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Seimas pripažino Lietuvos pilietybę išeiviams 11
1995 m. spalio 3 d. Lietuvos
respublikos seimas priėmė pi
lietybės įstatymo ir jo įgyven
dinimo tvarkos pataisas, pada
rytas prezidentinės piliety
bės komisijos. Pakeistas įsta
tymas pripažįsta, kad Lietuvos
respublikos piliečiais yra
“asmenys, iki 1940 m. birže
lio 15 d. turėję Lietuvos pilie
tybę, ir jų vaikai (jeigu šie as
menys ar jų vaikai nerepatrija
vo iš Lietuvos); ir asmenų, tu
rėjusių Lietuvos pilietybę iki
1940 m. birželio 15 d. vaikai
čiai, jeigu jie neįgijo kitos
valstybės pilietybės”.
Pirmajame atkurtos Lietuvos
pilietybės įstatyme išeiviams
buvo nurodyta teisė į piliety
bės grąžinimą. Išeivija tačiau
laikėsi nuostatos, kad jų pi
lietybė nenutrūko okupavus
Lietuvą ir nenorėjo sutikti su
‘pilietybės atstatymo” sąvoka.
Daug kas piktinosi, kad val
džios institucijos pasisavino
teisę spręsti kam suteikti Lietu
vos pilietybę “išimties tvarka”.
Prezidentas Algirdas Bra
zauskas, atsiliepdamas į išei
vijos teigimus, kad 1991 metų
pilietybės įstatymas išbraukė
iš Lietuvos gyvenimo užsienio
lietuvius, ir į Pasaulio lietu
vių bendruomenės pastangas
įstatymą pakeisti, šių metų
vasario 1 dieną sudarė komisi
ją “Pilietybės įstatymo patai
sų projektui parengti”. Į komi
sijos darbą įsijungė 11 išeivi
jos ir 6 Lietuvos atstovai, ku-_
rie posėdžiavo dviem etapais gegužės 29-birželio 2 bei rugsė
jo 4-8 dienomis. 1991 metų pi
lietybės įstatymas buvo nagri.
nėjamas ir redaguojamas, kad,
atitiktų ir išeivių lūkesčius
ir tautos reikalavimus. Buvo

Lumzdelininikas(l935 m. Kupiškis)

ir ryškių nuomonių skirtumų,
susijusių su “lietuvių kilmės”
ir “repatriacijos” sąvokomis.
Komisija savo darbą baigė rug
sėjo 8 dieną, pateikdama Pre
zidentui pataisų projektą. Sei
mas be esminių diskusijų pri
ėmė pasiūlytus komisijos pa
keitimus: 88 parlamentarai
balsavo už, 2 susilaikė, nė vie
nas nebalsavo prieš.
Komentuodamas naujai pri
imtas pataisas- seimo narys
Valdas Petrauskas sakė “prieš
kelerius metus Lietuvos pi
lietybė buvo suteikta žmoa atvykusioms
I nems, į i

Nuotr. Balio Buračo

su tankais, tačiau nebuvo su
teikta tiems, kurie bėgdami
nuo raudonojo teroro išsibars
tė po visą pasaulį. Šiandien
ši klaida atitaisyta”.
Taip pat palengvinta ir įsta
tymo įgyvendinimo tvarka.
Praplėstas dokumentų, įro
dančių, jog asmenys iki 1940
metų birželio 15 dienos buvo
Lietuvos piliečiai, sąrašas:
vidaus ir užsienio pasai, iš
duoti iki minėtos datos, užsie
nio pasai, išduoti Lietuvos
diplomatinių atstovybių ar
konsulinių įstaigų po 1940 me
tų birželio 15 dienos, doku-
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mental apie tarnybą Lietuvos patriavimu laikomas išvyki
kariuomenėje ar valstybinėje mas į etninę tėvynę arba apsi
• tarnyboje ir kiti. Lietuvių gyvenimas etninėje tėvynėje”.
kilmę patvirtins dokumentai, Tai reiškia, kad lietuvis iš
tiesiogiai ar netiesiogiai ro vykęs iš Lietuvos ar kitur ap
dantys, kad asmens tėvai ar sigyvenęs, nerepatriavo.
seneliai, vienas iš tėvų ar se
R. Vaštokas
nelių buvo lietuviai, taip pat..
asmens rašytinis pareiškimas,
LIETUVOJE
patvirtinantis, kad jis laiko
EKONOMINIAI RYŠIAI SU ŠVEDIJA
save lietuviu.
Prezidento sudarytai komi "Lietuvos aido" pasikalbėjime (lapkri
4 d.) su Lietuvos nepaprastuoju ir
sijai vadovavo seimo narys Ri čio
įgaliotuoju ambasadorium Švedijoje Ro
mantas Markauskas, pavaduo mualdu Kalonaičiu, pastarasis pranešė,
toju buvo’ PLB valdybos vice kad Švedijos ekonominiai ryšiai su Lie
pirmininkas Rimas Česonis. tuva nėra tokie platūs, kaip su Latvija
Kanados lietuviams komisi ir Estija. Bendradarbiavimui trukdo susi
joje atstovavo Eugenijus Čup- siekimo trūkumas — nėra pakankamo
ir patogaus transporto. Abejojama Lie
linskas ir Romas Vaštokas.
tuvos banko patikimumu. Taipgi būda
Rašant šį pranešimą (spa ma konservatyvaus galvojimo verslo
lio 10 d.), Lietuvos preziden srityje, Švedija sprendimus priima labai
tas dar nebuvo pasirašęs šio atsargiai. Vis dėlto, Švedijos firmos, tu
įstatymo, bet nėra abejonės, rinčios bendrų ir savų įmonių Lietuvoje,
kad jis tai padarys, nes įsta žada ten plėtoti savo verslą. Šiuo laiku
investuoja Panevėžio alaus ga
tymo projektas seimui buvo Švedija
mykloje, medžio perdirbimo ir statybi
pateiktas paties prezidento.
nių medžiagų pramonėje. Lietuva jai eks
Kai kuriuose pilietybės įsta portuoja cementą, mineralines trąšas,
tymo projekto tekstuose buvo chemijos, medienos, tekstilės gaminius,
minima “lietuvių kilmės” kva šiek tiek baldų bei elektronikos mazgų.
lifikacija, bet priimtame teks
te ji nebeminima, nebetaiko
ma iki 1940 m. birželio 15 d.
turėjusiems Lietuvos piliety
bę ar jų vaikams - visi yra pi
liečiai, nepaisant tautybės ar
kilmės.
Taip pat reikia pažymėti,
kad priimtame įstatyme “re-

