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Keičiant kalendorius
Naujųjų metų angoje atsistojus įpras

ta dairytis: kas bus per ateinančias 366 
dienas, kuri diena labiausiai linksmins, 
kuri bus ta, kai reikės susimąstyti' gal 
net ir ašarą nubraukti?

Lietuviai dovanoja popiežiui JONUI PAULIUI U palaimintojoįurgio 
Matulaičio paveikslą. Tikimės, kad šiais metais palaimintasis bus pas
kelbtas šventuoju

naujas jaunesnis. Toks santykis gali pa
grįstai sukelti rimto nuogąstavimo ir 
abejonių'dėl ateities išeivijos veikloje.
Tačiau per daug tais skaičiais gal ir ne-

Neįmanoma nei atspėti, nei nujausti. 
Telieka ruoštis viskam — gyvenimas su
dėtas iš švelnių žiedų ir skaudžių dyglių. 
Ir sakoma, jei nebūtų skausmo, vargu ar 
žinotum, kas yra džiaugsmas. Turime 
priimti viską, kas mus liečia, priimti ra
miai be aimanų ir priekaištų. Tai kilniau 
ir prasmingiau. O šiandien tik matome, 
kad jau daugelis pokarinių išeivių rikiuo
jasi prie amžinybės slenksčio. Kasmet 
vis daugiau ir daugiau netenkame veikė
jų, jaunimo vadovų bei globėjų, vis daž
niau susirūpiną klausiame — o kas į išei
nančiųjų vietas? Kas bus to lietuviško 
gyvenimo vairuotojai ir darbuotojai, kai 
visa ta vyresniųjų rikiuotė atsidur anapus 
slenksčio? Apytikriai stebėtojų skaičiavi
mai nurodo, kad į penkių pasitraukian
čių senesnių veikėjų vieta teateina vienas 

vertėtų remtis bei daryti liūdnas išva
das, kai taipgi žinoma, kad kai kuriose 
srityse pirmauja jaunieji, tuo dažnai ir 
labai reikšmingai atsverdami kiekybiš- 
kumąrVisa tai ar panaši matematika 
kasmet sukuria įvairių klausimų bei • 
svarstymų pirmiausia visiems tiems, ku
rie sielojasi lietuviška veikla išeivijoje. 
Bet baigiant metus ir pradedant kitus, 
vis dėlto pirm visko skaičiuojama, kas 
padaryta ir būtinai darytina, ne kas 
svarstyta ar spėliota. Metų aruodai sto
vi atliktų darbų sankrovoms. Iš to ir 
vienokia ar kitokia tikrovė lengviau at
pažįstama.

Nepaisant gretų retėjimo, ligi šiolei 
lietuviškasis išeivijos gyvenimas šako
jasi į va i r iomis formomis, ir. patys s va r - 
bieii vpiklos-ŽAdimai neriustaio kibirkš-

M.Mažvvdo biblioteka

čiavę šviesa ir kaitra. To viso varikliai 
buvo ir lieka atskiri pavieniai asmenys, 
kurių pasišventimas lietuviškiems dar
bams grynai iš idėjos tapo kertiniais vi-
sų planų bei užmojų akmenimis. Tokių 
žmonių — senų ar jaunų buvimas suku
ria visuomeninės traukos dėsnius, tvar
kančius visą gana sudėtingą ir nelengvą 
darbuotę. Dairydamiesi ir į ateinančius 
metus, pastebėkime juos, bandykime 
surasti naujų,'atkaskime ne vien tik me
nininkų, bet ir visuomenininkų talen
tus. Tada liepsnojantys židiniai dar plaJ 
čiau skleisis. Laukti kažko netikėto, kas 
padėtų lengviau spręsti susidarančias 
problemas, nebūtų realu. Kartais pasi
girsta balsų, kad išeiviją papildys nauji 
ateiviai, ir viskas saviame susiklostys gerą
ja prasme.. Tai apgaulinga. Nėra duome
nų manyti, kad vėl bus masinis pasitrau 
kimas iš krašto, 1944-tųjų pasikartoji
mas. O jei tai atsitiktų, reikėtų tik didžiu-

1



M Ū S-N LIETUVA

Rua Inácio 671 - Vila Zelina
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL

HJRI IOI irTl 1% /A Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUSM ÜOM w LILIU VA Administrador; PETRAS RUKS YS
k _ Redige Equipe Editorial - Fone: 63-5975
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA"

Metine prenumerata Brazilijoj R$.15,00
Prenumerata paprastu paštu į užsieny 53 uoi.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikom^įO Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$*25,00)
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėją nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.

ię tautos tragediją. Padidėjusi išeivija to
kios nelaimės sąskaita nebedaug ką reikš
tų. Jei žūtų tauta, jos dalies perkėlimas 
nieko neišgelbėtų. Esame gyvi ir esame 
reikalingi, kol gyva tauta, kol pagrindi
nės gijos nenutrūkusios. Žvelgdami atei- 
tin, turime tęsti, kas padaryta; daryti, 
kas neįveikta ar nesuspėta; stiprinti tai, 
kas pastatyta. Ateinantieji metai bus 
svarūs didžiaisiais įvykiais tiek Lietuvo-
je, tiek ir išeivijoje. Darbo visiems ir vi
sur pakaks. Ta mintimi užvetskime šių 
metų įvairiaspalvi lapą. Atskleisdami ki
tą, pasistenkime, kad jis būtų dar 
puošnesnis savo darbų bei veiklos įra
šais. Tik tokiu būdu yra kuriama tik
rovė, pildomi tautinių vertybių aruodai 
dabarčiai ir ateičiai. C.S.

LIETUVOJE
SIŪLOMA STEIGTI BALTIJOS 

KARO LAIVYNĄ
Kaip rašo "Lietuvos aidas" gruodžio 

7 d. Vkkarų Europos sąjunga, posėdžia
vusi Paryžiuje gruodžio 5 d., nutarė teik
ti karinę paramą Baltijos valstybių karo 
laivyną, kurį sudarytų Vokietijos, Da
nijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pajėgos. Vėliau galėtų prisijung
ti ir kitos valstybės. Dar nenuspręsta, ar 
Talune ar Rygoje Būtų steigiamas cen
tras šio laivyno, kurį siūloma vadinti 
"Hanzos korpusu". VES sesijos prane
šime taip pat pareikšta nuomonė, kad 
jo pirmasis tikslas būtų derinti bendrą 
skubios veiklos vadovavimą Ir planavimą, 
kontroliuoti sienas ir stebėti, kaip laiko
masi žvejybos ir aplinkos apsaugos tai
syklių, prižiūrėti laivyną ir gelbėjimo 
veiksmus.

