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Jau nereikia mylėti tikis tolo
Daug dešimtmečių užsienio

liktąją tėvynę Lietuvą, su 
širdies skausmu kartojo savoj 
pamiltojo poeto Brazdžionio| 
žodžius: „Tave mylėti tega-s 
lime iš tolo...” Turbūt niekasj 
nesitikėjo, kad priešų pasta-! 
tytos užtvaros pavirs dulkė-l 
mis, Lietuvos padangėje vėl* 
laisvai suplevėsuos trispalvės,! 
o į tėvų žemę atsivers keliai. į

Deja, užsieniuose Antrojo» 
pasaulinio karo nublokštoji 
lietuvijos dalis netruko ap
sižiūrėti, kad svajonių ir ilge-! 
šio Lietuva nemažai skiriasi! 
nuo tikrosios — kone pusšimtį j 
metų priverstos gyventi sve
timųjų vergijoje. Ir staiga pa-!

• ,'**MV7AV\
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sigirdo aimanos: „Ne tokios Lietuvoje vėlyvas ruduo ir jau reikia lesinti paukščius ruošiantis ilgai zie- 
Lietuvos ilgėjomės...” Retas, giliam sniegui (
grįžęs iš viešnagės tėvynėje, dar apsuptas nostalgijos, gal- liu einant, ateitis galėjo būti 
parsiveža optimistiškesnį įs- būt dar ir giliausioje sielos labai šviesi. Deja, galėjo būti 
pūdį, tarytum bijodamas paša- kertelėje krebždančio kaltės ir kitaip, nes veikė kai kurios 
kyti, kad galbūt ne viskas taip jausmo, kad palikome gimtą- neigiamos jėgos ir krašto vi
jau blogai Lietuvoje, kad yra ją šalį skaudžiam oje jos isto- duje, ir iš užsienio. Iš tikrųjų 
ir nemažai teigiamų pro- rijos valandoje, susirūpinę mes niekuomet nesužinosime,
švaisčių, tik nereikia užmerk
ti akių, su jomis susidūrus. 
Mes paprastai matome tai, ką 
tikimės matyti: jeigu ieško
sime vien neigiamybių, tai ir 
rasime; jeigu nevengsime rea
liai vertinti tenykštį gyveni
mą, Lietuvos ateitis neatrodys 
tokia beviltiška. ...

Iš tolo mylėti yra nesunku, tosios Lietuva laisva gyveno plotmėje, vienok mes nesa- 
Vaizduotėje paprastai susiku- 22 metus. Per tą laiką daug kome, kad nepriklausomybės 
riame kur kas šviesesnį pasiekta, daug padaryta bet laikotarpio Lietuva buvo „su- 
įvaizdį, negu jis tikrovėje įma- dar daug neatlikta. Nesunku gadinta, pažeista, blogybėmis 
nomas. O jeigu tas įvaizdis tikėti, kad; tokių pažangos ry- aptekusi”.

daugiau savo ir lavo šeimos ar Lietuva būtų tapusi visa- 
saugumu, susidu/iime su la
bai nuo realybės nutolusiu 
vaizdu. Ne viskas Lietuvoje 
buvo tobula anuon’et, pirmo
sios nepriklausomylis gyveni
mo metais. Daug nė obulumo 
yra ir šiandien.

Po 1918 metų va.vrio 16- politinėje, ir visuomeninėje

pusiškai veiksminga, apsi
švietusi, pasiturinti demokra
tinė valstybė. Ne visi tuometi
nio, ypač paskutiniųjų neprik
lausomybės metų, valstybinio 
gyvenimo ženklai krypo ta 
linkme. Buvo daug trinties ir

Valstybė yra tik
M.Mažvydo bibiioė ka| \
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. Praėjo laikas, kai Lietuvą 
tegalėjome mylėti iš tolo. Nors 
iš arti ne viskas taip tobulai 
atrodo, tačiau „iš tolo” yra 
sapnas, svajonė, vizija, neap
čiuopiamas vaizdas, kai tuo 
tarpu „iš arti” turime gyvą, 
gražią, realią . savo tėvynę. 
Jeigu ant jos rūbo yra dėmių, 
nekritikuokime, o kantriai pa-

tokia, kokie jos gyventojai. Po AntroJ° pasaulinio karo dėkime jas nuvalyti. 
Nei daugiau, nei mažiau,nors tas pats, bet po kitokia 
Tauta yra jos žmonės, ir tik \ėllava > Llet“7 1W“Y?S.
nuo jų priklauso tos tautos okupantas ateinate modernios KINIEČIŲ RESTORANAS
„iojįįs ‘ • propagandos priemones, ku-
/ . rios subtiliai, kaip ilgai nesu
ko Pirmojo pasaulinio karo sektos ligos bakterijos, už- 