LATVIJA DAR NESIRAŠO' SU
AMOCO

BNS skelbimu, spalio 24 d. Latvijos
ministeris pirmininkas Maris Gailis už
tikrino Lietuvos vyriausybės vadovui
Adolfui Šleževi-čiui, jog Latvija nepasi
rašys jokių dokumentų su JAV firma
AMOCO ir neatliks jokių darbų naftos
telkinyje ginčytinoje Baltijos jūros zo
noje, kol nebus pasirašyta sutartis su
Lietuva dėl jūros sienos. Patvirtinimo
reikėjo, nes spalio 20 d. buvo skelbta,
kad Latvjjos vyriausybė nutarusi pasira
šyti sutartį su užsienio naftos tiekimo
firmomis AMOCO ir Švedijos OPAB.
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
įteikė Latvjjai notą reikalaujančią paaiš
kinimo.
SOROSAS LIETUVOJE
"Lietuvos ryto" žiniomis, spalio 18 d.
prezidentas Algirdas Brazauskas Vilniu
je įteikė Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino antrojo laipsnio ordiną
George Sorosui. Šis vengrų kilmės ameri
kietis, žymus finansininkas-filantropas,
įsteigęs Atviros Lietuvos fondą (ALF)
ir kitus fondus Rytų Europoje, lankėsi
Lietuvoje ALF penkmečio proga. Šiuo
fondu buvo investuota daugiau kaip 50
milijonų litų (12 milijonų JAV dolerių)
į Lietuvos kultūrą, mokslą ir švietimą
per pirmus penkerius veiklos metus.

ALF Vilniuje ir Kaune įsteigė studijų
užsienyje informacijos centrus, užsie
nio kalbų mokymo mokyklas "Soros In
ternational House". Vilniuje taip pat
yra atidarytas Šiuolaikinio meno centras,
jaunimo centras "Babilonas", Vilniaus
universitete - Žurnalistikos centras dirbančių žurnalistų kvalifikacijų kėli
mui. Ruošiamasi atidaryti ir Kultūros
ir komunikacijos centrą, ALF remia
individualias bei grupines kūrybines
iniciatyvas, stažuotes ir konferencijas.
RSJ.

DflL LUIS DE CARVALHO

KALINAUSKAS

ADVOGADO
' 0. dos ESTUDANTES 15,6° and. conj.62
Fone: 277.35.48

LIPINĖLIS AUTOMOBILIAMS(klijuojamas iš lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PAŠTU.
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Turime ir kitų lipinėlių
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LIETUVOS VALSTYBINIO
SIMFONINIO ORKESTRO
PASISEKIMAS EUROPOJE

Antra savaitė Lietuvos Valstybinis
simfoninis orkestras ir dirigentas Juozas Domarkas keliauja po Europą. Su
rengti penki koncertai pilnutėlės Lud
wigsburg (Vokietijoje), Liublijanos
(Slovėnijoje), Vilach ir Vienos (Aus
trijoje) vasaros festivalių salėse. Trys
programos atliktos su rusų violončeli
ninku Mstislav Rostropoviš. Puikus šio
muzikanto atlikimas Anton Dvorak
"Concerto” visur sukeldavo publikos
susižavėjimą. Didžiulėje beveik
2.000 vietų turinčioje, Vienos Konzerthaus" salėje netilpo visi, norintys iš
girsti vieną genialiausių mūsų laikų
muzikų ir Lietuvos orkestrą.
Pasak maestro Juozo Domarko, sun
ku nustebinti, ką nors kelis dešimtme
čius gyvuojančiuose festivaliuose. Ta
čiau Lietuvos orkestro pasisekimą liu
dijo publikos reakcija.
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MUSU LIETUVA

