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Lietuva rodo pavyzdį
Danutė Bindokienė
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Prieš maždaug sentvneriusiBgi
metus, kai visos akys buvo nu-fc
kreiptos į laisvės bruzdesį RytųMBĮ
Europoje, Lietuvos vardas tapoMg
labiausiai žinomas ir dažniaušiai kartojamas, ne tik Ameri-áKS
kos spaudoje ir žinių laidose, betS|||

ir eilinių krašto gyventojų po-įflQ|
kalbiuose. „Lithuania” jau ne-l|||j
buvo kažkokia „nežinomais
žemė”, bet narsi, nors maža, |Įli
tauta prie Baltijos, staiga tapusi iii
pavojinga galingajai sovietų MĮal
imperijai, o visoms pavergtoms VILA ZELINA: Baisiojo Birželio minėjimo dalyviai Jaunimo Namu saleje
įdomu, kad nusivylimą iš- menę? (Prisiminkime, kad
tautoms — galbūt anga, pro
kurią jos galėsiančios išsprūsti, reiškė ir Amerika — jau ne estams ir latviams tas procesas
iš okupacijos vergijos.
. tokiais teigiamais straipsniais truko bent metus ilgiau.)
Nei anuomet, nei vėliau, kai užsimindama apie Lietuvą, o ii- Atrodė, kad anuomet visos paLietuva paskelbė atstatanti ne gainiui ją tarytum visai pamirš- vergtos tautos, kvapą sulaikiupriklausomybę, o ilgainiui iš dama. Dar to negana, atsirado sios, stebėjo, kas tiems pramuštsovietuos liko tik padrikų ske aiški prielaida, kad kažkokiu galviams lietuviams atsitiks,
veldrų stirta, mes, t.y. lietuviai, būdu Lietuvos pavyzdžiu pasekė kaip jie už savo neįtikėtiną drąneabejojome, kad Lietuva buvo ir kitos, iš bolševikų okupacijos są turės užmokėti. Juk rusiškakietas kupstelis, apvertęs maždaug tuo pačiu laiku išsi- jai meškai tereikėjo pakelti leSovietų Sąjungos vežimą, iš laisvinusios, valstybės, viena teną ir užspausti laisvės
troškimą... Kai tas neįvyko, įsi
kurio į laisvę išbyrėjo visa Rytų po kitos pakartodamos liedrąsino ir kitos. Pavergtosioms
ir Vidurio Europa. Abejonės lietuvių klaidą — išrinkdamos
tautoms iš sovietų imperijos
atėjo daug vėliau, kai tauta į vyriausybę ,,'pasibaltinusius”
pakrikus lyg tos patarlės
raudonuosius.
Buvo
beveik
atsipeikėjo iš pirminio džiaugs
„Samuolio bitėms”, subyrėjo ir
mo ir susidūrė su ledine realy galima manyti, kad dėl komu
pati imperija.
be. Užsienio lietuviai bejėgiškai nistų (tiesa, pasivadinusių
Po spalio 20 d., o ypač po lapk
stebėjo tos realybės purvą ir kitais vardais) sugrįžimo į
reiškė nusivylimą. Tuomet pra valdžią Rytų ir Vidurio Europo ričio 10 d. balsavimų, renkant
dėta skeptiškiau žiūrėti ir į je kažkaip kalti lietuviai. Argi naują Seimą, Lietuvos vardas
Lietuvos rolę didžiųjų — 1988, ne jie pirmieji pasinaudojo pro vėl atsirado Amerikos spaudoje,
1989, 1990 metų — perversmų ga, Gorbačiovui kiek atleidus net vedamųjų skiltyse. Malonu
laikotarpiu. Pasipiktinimą dar varžtus, ir nusigręžė nuo pastebėti, jog šį kartą atsilie
pagilino 1992 m. rinkimai, kai Maskvos? Argi ne Lietuva pir pimai labai teigiami, bet vis tevisa vyriausybė patikėta tiems moji pasiskelbė nepriklausoma? bekartojama nuomonė, kad lie
patiems žmonėms, kurie ne Argi ne jai pirmajai pavyko iš tuviai vėl pirmauja: pirmieji vi
seniai kraštą valdė Kremliaus prašyti iš savo teritorijos nema siškai iš valdžios išspyrė buvu
lonius svečius
«-+> sovietų
kariuo- sius komunistus, išrinkdami devardu.
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„INTERNET’ TINKLE

