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"BALTIJOS KELIAS", SUDREBINĘS MASKVĄ
Vokietijos dienraštis apie "Baltijos kelią" dešimtmečio proga. Tai buvo didžiausia demons
tracija tuometinėje Sovietą Sąjungoje. Vokiečių politikai, ryšium su Gorbačiovo pertvarka
!XftS

KAZYS BARONAS, VoldeOja

Visuomet Baltijos valsty
bėms palankus vienas didžiau
sių Vokietijos dienraščių Miun
cheno “Sueddeutsche Zeitung”
rugpjūčio 22 d. visą puslapį pa
skyrė Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai, kartu sujungdamas 1989 m. i
rugpjūčio įvykius su tuo pačiu'
metu politiniais pasikeitimais i
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje.
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Tai nuopelnas Varšuvos ko-s
respondento Tomo Urban’o, ku- į
ris priminė Stalino-Hitlerio su
tartį bei 1989 rugpjūčio 23 d.
didingą demonstraciją, kada 1.5
mlj. lietuviu, latvių ir estų, nuo’
Talino iki pietinės Lietuvos, su-i
sikaBinę rankomis, sudrebino.
Kremliaus vartus. Teisingai T.
Urban rašė, kad tai buvo di
džiausia prieškomunistinė de
monstracija tuometinėje Sov.
Sąjungoje. Maskva ir KGB tuoj
pat suprato, ko siekia ši de
monstracija 50 metų StalinoHitlerio sutarties proga, būtent
išsilaisvinimo iš Sov. Sąjungos
okupacijos.
Maskvos ir Baltijos valsty
bių KP protokolai sako, kad
komunistai pradžioje “nesusi
griebė” kaip elgtis su protestuo
jančiais baltiečiais, kokių prie
monių reikia imtis prieš maiš
taujančias Baltijos tautas. Ta
čiau komunistai taip pat žinojo,
kad jie “volens. nolens” turi su
tikti su įvykusiu faktu ir kartu
nubrėžė tolimesnei baltiečių ak
cijai neperžengiamą liniją.
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Rugpjūčio 27 dieną, su iškiteingom pamaldom Vila Zeiinos baŽEyčioje,
seseles paaiissėj® Brazilijon atvykimo 6®-ties metų jubiliejaus uždarymą.
Po pamaldų, šv. Mykolo Arkangelo mokykloje buvo istorinių nuotraukų
paroda ir svečių priėmimas su vaišėm

Vakariečių ir Maskvos
pažiūros
.. Kaip Vakarų pasaulis su
prato šį Baltijos tautų sąjūdį?
Pasirodo', Vakarų politikai toje
demonstracijoje įžiūrėjo pavojų
M. Gorbačiovo pertvarkai ir ven
gė bet kokių susitikimų ar po
kalbių su vadovaujančiais Bal
tijos tautų atstovais.
Slepiama buvo Stalino-Hitlerio sutartis, tik 1989 m. pasiLietuvos nacionaline •
M. M a žv y d. o b i b I i o te k; i Į

rodė jos faksimilė su nubrėžta
Europos dalybų linija. Tačiau
Rusijos komunistai ir dabar
tvirtina: 1. Sov, Sąjunga norėjo
Baltijos valstybes apsaugoti nuo
nacistinės Vokietijos okupaci
jos, 2. Balfiečiai praeityje laisvu
balsavimu prisijungė prie Sov
Sąjungos. Vokiečių laikraščio
bendradarbis rašė, kad dar ir
šiandieną žymūs Rusijos politi
kai tvirtai tiki tais argumentais.
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“užmerkdami” akis prieš įvyk
dytas intelektualų žudynes, mi
lijono baltiečių trėmimus į Si
birą. Esą jie vis kartoja, kad
rusų kantrybė baigiasi matant
Baltijos valstybių 10-čio atkūri
mo sukaktį.
Baltiečių siekiai
Po dešimties metų balticčiai
siekia naujų tikslų - įsijungimo į
ŠAS ir Europos Sąjungą. Pasi
naudojęs Baltijos žiniasklaida,
Tomas Urban rašė, kad sukak
ties proga visų baltiečių laikraš
čių komentarai vienodi: StalinoHitlerio sukakties grėsmė nu
stos egzistavusi ’tik v įsijungus
Baltijos valstybėms į ŠAS narių
eiles.
Tiesa, rankų grandinė buvo
visų demonstracijų viršūnė, ta
čiau dainų šventės Latvijoje ir.
Estijoje buvo užuomazga šiai
masinei demonstracijai, nes dai
nų šventėse pasirodė laisvų vals
tybių vėliavos. Vis dėlto rankų
grandinė davė postūmį politi
niam gyvenimui - į parlamentus
buvo išrinkti demonstracijos va
dovai. Lietuviai žengė dar to
liau, paskelbdami 1990 nepri
klausomybės atstatymą bei tuoj
pat pastatydami sargybas prie
valstybės sienos.. Aišku, Maskva
tai palaikė provokacija.
Nepriklausomybės siekiai, .
Baltijos valstybėse stipriai palie-‘ tė ir Maskvą. M. Gorbačiovas
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu pastų.
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buvo priverstas pakeisti Krem
liuje svarbias vadovaujamas vie
tas. Be to, 1991 m. ypatingi
KGB daliniai mėgino Lietuvoje
ir Latvijoje atstatyti komunis
tinę santvarką. Lietuviai gynė
savo seimo rūmus, prie televizi
jos bokšto Vilniuje žuvo 14 lie
tuvių.
‘ Gorbačiovo vaidmuo
Baugiai, bet viltingai gyve
no balticčiai pirmus aštuonerius
mėnesius, nes komunistai Krem
liuje pamažu, tačiau kiekvieną
dieną, vis stipriau į savo rankas
ėmė valdžią. Tik po nepasiseku- •
šio pasikėsinimo Maskvoje 1991
m., lengviau atsiduso ir balticčiai.
Neaiškus M. Gorbačiovo
vaidmuo. Jis nepatraukė nė vie
no generolo atsakomybėn už
įvykius- Lietuvoje ir Latvijoje.
“Bet viena yra aišku, - rašė T.
Urban, - kad baltiečių grandinė
buvo M. t Gorbačiovo valdžios
pradžia ir pabaiga”. Balticčiai
parodė M. Gorbačiovo pertvar
kos klaidas,, nes pertvarkos ar
chitektai neturėjo jokios nuovo
kos apie demokratiją ar apsi
sprendimo teisę. Pertvarkos or
ganizatoriams rūpėjo ir toliau
išlaikyti KGB, komunistinę san
tvarką Sov. Sąjungoje. Dėl to
M. Gorbačiovo pertvarkos tiks
las nesiderino su baltiečių siekiais.
. Demonstruojant baltiečiams
nuo Pietų Lietuvos iki Suomių
lankos, tą pačią dieną raudonojoje aikštėje įvyko 100 asmenų
demonstracija prieš Stalino-Hitn

