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"TIKIU LIETUVIU TAUTOS 
ATEITIMI"

Tai pareiškė Sacharovo našlė ELENA 
BONNER, skaičiusi paskaitas McMas
ter universitete Kanados Hamiltone. Ji 
pasisakė pries M. Gorbačiovo politiką. 
Stalino palikimas — daug ginčytinų st r a 
teginių taškų, kurių tarpe yra ir Mažoji 
Lietuva. Dabartinė vuklė Rusijoje - pa
vojinga. Landsbergis — išmintingas geni
jus. KGB tebėra stipri jėga, veikianti k i 
tokiais metodais.

Vilija Nekrošienė

1992 m. kovo 25-27 d.d. Hamiltone, 
McMaster universitete paskaitas skaitė 
Elena Bonner, žymi kovotoja už žmo
gaus teises buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
akademiko A. Sacharovo našlė.

Lietuvių užtarėja
E. Bonner visada buvo didelė Lietu

vos draugė, rėmė nepriklausomybės ir 
laisvo tautos apsisprendimo idėjas. Ji 
labai populiari lietuvių tarpe, ypač po 
1991 m. kruvinųjų sausio įvykių. Tuo
met Norvegijoje ji pareikalavo, kad M. 
Gorbačiovui arba A. Sacharovui būtų 
atšaukta Nobelio taikos premija. Vie
nam iš jų, nes jie visiškai skirtinį žmo
nės. "Gorbačiovas sudegė Nobelio pre
miją krauju" — garsiai tada Vakarams 
pareiškė E. Bonner. Ji pirmoji pradėjo 
aiškinti laisvajam pasauliui, kad negali
ma šitaip naiviai tikėti Gorbiu, nes tai 
"raudonas vilkas ėriuko kailyje".

Universiteto laikraštis išspausdino 
straipsnį: "Ji gali pergudrauti bet kokį 
KGB plėšiką" ("She can outsmart any 
KGB thug".)

MARIJA GIMBUTAS

HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. LITUANOS E LETONIANOSNeeilinė moteris

Kas gi sii neeilinio likomo moteris? M0NuMENTALINIS DARBAS: O S BALTAS. Su nežmoniiku pasiryžimu
Ji gimė 1923 m. Maskvoje. Kai jai ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalų kalba, arche- 

suėjo 14 metų, tėvai buvo ištremti į Si- ologės ir baltistės Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS" Portugališką 
birą. Ją su broliuku Igoriu užaugino laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO—NERIS. Antanas Gaulia mums parodo, kad 
močiutė. Elena baigė mokyklą, sunkiai lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad musų kultūra dar gyvuoja ypač Jio de Janeire. 
dirbdama valytoja ir pagalbine darbi- Tikimės greitu laiku susilaukti šio svarbaus veikalo geros ir išsamios recenzijos 
ninke fabrike, nes buvo pagrindinė šei- ——... .— ....... ■ .............. .......
mos maitintoja.

1942 m. buvo pašaukta j kariuome
nę ir dalyvavo kare. Sunkiai sužeista, 
prarado didžiąją dalį regėjimo. Po ka
ro gydėsi, baigė Leningrado (dabar St. 
Peterburgo) medicinos akademiją. Dir
bo vaikų gydytoja.

Demokratiniame Rusijos pogrindyje 
pradėjo reikštis po 1968 m. įvykių Če
koslovakijoje. Greitai tapo labai populia
ria veikėja disidentų tarpe. Pastebėjo

KGB. Teko slapstytis. 1971 m. ištekė
jo už žymaus fiziko ir mąstytojo, "ru
sų atominės bombos tėvo", Andriejaus 
Sacharovo.

1979 m. prasidėjus Sovietų Sąjungos 
agresijai Afganistane , abu Sacharovai 
labai griežtai prieš ją pasisakė. 1980
m. Sacharovas buvo suimtas ir išsiųstas 
į namų areštą Gorkyje. KGB po vieną 
išgaudė beveik visus pogrindžio daly
vius.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Tremtyje labai pablogėjo E. Bonner 
sveikata ir beveik visai išnyko regėji
mas. A. Sacharovas pradėjo bado strei
ką, kad žmonai būtų leista gydytis už
sienyje. Pagaliau 1985 m., ji gavo leidi
mą gydytis Italijoje, o paskui Bostone 
90 dienų, bet su sąlyga, kad bus griež
tai "prižiūrima" ir visai nebendrauti su 
Vakarų spauda. Šią sąlygą ji greitai su
laužė tuojau po sunkios akių operaci
jos. Ji prašė Vakarų pagalbos, sakyda-
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ma, kad tremtis yra pražūtinga A. Sa
charovo sveikatai.

Nuo 1985 m. Gorbačiovas pradėjo 
savo "perestroiką", bet A. Sacharovo 
paleisti jis labai nenorėjo, nors akade
miko sveikata buvo labai silpna. Tik E. 
Bonner pastangomis ir spaudžiant Va
karams jis išleido jau visai ligotą A. Sa
charovą 1987 m. pabaigoje. Ir tik tada, 
kai "glasnost" ir "perestroikos" tėvas 
nebegalėjo toliau meluoti Vakarams, 
kodėl laiko uždarytą šį didįjį žmogų.

Paskaitos universitete
Dvi dienas E. Bonner skaitė paskai

tas apie šiuolaikinę situaciją buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Trečią dieną Vyko 
"apvalus diskusijų stalas", kuriame da
lyvavo vyriausias Ontario teisėjas Wal
ter Tarnopolsky, prof. Anatol Rappo
port (Peace Studies, Toronto universi
tetas), prof. Peter Solomon (TU politi
nių mokslų katedros vedėjas) ir dauge
lis kitų profesorių iš Ontario universite
tų.

Paskaitų metu pastebėjau, kad dauge
liui kairiųjų idėjų šalininkų pradžioje 
labai nepatiko atvira Elenos Bonner kri
tika M. Gorbačiovo politikos. Ji dauge
liu konkrečių pavyzdžių įrodė, kad Va
karų numylėtas Gorbis nėra demokra
tas. Dėl jo kaltės dabar liejasi kraujas 
Kalnų Karabache. Užuot taikiai spren
dęs klausimą tame siaurame, tik 7 cm. 
pločio žemės ruože, kur gyvena 80°/o 
armėnų, 7°/o azerbaidžianiečių ir 13°/o 
rusų. Gorbačiovas pasiuntė ten ne teisi
ninkus ar istorikus, o iš Afganistano iš - 
vestą profesionalių žudikų armiją, va
dovaujamą generolo Poliničko.

