
BALTIJA - GALIMYBIŲ AR SVAJONIŲ JURA
Danutė Bindokienė

„The Economist” žurnalas 
(1998 m. balandžio 18 d.) 
išspausdino gan išsamią ir pa
lankią apžvalgą apie Baltijos 
pakrantėse įsikūrusių valsty
bių svarbiausias dabarties 
problemas ir ateities progno
zę, ypač žvelgiant iš istorinės 
praeities, formavusios šios Eu
ropos dalies geopolitinę, etni
nę ir kasdieninę tikrovę. 
Straipsnis pavadintas „The 
Baltic Revolution. Sea of 
dreams”. Šiuo atveju ta „sva
jonių jūra” yra, žinoma, Balti
ja, vaidinusi ir tebevaidinanti 
svarbų vaidmenį ne tik jos 
pakrančių valstybių gyve
nime, bet taip pat visai Euro
pai. Pabrėžiama, kad yra labai 
svarbu užtikrinti Baltijos 
sričių saugumą ir pastovumą, 
nes nuo to didžia dalimi pri
klauso ir visos Europos atei
tis.

Pats tikriausias to saugumo 
bei pastovumo laidas yra trys 
nedidelės valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — kurios 
drauge vadinamos Baltijos 
kraštais, nepaisant, kad prie' 
Baltijos jūros yra ir Skandina
vijos valstybės, ir Suomija, ir 
Danija, ir dar daugiau. Sako
ma, .jeigu Rusija praras kan
trybę savo santykiuose su 
Vakarais, greičiausiai dėl. to 
bus kalti baltai, bet jie pirmie
ji ir nukentės...” Tačiau Balti
jos jūra ir jos . pakrančių

BALTIJOS KELIAS: prieš 10 metų lietuviai, latviai ir estai, protestuodami 
prieš Molotovo-Riebentropo pakto pasirašymo 50-metį, susikabinę ranko
mis, vieningai reikalavo laisvės savo kraštams. Si solidarumo grandinė nu
sidriekė nuo Vilniaus iki Talino. Kasmet rugpjūčio 23-čiaja yra minima 
JUODOJO KASPINO DIENA

kraštai yra gyvybiškai svar
būs nemažai Europos žemyno 
gerovės daliai, o, be to, ji gali 
veiksmingai įjungti Rusiją į 
Europos tautų šeimą.

Tuo tarpu baimė ir nepasi
tikėjimas Rusija yra bendras 
visų Baltijos jūros kraštų var
diklis. Ypač nesaugi jaučiasi 
Latvija, .kuriai pastaruoju me
tu daromas vis didesnis spau
dimas dėl tariamo rusakalbių 
persekiojimo ar diskriminavi
mo. I Minimame p straipsnyj e

I J ~~ 

Latvija yra vadinama silp
niausia Baltijos kraštų gran
dies dalimi, o stipriausia lai
koma Estija, kurią į savo 
globą yra paėmusi Suomija ir 
iš dalies . Skandinavijos vals
tybės.

Įdomūs ir kiti Baltijos tautų 
„suporavimai”. Suprantamas 
Suomijos artimumas Estijai, 
nes šias dvi tautas riša ir kal
bos giminingumas, ir artima ‘ r
kaimynystė, ir daug daugiau, 
tačiau pažymima Švedijos pa-
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rama Latvijai, o. Danijos — 
Lietuvai. Pastarajai nemažai 
palankumo rodo ir, Lenkija, 
nors ne visuomet šių valstybių 
tarpusaviai ryšiai buvo tokie 
šilti, Tai nereikia laikyti nei
giamu reiškiniu, nepaisant, 
kad istorijos būvyje Lietuva ir 
Lenkija turėjo nemažai kon
fliktų. Bendra patirtis ir var
gai bolševikų valdymo metais, 
bendri laisvės siekiai ir intere- 
sai po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo buvusius nesutarimus 
nustūmė į antrinį planą, o 
ekonominių bei politinių ryšių 
stiprinimas prašyte prašosi ir 
geresnių kaimyninių santy
kių. Žinoma, turint mintyje, 
kad lenkų gera valia pasitikėti 
galima tik iki tam tikro 
taško...

Geriausias tarptautinių - 
santykių „lygintojas”, atrodo, 
yra verslas: didžiosios pasau
lio įmonės, tikėdamos atra- 
siančips naujas rinkas savo 
gaminiams ir pigesnę darbo 
jėgą, veržiasi į buvusias so
vietų. imperijos valdas, į ku- 
rias jau ne vien Europos pra
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monmiai kraštai, yra tvirtai 
įkėlę savo koją, bet taip pat ir 
Amerikos bendrovės. Vokietija 
ir Skandinavijos valstybės į 
Baltijos šalis 1996 metais eks
portavo gaminių už 29 milijar
dus dolerių, tačiau sėk
mingiausiai auganti ekonimi- 
ka pasireiškia Estijoje — per
nai paaugo net 8 procentais. 
Nors Lietuvos statistiniai duo
menys nepateikiami, bet dėl
to nereikia susirūpinti: mūsų 
tėvynė taip pat žengia pirmyn.
Jeigu nesuklups biurokratijos
ar korupcijos klampynėse, ga-. Nors, galbūt daugiau iš už- 
lima tikėtis daug šviesesnio kulisių, pritariama . Baltijos 
rytojaus.
' Verta atkreipti dėmesį, kad 
Baltijos valstybių gerove dau
giausia rūpinasi: :: nedidelės 
arba vidutinio didumo Euro
pos valstybės. Straipsnyje ke-

m

Klaipėda - Lietuvos langas į pasaulį: uosto vaizdas ir keltas į Smiltynę

WWW
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’ lis. kartus užsimenami tušti 
Vokietijos pažadai ir retorika, 
kai tuo tarpu Švedija, Danija, 
Olandija, net mažoji Islandija 
jau parodžiusioSijteUg geros 
valios ir suteikusios- apčiuo
piamos paramos beatsikurian- 
tiems baltams. Pastebima, 
kad Vilniuje net viena gatvė 
pavadinta Islandijos sostinės 
vardu, nes ši maža valstybėlė 
buvo pirmoji, pripažinusi Lie
tuvos nepriklausomybę 1990 
metais, kai didžiosios vals
tybės, bijodamos užrūstinti 
Gorbačiovą, stengėsi užsi
dengti akis, ausis ir paslėpti 
galvą smėlyje, kad jų nepa
siektų laisvės bruzdesiai nuo 
Baltijos jūros pakrančių.

