
Lietuva žengė dar 
vieną valstybingumo 
įtvirtinimo žingsnį. 
Lapkričio 6 d. Aukš
čiausios Tarybos Pre
zidiumo posėdžių sa
lėje iškilmingai pasi
rašyta Lietuvos Res
publikos Konstitucija, 
kurios projektui, pri
imtam Parlamento, 
tauta pritarė referen
dumu.

V. Kapočiaus nuotr.

——————— - - - ----- ---
dėl? Šventovės pilnos žmonių. Katalikiš- 

VERGO ATMINTIS TRUMPA sa*’s balsavo už kitą tikybą. Vdtta su- .
. ., , . ., simąstyti. Išėjus iš šventovės lenkiamas!...

Žinios iš Tėvynės — specialiai Tėviškės svetimiems dievams. Todėl fariziejai tyli. 
Žiburiams Laukia atpildo iš "rojaus" kūrėjų. Matysi-

1992 m. spalio 26-osios rytas Lietuvo- me, ko sulauks, 
je aušo sunkiai. Nesisklaidė rūkas. | lan
gą beldėsi zylutės, pranašaudamos, jog 
anksti iškritęs sniegas ir užklupusi žiema 
truks ilgai. Mano buvusioje darbovietė
je — Architektūros ir statybos institute 
žmonės vaikščiojo tylūs ir prislėgti. Ar
chitektūros mokslininkas Vytautas Le- 
vandauskas pasisveikino ir tarė: — Liūd
na diena. Man gėda už Lietuvą... Kas ga
lėjo pagalvoti?

Antanina Garmutė

Nelaukta staigmena
Kairiųjų pergalė seimo rinkimuose už

griuvo mus netikėtai*. Žmonės buvo tear
si "šoko" ištikti. "Penkiasdešimties me
tų okupacijos laikotarpis padarė savo, —
samprotavo fotolaboratorijos vedėja Ade-spaudą. O mes, tremtiniai, negalėjome , 
lė Krutulienė, — susiformavo vergo są
monė, užaugo sumaterialėjusi karta. Ji 
nenori pakęsti jokių nepriteklių, jokių 
vargų. Vadinasi, jiems tas režimas nenu
sibodo..."

Kaime už komunistus balsus atidavė 
vidutiniškai kas antras, o mieste —kas 
trečias žmogus, (domu tai, kad nė vienas 
suktas žmogus neprisipažino balsavęs už
LDDP. Piliečiai, ant lėkštutės atnešę per- ir žmonių mulkinimas buvo sėkmingi, 
galę kairiesiems, nori likti šešėlyje. Ko- 

t

Nuopolio ženklai
Pamažu ryškėjo tautos nuopolio ženk

lai. Mafija, reketas, korupcija... Asmeniš
kai tai pajutau savo kailiu, kai nė vienas 
iš mano parašytų rinkiminių straipsnių, 
pasiųstų septyniems "dešiniesiems" 
laikraščiams, nebuvo išspausdintas. O juk 
rašiau pačios didžiausios Lietuvoje 
(130.000 narių) organizacijos — Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos vardu. 
Absoliutus ignoravimas. Kurti tyla. Tai 
galėjo reikšti tik artėjančią kairiųjų ge
rai iš anksto surežisuotą pergalę. Nlenup- 
stabu. Kairieji turėjo savo rankose galin
gą ginklą — visas informacijos priemones, 

pasinaudoti netgi ''Lietuvos aidu" — du 
mano straipsniai neišvydo dienos šviesos 
jo puslapiuose. Ar ne todėl, kad po .savo 
sparneliu šis laikraštis glaudė kai kuriuos 
raudonosios spaudos bendradapbíys?
(Pvz. Osvaldą Aleksą, Gumbaragiaslapy
vardžiu sovietinėje spaudoje triušHinusį 
Lietuvos partizanus). -

Plati ir visapusiška kairiųjų agitacija 

Mat vergas ilgisi grandipjy^ĮO^J^i .

tis trumpa. Nejaugi veltui - tūkstančių; 
partizanųogyvybių auka, politkalinių ir 
tremtinių kančios Sibiro lageriuose ir po 
visą pasauli išblaškytų lietuvių sulaužyti 
likimai ir pergyvenimai? Ne. Negali būti.

Šie rinkimai vyko laisvai, i juos niekas 
mūsų su durtuvais nevarė. Ne 1940-ieji ir 
ne pokario metai. 75°/o Lietuvos gyvem 
tojų dalyvavo juose. Ir — savo unikalu
mu klaikus paradoksas. Ne vienoj Euro
pos pokomunistinėj valstybėj vadovybė
je neliko per okupaciją buvusi valdžioje 
partija. Po rinkimų mes sumišome ir^išsi- 
gandome, kad esame... lietuviai.

Valdžios klaidos
Atsiliepė Sąjūdžio klaidos - netikusi 

žemės reforma, o ypač laiku nepriimtas 
(koks momentas — po rugpjūčio pučo) 
desovietizacijos įstatymas. Prie to prisi
dėjo nesiliaujantis ekonominis spaudi
mas iš Rytų, okupacinės armijos buvimas, 
fatališkos stichinės nelaimės - vasaros 
sausra ir ankstyva žiema. Betgi tai — ne 
pasiteisinimas. TAUTA ištvėrė Sibirą. 
Todėl tik silpnavaliai žmogeliai besaikiai 
materialistai ir egoistai, menkaverčiai ele
mentai galėjo šauktis komunistų pagal
bos. Komunizmo liekanų nemažai Lietu
voje — paskendusių alkoholyje, vagystėse 
ir nusikaltimuose.

Per rinkimus pastebėta abejingumo ir 
aplaidumo faktų. Anykščiuose eeaiškio-
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sais aplinkybėmis dingo 1500 rinkiminių 
biuletenių. Sveikatos apsaugos ministe
ris Oleka neužtikrino bilsavimo ligoninė
se (R. Kryžiaus ir Kauno klinikose). Li
kus vos pusvalandžiui iki rinkimų pabai
gos, šip eilučių autorei telefonu paskam
bino atėjusi j budėjimą klinikos gailestin
goji sesutė - vienuolė Albina Giniūnaitė: bei ekonominė Baltijos šalių padėtis. 
"Koridoriuose blakškosi nebalsavę ligo
niai. Ką daryti, kur kreiptis? "

G e' d a prieš kitus
Šiandien su pavydu žiūrime į Estiją, 

kur į parlamentą nepateko nė vienas ko
munistas. Estai nesusiviliojo pelais, atsi
jotais nuo grūdų. Bet ir jų komunistai 
nestojo skersai kelio tautai. Ramiai pasi
traukė.