LAISVA PREKYBA SU EFTA
Lietuva, Latvija ir Estija gruodžio 7 

d. Šveicarijoje pasirašė laisvos prekybos 
sutartį su Europos laisvos prekybos 
sąjunga (EFTA) skelbia BNS. Lietuvai

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS
v 6 L i a v Elės 
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duota per penkeris mrtus panaikinti ta
rifus kai kuriems pramonės gaminiams. 
Ūkio produktų prekyba bus vykdoma 
pagal dvišales sutartis, pasirašytas su 
atskiromis valstybėmis. Sutartyse taip
gi nustatytos konkurencijos taisyklės 
— intelektualinių nuosavybių apsaugoji
mo, valstybinių monopolių, valstybinės 
paramos ir kitos su tuo susijusios taisyk
lės.

PASIRAŠYTAS ES STOJIMO 
PRAŠYMAS

Gruodžio 8 d. Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas ir ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius pasirašė ofi
cialų Lietuvos prašymą stoti į Europos 
sąjungą. Prezidentas išreiškė nuomonę, 
-kad narystė Europos sąjungoje bus 

eikšminga Lietuvai tuo, kad ši "nebė
jus pilkojoje zonoje" ir turės pagrindą 
tolesniam ekonomikos, politikos bei 
iocialinės sistemos vystymui". Jo teigi
mu, Lietuva galės artimiau bendradar- 
oiauti su Višegrado kra-štais, jai atsivers 
galimybė stoti į Vakarų Europos sąjun
gą ir ŠAS (NATO) bei įtvirtinti savo sau
gumą. Ta proga sveikinimo žodį taręs 
Prancūzijos ambasadorius Lietuvai pažy
mėjo, kad Lietuvos įsijungimo į ES nori 
visa Europa, nes tuo bus labiau užtikrin
tas šio žemyno pastovumas. Todėl Lietu
va gali tikėtis visų' ES narių paramos.

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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LIETUVA JUNGSIS PRIE 1954 M. 
SUTARTIES

Lapkričio 9 d. Lietuvos ministerių 
kabinetas prezidentui Algirdui Brazaus 
kui įteikė 1954 m. rugsėjo 28 d. sutarti 
“Dėl pilietybės neturinčių asmenų sta
tuso", prie kurios Lietuva prisijungtų, 
jei seimas tai patvirrintų. Ši sutartis api
brėžia asmenų be pilietybės teisinę pa
dėtį valstybėje, konkretizuoja jų teises, 
laisves ir pareigas. Dabartiniai Lietuvos 
įstatymai neapibrėžia asmens be piliety 
bes statuso, ir tokie žmonės paprastai 
priskiriami prie užsieniečių. Dauguma 
šios sutarties nuostatų yrą įtvirtinti Lie 
tuvos įstatymuose, kaip rašo "Lietuvos 
aidas" (lapkričio 9 d.). Tačiau pagal šią 
sutartį nuostatas bus pakeistas, kuriame 
numatoma, jog asmenys be pilietybės, 
gali būti išsiųsti iš krašto vidaus reikalų 
ministério sprendimu. Dabar toks asmuo 
galės būti išsiunčiamas tik teismo spren
dimu. RSJ.

PATVIRTINTAS 1996 BIUDŽETAS
Gruodžio 7 d. Lietuvos seimas pa

tvirtino 1996 metų valstybės biudžetą, 
už kurį balsavo 63 seimo nariai (6 susi
laikė, 44 balsavo prieš), rašo "Respubli
ka". Kitų metų biudžetą sudarys 4843 
bilijonai litų pajamų, 5498 bilijonai li
tų išlaidų. Buvo patvirtintas biudžeto 
deficitas — 655 bilijonų litų, arba 1,8°/o 
nuo Tarptautinio valiutos fondo skai- 
čiuouamo bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Statistikos departamento apskai
čiavimu, deficitas siekia 2,3% BVP.

Ministério pirmininko A. Šleževičiaus 
teigimu, kitų metų biudžetas išaugs 
31,6%, metų infliacija sieks 15%, o 
BVP — 5%. Biudžete lėšos švietimui 
padidintos 40,1 °/o, o socialinei rūpybai 
79,7%. Tiesioginės išmokos sociali
nėms reikmėms sudarys 51,3% viso 
biudžeto.

2



NR. 1 (2303) 1996.1.15 M ŪS U L I ETŲ V A 3

LIETUVOS SPORTO APŽVALGA
LTOK generalinė 

a s a m b I ėja
Vilniuje' Menininkų rūmuose, gruo

džio 1 įvyko Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto pagrindinis susirinkimas. 
Ataskaitų apie LTOK veiklų 1994 me
tais perskaitė LTOK prezidentas Artū
ras Poviliūnas. LTOK viceprezidentas 
Stasys šaparnis skaitė pranešimų apie 
Lietuvos sportininkų pasirengimų 
1996 metų vasaros olimpinėms žaidya' 
nėms Atlantoje. Pažymėta, kad žaidy
nėms rengiasi 56 individaalių sporto 
šakų sportininkai. Daug vilčių dedama 
į krepšininkus. Per'šių metų pasaulio 
ir Europos pirmenybės paaiškės, kas iš 
lietuvių iškovos teisę atstovauti mūsų 
vadovybei Atlantoje.

PIRMĄ KARTA LIETUVOS ŠOKIŲ 
ISTORIJOJE - PASAULIO BRONZA
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Pasaulio čempionato prizininkai
Eglė Visockaitė ir Marius Germanavičius

Vilniečiai tgle Visockaitė ir Marius 
Germanavičius laimėjo pasaulio jauni
mo sportinių s*okių čempionato bron
zos medalius. Lwove, "Spartako" ha- ■ 
lėje vykusiame standartinių šokių pa
saulio čemp:onate jie į priekį praleido 
italus Michela Cerea ir Roberto Villa 
(aukso medalis) ir Slovėnijos porų

Miriam Sulėk ir Alesų Svetekų.
Pasak Eglės ir Mariaus trenerės Auš- 

ros Visockienės, Lietuvos šokėjai pir
mų kartų per musų šalies sportinių 
šokių istoriją užėmė prizinę vietų pa
saulio čempionate. Bronzos medalius 
yra iškovoję ir Klaipėdos "Žuvėdros" 
šokėjai, tačiau ansamblių grupėje.