Kaip į Baltijos valstybių 
žingsnius vis stiprėjančios de-
mokratijos ir gerėjančios eko
nomikos keliu žvelgia Ameri
ka? Su viltimi ir atsargumu.

t

valstybių įsijungimui .į NATO, 
į Europos Sąjungą, bet, kaip ir 
anksčiau, per petį dar vis te
besidairoma į Maskvos val
dovų nuomonę.
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LIETUVOJE
NAUJOS PROGINĖS MONETOS

Lietuvos banko valdyba lie
pos 8 d. nutarė nuo rugpjūčio 16 
d. išleisti apyvarton vieno arba 50 
litų progines monetas, skirtas 
Baltijos kelio 10-mečiui. Nustaty
ta, kad 50 litų monetos pardavi
mo kaina bus 90 litų ir bus išleista 
4,000 tiražu. Vieno lito monetų 
bus išleista milijonas, maždaug 
tiek, kiek Lietuvos gyventojų da
lyvavo Baltijos kelyje 1989 m.

• ' KONTROLĖS TYRIMAI
Liepos pradžioje Valstybės 

kontrolė, baigusi tyrimą Vidaus 
reikalų ministerijoje (VRM) at
skleidė premijų dalybą valdinin
kams ir pareigūnams. Buvusiai 
ministerijos sekretorei už 1999 m. 
pirmojo ketvirčio darbo rezulta
tus ir šv. Velykų proga buvo skir
ta 9,000 litų, po 7,000 litų depar
tamentų vadovams ir kai kurių 
“centrinio aparato” darbuoto
jams. Panašias sumas (6825 Lt.) 
gavo viceministeriai, kiti VRM 
vadai - mažesnes sumas. “Vals
tiečių laikraštis” paskelbė, kad' 
VRM besidalinant tūkstantinėmis 
premijomis, policijos komisaria
tuose “policininkai buvo priversti 
rašyti pareiškimus, kuriuose ‘pa
tys prašė’ sumažinti savo atlygini
mus”, o tie atlyginimai dažnai ne
siekę net 1000 Lt. “Policininkams

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

nesumokami pinigai, priklausan
tys už dirbtus viršvalandžius, jau 
keli mėnesiai neatlyginama už 
naktinį darbą.” Pasklidus šiai ži
niai, VRM vadovybė pažadėjo su
mažinti ministerijos bei departa
mentų vadovų algas.

KRIZĖS PADARINIAI
ELTA skelbia, kad Rusijos 

krizė labiausiai pažeidė Lietuvos 
gamybos, perdirbimo pramonę 
bei transportą. Jų apimtys per 
pirmąjį šių metų ketvirtį, palygin
ti su praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu, sumažėjo atitinkamai 
27.3%, 9.1% ir 21.8%. Statistikos 
departamento duomenimis, per 
pirmąjį š.m. ketvirtį žemės ūkis 
patyrė 77 mln. litų, o perdirbimo 
pramonė - 368 mln. litų nuosmu
kį, palyginti su tuo pačiu praėju
sių metų laikotarpiu.

ATIDENGTAS PAMINKLAS
Liepos 18 d. Molėtų rajone, 

Dubingiuose, atidengtas pamink
las Armijos krajovos aukoms. Pri-" 
simintos 1944 m. birželio 23-sios 
naktį Armijos krajovos vykdytos 
lietuvių skerdynės Dubingių, In
turkės, Molėtų, Bijutiškės, Gied
raičių bei Sužionių apylinkėse. 
ELTA skelbia, kad Lietuvos vy
riausybės sudaryta komisija Ar
mijos krajovos veiklai Lietuvoje 
įvertinti nustatė, jog Rytų Lietu
voje veikę Armijos krajovos Vil
niaus apygardos daliniai, bendra
darbiaudami su naciais, prievarta 
kėsinosi į Lietuvos teritorijos 
vientisumą, terorizavo ir žudė ne
kaltus civilius gyventojus, dau- 

Lįll llllilil.........

E. ALIONIS-IMÓVEIS E 
ADVOCACIA

CRECI 42.877 - OAB/SP. 70.880 
LOCAÇÃO, VENDAS E ADMINISTRAÇÃO 

ADVOCACIA EM GERAL
Darbo valandos: 8:30 iki 18:00 vai. 

Galima susitarti skirtingą valandą pagal 
pageidavimą visuose patarnavimuose. 
Sutvarkome dokumentus pardavimui 
ir išnuomavimui.
Pęa Santa Helena, 81 - Vila Prudente

Fone: 6914-4950 

giausia lietuvius, jų etninėse že
mėse, jų valstybėje vykdydami 
tautžudystę.

DAUGIAU MOKOSI
Statistikos departamento duo

menimis, 1998-1999 mokslo me
tais Lietuvos švietimo įstaigose 
mokėsi 746,000 vaikų ir jaunuo
lių. Bendrojo lavinimo mokyklose 
moksleivių skaičius padidėjo 
15,000 nuo praėjusių mokslo..me
tų, o visose institucijose besimo
kančių iš viso padaugėjo 29,000. 
Paskutiniaisiais mokslo metais 
mokėsi 97.7% nuo 7 iki 10 m. am
žiaus vaikų. Tad tik 2.3% nelankė 
bendrojo lavinimo mokyklos. O 
privačiose mokyklose besimokan
čių skaičius nuo 1993-1994 m. pa
daugėjo daugiau kaip 5 kartus, 
dabar sudaro 0.7% visų moks
leivių.

SULAIKYTA KONTRABANDA 
■ ... X

BNS skelbia, kad pasienio 
policijos pareigūnai Lietuvoje su
laikė du Gudijos piliečius, kurie 
automobiliu vežė daugiau kaip 
200,000 JAV dol. ir 200 g aukso, 
iš viso arti milijono litų vertės 
kontrabandą; Jei automobilyje 
paslėptus pinigus būtų deklaravę,. 
keleiviai nebūtų pažeidę įstatymo. 
Jie uždaryti Šalčininkų rajono 
policijos komisariato areštinėje.

BANKAS ŠVENTĖ SUKAKTI

Lietuvos taupomasis bankas, 
didžiausias ir seniausias visame 
krašte, rugpjūčio 4 d. minėjo savo 
80 metų jubiliejų, praneša ELTA. 
Įsteigtas 1919 m. Taupomajam 
bankui 1990 m. buvo suteiktas 
valstybinio banko statusas. Ban
kas sukūrė plačiausią tinklą iš 366 
padalinių. Jo turtas sudaro7 3.2 
bin. litų arba 33% komercinių 
bankų turto. RSJ

L/Uplicaçáo Digital, Cópia colorida, Encadernação 
Xerox por metro, Cartões de visita, Arte final, Diagramação 
Panfletos.Carimbos, Serviços de fax e gráfico em gerai 

Av. Zelina.lOOl Fone: 6341-9538 
e-mail: copyart@sti.com.br
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Pasaulinio masto festivalis
Vilniuje įvyko tarptautinis koncertų festivalis, trukęs ištisą mėnesį 

ir sutelkęs pasaulinio masto muzikus - kūrėjus bei atlikėjus

GENOVAITĖ GUSTAITĖ,
Vilnius į

Vilniaus festivalis
Lietuvos valstybinės filhar

monijos generalinio pirektoriaus 
Gintauto Kėvišo j sumanytas,
įgyvendintas šiemet Vilniaus 
festivalis truko nuo birželio 2 
iki liepos 6 d. Per tą laiką Vil
niaus šventovėse, kiemuose, fil
harmonijos salėje įvyko koncer
tų, kuriuose dalyvavo, be Lietu
vos, nemažai užsienio atlikėjų. 
Nors festivalio organizavimo 
tradicija nesena (šiemetinis tik 
trečias), bet jau spėjęs tapti mu
zikinio gyvenimo įvykiu tiek 
mūsų, tiek pasaulio muzikų pa
dangėje.

