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Prabėgę metai kiekvienam žmogui už
deda vis sunkesnę naštą: mokiniui dau
giau pamokų ar studijų, dirbančiajam
žmogui daugiau darbų ir atsakomybės,
pensininkui daugiau nuovargio ir negaiš
vimų. O Naujuosius metus sutikdami
esame įpratę vieni kitiems linkėti, kad
tos naštos palengvėtų.

Linkėjimai savo esme yra nuoširdum
pareiškimas, noras, kad tavo artimui sel
tusi, kad jis butų laimingas’, žodžiu —
troškimas perteikti visa, kas gera.-Tai gi
žus ir senas paprotys, besireiškiantis
ypač didžiųįų švenčių laikotarpiais. Ta
čiau linkėjimai, nors ir gražiausi, kasdie
nybės nepakeičia ir naštos nuo pečių m
nuima. Tuo reikia pasirūpinti patiems.
Svarbiausia betgi suprasti, kas yra toji
našta, kodėl ji atsirado, ką ji žmogui di
da ar atima. 0 ir tos pačios naštos svor
nėra vienodas. Tai priklauso nuo žmog
gaus, kaip jis įstengia ją atlaikyti. Patir
tis rodo, kad kai kurie žmonės ir po
lengviausia našta palūžta. Dažnai jie sto
koja dvasinės stiprybės. O yra žmonių,
kurie ir sunkiausius pergyvenimus prii
ma ramiai ir tvirtai, užuot puolę į nusiminimą, nusivylimą, atskleidžiančius jau ir
"pasaulio pabaigą". Paprastai, dvasinei
stiprybei apsilpus, ieškoma kaltininkų,
kad neišėjo taip, kaip buvo norėta ar planuota, kad negali sulaukti šimtojo gim
tadienio. Ir juo daugiau taip pesimistiš
kai nusiteikusių žmonių, juo ir visuome
nė skurdesnė ir tauta silpnesnė. Pesimiz
mas ima skatinti gyventi tik šia diena,
nes jokio rytojaus nebebus. Ateitis apgavystė, skirta beprasmiam apsiraminimui. Taip žmogiškosios būties susiaurimimas į vieną susmulkėjusią dabartį su
menkina ir patį žmogų, paverčia gaivalu,
kuriam būti ar nebūti beveik tas pats.

Nauji metai, naujos viltys, ypač žvelgiant į mūsų gražų jaunimą

dėmesio, manoma, kaip skelbia ELTA,
viskas ir išeivijoje klostosi kaip kadaise.
buvo skiriama Rusijos parlamento rinki
buvo arba turėtų būti. Bet skaidresnis
žvilgsnis ateitin, užuot ieškojus "konkre mų rezultatams aptarti. Tikėtina, kad
trys prezidentai svarstė Baltijos valsty
čių" kaltininkų, gali lengviau silpnąsias
vietas įveikti. Rodos, tam ir yra ta Naubių saugumo stojimo į Europos sąjungą,
jųjų metų anga, pro kurią daugiau šviesu- Baltijos ir Skandinavijos kraštu glaudes
lių galima matyti. Tam ir linkėjimai,kad
nio bendradarbiavimo klausimus.
viskas gerėtų, kad naštas sugebėtume pa
Baltijos valstybių vadovai pažymėjo,
lengvinti arba jas net kaip kitaip pava
kad sausio 11-12 d.d. įvyksiančiame
dinti. Ir tai ne vienos nakties ir pirmosios NATO viršūnių susitikime šios organiza
kalendorinės dienos šampano išgaravi
cijos vadovams turi būti suteiktas man
mas. Tai yra visų metų, visų darbų ir už datas plėsti bendradarbiavimą su Vidurk
davinių rodyklė: ne kaip linkėsim, bet
ir Rytų Europos valstybėmis. Pabrėžta,
kaip linkėjimus priimsim, ką darysim ir
kad būtina įgyvendinti JAV iniciatyvą
kokie busim? Jei linkėjimas skatina pasi "Bendradarbiavimas taikai".
ryžimą, jei jis tampa gydomaisiais lašais
Baltijos valstybių prezidentai priėmė
tiems, kurie palūžta, susimenkina ar atei
pareiškimą, kuriuo paragino NATO or
Naujųjų metų linkėjimai turėtų kiek timi nebetiki — tada tas švenčių laikotarpis ganizaciją plėsti bendradarbiavimą su
pavirsta nematoma žmogų pakeliančia ran
vieną stiprinti ir padrąsinti priimti vis
Baltijos valstybėmis.
ka. Šviesesnis žvilgsnis j rytojų padeda
ką, kas skirta, ir atmesti — kas silpnina
Gruodžio 16 d. prezidentai dalyvavo
dvasią. Nesvarbu kuriais žodžiais tai iš geriau atlikti dabarties įsipareigojimus. Be
Baltijos strateginių ir tarptautinių stu
reiškiama, kas juos ištaria ar parašo. Vi viltiškumas stabdo, griauna ir aptemdo.
dijų instituto inauguracinėje konferenci
sa turėtų būti paversta dvasinei būsenai Užtat ką bedarytume, kokius klausimus
joje, kurioje dalyvavo Baltijos, Skandina
skaidrinti, nes nuo to labai daug priklau beturėtume išspręsti ar naštas pakelti —
vijos, Rusijos valstybių atstovai, o taip
so naštų svoris, jų pakėlimas, nes jų buvi kvieskime talkon šviesią viltį. Č. S.
pat ir NATO aukšti pareigūnai. Šis insti
mas sr nebuvimas. Daugelis šiandien
tutas įsteigtas Estijos prezidento Lenart
skaudžiai pergyvena dėl mūsų tautos pasi
Meri niniciatyva.
metimo, pasikeitimo, moralinio nuosmu

Lietuvoje

kio, dėl valdžios bejėgiškumo ar nenoro
POLITINIAI DABARTIES VINGIAI
stabdyti baisius nusikaltimų siautulius.
Ne vienas, pavartęs Lietuvos spaudą, ta Susitiko prezidentai
ria: ne prisikeliame, o žūstame. Tiesa, tai
Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas gru
labai liūdna, bet ne beviltiška. Keisis
žmonės, keisis valdžios ir laikai. Linkėti Taliną daly aUtf íã i bgį?' B b i i i j bš- š/c Istyusia
bių prezide fttj WšftTkffrl ė
na tik būtų, kad tai greičiau įvyktų. Ne

Balt iečių vienybė
ELTOS pranešimu, gruodžio 17 d.
Vilniuje susitiko Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos ministerial pirmininkai A. Šleževi
čius, V. Birkavs ir M. Laar. Pasirašė
trišalį memorandumą dėl konsulinių san
tykių. Lietuva su Latvija pasirašė du su-
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Rusijos naftos ir žaliavų. Be to, soviet
mečiu rusu ateiviai dideliais skaičiais ap
sigyveno ne rusiškose respublikose.

