1

BALTUOS VALSTYBES
I EUROPOS SISTEMA
ii

IGNAS MEDŽIUKAS
Kaip „Manchester Guardian”
rašoma, Baltijos valstybės, ypač
Latvija ir Estija, stengiasi iš
sinerti iš sovietinio kailio. Kai
keleivis vyksta lėktuvu Rusijo
je, jis mato, kad provincijos aero
dromai atrodo labai prastai: su
daužytos lempos, išmušti langų
stiklai ir keleivių laukia dau
gelis besivaržančių taksi vairuo
tojų, kurių automobiliai labai
aplamdyti. Bet keleivis, nusilei
dęs Rygos Udosta oro uoste, bū
na nustebintas. Čia viskas šva
ru, net blizga. Eilėje stovi išri
kiuoti švarūs, Prancūzijoje ar
Vokietijoje gaminti, automobi
liai, kuriuos gali išsinuomoti.
„Oro uostas simbolizuoja, kas
vyksta Rygoje per paskutinius
keletą metų”, sako Karlis
Streips, vienas latvių kilmės
amerikietis žurnalistas. Latvi
ja ir Estija tikisi, kad jų
gyventojų skaičius didės. Jų
sostinės yra arčiau Stockholmo
negu Maskvos.
Baltijos valstybės atgavo ne
priklausomybę iš Rusijos im
perijos po 1917 m. bolševiku
revoliucijos ir ja džiaugėsi iki
1940 m., kai Sovietų Sąjunga,
susitarusi su nacių Vokietija,
jas okupavo. Latviarir estai tą
pusę šimtmečio •.làikü karčia
prievarta, nutraukusia ryšius
su Europa. Kartu su jiį kaimyne
Lietuva tos valstybės siekė
nepriklausomybės šio' dešimt
mečio pradžioje, kai Sovietų Są
junga ėmė irti. Šiandien Latvi
ja ir Estija nori užinirŠti praei-
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FATIMA - PORTUGALIJA: čia prieš 80 metų, gegužes 13 dieną apsi
reiškėDievo Motina Marija pranešdama, kad komunizmas bus Dievo
rykštę pašaųliui, bet kad per Jos užtarimą komunizmas bus nugalėtas
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yusi valstybės, tarnautoja, kuri
;su savo vyru, gauną mėnesiui
apie 130 dol. pensijos.
Ministras pirmininkas, gruo
džio mėn. perimdamas pareigas,
JORNAL CULTURAL '-'NOSSA LITUÂNIA"
pateikė liūdną . vaizdą, nes
Metinė prenumerata Brazilijoj R $. 15 JX)
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Prenumerata paprastu paštu j užsienį: jo l>oi.
l P. Ameriką oro paštu: 45 Dol.
„kraštas vis giliau skęsta į
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon; 6.0 Dol.
Į tolimus kraštus 75 Dol.
^GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$i25,00
—Vieno Numerio GARBES LEIDĖJĄS’R$.20,00
neturtą”. Jis stengiasi su
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centiiųętrą: R$.2,00
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
mažinti biudžeto deficitą,
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
sovietų stiliaus biurokratiją ir
ČeJaus, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
bankų krizės pasekmes.
tį ir žengti pirmyn nauju keliu,
Estijos lytinėse srityse, apgy
gyvenimo stanaartu, — pasako
ne taip, kaip kitos buvusios So
ja Andris Skėlė, naujas Latvijos ventose tirštai rusų) yra žymiai
vietų Sąjungos respublikos.
ministras pirmininkas. — Žmo sunkesnės ekonominės sąlygos
Daugiau kaip 110 lėktuvų skry
negu kitur. Narvoje su 80,000
nės
neužmiršo
šio
gyvenimo
ly

džių per savaitę iš Talino skren
gyventojų, bent vienas ketvir
gio.
Vakarai
mus
užmiršo.
Mes
da į Vakarų Europą ir tik keturi
tadalis yra bedarbiai.
norime
jiems
tai
priminti
”
.
— į Maskvą, ir tie dažniausiai
Lietuva yra didžiausia Balti
Persiorientavimas
į
Vakarus
būna tušti. Abiejose valstybėse,1
jos valstybių, kuri pirmoji nusi
neatėjo
taip
lengvai,
nes
Mask

ypač Estijos prekyba miško me
kratė sovietų priespaudos, bet ji
va,
netekusi
imperijos,
grasina,
džiaga ir tekstile, taip pat turiz
buvo ir pirmoji, susigrąžinusi
primindama
mažoms
tautoms
mas buvo nukreiptas j Sovietų
komunistus į valdžią 1992 m.
pavojų,
jei
jos
išplės
santykius
Sąjungą, o dabar viskas vyksta,
Čia perėjimas į laisvą rinką yra
ypač
su
Europos
karinėmis
są

