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Kone kiekviena, save ir savo
r'.
praeitį gerbianti, tauta, yra
sukūrusi ypatingą šventovę,
tarytum tautinį Partenoną. Di
džiųjų valstybinių švenčių bei
iškilmių proga čia susirenkaį
valstybės vadai, organizacijos
bei eilinių gyventojų minios ir
atliekamos tėvynės meilės, jai
ištikimybės pareiškimo apeigos.
■Hi
Kai atvyksta užsienio vyriausy
bių atstovai ar šiaip svarbūs
svečiai, jie taip pat pasistengia
aplankyti tą tautos šventovę,
padėti vainiką prie paminklo,
pagerbti tai, kas lankomos vals
tybės gyventojams šventa, bran
gu.
Galima sakyti, kad tokia tau
Lietuvos Respublikos prezidentes ALGIRDAS BRAZAUSKAS audiencijoje peš
tos šventove Lietuvoje laiky S.
Paulo gubernatorių MARIO COVAS su Lietuvos konsulu JOHU VALAVIČIUM
tinas Vytauto Didžiojo Karo Antroj eilėj: ambasadorius Vytautas danibrava ir UR ministras Pavijas Gylys
muziejaus, sodelio Kaune, bet „gedulo sieną”, kurios marmure gdamasi žmonių sąmonėje iš
pačioje mūsų sostinėje jaučia įspaustos Vietnamo kare žu trinti sovietmečiu patirtą fizinį
mas trūkumas. Tiesa, Vilniuje vusiųjų pavardės. Panaši „ge bei dvasinį genocidą, maskuoja
yra daug lietuviams brangių pa dulo siena” tiktų ir Vilniuje, tik visus, jį primenančius išorinius
minklų, gerbtinų vietų, kur ir joje turėtų būti surašytos visos reliktus. Neatsitiktinai ir KGB
savieji, ir svečiai iš svetur gali komunistinio bei nacių genocido pastatas Vilniuje, lietuvių tau
susikaupti, nulenkti galvas tau aukų mūsų tėvynėje pavardės. tos kančių namai, istorinis ir
tos praeičiai, jos didvyriams. Tik
Šiuo metu atrodo bergždžia dvasinis mūsų paminklas, labai
ar to tikrai gana?
svajonė, kad dabartinė Lietuvos greitai buvo perduotas Ten
Kadangi Lietuvos istorijoje vyriausybė pradėtų rūpintis pa singumo ministerijos dispozici
daugiau skausmo negu šviesių minklo statyba komunistų jon, o ten pradėti generalinio re
periodų, tai ir tautos šventovei aukoms. Juo labiau, kaip monto darbai. Tenka konsta
galbūt geriau dera skirti rašoma neseniai mus iš Lie tuoti, kad tai, ko nespėjo
kančių, o ne triumfo vietą. Kaip tuvos pasiekusiame rašte, pava padaryti atsitraukdama KGB
pavyzdys, minti n peršasi žydų dintame „Genocido tyrimo vadovybė, kuri stengėsi, prisi
holokausto muziejus Vašing marinimas” (autoriai: buvę dengusi remontu, panaikinti
tone ir planuojamas pamink- Genocido tyrimo centro darbuo buvusius genocido ženklus
las-muziejus komunistų teroro tojai — Nijolė Gaškaitė, Algis kamerose ir tardymo kabine
aukoms, kurio planavimo komi Kašėta, Dalia Kuodytė, Dalius tuose, šiandien baigiama nepri
sijoje Lietuvai atstovauja Stancikas, Juozas Sarkauskas): klausomos Lietuvos valdžios nu
Vytautas Landsbergis. Vašing „Valdančioji partija ir jos vy- rodymu. Kamerose, sugėrusiose
tonas taip
pat
turi šiurpiąją
...
B ri0.ųšyb^4yairiais būdais stenmūsų garbingiausių žmonių
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kraują ir kančias, taigi tapu
siose šventa vieta, šiandien
laikomi kriminaliniai nusikaltėliai, o kameroje, kurioje buvo
žudomi žmonės, dabar įrengtas
šiluminis mazgas”.

visiškai ignoruoja pusantrų me
tų trunkančią politinių kalinių
ir tremtinių protesto akciją dėl
Genocido tyrimo centro vadovo;
Seimo LDDP frakcijos nutari
mu, lietuvių genocido organiza
torės, komunistij partijos, dip
lomai prilyginti aukštojo moks
lo diplomams; buvę kompartijos
bei KGB pareigūnai ir stribai
gauna padidintas pensijas...”