Kompozitoriaus dukra Aldona Kačanauskaitė-Zaborienė ne tik išsaugo
jo tėvo kūrybinį palikimą, bet ir pasi
rūpino, kad jo visi darbai pagaliau bū
tų prieinami visuomenei. Dar yra iš
leisti du tomai — solinių ir chprinių
dainų. Be to, dukros rūpesčiu yra iš
spausdinta monografija apie Aleksandro
Kačanausko gyvenimą ir kūrybą.
Rinktiną ketinama baigti IV tomu, ku
riame bus kompozitoriaus sukurtos
giesmės.
ATKURTOS SENOSIOS
LIETUVIŠKOS KORTOS

Vilniaus firma "Arseka” atkūrė lie
tuviškas žaidimo kortas. Lietuviško:
kortos nebuvo gaminamos ir platina
mos daugiau, kaip penkiasdešimt metų.

Manoma, kad į Lietuvą kortos atke
liavo dar 18 amžiuje. Lietuviškos kortos

buvo pradėtos gaminti prieš Antrąjį
pasaulinį karą Kaune. Kolekcionieriams
yra žinomos septynios lietuviškų kortų
rūšys, bet manoma, kad jų galėjo būti ir
daugiau.

Sovietiniais metais kortos nebuvo
uždraustos, tačiau oficialioji ideologija
skiepijo neigiamą požiūrį į šį žaidimą.

10.000 po pusės amžiaus atkurtų
lietuviškų kortų kaladžių buvo pagamin
ta Austrijoje. Pasak firmos atstovo,
ypač gražiai atrodo kortų be neiių at
vaizdai: čirvų bernelis — žemdirbys, būg
nų — žvejys, kryžių - aludaris, pikų •
meoKirtys. O ant keturių tūzų yra pa
vaizduotos senosios Lietuvos pilys. Sta
lo žaidimais ir kortomis prekiaujanti
firma "Arseka" numato atkurti ir kitas
prieškarines Lietuvos kortas, skirtas
ne tik žaidimams, bet ir būrimui,

NAUJAS A. KAČANAUSKO
KŪRINIU ALBUMAS

Neseniai Lietuvoje buvo išleistas vie
nas žinomo lietuvių kompozitoriaus
Aleksandro Kačanausko kūrinių rink
tinės III tomas. Jame - instrumentiniai
kūriniai fortepijonui, smuikui, violon
čelei ir orkestrui. Dauguma kūrinių
spausdinami pirmą kartą.

APRENDA A CANTAR
EMLITUAN0

COM A NOVA FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra.

Grupo de estudantes após apresentação na 1a. Festa de integração Gaúbha.
Em cima da esquerda para direita: Daniele Alexandre, Wania, Fernando,
Juliana, Leonardo, Daunia, Alexandre, Sandra, Daniel, Adriana, Carolina.
Em baixo: Ana Paula, Vivian, Samira, Rosana e Silvia.
’
O Nemunas (grupo de danças lituanas) está se preparando para mais uma
"Šokių Šventė" no próximo ano em Chicago e também para comemorar seus
25 anos de existência. Estamos convidando os interessados entre 13 e 35 anos
que queiram aproveitar a oportunidade e virem dançar conosco. Os ensaios sao
âs 6 feiras (veteranos) e domingos (estudantes). Se você quiser assistir a uma
apresentação do grupo, no próximo dia 09/12 o Nemunas se apresentara no cc
légio Miguel Cervantes no Morumbi (haverá condução). Informações:
Rosana (965-3860), Silvia (272-6213
............. _----------------
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STATYBOS MEDŽIAGŲ, HIDRAULIKOS, ELEKTROS DIRBINIU

