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Sveikiname tėvelius*
Danutė Bindokienė

Gegužės mėnesio pradžioje
visame lietuviškame pasaulyje
mirga užuominos apie Motinos
dienos renginius, motulių pa
gerbimus su programa, vaišė
mis, dovanėlėmis. Šios šventės
ruošiamos ne dėl to, jog preky
bininkai jau labai iš anksto įvai
riais būdais bando visuomenę
įtikinti, kad be gėlių puokštės,
be gražios dovanos motina jau
sis neįvertinta ir nemylima. An
tra vertus, tų intensyvių rekla
mų dėka, amerikiečiai net Kalė
doms neišperka tiek sveiki
nimų, kaip Motinos dienai, o
gėlių parduotuvėms ši šventė
yra tikra palaima, nes daugiau
kaip trečdalis visų metų pelno
gaunamas iš dovaninių puokš
čių bei žydinčių vazonų mo
tinoms.
Niekas per daug neprotes
BUDAPESTAS - VENGRIJA: Lietuvos mor etų krepšinio rinktinės kapitone
tuoja, arba nedrįsta neigiamai Dalia Kurtinaitienė ir treneris Vydas Gedvilas su Europos krepšinio ceaa
pasisakyti, prieš tokią suko- pijo nu taure laimėta birželio 15 diena. Aprašymas 4-tam puslapyje.
mercintą Motinos dieną, nes yiešą pobūvį ar pammejimą kažkaip susieta ir su baime:
tiki, kad gimdytoja, augintoja, Tėvo jįenos proga Galima susi- užrūstinti tėvą jau buvo nemaauklėtoja verta bent vienkar- daryti įspūdį, kad lietuviškoje žas nusikaltimas, o jo pasekmės
tinės akivaizdžios meilės bei visuomenėje tėvas laikomas tarskaudžios. Jeigu motinos
pagarbos apraiškų. Tačiau daug sį antraeiliu šeimos nariu, pasireiškė daugiau išviršiniais
paprasčiau praleidžiama Tėvo kuriam jokių viešų pagerbimų ženklais: švelnumu, apkabinidiena, šiame krašte švenčiama ne tik neverta rengti, bet jis tais mu, priglaudimu, pamylavimu,
trečiąjį birželio mėnesio sekma- pagerbimais nesijaus patenkin- tėvo meilė savo vaikams buvo
dienį (šiemet — birželio 16 d.), tas — juk tai „nevyriška”.
mažiau regima, o labiau suvoNors šventė jau taip pat įsi- Mūsų tautoje nuo seniausių kiama jo rūpesčiu, patarimu,
senėjusi ir verta dėmesio, mes laikų tėvo autoritetas buvo la- net baudimu (visa tai „dėl vaikų
dar visi kažkaip, lyg drovėda- bai svarbus. Tėvo žodis vaikams gerovės”). Tik pastaraisiais
miesi, pasveikiname savo tėvą, — šventas; tėvo sprendimas — laikais ir lietuviai vyrai pradėjo
galbūt įteikiame jam simbolinę neatšaukiamas. Nors lietuvių įsisąmoninti, kad meilės bei
dovanėlę ir vėl grįžtame kasdie- liaudies kūryboje tėvo vaidmuo šilumos jausmo parodymas
nybėn. Tik su labai mažomis buvo apipintas neabejotina vaikams nėra silpnumo ar neišimtimis lietuviai ruošia kokį pagarbą ( įr ymeile/"b^t tai vyriškumo žymuo. Galbūt tas
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apsaugoti savo tautiečius, ypač
jaunimą. Nėra abejonės, kad
šiuose pasisakymuose daug tie
MUSU@LIETUVA
sos, tačiau tėvo vaidmuo vaka
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA'
rietiškoje šeimoje yra įverti
Metinė prenumerata Brazilijoj R$.15JM)
Atskiro numerio kaina R$.0,50
namas teisingai (deja, ne kiek
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 30 uot.
l P. Ameriką oro pastų: 45 Dol.
Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon: 60 Dol.
l tolimus kraštus 75 Dol.
vienas tėvas sugeba tą vaidmenį
GARBĖS PRENUMERATORIUS: R $ 12 5,00
_‘_____
Vieno Numerio BARBĖS LEIDĖJAS
R$.20,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$.2,00
atlikti, bet tai dažniausiai ne
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija tvarko savo nuožiūra.
visuomenės pažiūrų, o individo
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
CeJrius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKSYS vardu.
problema), paremtas ir gyvepasikeitimas ryškesnis už bei įvairios bažnytinės bend- n^mo patirtimi, ir dvasininkijos,
Lietuvos ribų augusių vyrų-tėvų ruomenės jau seniai suprato, ■ SOC*°1°&U> auklėtojų rekomen
