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Lietuvos valstybingumo ugdy- Jūrgis Zablockis skubiai pasimui tarnavo ir grožinė lite- traukė į Karaliaučių pas kuniratūra, ypač epinės poemos, ku- Šekštį Albrechtą. Kunigaikštis
riose aukštinama Lietuvos pra- paskyrė Kulvietį organizuoti
eitis ir dabartis: Jono Visliciečio Karaliaučiuje universitetą. Ta- ,
lotyniškai parašyta
poema da Kulvietis, prieš apsispręsda„Prūsų karas”, Mikalojaus Hn- mas dirbti Karaliaučiuje, kreitis (apie 1510 - 1545) yra benepėsi viešu, 1543 metais Karyškiausias lietuviškosios Re- raliaučiuje išspausdintu laišku
formacijos veikėjas. Gimė Kul- į Žygimanto Senojo žmoną Vai
voje (dabar Jonavos rajonas), dovę Boną Sforzą. Lotyniškai
todėl taip ir vadinamas.
parašytas laiškas vadinasi „AbBuvo labai! talentingas. Gali- raomo Kulviečio tikėjimo išpaAutorius
ma sumokti jo planų užmojį: at žilumas”.
naujinti Lietuvoje tikėjimą, skundžiasi, kad buvo Lietuvoje
1997 - JĖZAUS METAI ■
plėsti joje mokslą, palaikyti ry- pasmerktas be teismo sprendi Tai visi metai Jėzui, visi metai
mo, ir laišką baigia žodžiais, ku
apie Jėzų!
nais ir mokslo garsenybėmis rie rodo jo lietuvišką patriotiz
Lietuvoje ir Prūsijoje. Abraomo mą: „Yra daug Jūsų Didenybės gavo,
universiteto •
Kulviečio kolegijoje, įsteigtoje pavaldinių lietuvių, labai išsi- Karaliaučiaus
Vilniuje 1539 metais ir veiku mokslinusių, kurie galėtų-būti rektoriumi lietuvių humanistas
sioje iki 1542 metų, turėjo būti naudingi valstybei. Bet, mano netapo. Universitetas pradėjo
planuojama išleisti ir ; lietu likimo įbauginti, jie apsigyveno veikti 1544 metų rudenį. Abraoviškas knygas, nes lenkai ir gu Vokietijoje. Kai kuriuos jų pri- mas Kulvietis jame dėstė graidai jau turėjo savo pirmąsias globė šviesiausias Prūsijos her- kų ir hebrajų (senovės žydų)
cogas, kai kuriuos kiti kuni- kalbas ir aiškino Dovydo psalknygas.
Abraomas Kulvietis pradėjo gaikščiai. Šviesiausias herco- mes iš Senojo testamento. 1545
kritikuoti katalikų kunigus. gas, nesigailėdamas didelių iš-metų pradžioje, aprūpintas At
Protestantizmo skleidimas Lie laidų, įsteigė puikią mokyklą brechto laišku Lietuvos Didžiojo
tuvoje tuo metu buvo draudžia [būsimą Karaliaučiaus universi- kunigaikščio rūmų maršalui
mas. Valdovas Žygimantas Se tetą], iš visur prisikvietė mo- Mikalojui Radvilai Juodajam,
nasis 1542 metais paskelbė Vil kytų vyrų [...]; jis nori mane kuris po kelerių metų perėjo į
niuje specialų dekretą prieš paskirti šios mokyklos rektorių- protestantų pusę, Abraomas
Abraomą Kulvietį: „... lietuvis mi. Todėl, jeigu Jūsų Didenybės Kulvietis atvyko į Lietuvą. VilAbraomas iš Kulvos, mūsų val viešpatystėje man nebus vietos, njuje įsitraukė į diskusijas
dinys, nuo visuotinės šventosios šį skyrimą priimsiu. Bet, Malo- tikėjimo klausimais, nes nuo
Romos katalikų bažnyčios atsi ningiausioji Ponia, skaudu, 1544 metų, Žygimantui Augusmeta ir kitus kiek galėdamas kaip Dievą myliu, mums vi- tui perėmus Lietuvos sostą, pra
savo naujais mokslais į pakly šiems, kad, trokšdami dirbti sa- testantams kliūčių nebedaryta,
dimą traukia”. Iškilus teismo viešiems, dabar dirbame sveti-Tačiau pablogėjus ' sveikatai
grėsmei, Abraomas Kulvietis ir miesiems”. Atsakymo į šį viešą (greičiausiai apsirgo plaučių
laiškų Abraomas Kulvietis ne- džiova), bičiulių parvežtas į tė-
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viškę Kulvą, mirė. Prašė drau
gus, susirinkusius priėjo patalo
giminaičius giedoti psalmes, jo.
paties išverstas į lietuvių kalbą.
Tikriausiai kai kurie tų psal
mių vertimai pateko į Martyno
Mažvydo parengtas pirmąsias
lietuviškas knygas. Aišku tik,'
kad Abraomas Kulvietis išvertė
Martyno Liuterio giesmę „Malo
nus dėkavojimas”, paskelbtą
Mažvydo giesmyno antrojoje da
lyje (1570). Dėkojama už krikš
čionišką komuniją, kurią įsteigė
Jėzus Kristus.

