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LIETUVIŠKA ŠEIMA 
DINOZAURAS AR FENIKSAS?
Šiais šeimos metais visame pasauly- 

,< stengiamasi stiprinti šeimos vaidme- 
>t Dabarties šeima yra nukentėjusi įvai- 
m moderniu sroviu pasekmėje, ir dėl 

• «. Jažnai yra nuvertinama. Musu mo- 
ykiu sistemai suliberalėjus ir daug

" di” atitolus nuo krikščionybės, svar- 
mausta auklėtoja gali būti tik šeima. 
Luinoms šeimoms yra lengva tai pamirš- 

materialiniu siekiu nespėdamos pa- 
tenkinti, ieško kuo įmantresniu laisva- 
inikio užsiėmimu ir siekia kažkieno - 

->dvo nubrėžto idealo, kuris nebe- 
"irt tokios dvasinės, tikro idealo pras
mes Mažai laiko belieka šeimai, kai abu 
tėvai dirba arba, tėvams išsiskyrus, moti- 

vena turi šeima išlaikyti. Namu ruo
ša visokeriopos pamokos ar repeticijos 
taip suryja beveik visą laiką. Sunku rasti 
kada su vaikais pasišnekėti, pažaisti, kar
iu ką nors veikti

Sausio mėnesi Vilniuje buvo sureng
ia konferencija "Mes - vaiku ugdymui, 
t ietuvos ateičiai" Vienas jos tikslu: iš
saugoti ateinančioms kartoms humanis
tinius, bendražmogiškus idealus. Lietu
viškoje išeivijoje diskusijų kryptis butu 
Kitokia. Opiausias musu klausimas - 
kaip išsaugoti ateinančioms kartoms lie
tuvybę krikščioniškoje dvasioje. Ne vi
soms jaunesnėms lietuviu šeimoms yra 
aiškus užsiangažavimas lietuviškumui.

SVEIKINAME

Didesnėse apylinkėse turime institucijų, 
kurios padeda lietuviškumo įdėję įtvir
tinti vaikuose. Lietuvai atkovojus nepri
klausomybę, kai kuriems išeivijos lietu
viams gal išnyko vienas pagrindinių lietu
vybės išlaikymo motyvų. Dabar daug kas 
turi apsispręsti - ar verta stengtis, ir ko
dėl? Vadinamiems veikėjams yra leng
viau - kone iš įpratimo jie tęsia tėvų įskie
pytą pareigą - sukūrę šeimas su tiek pat 
pareigingu gyvenimo draugu-e, savo įsiti
kinimus perduoda savo vaikams. Jie neša 
didelę atsakomybę, nes į jų šeimas sude
dame savo viltis lietuvybės ateičiai. Nuo
lat apgailestaujame, kad tokių šeimų yra 
per mažai. Dėl įvairių priežasčių daugumos 
šeimų įsitikinimas lietuvybės išlaikymo 
svarba yra nelygus abiejų tėvų galvojime. 
Neišvengiamas yra anglų ar prancūzų ir lie
tuvių kalbų maišymas tėvams, kurie visus tuvių kalbos išmokimą. Gal vaidams ne- prisiminti kokią didžiulę ir gerą įtaką 

VISAS MOTINĖLES IR MOČIUTES 
apie kuriuos patys tėvai būna skaitę ir 
girdėję nelietuviu kalba? Ar šiais lai
kais galima barti vaikus, nepaisyti kito
kio galvojimo galimybių, kaip buvo da
roma su ankstesne karta?

Nauji laikai ir naujos aplinkybės ne
būtinai rei kalauja atmesti senąsias ver
tybes, tik gal - ieškoti naujo galvojimo 
ar naujo priėjimo. Kaip anksčiau nebuvo bulinti,. o vidinį įsitikinimą, lietuvišku- 
įprasta, o dabar stipriai Kanadoje puošė- mo jausmą, pasididžiavimą savo šakni- 
lėjamas antros oficialiosios kalbos (pran- mis vaikuose galime įdiegti pirmiausia 
cūzu) mokymasis, vaikai leidžiami į spe- mes patys šeimoje - pozityvių, kūry- 
cialius kursus bei mokyklas, - taip ga
lima tais pačiais motyvais skatinti ir Iie-

jVismąpajutimą ir istorinio priKlausimo 
daugiau, negu jie patirtų tik savo kai 
mynų, bendramokslių ir vėliau bendra
darbių rateliuose. Kaip ir visur, mūsų 
pastangos atitiks mūsų norą siekti užsi
brėžto tikslo. Vieniems geriau pasiseks, 
kitų lietuvių kalba bus silpnesnė, bet tai 
ne tragedija. Kalbą visuomet galima to-

bingu priėjimu. Šeimos metai yra gera 
proga atrasti laiko pažvelgti j savo šeimą,

mokslus yra išėję anglu ar prancūzu kalba, aktualus patriotinis akstinas, bet vis; ji gali turėti vaikams ir pakreipti tą įta- 
Kartais atsisakome lietuvių kalbos, norint dėlto svarbus yra vaikų visapusiškas išsi- ką lietuviškumo linkme. Tokiu būdu ne
išlaikyti dialogą su vaikais sunkiame paaug- lavinimas. O leisdami vaikus į lietuvišką liksime dinozaurais, bet gal sukursime 

išeivijoje lietuvybės naujo amžiaus fe-lio laikotarpyje. Ar verta bartis dėl lietu
viško žodžio, kai su preiaugliu reikia aiš
kintis visokiais jam esminiais klausimais,

veikią galime ugdyti juose pamėgimą 
įvairiose srity^-re4kšt4^-morą siekti pla- niksą.
tesn i o su pKckwW,°ti i lew !a tba kom y bės 
■ ■ ^Mažvydo bibliotekai R. Sakaiitė-Jonaitienė
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LIETUVOJE
SUTARTIS SU UKRAINA

Vasario 8 d. Lietuvoje lankėsi Ukrai
nos prezidentas Leonid Kravčiuk. Ta 
proga buvo pasirašyta abiejų šalių drau
gystės ir bendradarbiavimo sutartis. Uk
rainos prezidentas pabrėžė, kad Lietuva 
yra viena didžiausių Ukrainos prekybos 
dalininkų, ir reikėtų dar sustiprinti pre
kybos ryšius. Jo apsilankymo proga 
taipgi buvo pasirašytas Lietuvos ir Ukrai
nos bankų susitarimas, įteisinantis atsis
kaitymų principus ir kitus klausimus, 
kurie anksčiau buvo apsunkinę jų ekono 
minius ryšius.