"Pasaulis turi žinoti šią pavardę" — 
pabrėžė E. Bonner, nes gen. Poliničko
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@ Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautoc

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarca—chuvas de todos os tipos para 
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Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V, Prudente 

Fone: 274-0677. Res; 274-1886

Atskiro numerio kaina: Cr$.,'700,00 
t P. Ameriką oro pastų: 45 Dol. 
Į tolimus kraštus: 75 Dol.

yra paskelbtas afganų tautos budeliu.
Jis pasižymėjo ypatingu žiaurumu Af
ganistane, šluojant nuo žemės paviršiaus 
ištisus kaimus. Pats šaudė moteris ir vai
kus. "Štai tokį žmogų M. Gorbačiovas 
paskyrė Kalnų Karabacho klausimo 
sprendėju". Vėliau priėjo prisijungė ir 
kitas Afganistano kovų "didvyris" — 
generolas Gromov'as.

Likusius iš Afganistano išvestus pul
kus Gorbačiovas pasiuntė "tvarkai pa
laikyti" Gruzijoje ir Baltijos kraštuose.

Tie kariniai daliniai "padėjo" įvykdy
ti perversmą prieš demokratiškai išrink
tą prezidentą Z. Gamsakurdiją Gruzijo
je.

Bus daugiau

DABARTIES įVYKiAI LIETUVOJE

Nėra sąlygų lietuvių < 
veiklai

Kaliningrado (Karaliaučiaus srityje, 
pasak Vilniaus radijo, gyvena apie 
60.000 lietuvių. Lietuvos vyriausybė iš 
jų gauna nusiskundimo laiškus. Jie netu
ri lietuviškų darželių, mokyklų. Cerkvė
se lietuviams atimta teisė laikyti pamal
das. Reikia lietuvių kultūros centro. To
kio centro steigimas yra numatytas ir 
Lietuvos-Rusijos susitarime.

Tuo tarpu Lietuvoje veikia rusų kal
ba darželiai, mokyklos, cerkvėskultūros 
centrai, kalbama per radiją ir televiziją, 
leidžiama 13 laikraščių rusų kalba.

Premjeras G. Vagnorius kreipės) j Ka
liningrado srities administratorių Mataš- 
kiną, atkreipdamas dėmesį, kad reikia 
spręsti konkrečius klausimus: grąžinti 
lietuvių kultūros pastatą, įsteigti lietu
viškus vaikų darželius, mokyklas, taipo
gi grąžinti tris katalikų šventoves, organi
zuoti radijo ir televizijos laidas.

íIRUBilOES DENTISTAS '
DR. JONAS NICIPORCIUKAS 

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS 
R. Cap. Pacheco Chaves 1206,1o and»,

V. Prudente - Fone ^73-6696 1

NR. 8 (2218) 1992.V.»

Amerikiečių pagalba
AP spaudos agentūros pranešimu, 

amerikiečiai be didelio triukšmo stiprina 
ryšius su Baltijos valstybėmis, pasiryž
dami išplėsti visokeriopą pagalbą šiems 
kraštams. Ligi šiol JAV Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai suteikusios 76 mil. dol. para
mos. I Baltijos kraštus buvo pasiųsti ke
li dideli grūdų ir medikamentų kroviniai. 
Birželio mėnesį j šiuos kraštus atvyks 
60 amerikiečių Taikos korpuso narių. 
Bus siunčiami ir ekonomikos srities pa
tarėjai. Žadą apsilankyti amerikiečių, 
verslininkų ir ūkininkų delegacijos.

Baltiečiams pagalbą teikia ir Skandi
navijos kraštai. Jie pasiskirstę zonomis: 
Suomija daugiau padeda Estijai, Švedija 
- Latvijai, o Norvegija ir Danija - Lie
tuvai.

B a 11 i e š i u susitarimai
Estijos Latvijos ir Lietuvos ministe

rial pirmininkai Uhi, Godmanis ir Vag
norius Taline pasirašė kelis baltiečių 
tarpusavio bendradarbiavimo susitari
mus. Pvz. vienu susitarimu šalių pilie
čiai, gavę vizą įvažiavimui j vieną iš tri
jų Baltijos valstybių, su ta paõsi viza ga
lės laisvai keliauti po visus Baltijos kraš
tus. Kitu - numatoma sudaryti Pabal
tijyje laisvo pasikeitimo zoną. Nuo šių 
metų gegužės 1 d. Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje prekyboje panaikinami bet 
kokie finansinio ir administracinio po
būdžio varžymai. Ministerial taipogi pa
sirašė pareiškimą dėl galimybių išpFėsti 
Baltijos kraštų prekybinius Santykius 
su Sandraugos nepriklausomomis respu
blikomis.

Kitos žinios
- Eruropos bendruomenės komisijos 

pranešimu, Lietuvai paskirta humanita
rinė pagalba: 90.000 tonų maistinių 
kviečių, 20.000 pašarinių grūdų. Vokie
tijos ir Danijos laivai juos atgabens į Klai
pėdos uostą gegužės — Birželio mėne
siais.

— Lietuvos energetikos minister is L. 
Ašmantas ir Italijos NAN bendrovės 
atstovai Vilniuje pasirašė sutartį dėl naf 
totiekio projekto ir jo statybos nuo Lie
tuvos pajūrio iki Mažeikių. Pątarimus 
teikė Britanijos bendrovės.

— Lietuvos parlamento KGB veiklai f 
Lietuvoje tirti komisijos pirm. B. Ga
jauskas ir šios komisijos narys A. Me- 
džiukaitis lankėsi Berlyne, kur susipaži
no su Vokietijos saugumu, tiriant buvu
sią Rytų Vokietijos saugumo veiklą.

— AT pirmininkas V. Landsbergis ba
landžio 10 d. Zarasuose susitiko su žmo
nėmis ir pareiškė mintį, kad referendu
me reikėtų iškelti klausimą dėl rusų ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos teritori
jos. Šią mintį pasiūlė krikščionių demo
kratų parti a. J. A.
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NAUJOS TAISYKLĖS
IŠEIVIAI - LIETUVOS PILIEČIAI

Vytauto Landsbergio pareiškimas dėl 
pilietybės atstatymo

Mieli tautiečiai,
ateina žinių, kad Jus ligi šiol tebejau

dina neaiškumai, nesusipratimai ir nuo
skaudos dėl mūsų naujojo ir po to dar 
pataisyto Lietuvos pilietybės įstatymo. 
Noriu pasakyti, kad pagal paskutinę 
šio įstatymo raidę Jums, kurie buvote 
Lietuvos Respublikos piliečiai iki 1940 
m. birželio 15 d., reikia .tiktai turėti da
bartinį Lietuvos Respublikos pilietybę^ 
patvirtinanti dokumentą, tai yra gauti 
musų ambasadose, konsulatuose arba 
Vidaus reikalų ministerijoje Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimą atba 
naują Lietuvos Respublikos piliečio pa
są. Daugiau ką paaiškinti paprašiau ma
no juridinį patarėją Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiojoje Taryboje.

