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Perrašome a. a. Tėvo Jono Bružiko
nekrologą, kuris buvo parašytas "Mu
sų Lietuvoj" Nr. 12-1973 m. Kovo 22 d.

PRIEŠ 20 METU, "MŪSŲ, LIETUVA " (NR. 11-1973
KO VO 15 D.) TAIP PRANEŠĖ APIE TĖVO JONO BRUŽ/KO M IRTI,:

Bed.

TĖVO BRUŽIKO
PALIKIMAS
Jeigu parapija — lietuviškas ir katali
kiškas gyvenimas būtų vieno asmens
darbas, ypatingai kunigo, ar klebono,
tai reikėtų sakyti, kad s’v. Kazimiero
asmeninė musų parapija neteko-savo
pamatų ir ramščių. Bet jeigu visa tai
yra sutelktinės.meilės, pagalbos ir pa
garbos darbas, išlaikomas daugelio ran
kų, tai T. Jono Bružiko auka tegali bū
ti paskutinis jo jnašas parapijos gyveni
mui ir mums malonės kupina paskata.

ANTRADIENIO VAKARĄ KOVO 13 DIENĄ, POLICI
JA PRANEŠĖ, JOG TATUAPÉ VILOJE TRAUKINYS UŽ-.
GAVO SV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONĄ KUNIGĄ

JONĄ B R U Ž 8 K Ą S. J.
JIS MIRĖ INSTITUTO PAULISTA LIGONINĖJE, PALAI
DOTAS IS SV. KAZIMIERO PARAPIJOS CENTRO ARAÇA KAPINĖSE.

VIEŠPATS, KURIAM JIS VISU SAVO KUNIGIŠKU IR
VIENUOLIŠKU GYVENIMU TARNAVO, TEBŪNA JAM
GAILESTINGAS.

Kaip Dievo apvaizda prieš 17 metų,
paėmė pas save T. Mikalauską stovyk
los metu, taip ir dabar paslaptingi ke
liai pakvietė T. Bružiką, lankantį ligo
nius. Kaip ir visos jo pastangos gerai at
likti klebono pareigas, kova su senatve,
liga, nuovargiu, nelengvomis sąlygomis,
taip ir susisiekimo nelaimės galimybė
antrą ir paskutinį'kartą pareikalavo au
kos, kuria T. Bružikas gyveno visą savo
gyvenimą. Neveltui jo dvasinis dienynas,
vestas iki šių dienų, pavadintas: "Sielos
kovos".
Velionio namai ir užeiga buvo Jūsų,
M. Lietuvos skaitytojai, šv. Kazimiero
parapiečiai, S. Paulo ir Brazilijos lietu
viai — namai, kurių jis per metų metus,
su didele meile, aplankė tu tūstančius.
Jo meilė ligonims yra tokia, kokiai pri
lygti niekas negali. Jo didelės , Lietu
vos ūkyje užaugusios rarrkos laimino
senelį ir vaikutį, kurį ant kelių pasiso
dinęs, prajuokindavo dainele: "Pingo ,
da gente" iš televizijoje stebėtos nove
lės. Jo išvargusios ir vos sugijusios ko
jos apkeliavo tolimiausius bairus, neši
nos lietuvišku laikraščiu, knyga, šventu
paveikslėliu, paguodos žodžiu, Sakra
mentu. Jo mintyse šimtų ligonių, suvar
gusių šeimų, draugų adresai, problemos,
viltys. Jo ausys išklausė milijonų išpa
žinčių, ir lūpos tarė atleidimo žodžius.
Ne vienas kratė galvą, stebėdamasis
kaip senelis kunigas, taip šventiškai pa
siekęs 75 metų amžiaus, 50 kunigystės
rr netoli 50 Jėzaus Draugijos (jėzuitų
ordine), gali tiek daebuotis, tiek domė
tis, taip nepailsdamas stengtis. Jis,kaip
jaunas žmogus, užsidegęs, neseniai kal
bėjo savo broliams kunigams apie mei
lės įsakymą: "daugiau meilės, viską su
meile", taip, kaip ir per kone tūkstantį

Tėvas Jonas Bružikas. S.J.

misijų savo tautiečiams dvidešimtyje
kraštų.

Kaip Jonas XXI11 mirdamas aukojo
savo kančią už Bažnyčios vienybę,
taip ir paskutiniosios T. Bružiko min
tys turėjo būti apie jo mylimą parapiją,
parapiečius lietuvius. Visą gyvenimą'
pasirinkęs ne savo patogumą, o žmonių
9er0VĘ ir

Foto A. Grigaičio

akimirką galutinai pasirinko būti su
Viešpačiu kuriam stengėsi nuolat tar
nauti, nors ir ne visiems ir ne visada
įtikdamas.

Ką dabar jaus tie ligonys, kurie suži
noję apie jo ligą prieš 2 metus, verkė?
Ką sakys seneliai, kurių tiesiog gyvybė
parėjo nuo to, kad klebonas ar "misio(Nukelta į 4 psi.)
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DABARTIES 6VYK8AI LIETUVOJE
Prezidento

inauguracija

Lietuvos prezidento Algirdo Bra
zausko inauguracijos iškilmės, ELTOS
žiniomis, vyko š.m. vasario 25 d. Jos
prasidėjo Gedimino kalno viršūnėje.
Prie uždegto aukuro etnografinis an
samblis atliko pagonišką apeigą, skirtą
Prezidento vėliavos pagerbimui.
12 vai., grojant kariniam orkestrui,
Prezidento vėliava su palyda buvo ne
šama į Vilniaus arkikatedrą. Ją Šv.
Kazimiero koplyčioje pašventino
mons. K. Vasiliauskas, arkikatedros
klebonas. Prezidento vėliavą A. Bra
zauskas šventovėje pasitiko prie Min-A
daugo paminklinės lentos. Po šventi
nimo, grojant orkestrui, su didele paly
da vėliava Gedimino prospektu buvo
nešama į Seimo rūmus.

bendradarbiavimo, sprendžiant svar
biausias krašto klausimus.

Santykiai su kitomis valstybėmis
bus grindžiami tarpusavio pagarba,
tolerancija ir nesikišimu į viena kitos
vidaus reikalus.

