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NAUJASIS PREZIDENTAS PRADEDA DARBĄ
Balsai suskaičiuoti. Pirminiai F~ 

duomenys rodo apie dvylika 
tūkstančių persvarą iš 1.916,436 
balsadėžės sumestų bei paštu i 
atsiųstų balsų. Nuošimtis pio-1 
nas kaip skustuvo ašmenys. Ta
čiau jo užtenka Valdą Adamkų | 
skelbti išrinktuoju Lietuvos pre-1 
zidentu. I

Ir kaip prieš akis suspindi pati I 
šviesiausia jo gyvenimo diena. I

Klausinėjimai, abejonės, skai-I 
čiuotojų aritmetikos tikslumu, i 
kai kurių vietovių skaičiavimo! 
patikrinimas bei patikslinimas | 
galimų lemiančių pakeitimų ne-" 
randa ir užuominos apie visus 
balsų perskaičiavimą išblėsta. Į 
Padėtis nebesikeičia. Pralaimė-f 
tojas, iš karto laikraštininkų mi: i 
nimas, klausinėjamas, greitai j 
dingsta iš viešumos ir paskęstai 
užmaršty, nors tik poros ar trę-1 
jetos dešimtadalių nuošimčio I 
visų balsų jam pristigo viską I 
apversti aukštyn kojom. I

O Valdas Adamkus tampa vi-1 
so pasaulio garsenybė. Lietuvis 
išeivis, dar is gimnazijos suolo 
okupanto iš tėvynės išvytas, po 

čiausias laisvos ir nepr 
1 
galėtų tokiu * likimu 
džiaugti?

O Valdas Adamkus tampa vi
so pasaulio garsenybė. Lietuvis 
išeivis, dar is gimnazijos suolo 
okupanto iš tėvynės išvytas, po 
50 metų sugrįžta į ją kaip aukš
čiausias laisvos ir nepriklauso
mos valstybės pareigūnas. Kas 
galėtų tokiu likimu nesi
džiaugti?

Todėl ir džiaugsmui, atrodo, 
nebuvo pabaigos. Prasiveržęs ir 
šampanu laistyti pradėtas Vil
niuje dar rinkimų, sausio 4-5 
naktį, šeimos, artimųjų, talki 
ninku bei ’j ' 
bo greičiu sklindantis taip rėmė
jų Lietuvoje, dar tą pačią aki
mirką buvo permestas į Adam
kaus buvusią gyvenvietę Ameri
koje. Čia tuojau buvo pradėta 
ruoštis jo, jau kaip Lietuvos pre
zidento sutiktuvėms bei atsis
veikinimo viešnagei, ir dešimt 
dienų kartu su rėmėjais pasi
džiaugęs, Valdas Adamkus kar
tu su žmona Alma labai iškil
mingai buvo išlydėtas į Lietu
vos sostinę eiti aukščiausiu Lie
tuvos valstybės pareigų. Apie

S. PAULO: KOVO 11-TOJI ■ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO MINĖJIMAS 
Lietuvos Generalinis Garbės Konsulas su ponia Rita priėmė konsulamnį korpusą ir rinkti
nius lietuvių svečius. Iš kairės: ponia Rita ir konsulas Jonas Valavičius bei BLB pirminin- 
kė Vera Tatarūnienė “La Renasence” priėmimų salėje.________________ Nuotr. P. Rukšio
šimtinę JAV lietuvių skrido ir į 
jo inauguraciją.

Bet visa tai dabar jau praeitis. 
Laimingo džiaugsmo dienos bai
gėsi vasario 26 inauguracijos iš
kilmių viršūne. Nutilo melodin
ga pokylių muzika, lydėjusi par
ketu skriejančius valsus su puoš
niomis Vilniaus elito ponioms, 
išsiliejo šampanas, išsproginėjo 
Illinois valstijos gubernatoriaus 
apmokėtį fejerverkai. Po savai
tes - kitos užsimirš ir šių iškil
mių įspūdžiai, papasakoti gry- 
žiusiu ' amerikiečių" - kuris jose 
arčiau prie prezidento stovėjo, 
sėdėjo, Kuris ir kiek kartų savo 
besišypsantį veidelį matė tele
vizijoje. Ir kam visa tai berūpės? 
O pačiam prezidentui prasidės 
jau nebe svajonių bet tikras gy
venimas, darbas ir per rinkimus 
?ądėJft^fcffilymo lau-

niai. Nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo pradžios pradėjęs smu
kti jų ekonominis gyvenymas, 
kasmet augantis nusikalstamu
mas, kyšininkaujanti, sukčiau
janti, piliečių turtą grobstanti 
valdininkiją, sovietų paliktą tei
sinė betvarkė, stoka nuosaikios 
jaunimo švietimo bei auklėjimo 
sąrangos, i:±_ ~ ”
Eersisotinusi keleriopai išpūsta 

iurokratija visiškai išvedė juos 
iš kantrybės, ir kas gali žinoti jy 
tolimesnius veiksmus, jeigu ir is 
Amerikos "importuotas" prezi
dentas juos nuvils.