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas

1992 m. balandžio 6 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO 
PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYK
LĖS PILIEČIAMS, GYVENANTIEMS 
UŽSIENIO VALSTYBĖSE IR ATSTA
TANTI EMS LIETUVOS RESPUBLI
KOS PILIETYBĘ

I. B e n d r i e j i nuostatai
Lietuvos Respublikos piliečio pažy

mėjimai išduodami:
1. Asmenims, kurie atstato Lietuvos 

Respublikos pilietybę. Teisę atstatyti 1 
Lietuvos Respublikos pilietybę turi Iie- 
tuvių kilmės asmenys, turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11d. 
pasitraukę iš Lietuvos, ir šiuo metu gy
venantys kitose valstybėse, ir turintys 
kitą pilietybę. Šiuo atveju įstatymas ne
reikalauja, kad šie asmenys persikeltų 
nuolat gyventi į Lietuvą ir atsisakytų 
turimos kitos valstybės pilietybės. To
kią pat teisę atstatyti Lietuvos Respu
blikos pilietybę turi ir nurodytų asme
nų vaikai, kurie gimimu neįgijo kitos 
valstybės pilietybės.

Norėdami atstatyti Lietuvos piliety
bę, minėti asmenys turi raštu pareikšti 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijai ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms įstaigoms užsienyje, kad 
jie yra Lietuvos piliečiai ir pateikti tai 
patvirtinančius įrodymus. Įrodymais, 
kad asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėję Li^tuvos pilietybę, yra jų išsau 

goti Lietuvos Respublikos vidaus ir už
sienio pasai, gimimo liudijimai, įrašai 
apie gimimo vietą ir laiką turimuose pa
suose, archyvų ir kiti dokumentai, pa
tvirtinantys šj faktą. Taip pat reikia pri
dėti dokumentus, patvirtinančius as
mens tapatybę, tautybę, apie turimą 
kitos valstybės pilietybę. Kartu reikia 
nurodyti savo nuolatinę gyvenamąją 
vietą.

2. Asmenims, kurie iki 1940 pi. bir
želio 15 d. turėjo Lietuvos pilietybę, ‘ 
taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, gyvenan
tys už Lietuvos ribų buvusios SSRS te
ritorijoj. Šie asmenys yra Lietuvos pi
liečiais nepriklausomai nuo to, kurioje 
valstybėje jie gyvena. TSRS pilietybė 
yra laikoma niekine ir asmeniui jokių 
teisinių pasekmių nesukelia.

Dokumentais įrodančiais, kad asme
nys iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo 
Lietuvos pilietybę, yra jų išsaugoti Lie
tuvos Respublikos vidaus ir užsienio 
pasai, gimimo, liudijimai, įrašai apie gi
mimo vietą ir laiką turimuose pasuose: 
archyvų ar kiti dokumentai, patvirtinan
tys šį faktą.

II.Pareiškimų d 'ė I Lietu
vos Respublikos piliečio 
pažymėjimų išdavimo pa
teikimo tvarkos

3. Šių taisyklių 1 ir 2 punktuose nu
rodyti asmenys dėl Lietuvos Respubli
kos piliečio pažymėjimo kreipiasi tie
siog į Lietuvos Respublikos vidaus rei-' 
kalų ministeriją ar į Lietuvos Respubli
kos diplomatines (konsulines) įstaigas 
užsienyje (sąrašas pridedamas).

4. Prie pareiškimo atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir gauti Piliečio 
pažymėjimą (priedas Nr. 2) pridedami 
šie dokumentai (ar jų kopijos):

Grūdų sandėliai Klaipėdos uoste

1) šių taisyklių 1 ir 2 punktuose nu
rodyti dokumentai, kad asmuo turėjo 
Lietuvos Respublikos pilietybę;

2) dokumentai, patvirtinantys asmens 
tapatybę, tautybę, apie turimą kitos 
valstybės pilietybę, taip pat asmens gy
venamąją vietą (nurodyti duomenys ga
li atsispindėti ir viename dokumente ar 
jo kopijoje);

3. trys 2,5 x 3,5 cm. dydžio fotonuo
traukos.

5. Lietuvos Respublikos vidaus reika
lų ministerijos ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinės (konsulinės) įstaigos užsie
nyje darbuotojai patikrina, ar asmuo 
pagal Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymą turi teisę gauti Lietuvos Respu
blikos piliečio pažymėjimą.

6. Sprendimą dėl Lietuvos Respubliko 
kos pilietybės atstatymo priima Lietu
vos Respublikos vidaus reikalų'minis
tras arba Lietuvos Respublikos diploma
tinės įstaigos užsienyje vadovas.

Red. pastaba. Šios taisyklės patvirtin
tos Lietuvos užsienio reikalų ministério 
A. Saudargo ir vidaus reikalų ministério 
P. Valiuko.

DOVANOS IŠ ŠVEDIJOS

Sausio pradžioje dviem laivais buvo 
atgabentos Švedijos ūkininkų dovanos 
Lietuvai. Jas iš Talsio uosto atplukdė 
Latvijos laivas “Alisa", iš Kalmaro uos
to — Lietuvos jūrų laivininkystės laivas* 
"Kompozitorius Borodinas", kuriame 
buvo švedų dovanas priėmęs Lietuvos 
žemės ūkio ministerijos ūkininkų val
dybos viršininkas Leonas Kačergis. Do
vanų sąraše yra keturi traktoriai, šeši 
nedideli savaeigiai kombainą javams nu
imti, penkiolika prikabinamųjų kom
bainų, daug plūgų, kultivatorių, sėja
mųjų presų. ■ : ’
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JEHOVOS LIUDININKAI.
Ilgas sąrašas draudimų- 

Visas pasaulis yra velnio kontrolėje, kuri 
pasireiškia įvairiomis organizacijomis — 
politinėmis, religinėmis, administracinė* 
mis, kariškomis. Todėl negalima j jas įsi
jungti — nei balsuoti, nei tarnauti kariuo
menėje ar eiti kitokias pareigas. Net Tau
tų Sąjunga yra velnio įrankis. Atmeta tė
vynės meiig, himną, vėliavą, priesaiką...