tarpe, nes, sakykime, šiame že- kad tėvas šeimoje labai svarbus Nacijomis. Iš pagarbos ir meilės
■
■
myne tarp
tėvo ir motinos
ir gali padaryti skirtumą ar tėvui, supratimo, ką jis reiškia
vaidmens šeimoje tokio didelio vaikas užaugs vertingu vi- šeimai, vaikų gerovei, kyla Tėvo
skirtumo nematyti. Ir tai labai suomenės nariu, ar bus jai našta dienos šventė. Tai ypač prasminga tradicija, kurią galime
sveikintinas reiškinys.
ir rūpestis.
Laimingi vaikai, kurie auga Tėvo diena Lietuvoje dar priimti atvira širdimi ir džiaugs
abiejų tėvelių — motinos ir tėvo neįsipilietino ir nerodo ypatingų mingai sveikinti savo tėvelius.
— globoje. Kai kuriuose Ameri-ženklų, kad artimoje ateityje IŠAIŠKINTA URANO
kos visuomenės sluoksniuose bus įrašyta į švenčių sąrašą,
VAGYSTĖ
siaučia tiesiog epidemija be- Galbūt mūsų tautai laikas
Birželio 11 d. Lietuvos vals
tėvių šeimų, kuriose visais bui- pažvelgti į tėvo rolę kitomis aki- tybės saugumo departamento
tiniais ir emociniais reikalais mis ir suteikti jam lygiagretę pareigūnai Vilniuje prie Žaliųjų
rūpinasi vien moterys — močiu- atsakomybę šeimoje. Pairusių, ežero surado apie 50 kilogramų
tės, motinos, tetos bei kitos neveiksmingų šeimų problema radioaktyvaus urano, rašo EL
TA. Taip pat atrasta 20 kg.
giminaitės. Vaikai, ypač bemiu- šiuo metu yra labai aktuali, tad Visagine birželio 10 d. Abu ra
kai, neturėdami tvirto vyriško, svarbu atrasti esamų negerovių diniai buvo iš Ignalinos atomi
pavyzdžio, pagal kurį galėtų ug- šaknis ir ieškoti tinkamų spren- nės elektrinės branduolinio ku
dyti savo vyriškosios tapatybės dimu. Sakoma: šeima yra pa- ro “kasetės”, pavogtos 1992
sampratą, mėgina pakaitalą grindinis tautos gerovės dėmuo, metais. Suimti trys iš keturių
rasti už šeimos ribų, dažnai gau-. Kokios bus šeimos, tokia ir viso kaltinamų Ignalinos darbuoto
jose ar nusikaltimais užsi- krašto ateitis. Jeigu su šiuo tei- jų. Du iš jų duoda parodymus,
imančiose grupuotėse. Retai gimu sutinkame, šiandien ne prisipažinę tardytėjams, kad pavogė, kasetę ir ją pardavinėjo
vaikai, augę be rūpestingos tė galime per daug pozityviai dalimis. Iš viso buvo pagrobta
vo globos ir kelią į ateitį ro žvelgti į savo tėvynės ateitį.
170 kg. Vagims gresia iki 10 m.
dančios rankos, nepaklysta gy Iš Lietuvos kartas nuo karto kalėjimo bausmė, o baudžiamo
venimo vingiuose. Gausiomis ataidi neigiami pasisakymai jon atsakomybėn bus patraukti
Amerikos jaunimo problemomis apie „supuvusias” Vakarų kul ir kiti asmenys, nusikaltę pirk
besirūpinančios organizacijos tūros apraiškas ir reikalą nuo jų dami radioaktyvų metalą.
t
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Kauno arkikatedroje konsekruoti nauji
vyskupai
, Kaunas (ELTA). Šį sekmadie
nį Kauno arkikatedroje bazilikoje
vyko nominuotų vyskupų Eugeni
jaus Bartulio ir Rimanto Norvilos
konsekracijos iškilmės.
Konsekracijos iškilmėse daly
vavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios
hierarchai, Lietuvos Prezidentas
Algirdas Brazauskas, Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis,
ministras pirmininkas Gediminas
Vagnorius.
Kaip jau buvo skelbta, Jonas
Paulius II šių metų gegužės 28 d.
įsteigė naują Šiaulių vyskupiją ir
pirmuoju jos vyskupu paskyrė ku
nigą Eugenijų Bartulį.
Eugenijus Bartulis gimė 1949
m. gruodžio 7 d. Kaune, Šančių
parapijoje, 1968 m. baigė Kauno
7-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. Kauno tarpdiecezinę kunigų semi
nariją. Dirbo vikaru Kelmėje, vė
liau - Radviliškyje, Petrašiūnuose
ir Kauno katedroje. Nuo 1986 m.
Deltuvos ir Bukonių klebonas.
1989 m. Eugenijus Bartulis buvo
paskirtas Kauno katedros admi
nistratoriumi, 1990 m. - Kauno
arkivyskupijos Kurijos kancleriu,
po to - Kauno Prisikėlimo parapi
jos klebonu, tarpdiecezinės Kauno
kunigų seminarijos dėstytoju ir
dvasios tėvu.