Lietuva savo ateitį matanti tik Europoję. "Mes, be jokios abejonės orien
tuosimės j istorijos išmėgintą Vakarų
demokratijos, ekonomikos ir kultūros
modelį", sakė A. Brazauskas, pridėda
mas, kad "Lietuvai, ieškančiai savo vie
tos Tarp rytų'ir Vakarų,' reikalinga
subhlansuota politika".
Viena sbarbiausių sąlygų'išlaikyti
pastovumą Lietuvoje bei Baltijos kraš
tuose yra rusų kariuomenės išvedimas,
pagal sutartą planą. Reikia palaips
niui mažinti ekonominę priklausomy-
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bą nuo Rytų pramonės žaliavų ir tau
piai tvarkyti užsienio paskolas. "Nie
ces mums neatneš geresnio gyvenimo iŠ
svetur. Teks išmokti dirbti ir gyventi
patiems. Kviečiu Lietuvos žmones san
tarvei ir darbui visiems mums brangios
Tėvynės labui" - baigė kalbą preziden
tas A. Brazauskas, pirmą kartą Lie
tuvos istorijoje rinktas visų Lietuvos
gyventojų.
Di dž i a u s ia

partija

r Algirdas Brazauskas, tapęs Lietuvos
prezidentu, atsisakė partijos vadovo ir
kitų pareigų. Laikinai partijos toadovo
pareigas užėmė Gediminas Kirkilas,
pirmasis partijos pirmininko pavaduo
tojas. Sovietiniu laikotarpiu jis dirbo
Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto ideologiniame skyriuje ir dau
giausia palaikė ryšius su Lietuvos Są
jūdžiu.
Partijos taryba nusprendė balandžio
17-18 dd. surengti LDDP suvažiavimą,
kuriame bus išrinktas partijos pirmi
ninkas. Šiuo metu partijoje esą 17.000
narių — ji pati didžiausia partija Lietu
voje.

Seimo pirmininkas Česlovas Juršė
nas pritaria opozicijos vadovo Vytau
to Landsbergio siūlymui prie preziden
to sudaryti visų partijų patariamą ta
rybą.

Seime prezidentas A. Brazauskas
priėmė priesaiką iš konstitucinio teism
m o teisėjo J. Žilio. Po priesaikos A.
Brazauskas pasakė kalbą, o Prezidento
vėliava buvo iškelta virš Seimo rūmų.

Prezidento inauguracijos iškilmėse
dalyvavo Kovo 11-osios akto sign'atarai, vyriausybės nariai, Lietuvos Kata
likų Bendrijos hierarchar bei jų atsto
vai, politinių partijų bei visuomeninių
organizacijų atstovai Lietuvoje esantys
užsienio valstybių diplomatai.
Prezidentas inauguracinėje kalboje
pažymėjo — jis laiko šventa pareiga~
sukurti tą visuomenę, kurioje visuo
tinai būtų pripažintos žmogaus teisės,
kiekvienas pilietis galėtų saugiai jaus
tis. Visos valstybės institucijos turėtų
užtikrinti kiekvieno piliečio nekaltu
mą, iki jis bus nuteistas, turto neliečia
my.bą ir verslo laisvę. Kvietė visas Lie
tuvos partijas ir judėjimus susitarti dėl

M

FABRICA DE GUAUDA—OMJVAS 4
Guarga—chuvas de todos os tipos para
nomens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados 104- V. Prudente
Fone. 274-0677 Res. 274-1886
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Vasario 25 d. inauguruojamas Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Į sustab
džiusi savo veiklą Demokratinėje darbo partijoje ir pasitraukusį iš visų jos organizadjĘ struktū
rų Prezidentą kryps visos įvairialypės Lietuvos žmonių'akys. Tauta Jumis pasitikėjo, neapvilki
te jos, - linkėjo Vytautas Landsbergis, sveikindamas Algirdą Brazauską, pagerbiant Lietuvos
patriarcho Jono Basanavičiaus atminimą Rasų kapinėse Vasario 16-ąją. Pasistengsiu - sakė Al- *
girdas Brazauskas.
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PADIRBTI PINIGAI PRIBAIGS
LIETUVOS PINIGINĘ SISTEMĄ
Praėjusią savaitę Vilniaus parduotu
vėse buvo galima prisižiūrėti kurioziš
kų ir tuo pačiu tragiškų atvejų, kai se
nutė ištiesusi 500 talonų vertės "meš
kiuką", išgirsdavo pardavėjos nuospren
dį: "Pinigas padirbtas". Niekas nesus
kaičiuos, kiek tragedijų jau įvyko ir
dar įvyks, nes pinigus nusikaltėliai pra
dėjo gaminti masiškai ir jų beveik neį
manoma atskirti nuo tikrų.

Vilniaus savivaldybės valgykloje ka
sininkė iš viso atsisakė priimti 500 tl.
ir 200 tl. vertės pinigus, nesvarbu ar jie
geri, ar blogi. Si psichozė plito ir kito- se krautuvėse. Valstybė, išleidusi puspinigius, atsisakė juos priimti iš pilie
čių. Įdomiausia, kad jei pardavėja nu
sprendžia, jog pinigas netikras, jis lie
ka žmogui.
Kiek yra tokių klaidžiojančių netik
rų meškų, policija neįsivaizduoja. Mū
sų akyse vyksta gigantiškas nusikalti
mas, ir visi piliečiai tampa jo aukomis.
Kaip pavyko sužinoti, iš spaustuvės,
spausdinančios "meškiukus", pavogta
1,5 tonos jiems skirto popieriaus. Iš
tokio kiekio popieriaus galima valsty
bę "aprūpinti" pinigais keletą metų į

Ir apie tai visuomenė sužinojo pavė
luotai.

M ŪSU LIETUVA

ano laiko politikai, norėdami išva
žiuoti i užsienį, turėjo pokalbius su
KGB.

šio prrkejo, turi bėgti į kitą salės galą
prie ultravioletinių spindulių aparato
ir tikrinti? "

visi

Šiuo metu ši didžiausia sostinės par
duotuvė turi 5 pinigų tikrinimo apara
tus. Norint tokiais prietaisais aprūpin
ti visas 57 prekybos sekcijas, reikėtų
5700 JAV dolerių (vienas kainuoja
100 dolerių) arba apie 6 milijonus ta
lonų.