Rua Inácio, 671 - Vila Zelina
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
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Metine prenumerata Brazilijoj Cr. 2.000,00 i
Atskiro numerio kaina Cr 100,00
Prenumerata paprastu paštu j užsienį: 35 Dol
Į P. Ameriką oro paštu: 45 Dot.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol. 1 tolimus kraštus: 75 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS: Cr.r. 5.000.00 Vieno Numerio GARBES EEIDÉJAS: Cr.r.3.000,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr.r..'200,00
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

tarimus: vieną’dėl kapitalo dvigubo ap
mokestinimo išvengimo ir kitą — dėl vy
riausybių bendradarbiavimo socialinio
aprūpinimo srityje.

Susitikime kalbėta apie Rusijos parla
mento rinkimo rezultatus. "Tai kelia ne
rimą, Bet Baltijos valstybės neišsigando
Vladimiro Zirinovskio pareiškimų, jos
yra pakankamai premjeras M. Laar. A.
Sleževičius įsitikinęs, kad Rusija išves savo kariuomenę iš Latvijos ir Estijos.
Didelis dėmesys buvo skirtas gynybos
bendradarbiavimui. Numatyta įsteigti
karines struktūras NATO organizacijų
pavyzdžiu, stiprinti savo sienų saugumą
Rytuose, Baltijos kraštu piliečiams atver
ti valstybines sienas. Premjerai nutarė
įsteigti Baltijos valstybių pninisterių tary
bą, plėtoti bendradarbiavimą su Europos
bendruomene, siekti bendros ekonomi
kos, pinigu ir gynybos politikos.
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Pvz. Kazachstane vietiniu gyventojų
tėra 50 nuošimčiu, Ukrainoje rusų yra
25 nuošimčiai visų gyventoju. Rusijos r
jėgumas ir jos žemės turtai esanti eko
nominio stabilumo garantija buvusiems
sovietu Sąjungos kraštams. Viso regiom
sienos buvusios nusistovėjusios šimtene
čiais, dar prieš Sov. Sąjungos isisteigimą
Taigi, rusų interesai šiuose kraštuose ne
ginčyjami. Be to, tą patį galvojimą pa
laiko ir žmonės, gyvenantys naujose vals
tybėse. Ukrainoje tik 20 nuošimčių
žmonių, nusiteikusiu provakarietišnai,
50 nuošimčiu pageidauja glaudesnių ry
šių su Rusija. Aplamai, žmonės pasisako
už šių visu kraštu ekonominį vienetą.

jos federacija. Ten Sibiras, Cecenija, Ja
kutija, Turkistanas ir Baškirija pradžio
je rodė stipriu ženklu is’sikovoti iš Mask
vos visišką savivaldą, kad galėtu savo
nuožiūra tvarkyti žemės turtus. Tačiau
tokia nepriklausomumo dvasia išblėsusi,
O kaip kitaip esą ir galėtų būti. Būvu
atsirado jėgos, norinčios pasilikti su
šioje Sov. Sąjungoje buvo taip sutvarky
ta, kad kiekvieno regiono pramonė pri
Maskva.
klausė nuo kitu regionu. Nauji kraštai
Pasak autoriaus, panašiai vyksta ir
dargi esą neišmano kaip veikti atskirai.
atsiskyrusiose respublikose. Siu metu
gegužės mėn. Rusija, Armėnija ir Centro
Azijos respublikos pasirašė gynybos su
tartis. Gruzija pasiprašė būti priimama
į Nepriklausomu valstybių sandraugą, k?
kai prieš dvejus metus dabartinis Gruzi
jos vadovas tokiam posūkiui buvo griež
tai priešingas. Rusija paprašyta ar tik sa
vo valia dalyvauja kruvinuose susirėmi
muose Gruzijoje, Tadžikistane, Moldo
voje.

Rusu žinovu nuomone, visą buvusių
sovietiniu kraštų ekonominė integracija
esanti neišvengiama. Toks ramus nepri
klausomumas Maskvai patenkintu ir
Rusijos strateginius interesus. Priešingu
atveju, Rusija galėtų siekti ir karinio
sprendimo, norėdama susigrąžinti sritis,
svarbias Rusijos saugumui.
Tu pačių rusų nuomone, Rusija jau
pergyvenusi savęs neįvertinimo politikos
kompleksą vakariečių atžvilgiu. Ji jau
ginanti rusų mažumos teises kituose kraš
tuose. Savaip Rusija reagavusi ir į Jugos'
lavijos krizę. Ji jau nelenkianti galvos Eu
ropos bendruomenei. Jei ji norinti savo
produktams atidaryti rinką Rusijoje, tai
ji turėtų į savo kraštą įsileisti ir Rusijos
prekes.

Rusijos aktyvus vaidmuo, stiprinant ry
šius su buvusiomis sovietu respubliko
Apie Baltijos premjerų susitikimą
mis, nesąs palankiai sutinkamas vakarie
gruodžio 18 d. laidoje paskelbė dienraš
čiu. "Laisvės radijas", įsteigtas amerikie
tis "The Toronto Sun", pažymėdamas,
čiu 1950 m. kovoti su komunizmu kraš
kad baltiečiai sutarė koordinuoti savo
tuose už geležinės uždangos, kritikavo
gynybą ir kariuomenes apginkluoti vaka
riečiu ginklais. Taipgi rašoma, kad Žirinovs- naują Rusijos politikos kryptį.
Šių metu rugpjūčio men. "The Eco
kis, ultra-nacionalistas, propaguoja plės
nomist", atstovaujantis anglo-saksų po
Taigi, atsinaujina Rusijos imperialisti
ti Rusiją, skelbdamas, jog nepriklauso
niai tikslai. Tokius tikslus yra daug re
mos Baltijos valstybės, Centro Azijos res litiniam galvojimui, paskelbė Rusijos
neo-ekspansionizmą. Rusija ir Vakarai t miančių žmonių Rusijoje. Tai parodė ne
publikos, Ukraina istoriškai.esančios Ru
esą susikirtimo pavojuje. Kai yra galima, seniai vykę parlamento rinkimai.
A,
sijos teritorijos, turinčios grįžti Maskvos
reikia sulaikyti Rusijos avantiūrizmą. *
kontrolėm
Irtai reikia daryti nelaukiant.
IMPERINIS RUSIJOS ŠEŠĖLIS
NAUJI SKRYDŽIAI
Patys rusai aiškina kitaip. Reali tik
Tarptautinis žurnalas "30 Days" 1993
rovė esanti tokia: buvusi sovietinė socia
"EL": nuo kovo 29-osios iš Vilniaus
m. 10 nr. apie būsimos Rusijos vaidme
linė-ekonominė struktūra tebeveikianti į Gatwick skrydžiai pirmadieniais ir tre
nį ir grėsmę kaimyninėms respublikoms
ir naujuose kraštuose. Jie negali ištrūk čiadieniais; j Heatrow (Londoną) —
ti iš šios ekonominės būklės. Ekonomi šeštadieniais. Išvykimas iš Vilniaus —
Subyrėjus sovietu imperijai, kaip ra
niai ryšiai itin artina šiuos kraštus prie
14.15 vai., atvykimas 15.15 vai. (vietos
šo žurnalistas Gianni Valente, Vakarų
Maskvos, nes jų pramonė priklauso nuo laiku).
politikos žinovai, manė, kad buvusios
sovietinės respublikos puls į vakariečių
glėbį. Tačiau laiko tėkmė rodanti ką
kitą. Geras pavyzdys esanti ir pati Rusi-
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Nors švęsdami šį 19993tįjį Kristaus gim
tadienįllabai pasigendame Jo atneštos
meilės, Jo skelbto socialinio teisingumo,
Jo I inkėtis ramybės, tačiau šiandien, la
biau negu per praėjusias Kalėdas, mes
esame tikri, kad Kristus tebėra su mu
mis, kad 1994-ieji metai bus labiau krikš
čioniški, kad "Lietuva daugiau niekada
nebebus tokia, kokia buvo iki 1993-jų
rugsėjo ketvirtosios (Šv. Tėvo apsilan- T
kymo". (Apžvalga, 1993.X.10).