Lietuvos spaudoje ir politini*
kalinių/tremtinių organįzacijt,
protestuose, tik galbūt užjūrio
lietuviai nepakankamai šiam
reikalui skiria dėmesio. Minė
toji grupė savo raštą baigia
kreipimusi į,,visus sąmoningus
piliečius, tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje, opozicines partijas,
visuomenines organizacijas pa
reikšti savo nuomonę. Mūsų
nuomonė vienareikšmė ir tvir
ta: lietuvių tautos genocidas bus
ištirtas, o KGB pastate, esan
čiame Lietuvos sostinės centre,
turi būti ir bus (jei ne dabar, tai
pasikeitus LDDP valdžiai)
įrengtas vienas garsiausių
pasaulyje muziejų komunizmo
aukoms ir nusikaltimams at
minti... Istorija yra žmonijos at
mintis, ir niekas, mėginantis ją
ištrinti, tegu nepamiršta, kad
turės atsakyti prieš civilizuotus
įstatymus”.
M®
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Rašte Lietuvos vyriausybė
kaltinama, kad ,,iki šiol
neužbaigta nė viena genocido
byla; nė vienas budelis nenu
teistas; valstybiniu lygiu nėra
Netenka abejoti šių priekaiš
juridiškai įvertintos struktūros,
tų autentiškumu, nes ta tema
vykdžiusios genocidą; Lietuvos
tika jau kuris laikas i
generalinė prokuratūra... ne
\A
randa laiko pasidomėti garsiai
f iW
lietuvių genocido vykdytojais
Dušanskiu ir Ruslanu... per ket
verius metus teismo nepasiekė
nei Sausio 13-tosios, nei Me
dininkų žudynių bylos, o, pre
zidento nutarimu, jau amnestuotaš ne vienas šių žudynių
vykdytojas; Seimo Nacionalinio
saugumo komiteto pirmininko
patarėju dirba itin susikompro
mitavęs asmuo A. Klimaitis...
vienas iš aktyviausių Sausio
13-tosios niekšybės vykdytojų,
Rusijos pilietis V. Ivanovas įsi
taiso mokyti Lietuvos istoriją...
<
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---------•
,
.j
. i , . v • r
Guayaramerin, Bolivijoje, prie Brazilijos sienos, kun. dr. F. A. Bendoraitis su savo įsteigtos
Lietuvos pi eziaentas liesai aoe- ligoninės darbuotojais. Kun. Bendoraitis vakarų Amazonijoje dirba nuo-1962 m. (nuotraukoje
joja, ar buvo lietuvių tautos at- jis dešinėje) — aukšto ūgio, šalia — kairėje — sės. Ksavera Šakėnaitė.
žvilgiu vykdomas genocidas ir
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Lietuvos
banky
krizė
Nukentėjus daugeliui indėlininkų, pagaliau priimtas
įstatymas, pagal kurį Lietuvos valdžia apdraudžia
indėlius, bankuose iki 5000 litų
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Pagaliau išeivijos pasiūly
Paskaitykite 1995 m. gruo mai paremti vakarų bankų pa
džio mėnesio pabaigos užsie tirtimi, pralaužė mažų plyšį
nio lietuvių laikraščius. Jų pir Lietuvos valdžioje - Lietuvos
mieji puslapiai užpildyti su seimas 1995 m. gruodžio 21 d.
žiniomis apie bankrotuojan- priėmė privalomos indėlių
čius Lietuvos bankus. Straips draudos įstatymų, apsaugoti
nių antraštės skamba: sustab banko sąskaitoje laikomus pi
dyta “Litimpeks” banko veikla, nigus iki 5000 litų.
Ši drauda apima tik 80% in
suimtas Lietuvos akcinio ino
vacinio banko valdybos pirmi dėlio sumos. Tai sudaro 4000
ninkas, užsienio investuoto litų arba 1000 Amerikos dole
jai susirūpinę padėtimi Lie rių. Jeigu ši drauda sustabdys
bankų bankrotų ir padės atsta
tuvos bankuose ir 1.1.
Mes, lietuviai, gyvendami tyti Lietuvos ekonomijų, tai
išeivijoje, dažnai girdime Lie bus sveikintinas veiksnys.
Tačiau ar daug tokių inves
tuvos bankų vadovų žodžius:
padėkite tėvynei savo dole tuotojų atsiras su didesnėmis
riais, investuokite juos Lie sumomis, kurios nėra apdraus
tuvoje. Buvo nemažai tokių, tos? Tuo labiau, kad Amerikos
kurie patikėjo Lietuvos ban lietuvių sųskaitos bankuose
kininkų pažadais, vildamiesi yra saugiai apdraustos iki 100
uždirbti 50% palūkanų. O dėl tūkstančių dolerių. Jų sau
pinigų saugumo Lietuvos ban gumų garantuoja Amerikos
kininkai sako: nebijokite, mū valdžia.
Kanados bankuose indėliai
sų bankai turtingi. Žinoma,
bankai buvo turtingi su Lie apdrausti iki 60.000 dol. Lie
tuvos žmonių investuotais pi tuvos vyriausybė turėtų į tai
nigais. Ilgapirščiai bankinin atkreipti rimtą dėmesį. Mes
kai - ne vienas jų prikišo savo investuosime į Lietuvos ban
nagus prie valstybės ar priva kus ir padėsime savo tėvynei,
čių žmonių turto, prisigrobstė jeigu bus apdrausta ne juo
kinga vieno tūkstančio dole
pinigų savo naudai.
Išeivijos laikraščiai jau ne rių suma. Turėtų būti apdraus
vienų kartų rašė, kad Lietuvos ta bent 10 000 dolerių suma.
Pinigų grobstytojai turi būti
indėlininkams reikia valsty
bės draudos apsaugoti savo pi teisingumo organų sutvarkyti.
nigams bankuose. Deja, tai Tuomet atsiras žmonių, kurie
nieko nepadėjo, ir šimtai ar padės visiems Lietuvos gyven
tūkstančiai žmonių prarado vi tojams sąžiningai pasinaudoti
krašto gerove.
sas savo santaupas.