Lvove dalyvavo 44 poros iš 26 vals
tybių. Kiekvienai šaliai varžybose ga
lėjo atstovauti dvi geriausios poros. 
Antroji Lietuvos pora — Kauno "Sū
kurio" šešiolikmečiai šokėjai Arūnas 
Bižokas ir ekita Duniūtė — užėmė šeš
tų vietų. Varžybos vyko penkiais tu
rais. Kaskart į kitą turų patekdavo vis 
mažiau šokėjų. Pradėję šbkti 16 vai., 
varžybas šokėjai baigė 23 vai.

LAIMĖJO IR KROATAI, IR ITALAI
įvyko dvejos Europos futbolo čem

pionato atrankos rungtynės. Jas žaidė 
musų šalies rinktinės vadovės — ket
virtosios grupės komandos.

Artimiausia Lietuvos vadovė Kroa
tija tiesiog sutriuškino ukrainiečius — 
4:0. Du įvarčius įmušė Davoras Šukeris 
(21 ir 76 min.), po vienų Zvonimiras 
Bobanas (13 min.) ir Robertas Prosinec- 
kis (20 min.). Kroatijos komandoje žai
dė Ladičius ("Croatia"), Zagrebas), Jur-'„ Italija 
tevičius ("Austria Casino"), Zalcburgas, Lietuva 
Austrija), Jarnis (Juventus), Turinas, 
Italija) Pauličičius ("Hercules"), (Aliką- i. Slovėnija 
me, Ispanija, Jerkamas ("Real", Ovje-

VALDAS IVANAUSKAS vienas geriausių Lietuvos fotbolininlų

das, I spa n i ja) ?B i I i či us (n K a rs r u h e^’, 
Vokietija), Asanovičius ("Hajduk", Spli 
tas), Prosinečkis ("Real"), Ovjedas, Ispa
nija), Bokščius ("Lazio", Roma, Italija, 
60 min.), Turkovičius ("Croatia", Za
grebas), Bobanas ("Milan", Italija), Šu- 
keris ("Sevilla", Ispanija).

Pasak Zagrebe apsilankiusio Lietu
vos rinktinės trenerio Romo Lavrinavi- 
ėiaus, buvo matyti kad kroatų lygis 
aukštesnis, bet daug progų šeiminin
kai nesukūrė. Visi keturi įvarčiai įkrito 
dėl Ukrainos gynėjų klaidų... Laurina
vičiaus nuomone, toks rezultatas ne vi
sai atspindi įvykius, jis turėjo būti ma
žesnis. Silpnų Kroatijos rinktinės žaidi
mo vietų treneris sako nepastebėjęs.

Kad italai dideliu skirtumu nugalės 
estus, mažai kas abejoja. Ifcalai laimėjo 
— 4:1, bet pirmų įvartį Gianfranco Zbla, 
pavyko įspirti tik paskutinę pirmojo 
kėlinio minutę. Kitus įvarčius įmušė, 
Demetrio Al berti ni (61) tas pats Zola 
(66) ir Fabio Ravanelli (83). Estams 
įvartį įmušė Martinas Refmas (74).

Grupės komandų padėtis
(Rungtynės, pergalės, lygiosios,

. ■ ■ • • - • - • :r ; • < Į : •-

pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)

. Kroatija

0 4

V aiDEIf LIETUVIŠKAI! 
imLDEH CURSO LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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ir Rimučių kaimų Žarėnų valsčiuje Tel
šių apskrities. Mūsų naujas bunkeris tu
rėjo 2 metrus aukščio, 4 metrus pločio 
ir 6 metrus ilgio, ir buvo įrengtas su vi
sais patogumais, kokius tik įmanoma tu
rėti šiose sąlygose . Jo vietą pažinojome 
tik mudu du. Nei ryšininkams, nei kitų 
vietų partizanams mes nenurodėme sa- 
vao naujos gyvenvietės, kur dabar gyve
nome ramiai ir miegojome be baimės. 
Su Antanu Kumslyčiu ir Dominiku Ša
kiniu susitikdavome retkarčiais sutarto
je vietoje, o su Juliu ir Švogeriu ryšys 
nutrūko. Su Eglute susitikdavome sutar
toje vietoje, bet į Paulauskio mišką eiti 
buvo neįmanoma. Čia begyvenant, prisi
dėjo dar nelaukta bėda. Mano bendri
ninkas Jonas Parimskis pradėjo blūdyti. 
Ėmė vaikščioti vienas po mišką ir kai
mus, nepasiėmęs ginklų. Su manimi nie
kur daugiau nebeeidavo. Eidavo vienas, 
ginklus palikęs bunkeryje. Vėliau visai 
sublūdo. Puolė ant manęs su kirviu ir 
pareikalavo, kad aš jį nuvesčiau pas vy
riausią partizanų vadą Žemaitį. Aš pasi
aiškinau, jog nežinau Žemaičio gyvena
mosios vietos, bet Parimskis užsispyrė, 
tvirtindamas, jog aš slepiąs partizanų 
vyriausio vado Žemaičio adresą. Galop 
Jonas man pagrąsino, jei ašsjį nenuve- 
siąs pas Žemaitį, jis su kirviu nukirsiąs 
mano galvą. Taip susidėjus, išsiskyrėme 
su Jonu Parimskiu. Tada aš išėjau. Nu
keliavau pas Steponą Baltiejų Gaižupių 
kaime Plungės valsčiuje. Jis mane nuve
dė pas žmonos brolį Stasį Burbą Gilin- 
dėnų kaime Telšių apskrities. Ten bu
vo ramu. Aš čia vėl išsikasiau bunkerį 
aprūpintą su visais patogumais. Burba 
žinojo mano bunkerio vietą. Ateidavo 
mane aplankyti taip pat ir Steponas 
Baltėjus, su kuriuo susitikdavome sutar
toje vietoje. Jis man papasakodavo, kas 
naujo dedasi po kaimus. Susitikdavau 
ir su Eglute, bet jai bunkerio neparo
džiau. Po Gaižupių, Purvaičių ir Žlibinų 
kaimus burliokai siautė dieną ir naktį. 
Ten buvo pavojinga eiti. Čia būdamas 
paskiau sužinojau, jog enkavedistai su
gavo Joną Parimskį gyvą. Rudenį 1953 
metais prėe Tverų enkavedistai iš pasa
lų užklupo Julių ir Švogerį. Jie nušovė 
Julių, o Švoferis pabėgo. Naujuosius 
1954 Metus aš sulaukiau bunkeryje 
Gilindėnų kaime. Eglutė ateidavo retai. 
Aš irgi mažai kur beišeidavau. Parsine
šu valgyti ir miegu bunkeryje dieną ir 
naktį. Tu metų žiemą burliokai užti-