Visi tikėjimai, išskyrus Jeh.Liudinin
kų, yra velnio sugalvoti.

Atmeta skirybas, išskyrus svetimote
rystę, neleidžia daryti abortą, bet pripa
žįsta mieties bausmę. Nešvenčia gimta
dienius, neduoda ta proga dovanas, ne
pripažįsta tautinių švenčių, motinos die
nos nei mirusiųjų dienos. Neduoda netur
tingiems išmaldos: “Kas nenori dirbti, 
tegu nevalgo“. Draudžia dalyvauti olim- 
pijadose, medžioti ar'žuvauti tik dėl ma
lonumo, dalyvauti vestuvėse, jeigu jos 
nėra Jeh. Liudininkų. Nešvenčia sekma
dienį ar'šeštadienį. Neturi liturgijos. Ne
turi liturginio gyvenimo nei jokių apei
gų. Krikštija savo pasekėjus po ilgo ir 
nuodugnaus parengimo panerdami j van
denį. Tai simbolinis aktas — Jehovos 
Liudininkams priklausymas. Krikštijama 
jūroje, upėje ar ežere, dalyvaujant Jeh. 
Liudininkams ir miniai smalsuolių — tai 
daugiau propagandinis aktas negu religi
nis.

Kartą į metus (14 Nisan — hebraiška 
data) Vakarienę ir Viešpaties prisimini
mą (paskutinę vakarienę), saulei leidžian
tis. Tarp visų dalyvių gali valgyti duoną 
ir gerti vyną tik tie, kurie save laiko pri
klausą prie tų 144.000 išrinktųjų. Visi 
kiti turi pasitenkinti tik trumpai palaikę 
savo rankose.

Pateisinti savo mokymą, iškreipė šv. 
Rašte Kristaus žodžous “Tai reiškia, 
simbolizuoja mano kūną“, o ne Tai yra 
mano kūnas“, kaip originale parašyta.

Ši bendruomenė suorganizuota ame
rikonišku stiliumi ir amerikonų valdo
ma ir kontroliuojama, nors kiekvienas 
centras turi vietinius pirmininkus. Tos 
imperijos centras yra Brooklyne (N. 
York), apima 7 blokus (manzanas), 
kiekvienoje jų 12 aukštų pastatai. Iš čia 
griežtai kontroliuojami jų 40.000 viene
tai visame pasaulyje.

Čia didžiausuoj ir moderniškiausioj 
pasaulio spaustuvėj dirba apie 2.000 
žmonių už pragyvenimą ir mažus arbat- 
pinigus. Kiekvienas jehovietis turi pats 
pirkti ir platinti spausinamas knygas ir 
žurnalus. Per metus išspausdina 220 mi-s 
lijonų laikraščių (tiražas) ir 30 milijonų 
knygų ir žurnalų (tiražas), kurie par
duodami 70 milijonų žmonpems. Daž
nai tie patys tekstai su mažais įkeiti
mais, kita antrašte ar aplanku naujai 

parduodami. Populiariausia Knyga “Tie
sa, kuri veda j Amžiną gyvenimą, išvers
ta į 81 kalbą, turi 80 milijonų tiražą.

Jų “Karalystės salionuose“ mokina
ma pardavinėjimo menas. Taip pat pa
ruošti tekstai su klausimais ir atsaky- ' 
mais, ką jie turi išmokti mintinai, kad 
galėtų įtikinti savo lankomas šeimas. 
Vienintelė tėesa tik ta, kurią jie skelbia, 
parašyta jų žurnaluose. >

Rengia kongresus, suvažiavimus — vi
sa tai apmoka jų tikintieji, taip pat susi
rinkimų namus. Be to, yra aukų dėžutės 
laisvoms aukoms. Parduodami gėrimai, 
užkandžiai, pašto atvirutės, etc. — viskas 
eina j jų iždą.

Visi jie turi pareigą skelbti savo moks
lą kiekviena proga. Pirmas apsilankymas 
vyksta su dideliu taktu ir mandagumu, 
vėliau kviečia juos į savo susirinkimus, 
būna maloniai priimti. Ir taip pamažu 
įtraukiami j jų eiles. Nusikaltusį narį, po 
viešo teismo, išmeta iš savo bendruome
nės. Su tokiu nevalia net sveikintis, nors 
šis būtų giminė ar draugas.

Urugvajuje įsisteigė 1925 m. 1987 m. 
turėjo apie 6.500 narių pakrikštytų. Dau
guma jų sudaro moterys, paskui vyrai ir 
mažiausiai turi jaunimo. Turi 20 misijo- 
nierių (15 amerikiečių ir 5 vietinių). Šie 
turi per mėnesį bent 140 vai. pašvęsti 
misijonieriavimui. Vidurinio rango 60 
vai. ir žemiausio bent 16 v.

Turi 4 privalomus susirinkimus savai
tėje savo salionuose. Išplatina per metus 
virš 20.000 savo spaudos. Visame pasau
lyje priskaitoma trys milijonai Jehovos 
Liudininkų — jiems simpatizantų apie 
10 mil.

Verta pagalvoti - Jehovos 
Liudininkai iškreipia šv. Rašto tekstus, 
pritaikindami juos savo teorijai ar juos 
aiškina savaip, nekreipia dėmesio j kon
tekstą ten randamus simbolius ar paly 
ginimus, literatūrinius išsireiškimus. Saá 
vo propagandinį tinkamą tekstą išmoks
ta mintinai ir tai kartoja kitiems.

Kai jų pranašystės (fantazijos) neišsi
pildo, pakeičia jas kitomis. Išsigalvoja 
įvairius draudimus, kurie kenksmingi 
žmogaus sveikatai ir gyvybei.

Nuostabus yra jų ištvermingumas ir 
pastangos platinant savo tikėjimą. Kiek 
mes katalikai pašvenčiam laiko pagilinti 
savo tikėjimo tiesaa, pažinti, giliau pažin-j 
ti šv. Raštą? ką darome, kad kiti pažin- 1

TRADUTOR PUBLICO 
VERTĖJAS 

ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS 

(F:241-2831)
Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obítos, etc.
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tų giliau savo katalikišką tikėjimą, nekal
bant jau apie jo platinimą?

Jeigu kiti mus aplanko su savo dau
giau ar mažiau pagrįstom fantazijom, tu
rime jiems ramiai pasakyti, kad esame 
krikščionys, patenkinti savo tikėjimu ir 
nepageidaujam ejbkių kitų informacijų.

Nepamirškime Kristaus žodžių “Tam
sos vaikai yra išmintingesni (ir ištvermin
gesni) už tiesos (šviesos) vaikus.