NEGRAŽINA BAŽNYČIŲ 
NUOSAVYBES .

Valdančioji LDDP partija stabdo 
Kat. Bendrijos nuosavybių grąžinimą. 
Vasario 9 d. seime surengtoje spaudos 
konferencijoje kai kurie seimo atstovai 
paaiškino, kad esą per daug K. Bendri
jai priklausančių pastatų ir jų gražini- 
mas sukeltų problemą: kad 1940 m. 
konfiskuoti namai priklausą valdžiai, 
kad dar nesą įstatymo nurodančio tur
to grąžinimo ir nuostolių atlyginimo 
tvarką.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos eko
nomas kun. E. Paulionis pareiškė, kad 
nenoras grąžinti Kat. Bendrijai priklau
sančius pastatus esąs susietas su Vilniaus 
miesto deputatų, seimo ir vyriausybės 
narių asmeniniais motyvais, nes iš jų 
daug kas tuos pastatus jau išsipirkę. Va
sario 15 d. spaudos konferencijoje da
lyvavo kun. R. Jakutis, kurijos advokat 
tas E. Būdvytis ir teisės mokslų dr. Kaz. 
Valančius. Jie nuosavybės grąžinimo rei
kalu padarė pranešimus. Apie žmonių 
mėtymą į gatvę negali būti jokios kalbos .... .■ 1 . <__

• Nebūtu lietuviškos spaudos 
bė visuomenės paramos.
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"Nė iš vieno grąžinto namo neiškeldinta" 
net įstaiga ar organizacija, nekalbant 
apie gyventojus", - pareiškė kun. E.
Paulirnis. Kat Bendrijos šiuo metu pa
grindinis tikslas esąs senelių prieglaudų, 
našlaičių namų steigimas, jų priežiūra,. 
benamių jaunuolopgloba. Advokatas E. 
Būdvytis įsitikinęs, kad K. Bendrijos 
puolimas tyčia suaktyvintas, kad nerei
kėtų grąžinti turto. Vyskupų konferen
cijos posėdyje vasario 17 d. patvirtintas 
principas, jog atimta nuosavybė turi bū
ti grąžinta Kat. Bendrijai.

LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 
INFORMUOJA

Vienas iš lietuvių kalbos komisijos po
sėdžių buvo skirtas viešajai kalbai. Su
menkėjusi kalbos kultūra, smukęs taisy
klingos ir gražios kalbos prestižas Komi
siją paskatino panagrinėti žurnalistų 
rengimo bei jų darbo problemas.

Komisijoje pasvarstytos Kalbos komi
sijos ekspertų išvados dėl Vilniaus uni
versiteto Komunikacijos fakulteto Žur
nalistikos institutas studentų kalbos geri
nimo. Universiteto tarybai siūloma: kū
rybinio konkurso rašinius vertinti ir kal
bos požiūriu, į rašinių vertinimo komisi
jas įtraukti kalbininkų; busimiesiems 
žurnalistams leisti ginti tik kalbininkų 
recenzuotus ir teigiamai įvertintus diplo
minius darbus: organizuoti kalbos kultū
ros paskaitas bei prekybas dėstytojams; 
taisyklingos kalbos reikalavimus įrašyti 
ir į dėstytojų atestavimo nuostatus. Ra
dijo ir televizijos vadovams siūloma ne
priimti į darbą pretendentų, neturinčių 
kalbos specialistų rekomendacijų.

Kalbėta apie nerimą keliantį svetimy
bių plūstelėjimą į lietuvių kalbą. Priimtas 
Komisijos pareiškimas "Dėl svetimybių 

| Geriausia šventinė 
| dovana; i
’ UŽSAKYKITE “MUSU LIETUVA i
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g
5. Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |
tfrTTiirrriuTr ūiit imT j"---- —-_____-______ - -- -___t___ ___ _ . — -------- —-------tin-arr

vartojimo" Pradėtas svarstyti naujųjų 
nevartotinių svetimybių sąrašas. Patvir 
tinta dar viena didžiųjų lietuvių kalbos 
klaidų sąrašo dalis - "Prielinksnių varto 
jimo klaidos". Apsvarstytas ir neteikti- 
nių vertinių sąrašas. Protokoliniu komisi 
jos nutarimu patvirtintos nacionaknės 
valiutos - lito (Lt) ir cento (et) 
— santrumpos. (Tiesa).

REMIA LIETUVOS RELIGINI 
ATGIMIMĄ IR MOKYKLAS

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa de 
da dideles pastangas pakelti tautos dva
sinį ir moralini lygi, siekdama katalikiš
ko auklėjimo ir evagelizacijos atsinauji
nimo. Lietuvos mokyklom, parapijom, 
vienuolynam ir katalikiškom organiza
cijom paremti vykdomi aukų vajai, ku 
riuos remia ne tik išeivijos lietuviai, bet 
ir labdaros fondai Amerikoje bei kituo 
se kraštuose.

Iš JAV katalikiškų mokyklų surink 
ta įvairių mokymo priemonių, o iš 
Loyola Foundation ir ypač iš Oak 
Tree Phílanthorpic Foundation bei 
stambesnių pavienių aukotojų lėšų nu
pirkta daug mokymui pritaikytos 
technikos, kurios prašė katalikiškų 
mokyklų mokytojai ir administrato
riai Lietuvoje.

Sausio 31 šių reikmenų krovinys, pa
pildytas lietuviškais tikybos vadovė
liais ir kun. A. Rubšio Sv. Rašto vertimi, 
vėliausios laidos tomais, buvo išsiųstas 
j Lietuvą.

LKR šalpos metinis suvažiavimas bus 
spalio 9 ■ 10 Putname, CT, o spalio 10- 
11 ten pat įvyks Amerikos Kunigų Vie 
nybės susirinkimas.