Lietuvos rekordus jau galima
MŪSŲ® LIETUVA
rasti kompiuteriniame „Inter
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA
net” tinkle, o juos registruojanti
Metinė prenumerata Brazilijoj R$. 15,00
Atskiro numerio kaina R$.0,50
agentūra „Factum” šiemet keti
Prenumerata paprastu pastų į užsienį: jo l»ui.
I P. Amerika oro paštu: 45 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon; 6,0 Dol.
I tolimus kraštus 75 Dol.
na išleisti trečiąją Lietuvos re
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R$;25,00
—Vieno Numerio BARBĖS LEIDÉJAS-RS.20.00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
kordų knygą.
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvaiko savo nuožiūra.
Vytauto Navaičio vadovauja
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę,
čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
ma agentūra rekordus regis
h m im ^ww^
truoja nuo 1985-ųjų,. nemažai
šiniuosius, o juo labiau — rašo apie dešiniųjų laimėjimą, Lietuvos rekordų įrašyta ir į
daugumą vietų atiduodami V. paminėdamas, kad į pergalę pernai Rusijoje išleistą elektro
Landsbergio Tėvynės sąjungai. atvedė buvęs prezidentas Vy
ninę rekordų knygą „Divo”
Nėra abejonės, kad Vytautas tautas Landsbergis.
kompaktiniame
diske. LieLandsbergis turi labai gerą var
Kadangi balsavimai kone tuo tuvos rekordų knygos adresas
dą užsienyje, ypač Amerikoje. Iš
pačiu metu vyko ne vien Lietu „Internet” tinkle — http/
dalies tas susižavėjimas Lands
voje (nors ten buvo balsuojama Zwww.nerisena.lt/factum.
bergiu dar nenublukęs iš anų
Sąjūdžio ir pirmųjų nepriklau pirmiausia), bet Bulgarijoje ir Svarbi branduolinė energija
somybės dienų, iš dalies yra pa Rumunijoje, kur buvę komuBNS žiniomis, Tarptautinės
mistai
taip
pat
išstumti
iš
skatintas ir daugelio Lands
atominės energetikos agentūra
vyriausybės,
tikima,
kad
tvirtas
bergio apsilankymų šiame
praneša, jog Lietuva užima pir
krašte, kur jis imponavo savo iš politinis posūkis į dešinę mąją vietą pasaulyje pagal bran
prusimu, inteligentiškumu ir pagaliau liudija tikrąją demok duolinės elektros energijos dalį
mokėjimu tvirtai pasisakyti ratijos pergalę, o komunistams krašto energetikoje.
suduotas toks smūgis, iš kurio
Ignalinos atominėje elektri
įvairiais klausimais.
jie jau nebeatsigaus. Ankstesnis nėje 1996 m. pagaminta 83.4%
„The Washington Post” kairiųjų kandidatų’laimėjimas
(11.14) Landsbergį vadina mėginamas aiškinti tuo, kad Lietuvos elektros energijos. An
troje vietoje buvo Prancūzija
„nepalaužiamu nepriklausomy žmonės dar nebuvo gerai supra (77.4%), po to Belgija (57.2%).
bės siekių didvyriu”, „The tę laisvo pasirinkimo teisių, tad Iš viso pasaulyje pernai buvo 17
Chicago Tribune” (11.16) tvirti buvusiems komunistams, kurių kraštų, kurių atominės energi
na, kad Landsbergis vykusiai okupacijos metais buvo įprasta jos jėgainės patenkino daugiau
1990 m. „suraitė” Kremlių ir bijoti ir tam tikra prasme net kaip 25% jų energijos poreikių.
paskelbė Lietuvą nepriklau klausyti, pavyko balsuotojus
Atominių jėgainių skaičiu
soma, o dabar jam suteikta ga apgauti. Visa tai jau praeityje, mi pasaulyje pirmauja JAV, kur
limybė ne tik sudaryti koaliciją 0 Lietuva vėl parodžiusi Rytų yra 110 branduolinių reaktorių.
Seime, bet paskirti naują vy- bei Vidurio Europai pavyzdį, Iš viso 1996 m. pasaulyje veikė
442 atominės elektrinės.
riausybę. „Financial Times” kaip anuomet...
• Lietuviškos spaudos rėmėjai
(11.12) taip pat optįmįątį.škai
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
íiiiií