santykiaujant su Vakarais,
kažkaip lėtesnis, o ekonominė ir
jungomis.
Kaip
visur
buvusioje
ypač su Švedija ir Sūbmija.
politinė kultūra turi daugiau
Sovietų
Sąjungoje,
senesni
žmoStudentai išmetė; savo rusiš
postsovietinį skonį. Be to, čia
.
nės
ir
ūkininkai
dėl
ekonomi

kas knygas ir ima uoliai moky
veikia, kaip tvirtina diplomatai,
jos
pertvarkymo
pateko
į
blogą
tis angliškai. Vakariečiai į šiuos
galingos kriminalinės grupės.
padėtį.
Kolektyvinės
farmos
kraštus įsileidžiami be jokių
Baltijos respublikos stengiasi
neišsilaiko,
sukeldamos
nepasi

kliūčių ir be eilės, rusai įsi
išsivęrsti su sumažintais biudže
tenkinimą.
;
leidžiami, tik gavę pakvietimus
tais, laisvos rinkos reformomis,
Ekonominiai sunkumai Latvi
ir vizas Maskvoje ar Sankt Pe
privatizacija ir stengiasi kaip
joje
palietė
daugiau
kaip
vieną
terburge.
• /.;
galima greičiau įsijungti į Eu
Latvijoje ir Estijoje kartu ketvirtį gyventojų, kurie yra
ropos ekonominę ir saugumo
gyvena apie 4 milijonai gyven pensininkai. Iš tikrųjų daugu
sistemą, čia mažai kalbama
tojų. čia McDonald’s turi dau mas pensininkų sunkiai verčia
apie trečiąjį kelią tarp sočia
giau užkandinių, negu Rusijoje, si.
A
„Miesto rinkoje visko yra, bet lizino ir kapitalizmo, kurį svars
kurioje gyvena 40 kartų dau
mes nepajėgiame nusipirkti, iš to kitos buvusios sovietų respub
giau žmonių.
likos.
„Prieš Antrąjį pasaulinį karą skyrus pagrindinius būtinus da
mes buvome turtingiausi kraš lykus”, — kalbėjo žurnalistui Auka paremk lietuvišką spaudą,
tai Europoje su aukščiausiu Tamara Smirnova, 75 metų, bu- nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.

MŪSU9LIETUVA

Rua Inacio 671 - Vila Zelina
;
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial - Fęne: 63-5975
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lovas Stankevičius pranešė, kad
Norvegija bus “pagrindinė Bal
tijos šalių partnerė įgyvendinant
regioninės oro erdvės kontrolės
projektą”. Jį pasiūlė JAV, o
Lietuva buvo paskirta koordi
nuoti kontrolės centro įsteigimą
Karmėlavoje.

Parama iš užsienio
Kaip rašo ELTA, Švedijos
ambasadorius Lietuvoje Stellan
Ottonsson pareiškė prezidentui
Algirdui Brazauskui, kad jo at
stovaujamas kraštas vienodai
palaiko visas Baltijos valstybes VALSTYBĖS VĖLIAVOS
IŠKĖLIMAS
bei pritaria, kad derybos prasi
dėtų vienu metu su visomis Eu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pri
ropos sąjungos narystės siekian ėmė nutarimą, kuriuo nustatoma Valsty
bės vėliavos trylika dienų per metus iškė
čiomis valstybėmis. Nors Švedi limas, tarp jų tris kartus su gedulo ženk
ja nėra ŠAS (NATO) narė, ji lu Lietuvos trispalvė prie valstybinės val
sutinka, kad yra būtinos tvirtes džios ar valdymo organu, įmonių, įstai
ir organizacijų pastatu gyvenamųjų
nės garantijos Lietuvai, Latvijai gų,
namų nustatyta tvarka iškeliama šiomis
ir Estijai dėl narystės ŠAS.
dienomis: Sausio 13-ąją — Laisvės gynėDanijos gynybos ministeris jų diena; Vasario 16-ąją - Lietuvos Vals
Hans Haekkerup su delegacija tybės atkūrimo diena; Vasario 24-ąją Es
tijos Nepriklausomybės diena; Kovo 11-ąlankėsi Lietuvoje, susitiko su A. j^— Lietuvos Nepriklausomos valstybės
Brazausku bei seimo nariais. Jis atkūrimo diena: Birželio 14-ąją — Gedu
teigė, jog yra labai svarbu pa lo ir Vilties dieną (su gedlilo Ženklu);
Liepos 6-ąją — Mindaugo karaliaus karū
rengti Baltijos valstybių ir ŠAS navimai
Valstybės dieną; Liepos 15-ąją —
bendradarbiavimo planus tam Žalgirio mūšio dieną; Rugpiūčio 23-ąją
atvejui, jei Lietuva, Latvija ir Juodojo KaUHno dieną (su gedulo ženk
Estija nebus priimtos su pirmo lu); Spalio 25-ąją — Konstitucijos dieną;
Lapkričio 18-ąją — Latvijos Nepriklau
siomis kandidatėmis, rašo EL somybės paskelbimo dieną; Lapkričio
TA. Pasak jo, “NATO šiuo me 23-ąją — Lietuvos karių dieną.
tu yra aptariami būdai, kaip šios
šalys galėtų dalyvauti NATO
vadovybės darbe, planuojant bei
vykdant taikos palaikymo mi
sijas. Tai padėtų Lietuvai geriau
pasiruošti narystei ir būti pri
imtai į NATO antrajame šios
organizacijos plėtros etape”.
Balandžio 14 d. Lietuvos
krašto apsaugos ministeris Čes-

