1

NR,11(2336) SEMANARIO 1997.LIEPA - JULHO -01 d. - R$.0,80 - R. Inacio 671 - 03142-001 - S. PAULO - SP - Fone-274-1886
111

II 111 Hill ■F.4>1'flnlMaBWCaazaa*l MBB1MUI

SIENOS SU BU!
KLAUSIMU
Susirūpinimą kelia Lietuvos
politika, nustatant sienas su
kaimynais slavais. Ar nesiryžtant pretenduoti bent į sim
bolinį mūsų etninių žemių
kilometrą Lenkijoje ar Gudijo
je nebuvo įteisinta J. Pilsudskio
Seinų krašto aneksija ir J. Stali
no 1940 m. primesta Gudijos
riba? Kad ateities kartą nebūtu
me kaltinami savo etninių
žemių išsižadėjimu, mums derė
tų laikytis principingesnės
politikos, ypač derybose su Rusi
ja dėl Lietuvos valstybės ribos
su Karaliaučiaus kraštu (Kaliningrado sritimi).
g
Karaliaučiaus kraštas — bal-á
tų (mažlietuvių ir prūsų) etninė®
teritorija. Didžioji (lietuviškoji) VILA ŽELI NA: Kuel Jooos Seskevi
prk
prkA 4b metu,
jos dalis buvo Lietuvos kara kkbomjo^ Kovo mėnesio pradžioje popiežius Jouas Pautios ii pakėlė kutu
liaus Mindaugo valdžioje. Nuo Jyozą I garbės prelatus. SVEIKINAME!
NAUJI LIETUVIAI
Vokiečių (Kryžiuočių) ordino gijo, tačiau atsisakyti šio
PRELATAI IŠEIVIJOJ
invazijos iki 1945 metų visas eksklavo nesirengia. Atvirkš
čiai, ji ieško būdų įteisinti čia
kraštas — Prūsą ir Mažo savo buvimą.

baltų
ji Lietuva — buvo vokiečių val
džioje. Vokietija 1990 metų Karaliaučiaus krašto pro
blema sukurta didžiųjų pasaulio
Maskvos sutartimi atsisakė pre
valstybių. Suprantama, .ją
tenzijų į rytines žemes, va pagilino Sovietų Sąjunga, įvykdinasi, suvereno teisių ir į
. džiugi etninį valymą — neteisėKaraliaučiaus kraštą (Gebier
tai deportavusi senuosius
Koenigsberg), išskyrus ger
gyventoJus *r ■ apgyvendinusi
manų etnines žemes — .VFR
*
kraštą kolonistais iš slaviškų
VDR ir Berlyno teritoriją.
Kadangi 1945 metų Potsdamo ^jonų.Geriausia būtų, jei įsisusitarimu Karaliaučiaus kraš- genėjusią
arahaučiaus pro
tas buvo perduotas administ- blemą kartu spręstų didžioruoti Sovietų Sąjungai tik sios pasaulio ir Baltijos valslaikinai, be nuosavybės teisės, tybės. Gal tuomet būtų išgirstas
Rusija, perimdama koloniją, ir sen^ą^raštdėgyventojų —
suvereno teisių į ją taip pat neį- mažliętuvių balsas? ė '

garbės prelatais išeivijoje besidar
buojantys lietuviai: Australijoje kun. Pranas Dauknys (Kauno ar-