LIETUVOJE
1997 11 06
Prezidentui pateikti Žemu- —
TINÉS PILIES ATKŪRIMO PRO

JEKTO METMENYS

Antradienį Lietuvos Prezidentas
Algirdas Brazauskas lankėsi Vilniaus
pilių komplekse, nuodugniai susipa
žino su tyrimais, domėjosi restaura
vimu ir statybomis. Prezidentui bu
vo pateikti darbo grupės parengti
Žemutinės pilies-Valdovų rūmų at
kūrimo projekto metmenys. Juose
numatytos Žemutinės pilies atstaty-'
mo ir panaudojimo programos už
duotys, paminklosaugos sąlygos. Pa
sak projekto vyriausiojo architekto
Evaldo Purlio, vienas sunkiausių už
davinių buvo rasti sprendimą, lei-

džiantį atstatytuose rūmuose maksi
maliai eksponuoti senąjį archeologinį sluoksnį. Metmenyse nurodytas
reikalavimas išsaugoti visas XIIIXVII a. statinių liekanas, Valdovų
rūmai bus atkuriami pagal XVII a.
tūrinę erdvinę struktūrą.
Darbo grupės parengtas doku
mentas pateiktas Kultūros vertybių
apsaugos departamentui, derinamas
su atitinkamomis institucijomis. Pro
jektavimo darbai bus pradėti tik po
viešų aptarimų su visuomene.
A.Brazauskas išklausė valstybės
įmonės “Vilniaus pilių direkcija” di
rektoriaus Stanislovo Rožinsko ir kitų
specialistų ataskaitas apie Gedimino
kulno sutvirtinimo, pilių teritorijos pa
statų restauravimo, kitų darbų būklę ir
problemas. Akcinės bendrovės “Pale
mono keramika” ir kitų gamintojų at
stovai pristatė restauravimo darbams
skirtą savo produkciją - čerpes, fasadų
bei apdailos plytas. Konkrečiai sutar
ta, jog per mėnesį Paminklų restaura
vimo instituto specialistai pateiks ga
mintojams duomenis, kokių ir kįek
gaminių reikia ne tik šiame, bet ir
kituose restauruojamuose objektuose.

1997 11 04
_ RUSUOS ARMIJA VIS DAR _

Lietuvoje???
Praėjusią savaitę Rusijos valsty
bės Dūma priėmė įstatymo pataisas
dėl kompensacijų Rusijos kariš
kiams, tarnaujantiems Užkaukazėje,

Pabaltijyje ir Kazachstane, omentuodamas šį keistą Rusijos parlamen
tarų žingsnį, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis priminė, kad šis
įstatymas buvo priimtas dar 1993 m.
pradžioje. Jame buvo nustatytos ga
rantijos Rusijos kariškiams, eventu
aliai dalyvausiantiems karo veiks
muose kai kuriuose regionuose, įskai
tant Baltijos valstybes. Vėliau prie
nurodytų regionų buvo priskirta ir
Čečėnija, vis dar minint ir Baltijos
valstybes, nors Rusijos kariuomenė
tuo metu jau buvo išvesta ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš Latvijos bei Esti
jos. Dėl šio Rusijos įstatymų leidy
bos “nesusipratimo” tuometinis Sei
mo opozicijos lyderis V.Landsber
gis ne kartą aiškinosi su aukštais
Rusijos valdžios pareigūnais, įskai
tant Rusijos Federacinio susirinki
mo pirmininką A.Šumeiką. Buvo ža
dama ištaisyti tą “nesusipratimą”, bet
pažadai netesėti. “Matyt, kažkieno
laikrodis beviltiškai sustojo prieš 4
.metus”, - sakė Seimo pirmininkas,
pažymėdamas, kad Užsienio reikalų
ministerija ir Prezidentas turėtų re
aguoti į tokį Rusijos nenorą atsisvei
kinti su savo militaristine praeitimi
Baltijos valstybėse. “Jeigu niekaip
nereaguos URM ir Prezidentas, rei
kės reaguoti Seimui”, - teigė
V.Landsbergis.