Lietuvos piliečiai žino, ką rei
škia rinkimai ir kandidatų noras 
juos laimėti, todėl ir nedaug rei
kšmės skiria juose sukurtiems 
pažadams. Dabar jų dėmesys 
nukreiptas jau į nebe kandidato, 
bet į prezidento Valdo Adam
kaus per įnauguraciją tartus žo-

ietimo bei auklėjimo
soyietiniu išdidumų
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nuosavybe ir asmens iniciatyva 
bei atsakomybe tobulinti teisinę 
laisvosios rinkos funkcionavi
mo sistemą" "Ir tam pasiekti", 
sakė Valdas Adamkus - "tėra 
vienas kelias - santavė ir ben
dros, į vieną tikslą nukreiptos, 
pastangos. Tokia santarvė - tai 
politiniai ir žmogiški susitari
mai, kurių pagrindinis tikslas ir 
kriterijus - demokratija, žmonių 
geroves kilimas ir saugus šalies 
gyvenimas."

Katedros aikštėje kalbėdamas 
tautai - naujas prezidentas, pab

džius, išsakytas mintis ir iš- 
ryškintus savo paties siekius. Ką 
jau į sostą įžengęs naujas pre
zidentas pažadėjo?

Kalbos buvo dvi. Viena tuojau 
po priesaikos Lietuvos Seimo 
rūmuose, daugiau politinė - pro
graminė, kita jausmingesnė, tai
kyta daugiau tautai, žmogaus 
sąvokai, jo vertei, laisvės sam
pratai, reikšmei.

Seime pasakytoje kalboje nau
jasis prezidentas, padėkojus vi
siems kovotojams, ypač_ tiems, 
"kurie jau nebegali musų iš
girsti, nes pokario metais pa
guldė galvas už musų laisvę", 
nutiesusiems kelią Lietuvos nau
jam gyvenimui, aciu pasakęs at- 
kūrusiems nepriklausomybę ir _ 
iki šiol Lietuvai vadovavusiems - 
Vytautui Landsbergiui ir Algir
dui Brazauskui, į tą naują gyve- i 
nimą žengti siūlė šiais valstybės 
politikos pirmumais: "finansine 
tvarka; švietimo, mokslo ir kul
tūros plėtra; sveikatos, prie
žiūros, stiprinimu, naujų rinkų 
lietuviškoms prekėms paieška; 
kovos su nusikalstamumu sti
prinimu". Taip pat jis žadėjo 
remti "Seimo ir Vyriausybės 
pastangas plėtoti liberalią krašto 
ekonomiką, paremtą privačia
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rėžė laisvės svaro 
kad jos "ugnies k 
kiekvieno lietuvio širdyje","tei
gė, kad "žmogaus gyvenimas 
yra absoliuti vertybė, ir priva
lome apgaubti jį tiesa, teisin 
gurnu, įstatymų ir valstybės įs
taigų globa. Pasitenkindamas 
vertino prezidento Brazausko 
jam perduodamą realistišką už
sienio politiką ir kalbą baigė pa
žadu būti visų prezidentu.

Kas galėtų tokiems žodžiams 
nepritarti?

Bet kaip juos perkelti į j 
tuonetą metų rikius luk 
puoselėjančių nepriklausomos 
Lietuvos piliečių gyvenimą? Tik 
jau ne rinkimų laimėjimo džiau
gsmu, prabangomis inaugura
cijos iškilmėmis, nuotraukomis 
laikraščiuose ar televizijos ekra
nuose.. Čia jau reikės daug iš
minties, jėgų, kantrybės ir dar
bo, darbo, darbo. Ne vien tik 
prezidento, bet visos tautos

tikėdamas, 
irkštis gyva

au aš- 
esčius

prezidento, net visos tautos. 
Ypač Valdo Adamkaus rėmėjų 
talkos.

PASAULIO LIETUVIS
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LIETUVOJE
LIETUVA JAU GALĖS OFICIA
LIAI VADINTIS ASOCIJUOTA 
EUROPOS SĄJUNGOS NARE
Sekmadienį įsigalioja Lietuvos pa-

Pradedama kalėjimu reforma
■ I— /

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) saugos tarnybos personalas.
— Vyriausybės nutarimu pra- Kita naujovė — nuo kitų 
dėta Lietuvos laisvės atėmimo metų sausio mėnesio 500 įka-
įstaigų pertvarka turėtų pas- lintųjų turėtų turėti bent vie- 
partinti teisinę reformą, ku- ną psichologą. Tokius teisė- 
rios įgyvendinimas, kukliau- saugos psichologus rengs poil
siais skaičiavimais kainuotų cijos akademija.
kelias dešimtis milijonų litų. Numatyta taip pat įsteigti 

Dabar šešiose pataisos dar- keturiose pataisos darbų - ko- 
bų kolonijose laisvės atėmimo lonijose specialių profesinių

sirašyta, Europos (Asociacijos) sutar
tis. 1998 metų vasario 1-ąją pagrįstai 
galima vadinti istorine data, kadangi 
tik dabar Lietuva oficialiai taps aso
cijuota Europos Sąjungos nare.

Europos (Asociacijos) sutartį tuo
metinis Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius Liuksembur
ge pasirašė 1995 metų birželio 12 die-
ną. Savo parašais tokį dokumentą tada bausmę atlieka per 7,500 nu- mokyklų filialus. . 
patvirtino ir Latvijos bei Estijos šalių teistųjų. Reikia padidinti kalinių
premjerai. ... Plane numatyta, kad kitą- aprangai skiriamas lėšas —
grindiniu dokumentu, kuris apibrėžia met įkalinimo įstaigas vietoje uz 200 litų, dabar skinamus 
Lietuvos ir Europos Sąjungos bendra- šauktinių kareivių pradėtų žmogui, įmanoma nupirkti tik 

tarpiu. ELTA
Gamtosauga ar politika?