Lietuva sparčiai pakilo iš krėtė tautos sielą ir ją su
griūvėsiu, nes .žmonės to 2aiojo Nemažai lietuvių ne 
norėjo ir visomis jėgomis kibo į]į patikėjo okupanto „rojaus” 
į darbą. Nors prieš nepriklau-įvaizdžiU) bet net šiandien, at- . .
somybės paskelbimą • tauta sidūrus laisvėje, kai kas jo ii- nacionalimU patiekalų ruoš trys 
daug dešimtmečių buvo -pa- gįsiPraeis dar daug laikoj Patiekalų kainos
vergta, tačiau prisikėlimui ir kol visiškai išsisklaidys’rau-! bus nuo 2.5 iki 15 USD. Daugu- 
savarankiškam gyvenimui ją doni rūkai ir lietuviai tvirtai ma Priekalų bus iš žuvies, 
paruošė atgimimo laikotarpis. paims likimą į savo rankas. Paukštienos, kiaulienos su 
Tauta žinojo, kad niekas,nie- 1^3H tai Įvyks, abejoti nerei- prieskoniais ir
ko veltui neduos, kad : pra- kia. Gyvenimas tėvynėje ma- Padažais. Virtuvės Įrangą, kimi 
džioje laukia daug sunkuinų, tomai keičiasi į gerą pusę. Tik. atsivežė iš Kinijos.
bet ryžosi viską nugalėti, neskubėkime ieškoti neigia- Naujasis restoranas įrengtas 
užmokėti bet kokią kainą už mybią, tik turėkime kan- buvusios ,,Stiklii| vaikų kavi- 
teisę laisvai gyventi. Lietuvio trybės ir meilės. Visų pirma n^s patalpose» Kiekviena iš 
kaimiečio dvasios okupantas reikia užgydyti tautos žaiz- keturiųsalių turi pavadinimą — 
neįstengė pavergti, tad toji das, o tai neatliksime, nuolat Kinijos imperatoriaus kiemas, 
dvasia, kietas darbas * ir jas badant piktos kritikos rūmų menė, drakono uola bei 
užsispyrimas padėjo tvirtus pirštu. Kaip Seimo pirm. V. d**augų salė — m atspindi Tan 
pamatus nepriklausomybei.

LIETUVOJE

VILNIAUS 
SENAMIESTYJE

„Stiklių” bendrovė Vilniuje 
atidaro 64 vietų kinų restoraną 
„Geltonoji upė”. Čia 160

■ ■■

ORATORIA
PARTICIPE 

GRATUITAMENTE 
DE ŪMA AULA

RESERVAS(OU): 296-7700
o

COORDENAÇÃO
ESTÁCIO R. KILC1AUSKAS

Rua Mello Peixoto /1 1 77 
VI e trô.Carrâó - Sao Paulo

Landsbergis, sveikindamas dinastijos laikmetį. Sales per du 
PLÊ seimą Vilniuje liepos 2 mėnesius įrengė 11 kinų specia- 
d., pastebėjo:.... Mūsų darbas Estų. Sales puošiantys baldai,
nebaigtas, bendras tikslas1'te- vazos> šviestuvai, paveikslai ir 
bėra: pasveikusi Lietuva, ge- kitos interjero detalės yra žymių, 
rovės Lietuva, saugi Lietuva”. Kinijos menininkų darbai.

J Geriausia šventinė i
ii _____ . — Tdovana;

UŽSAKYKITE ‘MŪSŲ LIETUVĄ’
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus
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TEGYVUOJA „LIETUVOS AIDAS” 
DAR 80 METŲ!

Labai malonu sveikinti se- mai3> ar pralaimėjimais, su jų 
niausią Lietuvos dienraštį-viltimi, pastangomis ir sieki- 
„Lietuvos aidą” 80-tojo gimta- f1111 šviesesnio Lietuvos ryto- 
dienio proga ir linkėti darJaus;
daug metų lankyti skaitytojus „Lietuvos aidas buvo ir yra 
tėvynėje bei plačiajame pašau- Lietuvos žmonių teisių,- -rei- 
|yje. kalų bei privilegijų gynėjas,

Po ilgos sovietinės nakties tautos ir valstybės interesų 
dienos šviesą vėl išvydęs, saugotojas, tikslios, objekty- 
„Lietuvos aidas” kartu su ne-v^os informacijos skleidėjas., 
priklausomybę atgavusia Lie- Linkiu „Lietuvos aidui vi- 
tuva, vėl sujungė laisvę, bo-sus laisvos spaudos priyalu- 
čių žemę ir demokratiją my- mu® išlaikyti tolimesniame 
linčius lietuvius savoje vai- žiniasklaidos kelyje, išsilai- 
stybėje ir mus, išklydusius į kyti ant tvirto ekonominio pa- 
platųjį pasaulį. Amerikoje, grindo, išlaikyti šaunią redak- 
Australijoje, Kanadoje ar kurc^n?» administracinę bei žur- 
kitur mus begyvenančiusnalistinę sudėtį, ir mus lanky- 
„Lietuvos aidas” jungia su t’ anapus Atlanto ar Ramiojo 
gimtąja žeme, su Lietuvoje vandenyno. ■ . , ,
gyvenančiais broliais, sesė- Bronius Juodelis
mis, su jų rūpesčiais, laimėji- ' Įgaliotinis JAV

Pilietybės įstatymo pakeitimai
1 . - .

Pripažintas netekusiu galios
1 straipsnio 2 punktas, buvusius
3, 4, 5 ir 6 punktus laikant ati
tinkamai 2, 3, 4 ir 5 punktais.