vra savo tautos gynėjai
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YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
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HHLDEn curso lituano
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Atnaujinama Palangos tilto statyba
Leonas PeleckisKaktavičius
Į Palangą vėl atvyko bendros
Latvijos ir Lietuvos įmonės “Viaduks” specialistai. Organizuojami
paruošiamieji darbai, ir kitą savaitę
bus atnaujinta jūros tilto statyba.
Dar yra likę užkloti tiltą ir ištraukti
iš jūros polius.
Tilto statybos techninę prie
žiūrą atliekančios organizacijos specialiosios paskirties UAB “Pa
langos komunalinis ūkis” direkto
rius Viktoras Gečas LA sakė, kad
statyba buvo sustabdyta 1995 m.
spalyje, atlikus pačius sunkiausius
darbus - sukalus polius. Pinigai,
gauti pardavus “Vilijos” poilsinę
(per 4 mln. Lt) baigėsi, apie 1,5
mln. Lt įsiskolinta tiltą statančiai
organizacijai, ir “Viaduks” darbus
sustabdė.
Jau yra Vyriausybės sprendi
mas šiais metais iš biudžeto skirti 4
mln. Lt tilto statybai. Ką tik gauta
1,5 mln. Lt.
Tiltą statys apie 30 specialistų,
bus dirbama trimis pamainomis.
Darbų kokybe direktorius patenkin
tas. Jis sako, kad per porą metų
(statyba prasidėjo 1994 m. sausyje)
defektai galėjo pasirodyti - jei beto
nas būtų buvęs blogas, jis būtų pra
dėjęs skilinėti arba armatūros rūdys
išsiveržti.

Pirmiausia bus klojama medie
na. Beje, Sibiro kedras, kaip buvo
numatyta, nebus naudojamas, nes,
vežant iš Sibiro ar Kanados, tiltas
dar labiau pabrangtų. Nuspręsta rū
pestingai impregnuoti lietuvišką me
dieną.
traukiami. Priklausys, kaip nuspręs
Statybos ir urbanistikos ministerija.
Jei senieji poliai jūroje liks, bus
pakabinti įspėjamieji ženklai, kad
poilsiautojai šokdami nuo tilto nesusižeistų. O jeigu bus nuspręsta
senuosius polius traukti (kainuos
apie 1 mln. Lt), pinigų dar pritrūks.
Gerai, kad statytojai iš Latvijos ga
nėtinai tolerantiški ir lietuviams ne
reikės mokėti už Palangoje be darbo
daugiau kaip pusę metų stovėjusį
kraną. Bendra tilto statybos sąmati
nė vertė sieks iki 11 mln. Lt. V.Ge
čas mano, kad tiltas bus visiškai

x-xx-x-

baigtas 1997 m. birželio 1 d. - nau
jam sezonui.

Nors tiltas gelžbetoninis, iš vir
šaus jis atrodys kaip ir senasis. Tik
gerokai ilgesnis - 467 m (senasis
buvo apie 380 m), plotis toks pat 7,7 m. Tilto garantinis laikas 25
metai, bet techninę priežiūrą atlie
kantys Palangos komunalininkai
mano, kad tiltas laikys visą šimtme
tį. Ir projekte apie 100 metų užsime
nama.

IŠLAISVINO PRIENŲ TILTĄ
Nemuno aukštupyje prie
Birštono sprogdintojams teko
gelbėti iš abiejų pusių apsuptų
Prienų tiltą. Vienoje pusėje
jiems teko išsprogdinti 70 rtietrų ledo juostą, kito-je - 120
metrų. Teko gręžti eketes ir į
jas dėti po 2 kilogramus amo
nito sprogmenų. Kiekvienam
sprogdini-mui buvo naudoja
mos dvi dešimtys ekečių

«■F

Naujasis jūros tiltas

Ui Geriausia šventinė |
-í
dovana:
I

■■'MLNIAUS TRIG

S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juostele(kasete) su visom koncerte
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti
Musu Lietuvos redakcijoje.
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Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
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LIETUVOS RINKTINĖ EUROPOS
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ
ATRANKINĖSE RUNGTYNĖSE

sportinės aprangos komplektą.
Lietuviai, naudodamiesi šeimi
ninkų teise, rungtynėms taip pat
pasirinko baltus marškinėlius.
Tad belgams teko skubiai padėti
— rungtynėms jiems buvo pa
skolinti žali Lietuvos rinktinės
marškinėliai.- ■
. ‘ ■
(BNS)

Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė sausio 29 d., siekdama
patekti į Europos krepšinio
čempionato baigminį turnyrą,
Vilniuje nugalėjo Belgijos krep
LIETUVOS
šininkus 75-52 (44-22).
KREPŠININKAI
Jau pirmosiomis rungtynių
PATEKO I FINALINĮ
minutėmis Lietuvos krepšininkai įsiveržė į priekį: po Gin
TURNYRĄ
taro Einikio tritaškio metimo
Lietuvos vyrų krepšinio
6-tą minutę lietuviai pirmavo
rinktinė paskutiniosios Euro
Žydrūnas Ilgaus^
12-7. Dar pó keletos minučių tis ir G. Einikis
po 10, E. pos vyrų krepšinio čempiona
skirtumas padidėjo įki 21-9. Po Žukauskas — 9, Tomas Pačėsas to antrankes rungtynėse tresėkmingų Ispanijoje rungty - 7, Rytis Vaišvila - 3, Kęs- Padienį, vasario 26 d., išniaujančio Artūro Karnišovo tutis šeštokas —1.
vykoje 118:62 (56:30) nugalėjo
(pirmame kėlinyje pelnė 11
Belgų komandoje sėkmingai šveicarus.
taškų), Kinijoje žaidžiančio žaidė Ron Vercruysen (12 tas- Užėmę antrą vietą grupėje,
Sauliaus Štombergo (15 tšk.), kų), Crai Robinson (11), Jean Lietuvos krepšininkai pateko į
Rimo Kurtinaičio (10 tšk.) me Mare Jaumin ir Damiel Goethal Europos krepšinio pirmenybių
timų, Lietuvos rinktinė kėlinį
finalinį turnyrą.
laimėjo nesunkiai. Pirmame
>Tai. buvo penktoji Lietuvos Trečiadienį Lenkijos krepj
• T
Y«
V .J..
o .
vi
Ã 1 CUAČ1UJLC111
AjCllJri.lJ U&
AI t'P’
kėlinyje be šių žaidėjų, 8 taškus Suktines pergalė „E” grupėje Sininkai - pagrindiniai lietuLietuvos rinktinei pelne Gm-_
evVneriu žaistu
Vmmia Hėl
untme
a'- no
po d
devynerių
žaistų runertvniu.vin
rungtynių. vių varovai
varžovai kovoje
dėl antros
taras Einikis^,
Paskutines grupės rungtynes vietos grupėje — pralaimėjo
Antrame kėlinyje vaizdas
aikštelėje praktiškai nepasi lietuviai vasario 26 dieną iš- prancūzams -73-89.
vykoje žais su Šveicarijos rink- „E” atrankos grupės lyderiai
keitė. Po trijų Eurelijaus
turnyrinėje lentelėje išsiriŽukausko blokuotų varžovų tinę.
Beje, sausio 29 d. rungtynių kiavo šia tvarka (vieta, kometimų, lietuviai dar .labiau
padidino skirtumą — 51-22. Vilniuje pradžia kiek užsitęsė manda, pergalės, pralaimėjimai):
Įpusėjus kėliniui, belgai susi- dėl .reto
v kuriozo. Belgai, j Vilnių
,
taikė su pralaimėjimu-35-66.-atsivezė tlk vienč* ~ balt^ ~ L Prancūzija - 10 0
2. Lietuva — 6 4
ir
’
'
Antrame kėlinyje E. Žukauskas
3. Lenkija — 5 5
blokavo 7 varžovų metimus.
Finalinis
Europos
vyrų
Lietuvos rinktinei taškus
krepšinio čempionato turny
PARTICIPE
pelnė: S. Štombergas — 19, A.
Karnišovas — 18, R. KurtinaiGRATUITAMENTE ras vyks šių metų vasarą Is
panijoje.
DE ŪMA AULA
CIRURGIA DENTISTA
--------------------------- .
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DANTŲ GYDYTOJA
DRA. SIMONE LAUCIS PINTO
Pça REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63-8349
VILA ZELIISA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA
ORTODONTIA (APARELHOS)
CRIANÇAS E ADULTOS

RESERVAS(O11): 296-7700
COORDENAÇÃO

ESTÁCIO R. K1LCIA USKAS

M è t+ó^Carrão - Saò ■ Pando
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NUOMOJAMI
| KAMBARIAI - APARTEMENTAI &
| savaitgaliams ir atostogoms Ia- |
g bai pigiom kainom. Skambinti
s Magdalenai tel:215-62-27
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Halina Mošinskiene

HENRIQUE LOŠINSKO ALVES
ATMINIMUI
Mirtis jį nusinešė neatsiklausus nei •
musų asaros, nei ilgesys nebeprišauks!

Garbingai tautietei

A.i" A.