Būtingės plūduriuojantį uos
tą numatoma pastatyti Lietuvos 
pajūryje, vos du kilometrai nuo 
Latvijos sienos. Keliamos abe
jonės dėl šio įrenginio ekologi
nių pasekmių. Latviai aiškina, 
kad turi pagrindo iš Lietuvos 
reikalauti griežčiausiai laikytis rėš būti nurodytos, kartu su au- 
aplinkos apsaugos normų. Esan-' kotojų pavardėmis bei adresais, 
ti galimybė užteršti Latvijos pa- Prezidentas nepasirašė įstaty- 
jūrį. Lietuviai betgi mano, kad mo, “abejodamas dėl lygiateisiš- 
latvių- priešinimasis Būtingės kumo”: -Jeigu lėšos rinkimų va- 
statybai gali būti paremtas kon
kurencija Ventspilio uostui. 
“LR” inf.
Nepriimtos prezidento pataisos

ELTA skelbia, kad lapkri
čio 11d. Lietuvos seimas pakar
totinai priėmė prezidento Algir
do Brazausko grąžintą Politinių 
kampanijų finansavimo kontro-

darbiavimą asocijuotos narystės laiko- saug-oti specialiame mokymo po vieną komplektą drabužių, 
centre parengtas kolonijų ap- Vidaus reikalų ministro 

prašymu, paliktos lengvatos 
kalėjimų smulkioms įmonėms. 
Daugelis kalinių neturi spe
cialybės, serga alkoholizmu ar 
kitaip degradavę, todėl jų pa 
gamintos prastesnės kokybės 
prekės be lengvatų neatlaikys 
konkurencijos. 
.„■.■I,,, II. II,■■ vmn—J. ..... 1 1 ' "" ’

Požeminės autoaikštės
Vilniaus miesto centre ir vi

same senamiestyje numatoma 
statyti 12 požeminių autoaikš- 
čių. Pirmoji atsirastų šalia Ope
ros ir baleto teatro ir talpintų 
mažiausiai 200 automobilių. 
Praeitą vasarą tyrinėjimai paro
dė, kad per aštuonerius metus 
Vilniaus centro siaurose gatvė
se pastatytų automobilių skai
čius padvigubėjo.

prezidento pataisas. įstatyme 
numatoma, kad politinių vajų 
dalyviai (kandidatai, referendu
mų iniciatoriai arba jų įgalioti
niai bei partijos) turi registruoti 
visas politinio vajaus metu gau
namas aukas ir dovanas. Jos tu-

jui gali būti kaupiamos ne tik 
specialiuose fonduose, bet ir 
partijų sąskaitose, prezidento 
manymu tai “diskriminuoja ne
partinius kandidatus ir apsunki
na galimybę kontroliuoti, kokie 
pinigai iš partijos sąskaitos bu- 

7 vo panaudoti rinkimams, o ko
kie - partijos vidinėms reik- 

tA mėms”. RSJ
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DEM ESI O’.UEIUVOJE ĮVEDAMAS VIDURIO EUROPOS LAIKAS
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 

— Vyriausybė nutarė įvesti 
•Lietuvoje pirmosios (I) laiko 
juostos laiką, kuris yra dauge
lyje didžiųjų Vakarų ir Vidu
rio Europos valstybių.

Lietuvos teritorijoje „europi
nis” laikas bus įvestas kovo 
29-ąją, 2 valandą nakties.

Toks laikas (Greenwich lai
kas plius 1 valanda) yra Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Italijoje, Ispa
nijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, 
Norvegijoje, Švedijoje, Dani
joje, Lenkijoje, Čekijoje.

Šis I laiko juostos (Vidurio 
Europos), laikas buvo Lietu
voje iki 1940 metų. Per 50 so- - 
vietų okupacijos metų Lietu

vos laikas buvo sutapatintas 
su Maskvos, o nuo 1990-ųjų 
įvestas II juostos laikas (Rytų 
Europos).

Antrosios juostos laikas 
(Greenwich laikas plius 2 va
landos) dabar taip pat veikia 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, 
Baltarusijoje, Ukrainoje, Mol
dovoje ir Kt.

Lietuvos teritorija yra dviejų 
laiko juostų — pirmosios ir 
antrosios — teritorijoje. I juos
toje yra tik penktadalis Lietu
vos teritorijos,- o likę keturi 
penktadaliai — antrojoje.

Manoma, kad I juostos laiko 
taikymas Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje didžiųjų Europos 
valstybių, padėtų Lietuvos ir 

šių valstybių atstovams efek
tyviau bendradarbiauti ir pa
togiau keliauti, išvengiant ne 
patogumų ir nesusipratimų, 
atsirandančių dėl laiko skirtu 
mo.

Riba tarp I ir II laiko juostų 
Lietuvoje eina tarp Jurbarko 
ir Tauragės miestų .pietuose 
bei Telšių ir Kuršėnų šiaurėje.

Didelis BVP prieaugis
Vilnius, sausio 2 d. (BNS), Lie- * 

tuvos bendrasis vidaus produk
tas (BVP) per 9 praėjusių metų 
mėnesius, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, išau
go 6,4 procento, pranešė Statis
tikos departamentas, remdama
sis išankstiniais vertinimais. Sau- 
sio-rugsėjo mėnesiais Lietuvoje 
sukurta 27,821 mlrd. litų BVP.