ŠVEDŲ ŪKININKAS
ŠILUTĖS RAJONE
Švedijos ūkininkas Peter Brc
maker prieš trejus metus praš
išsinuomoti Šilutės rajone 2,50'
hektarų. Šiemet jam atmatuoti
1,000 ha, kuriuos jis jau pradėjo
dirbti. P. Bromaker augins mie
žius, kuriuos ketina parduot
Panevėžio alaus daryklai „Kai
napilis”. Jis bendradarbiauja si
žemės ūkio paslaugų kooperaty
vu „Juknaičių rapsas”. Koope
raty vas saugo jo žemės dirbime
techniką, sėklą, trąšas, išdžio
vins išaugintą derlių.
Švedijos ūkininkas ketini
samdyti 15 žmonių. Šilutės ra
jone 1,000 ha ketina išsinuomot:
ir Jonavos trąšų kombinatas
„Achema”. Pasak Šilutės rajone
žemėtvarkos tarnybos viršinin
ko, šiemet iš 28,000 ha nenaudo
jamos dirbamos žemės rajone
liks tik 6-8 tūkstančiai hektarų.

McDonald’s restoranų reklamos matomos ant troleibusų Vilniuje, kur jie
darosi populiarūs
Nuotr. K. Baliūnaitės

DICIONÁRIO
VILNIAUS TRIO
S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juostele(kasete) su visom koncerte
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti
Musu Lietuvos redakcijoje.

PORTUGUÊS - LITUANO
LITUANO - PORTUGUÊS
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PAVOJAI GIMTAJAI KALBAI

N

I šimtmečio pabaigą daugelis šios
planetos gyventojų, bent pažanges
niuose kraštuose, pradėjo suprasti at
sakomybą už gyvąją ir negyvąją'gam
tą savo aplinkoje. Žmogus pagaliau
įsisąmonina, kad jam nėra suteikta
privilegija tik naudoti ir sunaudoti,
o gamta kažkokiu magišku būdu vis
atsinaujina, apsišvarins. Supratus,
kad tik patys žmonės yra atsakingi
už planetą, pavadintą žeme, susirūpin
ta ir jos ekologija. Jau tvirtinama,
kad kiekvienas gyvis turi savo vietą
nustatytoje gyvybės grandinėje. Jam
išnykus, grandinė susilpnėja, sutrukinėja, ilgainiui paveikdama komplikuotesnius organizmus, o galutinai
— patį žmogų.

C

Pastaruoju metu pasigirsta vis dau
giau perspėjimų ir kitokio mokslo
sluoksniuose: pradeda prabilti pasau
lio kalbininkai, kad kai kurioms kaiboms gręsia išnykimo pavojus. Prie
žastys įvairios: vienas kalbas naikina
smurtas, kitas svetimžodžių tarša, dar
kitos nyksta dėl natūralių priežasčių.
Svetimi okupantai visuomet žinojo,
kad efektingiausias būdas sunaikinti
pavergtos tautos etninę tapatybę, yra
atimti iš jos gimtąją kalbą ir įpratinti
vartoti atneštinę. Tuo pasižymėjo So
vietų Sąjunga, vertųsi okupuotų kraš
tų gyventojus ne tik išmokėti; bet vis
plačiau vartoti rusų kalbą. Ko nebuvo
galima pasiekti prievarta, įpiršta gudru
mu. Valstybinėse įstaigose, mokyklo
se ir kitose viešose vietose įvedus rusij
kalbą, okupuoto krašto gyventojai bu
vo priversti mokytis rusiškai, kad galė
tų atlikti kasdieninius reikalus.

A.fA. ’