VTT.MTATTa nFRio
S.Paule koncertavusiu meni-!
ninku įgrota muzikos juostė-,
le(kasete) su visom koncerte!
atliktom muzikom.
i
Galima gauti ar užsisakyti
Musu Lietuvos redakcijoje.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis (dešinėje), vyskupas Rimantas
Norvilą (kairėje) ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (viduryje)

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr
Nuo 1996 m. birželio 1 d. Eu
genijus Bartulis - Kauno tarpdiezecinės kunigų seminarijos rekto
rius, nuolatos renkamas Kunigų ta
rybos nariu.
Tuo pačiu šv. Tėvo 1997 m.
gegužės 28 d. raštu Kauno arkivys
kupo augziliaru ir tituliniu Kastro
vyskupu paskirtas kunigas Riman
tas Norvilą.
Rimantas Norvilą gimė 1957
m. gruodžio 2 d. Babtų parapijoje,
Sitkūnų kaime. Baigęs Kauno
26-ąją vidurinę mokyklą, 1975 m.
įstojo į Kauno politechnikos insti
tutą. Buvo pašauktas į sovietinę
armiją. Po to 12 metų dirbo įvairio-

se žinybose, 1986 m. įstojo į Kau
no tarpdiecezinę kunigų seminari
ją ir 1991 m. vasario 24 d. gavo
kunigystės šventinimus. Dirbo vi
karu Kauno katedroje, Vilijampo
lės ir Prisikėlimo bažnyčiose. 1993
m. kardinolas Vincentas Sladkevi
čius kunigą paskyrė Kauno arki
vyskupijos kurijos kancleriu.
Kunigas R.Norvila labai aktyviai
dalyvavo ruošiantis šv. Tėvo sutiki
mui Lietuvoje. 1994 m. buvo paskir
tas Kauno arkivyskupijos Evangeli
zacijos centro vadovu, labai sėkmin
gai plėtė centro veiklą. 1995 m. išleis
tas į Romą studijuoti teologijos. Šį
pavasarį studijas baigė.

DR. V. SRUOGIENĖS
VADOVĖLIS LIETUVOS
MOKSLEIVIAMS
„Vagos” leidykla Lietuvoje
pernai išleido JAV gyvenančios
istorikės dr. Vandos Sruogienės
Lietuvos istorijos vadovėlio 8-tą
laidą. Vadovėlis išleistas norint
aprūpinti juo visas mokyklas.
Deja, 100,000 egzempliorių tiražo neužteko. Dr. Vandai Sruogienei linkime greit sulaukti
9-tog jos Lietuvos istorijos
laidos, o Lietuvos moksleiviams
— taip labai reikalingo vertingo
istorijos vadovėlio.

