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Danutė Bindokienè

1991 sausio 13
1998 sausio 17
Kaip toli šiandien atrodo
1991 m. sausio 13 nuo 1998 m.
sausio 17 d., ypač, jeigu tą lai
ko tarpą matuosime ne metų
skaičiumi, o įvykiais, pakei
tusiais mūsų tėvynės likimą.
Prieš septynerius metus
sausio viduryje okupanto ka
reiviai grasino beginklių lie
tuvių minioms, kad pasi
trauktų nuo Parlamento rū
mų, kuriuose buvo užsida
riusi nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vyriausybė,
kad atsisakytų laisvos komu
nikacijos teisės. Nesutikę pa
sitraukti tankams iš kelio, su i
tiko žiaurią mirtį po jų metaliniu svoriu.
Šių metų sausio viduryje
laisvos Lietuvos prezidentas,
kartu su kitų dviejų Baltijos
valstybių vadais ir JAV prezi
dentu, Vašingtone iškilmingai
pasirašė Partnerystės char
tiją, kuri iš esmės yra kaip tos
Andersono pasakos karališkas"
rūbas: kiekvienas matė tai, ką
matyti norėjo.
Galbūt čia gera proga pa
kalbėti apie žodį „chartija”,
kuris daugeliui mūsų skaity
tojų kiek neįprastas ir iš
šaukia pasipiktinimą, kad tai
dar vienas nevykęs „nauja
daras”. Pagal „Tarptautinių
žodžių žodyną” ir kitus, char
tija yra graikų kilmės žodis
(chartion), „svarbus, ypač is
toriniu atžvilgiu, dokumen
V tas”.

Baltijos valstybių ir Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentai - (iš kairės) Latvi
jos - Guntis Ulmais, Lietuvos - Algirdas Brazauskas. Estijos - Lennart Meri ir
Amerikos - Bill Clinton - sausio 16 dieną Vašingtone, Baltuosiuose Rūmuose, pasirašo istorinę JAV ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo Chartiją. (EPA-Elta)

JAV prezidentas Bill Clin
ton savo kalboje pabrėžė, kad
Baltijos valstybės per septy
nerius metus, kai jų tautiečiai
plikomis rankomis mėgino su
laikyti sovietų tankus, pa
siekė labai daug. Jos įstengė
išlikti nepriklausomos, jose
demokratija jau giliai įleido
šaknis. „Mes prisimename tą
1989 m. rugpjūčio dieną, kai
šimtai tūkstančių baltiečių
susijungė rankomis nuo Tali
no iki Rygos, iki Vilniaus, su
darydami tvirtą grandinę, sibolizuojančią tikrąsias verty
bes. Šiandien ta Baltijos gran
dinė nusitiesia ir per Atlantą:
Amerikos širdys, rankos ir vil
tys susijungia su juiųis”.
Gražūs žodžiai paslėpė tai,
kpiP^rsfctenĮepasakė: ner^ikiažvperbiidiaugi dėti vilčių

kad Lietuva, Latvija ir Estija
numatomoje ateityje bus pak
viestos įsijungti į NATO.
Tačiau viltis lengvai nenuma
rinama. Jeigu Lietuva nebū
tų turėjusi vilties laimėti (net
beprotiškai nelygią kovą), argi
1991 m. sausio 13-sios naktį
žmonės būtų sutikę mokėti to
kią aukštą kainą už tikrosios
nepriklausomybės viziją?
Kai atėjo eilė kalbėti Estijos
prez. Meri, Latvijos Ulmaniui
ir Lietuvos Brazauskui, visi
jie chartoje mėgino įžiūrėti ir
tai, kas parašyta tarp eilučių:
būtent, kad ji yra dar vienas
žingsnis NATO link. Ypač sti
priai. tą pabrėžė prez. Bra
zauskas ir prez. Meri, pažy
mėdami, kad Baltijos' valsty
bių saugumas turės daug įta
kos visos Europos taikai ir de-
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mokratįjos idealų pastovumui. nyje, kuris tęsiasi apie 650
Komentarai Amerikos spau km, yra Gudija, o vakaruose
doje taip pat atspindėjo šią — Karaliaučiaus sritis, į
dvigubą pažiūrą į JAV-Bal- kurią per Lietuvą eina svetitijos valstybių chartiją. Nors , mos valstybės karinio tranzito
• -•Ijūd
dauguma išreiškė pozityvią koridorius).
Reikšmę turi, jeigu pana
nuomonę, bet taip pat stipriai
užakcentavo, kad neverta per grinėsime chartijos punktus.
daug galvos sukti dėl trijų ne Svarba yra ne karinė, bet
didelių kraštų noro kiek gali ekonominė, kultūrinė, vidaus
ma greičiau turėti viską, ką saugumo, kovojant su nusikal
turi daug didesnės ir strate stamumu, svarbios informaci
giškai svarbesnės valstybės. jos pasikeitimo, atžvilgiu. Be
Juo labiau, kad Maskva krato to, sausio 17 d. ceremonijos
si net minties apie Lietuvos, Baltuosiuose rūmuose vėl pri
Latvijos, ir Estijos įsijungimą minė pasauliui, kad Lietuva,
į NÀTO. Tad chartija yra tik Latvija ir Estija ne blogiau, o
„kosmetinis dokumentas”.
kai kuriais atvejais net geriau
Ar iš tikrųjų tas dokumen tvarkosi, kaip valstybės, ku
tas neturi ypatingos vertės?:
rios laikomos pažangiausio
Neturi, jeigu jį laikysime • mis. Jau seniai Baltijos kraš
užtikrinimu, kad Baltijos val tai buvo parodyti tokioje tei
stybės bus artimoje ateityje giamoje šviesoje, tik gaila,
pakviestos į NATO. Tai nėra kad rytojaus dienos JAV sos
valstybinio saugumo garantas tinės laikraščiai nepalygina— JAV ginklu neįsikiš, jeigu mai daugiau dėmesio skyrė
Baltijos tautoms kiltų pavo nesibaigiančioms prezidento
jus. Galbūt tai aktualiausia problemoms su Paula Jones,
Lietuvai, kuri susiduria su ki negu tarptautiniams ryšiams
tokiomis tarptautinėmis pro su trimis mažomis, bet tvirtų
blemomis, kaip Latvija ir Esti : principų ir garbingos istori
ja (juk mūsų rytiniame pasie- jos, Europos tautomis.
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LIETUVOJE
Padės Kanados lietuvis