B. Gajauskas pareiškęs, kad jis ir to
liau darys tyrinėjimus, kol leis sveikata
ir galimybės. N. Medvedevas, vienas iš
dviejų Rusijoje gimusių seimo narių,
pažymėjęs, kad KGB klausimas yra svar
bus, tik jis negalįs būti vartojamas par
lamentui sugriauti.

Per vienaddiebą iš apyvartos išima
ma po 100-200 tūkst. netikrų pinigų,
iš viso tokių jau paimta 2 milijonai, su
viršum, o kol kas sugautas tik vienas
padirbtų talonų platintojas Klaipėdoje
ir nevykę padirbinėtojai Alytuje.
Jei artimiausiu metu nebus įvestas
litas, mokėjimai, atsiskaitymai Lietuve
vos teritorijoje patirs visišką fiasko.
Rimas Užpelkis

KGB IR BENDRADARBIAI
Korespondentė O. Ward aplankė bu
vusius KGB rūmus Vilniuje. Čia buvo ir
Vokietijos geštapo centras. Visą soviet
metį viešpatavo galingoji KGB organiza
cija. Izoliuotose rūsio celėse, kad nebū
tų girdimi šauksmai, buvo kankinamos
KGB aukos. Jau pati atmosfera šiame
pastate yra slegianti - pastebėjęs tyliai
kalbantis Balys Gajauskas, pirmininkas
laikonosios komisijos tirti KGB kolabo
rantų nusikaltimus.

B. Gajausko vadovaujamos komisi
jos darbas susilaukęs nemažos kontro
Ar buvo galima tikėtis ko nors kito,
kai Lietuvos bankas sužlugdė litų spaus versijos, ypač kai buvo užkliudyti žino
mi politikai, tarp jų ir buvusi ministerė
dinimą, o Parlamentas niekaip nenorė
pirmininkė K. Prunskienė. Pastaroji ap
jo suprasti, kad poną V. Baldišių, ban
kaltinta bendradarbiavimu su KGB,kal
ko valdytoją ir jo pseudokomandą rei
kia kuo skubiau vyti iš Lietuvos banko? tinimas patvirtintas ir Vyriausiojo teismo

Pinigų egspertai yra sakę, kad talo
nus sąlyginai saugu naudoti buvo maž
daug iki pernai rudens, tačiau į tai, kaip
ir į daugelį kitų protingų patarimų nei
anos, nei dabartinės valdžios vyrai ne
matė reikalo atsižvelgti.
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Tačiau pati K. Prunskienė visus kalti-'
nimus paneigusi, Jie, sąjūdininkai, kal
bėjusi Prunskienė, norėję ją pašalinti iš
politinės veiklos, nes 70°/o žmonių jai
pritarę. Ji buvusi populiaresnė už V.
Landsbergį. Ji pradėjusi dialogą su Va-1
karais, tuo pačiu norėjusi pradėti dialo
gą ir su Maskva. Už tai jos priešininkai
išvystę didelį spaudimą pasitraukti iš
ministerė pirmininkės pareigų.

"Vilniaus centrinės universalinės
parduotuvės" generalinė direktorė G.
Pranckevičienė "Lietuvos rytui" pasa
kė: "Taip toliau dirbti neįmanoma. Ar
Straipsnio autorei paneigusi visus
gi normalu, kai pardavėja su kiekvienu
jai mestus kaltinimus, pažymėjo„kad
500 talonų banknotu, lydimąjį davu-

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Norbertas STASIULIONIS Cr.300.000,
Jonas BRATKAUSKAS
Cr.300.000,
Ana STANKŪNAS
Cr.250.000,
Jonas MASYS
Cr. 150.000,
Angele PUMPUTIENĖ
Cr. 100.000,
Helena Gaigalas VAVRETCHEK 400.000,
Juozas LUKOŠEVIČIUS
Cr. 100.000,
Elena BU1TVYDAS
Cr.200.000,
Algirdas BUITVYDAS
Cr. 100.000,
Magdalena BUITVYDAS
Cr. 150.000,
Vanda VALIULIS .
Cr. 150.000,
Aldona KLYGIS
. Cr. 100.000,
Algimantas SALDYS
Cr.200.000,
Cr. 100.000,
Vytautas SKRIPKA
Olga VASILIAUSKAITĖ
P. MARCOS
Cr. 100.000,
Madalena JURGELEVIČIUS100.000,
Aliança Lituano BrasileiraCr.200.000,
Povilas PIPIRAS
Cr.300.000,
Jonas BAJORINAS
Cr. 100.000,
Jonas ŠEPETAUSKAS
Cr.200.000,
Vitas KIAUŠAS
Cr. 100.000,
Vladas GODLIAUSKAS Cr. 150.000,
Albertas MAGI LA •
Cr. 85.000,
Silvana de MESQUITA Cr.200.000,
Alda GHIZELLINI
Cr. 150.000,
Marija SAKALAUSKAS Cr. 120.000,
Elzbieta MADEIKIENÉ
Cr.200.000,

PAIEŠKOMA
ANTANAS VENGRAS (gimęs 1898
m. ) 1924 metais išvyko iš Anykščių
valsčiaus Voagėlių km. j São Paulo.x
Gauta žinių apie 1938 m. Turėjo vaikų.
Koks jo ir jo šeimos likimas? Jei turi
te žinių, malonėkite parašyti adresu:

BOLESLOVAS VENGRYS
Šiauliai
Gegužių 37 — 72
Lituânia

CURSO LITUANO«
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MUSU LIETUVA

- Per lietų, privargęs, visada, aplan^
kydavo, atnešdavo ligonei komuniją,
sakydavo: "Dievui tarnauti ne vargas".