DŽIUGIU, IR VILTINGU SV. KALĖDŲ
"Ašatėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą"(Jn. 10:10).
Spausdiname užsienyje gyvenančių lietuvių
vyskupo PAULIAUS BALTAKIO laišką tikiit
tiesiems šv. Kalėdų proga. Laiškas atėjo pavė
luotai, tai jo negalėjome atspausdinti pries’
Kalėdas.
...
Red.

Simboliškai Kristaus gimtadienį prade
dame švęsti gruodžio 24-os vidurnaktį,
kada baigiasi meti) ilgiausia naktis, kada
šviesa nugali tamsą. Vidurnaktį mes dar
nematome užtenkančios saulės, nei jau
čiame jos šilumos, tačiau žinome, kad auš
ra jau pakeliui, kad gruodžio 25-oji - Ka
lėdų diena — bus ilgesnė už praėjusią kū
čių dieną.

Džiugiu ir vilingų Sv. Kalėdų ir Dievo
palaimintų Naujųjų 1994 metų linkiu vi
siems, gyvenantiems valstybinę nepriklau
somybę atgavusioje tėvynėje rr išeivijoje.

vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

KATALIKU TELEVIZIJOS STOTIS

Katalikų televizijos studija Kaune
Šiandienos gyvenime mažai jaučiame
jau pradėjo ruošti programas, kurios
Betliejaus kūdikio atneštos meilės, labai
kovo mėnesį jau pradėtos transliuoti per
pasigendame pirmųjų Kalėdų naktį ange
Lietuvos televiziją. Studijoje dirba trys
lu skelbtos Dievo garbės ir ramybės žmo
etatiniai darbuotojai ir keli laisvi pagal
nėms. Buvusioje Jugoslavijoje brolis tebininkai. Katalikų TV laidos tęsiasi po
bežudo brolį; pačiu motinų reikalavimu,
pusvalandi ir duodamas kiekvieno penk
ir įstatymais įteisintais abortais kasmet iš
tadienio vakarą.
žudoma per 14 milijonu negimusiu kūdi
kių; šių metų lapkričio 30 dieną Olandijos
J. E. vysk. PAULIUS BALTAKIS OFM
parlametitas-atidarė vartus senelių bei li
goniu žudymui - legalizavo eutanaziją.
Pasaulio jaunimo atstovai, suvažiavę
JONAS KILIOTAITIS, Antano šBnus
Tautose, išsivadavusiose iš KGB teroro,
į Denverį, CO, užtikrino Kristaus vietiniu-80 m. amžiaus nori surasti gimines,
nesukontroliuojamai siaučia mafijos gangsterių gaujos ir su diena platėja socia ką, kad jie "sykiu su tikinčiais ir netikin- Tėvo brolis Jonas Kiliotaitis, žmona Ma
čiais" sieks kurti naują meilės bendruo-. rijona iš Kauno apskrities. Turėjo 4 vailinės nelygybės praraja.
menę. "Mes esame tikti vienu dalyku, - kus: 2 sūnus ir 2 dukteris. Žino tik vieno
Iš tiesų šį 1993-įjį Kristaus gimtadienį sakė jie Sv. Tėvui, - Kristuje mes galime sūnaus vardą: Mykolas. Visi gyveno San
švenčiame moralinės žiemos šaltyje ir ne pakeisti pasaulį. Bet, kad galėtume pakeis- Paulvie. Norėtų surasti jų vaikus ar anūtikėjimo tamsoje, tačiau, kaip ir kiekvie
ti pasaulį, mes turime pirma pakeisti savo kus. Adresas; Jonas Kiliotaitis
nais metais, su atnaujinta krikščioniška
širdis". (Denver, CO. 1993.VII.14).
%/pím
viltimi sulaukti šviesesnio rytojaus.
3018 Kaunas
Amerikos vyskupų konferencija, atsi
Pranašas Izaijas Kristų pavadino Ema liepdama į jaunimo išreikštą entuziazmą
LITUANIA
nueliu — Dievas su mumis. Kristus-Ema- "pagilinti supratimą, ką reiškia būti gi
UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
nuelis per įsikūnijimą įsijungęs į žmoni mus naujam gyvenimui Kristuje" bei jo
Alfonsas JOČYS
Cr. 1.000,00
jos istoriją, pasaulio daugiau nebepalietroškimo vadovaujant Šv. Dvasiai "įjasiAntanas TINI N IS
Cr. 1.500,00
ka: "Aš esu su jumis per visas dienas iki
raičius rankoves darbuotis dėl pasikeiti
Mečys PALECKIS
Cr. 2.000,00
pasaulio pabaigos" (Mt. 28:20). Per
mo" š.m. lapkričio 19 įsteigė specialu
Algirdas BUITVYDASCr. 1.000,00
Krikštą ir kitus sakramentus Kristus nuo^ komitetą, kad padėtų jaunimui tai įgyven
Antanas RUDYS ■
Cr. 1.500,00
latos įsijungia į žmonių gyvenimą ir
dinti. Kaip pagelbėti mūsų išeivijos jauni
per mus, savo pasekėjus, gyvenančius pa mui "būti Kristaus liudytojais" Lietuvių Vladas STULGAITIS Cr. 1.000,00
Veronika PAKALNIŠKIS 1.500,00
gal evangeliją, tęsia žmonijos išganymo
katalikų sielovados taryba pašventė visą
Angelė PUMPUTIENĖ Cr. 1.500,00
misiją, plečia savo meilės karalystę pa
metinį suvažiavimą ir sudarė komisiją
Algirdas BAUŽYS
Cr.15.000,00
saulyje. Kristus stovi prie kiekvieno mū tam realizuoti.
Wenceslau JAKOČIUNAS 5.000,00
sų sielos durų, sako Šv. Raštas, kantriai
laukiąs, kada jas atidarysimejr.pakviesime Jį į vidų, kad galėtų suteikti mums
"gyvenimą ir apsčiai jį sutelkti" (Jn.10:
DAUG DAUG DAINELIŲ
10).
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
į Sv. Tėvo Jono Pauliaus II pakvieti
RAUDONA ROŽĖ — Graži V. Verikaičio ir "Al DO" interpretacija
mą "atidaryti duris Kristui" entuziastiš
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvak^rio dainos ir šokiai
kai atsiliepė mūsų tauta ir pasaulio jau-'
nimas.
DU GAIDELIAI - Dainelės vaikams su ilustruota knygute

PAIEŠKOMA

AR JAU TURITE ĮSIGlOAŠ JUOSFELESif

Prezidentas Brazauskas išreiškė viltįj
kad "Krikščioniškos dvasios stiprybė pa
dės įveikti dėsningus pereinamojo laiko
tarpio sunkumus", kad "valstybė ir vi
suomenė sieks atgaivinti katalikišką kul
tūrą visomis jos formomis". (Vilniaus
aerodrome, 1993.IX.4).

