt nenorima satelitinio
žus valstybinius mokesčius,
Savo kalboje Gintaras Son
mentaliteto
atsisakyti”.
įdarbiname žmones, valstybė
gaila nemini žodžio laisvės, o
Juozas Zygas pateikia aki
mūsų neparemia. Iš vienos
kalba, švelniai tariant, apie
vaizdžius faktus Paprastas
pusės ji stengiasi išlaikyti tele-absurdiškai tvarkomus visuo- ’ dalykas: oponentams tiesos iškomunikacįios priemones savo
. . _
rankose, iš kitos pusės - sudaro me.n®S ^o^avimo priemonių • aiškinimui tereikia atsiversti
veiklos dalykus. Taip atrodytų, laikraštį ir žvilgterėti į prograkuo geriausias sąlygas pasipel
kad Povilas Gylys girdėjo var- mą. Bet, matyt, Lietuvos
nyti kaimyninių šalių tele
pus skambant, tik nežinojo, ku- užsienio reikalų ministrui pervizijai. Ne taip jau bloga būti
k* Aioje bažnyčioje.
tas keliones į užsienį nelieka
„dosniems dėdėms” kitų
tiesa? „Drau- laiko televizijai.Fie,,B®!B*r<®6
sąskaita. Tačiau dėl tol
kenčiame mes ir kitos nepri-|
klausomos televizijos stotys. |
Kitas pavyzdys. Radijo ir tele-1
vizijos valdybos sprendimu pats |
galingiausias
televizijos į
kanalas transliuoja rusų Os-I
tankino televiziją, už ką pasta-1
roji nemoka jau gerą pusmetį. |
Dėl šios priežasties buvo nu-1
tarta rusų programas nutrauk-1
ti ir kanalą, paskelbus valsty-g
binį konkursą, atiduoti vienai iš j
nepriklausomos televizijos
stočių. Konkursą laimėjo „Bal
tuos” televizija, tačiau tuo metu g
valdyba pakeitė savo nuomonę g
ir nutarė toliau transliuoti rusų I
televiziją geriausiu laiku, po g
šešias valandas kiekvieną“ LSS “Ąžuolo” vadovu lavinimo stovyklos praeitu metu kursantai stovykloje.
~ k. Povilas Pakuckas, Eduardas Brooks, Rytis Dumbrys, Petras
dama kas likę. Dar geriau. Ka- Placas, Robertas Končius ir KLAUDIJUS KUPSTAITIS
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Išeivijos seimas Lietuvoje
vykios, mokyklos, kursai Lietu
. RAMUNĖ SAKALA1TÈvoje užsienio lietuviams, taipgi
JONAITIENE
Vasario 16-tosios gimnazija Vo
Švietimas, kultūra, šeima
kietijoje. PLB valdybos uždavi
Kultūros srityje buvo įver nys būtų rūpintis pedagoginės ir
tintos lietuvybės išlaikymo pa kultūrinės medžiagos kaupimu,
stangos, apibūdinti trūkumai, pasidalinimo galimybėmis, ko
pasiūlyta kaip juos pašalinti. Sa ordinuoti kraštų pastangas tose
vo žiniomis ir nuomonėmis pa srityse bei rinkti ir teikti infor
sidalino p. Poškaitis (Lietuva), maciją apie meno kolektyvus,
J. Polikaitis (JAV). G. Kazokie- vadovus ir mokytojus, jų kvieti
nė (Australija). Taip pat žodį mą, kultūrinius mainus.
tarė kultūros ministeris S. Šalte
Diskusijose apie šeimas, ku
nis,. primindamas: “Visa, kas su rioms pagrindines mintis patei
kelia pasididžiavimą savo tau kė T. Gečienė (JAV), R. Mauta... yra vertinga ir to reikia ragienė (Australija) ir T. Bartu
sevičius (Vokietija), vėl buvo
siekti”.
Tiek pranešėjų, tiek darbo įpintas kalbos klausimas, išryš
grupių išvados rodė, jog reika kinta svarba atkreipti ypatingą
linga ne tik materialinė parama, dėmesį į mišrias šeimas, kurias
bet ir lietuviškumo jausmas, reikia įtraukti į lietuviškąjį ratą,
vaikų ruošimas nuo mažens. įsimintina vienos Australijos
Nuoseklus informacijos skleidi apylinkės patirtis, kur įvestas
mas yra svarbus būdas pasinau dvikalbiškumas pritraukė daug
doti esamomis priemonėmis ir jaunų šeimų, o vėliau sugrąži
vieni kitiems padėti. Kultūrai, nus vienkalbę lietuvišką veiklą, _
švietimui, šeimai fiziniai ir inte tos šeimos vėl išnyko iš lietuviš
lektualiniai ryšiai su Lietuva yra kos aplinkos. Mišrių šeimų vai
kams labai svarbu susitikti su
esminiai.
Labai naudinga naudotis kitais, kurie irgi savo lietuviš
“Internetu” ir kitomis technolo kumu jaučiasi skirtingi nuo savo
ginėmis priemonėmis, jei tik artimos aplinkos vienmečiu.
įmanoma. Lietuvybės išlaikvmui
Visoms sritims pritaikoma
jaunosiose kartose svarbiausios-dr. Arvydo Žygo baigiamoji
priemonės yra lituanistinės sto mintis: “Būtina išlaikyti idealis
tinę bei pozityvią nuostatą ir ...
ją gyvybiškai saugoti”.
Religija, jaunimas, sportas