Mūsų partizanai turėtų kilti iš kapų 
ir numirti iš naujo. Už Tėvynę.

— Aukso obuolį turėjom rankoj, ir 
kaip lengvai,jį atidavėm. — dejuoja "Ge
ležinio vilko" rinktinės vado Juozo Stra- 
vinsko-Žiedo žmona Konstancija, ištikta 
širdies smūgio.

— Nepergyvenkit, Kastule, — raminu. 
— Turime ištverti ir šį etapą. Tauta, anot 
Terlecko, praregės, ateis laikas.

Kas mūsų laukia?
Ko galima artimiausiu metu tikėtis iš 

naujos valdžios? Aišku, pradžioje, jie vaiz mebuvo kur nukristi) klausėsi mirtinoje 
duos kovotojus, nuosekliai ginančius ne
priklausomybę. Stengsis šiek tiek page-
rinti ekonominę būklę. Be abejonės la
bai sparčiai privatizuos fabrikus, įmones, 
taps pramonės magnatais. Kaip ir žadėjo, 
naikins archyvus, paleis komisiją KGB 
veiklai tirti. Krašto viduje gilės krizė. 
Bręs bankrotas. Pagilės komplikacijos su 
rusų kariuomenės išvedimu...

Gyvensime. Blogiau kaip VERGAMS 
nebus. Ne fariziejai gali tikėtis, kad 
DIEVAS jų neapleis.
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SAVAITĖ LIETUVOJE
Vilniuje įvyko Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos valstybių tarybos posėdis. Jam 
vadovavo Aukšiausiųjų tarybų pirmi
ninkai — V. Landsbergis, A. Gorbunovas 
ir prezidentas L. Meris. Svarstyta politinė

Svarbiausioji iš aptartu problemų — pre
zidento B. Jelcino nutarimas pristabdyti 
Rusijos kariuomenės išvedimą iš Baltijos 
valstybių. Aptartas trijų valstybių tary
bos pareiškimas šiuo klausimu, parengtas 
laiškas JT sekretoriui, kreipimasis į Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos narius dėl Rusijos laikysenos.

130-osios Maironio gimimo metinės. 
Menininku rūmuose įvykusiame minėji
me pranešimą apie poeto gyvenimą, kū
rybą padarė prof. V. Daujotytė-Pakerie
nė, kalbėjo poetas M. Martinaitis. Mai
ronio eilėraščius deklamavo Rūta Stali
liūnaitė ir Laimonas Noreika, dainas poe
to tekstais dainavo Danielius Sadauskas, 
Rimanto Zdanevičiaus vadovaujamas 
choras. Minėjimo pabaigoje V. Daujotytė 
apžvelgė deklamuotas eiles, jų įtaką vaka
ro nuotaikai, ypač iškeldama eilučių 
"Mano išauštantys metai" ir "Norįs pa
siekti amžiną grožį" reikšmę. Ji užmezgė 
su poetu M. Martinaičiu neįprastą tokiem 
minėjimam dialogą, kurio salė (obuoliui

tyloje.'

ESTIJA, LATVIJA, LIETUVA
POLITINIAI DABARTIES VINGIAI

Jelcino ultimatumas
Latvių žinias klaida skelbia, kad Jel

cino ultimatumas grąsina Baltijos kraštų 
nepriklausomybei. Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas kovo 29 d. paskelbė, kad Ru
sija sustabdo kariuomenės išvedimą iš 
Baltijos kraštų, skųsdamasis, jog rusiškai 
kalbantys tu kraštų gyventojai yra skriau
džiami. Jelcinas pareikalavo, kad Balti
jos valstybės per tris dienas pasirašytų 
susitarimus, jog rusų kariuomenės dali
niams bus garantuoti butai, maistas ir pi
nigai. Rusija pagrasino keisti ekonomi
nius susitarimus, jei nebūtų pasirašyti 
minėti susitarimai.

Rusijos ambasadorius A. Rannik, iš
kviestas Latvijos užsienio reikalu minis
tério M. Virsis, aiškindamas Jelcino po
tvarkį, pažymėjo, kad jį reikia vertinti, 
atsižvelgiant į dabartinę Rusijos vidaus 
būklę, Latvijos ministeris Rusijos amba
sadoriui priminė, kad 1992 m. Helsinkio 
baigiamajame akte pažymėta, kad greitai 
tvarkingai ir visiškai turi būti išvesta sve
tima kariuomenė iš Baltijos valstybių te
ritorijų.

Kanados latviu tautinės federacijos 
pirm. V. Zarins Rusijos veiksmus pavadi
no nedovanotinais. Antrę kartę 50 metu 
laikotarpyje Maskva pateikė Latvijai uiti- 
matumę. 1940 m. birželio mėn. Stalinas 
pareikalavo sudaryti Maskvai palankią 
Latvijos vyriausybę ir garantuoti netruk- 
domę Sovietu kariuomenės įvedimą į Lat
viją, Estiją ir Lietuvą. Tai esą nedovano
tina, kad prezidentas Jelcinas seka Stali
no pėdomis, grasindamas Rusijos kaimy
nams.

Vakarai kreipia dėmesį
l Jelcino potvarkį sustabdyti kariuo

menės išvedimą iš Baltijos šalių, dėme
sį atkreipė Amerikos valstybės departa
mentas. Kaip praneša Reuterio agentu-’ 
ra, jo atstovas J. Snyder pasakė, kad B. 
Jelcino nutarimas sustabdyti kariuome
nės išvedimą sukėlė "nusivylimą" 
("disappointment").