IŠTESĖJĘS KOVA PRIES' 
SOVIETUS

VIENO GYVENIMO ISTORIJA
Rašo Stanislovas Laucevičius 
Redaguoja Henrikas Valavičius

(Tęsinys iš praeito nr.)
KAUTYNĖS PRIES RUSU KAREIVIUS

Po to išgėrėme po 100 gramų rugi- 
nienės ir užmigome visi trys tuo miegu, 
kur nuovargis jau yra tiek stiprus, kad 
grąžina tam momentui visišką laisvės 
jausmą, nutrindamas iš atminties visus 
tuos siaubo pergyvenimus, čia pat tik 
prieš porą valandų paspendusių žmogaus 
gyvenimą ant siauro slenksčio tarp gyvy
bės ir mirties. 

t

PILKOS GYVENIMO DIENOS 
BUNKERYJE

Kaip vėliau sužinojome, mus gaudyti 
buvo atvažiavę penkiasdešimt sunkveži
mių kareivių. Tos dienos kautynėse 
prieš rusus mes palikome kovos lauke 
šias aukas: Lionė buvo nušauta, Švoge- 
ris sunkiai sužeistas, o aš ir Julius išliko
me, nepatyrę sunkesnių sužeidimų. Atsi
palaidavę nuo mus persekiojančių enka
vedistų, mes apsigyvenome savo senaja
me bunkeryje,, kur per ištisą mėnesį bu
vome užsiėmę, gydydami Švogerį nuo 
jo daugeriopų šūviais paliktų sužeidimų. 
Per tą laiką mudu su Juliumi ėjome į 
kaimus, kad parsineštume vaisių ir mais
to, ir kad papildytume savo šovinių at
sargas. Mes gyvenome miške ant ribos 
tarp Rietavo ir Varnių valsčiaus, vietoje 
kur mažiau buvo stribų sekama, kadangi 
pastarieji siautelėjo pasidalinę valsčiais. 
Kaimuose buvo ramu. Švogeris mėgdavo 
sakyti savo patarlę tais protarpiais, jei 
kas nutikdavo rimtesnio, ar staigaus pa
vojaus metu: "Jesulėliau, miestai vaikš
čioja". Kai pagijo Švogeris, mes persi k 
kraustėme į savo namus Paulauskio m&s- 
ke Plungės valsčiuje. Bet butiiokai ne- . 
leido čia pasilsėti nei vienu momentu. 
Dienomis siautė po miškus ir krūmus, 
naktimis slapukai slampinėjo prie gy
venviečių, keliuku miške, pamiškiais. 
Pabuvome kelias dienas savo bunkeryje 
Paulauskio miške ir nutarėme eiti kitur, 
kur gyventi buvo ramiau.

Julius ir Švpgeris išėjo į savo kraštą. 
Mudu su Jonu Parimskiu išėjome į Gors- 
kinės mišką Telšių apskrityje. Išsikasėme 
sau bunkerį Bijeikos miške tarp Smilgių
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ko bunkerį Keturakių miške Žarėnų 
valsčiuje, kur slapstėsi partizanai An
tanas Kumšlytis ir Dominikas Šakinis. 
Čia juos, nelauktai užkluptus, enkave
distai sugavo gyvus ir dar kontūzytus.

Taip kad mano gyvenimo naujienos 
buvo nekokios. Tą žiemą ištisai aš dar 
pragyvenau bunkeryje Gilindėnų kaimo 
miške. Mano ryšininkas buvo Stasys 
Burba. Jo ūkis buvo už vieno kilome
tro nuo mano bunkerio. Jis turėjo jauną 
žmoną ir tris vaikus. Kartais užeidavau 
pas juos į namus pavalgyti karštų barš
čių, bet labai retai. Gilindėnų kaime tu
rėjau dvi pažįstamų gyventojų vietas: 
Burbų šeimą ir dar vieną senutę moterį. 
Šioji man savo pavardės nepasakė. Ji slė
pė savo eržilą miškelyje nuo kolūkio 
pareigūnų. Sutemus vakare ir anksti ry
tą ji eidavo į mišką pašerti ir pagirdyti 
savo mylimą arkliuką. Ir taip kartais aš 
su ja susitikdavau. Gilindėnuose buvo ra
mu, burliokai mažai kada pasirodydavo. 
O tuo tarpu Gaižupiuose, Purvaičiuose 
ir Žlibinuose labai siautė enkavedistai, 
stribai ir visokio plauko slapukai, kurie 
pranešdavo ir išdavinėdavo sovietų mi
licijai bet kokius įtariamus kaltus ar ne
kaltus žmones. Ten nebuvo įmanoma 
apsilankyti. Dieną stribai bastėsi po miš
kus, o naktimis slapukai slankiojo selin
dami prie gyvenviečių. Buvo labai pavo
jinga užeiti pas pažįstamą šeimą, kad pa
siprašyti valgyti. Šiaip ar taip dienos me
tu aš su civiliais drabužiais ir trumpu 
ginklu rankose aš dar įmanydavau pasima 
tyti su savo pažįstamais ir patikimais as
menimis. Bet visi jau bijojo ir vengė susi
tikti, kad nebūtų stribų susekti.

(bus daugiau)

ŠVENTOJO SOSTO DELEGACIJA 
MASKVOJE

Sausio 30 dieną Maskvoje įvyko ofi
cialus Šventojo Sosto ir Maskvos pa
triarchato delegacijų susitikimas. Jo me
tu buvo aptarti Katalikų ir Stačiatikių 
Bažnyčių santykiai Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalyse. Šventojo 
Sosto detegacijai vadovavo Popiežiško
sios krikščionių vienybės tarybos pirmi
ninkas kardinolas Edvardas Kesidis.