Antrąją svarstybų dalį suda
rė religijos, jaunimo ir sporto
veiklos klausimai. Religinės
f1_ _ _sri__

ties simpoziumui įvadą padarė
vysk. Paulius Baltakis, apibū
dindamas išeivijos parapijų
būklę. L Cuplinskaite aptarė re
ligijos vaidmenį bendruomeni
niame išeivijos gyvenime, tikėji
mo galią, padedančią įprasminti
bendruomenės išgyvenimus ir
religijos bei kultūros santykį.
Kun. E. Putrimas (Kanada) ir
A. Valiulytė (Vokietija) apibū
dino dviejų skirtingų vietovių
lietuvių gyvenimą - Toronto
Prisikėlimo (katalikų) parapijos
ir evangelikų liuteronų Ham
burge.
Diskusijose išryškėjo kai
kurie skirtumai tarp kraštų. Va
karuose, Šiaurės Amerikoje di
džioji dalis veiklos sukasi apie
parapijas. Pietų Amerikoje, Ry
lų kraštuose veikla kitaip klos
tosi. Tačiau visur jaučiamas trū
kumas kunigų ir jaunesnių pa
rapijiečių.
Jaunimo sekcijos praneši
mai taip pat parodė šiek tiek
skirtingus
jaunimo
veiklos
bruožus. Punske, pavyzdžiui,
dirbama su vaikais, leidžiamas
jaunimo laikraštėlis, rengiami
vaidinimai, spektakliai, stengia
masi užtikrinti tęstinumą jau
stipriai kalbančių lietuviukų tar
pe, kaip pasakojo “Aušros” re
daktorė A. Gasparavičiūtė.
Šiaurės Amerikoje ir kitur svar
biausia yra suburti jaunimą, pri
traukti neveikliuosius, kad susi
domėtų, pradėtų dalyvauti su
važiavimuose. R. Sakutės pasi-

i

I Geriausia šventinė
dovana)
_________ .__„ s
ninku
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le(kasete) su visom koncerte
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti
Musu Lietuvos redakcijoje. -
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Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus

4

MUSŲ

4

sakyme paaiškėjo, jog jaunimui
rūpi susirišti su kitų kraštų jau
nimu, o jaunimo Organizacijoms
svarbu suprasti, kaip toliau
bendradarbiauti ir pereiti prie
veiklos Pasaulio lietuvių bend
ruomenėje. Diskusijų išvadose
iškeltas pasiūlymas rengti vado
vų stovyklas, o taip pat ir temi
nes (meno, sporto) stovyklas,
rašinių ir meno konkursus.
Sporto srities pranešimui
vadovavo ŠALFASS pirminin
kas Audrius Šileika (Kanada).
Apie sporto naudą lietuvybės iš
laikymui stipriai pasisakė A.
Laukaitis (Australija), R. Gaška
(JAV), p Ukrainos A. Petraus
kas ir Latvijos J. Budzinauskienė pritarė, nors Rytų kraštuose
galimybės rengti sporto žaidy
nes yra kuklesnės. R. Gaškos
nuomone, sportas yra reikšmin
ga priemonė pritraukti, suburti
ir išlaikyti jaunimą lietuviškoje,
veikloje. Reikia pasinaudoti
sporto “žvaigždžių” padaryta
pažanga garsinant Lietuvos var
dą. Diskusijų būreliuose pa
brėžta: sportas remtinas, reikia
platinti vaizdajuostes apie Lie
tuvos sportą ir sportinius laimė
jimus.

LIETUVA

zauskas. “-------------------Rytojaus dieną atstovai vėl
susirinko į seimo rūmus pasku-.
tiniam posėdžiui. Pirmąjį žodį
tarė Regioninių problemų ir
tautinių mažumų departamento
direktorius dr. R. Motuzas. Jis
išvardijo užsienio lietuviais be
sirūpinančias institucijas (jo de
partamente - Ryšių su užsienio
lietuviais skyrius, užsienio rei
kalų, švietimo ir mokslo, kultū
ros, socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos, migracijos de
partamentas bei kitos žinybos),
kvietė klausytojus suprasti, kaip
sudėtinga yra patenkinti visų
užsienio lietuvių bendruomenių
poreikius, nes jie daug kur ski
riasi.
R. Motuzą pranešė, kad
Lietuvos vyriausybė 1997 m.
birželio 25 d. patvirtino užsie
nio lietuvių bendruomenėms
remti 1998-2000 m. programą,
kurios tikslas yra rengti bei (gy
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užsienio lietuvių bendruomenių
visuomeninius bei kultūrinius
projektus, stiprinti tarpusavio
ryšius, išlaikyti tautinę savimo
nę ir formuoti teigiamą Lictuvos valstybės įvaizdį užsienio
kraštuose.
♦
Jis skatino visus susidomėti
vaikų poilsio stovyklomis, apra
šytomis leidinyje “Vasara, vai
kai, poilsis”, priminė savo sky
riaus adresą (T. Kosciuškos g.
30, 2600 Vilnius, tel. 61-30-49,
faksas 61-94-31), kviesdamas bet
kokiais klausimais kreiptis.
Sekantis programos klausi
mas buvo diskusijos ir balsavi
mas dėl PLB konstitucijos, apie
kurį jau buvo pranešta “TŽ”
1997 m. 30 nr.. Po to vyko val
dybos rinkimai. Balsuota už visą
sąrašą, kuriame kandiduoti suti
ko: T. Bartusevičius (Vokieti
ja), D. Čiornyj (Ukraina), V.
Kamantus (JAV), R. Kulienė

Koncertas ir rinkimai

Liepos 4 d., artėjant Valsty
bės dienai - Mindaugo karūna
vimo šventei (liepos 6 d.) Vil
niaus universiteto Petro Skar
gos kieme įvyko minėjimas-koncertas. į kurį visi PLB seimo at
stovai buvo pakviesti. G. Malerio VIII simfoniją atliko Lietu
vos filharmonijos orkestras, di
riguojamas E. Maerzendorfer’
io iš Austrijos, su solistais iš
Austrijos ir Vengrijos. Šventei Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas BRONIUS NAINYS
pritaikytą kalbą pasakė Lietu sveikinasi su partizanų atstovu Vilniuje surengtose partizanų
vos prezidentas Algirdas Bra- pagerbtuvėse 1997 m, liepos 5 d.
Niiotr. A. Šileikos