Kaip rašo “Lietuvos rytas'
seimo pirmininko Vytauto Lands
bergio sekretoriato vadovu pr>
dėjo dirbti Kanados lietuvis Al
gimantas Eimantas. Tapęs Te
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) TS(LK) nariu 199 <
m. įsteigęs šios partijos skyrių
Kanadoje, jis padėjo konservą
toriams per seimo bei savivaldy
bių tarybų rinkimus.
TS(LK) gegužės 10 d. savi
suvažiavime priėmus V. Lands
bergio kandidatūrą prezidento
rinkimams, A Eimantas yra vie
nas iš kandidatų į jo rinkiminio
štabo vadovus.
Gera kryptis
Lietuvos seime rugsėjo 8 d
susirinkę žemės ūkio specialis
tai ir Europos tarybos atstovai
svarstė Lietuvos žemės ūkio
persitvarkymo klausimus ir
įvertino dabartinės struktūros
lygį. Pastarasis palankiai įver
tintas. Aptarta ir galima para
ma Lietuvos žemės ūkio plėtrai
Žemės ūkio ministeris Vyt
Knašys pareiškė, kad šis susiti
kimas galėsiąs turėti ir politinės
reikšmės. Svečiai tarp kitko siūlė mažinti valstybės paramą,
kad greičiau ūkiai konkurenciniu būdu išeitų į laisvąją rinką
ELTOS pranešimu, posėdis
rugsėjo 9 d. buvo tęsiamas Ry
atst-ovavao žemės
škio vadovai, seimo kaimo rei
kalų pirmininkas V. Lapė ir kt.
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MŪSŲ LIETUVA

PRISIEKDINTAS NAUJAS LIETUVOS PREZIDENTAS
Vasario 26 dieną, prezidenti
nius rinkimus laimėjęs Valdas Ada
mkus perėmė Lietuvos valstybės
valdžią duodamas priesaiką Vil
niaus katedros aikštėje. Tikimės iš
ELTOS gauti išsamesnesnių žinių.
Naują valstybės istorijos puslapį
Lietuva atvertė ketvirtadienį-Prezidento Valdo Adamkaus inauguraci
jos dieną. "Esu pasiryžęs būti visų
Prezidentu, tartis ir bendradar
biauti su visomis partijomis", - sa
kė naujasis šalies vadovas, Arkika
tedros aikštėje Vilniuje po atviru
dangumi kreipdamasis į tautą.
"Lietuva augs, ji privalo augti. Su
ja augsime ir mes. Aš - vienas iš jū
sų. Aš - su jumis", - inauguracijos
kalboje pažymėjo 71 metų Prezi
dentas V.Adamkus.
Naujasis Lietuvos vadovas išau
kštino laisvę, jos siekį ir pergalę
prieš priespaudą. "Šiandien šlovi
name laisvę, garsiai tariame tą žodį,
ryžtingai pabraukdami jį savo isto
rijoje ir dabartyje", - sakė naujasis
Lietuvos vadovas.
"Mes šloviname laisvę, apkabina
me ją, suprasdami, kad laisvė yra
ne kieno nors nuosavybė, o visų pa
reiga. Mes saugosime ir ginsime au
kščiausią laisvės kūrinį- žmogų, jo
laisvą valią, jo teisę rinktis gyveni
mą ir atverti jį visoms darbo ir kū
rybos formoms", -sakė Prezidentas.
Ketvirtadienį naujasis valstybės
vadovas iškilmingai prisaikdintas
Seime. Priesaiką priėmė Konstitu
cinio Teismo pirmininkas Juozas
Žilys, kuris tokiai ceremonijai va
dovavo ir prieš penkerius metus,
kai prisiekė dabar jau kadenciją
baigęs Prezidentas Algirdas Bra
zauskas.
Kalbėdamas Seime, Prezidentas
V. Adamkus pareiškė manąs, jog
Lietuvoje būtina ryžtingai refor
muoti valstybės struktūras, o nusta
čius mažesnįnei dabar ministerijų

VALDAS V. ADAxMKUS,

kėjo savo įpėdiniui "išsaugoti ir toskaičių, pagerėtų jų veikla ir geriau
būtų derinamos funkcijos, sumažė
tų valdymo išlaidos.
Naujasis šalies vadovas sakė esąs
įsitikinęs, jog daugiau Lietuvoje ne
bus blaškomas! tarp kraštutinumų,
nebus ir susipriešinimo, o į XXIamžių "šalis įžengs pakilusi pilnaver
čiam gyvenimui". "Tam tėra vie
nas kelias - santarvė ir bendros, į
vieną tikslą nukreiptos, pastangos.
Tokia santarvė - politiniai ir žmo
giški susitarimai, kurių pagrindinis
tikslas ir kriterijus - demokratija,
žmogaus gerovės kilimas ir saugus
šalies gyvenimas", - teigė jis.
Seime vykusiose inauguracijos
iškilmėse kadenciją baigęs Prezi
dentas Algirdas Brazauskas palin"
w---------

bulinti tai, kas buvo priimtina žmo
nėms ir orientuota į valstybės atei
tį". "Tikiuosi, kad Jūs pratęsite tą
santarvės, interesų derinimo, suta
rimų ieškojimo dvasią, kurią sten
giausi puoselėti visą kadencijos lai
ką", - teigė A.Brazauskas.
Po priesaikos Seime Lietuvos
Prezidentas V.Adamkus atvažiavo į
Vilniaus arkikatedrą baziliką. Čia
Šventų Mišių liturgijai vadovavo
Lietuvos vyskupų konferencijos pir
-mininkas, Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Audrys Juozas Bačkis.
"Maldaukime Dievą Kūrėją, kad
suteiktų išminties, jėgų ir ryžto mū
sų tautos vadovams ir kiekvienam
iš mūsų, kad suprastume savo atsa
komybę prieš Dievą ir prieš Tėvynę
ir negailėtume jėgų kurdami laisvos
tautos gyvenimą, pagrįstą tiesa, tei
singumu, meile ir sąžiningu darbu"
- iškilmingų Šventų Mišių pamoks
le sakė arkivyskupas.
Atsisveikinantis Prezidentas įteikė
V.Adamkui Didžojį Prezidento ants
paudą ir oda įrištą Lietuvos Konsti
tucijos knygą.
| Prezidentūros perdavimo iškil
mes įsiliejo vėliavų ceremonija:pradžioje buvo nuleista ir išvykstan
čiam A.Brazauskui įteikta Lietuvos
Prezidento vėliava. Po to virš rūmų
vėl iškelta nauja Respublikos Prezi
dento vėliava, liudijanti, jog Prezi
dentūra jau turi naują šeimininką.
Aikštėje iš patrankų iššautos trys
salvės - už Tautą, Valstybę ir Prezi
dentą.