Tam pakanka prisiminti 
lordo Yehudi Menuhino laiško 
G. Kėvišui žodžius: “/.../ esu įsi
tikinęs, jog ši novatoriška ir 
vaizdinga (festivalio) programa 
sudomins, daugelį muzikos my
lėtojų iš viso pasaulio”. Laiške 
ypač palankiai atsiliepiama apie 
pabaigoje numatytą atlikti Gus
tavo Mahler’io “Dainą apie že
mę”.

Ir prasmingiausia atrodo 
tai, kad šiemet “Vilniaus festi
valis” pasieks viršūnę su “Das 
Lied von der Erde”. Salia daly
kiškų programos vertinimų laiš
ke yra labai nuoširdžių žodžių, 
atskleidžiančių troškimą atvykti 
į Vilnių, dalyvauti. “Aš nepa
prastai laukiu savo kasmetinio 
apsilankymo Vilniuje /.../”

Didžiųjų linkėjimai
Renginio pasaulinė prasmė 

matyti ir Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus, kitų valdžios vyrų 
sveikinimuose, linkėjimuose.
Antai, linkėdamas jo dalyviams, 
rengėjams, klausytojams geriau
sios kloties, prezidentas pade 
kojo pirmiausia už pastanga, 
skelbti Lietuvos i-vardą pasauly

je, taip pat “gausinti išmintį bei 
grožį tiek Vilniuje, tiek Lietuvo
je, tiek pasaulyje”.

Festivalio garbės pirminin
kas ir seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, apgailestaudamas 
mirtį didžio Lietuvos draugo 
Yehudi Menuhino, išreiškė vil
tį, kad “jo pašaukimas /.../ suar
tinti tautas ir vienyti jas muzi
kos dvasia” išliks Vilniaus festi
valio idėja ir kryptis.

Į III tūkstantmečio išvaka
rių nuotaiką, gaubiančią rengi
nį, atkreipė dėmesį festivalio 
valdybos narys, min. pirm. R. 
Paksas: “Čia skambanti muzika, 
lyg nepaprastas laiko tiltas, su
jungia, skirtingus amžius, kartas 
ir kultūras, praplečia pasaulio 
ribas”.

Festivalio valdybos pirmi
ninkas ekspremjeras G. Vagno
rius renginį pavadino tautiniu 
turtu, palinkėjo jam įrašyti “dar 
vieną garbingą puslapį į Lietu
vos ir pasaulio, muzikos isto
riją”. n ji- • i fPradinis koncertas 

VILNIUS: ta. Petras Rukšys jr birbynininkas Antanas Smolskus daly 
vauja praeita meta festivalio užbaigos koncerte Chodkecičiaus rūmų an 
samblio kieme. Konceste dalyvavo taip pat Lietuvos Respublikos prezi 
dentas Valdas Adamkus . -

i -

veltui, išsipildė. Tai parodė pats 
pirmas koncertas. Jame skam
bėjo lenkų kompozitoriaus ii 
dirigento, vieno žymiausių XX 
š. muzikų, K. Pendereckio ora
torija “Septyneri Jeruzalės var
tai” - premjera Lietuvoje. (Ją 
atliko du mūsų chorai — muzi 
kos akademijos mišrus ir aklųjų 
draugijos, orkestras - Sinfonia 
Varsovia - ir solistai D. Ra 
domska, I. Klosinska, J. Rappe. 
A. Zdunikowski, R. Zukowski 
iš Lenkijos; skaitovas B. Carrae 
Ii iš Italijos; dirigavo pats kom
pozitorius).

Koncerto (klausėsi jo ir 
prezidentas V. Adamkus) įspū 
dį sustiprino labai vykusiai pa
rinkta vieta - Svč. M. Marijos 
ėmimo į dangų šventovė (Trakų 
gatvėje), paprastai vadinama 
pranciškonų; įdomu, kad šiems 
vienuoliams pastatyta šventovė 
minima jau 1322 m. Gedimino 
laiške popiežiui Jonui XXII, 
mūsų pirmtakas karalius Vyte
nis, kviesdamas atvykti šio ordi
no brolius, buvo paskyręs 
“jiems vietą ir jau pastatytą 
šventovę”. ,, , . ,

( dus daugiau)
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DANTŲ KLINIKA ’PERLAS" PALANGOJE
Apie dantų klinikos “Perlas” 

steigimą Lietuvoje Kanados lie
tuvių visuomenė jau yra nema
žai girdėjusi. Tai žinomų kul
tūrinėje ir labdaros veikloje 
odontologų daktarų Angelės ir 
Sigito Kazlauskų projektas su
teikti nepasiturintiems žmo
nėms nemokamą dantų gydymą, 
vartojant naujausius metodus ir 
medžiagas. Daktarai Kazlauskai 
dažnai vyksta į Lietuvą ir yra 
pagrindinai susipažinę su krašto 
dantų gydymo sistema ir meto
dais, reikalingais tobulinimo.

1 Savo nuomonės, pagrįstos 
kieta profesine patirtimi ir as
menišku stebėjimu, dr. Kazlaus
kai tvirtai laikosi ir dabar, kad 
ir kaip karštai ji būtų paneigia
ma. “Kaip mes galime būti ra
mūs ir nieko nedaryti, kai tėvy
nėje yra taip reikalinga šios rū
šies pagalba?”, sielojasi dr. An
gelė Todėl ir “Perlo” steigi
mas tapo jų abiejų gyvenimo 
^PRENDAA CANTAR '

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE

LINKSMAI .
DAINUOKIME

ENVIAMOS PELO CORREIO 
.(fita + porrėio = R$.5,00)

tikslu.
Nors “Perlas” steigiamas 

dr. A. ir S. Kazlauskų rūpesčiu, 
jis nebus privati verslo įstaiga, 
kaip kai kam gali atrodyti. Ji nė
ra steigiama pasipelnymui. Joje 
geranoriškai atvyks pasikeisda
mi padirbėti S. Amerikos odon- 
tologai specialistai; medžiagas 
ir aparatūrą dovanoti yra pasi
žadėjusios didžiosios įmonės. 
Siaurės amerikiečiai šioje srityje 
yra dosnūs, jei reikalas tinkamai 
jiems pristatomas. O ir jaunieji 
Lietuvos odontologai turės pro
gos pasimokyti naujausių darbo 
metodų ir technikos, ypač kai 
klinikoje bus vartojamos geriau
sios rūšies medžiagos. Taip pat 
ši klinika nebus privilegijuo
tiems asmenims, kaip kai kurie 
mėgina aiškinti. Ji bus atvira vi
siems, suaugusiems ir vaikams, 
kuriems reikalinga speciali pa
galba ir kurie nepajėgia patys už 
ją mokėti.