Šiuo pakeitimu praplėstas 
ratas asmenų, kurie yra laikomi 
Lietuvos Respublikos piliečiais, 
priskiriant jiems, ir asmenų, iki 
1940 m. birželio 15 d. turėjusių 
Lietuvos Respublikos pilietybe 
vaikaičius, nepriklausomai nu< 
jų turimos kitos valstybės pilie
tybės.

Analogiškai praplėstas ir 
asmenų, išsaugančių teisę į Lie
tuvos Respublikos pilietybę ra
tas, 17 straipsnio 1 dalies 1 
punktą išdėstant taip: 1. asme
nims iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėjusiems Lietuvos pilietybę, 
jų vaikams ir vaikaičiams (jeįgu 
šie asmenys, jų vaikai ar vaikai
čiai nerepatrijavo iš Lietuvos), 
gyvenantiems kitose valstybėse.

Papildyta 28 straipsnio 4 
dalis: dokumentais, įrodančiais, 
jog asmuo ikiT940 m. birželio 
15 d. turėjo Lietuvos Respubli
kos. pilietybę, dabar laikomi ir 
“notaro patvirtinti trijų Lietu
vos Respublikos piliečių, kurie 
patys turėjo Lietuvos Respubli
kos pilietybę iki 1940 m. birže
lio 15 d., paliudijimai apie tai, 
kad asmuo 1940 m. birželio 15 
d. turėjo Lietuvos Respublikos 
pilietybė”.

Informuojame, kad nuo 1997

vos Respublikos Pilietybės Įsta
tymo 1, 17 ir 28 straipsnių pa
keitimo įstatymas.

Pakeistas 1 straipsnio 1 punk
tas, išdėstant jį taip: “1. Lietu
vos Respublikos piliečiai yra: 
asmenys, iki 1940 m. birželio 15 
d. turėję Lietuvos pilietybę, jų 
vaikai, vaikaičiai (jeigu šie as
menys, jų vaikai ar vaikaičiai 
nerepatrijavo iš Lietuvos). .

J. Paslauskas, 
LR laikinasis reikalų 
patikėtinis Kanadoje

Paskutinė TVF paskola
Tarptautinės valiutos fon

das (TVF) nutarė paskirti Lie
tuvai dar vieną, paskutinę 30 
mln. JAV dolerių paskolą Lie
tuvai, skelbia BNS. Atsižvelgta i 
TVF misijos įvertinimą, atliktą 
balandžio-gegužės mėn. Tai bus 
paskutinė paskola pagal 1994

tikos memorandumą. Per 3 me 
tus iš viso TVF Lietuvai suteikė 
2<)i) mln. dolerių lengvatikiu 
paskolų. Pusė turi būti panai1 
dota valiutos stabilizavimui, kt

4Al DĖlf LIETUVIŠKAI! 
LdER curso lituano
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CORAL LITUANO DE SÃO PAULO
Jonas Jakatanvisky

Tome um comprimido pela ma 
nhã e outro à noite durante 15 dias.g 
Depois retorne para reavaliar a si-| 
tuação. Vai se sentir melhor logo 
nos primeiros dias...

Pois é. Era no dia 21/XI/97J 
uma sexta-feira tipica de chuvas de į 
verão que começaria dentro de 30! 
dias. Uma pressão desagradável no| 
peito fez com que procurasse ajuda| 
médica. Com a receita no bolso 
voltou para casa. Parte do pro-į 
blema estava resolvido. Tinha final-J 
mente procurado a sua médica.

A segunda parte foi mais difícil, j 
comprar o remédio. Numa farmá-i
cia estava em falta, em outra tinha 
similar de outro laboratório, e erA 
outra sómente embalagem tamanho 
família...

Acabou deixando ó problema 
para a 2 feira. Sp andava nervoso, 
acabou ficandxmais ainda. Impli
cou com asx^ianças, os netos:

- P/5íiga esta televisão! Façam 
algur/M outra coisa! Eu nunca assis- 
tia/élevisão quando era criança.... 
/ -Naquele tempo já existia tele
visão vovô?

r

E verdade, não existia. Por isso 
saí da sala nervoso. Era estress ou
esclerose?

Finalmente chegou o domingo. 
E com o domingo as 16 horas. Era a 
hora do Concerto. Concerto Anual 
do Coral Lituano de São Paulo, co
memorando o 61° aniversário da 
sua fundação em 1936. A primeira 
apresentação aconteceu em novem
bro de 1937, com a opereta “Kami-

videoEZ 
LIETUVA 

F

LIETUVIŠKOS 
VAIZDAJUOSTĖS:

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993.
- TAUTINIŲ JJOKIŲ ŠVENTĖ 

HAMILTQNE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI 
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ 

Rua lnaciq'671 - V. Zelina 
Tek 63-59.75

PROFESSORA ELVIRA 
KILCIAUSKAS BELLUCCI 
realizadora do grande sucesso 
do corai lituano de São Paulo

kretis ir Malūnininkas”.
A verdade é que não me sentia 

disposto a ir até o anfiteatro do Co
légio São Miguel Arcanjo na Vila 
Zelina.