SALOMĖJAI MITRULIENEI
mirus
reiškiu gilią užuojautą sūnui
inž. Leonardui Mitruliui su šeima.
Halina Mošinskiene
—.........------------------------------------------------------------------------------

Maždaug nuo 1961 metą užsi
mezgė artimesne pažintis su Henriku
Ix)šinšku, kai karts nuo karto tekda
vo susitikti lietuviškuose viešuose pa
rengimuose, ypatingai tautiniu šven
čių minėjimuose, P.Amerikos Lietu
vių kongresuose ir kitomis progomis:
Lietuvos išlaisvinimo manifestacijose
prie Sovietinio Konsulato S.Paulyje,
parašu rinkimą visoje Brazilijoje,

šaukiant transparantais “Laisvės
Lietuvai!” ir tt.
Kultūriniuose “Literatūros
burelio”susirinkimuose karts nuo
karto dalyvaudavo ir kviestas p.Losinškas. Jis lankydavo ir imigrantų
parodas Ibirapueroje, ypač atkreip
damas dėmesį į Lietuvos pavilijoną.
Jo iniciatyva buvo suruošta dailinin
ko V.Kutkos paroda S. Pauly, kurio
tapyba buvo mums lietuviams nau
jiena.
Jis pristatė UBE-Brazilų Ra
šytojų Sąjungai poeto P.Gaučio,
Naujosios Brazilų Poezijos Antologi
jos vertimą į lietuvių kalbų ir todėl
mūsų tautietis buvo apdovanotas la
bai įspūdingame akte garbes medaliumi, Teatro Municipal de S.Paulo,
tarpe kitų pagerbtų Brazilijos žy
miausių poetų.
Taipogi prisidėjo prie Šv.Kazimiero kulto populiarinimo Brazili
joje, buvo suruoštas drauge su kun.
Pranu Gavėnu iškilmingos pamaldos
su specialiai paruošta paveikslų pa
roda ir konferencija.
HJjOŠinskas didžiavosi savo
lietuviška kilme. Su didele pagarba
ir meile BJG Instituto akademijos
DIVÓRCIO - INVENTÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS

AFFONSO ALIONIS
ADVOGADO
Rua Ingai n“ 34
ao lado da Igreja Sto. Emídio
Tel.: 273-9003 - Vila Prudente
Residência
273-8024

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, FAMILIA
E OUTRAS
PÇA. REPÚBLICA LITUANA
NR. 48, Salas 5, 6, 7
Fone:272-04.68

, H

auditorijoje buvo pagerbtas jo tėvo
100 gimtadienis. Sūnus paskaitė visą
tėvo biografija, pabrėždamas ypatin
ga dėmesį sūnui Henrikui nuo ma
žens stebinčiam tėvo darbų augan
čiame S.Paulo mieste.
Jis baigė ir lietuvišką pra
džios mokyklą V.Beloje, nors namuo
se kalbėjo portugališkai, bet domėjo
si ir skaitė lietuvių spauda. Rėmė M.
Lietuvą, paruošdamas straipsnius
M.L. em português. Tie straipsniai
sudaro turinį naujai paruoštos kny
gos “Espirito de Lituanidade”, ku
rios rankraštį paliko mano įvertini
mui, deja... nespėjo jo atsiimti, kad
atiduotų spaudai.
Kaip tik tame palikime išryš
kėja autoriaus dėmesys lietuvių kolo
nijos kultūrinėms ir etninėms apraiš
koms. Tenka pastebėti, kad p.LoŠinskas buvo nusiteikęs draugiškai Lie
tuvių Bendruomenės ir Parapijos at
veju. Svarbesniems įvykiams UBE ir
Akademijoje kviesdavo ir lietuvius
atstovus, tai duodavo progos mums
susipažinti ir priartėti prie naujai
pasireiškiančių talentą literatūroje.
Visa pažintis su Henriku Losinsku
buvo tikra atgaiva lietuvių likučians
retėjant.
Tebūnie lengva jam Brazilijos
žemė, o jo vaikai ir anūkai teseka
tėvo pėdomis!

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. Zeiina
Tel: 63.59.75
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Birželio mėn. 18 dienos ank
stų rytą buvo gauta žinia iš Lituani
kos, kad tragiškai žuvo ten gyve
nantis BERŽAS GUDAVIČIUS.
Apie jo mirtį parašysime sekančia
me ML-vos numeryje.

Halina Mošinskienė
JIS BUVO IR JO NEBĖRA...
kzespatze, gailestingumo
Dieve, pasigailėk sielų kurios apleido
šią asaripteme

Vis dažniau nejauki žinia su
drumsčia kasdienybę, liūdesys užgo
žia rytmečio spindulį. Atsiveria pra
eities klostai, pažįstami veidai ryškėja
iš tolimiędausųAmžinybės gaiva.
Beržo Gudavičiaus tragiška mir
tis taip mane nuteikia atsigręžus
atgalios.