KIŠKI

P I Š K I — Vaikų dainelės - sutartinė

A. ŠABANIAUSKAS - dainuoja pramoginę šokių muziką
GERIAUSIA

DOVANA

KIEKVIENA

P R.O G A

Rua Juventus, 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338
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LIETUVOS SPORTO APŽVALGA
Lietuvos sportinis gyvenimas —
1993 metų spalis

Baltijos žaidynės
Lietuvoje

para
BIRUTĖ ELIZA TRINKŪNAS SECH

Šiemet Taline (Estija) Įvyko Pirmo
sios Pabaltijo šalių sporto žaidynės, ku
riose dalyvavo 10 šalių sportininkai.
Lietuva šiose žaidynėse pasirodė ypač
sėkmingai — laimėta 34 aukso, 26 sidab
ro ir 24 bronzos medaliai.

Spalio 13 dieną Taline Įvykusiame
Pabaltijo šalių sporto vadovų susitikime
nutarta Antrąsias žaidynes, Lietuvai
prašant, surengti 1997 metais musų ša
lyje. Surengti žaidynes taip pat siūlėsi
Rusija (Sankt Peterburge) bei Vokietija,
tačiau Lietuvai iškėlus savo kandidatūrą,
pasitraukė.
Svečias

iš

Lenkijos

de S. Luís de Maranhão, no seu aniversário
(15 de janeiro)
A familia Trinkūnas de São Paulo, deseja-lhe
feliz aniversário, muitas felicidades ? que o sol
continue iluminando os seus dias.

Kachimovą, bet pralaimėjo V. Cupui iš
Rumunijos ir užėmė devintą vietą.
Hamiltone sportininkai gyveno lietu
vių šeimose, jais nuoširdžiai rūpinosi
Bronė Baltrušaitienė, Vida ir Alfonsas
Stanevičiai, vietos Lietuvių namuose su
sitiko su gausiai susirinkusiais tautiečiais.
/

Vilniuje viešėjo Lenkijos olimpinio
komiteto prezidentas Europos badmin
tono federacijos viceprezidentas Andrzej
jus Witoldas Szalewiczius. Su LTOK
prezidentu Artūru Poviliūnu ir generali
niu sekretoriumi Petru Statutą jis apta
rė bendradarbiavimo reikalus.

Futbolas

Estijos futbolo federacijos viceprezi
dento Marto Tarmako (jis — buvęs Esti
jos vyriausybės atstovas Lietuvoje, šiuo
metu ambasadorius Suomijoje) iniciaty
va Vilniuje susirinkę Minsko "Dinamo",
Karaliaučiaus "Baltikos", Rygos "Skon
to" ir "Olimpijos" (buv. "Dauguva"),
Boksas
Talino "Floros", Vilniaus "ŽalgirioSalonikuose (Graikija*) Įvyko Euro
EBSW", Panevėžio "Ekrano" ir Klaipė
pos jaunimo bokso čempionatas. Lietu
dos "Sirijaus" atstovai Įkūrė Baltijos
vos atstovas
n ietis Žydrūnas Berna
futbolo lygą — tarptautinį regioninį ko
tonis tarp 71 kg svorio kategorijos boksi
mercinį turnyrą, kurio rungtynės vyks
ninkų'iškovojo bronzos medalį.
laisvu nuo pagrindinių šių komandų su-'
Kaune Įsikūrė dar vienas bokslo klu sitikimų metu.
bas — "Gintarinės pirštinės". Klubo pir
Jojimas
mininkas Henrikas Petkevičius. Jis jau
30 metų treniruoja boksininkus. Klube
Lietuvos raiteliai sėkmingai dalyvavo
treniruojasi 180 sportininkų.
Prahoje (Čekija) vykusiose pasaulio
"Volvo" jojimo taurės paskutiniojo
tarpsnio varžybose. Tarp 83 sportininkų
iš 14 šalių Lietuvai atstovavo Zigmantas
Sarka su žirgais Hepatitu, Lavysu ir Del
ta, Antanas Ruškys su Harperiu, Vincas
Civinskassu Favoritu, Rimas Rimkus
su Mutantu. Geriausiai iš lietuvių pasiro
dė Zigmantas Sarka. Jis su Hepatitu pir
mose "Dviejų fazių" varžybose Įveikė
be kteidų abi dalis, bet lėtokai jojo ir ♦
Rungtynės, kuriom teisėjavo Jonas
tarp 83 dalyvių buvo 15-as. Su tuo pačiu
Buksas, vyko visus 12 raundų. Pergalę
žirgu antrose varžybose Zigmantui sekė
ir 500 dolerių dovaną laimėjo Jonas Silesi dar geriau- — iškovota ketvirta vieta, o
vičius.
su visais trimis žirgais šiose varžybose
jis pateko tarp vadovaujančių apdovano
Dziudo
Hamiltone vykusiose džiudo pasauli tų piniginiais laimėjimais.
Šių metų Lietuvos čempionas Antanas
nėse varšybose tarp 90 šalių imtynininkų
dalyvavo ir du lietuviai iš Kauno — Ro Ruškys su Harperiu penktose varžybose
bertas Rimas ir Algimantas Merkevičius. iškovojo trečią vietą. Šiose varžybose Vin
Pastarasis sportininkas kovas baigė antra cas Civinskas su Favoritu buvo 13-as.
me rate, pralaimėdamas V. Alizachano- Pastarasis jojikas su tuo pačiu žirgu sėk
mingai pasirodė ir šeštose varžybose,
vui iš Kazachstano. R. Rimas antrame
kur jojimo taką įveikė be baudos taškų
rate pralaimėjo kovą šių metų Europos
ir užėmė penktą vietą.
čempionui B. Vandzi (Prancūzija), pa
guodos varžybose nugalėjo uzbeką A.
1994 metų pasaulio taurės vieno iš

Kaune, Kūno kultūros instituto bok
so salėje, įvyko pirmosios pokario Lie
tuvoje profesionalų boksininkų varžybos.
Susitiko "Ringo" profesionalaus bok
so klubo įkūrėjas Vidas Mickevičius
(98 kg., 43 metai) ir Jonas Silevičius
(94 kg, 35 metai). Renginys sudomino
Kauno publiką. Nors kvietimai kainavo
po 20 dolerių, salė buvo pilnutėlė.

tarpsnių varžybos bus surengtos Vi'mi.,,
(gegužės 27-29).