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA t. 4

Vienasis mfisy ginklų ■ spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė
XÍareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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(Kanada), M. Lenkauskienė
(JAV), kun. E. Putrimas (Kana- .
UZUOJAUTA
da), A. Rugienius (JAV), A. Ši- %
Mielai tėvynainei
leika (Kanada), V. Viliūnas
CESEI VALAVIČIŪTEI BOGUSLAUSKIENEI
(Rusija), G. Žemkalnis (Aust
pasitraukus ( Amžino poilsio dausas,
ralija), H. Žibąs (JAV). Ilgos
diskusijos vyko dėl balsavimo
reiškiame nuoširdžią užuojautą p.
proeedūros. Padaryta pertrau
Aleksandrui Boguslauskui, dukterims
ka. PLB pirmininkui B. Nainiui
Silvijai, Aldonai ir Lilei, broliams Henri
buvo įteikta knyga su visų atsto
kui ir Jonui Valavičiams, sesutei Aldonai
vų parašais, išreiškiant visų pa
Valavičiūtei bei giminėms Lietuvoje.
dėkų už jo darbų ir pastangas
Liūdinti draugė,
Įtraukti tolimesniuose kraštuose
Halina Mošinskienė ir šeima.
gyvenančius lietuvius į bendruo
menę.
Po padėkos žodžio jam, ku
Buvęs laisves kovotojas ninkas V. Kamamas. Atstovai
rį tarė V. Augustinavičius PLB pirmininkas B. Nainys tarė ilgai bendravo vaišindamiesi ir
(Australija), atstovų dauguma šiltą žodį susirinkusiems parti klausydamiesi kapelos muzikos.
balsavo už pateiktą valdybos są zanams. įteikė visiems PLB val
Sekančių dienų, sekmadie
rašą (99 už, 5 prieš, 10 susi dybos svcikinimą-leidinėlį. Kar nį, vyko įvairios Valstybės die
laikė). Kontrolės komisijon iš tu sugiedojus “Lietuva brangi”, nos iškilmės
vėliavų pakėli
rinkti: P. Adomonis (Kanada), visi išsiskirstė beveik nenoro mas, paradas, eisena į Katedros
J. Kuraitė-Lasienė (Kanada) ir mis, kad taip greit pasibaigė su aikštę, Mišios, vakare - koncer
A. Gečys (JAV).
sitikimas su tikraisiais Lietuvos tas. Pirmadienį PLB seimo na
Partizanų pagerbtuvės
galiūnais. Daugeliui atstovų tai riai autobusais nuvyko vienai
Vilniaus pedagoginio uni buvo ypatingai prasmingas, dienai į Punską, kur buvo labai
versiteto rūmuose liepos 5 d., 2 svarbus seimo momentas.
moaloniai priimti. Apie tai bus
v.p.p.. įvyko PLB valdybos su
Vakare įvykusiame užbaigi• atskiras straipsnis.
rengtos partizanų pagerbtuvės, me “Draugystės” viešbutyje su
1ÜSU MIRUSIEJI
į kurias susirinko 160 partizanų PLB seimo atstovais atvyko at
Rugpjūčio 29 dieną, savo
ir dauguma IX PLB seimo na sisveikinti Lietuvos prezidentas
rių. Įžanginį žodį tarė I. Luko A. Brazauskas ir seimo pirmi namuose ramiai pasimirė CESLAVA
BOGUSLAUSK8ENÉ. Buvo pašarvota
ševičienė, pakvietė R. Sakalai- ninkas V. Landsbergis. Žodį ta Getsemani kapinių šermeninėj ir pa
tę-Jonaitienę vadovauti progra rė buvęs pirmininkas B. Nainys laidota tose pačiose kapinėse.
mai.
ir naujosios valdybos
7-tos dienos mišios bus penk
Susirinkusieji atsistojo pa
tadienį, rugsėjo 5 d. 19:30 vai. Šv.
gerbti partizanų įnešamos Lie
Juozapo bažnyčioje, V. Zelinoj.
tuvos vėliavos, ir išsaugotos jų
bunkerio vėliavos. Sugiedojus
Tautos himną, vyskupas P. Bal
takis buvo pakviestas sukalbėti
invokaeijų.
Progai pritaikytą poeziją
skaitė Vytautas Dumšaitis, R.
Lukoševičiūtė-Kurienė ir R. Sakalaitė-Jonaitienė. Kalbą pasa
kė Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio pirmininkas Jonas Čepo
nis. Meninę dalį atliko giesmių
giedotoja Irena Bražėnaitė ir
partizanų kvartetas, kurį sudaro
Antanas Paulavičius, Vincentas
Kuprys, Vytautas Balsys, Anta S. O. S. AFRIKA: Kun. Hermano Sulco nuotrauka su jo globotiniais, ku
rie nešioja drabužius, kuriuos pasiuntė ML-vos skaitytojai iš Brazilijos
nas Lukša ir Vladas Šiukšta
i
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M U S U LIETUVA