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

KRAUTUVĖ
SAVININKAI
ALBINAS ir MAURICIO S E L I O K A S

Rua dos Ciclames, 536 — V. Belą - Tel.: 215-62.47
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prisisapnavęs, buvęs apsuptas, kurie jį
vijosi, norėdami jį subadyti su šakėmis.
Aš Juliui sakau užsispyręs, kad eitume
iš čia, kol dar velnių nebūsime buvę už
VIENO GYVENIMO ISTORIJA
pulti. Pažadinome iš miego Švogerį ir
Rašo Stanislovas Laucevičius
Lionę. Julius irgi sako, kad eitume į ki
Redaguoja Henrikas Valavičius
tą vietą. Lionė betgi sako, jog sapnais
(Tęsinys is’ praeito nr.)
nereikia tikėti, jog čia turi tol išbūti, kol
būsią atnešti ginklai ir uniformos, kurie
ŽYGIS I ATVIRUS LAUKUS
čia esą užsakyti. Mes sutinkame ir nuta
Prisirengėme savo išeigai is' bunkerio
riame dar laukti toliau. Aš vėl įsilipau į
į atviras vietas, stipriai apsiginkluodami. eglę ir žvalgausi. Atrodo, visur ramu ir
Šiai kelionei Svogeris pasiėmė rusišką tylu. Kaime žmonės darbuojasi. Dangus
^usiauautomatį SVT, 300 šovinių, 4 gra toks giedras, skaidrus, nesimato nei vie
no debesėlio. Paveiktas vaizdų tokios
natas, o Lionė tik pistoletą. As’ pasiė
miau savo gamybos automatą, s’es’ias ap gražios gamtos, prisiminiau savo nuosta
bią jaunystę, sunkius tremties kelius nueikabas po 30 s’ovinių, pistoletą, keturias
granatas. Julius taip pat panašiai apsigink-tus Kuomijoje, dabarties partizano gyvenimo pripelėjusius bunkerius, miškus ir
lavo. Jis pasiėmė rusišką pusiautomatį.
šešias apkabas šovinių, pistoletą ir ketu mylimą Eglutę. Su ilgesiu sau pasigalvorias granatas, Jedu abu, Svogeris ir Ju
jau, kaip Eglutė atėjusi į bunkerį jau ma
lius, apsirengė lietuviškomis uniformo
nęs nebesutiksianti, ir kaip toli tuo metu
mis, o aš su Lione civiliais drabužiais.
lijcimas bus mane nuo jos atskyręs. Išli
Dienomis ėjome miškais per Auškalnės,
pau iš eglės ir atsisėdau šalia Juliaus.
Žydo, Meškakinės ir Paminėjų miškus.
Ten mums belaukiant, du senukai iš arti
Paminėjų kaime užėjome pas Stasę Grimiausio kaimo atnešė mums maisto: karš
guolienę, kur pavalgėme. Prie Minijos
tų barščių ir cepelinų. Man besiteiraujant,
upės bunkeryje išbuvome per naktį, o
vienas iš senukų mus ramino, sakydamas,
dieną tame pačiame Paminėjų kaime
jog kaime viskas atrodą pilnoje ramybė
Rietavo valsčiaus praleidome laiką tro
je. Pavalgėme, o senukai išėjo namo. Aš
boje. Vakare išėjome. Mus vedė Lionė.
vėl raginu savo bendrininkus, kad eitume
Anksti rytą užėjome pavalgyti pas se
iš čia į kitą vietą. Lionė betgi vėl spiriasi,
nus žmones Daugėdų kaime taippat Rie jog čia dar pabūtume, kol ateis ryšinin
tavo valsčiuje. Paskui sulindome į didelį
kas ir atneš mūsų laukiamus drabužius
mišką. Tankiame eglyne čia susiradome
ir ginklus. Gerai, laukiame dar. Netrukus
sau vietą stovyklai. Iš vienos pusės matė atėjo ryšininkas, jaunąs vyras. Mus pa
si laukai, per kuriuos ėjo vieškelis, o iš
sveikino ir iškratė iš maišo ryšulį drabu
kitos pusės buvo pelkė, apaugusi mažais žių ir ginklų. Ten buvo keletas pistoletų,
krūmokšniais. Per pelkę vingiavo keliu
bet be šovinių, ir keturios naujutėlės lie
kas. O už pelkės buvo didelis miškas. Aš tuviškos kariuomenės uniformos. Blizga
įlipau į purėtą eglę, kad galėčiau sekti ir sagos, geltonuoja antpečiai. Klausiu ry
stebėti visą aplinką. Julius, Svogeris ir
šininką, kas aplinkui dedasi, ar ramu. Ry
Lionė miegojo, susivinioję į brezento
šininkas irgi užtikrino, jog aplinkui ne
maišus. Iš eglės akimis buvo galima pa
pastebėjęs, kas būtų drumstęs dienos tai
siekti tolimi atstumai. Pelkėje ganėsi ke ką ir ramybę. Julius, Švogeris ir Lionė
lios stirnos. Vieškeliu pradardėdavo vie persirengė ir užsivilko lietuviškas unifor
nas kitas žmogelis, įsidėjęs į ratus akė
mas, užsidėjo kariškas Lietuvos kepu
čias ar plūgą. Tuo pačiu keliu pravažiuo res. Taip viskas gražiai atrodo, bet aš
davo kolūkio sunkvežimis, sukeldamas
pagalvojau, kaip šie brangūs drabužiai
dulkių debesis. Buvo labai gražus rytas.
palengvins rusų kareiviams nukreipti sa
Bet man pasidarė taip neramu, biogas
vo ginklų taikinius. Aš pasimatavau sa
nujautimas sukaustė mano sąmonę, norė vo švarką, bet įsidėjau šią uniformą į
josi kažkur eiti, kažkur bėgti. Negalėjau
savo kelionmaišį. Sakau sau, jog ją užsi
nusėdėti eglėje. Išlipau iš medžio ir atsi vilksiu, kai būsiu grįžęs namo, ir ją dė-‘
sėdau prie Juliaus. Jis jau miegojo. Aš
vėsiu per didžiąsias šventes. Mūsų vyrai
jam ir sakau, kaip man neramu, rodosi,
dar matavo vienas su kitu savo unifor
širdį skauda. Julius taip pat pasisakė,
mas, o Lionė negalėjo atsidžiaugti šia
jog esąs neramus. Miegodamas dargi
nauja savo partizanės išvaizda. Staiga

IŠTESĖJĘS KOVĄ
SOVIETUS
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pastebėjau, jog ryšininkas pradėjo dai
rytis į šalis, paveiktas neramumo ir bai
mės. Nereikėjo ilgai laukti, kol pasiro
dė pirmieji ženklai, lemią mums tiesiogi
nį ir čia pat gręsiantį pavojų.