NAUJA LIETUVIŲ RADIJO
PROGRAMA

Anatolijus Siutas, kuris iki šiolei ve
dė "Amerikos lietuvių radijo valandė
lę" sekmadienių rytais per WCEV radijo
jo stotį, vasario mėnesio pradžioje
pradėjo naują radijo programą,be iki
šiol turėtosios. Ši naujoji girdima per
tą pačią radijo stotį penktadienį vaka
rais nuo 8 iki 9 vai. vak. Ji yra pažymė
tina dėl to, kad nebus jokių komerci
nių skelbimų, kurie girdimi kitose lie
tuvių ir nelietuvių valandėlėse.
Šią programą, kaip sako jos vedėjas,
išlaikys patys klausytojai, kurie įsipa
reigos kas mėnesį atsiųsti tam tikrą
mokestį. Kaip teigia A. Siutas, tokių
jau turima apie 40 ir dar laukiama panasaus skaičiaus. Šioje valandėlėje duo
dama tik Amerikoje įgrota ar įdainuo
ta lietuvių muzika, turima įvairių nau
dingų skyrių, is’ kurių pažymėtinos
JAV LB Socialinės tarybos paruos’tos
informacijos.

Reikia pridėti, jog dabar penktadie
nių vakarais per WCEV radijo stotį
bus girdimos trys lietuvis’kos radijo
programos pradedant 7 vai. vakaro.
E. Š.
VILNIAUS UNIVERSITETE
MOKOMA RYTU KALBŲ

Vilnius, lapkričio 24 d. (LA) — Nuo
spalio mėnesio Orientalistikos centre,
esančiame prie Vilniaus universiteto Fi
lologijos fakulteto, pradėtos dėstyti »
penkios kalbos: japonų, kinų, arabų,
korėjiečių bei sanskrito.
Šį centrą 1993 m. pradžioje įsteigė ja
ponų kalbos dėstytoja D. Svanbarytė.
Centro veiklą finansuoja Japonijos fon
das (Japan Foundation), nupirkęs apa
ratūrą ir kitą būtiną įrangą.

Dabar japonų kalbos moko dėstytoja
is* Japonijos Tomono Goda, korėjiečių
— dėstytojas Kang Sung Eun. Sanskrito
paskaitos s’iuo metu nevyksta, nes dėsty
tojas V. Vidūnas išvyko stažuoti į Indiją.
Daugiausia mhkosi japonų kalbos —
70 studentų (trimis lygmeniais). Kitos
kalbos turi mažiau studentų: arabų — 25,
kinų — 20, korėjiečių — 4 studentai.
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LIETUVOS PREZIDENTAS BRAZILIJOJ
LIETUVOS PREZIDENTAS PAS
S. PAULO GUBERNATORIŲ
Kovo 18 dieną, Lietuvos prezidentas
su savo palydovais, lydimas 12-kos po
licijos motociklų sargybos, vyksta į guber
natoriaus rūmus — Palacio Bandeirantes.