Dr. A. M. Kazlauskienė, dantų gydytoja, Palangoje 1998 m. su 
jaunomis pacientėmis p. Klimų bute. Tame pajūrio mieste steigiama 
dantų gydytojų Kazlauskų klinika “Perlas” Nuotr. S. Kazlausko

Palangoje iš miesto savival
dybės išnuomotas sklypas ir pa
statas 99-riems metams. Yra 
gautas leidimas, patvirtinti ar- 
chitekūriniai remonto ir įrengi
mų planai, kurių įvykdymas 
įkainotas $300,000 JAV. Dalį 
šios sumos aukoja dr. Kazlaus
kai, tačiau dar daug reikia, kad 
būtų galima tęsti bei užbaigti 
klinikos įrengimus ir pradėti 
darbą. Dr. Kazlauskai kreipiasi 
į Kanados lietuvius, kviesdami 
prisidėti aukomis prie šio kil
naus ir Lietuvai taip reikalingo 
projekto.

“Perlas” yra užregistruotas 
Kanados valdžioje kaip labda
ros vienetas ir turi teisę išduoti 
pajamų mokesčiui tinkamą pa
kvitavimą (Income tax receipt) 
už paaukotą sumą.

Aukas siųsti adresu: PER
LAS, 9 Chartwell - Road, Oak
ville, Ontario L6J 3Z3, Canada. 
Telefonas (905) 845-5021. FAX 
(905) 845-8218. Registracijos nu
meris 1114362-09

5



NR.13(2374) 1999. VIII. 25

. ... ■ -.......... •

FBI specialistai giria Lietuvos 
pareigūnų darbą

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Tiriant Šiaulių mo
kesčių inspekcijos susprogdi
nimą, pasiekta pažangos, tre
čiadienį per susitikimą su Lie
tuvos Vidaus reikalų ministe
rijos vadovybe sakė vizitą Lie
tuvoje baigiantys1 JAV teisė
saugos pareigūnai.

Lietuvoje daugiau nei savai
tę viešėjo JAV Valstybės de
partamento diplomatinio sau
gumo specialusis agentas Mark 
Fogerty, Alkoholio, tabako ir 
ginklų kontrolės įstaigos spe
cialieji agentai James Adam- 
cik ir David Neiman, kurie 
buvo atvykę padėti Lietuvos 
teisėsaugininkams tirti spro
gimus. *

JAV specialistai pažymėjo, 
kad „teisingumas gali būti 
įtvirtintas tik padedant visuo
menei”.
, Lietuvos-vyriausybė už ver
tingą informaciją apie sprog
dinimą Šiauliuose yra paža
dėjusi 100,000 litų premiją.

Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis žurna
listus informavo, jog kitą sa
vaitę bus paskelbta naujos in
formacijos apie sprogimo ty
rimą.

Per šį didžiausią diversinį tybose' Baltic Challenge dalyvauS[ępjOp§įįaj atstatyti gatves ir žalią- 
sprogdinimą Lietuvoje balan- apie 5 tūkst. karių, 24 orlaiviai, 16sjaszonas
džio viduryje nukentėjo apie laivų. PagaJ dalyvaujančių karių skai- Jau iki šildymo sezono pradžios 
30 žmonių, o mokesčių in- čių šiemet šios pratybos bus didžiau- iteniškiai galės naudotis gamtinė- 
spekcijos tarnautoja vėliau dėl s‘os Europoje. nis dujomis.
sužeidimų mirė. Pratybos prasmes bepos l 0 die-

JAV žinovai sake, jog Lie- 
tuyos teisėsaugos' pareigū
nams galėtų pasiūlyti įjungti 
JAV ekspertų sprogimų ty-

: rimų metodus į Lietuvos tei
sėsaugos pareigūnų darbą. 
Svečių vertinimu, Lietuvos

bus liepos 16-ąją. Liepos 16-19 die 
nbmis vyks individualus karių mo
kymas, o liepos 21-24 dienomis - 
taikos palaikymo lauko pratybos. 
“Baltic Challenge” baigsis liepos 25 
dieną.

DUJOS PASIEKS UTENĄ
Regina Rutkauskienė

specialistai dirba profesiona
liai, tačiau Lietuvoje yra 
mažai sprogimus tiriančių pa
reigūnų. JAV pareigūnai pa
žadėjo, jog grįžę į Vašingtoną,; 
tarsis dėl konkrečios tech-.
nines pagalbos šiuolaikinės: dujotiekio vamzdynas. Dirbama ly- 
laboratorijos įkūrimui Lietu- giagrečiaidviemetapais.Pirmameeta- 
voje. Be to, amerikiečiai pa- petiesiamiskirstomiejidujotiekiotink- 
siūlė surengti mokymus Lietu- lai ir linijos j pramonės rajoną. Lėšos 
vos atstovams. Birželio 24 d. į (aPk 9,2imln. Lt) skiriamos - pagal 
Louisiana valstiją išvyks 24 PHARE programą. Antras etapas - tai 
Lietuvos teisėsaugos pareigu- dujotieki o tinklai gyvenamuosiuose 
nai.

Nuo balandžio vidurio tiesiamas

daugiabučių kvartaluose bei individu
alių namų savininkų teritorijose. Čia 
lėšos numatytos iš valstybės biudžeto.

Gamtines dujas gaus visi dau
giabučių gyventojai, apie 350 indi
vidualių narnų savininkų ir 12-I5 
įmonių. Tačiąu tikslus būsimų dujų 
vartotojų skaičius dar keičiasi, to- . 
dėl projektavimo darbai tęsiami. Ge
neralinio rangovo UAB DS-l di
rektoriaus pavaduotojo Algio Ba
nevičiaus nuomone, antras darbų 
etapas gali kainuoti apie 3 mln. Lt, 
priklausomai nuo galutinio vartoto-

PIRMĄ KARTĄ EUROPOJE '
DELFINAI IESKOS MINU

Pianą kartą Europoje karinėse 
pratybose dalyvaus delfinai, išmo
kyti ieškoti minų jūroje.