VERONIKAI ZAKAREVIČIENEI
mirus
seselei
< gilią užuojautą reiškiame mielai
mii
Kristinai ir Onai Stonkieneii su Seimą.
Meldžiame velionei amžino džiaugsmo,
o dukrelėm dieviškos paguodos.
Apolonija Baltaduoniene
5*
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bininkai: ryškiausias tautinės tapaty
Du ryškūs kalbos nykimo pavyz
bės bruožas yra kalba. Manoma, kad
džiai šiuo metų yra Amerikos indė
šiuo metu angliškai kalbančiųjų yra
nai ir Čečėnija. Anglų kalba gaivališ
apie vienas milijardas. Tai tarytum
kai veržiasi į indėnų kasdienybę, net
tuo atveju, kai jie susitelkę specialiuo tarptautinė kalba, kuria galima susi
kalbėti beveik visame pasaulyje. Ta
se draustiniuose. Jaunesnieji ne tik
nemoka, bet nenori savo tautelės kal čiau kyla pavojus, kad ji, lyg labai vis
lus augalas, nors patrauklus ir iš da
ba kalbėti, o vyresnieji, kurie ją te
lies (ypač aavo vietoje) naudingas, gali
bemoka, baigia išmirti. Čečėnija prieš
rusų užpuolimą turėjo 1,2 mil, gyven užgožti visus kitus. Koks neįdomus
Būtų pasaulis, jeigu jame augtų tik vie
tojų, kalbančių savo kalba, neturin
čia atitikmenų kitose Kaukazo kalny nos rūšies augalai; kokia pilkai vienono tautose. Jeigu Maskvai pavyktų če .da žmonija būtų, jeigu visuose jos
čėnus išžudyti, būtų sunaikinta ir jų sluoksniuose aidėtų tik viena kalba...
kalba.
Mūsų didžiausias paveldas yra lietuvių kalba, šimtmečiais išsaugota ir lai
Kalbininkai teigia, kad kiekviena
kinai į mūsų globą patikėta, kad ilgai
kalba turi savitą būdą išsakyti ja kal
niui perduotume būsimoms kartoms.
bančiųjų pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą,
1979 m. Lietuvos pogrindyje leidžia
suteikdama žmonėms tam tikrą įžval
moje "Aušroje" (vasario mėn.) tarp
gumą ir priemonę jam išreikšti. Juk
kita ko rašoma: "Nepamirškime, kad
ir pirmasis Didžiosios Lietuvos rašy
mūsų kalbos likimas — tai musu tau
tojas Mikalojus Daukša 1599 m. savo
"Postilla Catholicka" prakalboje rašė; tos likimas. — Padarykime viską, kas
"Ne žemės derliumi, ne drabužių įvai įmanoma, gimtajai kalbai apginti".
rumu, ne šalies gražumu, ne miestų
ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet VARGONININKU SUVAŽIAVIMASr
daugiausia išlaikydamos ir vartoda
Gegužės 8 d.Kaune įvyko Lietuvos
mos savąją kalbą, kuri didina ir palai
kataliku vargonininku draugijos centro
ko bendrumą, santaiką ir brolišką mei valdybos susirinkimas PaL Jurgio
lę". Toje pačioje "Postilėje" jis dar
Matulaičio namuose, kur juos priėmė
priduria, kad "Nėra tautos tokios
kun.K.Senkus. Susirinkime svarstyta
menkos, nėra žemės sklypelio tokio
apie bendro bažnytinio giedojimo pro
mažo, kur nebūtų vartpjama sava kal
blema, susipažinta su bažnytinės mu
ba".
zikos magistro kun.KSenkaus, ne per

Net Vakarų pasaulyje tam tikrą lai
Tai, ką Mikalojus Daukša rašė še
ką vyravo nuomonė, kad visoms tau
toms bendra kalba ugdo taiką, tarpusa šioliktame šimtmetyje, šiandien karto
savį bendravimą ir bendradarbiavimą. ja garsieji Amerikos bei Europos kal
Tačiau ši teorija jau ne kartą pasiro
dė klaidinga. Tos pačios kalbos var
tojimas nesustabdė nesutarimo tarp
airių ir anglų, žudynių buvusioje Ju
goslavijoje, baisaus smurto veiksmų
Ruandoje ir daugelyje kitų pasaulio
vietų.

CIRURGIÁ DENTISTA

Mielai musu draugei

PARTICIPE
GRATUITAMENTE
DE UMA AULA

seniausiai gryzusio i Lietuva, jo pas
tangomis jau išleistu “Liturginiu
giesmynu9’ vienbalsiam giedojimui
|WRIA UM I IVHO POR HORA

: jWnAI

f M Ml «A HORA

DINAMICA
Leitura E Memória

DANTŲ GYDYTOJA

DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63-8349
VILA ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
CRIANÇAS E ADULTOS