Ankstesnis Šventojo Sosto ir Mask
vos patriarchato atstovų susitikimas įvy
ko pernai kovo mėnesį Ženevoje. Ta
da buvo nutarta tokius susitikimus reng
ti kas šeši mėnesiai.
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DRAUGO FQNDAS KOPIA 
| MILIJONĄ

Užsienio lietuvių ir kai kuri Lietuvos 
spauda sunkiai verčiasi dėl lėšų stokos. 
Lėšos yra tampriai surištos su tiražais. 
Maži tiražai atneša mažas lėšas. Jos vis 
mažėja, o išlaidos nuolat didėja. Tad 
kaip išsilaikyti, kai išlaidų apmokėjimui 
pajamų neužtenka? Nuolat kelti prenu
meratas ir skelbimų kainas? Nuolat pra
šyti paramos aukų pavidalu? O tų prašy
tojų tiek daug. Beveik visa Lietuva. Ar
timieji ir tolimesnieji. Spauda ir daug 
organizacijų. Labdarai ir lietuvybės iš
laikymui. Visi svarbūs ir visiems reikia. 
Ir visi prašo tą buvusį vargšą "dypuką".

Kai Draugo dienraštis turėjo 12.000 
prenumeratorių, tuomet iš jų gautos lė
šos apmokėjo visas išlaidas. Dabartinės 
Draugo pajamos iš maždaug 5.500 pre
numeratų, iš skelbimų ir svyruojančių 
aukų, yra nepakankamos dienraščio iš
laidų apmokėjimui, nuolat kylant popie
riaus ir pašto kainoms. Kaip susirasti 
pastovią paramą Draugo, vienintelio 
dienraščio už Lietuvos ribų leidimui?

Draugo tolimesniam išlaikymui 1993 
m. rudenį buvo pradėtas Draugo fondas, 
siekiantis sutelkti milijoną dolerių. 
Draugo fondo milijoninis kapitalas tap-, 
tų pastovia finansine jėgaine, teikiančia 
paramą Draugui iš prieauglio ir dividen
dų per ateinančius metus.

Draugo fondo, nepelano siekiančios 
įstaigos, inkorporavimą Illinois valstijo
je atliko adv. Aleksandras R. Domans- 
kis 1993.XI.12 kartu su pirmaisiais fon
do direktoriais, Bronium Juodeliu, Ra-

GACTDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠU

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS 
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

Juostelė gaunama V. Zelinos parapijoje

MUSU LIETUVA

Vyriausioji “Draugo” redaktorė 
DANUTĖ BINDOKIENĖ

mune Kubiliūte ir Jurgiu Riškum. Vė
liau j fondo 9 direktorių tarybą buvo 
kooptuoti: Birutė Jasaitienė, Gražina 
Liautaud, dr. Antanas Razma, kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, dr. Vacys Šaulys ir 
Jonas Vaznelis, ir buvo priimti Draugo 
fondo įstatai (By-laws). Metiniame D F 
narių suvažiavime 1994.XÍ.18 direkto
riais buvo išrinkti: Bronius Juodelis, 
Jonas Vaznelis, Gražina Liautaud, Biru
tė Jasaitienė(dvejiems metams) ir Vaclo
vas Momkus, dr. Kazys Ambrozaitis ir 
Jurgis Riškus (vieneriems metams iki 
metinio narių suvažiavimo 1995.XI.18, 
kur 3 direktoriai bus išrinkti dvejiems 
metams). Du direktoriai — kun. Dr. Vik
toras Rimšelis ir dr. Antanas Razma j 
tarybą skiriami Draugo leidėjų. Direkto
rių tarybai vadovauti buvo išrinktas 
Bronius Juodelis, jam einant nuo pat 
įsteigimo ir neapmokamas iždininko — 
reikalų vedėjo pareigas. Į Kontrolės ko
misiją buvo išrinkti: 'Avarija Reinienė, 
Kostas Dočkus ir Antanas Valavičius. 
Investavimo komisiją sudaro: Jonas 
Vaznelis, dr. Antanas Razma ir Algis 
Strikas. Lėšų telkimo komitetą sudaro: 
dr. Kazys Ambrozaitis, Gražina Liautaud 
b Vaclovas Momkus. Teisinis patarėjas 
- adv. Aleksandras R. Domanskis.

Per dvejus metus Draugo fondas turė-
jo septynis lėšų telkimo vajus. Iki š.m.4
lapkričio mėnesio Draugo fonde surink- Dar vieną kartą norėčiau klausyti 
ta netoli pusės milijono dolerių kapita- Lakštingalos dainas su tavim kartu.

(AR JAU TURnÊWJÉ 5IAS JUOSFELESH
DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai

DU GAIDELIAI — Dainelės vaikams su Muštruota knygute
KIŠKI P I Š K i — Vaikų dainelės - sutartinė
A. ŠABANIAUSKAS - dainuoja pramoginą šokių muziką

geriausi- a dovana k i e k v i e n a proga

Šv. Juozapo lietuvių parapija — Rua Inácio 671 — V. Želi.'.a — F:63.59.75
•- ------- ------
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las. Iki 1995 m. rudens vajaus pabaigos 
pusė milijono bus pasiekta, u Investavi
mų komisijos atneštas stambus D F kapi
talo prieauglis (jei birža bus palanki) 
duos gerą pradžią antrajai milijono pusei 
ir Draugą vėl parems su maždaug 30.000 
dol.

Dviejų metų kelias į Draugo fondą 
pusės milijono kapitalą buvo sėkmingas 
dėl mielųjų Draugo skaitytojų suprati
mo, kaip svarbus mums dienraščio Drau
go išlaikymas. Deja, D F narių yra apie 
1.000 ir apie 500 rėmėjų. Jų turėtų būti 
trigubai daugiau. Jie, beabejo, ateis su 
stambiais įnašais į fondą, toliau kopiant 
į milijoną dolerių. Draugo fondo garbės 
narių (tūkstantininkų) jau yra apie šim
tą. Beabejo, jų ateis dvigubai daugiau, 
kopiant į milijoną. Jį pasieksime per se
kančius dvejus metus. Skubėti labai rei
kia, nes laikas — pinigai.