į Klaipėdos apskrityje vyksian
čias pratybas “Baltic Challenge’98" 
amerikiečiai atsiveš 3 delfinus ir jie 
Baltijos'jūroje ieškos minų. Lietu
vos jūrų pajėgų komandoras leite
nantas Artūras Andrusaitis sakė, kad 
delfinai pratybose dalyvaus liepos jų skaičiaus.
12-21 dienomis. Pasak jo, JAV ir Iki gegužės 14 d. jau atlikta 56 
Rusija yra vienintelės pasaulyje vals- proc dujotiekio tiesimo darbų. Kiek- 
tybės, naudojančios šiuos jūrų žin- vįerĮą savaitę vykstančiuose gamy- 
duolius minų paieškoms. būriuose pasitarimuose aptariama

Taip pat pirmą kaitą Eui opoj e jarĮ,ų ejga įr dalykiškai sprendžia- 
pratybose dalyvaus J A V laivas - ligo- mos probiemos.
nine. Šis 268 metrų ilgio laivas gali Mero pavaduotojas Vaclovas 
priimti iki 1000 pacientų kasdien. Samuolis prašė dujotiekio tiesėjų bai-

Lietuvos ir J A V rengiamose pra- gUS vamzdynų montavimą skubiai ir

Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta HC - USP

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055
Bip: 5188-3838 cod: 116388
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■RAMBTNAS
ATUALIZANDO SUA AGENDA

No dia 11 de Julho, o grupo de 
Danças Rambynas apresentou- se no 
21o. Festival das Estrelas “ Tanabata 
ta Matsuri”, na famosa feira de arte 
sanato da Liberdade, realizado pela 
Associação Miyagui Kenjinkai do 
Brasil.

A apresentação foi muito boni
ta e rendeu- nos muitos elogios do pú
blico e da comissão organizadora. Dis
seram que nosso ritmo e alegria são 
contagiantes e também gostaram 
muito de nossas roupas.

Para quem não se lembra, “Ta- 
nabata Matsuri” é aquela ocasião em 
que os japoneses, em todo o mundo,e 
todos os que participam de sua festa, 
fazem seus pedidos por escrito e de 
pois amarram- nos em galhos, simboli 
žando árvores, que são queimados ao 
final da festa para serem atendidos pe
los céus.( E claro que deixamos lá os 
nossos pedidos, afinal, felicidade, paz, 
saúde e um pouco de dinheiro não fa
zem mal à ninguém).

Depois disso, tiramos umas 
bem merecidas férias, e voltamos pron
tos para “trabalhar” nesse segundo se 
mestre.

Prova disso, são as várias apre
sentações de Agosto.

Logo no começo do mês, fo
mos convidados a fazer uma gravação 
nos estúdios do SBT - Sistema Brasi
leiro de Televisão.

Que feliz surpresa! Fomos indi
cados por organizadores de uma apre
sentação que fizemos no primeiro se

milMIII IIMIIIIIIBIW

C.R.M.78.442 j
pediatria - nutrição infantil j

z. Mim </
C.R.O. 39.599 

odontologia - ortodontia 

mestre. Nem é preciso dizer como 
foi gostoso o clima nos ensaios 
anteriores à gravação. À medida em 
que a data se aproximava, aumentava 
mais e mais a expectativa do pessoal.

A gravação foi feita para um 
dos quadros do programa “Bom Dia 
&Cia“.

Além de nossa dança, eles 
também gravaram algumas paisagens 
da Lituânia: Trakai e Kaunas com 
seus castelos e um campo florido em 
Vilnius, que servirão de cenário para 
os dançarinos do Rambynas.

0 programa ainda não foi ao 
ar, mas já tivemos nossos “minutinhos 
de fama”, pois a Van do SBT veio nos 
buscar numa sexta- feira (20/08) às 
12h - imaginem como estava o largo 
da Vila Zelina ! - e por todo o 
caminho todos olhavam para o carro

” 'r.
r 
■v

RAMBYNAS pronto para se apresentas na tv. SBT
gando, através das danças, esta linda 
cultura. E mais do que isso, será mais 
uma oportunidade de reforçar a lituani 
dade em nossos jovens.

Iki pasimatymo ! r
(Sandra C. Mikalauskaite Petroff)

OI f

CONSULTO» WO-niMi 
Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina 

TeL: 6163-8349

Tortas, tortas folhadas, doces, 
bolos, produtos importados, vinhos 

e comidas típicas lituanas.
Fazemos cestas típicas lituanas

Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17 
Vila Zelina -Tel: 6341-337

«S38S2E

tentando saber quem eram os 
“artistas” lá dentro.

Valeu ! Foi muito bom para o 
grupo e claro, para toda a colônia litu 
ana que será divulgada em âmbito 
nacional.

Mas nós não paranlos por aí. 
No dia seguinte, 21/08, o Grupo de 
Danças Rambynas apresentou- se. no 
bairro da Moóca.

A Unicapital (antiga Faculdade 
Capital) promoveu, pelo segundo ano 
consecutivo, sua “Festa das Nações “

Estiveram presentes os grupos 
de danças folclóricas brasileiras, por 
tuguesas, italianas, russas e lituanas.

As apresentações foram filma 
das pela Unicapital e deverão ser trans 
mitidas pela TV Universitária - um ca 
nal de TV à cabo.

No próximo dia 28/08 faremos 
uma apresentação no Rancho de nos 
sos amigos da colônia portuguesa - 
“Casa do Brunhozinho”.

Será mais uma oportunidade 
de representar a colônia lituana, divul

įgSi

I PAGUE A ASSINATURA DÓ 
JORNAL PELO CORREIO

Envie cheque nominal à ” Petras 
Ruksys ” mandando por carta 
normal (não precisa registrar) ?

7
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SAJUNGA-ALIANÇA
Jonas Jakatanvisky

Informativo do Conselho Deliberativo
« f

Convocado em junho, após as eleições de 
1999, o Conselho Deliberativo nâo conse
guiu reunir número suficiente para deliberar. 
Convocado novamente o CD para 14 de 
agosto do corrente, obtido o quorum, a reu
nião foi aberta com a leitura da ata anterior. 
Não havendo comentários a respeito, proce
deu-se à escolha da nova diretoria conforme 
disposto no artigo 54 dos Estatutos. Encon- 
travam-se presentes os seguintes conselhei
ros: Wilma Zvingiia, Heleniçe Kairy s Cole
lla, Justino Zvingiia, Kazys Baužys, Clovis 
A. V. De Uzeda e Jonas Jakatanvisky'. A 
reunião contou ainda com a presença, de 
Helena Jakatanvisky e Odair G. Colella.
Decidiu-se manter a diretoria anterior para a 
próxima gestão, com revisão na suplência. A 
diretoria a vigorar até as eleições de 2001, 
será assim constituída:

Presidente- Jonas Jakatanvisky7
Vice-presidente - Nelson Ambrozevicius 
Primeiro secretário - Clovis A. de Uzeda 
Segundo secretário - Kazys Baužys

Conselheiros:
Albina Ambrozevicius
Albina Saldys
Nazareth P. Ambrozevicius
Justinas Júlio Zvingiia
Jonas Choroóieijus

Suplentes:
Wilma Zvingiia
Heleniçe K. Colella.

. & 
i' ■ <

Os conselheiros acataram a sugestão de 
Heleniçe Kaiiys Colella para que as convo
cações do CD fossem feitas através do Jornal 
MUSU LIETUVA e que se publicasse o 
resultado de nossas deliberações para manter 

os saįmguietchiai a par das atividades. Em 
todo o caso, os conselheiros serão convoca
dos individualmente.
Decidiu-se manter o dia de sábado para as 
futuras reuniões, as 15 horas na sede social, 
salvo comunicação em contrário. Isto porque 
o trânsito é mais tranquilo e se evita o rodí
zio municipal e eventualmente, o estadual. 