Staiga subliovė miške stirnos, dvi iš
šoko iš eglyno, puldamos tiesiog ant
mūsų, metėsi į šalį ir nudūmė į laukus.
Aš sakau, jog eisiu pasižvalgyti, kadan
gi kažkas vyksta mūsų pusėje ir mena
blogą nujautimą. Ryšininkas dar bandė
nuraminti, kad nepasiduotume baimės
jausmui, nes nesimato jokio pavojaus ar
ti. Bet aš nedelsdamas nuėjau prie pel
kės. Žiūriu į tolį ir nieko nesimato. Tuo
metu miške subliovė dar viena stirna.
Pasilipau ant kelmo ir žvalgausi per pel
kės užimamą plotą. Matau, kaip keliuku
per pelkę kažkas eina. Atrodo, lyg tai
būtų beeinanti stambi moterus, užsikot
rusi grėblį ant pečių. Paeina kelis žings
nius, sustoja ir vėl eina. Pasišaukiau Ju
lių, kad jis pasižiūrėtų per žiūronus į tą
judantį, lyg tai būtų moters asmenį. Ju
liūs pridėjo akis prie žiūronų ir tuojau
pažinęs sako, jog tai jokia moteris, o
rusų kareivis žingsniuoja, užsidėjęs lėkštinį kulkosvaidį ant pečių. Julius man
perdavė savo žiūronus ir aš tuojau pat
atpažinau rusų kareivį kulkosvaidinin
ką, beeinanti tuo keliuku per pelkę.
(bus daugiau)

GRAŽI MANO LIETUVA
Graži tu mano Lietuva,
Žali pušynai tave puošia.
O ąžuolai didingi seni,
Jau amžiais tenais ošia.
Tylus gegužės vakarai,
Maldomis nugiedoti
Tavo rasoti rytai,
Dainomis apdainuoti.

ŽHaičiai paupio krante,
Šilko šakom svyruoja.
Pievos papuoštos žiedais,
Vasaromis mirga žaliuoja.
Kaip man maloni graži,
Brangi mano Tėvynė.
Savo didvyriais esi garsi,
Kurie mylėjo tave, ir gynė.
Vytautas Skripka
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PADĖKA
Mūsų mylimam tėvui

AfA
JONUI

SILICKUI
mirus,

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Juozapo parapijos

kunigams už maldas ir bažnytines apeigas ir vi
siems kurie lydėjo mūsų tėvelį į kapus ir už jį
meldėsi.

Sūnus Jonas, duktė Danutė,
ir jų šeimos

JONAS SILICKAS
Baigdamas žemiškąją kelionę lapkričio jas Lietuvos u ori nausomybės kov
21 d. mirpJONAS SILICKAS sulaukęs4 priklausė Joniškėlio partizanų mirtie:
99 metų amžiaus.
batalijonui, dalyvaudamas 1919 m. Kau
Buvo gimęs 1896 metais balandžio 10 tynėse su bolševikais ties Joniškėlio
d. Lietuvoje, Karžinovkos kaime, Ragu fronto linijos. Tais pačiais 1919 m. vedė
Julę Bičkunaitę, Joniškėlio pradžios
vos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Tė
vai buvo Vincentas ir Antonina Silickai, mokyklos mokytoją, taipgi dalyvavusiai
partizaninėj veikloj.
turėjo dar brolj ir seserį, visi jau mirę.
Turėjo karo valdininko laipsnį. Tarna
Pirmuosius mokslus baigė Pušaloto
miestelio valdiškoj rusų pradžios mokyk vo Lietuvos kariuomenėje, ulanų pulko
intendantu. 1926 m. pasiliuosavo iš kaloj. Baigęs Joniškėlio žemės ūkio mo
kyklą 1914 m. prasidėjo karas.
- riuomenės ir 1927 m. atvyko Brazilijon.'

1929 m. atvažiavo iš Lietuvos žmona
vaikais Jonu ir Danute. Dar 1929 m. le
do (su St. Puišeliu) vieną iš pirmųjų
Brazilijoje laikraščių "Lietuvis Brazili
joje", 1936 m. persikėlė gyventi į V. Ze
Kūnas buvo palydėtas į V. Alpinos
krematoriumą, kur Kun. Petras Rukšys
atliko ekzekvijas.
Liūdesyje paliko vaikus, marčią, anū
kus ir proanūkus. Jo intencija 26 d. 11
vai. buvo atlaikytos šv. mišios.