Lygiai 10 valandą, prie rūmų vartų,
prezidentą sutinkaggubernatorius Mario
Covas, valstybės sekretoriai ir Lietuvos
garbės konsulas Jonas Valavičius.

Gubernatorius, maloniai pasveikinąs
svečius, veda į gubernatūros oficialią po
sėdžių salą, kurioje vyksta darbo pasikal
bėjimas apie bendras abiejų kraštų pro
blemas, rūpesčius ir galimybes suartinti
Lietuvą su Brazilija kultūrinėje ir ekono?
minėje srityje.

Prezidentas'Algirdas Brazauskas bend
rais bruožais paaiškino S. Paulo guberna
toriui politinę ir socialinę situaciją Lietu
voje, sunkumus ekonominėje srityje, at-^
siektus laimėjimus, Lietuvos pinigo lito
išlaikymo svarbą, privatizavimo rezulta
tus ir problemas. Prezidentas pabrėžė,
kad jam svarbu susipažinti su pietų Ame
rikos vadovais, politikais ir pristatyti Lie
tuvą kaipo kraštą ieškantį naujų galimy
Prezidentas Algirdas Brazauskas įteikia dovanas S. Paulo gubernatoriui Mario
bių ir naujų draugų šitame kOntinente.
Covas. Už prezidento UR ministras Povilas Gylys ir garbės konsulas Brazilijoj
Prezidentas priminė, kad Lietuva per pu
Jonas Valavičius
sę šimto metų buvo iškirta iš tautu bend stiprėtų ir pasiektų gražių rezmiaių ne Bumblis su ponia Geny ir viešnia iš Ar
gentinos Eva Didžiokaite, Aleksandras
ruomenės ir todėl turėjo patirti didelių
tolimoje ateityje,
Boguskauskas su ponia Gese, Andrius
nuostoliu savo išsivystyme ir tarptauti
Po šių pasikalbėjimų, prezidentas
Prieglašauskas su ponia, adv. Ivany
niame bendradarbiavime.
Brazauskas padovanojo gubernatoriui
Girčytė Satyro, adv. Petras Baranauskas
Gubernatorius Mario Covas labai šiltai gintarinį dirbinį ir apjuosė su lietuviška
.... -......... .
id'
atsiliepė apie lietuvius ir lietuvių koloniją juosta. Gubernatorius, dėkodamas, įtei
Brazilijoj, pabrėždamas, kad gerai pažįsta kė prezidentui knygaapie S. Paulo miestą.
lietuvius ir aukštai juos vertina. Priminė,
Lietuvių delegacija atsisveikino su
kad būdamas S. Paulo prefektu, turėjo
gubernatorium ir lydima saugumo per
garbę ir malonumą atidaryti Lietuvos
sonalo bei motociklistų, išvažiavo iš
Laisvės paminką V. Zelinos Lietuvos
palacio Bandeirantes S, Paulo universit
Respublikos aikštėje, Tai įvyko 1988
teto link. Buvo apžiūrėtas S. Paulo uni
metais, kai Lietuva dar nebuvo laisva
versiteto sastatas, avenida Pausista, Ibi- •
ir dar kovojo už savo nepriklausomybę.
rapueros parkas ir modernaus meno
Tuo pačiu pareiškė savo pasitenkinimą,
muziejus.
kad Lietuvos valdžia per šešerius metus
Lietuvos garbės konsulas Jonas Va
atsiekė aiškius demokratinius rezultatus
lavičius surengė svečiams iš Lietuvos
■
ir esąs tikras jog šis darbštus kraštas su
bei lietuvių kolonijos atstovams pietus:
gebės pasivyti kitus krantus ir įsijungti
brazilišką "Churrasco" Bufalo Grill
į Europos Sąjungą.
restorane. Iš lietuvių kolonijos daly
M
Baigdamas pareiškė, kad S. Paulo valst vavo BLB-nės pirm. Vera Tatarūnienė,
Istybė ir valdžia atveria savo duris Lie
Sąjungos pirm. Algimantas Saldys su
tuvai ir su malonumu rems visas inicia
ponia Albina, Latvijos konsulas Janis
Prezidentas pasirašo Sąjungos Garbės
tyvas, kad ryšiai tarp mūsų kraštų didėtų, Greemberg'as su ponia, Aleksandras
Knygos pirmąjį puslapį
•?&:
'.'A?'
'■'.A
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Carlos Galeckas, Rikardas Braslauskas
ir kun. Petras Rukšys.