Gyd. Nijolė Liobikienė, Lietuvos "Ca 
ritas" federacijos Šeimos centro vadovė. 
Šeimos metų proga, kalbėdama apie buk 
lę Lietuvoje, pareiškė, kad visuomenė iš 
gyvenanti gilią moralinę krizę: padidė
jęs abortų, skyrybų skaičius, beglobiai 
iaaikai gausiai jungiasi j nusikaltėlių gre
tas, plinta venerinės ligos, AIDS, alkoho 
lizmas, narkomanija. Šeimos centras 
intensyviai rengia programas jaunoms 
ir pagyvenusioms šeimoms, organizuoja 
seminarus mokytojams bei katechetams. 
Birželio mėn. įvyks seminaras vyresnių
jų klasių tikybos mokytojams. Jam va
dovaus gydytoja pedagogė H. Klaus, su
pažindins su paauglių p rodama.
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Kazys Baronas, Vokietija

VOKIETIJA DOMISI BALTIJOS 
VALSTYBĖMIS

Pasitarimas Bonnoje su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos užsienio reikalų ministeriais

Baltijos valstybių užsienio reikalų minis zyrevo ar Žirinovskio pareiškimus. Tik
terių viešnagė Bonnoje 1994 m. kovo 11 
d (jie atvyko Vokietijos užs. rei.min. 
Klaus Kinkei kvietimu) rado platų atgarsį 
Vokietijos žiniasklaidoje. Radijas jau pie
tinėse žiniose bei plačiuose komentaruo
se pranešė apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos ministerių atvykimą. Televizijos sto
tys popietės ir vakaro programose nufil
mavo posėdžių salę, ministerius su jų Vo
kietijos kolega. Tą pačią dieną Bonnoje 
lankėsi ir Rusijos kariuomenės vadas P.
Gračiovas. Jam einant su Vokietijos kraš
to apsaugos min. V. Riuke prieš išrikiuo
tą garbės sargybą, televizijos pranešėjas 
pakarpo ruso pasakytus žodžius, kad 
Baltijos valstybių klausimas yra Rusijos 
vidaus reikalas.

Naudingi atoĮiėpiai
Frankfurto radijas pranešė, kad Balti

jos valstybės Bonnoje dar kartą pareiškė 
norą įsijungti pilnateisėm narėm į NATO 
ir Europos Sąjungos eiles, kartu atkrsšp- 
damos dėmesį į Karaliaučiaus apygar
dos rusiškos kariuomenės koncentraciją.

Spaudos konferencijoje K. Kinkei at
kreipė dėmesį, kad pasikalbėjime vyravo 
rusų kariuomenės atitraukimas iš Balti
jos valstybių (Latvijos ir Estijos), tose 
valstybėse mažumų klausimas, pavadin
damas tris Baltijos valstybes tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų Europos. Geri Rusijos 
ir Vokietijos santykiai gali taip pat iš
spręsti daug painių klausimų tarp Rusi
jos ir Baltijos valstybių.

Daug komentarų spausdino vokiečių 
spauda. Įdomus yra Miuncheno "Sued- 
deutsche Zeitung" kovo 11 d. Bonnos 
korespondento von W. Bergdoll komen
taras (tai papildymas straipsnio 2-me 
pslpavadintas "Baltiečių advokatas".

Visai teisingai Bonnos koresponden
tas rašo, kad vokiečiai turi didesnę atsa-

MŪSŲ LIETUVA

Priminęs, kad baltiečiąi atvyko K. Kin- 
kelio kvietimu, nes Baltijos kraštai jau
čiasi parduoti-išduoti Rusijos įtkkos sfe
rai. Bonna negali būti tarpininku, bet
Vilnius, Ryga ir Talinas nesutinka, kad metų pusėje K. Kinkei užims Europos 
Baltijos valstybės būtų Vakarų nurašytos, Sąjungos pirmininko kpedę. Bonnos ad- 
negarantuoja jų saugumo, girdėdami Ko- vokatas (K. Kinkei) ambicingai imasi

Skandinavijos kraštai jaučia baltiečiams 
sulidarumą, jų baimę.

Naujas vaidmuo Vokietijai
Kokiu keliu reikėtų eiti advokatui-vo- 

kiečiui tokioje sudėtingoje padėtyje? 
Amerikiečiai rodo didelius dantis, kai 
kalbama apie saugumo stoką ne tik Bal
tijos valstybėse, bet ir vidurio Europoje. 
Tam reikia laiko. Latviai ir estai turi 
rasti "modus vivendi" su rusiška mažu
ma. Taip pat vokiška diplomatija turė
tų Maskvai priminti, kad progresuojan
čios Lietuvos, Latvijos ir Estijos valsty
bės, būdamos tiltu tarp Rytų ir Vakarų 
Europos, įjungus jas į Europos Sąjungą, 
bus ir Maskvai naudingos.

Žingsnis po žingsnio vokiška užsienio 
politika gauna naują vaidmenį. Kas anks
čiau buvo tvarkoma čekių knygute,

ts
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šiandien jos vietoje reikia ieškoti diplo
matijos kelio, paruošiant Maskvą iš anks
to, kad Baltijos valstybės turės užimti 
Europos Sąjungoje vietą. Antroje šių 

to darbo, apvainikuodamas savo pastan
gas tik įjungimu į Europos Sąjungą šešių 
valstybių, bet taipgi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Ši perspektyva Baltijos valsty
bėms reiškia žymiai daugiau už visus ki
tus reikalus.

Teisingos pastabos
1994 m. kovo 6 d. Frankfurto radijas 

sekmadienio katalikų pusvalandyje pra
nešė, kad Lietuvos Katalikų Bendrija 
reikalauja jau sugrąžinti nusavintą turtą. 
Parlamentarai atsisako, nes daugelis jų 
turi įsigiję K. Bendrijai priklausančius 
sklypus, namus ir pan.A

Lietuvių kilmės inž. Helmutas Šim
kus nuteistas Irano vyriausybės mirties 
bausme už šnipinpejimą, greičiausiai po 
dvejų metų kalėjimo bus išleistas.! laisvę. 
Tokie žinią pranešė spaudai Bonnos tei
singumo ministerija.

komybę Baltuos valstybių atžvilgiu
n? kitnc kractiK m Hitlprin-Stalino su- Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinktiniai nariai bendruose manevruose. Baltijos kraštai nori suda-
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B. Stundžia

LIETUVIO JŪRININKO ŽYGDARBIS
Ar jums teko matyti filmą apie nard- 

laivį "Raudonasis spalis", kuriame kapi
toną vaidino žinomas artistas Seane 
O'Connery, pasirodęs daugelyje filmu 
James Bondwardu? Šiame filme pavaiz
duotas sovietu nardlaivio pabėgimas į 
Vakarus.