JAV kongresas patvirtino 417 mil. 
dol ekonominę pagalbą 15 kraštų, su
dariusiems buvusią Sov. Sąjungą. Iš šios 
pagalbos Rusijai tektų nemaža dalis. 
Bet ši pagalba gali būti sustabdyta, jei 
rusu kariuomenė pasiliks Baltijos kraš
tuose.

Danijos užsienio reikalų ministeris 
Uffe Elleman-Jensen taip pat išreiškė 
susirūpinimą dėl B. Jelcino pareiškimo, 
kuriame kariuomenės išvedimas sieja
mas su mažumą teisėmis Baltijos šalyse. 
Tarp tu klausimų* pasak ministério, nė
ra jokio tyšio. Jis ragina Rusiją laikytis 
Eurppos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos Helsinkyje nutarimo — iš 
Baltijos valstybių turi būti išvesta sveti
ma kariuomenė.

Neliečia Lietuvos
Reuterio agentūros pranešimu, rusų 

kariuomenės išvedimo iš Lietuvos tvarka
raštis nėra keičiamas — ji būsianti išvesta 
iki 1993 m. vidurio. Tai pasakęs Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas telefoniniame 
pasikalbėjime su AT pirmininku V. Lands 
bergiu. Rusija neturinti jokių priekaiš
tų Lietuvai dėl tautinių mažumų. B. Jei* 
cinas sutikęs, kad Šiaulių orauostis ir 
Vilniaus "Šiaurės miestelis", bendradar
biaujant abiem pusėm, turi būti tvarkin
gai perduodami Lietuvai.
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Pasirašė susitarimą
Lietuvos ir Rusijos vicepremjerai Br. 

Lubys ir A. Šočinas lapkričio 5 d. Mask
voje pasirašė susitarimą, kuriuo dar 
šiais metais Rusija Lietuvai parduos 1,3 
milijardo kubinių metrų gamtinių dujų 
ir 700 tūkstančių tonų naftos. Už tūks
tantį kubinių metrų dujų Lietuva mo
kės $85 JAV, o už toną naftos - $110 
JAV.

Kitais metais Rusija sutinka parduoti 
tokiomis kainomis 4 milijardus kubinių 
metrų dujų ir 1,5 mil. tonų naftos. Ta
čiau Lietuvai reikia 6 milijardų kubinių 
metrų dujų ir 5-6 mil. tonų naftos.

Lietuvos vyriausybė sutiko pusę Ma- 
žeikiųjįaftos perdirbimo įmonės pajėgu- dama kur9/ ga|es dirb'ti tik puse' pajėgti’-' 

mo. Ji turi keturis generatorius ir kurui 
naudoja mazutu vadinamas naftos atlie
kas.

KLAIPEDA PRIIMS MAZUTĄ
Klaipėdos uosto naftos eksporto įmo

nėje baigiama statyti nauja linija, lei
džianti iš tanklaivių priimti mazutą ir 
jį perpilti j geležinkelio cisternas. Tolimes
niam perdirbimui skirto lengvojo mazu
to galės priimti 10.000 tonų per parą. 
Lietuvai dabar reikalingas sunkusis ma
zutas, naudojamas kuru katilinėse ir 
elektrinėse. Tikimasi, kad įmonės sumo-

mo (12 mil. tonų per metus) Išnomuo- 
ti vienam Rusijos koncernui. Dalis tos 
naftos teks Lietuvai.

Įsigijo karo laivus
Lietuva iš Rusijos nupirko du karo 

laivus. Laivai priklausys krašto apsaugos 
ministerijos pakrančių apsaugos tarny
bai. Rusijos laivyne jie buvo vartojami 
kovai su povandeniniais laivais.

Kiekvienas laivas yra 100 tonų tal
pos, įgulą sudaro 80 jūreivių. Laivuose 
įrengta reikalinga sargybinėms tarny
boms ginkluotė. Pagal susitarimą, Lie- 

and THEÍR

m

DIRBA ATOMINE JĖGAINĖ

CURSO LITUANO

Sunkvežimiai iš Kauno į Kaliningra
dą (Karaliaučių) atgabeno pirmąsias sta
tybines medžiagas, iš kurių bus statomi 
butai Rusijos kariškiams taipogi išves
tiems iš Baltijos valstybių. Numatoma 
pastatyti 2752 butus, padedant Lietu
vos vienai statybinei bendrovei, Baltijos 
Rusijos laivynui. Statyba prasidėsianti 
š.m. gruodžio mėn. Statybą galėtų su
trukdyti kuro nepristatymas iš Rusijos.

Didelę problemą Lietuvai atnešė Igną 
linos atominės jpgainės pirmo bloko ge
neratoriaus sustabdymas šalčiams prasi
dėjus. Liko tik antro bloko dirbantis ge
neratorius. Pirmajame bloke teko paša-

tuvos jūreivius apmokys Rusijos latvy 
no karininkai.
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linti metalo konstrukcijos defektus. Re
montą, dirbant dieną ir naktį, buvo 
tikimasi užbaigti tik gruodžio 1 d. Ato
minio generatoriaus sustabdymas pusiau 
sumažino elektrinės pajėgumą, atnešda
mas nemažą spragą Lietuvos elektros iš
tekliuose. Dėl to teko įvesti elektros tie
kimo suvaržymus. Pirmo bloko defektų 
pašalinimas betgi buvo baigtas gerokai 
anksčiau. Jo generatorius buvo įjungtas 
spalio 21 d. Ignalinos atominė jėgainė 
vėl turi pilną pajėgumą. Energetikos sis
temos vyr. inž. Vlado Paškevičiaus prane
šimu, elektros tiekimas pramonės įmo
nėms jau neribojamas. Lietuvos šiluminė 
jėgainė Elektrėnuose, grąžinusi 10 milijo
nų kilovatvalandžių elektros energijos 

derninimas per parą leis priimti apie 
10.000 tonų sunkiojo mazuto, o per me
tus - tris milijonus tonų. Šio kuro Lie
tuvai dabar kasmet reikia beveik milijo
no tonų.