TĖVO BRUŽIKO
PALIKIMAS

V. Bonilha

nierius" juos aplankys? Ką jaus jau
nimas, kuriams nesigailėjo parapijos iš
teklių, ligi paskutinės dienos nenusto
jęs raginti lietuviškai kalbėti, dalyvau
ti lietuvių jaunimo grupėse?
Bet auka dar nepabaiga. Auka yra ir
pradžia, nes ji jneša vilties ir malonės j
artimųjų gyvenimą. Kaip Kristaus vi
suotinai išganingą auką sekė prisikėli
mas naujam gyvenimui, taip ir klebo
no auka už savo parapiją, turėtų sekti
nauja gyvybė. Jeigu mes, kunigai, parapiečiai, lietuviai, su ašaromis akyse
palydim T. Bružiką poilsio vieton, tai
dar labiau jį pagerbtume įtikėdami į
tai, ką jis savo žodžiu ir gyvenimu
stengėsi mums pasakyti: vieningai my
lėkite vienas kitą, laikykitės savo tau
tos ir jos kultūros,.papročių, mylėkite
Kristaus bažnyčią, tarnaukite vienas
kitam"....
Amžinas atilsis ar polisis nėra švento Rašto tradicijoje, poilsis nuo darb^,
o yra virš visko pilnas susitaikinimas
su Dievu - ramybė Dievo akivaizdoje,
kurią bent akimirksniais kartais pajun
tame ir šiame gyvenime. Jeigu Kristus
prisikėlęs dalyvauja savo Bažnyčios gy
venime, jei kreipiamės į šventuosius,
prašydami užtarimo savajai tautai, sa
vo šeimoms, tai ir musų klebonas, ga
lim pagrįstai tikėti, Dievo prieglobsty
je būdamas; ir toliau dalinasi su savo
artimaisisia ir mylėtaisiais, ta gyvybe,
kurią Viešpats jam ir - mums iš meilės
nuolatos teikia. z
AS

- Jausdavom tikras šv. Kalėdas, nes
T. Bružikas, atveždavo p lotkėlę, palai
mindavo namus. Gaila, baigėsi tradicija.
Casa Verde

- Kartais, visai išsi to navą, vistie k
jam gražu atrodė: ragindavo giedoti ir
dainuoti.
Aušros choras

T. Jonas Bružikas su sulaužyta koja 1963 m.

vui ir artimui - ir įrodė visa tai, lanky
damas ligonius, senelius, visada karto
davo "nieko neužgauti, neprieštarauti
— geriau pačiam nukentėti".

- Supratau, kad nesiseka repetuoti,
nutariau neiti į chorą. Atėjo T. Bruži
kas, ištraukė iš šėpos, kur buvau pasikavojus, nusivedė atgal. Taip ne tik
pritraukė, bet patraukė ir pristūmė
prie lietuvybės. Daugiau neišliko iš re
peticijos.
Q p
— Davė tokių reikšmingų patarimų
kad per išpažintį vėl susitikau su Dievu,
ir šiandien mielai prisimenu jo gerus
žodžius.
-j-

Niekada nesakydavo: "Gana — ap
lankysiu ligonį kitą kartą — aplankyda
vo tą pačią dieną.

•

- Važiuodavom liet, mišioms, kart
tais per lietų, šaltį - bet mielai atlikda
vo pareigą - Dievo apvaizda galinga.

Keletas asmeniškų prisiminimų:

- Būdamas dar jaunas misionierius
(Lietuvoje) Batakių par. vesdavo 8
dienų misijas, (prisimena kun. A. Mila
šiaus motiną).

- Kelmės par. (Lietuvoje), seselės
pranciškonės turi didelę kun. Beūžiko
fotografiją, kambaryje.

Kun. A. Milašius

♦

L.B.
Paklaustas, kaip galite atpažinti lie
tuvį? Atsakydavo: lietuviai turi an
spaudą ant kaktos, užkalbinu, kartais
ginasi, kad nesupranta. Po trumpos
kalbos, prisipažįsta esąs lietuvis.

KAIP SANPAULIECIAI PRISIMENA
AA TĖVĄ JONĄ BRUŽIKĄ '

Kas jo neprisimena? Net kurie ne
pažino, girdėjo apie jį. Teko girdėti iš
jaunimo: "Buvo toks kunigėlis, senu
kas. Ateidavo pas močiutę/senelį, ku
rie labai jo laukdavo".

Atrodo nesenai, — bet jau praėjo
20 metų kaip a.a. Tėvas Jonas Bruži
kas iškeliavo iš šio pasaulio (1973.111.
13) — tačiau jo pamokymai; žodžiai,
patarimai, kuklaus misionieriaus iš
vaizda ir darbai, dažnai prisimenami
musų tarpe.
Pagrindinis nusistatymas: meilė Die. • *

PARDUODAMAS]
ŽODYNAS
PORTUGUÉS-LITUANO
Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

S. PAULO kardinolas Dorn Agnėlo Rossi įteikia tėvui J. Bruzikui šv. Kazimiero
parapijos steigimo dokumentus 1968 metų sausio 31 dieną.
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MUSŲ MIRUSIEJI
Halina Mosinskienė

AŠ NEPAMIRŠIU TAVĘS
sypsenos, jaunų akių,
tos šilumos s’irdies
tarp gimnazijos sienų pilkų...

Tėvas Jonas Bružikas S. J. su pirmos Komunijos vaikų grupele 1958 m.
Ne tik davatkos, bet ypač sukietės
josios širdies ir nuo bažnyčios atsisky
rėliai, ji, gerbė kaipo didžiojo Dievo
misionierių ir šventą kunigą.

kios bėdos — tėviški šventi patarimai nesiskundė, atrodė tikras milžinas,
nors visi žinojome kiek iškentėjęs.

— Aplankydavo kas antrą savaitę,
mielai pavaišindavom, — jauną buvau,
dalyvaudavau rekolekcijose, prisimenu
su ilgesiu.

laikotarpis. Kaip malonu sekmadienšais kada iš visų "vilų" T. Bružiko
paraginti, žmonės susirinkdavo giedoti
"Graudžius Verksmus" — O t geri ir
šventi prisiminimai.

— Kaip šiandien prisimenu, Tėvui
mirštant, skubėjo duoti paskutinį pa
tepimą -.šeimaipaguodos, tikro kuni
go šven ti pa tarimai.
T. M. M.

- Privargęs, ligonis, kartais alkanas,
neapleisdavo ligonių, sakydavo: "pri
imdamas sakramentus, sustiprės jo dva
sia, kunigo pareiga".