Juozas Šeškevičius (Vilkaviškio
vyskupijos), Kanadoj^- kun. Jo
nas Staškevičius (Panevėžio vyskupijos). Jų titulas lietuviškai prelatas, angliškai Rev. Mdnsignor, sutrumpintas - Msgr. Šią in
formaciją atsiuntė lietuvių Sv.
Kazimiero kolegijos Romoje rek
torius prel. A. Bartkus, pastebė
damas, kad šiuo būdu pagerbiami
bei įvertinami lietuvių išeivijos
sielovados bei visuomenės dar
buotojai.
V
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nistruojamu Karaliaučiaus
kraštu (Kaliningrado sritimi)
SEM AN ARI 0
, 2. Siekti, kad sutarties teks
te ir protokoluose būtų varto
MŪSŲ® LIETUVA
jami ne tik esami rusiški, bet ii
JORNAL CULTURAL *'NOSSA LITUÂNIA'
senieji lietuviški Karaliaučiau:
Atskiro numerio kaina R$.0,50
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15JK)
l P. Amerika oro pastų: 45 Dol.
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: J o > .
krašto geografiniai vardai.
l tolimus kraštus 75 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol.
Vieno Numerio £ARBĖS LEIDĖJAS‘R$.20.00
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R5x25,00
3. Siekti Rusijos pusės nuo
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
laidų Lietuvos valstybei Viš
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
tyčio ežero, Nemuno baseino ir
čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RL’KŠYS vardu.
Kuršių marių teritorijose.
1918 metų lapkričio 16 d. Prū199? P61?*
4- Siūlyti, kad galutinai
sų Lietuvos tautinė komisija •• a įu- ;
’Lv’n_1P .U
Karaliaučiaus krašto ribų nu
njos „Mažoji Lietuva VII statymas bei jo priklausomybė
savo „Pašaukime lietuvi suvažiavimo Klaipėdoje daly-1
ninkams” pabrėžė, kad „Ten, viai priėmė kreipimąsi į tau vienai ar kitai valstybei būti)
kur Labguva, Vėlava, Įsrutis, tiečius, kuriuo pakvietė inicijuo tarptautinės konferencijos
lietuviški kraštai”. 1918 metų ti tarptautinę konferenciją prerogatyva.
lapkričio 30 d. Mažosios buvusios Rytų Prūsijos klau 5. Siekti terminuotos sutarties
pasirašymo, pvz., iki 2001 m.
Lietuvos tautinė taryba pasi simui išspręsti.
rašė Tilžės aktą, kuriame Karaliaučiaus krašte Lietuva liepos 21 dienos — Lietuvos Res
reikalavo Mažosios Lietuvos pri turi istorinio ir kultūros paveldo publikos ir Rusijos Federacijos
jungimo prie Didžiosios Lietu išsaugojimo (vietovardžių su- .susitarimo „Dėl bendradarbia
vos, remiantis JAV prezidento grąžinimo, įžymių žmonių vimo Kaliningrado srities rai
T.V. Vilsono Tautų apsispren įamžinimo, istorinių vietų doje” galiojimo pabaigos.
Būtina gerai apgalvoti kiek
dimo teise.
+ priežiūros ir lankymo, sovietinio
1946 metų lapkričio 6 d. Pui genocido aukų pagerbimo), vieną sutarties terminą, sąvoki,
doje (Vokietija) iš gimtinės iš ekologinių (Nemuno baseino, ir formuluotę, kad nebūtų pasi
varytų lietuvininkų atkurta Kuršių marių ir Kuršių nerįjos rašyta tokia sutartis, kurią būtų
Mažosios Lietuvos taryba aplinkosaugos problemų spren- galima traktuoti kaip teisėtų
„Mažosios Lietuvos lietuvių jimo), lietuvių kilmės krašto gy- Lietuv ,s interesų šiame krašte
deklaracija” kreipėsi į demokra ventojų teisių apsaugos ir kultū išsižadėjimą ir Karaliaučiaus
tinių pasaulio valstybių vyriau rinių poreikių tenkinimo (mo krašto pripažinimą Rusuos dali
sybes, protestuodama prieš kyklų, bažnyčios, informavimo mi de jure.
Sovietų Rusijos (Sovietų Sąjun priemonių steigimo ir plėtros) Mažosios Lietuvos reikalų
gos) „pasikėsinimus į Lietuvos bei Lietuvos valstybės saugumo
taryba:
žemes”. Tarybos prezidiumas (rusų karinio potencialo maži
1947 metų sausio 15 d. paskelbė nimo iki Lietuvos lygio) inte- Pirmininkas Vytautas Šilas,
nariai: Audrys Antanaitis, dr.
„Mažosios Lietuvos lietuvių pro- resų. Beje, Karaliaučiaus krašto
testą”, piktindamasis Tėvynės demilitarizavimu suinteresuo- Vacys Bagdonavičius, Danutė
Bakanienė, Eigirdas Gudžinspavertimu rusų kolonija ir tos ne vien Baltijos šalys. .
reikalaudamas pavesti Mažo- Per pastaruosius 6 metus kas, dr. Nastazija Kairiūkštytė,
sios Lietuvos valdymą Jun- Rusijos politikoje tenkinant Arvedas Kybarancas, Birutė
gtinių Tautų komisijai.
šiuos interesus žymešnių Kurgonienė, dr. Algirdas Matu
1989 metų gruodžio 21 d. poslinkių nematyti. Todėl mūsų levičius, Rimantas Matulis,
Mažosios Lietuvos rezistencinis derybininkai, rengiantys Lie- Irena Saliukaitė, dr. Feliksas
sąjūdis (būstinė Čikagoje) tuvos pietvakarių ribų nu- Sliesoriūnas, dr. Valdemaras
kreipėsi į Sovietų Sąjungos statymo sutartį, turėtų laikytis Šimėnas, Jonas Trinkūnas,
Irena Tumavičiūtė, Vytautas
prezidentą Gorbačiovą, atkreip- šių nuostatų:
damas jo dėmesį į tai, kad 1. Derėtis ne dėl nesamos sie- Umbrasas, Albinas Vaičiūnas,
„dabartinė Kaliningrado sritis nos su Rusijos valstybe, o tik dėl Stasys Valickas, dr. Napoleonas
nuo neatmenamų laikų yra ribos su Rusijos laikinai admi- Kitkauskas.
Rua Inácio 671 - Vila Zelina
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKŠYS
Redige Equipe Editorial — Fone:63-5975
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Suomijos parama Lietuvai