Po iškilmingupietų Lietuvos delegacija
buvo priimta Pietų Amerikos Parlamente
— Memorial da America Latina, kuris r'
pagal architekto Oscar Niemeyer projektą
buvo pastatytas pries keletą metų S.
Paulo mieste ir kuris jungia vienoje vie
toje Pietų Amerikos tautų kultūrinį,
politinį ir socialini veikimą.
Lietuvos garbės konsulas Jonas Va
lavičius vakare nuvežė Lietuvos dele
gaciją į garsųjį TERRAÇO ITALIA restoraną 33-čiame aukšte S. Paulo
dangoraižio. Šioje vietoje jau yra buvusi
Anglijos karalienė Elzbieta II.

Antradienio rytą Lietuvos delegacija
su S. Paulo garbės konsulu išvyko Bra
zilijos sostinėn oficialiam susitikimui
su Brazilijos respublikos prezidentu
Fernandu Henrique Cardoso. .
(bus daugiau)

KUN. PETRO RUKŠIO PAMOKSLAS
KOVO 17 DIENĄ

Brangūs broliai seserys, šių metų va
sario I6 dieną ne tik šventėme Lietuvos
nepriklausomybės šventę, bet taip pat
pradėjome švęsti 60-ties metų iškilmes
nuo musų bažnyčiospašventinimo. Tu
rėjome didelę laimę, kad galėjome pra

. VENDE-SE
LOTE NA LITUANIKA
OTIMO LUGAR
Falar com Arūnas ou Margarete
FONE: 549-34.47 ou 887-64.23

hÜLAS DE LITUANOI
NA CASA DA JUVENTUDE
VILAZELINA
serão ministradas por Lucia J. ButrimaviČius ás terças feiras de 19:00
j
até 21:30 hs. PARTICIPEM.

I

Prezidentas Algirdas Brazauskas sveikina mokytoją ir
rašytoją Haliną Mošinskienę įteikęs jai Gedimino ordi- \
ną už nuopelnus liwtuvybés išlaikymui Brazilijoj

dėti švęsti šį jubiliejų su mūsų vyskupo
Pauliaus A. Baltakio apsilankymu. Gi
dabar turime garbės šioje lietuvių sta
tytoje bažnyčioje priimti Lietuvos Res
publikos prezidentą v Algirdą Brazauską.

savo bažnyčią. Ši šv Juozapo bažnyčia
yra kaip tik paminklas ir liūdijimaspūsų tautiečių tvirto’tikėjimo.
X.

Gal sutapimas, gal likiminė simboli-\
ka, kad užsienio lietuviai jau daugelį
Mūsų imigrantai , atvykę iš Lietuvos
metų Tikinčiosios Lietuvos dieną mini
prieš 70 metų neatsivežė daug turtų, nes kovo pradžioje. Tartum tai būtų bubėgo nuo skurdo, tačiau atsivežė didžiau- vęs įvadas į Kovo 11-tąją, kuri paverg
dią turtą, paveldėtą iš tėvų, tai tvirtą ti
tą tautą pasuko laisvės linkme.
kėjimą.Tas tikėjimas juos įgalino atlikti
Tikinčioji Lietuva ir nepriklausomy
beveik neįmanomą darbą kaip pastatyti bės paskelbimas, giliau apie tai mąstant,

Prezidentas prisega Gedimino Ordino
žyminį Sąjungai nusipelnusei Albinai
' Ambrozevičienei

turėtų turėti jungtį. Gal ir galima būtų
analizuoti gretinant tikėjimą ir ateizmą
nepriklausomybės paskelbimu? Galima
būtų klausti, ar būtų atsiradęs nepri
klausomybės paskelbimo aktas, jeigu jį
pasirašiusieji būtų buvę jau visiškai pra
radę tuos tikėjimo pagrindus, kuriuos
jiems grindė tėvai ir seneliai? Kažkada
įdiegtas, daugelio slėptas ir išsaugotas
noras pakilti virš prievartinės būsenos,
atsipalaiduoti nuo idėjimių klystkelių
turbūt turėjo ryšio su tvirtesniais pama
tais. Gal dėl to tikėjimo sąsaja dar prieš
Kovo 11-tąją akivaizdžiai pasireiškė Vil
niaus katedros grąžinimu tikintiesiems
bei jau aplamai radikalesne permaina
visų tikinčiųjų bendruomenių atžvilgiu.
O iš kitos pusės, Sovietų Sąjungos im
perijai braškant, tos bendruomenės
kaip tylusis ginklas atliko svarbų vaid
menį ir labai pagelbėjo vadams, vedan
tiems tautą nepriklausomybėm Tai ir
vėl pasikartojo ne vieną sykį tautos is
torijoje įsitvirtinęs liudijimas, kas tikė-

Jener imóveis Itda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação

04105-060 - São Paulo - SP.