Grįždama iš mokyklos sutikau T.
Bružiką einantį, klausiau kodėl pėsčio
B. B.
mis, kodėl ne autobusu, nes jau vėlu
Daug kartų sakydavo: Visokiomis
ir namai toli. A tsakė: vaikelį išeidamas
kalbomis susišneku lietuviškai.
pasiėmiau pinigų kelionei, belankyda
— Nors neturėjo aukšto mokslo. Bai mas žmones dar gavau, bet užėjau pas
gęs gyvenimo ir vargo mokyklą, mokė vieną šeimą ir atidaviau kiek turėjau,
jo visur prieiti ir savo kuklumu įstengė nęs labai reikėjo pagalbos.
pamokyti net didelius žinovus.
- Gavėnia buvo tikras susikaupimo

— Labai ištikimas, mylimas, nežiū
- Eidamas per kiemą, iš tolo klau
rint taiko, lankydavo žmones. Gaila
sia juokaudamas: ką šeimininkė išvirė?
Tą dieną pastebėjom, kad buvo nusimi- kito tokio neturime.
nęs, m islinom kad nesveikas — atsisė
Moinho Velho
do prie stalo ir pradėjo verkti, įsivaiz
— Dažnai užeidavo, išvargęs po visos
duokite jį verkiant. Papasakojo, kad
dienos vaikščiojimo, tačiau ir musų ne
tautietis priėmė į namus, ir netik ne
apleisdavo, tikras kunigas, per jį, Die-,
mandagiai pasielgė, bet labiausia įžeidė,
vas mus aplankė — mielai prisimenam.
išvadino juodvarniu ir kt. — Nežinojome
Č.M.J.
ką daryti, kaip paguosti tą, kuris visada
mums turėjo tinkamą žodį prie bet ko— Turėtume tokių ir pan. pasireiški
mų labai daug nes kiekvienai aplanky
tai šeimai, paliko kad ir mažiausią da
lelę gerų prisiminimų; kuklumo, malo
numo, linksmumo, artimo meilės ir la
DANTŲ GYDYTOJA
biausia Dievo ištikimybės.

HMfflfilS DE5JTIS11
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL “CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)

CRIANÇAS E ADULTOS

Gaila per tuos 20 metų neatsirado
kas tęstų jo darbus, ir jaučiama kad
baigiasi musų religinės lietuviškos tra
dicijos.
Gerasis T. Bružikas, neleisk mums
atsiskirti nuo Dievo, padėk išlaikyti
lietuvybę.
c o . ..
. .
S. Paulo lietuviai

Š.m. kovo mėn 4 d. Santose numirė
FRIDĄ KASELIÜNAITÉ SIPAVIČIE
NE. Gimė 1919 m. Lietuvoje. Baigusi
Panevėžio V. Gimnaziją, mokėsi Preky
bos ir Ekonomikos Institute Klaipėdo
je (ar Šiauliuose? ) Ištekėjo už Dr. Kęs
tučio Sipavičiaus to paties Instituto
profesoriaus. Karo metu pasitraukė iš
Lietuvos su šeima į Vakarus. Brazilijon
atvyko 1947 m. apsigyveno S. Paulyje.
Vėliau išsikėlė j Santos.
Mano pažintis su Frida užsimezgė
1937 m. pradėjus mokytojauti Panevė
žio Mergaičių V. Gimnazijoje, dėstant
prancūzų kalbą kaip tik toje klasėje
kurioje mokėsi Frida. Jau tuo laiku pa
stebėjau jos gabumus svetimoms 'kal
boms ir jinai ypatingai jomis domėjo
si, būdama viena iš pirmųjų klasėje.
Buvo žvali ir linksmo budo mergaitė,
siekė mokslo ir svajojo apie ateitį,kaip
daugelis to meto jaunimo, pažinti pla
tesnius pasaulio horizontus. Neęemtis
mus išskyrė karo metu ir tik 1953 m.
susitikome. 0 tas susitikimas buvo tik
rai jaudinantis S. Paulyje - iš karto už
simezgė nuoširdi draugystė, kai gyveno
me kurį laiką artume lietuvių parapijos
- ji su šeima\ V. Zelinoje, mus šeima
rua Ciclames.

Vėliau persikėlus jiems j Ipirangą
jau rečiau matydavomės, o metų bė
gyje jiems išvykus j Santos, atrodė,
kad visai nutolome. Sipavičiai augino1
du sūnus vyresnysis Kęstutis baigė
USP U-tetą, chemiko specialybe. Jau
nesnis berods dirba komercijos srity
je. Frida anksti liko našlė, bet visą lai
ką dar turėjo S. Vincente rašomųjų
ir kolohialinių prekių krautuvę. Palai
kė draugiškus santykius su gyvenan
čiais Santose lietuviais. Vyrui gyvam
esant rėmė lietuvišką spaudą. Gyve
nimas nebuvo lengvas nualino širdį ir
ji sustojo plakusi kaip tik Sv. Kazimie
ro dienoje.

Palaidota Santose greta savo vyro
Kęstučio. Giliame nuliūdime liko du
sūnūs su šeimomis, sesuo Amalija
Štaudienė Rio de Janeire ir brolis Jo
nas Kaseliūnas Kolumbijoje, berods
Medelino mieste.

Tuo pačiu reiškiu užuojautą gimi
nėms ir draugams, išlaikydama švie
sios draugystės neužmirštamus atmini
mus širdyje.

Halina Mosinskienė
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LIETUVIU SAJUNGOS-ALIANÇA
PASTOGĖJE

Trumpam laiko bėgyje, netekom mu
sų brangių ir ilgai nepamirštamų São
Pauliaus lietuvių kolonijos veikėjų, ku
rių dėl lietuvybės paliktos pėdos ir dar
bai ilgai neišnyks. Mūsų gretose jau jau
čiama didelė skriauda. Tik kartu su am
žinybėn iškeliavusiu ir užmirštu poetu
KLEMENSU JŪRA, jo žodžiais melskim
mes: — Viešpatie, maldą skausme, suklu
pusią išgirski, ir maloningai šviesą pa
žadėtąją suteik....
Ypač Lietuvių Sąjungos-Alianca rė
muose, randasi didelė pažangą,kurios dar

bai, papročiai ir net pasiruošimai iškil
mėms pasikeitė.

Negirdėti nei šventos protėvių kalbos,
nesijaučiama, kad lietuviais esame gimę
ir lietuviais turime' būti. Kodėl viskas pa
sikeitė, ar per greitai žiemužė padailino
mūsų galvas sidabru?