Pirmojo pasaulinio karo metu stojo į
Lietuvos partizanų eiles. Savanoris kūrė- ’

j;

Nauji ir jauni birbyninkai Klaudijus Kupstaitis, Tomas Butrimavičius ir Marcelo
Lipas Augusto pasirodę per Lietuvių Bendruomenės choro koncertą

MATERIAIS ZELINA
Rimkus. Indriūnas & Devus

Naktis
LIETUVIŠKU KALĖDINIU GIESMIŲ
NAUJA JUOSTELĖ
Gaunama šv. Juozapo parapijoje.

ALVENARIA - HIDRÁULICA - ELÉTRICA
FERRAMENTAS - FERRAGENS - UTILIDADES

Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( proximo a Av Zelina)

274-0114
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LIETUVA

MUSU ŽINIOS
f
DAINOS PASIILGĘ

L.K.ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS
I KONCERTAS

Paskutiniais metais pasivaišinimas,
pasižmonėjimas, išgėrimas.
Lapkričio 26-tąją Lietuvių Katalikų
Šv. Juozapo Bendruomenės choras su
ruošė dvasinio pakilimo šventę — kon
certą.
Kad žmonės jau buvo pasiilgę dainos,
tai liudija, kad koncertas sutraukė dau
giau kaip 400 svečių (Atnaujintas sese
lių teatras turi 466 vietas; o tuščių ;iet>
buvo tik dviejose pirmutinėse eilėse).

Programa buvo (vairi; džiugi ir nuotai
kinga. Buvo išpildyti 26 numeriai; tarp
jų trys: birbynėmis (Lipas, Butrimavičius ir Kustaitis) solo JKupstaitis), Due
tas Joteikaité Galvão ir Adilsonas Puo
džiūnas) vyrų ir moterų ir mišrus cho
rai. Pasikeisdami dirigavo ir akompaniavo pianu: mok. Elvira Kilčiauskaitė
Beiucci, maestro Itagiba ir Marcelo Li
pas, taip pat akompaniavo visiem gerai
pažįstamas p. Caetano.

Coral Lituano comemora 59s aniversário,, Gazeta de V. Prudente
Dabar choras turi labai kompetetmgą
20 vyrų ir 19 moterų. Jų vardai buvo su
vadovę mokytoją'Elvirą KilčiauskaLę
rašyti programos lankstinėlyje.
Beiucci. Jai jaunieji choristai įteikė pui
Choras šia proga a--šventė 59tą gimta
kią puokštę gėlių.
dienį.

Dainų programai pasibaigus, scenon
buvo iškviestas pirmutinis choro maes
tras mok. Feliksas Girdauskas. Buvo
padėkota visiems talkininkams ir p. An
gelina! Tatarūnienei, kuri visą tą laiką,
kai choras neturėjo pastovaus vadovo, ji

Ji yra pagrindinė koncerto kaltinin
kė, Ji netapydama nei laiko nei jėgų,
repetavo kiek -ieną dieną, kartais net
kelis kartus per dieną rengėsi koncer
tui. Jai priklauso visą mūsų padėka,
kaip ir choristam ir talkininkams.

Choras yra pajaunėjęs naujais žmonė
mis ir gerose rankose. Linkime jam švie
sios ir ilgos ateities.

Koncertui pasibaigus žmonės nesisku
bino skirstytis. Dalinosi įspūdžiais ir
džiaugėsi gražiai praleidę popietę.
J.J.

LINOS KRIKŠTYNOS
Lapkričio 12 dieną, sekmadieni, po
lietuviškų pamaldų, buvo iškilmingai
pakrikštyta LINA, Herkulio ir Nilzos
Guzikauskaitės Čelešauskų dukrelė.
Krikštijimo apeigas atliko kun. Juozas
Žeškevičius, o krikšto tėvais buvo Her
kulio draugas advokatas Luciano Perei
ra de Souza iš Santos ir Nadia Trinkünaité Dzigan.

Kun. Juozas Šeškevičius krikštyja LINĄ. Iškairės. Herkules, Nadia T. Dzigan ir Nilza

□

PSICOLOGA
CRP. 06/38477-2
CRIANÇAS, ADOLESCENTES
e ORIENTAÇÃO AOS PAIS

I
CONVÊNIOS e PARTICULARES
□
.= Av. Paes de Barros, 1994
Tel.: 273-27. 59 S
§
"
Moóca

Po krikštynų buvo šeimyniškos vaišės
Lietuvos Terasoj, Jaunimo namuose.
Buvo malonu, kad tiek per krikštynas,
kiek per vaišes buvo daug varkučių, tai
visi Fernando ir Linos maži draugai.
Džiaugiasi visos giminės, o,ypač seneliai
Endrikas ir Ona Guzikauskai.