į

|

. .................................. ■Ulini—■—n

líliW^m'

A. t A.
ELENAI AUGUSTAITIENEI
mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos
vyrui Antanui Augustaičiui, dukrom
Ivonei ir Elenorai su šeimoms, gimi
nėms bei artimiesiems.
Sąjungos - Aliança
Valdyba

.... .. .

L
ATIBAIA: Kun. Petras Rukšys SDB
ir Viktoras Dzigan laidoja tragiškai
žuvusį BERŽĄ GUDAVIČIŲ
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šeimą pažinojau nuo
metų apsigyvenus S.Pauly, V.
Zelinos artume, bendraujant su Antanina GudaviČiene lietuvių kalbos
dėstyme seselių mokykloje. Mano
vaikai ir jos dukrelė Gražina kaip tik
lankė tas pamokas. Mudviejų šeimų
sąstatas buvo panašus, j f turėjo du
sūnus ir dvi dukras, kaip ir mano du
gimusius Lietuvoje, ir kitus du jau
svetur. Mudvi buvome Lietuvoje mo
kytojos, tai jau turėjome pedagogi
nius pagrindus ir tai mus dar stipriau
suartino.Ypatingai man buvo malonu
kad jos namuose vaikai kalbėjo su
motina lietuviškai.
Arčiausiai teko pažinti Beržą ir
Gražiną-jauniausią (prieš 25 metus
mirusią JAV-ėse).
Beržas buvo gražiai nuaugęs vy
rukas, lankęs pradžios mokyklą, mė
gėjas skaityti ir spaudą, Namuose
kalbėjo lietuviškai, dalyvaudavo lie
tuviškuose parengimuose, buvo L.K.
Bendruomenės V.Zelinoje choro da
lyvis, turėjęs tikrai gražų ir stiprų
balsą. Padėdavo prie parapijos baž
nyčios statybos ir kt.darbų.
Buvo prasilavinęs prie šveisavimo mašinų ir dirbo įvairiose priva
čiose dirbtuvėse, kurį laiką buvo įsi
darbinęs ir didiulėje Fordo automo
bilių mechanikos skyriuje. Seseriai
Gražinai išvykus į JAV-es, ji nutarė
išsikviesti brolį Beržą, kad pramoktu •
anglų kalbos ir ten galėtų neblogai
užtikrinti savo ateitį. Pagyvenęs N.
Yorke, jis panori pažinti Aliaską, bet

tenai napasisekė, nes baigėsi vizos
terminas ir teko sugrįžti Brazilijon.
Čia įsijungė
.. - į nedaug ko Žadančią
.
gindamas su motina ir

įsigijo nuosavą namą, Gražina dar
padėjo daug ir visą jį apstatė. Deja
p.Gudavičienės sveikata labai pašlijo,
ypač po dukters Gražinos staigios
mirties. Ilgesnį laiką dar padirbėjus
V.Zelinos parapijos raštinėje, po la
bai sunkios ligos motina užgęso.
Beržas verkė kaip pats nalaimingiausias
vaikas
prie
karsto.
Kun.Juozo Šeškevičiaus “globoje”,
teko sargo vieta Lituanikoje. Kiek
teko girdėti buvo ramaus budo, su
lietuviais draugiškas ir paslaugus. Bet
jo jau nebėra. Jo mirtimi užsibaigė
Klevo ir Antaninos Gudavičių gentis.

GRAŽI JUOSTELĖ

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP

j Atendimento Domiciliar

fone :273-5438

ANTANAS SABANIAUSKAS gar
siausias Lietuvos pramoginės muzi
kos artistas naujai įgrotoj jo gražiau
šių interpretacijų juostelėj.
Kasettė gaunama V.Zelinos parapijoje
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MŪSŲ ŽINIOS
AUKOS LIETUVAI
Kaziuko mugėje kovo men. 9 d.
Lituanikoj buvo sukelta šiek tiek lė
šų Lietuvos katalikiško jaunimo
veiklai paremti.
Lėšosbuvo sukeltos sekan
čiai: Onutė Coralon paaukojo 6
bonkas krupniko, kurį mugėje par
davus gauta RS.42,00; Marcelė
Ydienė Įteikė 3 “panos de prato”,
kurių vertė yra RS.16,00; Mg. Vinkšnaitienė aukojo 10 lietuviškų juos
telių, už kurias gauta RS.50,00; mu
gėje taip pat buvo parduodami li
kučiai iš kito bazaro marškiniai su
liet, užrašu, už juos gauta RS36,00.
Tokiu būdu mugėje buvo sukelta
RS.144,00.
Vėliau Apolonija Baltaduo
nienė paaukojo RS.25,00 ir Helena
Ažuolaitė USS.15,00.
Tokiu būdu iš viso susidarė
RS.169,00 ir 15 US dolerių.
Sanpaulio moksleiviai ateiti
ninkai iš savo kasos paskyrė 100
U S dolerių Lietuvos ateitininkams,
o prel. Juozas Šeškevičius dar pri
dėjo RS.50,00.
Visos čia suminėtos aukos
buvo man patikėta nuvežti Į Lietu
vą, o kam pinigai bus ten Įteikti,
pranešiu sugrįžusi.
Magdalena Vinkšnaitienė