Jau seniai neskaitoma net "Mūsų Lie
tuvos" skiltyse, ar kituose laikraščiuose,
kad dar gyvuoja ir yra gyva ši garbinga
lietuvių organizacija. Kuri pergyveno rr
pergalėjo gyvenimo jūrėse, didžiausias
audras ir sunkumus išlaikant savistovu
mą, bet kartu ir suartėjimą su kolonija
ir jai parama. Kaip laivas bangų sūku
riuose ir jų ošime išsipainiojo ir gyvena,
valdoma pasišventusių riterių ir išmin
tingos, darbščios bei stiprios valdybos,
iki šių laikų..
Tad svarbiausias ir iškilmingiausias
įnašas mūsų São Pauliaus lietuvių kolo
nijoj...

Iš tolo matyti Dr. V. Kudirkos iškil
mingi rūmai, puikiai ir gražiai pasipuo
šę, naujai ir skoningai nudažyti, viskas
padailinta, pataisyta, net pagerinta, re
gis net kiemas pasidarė didesnis.
Tai rankos ir išmintis, užlaikyti per
šešias dešimtis kritikuotus metus, kurie
stovi ir didžiai liūdyja, garbingą savo
praeitį, ant stiprių ir nepaveikiamų pa
matų.

Garbė ir nuopelnai dabartinei Valdy
bai. Su pasigrožėjimais ir pasigyrimais,
skurdžiuose laikuose. O mums sąjungiečiams didelis džiaugsmas, kad "Aliança
Lituana-Brasileira de Beneficência e As
sistência Social", saugoma ir gyvuoja iš
minties, ir darbščiose rankose.

A ALIANÇA LITUANA-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E AS
SISTÊNCIA SOCIAL convoca seus sócios (artigo 35 letra a) para a AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 28 de mar
ço de 1993 às 15 hs em sua sede social â Rua Lituânia, n° 67, São Paulo,
SP. a fim de deliberarem sobre © seguinte

ORDEM DODIA:

a) Re-ratificação da denominação da Sociedade para ALIANÇA LlTUANO-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL;
b) Prorrogação do mandato do Conselho Fiscal por mais um (1)
ano até a Assembléia Geral Ordinária de 1994 quando serão elei
tos novos conselheiros fiscais com mandatos de 2 anos.

Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação,
ficam os senhores associados convocados para a segunda convocação âs
15:30 horas no mesmo dia e local. As deliberações serão válidas com
qualquer número de presentes.
São Paulo, 17 de fevereiro de 1993

Saldys Algimantas - presidente;

Jorge prokopas - 2o secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A ALIANÇA LITUANA-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E AS

SISTÊNCIA SOCIAL cumprindo determinações legais de seus Estatutos
Sociais, artigos 18 a 21, convoca seus associados para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA ANUAL a se realizar no dia 28 de março de 1993
às 16 horas em sua sede social à Rua Lituânia, 67, São Paulo, SP., a fim
de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA;

a) Abertura e leitura da Ata anterior;
b) Relatório da Diretoria;
c) Relatório do Conselho Deliberativo;
d) Relatório do Conselho Fiscal;
e) Assuntos vários.
f) Suspensão da ASSEMBLÉIA por 2 (duas) horas para atender
ao Edital de Convocação das ELEIÇÕES 93.

g) Reinstalação da Assembléia.
h) Anunciação e posse dos membros da Administração eleitos
para o biênio 93/94;
i) Encerramento da Assembléia.

Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação
ficam os associados convocados para uma segunda convocação âs 16:30
horas para o mesmo dia e local quando as deliberações serão válidas
com qualquer número deppresentes.
São Paulo, 17 de fevereiro de 1993

Saldys Algimantas — presidente;

Jorge Prokopas 2o secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 93/94

A ALIANÇA LITUANA BRASLEIRA DE BENEFICÊNCIA E AS
SISTÊNCIA SOCIAL CUMPRINDO determinações legais de seue Esta
tutos Sociais, convoca seus associados para as ELEIÇÕES a fim de com
por os membros da Administração para o biênio de 1993/1994. As ELEI
ÇÕES serão realizadas no dia 28 de março de 1993 na sua sede social â
Rua Lituânia, n° 67, São Paulo, SP., com início âs 17 horas encerrando-

se às 18 horas.
Serão eleitos nesta ocasião:

a) Diretoria Executiva;
b) Conselho Fiscal;
c) Parte do Conselho Deliberativo.
Os eleitos serão empossados no mesmo dia e local por ocasião da AS-

PARDUODAME
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
véu Av Eles
SV. .KAZIMIERO PARAPIJOJ

SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ANUAL convocada para
dia e local.

Į

o mesmo ,

São Paulo, 17 de fevereiro de 1993

(a) Saldys Algimantas - Presidente; (a) Jorge Prokopas - 2o secretário
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ASPECTOS DA COMEMORAÇÃO DO
16 DE FEVEREIRO NO BRASIL

Fazendo parte integrante do calendá
rio de eventos de nossa Colonia, a Co
munidade Lituano Brasileira fez reali
zar no dia 14 de fevereiro próximo pas
sado, programação de atividades come
morativas em intenção â Proclamação
da Independência da Lituânia.

Consistiu o evento no seguinte: 1)
Celebração de Missa Solene, conduzi
da pelo recém chegado de Lituânia,
Revmo. Padre Alexandre Milašius; 2)
Proferimento de palavras alusivas ao
evento, pela Presidenta de Diretoria
de nossa Comunidade, Sra. Ana Vera
Tatarunas, de frente ao Monumento
em homenagem aos mártires lituanos,
localizado na Praça República Lituana
em Vila Zelina, done foi depositada
uma corôa de flores; 3) Inauguração,
pública da atual denominação da então
Rua Quarena, para Rua Monsenhor
Pio Ragažinskas, cuja placa envolta
por uma miniatura da bandeira nacio
nal lituana foi descerrada pelo Profes
sor Marcos Lipas, solenidade que con
tou com a presença dos Vereadores de
São Paulo e amigos da Colônia Litua
na, Sr. Edson Falanga e Sr. Manoel Sa
la. Deve-se ressaltar a iniciativa e luta
desempenhada pelo Vereador Falanga
em elaborar e aprovar o projeto que
se transformou em lei municipal, alte
rando a denominação desta via públi- (
ca, sendo que para tal externamos a es
te benfeitor nossas sinceras homena
gens; 4) Realização da Parte Oficial e
Artística que teve lugar no auditório
das Irmãs Franciscanas, cuja apresenta
ção esteve a cargo do Professor Marcos
Lipas e esposa Sra. Elisabeth Lipiené.