Acontece que a esposa não 
deixou por menos:

-Vamos sim! Fomos um dos 
primeiros a comprar os convites n'
13 e 14, a Angelina conta com a
gente!

- Já fizemos nossa parte. Já co
laboramos. ..

- Fizemos uma “parte”, agora 
falta a mais importante: o prestigio. 
Voce sabe muito bem, o bem que 
faz uma platéia lotada. Voce já 
participou de coral.

-Verdade. Contra fatos não há 
argumentos.

Logo na entrada do anfiteatro 
sentia-se melhor. Como se tivesse 
tomado uma “overdose”de antide- 
pressivos. Foi muito bom rever os 
amigos e toda aquela “gente sorri- 
so”que se cumprimentavam, mes
mo sem se conhecer. Tudo era ale
gria e sorriso.

Notava-se que o anfiteatro ti
nha passado por uma reforma. O 
ponto marcante ficou por conta das 
poltronas bem confortáveis, fixas 
com bastante espaço para ninguém

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP
I Atendimento Domiciliar fone .273-5438

- UM SUCESSO
botar defeito. Cerca de 50Ó lugares

Sem gongo, sem campainha, 
com o apagar de parte da ilumi
nação, Ana Paula Tatarunas surgiu 
ante a cortina azul do pako e com a 
sua dicção clara e inconfundível 
deu início ao programa. Fez uma 
alusão à fundação do Coral em 36 e 
aos maestros dirigentes desde en
tão: Al. Ambrozaitis, J. Stankūnas. 
F.Girdauskas, V.Tatarunas e atual
mente a prof. Elvira Kilciauskas 
Belucci.

Ao piano se revesaram Caetano 
Tascheto e a prof. Belucci. Na re 
gência se revesaram Audris Paulo 
Tatarunas e também a prof.Belluci 
Os destaques em solo ficaram poi 
conta de Anna Dirse Coralon, Mar 
celina Šatas de Arruda e Adilson 
Puodziunas.

Além dos solistas, participaram 
do coral 27 figuras: Alberto Pavi
lionis, Aldona Balionyte Gonçalves. 
Aldona Bareišis, Ana Maria. 
Longinas e Mirna Gaigalas, \na 
Paula e Angelina Dirse Tatarunas. 
Ana Zakarevičius Stopka, Antanas 
Rudys, Birute e Stasys Gervetaus- 
kas, Birute Medziukevicius, Bruna 
Pranskevicius Kover, Elena e Ma
das Zizas, Helena Matuzonis Men 
do, Jadvyga Leitaite Stokna, Vero 
nika e Leonit Medveder, Pedro Ba
ranauskas, Pio Butrimavicius. Re
gina Šukevicius Gervini e Sofia Su 
kevicius Pratusiavicius.

O programa previa 4 paries. 
Foi reduzido para três, unindo a 
terceira com a quarta. Das 29 can
ções programadas, 3 eram italianas 
muito conhecidas: Ciribiribin. Fu
niculi Funicula e Vá Pensiero da 
ópera de Verde. Nabuco. Outras 
tres, temas de filmes: Love is a 
Many Splendored Thing (Coralon e 
coral) Luzes de Ribalta (Coralon) e 
Além do Arco-íris do filme O 

r V

Mágico de Oz (Trio: Coralon* Saias 
e Elena Zizas). Uma alemã de 
Mozart: Ave Venini.

As demais, de compositores 
lituanqs: Iš šios mus žemės — Įleiskit 
i Tėvypę (Adilson) - Mano (Jimtine 
(Šatas)- Malda už Tėvynę - Mano 
Tėviškė - Suskintas kvietkelis Ak 
myliu tave (Šatas) - Laisvės Varpas
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Mišku gėlė - Na tai kas (Coralon) 
Žibutė (Coralon) - Ar atsimeni 

(Adilson) - Pralinksmėjau (Adilson 
e Šatas) v Ežeru krašto daina 
(Coralon, Šatas e Zizas) - Po. aukš
tus kalnus Einu per kiemą - Mer
gužėle lelijėle - Augau aš pas tėveli 

Kaip tu rožių žiedai (Adilson e 
Šatas) Piemenys - Veni Creator 
Spiritus -Laisvės Daina.

O concerto foi prestigiado com 
a presença do Consul Honorário da 
Lituânia em S.Paulo, Jonas Vala
vičius e Senhora; ex-Consul Hono
rário Vicente Paulo Tūbelis e Se
nhora; presidente da Comunidade 
Lituano-Brasileira, sra. Anna Vera 
Tatarunas; presidente da Sajunga- 
Alianęa Saldys Algimantas e Se
nhora. além de outras organiza
ções.

Valeu, valeu mesmo! 
Definitivamente os medicamentos 
do amigo ficaram para segundo 
plano. Para a segunda, para a Ter
ça, quarta ou outra feira qualquer. 
Parabéns pelo espetáculo. Pena que 
teremos que esperar pelo próximo 
ano para um novo Concerto Anual. 
Será uma nova oportunidade para 
os que não puderam desfrutar deste 
evento.