Dr. Vanda Sruogienė

4

MŪSŲ

NR.13 (2338) 1997.VIII.01

LIETUVA

AUKSO MEDALIS LIETUVOS KREPŠININKĖMS
EUROPOS KREPŠINIO
PIRMENYBĖSE LIETUVAITĖS
LAIMĖJO AUKSO MEDALIUS

Lietuvos moteru krepšinio
komanda sekmadieni (birželio 15)
vakare, Vengrijoje iškovojo Euro
pos pirmenybių aukso medalius.
Lietuvaitės, finalinėse rungtynėse
dešimties tašku persvara (72:62)
nugalėjo Slovakijos rinktine.
Prieš tai Lietuvos komanda
progrupio varžybose iveikė ketu
rias komandas.: Čekija, Vokietija.
Ukraina ir Ispanija, pralaimėjusi
tiktai Jugoslavijai. Ketvirfinalyje
lietuvaitės nugalėjo Moldova, o
pusfinalyje - vėl Vokietija.
1938 metais lietuvės buvo iš
kovojusios Europos pimenybiu si
dabro medalius. Užpernai metu Eu
ropos pirmenybėse jos užėmė penk
ta vieta ir tai specialistai vertino
kaip dideli laimėjima.
Europoje pagal populiarumą
krepšinis yra trecioje vietoje po fut
bolo ir lengvosios atletikos.
Lietuvos vyru krepšinio rink
tinė buvo Europos čempionė 1937
ir 1939 metais. Užpernai ji laimėjo
kontinento pirmenybių sidabro me
dalius. 1992 metu Olimpinėse žai
dynėse Barselonoje ir pernai Atlan
toje. Lietuva užkovojo bronzos me
dalius
Visos Lietuvos krepšininkės
bei j u treneriai po pergalės Euro
pos pirmenybėse apdovanotos šalies
ordinais bei medaliais. Priėmimus
joms surengė valstybės vadovai.
POPULIARUS ŠIAULIETIS

Vaikų chirurgijos skyriaus ve
dėjas Povilas Venckus paskutinę
1996 m. dieną buvo išrinktas po
puliariausiu šiauliečiu. Vaikų chi
rurgijos skyriui P. Venckus vado
vauja jau penkiolika metų. Ten
pas jį kasmet gydosi beveik 3.000
vaikų. z

CIRURGIA DENTISTA
DANTŲ GYDYTOJA

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

EUROPOS ČEMPIONES iš kairės: Dalia Kurtinaitienei 186
cm. 31 m.), JURGITA Štreimikytei 189 cm. 25 m.), Lina
Dambrauskaitei 174 cm. 29 m.), Jolanta Vilutytei 190 cm. 28
m.), Jo-vita Jutelytė(187 cm. 26 m), Rasa Kreivytė(174 cm.
30 m.), Re-da Aleliunaitė(194 cm. 24 m.), Aneta Kaušaite
(177 cm. 26 m.), Jurgita Kaušaitė(177 cm. 26 m.), Rima Petronytė(172 cm. 27 m.), Lina Brazdeikytei 185 cm. 22 m.),
Irena Baranauskaitei 198 cm. 20 m.),
Treneriai: Vydas (iedvilas(38 m.) Algirdas Paulauskas(38 m.).

Toliau nagrinėjama Lietuvos
genocido byla
Vilnius, spalio 29 d. (BNS) —
Pirmadienį Vilniaus apygardos
teismas toliau nagrinėjo pir
mąją genocido baudžiamąją by
lą, kurioje genocidu kaltinama
aštuntą dešimtmetį pradėję Ki
rilas Kurakinas, Petras Barta
sevičius ir Juozas Šakalys. Pa
starojo brolis ir ketvirtas įta
riamasis Jonas Šakalys, nesu
laukęs teismo, sekmadienį mirė,
rašo ,,Lietuvos rytas”.
Kaltinamojoje išvadoje rašo
ma, kad 1945 m. gegužės 17 d.
teisiamieji kaip sovietų valdžios
aktyvistai Zarasų rajono Anta
zavės valsčiaus Salinių kaime
DIVÓRCIO - INVENTÁRIOS”
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS

ADVOCACIA
EM GERAL

AFFONSO ALIONIsT
ADVOGADO

Rua Ingai na.34
ao lado da Igreja Sto. Emidio

Tel.: 273-9003 - Vila Prudente
Residência
273-8024
_____________ k__________

dalyvavo išžudant nuo soviet!
nės armijos besislepiančio Leo
poldo Gaidžio šeimą (4 asmenis).
Tai pirmoji genocido byla Lie
tuvoje, kuri Aukščiausiajame
teisme pradėta nagrinėti dar
prieš kelerius metus, tačiau
vėliau grąžinta tardymui papil
dyti. Vilniaus apygardos teis
mas šią bylą perėmė prieš kelis
mėnesius.
Buvę liaudies gynėjai, pasak
„Lietuvos ryto”, prieš teismo
posėdį teigė nebeturį sveikatos
iš Zarasų važinėti į Vilnių ir
prašė greičiau baigti bylos nagri
nėjimą.