Prezidentas Japonijoje

Gegužės 9 d. Suomijos am
basadorius Lietuvoje Rauno VieTnaro pareiškė prezidentui Al
girdui Brazauskui, kad Suomija
yra pasirengusi padėti Lietuvai
įveikti problemas dėl narystės
Europos sąjungoje (ES). Kaip
praneša ELTA jis sakė, kad
“daugiausia problemų įstojus į
ES kyla dėl žemės ūkio dotavi
mo. Suomija stengiasi laviruoti
tarp ES reikalavimų neskirti
papildomų lėšų žemės ūkiui ir
suomių žemdirbių prašymų remti
juos. ...su panašiomis problemo
mis gali susidurti ir Lietuva”. Jo
nuomone, Suomija galėtų padė
ti Lietuvai ruošti įvairių sričių
specialistus ir profesionalius di
plomatus, kurie bus reikalingi
deryboms su ES dėl narystės.

Lietuvos prezidentas Agirdas Brazauskas gegužės 12 d.,
nuvyko į Japoniją dėl investicijų
skatinimo, praneša ELTA. Jis
susitiko su Japonijos imperato
riumi Akihito, taip pat su ministeriu pirmininku Ryutaru Has
himoto ir Tarptautinės preky
bos ir pramonės ministeriu bei
užsienio prekybos organizacijos
vadovu. Viena Japonijos stip
riausių bendrovių “Marubeni
Corporation” žada plėsti savo
veiklą Lietuvoje, jau yra skyrusi
kreditus “Klaipėdos medienai”
bei Širdies mikrochirurgijos kli
nikos statybai.
Susitikimuose buvo kalbėta
apie Japonijos paramą Lietuvai,
pramoninių kreditų be techni
nės pagalbos teikimą, infra
struktūros (žemesniosios sąran Tarėsi JAV ir Lietuvos seimo
atstovai
gos) projektų finansavimą. Ja
ponijos vyriausybinių ir verslo
Kovo pradžioje vyko Lietu
atstovų buvo parodytas nema vos seimo ir JAV lietuviu bendžas susidomėjimas Lietuva ir jos
ekonomika. Japonijos užsienio
reikalų ministeris padėkojo Lie
tuvai už jos paramą Japonijos
siekiams
reformuoti
JT
saugumo tarybą. Numatomas
Japonijos ambasados atidarymas
i
Vilniuje, bus taipgi įsteigta
Lietuvos diplomatinė atstovybėTokio mieste.
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ruomenės atstovų komisijos pa
sitarimai. Pareikštas susirūpini
mas, kad užsienio lietuviams'
trūksta informacijos apie Lietu-.
vos pilietybės gavimo, persikėli-1
mo, butų pirkimo, mokesčių
procedūras, nusiskundžiama dėl
“biurokratijos labirintų”. Taip
pat patiriami sunkumai siun
čiant labdarą ir paramą dėl nu
statytų labdaros ribų, muitinės
reikalavimų. Didžiausia proble
ma, kaip rašo “Lietuvos aidas”,
tai yra nuolat kintantys įstaty
mai, mokesčių sistema.
ELTA skelbia kovo 14 d.,
kad seimo ir JAV bendruome
nės atstovų komisijos nariai ti
kisi, kad artimiausiu laiku pa
vyks atidaryti Vilniuje informa
cijos centrą, kuriame užsienio
lietuviai, norintys grįžti į tėvynę,
galėtų gauti išsamią.informaciją
apie galimybes įsikurti Lietuvo
je. Komisijos pirmininkas, at
stovaujantis Lietuvos seimui,
yra seimo pirmininko pavaduo
tojas Feliksas Palubinskas.
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— tad ir Joninių papročiai išli
ko — tik kitu vardu — su laužais
kiaurą naktį besitęsiančiomis
Kai valstijos didžioji loterija šių , kurios stengiasi kenkti ir linksmybėmis ir kitais atitin
pasiekė tokį didelį milijonų žmonėms, ir visai aplinkai, kad kamais priedais. Nėra abejonės,
skaičių, kad paprastas žmogus, atsvertų šviesos laimėjimą. Dėl kad tuomet, kaip niekad anks
jeigu pasitaikytų juos laimėti, to ir degdavo laužai kiaurą čiau, Lietuvos žemėje valkiojos,
net įsivaizduoti negali, kaip tiek naktį, o jų liepsnų atspindžiai, „tamsieji (šiuo atveju — gal
pinigo išleistų, vienas vyresnio šokinėdami laukais, saugodavo rau(jonieji?) demonai” ir Joamžiaus lietuvis su atodūsiu iš pasėlius ir gyvulius nuo piktųjų ninių laužų liepsna ilgainiui
sitarė: „O kad taip galėčiau galybės; dėl to ir papartis padėjo juos išvaikyti,