Krepšinis

Kauno "Žalgiris", namuose žaisdamEuropos klubų pirmenybių rungtynes
su Turkijos nugalėtoju Stambulo "Efes
Pilsen", pralaimėjo 60-77 (28:38).
Kauno "Žalgirio" susitikimas Stamble su "Efes Pilsen" baigėsi kauniečių
pergale 72-57. Tačiau pralaimėjimas Kne išjungė "Žalgirį" iš Europos klubų p
menybių.
Hagene (Vokietija — Kauno "Atleto
krepšininkai žaidė Europos taurės var
žybų rungtynes su vietos "Brandt" ko
manda, jai pralaimėjo 69:83 (30:44) ir
pasitraukė iš tolesnės kovos.
Alytuje vykusias Europos taures var
žybų urungtynes Kauno "Žalgiris" 76:1
pralaimėjo Ispanijos Vitorijos miesto
komandai "Taugres".

Šaudymas
Vilniaus laikraštis Lietuvos sportas
spalio 9 laidoje išspausdino Lietuvos ša'
dymo sporto sąjungos generalinio sekre
toriaus Vytauto Blonskio pasakojimą,
kuriame labai šiltai atsiliepiama apie Pa
šaulio lietuvių šaudymo sporto varžybas
vykusias rugsėjo 19-29 dienomis Kana
doje. Šiose varžybose dalyvavo 30 šaulį
iš Kanados, JAV ir Lietuvos. Idėja surei
ti šias varžybas kilo dar 1991 metais oe.
IV PLSŽ. V. Blonskis pažymi, kad šaulį
varžybos vyko nuoširdžioje aplinkoje ir
tikra Žaidynių dvasia. "Kanados lietuvi»
šaudymo sporto mėgėjų pastangomis to
kios varžybos Įvyko, — rašo V. Blonskis
- ir tai, be abejo, yra naujas puslapis
Lietuvos ir lietuvių šaudymo sporto ist<
rijoje. Sunki organizatorių dalia teko P-.
šaulio lietuvių sporto žaidynių iniciato
riui Pranui Berneckui, dideliems šaudy
mo entuziastams Antanui Šimkevičiui,
Baliui Savickui, Kanados LB Hamiltono
apylinkės pirmininkui Kazimierui Deksr
niui ir visiems jų pagalbininkams. Nuoši
džiai ačiū Jums".
Tėvai, kurie nemoko savo vaiku, lietuvių
‘kalbos, bėga nuo savo tautos.
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BENDRUOMENĖJE

KRAŠTŲ BENDRUOMENIŲ VALDY
BOMS, TARYBOMS, SEIMO NARIAMS
Bendraraštis Nr. 11

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS VALDYBA NUOŠIRDŽIAI SVEI
KINA JUS, LINKĖDAMA LINKSMŲ
KALĖDŲ IR SVEIKŲ, DARBINGŲ,
PRASMINGŲ BEI LAIMINGŲ NAU
JŲJŲ METŲ.
Jautrus pilietybės klausimas
Ar Lietuva mus jau nurašė?
Taip gali ir būti.

Nuo pat savo kadencijos pradžios,
feaigi jau pusantrų metų, PLB valdyba
ir persikeltų gyventi j Lietuvą, nekalbant atlikti negali, todėl pirmiausiai jai rūpė
grumiasi su Lietuvos valdžia dėl už Lie jau apie tuos lietuvius ir jų palikuonis,
jo bent šiek tiek aptvarkyti santykius
tuvos ribų gyvenančių lietuvių piliety
kurie iš Lietuvos išvyko anksčiau negu su Lietuva ir padėti susiorganizuoti ir
bės ir dar labai mažai laimėjo. Manome, 1918 vasario 16, t.y. prieš Lietuvai pasi- įtraukti į darbą Rytų Kraštų Bendruojog žinote, o jei pamiršote, tai pakarto skelbiant nepriklausoma valstybe. Tačiau meees.
jame, kad 1991 gruodžio 5 priimtas ir
ne visi ir piliečiais pripažinti už Lietuvos
Dabar tai jau padaryta. Rytų kraš
tais pačiais metais gruodžio 11 įsigalio
ribų gyvenantieji lietuviai gali ta teise pa tuose įsisteigė ir veikia devynių Kraštų
jęs naujas Lietuvos Respublikos piliety
sinaudoti.
Lietuvių Bendruomenės. Tai Jūs mato
bės įstatymas Lietuvos pilietybę pripa
1993 gruodžio 7 papildytas Pilietybės te iš bendraraščių ir Pasaulio lietuvyje
žino tik tiems už Lietuvos ribų gyvenan
įstatymas sako, kad lietuviai, "gyvenan paskutinio viršelio vidinėje pusėje skel
tiems lietuviams, kurie buvo Lietuvos
tys kitose valstybėse LR pilietybę atsta biamų adresų.
piliečiai iki 1940 birželio 15 ir po tos
Įsitvirtino ir PLB atstovybė. Kaip iš
datos iki 1990 kovo 11 patys iš Lietuvos to raštu pareiškę, ..., kad jie yra Lietu
vos pi lėečiai..." Reikalavimas "raštu pa Jums pridedamo Lietuvos prezidento ra<
pasitraukė arba buvo išvežti. Pilietybė
reikšti" atima galimybę įsigyti Lietuvos, to suprasite, ji veikia ministerijos lygme
taip pat buvo pripažinta ir jų vaikams,
nyje ir jos atstovas gali dalyvauti Seimo,
kurie gimimu neįgijo kitos valstybės pi piliečių pasus visiems Australijos lietu
lietybės. Vaikams, gimimu įgijusiems tė viams, nors juos Lietuvos valdžia Lietu Vyriausybės posėdžiuose ir reikalus svar
vų gyvenamojo krašto pilietybę, Lietu vos piliečiais tuo įstatymo papildymu ir tyti tiesiogiškai be'tarpinių įstaigų. Reiš
kia, Pasaulio Lietuvių'Bendruomenės
vos Respublikos pilietybė nebuvo pripa pripažįsta, nes Australijos įstatymas sa
valdyba pripažinta, kaip visai išeivijai
žinta. Tačiau ir tiems Lietuvos piliečiais ko, kad kiekvienas Australijos pilietis,
"pripažintiems" asmenims reikėjo piliety bet kokiu raštu pareiškęs norą tapti kito atstovaujanti vadovybė.
bę "atstatyti", raštu pareiškiant Lietu-? krašto piliečiu, automatiškai praranda
Dabar norime grįžti prie Pietų Ameri
Australijos
pilietybę.
(Australijos
LB
pir