IMPERMEABILIZAÇÕES
Eng. Antonio Rimkus

INDUSTRIAIS - RESIDENCIAIS - COMERCIAIS
PISCINAS - CAIXAS D’ÁGUA - LAJES - RESERVATÓRIOS

Materiais e Serviços
Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( proximo a Av. Zelina)

274-0114
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MUSŲ ŽINIOS
90-METIS IR DAR TVIRTAS

MŪSŲ LIETUVA

1988 metais, tai artimesni giminės liko
žentas José Manuel ir anūkės. Sandra yra
ištekėjusi už Israel Prado ir turi sūnielį
Bruno. Jie gyvena greta Povilo.
f
Povilas Pipiras yra neatskiriamas Vila
Anastazijo ir Lapos lietuvių kolonijos
narys. Jis su žmona Ona, dukra Valerija
ir žentu José Manuei visą laiką dirbo su
tautiečiais lietuvių mokyklos išlaikyme,
visuose parengimuose ir subuvimuose.
Povilas yra nuolatinis ML-vos skaityto
jas ir rėmėjas, visuomet dalyvauja spau
dos šventės parengimuose, jis, jo žentas
ir anūkės.

Povilas rašo: "Aš esu sveikas ir stipras ir metai po metų, diena po dienos ei
nu į gilesnę senatvę, bet tas nesvarbu ir
kol kas viskas yra gerai".
Sveikiname mūsų mielą Povilą Pipirą
sulaukusį tokio gražaus amžiaus, jam
linkime daug laimės, geros sveikatos ir
gausios Dievo palaimos. Džiaugiamės
kartu su žentu José Manuel ir anūkėm
Silvia, Suzana ir Sandra bei Israeil ir
Brunu.

DĖMESIO!
KAIP SKAMBINTI Į LIETUVA

Atrodo, kad prieš keletą savaičių buvo
įvesta nauja telefonų sistema, kuri pakeičia
iki šiol veikiančia tvarką. Dabad skambia
nant į Lietuvą reikia vatroti kitą sistemą.
Reikia vartoti DDI numerį OO paskui
Lietuvos numerį 370 ir po to miesto nu
merį, kur reikia inumesti 2 Taigi Vilnius
jau nebeturi 22, bet tiktai 2 ir Kaukas
nebeturi 27, bet tik 7. Visi kiti miestui
praranda pirmutinį 2 numerį.
Skanbinti į Vilnių reikia sudaryti sekančius numerius 00 370 2 ir namų numerius.

Čia yra kitų miestų telefonų kodai.

Alytus
POVILAS PIPIRAS
Anykščiai
Birštonas
gruodžio 8 dieną švenčia 90-tą gimtadie
Biržai
nį dar tvirtas ir energingas. Taip Povilas
Druskininkai
pasakoja, atvyko Brazilijon 1929 metų
Elektrėnai
spalio mėnesį ir apsigyveno S. Paule ir
Gargždai
čia dirbo iki 1930 metų pabaigos. Užė
Ignalina
jus darbo krizei ir sumažėjus darbams,
LIETUVIU KALBOS KURSAS
Jonava
turėjo ieškoti darbo toliau nuo miesto
SÃO JUDAS UNIVERSITETE
Joniškis
taigi išvyko į Parana dirbti prie geležin
kelių statybos tarp miškų ir laukų. Gy
São Paulo, 4 de setembro de 1995 Jurbarkas
venimo sąlygos buvo prastos ir darbas
Kaišiadorys
Kaunas
sunkus. Jaunas ir tvirtas vyras visa tai
Ao
pernešė ir kai sąlygos pagerėjo, grįžo į
Kėdainiai
Estácio Roberto Kilčiauskas
S. Paulo, kur gavo darbą Lapoj ir čia ap Rua General Bagnuolo , 616 apto.62
Kelmė
sigyveno.
Klaipėda
Cep. 03152-130
Kretinga
Vila Prudente
Po kiek laiko vedė Oną Saduaskienę
Kupiškis
ir išaugino sūnų Edmundą bei dukrą Va
Em nome da biblioteka Alzira AltenLazdijai
leriją. Povilas dirbo 20 metų Matarazzo
felder Silva Mesquita, agradecemos a
Marijampolė
industrijoj, o paskui savo namuose atida doação do (s) livro (s) e/ou periódico
Mažeikiai
rė maisto krautuvėlę. Tai buvo Lapėj.
(s), abaixo relacionado (s), que será
Molėtai
15 metų dirbo su krautuvėle, o paskui
(ão) de grande auxílio no atendimento
N<Akmenė_pardavė verslą, išėjo į pensiją ir persikė
aos nossos usuários.
Nida
lė gyvinti į Vila Bonilha.
— Dicionário Português LituanoPakruojis
Povilo sūnus Edmundas mirė 1980
metais, o duktė Valerija 1986 metais. Ji
buvo ištekėjusi už José Manuel Canga
LITO industrijos savininku. José Manuel
ir Valerija išaugino dukras Silviją Suzaną ir Sandrą. Kai mano žmona Ona mirė

*

DE
ARQUITETURA
PÇA. ST A. HELENA, 81
V. PRUDENTE - SAO PAULO
FONE: 914-49.50

36
54
71
18
49
92
28
78
47
69
41
32
17
14
16
46
94
38
11
39
60
42
X
66
70

Lituano-Português
IŠSIKlRPKITE ŠIĄ LENTELE IR PA
— Curso Audiovisual Lituano por
SIDĖKITE PRIE TELEFONU KNYGOS
Correspondência . 3 vol. Inclui 3 Fi
tas K7, da 1a. â 6a. I i çao»
- Fita K7 Linksmai dainuokime, Alegres
Cantemos.
v
AUTOMOBILI AMS