Lietuviai mėgsta skanią girą
Populiarus gėrimas. kurį nuo vaisvandenius: _________________________________  , i

senų laikų buvo gera gerti geriems 
vvrams'- gira, kelerius metus 

J

nepelnytai buvo pamirštas ir dingęs 
iš parduotuvių lentynų. Prieš kelis 
mėnesius Kauno bendrovė "Zenlit" 
pradėjo gaminti šį daugelio pamėgtą 
gėrimą ir pilstyti Į plastikinius 1,5 
litro butelius.

Toks butelis parduotuvėje 
kainuoja truputį daugiau nei du litus. 
Vadinasi, pusės litro giros bokalą 
galima išmaukti už 70 centų. 
"Pastaruoju metu gira tapo vienutis 
populiariausių jaunimo gėrimų, - 
sakė kavinės "Pas Rūtą" savininkė
Rūta Banaitienė. - Nežinau, gal čia 
tokia mada, bet vis dažniau ne tik 
merginos, bet ir vaikinai užsisako po 
bokala giros..."

V—

V w 
giros".-sakė S.Zel vys.

Bendrovė "Zenlit" gamina ir 
pagarsėjusį stipriai tonizuojantį 
gėrimą "Seks energija", kurį įprato

Gira gamina- 
ma iš importi
niu žaliavų.

L C

Jos galiojimo 
laikas - trys 
mėnesiai, to
dėl žmonėms 
nereikia bai
mintis, kad nu
sipirks seną gi
rą.

"Matvt, 
žmonės pasiil
go skanios ir 
nebrangios o

Naujuosius. Gira puikiai tiks prie 
šventinių patiekalų. Linkint lai
mingų metų. "Sampaninis gėrimas" 
putos vaikų taurėse. o "Seks

O kokia šio gėrimo kokybė? 
Bendrovės komercijos direktorius w v
S.Zelvys sakė, kad kauniečiai jau

pirkti žvalumo ieškantys žmonės, v
bei nealkoholinį "Sampaninį 
gėrimą", i

energija" suteiks žvalumo ir 
energijos nepakartojamam nauja
metės nakties šėlsmui.

įvertino šios giros malonų skonį ir 
pirmiausia iš parduotuvių išperka 
gira, o tik vėliau kitus bendrovės

Bendrovės darbuotojai linksmai 
sako, kad šiais gėrimais reikėtų 
pasirūpinti besiruošiant sutikti

Didmeninė prekyba
(8-27)54 83 19,5497 93.

te 1.
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Pietų Amerikoslietuvių jaunimo suvažiavimas i

l iula vieliniai lietuviai nutarė 2

stalai išnuomoti ir tuo būdu iš
laikomas lietuvių kultūros eent-

eiai
m.:

KUN. EDIS PUTRIMAS

KUN. E. PUTRIMAS, Torontas^
%

Atsiliepdama j PLB pasiū-į 
lymą ir į Brazilijos lietuvių jau-, 
nimo sąjungos pastangas suor
ganizuoti Pietų Amerikos lietu-į 
vių jaunimo suvažiavimą, PLB‘ • 
valdyba kartu su PL Jaunimoi 
sąjungą nutarė paremti šį suva
žiavimą, kuris Įvyko Sao Paolo, 
Brazilijoje. 1988 m. sausio 18-25 
d.d. Į suvažiavimą atvyko jauni-

Brazilijos. Vokietijos. Kanados 
komunistų “Pietų Amerikos ai
das". Nuo 1948 m. leidžiamos

skirtos simpoziumui ir diskusi
jom. Ilgą ir išsamų pranešimą 
padarė PL Jaunimo sąjungos 
pirmininkas Rimas Baliulis iš 

ao-

išlikusi “Musų Lietuva", kuri 
šiemet švenčia 50 m. sukakti. C

Brazilijos lietuvių bendruo- 

aktyviai padėjo organizuoti Jau
nimo sąjungą 1975 m.. III PU

Su Lietuvos konsulo pagal- 2 m.

vietinėm lietuvių bendruome
nėm. Suvažiavima suorganizavo ' 
ir daugiausia jame dalyvavo bu-

džia uždarė visas lietuviškas or-

mokiniai.

tuvių parapijos klebonas kun. 
Petras Rukšys įdomiai kalbėjo 
apie lietuvių imigracinę istoriją

menė yra antroji savo skaičiumi 
užsienyje. Pvz. 1928 m. iš Lietu
vos i Šao Paolo atvyko 30.000 

kuris

é • — ---- 1 ' ’ - W

Pramoginis momentas iš P. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo
Brazilijos “Lituanikoje" - “Labirinto pratybos’’ Nuotr. E. Putrimo

i

Šv. Juozapo katalikų bendruo
menė. kuri rūpinosi šventovės 
nuoma ir lėšomis pastatyti lietu
viams savo šventovę. 1931 m., 
vietinių lietuvių komunistų pa
stangomis, kun. Valavičius buvo

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA 
Vienas iš mūsų ginklų-spauda. Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau, tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują saitytoją! Nedelsk!
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vcntojų. Šiandieną Sao Paolo 
yra trečias didžiausias pasaulyje f 
miestas, kuriame'gyvena per 10 
milijonų ir apylinkėse per 20 
milijonų. Pagal Braziluos statis
tinius duomenis šiandien Brazi
lijoje yra apie 250,000 lietuvių 
kilmės gyventojų. Trečdalis ar 
net daugiau nei pusė lietuvių 
gyvena Sao Paolo mieste ir jo 
apylinkėse.