Šiais metais Klaipėdos laikraščio "Va
karų ekspresas" žurnalistas V. Vareikis 
trumpai aprašė kaip is’ tikrųjų nardlaivis 
"Raudonasis spalis" pabėgo. Nardlaivio 
kapitonas tikrai buvo lietuvis Jonas Pleš
kys, gimęs 1935 m. kovo 10 d. Tveruose. 
Šeimoje buvo septyni vaikai. Jonas mo
kėsi Žarėnuose ir Tels’iuose. 1943 m. Jo
no Pleškio tėvus ištrėmė j Sibirą. Nepasa
kyta, ar ir vaikai buvo kartu su tėvais 
išvežti. Neaišku, kur gyveno iki kdl rei
kėjo stoti į kariuomenę. Karinę prievolę 
atliko sovietų imperijos Baltijos juros ka
ro laivyne. Atrodo, kad laivyne pasižymė
jo, nes buvo priimtas j Leningrado aukš
tąją jurų karo mokyklą, kurią baigė su 
pagyrimu. Tikriausiai buvo gabus. Nežiū
rint, kad jo tėvai buvo išvežti j Sibirą, 
jam, sulaukus 26 metų, buvo patikėtos 
kapitono pareigos nardlaivyje.

Pajūrio ruožą tarp Klaipėdos ir Bal
tys k labai budriai saugojo’šeši vidutinio 
dydžio nardlaiviai, kurie turėjo bazę 
Klaipėdoje palei Kiaulės nugaros iškyšulį. 
(Prieš daugelį metų, kai buriavau Klai
pėdoje, Kiaulės nugara sudarė seklumą). 
Taigi vienam tų nardlaivių vadovavo J. 
Pleškys.

Atrodo J. Pleškys, nors ir kilo karje
ros laiptais, nekentė sovietinės imperi
jos. 1961 m, išplaukęs iš bazės Klaipė
doje į eilinę žvalgybą, į jam paskirtą 
Baltijos jūros ruožą, bieno ukrainiečio ka
rininko pagalba patvarkė kompasą ir, 
pasinaudodamas vėjuota drėgna (o gal 
ir rūkui esant? ) diena ir naktimi pasiekė 
Švedijos vandenis. Įgula buvo įsitikinusi, 
kad po žvalgybos plaukiama atgal į 
Klaipėdą.

Kremliuje kilo triukšmas. Buvo iš par
eigų pašalintas Baltijos jūros karo laivy
no vadas; kiti vadai neteko laipsnių arba 
buvo sukišti į kalėjimą.

KGB veltui ieškojo J. Pleškio po visą
Europą. Jis jau buvo pasiekęs JAV-bes. 
Paskutiniu laiku gyveno Kalifornijoje, 
Oaklande. Mirė 1993 m. balandžio 14 
d., sulaukęs 58 metų amžiaus.

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
VĖLIAM E L E S 

RUA INACIO 671 - V. ZELINA
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Connery em 'Caçada ao Outubro Vermelhocaso semelhante 
•■Mt*

Lituanos lembram 
desertor da Marinha

VILNA — O grupo nacionalis
ta Lituânia Jovem fincou ontem 
uma cruz no porto de Klaipeda 
em homenagem ao capitão da 
Marinha soviética Jonas Plesh- 
kis, que empreendeu įima fuga 
semelhante à narrada no filme 
Caçada ao Outubro Vermelho, 
com Sean Connery. Em 61, 
quando comandava um subma
rino no Báltico, o lituano Plesh-

Įdomu, kad apie jį nieko neteko užtik
ti išeivijos lietuvių spaudoje. Greičiausiai 
dėl to, kad jis vengė viešumos ir buvo 
daug kam nepažįstamas. Žinoma, bijota 
KGB keršto ir galimas dalykas, kad ame
rikiečių, žvalgyba jį slėpė.

/Apie j. Pleškio žygdarbį T. Clancy pa
rašė knygą "Raudonojo spalio gaudymas" 
(The Hunt for Red October). Žinoma, 
knygoje neminėta jo tikroji pavardė ir 
įpinta nemažai fantazijos. Vėliau pagal 
toje knygoje aprašytą įvykį buvo paga
mintas filmas, kurį šiais metais rodė To
ronto televizija.

J. Plečkys KGB slaptame teicme Vil
niuje už akių buvo nuteistas mirties baus 
me.

kis mudou de rota e firi para Es
tocolmo, onde se entregou às au
toridades suecas. Condenado à 
mode à revelia por uma corte mi- 
litdr soviética, acaboufixando 
residência nos EUA, onde mor
reu este ano. Já õ filme foi basea
do num livro de Tom Clancy, que 
se inspirou na tentativa de fuga 
para a Suécia, em 75, do coman 
dante de uma fragata soviética

Klaipėdoje prie Kristaus karaliaus 
šventovės to drąsaus jūreivio atminimui 
pastatytas kryžius.

V. Vareikis prašo visus, ką nors dau 
giau žinančius apie J. Pleškį, parašyti i 
Klaipėdos ekspreso" redakciją: H. Mon 
tės 2, Klaipėda 5800, Lietuva.

PARDUODAMAS]
DICIONÁRIO

PORTUGUÊS—LITUANO
LITUANO—PORTUGUÊS

Kreiptis į šv, Juozapo parapiją 
Rua Inacio, 671 — Tel:63.59.75
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PASAULIO FUTBOLO TAURĖS 1994 1 
FINALISTAI

Viso pasaulio valstybinių futbolo rink
tinių, norinčių dalyvauti "World Cup 94" 
turnyre, atrankinės varžybos jau pasibai
gė. Baigminėse varžybose, kurios bus pra
vestos JA Valstybėse, dalyvaus 24 ko
mandos. Europai atstovaus:
1. Italija
2 Olandija.
3 Vokietija
4. Norvegija
5. Ispanija

7. Švedija
8. Rumunija

10. Rusija
11. Belgija
12. Bulgarija
13. Graikija

Iš Pietų Amerikos atvyks:
1 Brazilija
2. Argentina
3. Kolumbija
4. Bolivija
Afrikai atstovaus:
1. Nigerija, 2. Kamerūnas ir Marokas

CONCACAF (Karibų sritis) atstovaus 
Meksika ir rengėjai - JAV.

Azijai atstovaus Saudi Arabija ir Pietų 
Korėja.

Kaip matome, į finalines varžybas ne
pateko pasaulio futbolo garsenybė Anglija,ted" žuranle apie D. Kasparaitį pasakoja- 
Prancūzija ir 1992 metų Pasaulio meis
teris Danija.

PasaulČD taurės - "World Cip 1994" - 
turnyro atidarymo ceremonijos ir rungty
nės bus birželio 17 dieną Čikagos Soldier 
Field, kur žais Pasaulio meisteris Vokie
tijos rinktinė prieš dar nežinomą koman-

Dalyvaujančių komandų suporavimas 
ir jų žaidimų vietų paskirstymas bus atlik
tas gruodžio 19 d. Las Vegas mieste.