CRECI J-684

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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jimas buvo pagrindinė ištaka priešintis,
kovoti, kad jis natūraliai jungėsi su lais
vės kovų idėjomis, kad stiprino kovo
tojus ir gimdė didvyrius. Sunkiausio
mis valandomis tapti vėtrų blaškomais
pūkeliais visais laikais tautai būtų buvę
žalingiau negu užsidarius visai nieko ne
daryti.

veidmainius, pučia muilo burbulus, ver
čia kovoti šiaudiniais ginklais. Tikinčio
ji Lietuva nėra koks nepasiekiamas idea
las ar vien tik speciali diena šalpos reika
lams. Tikinčioji Lietuva yra aiškus, ne
paslėptas ir iš tolo matomas kelrodis, <
rodantis, kur tauta turėtų eiti. Ir jokiu
būdu ne atgal, nors kai kam gfel taip atro Tikinčiosios Lietuvos diena, skelidžian dytų. Anaiptol — tikėjimas veda ateitin,
ti idėją kreipti atitinkamą dėmesį į tau ir tai tokion, kurios pamatai — amžino
tos religines, moralines bei dvasines ver ji Uola.
-----*-----------------tybes, lieka reikšminga ir atgautos nepriklausomybés laikotarpiu. Ir liks. Valsty
UŽSIMOKĖJO BLB-NÉS
bės nepriklausomybė ir savarankiškas
SOLIDARUMO MOKESTĮ
tautos gyvenimas visiems uždeda naujas
R$.20.00
Petras V. BAREIŠIS
pareigas, daugelį vadovaujančių žmonių
R$.20.00
Algimantas SALDYS
įjungia į didelę atsakomybę. Rimtas ja
R$.20.00
Aleksandras BUMBLIS
pasidalinimas tegali kilti iš stipresnių
Magdalena VINKŠNAITIENĖ
moralinių pamatų, kurių menkumas ne
R $.20.00
atlaiko nė paprasčiausių įsipareigojimų
R $.20.00
Ona GUZIKAISKIENÉ
dirbti valstybės gerovei. Noras pralįsti
R $.100.00
Carlos GALECKAS
kitais kanalais ir slaptais urvais anksčiau
BLB-nš valdyba visiems širdingai
ar vėliau išvedamas į šviesą ir tautai pa
dėkoja.
rodomas, kaip menkystės bando istori
jon įsirašyti didvyriais. Politiniai bei
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ,
ekonominiai negalavimai nenusileidžia
R
Aleksandras Bumblis
I $,50,00
iš dangaus. Jie bjauriomis formomis
AÍeksandras BUMBLIS
R $.50.00
keliasi iš tų pelėjančių pamatų, prieš
Bolis ADAMAVIČIUS
R $.20.00
pasaulį išsiraizgo ne vien tik susirūpini
mams, bet ir pajuokai. Nuoširdus Dievo Stasys GERVETAUSKAS: R$.20.00
Affonso ALIONIS
R $.25.00
išpažinimas ir gilesnis tikėjimas vado
vams įdiegia pakankamo atsparumo ša Danutė Jones SILICKAS R $.20.00
Natanina GIEDRAITIS
R$.15.00
linti negeroves, net ir nuo savęs prade
dant, nepaisant, kiek tokia veikla parei Birutė Vilkas BREVIARIOR$.15.00
Albina AMBROZEVIČIUS R$.60.00
kalaus iš jų pasiaukojimo ar net sveikaVytautas DORELIS
US$.50.00

Jonas SHickas

POEMA

Brazilijos palmių pavėsyje
Guli užkasti tavo kūno pelenai
Toli nuo gimtojo Lietuvos krašto
Tau skirta Hsėtiš'amžinai.

Baiba gegutė tau ne kukuos
Iš žalio berželio šakučių
Nei vakarais lakštingala tau nedainuos
iš Joniškėlio parko krumučių.

Tavo kapą šildys tropikų saulės
spinduliai
Naktinis mėnulis per medžių šakas tau
švies
Iš tolimų erdvių atskridę angelai
Tau žvaigždžių mantą ant kapo užties.