rasti paparčio žiedą, žinočiau, pražysdavo spindinčiu, žaižaruo- Tik šiaip sau, atsitiktinai,
kokius skaičius pasirinkti ir jančiu žiedu, nešančiu neregėtą žvilgtelėjus į lietuvių liaudies
laimėčiau loteriją”. Į tai jo kai- negirdėtą laimę jį radusiam, papročius bei tikėjimus, nejučio
mynas nusišaipė: „Brolau, ne Atrodo, kad šv. Jonas nei kiek mis nusmelkia rūpestis: juk tai
visada švento Jono!”
„nesiginčydavo” su senaisiais mūsų tautos šventovė — kaimas
Kai kuriose Lietuvos vieto- liaudies papročiais ir linksmy- — juos išsaugojo ir perdavė
vėse kadaise tai buvo vienas bėmis, nieko bendra neturin- mūsų laikams. Tas pats kaimas,
mėgstamiausių
liaudies čioipis su jo asketiška pri- kurio darbštūs, dori, blaivūs
posakių. Mat Joninių naktis gimtimi ar tyruose praleistais žmonės išlaikė ir mūsų dikupina burtų ir galimybių, metais, mintant „laukinių bičių džiausią tautinės tapatybės turkurios kitu laiku vien svajonėse medumi ir skėriais”. Jis, be abe_ lietuvių kalbą...
sukasi. O galbūt tik taip atrodo, j°> su tolerantiška šypsena ste- Okupacijos metais kaimas la
nes daug magijos „sugrūsta” į bėdavo žmones, besistengian- biausiai nukentėjo, buvo
trumpiausią metų naktį čius pasinerti tekančiame pirmiausia sunaikintas (ar
pačiame vidurvasarį, kad net vandenyje Joninių naktį, kad svetimieji jautė, kad tai tikroji
šventė, skirta Katalikų Bažny būtų visus metus švarūs, svei lietuvybės tvirtovė?), visą lietu
čios šventajam — Jonui Krikš ki, jauni. Argi jis prieš beveiknu° amžių nusistovėtytojui, mažai teturi įtakos į 2000 metų nekvietė visus nusi- jusią visuomeninę santvarką
senąsias pagoniškojo tikėjimo plauti Jordano upės vandeniu, apverčiant „aukštyn kojomis”,
liekanas, kuriomis gausi kad siela būtų sveika ir švari, Tauta sumiesčionėjo, tuo pra
rasdama daug senųjų vertybių.
birželio 24-osios diena, o ypač neš „Dievo valanda arti *?
j ,^e 'J°niniU linksmybių prisi- Tiesa, šiandien mūsų liaudies
naktis.
Dabartinės Joninės (tik dėl dėdavo ir saulė, tekėdama šoki- papročįus galime sužinoti iš
(ypač kraštotyros leivisai kitų priežasčių) buvo šven nėjo (kaip per Velykas). Žinoma,
čiamos daugelyje tautų, kur vėlesniais laikais neužmirštas ir dinių), bet tai nėra tas pat, kaip
saulė laikyta dievybe. Tai šv. Jonas, kurio vardu šventė gyva, žmonėse įsišaknijusi ir
saulės triumfo zenitas, kai ji pavadinta. Nors bažnytiniame kitiems gyviesiems perduoilgiausiai išsilaiko nenusilei- kalendoriuje yra daugiau Jonų, dama, tradicija. Praradusi savo
bet tie, liaudiškai tariant, „tik kaimą, Lietuva tapo daug skurdusi — kone
nugalėjusi
nakties
v
tamsybę. Si saulės galia nelie Jonukai , o vienintelis Jonas, desnė. Kas apsaugos mūsų šalį
ka nepastebėta „tamsiųjų dva- vertas dėmesio, yra švenčiamas nuo visų „piktųjų kenkėjų” ir
birželio 24 d.
sugrąžins amžinąją šviesą?
CIRURGIA DENTISTA
Bolševikų okupacijos metais,
DANTŲ GYDYTOJA
kai bet kokios krikščioniškos t- LITUANIKOJ Ê
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO šventės užuomina
visam|£
NUOMOJAMI
j
----------------------------------k
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04
režimui „neiuavu
„keldavo pamnų
paniką” h
ivCg KAMBARIAI - APARTEMENTAH
lezųiiui
g TEL: 63-8349
VILA ZELINA
buvo stengiamasi net visas jų | savaitgaliams ir atostogoms la- '
HORA MARCADA
liekanas pašalinti, Joninės tapo g bai pigiom kainom. Skambinti t
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
„Rasų švente”. Liaudis sako: ? Magdalenai tel:215-62.27
f
CRIANÇAS E ADULTOS
„Kaip pavadinsi, nepagadinsi” Soaxaga 11 n«mrrn««—i m i i rm >.