Iššūkis Vakarams
Šiame kontekste ypač kontrastin
gai skamba Rusijos pasiūlymas dėl
saugumo garantijų Baltijos valsty
bėms suteikimo. Rusijos siūlomas
garantijas V.Landsbergis pavadino
iššūkiu Vakarams. Viena včrtus, Ru
sija siūlo daug daugiau, negu ketina
pasiūlyti JAV. Antra vertus, labai
svarbi yra Vakarų reakcija į tokį Ru
sijos žingsnį: ar tik nepasigirs ragini
mai priimti Rusijos pasiūlymą? At
kreiptinas dėmesys, kad Lietuvai siū
lomos ne tik vienašalės, bet irabipu-

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų-spauda. Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau, tavo tautinė
pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują saitytoją! Nedelsk!
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sės saugumo garantijos. Jų priėmi- tuvos parlamentarai'dalyvauja mūsų Mūsų pirmininkavimas Europos Ša
mas reikštų, kad-Lietuva'jsipareigo- organizuotuose Europos Sąjungos tei- jungoje nuo sausio menesio suteikja ginti Rusiją nuo potencialių pasta- sinę sistemą apžvelgiančiuose kursuo- mums galimybę užtikrinti tikslingi
rosios priešų. Bet juk niekam ne pa- se. Tai dar vienas žingsnis rengiantis proceso pradžią. Taisykles nustatys
Liuksemburgas, mes, kaip pirminiu
slaptis, kad priešu Nr. 1 Rusijoje lai- stojimui į ĖS.
komas Šiaurės Atlanto aljansas. PriMes taip pat aktyviai dalyvauja- kaujantys, žaidimo pobudf’galesimc
imdama Rusijos garantijas, Lietuva me, stiprinant Baltijos regiono saugu- keisti.
priimtų Rusijos požiūrį į potência- mą, ir remiame taikos palaikymo balaEsminis klausimas - pradėti dery
lius priešus ir, logiškai mąstant, ne- lioną-Baltbatą. Šią vasarą mūsų armi- bas su tomis kandidatėmis, kurios yri
sijungtų į Rusijai priešiškas struktū- jos brigada Lietuvoje mokė jūsų jau- pasirengusios. Ir mes garantuojame
ras, tokias kaip NATO. Tarus, kad nus karininkus ir puskarininkius va- kad tiek pirmosios, tiek ir kitos kandi
dates bus priimtos kaip galima sku
Rusijos garantijos vis dėlto būtų vie- dovavimo meno.
našalės, o ne abipusės, susidurtume
Sėkmingai plėtojasi prekybiniai ry- biau. ES turi suteikti nenutrūkstamu
su Lietuvai siūlomuprotektorarosta- šiai tarp mūsų šalių. Kasmet didėja praktinę pagalbą visoms besirengian
tusu. Seimo pirmininkas teigė, kad komercinės veiklos apimtis. Naujosios čioms partnerystei pretendentems. Del
Lietuva vykdo 1991 m. sutartyje su geležinkelio linijos tarp Vilniaus irKau- to aš manau, kad Komisijos pasiūlymai
Rusija užfiksuotus įsipareigojimus, no buvo pagamintos Didžiojoje Brita- dėl pradinio stojimo etapo yra labai
svarbūs. Visos Vidurio Europos kandi
o dabartinių Rusijos pasiūlymų svars- nijoje.
tymas, priimant juos arba atmetant,
Bendradarbiavimas kultūros sri- datės bus priimtos į ES. Vienintelis
reikštų tos sutarties reviziją. Lietuva tyje taip pat labai reikšniijigas. Britų neišspręstas klausimas - kada ir kokio
neperžiūres 1991 m. sutarties su Ru- Taryba aktyviai dirba Lietuvoje rem- mis sąlygomis tai Įvyks. Kiekvienas
sija, todėl kai kur žiniasklaidoje pa- dama kalbų mokymąsi ir pateikdama žengia jam būdingu tempu. Metines
sirodę komentarai apie Rusijos ga- Lietuvos publikai tai, kas yra genau- ataskaitos, į kurias atsižvelgta Komisi
rantijų atmetimą laikytini netiksliais. siaDidžiosiosBritanijosdailėje.Daug jos pasiūlymuose dėl stojimo partne
Kalbėdamas apie Lietuvos tekti-ką lemia ir ryšiai tarp žmonių. Aš rystės, padės užtikrinti, kad jūsų dery
ką stojant į NATO ir ES, V.Lands- asmeniškai labai džiaugiuosi ryšiais bos prasidės tuoj pat, kai tik Lietuva
bergis pabrėžė būtinumą lanksčiau tarp K|aipedos jr North Tynesįde sa. bus tam pasirengusi. Jeigu reformos
formuluoti savo reikalavimus .^valdybiųmanonnkimųapygardo- vyks pakankamai sparčiai, nėra prie
sprendimųatidejimonetraktuotikaipj
rjo
žasties, del kurios jūs negalėtumėte