lerio sutartį. Demonstracija bu
vo tuoj pat milicijos išsklaidyta
Buvo sužeistų ir suimtų. Sužeis
tųjų ir suimtųjų kaltinimai iki šios
dienos nerado jokio atgarsio.
Įvykąąi kitur
Baltijos valstybių lemtingas
dienas reikėtų taip pat sujungti
su Čekoslovakijos bei Lenkijos
politiniais įvykiais. Mat 1989 m'
rugpjūčio 24 d. Lenkijos min.
pirmininku tapo opozicijos at
stovas T. Mazoviecki, ir tai
Varšuvos karinės santarvės rė
muose! T. Mazoviecki tuoj po
išrinkimo keletui dienų pasi
traukė į vienuolyną, norėdamas
pasisemti jėgų tolimesniam
Lenkijos vyriausybės vadovavi
mui. Tai buvęs sunkus kelias,
nes juk Lenkija dar priklausė
Varšuvos ^sutarties valstybėms
(priešybė ŠAS), o 1989 m. rude
nį, susirinkus jų atstovams-Len
kijos sostinėje, istorinėje nuo
traukoje matyti M. Gorbačiov,
gen. Jaruzelski, Čekoslovakijos
k.p. pirm. Jakes, Bulgarijos Žižkov, Rytų Vokietijos Honecker.
Archyviniai dokumentai rodo,
kad pasitarimo dalyviai slaptai
kalbėjo, , kaip pašalinti iš min.
pirmininko vietos T. Mazovieckį. Tada krito Berlyno mūras,
žlugo ir visa komunistinė siste
ma Rytų Europoje.
Čekoslovakijos sostinė 1989
m. rugpjūčio 21 d. taip pat de
monstracijom prisiminė “Prahos
pavasarį” ir Rytų bloko invaziją,
tačiau jau sekančiais metais at
sikratė komunistinio jungo. Ir
čia prezidentu buvo išrinktas
disidentas V. Havcl.
Platų vokiečių . dienraščio
straipsnį puošia kelios nuotrau
kos, jų tarpe 1989 m. Taline su
tautine vėliava demonstruojan
čių estų grupė.
Plačiau komentaru iš Rygos
1989 m. rugpjūčio mėn. įvykius
paminėjo dienos metu Frank
furto radijas.
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Lietuvos
ALGIMANTAS EIMANTAS
Vakarietiškoji žiniasklaidri
vis daugiau .smerkia Rusiją dėl
jos ekonominio chaoso ir politi-i,
nių klajojimų. Kai kurie dien-j
raščiai numato, kad dabartinė!
Rusijos agonija baigsis buvusios'
imperijos neišvengiama mirtimi.:
Žurnalistas Michael A. Rey-‘
nolds (“Los Angeles Times”)
perspėja buvusias Sov. Sąjungos
respublikas dėl šiurpių pasek
mių komercinėje ir politinėje
plotmėje.
Ekonominiai Rusijos vargai
ir Lietuvoje. Kas darytina?
Lietuvai reikia rasti naujas
rinkas savo gaminiams. Bet tam
mirtinai būtina moderninti visą
pramonę, pasiekti Vakarų pa
saulio gamybos lygį ir jį net pra
lenkti.
Sov. Sąjungos žūtis kilo dėl
jos ekonominės suirutės. Sovietija subyrėjo dėl pasenusios
technikos, antikvarinės mecha
nizacijos ir atsilikusių gamybos
metodų. Lietuvos pramonė, kaip
tuolaikinė -Sov. Sąjungos dalis,
taipogi buvo skaudžiai pažeista
dėl tų pačių priežasčių. Kaip visiems aišku, rinka Lietuvos garainiams Rytuose yra dabar“
nuostolinga. Neverta dairytis į
Maskvą, Minską ar Kijevą bei
kitas buvusias sovietų respub
likas, ieškant pirkėjų. Jau dabar
4
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kai kurios buvusios respublikos1
yra įsiskolinusios Lietuvai ir at' gauti tas skolas yra labai sunku.
Toliau prekiauti su tokiais pir
kėjais rizikinga, gali būti net
pražūtinga, nes žemos kokybės
prekių pareikalavimas dingo
drauge su Sov. Sąjunga.

Lietuvos ateitis glūdi Vaka- _
ruošė - ne tik politine, bet ir*
ekonomine prasme. Tačiau Va
karai ir jų piliečiai reikalauja
aukštos kokybės gaminių. Jų
eksportas turėtų būti atitinka
mai priimtinas vakarietiškai kli
entūrai. Taigi pramonės moder
nizacija Lietuvoje yra būtinybė.
Ekonomine modernizacija,
kaip ir politinė demokratizacija,
sunkiai pasiekiama. Mūsų kraštas
neturi pakankamai savų išteklių
modernizacijai, dėl to priemonės
jai įgyvendinti yra ribotos. Pa
lankiausios priemonės - užsienio
paskolos ir privatizacija.

Tokia palaipsnė valstybės
politika, nors pradinėje reika
laujanti biudžetinių suvaržymų,
užtikrina ateities gerovę visuo
menei ir kraštui.
Dabartinė Lietuvos ekonominė ir politinė kryptis yra viitinga. Tėvynės sąjunga/Lietuvos
I1Ã1MV
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konservatoriai, ta linkme ir ei
na. Jie atidžiai budi prie valsty
bės vairo. Žinoma, TS/LK ne-,
buvo neklaidinga, tačiau tos
klaidos blėsta prieš LDDP vai-’

S
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džios laikotarpio sąmoningą
krašto teriojimą, žmonių išnau
dojimą, ekonomines nesėkmes
ir demokratijos varžymą.
Dar ir dabar Lietuvoje te
bėra žmonių su ekstremistinė
mis pažiūromis. Tačiau jų skai
čius tirpsta, nors žiniasklaida
kartas nuo karto atkreipia į juos
dėmesį.
Tokių egoistų su savo prio
ritetais ir užmojais yra ir tarp
atsakingų pareigūnų. Štai seimo
narys skelbia, kad Lietuvai ne
reikėtų SAS narystės; preziden
tūros pareigūnų grupėje karšt
ligiškai reaguojama prieš nuo
savybės mokesčių įvedimą; Lu
kiškėse sėdintis nuteistas depu
tatas, atmetęs Lietuvos teismo
sprendimą, “ieško teisybės” už
sienyje Hagos tarptautiniame
teisme; vyriausybės pareigūnas
ignoruoja prezidento potvarkį.
Tokios ir panašios nedermės
nežada nieko gero, tik drumsčia
vandenis politiniame ir visuo
meniniame Lietuvos gyvenime.
Fanatizmas kartais dangstomas
patriotizmo skraiste, kraštuti
numas - demokratiškumu.