NAFTOS PROBLEMOS
Spalio 13 d. iš Novopolocko į Mažei

kius naftotiekiu vėl ėmė tekėti nafta. 
Mažeikių naftos perdirbimo įmonė kas 
dien pradėjo gauti po 20.000 tonų naf
tos. Šio kiekio pakanka tik minimaliam 
technologiniam įmonės procesui, nes ji 
per parą galės perdirbti apie 40.000 to
nų naftos. Lietuvai iš jos nebus dides
nės naudos. Mat 300.000 tonų į Mažei
kius naftotiekiu atplaukusios naftos bu 
vo parduota Vokietijos ir Prancūzijos 
firmai "MARIMPEX", o 50.000 tonų 
— Rygos uždarai akcinei bendrovei "In- 
komi". Už naftos perdirbimą Mažeikių 
įmonei bus palikta tik apie 20.000 to
nų mazuto. Tokio kiekio Mažeikių šilu 
minei elektrinei, aptarnaujančiai naftos 
perdirbimo įmonę, užtektų tik 30-40 
dienų. Tvirtų garantijų dėl naftos tieki 
mo Lietuvai iki 1992 m. pabaigos nėra 
Pasak Mažeikių naftos perdirbimo įmo 
nes direktoriaus Broniaus Vainoro, 
Maskvoje buvo pažadėta Lietuvai šiais 
metais už rublius parduoti pusantro mi 
lijono tonų, už užsienio valiutą - 2,2 
milijono tonų naftos.
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Pranešimas is’ Argentinos 
LIETUVIŲ ŽIDINIUI 50 METŲ

1992 m. rugpiūčio 16 d. Aušros Var
tų lietuvių parapijai Avellanedos mieste 
sukako lygiai 50 metų nuo jos iškilmin
go pašventinimo 1942.VIII.16. Ją įstei
gė Tėvai marijonai ir jai iki šiol vadovau
ja. Šią sukaktį visa parapija paminėjo su 
gražiai suorganizuota švente, kuri praėjo 
pakilioje nuotaikoje.

Iškilmės prasidėjo 11 v.r. procesija, ne
šant gražiai papuoštą Aušros Vartų Mari
jos paveikslą. Procesijoje dalyvavo Ave
llanedos vyskupas Ruben Di Monte, Ar
gentinos marijonų provincijos įgaliotinis 
kun. Juozas Margis, Rosario klebonas su 
7 klierikais, kun. Augustinas Steigvilas, 
dabartinis parapijos klebonas, Aušros Var
tų pradžios mokyklos mokytojos ir moki
niai, parapijos skautės, lietuvių jaunimo 
grupė, pasipuošusi tautiniais drabužiais, 
nešanti lietuvišką vėliavą, prof. Alvydas 
Čepulis — svečias iš Lietuvos, ir didžiulė 
tikinčiųjų minia, giedodama ir melsdama
si.

Po procesijos visi susirinko į gražiai 
papuoštą šventovę, kurioje vos sutilpo 
gausūs dalyviai. Šv. Mišias atnašavo vysk. 
Di Monte, koncelebruojant kun. J. Mar
giui ir kun. A. Steigviluj. Giedojo parapi
jos jaunimo choras. Per išsamų pamokslą 
vysk. Di Monte iškėlė lietuvių įnašą į 
krašto gyvenimą, į šią katalikų šventovę 
"kuri tapo tikra tvirtove, išlaikiusia tikė
jimą ir savitą tautinę kultūrą". Bagda- 
mas Mišias, perskaitė Sv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II apaštalinį palaiminimą vi
siems šventės dalyviams. Pašventino ir 
paminklinę bronzinę lentą, paaukotą pa
rapijiečių. Kita lentelė buvo paaukota 
Liurdo koplyčios tikinčiųjų.

Sekanti programos dalis įvyko parapi
jos salėje. Joje buvo atidaryta Vladės 
Survilienės ir Liudo Lemberto paruošta 
paroda, išstatytos nuotraukos, drožiniai, 
paveikslai iš Lietuvos. Tai sudarė jaukų 
lietuviškos liaudies dailės vaizdą.

Visiems padėkojo klebonas kun. A. 
Steigvilas ir prapjovė sukakties tortą. 
Lietuvių grupė sugiedojo "Ilgiausių Me 
tų".

Šis reikšmingas įvykis pasiliks neišdil
domas Argentinos lietuvių istorijoje. 
Bendruomenė labai vertina didelius ' 
parapijos nuopelnus, aptarnaujant lie
tuvius per 50 metų. Tėvų marijonų pras
mingas pastoracinis-patriotinis pasišven-
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Buenos Aires Aušros Varti? lietuvi!? parapijos šventovė Aveslasiedos pnemiestyje

timas daug padėjo lietuviams praeityje 
ir, tikimės, daug padės ateityje išlaikyti 
tikėjimą ir lietuvybę šiame krašte.

ūžmomo ml-va
Jonas NICIPORCIUKAS Cr.50.000,00
Juozas KRUMZLYS Cr.50.000,00
Rodolfo MEKŠR^ITIS Cr.160.000,00
Comunidade R. C. de São José

Cr. 1.000.000,
Viktor SADZEVIČIUS Cr150.000,00

Po to - suneštiniai pietūs. Sveikinimo 
žodžius tarė Lietuvos garbės konsulas 
Algimantas Rastauskas, ALOST pirm. 
Julius mičiūdas(įteikė menišką su įrašu 
lentelę) ir Susivienijimo lietuvių Argen- , 
tinoje pirm. Arnoldas Vezbickas (irgi 
įteikė gražią lentelę). Raštu sveikino * 
INFOBIURO vedėjas Artūras Mičiūdas.