pralaimėjimą ar nesėkmę.
pasivyti anksčiau pradėsiančių derybų
Mes tikimės bendradarbiauti atei
pretendenčių.
tyje, jums tapus ES nare. Didžioji Bri
Europos Konferencija bus taip pat
tanija aktyviai remia Sąjungos plėtros
Lietuva žengia į priek idėją. Tai bus vienas iš mūsų pagrindi- svarbus forumas, kuriame mes galėsi
me pateikti savo nuomonę irpasidalvi
Lietuva palaipsniui užsitikrina sau mų tikslų pirmininkaujant Europos Sąteisetą vietąpilnakraujameateities Eu- jungoje. Kaip busimoji ES narė Lietu- patirtimi. Norime, kad ši konferencija
ropos gyvenime. Didžioji Britanija jau va pagaliau gali garsiai ir aiškiai pasa- būtų atvira ir šalims, siekiančioms na
seniai remia jos suverenumą ir nepri kyti apie savo įnašą į Europos ateitį. rystės, ir šalims - ES narėms
Lietuva sukūre stabilią ūkio siste
klausomybę, niekada nepritare tam, Tai yra tas vaidmuo, kuris buvo ignokad Lietuva būtų Sovietų Sąjungos ruojamas pastaruosius 50 metiį. ES mą, patobulino administracini valdy
dalis. Šiandien mes žavimės ryžtu, narės, aptardamóá^Êlifô^óy^ottYíáijos mą ir lapo patikima ir konstruktyvia
kurio dėka tik per septynerius metus- išvadas del kiekvienos Vidurio Euro- Europos bendrijos dalimi. Šį sunkų dar
nepriklausomybė sutvirtėjo, nors eko pos kandidates pasirengimo-stojimui į bą apvainikuos narystė Europos Sąjun
nomines ir politinės reformos kartais ES, nepamiršta aukščiau minėtos min goje. Mes tikimės, kad padesimejums
ties. Sieksimd/Jtad gruodžio menesį tai pasiekti.
buvo skausmingos.
Tikiuosi, kad diskusijos su svarbia Liuksemburge Europos Taryboje šiuo
Europos Sąjungos partnere ir būsima klausimu būtų priimtas sprend mas.
jos nare bus vaisingos. Galiu užtikrinti
Lietuvos žmones, kad praktinė para
ma, siekiant bendrų klestinčios ir sau
S .
—
■ ã
gios tautos tikslų, tęsis ir toliau. Daug
jau yra nuveikta. Pavyzdžiui, Didžio
sios Britanijos Know How fondas šie
met [gyvendina daugiau kaip dvide
GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS
!
šimt paramos projektų - pradedant po
Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
licijos bendradarbiavimu ii baigiant
~
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»
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REIKIA ne pasiteisinimu
O PASTANGŲ
Jeigu pasisukinėtume po musų
organizacijas ir paklausinėtume,
su kokiomis opiausiomis proble
momis jos susiduria, beveik vien
balsiai nuaidėtu aimana: nėra, kas
aprašo musų veiklą. Ruošiamos
šventės, minėjimai, išvykos, susi
rinkimai, kuriuose aptariami svar
bus reikalai, bet tos veikiosios žmo
nių grupės tarytum nematyti, nes
niekas apie jos darbus (išskyrus pa
čius narius) negirdi, nepasiskaito.
Korespondentai, atrodo, jau bai
gia “išnykti". Jeigu vienas kitas, su
gebantis, rikiuoti žodžius ų sakinius,
dar pasitaiko, tai jis gaudyte gaudo
mas ir kartais tiesiog vengia pasiro
dyti renginyje, nes tuoj rengėjai
prisistato su prašymu: “Parašyk,
susimildamas...”
Galbūt čia ir gludį pagrindinė
klaida: nuolat “atakuojame” jau
žinomus “rašto žmones”, nesiryž
dami pasidairyti nauju, nors pra
džioje galbūt ne tiek pajėgių. (Ma
žai tegime mokančiais). Yra daug
pavyzdžiu, kad to “aukso pelenuo
se” tikrai galima atrasti. Pasitei
sinimas, kad “niekas apie mus ne
parašo”, yra bereikalingas mėgini
mas pasislėpti už lengviausios išei
ties, kad tik nereikėtų padėti daug
pastangų.
Praėjo “geri seni laikai”, kai savo
tarpe nestokojome korespondentų,
todėl ir lietuviška veikla ati ;dė
daug gyvesnė,
kiekviena jos
apraiška bematant atsispindėdavo
spaudoje. Daug svarbių renginių
vyksta ir dabar, bet jie dingsta be
platesnio atgarsio. Patys galime įsi
tikinti, mete akį į garsinamas išvy
kas, stovyklas, suvažiavimus, pobū
vius. Kai skelbtoji data praeina,
kartais norisi net kreiptis i rengėjus