ORATORIA
PARTICIPE
GRATUITAMENTE
DE ŪMA AULA
RESERVAS(011): 296-7700
COORDENAÇÃO

ESTÂCIO R. KILCIAUSKAS
Rua Mello Peixoto. 1177
Metrô Carrao - Sao Paulo

Naujieji prezidentūros rūmai Vilniuje
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Sv. Kazimieras gimė pries 540 metų

$

1481 m. pavasarį Maskvos
valdovas Ivanas III buvo klas
tingai paruošęs sąmokslą: nužu
dytivaldovąKazimierą IV ir jo
sūnus (Kazimierą ir Joną Al
bertą), o Lietuvos žemes pri
jungti prie Maskvos. Žudynė tu
rėjo įvykti per kunigaikščio
Feodoro Bielskio vestuves, kai
išvyks į medžioklę. Bet sąmoks
las buvo laiku susektas. Vil
niaus ir Trakų vaivadų teismui
nusprendus, rugpjūčio 20 d. bu
vo prie Neries brastos nukirstos
galvos kunigaikščiams Mykolui
Olėlkaičiui ir Jonui Alšėniškiui.
Feodoras Bielskis spėjo pabėgti
į Maskvą. Tas sąmokslas kara
laičiui Kazimierui bus palikęs
labai gilų [spūdį-Sąmokslininkai
buvo ortodoksai, išdavikiški ku
nigaikščiai, parsidavę Maskvai.
Karalaitis bus nejaukiai pajutęs
ilgą plėšrią Maskvos ranką.
(Maskvos įkūrėju 1156 m. lai
komas Suzdalio kng. Jurgis Ilga
rankis).
1483 m. gegužės mėn. kara
laitis Kazimieras jau šeštąkart
Gedimino mieste. Didžiosios
Lietuvos kunigaikštijos kance
liarijoje ėjo kanclerio pareigas.
1483-84 m. žiemą karalaitis
Kazimieras jau sunkiai sirgo
plaučių džiova Gardino pilyje,
aukštajame Nemuno krante ties

1386 m. Krokuvoje, pilies
katedroje, Jogaila buvo vaini
kuotas Lenkijos
valdovu" kovo mėn. 4-ją dieną. Tai buvo
lemtingoji diena Lietuvai. Jo
gaila - vienas iš 19-kos DLK
Algirdo (12 sūnų ir 7 dukterys)
vaikų - lietuvis, šv. Kazimiero
senelis.
Šv. Kazimiero senelė - So
fija Alšėniškė Jogailienė - irgi
lietuvė. Vytauto D. žmona Juli
jona buvo Sofijos teta. Tėvui
mirus ją globojo Vytautienė.
Dukterėčia Sofiją •(“Sonką”)
Vytautas išpiršo karaliui Jogai
lai. Sofija - septyniolikmetė, b
Jogaila - per 70 metų. Vestuvės
Šv. Kazimieras. V. Stančikaitės
įvyko Naugarduke 1422 m.
pav.
Šv. Kazimiero tėvas - kara tiškomis raidėmis, labai pana
lius Kazimieras IV Jogailaitis: šiai į kan. Jono Dlugošo rašyse
aukštas, lieso pailgo veido, pli ną. Energingas, valingas, teisin
kys, truputį šveplas,■'nemokėjo gas ir didžiai pamaldus: šviesi ir
rašyti, kaip ir jo tėvas Jogaila. kilni asmenybė.
Nuosaikus tiesiakalbis: anot
Lietuvoje (Vilniuje, Tra
Lietuvos ortodoksų “teisingas ir kuose, Medininkuose) karalai
geras”, anot vokiečių -’’išmin tis Kazimieras gyveno šešiais
tingas, protingas valdovas”. protarpiais. Pirmąkart į Vilnių
Aistringas medžioklės mėgėjas, atvyko jau 17 metų ir čia pra
dosnus ir pamaldus. ■ Lietuvą leido 1475 m. Velykas. 1476 m.
valdė 52 metus.
Kalėdoms valdovas su sūnumis
Šv. Kazimiero motina -Elz Kazimieru ir Jonu Albertu atvy
bieta Habsburgaitė, impera ko į Vilnių ir praleido čia keletą
toriaus Albrechto II Habsburgo mėnesių. 1477 m. gavėnios me
duktė. Gerai išauklėta, mokėjo lu karalaitis
eno Trakuose.
rašyti, labai pamaldi, aukštai
vertino vokiškai katalikišką kul
tūrą. Per 38 vedybų metus su
silaukė 12 vaikų; užaugino 11: 6
karalaičius ir 5 princesės.
PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGOf
Svarbiausias karalaičio Ka- _
DA ERA MODERNA
zimiero mokytojas buvo kanau
1458-1484
ninkas Jan Dlugosz (14151480), lenkų istorikas, “Historia
Polonica” autorius. Karalaitis
Kazimieras buvo gabus ir gerai
"MÜSU LIETUVA" - RUA INÁCIO, 671
išlavintas. Gražiai rašydavo go■
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"Gardinęs žiotimis. Prieš plaučių
džiovą anuomet gydytojai buvo
bejėgiai. Kovo pačioj pradžioj
karalaitis jau gulėjo jmirties patale. Tėvas valdovas(57 metų)
buvo atskubėjęs iš Liublino.
Motina karalienė (48 metų)
slaugė sūnų ir tą paskutinąją
naktį. Buvo 1484 m. kovo 4,
ketvirtadienio, tik vos apyaušris. Žvakėms varvant numirė
karalaitis Kazimieras...
Karalaitis Kazimieras (vos
26 metų) palaidotas Vilniaus
katedros šiaurinėje koplyčioje,
Gediminaitis pargrįžo į Gedimino miestą, kurį prieš 98 metus
dėl karūnos ir moters paliko jo
senelis Jogaila. Katedros šiaurinė koplyčia imta vadinti Capella beati Casimiri. 1506 m. jo
je palaidotas Kazimiero brolis
valdovasAleksandras, o 1545.VI DLK Žygimanto Augusto žmo
na Elzbieta (19 metų), ir 1551
V-antroji valdovas Žygimanto
Augusto žmona karalienė Bar
bora Radvilaitė (30 metu t Po
to koplyčia dažniau vadinta
Karališkąja.
Šventuoju Kazimierą pa
skelbė popiežius Klemensas
VIII 1602.XI.7, j Romą nuke
liavus Vilniaus kapitulos kan.
Grigaliui Svencickiui su vysk.
Benedikto Vainos prašymu: da
vė brevę ir raudono aksomo šv.
Kazimiero vėliavą. 1604 m. pa
vasarį pargrįžo į Vilnių kan.
Svencickis su Romos pripažini
mu. Tris dienas Vilniuje kun
kuliavo džiaugsmas: gegužės 10,
11 ir 12. Milžiniškos procesijos
liūliavo gatvėmis, išpuoštomis
vartais. Organizuotai ėjo visas
universitetas. Minios katalikų iš
visos Lietuvos. Šv. Kazimiero
vėliavą nešė pats Leonas Sapie
ga, Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos kancleris bei Vilniaus
vaivada - galingiausias Lietu
voje.