____

Ramiro Camargo Filho
advogaao
CAUSAS: CÍVEIS,
TRABALISTAS,
CRIMINAIS, FAMILIA
E OUTRAS
PÇA. REPÚBLICA LITUAN A
NR. 48, Salas 5, 6, 7
Fone:272-04.68
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MIRTIES METINIŲ MIŠIOS
už
Af A

Birželio 17 dieną išlydėjom
kun. Juozą Šeškevičių kelionėn į
Lietuvą ir sekantį rytą gavome ži
nią, kad, Lituanikoj gyvenantis
REINALDĄ PAVILAVIČIŲ
BERŽAS GUDAVIČIUS, nusižudė
Bus atlaikytos rugpjūčio 10 dieną,
susidegindamas savo statytame na
11 vai. Šv. Juozapo parapijos bažny
me. Tą dieną daug kondominų nu
čioje, Vila Zelinoj.
vyko Lituanikon šios tragedijos pa
žiūrėti ir tuom viskas pasibaigė.
Tačiau ne visiems tas reikalas taip
pasibaigė: reikėjo ieškoti mirusiojo
dokumentų, kad jį būtų galima pa
laidoti. Pas policija ir į ligonines
važinėjo Viktoras Dzigan, o Sanpaule kun. Petras Rukšys ieškojo
dokumentų.
Policija jau sekančią dieną da
vė leidimą numirėlį palaidoti, nes
nerado nieko ypatingo, tik reikėjo
kokio nors asmeninio dokumento.
Suradęc šiokius tokius asmeninius dokumentus, kun. P. Rukšys
ir V. Dzigan važiavo į Atibajos poli
ciją ir paskui į laidotivių įstaigą.
Policijos duotas leidimas neįtikono
Instituto Medico Legal gydytojo,
kuris neleido paimti kūno laidotu
LITUANIKA - ATIBAIA: Beržo Gudavičiaus statyto namo likučiai po tra
vėms, nes įtarė, kad mirties prie
giskos mirties ir gaisro
žastis nebuvo ta, kuri buvo liudi
nors pasmerkti, o paskui reikia gai
ninkų pateikta - savižudybė. Taip, lėtis dėl tokių greitų sprendimų. - gdžiusiųs kaltininkus.
Šiai liūdnai tragedijai pasi
sugaišinus dvi dienas, reikėjo grįžti Vistiek buvo daug mūsų tautiečių,
baigus, lieka tik širdingai padėkoti
namo ir laukti. Instituto Medico
kurie netikėjo nuo pat pradžių vie Viktorui Dzigan’ui už jo netarpišLegal tyrinėjimai trūko 10 dienų ir,
tinių žmonių įvykių versija. Vietinė kai paaukotą laiką ir talką mėgi
pagaliau, birželio 30 dienos pava
spauda, remdamasi tų žmonių pa nant padoriai palaidoti mūsų tau
kare, galėjome palaidoti a. a. Ber
sakojimais, parašė vulgariškų ir tietį a. a. Beržą Gudavičių.
žą Gudavičių Atibajos kapinėse.
lietuviams nedarančių garbės strai
30-tos dienos mišias už a. a.
Kapinių administracijai buvo pris
psnių. Nebuvo kam ginti Beržo ir Beržą Gudavičių užprašė Angelika
tatytas dokumentas su mirties liu mūsų pačių garbės.
Trubienė ir Apolinija Baltaduonie
dijimu: "causa da morte Hemorra
Negalima pateisinti policijos nė. Buvo taip pat prisiminta ir Ber
gia interna, lesões de múltiplos ór
viršininko lengvapėdišką elgesį iš žo mama Antonina.
gãos, agressao por arma branca.”
duodant tuoj pat laidojimo leidimą
Oficialus Instituto Medico Legal
giliau neišnagrinėjus rimtos padė
dokumentas patvirtino mirties
ties. Dabar policija turės tą Idaidą
priežastį ir išvadą, kad Beržas ne
atitaisai ir surasti nusikaltimą ivvgalėjo nusižudyti, tuo labiau, kad
peilio dūrių buvo taip pat nugaroje.
Tikimės, kad už kelių metų
galėsime paguldyti Beržo kaulus ša
PARTICIPE
lia mamos Antaninos lietuviškose
kapinėlėse Lituanikoj. Tuo tarpu__
LIETUVIŠKOS
GRA TUITAMENTE
tenka padaryti keletą pasvarstymų.
VAIZDAJUOSTĖS:
Yra labai lengva greit nuteisti ir ką
DE ŪMA AULA
- GRAŽI LIETUVA
RESERVASfOl
1):
296-7700
LITUANIKOJ
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
NUOMOJAMI
COORDENAÇÃO
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
KAMBARIAI - APARTAMENTAI ž
ESTÁCIO R. KILCIAUSKAS
HAMILTONE 1988 M.
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savaitgaliams ir atostogoms la- ;
bai pigiom kainom. Skambinti
Magdalenai tel:215-62.27
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VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ
Rua Inacio,671 - V. Zelina
Tel: 63.59.75
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MŪSŲ MIRUSIEJI