Kas dieną mintimis tave lankys
Tavo šeimos mylimi vaikai
Jie niekad tavęs vienos nepatiks
■Kol užmigs su tavim amžinai.
Tu palikai jiem savo jėgas
Kol gyva buvai dėl jų kovojai
Ar šaltis, ar audros ar sniegas
Tu juos mylėjai, tu juos globojai.
Ilsėkis ramybės ir meilės globoje
Tu laimingesnė už visus kuriuos čia
palikai
Kurie turės dar gyvenimą baigti kovoje
Kentėti skausmus, kaip tū kad kentėjai

■

IV EXCURSÃO VILNIUS 96
VAMOS APROVEITAR AS FERIAS DE JULHO
E LEVAR NOSSOS FILHOS E NETOS PARA
CONHECER A LITUÂNIA
E PASSAR 3 D i AS NA ALEMANHA

SAIDA

de
06 d e

APÓS A EXCURSÃO PODEREMOS ORGANIZAR
QUALQUER ROTEIRO QUE SE FfZER NECESSÁRIO

INFORMAÇÕES
FOLHETOS E RESERVAS

TURISMO

Ltda.

RUA ALEXANDRE DUMAS 1562, 10°, conj.103

com Patricia e Vania — Tel.:521-40.88 ou FAX:521-66.87
ou Alexandre BOGUSLAUSKAS Tel, e Fax: 241-28.31

TEL. 236-77.00

@ Lufthansa
■Ml
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MIRTIES METINĖS

MUSŲ ŽINIOS
SKAUTU VEIKLA

šeštadienį pries' Velykas didelis skautų
būrys(beveik 70) susirinko sueigai ir jos
metu mokėsi marginti Velykoms kiau
šinius. Vieni tik pirmą kartą turėjo tokį
užsiėmomą, o kiti jaugražiai numargino
margučius. Klaudijus Kupstaitis jau ga
lėtų su savo margučiais dalyvauti vely
kinių kiaušinių parodose.
Margučių dažymo pamokas pravedė
Janete Nikitin Zizíené.

SVEČIAI IŠ URUGVAJAUS

Atvelykyje mūsų koko
Atvelykyje msų kolonijoj lankėsi iš
Urugvajaus , Montevideo lietuvių kolo
nuos veikėjas VYTAUTAS DORELIS
su žmona Bronislava.

Svečiai apsistojo pas BLB-nės pirm.
Verą Tatarūniene. Pagrindinis kelionės
tikslas buvo apsvarstyti galimybes su
šaukti susirinkimą sekančiais metais su
tikslu apsvarstyti lietuviškų parapijų
ateity Argentinoj, Urugvajuj ir Brazi
lijoje. Susirinkimą galvojama pravesti
sakančių metų vasario mėnesy.

Margučius dažo Klaudijus Kupstaitis ,
Marcelo Lipas Augusto ir Solange Trinkūnaitė Dzigan
-ffisiw -«ra- >«nx

-

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos. bėga nuo savo U u tos

Balandžio 20 dieną sueina 24 metai
nuo V. Zelinos bažnyčios statytojo
kun. BENEDIKTO SUGINTO mirties

Prisiminsime šį garbingą dvasiškį per
lietuviškas 11 vai. pamaldas sekmadienį,
balandžio 21 dieną, Vila Zelinoj.

Ficam convocados os srs. condominos do Condomínio Estancia Li
tuanika para se reunirem no dia 14 de maio às 20 horas na sala 4
anexo a casa paroquial atrás da Igreja S. José de V. Zelina em S. Paulo.

VICTOR DZIGAN — Presidente eleito em 13/03/95
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Lietuvaitės smarkiai dirba šv. Juozapo l
kermošiuje praeitą savaitgalį. Iš kairės:
Birutė Gervetauskienė, Elena Vicentini, I
Nastazija Idaitė ir Jadvyga Leitaitė
Stokna. |\juotr. Gazeta de V. Prudente
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MŪSŲ MIRUSIEJI
JUOZAS PETROKAS mirė balandžioE^įįigg^*^
19 dienos rytą. Buvo pašarvotas šv. Juo- A atual diretoria com a ajuda da maioria dos srs. condominos realizou a obra do
zapo parapijos bažnyčios šermeninėj
portão de entrada de veículos e também uma entrqda independente para pedestres.
ir kun. Juozo Šeškevičiaus palydėtas
Dentro dm bgeve planeja-se a conclusão da obra com a construção de telhado para
i V. Alpinos krematoriumą. Mišios už
proteção do portão de ferro, bem como proporcionar abrigo contra a chuva^para
velionį bus sekmadienį, 11 vai.
seus usuários.
Foto: Victor EJÈigan
LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da República
da Lituânia em São Paulo ,
' EXCURSÃO G O l A S (6-DI AS)