Gegužės 11 d., paskelbus
popiežiaus brevę, atidarius šv.
Kazimiero karstą ir atlaikius iškilmingas pamaldas, prie rinkos
pašventintas kertinis akmuo šv.
Kazimiero šventovei. Ji buvo
1604-15 pastatyta: pirmasis ir
didžiausias baroko pastatas Vilniuje.
Anuomet sumanyta įrengti
puošnią koplyčią šv. Kazimiero
garbei, podraug ir karaliams
mauzoliejų pietinėje katedros
pusėje. 1624-1636 m. buvo pastatyta tikra dailybė. Marmuras,
porfyras, auksas, sidabras, freskos, stiukai. Kampe taurės pavidalo sakykla iš paauksuotos
skardos. 1636.VIII.Í4 vėl milži
niškos procesijos Vilniaus gat
vėmis, išpuoštomis vartais. Tą
dien šv. Kazimiero relikvijos
buvo pirmąkart procesijose iš
kilmingai įneštos į koplyčią.
Kripton po šv. Kazimiero kop
lyčia buvo perkelti karaliaus
Aleksandro, Elzbietos ir Barbo
ros Radvilaitės karstai.
1655 m. pavasarį Rusijos
caras Aleksėj Michailovič už
siundė savo armijom Lietuvą.
Rusai plėšė ir degino mies
telius bei kaimus, žudė, prie
vartavo moteris. Užgrobtą turtą
ir paliktus gyvus trėmė į Rusiją,
j Vilnių lėkė kraupios žinios:

___________

5_

kilo panika ir sąmyšis, Bėgo iš
miesto ir gabenosi savo turtelį
kas tik beišgalėjo. Galvotrūkščiais dūmė į Karaliaučių ir kitus
miestus Prūsijoje didikai, bajotai, meistrai, pirkliai, dvasininkai...
1655 m. rugpjūčio 8 d. į Vil
nių įsiveržė Ivano Zolotarenkos
kazokai ir Uruskanmurzos mas
kolių gaujos.
Pirmukart Lietuvos istorijoje
Vilnius - priešų užimtas. Buvo
kadai kryžiuočiai priartėję, net
ir apsupę, bet niekad neužėmę
Rusai ir kazokai, kaip laukiniai,
žudė koks tik pasitaikė žmogus..
Plėšė, daužė, skaldė. Draskė mo
teris, net senas, nėščias ir paaug
les. Kirviais kapojo šventovėse
altorius, skaldė rūsiuose karstus.
Vežė iš Vilniaus ką tik rado
vertingesnio. Degino Vilnių 17
dienų ir naktų. Mirė siaube
klykdami mūsų protėviai, ark
liai, pririšti šunys... Žuvo daug
istorinių brangenybių bei pa
minklų ir apie 14.000-17.000
žmonių. Kirviais ir kardais ka
pojo, ietimis smaigstė. Grožybe
žydėjęs Vilnius tapo milžiniška
pelenų, nuodėgulių ir griuvėsių
baisybe...Gedimino mieste siau
tėjo kultūros ir žmoniškumo
klaikūs priešai, barbariški reli
ginių, kultūrinių bei istorinių

»?.«. i*

Dlugošo mokomi karalaičiai. Prie mokytojo Sv. Kazimi
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vertybių naikintojai.
Caras
Aleksėj, atvykęs pasiskelbti di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu,
neberado Vilniuje kur apsistoti.
Jam Panerių pušyne' skubiai
įruošė palapinę...
Katedros brangenybes, siau
būnams artėjant, apsiėmė nu
gabenti į Karaliaučių savo valti
mi už 600 auksinų Naugarduko
kaštelionas Mikalojus Jundzila.
Deja, užtruko, ir vos tik išplau
kė iš Vilniaus jį užklupo Zolotarenkos kazokai. Tada ir pra
žuvo visiems laikams Jogailos
dovanota taurė, Vytauto D. do
vanotas altoriui kryžius iš aukso
ir sidabro, išpuoštas brangiais
akmenimis; Alberto Goštauto
dovanotas kielikas, kurį Mi
šioms vartojęs šv. Adalbertas, ir
daug kitų istorinių brangenybių.
Katedros viduje iš altorių ir
antkapių bei karstų beliko tik
krūvos skeveldrų. Vytauto D., jo
brolio Žygimanto ir kitų karstai
bei antkapiai išnyko amžinai.
Karstą su šv. Kazimiero re
likvijomis (ir kas buvo įmanoma
iš jo koplyčios) preletas Jurgis
Bielozoras pačiu laiku patvarkė
slaptai išvežti toli nuo Vilniaus:"
į Rožaną palei vieškelį iš Sla-"

VIDEO
LIETUVA
LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:
- GRAŽI LIETUVA
|
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
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Šv. Kazimiero sidabrinis karstas Vilniaus arkikatedroje

nimo | Gardiną, į Sapiegų rezidenciją, kurią saugojo keli šim
tai karių. Jie saugojo ne tik šv.
Kazimiero karstą: šiuose rū
muose buvo Sapiegų giminės
archyvas, biblioteka ir daug ver
tybių.
Vilniuje šv. Kazimiero kop
lyčioje rusai viską išvartaliojo,
išgriozdė, suniokojo. Stiuko ir
marmuro puošmenas sunaiki
no. Sienose buvusias Giacinto
Campana freskas sudirbo: viena
- šv. Kazimieras priima iš angeG kryžių ir leliją, antra - šv.
Kazimieras tarp angelų gieda
himną “OMNI DIE DIC MARIAE”. Sunaikino ir Strobelio
freskas.
Vilnių išlaisvino didysis Lie
tuvos etmonas bei Vilniaus vai
vada Mykolas Kazimieras Pacas
1660 m. vasarą, tačiau stiprus

Nuotr. G. Kurpto

rusų būrys Aukštojoje pilyje at
silaikė iki 1661 m. Velykų.
Katedros rūsiai buvo pilni
purvino vandens: rusų komen
dantas Mysieckoj įsakė ne tik
papildomai sudeginti Vilniaus
priemiesčius, bet ir užtvenkti
Vilnią, kuri užliejo apylinkėje
visus rūsius. Kapitula rado ka
tedrą baisingai nusiaubtą, priterštą ir išniekintą. Dėl to šv.
Kazimiero karstas tegalėjo būti
vėl į Vilniaus katedrą įneštas
tiktai 1663 metais.
Vilniaus išvadavimo atmini
mui didysis Lietuvos etmonas
bei Vilniaus vaivada Mykolas
Kazimieras Pacas - religingas
viengungis kunigaikštis bei kar
vedys - pastatydino Antakalnyje
Sv. Petro ir Povilo šventovę
(1668-76 m.), vieną gražiausių
visoje Rytų Europoje.