MŪSŲ MIRUSIEJI
TEKLĖ G1RCIENÉ mirė bir
želio 26 dieną sulaukusi 90 metų.
Buvo palaidota Camilopolis kapi
nėse Utingoj.
Sekmadienj, liepos 6 dieną, ga
vome liūdną žinia, kad tą naktį mi
rė SOLOMEJA(Celija) MITRULIENE. Buvo palaidota taę pačią
dieną Morumbi kapinėse.
7-tos dienos mišios bus sekma
dienį. liepos 13 dieną 11 vai.
į—LIETUVOS RESPUBLIKOS

\.

GENERALINIS KONSULATAS
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: 522-4224 e 247-0871
FAX: 523 7441
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Švento Petro šventėje minėjau savo gimta
dienį ir 30 metų kunigystės šventimo su
kaktį. Dėkojau Dievui už visas suteikiąs
malones, bet taip pat reikia padėkoti ir vi
siems prieteliams. Ypatinga mano padėka
Bendruomenės chorui ir jo vadovei Elvirai, maestrui Caetanui, seselėms pranciškietėms, Lucijai J. Butrimavičienei, Klau
dijui Kupstaičiui, Aldonai Černiauskaitei
ir visiems parapiečiams už prisiminimą,
sveikinimus ir dovanas. Dievas jums visiems gausiai teatlygina.
Kun. Petras Rukšys SDB

S

Liepos 8 dieną, Jaragua ligo
ninėj, mirė ELENA Greičiūtė AUGUSTAITIENÉ. Buvo pašarvota
Quarta Parada šermeninėj ir kre
muota V. Alpinoj.
7-tos dienos mišios bus sekmadienį,
liepos 13 d. 11 vai. V. Zelinoj ir pir
madienį 19:30 vai. S. Benedito baž
nyčioje, V. Formozoj.

Adamavičių jauniausias sūnūs, su
tėvais, 2 broliais ir 3 seserims paliko
gražiąją Dzūkijos žemę ir atvyko į
Braziliją 1927 metais. Gyveno Mokoj
vėliau V.Beloj ir dar visai jaunas
būdamas, su vyriausiu broliu išmoko
vairuoti sunkvežimius ir jau pradėjo
dirbti, dirbo Pauletti ir Antarčticos
kompanijose, po to nusipirko savo
sunkvežimį, įsigijo nuosavą trans
porto firmą, dirbo transportu į San
tos, Rio Grande do Sul ir Rio de Ja
neiro. Kurį laiką buvo boksininkas
Kid Jofre Akademijoj.
1938 m. apsivedė su Auna
Žukaite, apsigyveno V.Zelinoj, turėjo
tris vaikus, Irenę, Lucią ir Joną.
Ligoninėje ir namuose ji lan
kė kun. Petras Rukšys, suteikė ligonių
sakramentus, taipat meldėsi prie
karsto ir palydėjo į amžinojo poilsio
buveinę. Buvo pašarvotas V.AIpinos
kapinių šermeninėj ir sekančią dieną,
nuvežtas ir palaidotas Ceramikos ka
pinėse, kur yra šeimos kapas.
BALYS ADAMAVICIUS, mirė
Nubudime liko žmona Anna,
birželio 28d. São Cristovão ligoninė duktė Irenė Kuniškienė (USA) Lucia
je, jau kuris laikas sirguliavo, susida Sprindienė ir sūnus Jonas, žentai
rė komplikacijos, keletą kartų, buvo Luiz A.Kuniskis, Alex Sprindys, mar
paguldytas ligoninėje, kiek pagerėjo ti Laima Vosyliūtė, anūkai: Doris, Ri
ir vėl namo gryždavo, o paskutines chard, Marcei, Rogério, Daniel, Kadienas skausmai labai kankino, gydy
Andrius ir Tomas, keturi proanutoJaJ n.ei ovAa!s!?ê n.ePadejo, ^užmigo
sesuo Veronika Skurkevičienė ir
amžinai. BALYS gimęs Kučiūnuose
aiminės
1916 metais, Andriaus ir M artos
’

ener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA
Rua Topwio n° 76 - Aclimação
04105-060 - São Paulo - SP.