Vladas Vitkauskas siekia iškelti
Lietuvos vėliavas visose žemynų
viršūnėse. Jo dėka neseniai Lie
tuvos trispalvė suplevėsavo aukš
čiausioje Australijos Kosciuškos
viršukalnėje. Tai buvo penktoji
vėliava ir aplinistui beliko užkop
ti į P. Amerikos viršukalnę Akonkagua (6960 m.).
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GENOVAITĖ GUSTAITĖ,
Vilnius

Birželio 11 d. didžiojoje E
harmonijos salėje barokinę nu
žiką atliko Kanados baroko >’
kestras “Tafelmusik”, švenčia ;
tis savo 20-tį, priklausantis gt
riausiems šio muzikos ..stiliai-

Turinys, aíBâk^jai, autorius
Oratorija sukurta Jeruzalės
3,000 metų' sukakčiai, suėjusiai
1997 m. Įspūdingas kūrinys! Jo
filosofinė potekstė pagrįsta Se
nojo Testamento, psalmių, pra
našų (Izaijo, Jeremijo, Ezechielio, Danieliaus) tekstais, atsklei
džia amžiną žmogaus siekimą
suprasti gyvenimo prasmę, pri
artėti prie Dievo. Neatsitiktinai
kompozitorius yra pareiškęs
“tik homo religiosus gali tikėtis
išganymo”.

orkestras atliko italų “Acriellf
A. Scarlatti, 'F. Geminianų A
Vivaldi ir vokiečių' G. F. Har

nibs. Vakaro siela -■ fleitinink

MENUHIN,

paprastu įsijautimu, muzikai ai
siduodanti visa esybe; klausyto
jų puikiai suprasta, įvertinta.

Puikiai atlikta oratorija (so
listai - garsenybės, orkestras Birželio 15 d- universiteto
Sinfonia Varsovia - taip pat jau
kėjai. Beje, K.- Pendereckis Vil Didžiajame Skargos kieme įvyžinomas Europos, Amerikos
niuje viešėjo
, ". antrą kartą; .. yra kusio koncerto programoje H
kultūros pasaulyje, o kaip tiko
pasakęs — taip ■ Sutiktu priimti; Įjerlioz’o “Requiem” Birželio
senąja hebrajų kalba perskaitęs
mes nemokėtume... (Čia nore- i4_ajaį atminti. Pats kompozito
Ezechielio tekstą sodrus,.-žemas
tusi priminti kitos muzikos gar- rius “Requiem” laikė geriausiu
skaitovo balsas; neatsiliekantys
nuo bendro lygio, buvo mųsų
žodžius - Vilniaus publika vi revoliucijos aukoms atminti. Iš
chorai) patenkintas buvo kqm-; suomet puiki) ..f f’
pozitorius, klausytojai, susižavė, formą, nuo kitų panašių kūrinys
imą, padėką,Apagarbą išreiškę ,
.■-i' •
skiriasi savo jėga, didybe, ap
netylančiais, ilgiausiais plojimais.
skritai maištingumu. (Kompozi
( K. Pendereckis Lenkijoje, į universiteto - Didžiajame Skar torius buvo numatęs net 500
pasaulyje gavęą daugybę apdo gos kieme; buvo atlikta F. Seku-- 600 atlikėjų).
vanojimų, ordiiių, išrinktas gar bert’o. simfoniją nr. 4, “Tragiš
Dirigavo prancūzas E. Joel
bės daktaru - be Varšuvos, Poz-; koji”, ir Gi Rosšini’o “Stabai j giedojo (tenoras) taip pat pran
nanės universitetų, dar Ročes- Mater”. Kūrinius turėjo diri- cūzas J. L. Viala ir mūsų chorai
terio, Belgrado, Vašingtono,’ guoti' ’ Y. Menuhinas. Kūriniai - Kauno valstybinis, “Ažuoliu
Madrido, Glažgo; garbės nariu nebuvo pakeisti, bet dirigavo ne ko” vyrų grupė, grojo valstybinis
akademijose - Londono karališ
Lietuvos simfoninis orkestras.
Lietavaités kūrinys
kosios muzikos, Romos “Santa W. Boughton’as. “Tragiškoji” ir
Vienas labiausiai laukiamų
Cecilia”, Stockholmo, Berlyno, “Stabai Mater” skambėjo kaip
Buenos Aires,* Berno, Bordo, pagarbos, atminimo ženklas di- festivalio koncertų įvyko birže
lio 20 d. filharmonijoje. Be A
Dublino. Nuolat kviečiamas į
daugybę renginių įvairiose šaly kėjai ~ minėtoji Sinfonia Varso Schnittke’s , styginių trio,
se šį kartą pasirinko Vilniaus via, Kauno valstybinis choras, pirmą kartą nuskambėjo festi
festivalį. Gal patraukė jo orga solistai: T. Seidl, sopranas, Vo valiui užsakyti Onutės Narbu
nizatoriaus meninės ambicijos - kietija; L. Bizineche, mezzoso- j taitės kūrinys “Rudens riturne
įdomi programa (joje privalo . pranas, Portugalija; A. Janutas, .Į lé. Hommage à Fryderyk”. Bai
mas lietuvių 'kompozitoriaus tenoras; B. Scholium, bosas, gė koncertą F. Schubert’o fortepioninis kvintetas.
kūrinys), aukščiausio lygio atli Austrija.
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tą. (Petingas V. Repinas, gimęs .no - šventovės fasado įrašą virš
Novosibirske, tikras Sibiro lokys, tokių gyvų gyvų aidų; dabar i
28-rių; jam pranašaujama labai į
šauni ateitis).
:
“Dama apie žemę”
riánie stovi universiteto obserPaskutinis koncertas su G. t
5? •
Maklerio “Daina apie žemę”,
Y. Menuhino įvertintas kaip
festivalio viršūnė, įvyko liepos 6
d. Didžiajame universiteto kie
me ir buvo skirtas Lietuvos ka
raliaus Mindaugo karūnavimo
dienai.
"
' ..
.
tinis šiame tūkstantmetyje) bai
Šešių dalių simfonija - kan
gėsi, Jo sumanytojas, įgyvendintata,vienas nuostabiausių kom
pozitoriaus kūrinių, buvo atlikta
muzikų vardus yra pavadinęs
mūsų valstybinio simfoninio or
šio. šimtmečio kultūros ženklais
kestro, solistų - A. Bonnema,
Tai Vadim- Repin, ■ Onutė Nar
tenoras, Prancūzija; B. Fink, butaitė, David Gering, Sofia
mezzosopranas, Austrija. Diri Gubaidulina, Jurij Bašmet, Gija ,
gentas -- H. Spęring, Vokietija.
Kančeli, Gidon Kremer, Astor .
Kantatos žodžiai - VIII-XI
ą. kinų poetų laisvi vertimai; jos
dalių pavadinimai išryškina epochų bei kultūrų muzikai: ba-,
kompozitoriaus polinkį į filoso roko, romantizmo, šiuolaikinės
finius apmąstymus. Šešios jos
muzikos šedevram, operai, tan
temos - “Užstalės daina apie
go ir flamenko. . ,. ’ ' ■ - :; - d
Žemės sielvartą”, “Vienišas
: Sukviesti muzikus, šimtmežmogus rudenį”, “Apie jaunys
čio kultūros atstovus, reikėjo ..
tę”, “Apie grožį”, “Girtuoklis
lėšų. Vyriausybė (ekspremjero
pavasarį” iki paskutinės - “Atsi
G. Vagnoriaus) renginio svarbą
sveikinimas” - anot programė
valstybės įvaizdžiui vis dėlto su
lės yra menininko išpažintis.
prato ir nusipelnė ypatingą paí Menininko, troškusio suvienyti
žmoniją visuotinės meilės idėja, niaus miesto savivaldybei, Ka
i ir skaudžiai nusivylusio, supranados užsienio ryšių 'ir riarptau! tusio, kad tai beviltiška. Kūrėjas., tinės prekybos - departamentui,
; atsisveikina, išeina į paskutinę
Prancūzijos kultūros, centrui
savo kelionę palydimas muzikos
Vilniuje. Generalinis rėmėjas:
garsų, kurie vis tilšta, tolsta.
■ “Vilniaus bankas”,- jo valdybos
Anot muzikologo V. Geru- ' pirmininkas -- Julius Niedvaras.
. laičio, tai liūdnas ir šviesus šePaskui generalinį ėjo 5 pagrin
• devras. Didysis kiemas pilnas diniai rėmėjai, po jų - rėmėjai,
į klausytojų;' tarp'jų prezidentas, o visų rėmėjų pabaigoje - nesu
seimo pirmininkas, kiti' kultū
skaičiuojami klausytojai, .pirkę
ros, politikos' ‘didieji. Vakarė
janti saulė dar nušviečia Šv. Jo- įvairių kainų (5-80 Lt) bilietus.