ELENA GREIČIUS
AUGUSTAITIENÉ

Siu metų liepos m. 8d., po il
gos ir skausmingos ligos, užmerkė
šviesias akis amžinajam poilsiui, mu
są miela tėvynainė ELENA GREI
ČIUS AUGUSTAITIENÉ.
Gimusi Lietuvoje, krikštyta
Zapyšlyje 1920 m. Brazilijon atvyku
si su tėvais 1926m. šešių metų mergy
tė, augo ir brendo su savo sesutėmis
ir broliais lietuvių aplinkoje.
1945 m. ištekėjo už Antano
Augustaičio. Vestuvių puota buvo
Lietuviu Sąjungos patalpose, Moko
je. Gražiai sugyvendami išaugino dvi
SALOMĖJA MITRULIENÉ
dukreles, ir 1995 m. iškilmingai minėjo “Auksinį Jubiliejų” , taip retą ramiai iškeliavo iš šio pasaulio
šventę vedusių tarpe; bet gyvenime liepos 6 dieną turėdama 88 me
būna tiek nelauktų staigmenų ir jos
neaplenkia įpatingai tų kurie ma tus. Jau kiek laiko skundėsi šir
žiausiai jų laukia, deja... - Naujų pla dies silpnumu, bet tai priskyrė
nų ateičiai ramią kasdienybę sukeitė senatvei. Šiaip buvo gana geros
įsiveržusi liga. Teko atsisakyti lietu saveikatos.
viškų parengimų, įprastų susitikimų
Salomėja Stelmokaitė buvo
su draugais Lietuvių Sąjungoje, kur gimusi Kaune 1908 m. spalio 10
ponas Antanas ir Elenutė buvo na dieną. Tem pat lankė mokyklą ir
riai ir visada prisidėdavo savo pa- vėliau ištekėjo už Mykolo Mitrugelba.
lio ir išaugino sūnų Leonardą.
Likimo žaismas baigtas “nea
1944 metais pasitraukė į vakarus ?
tsiklausus leidimo”...
Elenutė
buvo
pašarvota ir 1949 metais atvyko Brazilijon,
“Quarta Parada” kapinių šermeni kur pradžioj gyveno Vila Zelinoj.
nėje ir sekančią dieną šeimos ir Čia dalyvavo lietuviškoje veiklo
draugų palydėta į Vila Alpinos Kre je ir mūsų kultūriniame gyveni
matoriumą.
me.
Giliame nuliūdime liko vyras,
Vyras Mykolas mirė 1972
seserys, dvi dukros ir žentai bei ke
metais, o Salomėja liko gyventi
turi anūkai.
Tuo padu mano nuoširdi su sūnaus šeima, kuriai perdavė
užuojauta visai šeimai ir Lietuvių meilę savo kraštui ir jo vertin
Sąjungai dar vieno nario netekus...
gom tradicijoms. Sūnus Leonar- ” Saulutė linksta į vakarus, das yra inžinierius, ateitininkas
susimąstykime!
ir lietuviškų organizacijų narys.
Anūkė Mylenė yra psichologė, o
Halina Mošinskienė ir šeima.

anūkas Leonardas - civilinis in
žinierius. Nors ir gyvendavo to
liau nuo lietuviškų centrų, velio
nė nenustojo dalyvavusi lietuviš
kuose parengimuose ir pamal
dose.
Salomėja Mitrulienė buvo
pašarvota Morumbi kapinių šer
meninėj ir palaidota tose pačio
se kapinėse. Laidojimo apeidas
atliko kun. Petras Rukšys. 7-tos
dienos mišios buvo sekmadienį,
liepos 13 dieną Vila Zelinoj.
Su meile ir nuoširdumu no
rime pagerbti mus palikusia mo
tiną, uošvę ir senelę mūsų gyve
nime buvusią ta šviesia asmeny
be įkvėpusią mums drąsą nepa
siduoti gyvenimo sunkumams.
Džiaukis Viešpaties prieglo
bstyje gėrėdamasi gausiais savo
darbo vaisiais.
Giliai nuliūdę sūnus Leonar
das, marti Eleny ir anūkai Mylene bei Leonardas.