Justifica-se a ausência dos conselheiros: 
Jonas Chorocieijus - Sofreu uma queda em 
sua casa e teve que imobilizar a coluna. 
Desejamos pronto restabelecimento.
Nelson Ambrozevicius - Em viagem pelo 
oeste do Estado a serviço.
Nazareth P. Ambrozevicius - Viajando pela 
Europa desde o final de junho, tinha progra
mado o retomo para o dia 14 de agosto, dia 
da reunião. .
Albina Saldys - Com visita da filha Sandra 
e netos da Venezuela.
Albina Ambrozevicius - Ocupada com a 
recepção da nora Nazareth.

MUSU LIETUVA, é o orgão de 
comunicação da nossa comunidade. 
Sugerimos aos conselheiros em particular, 
aos saiunguietchiai, e à comunidade lituąna 
no Brasil que. se não são assinantes que o 
façam. A publicação é quinzenal com 
informações locais, e da Lituânia, em 
português e em lituano. Ao redator pe. Petras 
Ruksys, o nosso agradecemento pelo espaço 
concedido à SAJUNGA-ALIANÇA.

Pois é. minha gente. Como ficará a nossa 
comunidade se o padre Pedrinho se cançar e 
tiver que voltar para a Lituânia ou for para o 
Canadá onde se encontram os seus parentes? 
Como nos sentiremos se um belo dia 
aparecer na primeira página do MUSU 
LIETUVA, em letras garrafais.

PASKUTINIS 'NUMERIS!
(ÚLTIMO NÚMERO!)

Vamos assinar o MUSU LIETUVA e rezar 
para que isso demore muito para acontecer.

■ RUGSĖJO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie 
švenčia gimtadienį šį mėnesį 
ir linkime daug laimės.
01 - Mathilde Baranauskas
01 - Roberto Pakalnis
01 - Flavio Bacevičius
01 - Aleksandras

Boguslauskas
02 - Claudia Regina Greičius
05 - Orlando Flavio Buccius
06 - Anielé Dutkus
06 - Nazareth Pimenta -

Ambrozevicius
07 - Roberto Bratkauskas
09 - Vanda Greičius Buono
09 - Veronika Franckevičius

. Medveder
10 - Angelika Trubienė
12 - Marijona Polgrimas

Msgila
12 • Andre Stochero

. Baranauskas
13 - Lucia Sakavičius da Silva
15 - Ljubomir Pjevac
19 - Elisabeth Greičius

Esteves
20 - Humberto Luiz Alves

''■‘Batista • • '
20 - Elvira Greičius Costabile
22 ■ Helena Godliauskas

Baužys
23 - Stasys Gervetauskas
24 - Douglas Roberto Saldys
25 - Helena Leitas
25 - Heroslav Aradzenka
27 - Herbert Jakštas Toth
30 - Sofija Mikalkėnas
30 - Nelson Daniliauskas

Sąjunga - Aliança
Valdyba

-  —————

auka prisidėk prie lietuviškos
SPAUDOS IŠLAIKYMO

VAIZDAJUOSTĖ

(Turime naują ir gražią ? 
j praeitų metų da in ų | 
j šventės vaizdajuostę. į Ç tybíhíu ženklo kaudònã'if juoda srâlvâ. Taip pat SIUNČIAME PA$TU 

Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00.Turime ir kitu lipinėlių '
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Jonas Jakątanvisky
J akatan@uol. com. br 

Saiba que...
... a diferença de fuso horário entre 
São Paulo aqui no Brasil e a 
Lituânia é de 4 horas, Portanto se
ja edųcado e salvo motivo de força 
maior não telefone depois das 20 ho
ras pois, em Vilnius e em toda a 
Lituânia já estará passando da 
meia-noite.
... o litas, no singular ou litai, no *
plural depois de uma longa hiberna
ção foi reativado em junho de 
1,993» A taxa de câmbio para a com- 
versão, 4 litai = 1 dolar ou i litas = 
0,25 dolar, foi fixado em maio de 
1.994.
... em área territorial ( 65.200 km2) 
a Lituânia é a maior das repúblicas 
bálticas. E superior ao dobro da 
Bélgica ( 30.5í3 km2) é um pouco 
menor que a da Irlanda com 
(70>283km2).
... ainda não se chegou à conclusão 
sobre qual o ponto mais alto da Li
tuânia. Se a colina Juozapine com 
293 metros ou Kruopine com 294 
metros acima do nível do mar. Esta 
diferença de 1 metro está dentro dos’ 
limites de tolerância de erro da 
medição.

GAMTA IR MIESTUS

Saiba que em 1.997 ...
... o Sol brilhou sobre a Lituânia por 
somente 136 dias. Pois é durante 
229 dias ou dois terços do ano fur 
tou-se de alegrar nossos patrícios. 
„» a umidade relativa do ar ficou em 
média na casa dos 79% . Bem 
úmido por sinal A precipitação 
chuvosa foi de 651 mm ao total 
... a temperatura média foi de 5,3 
graus Celsius positivos. À máxima 
alta registrada foi de 31° C positi-

• < o -vos e a máxima mínima de 28,8 C
negativos. Frio para ninguém botar 
defeito.
... em março a população era de
3 milhões, 70'7 mil e 200 assim dis-
tribuídos.: 
« Lítuanos 3.002.800 - 81,0%
* Russos 313.100 - 8,5
• Poloneses 259.500 - 7.0
« Belorussos 55.600 - 1,5
* outros 74.200 - 2,0
... em 1.995 a capital Vilnius com
portava 674 mil e 400 habitantes:
* Lítuanos 303.300 52,8%
« Russos 110,300 19,2
* Poloneses 110,300 19,2
« Belorussos 27,600 4,8
* Judeus 4.000 0.7
• outros 18.900 3.3
Russos e poloneses se equilibram e 
juntos somam 220.600 estrangeiros , 
representando 38,4% da população 
lituana, O curioso é que os estran
geiros que somam 27L100re- 
presentam nada mais, nada menos 
que 89,4 % da população nativa. £ 
isso aí I É o que está acontecendo 
em termos demográficos na capital 
que se encontra a 213 m acima do 
nível do mar Báltico.
Mais informações, no 
Ram unas'Personai Pages: 
n tto .7/WWVV2.omn i telnet/ram unas