ir paklausti, ar j u renginys tikrai
ivyko?
Be abejo, tie, kurie tiek bėdos turi
susirasti korespondentą, dabar jau
nekantrauja: lengva duoti patari
mus, bet tegul kat nors praktiškai
pasiūlo... Taigi tia bus jau “prak
tiškai”.
Paprašius ką nors aprašyti, popuįtariausias atsikalbéjimas _ “aš ne-
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Maldos uz gyvus ir mirusius
Jadvyga rtldinskaitė

raštingas". darau klaidų, nežinosią,
Melstis už gyvus ir mirusius - tai
net kaip pradėti... Dėl klaidų tai per
daug neverta rūpintis, tam yra re yra vienas iš gražiausių labdarybės
daktoriai, kurių darbo dalis yra darbų žmonių sieloms. Tačiau rei
pripažinti, kad daugelis šiuolai
rankraščius taisyti. O dėl nemokė kia
kinių katalikų dėl šito pamaldumo
jimo - kiekvienas kuris moką pasa nemažai apsirinka. Kai kurie visai
koti žodžių, gali tą padaryti ir raš nepagalvoja, jog nepalyginti svar
tu. Juo papraščiau ir tiesiau apie i- biau yra melstis už gyvuosius negu
vyki pasakosi, tuo bus geriau. Svar už mirusius. Besimelsdami už gy
bu kad faktai ir pavardės butų tiks vuosius, mes atliekame didi apašta
lios. Vienas aprašys geriau, kitas ne lavimo darbą, nes dėl mūsų maldų
jie gali atsiversti, pasitaisyti, iš pra
taip tobulai, bet vis tiek ivykis bus žūtingo pragaran vedančio kelio
paminėtas. Kas žino, gal tokiu me pasukti L šventumo kelią. O kai
todu pavyks “išsiauginti “ tikru ko meldžiamės už mirusius, nors ir at
liekame labai gražų darbą. Čia iš
respondentu.
Kodėl reikia aprašymu spaudoje? tiesų yra tiktai labdarybė, bet ne
Ar tai nėra tik sau “per peti paplo- apaštalavimas. Dėl musų maldų mitik sutrumpėja skausmin
jimas”, pasigyrimas atliktų darbų? rusiems
gas ilgesio laikas; jeigu jie yra
Atsakymai labai paprasti.
skaistykloje, jie greičiau gali pa
Renginių aprašymai duoda idėjų siekti Dievą ir dangą. Tačiau ar ga
ir kitiems, net tolimesniuose bei lime savo maldomis ištraukti bent
mažesniuose telkiniuose, paskątina vieną sielą iš pragaro? To niekados
ir kitus kažką rengti, dirbti. Juk nebus! Todėl teisingai yra pasaky
vieni iš kitų nuolat mokomės. Apra ta: “Kai pradedame melstis tik ta
da, kai Žmogus jau mirąs - meldžia
šymai parodo ir mums patiems, ir mės pavėluotai."..
visiems lietuviams (ypač tėvynėje), Paimkim štai šitą pavyzdį, šv.Mo
kad esame gyvi ir veiklus. Be to, a- nika apie dvidešimt metų su ašaro
prašyme paminėta pavardė, tai vie mis meldėsi, kad gryžtu į doros kenintelis atlyginimas komiteto na liąjos paklydėlis sūnūs Augustinas,
riui, organizacijos vaidybai už ilgas ir dėl jos karštų maldų Augustinas
atsivertė, tapo kunigu, vėliau vys
valandas, praleidžiant prie ruošos kupu ir netgi dideliu šventuoju, pa
darbų. Aprašymai palieka visam darydamas Bažnyčiai daug gero .sa
laikui, kaip užsienio lietuvių orga- vo raštais. O kas būtų laimėta, jeigu
nizuotos veiklos istorijos dalelė - už ji butų pradėta melstis tiktai taviską kartu sudėjus, susidaro tiks- da, kai jis po to nedorai praleisto
lūs mūsų gyvenimo svetimuose gyvenimo miršta? Pagalvokim’,
kraštuose vaizdas. Ar tai pasigyri Kaipgi iš tikrųjų vyksta pas mus?
Jau štai mirė žmogus, tai reikia da
mas? Ne. Jeigu renginys buvo ver bar už ji melstis, sukviesti giesmitas įdėtų pastangų, jis vertas ir ke- ninkus., užprašynėti mišias, duoti
liti paragrafu laikraštyje.
vargšams išmaldas, kad melstųsi už
jo siela ir pan. Melstis už mirusi. Ži
noma, būtinai reikia. Bet kodėl ma
tom reikalą pradėti melstis tik nuo
tada, kai savo maldomis jau galime
padėti žymiai mažiau? Kaip daug

«SSIWM»

FISIOTERAPEUTA

Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
Atendimento Domiciliar
fone :273-5438
'
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daugiau jam butume padaregero ?
jeigu taip rupintumés melstis už ji
jam dar tebesant gyvam?
Nemaža dar yra kataliku, kurįems darosi labai liūdna, matant kaip
žmonės eina pražūties keliu. Ne vie
nas j u, galbūt pagalvoja: Kad taip
galėčiau, stengčiausi juos pakreipti
į gerą, bet ką, gi aš galiu padaryti,
jeigu nesu joks kunigas, joks misio
nierius? Ir tie gerieji žmonės už
miršta, kad jie gali būti apaštalai,
misionieriai savąja malda, ir tokiu;
būdų daug nuveiktų, daug sugra
žintų Dievui paklydusių sielų,
Todėl ir pradėkime apaštalauti
malda.Melskimės Dievo malonių
savo artimiesiems ir visiems ki
tiems, kad jie būtų dori, pavyzdingi
katalikai, o tiems, kurie dar ne
pažįsta Dievo, kad Ji pažintu ir
liktu Jam ištikimi.
Atsiminkime dar ir tai, jog kiek
vienas apaštalavimas, tampa tikrai
sėkmingas tik tada, kai būną paly
dimas malda.