Jonas SHickas

JA UNYSTĖS A TGARSIAl

Ar atmeni, mano mieloji 
Tas buvo taip labai seniai 
Tą šiltą vasaros naktį Lietuvoje 
Kada mes susitikom vakare vėlai.

Ant kranto Mažu pés upelio 
Žydėjo balti ievų žiedai 
Per medžių šakas išbąląs 
Žiurėjo mėnulis tyliai.

Žemai upelyje vanduo čiuriejo 
Oras svaigino musų jausmus 
Toli rugiuose brėžt ė čirškėjo 
Ir niekas nematė čia mus.

Lakštingala tąsė savo dainą galingą, 
Aš tavo liemenį priglaudąs laikiau 
Tai buvo musų valanda laiminga 
Ir mes negalvojom kas bus toliau.

Ten mes šventai prisižadėjom 
Viens kitą amžinai mylėti 
Daugiau nieko mes nenorėjom 
Tik ko! busim gyvi kartu gyventi.

Dar vieną kartą norėčiau matyti
Mažupės upelio žalius krantus
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VYSKUPO
Tomske kaip ir daugumoje vie

tovių, didžioji dalis gyventojų yra pro- 
voslavai, bet dar 1836 metais lietuvis 
pranciškonas buvo įsteigęs Šv. Rožan
čiaus katalikų bažnyčią. 1927 ji buvo 
paversta į observatoriją, bet 1990 vėl 
grąžinta tikintiesiems. Dabartinis klebo
nas kun. A. Gezel yra vokėečių kilmės, 
bet suprantantis ir lietuviškai. Klebonui 
talkina 6 seselės iš Kalkutos \viena iš jų 
dirbusi Vilniuje, kita Kretingoje) ir 4 
seselės iš Lenkijos. Šv. Rožančiaus para
pijoj per metus būna apie 45 vaikų 
bei suaugusių kraštų ir sekmadienio pa
maldose dalyvauja apie 200 tikinčiųjų.

Dar prieš 1917 metus Tomske gyve
no 35.000 lietuvių, veikė 24 visuomeni
nės organizacijos, knygų leidykla, vyko 
suvažiavimai. 1989 metais Tomske bu
vo dar apie 7500 lietuvių, o šiuo metu 
likę apie 800. Vyskupo apsilankymo 
pamaldose ir sutikime dalyvavo tik ke- 
liasdešimts.

Barnaul, Altajaus krašto sostinė, 
turi apie pusę milijono gyventojų. Lie
tuvių Kultūras draugijoje apie 100 regis
truotų narių-, įskaitant ir keletą hebrajų 
kilmės lietuvių. Susirenka 5-6 kartus 
metupse Vokiečių kultūros namuose. 
Draugijos pirmininkas Bonaventūras V 
Virbickas, Anykščių gyventojas, ištrem
tas 1941 metais. Jo nuomone, pirmųjų 
tremtinių dėka dalis lietuvių, pusitraukę 
į Vakarus norėdami išvengti to paties 
likimo, turėtų būti dėkingi savo bro
liams tremtiniams, ilgus dešimtmečius 

nauja juostelė
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ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai įgrotoj jb gražiausių interpretacijų juos- 
tel ėj." M QS l| LIETUVA".

KELIONES
vergusiems ir žuuušiems Sibire. B. Vir
bickas taip pat prisiminė, kad 1942 
metais Sovietai paskelbę, kad užsiregis
truotų norintieji emigruoti į Ameriką. 
Juos visus tada išvežė prie Lenos upės 
žiočių, kur dauguma mirė nuo bado ir 
šalčio.

Barnaulo lietuviai turi mažą knygynė
lį, džiaugiasi gaudami "Pasaulio Lietuvį" 
bet nebegauna jokios kitos lietuviškos 
spaudos. Katalikų bažnyčia dar negrą
žinta, kitą pastatyti neįmanoma.

Novosibirsk, yra dabartinė Si
biro sostinė, turi apie 2 milijonus gyven
tojų. Čia lietuviai nebuvo tremiami, o 
atvyko gyventi vėliau. 1989 m. Novo
sibirsko srityje buvo užregistruota 900 
lietuvių. 1991 m. įsikūrusi L.B. Kultū
ros draugija turi 60 narių, dauguma se
nosios kartos tremtinių palikuonių. Va
dovauja Antanas Šulas, silpnai kalbantis 
lietuviškai. Lietuviai neturi nei patalpų, 
nei knygyno, Ô 1993 m, įsteigtaą mokyk 
lėlę turėjo uždaryti dėl mokinių stokos.

Pranciškonas Saulius Bytautas Bar- 
naule buvo pastatęs bažnyčią, kurią da
bar aptarnauja kitų tautybių pranciško
nai. Šalia naujai statomos katedros me
dinėj koplytėlėj sekmadieniais susiren
ka kokie 6 lietuviai. Kas antrą sekmadie
nį evangelija skaitoma lietuviškai ir gieO 
damos tradicinės lietuvių giesmės. Vys
kupas Juozas Werth ir generalinis vika
ras Tėv. Aleksandras, SJ, puikiai kalba 
lietuviškai. Jiem asistuoja taip pat lietu
viškai kalbantis vokiečių kilmės brolis 
Andrius, SJ, 4 metus gyvenęs Lietuvoj. 
Į sutikimo pamaldas ir pasisvečiavimą 
buvo atvykę 40 lietuvių.
SPALIO 2-5 DIENOMIS NOVOSIBIRS
KE ĮVYKO RUSIJOS VYSKUPU IR 
SIBIRE DIRBANČIU KUNIGU

KONFERENCIJA
Konferencijoj dalyvavo:

ŽODYNAS 
DICIONÁRIO 

PORTUGUÊS LITUANO 
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA

Arkivyskupas Jonas Bukovsky, Apaš
talinis nuncijus Rusijai, (slovakų kilmės, 
20 m. gyvenęs JAV).

Arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, 
Rusijos Apaštalinis administratorius, 
(baltgudžių kilmės, baigęs Kauno kuni
gų seminariją ir 8 metus dirbęs Šv. Dva
sios parapijoj Vilniuje).

Vyskupas Juozas. Werth, Dibiro Apaš
talinis administratorius, (pavolgio vokie
čių kilmės, priklausęs Lietuvos Jėzuitų 
provincijai, baigęs Kauno kunigų semina
riją ir 4 metus dirbęs Aušros Vartų para-

Vyskupas Jan Langa, Kazachstano 
Apaštalinis administratorius, (lenkų kil
mės, priklausęs Lietuvos Marijonų pro
vincijai, baigęs pogrindžio seminariją ir 
Lietuvoj slaptai įšventintas kunigu).

Vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM, 
užsienio lietuvių vyskupas.

Mons. Jurgis Barauskas, Amerikos Vys
kupų Konferencijos Ad Hoc komiteto 
Centrinės ir Rytų Europos Bažnyčiai pa
gelbėti generalinis sekretorius.

Tėvas Aleksandras, SJ, Sibiro Apašta
linės administracijos generalinis vikaras 
ir prieš-seminarinių studijų mokyklos 
rektorius.

"Kirche in Not" bažnytinės labdaros 
organizacijos 2 atstovai.

"Renovabis" Vokietijos karitatyvinės 
organizacijos atstovė.

"Caritas" tarptautinės organizacijos 
centro atstovas.

Kunigų seminarijos Maskvoje rėkto 
rius.

Kadangi visi vyskupai, išskyrus Apašta 
liškąjį nuncijų, mokėjo lietuvių kalbą, 
konferencijoje buvo vartojama lietuvių 
ir anglų kalbos.

Po vyskupų konferencijos įvykusiam 
kunigų suvažiavime dalyvavo 48 iš 50- 
ties Sibire dirbančių kunigų. Čia buvo 
maudojama rusų kalba. (Bus daugiau)
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MUSU MIRUSIEJI Sveikiname
ALEKSANDRĄ MIKALAUSKĄ, 

atšventusį gruodžio 24 diena 87-tąjį gimtadieni.

ANTANAS TININIS
mirė 1995 metų gruodžio 4 dieną. Ve
lionis buvo gimęs 1910 m. gruodžio 7 d. 
Rokiškyje.

Atvyko į Braziliją 1927 m. ir kelis me
tus gyveno Rio de Janeire, o vėliau apsi
gyveno S. Pauęyje ir dirbo batų gamybo
je iki pensijos.

1944 m.vedė jugoslavą Mariją Ruic, 
kuri mirė 1991 metais. Jie turėjo 3 vai
kus.

Ilgą laiką Antanas sirgo bronchitu, 
bet mirė nuo širdies smūgio, miegoda
mas. Buvo nuolatinis “Mūsų Lietuvos" 
skaitytojas.

Paliko vedusi sūnų Joną, ištekėjusią 
dukrą Elizabeth ir vienąxdar netekėjusią 
dukrą Sonią, su kuria kartu gyveno Alto 
da Moóca.

Taip pat paliko 7 anūkus. • <
Duktės vaikus: Denise 16 m., David

14 m., Debora 12 m. Daniela 10 m.
Sūnaus vaikus: Agta, 14 m., Sara, 12 . 

Natali, 10 m.

Sveikiname mielą sukaktuvininką sulaukusį tokio 23 
gražaus amžiaus, linkime jam geros sveikatos, daug 
laimės ir gausios Aukščiausiojo palaimos

Redakcija ir administracija
„ . ..

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA„
Elza Ribikauskas GERALDI R$.30,00 

R$.20,00 
R $.20,00 
R$. 15,00 
R $.30,00 
R$.30,00 
R $.20,00 
R $.40,00 
R$.15,00 
R $.20,00 
R $.20,00 
R$.20,00 
R$.15,00 
R$.15,00 
R$.30,00 
R$.50,00 
R$.15,00 
R$.30,00 
R$.20,00 
R $.20,00 
R$. 15,00 
RS.20,00 
R $.50,00 
R$.20,0U 
R $.20,00 
R$.30,00

EMILIJA PETROKAITÉ STANEVIČIENĖ 

mirė praeitų metų pabaigoje kaip tik 
per Kalėdas. Velionė buvo gimusi 1912 
metų lapkričio 1 dieną Daugailių Vals
čiuje, Utenos apskr. Brazilijon atvyko 
1927 metais su tėvais, dviem broliais ir 
trim seserim. Buvo ištekėjusi už Stepono 
Stanevičiaus.

Buvo pašarvota s’v. Juozapo parapijos 
šermeninėj ir palaidota Ceramikos kapi- • 
nėse S. Caetane. 7-tos dienos mišios bu
vo V. Zelinoj gruodžio 31 dieną per 
lietuviškas pamaldas. 

L

Vera SKURKEVIČIENĖ 
Kun.Juozas ŠEŠKEVIČIUS 
Bronė LIPAS
Irena MARTINAITIS 
Ona NEMICKAS 
Juozas KRUMZLYS 
Eduardo PAŽĖRA 
Vitus MIKALKENAS 
Mečys PALECKIS 
Juozas ŠLIKTA 
Maria Birutė ŠLIKTA 
Nastė LENKTAITIS 
Vladas STULGAITIS 
Bruna LIUTKEVIČIUS 
Vanda HAJUK 
Liudas RALICKAS 
Aloisio GARKAUSKAS 
Regina BRASLAUSKAS 
Lionginas GAIGALAS 
Ksaverija MAČIULAITIS 
Antanas RUDYS 
Helena PUPELIS
Jonas BALTADUONIS 
Vladas ZIZAS
Ksevera PETROKAITÉ

Liko ir Antano sesuo Sofija Tininis, 
kuri gyvena Cidade dos Velinhos de 
Itaquera.

.Jie visi, o taip pat ir visi tie, kurie jį 
pažino, pasiliko su dideliu ilgesiu savo 
širdyse.

Tegul ilsisi ramybėje, šioje žemėje, 
kurią jis laikė savo širdies tėvyne.

To linki jo vaikai, anūkai ir visa 
šeima.