F. Chopin’as mirė 1849 m.
spalio mėn. Kaip aiškina pati
kompozitorė, nauju kūriniu
(Riturnelė) ji sujungia Mozart’o
“Vasarą”, su Schubėrt’o “Žie- '
ma”. Klausytojas ritumelėje tu
rėtų ne kartą pajusti praslenkantį Fryderyko šešėlį. Iš tikrų
jų lengvai nubėgantį šešėlį bene
labiausiai galima buvo pajusti
fortepijono linijoje - trapioje,
jautrioje ir žaismingoje; ją taip
įkvėptai nubrėžė Mūza Rubackytė, tikra mūza, baltu baltu ap
daru. Kiti atlikėjai - V. Repin’as, smuikas, Rusija; J. Bašmet’as, altas, Rusija; D. Gering’as,
violončelė, Vokietija.
Koncerto pabaigoje F. Schubert’o “Kvintetas” atliktas pui
kiai. Be minėtų atlikėjų, prisidė
jo kontrabosistas H. Roelofsen’as, Olandija. Po paskutinio
“Kvinteto” garso pilnutėlėje sa
lėje nubangavo nesiliaujantys
plojimai, susižavėjimo šūksniai.
Atlikėjai vis grįžta į sceną, len
kiasi, šypsosi ir šluostosi prakai-

Dicção
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Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta
(fita + correio= R$.5,00)

HG - USP

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055
Bip: 5188-3838 cod: 116388
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Lietuvoje Lietuva ir
Valstybės skola
BNS pranešimu, Lietuvos ,
valstybėm skola gegužės 1 d. bu
vo 8.5 bin. litų.'Finansų ministe
rijos duomenimis, ji sumažėjo
34.5 mln. litų per mėnesį. Visa
valstybės skola gegužės 1 d. su
darė 20.08%, o užsienio skola
14.01% planuojamo metinio
. bendrojo
vidaus
produkto
(BVP). Šiais metais numatoma
sukurti
BVP.

42.3

bin.

litų

■i^W'

iprHl&K

vertės
•?&į£

Sutartis su patarėjais

jjĮ

Birželio 4 d. Lietuvos turto
fondas ir Prancūzijos Banque |
Paribas pasirašė finansinio pa-|
tarėjo sutartį skelbia BNS VairaVikė-Freiberga: "Esame pasiryžę vieni kitus paremti" •
Prancūzijos banko vadovaujama Valdas Adamk“s: "Susitiki,il° ™tu ieškoi°™. būd9' kaiPsuartinti
tautas"
jūros sienos sutartis neatitinka \
Karčemų šalis
grupuotė patars vyriausybei pri- ’
Latvijos ekonominių interesų,
vatizuojant “Mažeikių naftą”,
teigdamas, jog tai yra naudingas
Kauno arkivyskupas'S. Tam“Būtingės naftą” bei “Naftotie
abiems_krašiarnskevičius kreipėsi į seimą, vy
kį” ir derantis su JAV bendrove
Sumažėjo nedarbas
riausybę ir žmones, iškeldamas
“Williams International”;. Pas
Gegužės mėnesį nedarbas Lietuvos gyventojų palinkimą į
taroji ketina įsigyti po 33% visų
Lietuvoje sumažėjo 0.3 punkto alkoholizmą, tabako rūkymą,
trijų bendrovių akcijų.
ir birželio 1 d. buvo 7.8%. Lie narkotikus, ypač iškeldamas al
Tikimasi, .kad trijų naftos
tuvos darbo biržos duomenimis,, koholio prekybos perdavimą Į
įmonių akcijos turėtų būti par
nedarbas sumažėjo visose teri privačias rankas. “Lietuva lega
duotos iki liepos 17 d. Ūkio mi
torijose nuo kovo mėnesio, kaliai paversta karčemų šalimi. Į
nisteris Vincas Babilius pabrė
privačias rankas suplaukia varg
registruota 138,400 bedarbių.
žė, jog tikslas yra ne “šiaip par
šų žmonių pinigai, o Lietuvai
Vilniuje nedarbo lygis buvo
duoti”, bet išvystyti gamybą šio
paliekama teisė ilgėtis sovieti
5.2%, Kaune - 5.5%, Klaipėdoje srityje.
nių laikų...”.

Pasirašyta sutartis

Palangoje liepos 9 d. Lietu
vos ministeris pirmininkas Ro
landas Paksas ir Latvijos vyriau
sybės vadovas Vilis Krištopanas
pasirašė jūros sienos sutartį. Jos
derinimas, užtrukęs penkerius
metus, užbaigtas gegužės mėne
sio pabaigoje. Sutartyje numaty
ta šių valstybių teritorijos, eko
nominės zonos ir kontinentinės
seklumos atribojimas Baltijos jū
roje. Dokumentas įsigalios, kai
Lietuvos ir Latvijos seimai jį pa
tvirtins. Kaip rašo ELTA, Latvi
jos ministeris pirmininkas Vilis
Krištopanas atmetė savo šalies
pareigūnų abejones dėl to, kad

LIPINÉLIS AUTOMOBILIAMS(klijuojama$ iš lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ,
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Tutime ir kitų lipinėlių
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CAMINHADA CIVIÇA - 99