SPORTAS

Lietuvos bėgikai
Lietuvos bėgikai Vilija Birbalaitė
ir Pavelas Fedorenka užėmė pri
zines vietas tarptautiniame mara
tone Liuksemburge. V.Birbalaitė
nuotolį įveikė per 2val. 37,35min.
ir tik 6sek. pralaimėjo nugalėtojai
lenkei Violetta Krvzai. P.Fedorenka nuotolį nubėgo per 2val
16,49sek. Pirmą vietą užėmė belgas
Rony’s Ligneelas (2val 13,53sek),
antrą - rusas Aleksandras Kapito
novas (2val 14,48sek).

VILNIAUS TRIO

S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juostele(kasete) su visom koncerte
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti
Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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MARIJA JAKIUNIENE
mylimo vyro ČESLOVO keturioliktuju mirties
metiniu proga(lapk. 23 d.)
Širdingas ačiū mielai skaitytojai už parama
spaudai ir pagarbiai prisimename ČeslovąRedakcija ir administracija
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RYŽTINGI LIETUVOS
VYRIAUSYBĖS ŽINGSNIAI
PATINKA UŽSIENIO
INVESTITORIAMS
siCjv ateityje taps viena pro
Jau treji metai, kai Lietu gresyviausių rinkų
Rytų
voje kalbama apie ekonominį Europoje. Didėjantis užsienio
pakilimą, tačiau lS97-ieji gali investuotojų dėmesys, akty
tapti ekonominio augimo pra vėjanti vertybinių popierių
džia. Nauja konservatorių vy biržos veikla tik patvirtina šį
riausybė žengė lemtingus faktą. Lietuvoje aiškiai jau
žingsnius, kurie gali ilgam lai čiamas didžiųjų pasaulio ben
kotarpiui nulemti Lietuvos drovių domėjimasis. Hyundai,
ekonominę situaciją. Teisinės Mitsubishi, Marubeni, Philips
reformos, didžiausių infra ir kitos rengia investicinius
struktūros ir energetikos ob projektus Lietuvoje.
jektų ir energetikos objektų
Vienas svarbiausių veiks
privatizacija, aiški investicijų nių, nulemsiančių Lietuvos at
politika, eksporto skatinimas eitį, yra jos valdžios elgesys
— tai tik dalis tų priemonių,
Naujoji Lietuvos vyriausybe
kurios
šiuo
yra
metu
ne tik pasiryžusi palaikyti ši
įgyvendinamos.
ekonominį pakilimą, bet ir su
Tendencijos, kurios išryš- teikti jam naują pagreitį. Pir
kėjo per paskutiniuosius Lie mas žingsnis, kurio ėmėsi
tuvos gyvenimo metus, f*
Pa" naujoji valdžia — tai sukurti
rodė, kad situacija pastebimai efektyvų mechanizmą, kuris
gerėja. Ekonominio pakilimo, užtikrinu Lietuv >s ūkio gaiviiki šiol apsiribojusio BNP 2-4nįmą jr spartą vystymąsi,
procentų augimu per metus, Tam buvo įkurta nauja Europrognozė pakilo iki 6 pro- p0S reikalų ministerija. Viena
centų, prigretindama Lietuvą pagrindinių jos paskirčių yra
prie sparčiausiai besivystan- užsienio kapitalo pritraukičių valstybių. Kad tai nėra tik mas j Lietuvą. Ši ministerija
tušti skaičiai, įrodo ir didelių ėmėsi rengti valstybės užsiefinansinių korporacijų, kaipnį0 investicijų ir eksporto skaNomura International, verti-tinimo, bei privatizavimo pronimai, kad Lietuva artmiau-
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gramas. Pirmą kartą Rytų Eu•opoje buvo sukurta institu:ija, kuri koncentravosi į šių
esminių klausimų sprendimą.
Vi misterija, kuriai pavaldžios
Lietuvos investiticijų agen
tūra bei Lietuvos eksporto plė
tojimo agentūra, jau pirmuo
sius darbo mėnesius pademon
stravo ambicingus planus ag
resyviai skverbtis į kitų šalių
rinkas, dirbti su užsienio in
vestitoriais. Ministerija pra
dėjo darbą su tikslu, kad nė
vienas užsienio investuotojas
neapleistų Lietuvos, kiekvie
nas rastų jam patrauklų ob
jektą ar būdą investicijoms.
O pasirinkti tikrai yra iš ko.
Vyriausybė yra priėmusi nuta
rimą pradėti didžiausių Lietu
vos įmonių privatizaciją. „Lie
tuvos dujos”,? „Lietuvos nafta”,
„Lietuvos avialinijos”, „Lie
tuvos telekomas”, Klaipėdos
jūrų uosto įmonės, tai tik dalis
tų įmonių, kurios įtrauktos į
privatizacijos programą. Spe
cialistų nuomone, po šių ob
jektų privatizavimo užsienio
investicijos vienam gyventojui
pasieks, kol kas toliausiai
pažengusios Vidurio Europoje,
Čekijos lygį. Jau kovo mėnesį
skelbiamas tarptautinis kon
kursas „Lietuvos telekomo”
privatizavimo programai pa
rengti, o po to bus skelbiamas
ir šio objekto privatizavimo
konkursas.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo-SP
Fone: 522^224 e 247-0871
FAX: 523 7441