Ne visada švento Jono
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Trijų broliukų skautų.
LIETUVIŠKOS KRIKŠTYNOS
MAKUŠKŲ pavardė čia Vila
Zelinoj ir Vila Beloj yra gana pažįsta
ma. Čia, rodos sukūrė šeimą ir gyveno Stasys ir Stasė Makuškos. Vėliau
jie ir jų vaikai išsikėlė į kitus miesto
rajonus. Visgi širdis liko čia, o tai
rodo faktas, kad jų anūkai Juri, Ar
turas, Igor ir Anahy atvyksta iš toli
ir dalyvauja skautų veikloje.
^Draugystė ir broliškas-skautiškas* sugyvenimas juos patraukė ir
prie religinių vertybių kuriomis gy
veno jų draugai. Susidomavimas ta
po noru Įsijungti į musų religinę
bendruomene,
Emilija Bendoraitieė gražiai
jaunuolius paruošė krikštui ir pir
majai komunijai. Krikšto apeigos
buvo atliktos per lietuviškas pamal
das sekmadieni, birželio 8 dieną.
Krikštijamųjų tėvai yra Elizabete
Makuškaitė ir Julio Albeto Oviedo ir
dabar su vaikais gyvena Vila Dioni-1
zijoj.
Šešiolikmetės Anahy Makuš-[
kaitės krikšto tėvai buvo Elizabete L
Chiappini
ir Nelsonas Bertasso. ĮĮ
Igoro krikštotėvai buvo Ona Nemickaitė ir José Carlos Plaugas. Arturas
turėjo krikšto tėvus Joana D’Arc Ge*

runda ir Eduardą Makušką.
Mišias atnašavo ir krikšto
a-peigas atliko kunigas Petras
Rukšvs.
Krikšto apeigos Įvyko po pa
mokslo^ prie altoriaus. Pakrikšty
tieji buvo apvilkti baltais drabu
žiais ir gavo tautine juesta papuoš
tas žvakes. Ypatingo susijaudinimo
momentas buvo pirmoji komunija,
kurią pakrikštytieji priėmė abiem
pavidalais.
Krikšto metu giedojo ir gro
jo skautai Marcelo Lipas, Leandro
Suzano7 Tomas Butrimavičius ir
Klaudijus Kupstaitis. Leandras ir
Tomas taip pat pakrikštytus bro
lius pasveikino skautu vardu ir su
kalbėjo už juos atatinka mą maldą.
Po mišių ir krikštynų buvo
šeimyniškos vaišės, kurias paruošė
krikštamotė Elizabete. Buvo graži
proga visiems pabendrauti, pasi
kalbėti ir pasigardžiuoti gimtadie-

u

Krikštijamieji Anahy, Arturas ir Igur
su krikštotėvais Eduardu Makuška ir
,|osė Carlos Plaugu.

ADVOCACIA
EM GERAL

GAUDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ
STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRAS
Juostelė gaunama V.Zelinos parapijoje
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU

Ramiro Camargo Filho
advogado
CAUSAS: CÍVEIS,
TRABALISTAS,
CRIMINAIS, FAMÍLIA
E OUTRAS
PÇA. REPÚBLICA LITUANA
NR. 48, Salas 5, 6, 7
Fone:272-04.68

VIDEOO
LIETUVA
LIETUVIŠKOS
VAIZDAJUOSTĖS:
- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ
Rua Inacio,671 - V. Zelina
Tel: 63.59.75
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MUSŲ

nio tortu. Birželio 21 dieną Anahy
ir Arturas šventė gimtadienį 16 ir
13 metų. Broliukas Juri takosi dar
esąs per jaunas, tai gal pasikrikstys už metų, ar dviejų.
Sveikiname ANAHY, IGORĄ
ir ARTŪRĄ , o taip pat tėvus bei
krikštatėvus ir senelius. Linkime
visiems geros sėkmės augti gerais
Kristaus sekėjais ir dorais žmonė- y
mis bei ištikimais skautais.
VIS BUDŽIU.