À COMUN8DADE LITUANA CA- I®™?10
P?s. w°s d® 1?36' bairro
TOUCA ROií^ÂkA DE SAO
colônia Lituana que então passwa a
E SÃO CASIMIRO
povoar esta cidade, sob a liderança do
Ą Comunidade Lituana Católica Padre Benediktas Sugintas.
Possui ums área localizada no município
Romana d® Sâo José encaminhou de Atibaía, disisnto aproximadamente 60
uma
correspondência
ao km. de São Paulo, onde mantém uma
apresentador do Programa de Casa de Repouso para pessoas idosas,
televisão intitulado UO Santo do atualmente dirigida pelo Monsenhor
Juozas (-José) Seskevicius.
Dia”, levado ao ar através da
Sob autoria do Padre Pranas (Francisco)
Rede Vida pelo Rev Padre Gavėnas, o qual conviveu conosco por
Benedito
Mazetti, . fazendo um período de 20 anos e que atualmente
solicitação para que a vida de São reside na Lituânia, foi editada pela
Casemiro possa ser assistida e Imprensa Sslssiana a obra intitulada
“São Casemiro - O Primeiro Santo
ouvida
em
todo
o
país. Jovem Leigo da Era Moderna”. O livro
Passamos a seguir o texto da retrata de maneira simples e objetiva a
carta:
trajetória de vida deste Filho da Santa
“São Paulo, 20 de Setembro de 1999.
Ao
PADRE BENEDITO MAZETTI.
Rua Dr. Luiz Amérieo de Freitas n° 350 Vila Ercília.
São José do Rio Preto - São Paulo.
Reverendo Pedro:
A COMUNIDADE LITUANA CATÓLICA
ROMANA DE SÃO JOSÉ é uma
sociedade católica, cujo objetivo consiste:
agregar os lítpanos e seus descendentes
pela prática do Oficio da Santa Missa
que é cotebrada no idioma tosno no
■HS33Wi.SJ.JilM»

Madre Igreja, que faleceu aos 25 anos
de idade.
Telespectadores
que
somos
do
programa levado ao ar pela Rede Vida
de Televisão, denominado “O Santo do
Dia”, o qual é apresentado por Vossa
Reverendíssima, além de termos a
oportunidade em presenteá-lo com a
referida edição, estamos formulando
pedido para que as virtudes de São
Casemiro possam ser conhecidas ao
fiéis de todo o Brasil através deste
programa. A memória de São Casemiro
é festejada todo o dia 04 de Março.
Porque somos gratos pela acolhida,
manifestamos
nosso
apreço
e
sentimento fraternal em Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Atenciosamente.
p/
Monsenhor Juozas
Seskevicius
Presidente de Diretoria
Adilson Puodziunas
Primeiro Secretário

Comunidade Lituana Católica
Romana de São José Diretoria
QUEM FOGE DA IMPRENSA LITUANA
FOGE DE SUA CULTURA

Realizou-se neste último dia
7 de Setembro em São Caetano do
Sul mais uma caminhada civica em
comemoração a semana da Pátria.
Estiveram participando do evento
alunos da Emei-Laura ‘Giuliana dos
Santos, que juntamente com outras
escolas da região desfilaram pelas
ruas daquele município. Na oc'asiao.
os alunos, da Emei acima citada
representaram com muito orgulho
a colonia lituana no bloco dos imi
grantes.
A festividade transcoreu em
clima de muito civismo, patriotismo
e ordem. Estiveram presentes mui
tas autoridades juntamente com o
digno. Prefeito sr. Wit O. Tortoréllo.
Parabens São Caetano do Sul
que mais uma vez enalteceu o nome
da nossa quer^j Pátria.
Luiz .Kazlauskas Valdo

Alunos que participaram do desfik
Gabriela C. Fagundes, Artur Otte
mpergher, Caio Luiz M. Barros
Nathalia de C. Kazlauskas Valdo.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
Antanas Augustaitis
Albertas Adulis
Gražvydas Bacelis
Gražina Boleckis
Jose Carlos Plaugas
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‘ Tortas, tortas folhadas, doces,
j bolos, produtos importados, vinhos
• į
e comidas típicas lituanas.
’ . Fazemos cestas típicas lituanas

Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17
Vila Zelina - Tel: 6341-337/
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GRUPO NEMUNAS
APRESENTA-SE EM SUZANO ,
O Rotary Clób de S^zanw
realizou nos dias 21 e 22 de Agosto
a XIII Festa das Nações cbm pro
grama bem variado, comidas típi
cas, os SHOWS FOLCLÓRICOS,
que abrilhantaram esta festa beneficiente, trazendo à cidade grupos
de danças de diferentes países com
suas tradições e cultura.
O grupo folclórico liteano
.NEMUNAS apresentou-se no do
mingo, dia 22 com a participaçãodo
grupo infantil e jovem. A coordena
dora do grupo a sra. Rosana R«-sauskas Taschetto PetrofĮjėpdanou
sobre a Lituânia, sobre a co loma no
Brasil e sobre o significado , e
coreografia das danças.
O grupo agradece aos orga»,
nizadores pelo serviço de ônibus e
pela calorosa acolhida..
Até a próxima!
A VISO___ ..
y
O grupo folclórico de danças
lituanas ‘Nemunas’"comunica que
continua realizando seus ensaios na
“Ramovė” Casa da Juventude, V.Ze
tina, aos domingos a partir das 15:00
horas, para o grupo7'infantil e às 1 ó:30
horas para o grupo jovem. Aos inte
ressados é só çómparecer nos ensaios.
Nosso objetivo é o de continuar pre- .
servando as tradições lituanas.