PARDUODAMAS]
ŽODYNAS 

DICIONÁRIO
P0RTU6UÉS-LITUAM0 
LITUA NO — PO RTUGUÊS

Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-033S

Tėvai, kurie nemoko savo vaiki? 
lietuvii? kalbos, bėga nuo savo

Veronika SKURKEVIČIENĖ
Cr.60.000,00

tautos ’ Jeva TAUJANSKIENÉ Cr100.000,00

AR JAU TURITE ISfGIJį ŠIAS JUOSTELES?]'
DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir “Al DO" interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatva kurio dainos ir šoktai

DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su ilustruota knygute
KIŠKI P I Š K I — Vaiku dainelės - sutartinė
A. Š A B A N I A U S K A S - dainuoja pramoginę šoki p muziką

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PR.OGA

Rua Juventus, 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOME
NĖS AŠTUNTOJO SEIMO 1992 LIEPOS 
14 LEMONTE, JAV SVEIKINIMAI 
NUTARIMAI iR PADĖKOS

(Tęsinys jš praėjusio nr.)

e. Septintojo Pasaulio lietuvių jauni 
mo kongreso Pietų Amerikoje ruošimo 
komitetui, jo pirmininkei Arianai Ras- 
tauskaitei ir visiems kongreso darbo talki
ninkams visame pasaulyje už paaukotą 
laiką, lėšas ir pasišventimą sutelkti pa
saulyje pasklidusi lietuvių jaunimą nau 
jam musų tautos gyvenimui. Jų pastan 
gomis padėtas tvirtas pagrindas tęsti jau 
nimo ateities uždavinius aštuntajame 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese;

f. Seimo ruošimo komitetui, jo pir 
mininkui Broniui Nainiui, JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos pirmininkui Ka
ziui laukaičiui, JAV LB Lemonto apylin
kės pirmininkui Kęstučiui Sušinskui, jų 
valdyboms ir talkininkams sudariusiems 
geras sąlygas seimo darbams;

g. Pasaulio lietuvių centrui už patal
pas ir Bronei Nainienei bei jos talkinin
kėms už globą seimo metu;

h. visiems seimą sveikinusiems ir jo 
posėdžiuose dfelyvavusiems svečiams,

i. visiems seimo talkininkams ir rėmė
jams, spaudai radijui.

PLB seimo prezidiumas
Vytautas Kamantas 
Rasa Kurienė 
Paulius Mickus

PLB aštuntajame seime dalytoavo 19 
Bendruomenių atstovai: Argentina, Aus
tralija, Belgija, Brazilija, Didžioji Brita
nija, Estija, Jungtinės Amerikos Valsti
jos, Kanada, Latvija, Lenkija, Maskva 
(Rusija), Moldova, Sibiras, Sant Peterbur
gas (Rusija), Šveicarija, Ukraina, Urug
vajus, Vengrija) Vokietija.

Nauja PLB valdyba 4-rių metų kaden
cija (1992-1996) yra:
pirmininkas Bronius Nainys, Pasaulio 1 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas 
Paulius Mickus, vicepirmininkai Rimas 
Cesorris, Kostas Dočkus, Vacys Garbon- 
kus, Vytautas Kamantas, dr. Petras Kisie
lius, Milda Lsnkauskienė, dr. Vitalija 
Vasaitienė; sekretorė Baniutė Kronienė.
Naujas PLB valdybos adresas yra:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

TRADUTOR PUBLICO
VERTĖJAS

ALEKSANDRAS BOGIELAUSKAS
(F:241-2831)

Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obitos, etc.

MŪSŲ LIETUVA 5

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS: prie prezidiumo stalo Belgijos atstovė 

Stasė Baltus ir Brazilijos atstovė Vera Tatarunienė

Lithuanian World Community 
14911 127th Street
Lemont IL 60439 USA 
Telefonas 708-257-8714, 
Fax 708-257-9010

PLB būstinė Vilniuje adresas yra:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
2026 Vilnius
Gedimino PR. 53 
Lietuva — Lithuania 
Telef. 7-0122-61-34-41; 
Fax 7-0122-22-68-96

KAIP SKAMBINTI Į LIETUVĄ
Daug mūsų skaitytojų skambina 

klausdami kaip galima skambinti į Lie
tuvą. Dar kartą perspausdiname nuro
dymus ir Lietuvos miestų telefonų ko
dus. Išsikirpkite šiuos nurodymus ir pasi
dėkite prie telefono.
Nuo praeitų metų pradžiosveikia auto
matinis telefono susijungimas su Lietuva. 
Skambinant j Lietuvą, pirmiausia reikia 
pasukti tarptautinės centrinės (DDI)i ko
dą: 00; Sovietų Sąjungos: 7; Lietuvos 01;
— miesto Lietuvoje ir asmenini telefono 
numerį.

Pvz. skambinant kam nors j Vilnių, 
pasukti: 00 7 01 22 ir asmeninį telefono 
numerį.
Naujoji Akmenė 00 7 01 
Alytis 
Anykščiai 
Birštanas “
Biržai 
Druskininkai 
Elektrėnai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 
Joniškis 
Jurbarkas “

295+ namL* 
235 numerį 
251 
210 
220 
233 
237 
240 
229 
219 
296 
248

Kaišaadorys // 256
Kaunas n 27
Kelmė a 297
Kėdainiai a 257
Klaipėda ii 261
Kretinga // 258
Kupiškis // 231
Lazdijai n 268
Marijampolė a 243
Mažeikiai a 293
Molėtai a 230
Nida a 259
Pakruojis a 291
Palanga a 236
Panevėžys a 254
Pasvalys 11 271
Plungė a 218
Prienai a 249
Radviliškis ii 292
Raseiniai a 228
Rokiškis ii 278
Skuodas J! 216
Sniečkus ii 266
Šakiai ii 247
Šalčininkai ii 250
Šiauliai ii 214
Šilalė a 269
Šilutė ii 241
Širvintos ii 232
Švenčionys i! 217
Tauragė ii 246
Telšiai ii 294
Trakai ii 238
Ukmergė a 211
Utena ii 239
Varėna ii 260
Vilkaviškis ii 242
Vilnius ii 22
Zarasai ii 270

Jei turite giminių šiuose miestuose 
prašykit! jų namų arba darbo telefono 
ir reikalui esant galėsite labai lengvai su 
jais pasikalbėti.
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TARPTAUTINIS AGRONOMIJOS £
KONGRESAS IR LIETUVA g)

•Lapkričio 15 — 21 dienomis, S. Paulo 
mieste, įvyko tarptautinis organinės žem-g> 
dirbystės federacijos kongresas. Kongre- 
sas buvo pravestas Anehmbi convencijų 
rūmuose. Dalyvavo 475 atstovai iš 69 ša- 
lių. Lietuvai atstovavo dr. Vanda Buivy- 
daitė. Paskaitos, diskusijos ir pranešimai g> 
vyko visą savaitę, o s’es'tadienį buvo gene-

. . , • . ... . . ** - ---------------------- - ■■ ■■ . .......................>—>■■■— —

Alfonsas Lisauskas buvo susipratęs lie- 
tuvėssir geras katalikas. Priklausė karizma- 
tiniam judėjimui ir aktyviai dalyvavo

U

V 
'V

MARIJĄ MAZURKEVlClENĖ 
(gimtadienio proga (lapkričio 30 d.) 