Po to bus laikas pradėti rūpintis bilie-' 
taia. Kas turi sočiai pinigų tai, kaip ameri
kiečiai sako - "No problem". Sunkiau 
bus čiįagiečiams su atidarymo dienos jéyP

ir ten. Ten didžiulis greitis, susirenka dau
gybė žiūrovų. Retos rungtynės, kad žaidė
jai nesusipeštų. Labai žiauriai mušasi, 
net nurengia vienas kitą. Kovo ketvirtąją 
baisiai-išsigandau. Po grumtynių Darius 
gal dešimt minučių gulėjo kaip negyvas.
Veržiausi prie jo, nenorėjo leisti. Gydyto
jas, atpažinęs mane, ramino jis gyvas, svei
kas. Tą pat ir Darius — nieko neatsitiko, 
nesijaudink, toks mūsų žaidimas.

— Žaidžia žiūrovams, o jiems patinka 
nervas kutenantys reginiai, - priduria 
Vladas Kasparaitis, Dariaus tėvas. Buvo 
krepšininkas, rankininkas, artimas spor
tui ir dabar. Rengiasi ir jis kartu su žmona

j Ameriką pasižiūrėti kaip gyvuoja sūnus.
— Būtų kaip ir povestuvinė kelionė.

Ne mūsų, — šypsosi L. Kasparaitienė, - 
Lapkričio dvyliktąją vedė Darius. Žmona 
- Irina Kuznecova, Rusijos emigrantė, gy
venusi Italijoje, o štai dabar - Amerikoje.

mu.
Atrankinėse Pasaulio taurės varžybose 

dalyvavo ir atsikūrusios Baltijos valstybės 
- Estija, Latvija ir Lietuva. Lietuva ir 
Latvija rungtyniavo trečioje Europos 
grupėje. Sužaidus po dvpjas rungtynes pri 
prieš kiekvieną grupėje dalyvaujančią 
valstybinę rinktinę, komandos pagal įvar
čių santyki ir surinktų taškų skaičių, išsi
rikiavo šia eilės tvarka:
1. Ispanija 27:4 19

19:6 18
15:2 18
14:3 13
8:21 7A
4.21 5
6:26 4

3. Danija

5. Lietuva

7. Albanija
Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Latviją 

ir Albaniją.Sužeidėlygiomis prieš Euro
pos meisterį Daniją, šiaurės Airiją ir Lat
viją.

MUSU LIETUVA

DARIUS KASPARÁITIS DAR VISKO 
PRIDARYS

"New York Islanders" ledo ritulio klubo 
žaidėjas Darius Kasparaitis - jau daug kam ži
nomas žmogus Amerikoje, nors čia gyvena, 
sportuoja vos antrys metus, Garsas apie jį pasie
kia ir Lietuvą. Kur "Kasparas" - ten įdomu. 
Pirmasis Lietuvos ledo ritulininkas, patekęs į 
šio žaidimo galingiausių pasaulio profesionalų 
bendriją - NHL, nustebina visaip kaip.

Pirmiausia turbūt reikėtų stebėtis, kad 
Darius, pradėjęs žaisti ledo ritulį Elek
trėnuose aštuonerių metų, keturiolika- 
metis jau buvo paimtas į Maskvos ''Dina
mo" komandą. Devyniblikametis (gimė 
1972 m. spalio 16 d.) Albervilyje tapo 
olimpiniu čempionu.

Ir niujorkiečių komandoje DArius - 
vienas jauniausių ritulininkų, antras am
žiumi. Gynėjas Nr. 11. Pasak "Islanders? 
trenerio Alo Arbouro, nepaprastai ener
gingas, Taip pat ryžtingas, drąsus, atkak
lus, puikiai čiuožia. Tiesa, per varžybas 
neretai ssisijaudina, kaip sako jo partne- 
rissThomas Kurversas, tampa apsėstas, 
ir tai kartais darosi pavojinga. Kitas ko
mandos draugas - Steve Thomas: "Neno
rėčiau žaisti prieš jj". "Sports lllustra-

ma keliuose puslapiuose, pateikiami ir jo 
paties žodžiai: "Pirmiausia išgirdau: kie
tas žaidėjas. Žaidžia šiurkščiai. Spardosi. 
Kitos komandos nemgsta manęs todėl,' 
kad grumiuosi su jų žvaigždėmis. Bet gar
senybės kur kas labiau pažeidžiamos". • 
"Mums patinka šis vaikinas. Iš jo gali iš
augti žmogus", - atsiliepia apie Darių 
"Islanders" puolėjas Derekas Kingas.

Šių metų pradžioje pas šunų Niujorke 
pusantro mėnesio viešėjo motina - Lai
ma Kasparaitienė. Kokį "Lietuvos liūtą" 
- Darių Kasparaiti matė jį ledo gladiato
rių arenoje?

— Labai skiriasi, kaip žaidžiama pas (nuspėti. Negaili pinigų maistui, kaip ir ki
tiems gyvenimo malonumams. Vyresnie
ji pataria taupyti, jis sutinka, bet apsisu
kęs pamiršta pamokymus.

Dariaus motina nenorėtų nuolat žiūrė
ti, kaip rungiasi ledo ritulio profesionalai. 
Sunku žiūrėti, o kaip jiems? NHL. žaidė
jams per sezoną — mažiausia 85 rungtynės 
Kasdien — arba treniruotis, arba varžytis. 
Darius sako labai paprastai: "Tai ledo ritu 
lys, ne kūdikių žaidimas".

Kad nepamirštų lietuvių kalbos ir Lie-' 
tuvos, artimieji siunčia Dariui lietuviškos 
spaudos, knygų.

Kokia bus paties Dariaus Kasparaičio 
tolesnio gyvenimo knyga? Jam tik dvidei 
šimt vieneri, o kiek ko jau galima papasa
koti. Kas labiau nujaus jo ateitį, jeigu ne 
motina? Ji sako:

- Dar visko bus.