CRECl J484

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠVENTO PETRO ŠVENTE
Šiais metais ta šventė sutapo su
sekmadieniu, ir buvo speciali šventė,
nes yra POPIEŽIAUS DIENA. Vila
Zelinos lietuvių parapijoj buvo spe’ cialios mišios, tarp kitų mišių inten
cijų, buvo atšvęsta musų klebono
Kun. Petro Rukšio vardinės ir 30 me
tų kunigystės jubiliejus. Bendruome
nės choras paruošė patingų giesmių,
specialiai grojo vargonais p.Caetano
Taschetto kuriu jau senai negirdėjo
me. Per mišias parapiečių vardu svei
kino
p.Lucija J.Butrimavicienė,
skautų vardu Claudijus Kupstaitis,
Įteikė dovanas choristai, ses.Pranciškietės, p.Aldona Černiauskaite Cre
ches vardu.
Po mišių visi sveikino ir kun.
Petrukas visiems padėkojo, kviesda
mas, kad žmonės dalyvautų kiekvieną
sekmadienį lietuviškose mišiose, o to
liau gyvenantieji, nors kartą į mėnesį.
Trečia^ valandą po pietų buvo
“BALIUS ”, taip galime pavadinti
LIGA PAULISTA (aklųjų prieglau
doje) suruoštos Joninės, o kodėl ne
Petrinės? Buvo daug prieglaudos bi
čiulių, smagiai pabendravo su aklo
sioms ir turėjo progos “laimę išban
dyti”, daug kam prisiminė senųlaikų
V.Zelinos kermošius, su eglučių bilie
tukais. Prieglaudos valdybai priklau
so ir lietuviai, prezidentas kun. Petras

APRENDA A CANTAR

EM LI TUAN O
COM A FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra

šio "ML”numeriai

GARBĖS LEIDĖJA
MARIJA LUKOŠEVIČIENĖ
90 metų gimtadienio sukakties proga.
Mylimų sukaktuvininkę sveikina dukterys
Eugenija Bacevičienė ir Stasė Pavilionienė,
žentai, anūkai ir proanūkai.
l inkime daug laimės, geros sveikatos ir
gausios Dievo palaimos.

TTJÍ:

uz •
A+A
PREL. KAZIMIERĄ MILIAUSKĄ
mirties metinių proga bus atlaikytos sek
madieni, liepos 27 dieną, 11 vai. šv. Juoza
po parapijos bažnyčęioje, Vila Zelinoj.

■

Rukšys, kurį aklosios ir svečiai sveiki
no su vardinėmis, jubiliejumi ir ap
dovanojo.

VĖL PAS SAVUS
Praeitą sekmadienį, birželio 6
dieną i S. Paulo atvvko pas savo tėvėlius KLARISĖ BACEVIČIŪTĖ.
Klarisė atvyko su draugu Alanu
Gromanausku senelės Marijos Lu
koševičienės 90 metų gimtadie
niui.
Klarisė dabar gyvena Vokie
tijoj ir studijuoja germanistika.
Pas tėvelius bus tik tris savaites ir
vėl griš Vokietijon ruoštis magis
tro laipsniui iš germanistikos.
Gyvenimas be liettfviskos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

BEATRIZ
BACEVICIUTE
KOSĖK su dukrele Karina taip pat
atvyko iš Vokietijos į senelės jubiIš Teofilo Otone miesto, Minas
Gerais valstijoj, dėl to paties jubiejaus atvyko Marcia ir Jonas But
kus su sūneliu Tomuku.
Kai atrodo, Čia bus didelė šven
tė su svečiais iš tolimų traštųir vie
tovių.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Petras BARANAUSKAS RS.20.1M)
João BARANAUSKAS
“ 20,00
“ 20,00
•Jonas CHOROCIEJUS
Albinas MAKAREV1Č1VS “ 20,00
“ 30,00
Jonas PETRIKAS
Magdalena PAVILIONIS “ 50,00

B
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0
d.PAULO-BR.

jošia
LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO
(FITA + CORREIO= R$ 5,00)

ALIANÇA

PiiTUS

RUGPJŪČIO 17 AGOSTO ° SEKMADIENĮ 1B VALANDĄ
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO TEL. Albina:273-3224 Wilma: 278-6500

RUA LITU ARIA, 67
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