PO TĖVYNĖS DANGUM
Šiemet dar, kartą man teko
aplankyti Lietuvą ir gėrėtis jos va
saros medžių žalumų, vilnyjančiais javų laukais, darželiuose
margaspalvėm gėlėm, o soduose
gardžiuotis sultingom avietėm,
mėlynėm, braškėm, serbentais,
agrastais.
Bet ne vien tuo Lietuva gai
vina savo gyventojus. Šią vasarą
Tėvynė buvo ypatingai turtinga
įvairiom kultūrinėm programom,
festivaliais, parodom, suvažiavimaisrimnkursais ir tt.
Šiemet Lietuvoje plačiai mi
nimas Lietuvos mokyklos 600 me
tu jubiliejus. Švietimo ministerija
organizavo mokleivią rašinių kon
kursą, kuriame dalyvavo 200 jau
ni ų autorių. Buvo premijuoti 46
moksleiviai, o taip pat atžymėta
medaliais daug mokytojų.
Vilniuje įvyko vaikų festi
valis ’’Saulytė 97’, kuriame daly
vavo 16 Vilniaus miesto mokyklų.
Vaikai dainavo, šoko ratelius,
grojo skudučiais, smuikais.
Atgaivinta moksleivių dainų
šventė, kuri po dešimties metų
pertraukos buvo sostinėje, Vingio
parke liepos 5d. Dalyvavo arti
20o000 moksleivių iš visos Lietu
vos.
Kaune, Pažaislio vienuolyne,
3 mėnesius vyko II tarptautinis
muzikos festivalis, kuriame pa'sL.
rodė Kauno valstybinis choras,
solistai ir daug garsių muziku* iš
kitų kraštų - JAV, Japolijos, Di
džiosios Britanijos, Vokietijos,
Austrijos, Olandijos, Latvijos ir
Estijos.
22-ąjį kartą Vilniuje susi
rinko iš įvairių Lietuvos vietų
folkloriniai liaudies ansambliai,
susijungdami į "skamba, skamba
kankliai" festivali. Tai kaimo kul
tūra atkelta į miestą. Pažymėtinas
originalus dainų, šokių ir ratelių
vakaras, pavadintas "jau žir
geliai sukinkyti", kur vaizduojami
senovinio mergvakario papročiai.
Druskininkų kurorte vyko
jy _
"““"T* LIETUVOS RESPUBLIKOS
L JÉET GENERALINIS KONSULATAS
i
SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

j
!

! JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otávio Machado, 207
04718-000 São Paulo - SP
Fone: 522-4224 e 247-0871
FAX: 523 7441

pirmasis smuiko muzikos festiva
lis - "Druskininkų vasara 97"
"Vilniaus festivalis 97" tęsė
si tris mėnesius. Jo koncertai vyko
Operos ir baleto teatruose, Filhar
monijoj ir Vilniaus Universiteto
kiemuose. Paskutinis festivalio
renginys - koncertas vyko U-to Pe
tro Skargos kieme ir buvo skirtas
Lietuvos Valstybės dienai - Min
daugo karūnavimo (liepos 6) mi
nėjimui. Austrų kompozitoriaus
Gustavo Maklerio VIII simfoniją
išpildė Lietuvos simfoninis orkes
tras, Lietuvos ir Latvijos chorai,
Vokietijos ir Austrijos solistai ir
muzikantai. Dirigavo žymus aus
trų maestras Ernstas Maerzendonferis. Į šį koncertą Lietuvos
prezidentas pakvietė taip pat ir
visus IX Pasaulio Lietuvių B-nės
seimo atstovus, o po koncerto į
pabendravimą su kitais kviestais
svečiais prezidentūros kieme.
Klaipėdoje įvyko IV Trem
tinių dainų ir poezijos šventė. Da
lyvavo apie 40 chorų, suvažia
vusių iš visos Lietuvos. Ta proga
buvo išleistas dainų rinkinys
"LeiskįtJJevynę". Sekanti tokia
pat šventė bus rengiama 2000aisiais metais Šiauliuose.
Vilniuje, Rašytojų klube, buvo surengtas šių metų, "Poezijos
Pavasaris". Buvo paminėta 120ios poeto Oscaro Milašiaus gimiDIVÓRCIO - INVENTÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS'

AFFONSO ALIONIS
ADVOGADO
Rua Ingai nį34
ao lado da Igreja Sto. Emídio

Tel.: 273-9003 - Vila Prudente
Residência
273-8024

mo metinės. Šiemet laureatu tapo
poetas Vytautas Bložė.
Priekulėje buvo atidengtas
paminklas rašytojai Jevai Simo
naitytei, kuri 1937m. laimėjo valstibinų premiją už knyga . "Aukštijos Šimonių likimas’. ( .
Kaune, Parodų rūmuose vy
ko parodos: tapybos, grafikos,
skulturos. speciali paroda" nere
giams.
Kultūros ministerijos inicia
tyva Vilniuje buvo atidaryta tar
pukario laikotarpio Lietuvos or
ganizacijų vėliavų paroda.
Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodely, knygnešiu drau
gijos rūpesčiu, atidengta knygne
šiu sienelė kuri liudija dali musu
tautos istorijos.
Druskininkuose “Nemuno”
sanatorijoje penkta karta buvo
surengtas
dailininku plenaras.
kuriame dalyvavo dailininkai iš
Vilniaus ir Rygos. Išvykdami savo
darbus paliko sanatoriįai.
{Dus daugiau)

UŽSIMOKĖKITE.

ML-VOS PRENUMERATĄ PASU'
Išrašykite čekį Petras Rukšys
vardu ir pasiųskite laiške
paprasu paštu

ADVOCACIA
EM GERAL
Ramiro Camargo Filho
advogado

CAUSAS: CÍVEIS,
TRABALISTAS,
CRIMINAIS, FAMÍLIA
E OUTRAS
PÇA. REPÚBLICA LITUANA
NR. 48, Salas 5, 6, 7

Fone:272-04.68
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KOL JAUNAS, O BROLI
SÊK PASĖLIO GRŪDĄ..