YASSER ARAFAT NA LITUANIA

Enquanto isso, o presidente da Palestina 
e comitiva chegaram à Vilnius no dia 14 
de julho para uma curta visita Deverá 
comentar com o presidente Valdas 
Adamkus assuntos como política 
internacional e relações bilaterais No 
encontro no dia seguinte anunciaram a 
esperança de que o processo de 
pacificação do oriente médio deverá ser 
concluído com sucesso, mais cedo ou 
mais tarde.
E dura a vida de um presidente A visita 
nem bem esfriou e lá vieram as críticas 
por tê-lo recebido As. provocações, 
respondeu claramente que “ somente 
pessoas de mente curta poderão 
interpretar a visita de Arafat como um 
sinal desfavorável à Israel’*
O caso é que Israel se sentiu melindrado 
É o que demonstra a atitude do Sr Oded 
Ben-Hur enviado de Israel para os 
Estados Bálticos, cuja função devera 
expirar muito breve Declarou ter planos 
para melhorar os laços entre a Lituânia e 
Israel, mas. - acrescentou, - as relações 
bilaterais ficarão para mais tarde." E o 
que foi noticiado no LIETUVOS 
RYTAS, edição do dia 11 de agosto 
Acontece que a visita do presidente da 
Palestina já começou a funcionar de 
modo positivo para a Lituânia O 
helicóptero MI-17 pertencente ao 
visitante passou por uma minuciosa 
revisão no hangar de uma empresa de 
Kaunas. Concluído o serviço. o 
helicóptero foi devolvido a tripulação 
composta por palestinos e russos, 
conforme noticiado no LIETUVOS 
AIDAS do dia 12 de agosto. 5 ' ■
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JIJ KELIAI S
Pažinau Klarisė Bacevičiūtę 

kia ji turėjo gal kolius 8 metukus. 
Eugenijos ir Vytauto jauniaūsia du
krelė. Su vyresnia sesute Bratriz ir 
broliu Flavijum jau skautavo, dai
nuodavo ir, kiek vėliau jau šokdavo 
tautinius šokius. Paaugėjus išvyko 
Vokietijon, Vasario 16-sios gimna
zijoj pagerinti lietuvių kalbos ir 
daugiau pažinti savo tėvų kraštą.

Klarisė Vokietijoj baigė gim
naziją ir tąsė studijas Vokietijoj 
tapdama profesinė vertėja.

Laurentą Alainą pažinau prieš 
kelis metus, kai su Klarisė lankėsi 
Sanpaule per jaunimo suvažiavimą. 
Alainas gimė Meksikoj. Jo mama 
Elena Wanda iš Urugvajaus Mon
tevideo nuvyko į Melsiką ir čia su
kūrė šeimą su Lorenzu de Paul 
Stebuklingu būdu suėjo i sąntykius 
su lietuviais ir taip pat nuvyko Va
sario 16-sios gimnazijom Baigė 
gimnaziją ir toliau studijuoja.

Tolimoj Vokietijoj, kitame kon
tinente Klarisės ir Alaino keliai su
sikryžiavo ir jų meilė įsiliepsnojo. 
Galutinai savo likimus surišti mo
terystės sakramentu, atvyko Brazi
lijon į Klarisės tėviškę.

Vestuvių apeigos įvyko šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje rug
pjūčio 14 dieną. Bažnyčia buvo la
bai gražiai išpuošta gėlėm ir , kėlė 
šventišką nuotaiką. Vestuvines ap
eigas atliko kun. Petras Rukšys ir 
svečias kun. Antonio Aparecido Pe
reira. Kun. Aparecidas turi glaud
žius draugystės ryšius su Bacevičių 
šeima, nes krikštijo jaunąją Klari- 
sę. Kun. Aparecidas taip pat pasa
kė labai gražų pamokslą. Pabroliu 
buvo Andre Pavilionis , o pamerge 
Mareia Pavilionytė Butkienė. Per 
vestuvių cerimonijas vargonais gro
jo Audris Paulo Tatarūnas ir solo 
giedojo Marcelina Šataitė de Ar
ruda palydima dar kitais muzikos 
instrumentais. Prie altoriaus buvo 
Klarisės tėvai Vytautas ir Eugenija 
Bacevičiai ir Alaino mama Elena 
Wanda atvykusi iš Porto Rico. Prie

jaunasis Alainas perneša žmoną 
Klarisė per namų slenkstį

DO VICTOR LTDA. - ME
f Comidas típicas
- Sąlgados em geral
| Futuras
f .Fazemos Sob encomenda £6341-6623 6341-7094

Rua Monsenhor PiÕ Ràgáziiiskas, 29 - Vila Zelina
I Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
...... .... ................................ 1 '■ .......................... ........*mkį*wiiįiiih ij ,
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VILA ZELINA: Šv. Juozapo parapijos bažnyčioj Klarisė ir Alainas po su
tuoktuvių. Kairėje Alaino mama Elena Wanda, o dešinėje Klarisės tėvai 
Eugenija ir Vytautas Bacevičiai Nuotr. P, Rukšio

altoriaus buvo ir daugiau jaunų liu
dininkų Klarisės jaunystės draugų 
nemuniečių ir skautų.

Vestuvinės vaišės įvyko jau
kioje salėje Vila Prudentėj. Buvo 
pradėta su tradicinėm lietuviškom 
apeigom: jaunavedžiai buvo sutikti 
su duona ir druska(dabar taip pal 
su vynu). Jaunasis pernešė jaunąją 
per namų slenksti., turėjo kapoti 
malkas, o jaunoji keisti kūdikio vy
styklus. Buvo ir kitų žaidimų bei 
juokų. Visa tai sudarė gražią šei- 
mynkšką nuotaiką.

Jaunavedžiai buvo išvykę ke
liom dienom į Ubatubą ir Parati, o 
sekančią savaitę jau grįžta Vokie
tijon prie savo darbų ir mokslo.

Sveikiname Klarisė ir Ala
ną sukūrusius gražią lietuvišką šei
mą ir linkime jiems daug laimės 
įgyvendinti jų gyvenimų troškimus

KPR

. -cz—I LIETUVOS RESPUBLIKOS 
JOT GENERALINIS KONSULATAS

SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica 

k & J da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS 
Consul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado, 207 
04718-000 São Paulo-SP • 

Fones: 5182-0871 e 5183-2443
F AX:5182-7441
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MŪSŲ ŽINIOS 
KRIKŠTYNOS -

ŠEIMOS ŠVENTĖ
Paulauskų šeima yra įleidusi 

gilias šaknis Vila Belos-Zelinos ap
ylinkėj. Pasakojama, kad Adomas 
Paulauskas, atvykęs Brazilijon, ap
sigyveno Vila Beloj. Sako jo duktė 
Ilnovaitė, kad jos tėvelis Adomas 
daug prisidėjo prie mūsų bažnyčios 
statymo ir todėl jo vaikaičiai yra 
taip prisirišę prie šios bažnyčios.

Rugpjūčio 22 dieną, po lietu
viškų pamaldų, bažnyčioj liko gra
žus būtrelis parapiečių su dviem 
mažom mergaitėm: keturių mėne
sių Rafaela ir beveik pusantrų me
tukų Roberta. Tėvai Robertas dós 
Reis ir Ilnovaitė Marcia Fioravanti 
Larangeira gyvena Vila Zelinoj. II- 
novaitės Marcijos mama, taip pat 
Ilnovaitė dirbo Matarazzo audyk
loj, o tėtis turėjo maisto krautuvę. 
Ilnovaitė baigė prekybos mokslus, o 
vyras Robertas yra komercinis di
rektorius maisto industrijoj.