SS T E L K A
afeJlND. COM. DE PEÇAS FRIGORÍFICAS STELKA LTDA.

•
©

Moedores de came inox
Cortador de came congelada inox

« Quebrador de gelo

HAMILTONE 1988 M.

•

Misturadeira hidráulica inox

• Carrinhos e tachos inox

•

Ensacadeira inox

• Facas para qualquer tipo de cutters.

VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MUSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ
Rua Inacio,671 - V. Zelina

•

Cortadores de toucinho inox

•

Cutters inox

• Discos de aço para emulsionadoras de cames
• Facas e discos em aço especial para qualquer tipo de moedor de cames

•

Descoradeiras inox

• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em aço inox e aço temperado

•

Injetor de salmoura inox

• Facas e discos especiais sob encomenda

TEL: 274-18.86

• Mesas em inox

Rua Antonio Macedo, 410 - CEP 03087-010 - Parque São Jorge - São Paulo
Fax: 295-0195 - Fones: 295-0195 e 295-9446

7

M O S l| LI ETUVA

NR.4(2351) 1998.111. 01

LIETUVOJE
Trečiadienį, vasario 25 dieną,
Seimo treciuosiuose rūmuose ren
giamas Pasaulio lietuvių bendruo
menės (PLB) valdybos posėdis. Ja
me numatoma svarstyti už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių švie
timo ir kultūros, taip pat Vasario
16-osios gimnazijos likimo klausi
mus, aptarti bendradarbiavimą su
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informa
cijos centru, pasikeisti mintimis
apie pasirengimą PLB kraštų val
dybų pirmininkų ir PLB valdybos
suvažiavimui liepos mėnesį.
(ELTA-vas.24)
LIETUVA - PILNATEISĖ
PRATYBÉ NARĖ

NATO

Lietuva ir kitos NATO partne
rės pirmą kartą lygiomis teisėmis
dalyvauja aljanso krizių valdymo
pratybose. NATO būstinėje Briuse
lyje bei visose šalyse dalyvėse šie
mokymai prasidėjo ketvirtadienį ir
tęsis savaitę.
Tokiose pratybose Lietuva jau
dalyvavo pernai, tačiau tuomet
’’Partnerystės taikos labui” progra
mos šalys buvo stebėtojos ir įsijun
gė tik į civilinės saugos mokymus, o
šį kartą jos įtraukiamos ir į kitą
pratybų dalį. Pastarojoje imituo
jami veiksmai,, kurių NATO turėtų
imtis siekdama įgyvendinti taikdariškas operacijas.
Pratybose dalyvauja NATO vals
tybės, ’’Partnerystės taikos labui”
programos šalys ir tarptautinės or
ganizacijos. Lietuvai atstovauja dvi
darbo grupės. Pagrindiniame štabe
Briuselyje dirba Lietuvos ambasa
dos Belgijoje ir nuolatinės misijos
NATO diplomatai bei Civilinės sau
gos departamento pareigūnas, o
Vilniuje - Užsienio reikalų bei
Krašto apsaugos ministerijų ats
tovai

santarvę, o po jų Prezidentui kaip
naujajam Vyriausiajam ginkluotų
jų pajėgų vadui bus pristatyta sim
boliškai atstovaujama šalies ka
riuomenė. Katedros aikštėje V.
Adamkus kreipsis į tautą, paskui su
palyda ateis į S. Daukanto aikštę,
esančią priešais prezidentūrą. Cią
numatyta rūmų perdavimo cere
monija, kadenciją baigusio Prezi
dento vėliavos nuleidimas ir naujo
jo Prezidento vėliavos pakėlimas.
Vakare naujasis Prezidentas
surengs pirmąjį protokolinį priė
mimą diplomatams bei kviesti
niams svečiams. Sis priėmimas vie
nu metu vyks keliose Vilniaus vie
tose, nes Prezidentūros Baltojoje
salėje visi kviestieji netilps.
21 valandą Arkikatedros aikš
tėje gros pučiamųjų orkestrai, nu
matytas saliutas. (ELTA-1998.1.23)
Prezidentas Valdas Adamkus
paragino Lietuvoje akredituotus
užsienio valstybių ambasadorius
aktyviau platinti savo šalyse infor
maciją apie investavimo Lietuvoje
galimybes. Pasak Prezidento, inves
tavimui mūsų šalyje jau sudarytos
palankios sąlygos.
Penktadienį susitikęs su Lietuvo
je akredituotais užsienio šalių am
basadoriais, V. Adamkus sakė, kad
Lietuva savo ekonomikos plėtra pa
sivijo ar net aplenkė daugelį Vidu
rio ir Rytų Europos valstybių.
Prezidentas užtikrino, kad Lietu
vos užsienio politikos kryptys lieka
nepakilusios. ’’Per aštuonerius Ne
priklausomybės metus Lietuva
daug nuveikė, kad įsitvirtintų pa
saulio bendrijoje. Tai turi būti iš-

KAIP BUS PERTVARKOMA
VYRIAUSYBĖ
Spaudos konferencijoje penkta
dienį V.Adamkus teigė kol kas ne
galįs tiksliai pasakyti, kokios minis
terijos bus pertvarkytos naujoje
Vyriausybėje
Praėjusią savaitę V.Adamkus ir
Ministras Pirm. Gediminas Vagno
rius paskelbė, kad pertvarkytoje
Vyriausybėje liks keturiolika, mi
nisterijų vietoj dabar esančių sep
tyniolikos, o vėliau jų skaičius bus
sumažintas iki dvylikos.
Prezidentas Valdas Adamkus tei
gia, kad jo inicijuojamas Vyriausy
bės įstaigų mažinimas yra tik nuo
dugnesnės valdymo reformos įžan
ga. ’’Reformos esmė - ne mechaniš
kas ministerijų ar valdininkų skai
čiaus mažinimas. Jos esmė -susti
printi žmonių pasitikėjimą valsty
be, didinti valdininkų atsakomybę
ir piliečių galimybes daryti įtaką
rinktų pareigūnų sprendimams”.
Valstybės vadovas ketina siekti,
kad jo kadencijos metu Lietuva, plė
todama draugiškus santykius su kai
-myninėmis valstybėmis, taptų visa
teise Europos Sąjungos ir NATO na
-re. Tam, Prezidento nuomone,pasi
tarnautų ir užsienio investicijų į
Lietuvos ūkį skatinimas.
’’Kartu su Vyriausybe Preziden
tas sieks spartinti Lietuvos praktinį
pasirengimą narystei NATO ir Eu
ropos Sąjungoje”, - rašoma nuosta
tose.
(ELTA - VASARIO 27)