LIETUVA
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Sveikiname
Mielą ir nenuilstamą, v
KUN. JUOZĄ SESKEVICIU

popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltą į
prelatus ir džiaugiamės jo nuopelnų
pripažinimu. Tai garbė naujam prelatui
ir S. Paulo Lietuvių Kolonijai.
Lietuvių Kolonija ir parapieėiai

SESELES KOTRYNIETÉS
LIETUVOJE m BRAZILIJOJ
Seselės kotrynietes buvo įsi
kūrusios Lietuvoje jau nuo šešiolik
tojo šimtmečio. Caro laikais tai buvo
vienintelė vienuolija, kuri nebuvo
paikinta. Seselės išsilaikė pogrin
dyje per bolševikmetį ir dabar pasis
tatė naują vienuolyną Krakiuose.
Brazilijoj seselės kotrynietės
įsikūrė pries IÔ0 metų su vienuoly
nais Petropojyje -RJ, Juiz de l oraMG, Hamburgo
paute

Seselė KRISTINA sveikina tėvą Anta
ną Viktorą D&AGUNĄ ir jam Įteikia
dovaną iš Lietuvos _______ _

ANAHY ir ARTURAS priima komunija iš krikšto apeigas atlikusio kun.
Petro Rykšio
Šimtmečiui atžymėti seseles dojom “Ilgiausių Metų” ir seselė
rengia iškilmes ir atsikvietė seselių iš įteikė gintarinę dovanelę iš Lietuvos.
Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos.
iš Sanpaulo seselė Kristina
Iš Lietuvos atvyko seselė Kris nuvyko į Rio Grande do Sul, paskui
tinai Rita Mikalauskaitė). Seselė bu į Minas. Lietuvon, per Vokietiją,
vo apsistojusi Petropojyjc ir su kitom grįžta liepos 7 dieną.
seselėm is užsienio turėjo aplankyti
Brazilijoj esančius vienuolynus. Sanpaule buvo apsistojusi kotryniečių GRAŽI JUOSTELĖ
vienuolyne av. Paulista. Buvo atvyku
si į V. Zeliną, pamatė musu bažnyčią,
tačiau nerado kun. Rukšio. Šis se
kančią dieną nuvyko j Šv. Kotrynos
vienuolyną ir susitiko ne tik su sesele
Kristina, o taip pat su seselėm iš Vo
kietijos. Buvo viena seselė iš šv. Kazi
miero kolegijos Romoj, kuri atpažino
kun. Rukšj.
Su sesele Kristina aplankė
me netoli esančioje Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje, tėvą^ Antaną Viktorą
DRAGUNA kuris kaip tik tą dieną
Šventė 43 metų kunigystės sukaktį.
Sukaktuvininką pasveikinom, sugictfiatft

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
i
■ Atendimento Domiciliar
fone :273-5438 į
f'

ANTANAS ŠABANIAUSKAS gar
siausias Lietuvos pramoginės muzi
kos artistas naujai įgrotoj jo gražiau
šių interpretacijų juostelėj.
Kasettė gaunama V.Zelinos parapijoje
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MUSŲ ŽINIOS