GfíÁTIS
ESTÁCIO R. KILCIAUSKAS
RESERVAS E INFORMAÇÕES
(011): 296-7700

FAX(Oll): 296-8148
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ILGESYS SAUKIA...
Motina dažnai kalbėdavo švel
niais mažybiniais žodeliais.
-Kelk, šimuti. Kelk, vaikeli.
Saulelė jau svirno stogų ridinėjasi.
Avelės tvarte jau senai tave šaukia.
Atsibusk, pamatysi, kiek uogelių
vyšnyne prinokė. O avietės už svir
no - tik raudonuoja ir kvepia...
Kelk. Ar negirdi, kaip jauni gai
džiukai kiemelyje giedot moki-nasi.
Ir jie jau nemiega. Nubusk. Poterėlį
sukalbėk. Nors persižegnok, - vasa
ros ryto saldybėje pro miegus girdi
si švelnus motinos balsas.
Ak, tą vaikučio veidą glos
tanti motinos ranka... Ji tokia leng
vutė, švelni... Kai paliečia mieguis
tą skruosčiuka, tai, rodos, medumi
teptų.
Palėkęs lovą ir užsitraukęs
kelnaites, nuslinkau į kiemą - iš
tikrųjų pamačiau daug išsipusių
vyšnių. Ypač ant išsišakojusios, ku
rios sako svirnelio stogo pasterb
lius plačiai dengė. O uogų - nors
rieškučiomis ženk.
Trasioje patvorės žemėje,
prie pat svirno kertės išsikerojęs,
senas avietynas - taipgi dar labiau
raudonavo minkštutėmis kvepian
čių uogų kepuraitėmis. Kiek toliau,
sodo piepoje, nuostabiai spindėjo
rasažolių taurelės, sklidinos ryt
mečio džiagsmo ašarų...
Kai kiemu prabėgau nugąs
dintų gaidžiukų ir vištyčių būrys į
šalis išsisklaidė. Skubėdamas prie
tvarto durų jau visi miegai buvo iš
dulkėję. Šią valandėlę mano dalia
man atrodė ne tokia jau vieniša ir
liūdna.
Atėjo pavasaris o dangus
buvo rūčiai debesuotas. Visur mies
to pakraščiai burzgė lėktuvai. Hori
zonte švystelėdavo kažkokių signaLIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otávio Machado, 207
04718-000 São Paulo-SP
Fone: 522-4224 e 247-0871
FAX: 523 7441

Mūsų parapijetei

veronikai Zakarevičienei
mirus

v

gilią užuojautą ir solidarumą reiškiame
mūsų mielai choristei dukrai Onai
Stopkienei su Šeima ir seselei Kristinai.
Kartu liūdime ir prašome Viešpaties
gausaus atlygio velionei, o seimai
dvasinės paguodos ir ramybės.

Šv. Juozapo Lietuvių Katalikų
Bendruomenes choras
,
■—11 ■■■WCT l—T ■

lų ir tolimų bombų sprogimų ug
nys. Tamsa dar klaikiau užliedavo
netikėto pulimo išgąsdintą miestą.
Jaučiau, jog pataikyta labai arti,
storulės namo sienos ir langų
stiklai suvirpėjo, lyg būtų prasidė
jęs didelis žemės drebėjimas.
Dabar jau nekrinta ant ma
nęs lėktuvų bombos. Bet vis tas
pats siaubas, ta pati rūškena tik
rovė. Nebejaučiu po kojomis savo
Gimtosios Žemės. . . Dabar nebe
girdžiu švelnių motinos žodžių.
Neslegia pirmųjų mokslo dienų
vargai.
Nubundu daugybę kartų: na
ktimis ir dienomis, dirbdamas ar
poilsiaudamas ir vis tas pats siau
bas, ta pati rūškana tikrovė.
Ne, tai ne aš nubundu. Ma
nyje nubunda ir skausmingai įsi
liepsnoja žodžiais neišsakomas il-

___________ lUĮPi

gesys ir tų tėviškės sodų avietynų ir
rasažolių taurelės sklidinos rytme
čio džiaugsmo ašaromis.
Knyga ir plunksna, tai mano
dabartinis džiaugsmas. Kiek gerų
knygų pasiliko ten spintoje... Pasi
liko ir mano širdies ir plunksnos
pirmieji mėginimai. Mano ilgesys
šiandien kažkodėl mane atkakliai
šaukia tėvynę, į praleistas jaunys
tės dienas Lietuvoje.
Vyturys
Prez. Bill Clinton pakvietė prof,
dr. Joną Račkauską į JAV delegaci
ją, kuri kraštui atstovaus birželio 2-6
d. Prahpje vyksiančioje ClVITAS
tarptautinėje konferencijoje. Is viso
pasaulio dalyvaus apie 200 delegatų,
kurie svarstys budus pagyvinti ir iš
plėšti piliečių dalyvavimą demokrati
niuose procesuose. Dr. J. Račkaus
kas profesoriauja Chicago State Uni
versity ir pirmininkauja Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centrui.

A mais antiga fábrica de Guarda-Chuvas
está vendendo no varejo
VICENTE e LUCILA BANYS
Rua Coelho Barradas, 104 - Vila Prudente
Fone: 215-80.32
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MŪSŲ MIRUSIEJI
VERONIKA SKREBAITE
ZAKAREVIČIENĖ
•
*