MŪS U. LIETUVA-

simpatia e a alegria com que fomos
recebidos nessa Casa.
Desde o porteiro até o presidente,
todos foram muito gentis e acolhe
dores.Foi muito bom estar lá e dançar
para aquele público tão caloroso.
Mais tarde, já durante a apre
sentação do Rancho Folclórico da Casa
de Brunhosinho, nós, os integrantes do
Rambynas, fomos convidados a dançar
um “vira” livre junto com eles. Convite
RAMBYNAS EM 2 ETAPAS
’
aceito - a integração foi total.
A festa foi tão boa que mereceu
Io/nà CASA DE BRUNHOSINHO:
destaque no jornal “Voz de Portugal “,
/
No dia 28 de Agosto, o grupo de
que circula aqui, no Brasil, e em Portugal.
danças 7 Rambynas, apresentou- se
na
( Que bom, né ?!)
“Casa de Brunhosinho”, tradicional casa
Ah! A gravação que fizemos no
portuguesa da Zona Leste.
SBT foi para ‘o ar no dia 09 de setembro
Mais do que qualquer outra coisa,
às 8h e 30 min. O cenário por eles
gostaríamos de registrar
o
carinho,
a
2.... ir 2^7./v"Į,;’'::--.-.■■r-—n.
escolhido foi Kaunas- Rotuses aikšte - e
ficou muito bonito. Pena que o tempo
fosse tão curtinho.
Iki !
( Sandra C. Mikalauskaite Petroff)
2o) NA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE CULTURA JAPONESA :
•
No último final de semana,
aconteceu o 28o. Festival Internacional de
Folclore,
realizado
na
Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa.
Esse festival ocorre todos os anos
com a intenção de confraternizar os
povos que habitam o “nos
Turime naują ir gražią diferentes
so”Brasil.
No sábado tivemos a apresenta
praeitų metų dainų
ção de 15 grupos de países diferentes.
šventės vaizdajuostę.
Entre eles estava o Grupo de Danças
Folclóricas Lituanas Nemunas e o grupo
Užsisakykite tel.:6341 1886
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de Danças Russas, Volga, que foi m
aplaudido por sua bela apresentação
Já no domingo é que o ambesquentou o público que compareceu
peso”, valorizando ainda mais o belissu
evento. Nesse dia também esteve presea Rede RECORD de Televisão fazend
uma gravação para um programa especí
sobre os “500 anos de Brasil” e que ira
ar em Dezembro.
Também no domingo o gnq
Rambynas se apresentou e contagiou
platéia dançando Malūnas, Audėjėlė
Pasiutpolke com muita alegria
recebendo muitos aplausos desde
entrada, como recompensa pela belíssmr
apresentação.
No final da noite, o Sr. Andm
Presidente da Comissão, não U
condições de fazer o costumeiro discurs*
de encerramento, tamanha era a s»
emoção em ver a amizade e a alegria qm
contagiava os grupos e o público.
Acredito que isso serve A
exemplo, para que, nesses tempos com
tantas guerras, as nações possam coexist*
e todos nós possamos admirar e respeita<
a diversidade cultural existente.
Marcos “Kiko”Ramacciato

* EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÕES
0 INFORMÁTICA
ô LOCAÇÃO & VENDAS

Letmtâw Tijūnėlis

•'

Cdidar: 9945-9632
RuTmÔÍsENHOR PIO RZ19AZINSKAS, 40 TEL/FAX: 272-2774 j
CEP 03141-090

-

VILA ZELINA

SAO PAULO

E-mail: locshow@stl.com.br

f
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umim ia wisr
Jon&s J^k^wSsky
Jakatan@uol.com.br
ATUALIDADES DA LITUÂNIA
AGOSTO ’99
'
Atividades Militares
Tropas estão sempre em movimento.
Soldados litpanos ęm conjunto com po
loneses participam de manobras interna
cionais sob a denominação de COOPE
RAÇÃO BALTIC A ’99. E, cooperando
com a ordem mundial, a Lituânia está
enviando mais 10 policiais para Kosovo
em missão da ONU. A equipe será for
mada por 20 pessoas.
Novas manobras militares estão pro
gramadas para acontecer entre 12 e 22 de
setembro em Rukla sob a denominação
de ESPERANÇA ÂMBAR ’99.
A Lituânia está mesmo empenhada,
em participar da NATO. O Comandante
do Exército General Jonas Kronkaitis diz
acreditar que Vilnius será bem sucedida
em convencer a NATO a incluir a Li
tuânia como membro da Aliança. A coisafica meio complicada. A Rússia fará tudo
para impedir que isso venha a acontecer.;
Principalmente se atentarmos para o fato
de o Ministro de Exterior da Rússia re-;'
jeitar os comentários de que a posição
russa quanto à expansão da NATO para
leste está mudando e está cada vez mais
tolerante.
Bit a bit, a Lituânia procura a sua
autonomia no campo militar. Por isso vai
construir mais uma fábrica de munição dentro de um ano - em Kaunas.

Comércio Exterior
O comércio exterior apresentou um.
déficit com relação ao mês de maio, no*
montante de 43 milhões de litai ou seja,
US$ 10,75 milhões de dólares. Não fort
um bom resultado se considerarmos que
as exportações para a Rússia cresceram1.6% enquanto que as importações no
mesmo período cresceram 62,4%; A
balança comercial com a Rússia é real
mente bem desfavorável para a Lituânia.
Por outro lado, as exportações para a
Ucrânia deverão aumentar a partir de
setembro. O governo ucraniano aboliu os
preços mínimos para a importação de
certos alimentos. Está mais liberal.
Mesmo assim, o Sr. Romualdas Kozirovicius embaixador lituano na Rússia
instou para que os industriais lituanosí
retomassem ao mercado Russo abalado
com a última crise. Exportar, exportar q\
exportar, é a prioridade. Nesse sentido, oi
presidente Adamkus está projetando uma
visita oficial a Moscou no início de de
zembro.

■ MŪSŲ LI ET UVA;,,
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estão sendo julgados em Vilnius.
Melindrados, diplomatas russos ou
A droga é uma droga mesmo! É um
problema universal. A Corte Dinamar alguns' diplomatas comunistas, - alertam
quesa iniciou um processo criminal con que, se as‘punições forem bastante seve
tra 8 marinheiros do navio LITHUANI ras, as relações bilaterais entre a Lituânia
poderão “se esquentar” Só
AN KVĖDARNA por introduzirem dro e a Rú
rão definiram o que significa “bastante
gas consideradas ilegais no país.
ieveras” e nem até que ponto as relações
E sabido que .tanto nazistas quanto
soviéticos praticaram crimes considera poderão “se esquentar”.
Segundo o LIETUVOS AIDAS de
dos “contra a humanidade” na Lituânia.
Para apurar fatos e culpados, foi instituí quinta-feira, 26 de agosto, o embaixador
da uma comissão. O presidente Adamkus lituano em Moscou Sr. Romualdas Kozí
assegurou que, apesar de alguns minis rovicius declarou que o veredicto prestes
a ser anunciado poderá prejudicar as
tros estarem relutantes em cooperai; os
relações entre os países. Pelo visto Ro
arquivos serão abertos e os documentos
mualdas já tinha conhecimento do resul
necessários serão desengavetados.
tado do julgamento. Ou então, a sentença
O LIETUVOS RYTAS de terça-feira
era óbvia.
17 de agosto anuncia que os representan
Realmente, apesar das advertências
tes que estudam a questão da fronteira
os cabeças da-repressão em Vilnius aca
entre ‘a Lituânia e a Rússia na região de
baram sendo sentenciados.
Kaliningrado, acabaram por assinai' um
o Mykolas Burokevičius - Primeiro
protocolo de cooperação. O Primeiro
Secretário do Comitê Central do
Ministro Rolandas Faksas envia um tele
Partido Comunista Lituano 12 anos
grama de congratulações ao novo Primei de reclusão:
o Ministro da Rússia Vladimir Putin
© Juozas Jermalavicius
Ideologista
convidando-o para uma visita à Lituânia.
Comunista: 8 anos.
Esta mudança de Primeiro Ministro na
Neste mesmo dia 27 de agosto, o
Rússia segundo o Pęksas, deverá reper
LIETUVOS RYTAS anuncia um acordo
cutir negativamente ria questão do acordo
de auxílio bilateral no campo legal e
da fronteira.
criminal entre os Estados Unidos e a
Para confirmar a previsão de Paksas,
Lituânia. Um apoio desse quilate não
em 27 de agosto, numa sexta-feira, ainda
o LIETUVOS RYTAS divulga: “unr pode ser desprezado. Prmcipalmente,
depois do julgamento e condenação dos
documento parlamentar russo insinua
mentores do DOMINGO SANGRENTO
que o acordo da fronteira a ser ratificado
Um deputado do parlamento russo,
pelo parlamento lituano terá consequên
como não podia deixai* de ser, denunciou
cia? não muito bem definidas na Rússia”.
o veredicto. E os problemas com Kali
O tempo vai passando e a região de
Kaliningrado vai aguardando uma visitai ningrado deverão recomeçar... Conversando-se, chega-se a um acordo. E a
do .presidente lituano para dezembro.
Rússia prevê bons resultados no campo
Entretanto, a presidência esclarece que
da energia, neste caso, no campo do ouro
esta visita ainda não está confirmada.
A Rússia vendeu o atual Alasca para" negro.
- (...) com o petróleo russo, com os
os americanos. Que tal, se a Lituânia
ólares dos americanos, com os especiacomprasse Kaliningrado? Afinal de con
stas e a experiência lituana em estrututas, trata-se de uma região desgarrada da
is... - Porque não ! ?...
pergunta o
massa principal, e a Rússia já é imensa...
mbaixador russo em Vilnius, o Sr. KonsTudo indica que Kaliningrado, tirando o
aspecto,, estratégico, não é auto sustentá rntin Mozei. Realmente, juntando forças,
ido acaba dando certo.
vel. Não' é de se duvidar que o Fundo
Nós também perguntamos: - Kodėl
Monetário Mundial, FMI, ou outro banco
e?... Vamos mais além: Bom resultado,
financiaria o empreendimento. E em
ara quem? *
condições bem acessíveis...
No dia 13 de janeiro de 1991 Gorba- —Para maiores informações:
ramunas.bl@post. omnitel. net
tchov cumpriu a promessa de acabai' com
a idéia separatista dos lituanos. Pelo me
nos tentou, criando um capítulo na histó
ria dos nações, neste caso da Lituânia,
intitulado DOMINGO SANGRENTO. O
mundo surpreso, assistiu a uma reprise
de cenas parecidas com as de Praga, de
Budapeste e da Praça da Paz Celestial na
China. O mundo chiou contia a violência
e acabou apoiando a Lituânia. Hoje, pas
sados 8 anos, os organizadores da repres
são soviética contra o grito da Lituânia