MIRTIES METINIIĮ MISIOS
už

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS

AfA

Lietuviu tautos minimi trėmi
ANELĘ ir JONĄ SEPETAUSKUS
mai j Sibirą, ir genocido diena buvo
bus atlaikytos liepos 13 dieną, 11 vai. šv.
atžymėta ir mūsų kolonijoj, su iškil
Juozapo parapijos bažnyčioje, V. Zeiinoj.
mingom mišiom, sekmadienį birželio
15 dieną. Mišias atnašauti buvo pak
Kviečiame visus dalvvauti.
viestas kun. Juozas Šeškevičius iš Li
tuanikos. Kai buvo padarytas pakvie- '
vardu CIeide Mecelyte Patrocinio.
PAGERBIMAS NAUJAM
timas, dar nežinojome, kad kun. Juo
Programa išpildė ateitininkai,
PRELATUI
zas jau buvo popiežiaus pakeltas į
Po mišių uz Lietuva ir baisiojo skautai ir Nemunas. Po programos
prelatus.
buvo smagus pasizmonejimas su se
Kun. Petras Rukšys pranešė birželio trumpo minėjimo jaunimo nai nematytais draugais. Vaisinomes
visiems apie kun. Juozo pagerbimą ir namuose, buvo taip pat Dėdės Juozo atsineštais užkandžiais ir Onos Dirsy
pasveikino kunigu vienybės ir para- pagerbimas. Čia iniciatyvos imtasi tes Coralon skania arbatėlė.
piečiu vardu. Mišios buvo aukojamos buvusiu Dėdės Juozo ateitininku.
Valerija Ausenkaite Šatiene
Prelatą Juozą sveikino BLBuž Lietuvą ir choras giedojo pritaiky
padovanojo skanu ir gražu dideli tor
tas giesmes. Kun. Juozas, kuris buvo nes pirm. Vera Tataruniene, Sąjun ta sukaktuvininkui pagerbti ir broliui
akivaizdinis pirmųjų trėmimų liudy gos pirm. Algimantas Saldys, vienuo kun. Antanui Stanislovui prisiminti.
tojas, pasakė jaudinantį pamokslą lyno vardu sesele Kristina, Maldos Sugiedojus “Ilgiausiu metu” ir pasi
apie tragiškus įvykius ir Lietuvos pa Apaštalavimo vardu Magdalena Vin- vaišinus tortu, šventes dalyviai nesiskšnaitiene, sv. Juozapo bendruome
tirtas skriaudas.
kirste, bet dar ilgai dainavo, prisimi
nes
vardu
Pijus
Butrimavicius,
Jau

Po mišių buvo padėtas gėlių
nė gražius senus laikus ir žadėjo grei
vainikas prie kryžiaus priešais bažny nimo Sąjungos pirm. Aleksandras In tu laiku vėl taip smagiai susitikti.
čia, kurį pastatė prieš dvi savaites mi driūnas, ateitininku vardu Juozas BAŽNYČIA IR LIETUVIU TAUTA
Vaikšnoras, skautu vardu Eugenija
ręs Anicinas Popikis.
ĮVERTINA JUSU ATLIKTUS DAR
Mišiose dalyvavo skautai ir Bacevičiene, Vyru Brolijos vardu An BUS MUSU KOLONIJOJ.
ateitininkai su savo vėliavom ir Ne tanas Rudys ir parapijjos encontristu muno šokėjai su tautiniais rubais.
Visos vėliavos buvo perrištos juodais
kaspinais.
Jaunimo Namų, didžiojoje sa
lėje buvo trumpas minėjimas. Choras
atliko vadovės Elviros Kilčiauskaites
Bellucci paruoštą poezijų ir dainų py
nę. Vincas P, Tūbelis trumpai paaiš
kino portugališkai apie birželinius
trėmimus . Kita programos dalis buvo
skirta kunigo-prelato
nieo-nrelato Juozo SŠeškevi
čiaus pagerbimui.
Mišiose ir minėjime dalyvavo
daug tautiečių iš visų S. Paulo apylin
kių.

UŽSIMOKĖJO BLB-NÉS
SOLIDARUMO MOKESTI
Helena Vaitkevičius de
Uzeda RS.20,00
Antanas Madastavičius RS.50,00

S. PAULO ateitininkai sendraugiai sveikina “Dede Juozą” pakelta i prelatus.
Iš kaires: Laima Vosyliūte Adamaviciene, Julija Kraujalyte, Julija Jurgelevi
čiūte, Vanda Misiūnaite Stankevičienė, Irene J. Tubeliene, Pijus Butrimavi
.....
LIETUVOS RESPUBLIKOS
cius, Juozas Tijūnėlis, Lucija J. Butrimaviciene, Leonardas Mitrulis, Juozas
JOT GENERALINIS KONSULATAS Vaikšnoras ir Vincas P. Tūbelis
•Gyvenimas be lietifviskos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

<

SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo - SP
Fone: 522^224 e 247-0871
FAX: 523 7441

-- -------------------

Jener imóveis ltda.
'

.

f

ADMINISTRAÇAO - LOCA^AO
COMPRA-VENDA :

į

Fija Topázio n° 76 — Aclimação
04^105-060 — São Paulo - SP.
iŠ

m

■

.

CRECIJ -684

Eone: 277-4855
Fax:277-6948

■■tiim—\.«■■MnaKgoBraaBHwaHHtgaBHHBMBMsaMHaaMnaKin
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ ŽINIOS
NAUJOS ML-VOS KAINOS
Po dviejų metų pastovių kainų,
bet viskiek šiokios tokios infliacijos,
jaučiame reikalą pataisyti ML-vos j
kainas. Nauja atskiro ML-vos nume
rio kaina dabar bus RS.0,80; metinė
prenumerata bus RS.20,00; garbės
laidėjas RS.40,00, o garbės prenume
ratorius RS.50,00. Skelbimai bus po
RS.3,00 už skilties centimetrą.