Kun. E. Putrimas vadovavo 
svarstyboms klausimo: kaip mes 
galim padėti Lietuvai ir kaip 
Lietuva - užsienio lietuviams.
Nagrinėjome pirmiausia mųsųj 
bei bendruomenės lietuvišku
mą. Priėjome išvadą, kad Lietu
va prasideda manyje, per mano 
identitetą šeimoje, bendruome
nėje. Čia buvo išryškinta P LB 
svarba. Mes padedame Lietuvai 
visų pirma patys išryškjnclami 
savo lietuvišką identitetą ir per 
savo profesiją bei kontaktus su 
vietiniais gyventojais siekiame 
pratęsti tuos/ryšius Lietuvai. 
Dalyviai suprato, kad integraci
ja yra natūralus procesas tame 
krašte/kuriame gyvename. Lie
tuva yra maža valstybė, tad turi
me siekti savo krašte supažin- 

, iiinti su ja vietinius gyventojus ir 
pagal savo profesijas ir santy
kius su vietiniais gyventojais 
siekti tinkamų ryšių Lietuvoje. 
Jautėme reikalą daugiau infor
muoti Lietuvos gyventojus apie 
savo veiklą bei siekimus, kad 
Lietuva mus labiau įvertintųVrr 
suprastų mūsų siekius.

Sausio 21-24 d.d. “Lituani
kos” sodyboje (100 km nuo Sao 
Paolo mięsto), kuri buvo nu
pirkta po 1975 m. III Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso, įvy
ko suvažiavimo stovykla-vado- 
vavimo kursai. Vadovavo iš 
Klaipėdos Dvasinės pagalbos 
jaunimui centro socialinės pe
dagogikos specialistės ir centro 
programos koordinatorės sės. 
Asta Vcnskauskaitė ir Klaipė

NR.5(2352) 1998. IV. 01MUSU LIETUVA

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Brazilijoje dalyviai
dos univ. profesore Ilona Jonu
tytė. Vadovavimo kursai rėmėsi 

.“Natūralaus pagalbininko pro
grama”, kurią jau lig šiolei pe
rėjo 300 DPJ centro savanoriai 
ir šiemet pereis 160. Toji pro
grama siekia išmokyti dalyvius 
įgūdžių, kurie įgalins jaunimą 
padėti sau patiems ir tiems, ku
riems vadovauja. Mokė kaip 
skatinti bendravimą, aktyvumą 
bei veiklą savo bendruomenėje. 
Programa išryškino grupines di
namikos formas, bendravimo 
įgūdžius, kaip išreikšti pyktį ir 
spręsti konfliktus, panaudoti 
komunikacijos formas. Užteko 
laiko ir susikaupimo vakarui. 
Nors temperatūra siekdavo 35"- 
40"C, visi dalyviai aktyviai daly
vaudavo-ir laisvalaikiu vykdavo 
diskusijos. Viena pietiečių savy
bė, išryškėjusi suvažiavime 
mėgsta kalbėti, kai kada visi iš 
karto...................................

Suvažiavimas baigėsi sausio 
25 d. Mišiomis Šv. Juozapo 
šventovėje Sao Paolo mieste.
Tą dieną miestas šventė savo

^Geriausia šventinė |
i dovana: i
į UŽSAKYKITE‘MUSU LIETUVA' I 
? GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g
«. Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

444 gimtadi,cnj: buvo įsteigta' 
portugalų jėzuitų misijonicrių. 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

1. Prašome PLIS rengti P 
Amerikos lietuvių jaunimo su
važiavimus kasmet skirtingose 
P. Amerikos šalyse.

2. Skatiname Argentinos 
LIS surengti sekantį pietiečių 
suvažiavimą 1999 metų vasarą 
Argentinoje. įpareigojame Ar
gentinos LJS valdybą informuo
ti visas P. Amerikos US ir kitas 
organizacijas apie šį renginį.

3. Prašome P. Amerikos 
kraštų spaudos leidėjus priimti 
bei rašyti straipsnius apie kitų 
P. Amerikos LJS veiklą.

4. Prašome PUS teikti in
formacijas Lietuvos ir išeivijos 
laikraščiams apie šį suvažiavimą 
ir apskritai apie P. Amerikos 
US veiklą.

5. Įpareigojame kiekvieną 
P. Amerikos US pranešti kas 
mėnesį apie savo veiklą PUS, 
surasti tam darbui tinkamus 
žmones bei sudaryti komisijas.

Tėviškės Žiburiai
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A POLÍCIA INTERNACIONAL. 
INSTITUIÇÃO INALCANÇÁVEL ?

A grande parte da multiplicidade 
de povos encontra-se ♦ em 
caminhada rumo ao 
amadurecimento de sua 
autogestão sócio-política, o que 
implica reconhecer estarem eles 
alcançando o “status” de povos 
soberanos, e por isso passando 
a gerir seus próprios destinos, 
segundo procedimentos de ordem 
jurídica. A Justiça, assim 
entendida institucionalmente, tem 
por um de seus princípios garantir 
a liberdade e o desenvolvimento 
dos povos, pois para as nações 
que já atingiram esse estágio, 
abominável é a ocorrência da 
escravização daqueles. menos 
numerosos em função do 
exercício desmedido do “poderio” 
militar dos que se intitulam seus 
“protetores”, ou, em outras 
palavras, uma atenuação criada 
para “legalizar” a usurpação 
desses direitos que são inerentes 
a todos. De acordo com 
recentes versões passadas pela 
imprensa, principalmente a 
“monopolista”,’ foi amplamente 
divulgada* questão internacional 
envolvendo o governo do Iraque, 
que segundo essas fontes, estaria 
escondendo as denominadas 
“arimas químicas”, e que por esta 
razão estaria impedindo a 
fiscalização por parte da ONU. 
pois tal procedimento acabaria por