Julgamentos x> Kaliningrado
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MALONUS SUSITIKIMAS
Dar neperseniausiai, lankau- f
si atostogoms per 45 dienas pas du- Į
krelę Levute Augustaitis Mendes ir
jos šeimynėlę turtingiapsiame _ ir
. gražiausiame mieste MBEIRAO
PRETO. Sis miestas randasi per,
,340 km. nuo S. Paulo. Jame pris-t
'kaitoma apie 450 tūkstančių žmo-:
nių. Miestas pasipuošęs dideliais ir
aukštadaugiais namais, apsijuosęs:
didžiausiu cukrinių nendrių vaini
ku, neužmatomais plotais. Čia oras.

simato raišų, nei elgetų, ar apleistų

miras,
Jos sumas Algirdą, Clmidijų, jų
šeimas gimines bei artimuosius
■ nuoširdžiai užjaučiame.
Sąjungos - Aliança.
Valdyba

pasigirti švarumu, taip pat tranzi
tas yra sutvarkytas išmintingai, net
negirdėti ir nematyti jokių katast
rofų, policijos visiškai nematyti.
Ribeirão Preto miestas, pasi
puošęs didelėmis, puikiai apžiūrėto susirenka viso miesto ir artimųjų
mis aikštėmis, ypač- pačio centro
aikštės viduryje, tai yra 15 de No §wo dailės drobes, kurios yra par
vembro, mete akį ir visą žmogaus
jasmą į Brazilijos grožį. Pačiam
aikštės viduryje, kasdien šniokščia į
skėtis”. Net teko keletą
viršų vandens semaforas, apie 50
metrų aukščio, apie kurį žaliuoja
šimtamečiai medžiai iškerioję iš po čia besikalbant tarpe daugelio .dai
gražiai apkarpytos žolės su šimtais lės profesorių ir žinovų, iš tolo pa
suolų poilsiui. Čia taip pat preky
bos ir suėjimų centras. Kalbant
apie prekybą, čia dar gyvuoja se juostoje vaivorykštę. Atsiprašiau
niausias visų pažįstamų BAR PIN nuo draugų ir bėgau pasitikti ir pa
GUIM,. kuriame susitinkamą tur sveikinti, kad čia vaikštinėja lietu
tingiausios prekybos pasirašymai; ir vių, būrelis gyvenantis šiame mieste,
sutartys. Visų kalbama ir žinoma: Iš tolo jau sveikinau mielą ir branjeigu neužėjęs į ’’Bar Pinguim” ir
neparagavęs jo putojančio -alaus,
dešiniosios . rankos lietuvišką. šilu
nematęs šio miesto.
Šalia puikiai išpuoštas ir tra mą, vienas kitam pasiaiškinome kas
dicinis kultūros teatras, išdidžiai esame. Moterėlės kėlė mane į suksrodantis, kad čia ypatingai veikia
net operos veiksmai. Už vieno sker
sgatvio į viršų - kita aikštė: Kated delis patriotes, sūnus Nemuno kraros aikštė, iškilmingai puošia net vi
są Ribeirão Preto miestą, regis kaip mio žemelės tėviškės motinos
gulbė, vandens ramybėje plaukioja,
o prieš ją aukščiausi medžiai kloni- nu, siela krūtinėj net šokinėja! Verjasi savo šešėliais garbindami įspū
dingą ir išskiriamą iš visų paminklų
pastatą pono Dievo namus savo
puikybėmis ir garbe, laimina žmo
nijos taiką ir gerovę. Iš gražiausių kinánt mano brangiuosius» kaip

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA. " ME
-

. Comidas típicas
j
Salgados em geral
I
Friturás
... ,................ I
.Fazemos sob encomemdii’;£6341-.6623 6341-7094 I
Rua Monsenhor Pio Ragažiaskas, 29 ■ Vila Zelina
Cep 03141-090 - Sao Paalo - SP

Baltijos Jūros gintaro gabalėli*
Jiems net būtinai reikėjo dar a p
lankyti miesto sodas ir tą pafL
dieną grįžti į S. Paulį.
Kalbant apie Ribeirão Pro •
sodą, iš tikrųjų reikia pakelti kepu
rę: labai • didelis, kur šimtamečių ■
medžiai ošia ir gėlės savo kvapume
švara, grožis, malonumas, yra ka- •
širdis gali kuom pakilti į bėry bes •
iš toli girdėti paukščių skambesy
žvėrių šauksmo aimanavimas išs* •
liuosuoti šiuo grožiu ir turtu, šio*grožiu ir turiu Ribeirão Preto mies
tas gali lygintis su kitais zoo-Iogi
niais sodais.
Skaitant paskutinį numeri
’’Mūsų Lietuvos”, grįžo atgal
pats džiaugsmas, korė jaučiau ■ as •
meniškai, kad mano priedelius like
nepamirštas Sąjungos-AIianca D
tuano-Brasileira, pakeltas į garbė'*
narius ir net išrinktas į valdybą už
imant svarbią ir atsakingą vietą'
’’Ministro das Finanças. Petras Ba
ranauskas yra senas sąjungietis su
vertas savo elgesiu ir darbais pa
sižymėjęs žmogus, užimant skam
bąntį vardą garbės narys, tik da\
nėra apkarūnuotas. Tad valio giim .
tinsi motinai Lietuvai, kad mokėjo
išauklėti darbštuolius ir gerbti gim
tąją žemelę.
A. Augustaitis

E. AM@MIS=MlėW]I§ E
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 A^iandą pagal
pageidavimą visuose patarnavimuose.