Šio "MU" numerio
GARBĖS LEIDĖJ
STASIO IR LIDIJOS VANCEVIČIŲ
mirties metinių proga
Kartu su miela ir nuolatinę MUSŲ LIETUVOS skaitytoja
pagarbiai prisimename brangiuosius mirusius ir širdingai
>
dėkojame už paramą mūsų spaudai.
z
Redakcija ir administracija

PAVĖLAVO MŪSŲ LIETUVA

Šio “ML” numerio
GARBĖS LEIDĖJA

Dėl netikėtai susidarusių pro
blemų, nebuvo galima atspausdinti
birželio mėnesiol5-tos dienos MLvos numerio. Viena pavėlavimo prie
žasčių buvo nelaukta ir tragiška
BERŽO GUDAVIČIAUS mirtis Litu
anikoj. Atsiprašome skaitutojų. Red.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

;

sesers ANELES ir žento JONO SEPETAUSKŲ
pirmųjų mirties metinių proga.
Širdingai dėkojame ponei Albinai už paramą
spaudai ir kartu liūdime.
Redakcija ir administracija

Birželio 17-20 dienom Lietuvon ,
išvyko mūsų atstovai į Pasaulio
* <
Lietuvių Bendruomenės seimą:
rulhos oruosta viešnią nuvyko pasi
BLB-nės pirm. Vera Tatarūnienė ir tikti kun. Petras Rukšys ir Irenė
valdybos nariai Helena KiriliausSkurkrvičiūtė.
kaitė Vicentini, Jonas Silickas, An
Gražina Lietuvoje dirba prie
gelina ir Armandas Tatarūnai. Gi
knygų leidimo ir pas mus pasiliks
minių aplankyti išvyko prel. Juozas tris savaites. Norbertas ir viešnia
Šeškevičius, Magdalena Vinkšnaidžiaugiasi galį pasimatyti ir bent
tienė ir Damė Tijunėlienė./
trumpai pabendrauti. Gražinai
Pasaulio Lietuviu7 Bendruo linkime linksmai praleisti savomenės seimas pirmą/ kartą vyks viešnagę pas mus.
Lietuvoje liepos mėnesio pradžioje.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

GRAŽINA MAČIUKAITYTĖ

Sekmadienį, birželio 22 die
ną iš Vilniaus atvyko GRAŽINA
MAČIUKAITYTĖ mūsų mielo Norberto Stasiulionio seserėčia. Į Gua-

UŽSIMOKĖKITE

ML-VOS PRENUMERATĄ PAŠTU
Išrašykite čekį Petras Rukšys
vardu ir pasiųskite laiške
paprasu paštu

LIEPOS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius,
kurie švenčia gimtadienį šį mėnesi
ir linkime jiems dauglaimės bei
geros sveikatos.
06 Wilma Julia Žvingila
07 Teresa Cristina Otranto
Papais Postatni
09 Helena Mazurkevičius Baužys
09 Lucia Banvs
10 Albino Joao Bendžius
Buono
UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA. Js Teresinha
Rimantas Jonas Valančius
Sergio e Helena KORSAKOVAS 15- Vytautas Jose Bendžius
RS.15,00 16 - Aida DeFOglio Siaulys
Irene PETRAITIS
“ 15,00 17 - Albina de Busas Gervetovskv
Lilian STREITAS
15,00 18 Jose Rimša Filho
20 Juozas Vasiliauskas
Antanina MIKLASEVICIUS 20,00
20 Ona Puodžiūnas Popic
Jonas R. KLIMAVIČIUS
50,00 24 Helena Jakatan visky
Algirdas TAMALIUNAS
50,00 25 Jonas Jakatanvisky
Ona TAMALIUNAS
50,00 26 Mario Jorge Šinkūnas
Stasys ZIGMANTAS
30,00 26 Nelson Ambrozevičius
Aida Gavelis da Costa
15,00 30 - Ana Eleonor Guzikauskas
Antanas AUGUSTAITIS
25,00
DIVÓRCIO - INVENTÁRIOS
Jonas JAKATANVISKY
20,00
Gražina BOLECKIS
20,00 ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS
Povilas PIPIRAS
40,00

AFFONSO ALIGN IS

SVEIKINAME
IRENA IR VINCA P. TŪBELIUS
švenčiančius 30 metu vedybinio
gyvenimo, linkime daug laimės ir
gausios Dievo palaimos.
Draugai

ADVOGADO

Rua Ingai tU34
ao lado da Igreja Sto. Em id io
Tel.: 273-9003 - Vila Prudente
Residência
273-8024
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