Sveikiname

Kaip skaičiuoti? - Jeigu
MAGDALENĄ BUITVIDIENĘ
nuo gimimo metų, tai atrodo laLaimingai pasiekusią gražaus
bai daug, o jeigu pagal gyveni-'
90 metų amžiaus rugsėjo 2 dieną.
mą, tai visai tiek neatrodo.
Šio garbingo gimtadienio proga
Taigi,1907m. rugsėjo 2' d. ;
Pajaunio par., Vilkaviškio aps.,
linkime daug laimės, geros svei
Petronėlės ir Jono Lukoševičių
katos ir gausios Dievo palaimos.
šeimoje
gimė
dukrelė,
Duktė Elena
MAGDALENA. Vėliau gyveno
Sūnus Jonas su šeima,
Virbaliuose ir 1926 m. atvyko ji
Marčios, anūkai ir proanūkai
Braziliją su tėvais, seserim lza-v
bele ir broliu Juozu, tris metus gyveno “fazendoj”, kur šeima vaistinė, Petras Šimonis padarė |nenoriu skaičuoti kiek metų’jau
baldus, vaistininkas buvo brolis praėjo, žinau, kad jau daug ir
įsigijo ūkį prie Itapevos.
1930m. persikėlė į Mooką, Juozas, bet ir Magdalena išmo visi tik man priklauso...”
Magdalena džiaugiasi su
R.Oratório. 1931m. mirė tėvas ko leisti špricus ir jam pagelbė
penkiais anūkais ir 2 proanūJonas. 1932m. šv.Antano baž davo.
1982m. iškilmingai, links kais.
nyčioje kun B. Sugintas davė
mai su šeima ir daug draugų,
Džiaugiamės ir mes, lietuvių
šliuba su Povilu Buitvidu.
1936m. pirko sklypą Moi atšventė 50 metų vedybų jubi- kolonija, SVEIKINAME ir linkime
sveikatos ir gausios Dievulio
nho Velho ir pasistatė namus,
Kaip Magdalena pasakoja:- “ palaimos.
išaugino tris vaikus: Joną, Al
girdą ir Heleną, kuriuos išau- Tiek daug visko mačiau, pa
klėjo krikščioniškai ir lietuvis- žinau, dirbau, dalyvavau, labai
myliu liet.mišias ir kitas pramo DĖMESIO ‘UŽSIENIEČLV
kai.
Brazilijos valdžia reikalauja vi
Daug metų jų namuose gas, jau daug į amžinybę paly
veikė lietuviška mokyklėlė, mo- dėjau, (tėvus, vyrą, brolį, sūnų) sus užsieniečius atnaujinti asmeni
kytojavo: Idika, Bakšys, Jūra, tačiau vis dar nesijaučiu sena, nius dokumentus (CARTEIRA DE
Ambrazaitis, Teklė Deveikytė, tie mano per 90 metų nueiti IDENTIDADE) iki spalio(outubro)
buvo gražus ir linksmas jauni keliai dažnai būna mano akyse, 13 dienos. Tam padaryti reikia
mo būrelis , kurie ir dabar prisi nors širdelė jau kartais pavar skambinti į Policia Federal ir
gsta, aš dar vis nenoriu pasi- užsisakyti dieną, kuria bus galima
mena smagiai praleistus laikus.
Paskui jų namuose buvo . duoti. Dievulis laiko mane tai tą dokumentą atnaujinti.
reikia Jam dėkoti ir džiaugtis.

APRENDA A CANTAR

EM
LITUANO
COM A FITA CASSETTE DE

Churrasco

CANTOS POPULARES LITUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra

festivo
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Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho/Mooca

S.

CONVITES
ANA PAULA (273 - 5799)
ROSANA (6965 - 3860)

■ b
S.
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Haverá
apresentação
de danças

Prestigiem e tragam toda a família

Jener imóveis ltda.

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(FITA + C0RREI0= R$5,00)
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ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO

CREQ J-684

COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação

!

04105-060-São Paulo - SP.