It <A UM I IVJOPOK UOKA
UM jor,*MAi IMM1IAHOHA

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

“ofender, o estado de soberania” 
daquela nação. Por outro lado, a 
ONU alegou que, com essa 
medida, o Iraque estava 
estrapolando os limites dessa 
mesma soberania, pois as armas 
possuem poder de longo alcance, 
pondo em risco, portanto, a 
segurança internacional. Sabe- 
se que a ONU possui o 
denominado “Conselho de 
Segurança”, composto, dentre 
outros, pelos Estados Unidos da 
América e pela Inglaterra. Estes 
países-membros do “Conselho de 
Segurança" deliberaram enviar 
forças militares conjuntas para 
pressionar o governo iraquiano a 
“permitir” a efetivação dos 
trabalhos de fiscalização que se 
encontravam interrompidos. Sob 
intensa movimentação diplomática 
felizmente o uso da força ficou 
contida. Do episódio
comentado, o que dele se pode 
concluir, dentre outras ? Quando 
se põe em perigo a segurança de 
outras nações por uma 
beligerante, emergem atitudes de 
contenção, representadas pela 
prática de ações militares, não em 
função de demagogia, mas sim 
em defesa dos princípios 
democráticos, fundamentados na 
liberdade, na ordem, etc. Surge, 
então, a figura do que ora muito 
se denomina a Polícia 
Internacional. Por enquanto, 
encontra ela resistência por parte 
de algumas nações que se 
intitulam as “salvadoras da

DINAMICA
Leitura e Memória

GRATIS .

RESERVAS E INFORMAÇÕES

(Oil): 296-7700
FAXfOll): 296-8148

______  ■ 7 
humanidade”. Mas em que 
pesem essas contrariedades, faz- 
se um esperançoso voto que ela 
ganhe notoriedade, passando os 
cursos jurídicos a estudar e 
desenvolver melhor a matéria, vez 
que o “absolutismo da soberania” 
estatal ficará relativizado, na 
medida em que um Estądo 
opressor passe a ofender os 
direitos de outro.

ADILSON PUODZIUNAS

LIETUVA ATSISAKĖ SOVIETINIŲ 
ĮSTATYMŲ PALIKIMO

Vilnius, lapkričio 13 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
vienbalsiai priėmė įstatymą, 
kurio netekusiais galios pri
pažinti kai kurie tebegaliojan- 
tys teisės aktai, priimti iki 
1990-ųjų kovo 11-osios nepri
klausomybės atkūrimo akto.

Įstatymą parengė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, kuris buvo nepatenkintas, 
kad Lietuvoje tebegalioja kai 
kurie sovietinėje Lietuvoje 
priimti teisės aktai, ir Lietuva 
lyg posovietinė valstybė, ne
pajėgianti suformuoti sava
rankiškos valstybinės ir orien
tuotos į Vakarų sistemas tei
sės.

Įstatyme taip pat numatyta, 
kad kai kurių sovietmečiu 
priimtų įstatymų galiojimas 
dar bus pratęstas iki 2000 m. 
Sausio 1 dienos.

Vyriausybė įgaliota iki gruo
džio 1 d. pateikti Seimui to
kių, dar nespėtų naujais pa
keisti įstatymų, sąrašą ir pro
gramą, kaip jie bus keičiami.

ÍOC SflOV|
* EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÕES

• INFORMÁTICA
* LOCAÇÃO & VENDAS 

Leandro Tijūnėlis 
Celular: 9945-9632

RUA MONSENHOR PIO RAGAZ1NSKAS, 46 TEL/FAX: 272-2774 
CEP 03141-090 — VILA ZELINA SÃO PAULO 

E-mail: locshow@sti.com.br
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ČIA ĮLEIDĘS GILIAS ŠAKNIS pradėjo dirbti Frigorífico ANGLO
Barretos mieste, 1950 metais

Daugelį metų siuntinėjome 
‘Mūsų Lietuvą” vienam tautiečiui į 
Patrocinio Paulista. Tėvas Jonas 

. B r ūži kas tikriausia pažinojo šį uolų 
mūsų laikraščio skaitytoją, o mums 
jauniesiemsjis buvo nežinomas. To
kių tautiečių, kurie jau daugelį me
tų skaito mūsų spaudą, nors ir gy
vena toli nuo S. Paulo, yra gana 
daug. Būtų įdomu ir apie juos ką- 
nors daugiau sužinoti ir aprašyti.

Dabar mes kalbėsiem apie 
ALGIRDĄ PLAUGĄ. Jo biografi
nius duomenis perdavė sūnus José 
Carlos, kuris dirba prekybos admi
nistracijoj ir dalyvauja mūsų kolo
nijos gyvenime.

Algirdas Plaugas gimė Piva
šiūnuose (prie Alytaus) 1912 m. 
rugpjūčio 15 dieną. Brazilijon at
vyko su mama, patėviu ir dviem se- ALGIRDAS PLAUGAS

persikėlė į Patrocinio Paulista, kur 
dirbo iki pensijos Frigorífico SĄr 
PUČAI Ltda.

Vedė Jadvygą Satkevičiūtę 
ir išaugino 9 vaikus: Genę (mirė 
1979 m.), Vincą, Eleną, Irene. 
Juozą (mirė 1944 m.), Juozą Carlos. 
Želia Mariją (pedagogė), Luiz (ad
vokatas miręs 1992 m.) ir Stasį (ve- 
terinorius). Algirdas turi penkis 
anūkus: Carlos Elton, Rosicler, Va- 
lerią, Monicą ir Agatą. Taip pat du 
proanūnus: Gabrielą ir Beatriz.