PAIEŠKOMA
Lietuvos Raudonasis Kryžius gavo 

Vaičio-Romualdo-Algimanto s. Kazio 
laišką, prašant surasti tėvą Vaičių Kazi
mierą, Motiejaus gim. 1900 m. liepos 
22 d. Tėvas 1930-31 m. išvyko iš Lietu- 
voa j Braziliją, San Paulo miestą. Žino
mas toks adresas: Cazio Vaitchis

Sanatoria São Rogne 
Piraguana, Klm.91 
Curitiba, Paraná, Brasil 

šiuo adresu atrodo gyveno 1956-57 m. 
Antras adresas žinomas, pagal kurį Ka
zys Vaitelis gyveno su moteriške Ange
lika Zajankau$k?»s ši turėjo 2 dukras):

Vaitchis Cazio
Rua Alferes Poli, 1271
Curitiba — Paraná

Pagal šj adresą rašė laišką, bet atsakymo 
negauta. Ieškovą domina, jei tėvas mi
ręs, tai gal gyva Angelika Zaiankauskas 
ar jos dukterys gal ką parašytų, kada 
mirė, kur palaidotas ir panašiai.

Laukiame atsakymo.
Su lietuviškais linkėjimais 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos pirmininkas

J. Šapoka

ANTANAS Š AB AN BAUSK AS garsiausias ’ 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai jgrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
telėj. "MUSU LIETUVA".
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BRONIUS MARTINAITIS 
visai staigiai ir netikėtai mus paliko š. 
m. kovo 20 dieną. Iš ryto dar buvo tur
guj, o grįžęs namo turėjo širdies prie
puolį, nuo kurio neatsigavo.

A. a. Bronius Martinaitis buvo gimęs 
1918 m. rugpiūčio 29 d. Jankučių kai
me, Žemių valsčiuj, Kėdainių apsk. Sta
nislovo ir Stefanijos Martinaičių šeimo
je. Turėdamas 20 metų stojo į Lietuvos 
kariuomenę. Rusų okupacijos metu ko
vojo prieš bolševikus ir vėliau pasitrau
kė į vakarus.

Velionis atvyko Brazilijon per Rio 
de Janeiro 1947 m. Atvykęs j São Pau
lo 1950 m. V. Zelinoj vedė Aleksandrą 
Ireną Minkevičiūtę. Dirbo General Mo
tors, Fordo ir Brastemp kompanijose. 
Išėjo j pensiją 1984 m.

Bronius Martinaitis buvo susipratęs 
lietuvis ir didelis patriotas. Nors ir gyve
no Utingoj — Sto. Andrė, tačiau visuo- , 
met rasdavo laiko dalyvauti visokiuose 
religiniuose ir tautiniuose parengimuo
se. Buvo nuolatinis MUSŲ LIETUVOS 
skaitytojas.

Buvo pašarvotas Camilopolis kapinių 
šermeninėj ir iš ten, kun. Petro Rukšio, 
giminių bei daugelio tautiečių lydimas, 
buvo palaidotas tose pačiose kapinėse.

Nuliūdę liko žmona Aleksandra, duk
terys Genovaitė, Stefanija ir Irena, anū
kai Julia, Liūtas, Rafael ir Ieva. Lietu
voj liūdi sesuo Genovaitė Slavinskienė 
su vyru, trims vaikais ir šešiais anūkais.

A. a. Bronius dar norėjo pamatyti 
laisvą Tėvynę ir tai galės dabar padaryti 
iš Dangaus, kur pailsės nuo vargų ir 
džiaugsis amžina teime.

- CONVERSAÇÃO IMEDIATA
• JET COURSE - CURSO SUPER RÁPIDO

VITO ŠUKY S
DIRETOR

FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO PELA GETÚLIO VARGAS 
INGLÊS PELA UNIVERSIDADE DE MICHIGAN

R. SIQUEIRA CAMPOS, 486 - CEP 09020 - SANTO ANDRÉ

TEL. - 440-5026

Mirus mūsų pirmininkei
Á+A

ONAI MASIENEI
reiškiame gilią užuojautą dukroms Verai, Genytei, 

ir Adelei su šeimoms, sesutei Teklei ir visiems arti
miesiems. Kartu liūdime ir užprašome šv. mišias 
gegužės 17 dieną, 11 vai. V. Zelinos bažnyčioje.

Maldos Apaštalavimo 
narės ir valdyba

Julija su šeimomis ir daug draugų

7-tos dienos mišios bus gegužės 2 d., 
18 vai. V. Zelinos bažnyčioje.

Vladai, tepasitinka tave danguje an
gelų chorai ir Gerasis Ganytojas tesutei
kia tau amžiną rarpybę.

VLADAS JURGUTIS
savaitę laiko išbuvęs S. José do Bras li
goninėj ramiai užmigo amžinajam mie
gui balandžio 26 dieną. Velykų rytą, 
ruošdamasis važiuoti j Prisikėlimo pa
maldas V. Zelinoj, pasijuto blogai ir po 
dviejų dienų turėjo būti paguldytas ligo
ninėn ir tuoj pat operuotas. Gal tai bu
vo prieš tris savaites turėto automobi
lio susitrenkimo pasekmės. Operacija 
neįstengė išgelbėti Vlado, kuris neatga
vo sąmonės iki mirties. Prieš operaciją 
kun. P. Rukšys jam suteikė ligonių sa
kramentus.

Vladas Jurgutis buvo gimęs 1913 m. 
lapkričio 14 d. Kaune. Brazilijon atvy
ko su tėvais, 4 broliais ir 2 seserim 1927 
m.

Būdamas jaunas buvo geras sportinin
kas, Lithuania sporto klubo narys ir 
bėgdavo net S. Silvestre N. Metų lenk
tynes. Vladas dalyvavo visokiose lietu
viškose organizacijose, vaidindavo, buvo 
choristas ir 35 metus buvo Teatro Muni
cipal Operos choristas.

Vladas Jurgutis buvo švelnaus, malo
naus ir linksmo būdo žmogus mėgstąs 
lietuvišką spaudą, dainas ir muziką, vi
suomet pasiruošęs kam reikia padėti 
ar kur prisidėti. Vladas, mus apleidęs, 
paliko didelę tuštumą, kurią bus sunku 
kaip nors užpildyti. Mes jo passilgsime.

Velionis buvo pašarvotas U. Zeįinoj. 
Laidotuvių mišias laikė kun. Juozas 
Šeškevičius ir kun. Petras Rukšys, o 
giedojo choras, kuriame jis daug metų 
dalyvavo. Kun. P. Rukšys palydėjo ve
lionį j Quarta Parada kapines, kur buvo 
palaidotas šeimos kape.