Sutvarkome dokumentus pardavimui
ir išnuomavimui.
)

Pęa Santa Helena, 81 - Vila Prudente
Fone: 6914-4950
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Mielas kunige Petrai,
Su liūdesiu Jums pranešu, kad
rugsėjo 18 dieną mirė ROMUALDAS
GAULIA turėdamas 77metuš.
Velionis buvo, gimęs Zara
suose 1922 m. rugpjūčio 11 d.
Brazilijon atvyko 1930 metais ir
apsigyveno Rio de Janeiro mieste.
Romualdas buvo pramonininkas ir
prekybininkas, vyriausias iš tryjų
Gaiilių šeimos brolių. Kiti broliai,
Antanas ir Kazimieras jau mirę.
Romualdas
Gaulia
buvo
didelis patriotas, visuomet prisidėjo
prie darbų ir lėšomis prie lietuvių
kolonijos veiklos Rio de Janeiro.
Liūdesy paliko sūnų Robertą,
marčią Maria de Fatima, anūkes
Larissa ir Robertą ir kitas gimines.
Palaidotas Cacuia kapinėse, Uba do
Governador.
.
Robertui ir šeimai reiškiame
gilią užuojautą.
Vladas Vyčas
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uwkoua* MaikMiiWôo wfpjwn® menesį p
teras Albiną ir Algimalw
utą Saldžtas takêsl iš Voezuetos disktė. Sara
vaikais- Būdama čia,
, pasfa»doio proga paMkštyti
Remi Audroj. Krikštynos
f įvyko 27 team seselią pręwHŠSdečie koplyčioje» Krikšto apeigas atliko
krikšto tėvais bw© Sandros brolis D»glas Rober=

PS. Taipat Sanpaulo kolonija mielai .
prisimenam ir solidariai
liūdime.

,^.3-a

KPR.

NORI SUSIRAŠINĖTI
■

Šešiolikmetė Evelina B®tk®tė,
gyvenanti Kaime, nori susira
šinėti su Brazilijos
kolonijos jaunuoliais ar jau
nuolėmis. Kas |tomauj®si, gali
rašyti šiuo adresu:
J '1 Elvira JButtatė
■ Plento 26-49
3000 KAUNAS
'LITUÂNIA - Europa

GRAŽI LIETUVA
Saulius “Vasiliauskas su ' seserim Danguole Martusęyičiene. Saulius yra
elektronikos inžinierius, 0 Danguolė Klaipėdos simfoniniame orkestre groja
arfą. Dėdė Balys Vasiliauskas gyveno São José do Rio Preto, prieš keletą
mėnesių persikėlė gyventi į S.Paulą.
Rua Barão de Pirai 23 - V, Zdina

LIETUVOS RESPUBLIKOS ;
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PÂULYJE
I
Coasutedo G»l da Republica j
dà Libama em São Paulo

C.RM.78.442

í/mwtvz

RAIZIOROE AME UETIWS
:
. GAitt IR MIOTS . , ,

C.R.O. 39.599

? odontologia»ortodontia

Rya Cap. Otovio Machado, 207
0471 MOT São P^uto~ SP»
Fems: 5182-0871 e 5183-2443
FAX:5182-7441
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
ESESSP

écro

t

ISVYKSIAATOSTQGOM. .
Spalio 3 dieną “Mūsų Lietu
vos” redaktorius kun. Petras Rukšys
išvyksta atostogom iki galo mėnesio
Kanadon
Lietuviškų Mišių sekmadieni
spalio 10 dieną NEBUS Spalio 17 d
Mišios bus Lituanikoj, o 24 d. Vila
Zelinojv15 vai. Po Mišių vyks visuo
tinas Šv Juozapo bendruomenės
narių susirinkimas

OS

Nuoširdžiai wikmm« mielą ML-vos skaitytoją
gimtadienio proga ir linkime daug laimės, geros
sveikatos ir gausios Dievo palaimos.
___
Redakcija ir administracija

LAPKRIČIO MENESIO
GIMTAEMENIĄJ
Sveikiaame sav® Barius, ku

į-»-

13 ' Jadvyga Z. Šukys
14 Al@Kaffs.dre Pimenta

17
18
19

Ambrozevi&us
- Arūnas Steponaitis
Joaquim Barbosa
• Segio Gurgei
Maranhão
- Jonas Chorociejus
- Vincentas Leita
- Monicą Maria Siaulys
Sąjungos-Alianęa
Valdyba

ir Mae jiems daiag laimės ii*
geres sveikatos»
2.1
03 Antanas Rymantas
28
Vygantai Stonis
28
04 - Vladas Godlia^kas
07 - Anna Paukštys
07 Angelu Jaktas
Minkauskas
03 Magdalena Vinkšnaitiene Vladas Vyčas
R$. 50,00
09 Maria Helena Stelmokas
Marijona Jakiūnienė
50,00
Xavier
Stasė Laurinavičius
50,00
10 * Juozas Krumplys
Antonia P. Lauskas
50,00
10 - Albina Saldys
Anele Mickevičius
20,00
12 - Rosalia Černiauskas
Magdalena Pavilionis 40,00

SUDIEV MUSŲ DRAUGAMS
Tuoj po Klarisės Bacevičiū
tės sutuoktuvių, j Klaipėdą išvyko
nuolatiniam gyvenimui Aušra, Li
nukas ir Flavijus Bacevičiai.
Mūsų kolonija praranda
jaunus ir veiklius narius, o pamal
dos būsimą gera klapčiuką Liną.
Geros sėkmės ir gražaus
naujo gyvenimo tėvynėje.
y=3-xk=2—ŠSĮ5

GRUPO LITUANO

” RAME YNAS”
CONVIDA :

PĄJt,P DE
Oata : 23.10.1999
Rua Lituânia, 67 - Moóca

R$ 10,00
(vaie uma cerveja ou um refrigerante)

Convites : Sandra - 6341.3542
Silvia - 273.2700

ft
íí$
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