Contando esta última parte do pro
grama também com uma boa presença(
de público, registraram-~se saudações
proferidas pela Sra. Ana Vera Tatarunas,
Presidente de Diretoria da CLB; pelo
sr. Algimantas Saldys, Presidente de
Diretoria da Aliança Lituana Brasileira
de Beneficência e Assistência Social;
pela Srta. Irena Martinaitis, Presiden
ta de Diretoria da Aliança da Juventu
de Lituana do Brasil; e pelo cônsul
Exmo. Sr. Vicente Tūbelis.
A parte artística consistiu na apre
sentação: 1) de uma montagem interp
pretativa do cotidiano da vida urbana,
TRADUTOR PUBLICO
VERTĖJAS

ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS

(F:241-2831)
Do lituano p/português e vice
versa: documentos oficiais, certiV does de casamento, obitos, etc. J

—

.MOSUL I ET U VA •

campestre a patriótica do povo litua
no, conforme o transcorrer das estaç
ções do ano, recitada pelo Grupo dos
Ateitininkai; 2) de músicas tradicio
nais e típicas do folclore lituano, exe
cutadas pela Associação de Escotismo
Palanga; 3) de músicas patrióticas evo
cando a natureza da terra natal, e a
saudade do imigrante lituano das coi
sas da Pátria, interpretadas pelo Coral
da Comunidade Lituana Católica Ro
mana de São José; 4) dos alunos da
Escola Infantil da Comunidade Litua
no Brasileira, na média dos seis anos
de idade, exibindo danças típieas das
crianças lituanas; 5) do Grupo de Dan
ças '"Nemunas Ansamblis" também
exibindo danças folclóricas típicas de
regiões da Lituânia.

___ ............................ ....

•............... Z

tautas Landsbergis a quem nossa Co
missão efetuou entrega da quantia
de 2.106 dólares, cumprindo respecti
vos atributos, foi possível tornar reali
dade a ecistêncis de uma Entidade que
se denomina FUNDO DE APOIO AOS
DEPORTADOS E EXILADOS LI
TUANOS (TREMTINIU GRĮŽIMO
FONDAS), que conforme o próprio
nome, tem por finalidade auxiliar no
recebimento, assentamento e apoio
moral-material às famílias de lituanos
com seus descendentes, que estão em
retorno à Lituânia, em reinicio de no
vas perspectivas.
Desta forma agradecemos ao Sr. Cinauskas, que exerce a Presidência da
Diretoria Executiva desta entidade, de
sejando-lhe e extenssivamente à respec
tiva Assessoria, votos de plenas reali
zações.

Obtendo pleno êxito o resultado des
ta comemoração a Comunidade Litua
no Brasileira presta seu agradecimen
to e homenagem: 1) à Sra. Ana Vera
Aos que desejarem oferecer doações
Tatarunas, em vista da direção aos pre
com qualquer quantia, aí vai o endere
parativos da Comemoração, e seus co
ço:
laboradores; 2) Ao Sr. Antanas Augus^
TREMTINIU GRĮŽIMO FONDAS'
taitís pela bem elaborada e típica de
Jakšto G-vé, nr. 9
coração do auditório; 3) às Irmãs Fran
2.600 — Vilnius
ciscanas pela cessão do salão e auditó
Lietuvos Respublika (Lithuanian ,
rio no Colégio São Miguel Arcanjo
Republic)
em Vila Zelina; 4) Ao Padre José Šeš
Informamos que nosso Fundode
kevičius peia organização do Grupo
Apoio aqui do Brasil está em ativida
’dos Ateitininkai; 5) à Sra. Eugenia Ba
de, razão porque quem desejar proce
cevičius a equipe, na organização do
der sua oferta, poderá procurar-nos;
quadro apresentado pelos escoteiros;
Igreja São José de Vila Zelina
6) à Sra. Magdalena Vinksnaitis e coRua Inácio 671 — Capital —
laboradoras, pela preparação do qua
São Paulo
dro apresentado peja crianças da Es
CEP -03142
cola Infantil; 7) à Silvia Bendoraitis
Segue abaixo, teor da correspondên
Machado e Dra. Simone Laučys Pinto
cia, estatuto de fundação e desempe
pela direção e preparação do Grupo
nho daquela entidade, e as resoluções
Nemunas; 8) à Audris Paulo Tataru
quanto ao reconhecimento da utilida
nas e a Caetano Taschetto respectiva
de pública emitida pelo Governo local.
mente regente e acompanhador do
Coral, em especial ao primeiro, por es
Adilson Puodžiūnas
tar promovendo a continuidade do
Tesoureiro
trabalho deixado pelo saudoso pai, re
Pagalbos Lietuvai Komisija
gente e amigo Viktoras Tatarunas. Ao
novo Maestro nosso preito de reconhe
Vilnius 1992, liepos 23 d.
cimento e gratidão.
T

E a todos também que de alguma
POTVARKIS
forma colaboraram para a boa consecu
Realizuodamas š.m. liepos 5 d. pa
ção do evento, nossos agradecimentos, skelbtą sumanymą, šiuo potvarkiu
contando com vossa presença em ou steigiu Tremtiniu grįžimo fondą, kurio
tras oportunidades.
pradžią sudarys Brazilijos lietuviu au
ka. Fondo nuostatai turi būti pateikti
NOTICIAS DO FUNDO
Aukščiausiosios Tarybos Prezidumui.
"PAGALBOS LIETUVAI"
Fondo sąskaitą Lietuvos banke pavedu
A comissão do Fundo "Pagalbos 1 atidaryti p. S. Adomavičiui.
Vytautas Landsbergis
Lietuvai" foi distinguida com recebi
Lietuvos Respublikos
mento de uma correspondência vinda
Aukščiausiosios Tarybos
da Lituânia, escfita e assinada pelo
Pirmininkas
Sr. Vytautas Cinauskas, cujo teor
pretende informar à Colônia lituana
em geral, que por ocasião da visita fei MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
ta ao Brasil no ano passado pelo Pre GALIMA UŽSIMOKĖTI «TAIP PAT V
sidente da República Lituana, Sr. Vy- ZÊLINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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KAZIMIERO
ATLAIDAI

Metine šv. Kazimiero ir parapijos
šventė buvo sekmadienį, kovo 7 dieną,
Mokoje. Pamaldos vyko salėje. Mišias
su knn. Pr. Gavėnu koncelebravo kun.
Aleksandras Milašius. Giedojo V. Zelinos parapijos choras, vargonėliais paly
dint Liudui Ralickui. Buvo pilna salėbažnyčia žmonių, suplaukusių iš visų
São Paulo apylinkių. Buvo ypač malo
nu matyti ir nemažą grupelę jaunimo
nors... jų dalis negalėjo dalyvauti, ka
dangi tėvai juos išsivežė kitur.