5

'Manekenė, fotopozuotoja.
Surimtės nutrūktgalvio vardu Amerika 

je krikštijamas Darius Kasparaitis? Be ke 
lių centimetrų - dviejų metrų ūgio, apie 
90 kg. sveriantis ritulininkas, nemėgstan
tis pralaimėti dvikovos jokiam ledo ga- * 
liūnui, toli, tad čia, Elektrėnuose, nebi
jom jo apkalbėti. Juolab kad ir atvykti 
Lietuvon, kaip pasakė, rytą paskambinęs 
iš Niujorko, artimiausiu laiku nežada. 
Nevengiąs pasalūniškai bakstelėti varžo
vui lazda, alkūne, galva. Įsirėžė į apšvieti
mo stulpą savo 65 tūkst. dolerių kaina
vusiu BMW automobiliu. Vairavo jj ne
blaivus, bėgo nuo policijos. Teisybė?

- Buvo, pripažįsta Dariaus mama. - 
Pasimokė. Bet jeigu būtų ką*ypač bloga 
padaręs, būtų nuteisę. Labai gyvas, vaikas 
Tiek jį namie ir matydavom, kai pradėjo 
vaikščioti į čiuožyklą Elektrėnuose. Saky
davom — gal ir lovą nusineš j tą čiuožyk
lą, galėsi nakvoti.

Išvykus svetur Qariui, Elektrėnuose - 
tėvai ir duktė Lina. Dvyliktoke. Uždares
nė, ramesnė negu brolis, gražiai piešia, ra
šo eilėraščius. Su Darium šeima bendrauja 
daugiausia telefonu. Beje, "Sports liustra- 
ted" žurnalistas smagiai aprašo, kad "Is
landers" naujokas skambindavo j Lietuvą 
po kelis kartus per savaitę, paskui "atra
do" palydovinį telefoną, atsinešdavo j ko 
mandos autobusą ir per mėnesį prakal
bėjo tūkstantį'dolerių.

Jo sutartis su"lslanders" klubu - 
trejiems metams, kasmet - po 450 tūkst- 
dolerių. Dabar, kai vedęs, mažiau mokes
čių. Nuomuoja dviejų aukštų namą su 
trim miegamaisiais Niujorko priemiestyje 
Greentewne. Pamatysit, kaip čia gražu, 
- kviečia apsilankyti šeimą iš Elektrėnų.

Bene ponios Linos įtaka, kad maiti
nasi Darius daugiausia itališkais patieka
lais. Valgo daug daržovių, vaisių, geria jų 
sulčių, apie makaronus nebereikia ir kal-

Leonardas Aleksiejūnas
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Per vieną dieną, Buitvydu šeimą išti

ko dvi nelaimės.
■ ALGIRDAS BUITVYDAS, jau kele
tą metu sirgęs, balandžio 19 dieną turė
jo viduriu kraujo išsiliejimą. Nors buvo 
nuvežtas ligoninėn, bet jau nieko nebe
buvo galima padaryti. Algirdas buvo 
pašarvotas Pauliceia kapiniu šermeninėj.

Algirdas Buitvydas buvo gimęs 1936 
m. sausio 1 dieną S. Paule Magdalenos 
ir Povilo Buitvydu šeimoje su Elena ir 
Jonu. Gyveno Moinho Velho rajone, 
kur šeima turėjo vaistinę. Buitvydu na
muose veikė taip pat lietuviška mokyk
lėlė,

Algirdas gerai kalbėjo lietuviškai ir 
1953 metais išvyko Italijon lankyti lie
tuviu saleziečiu gimnazijos. Po keliu 
metu persikėlė į Romą j šv. Kazimiero 
kolegiją, kurią taip pat lankė a.a. kun. 
Algirdas Ramašauskas ir prel. Algiman
tas Bartkus.

Kai mokslas nesisekė, Algirdas grižo 
Brazilijon. Čia baigė sąskaitininku moks
lus ir pradėjo dirbti Volkswagen© auto
mobiliu bendrovėje. Tą darbą dirbo vė
liau ir Guarulhos tarptautiniame oruos- 
te.

1961 metais vedė Mariją Eleną Kučins
kaitę, su kuria išaugino gražią 3 vaiku 
šeimą: sūnus Carlos Alberto ir José Car
los bei dukterį Mileną.

Paskutiniu laiku gyveno Rudge Ra
mos apylinkėj, S. Bernarde ir adminis
travo Frutas de Mar restoraną. Buvo nuo
latinis Musų Lietuvos skaitytojas.

Sąjungos-Alianęa Garbės nariui

AfA
mirus

žmonai Helenai, sūnams, giminėms bei artimie 
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Sąjungos-Alianęa
Valdyba

12 dieną. Su tėvais Juozu ir Emilija, 
broliais Jonu ir Vytu bei sesere Jane 
atvyko Brazilijon 1929 m. S. Paule lan
kė Mokos lietuvių mokyklą ir gavo di
plomą.

Greit įsijungė į Brazilijos Lietuviu 
Sąjungos darbą, daug metu ėjo visokias 
pareigas valdyboje, kurios nariu buvo 
iki gyvenimo pabaigos.

Alfonsas Kublickas buvo gabus foto-
grafas ir filmuotojas. Jis nepraleisdavo nam, ir "Teesie Tavo valia". 
jokios šventės nefilmavęs ar nefotogra
favęs. Kiek laiko dirbo su konsulu Po-
lišaičiu. Vėliau, iki pensijos, dirbo nesu laukiat net skolininkų pagalbos 0
publicistas Diario do Grande ABC laik
raštyje, o taip pat daug padėjo ir ben
dradarbiavo publicistikos, bei progra
mų paruošime Musu Lietuvoje.

Alfonsas gyveno 23 metus su Elena 
Buitvydaite, kuri jį rado jau negyvą, 
kai grįžo namo iš ligoninės, kur buvo 
brolis Algirdas.

Lietuviškos mišios už mirusius buvo 
sekmadieni, balandžio 24 d. 11 vai., šv. 
Juozapo parapijoj, V. Zelinoj. Dalyvavo 
daug žmonių net iš tolimesnių vietovių

gms

mokęs... Ačiū, Kunigėlį, už tokią b range 
nybą, ir už Justą laiškutį, kuris pilnas geru 
vilčių. Tegul Jums Viešpats duos ką man 
nebesuteikė: grįžti ir aukotis už Lietuvos
Jaunimą - nuo Baltijos papludžių ligi 
Vilniaus kalnų.

Kun. Urbaitis rase man, sakydamasis, 
kad beliksim vienu du, jis - Pindamonhan 
geboj, o aš džiunglių pavėsyj. Viešpats 
gėriau žino, ką Jis daro. Tai nenusime-

Turiu Jums dar ir už "Musų Lietuvą" 
oadėkoti, kur tiek prakaito išliejai ir 

ir aš juk toks skolininkas, kad neturiu 
kuo atsiteisti. Čia tik iš išmaldų gyvenu 
Meldžiu Dievą, kad paskatintų daugiau 
pasiturinčius...