1964 metais mirė žmona 
Jadvyga, tai dabar Algirdas gyvena 
su nevedusiais vaikais.

Algirdas Plaugas laimingai iš
gyveno 85 metus, kurių net 70 Bra
zilijoj daug dirbdamas ir išaugin
damas patriarchalinę šeimą. Lin
kime jam dar daug metų džiaugtis 
savo darbu ir gražia šeimynėle.

’iwi™L!"S r“-,8; ’e“rp a‘bi"a’dk“bri i“ G?RIAUSIAS UŽSIMOKĖTI 
patėviu ir dukra įsiena avji metais buvo lstekejusi. Pradžioje dirbo ka- MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA

. n • j D ° Ė • * • • • • plantacijose Colina, Bebeduoro parašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
Algirdas liko Brazilijoj ir jr Barretos apylinkėse. Vėliau ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

EXCURSÃO “VILNIUS 98”
I RETORNO AS ORIGENS
I O MELHOR INVESTIMENTO DO ANO!!!

PARTIDA “VILNIUS 98” - 09 DE AGOSTO
Solicite folheto descritivo através de:

I Brastur turismo ltda. com Patricia
tel: 011 5181.4088 fax: 011 5181.6687

i E-mail: brastur@mandic.com.br d
ou Jl

com Aleksandras Boguslauskas
Telefax: 011 241.2831 /

| E-mail: bogus@nutecnet.com.br Vilnius
A Lufthansa
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KOVO ĮIMTOSIOS MINĖJIMAS S. PAULE
Lietuvos garbės konsulatas 

Brazilijoj, laikui bėgant, pradeda 
užimti vis aiškiau savo vietą kon
sulatų tarpe įsikūriusių S. Paulo 
mieste. Toks darbas yra nelengvas, 
nes mūsų konsulatas negauna jo
kios finansinės paramos iš Lietuvos. 
Taigi mūsų konsulas Jonas Vala
vičius su ponia Rita daro tikrus ste
buklus. Jau konsulienės ponios Ri
tos surengtas lietuviškas kultūrinis 
vakaras buvo svarbus Lietuvos pa- 
garsinimas(Spalio 17 d. Žiūrėt ML 
nr.18, psl.6).

Kovo 11 dieną, minint Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo 
šventę, Lietuvos galgės konsulas ir 
ponia surengė priėmimą konsulari- 
niam korpusui “La Residence” ho- 
telio svečių salėj. Vieta graži ele
gantiškame Moemos rajone.

Visus maloniai nustebino sa
lės sienas puošiantys Lietuvos mies
tų herbai. Tai Antano Augustaičio 
kruopštaus tyrinėjimo ir darbo, ta
pybos vaisius. Gražesnės ir pras
mingesnės dekoracijos šventės mi
nėjimui negalėjo būti. Reikėtų pa
galvoti, ar nebūtų galima išleisti 
brošiūrėlę apie Lietuvos miestų 
herbus portugalų kalba.

Svečių knygoje pasirašė 18 
konsulai arba i u atstovai.

GAUDŽIA TRIMITAI 
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ

STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRAS į 

Juostelė gaunama VZelinos parapijoje 
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU

Chemijos inžinierius Antanas Stonisjr prekybininkas Algirdas Antanas Balsevičius kab 
basi apie galimybes pradėti verslą Lietuvoje

Mums gal bus nuostabu, kad pri
ėmime dalyvavo daug buvusių ko
munistinių kraštų atstovų: Rusijos, 
Kinijos, Lenkijos, Vengrijos, Čeki
jos ir Latvijos. Buvo taip pat Korė
jos ir Vietnamo, Sirijos ir Izraelio 
bei Ganos atstovai. Iš Europos buvo 
Holandijos ir Šveicarijos atstovai. 
Iš arčiau buvo Čilės, Urugvajaus, 
Honduras, Guatamalos, Domininkų 
respublijos ir net du Jungtinė Ame
rikos Valstybių atstovai.

S. Paulo lietuvių kolonija 
buvo gausiai atstovauta, tik nebuvo 
nei vieno svečio iš Rio de Janeiro. 
Brazijijos Lietuvių Bendruomenę 
atstovavo pirmininkė Vera Tata- 
rūnienė, Lietuvių Sąjungą Brazi- 
jojoj pirm. Algimantas Saldys su 
ponia Albina, Sv. Juozapo Bend
ruomenę Angelina Tatarūnienė, 
Bendruomenės chorą Elvira Kil-

0STELKA
J^ilND. COM. DE PEÇAS FRIGORÍFICAS STELKA LTDA.

Moedores de came inox
Cortador de came congelada inox
Misturadeira hidráulica inox
Ensacadeira inox
Cortadores de toucinho inox
Cutters inox
Descoradeiras inox
Injetorde salmoura inox 

• Bocas-roscas sem fim (Caracol) em aço inox e aço temperado
• Facas e discos especiais sob encomenda

Rua Antonio Macedo, 410 - CEP 03087-010 - Parque São Jorge - São Paulo 
Fax: 295-0195 - Fones: 295-0195 e 295-9446

1 1,1111.............V.

čiauskaitė ir Andre Bellucci, Skau
tus Eugenija Bacevičienė, Jaunimo 
Sąjuną Aleksandras Indriūnas, Lie- 
žtuviškai mokyklai Lucija J. But- 
rimavičienė “Mūsų Lietuvai” Vy
tautas Bacevičius ir Lietuvių pa- 
rapijai kun. Petras Rukšys.