Encerrando, a prof. Elvira 
agradeceu aos coristas pela dedi
cação, e ao público, cerca de 350, 
pela presença. Angelina lhe agra
deceu em nome dos coristas pela 
paciência para com eles oferecendo 
um arranjo de flores. Audris e 
Tascheto receberam uma “raudona 
rozé”(rosa vermelha) solitária como 
reconhecimento pelo belo trabalho.

Apagaram-se as luzes. O públi
co se reuniu na entrada para um 
ato de confraternização com os ar
tistas e tomar um refresco.

Era a despedida.

VILNIAUS TRIO 
S.Paule koncertavusių meni
ninkų įgrota muzikos juoste- 
lè(kaseté) su visom koncerte 
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti 
Mūsų Lietuvos redakcijoje.

ŠVENTOSIOS DVASIOS METAI
Kristaus Valdovo šven

tės iškilme užbaigtam pirmąjį 
trimetinio pasiruošimo laiko- 

sio Dievo Sūnumi - žmonijos 
Išganytoju.

Siame antrųjų metų laiko
tarpyje, kuri pradedame šiuo 
Adventu, mes esame kvječia- 
mi apmąstyti trečiojo Svenč. 
Trejybės asmens - Šventosios 
Dvasios vaidmenį mūsų asme
niniame gyvenime, Krikščio
niškoje Bendrijoje bei visatos 
istorijos raidoje.

Šventoji Dvasia - Tėvo 
ir Sūnaus meilės išraiška (ry
šys), yra amžinas visų iš Dievo 
ateinančių malonių šaltinis.

Šventosios Dvasios galia 
Triasmenis Dievas šukutė ir 
palaiko visatą. "Dievo žodžiu 
ir dvelkimu kilo visos Kūrini
jos buvimas ir gyvenimas" 
(psl.33,6).

Šventosios Dvasios įk
vėpti pranašai ruošė žmoniją 
Kristaus - Išganytojo atėjimui.

Šventosios Dvasios galia 
Mergelėje Marijoje įsikūnijo • 
Djpvo Sūnus - Jėzus Kristus. 
"Šventoji Dvasia nužengs ant - 
tavęs ir Aukščiausiojo galybe tra}jaiam pridengs tave savo Ašelių, to- M*?™
dėl ir tavo Kūdikis bus šventas 1997 Kns'
ir vadinamas Dievo Sūnumi", a g u b- opu
(Lk. 1,35). +P<™hųsA.

DICIONÁRIO
PORTUGUÊS - LITUANO 
LITUANO - PORTUGUÊS 

SEGUNDA EDIÇÃO 

MŪSŲ® LIETUVA

Šventosios Dvasios galia 
Knistus Kalvarijos kalne atliko 
žmonijos atpirkimą ir dabar 
laiko tėkmėje, per Bažnyčia, ji 
perteikia paskiriems žmo
nėms: "kaip mane siiuntė Tė
vas taip ir aš jus siunčiu... Ei 
kite į visą pasaulį ir padaryki
te mano mokiniais visų tautų 
žmones, krikštydami jugs var
dan Tėvo ir Sunaus ir Švento
sios Dvasios......Ir štai aš esu 
su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos"Mk.28, 19- 
20).

Krikščioniškajai bendri
jai - bažnyčiai. Šventoji Dva
sia buvo suteikta per pirmą
sias Sekmines, o paskiri žmo
nes ją gauna per Krikšto ir Su
tvirtinimo sakramentus. "Die
vo meilė yra išlieta mūsų šir
dyse Šventosios Dvasios, kurt 
mums yra duota".(Rom. 5.5.) 

Šventoji Dvasia vadovau
ja Bažnyčiai bei yisai žmoni
jai. "globėjas - Šventoji Dva
sia išmokys jus visko... Ji ves 
jus į tiesos pilnatvę" (pig. 
Jn.14, 26; 16,13). T

Sv. Tėvas, Jonas Paulius II, 
teigia, kad Dievo Dvasia akty
viai dalyvavo paskutinių metų 
dramatiškuose politiniuose ir 
socialiniuose pjasikeitimuose 
ir kviečia puoselėti krikščio
nišką viltį. "Naujasis krikščio
niško gyvenimo pavasaris ap
sireikš jei įcrikšcionys bus pa
klusnus Šventosios Dvasios 
veikimui ir Mergelės Motinos 
Marijos pavyzdžiu su giliu ti
kėjimu, nusižeminimu ir pasi
tikėjimu Dievui žvelgs į atei- 
tį".(T.N.A.).
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SĄJUNGOS 66-TIEJI METAI
Lapkričio, 8d. vakare, savo būs

tinėje SĄJUNGA/ALIANęA atš
ventė savo įkurtuvių 66 metus.

Oficialų atidarymą padarė Algi
mantas Saldys, Sajungos/Alianęa 
pirmininkas, kuris savo kalboje 
sveikino svečius, apibrėžė Sąjungos 
pradžių ir veiklą iki šių dienų. Juk 
per tuos prabėgusius metus, ivyko 
daug pasikeitimų. Kvietė jaunimą, 
labiau jungtis ir organizaciją ir jos 
veiklą, kad kiek galint ilgiau, Są
junga dar liktų mažas lietuviškas 
kampelis.