PARDUODAM E]

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI Com protesto de estima subscrevemoMOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:- nos,
išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu
Atenciosamente
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

SERVIÇOS

Palanga
35
Panevėžys
51
Pasvalys
10
Plungė
20.
Prienai
33
37 . Radviliškis
Raseiniai
40
Rokiškis
29
Šakiai
19
Šilalė
96
Šilutė
48
Širvintos
56
Švenčionys
7
Šiauliai
57
Skuodas
97
Tauragė
61
Telšiai
58‘
Trakai
31
Ukmergė
68
Utena
43
93 < Varėna
Vilkaviškis
30
95 . Vilnius
59 I Visaginas
Zarasai
91

Universidade São Judas Tadeu

LIPINĖLIUS
v é 11 a v Elės
RUA INACIO 671 - V. ZELINA
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MŪSŲ ŽINIOS

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJ/

MŪSŲ KLEBONO GIMTADIENIS
Lapkričio 18 dieną, musų klebonas
kun. Juozas Šeškevičius atšventė dar
vieną gimtadienį, o tai jau 74-tas.

POVILAS

PIPIRAS

90 metų gimtadienio proga (gruodžio 8 d.)

Parapijos karizmatikų grupė su Mar
garida ir parapijos sekretore Magai i su
ruošė klebonui surpryzinę vakarienę.

Širdingai sveikiname mielą sukaktuvininką šio gražaus
gimtadienio proga, linkime geros sveikatos ir gausios
Dievo palaimos, o taip pat dėkojame už paramą musų
spaudai.

Surengtoje vakarienėje dalyvavo virš
150 parapiečių. Vaišių parengimui vado
vavo Angelika Trubienė su savo pagal
bininkėm. Šventė puikiai pasisekė, tik
nežinom kiek davė pelno kun. Juozui
Henrikui Lošinskui buvo įteikta litera
pagelbėti dėl Jo visokių darbų.
tūrinė premija Wladimir Herzofcg už pa
sakų knygą "Caminhos do Desejo". Pre
Sveikiname kun. Juozą sulaukusiam
mijos įteikimo iškilmėse dalyvavo iš
dar vieno gimtadienio ir linkime ištver
musų kolonijos BLB-nės pirmininkė
mingai dirbti musų parapijos ir lietuvy
Vera Tatarūnienė.
bės naudai.
Henrikas Lošinskas gimė Vila Beloj
HENRIKUI LOŠINSKUI
1931 metais ir lankė lietuvių Vila Be
WLADIMIR'O HERZOG'O PREMIJAj
los mokyklą. Henrikas yra parašęs daug
knygų ypač apie negrų kultūrą. Yra
S. Paulo žurnalistų ir Brazilijos Rašyto
jų draugijų valdybų narys.
Sveikiname mūsų mielą Henriką
Lošinską su šiuo nauju laimėjimu.

22
23
28
29
30
31
31

—
—
—
—
-

Izabel Seliokas
João Carlos Magila
Anete Cristina Žvingila Seixas
Helena Ostrinski Kučinskas
Anna Godliauskas
Mare Jovaiša
Rosmarli Ąžuolas

Sąjungos-Alianęa
Valdyba
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-V/V

Albino SVENTKAUSKAS R$.20,00
Aldona GHIZELLINI
R$.30,00
Anupras TUMĖNAS
R$.15,00
João Alberto MINKAUSKAS
20,00
GRUODŽIO MĖNESIO GIMTADIENIAI Sofia MISIUKAITĖ
R$.20,Ò0
Sveikiname savo narius, kurie šven
OnaGUlGIENÉ
R$.30,00
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug Ona GORSKIENÉ
R$.50,00
sėkmės.

( Spalio 25 dieną, , Memorial da
America Latina centre, iškilmingame
posėdyje, Musų Lietuvos bendradarbiui

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO

vtR

03
03
04
04
05
05
05
06
09
15
20

— Justino Julio Žvangi la
- Jonas Šepetauskas
— Bruna Yolanda S. Pjevac
— Albina Grigaliūnas
— Daniela Maria Šiaulys
— Nilza Guzikauskas Cilišauskas
— Antonio Luiz de Abreu Carvalho
— Adolfina Simanavičius
— Jenny Marcinkevičius Bumblis
— Anibal Nicoluk
— Rogerio Puodžiūnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE

Consulado Geral da República
da Lituânia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado. 207
04718-000 SÃO PAULO
SP
Fone: 522-42.24
71.

BUFFET CANCÚN
PROPRIETÁRIOS - SONIA e ROBERTO BAR EISIS

VENHA FAZER SUA FESTA CONOSCO
INFANTIL -15 ANOS - CASAMENTO - EMPRESAS
CHURRASCO E ALUGUEL DÊ SALÃO
400 M2 A SUA DISPOSIÇÃO C/ESCORREGADOR,
PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS.
CASINHA DE BONECA Ê VIDEO-GAME
RUA DAS GIESTAS 923/927 V.BELA F: 63-46-98 J
. ..
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