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI 
MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:» 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu - 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu. z

BUFFET GANMN
PROPRIETÁRIOS - SONIA e ROBERTO BAR EISIS

VENHA FAZER SUA FESTA CONOSCO
’ INFANTIL - 15 ANOS - CASAMENTO - EMPRESAS - CHURRASCO 

E ALUGUEL DE SALÃO
400 M2 À SUA DISPOSIÇÃO C/ESCORREGADOR, PULA-PULA,

PISCINA DE BOLINHAS, CASINHA DE BONECA E VIDEO-GAME

RUA DAS GIESTAS, 923/927 V. BELA - FONE: 63-4698

PSICOLOGA I

CRP. 06/38477-2
CRIANÇAS, ADOLESCENTES 

e ORIENTAÇÃO AOS PAIS |
CONVÊNIOS e PARTICULARES |

Av. Paes de Barros, 1994 Tel. 6128-0622• E

oener imóveis lt da
ADMINISTRAÇÃO - LOCACÃO CRECI J-t>84 

COMPRA - VENDA

B Moóca
SílUHlIlDIlllllllUIIOIlUllllllllOllilllllllliailllllllllllQtllllllfF

Rua Topázio n° 76 - Aclimação 
04105-060 — São Paulo - SP,

Fone: 277-4855
Fax: 277.-6948
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MŪSŲ ŽINIOS'
ATVYKS MŪSŲ VYSKUPAS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "M L" numeri
GARBĖS LEIDĖ.

Besiruos’dami iškilmingiau atžymėti 
šv. Juozapo parapijos bažnyčios konse
kracijos 60-metį, buvome kvietę musų 
vyskupą J. E. PAULIU A. BALTAKĮ. 
Nuo Jo gavome gražią ir džiugią kalėdi
nę dovaną: teigiamą atsakymą. Vyskupas 
ras’o, kad lankysis ne tik pas mus per 
bažnyčios jubiliejų, bet taip pat Argenti
noj ir Urugvajuj. Vyskupą kelionėje ly
dės prelatas Leonas Peciukevičius-Peck. /.

Vyskupas Paulius A. Baltakis baigia H 
laišką: "Linkiu džiugių šv. Kalėdų ir Die
vo palaimos Naujuose 1996 metuose 
Jūsų gyvenime ir apaštalavime, ir malo
niai prašau perduoti mano nuoširdžiau
sius sveikinimus visiems lietuviams.

savo vyro a.a. JONO MIKALKENO 8-tų mirties metinių prisiminimui 
(sausio 21 d.)

I •

Širdingai dėkojame ponei Nijolei už paramą spaudai
j ir pagarbiai prisimename visiems brangų Joną Mikalkėną. a/ 

Redakcija ir administracija

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vysk. Paulius A.Baltakis O.F.M.

ATVYKSTA KUN. E. PUTRIMAS
Sausio 26 dieną, vykdamas iš Argenti

nos ir Urugvajaus, pas mus apsilankys 
kun. Edis Putrimas. Jo tikslas yra susi— 
tikti su mūsų jaunimu. Čia bus iki vasario 
2 dienos.

Kun. Edis Putrimas yra lietuviško jau— 
nimo laisvajame pasaulyje kapelionas, ku
ris lankosi įvairiuose kraštuose. Pastoviai 
yra apsištojęs pranciškonų parapijoj To— 
ronte, Kanadoje.

Šio '"ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

minėdamas žmonos ONOS SADAUSKIENĖS PIPIRIENĖS 
ketvirtas mirties metines (sausio 6 d.)

Širdingai dėkojame mielam MŪSŲ LIETUVOS skaitytojui 
už paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename a.a. Oną 
Sadauskienę Pipirienę pries’ trejus metus iškeliavusį i Tėvo na-

mus- Redakcija ir administracija

BRAZILUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Praeitą savaitę, per dvi dienas buvo 
sutvarkyta sugedusi kanalizacija. Taip 
pat buvo sutaisytos lovos, kurios buvo
sulaužytos.

Ana Vera Tatarūnas - R$.20,00
Angelina ir Armando Tatarūnai R$50,00 

Visiems širdingas ačiū
BLB-nės Valdyba

SVEIKINAME NAUJAGIMI THOMĄ
1995 m. gruodžio 20 dieną Jonui

*>r“ ---------------------------- "V 'i

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE

Dabar ruošiamasi vasaros stovyklai, 
kurioje dalyvaus daug jaunimo. Tikimės 
kad galės naudingai pasinaudoti mūsų 
užleidžiamomis patalpomis.

Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės 
s'ventės Vasario 16-sios minėjimo,

Butkui ir Marei jai PaviKonytei Butkienei, 
Teofilo Otoni ligoninėj, Minas Gerais 
gimė pirmagimis THOMAS.

Džiaugiasi tėveliai, seneliai Buikai ir 
Pavilioniai, dvi prosenelės ir visos gimi
nės, bei draugai ir visi Palangos skautai.

CANTOS POPULARES LITUANOS BLB-nė visuomet turi daugiau išlaidų, 
o pastovių pajamų nėra. Taigi valdyba 
ragina visus tautiečius prisidėti prie jos 
veiklos užsimokant metinį SOLIDARU
MO MOKESTĮ.

Paskutiniu laiku solidarumo mokestį 
užmokėjo:
N.N. R$.100,00
Elena Vaitkevičius de Uzeda R$.30,00 
Adelia ir jonas Barcevičiai R$.20,00

PAKRIKŠTIJOM VIKTORĄ ŠINKŪNĄ

Praeitą sekmadienį, sausio 7 dieną, po 
lietuviškų pamaldų, buvo antragimio 
Marijaus Jurgio ir Magdalenos Šinkūnų 
sūnaus VIKTORO krikštynos. Krikšto 
apeigas atliko kun. Petras Rukšys. Krik
što tėvais buvo José ir Walquiria Vidmar. 
Krikštynose dalyvavo taip pat ir Jurgis 
ir Regina Šinkūnaitė Prokopai.

DĖMESIO! DĖMESIO! Į
ASARIO25 DIENĄ , 16 VAL VILA ZELINOS ŠV. JUOZAPO 
KRAPUOS BAŽNYČIOJE'J. E. VYSKUPAS PAULIUS A BALTAKIS I

LINKSMAI 
DAINUOKIME

VASARIO
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE' J. E. VYSKUPAS PAULIUS A BALTAKIS 
LAIKYS IŠKILMINGAS MIŠIAS PRADEDANT BAŽNYČIOS PAŠVEN
TINIMO 60—TIES METU JUBILIEJŲ..',

BUS VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS IR BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMO 
PAGERBIMAS ISTORINIAIS PRISIMINIMAS’,

PO MINĖJIMO BUS IŠKILMINGA VAKARIENĖ 
IR MŪSŲ VYSKUPO PAGERBIMAS.

n.

ENVIAMOS PELO CORREIO

8


	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00001
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00002
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00003
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00004
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00005
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00006
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00007
	1996-08-25-nr01-MUSU-LIETUVA-00008