išgulėjusi virš trijų savaičių šventos
Helenos ligoninėj, balandžio 16 die
nai užgeso kaip žiburėlis, kuriam pri
truko aliejaus.
Velionė turėjo 93 metus ir buvo
gimusi Rokiškyje 1903 m. gruodžio 6
dienų, Ištekėjusi už Antano Zakare
vičiaus, atvyko Brazilijon su dviem
dukrelėm 1929 m. ir pradžioje gyve
no Mokoj. 1938 metais persikėlė gy
venti į Vila Zelina.
jau anksčiau Zakarevičiui da
lyvavo lietuvių bažnyčios statymo ko
mitete ir vėliau Veronika nuolat
dirbo prie bažnyčios. Daugelį, metų
priklausė Lietuvių Katalikių^Moterų
Maldos Apaštalavimui. Kol buvo
sveika dalyvaudavo lietuviškose pa
maldose ir visuose tautiniuose bei re
liginiuose parengumuose.
Veronika Zakarevičiene buvo
pašarvota šv. Mykolo Arkangelo ko
legijos koplyčioje. Mišias prie karsto
atlaikė kun. Petras Rukšys ir palydė
jo į Ceramikos kapines S. Cactane.
Liūdesyje liko dukros sesele
Kristina ir Ona Stopkienė su sūnum
Pranu ir dukra Ona Kristina ir
dviem anūkais.
7-tos dienos mišios buvo ba-•
APRENDA A CANTAR
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PADĖKA
Mūsų mylimai mamytei

AJA.
VERONIKAI ZAKAREVIČIENEI
mus amžinai apleidus
širdingai dėkojame mielom seselem pranciškietėm už gražią koplyčią pašarvojimui
ir maldoms. Ypatinga padėka kun.Petrui
Rukšiui už ligonės lankymą, suteiktus li
gonių sakramentus, mišias prie karsto ir
palydėjimą į paskutinio poilsio vietą. Dė
kojame choristams už maldas per šermenis
ir giedojimą per mišias. Taip pat
širdingas ačiū visiems, kurie dalyvavo
šermenyse,
mišiose bei
išreiškė
užuojautą žodžiu ar raštu.
Nuliūdusios dukterys
Seselė Kristina ir
Ona Stopka su šeima
landžio 22 dieną Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.
¥
Lietuviškos 30-tos dienos misios bus sekmadienį gegužes 18
dieną.
Palikusi gilius pamaldumo ir
darbštumo pėdsakus mūsų kolonijoj,
ilsėkis ramybėje Viešpaties pricglobstyje ir meilėje.
’

COM A FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS J TĖVAS JONAS SUKACKAS
Lapkričio. 16 d. Urugvajaus
Dicção clara. Acompanha a letra

sostinėje Montevidėjuje mirė T.
Jonas Sukackas, S J, lietuvių
parapijoje išdirbęs 41 m. Gimęs
angliakasių šeimoje Senatoriuje, Pennsylvanijoje, užaugo ir
mokėsi Lazdijų apylinkėse,
1933 m. įstojo į jėzuitus ir po
naujokyno Pagryžuvyje dar
mokėsi Kaune, vėliau Innsbrucke, Gallaratėje (Italijoje),
Romoje ir Lojolos universitete

Čikagoje. Buvo vienas pirmu
trijų lietuvių jėzuitų namų
steigėjų Čikagoje. 1955 m. iš
vyko į P. Ameriką, kur dėstė
lotynų bei graikų kalbas ir dir
bo lietuvių Fatimos Marijos
parapijoje. Visą gyvenimą
domėjosi kalbomis, kurių
mokėjo bent 16. Sveikatai
susilpnėjus, prieš keletą metų
apsigyveno urugvajiečių jėzuitų
slaugykloje, kur rankose turėdavo arba rožinį, arba kuria
nors kalba knygą su atitinkamu
žodynu. Po šermenų lietuvių
bažnyčioje lapkričio 17 d.
palaidotas vieno lietuvio
mauzoliejuje Cerro kapinėse
netoli bažnyčios.
Kun. A. Saulaitis, SJ
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DAIIWOK8ME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(FITA + CORREIO= R$5,00)

Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
Atendimento Domiciliar
fone :273-5438
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MUSŲ ŽINIOS
DIDĖJA MUSŲ ŠEIMA
Per kelias praeitas savaites
mūsų lietuviškoji katalikiška kolo
nija padidėjo keliais naujais na
riais. Mes kalbame apie mūsų ko
lonijos nykimą, o kaip tik po kun.
B. Šuginto 25-kių mirties metinių
paminėjimo sekė krikštynos. Mums
buvo malonu priimti i bažnvčios
narius NIKOLĄ RUBLIAUSKĄ
UMARĄ. Nikolas yra Leonices Rubliauskaitės ir Danieliaus Umarų
sūnus.
Krikšto apeigos Įvyko po lie
tuviškų mišių šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje. Krikšto tėvais buvo
senelis Ernestas Rubliauskas ir te
ta Elizabete Rubliauskaitė. Krikš
tijo kun. Petras Rukšys.
Krikštynose dalyvavo visa
Rubliauskų ir Umarų šeima bei ki
tos giminės. Krikštynų šventė-pietūs buvo Leonices ir Danieliaus buto-apartamentinio pastato svečių

Naujuoju lietuviškos-katalikiškos bendruomenės nariu džiau
giasi tėveliai Leonice ir Danielius,
seneliai Teresė ir Povilas Umarai,
Adelė ir Ernestas Rubliauskai, tetos ir dėdės: Lidia , Carolina, Elizabete, Elza ir Eduardas.
Sveikiname Rubliauskų bei
Umarų šeimas ir linkime kad Nikolas augtų tvirtas vyras ir būtų geras
katalikas.