Linkime mūsų mielai bendradarbei daug laimės, 
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

ML-vos redakcija 
ir bendradarbiai

ralinė uždarymojisembleja su nutarimais koše pamaldose, Zelinoj. Šeštadieni ir 
sekmadieni,dr. Vandą globojo BLB-nės 
pirm. Vera Tatarūnienė. Viešnia dalyva-

ir rezoliucijom. Šioje asemblėjoj dalyva
vo ir mūsų atstovė. Si tarptautinė organi-
zacija čia paminėjo savo 20 metų sukaktį. vo Bendruomenės pietuose V. Zelinoj ir

Lietuvos organinės biologinės žemdir
bystės bendrija "GAJA" j šią organizaciją 
įstojo prieš dvejus metus. "GAJA" turi 
70 narių žemės ūkio specialistų'ir ūkinin-

aplankė V. Belos Vytauto Didžiojo mo
kyklą. Sekmadienio vakarą į oruostą pa
lydėjo Vera Tatarūnienė ir kun. Petras 
Rukšys.

bažnytinėse organizacijose. Kaip geras

Prie Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto veikia Lietuvos žemės ūkio akade
mija. Profesorių dr. Petro Lazausko ir 
dr. Dalios Brazauskienės iniciatyva buvo 
įkurta "GAJOS" organizacija. Jos tikslas 
pravesti organinės žemdirbystės studijas 
ir padėti ūkininkams organinę žemdirbys 
tę įgyvendinti. Yra svarbu, atsikuriančiam 
Lietuvos žemės ūkiui įvesti naujas ūkinin
kavimo teknikas. Lietuvos ūkis neturi 
kapitalo chemikalams pirkti, tai turi kreip
tis j organinių bei biologinių trąšų ir pesti
cidų naudojimą. Lietuvos žemės ūkio aka
demija bendradarbiauja su šiaurės Euro
pos kraštais ir gauna iš jų mokslinės ir fi
nansinės paramos.

DR. VANDA BUIVYDAITÉ Lietuvos 
žemės ūkio akademijos (LŽŪA) profeso 
rė ir yra dirvotyros bei agrochemijos kate
dros docentė. Jos. kelionę ir dalyvavimą 
kongrese finansavo Holandijos žemės 
ūkio akademija.

Dr. Vanda Buivydaitė džiaugėsi galė
dama dalyvauti tokiame tarptautiniame 
kongrese. Buvo progos aplankyti garsųjį 
Campinas agronomijos institutą, koope
ratyvą "COTIA", ir MCA (Mokiti Oka
da) kooperatyvas ir keletą kitų pavyzdin
gų ūkių.

Kun. Petras Rukšys buvo susitikę su 
viešnia Broadway hotelyje ir Ją pakvietė 
dalyvauti Nemuno šokiuose ir lietuviš-

ALFONSAS LISAUSKAS 
mirė lapkričio 11 dieną. Velionis sirgo 
vidurių vėžiu. Buvo operuotas, bet jau 
nieko nebebuvo galima padaryti. Sako 
jo brolis Juozas, kad a.a. Alfonsas ne
kentėjo dėl šios ligos.

Alfonsas Lisauskas buvo gimęs 1911 
m. balandžio 1 d. Varentų km., Kapsa- 
miesčio valsčiuje. Brazilijon atvyko 
1927 m. ir pradžioj gyveno Bom Retire, 
o paskui Imirim. Pradžioje dirbo Shell 
petrolijaus kompanijoj šoferiu, o pas
kui kaip savistovis taksistas . Buvo vedęs 
su Sebastiana ir turėjo tris sūnus ir tris 
dukras.

VENDE—SELOTE20

ESTÂNCIA LITUANIKA

TEL. 275-2619

CIRURGIÃ DENTISTA
CIRANÇAS E ADULTOS 

PREVENÇÃO E TRATAMENTOS 
ODONTOLOGICO

Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

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

CEP. 03143 SÃO PAULO - SP

À NO IT E

PREÇO:US® 5.000,00

tautietis skaitė ir rėmė lietuvišką spaudą. 
Dalyvaudavo visuose parengimuose ir tau
tinėse bei religinėse mūsų šventėse. Pasku
tiniu laiku, kai rengdavome demonstraci
jas už Lietuvos laisvę, Alfonsas visuomet 
atvykdavo iš Imirim ir jose dalyvaudavo.

A. a. Alfonsas Lisauskas buvo palaido
tas Nova Cachoeirinha kapinėse ir 7-tos 
dienos mišios buvo atlaikytos N. S. de Fa
tima bažnyčioje, Imirim.

Liūdesy liko sūnūs, dukros, 5 anūkai, 
broliai Juozas ir Kazys ir sesuo Ona Lessa.

Mūsų kolonija prarado gerą tautietį ir 
kataliką. Žemėje ištikimai tarnavęs Die
vui ir Tėvynei, danguje tegauna gausų at
lyginimą ir amžinąją laimę.

ALBINAS HENRIKAS TAUJANS
KAS mirė rugpjūčio 14 d. Servidores 
ligoninėj nuo širdies smūgio. Apie mirtį 
pranešė mama Jieva Taujanskienė.

A. a. Albinas H. Taujanskas buvo pas
tovus "Mūsų Lietuvos" skaitytojas.

ILSĖKIS RAMYBĖJE
Iš Venezuelos gavome žinią, kad mirė 

JULIJUS GUIGA. Kiek mums buvo žino
ma, juhjus jau ilgą laiką sirgo. Neturime 
tikslių žinių, kada mirė. Tikimės ką nors 
sužinoti iš Venezuelos ar per spaudą.