Si Mūsų LIETUVOS NUMERI IŠLEIDŽIA
buvęs
AUŠROS CHORAS
pagerbdamas buvusį šv. Kazimiero parapijos kleboną

TĖVĄ JONĄ B R U Ž I K Ą S.J.
Jo 20 mirties metinių proga ir kviečia Jį prisiminti maldoje
bei dalyvauti mirties metinių mišiose

Mišios buvo itin jaunimo intencija
— meldėmės už jaunimą čia ir Lietu
voj; tačiau buvo Dievui priminti ir vi
si kiti parapiečiai, ypač gi Šv. Kazimie
ro Bendruomenės nariai.
?
Po Mišių p. Ona Tatarūnienė prave
dė Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo (kovo 11 d.) paminėjimą su Lietu
vos Respublikos Prezidento sveikini
mais.
Sekė sceninė programa. "Palangos"
skautai trumpai suvaidino šv. Kazimie
ro stebuklą, apginant nuo maskolių
Polocko miestą. Griaudėjo ir žaibavo
— ir Dauguva buvo taip patvinusi,
kad... žiūrovai net bijojo, ar vanduo
net į salę neišsiIies. Ir įvyko mūšis:
saulėje švytėjo kardai ir j ietys — ir Lie
tuvos kariai suguldė ant žemės visus
maskviečius.
Paskui padainavo "Linksmumas"
ir sugiedojo šv. Kazimiero giesmę.
Skautams vadovavo vyr. skautė Nadija Trinkūnaitė Dzigan.
Vyresnės skautės sudainavo "Lan-.
koj drugys drugelę vejas", "Tėvynės
ilgesys", "Mylėk ir lauk". Citara paly
dėjo Marcija Pavilionytė Butkienė.

Salėje dar tęsėsi balsavimai į BLBnės valdybą, gausios suneštinės vaišės,
informacijos, pasižmonėjimas. Ir taip
praėjo jaukus popietis. "Reikia daž
niau tokias šventes kelti", nevienas pa
stebėjo.
GRĮŽTA Į LIETUVĄ

saKO visų saleziečių atžvilgiu. Ir pride
da labai svarbią pastabą: "Jei Lietuvos
dvasiškija neparodys daugiau dėmesio
jaunimui, jo didžiąją dalį priglaus (ir
paglemš) įvairios sektos".

Tai grįžti Lietuvon - būtinas reika
las.

VERTINGOS DOVANOS
JUOZAS LUKOŠEVIČIUS, keisda-;
mas gyvenvietę, padovanojo šv. Kazi
miero parapijai daug vertingų knygų.
Mūsų nustebimui, J. Lukoševičius pa
dovanojo taip pat Bostone išleistą
LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ (40
tomų), kuri yra labai vertinga ir sunku
ją gauti.

Buitvydų-Lukoševičių namuose
(Moinho Velho), prieš 40 metų veikė
lietuviška mokyklėlė. J. Lukoševičius
išleido tuo metu K. Jūros ir S. Bakšio
paruoštą lietuvių kalbos vadovėlį
"TĖVU KALBA".

Širdingai dėkojame gerbiamam Juo
zui Lukoševičiui už dovanotas kny
gas. Tikimės, kad ir kiti lietuviai my
lės ir gerbs mūsų tautos turtą - LIE
TUVIŠKĄ KNYGĄ.

Kun. Pr. Gavėnas, atskridęs į SanpauGEROS ŽINIOS IŠ VOKIETIJOS
lą sausio 12 su pigesniu, todėl ir trum
Vasario 16-sios Lietuvių Gimnazijos
palaikiu (vienam mėnesiui galiojančiu
studentės iš Brazilijos gerai mokosi ir
sugrįžimo) bilietu, įstengė jo galiojimą
dalyvauja įvairiose organizacijose bei
pratęsti — ir turės išskristi atgal balan
busimojo PLJ kongreso paruošimo dar
džio 11, per pačias Velykas.
buose.
Reikia pilnai sutikri su vysk. Pau
Už aukščiausius pažymius moksle
liaus Baltakio mintim (laiškas '93.2.12):
Rosana Ramašauskaitė Taschetto gavo
"Gaila, kad turite apleisti Braziliją; bet
premiją praleisti šv. Velykas Lietuvoje.
visi žinome, kad Lietuvoje esate daug
Tą pačia premiją gavo,ir antros geriau
reikalingesni: ten tikras misijų laukas...
sios mokinės Adriana ir Carolina RamaJūsų pasiruošimas dirbti su jaunimu
šauskaitės. PARABENS.
ten labai reikalingas". Vyskupas tatai

Sv. KAZIMIERO BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE DE SAO CASIMIRO
C.G.C. N° 52.447.166/0001-54
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da "COMUNIDADE DE
SÃO CASIMIRO" convoca seus associa
dos para a Assembléia Geral Ordinária:
Local: — Rua Juventus n° 28 Pq.da
Moóca
Data: — 16 de Marco de 1993
Horário: — 19:00 horas em primeira
chamada
- 19:30 horas em segunda
chamada
*

t

ORDEM DO DIA:
- Eleição da nova Diretoria
— Deliberar sobre o imóvel à Rua
Tabajaras 556
São Paulo, 18 dexFevereiro de 1993

Pe. Francisco Gavėnas, SDB
Presidente
Eugenia Bacevičius
Secretária

ŠALPOS RATELIUI AUKOJO
Aldona Valavičiūtė - Cn 100.000,00

PAIEŠKOMA
Paieškoma vidutinio amžiaus
moteris, kuri galėtų prižiūrėti
du senus asmenis. Gyventi dar
bo vietoje. Paskambinti telefo
no numeriu: 63-5269.