Giliam liūdesy ir sukrėtime liko žmo
na Stasė, brolienė Helena Paulavičienė 
su sūnum Reinaldu, seseys Viktorija in

JONAS MAKUŠEVIČIUS 
buvo gimęs Šiauliuose, kur gyveno 
buvo gimęs 1902 m. Šiauliuose, Jurgio ir 
Barboros Makuševičių šeimoje. Gyveno 
ir dirbo Šiauliuose, kur I92& m. vedė Va
leriją Milinauskaitę. Brazilijon atvyko 
1929 m. liepos mėnesį ir apsigyveno V. 
Zelinoj. 40 metų dirbo Brama kompani
joj kol išėjo j pensiją. Liko našlys 1986 
metais.

Velionis sktyvia dal
A. a. Jonas Makuševičius, po trumpos I 

ligos, mirė balandžio 26 d. ir buvo palai
dotas V. Alpinos kapinėse.

Velionis aktyviai dalyvavo religiniame 
ir tautiniame musų kolonijos gyvenime, 
buvo ilgametis šv. Juozapo Vyrų brolijos 
narys ir ištikimas ML-vos skaitytojas.

Nuliūdusius paliko dukrą Jadvygą ir 
žentą Viktorą Nikitin, anūkę Janete su 
vyru Arnaldu Zizu ir keturiais proanukais 

7-tos dienos mišios bus šeštadienį, ge
gužės 2. dieną 18 vai. V. Zelinoj.

PARDUODAMAS!

PORTUGUÉS-LITUANO
LITUANO-PORTUGUÊS

Kreiptis i šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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ONA LAŠINSKIENĖ TYLA 
MASIENÉ

atsiskyrė su šiuo pasauliu atvelykyje, ba
landžio 26 dienoa 2 vai. ryto. Tai buvo 
rami ir graži mirtis kaip buvo gražus jos 
ilgas gyvenimas.

A. a. Ona buvo gimusi 1905 m. vasa
rio 1 dieną Utenoj. Su vyru, dviejų me
tuku sūneliu (jau miręs), motina, dviem 
broliais ir seserimi atvyko Brazilijon 
1927 m. Kaip daugelis imigrantų, pra
džioj dirbo Brazilijos gilumoj, o paskui 
atvyko į Moką ir pagaliau galutinai ap
sigyveno V. Zelinoj. Čia dirbo audimo 
fabrike iki pensijos. Pradžioj V. Zelinoj 
reikėjo pasistatyti savo namelius. Čia būr 
rėsi daug lietuvių. Darbo ir gyvenimo są
lygos buvo sunkios, bet žmonės ne tik 
pasistatė savo namus, bet ir padėjo sta
tyti pirmąją lietuvių bažnyčią Brazilijoj. 
Ona buvo viena iš pirmųjų Maldos Apaš
talavimo draugijos narių, priklausė mo
terų choreliui, Moterų Draugijai, dirbo 
"anų gerų laikų" kermošiuose, o taip 
pat ir dabartiniuose. Daug prisidėjo prie 
Jaunimo Namų statybos, dirbdavo Li
tuanikoj ir kur tik būdavo lietuviškas 
parengimas, neapsieidavo be Onos pa
galbos. Tai viskas buvo iki pat šių dienų.

Prieš metus Ona pradėjo sirguliuoti, 
daug dalykų susikomplikavo, taip kad 
paskutiniu laiku jau nebeišeidavo iš na
mų ir turėjo būti šeimos prižiūrima. 
Priversta lovoj gulėti, daug kentėjo, bet
viską pernešė su didele kantrybe. Jos 
paskutiniai žodžiai buvo Marija: melsk 
už mus mirties valandoje".

Velionė buvo pašarvota V. Zelinoj. 
Atvelykių lietuviškos mišios buvo kartu 
ir jos laidotuvių mišios. Mišios, kurių ji 
niekad neapleisdavo. Šeimos ir daugelio

— Aulas de Danças
— Atividades dos Escoteiros
— Eventos Sociais e Culturais
— Jogos e Atividades Esportivas

Para que consigamos atingir estes 
objetivos, é de suma importância o 1
apoio da colonia no sentido da obtenção visuomene, 

žmonių lydima, buvo palaidota S. Caeta- de um espaço físico. Acreditamos que 
no Ceramikos kapinėse.

7-tos dienos mišios bus gegužės 2 d.
18 vai. V. Zelinos bažnyčioje.

Miela Ona, Dievas tebūna tavo amži
noji laimė, o mes branginsime tavo ge
rus patarimus, gyvenimo pavyzdžius ir 
darbus.

MŪSŲ LI ETUVA NR. 8 (2218) 1992.V.1

BRAZILIJOS LIETUVIU JAUNIMO 
SĄJUNGA

ir lietuviškose organizacijose, savo nau 
jos valdybos sąstatą:

gimtadienio progą, lindime daug laimės, 
džiaugsmo, geros sveikatos ir gausios Dievo 
palaimos. Buvęs Aušros choras

I amžinybę išlydėję mūsų melą,

AJA
VLADĄ JURGUTĘ

Reiškiame gilią užuojautą mielai žmonai Stasei 
ir kitoms giminėms ir drauge liūdime.

Buv. Aušros Choras

...W™’1111'1"................................................................. ..... 1............. .
Nuoširdžiai sveikiname

R. Sud. Menucci, 913 - Santo Andrė 
CEP 09320 (fone: 447-8565)

Nós, a nova Diretoria da BLJS, cons
tituída por:

Presidente — Irena Martinaitytė
Vice-Presidęnte: — Silvia Bendoraityté

Machado
1a. Secretária — Ana Paula Tatarünaité 
2ã. Secretária — Carla Gabriela

Grigonaité
Tesoureiro — José Ricardo Indriūnas

(Alemão)
Assuntos Sociais — Alberto Félix Dilys 

(Berá)
Assuntos Políticos — Aníbal Nikoluk 

(Bibo)
Assuntos Culturais — Roberto Vazgaus- 

kas (Vazga)
Temos como proposta para esta no

va gestão, a reaproximação da juventue 
de lituana qpe hoje se encontra bem 
dispersa.

Para este fim, colocamos como proje
tos iniciais:
— Aulas de Lituano
— Biblioteca
— Museu e Arquivo 

somente desta maneira, concentrando 
todas as atividades num mesmo local, 
exista maior participação e informação 
de e para toda colonia.