Atidarymo eigoje apdovanojo Al
biną Saldieną-“GARBES NARĖS* 
diplomu ir paskyrė kunPetrui Ruk- 
šiui “GERADARIO” diplomą,

Meninėje programoje, Jurgis Pro* 
kopas, tos organizacijos Reikalu ve
dėjas, pristatė “PALANGOS” 
skautus, kurie vadovaujami Euge
nijai Bacevičienei, gražiai atliko sa
vo dainų repertuarą. Ansamblis 
”NEMUNAS”graziai sušokės tauti
nius lietuviškus šokius, sukėlė daug 
ovacijų, dabartiniam tautiniu šokių 
ansambliui “NEMUNAS” vadovau
ja Rosana Tascheto.

Pasibaigus meninei programai, vi 
si svečiai buvo kviečiami prie'vai
šių stalo, kur netruko tai progai 
paruoštų prašmatnų valgių. Kadan- 
gi buvo šiltas vakaras, visi svečiai 
galėjo troškulį numarinti nealkoho
liniais vandenimis ir alučiu.

Jau vėlyvą vakarą, pabendravus, 
gerai užkandus, troškulį numarinus 
ir pasiklausius gražių lietuviškų 
dainų, įgrotų j kasetes, buvo pjau
namas ir dalinamas tai progai pa
ruoštas tortas. Visi laimingi ir pa
tenkinti sudainavo Sąjungai /Alian
ça - ILGIAUSIŲ METŲ.

Sajungos/Alianęa valdyba dėkojo 
visiems svečiams už dalyvavimą ir 
PALANGOS skautams bei ansam
bliui NEMUNAS uŽ gražiai atliktą 
meninę programą.

Tik, labai vėlai naktį skyrstėsi sve* 
čiai namonei.
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SŪRIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vard 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

MUSU LIETUVA NR.20(2345) 1977. XM. 01

STASYS 
mirė spalio 19 dieną sulaukęs 77 
metus. Prieš mėnesį buvo mirusi jo 
žmona Stasė. Dar birželio mėnesį
Stasys su žmona linksmai dalyvavo 
anūkų krikštynose Vila Zelinoj, o 
dabar jau abu iškeliavo iš šio pa
saulio.
Stasys Makuška buvo gimęs 1920 
m. sausio 17 dieną Jūžintų mieste
lyje, Rokiškio apsk. Su gausia šei
ma atvyko Brazilijon 1927 m. dar
bams S. José fazendoje prie Barre
tos. Nepakęsdami sunkių gyvenimo 
sąlygų, Makuškų šeima iš fazendos 
pabėgo į Barre-tos. 1938 metais at
vyko į S. Paulo ir gyveno Mokoj.

Stasys baigė Getulio Vargas 
techninį institutą ir po to savaran
kiškai dirbo kaip mechanikas. 1950 
metais vedė Stasę Nemickaitę ir iš
augino sūnų Eduardą bei dukrą 
Eliza betę.

Stasys Makuška buvo labai 
sąžiningas ir darbštus žmogus, rū
pestingas ir meilus tėvas, o taip pat 
geras tautietis. Buvo pastovus “Mū
sų Lietuvos” skaitytojas.

Velionis buvo sudegintas Vila
Alpinos krematoriume. Religines 
apeigas atliko kun. Petras Rukšys ir 
atlaikė 7-tos dienos mišias sekma
dienį, spalio 26 d.

Giliam liūdesy liko seserys 
Barbora ir Elena, sūnus Eduardas 
ir duktė Elizabete su vaikais Ana- 
hy, Igoru, Arturu ir Juriju.

Gražų prisiminimą ir didelį 
ilgesį palikęs visuose, ilsėkis Viešpa
ties ramybėje su savo miela gyve
nimo drauge Stase.

CIRURGIÂ DENTISTA
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

ERNASTASRUBLIAUSKAS 
mirė lapkričio 13 diena Bėneficien 
cia Portuguesa ligoninėj nuo krau
jo išsiliejimo smegenyse. Buvo pa
laidotas Ceramikos kapinėse, S 
Caetane.

Velionis buvo gimęs Šiau
liuose 1924 m. gegužės 15 d. turėda
mas 5 metus atvyko i Brazilija su 
tėvais ir seserim Regina. Čia baigė 
pradine Vila Belos lietuviška moky
kla ir vėliau technikos mekanikos 
“Getulio Valgas” institutą. Visa 
laika turėjo nuosava mekanikos 
dirbtuve. Dalyvavo Vila Zelinos lie
tuviškoje veikloje ir giedojo šv. Juo
zapo bendruomenės chore.

1955 m. aukso žiedus sumai
nė su Adele Namajunaite ir ju šei
moje išaugo keturios dukterys. 
Lidia - anglu ir prancūzu kalbu 
mo-ky-toja baigusi S. Paulo ir um- 
zikos. Universitetą. Yra ištekėjusi 
uz Vita Algirdą Šūki. Leonice - 
advokatė,baigusi teisės fakulteta, 
ištekėjusi uz Danieliaus Umaro. 
Carolina - advokatė baigusi teisės 
fakulteta ir ištekėjusi uz Juão 
Wehbe. Elizabete - profesorė 
baigusi portugalu ir anglu kalbu 
fakulteta S. Paulo universitete.