Viešpaties malonė telydi Jus - čia 
ir numatytoj kelionėj - ir būsimų darbų 
baruose. Neškit viltį ir entuziazmą ir 
Dievo Motinos meilę.

Geros sėkmės visuose Jūsų užsimoji
muose linki Jums

kun. Kazys Bėkšta

Liūdesy paliko mama Magdalena, žmo
na Marija Elena ir vaikai Carlos Alberto, 
Milene ir José Carlos, sesuo Elena ir bro
lis Jonas su šeima.

ALFONSAS KUBLICKAS
netikėtai ištiktas širdies smūgio, savo 
namuose, mirė tą pačią dieną, kaip ir 
švogeris Algirdas Buitvydas, su ku- 
riuom buvo pašarvotas toj pačioj šerme
ninėj ir palaidotas, tą pačią dieną, 
Buitvydu šeimos kape.

Alfonsas Kublickas buvo iš Obelių, 
Rokiškio apsk. Gimė 1924 m. vasario

7-tos dienos mišios buvo balandžio 
26 dieną šv. Vinvento bažnyčioj, Moi
nho Velho. Jas laikėSalvadoro vyskupas 
augziliaras don José Carlos.

Didelė nelaimė ištiko Eleną ir visą 
Buitvydu šeimą, kuriai mes reiškiame gi
lią užuojautą ir solidarumą.

Musų Lietuva taip pat prarado dar 
vieną gerą bendradarbi, kurį bus sunku 
kam nors pakeisti.

SKAITYTOJAI RAŠO
Manaus, 1994 m. vasario 16 d.

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa siela, visa širdim, f J. Aistis)

Garbė Jėzui ir Marijai
Garbingas Kunige,,
Kai vienas jaunuolis atnešė man tą ma

žą vokelį, pilna..., jis mane paklausė: 
"Tai daug pinigų gauni? " Nežinojau, kas 
man pinigų siųstų, bet kada atvėriau vo-

NAUJA JUOSTELĖ

ką, vaikinas nusivylė: "vien rik popieriai 
O man tai buvo už turtus brangesnius. 
Maironio poezijos rinkinėlis. Kiek daug 
jų dar vaikas būdamas buvau minti an i iš- 

«

• ANTANAS ŠABAN IAUSKAS garsiausias ' 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai įgfotoj jo gražiausių interpretacijų juos
telėj. "MŪSŲ LIETUVA",
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MUSU ŽINIOS
MALONŪS PRISIMINIMAI

Dažnai mirusiųjų mirties metinių pri- • 
siminimai yra liūdni ir žmonės išsisklai
do be didelio entuziazmo. Vistik mes 
turime pripažinti, kad kartais musų mi- - 
rusiųjų prisiminimas mums gali suteik
ti taip pat džiaugsmo. Balandžio 17 die
ną mes prisiminėme JONĄ TATARÜ- 
NĄ, didelį mūsų kolonijos veikėją. Jo

MŪSŲ LIETUVA
——— ilT-riWllll ~ .Mitiih .II I

atliktais darbais ir nuopelnais mes visi 
džiaugėmės. Mirties metinių mišiose da
lyvavo taip pat ir Lietuvos respublikos 
atstovai. Tai gali būti netiesioginis Jo 
darbų ir nuopelnų pripažinimas.

Mes taip pat prisiminėme ir ONĄ 
MASIENĘ. Kas gi gali Ją prisiminti su 
liūdesiu, o ne su pasigėrėjimu dėl-Jos 
darbštumo ir nuoširdumo.

Praeitą sekmadienį mes prisiminėme 
kun. BENEDIKTĄ SUGINTĄ 22 mir
ties metinių proga. Kas gi iš mūsų nesi
džiaugia Jo palikta dovana S. Paulo lie
tuviams: pastatyta šv. Juozapo parapi
jos bažnyčia. Taip mes turime džiaug
tis, bet kartu ir būti susirūpiną, kas atsi
tiks netolimoje ateityje su ta kun. Sugin
to statyta bažnyčia. Laikas mums vi
siems susirūpinti ir apie tai rimtai pagal
voti ir atitinkamai veikti.

GEGUŽĖS MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.
01 - João Stelmokas
01 • Ricardo Braslauskas
02 - Agostinho Diogo D. Costabile
02 - Ana Rauba Aradzenka
03 - Walter Juvenal Žvingila
05 - Clarice Bacevičius
10 - Roberto Jonas Saldys
13 Anna Vera Tatarūnas
14 - Antanas Augustaitis
15 - Luiz Alberto Jermalavičius
15 - Marcelo Chapola
15 - Pranas Jonas Mažietis
16 - Irena Martinaitis
19 - Alda Chorociejus García
20 - Douglas Krumzlys

Sąjungos - Aliança " 
Valdyba

'delicias^
MJ| | | LAIMAADAMAVlClUS 
J I L IH LUCJA sprIN0YS
GAMINA ĮVAIRIU RUSIU MAKARONUS, SIL
KUTES, SALM0NA, KRIENUS IR KITUS 
SKANUMYNUS. TORTUS, PYRAGUS, SAU
SAINIUS, LEDUS.

k
 LAUKIAME JUSLI APSILANKYMO
Rua Mons. Pio Ragažinskas, 17 - Vila Zelina j

PALANGOS VIETININKUOS skautukai ruošiasi Velykom-', 
sekdami lietuvis’kas tradicijas: marginti velykinius margučius. 
Juos moko ir prižiūri vadovė Nadia Trinkūnaitė Dzigan 

Nuotr. P. Rukšio
SKAUTŲ VELYKOS

Mūsų skautai, dalyvavę Prisikėlimo pro
cesijoj ir mišiose, po apeigų susirinko į 
Jaunimo Namus, Velykų ryto kavutei ir 
margučių mušimui. Didįjį Šeštadienį skau
tukai mokėsi marginti kiaušinius. Jiems 
vadovavo Nadia Trinkūnaitė Dzigan ir Ja; 
nete Nikitin Zizienė. Darbas gal nebuvo to
bulas. Tačiau, kaip sakoma, kai kiekvie
nas numargins po 10 tuzinų kiaušinių, 
tai bus tikras meistras.

Yra labai gražu, kad mūsų jaunoji kar
ta yra mokoma lietuviškų tradicijų ir pa
pročių. Skautų vadovai yra verti visų 
pagyrimo.