vos reikalų ministerijai ar Lietuvos Repukos lietuvių reikalų. Žinome, kad ir Jum
mininko
Viktoro
Baltučio
raštas
PLB
blikos diplomatinėms įstaigoms užsieny
rūpi Jūsų pačių lietuvybė, jaunimo lie
valdybai
1993
lapkričio
23).
Latviai
ir
je, kad esi Lietuvos pilietis ir tai įrody
tuviškumas, Jūsų ryšiai su Lietuva, susi
estai
savo
kraštų
piliečio
pasus
gauna
ti dokumentais. Šitoks įstatymas Lietu
siekimais, susižinojimas, Lietuvos piliet
neprarasdami
Australijos
pilietybės,
nes
vos pilietybę pripažino tik daliai už Lie
bė, turto Lietuvoje įsigyjimas, palikimų
jiems
jokio
rašto
rašyti
nereikia.
Tai
tuvos ribų gyvenančių lietuvių - tik
atsiėmimas, aplamai Jūsų teisės Lietuve
kiek
už
Lietuvos
ribų
gyvenančių
lietu

tiems, kurie iš Lietuvos buvo išvyti arba
je. Iš Jums siunčiamų bendraraščių Jūs
vių
tuo
įstatymu
gali
pasinaudoti?
išvežti po 1940 birželio 15 ir dar ne vi
juntate PLB valdybos nusiteikimą bei
(bus
daugiau)
siems jų vaikams, taip pat paneigiant pi
"politiką" Lietuvos atžvilgiu, tačiau PL
1993 spalio 28
lietybę vaikaičiams ir vėlesnėms kartoms. Verai Tatarūnienei
valdyba nelabai jaučia Jūsų nuotaikas.
Brazilijos LB pirm.
Daugybei lietuvių, nors ir turėjusiems
Manome, kad joms išsiaiškinti susiraš
Lietuvos pilietybę, bet iš Lietuvos išvyku- Gerbiamoji ,
nėjimo nepakanka. Reikia susitikti, To
siems anksčiau negu 1940 birželio 15 ir'
kiam užmojui Jūs tikriausiai pritarsite.
Rugpjūčio 24 suėjo metai, kai VIIIjų vaikams, vaikaičiams, ketvirtajai kartai
Svarbu tik tokio susitikimo pobūdis.
tame PLB seime 1992 liepos pradžioje
pilietybė nebuvo pripažinta, nebent jie
Kaip tai padaryti? Anksčiau būdavo ru
Jūsų išrinkta PLB valdyba perėmė pa
atsisakytų gyvenamojo krašto pilietybės
šiami Pietų Amerikos lietuvių kultūros
reigas. Savaime aišku, Jūs pastebėjote,
kad per tuos 14 darbo mėnesių PLB val kongresai. Ar jie Pietų Amerikos lietuvi
reikalus išspręsdavo?
dybos didysis dėmesys buvo skirtas
Lietuvai, įtvirtinimui PLB atstovybės ir
Todėl PLB Vaidyba, jausdama tokio
iš Sovietų Sąjungos išsilaisvinusiuose
Pietų Amerikos lietuvių susitikimo reik
kraštuose įsikūrusiomšsar besikurian
DICIONÁRIO
lą, pirmiausia norėtų atsiklausti Jūsų pa
čioms Lietuvių'Bendruomenėms. Dėl to čių. Štai Jums keli klausimai. Pridedam
PO RTUGU ÉS —LITUANO
gal kartais atrodė Jums, jog esate palik juos atskirai, prašome į klausimus atsak
LITUANO-PORTUGU ĖS
ta viena ir užmiršta.
ir dar šiais metais-PLB valdybai grąžinti
Kreiptis į šv, Juozapo parapiją
Bet iš tikrųjų taip nėra. PLB valdyba
Bronius Nainys
Rúa Inacio, 671 — Tel:63.59.75 J
turi labai daug darbo ir visko iš karto
PLB valdybos pirm.

PARDUODAMAS'
ŽODYNAS
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖJE
i
Žvelgiant j praėjusius 1993 metus at
rodo lyg jie butų kaip ir stebėjimo me
po ilgos ligos mirus,
tai. Po Lietuvos išsilaisvinimo ir po sei
giliai užjaučiame sūnų Vincą Paulių ir visa šeimą,
mo Čikagoj 1992 metų nutarimu, liko
sūnų Antaną su šeima ir a.a. dukters Rožės šeimą
stebėti kaip toliau veiks ir vystysis po
bei visas gimines. Velionei prašome užsitarnauto
pasaulio kraštus veikiančios bendruome
amžino poilsio, o giminėms dvasinės paguodos ir
nės priklausančios Pasaulio L.B. B.L.Ben
ramybės.
druomenėje buvo veikiama kaip ir anks
Sv. Juozapo R.K.L Bendruomenė
čiau. Tikslas dabar butų išlaikyti lietu
Brazilijos Lietuvių'Bendruomenė
vybę kiek galima musų tarpe, kartu pa
laikant ryšius su centru ir su pačia Lie- J*
tuva. Visi šių metų B.L. Bendruomenės
parengimai atrodo buvę prasmingi, su- J*
jungia mus per 16 Vasario minėjimą, jo3'
ninių išvyką, Noite Lituana balių ir pav.
Lietuva asmeniniai palaiko pirmininkė
sario šventę Lituanikoj.
ponia Vera Tatarūnienė, padengdama
Daug dėmesio dėta Lituanikos namų
pati susisiekimo išlaidas. Buvo jos priim
pagerinimui kad būtų patogesni ir pa
ti iš Lietuvos kultūros ministerijos siųs
trauklesni, Jaunimo Sąjungos inž. An
tas arkivo reikalais p. A. Bėkšta, bei ki
driaus Pavilonio projekto pasiūlymai bu
ti svečiai.
vo dalinai įvykdyti: lubos kambariuose
Pažymėtina kad Pasaulio L. B. turi
įdėtos, langai tinklais aptraukti, susisie
kimas tarp kambarių ir prausyklų ar vir Vilniuje atstovybę su Lietuvos valdžios
ministério teisėmis. Tai įrodo Lietuvos
tuvės dabar iš vidaus, nebereikės aplin
valdžios dėmesį ir svarbą B. Veikimui
kui išorėse vaikščioti naktimis per lietų
užsienyje.
ar šaltį. Viskas buvo pasiekta mažom
išlaidom, nes daug darbų buvo pačių
Remkime kiek galėdami tiek kultūri
valdybos narių atlikta.
niai, tiek materialiniai mūsų B.L. Ben
druomenę dalyvaudami jos parengimuose
Materialiniu atžvilgiu B. yra biedna.
VICENTINA TUBELIENÉ
žengiant
drąsiai
naujus
1994
metus.
Neturi pastovių įnašų. Verčiasi iš menkų
mirė 1993 m. gruodžio mėn. 14 d., po
solidarumo mokesčių arba iš parengimų
B.L.B-nės Tarybos Pirmininkas
ilgos ir sunkios ligos. Gimusi VINCESkada lieka pelno. Vienintelė B. nuosavy
LAVIJA BIELIŪNAITĖ, Kazimiero ir
B. L. B. DĖKOJA
bė yra Lituanikos dalys su pik-niku
Albinos Bielinų duktė, 1911 m. lapkri
(arba jaunimo) namais. Turime ją išlaiky Visiems sveikinusiems su šventėmis.
čio mėn. 18d., Libavoje, Latvijoje.
ti ir kiek galimybės leidžia pagerinti
D. Gerb. Prez. A. Brazauskui,
Iš Panemunėlio apskrities, su tėveliu
kad būtų patrauklesnė. Ten vyksta išvy
P.L.B. p-kui B.. Nainiui,
ir seserimis Paulina ir Fekcija, atvyko į
kos, suvažiavimai, skautų stovyklos ir
Švietimo Ministerijai ir daug tautiečių
Braziliją 1929 m., kur jau gyveno brolis
jaunimo kongresų stovyklos. Galvojama
Antanas. 1930 metais ištekėjo už Boles
ir apie sporto aikštės įrengimą. Tie suva pažįstamų iš Lietuvos.
lovo Tūbelio ir gyveno Bom Retiro, Vi
žiavimai ir parengimai palaiko gyvastin Sąjungos-Alianęa Valdybai,
P. Antanui Augustaičiui
la Anastazio, Vila Moinho Velho, Guaru
gumą mūsų tarpe.
já ir paskutiniais laikais Campo Limpo
Reikia dar priminti Fondą įsteigtą
Paulista.
Brazilijos LB pirmininkei
buvusio B. ilgamečio pirmininko Jono
Verai Tatarunienei,
Turėjo tris vaikus: du sūnus, Vicente
Tatarūno. Tas Fondas buvo atgaivintas