Giliame nuliudime liko 
žmona Adelė, dvi seserys, dukterys, 
žentai, 4 anūkai ir kiti giminės.

7-tos dienos mišios buvo lap
kričio 20 diena šv. Juozapo bažny
čioje, Vila Zelinoj.

Tegul ilsisi ramybėje šioje 
žemėje, kuria jis laikė savo širdies 
tėvyne.
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m 0 S y LI i! 0 S . PAVASARIO ŠVENTĖ Praeitą šeštadienį Aleksan
dras Boguslauskas atvežė svečią

IŠVYKO

TOMAS BUTRIMA V1CHJ S 
laikinai paliko tėvų namus ir išvyko 
Vokietijon. Lapkričio 25 dieną tėvai 
ir seneliai nuvežė jauną keliauninką 
į Guarulhos oruostą ir jį išlydėjo.

Tomas Vokietijoj apsistos pas 
Beatriz Bacevičiūtę Kosėk, lankys 
Vasario 16-sios gimnaziją ir apsilan
kys Lietuvoje.

Linkime mielam Tomui, kad 
pasisemtų naujų idėjų ir ryžto dirb
ti dėl lietuvybės mūsų tarpe.

Lapkričio 16 dieną, sekma
dienį, kaip visais metais, BLB-nė 
surengė išvyką į Lituaniką - PA
VASARIO ŠVENTI.

Rytą užėjęs lietus kiek iš
gąsdino, bet greit praėjo ir buvo 
graži diena. Svečiai galėjo pasi
vaikščioti gryname ore ir pasidžia
ugti gražia gamta.

Pietūs buvo turtingi ir gerai 
parengti. Bingas užėmė laiką iki ka
vutės su pyragu, o po kurios jau bu
vo laikąs keliauti namo.

Seimininkės buvo Aida Cho
rociejus, Angelika Trubienė, Adelė 
BarsceviČienė. Prie šurasko buvo 
tėvas ir sūnus Barsceviciai.

Visiems širdinga padėka ir 
iki pasimatymo kitame parengime.

BLB-nės valdyba

SVEČIAI IS LIETUVOS

rupijos ir pamatyti lietuvių sta- 
lytą bažnyčią.

Svečius Vitaliją Jonušienę ir 
Rūtą Kibelkaįtę palydėjo Aldo
na Valavičiūtė. Rūta Kibelkaite 
Lietuvoje koordinuoja visus pa
rengimus skirtus Nobelio premi
jos laureatui rašytojui Tomui 
Mann’ui.

BRAZILIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ

BLB-nes valdybos ir tarybos rinki
mai ivyko nuo spalio 12 iki 30 die
nos. Balsavimas prasidėjo per spau
dos pietus spalio 12 diena ir tęsęsi 
iki menesio pabaigos.

Balsu skaičiavimas ivyko la
pkričio 10 diena Jaunimo Namuose. 
Dalyvavo Vera Tataruniene, Adil- 
sonas Puodziunas, Petras Baranau
skas, Endrikas Guzikauskas ir Juo
zas Armandas Tatarunas.

Balsuotoju buvo 146 ir kan
didatai i valdyba, pagaj saraša, 
taip pasiskirstė balsais: 
Adilson Puodziunas - 76, 
Adelia Barcevicius - 22 
Anastacia Idas - 21 
Ana Vera Tatarunas - 116 
Armando Tatarunas - 96 
Danutė Silickas Jones - 49 
Halina Mošinskienė - 43 
Jonas Silickas - 87 
Jose Vaikšnoras - 86 
João Barcevicius - 32 
Nilza Guzikauskas - 73 
Sofia Kiriliauskas Amfimovas - 43 v
Regina Sukevicius Cervini - 23 
Roberto Bratkauskas - 67 
Petras Rukšys(Pe.) -102 
Pedro Baranauskas 0 79 
Veronica Franck. Medveder- 25 
Silvia Bendoraitis Machado - 59

VILA ZEL1NA: Aldona Valavičiū
te ir Aleksandras Boguslauskas su 
svečiais iš Lietuvos Vitalija Jonu
šiene ir Rūta Kibelkaite

Tarybos rinkimu rezultatai:
Aida Chorociejus - 84
Helena Kiriliauskas icentini - 63
Elena Buitvydas - 61
Vytautas Juozas Bacevičius - 96

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsų tautinę gyvybę.

ŠVENTA NAKTIS 
LIETUVIŠKU KALĖDINIU 

GIESMIŲ JUOSTELĖ 
Gaunama šv. Juosapo parapijoj 
TEL:274-1886 ou 6163-5975

Jener imóveis ltda.
CRECI J-684

ADMINISTRAÇAO - LOCAÇÃO 
\ COMPRA - VENDA

Rua Topázio n° 7C — Aclimação

04105-060 - São Pulo - SP.

Rone: 277-4855
Fax: 277-6948
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GARBĖS LEIDĖJAS

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS CHORAS 
61 veiklos metiniu proga

Nuoširdžiai sveikiname chorą tiek metų 
tarnaujantį mūsų parapijai, dėkojame už paramą 

spaudai ir linkime, kad dar daug metų «alėtų 
giedoti mūsų bažnyčioje.