ELTA-(VASARIO 12)

NAUJASIS PREZIDENTAS
PRISIEKS VASARIO 26-osios
VIDURDIENĮ

Naujojo Lietuvos Prezidento
Valdo Adamkaus inauguracijos
ceremonija įvyks vasario 26 dieųą,
Vilniuje. Tai penktadienį surengto
je spaudos konferencijoje paskelbė
V. Adamkaus inauguracinės komi
sijos nariai.
Ceremonija prasidės vasario
26-osios vidurdienį Prezidento prie
saika neeiliniame Seimo posėdyje.
Vilniaus Arkikatedroje bus auko
jamos iškilmingos Mišio už tautos

Ilgesį keliantis Lietuvos vaizdelis.
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vokiškomis markėmis (Lietu prių užsienio valiutos rezervų
va turėjo pasirinkimą gauti šiuos galima pelningai inves
auksą ar užsienio valiutą).
tuoti, tuo būdu uždirbant
Aukso atsargos dalis, kuri krašto gėriui. Estija ir, pasku
buvo laikoma JAV centrinia tiniu metu, Australija, tai du
me banke, buvo sunaudota, iš daugelio pavyzdžių. Lietu
palaikant nepriklausomos Lie -va, tačiau, to nepadarė, nes la
tuvos diplomatines atstovybes bai sunku pripratinti krašto
užsienyje.
gyventojus prie minties, kad
Atgauta
aukso
atsarga „Lietuvos auksas” parduoda
Šveicarijoje, esanti tarptauti mas, nors tai kraštui ir būtų
nių atsiskaitymų įstaigoje pelningiau.
(BIS), buvo, kiek atmenu, per
vesta į Angliją.
Susitiko žinybų atstovai
Už auksą, laikomą sąskai
. Kaip praneša ELTA,.gruo
tose ir sandėliuose, niekas jo džio 9 ir 10 d.d. Vilniuje vyko
kių palūkanų nemoka. Prie Lietuvos - Rusijos ministerijų
šingai, už aukso saugojimą ir žinybų atstovų susitikimas
mokami net mokesčiai. Pasku konsuliniais klausimais. Lietu
tiniu laiku, jei auksas laikinai vos diplomatai perdavė Rusijos
parduodamas ribotam laikui atstovams lietuvių parengtą
su atsipirkimo sutartim, tuo tarpvyriausybinės sutarties pro
galima uždirbti mažą pro jektą dėl asmenų grąžinimo ir
centą, bet, žinoma, su rizika, priėmimo (readmisijos). Sausio
kad parduotas auksas gali mėnesį rengiamas žinybų atsto
būti negrąžintas. Tokiu būdu vų susitikimas, kuriame prasi
valstybės, laikančios aukso at dės derybos dėl sutarties teksto.
sargas, šios rizikos prisiimti Tikimasi, kad susitarus šiuo
klausimu su Rusija, bus galima
nelabai nori.
Yra valstybių, kurios išvis pasirašyti anksčiau parengtą su
nebelaiko aukso rezervų, nes, tartį su Gudija, iš kurios į Lietu
pardavus auksą ir turint sti vą patenka daugiausia nelegalų.

LIETUVOS AUKSAS
LIETUVOS
RANKOSE!
Norėčiau atsakyti į Aureli
jos M. Balašaitienės straipsnį
„Kur
Lietuvos
auksas?”
„Draugo” rugp. 5 d. laidoje.
Buvęs Lietuvos prieškarinis
auksas yra Lietuvos rankose,
t.y. Lietuvos Banko sąskaitose
Didžiojoje Britanijoje ir Pran
cūzijoj. Lietuvos Banko mė
nesiniuose biuleteniuose auk
su laikomos atsargos žymimos
62.1 milijonų JAV dolerių ver
te.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą
laikytas Lietuvos auksas Ang
lijoje, Prancūzijoje ir Švei
carijoj nebuvo perduotas ru
sams, nors jie to reikalavo, ka
dangi tuometinis Lietuvos
Banko valdytojas Paknys atsi
sakė pasirašyti aukso pervedi
mo įsakymą 1940-41. m. oku
pacijos mėtų. Šios aukso at
sargos' grąžintos Lietuvai’ po
1991 metų nepriklausomybės
atstatymo.
Aukso atsargos dalis laikyta
Lietuvos Banko sąskaitoje
Švedijoj buvo atiduota ru
sams. Tačiau po 1991 metų
švedai grąžino auįrso vertę,
Lietuvai išmokėdami šią sumą

I.FIA UM UVRO POR HOKA
l J M J O R N AI f. M M ( I AT F K) R Au <
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DINAMIC A s
Leitura E Memória
PAULA
RESERVAS E INFORMAÇÔES

(011): 296-7700
FAXįOĮĮ^ 296JĮĮ48

ŠVENTOSIOS ELENOS statula keliama ant Vilniaus arkikatedros stogo
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Rašo iš Lietuvos,..
Vilnius, 1998. II. 10
Gerb. Pone Rukšy,
aš siunčiu
Jums nuoširdžiausius sveikinimus iš
tolimos Lietuvos, linkiu geros sveika
tos, džiaugsmo ir jėgų vykdant Jūsų
kilnią misiją.
Aš ieškau lietuvių, kurie V.
ZELINOJE 1928-1930 metais pasis
tatė namus. Tai Paršelis Antanas,
Dilys ir dar daugelis atvykusių iš
Anykščių valsčiaus, Utenos apskri
ties. Labai prašau mano adresą duoti
tų žmonių vaikams, arba tiems, kurie
atvyko iš Lietuvos 1926-1928 metais
(jei jie dar gyvi).
Aš skaitau ispanų ir portuga
lų kalba, galiu priimti atvykstančius į
LIETUVĄ ir saugiai apgyvendinti
savo namuose nemokamai. Mano
dukra architektė turi gerą butą
KAUNE, ji irgi gali priimti keletą
lietuvių. Ji dirba, o aš jau pensinin
kė, turiu automobilį ir gerai vairuoju
20 metų, galiu svečiams parodyti Li
etuvą. Gal surasčiau draugų, kurie ir
mane galėtų pakviesti į S. Paulo. Aš
daug keliauju. Dabar ruošiuosi į
Afriką - TUNISĄ.
Prašau pone pasitikėti mani
mi. Jūsų adresą davė man Vanda
Mališauskaitė-Bikelienė. Seniai aš
turėjau korespondenciją su puikiu,
drąsiu lietuviu ANTONIO A USEN
KA, Viktoro sūnumi, kuris prieš daū-