Julijus Guiga gyveno S. Paule ir buvo 
didelis veikėjas. Čia vedė Oną Rutkaus
kaitę ir turėjo sūnų Romualdą (mirė 
prieš 4 metus).

Mišios už Julijaus Guigos vėlę buvo 
atlaikytos praeitą sekmadienį, lapkričio 
22 d. V. Zelinoj.

ANELĖ SUBAČIENĖ mirė lapkričio
7 dieną ir buvo palaidota sekančią die
ną Araçá kapinėse. Buvo MALHARIA 
"RYTAS" fabriko savininkė. 7-tos die-

i nos mišios buvo lapkričio 14 dieną V. 
Zelmos bažnyčioje.

Paliko liūdesy vyrą Vincą, sūnų Edu
ardą ir dukras Olgą bei Elianą su šeimom.

. MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ŽELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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"OS BALTAS - SVARBUS PRATURTI
NIMAS BRAZILUOS MOKSLINĖJE . 
LITERATŪROJE MIS i O S

Beveik 30 metų, kai angių-saksų arche
ologai, istorikai ir kalbininkai gali naudo
tis svarbiu moksliniu darbu "THE BALTS' 
gvildenančiu baltų tautų pradžią, gyveni
mą ir kultūrą. ísis svarbus mokslinis veika
las buvo išleistas veikalų, serijoj "Alciant 
People and Flaces" — "Senosios Tautos 
ir Vietovės".

mirties metinių proga (XII.2 d.) už

AfA

bus atlaikytos gruodžio 2 d., 19:30 vai. Šv. Ka
zimiero parapijos koplyčioje ir gruodžio 6 d. 
11D0 vai. šv. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.

OS BALTAS" — šio svarbaus ir nuo-
stabaus darbo autorė buvo MARUA GIM
BUTIENĖ. Autorė studijavo archeologiją 
Vilniaus universitete, gilino folkloro, kal
botyros ir senų religijų studijas Vienos, 
Insbruko ir Tūbingeno universitetuose. 
Pasaulinio garso archeologė, dėstė Harvar
do ir Californijos universitetuos bei vado
vavo tarptautiniuose senienų kasinėjimuo
se. Lietuvoje veikalas išleistas titulu "Bal
tai Priešistoriniais laikais". Dar išėjo ir vo
kiška laida. Dabar išėjo ir portugališka laida.

Pagrindinė angliška laida (spausdinta 
Frederick A Praeger teidyklos New ¥orlé 
J 1963 m. ir Londone 1928 m.) apima vi
są archeologinę dalį ir vieną skyrių apie
baltų religiją. Lietuviška laida, nors ir kuk- ’ 
lesnė, turi priedą apie lietuvių mitologiją. 
Tai kito M. Gimbutienės darbo įjungimas 
i pagrindinį veikalą. Tai padaro knygą įdo
mesnę.

Laida portugalų kalba turi gana ilgą 
istoriją. Atrodo, kad tai buvo kun. Anta
no Saulaičio sumanymas. Iš anglų kalbos 
vertimą darė dr. Jonas Ernestas Petraitis- 
Liechtenstein (kun. Saulaičio dėdė) ir 
Rymantė Steponaitytė. J. E. Petraitis, 
advokatas, kalbininkas, žurnalistas, ir di
delės kultūros žmogus bei visuomeninin
kas, šios laidos nesulaukė, nes mus aplei
do prieš kelis metus. Tai gali būti pamink
las jo prisiminimui.

Knygą išleisti nebuvo lengva, pirmiau
sia dėl finansinių sunkumų. Tokiam dar
bui (320 puslapių, 79 fotografijų, 11 že
mėlapių, 49 piešiniai) reikėjo fondo, ku
ris spaudą finansuotų. Čia matosi mūsų 
tautiečių E. Petraičio, R. Steponaitytės, 
Gražinos Boleckienės ir visų kitų pasiau
kojimas. Be didelio Antano Gaujios pa
siryžimo, kantrybės ir užsispyrimo, ne
būtume turėję portugališkos laidos. An
tanas Gaulia sako, kad kas labiausiai pa
dėjo, tai kun. A. Saulaitis. Jis gavo Ame
rikoj visus leidinius knygai spausdinti 
ir taip pat finansinę paramą iš p. Julijos 
Šaulienės.

Antanas Gaulia išleido "OS BALTAS' 
tikrai meistriškai. Knyga gražiai atspaus
dinta, kietais viršeliais su dviejų spalvų 
apianku. Portugališkas vertimas yra pla- 
tenis negu angliškas originalas ir lietu
viškas vertimas, kuris yra kiek sutrum
pintas. Tarp visų gerų kokybių, didžiau- 
siaa TRŪKUMAS yra kaip tik finansų 
TRŪKUMAS: knygos išleista tik 250 eg
zempliorių. Kaip rašo leidėjas, buvo iš
dalinta daug knygų įvairioms instituci
joms, tai mažai beliko platinimui. Aišku, 
jeigu būtų didesnių fondų, tai "BALTUS' 
būtų galima išsiuntinėti visiems universi
tetams ir svarbesnėm mokslo instituci-

Kam taip pat vertftų pastatyti pamink
lą už šios knygos išleidimą, tai advoka-
tui ir leidėjui ANTANUI GAULIAl. Jo 
leidykla EDITORA RIO NERIS LTDA. 
vertimą paruošė spaudai, viršelį paruošė 
Vera L. Gaulia Ferreira, tekstą surinko 
Janete L.P. Peres Ferreira, fotolitus Gil- 
vani B. Santos, reviziją Maria V. Ferreira.
Matosi, kad čia daugiausia Gaulių šeimos
kolektyvinis darbas.

•r

CIRURGIA DENTISTA
DAMTU GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITU ANA 48 S/04
TEL: 63.83.49 V. ZELINA 

HORA MARCADA
CLINICA GERAL —CIRURGIA

ADVOKATAS ANTANAS GAULIA 
"OS BALTAS" liedėjas portuvalų kalba

jom. Kas žino, gal po tokio drąsaus dar
bo, gal ir atsiras lėšų kitai laidai.