DAR VIENOS KRIKS FYNOS

7

30-TOS DIENOS MISIOS
už
AÍA
VERONIKĄ ZAKAREVIČIENĘ
mirusią balandžio 16 d. bus atlaikytos
sekmadienį, gegužės 18 dieną 11 vai.
šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.
Lietuvių Katalikių Moterų
Maldos Apaštalavimas

S. O. S. AFRIKA

Nikolo ir Ivonės Ruschionių dukrelę.
Krikšto tėvai buvo Rikardas ir Mari
ja Leonia Ruschioniai.
Kartu su Elisa buvo pakrikstytas jos pusbrolis BRUNO, Sergi’
•ir •
-Fernandes
- • •
jaus
Denizes
Pratusiavičiu sūnelis. Krikšto tėvai buvo Ni
kolas Ruschioni Jr. ir Ivany Pratu-

Prieš porą savaičių rašėme,
kad buvo pasiųsta i Afriką kun.
Hermano Šulco globojamiems vai
kams naujų drabužių siuntinys.
Siųsti daiktai pasiekė savo tikslą ir
štai ką rašo kun. Šulcas:
Mielas Petruk, su mama labai
nustebome sulaukę didelį pakietą iš
tavęs su labai naudingais rūbais mū
sų našlaičiams ir jaunimui, kurių čia
turime virš 300. Nelengva dabar pas
mus padėtis ir vėl gyvename su nuola
tine mirties grėsmė, bet gyventi reikia.
Parašysiu greit išsamesnį laiškų.
Linkėjimai tau ir bičiuliams
bei pažįstamiems.
Kun. Hermanas ir mama
Kadangi siųstas pakietas lai
mingai pasiekė savo tiksią, stenki
mės prisidėti prie kito pakieto pa
ruošimo ir pasiuntimo kun. Šulcui.
KPR.

Jeigu vienas iš MUSU LIETUVOS
steigėją ir spausdintųjų dar būtų |
gyvas, tai tikrai būtų džiaugiąsis g
galėdamas dalyvauti proanuko krikš-g
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
tynose, kuris nešios jo vardą.
Marija MAČIU LÀITIS
Taigi, šeštadienį, balandžio 26 |
15,00
dieną buvo gražios krikštynos dviejų f A
Natalina GEDRAITIS
20,00
Broniaus Sukcvičiaus proanukų.
Juozas P. LISAUSKAS
40,00
Kun. Petras Ruksys, po lietu
Ona GORSKIENĖ
50,00
siavičius
Ruschioni.
viškų pamaldų, pakrikštijo ELISĄ,
30,00
Krikštynose dalyvavo daug Ona LISAUSKAS LESSA
100,00
giminių ir draugų. Ypatingai džiau- Mečys PALECKIS
PAIEŠKOJIMAI
60,00
gėsį Misos ir Broniuko močiutė Sofi Kestutis SIPAVIČIUS
Ieškomi Juozas ir Magdalena ja Sukcvičiutė Pratusiavičienc ir jos Aniele BUTKUS
20,00
Jančiauskaitė MORKEVIČIAI ir jų vai sesuo Regina Šukevičiutė Ccrvini.
Antonio TAMALIUNAS Filho 50,00
kai atvykę Brazilijon 1929 metais. Buvo Džiaugiasi taip pat visa mūsų lietu
GARBĖS PRENUMERATORIUS
trys vaikai: Marytė, Onutė ir Pranas. viškoji kolonija ir linki, kad gražiai
Juozas P LISAUSKAS
50,00
Juozas dirbo kasyklosc(tikriausia Cuba- augtų ir tvirti.
tao). Juozas ir Magdalena tikriausia jau
yra mirę. Dukros yra ištekėjusios: Sundaitienė ir Zalkauskienė. Išieško Mag
CREC1 J -684
dalenos Seserėčia Gendruta LenČiausADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
kaite Uleckienė.
COMPRA - VENDA
Kas turėtų žinių apie šią šeimą,
Fone: 277-4855
Rua Topázio n° 76 - Aclimação
Fax: 277-6948
prašomi pranešti ML-vos redakcijai Te
04105-060 — São Paulo - SP.
lefonu 274-18.86.
■——
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MŪSŲ ŽINIOS
PRISIMINTAS
KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS

Balandžio 25 dieną, suėjo lygiai
25 metai nuo kun. Benedikto Suginto
piirties. Tai datai prisiminti, bažny
čios prieangyje, po velionio memoria
line bronzos lenta, buvo pakabintas
didelis kun. B. Suginto paveikslas.
Skautai nublizgino bronzos lentą.
Mišios už kun. B. Sugintą buvo
Jo statytoje bažnyčioje tą sekmadienį
11 vai.
Per pamokslą kun. Petras Ruk
šys priminė parapiečiams kokiom są
lygos biivo statoma bažnyčia ir kokie
tuomet buvo sunkumai. Didelis darbas
jau atliktas, bet sunkumai vis dar di
deli ir atrodo, kad kas kart didėja. Bu
vo priminta apie lietuvių parapijos ir
bažnyčios uždaryta Detroite, JAV-bėse, dėl parapiečių sumažėjimo. Dide
lius sunkumus taip pat turi didžiausia
lietuviu parapija Čikagoj, kad negali
surasti naujo kunigo, kuris perimtų
parapiją, kai pensijon išeis dabartinis
klebonas.
Baigdamas pamokslą kun. P.
Rukšys ragino visus S. Paulo lietuvius
bent kartą per mėnesį atvykti Vila Zelinon į lietuviškas pamaldas, kad kun.
Suginto ir lietuvių parapija greitu
laiku neužsibaigtų.
Lietuvių parapijos klebonas
kun. P. Rukšys priminė, kad lietu
viškoji parapija ir toliau veikia ir, kad
žmones turi reikalauti savo teisiu.

GRAŽI JUOSTELE

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

-tįj

Šio ML-vos numerį
GARBĖS LEIDEji^"“
■.; ELENA BLLTVIDAITĖ
mirusių brolio ALGIRDO ir vyro Alfonso
mirties metinių proga (balandžio 19 d.)
Širdingai dėkojame ML-vos skaitytojai už parama musų
spaudai ir pagarbiai prisimename mirusiuosius Algirdą
bei Alfonsą.
Redakcija ir administracija

MŪSŲ MIRUSIEJI

LITUANIKOS ŽINIOS
Ilgas
Tiradentes
šventės
savaitgalis sukvietė į Lituaniką daug
tautiečių, kondominų ir svečių.
Sekmadienio pamaldoms prisirin
ko pilna koplyčia.
Po pamaldų žmonės šnekučiavosi,
lankė vieni kitus, kiti dar ir baliavojo.
Pagaliau prefeiturav sisuprato išlyginti Lituanikos kelią. Šiandien galima
pasiekti Lituaniką be to baisaus kaulų
kratymo.
Poilsio namų vietų trečdalis jau
apgyventa. Iš viso namau turi 12 vietų,
kurių keturios jau užimtos. Du Litua
nikos nariai - Zizai ir Vicentini daro
parengiamuosius darbus vasarnamių ‘
statybai. Kiti du nori parduoti
turimus sklypus.
Pamaldos
sekmadieniais
ir
švento-mis dienomis Lituanikoj būna
10 vai., o savaitės dienomis 7 vai.

LANKĖSI PAS GIMINES

Prieš keletą dienų gavome
liūdną žinią, kad Campinas mieste,
nesulaukęs 10 mėtų, po ilgos ligos,
balandžio 26 dieną, mirė VIKTO
RAS BARANAUSKAS Filho.
Miręs berniukas yra Campi
nas universiteto Viktoro Baranaus
ko ir Marijos Cecilijos jaunesnysis
sūnus.
7-tos dienos mišios buso sek
madienį, gegužės 4 dieną 11 vai. šv.
Juozapo parapijos bažnyčioje.
GEGUŽĖS MÉHESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie s’venčia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.
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01
02
02
03
■ 05
10
13
14
15
15
15
16
19
20

ELENA
RINKEVIČIŪTĖ
JUODVALKIENĖ iš Kanados, kelėtą mėnesių viešėjo Vila Zelinoj
pas savo gimines brolį Vincą, seserį
Estetą ir seserėčią Lisley.
Elena Rinkevičiūtė Juodvalkienė V. Zelinoj lankė seselių pranciškiečių molyklą, dalyvavo bažnytinese organizacijose ir buvo gera '
choristė. Virš 30 metų gyvena Ka
nadoj, kur išaugino gražią šeimą.
Būdama pas gimines, daly
vaudavo lietuviškose pamaldose.
Kanadon grįžta gegužės 9 dieną.
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João Stelmockas
Ricardo Braslauskas
Agostinho Diogo D. Costable
Ana Ra ubą Aradzenka
Walter Žyingila
Clarice Bacevičius
Roberto Jonas Saldys
Ana Vera Tatar unas
Antanas Augustaitis
Luiz Alberto Jermalavičius
Marcelo Chapola
Pranas Jonas Mažietis
Irena Martinaitis
Aida Chorociejus Garcia
Douglas Krumzlys

Sąjungos * Aliança
Valdyba

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSL} LIETUVOS PRENUMERATĄ
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu pas'tu.______

VENDE-SE CASA NA LITUANIKA
ANTANAS ŠABANIAUSKAS gar
siausias Lietuvos pramoginės muzi
kos artistas naujai įgrotoj jo gražiau
sių interpretacijų juostelėj.
Kasettėgąunąma V-Zelinos parapijoje

■i

Casa bonita, com 3 dormitorios, 1 suite, sala de 2 am
bientes com lareira, telefone. Boa localização - Ter
reno de 2500m2, todo gramado, várias árvores frutí
feras produzindo.
Tratar por telefone: 215-8032 ou 6128-0825 (a noite)
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