MUSU LIETUVA

gelį metų man atsiuntė Velykų proga
nuostabią skarelę. Gavau žinią, kad
jis jau mirė savo darbo kabinete. Dėl
korespondencijos su Antonio Ausenka mane ilgai kvotė KGB rusų tarny
ba. mano visa šeima išnaikinta SIBI
RE, man padėjo Dievas ir esu gyva ir
sveika.
Prašau atsakyti man į šį
mano laišką. Su aukšta pagarba,
Elvyra Baltakytė-Pretkienė

Nuoširdžiai prašau Vila Zelinos lietuvius ir jų vaikus rašyti man į
VILNIŲ. Esu 1928m į V, Zelina at
vykusio iš Anykščių PARŠELIO AN
TANO sesers Julijos dukra. Turiu
Helenos Paršelytės ir jos mamos vai
kystės nuotraukų. Rašiau, bet atsa
kymo negavau, KODĖL?
laukiu laiškų ir svečių iš S.
Paulo. Turiu kur priimti svčius, su
teiksiu lietuviams iš S. Paulo nemo
kamą butą su vonia ir visais patogu
mais. Rašykite, laukiu.
ELVYRA PRETKIENĖ ..
P. O. BOX 2555
2009 VILNIUS
Namų adresas:
Šviesos g. 6-1-2009 Vilnius
Telefonas:00370-2651575
ESTRELA LITUANA NO
BASKETBALL DA NBA.
Tendo
lido
recentemente
o
exemplar do Jornal Folha de São
Paulo de segunda-feira, dia

GAUDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ
STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRAS
Juostelė gaunama V^elinos parapijoje
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU

09.02.98, encontrei um artigo pelo
qual o jogador de basketball do
time do Cleveland Cavaliers,
Žydrūnas llgauskas, foi eleito o

melhor jogador dentre os novatos
que atuam na Liga Profissional
Norteamericana, mais conhecida
como NBA, além de ter sido o
primeiro estrangeiro na história‘ a
alcançar esse reconhecimento.
Diz a reportagem que Žydrūnas
possui estilo de jogo semelhante
ao do já consagrado e conhecido
astro da seleção lituana de
basketball,
Arvydas
Sabonis.
Parabeniza-se a reportagem, pois
de fato está sendo divulgada, e
com mérito, a trajetória de um
valor que por certo passará para a
história da galeria do esporte
lituano e mundial, num nível de
campeonato
altamente
competitivo.
Desejamos a este
atleta e patrício todo sucesso, e
que nunca deixe de envergar a
gloriosa camisa do selecionado de
basketball lituano, em que pesem
todas as facilidades que os
Estados Unidos da América
podem oferecer.
ADILSON PUODŽIŪNAS

KOLEGIJAI 50 METŲ
Romoje minimos Popiežiškos Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos įsteigi
mo 50-osios metinės. Ta intencija
10 valandą Romos Marijos Didžio
sios Bazilikoje Šventas Mišias au
kos Lietuvos vyskupai - Jonas Bo
ruta, Eugenijus Bartulis, Antanas
Vaičius, Rimantas Norvilą, taip pat'
šios kolegijos rektorius Algimantas
Bartkus ir Romoje studijuojantys
lietuvių kunigai.

(elta)
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MUSQ JAUNIMAS UIIA NAUJAS ŠEIMAS
Yra labai malonu dalyvauti
naujos šeimos sukūrime - vestuvė
se. Mūsų džiaugsmas yra dar dides
nis, kai jaunavedžiai yra mums ge
rai pažįstami ir lietuvių kilmės.
Vasario 14 dieną galėjome
dalyvauti gražiose lietuvių kilmės
ssužadėtinių CRISTINOS ir MAR
CELO vestuvėse.
Cristina Andrušaitytė yra
Alfredos Sofijos ir Felikso Andrušaičių duktė ir gyvena su tėvais čia
pat vila Zelinoj. Cristina lanko me
dicinos fakultetą ir dalyvauja para
piniame veikime.

Feliksas ir Alfreda Sofija And rudaičiai su dukra Cristina ir Marcelo su mama
Aldona Tamaliūnaite Sandron

Marcelo ir Cristina, po šliubo, pasi
rašo vedybinius dokumentus

5
S.Paule koncertavusių meni- |
ninku įgrota muzikos juostė- |
lė(kasetė) su visom koncerte g
atliktom muzikom.
«
Galima gauti ar užsisakyti |
Mūsų Lietuvos redakcijoje.
TRIO

Jaunasis Marcelo Sandron
atrodo, kad yra labai kuklus, taip
kad apie jį negavome ypatingų ži
nių. Žinome, kad jis yra Lauro San
dron (jau mirusio) ir Aldonos Tamaliūnaitės Sandron sūnus. Taigi
Marcelo yra vieno iš 44 M ūsų Lietu
vos” steigėjų - a. a. Motiejaus ir
Onos Tamaliūnų anūkas.
Vestuvių apeigos įvyko šv.
Juozapo
parapijos
bažnyčioje.
Sliūbą davė klebonas Jose Ulisses
Leva.
Vestuvinės vaišės buvo mūsų
l||g
Jasunimp Namuose. Čia matėsi
daug mūsų kolonijos tautiečių, kucJ
rie su jaunavedžiais gražiai praleido linksmą vakarą.
Džiaugiamės, kad Cristina ir
Marcelo galėjo įgyvendinti jų gyvenimo sapną. Džiaugiamės taip pat jr
wHHHU
su tėvais ir seneliais dėl jų vaikų ir
anūkų laimės. Cristinai ir Marcelui :
Jr *'
linkime tikrai laimingo gyvenimo Cristina ir Marcelo su senele Ona
drauge
Tamaliuniene