Naujoji vyriausybė ėmėsi ge
rinti ir kitas gyvenimo sritis,
tiesiogiai susijusias su už
sienio investicijomis. Teisinės
bazės sutvarkymas (Civilinis
kodeksas, Komercinis kodek
sas, nuo liepos 1 dienos pra
dėsiančios veikti
hipotekos
įstaigos) skirtas sukurti kiek
įmanomą geresnę aplinką in
vestuotojui, eksporto garan
tijų fondo įsteigimas sudaro
sąlygas tolimesniam verslo
vystymuisi.
Pastovi politinė padėtis pa
deda Lietuvai išnaudoti jos
gerą geografinę padėtį. Tai su
pranta, tiek užsienio investuo
tojai, matydami Lietuvą kaip
pirmą laiptelį žengiant į Rytų
rinką, tiek. vyriausybę, kreip
dama didelį dėmesį į infra
struktūros vystymą.
Tarp paskutiniųjų Lietuvos
nelaimių spaudoje dažnai
"buvo minimos bankų proble
mos. ’Šiandieną situacija iš
esmės pasikeitusi. Lietuvoje
leista steigti užsienio bankų
skyrius, kai kurių didžiausių
valstybinių bankų kontroliniai
akcijų paketai taip pat perėjo
užsienio finansinių institucijų
žinion. Dar šiais metais bus
privatizuojami valstybiniai ko
merciniai bankai, t.y. bankai,
kuriuose vyriausybė turi kon
trolinį akcijų paketą (Lietu
vos Valstybinis komercinis
bankas, Žemės ūkio bankas).

CIRURGIA DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63-8349
VILA ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
CRIANÇAS E ADULTOS
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. 996 metais infliacija suma
žėjo iki 13,1 procento per me
tus, o tai mažiau nei kai kurių
Europos Sąjungos valstybių
metinė infliacija.
Lietuva dar šiais metais ke
tina atidaryti prekybin.es at
stovybes Diuseldorfe, Stok
holme, Šiaurės Amerikoje, ku
rios užsiims investitorių bei
eksporto rinkų lietuviškoms
prekėms paieška, rinks infor
maciją.
Vienas vyriausybės pir
mumų — spartesnė integraci
ja į ES, visų pirma — teisines
sistemos srityje. Tai svarbus
darbas, gerinant investicijų
aplinką, teisinę infrastruk
tūrą Lietuvoje..
Visi šie pasikeitimai, ypač
suaktyvėję paskutiniu metu,
rodo, kad Lietuva įženge į
naują savo gyvenimo etapą
Gintaras Banevičius
Europos reikalų ministres
padėjėjas

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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Vienintelė lietuviu gimnazija išeivijoje
Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje yra vienintelė išeivijos
lietuvių aukštesnioji mokykla. Ji
auklėja jaunuolius krikščioniš
koje, demokratiškoje dvasioje.
Mokykloje dėstoma lietuvių ir
vokiečių kalbomis pagal vokie
čių švietimo ministerijos nusta
tytą programą ir tvarką. Kaip
visos gimnazijos Vokietijoje, ji
turi 9 klases - nuo 5 iki 13. Bai
gusieji šią gimnaziją gauna vo
kišką brandos atestatą, kuris
pripažintas visame pasaulyje.
Gimnazija kviečia mokinius
iš Kanados ir Amerikos atvykti j
11-ą klasę. Joje dėstoma: lietu
vių k. ir literatūra, anglų k., vo
kiečių k., matematika, chemija
arba biologija, Lietuvos istorija,
muzika, tikyba, sportas ir kt.
Dalis kursų šioje klasėje dėsto
mi angliškai pagal amerikiečių

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM A FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS
Dicção clara Acompanha a letra