MOS y MIRUSIEJI

ir padidėjo dėka buvus® pirmininko G.
Bačelio, dar iki šių dienų, neišnaudotas^
Būtų gerai tą Fondą padidinti ir jo palū
kanomis naudotis svarbesniems reika
lams.

CIRURGIA DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA

Viešpaties užgimimo dieną tegul švie
sa ateina / Jūsų širdį. Kantrybė, ryžtas
ir sėkmė telydi Jūsų darbus.
Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais
L ie tu vių bendruomenę nuoširdžiai svei
kina B yšių su tautiečiais tarnybos dar
buotojai.
A. Antanaitis

DRA. SIMONE LAUC1S PINTO

B. L. Bendruomenę
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA

Nuoširdžiai sveikinu Jus su Sv. Kalė
domis ir artėjančiais Naujaisiais — 1994
Metais.

CLINICA GERAL - CIRURGIA

Su Pagarba

ORTODONTIA (APARELHOS)

CRI ANÇAS E ADULTOS'

J

Adolfas Šleževičius

Paulo, advokatas, dabartinis Lietuvos
Garbės Konsulas São Paulyje, vedęs
Irenę Birutę Jurgelevičiūtę, Antonio, inži
nierius agronomas, Universidade Esta
dual Paulista Julio de Mesquita Filho UN ESP profesorius, vedęs Victoriją Pukenytę ir dukterį Rosą, mirusi pereitais
metais, ištekėjusi už Manoel Lopes Junior.
Liūdesy paliko vyras, sūnūs, marčios,
žentas ir anūkus Paulo, Darius, Wagner,
Silvia, Kazys, Patricia, Luciana, Egle,
Joyce ir Paula.

Daug metų jos namuose susirinkdavo
Senojo Malūno Tėvo Vlado Mikalausko
vardo vargo Mokyklą, kur jaunimas šok
davo dainuodavo ir turėdavo lietuviškas
pamokas.
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PADĖKA

SÃO PAULO SKAUTŲ ŽIEŽIRBOS

Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui

Pereitų 1993 metų gale, skautai ture'
jo kelis svarbius įvykius minint 20 me
tų, Palangos skautiškos veiklos.

AfA
PETRUI ŠIMONIUI

Lapkričio mėnesį įvyko keli nauji
įžodžiai naujų skautų, vilkiukų ir prity
rusių skaučių.

mus amžinai apleidus ir iškeliavus į Tėvo namus

Gruodžio mėnesį, 19 dieną, Jaunimo
namuose, Ramovės salėje susirinko 200
žmonių tarp skautų ir tėvų, atšvęsti Kū
čias. Kunigas Petras Rukšys, Šv. Juoza
po bažnyčioje, atlaikė misiąs, kur paskautini įkas Jurgis Prokopas buvo pranešėjas ir skautai giedojo giesmes, Skaitė
skaitymus vyr. skautės Nadia Trinkūnaitė
Dzigan ir Lucia Šukytė, paukštytės ir
vilkiukai nes’ė aukojimo aukas.

visiems, kurie mus užjautė skausmo valandoje ir buvo

arti mūsų širdingai dėkojame. Ypatinga padėka tebūnie
kun. Petrui Rukšiui už ligonio lankymą, Mišias prie

karsto ir pa.aidojimą, Šv. Juozapo Bendruomenės cho- -•
rui už giedojimą ir visiems parapiečiams už dalyvavimą
mišiose ir laidotuvėse.

t

Po to, jau salėje, visiems susėdus prie
Kūčių stalo, kunigas Petriukas pravedė
maldą, visi dalinosi plotkelėmis ir ska
niai valgė vakarienę paruoštą mamyčių
rankomis.

Dievas visiems gausiai teatlygina

Ona Šimonienė ir visa šeima

Po vakarienės atėjo Kalėdų senelis ir
visus apdovanojo. Prityrusi skautė Regi
na ProKopienė iškepė didžiulj Ir skanų
pyragą, kurį papuošė su žalia lelija ir rūte
le ir visiem giedant Palangai ilgiausių me
tų, visi jį pasidalino.

IMIIHMIMTWIWIII

Šioje šventėje dalyvavo kartu Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
p. Vera Tatarūnie. ė, kuri apdovanojo vi
sus skautus-skautas kalbančius lietuviš
kai gražiomis lietuviškomis dovanomis.
Buvo išleista loterija lietuviškos lėlės
ir buvo galima peržiūrėti visų 20 metų
Palangos gyvenimo fotografijas padalin
tas į šešius albumus.

Taip pat visi skautai gavo Palangos iš
leistą knygelę, kur atspausdinti šių 20
metų prisiminimai.

Dar sausio 1994 nuo 15 iki 23 d.
įvyks stovykla, Lituanikos sodyboje, ku
riai kviečiami ir veteranai bent dėl savait
galio.
Eugenija Bacevičienė
Palangos Vyresnė Skautininke

Vyresnė skautininke Eugenija Bacevočienė užriša vilkiuko kaklairaištį BRONIUI BRASLAUSKUI per skautų įžodį. Už Jo paskautininkas Jorge Prokopas.Nuotr p Ruk^-|O

UŽSIMOKĖJO ML-VA

LIDA

Moedores de carne inox
Cortador de came congelada inox
Misturadeira hidráulica inox
Ensacodeira inox
Cortadores de toucinho inox
Cutters inox
Descoradeiras inox

Quebrador de gelo
Mesas em inox
Carrinhos e tachos inox

CGC. 61.522.645/0001-89

• Facas para qualquer tipo de
cutters.
• Discos de aço para emulsionadoras
de carnes.
• Facas e discos em aço especial
para qualquer tipo de moedor de
carnes.
• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em
aço inox e aço temperado.
• Facas e discos especiais sob
encomenda.