EXCURSÃO | PSICÓLOGA I

DA VILA ZELINA-

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado 207
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

POUSADA DO RIO QUENTE
Saida 30.04.96, Retorno 05.05.96
Falar c/ Wanda ou Ivanir
Fone 272-44.14 ou Av. Zelina 484

CRP. 06/38477-2
CRIANÇAS, ADOLESCENTES
‘=
| .
e ORIENTAÇÃO AOS PAIS
|
CONVÊNIOS e PARTICULARES
= Av. Paes de Barros, 1994 Tel. 6128-0622
g
Moóca
'
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE
9

MUSŲ ŽINIOS'

Šio "ML"numerio |
GARBĖS LEIDĖJA.

velyklį Šventės v. zelinoj
Atrodo, kad mūsų bažnyčios 60 metų
jubiliejus ir vysk. Pauliaus A. Baltakio
apsilankymas pagyvino mūsų kolonijos
religini gyvenimą. Didžiosios savaitės li«£
turginėse apeigose dalyvavo daugiau ti
kinčiųjų.

mylimo vyro VALDO ketvirtųjų mirties metinių proga (Bal 26 d.)
Mišios bus balandžiu 28 d. 11 vai, Sv. Juozapo parapijos bažnyčioj.
Širdingai dėkojame ponei Stasei u paramą musų
spaudai ir su ilgesiu prisimename mielą Vladą bei
p
kviečiame dalyvauti metinių mišiose.
<4
tįs
Redakcija ir administracija

Prisikėlimo procesijoje ir Velykų ry
to mis’iose dalyvavo gražus būrelis skautų,
Maldos apaštalavimo moterys ir dar ke
li likę s’v. Juozapo Brolijos Bariai. Taip
pat ir tikinčiųjų buvo is’ tolimesnių vie- (
tovių. Mūsų sustiprėjęs choras gražiai
giedojo vadovaujamas Elviros Kilčiauskaitės Belucci ir vargonais lydimas Pau
liaus Butrimavičiaus.
Visi gėrėjosi labai gražiu bažnyčios,
altorių ir s’vento karsto išpuošimu. Tai
buvo didelis seselės Kristinos darbas.

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI
SEVERA PUTVINSKIENĖ IR ALBERTAS ADULIS
SU ŠEIMOM
jų motinos MARCELĖS ADULIENÉS penktųjų
mirties metinių proga (batendžio 10d.)
Širdingai dėkojame pp. Severai ir Albertui su šeimoms uz parama
mūsų spaudai ir su jais prisimename a.a. Marcelės mirties metines

Su Kristaus prisikėlimu tikimės, kad
ir mūsų kolonijaprisikels gyvesniam re
liginiam ir tautiniam gyvenimui.

neaaKcija
Redakcija ir aaministracija
administracija

XVI—TAS ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖS
KERMOŠIUS
Praeitą savaitgalį vėl prasidėjo šv. Juo.zapo kermošius. Lietuviai jame dalyvauja
gan aktyviai su savo pavilionu—"baraca"

SAJUNGA-ALIANÇA
convida para o tradicional

Šeštadienį vakare jau buvo daug lie
tuvių ir jų bičiulių ne tik is* V. Zelinos,
bet ir iš tolimesnių vietovių. Sekmadienį
mūsų šeimininkės nespėjo patarnauti
užsakomus pietus, tiek norintiems ten
pat pavalgyti, kiek norintiems neštis
namo.

ALMOÇO do
DIA DAS MÃES
5 de maio de 1994 -13:00 horas
Reservas pelos telefones :

Kermošius tęsis dar du savaitgalius
ir tikimės, kaddar daug tautiečių ir jų
draugų galės pasinaudoti lietuviškais val
giais ir susitikti su senais pažįstamais.

273-3224 7692-7263 / 272-9425

ŠV. JUOZAPO

PARAPIJOS

kermošius
KUeOMI
BALANDŽIO 13-14, 20-21, 27-28DIENĄ

BUS LIETUVIŠKU IR l<U TAUTU VALGIU IR
B AZARAS. - ViSÍ
DALYVAUTI
■
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VILA ZELINA
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