Z FISIOTERAPEUTA
/

Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
Atendimento Domiciliar
fone :273-5438

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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SKAUTIŠKOS I
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SVEIKINAME
Mielą močiutę

STOVYKLA ANCHIETA
Dar kartą turėjom skautų sto
vyklą. Buvo saulėtos ir smagios
dienos Lituanikoj nuo 13 iki 19 j
liepos.
Stovyklą pavadinom j
“Stovykla Anchieta” pagerbimui' !
400 metų rnirties sukakties pal. J
José de Anchieta, SJ.
m
Turėjom įvairių programų,&
kaip “Lietuvos Dieną”(kur turė-jS
jom parodą lietuviškų darbų);
“Olimpiados Dieną”; “Susitnąsti-ĮĮ
mo Dieną”(kur mūsų mielas®
klebonas _kun. Petras Rukšys.g
SDB atlaikė mišias); “Skautus
Dieną”(mes galėjom virti laukei
ir išmėginti “virėjų talentus”,!
taip pat turėjom kaimo festivalį -H
“festa caipira”); ir kitas dienas, g
Kaip paprastai turėjome įžodįgj
(mūsų vaikai ruošiasi per se-S
mestrą su vienu instruktorių ir
stovykloj duoda įžodį; pažadą
stengtis tarnauti
Dievui ir
Tėvynei, padėti artimui ir laikyti
skautų įstatus). Davė įžodį 3
paukštytės (mergaitės nuo 6 iki
11 metų); 11 skautų-čių (berniukai-mergaitės nuo 11 iki 15
metų); ir 3 specialius įžodžius: 2
prityrusiai skautai (berniukai
nuo 15 iki 17 metų) kur buvo
mūsų mieli broliukai Caio ir
Adriano; ir vienas skautų vyčio
įžodis (jaunuolis virš 17 metų),
kuris buvau aš (Klaudijus Kups
taitis).
j
Si stovykla buvo linksma:
džiaugiamės, kad vėl dalyvavo
mūsų mielos sesės vyr.skautės
Beatrisė Bacevičiūtė Kosėk ir
Klarisė Bacevičiūtė; iš Teofilo
Otonės atvažiavo sk.v. Jonas

atšventusią garbingą 80 metų jubiliejų. Linkime sveika
tos, Dievulio palaimos ir daug laimingų metų mūsų tarpe.
Su meile: Doris, Richard, Marcei, Rogério, Daniel, Katia,
Andrius, Tomas, ir proanūkiai.
y.

SÍã^»í>^ÍaSI!^tí»£e&

LITUANIKA - ATIBAIA: Palangos vietininkijos skautu stovyklos dalyviai

Butkus ir vyr.sk. Marcija Pavilionytė Butkienė su šuneliu Tomu
ku. Taip pat dalyvavo sk. Karina
Kosėk (Beatrisės dukra) ir sk.v.
Alain de Paul Gromašauskas iš
Domenikonų Respublikos. Gaila
kad dauguma jau grižo į savo
namus, bet laukiame kitos progos pabendrauti su jais.
Mūsų mielam broliui ps.
Jurgiui Prokopui ir jo žmonai
vyr.sk.kan. Reginai Prokopiėnėi
sukako stovykloj 10 metų ves
tuvių. Taip pat sukako 90 metų
mūsų mielai “vovó” Marijai Lu
koševičienei. Linkime visiems
sveikatos ir Dievo palaimos.
Skautų vardų, noriu padėkoti
Dievui už saulėtas dienas; vado
vams vs Eugenijai Bacevičienei,
ps Jurgiui Prokopui, ps Nadijai
——--------- LIETUVOS RESPUBLIKOS
JRST GENERALINIS KONSULATAS Dzigan ir sk.v. Pauliui ButrimaJOSk
SAN PAULYJE
vičiui; šeimininkėms Elizai BeConsulado Geral da Republica tasso, Marijai Garkauskiėnėi ir
da Lituania em São Paulo
Eugenijai Greičiuviėnėi; klebo
JONAS VALAVIČIUS
nui kun. Petrui Rukšiui, SDB už
Consul Honorário
paramą; programos vedėjai Ju
Rua Cap. Otavio Machado, 207
liai Ūkai; gailestingai seselei
04718-000 São Paulo - SP
Maira Dulinskys; Laužavėdžiui
Fone: 522-4224 e 247-0871
Tomui Butrimavičiui; instruktoFAX: 523 7441