INSCR. ĖST. 104.832.242.110

R.AntonioAAacedo/U0-C£P03087 -ParqueS. Jorge - São Paulo - Fax. 2950195- Fones 295-0195-295-9446

Vytautas MI KL. AS EVI CI US
Cr. 1.000,00
Antanina MIKLASEVIČIUS
Cr. 1.000,00
Kaxys LIPAS
Cr. 3.000,00
Vladas ZIZAS
Cr. 1.500,00
Marija GORAUSKAS Cr. 3.000,00

jPARDUODAME
i
AUTOMOBI LIAMS
LIPINĖLIUS
I
į

VĖLIAVĖLĖS
RUA INACIO 671-- V. ZELINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS

Šio "ML” numeri

GARBES LEW E JA

NAUJI METAI - NAUJOS VILTYS

Pradėjom naujus metus ir atrodo,
kad naujieji metai mums daug ko žada.
Mes tikimės, kad musų kolonijoje gyve
nimas pagyvės, o su juo ir MUSU LIE
TUVA atsigaus ir sustiprės. Laukiame
bendradarbiavimo iš visų, ypač iš jauni
mo.
Turime taip pat nemalonių žinių, tai
kad inflacija pas mus nemažėja, bet, atro
do, kad dar didės. Taigi ir mes turime
musų kainas pritaikyti prie naujų eko
nominių sąlygų. Prenumeratos kaina
metams dabar yra Cr$.2.000,00, atski
ro numerio kaina Cr.100,00. Kitos kai
nos yra paskelbtos antro puslapio viršuje.

PATAISYTAS MŪSŲ LIETUVIŠKAS
KRYŽIUS

Daug darbo turėjo musų meistrai Jo
nas Jodelis, Vladas Zizas ir Apolinaras
Jočys, kol pataisė šventoriuje stovinti
lietuvišką kryžių. Kryžius jau turi virš
15 metų ir kai kurios dalys viduj jau bu
vo išpuvę. Visa struktūra buvo sustiprin
ta, tai tikimės, kad dar laikys kita 15
metų. Didelis ačiū ir pagyrimas mūsų
meistrams.

NIJOLĖ M I K A LK É N I E NĖ
mylimojo vyro a. a. JONO MIKALKÉNO prisiminimui
Širdingai dėkojame poniai Nijolei už paramą spaudai
ir pagarbiai prisimename visiems brangų Joną Mikalkėn
Redakcija ir administracija

svitoj
BBS»»?-®?■;< :

1

B Oi
ĮĮĮ-| b f
MiBI

38 mirties metinių proga (sausio 23 d.)

bus atlaikytos sekmadieny sausio 23 dieną, 11 vai
sv. Juozapo parapijos bažnyčioje, V. Zelinoje. Pa
gerbkime a.a, tėvą Mikalauską'ir gausiai dalyvau
kime.
~
■
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P. A. Lietuvių Kunigų Vienybe

ATEITININKU SUSIRINKIMAS

1
gruodžio mėn. 12 d. praėjo Kalėdų šven
čių nuotaikoje.

BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖS
METINĖ VEIKLOS PROGRAMA

— Vasario 20 d. Lietuvos Nepriklauso
Pirmiausia Marytė Aleknavičiūtė pa
mybės šventės minėjimas
skaitė Kalėdinį vaizdelį "Obuolys". Po
— Kovo 5 d. Šv. Kazimiero šventė ir
to prisiminėme Kalėdų švenčių simbolius:
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
žvakes, angelus, varpelius, Kalėdų eglu
mo -- kovo 11-sios minėjimas.
tė, papuošalai, prakartėlę ir 1.1. Paskui
LIETUVIŲ KALBOS
— Kovo 17 d. Arbatėlė su loterija Ben
visi pagiedojom dvi kalėdines giesmes.
druomenės veiklai paremti.
MOKYMAS BRAZILIJOJE
Akompaniavo Tomas Butrimavičius su
— Birželio 25-26 dd. Joninių šventė Li
Nors dabar yra atostogų laikas ir
flauta.
tuanikoj.
mokyklos neveikia, tačiau lietuvių kal
— Rugpjūčio 17 d. NOITE LITUANA
Kuopos pirmininkė Rosana padarė
bos kursas KALBĖK LIETUVIŠKAI
Sąjungoj.
pranešimą: kad sausio mėn. neturėsime
neatostogauja. Kaip tik dabar yra gera
— Rugsėjo 9 d. Šilinės ir Tautos šventės
susirinkimo nes vyks lietuvių jaunimo
proga pasimokyti lietuvių kalbos klau
minėjimas
sant pamokų juostelės, o ne kokią muzi suvažiavimas su atstovais iš įvairių Pietų
— Rugsėjo 16 d. Pavasario šventė Litua
Amerikos kraštų.
ką ar kitas radijo programas. Kursas
nikoj.
KALBĖK LIETUVIŠKAI kalbės su ju
Meninėje dalyje buvo įvairūs trumpi,
mis lietuviškai per šias atostogas visur:
Prašome kitų organizacijų taip pat
bet linksmi incenizavimai, kuriuos pa
namie, prie jūros, vasarnamyje, automo ruošė p. M. Vinkšnaitienė. Vaidino
paskelbti veiklos kalendorių ir ypač ne
bilyje ar važiuojant autobusu. Kreipkis
daryti parengimų per tas pačias dienas.
"penketukas": Paulius ir Tomas Butrij parapiją: Rua Inácio 671 „ V. Zelina,
Visi dirbame tam pačiam tikslui mavičiai, Ana Paula Tatarūnaitė, CteuTel. 63-5975.
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI.
dio Kupstaitis ir Marytė Aleknavičiūtė.
NUOMUOJAM1 KAMBARIAI UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
| susirinkimą buvom pakvietę mūsų
APARTAMENTAI LITUANIKOJ
tėvelius. Po susirinkimo turėjome ska
Lidia SAKAVIČIUS
Cr. 1.500,00
nių užkandžių ir gėrimo, tai maloniai
Artėjant vasaros atostogoms bus ga
Stasė JURGUTIS
Cr. 2.000,00
vaišinomės.
lima pasinaudoti kambariai su virtuve
Sofija MISIUKAITÉ Cr. 1.000,00
Lituanikoj.
......... ........ ...
Marijona JAKIUNAS Cr. 3.000,00
Sekantis susirinkimas bus vasario
Skambinti V. Tumui 274-24.96 ar
Jane MIKLASEVlClUSCr. 1.000,00
mėn. 6 d.
Ąna pauja Tatarūnaitė
V. Bacevičiui 63-9343.
, .
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Fones 135.975