Geriausia šventinė
dovana:
UŽSAKYKITE‘MUSU LIETUVĄ'
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽJSTĄMIEMS
Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 80 METŲ MINĖJIMAS
Šiemet Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę paminėjome vasario
15 dieną. Šventė turėjo būti ypač iš-'
kilminga ir prasminga, nes minėjo
me Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 80-ties metų sukaktį.
Iškilmingas mišias laikė prel.
Juozas Šeškevičius asistuojamas
kun. Petro Rukšio. Gausiai dalyva
vo skautai, kurie nešė Brazilijos ir
Lietuvos vėliavas. Šventei pritaiky
tas mišias giedojo šv. Juozapo Ben
druomenės choras vadovaujamas
dirigentės Elviros Kilčiauskaitės
Bellucci. Vargonais palydėjo Cae
tano Taschetto. Aukas nešė garbės
konsulas Jonas Valavičius ir ponia
Rita, Sąjungos pirm. Algimantas
Saldys ir ponia Albina, BLB-nės
pirm. Vera Tatarūniernė.
Prel. Juozas Šeškevičius pa
moksle kalbėjo apie kitą išsilaisvini
mą, kurį turi padaryti mūsų tauta
nusikračiusi sovietinio jungo, tai
yra atsipalaiduoti nuo visų komuni
zmo negerovių patirtų per 50 metų
okupacijos. Komunizmas paneigė
svarbiausias žmonių vertybes: tikė
jimą, tėvynės meilę, sąžiningumą,
pasitikėjimą, vienybę. Tos vertybės
yra būtinos Lietuvos gerovės atsta
tymui ir pažangai. Lietuvių pareiga
užsienyje išlaikyti savo tikėjimą,
kalbą ir tautines tradicijas. Mūsų
ypatinga pareiga išlaikyti mūsų tė
vų pastatytą bažnyčią ir lietuvišką
parapiją.
Po mišių visi susirinko prie
Lietuvos Laisvės paminklo aikštėje,
kur buvo padėtas gėlių vainikas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Aikštelė
buvo gražiai sutvarkyta ir pamink
las nuvalytas.
Seselių pranciškiečių salėje
minėjimas prasidėjo su Brazilijos
himnu. Sekė lietuviškų organizacijų
sveikinimai ir Lietuvos garbės kon
sulo kalba. Konsulas ragino tautie
čius pasinaudoti galimybe įsigyti
lietuvos pilietybę, ne tik tam, kad
galėtų keliauti į Lietuvą, bet kad
galėtų didžiuotis savo priklausomy
be Lietuvių tautai.
Meninė dalis susidėjo iš skautų pasirodymo su lietuviškom liau
dies ir su estradinėm dainom. Dai
nos vienetui vadovavo Eugenija Ba
cevičienė, pianu palydėjo Paulius
Butrimavičius ir gitara Leandras
Suzano.v
Sv. Juozapo Bendruomenės
choro programa buvo graži ir įvai-

BLB-nės pirm. Vera Tatarūnienė ir garbės konsulas Jonas Valavičius padeda
vainiką prie Lietuvos Laisvės paminklo Lietuvos Respublikos aikštėje V. Zelinoje

ri. Solo dainavo Marcia Šatas de
Araujo, Ona D. Coralov, Angelina
D. Tatarūnienė, Elena Zizienė ir
Adilsonas Puodžiūnas. Dirigavo El
vira Kilčiauskaitė Bellucci ir Audris P. Tatarūnas. Pianu palydėjo
Caetano Taschetto ir Elvira Kilčia
uskaitė Bellucci.

Po programos Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė Ve
ra Tatarūnienė padėkojo seselėms
pranciškietėms, kad leido lietuvių
kolonijai naudotis jų gražiai įrengta
sale ir paprašė visus baigti minėji
mą su Lietuvos Himnu.

c

Palangos skautės dalyvavo Vasario 16-sios minėjime iš kairės: Danutė Braslauškaitė, Tamara Greičiūtė, Patricija VinkŠnaitytė ir Giovana Lukoševičiūtė Lima

Jiener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação

04105-060 -São Paulo-SP.

Fone: 277-4855

Fax: 277-6948

I
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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MUSŲ ŽINIOS J
SVEIKINIMAI NAUJAJAM
LIETUVOS PREZIDENTUI
Brazilijos žiniasklaidoje bu
vo skirta mažai vietos naujojo Lie
tuvos prezidento prisiekdinimui,
arba kaip dabar moderniai sako,
“inauguracijai”.
S. Paulo lietuviai nepamiršo
šios datos ir pasiuntė sveikinimus a
per internetą. Prezidentą Valdą ?
Adamkų sveikino Lietuvių parapi
jos klebonas kun. Petras Rukšys,
Sv. Juozapo, Bendruomenės pirm.
prel Juozas Šeškevičius ir BLB-nės _
pirm. Vera Tatarūnienė.

Sveikin
mielą ir nenuilstamą

PREL. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
vardadienio proga(kovo 19 d.).
Mielam prelatui linkime daug laimės ir
gausios Dievo palaimos.
Lietuvių kolonija ir parapiečiai

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Eduatdas Pažėra
Julijus Mekšėnas
Elena Vidmantas

R$.70,00
“ 20,00
“ 30,00

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES UTUANOS

<§

UŽ

AfA

LIETUVIU KALBOS PAMOKOS

Pasibaigus vasaros atosto
goms, vėl prasidėjo pamokos. Mo
kytoja Locija J. Butrimavičienė vėl
pradėjo lietuvių kalbos pamokas.
Pamokos vyks ketvirtadieniais 19
:30 vaL_Jaunimo Namuose.
Kviečiame jaunimą ir su
augusius pasinaudoti proga pra
mokti lietuvių kalbos.

ieko

TĖVĄ JONĄ BRUŽIKĄ
25 mirties metinių proga bus atlaikytos
sekmadienį, kovo 15 dieną, 11 vai. šv.
Juozapo parapijos bažnyčioje v. Zelinoj
Kviečiame tautiečius dalyvauti ir
didelio misijonieriaus atmintį pagerbti.

KOVO MENESIO GIMTADIENIAI

17 Ana Burkevičius
Sveikiname savo narius, kuri 19 Juozas P. Lisauskas
švenčia gimtadienį šį menesį i 20 Helena Greičius Augustaitis
linkime daug sėkmės.
21 Afonso Augusto Pinto Jr.
02 Dorival Martins Pinheiro Jr. 21 Fernando Tijūnėlis
24 Albina Mickevičius
04 Halina Mošinskienė
26 Vera Grigaliūnas
05 Marcelo Kozuki
05 Carlos Alberto Pakalnis
Sąjungos - Aliança
07 Pranciška Garško
Valdyba
08 Jorge Prokopas
09 Luiz G. Alves Xavier
V
UŽSIMOKĖKITE,
11 Graziela Maria Siaulys
I ML-VOS PRENUMERATĄ PASU
13 Hercules Cilišauskas
15 Jose T. Roquette Machado
Išrašykite čekį Petras Rukšys vardu
15 Antanas Rudys
ir pasiųskite laiške paprastu paštu.
16 Cristina G.V.S.Czarlinski

L

ŠV. KAZIMIERO KIMI!

540 METU JUBILIEJUS

KOVO 8 DIENĄ - SEKMADIENĮ

ŠV. KAZIMIERO
LIETUVOS GLOBĖJO
ŠVENTĖ

MIŠIOS 15:00 VAL.
Sv. Juozapo bažnyčioje
MINĖJIMAS
Jaunimo namuose
SUNEŠTINĖS VAIŠĖS
V

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(fita + correio = R$.5,00)