Gimnazija yra Vokietijoje.
60 km į pietus nuo Frankfurto,
prie pat Heidelbergo. Todėl
mokiniai turi progos susipažinti
su Vokietija, atostogas praleisti
Lietuvoje arba pakeliauti po ki
tus Europos kraštus.
Jau dabar laikas registruotis
naujiems mokslo metams, kurie
prasidės rugsėjo 1 d. Kaina už
bendrabutį, mokslą ir sveikatos
draudą - 6.250 markių, tai yra
apie 4.000 JAV dolerių vieneriems metams.
Daugiau informacijų galite
gauti gimnazijoje: Litauisches
Gymnasium. Lorscher Str 1
68623 Lampertheim. Gerinant
(Tel. 6256-322, faksas 6256-1641)
Gimnazija išlaikoma vai
džios, tėvų įnašų ir lietuvių au
kų. Vokiečiai duoda net 2 3
reikalingų lėšų su sąlyga, kad
lietuviai bent 1/3 patys surinktų,
tuo įrodydami, jog jie patys nori
šią gimnaziją turėti Todėl pra
šome ir Jus paremti lietuviška
jaunimą.

programą ir reikalavimus. Lie
tuvių kalbos dėstymas suskirsty
tas į grupes pagal mokinių ži
nias. Ypatingai lietuvių kalboje
mokiniai per metus padaro di
delę pažangą. Vokietijoje pra
leisti mokslo metai Amerikoje
ir Kanadoje užskaitomi ir pa
prastai visur aukštai vertinami,
ypač stojant j universitetą.
Mokiniai gyvena moder
niuose bendrabučiuose, po du
viename kambaryje. Jie yra pri
žiūrimi bendrabučio vedėjų ar
ba auklėtojų. Jaunimas turi ge
ras sąlygas mokytis mažose kla
sėse ir daug galimybių įdomiai
bei prasmingai leisti laisvalaiki.
Yra televizijos kambariai, skai
tykla, biblioteka, kompiuterių
kabinetas, su
treniruokliais
įrengtas sporto kambarys, stalo
tenisas, o gimnazijos parke krepšinio, tinklinio ir futbolo
aikštės. Organizuojamos įvai
rios sporto varžybos. Mokiniai
gali mokytis groti muzikos in
DĖMESIO!
strumentais. Gimnazijoje veikia
Švenčių proga, kas norėtų
tautinių šokių grupės, choras, pasvejkinti draugus, klientus.
liaudies dainų būrelis ir jau per MUSLĮ LIETUVĄ, prašome
prisiųsti sveikinimus kuo
nesniųjų bei vyresniųjų mokinių
orkestrai. Mokiniai skatinami greičiau, kad suspėtume laiku
sutvarkyti spaudos darb^.
dalyvauti saviveikloje ir įsijungti
į ateitininkų bei skautų eiles..
Gyvendami bendrabutyje su
jaunuoliais ts įvairių kraštų, moLietuvos prenumerata
kiniai įgyja daugiau savarankiš- išrašyti čeki Petras rukSys va r d
kūmo, išmoksta bendrauti SU ir pasiųsti laiške paprastu pastų
kitais ir susiranda draugų visa-g
me pasaulyje.
t

Jener imóveis ltda.
LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(FITA + CORREIO= R$ 5,00)

CRECI J484

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

Fone: 277-4855
Fa*: 277-6948
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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Lapkričio 23 d. 11 vai. Mišios uz
MONIKA J.STASIULIONIENE
1-jų mirties metinių proga. Kviečiu
gimines ir draugus dalyvauti ir iš
anksto dėkoju.
Norbertas Stasiulionis

Mūsų mielą (Dėdę juozą)
prel. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
linkime sveikatos, ištvermės,
sėkmės, ir daug metų, mūsų tarpe.

MUSŲ MIRUSIEJI

Lietuvių kolonija.

Spalio 16d. Modelo ligoninėje,
amžinai užmigo JONAS TUMONIS
Velionis buvo gimęs 1917m. Ro
kiškiuose, į Brazilija^ atvyko su šei
ma 1927m. Buvo vedęs su Agnieška
Ripinskaite, užaugino sūnų. Daug
metu gyveno Mokos rajone, dalyvau
davo lietuviškuose parengimuose ir
prisidėdavo darbų prie šv.Kazimiero
parapijos. Buvo pašarvotas ir palai
dotas Quarta Parada kapinėse.
Giliam liūdesy liko žmona, sūnūs,
marti, keturi anūkai ir kiti giminės.
Septintos dienos mišios buvo S.
Rafael bažnyčioje 24d.

. itT.KAT.Sv.JU©>.
JONIAI

JONAI: ILSĖKIS RAMYBĖJE

Pakvietimai klebonijoj ir pas choristus
Iš tolimos ir šaltos Kanados
padangės
Kun.Petras
Rukšys
SVEIKINA visus parapijiečius
ir M.L. skaitytojus.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
Vladas Kučinskas

R$20,00

Lapkričio (Novembro) 29 dieną
M

P BA D Z I A

20:00 VAL

GROS ORKESTRAS ir BUS LIETUVIŠKU VALGIU

rengia:

SĄJUNGĄ - ALIANÇA

PAKVIETIMUS PAS: D. Nazare F:692-72.63 - A. Saldį F: 273-32.24
ir pas kitus valdybos narius.
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