Krikšto apeigas atliko kun. 
Petras Rukšys. Rafaeios krikšto tė
vai buvo Rikardas ir Vera Locija 
Ciiento, o Robertos krikšto tėvai 
buvo Walter ir Dina Maria P. Pre- 
vedello.

Kun. Petras Rukšys, po krikšto, su tėvais Ilnovaitė ir Robertu. Kairėje 
Rafaela su krik-š to tėvais Rikardu ir Vera Lucija, o dešinėje Roberta su 
Dina Maria ir Walteriu

Ros vaišės Roberto ir lino vai tės na
muose. Vos neužmiršom pasakyti, 
kad Rafaela ir Roberta yra įsūnytos 
Roberto ir Ihiovaitės gražios ir lai
mingos dukros - mergaitės.

Sveikinam naujai pakrikš
tytas Rafaelą bei Robertą ir iai- 
mings tėvelius bei senelius. ‘

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ 
Asia Sidaravičius R$.30,00 
Helena Butkus ” 20,00 
Stasys Žymantas " 30,00 
Aleksas Kalinauskas ’’ 50,00 
Celso K. Fernandes ” , 20,00 
Fedro Baranauskas ” 50,00 
Aldona Klygis ” 20.00

Kadangi krikštynos yra šei- J 
mos šventė, tai po to buvo šeimyniš-

COMUNIDADE LITUANA CATÓLICA ROMANA DE SÃO JOSÉ 
Rua Inácio, 671 - 03142-001 -São Paulo - SP. -Fone:6341-1886

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária |

, A COMUNIDADE LITUANA CATÓLICA ROMANA I 
DE SÃO JOSÉ, sediada na Rua Inácio, 671, Vila Zelina, nesta Capital, 
CONVOCA TODOS SEUS SÓCIOS, para a ASSEMBLÉIA /■ _
GERAL ORDINARIA, conf.arts..34 a 37 de seus Estatutos, a realizar-se 
em 19 de setembro de 1999, às 16:00 horas em primeira convocação e, 
não havendo quorum, em segunda convocação às 15:30 horas, com qual
quer número de presentes, a fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia

a) Eleição da Diretoria Executiva;
b) Eleição do Conselho Fiscal;
c) Assuntos Gerais de interesse da Comunidade;

Para que o presente chegue ao conhecimento de todos, 
é afixado na sede, bem como, comunicados os sócios, verbal, telefônica
mente e por escrito. V-
São Paulo, 22 de agosto de 1999 Pe Juozas Seskevicius - Presidente

Vytautas J. Bacevicius - Secretário

MISmiSlIBM 
HSIRtt K iiiiiS

.... ■—      ,    1 ■"-»

Jener imóveis Itda.
- CREC1 j484

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO ■.■ ■■■
COMPRA - VENDA ? < •

Rua Topa®io n° 76 — Aelitwgâo ficma: 277-4856
(M105-060-fSão Paulo • SP. Pa» 277-6948
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MŪSŲ ŽINIOS
RUOŠIAMĖS SPAUDOS ŠVENTE!

Šių metų spaudos šven
tės data jau buvo nustatyta pra
eitų metų metinėje programoje, 
kuri yra daroma šv. Juozapo 
parapijoj. Tai daroma, kad įvai
rūs parengimai nesutaptų ir kad 
būtų galima iš anksto užsisakyti 
salę.

"Mūsų lietuvos” darbuo- c v
tojai prašė prel. Juozą Šeške
vičių, kad ir šiemet prisiimtų 
spaudos pietų paruošimą. Pre
latas ir šiemet apsiėmė pa
ruošti pietus su jau įprastais 
turtingais ir gardžiais valgiais. 
Per šv. Juozapo bendruomenės 
valdybos susirinkimą kun. Juo-5 
zas ragino valdybos narius pri
sidėti prie šventės parengimo, 
ypač platinant pakvietimus. Mū- 
sų spauda yra mūsų kolonijos 
g}\ybės ir jungties ženklas, taigi 
yra visų pareiga prisidėti prie 
tos išlaikymo. ..... 

•J

Pakvietimus į spaudos pie
tus galima gauti šv. Juozapo pa
rapijos rastinėj ir klebonijoj, 
pas Vytautą Bacevičių, Algiman
tą Saldį, Verą Tatarūnienę, Na- 
gelina D. Tatarūnienę ir Vyto Ti
jūnėlio bare.
Š V. JUOZAPO L.R.K.

15:00 valandą:

Procesija ir Mišios

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Susirinkime dalyvavo visi valdybos 
nariai: prel. Juozas Šeškevičiuas, 
kun. Petras Rukšys, Vytautas Ba
cevičius, Vincas Banys, Angelina D. 
Tatarūnienė, Norbertas Mečelis,

.. Aldona Černiauskaitė Fernandes,
Helena Kiriliauskaitė Vicentini,
Ana Vera Tatarūnienė, Petras Bą- • valandą po pietų.
ranauskas, Rikardas Braslauskas ir • Buvo kalbėta ir apie kitus pa
Veronika Menvcder. Adilsonas 
Puodžiūnas dar nesugrįžo iš 
Lietuvos.

Susirinkimą pravedė pirm.
Prel. Juozas Šeškevičius. Buvo 
nustatyta sekančio visuotinio narių 
susirinkimo data ir naujos valdybos 
rinkimų tvarka. Rinkimų komisijon 
buvo pakviesti Veronika Medveder, 
Ana Vera Tatarūnienė, Petras

Baranauska 
lauskas. Bu| 
visuotinį narių susirmEimJ^asTųsff 
ir visų narių sąrašą su prašymu 
pristatyti 12 kandidatų į naują val
dybą. Visuotinis narių susirinkimas 
bus rugsėjo 19 dieną, sekmadienį 4 11 » * 

druomenė rengia pavasario švente 
spalio 10 diena Lituanikoj, o kun 
Juozas surengs CEPELINŲ balių

Buvo taip pat kalbėta apie 
šv. Kazimiero parapijos pastatų li
kimą. Laukiama kun. Antano Sau- 
laičio atvykimo sausio mėnesį tam 
reikalui galutinai išspręsti.

TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 12 dieną

- Minėjimas

Meninė dalis
Praeitą sekmadienį, rugpjū

čio 22 dieną, šv. Juozapo parapijos 
klebonijoj įvyko šv. Juozapo bend
ruomenės valdybos susirinkimas.

Arbatėlė-suneštinės 
vaišės

51 tnij METŲ "MISŲ LIETUVOS

RUGSĖJO
SVEMTE
SETEMBRO

& Kv-
VILA ZEl .IHOJE - JAUNIMO NAMI 

5 “t'k. ? tuii/.r '**”* V» * * * • ■ \ ■ • ’• • ' '•

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

12


	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00111
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00112
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00113
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00114
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00115
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00116
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00117
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00118
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00119
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00120
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00121
	1999-08-29-nr13-MUSU-LIETUVA-00122