f

riams Mareio, Leandro, Anahy,
Gustavo; ir visiems kurie da
lyvavo: “DIDĖLIS LIETUVIŠKAS
AČIŪ!!!”
Laukiame kitos geros progos.
Budėkime kartu!
sk.v. Klaudijus R. Kupstaitis
PALANGOS VIETININKIJA
BRAZILIJA

PADÉKA
Gostaríamos de agradecer a
todos que participaram do ultimo
acampamento do grupo PALANGA
de 13 a 19 de julho deste ano em
Atibaia.
Nosso filho Paulinho, após
uma queda teve que ficar imobiliza
do. Tivemos então, uma grande de
monstração de companheirismo e
carinho. Iodos do acampamento
foram extremamente solidários, in
clusive carregando-o em uma cadei1 a‘
Agradecemos muito a todos
os participantes: chefia, campistas,
assistentes, etc., que colaboraram
para que ele receba o lenço amare
lo. mesmo em condições adversas.
Certa mente esta será uma das boas
lembranças da vida de Paulinho.
Somos muito gratos a todos.
Nuoširdus ACIU.
Paulinho. Luiz, e Bruna Matulionis
Barbaro
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MŪSŲ ŽINIOS
SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ
DOVANA
Kun. Petro Rukšio 30 metu
kunigystės jubiliejaus proga se
seles pranciškietės jam dovano
jo kompiuteri. Šiais laikais kom
piuteris yra nepamainomas dar
bo įrankis. Kun. P. Rukšys šir
dingai dėkoja seselėms už tokią
brangią dovaną, kurią jis naudos
laikraščio redagavimui ir para
pijos darbams.

RUGPJŪČIO MĖNESIO
GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, ku
rie švenčia gimtadienį šį mėnesį ir
Linkime daug laimės ir sėkmės.
01 - Henrique Sinopoli
04 - Eiiane Cristina Kozakas
Magila
06 - Jonas Jodelis
09 - Margarete Bumbles
Steponaitis
13 - Katue Galeckas
14 - Elena Pupelis
14 - Silvia Bendoraitis Machado
21 - Claudio Butkevičius
21 - Estacio Franckevičius
24 - Aldona Ambrozevidius
24 - Angelina Tatarūnas
24 - Victor Dzigan

MPREHOa M CANTAR

EM
LITUANO
COM A FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LITUANOS
Dicção clara. Acompanha a letra

Šio "ML” numerio I
'GARBĖS LEIDĖJ*»
ELENA P AVILAVIČ IE NÊ

Mylimo sūnaus REINALDO trečiųjų mirties
metinių proga (rugp. 10 d. \
Širdingai dėkojame ponei Elenai už paramą
spaudai ir pagarbiai prisimename mielą
Reinaldą.
Redakcija ir administracija

VILA ZELINA: seselės Paula, Kristina ir Antonieta prie kompiuterio, kurį
dovanojo Seselės Pranciškietės kun. Petrui Ruksiui jo 30 metų kunigys
tės sukakties proga. Trūksta seselės Marijos.

25 - Altino Nunes Esteves
26 - Helenice Kairys Colella
29 - Telma de Morais Favero
Chorociejus
31 - Austina G. S. Stankevičius
Santiago
Sąjunga - Aliança
Valdyba

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Antanina Miklasevičius R$.20,00
Helena Ursuna Butkus “ 20,00
“ 50,00
Endrikas Guzikauskas
“ 30,00
Fekiksas Andrušaitis
“ 30,00
Petras Bareišis

M
SĄJUNGA H

A\

S.PAULO-BR.

V

ALIANÇA

m
RUOŠIA PÜTUS
Rugpjūčio 11 AGOSTO - SÊKMAD1ÉNÍ 13 VALANDĄ

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

UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO TEL.Albina:273-3224 Wilma: 278-6500

rua lituaniã a?

Moots

S-gos Namai