Redakcija ir administracija

Pasimatyme su kun. Edmun-

MUSŲ ŽINIOS
SĖKMINGA KELIONE

Lapkričio 25 dieną, kun. Pet-: 
ras Rukšys grįžo iš Kalades, kur 
buvo sergančių giminių aplankyti. 
Sergantis švogeris jau sveiksta, tai 
gimines nuramino.

Kun. Rukšys turėjo progos su
sitikti su a.a. Povilo Kirstuko testa
mento vygdytojom Anastazija Ma- 
sioniene ir Danute Burokiene. Prel. 
Jono Staškaus nurodymu buvo pa
siūlyta dalį velionies paskirto testa-

US$.7.938 šv. Juozapo Bendruome
nei ir US$.3.517 šv. Kazimiero pa
rapijai. Testamentinio perleidimo 
popierius tvarkė adv. Vidas Augai- 
tis iš Collingwood'o.

KunvPetras Rukšys lankėsi 
**Tėviškės Žiburių4* redakcijoj ir 
susitiko su prelatu Pranu Gaida, 
kuris dovanojo Jo išleistą Teofilio 
Matulionio biografiją angių kalba. 
Si knyga buvo išleista portugalų 
kalba Brazilijoj prieš 6 metus pre
lato lėšomis. Pasimatyme su redak
torium Česlovu Sinkevičium buvo 
kalbėta apie mūsų spaudos proble
mas Kalandoj ir Brazilijoj. Kun. 
Rukšys pasinaudojo proga padėkoti 
redakcijai ir administracijai už jų 
savaitraščio siuntinėjimą oro paštu. 
"Tėviškės Žiburiai** yra geriausias 
užsienyje leidžiamas lietuviškas lai
kraštis.
Kun. Rukšys dar susitiko su tėvais 
pranciškonais ir jų šventovėje laikė 
sekmadienio lietuviškąsias mišias. 
Už kelių metų Prisikėlimo parapija 
persikels į priemiestį prie Etobicoke*

KALĖDINĖS PLOTKELES 

jų ir Brazilija<. Kun. Edis vadovaus 
jaunimo suvažiavimui Lituanikoj 
sausio 18-24 dienomis. Sekmadienį, 
sausio 25 diena laikys lietuviškas 
pamaldas mūsą bažnyčioje.

Kun. Edis Putrimas norės 
taip pat susitikti su mūsų tautiečiais 
ir padiskutuoti gyvybiniais mūsų 

kolonijos reikalais.

KŪČIOS LITUANIKOJ 
Lituanikos poilsio namai ruošia 
tradicinės lietuviškas Kūčias.

Norintieji prisidėti, paskam
binkite telefonu 989-93.00 prel. 
Juozui Šeškevičiui.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

REZERVACIJOS TELEFONU 
989-93.00 SU DĖDE JUOZU

SUSIRINKIMAS
BLB-nės valdyba šaukia narių 
susirinkimą gruodžio 11 dieną 
20:00 vai. Jaunimo Namuose.

ias norėtų pasvei
kinti, per MUSŲ LIETUVĄ gimi
nes, draugus ar klientus, gali pa
siųsti sveikinimus kuo greičiau re
dakcijai, kad spėtų išeiti kalėdi
niame numeryje.

GRUODŽIO MĖNESIO
• GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie 
švenčia gimtadieni ši menesi ir lin
kime daug sėkmės.
03 - Justino Julio Žvingila
04 - Bruna Yolanda S. Pjevac
04 - Albina Grigaliūnas
05 - Daniela Maria Siaulys
05 - Nilza Guzikauskas CiįiŠauskas 
05 - Anatonio de Abreu Carvalho 
06 - Adolfina Simanavičius
09 - Jenny Marcinkevičius Bumblis 
15 - Anibal Nicoluk
20 - Rogerio Puodžiūnas
22 - Izabel Seliokas
23 - João Carlos Magila
28 - Anete Cristina Žvingila Seixas
29 - Helena Ostrinski Kučinskas
30 - Anna Godliauskas
31 - Marė Jovaiša
31 - Rosmarli Ąžuolas

Praeitą sekmadienį, per lietu
viškas pamaldas, buvo pas- 
ventintos kalėdines plotkeles. 
Kas norėtų plotkelių Kū- 
čioms, gali pasiimti parapijos 
raštinėje, pas kun. P. Rukšį, 
arba pasiprašyti per telefoną 
274-18.86.
NAUDOKITĖS TELEFONO 
AUTOMATINE SEKRETORE.

Venham participar do 
P ietu Am erikos 

Lietuviu Jaunim o 
Suvaziavim as

Encontro da Juventude
Lituana da América do Sul

UŽSIMOKĖKITE
ML-VOS PRENUMERATĄ PASTŲ 

Išrašykite čekį Petras Rukšys 
vardu ir pasiųskite laiške 

paprastu paštu.

Inform ações:
Alexandre Indriūnas
274-0114 Z 818-3871

Janeiro 17-25
São Paulo
Lituanika
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