Irena Martinaitis
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 

nori pristatyti lietuviškai visuomenei

Pirmininkė - Irena Martinaitytė 
Vice-Pirmininké - Silvia Bendoraityté

Machado
1- oji Sekretorė - Ana Paula Tatarünaité
2- oji Sekretorė - Carla Gabriela Grigo-

nyté
Kasininkas — José Ricardo Indriūnas

(Alemão— 
Visuomeniškų Reikalų dir. —

Alberto Felix Dilys (Berá) 
Politinių Reikalų dir. — Anibal Nikoluk

(Bibo)
Kultūrinių Reikalų dir. — Roberto 

Vazgauskas (Važga)
Nauja valdyba yra pasiryžusi suburti 

išsiblaškiusį São Paulo lietuvišką jauni
mą. Siam tikslui atsiekti, j savo pirmuo
sius darbo planus, įtraukia sekančius 
reikalus:
— Lietuvių kalbos pamokas;
— Biblioteką;
— Muziejų ir Archyvą;
— Tautinių Šokių^pamokas;
— Skautišką Veikią;
— Ateiti ni n kišką Veiklą;
— Kultūrinius ir visuomeninius paren

gimus; '
— Sportą ir Žaidimus.

Minėtiems tikslams atsiekti fnums 
reikia patalpų, nes be tinkamos vietos 
nebus galima įgyvendinti planus.

Tikimės kad reikia koncentruoti mū
sų veiklą į vieną vietą, nes tokiu būdu 
galėsime geriau susirišti ir susisiekti su

Todėl kreipiamės j lietuvišką visuome
nę ir į lietuviškas organizacijas, prašyda
mi paramos mūsų siekiams ir pagalbos 
patalpų reikalo sprendimui.

Pagalvokite, pasireiškite ir padėkite.
Ačiū.

Irena Martinaitis
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KUN. GAVĖNO TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ ROMOS

Frascati, 19 balandžio '92 m.

Mielieji kun. Urbaiti, kun. Rukšy, 
tautiečiai ir bičiuliai,

Sveikinimų su Velykom ir su jau 
praėjusiom Velykom. Dabar dar sveiki
nimai iš Romos; bet kai gausit šį laišku
ti tau busiu, tikiuosi, Lietuvoj. Tai čia 
u k chronologiškos žinutės.

Balandžio 9‘ 14,30 vai. (tikriau - 
/i j k esam Brazilijoj - 15 vai.) iš S P. 
Svieto f ALITALIA, paėmė V AS P): į 
45 minutes jau Riju j.

iš R to ALITALIA pakėtė sparnus 17 
vai Romos link. Apie 500 keleivių (o 
gai dar daugiau. Man atrodė galėtų būti 
graži bažnyčia). Skrydis ramus, puikus. 
20 vai (itališka) vakarienė, o jau sekan
čios 10-tos) dienos 2,30 vab (jau su 
sau te/ pusryčiai, ant A t/an to van den y- 
no ir 3,30 jau buvo Romoj (nors italų 
laikrodis jau rodė 8,30 vai.). Taip, kad 
10 vai /au buvo Fraskaty, ant Romos 
kalvutės, Lituani Don Bosco namuose, 
ir Viadukas (juk E tel vinos nebuvo.) už- 
hindi no ir (irališkos) kavos, kuri, sako, 
stipresne už brazilišką.

i V 11 Vatikano pašte; pas p. Kazį 
Lozoraitį - vizas į Lietuvą.

Svei kitame
ALBINĄ MECELIENE* 

gimtadienio proga gegužės 11 dieną ir linkime 
daug sveikatos, laimės ir ilgiausių metų.

Danilevičiaus ir Mecelio šeimos

/iV. 12; Verbų sekmadienis Šv. Petro 
aikštėj. Rytas be jokio debesėlio.

IV. 13: pas Vyr. Rektorių (Saleziečių 
Generolą); aptarimas salezietiškos veik
los Lietuvoj: dideli sunkumai, bet... ir 
šiokia tokia perspektyva.

/ V. 14: kelionės reikalai su ALITA
LIA, kuri ligi S tu t gar d o perduoda LUFT
HANSA!, o iš ten - AIR LITHUANIA, 
iki Vilniaus; susitikimas su Msgr. Jonu
šu, vakarienė Šv. Kazimiero Kolegijoj 
su Msgr. Bartkum ir matant visą būrį 
seminaristų iš Lietuvos; perdavimas pir
mojo egzemplioriaus BISPO, PRISIO
NEIRO E MÁRTIR skirto popiežiui. 
"Rytoj, jį perduosiu į Vatikaną", paža
dėjo prel. Bartkus.

IV. 18: lyja, šalta,netoli sniegas. Na
mie, ruošiantis Velykom, ypač gi pa
moksliukui j Lietuvą.

IV. 19: Velykų rytas; dangus nuplau

tas, be jokio debesėlio. Romoj žmonės 
skuba į Šv. Petro aikštą, o mes, keli lie
tuviai, į Vatikano radiją. Man tenka lai
kyti Velykų Mišias ir pasiųsti du žode
lius į 'Lietuvą. Po pietų du bičiuliai m a 
ne nuveža į Genezzano, Gerosios Pata
rėjos šventovę, pasivesti Švč. Dievo Mo
tinos patarimui ir Jos vadovavimui

/ V.20: Dar antrosios Velykų dienos 
pietūs su daugeliu bičiulių saleziečių ko
legijoj (Villa Sora); ir tuoj kelionė į 
L'Aquila aplankyti kun. Stasį Petraitį, 
salezietį 80 metų, vaikščiojantį su laz
dele (truputį paraližuotas, bet visuo
met linksmos nuotaikos ir dirbantis su 
kompiuteriais). Atstumas - pusantros 
valaiidos autos trados.

iV.20: LIETUVA, se Deus qui 
ser.

Su nuolatiniu prisiminimu - Jūsų 
kun. Pranas Gavėnas

EXCURSÃO
VILNIUS 92

ÇjONEXJtà AAAIS RAPIDA PARA LITUÂNIA - em 14 horas de vóo com o JUMBO 747-400 da LUFTHANSA

S a i d a - dia 12 de julho

2 semanas na Lituânia com tudo pago: excursões, hotéis^ e todas as refeições.

Guias falando português e lituano.

Preços especiais para casais e famílias com crianças.

Após esta excursão, opção para permanecer por mais tempo na Lituânia ou outros países da Europa.

Organizamos também excursões complementares.

PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS! FAÇA SUA RESERVA JÁ . TEMOS POUCOS LUGARES. 

N. B. REITERAMOS ESSE CONVITE, EM ESPECIAL, A TODOS OS BRASILEIROS QUE JÃ
CONHECEM TUDO, MENOS A LITUÂNIA. VALE A PENA. FAÇAM SUAS RESERVAS.