NUOMUOJAMI
KAMBARIAI - APARTAMENTAI 
Lituanikoj galite praleisti atostogas 
ar savaitgalius labai pigiom kainom. 
Skambinti V. Tumui: 274-24.96 

ar V. Bacevičiui: 63.93.43 j

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA
Stasė STEPONAITIS Cr. 8.000,00 
Jadvyga M. NIKITIN Cr. 5.000,00 
Olga S.PROKOPOWITCHCr. 4.000,00 
Feliksas MEILUS Cr. 5.000,00 
Sonia MIŠKINIS Cr.10.000,00 
Olga BAGDONAVIČIUS Cr. 5.000,00 
Stasė KIZELIS Cr. 4.000,00
Aldona VALAVIČIUS Cr. 5.000,00 
Ona ŠLIUMBIENĖ Cr. 3.000,00 
Veronika DIMSIENE Cr. 3.000,00 
Kun. Paulius MALIŠKA Cr.10.000,00
Anisin POPIC Cr. 8.000,00
Julio MEKSĖNAS Cr. 4.000,00
Antonio MADASTAVIČIUS 20.000,00 
Helena ĄŽUOLAS Cr. 4.000,00 
Francisca GARŠKO Cr. 3.000,00
Jonas CHOROCIEJUS Cr. 5.000,00

VENDE-SE
LOTE NA LITUANIKA 

OTTIMO LUGAR
Falar com Alex ou Geny

Tel.: 887-64.23
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS
LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVŲ 

APSILANKYMAS BRAZILIJOJ
. Garbingų svečių vizitas Brazilijoj 

yra reikalingas didesnio dėmesio ir iš
samesnio aprašymo, taigi ji paliekame 
sekančiam ML-vos numeriui.

PARAMA MUSU LIETUVAI
Paskutiniu laiku dosniai musų spau

dą parėmė:
ANTANAS BARANAUSKAS

Cr.50.000,000 auka ir
ADELĖ SIMANAVlClENĖ taip pat su

Cr.50.000,00 auka.
Mieliems ir dosniems rėmėjams šir

dingai dėkojame.
Administracija

SV. JUOZAPO KERMOŠIUS
Gal mūsų kolonijos žmonės jaučia rei

kalą apsilankyti šv. Juozapo parapijos 
kermošiuje, bet nesupranta didelią šio 
įvykio svarbą. Pirmiausia, mūsų tautiečių 
grupė, su dideliu pasišventimu, kasmet 
muolatos ten dirba. Darbas nėra lengvas 
ir tik retkartinis. Čia reikia dirbti mėne
si ar daugiau pries’ kermos’ių, o paskui, 
per patį kermos’ių praleisti visus savait
galius toje "lietuvis’koje barakoje". Vi
so s’ito darbo pasekmės yra labai reiškios: 
lietuvių "baraka" su savo niekam nepa
žįstamu kugeliu ir krupniku, pernai da-' 
vė viso kermošiaus didžiausią pelną. Tai 
yra daugiau už garsius italų makaronus, h 
vokiečių eisbeinus, portugalų bákalio- 
nus ar argentiniečių asadus.

Praeinant pro lietuvis’ką "baraką", 
visuomet būdavo nemažai žmonių ir jie 
ne visi lietuviai.

Šio didelio pasisekimo stebuklo šei
mininkės yra naginga ir energinga Ona 
Coralon, , Angelina Tatarūnienė, Ona 
Puodžiūnaitė Popic, Ona Maria Gomes 
da Silva, Ona Zalubienė, Nina Butkevi
čienė, Adelė Simanavičienė, Aldona Ba- 
lionyté Gonçalves, Angelika Trubiené, 
Audris Paulo Tatarūnas, Adilson Puo
džiūnas, Helena Matuzonytė Mendo, 
Helena ir Vladas Zizai, Helena ir João 
Vicentini, Izabele Seliokienė, Jadvyga 
Stokna, Ksavera Petrokaitė, Leila Ka- 
rašauskas, Nastazia Idaitė, Tomas, Pau 
liūs, Lucia ir Pijus Butrimavičiai, Mari
ja Mačiulaitis, Roberto Karsokas, Biru
tė ir Stasys Gervetauskai, Olga . . . 
Eugenija Baronas, Aldona ir Petras Ba- 
reišiai, Claudio Kupstaitis ir daug kitų, 
kurių dabar vardų neturiu, tai gal kitą 
kartą paskelbsime. Prie "barakų" pa
statymo dirbo taip pat du João Vicen
tini firmos darbininkai.

Šio "ML” numerio 
GARBĖS LEIDĖJ
LILIAN STREITAS

mylimos mamos ONOS STREITIENÉS pirmųjų mirties metinių 
proga (gegužės 12 d.)

Širdingai dėkojame mielai musu laikraščio skaitytoja: už parama 
spaudai. Pagarbiai prisimename Jos mama, kuri buvo didelė spau 
dos mėgėja ir rėmėja. .
’ Redakcija ir administracija «S

Reservas pelos fones; 273-32.24

RUA _ I T UA H 1

‘'E MA 1 Ū I AAM
13.00 HORAS

274-51.16, 278.65.00, 93.67.51

ft. 67-nOOCA

ŠV. JUOZAPO KERMOŠIAUS, V. ZELINOJ, lietuvis*ko"barako” kelios darbininkės. 
Is* kairės: Leila Karašauskas, Birutė Gervetauskienė, Elena Zizienė, Ana Maria Gomes
da Silva, Jadvyga Stoknienė, Marytė Mačiulaitienė. Nuotr. P. Rukšio

Ypatinga oarama prie kermošiaus pri
sidėjo Lietuvių Sąjunga Brazilijoj su 
Cr$.50.000,00 parama ir Adelė Simana
vičienė su Cr$.50.000,00 auka. Sąjun
gai ir poniai Adelei lietuvių barakos orga
nizatoriai s’irdingai dėkoja.

MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

AULAS DE LITUAN0
Pirmą dieną po Velykų prasidėjo lie

tuvių kalbos pamokos vila Zelinoj, Jau
nimo Namuose. Mokyklėlei vadovauja 
LUCIJA BUTRIMAVIÔIENÉ. Dabar 
mokinių skaičius nėra didelis, bet tiki
masi, kad greit padidės.

Pamokos vyksta pirmadieniais 20:00 
vai. TAI LABAI GERA PROGA PRA
MOKTI LIETUVIŲ KALBOS.
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