Visa Brazilijos lietuvių kolonija turi 
džiaugtis ir didžiuotis tekiu dideliu An
tano Gaulios darbu. Manau, kad ir Lie
tuvos moksliniai sluoksniai mokės įver
tinti Antano Gaulios darbą ir pastangas 
skleisti Lietuvos praeitį ir kultūrą brazi
lų tarpe.

Petras Rukšys
"OS BALTAS" galima gauti šv. Kazimie
ro parapijoj. Kadangi turime mažą kny
gos skaičių, tai ją reikią užsisakyti iš 
anksto.

TAI VERTINGA DOVANA YPAČ
MŪSŲ VAIKAIČIAMS IR KULTŪRIN- 
GESNIEMS BRAZILAMS.

—- - ——       ... " .w-r-r.

MARIJA GIMBUTAS

HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS. LITUANOS E LETONIANOS.

MONUMENTALINIS DARBAS: OS BALTAS. Su nežmonišku pasiryžimu 
ir nepaprasta drąsa advokatas ANTANAS GAULIA išleido, portugalu kalba ar
cheologės ir baltistas Marijos Gimbutienės mokslinį veikalą "THE BALTS'T'Por- 
tugališką laidą išleido adv. A. Gaulios leidykla RIO — NERIS. Antanas Gaulia 
mums parodo, kad lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad mūsų kultūra dar gy
vuoja ypač Rio de Janeire.

ŠIĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ- TEi,
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MUSŲ ŽINIOS
AKLŲJŲ BAZARAS

Lapkričio 14 dieną, prie Elenos ir 
Prano Šinkūnų krautuvės ant av. Zelina, 
buvo bazaras V. Belos aklųjų namams 
paremti. Aklųjų namus globoja kun. Juo 
zas Šeškevičius.

Bazaras labai gerai pavyko ir davė ge
rą pelną. Mūsų žmonės yra jautrūs aklų
jų problemoms ir dėl to dosniai priside
da prie tokių parengimų tiek dirbiniais 
kiek dalyvavimu ir prekių pirkimu.

Prie bazaro savo darbu prisidėjo Ona 
Paukštienė, Severa Petrokaitė, Pauloa 
Jokaitienė, Stasė Grigarevičienė, Ona 
Bitinienė, Nijolė V. Žalkauskienė, Elena 
Gaigalaitė Vavretchek, Eugenija Paške
vičius, Stasė Goštautaitė Oblzymak, 
Adelė Simanavičienė, Vera Musteikis. 
Visoms bazaro rengėjai širdingai dėkoja.,, 
Ypatingą padėką reiškiame Elena ir 
Pranui Šimkevičiams už leidimą naudo- - 
tis jų patalpom.

Bazaro rengėjai

PALANGOS SKAITAI ŠVENČIA 
SUKAKTI

S. Paulo PALANGOS lietuvių skautų 
vietininkija, lapkričio mėnesi atšventė 
19 metų veiklos sukaktj.-Sukaktuviniai 
pietūs buvo pas Magdutę — Macdonald's 
hamburgerių restorane.

Gruodžio 20 dieną, 17 vai. skautai 
turės savo tradicines Kūčias šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Kūčios prasidės su 
mišiom ir seks Kūčių vakarienė su vi
som lietuviškom tradicijom. Jau 16 me
tų kai skautiška šeima sueina pasimels
ti ir Kūčias atšvęsti. Jeigu esi vienas iš 
270 Palangos skautų, kuris per šių 19 
metų laikotarpi esi davęs skautų įžodį, 
esi kviečiamas dalyvauti su šeima Kūčiose

Skautės NADIA ir SOLANGE TRINKÜNAITÉS 
DZIGAN

Sausio mėnesio pabaigoje ivyks tra
dicinė vasaros skautų stovykla. Šeš
tadieninės sueigos tęsis iki Kūčių šven
tės ir po to bus atostogos su stovykla. 
Tik vasario mėnesi prasidės skautiškos 
veiklos metai.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio ''ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

S. Paulo lietuvių skautų vietininkija

Šio BV§&.

GARBĖS LEIDĖJA

brangiuosius iškeliavusius prisiminti a. a. vyra 
JONĄ TATARŪNĄ ir jo mamą JIEVĄ TATARŪNIENEj

savo mama ONĄ MASIENĘ.
Širdingai dėkojame ponei Veraiuuž parama spaudai 

ir kartu prisimename brangius Jos mirusius.
Redakcija ir administracija

mininti I9 metų skautiškos veiklos.
Sveikiname Palangos skautus mininčius šią gražią veiklos 

sukakti ir linkime toliau tarnauti Dievui, artimui ir Tėvynei.
Redakcija ir Administracija

ai..
Sueigom vadovauja skautės Nadija ir 

Solange Trinkūnattės Dzigan. PALAN
GOS skautų vietinmkijos atsakingi va
dovai yra Eugenija Bacevičienė ir Jurgis 
Prokopas.

GRUODŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šj mėnesi ir linkime daug 
sėkmės.
03 ; Justino Julio Žvingila 
03 - Jonas Šepetauskas
04 - Bruna Yolanda S. Pjevac 
04 - Albina Grigaliūnas 
05 - Daniela Maria Šiaulys 
05 - Nilza Guzikauskas CiIisauskienė 
05 - Antônio Luiz de Abreu Carvalho 
06 - Adolfina Simanavičius
09 - Jenny Marcinkevičius Bumblis

é

15 - Anibal Nikoiuk
20 - Rogério Puodžiūnas
22 - Izabel Silickas
23 - João Carlos Magila
28 - Annete Cristina Žvmgila Seixas
29 - Helena Ostinski Kučinskas
30 - Anna Godliauskas
31 - Marė Jovaišas
31 - Rosmarli Ąžuolas

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba'

» *
KALĖDŲ GB ESMES

Nauja kalėdinių gfôsmiu JUOSTELĖ 
— CASSETE iš Lietuvos. Gieda berniu
kų choras "ĄŽUOLIUKĄR:

Juostelės kaina Cr..25.000 i. Galima 
užsisakyti ir paštu už Cr 30.000 
MUSŲ LIETUVA, Rua Juventus, 28, 
03124 S. Paulo -SP. TeL 273-0338.
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