RESERVAS, FOLHETOS E MAIS INFORMAÇÕES, favor solicitas naCETEM AR com 
Dr. U. VIGNOLA ou ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS Telefones: 258-5955, 255-0474, 
241-2831. Endereço: Rua 7 de Abril, 342 - 9o conj.90/94 - CEP 01044 • SÃO PAULO, 
ou na LUFTHANSA — Av. São Luiz, 59. Tel. 256—9833
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA NR'8 (2218) 1992.V.1

PARĖMĖ MŪSU LIETUVĄ
ANTANAS M AD AST A VIČIUS, ii Re- L 

sende, R J, per musų kaimyną p. VazgauskąA\ 
paaukojo Cr. 120.000,00 musų spaudai pa- /( 
remti. Antanas Madastavičius yra teisės ba )' 
čelierius ir pastovus ML-vos skaitytojas. Z

Širdingas ačiū už dosnią auką ir geros 
sėkmės atsakomingame darbe. Ą^m. K

PAGALBA LIETUVAI VAJUS

GARBĖS LEIDĖJA
ONA LASlNSKlENÉ TYLA MASIENÊ 

atsiskyrusi su šiuo pasauliu balandžio 26 dieną.
Ji mylėjo mūsų spauda ir ją nuolat rėmė.
Jos atminimui skiriamas šis ML-vos numeris.
Mūsų dėkingumas lydės a. a. Oną j amžinybę 
ir solidarumas vaikams skausmo valandoje.

Redakcija ir Administracija

Lietuvai pagelbėti Cr.40.000,00 paauko
jo ANTANAS MADASTAVIČIUS:

Širdingai dėkojame už auką ir paramą 
Lietuvai. pį_ komisija

AUKOS PRELATO PIJAUS
PAMINKLUI

šv. Kazimiero parapija USS 50,00 
Marija ir Juozas Čiųvinskai US$ 20,00 
Emjrikas Guzikauskas Cr. 20.000,00
N. N. US$ 20,00

Algirdas Šukys ir šeima US$.100,00
‘Ąlbinas Budrevičius Cr.50.000,00

Juozapo Vyrų Brolija Cr.30.000,00 
Algimantas Saldys US$10.00
Dar aukojo:
Jonas Bratkaus kas US$.50,00
Magdalena Vinkšnaitienė $. 10 00 
Geny Dirse $.20,00
Vera Taterūntenė $.20,00
Dar prisidėjo su Cr.5.000,00 APOLONIJA 
BALTADUONIENĖ:

Ria Lituânia, 81 - Miíca
PROGRAMOJE: MĖTOS. BU3KA, DAINOS. LOTERIJA

Užsisakyti iš anksto pas: A. Saldys - 273-3224, Geny Bum- 
lis - 887-6423, Wilma - 278-6500, Aida - 93-6751, 
Francisca Garška - 549-8505 arba 544-1403

MOTINOS DIENĄ 
NUNEŠIME

GEGUŽĖS

DĖMESIO!
MOŠŲ LIGONIAI

DANIELA RUZGAITÉ buvo paguldy- 
ta j João XXIII ligoninę prieš savaitę.Pra- 
šosi aplankoma.

PAIEŠKOMAS
Paieškomas JUOZAS ŽUKAS(ŽUKAU
SKAS) Juozo sūnus gyvenęs Porto Alegre, 
lešo pusbrolis iš Lietuvos. Žinias siųskite 
ML-vos redakcijai.

Iš Lietuvos ieškomas ALBERTO 
BALČIŪNAS, gimęs San Paule apie 
1936 m. Studijavęs Vokietijoj, turėjo 
sugrįžti Brazilijon. Čia jo šeimos adre
sas: Izidorius Balčiūnas, Rua Abilio 
Soares 42, Sto. André- SP.- Žinantys 
prašomi pranešti ML-vai.

CIRURGIA DENTISTA
CIRANÇAS E ADULTOS 

PREVENÇÃO E TRATAMENTOS 
ODONTOLOGICO

Dra. Lisley Novaes Rinkevičiui

HORÁRIO: 9-12, 13-17, 18-20 
Horário a marcar Fone: 914-7293
R. Jundiapeba 473, S/3 - Vila Zelina

CEP. 03143 SÃO PAULO - SP

Praeitą šeštadienį ir sekmadienį, Vila 
Zelinoj vyko tradicinis šv. Juozapo ker
mošius. Nors ir prasidėjo su smarkium 
lietumi, tačiau greit prasiblaivė ir gatvės 
prisipildė žmonių. Sakoma, kad buvo 
labai daug žmonių, tik nesužinojom ar 
visi daug pirko.

Lietuvių pavilionas, kuriam vadovam 
ja Angelina Tatarūnienė, Ona Coralon 
ir Elena Vicentin, turėjo didelį pasiseki
mą su lietuviškais valgiais ir krupniku. ,

Kermošius tęsis šį penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Anelia KANDRATOVICH

SILVA Cr. 15.000,00
Adelia STANKEVIČIUS

KARDOS Cr. 20.000,00
Irmã Luzia ASTROMIKIS Cr.10.000,00
Vitorio KLIAUGA Cr. 30.000,00
Alberto ADULIS Cr. 15.000,00
Severa PUTVINSKIS Cr. 15.000,00
Julius MEKSÉNAS Cr. 10.000,00
Adolfina PETKEVIČIUS Cr.10.000,00
Aloyzas RACKEVIČIUS Cr.10.000,00
Sofia PILIPAVIČIUS Cr. 10.000,00
Marijona SAKALAUSKAS Cr. 15.000,00
Antanas GAULIA Cr. 20.000,00

PROXIMA E ULTIMA 
REUNIÃO

DOS PARTICIPANTES DA
excursão Vilnius 92 
será no dia 6 de junho as 10 hs. 
na sede de CETEMAS TURISMO 
Rua 7 de Abril 342, 9o and. 90/94

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI 
Sveikiname savo narius, kurie šven

čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
01 - João Stelmokas
01 - Ricardo Braslauskas
02 — Ana Rauba Aradzenka
03 — Walter Juvenal Žvingila
05 — Clarice Bacevičius
10 - Roberto Jonas Saldys
13 — Anna Vera Tatarūnas
14 — Antanas Augustaitis
15 — Luiz Alberto Jermalavičius
15 — Marcelo Cnapola
15 — Pranas Jonas Mazietis
16 — Irena Martinaitis
19 — Alda Chorociejus Garcia
20 — Douglas Krumzlys

Sąjungos-Aliança 
Valdyba
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