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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MUSŲ ŽINIOS
RUOŠKIMĖS METINEI
SPAUDOS ŠVENTEI
Spasio mėnesį, per antrąjį
sekmadienį -12 dieną, bus ruošia
ma metinė spaudos šventė. Si šventė
bus ypatingai tuom svarbi, kad mus
įves (“MŪSŲ LIETUVOS” 50 ME
TŲ JUBILIEJŲ.
Mūsų laikraštis buvo pradė
tas leisti 1948 metais, taigi beveik
prieš 50 metų. Mes galėsime pasi
džiaugti, kad “Mūsų Lietuva” dar
vis tebegyvuoja ir tam pasitenkini-mui išreikšti visi dalyvaukime ruo
šiamoje šventėje.
Prelatas Juozas Šešskevičius
- Dėdė Juozas žada padovanoti tai
šventei jauną veršį,, taigi bus vi-į
siems pakankamai skanios ir švie-i
žios veršienos.

i

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

-------
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Šio “ML”numeril
GARBĖS LEIDĖjJ
a. a. vyro STEPO vienuoliktųjų mirties
metinių proga (rugs. S d.)
Širdingai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai
ir ilgametei bendradarbei už paramą mūsų
spaudai bei pagarbiai prisimename a. a.
Stepą Narušį. Re^ajccya įr administracija^^

SV. JUOZAPO L. R. K. 02 - Magdalena Buitvidas
02 - Claudia
Regina
Greičius
BENDRUOMENĖ
£
“
’
V
“
‘
“ “*
,
„
06 - Amele
Anielė Dutkus

Sv. Juozapo bendruomenes gg _ Nazareth Pimenta
valdybos susirinkimas bus*
Ambrozevičius
sekantį ketvirtadienį, rugsė- 07 - Roberto Bratkauskis
jo 11 dieną, 19:00 vai. Jau 09 - Vanda Greičius Bueno
09 - Veronica Franckevičius
nimo Namuose.
Medveder
VISUOTINIS
bendruo

70 METŲ LIETUVIŠKAIJAI
10 - Anele Trubiene
menes susirinkimas bus pas 11- Maria Polgrimas Magila
SPAUDAI
BRAZILIJOJ
V
Šiemet sueina 70 metų nuo kutinį šio mėnesio sekma 15 - Ljubomir Pjevac
pirmojo lietuviško laikraščio pasi dienį - rugsėjo 28 dieną, 15 19 - Elizabeth Greičius
Esteves
vai. Jaaunimo Namuose. Bus
rodymo Brazilijoj.
20 - Humberto* Luiz Alves
Nors Rimas Amalviškis, Lie naujos valdybos rinkimai.
Batista
tuvių Imigracijos 1976 metą leidi
RUGSĖJO MĖNESIO
20 - Elvira Greičius
nyje
PENKIASDEŠIMTMETIS,
Constabile
GIMTADIENIAI
rašė, kad prismas lietuviškas laik
Sveikiname savo narius, 22 - Helena Godliauskas
raštis Brazilijoj išėjo 1929 metų
Baužys
sausio 13 . dieną “Lietuvis Brazili kurie šį mėnesį švenčia gim
joj” vardu, tačiau mes randame tadienį ir linkime daug lai 23 - Stasys Gervetauskas
24 - Duoglas Roberto Saldys
ML-vos archyvuose kitą laikraštį- mės bei geros sveikatos.
25 - Elena Leitas
pavadintą “BRAZILIJOS LIETU 01 - Aleksandras
25 - lerosiav Aradzenka
Boguslauskas
VIS” su 1927 metų liepos 2 dienos
30 - Zofija Mikalkénas
01 - Flavio Bacevičius
data.
30 - Nelson Daniliauskas
Pasinaudosime SPAUDOS“ 01 - Roberto Pakalniškis
Sąjunga - Aliança
ŠVENTĖS proga ir šiai ypatingai, AUKA prisidėk PRIE LIETUVIŠKOS
Valdyba
datai paminėti.
SPAUDOS.IŠLAIKYMO

DIDŽIA8SIA RELIGINIAI TAUTINĖ LBETUVIIĮ ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTE - ŠILINES
RUGSĖJO (setembro) 7 DIENĄ
15 :00 VAL. į PROCESIJA IR MIŠIOS
16 : 30 VAL.-MINĖJIMAS
IÁUNW0 NAMUOSE

MALONE KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