Buvo malonu taip pat matyti 
kitus mūsų kolonijos veikėjus: mo
kytojas Halina Mošinskienę ir Mag
dalena Vinkšnaikienę, buvusią cho
rvedę Kristiną Valavičiūtę, stalo 
teniso meistrą Vladą Godliauską...

Buvo ir mažiau žinomų, bet 
ne mažiau svarbių svečių. Antanas 
Stonis yra pagarsėjęs popieriaus 
industrijoj kaip išradėjas proceso 
gaminti popierių iš eukalipto me
džio. Komercijos srityje gasrsėja 
Algirdas Antanas Balsevičius, S. 
Paulo valstijos maisto produktų 
Organizacijos pirmininku, kuris 
neseniai buvo apdovanotas S. Paulo

• Quebrador de geio
• Mesas em inox
• Carrinhos e tachos inox
• Facas para qualquer tipo de cutters.
• Discos de aço para emulsionadoras de cames

9
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miesto žyminiu. Algirdas A. Bal
sevičius dėkojo kun. Petrui už ka
lėdinius sveikinimus su plotkelėm. 
Jis labai džiaugėsi galėjęs atšvęsti 
Kūčias lietuviškai su visa savo šei
ma. Žadėjo dalyvauti lietuviškame 
veikime.

Apie lietuvos Nepriklauso- • 
mybės atstatymo minėjimą neteko 
skaityti S. Paulo laikraščiuose. Ar 
vietinei spaudai tokie minėjimai 
mažai rūpi, ar apie tai jiems ne
buvo pranešta. Tokios gražios ir 
reikšmingos iškilmės yra vertos 
platesnio pagarsinimo.

A. t A.
MIKALINAI M. GREIČIENEI 

mirus, 
mūsų narius Aldą ir Joną 
Chorociejus, kitas dukras, 

sūnų, žentus, anūkus ir 
proanūkus nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.
Sąjungos - Aliança 

Valdyba
PIRMOJI KOMUNIJA

LIETUVIŲ PARAPIJOJ
Vaikų pasiruošimas i

pirmąjai komunijai lietuvių; 
parapijoj prasidėjo nuo kovo 
1-os dienos. Pamokos vyksta 
kiekvieną sekmadienį vakare 
17:30 vai.

Pamokos vyksta portu
galų kalba, bet paskui vaikai 
mokosi melstis lietuviškai, gi
eda lietuviškas giesmes, išmo
ksta lietuviškų papročiių. Per 
Verbų sekmadienį molkysis 
dažyti margučius. I

' Pirmosios Komunijos pa- 
mokose turime 19 mokinių. 
Pamokas praveda ponios Emi-;
Sija Bendoraitienė ir Janete ANTANAS AUGUSTAITIS prie kelių jo pieštų ir priėmimų salėje įstatytų Lietuvos Herbų

Zizienė.

VIDEO
LIETUVIŠKOS

VAIZDAJUOSTĖS:
- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

HAM1LTONET988 M.
VAiZDAJUOSTES^AUMA gauti 
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ 

Rua lnaci»,671 - V. Zelina 
TEL: 274-18.86

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.
Elvira JAKŠTYS RS.30,00 
Vanda RAMANAUSKAS “ 25,00 
Maria MAČIULA1TIS “ 20,00 
Algirdasv ŠUKYS “ 100,00
Danute Šukys SATKŪNAS “ 50,00 
Vito Algiredąs ŠUKYS 
Eugenija JUŠIUS
Roberto Jonas SALDYS
Albina MAKARE VIČIUS Silva

“ 50,00
Jose Armando TATARŪNAS

“ 50,00
“ 20,00

Cristina VALAVIČIUS Czarlinski
“ 20,00
“ 30,00 

“ 100,00 
100,00

“ 100,00 
“ 25,00

Vladas GODLIAUSKAS 
Vytautas BENDŽIUS 
Aldonia NADILSKIS 
Mečys PALECKIS 
Stasys GERVETAUSKAS

Julius MEKŠĖNAS

“ 50,00 
“ 20,00 
“ 25,00

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

Užsimokėjo solidarumo mokestį 
N. N.
Jonas ir Marija Jodeliai
Sofija Amsimovas
Elena Vieentini
Kun. Petras Rukšys

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP
Atendimento Domiciliar

RS. 150,00 
20;00 
10,00 
10,00 

50.00

kk

fone .273-5438
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Kovo 8 dieną mūsų kolinija 
šventė lietuvių tautos globėjo šv. 
Kazimiero šventę. Šiemet sueina 
540 metų nuo šv. Kazimiero mir
ties. Brazilija šiemet mini 500 metų 
nuo šio krašto atradimo. Taigi mes 
matome, kad mūsų tauta jau porą 
šimtų metų anksčiau buvo susi- 
kūriusi kaip didelė bei galinga 
valstybė.

Šv. Kazimiero šventę pradė
jome su pamaldom šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje, Vila Zelinoj. 
Mišių pradžioje buvo įneštos tau
tinės Brazilijos ir Lietuvos vėliavos. 
Skautai, minėdami Lietuvos jau
nimo globėjo šventę, skaitlingai da
lyvavo su savo vėliava. Šį kartą taip 
pat buvo ir ateitininkų vėliava.

Klebonas kun. Petras Ruk-
šys kalbėjo apie šv. Kazimiero tėvus 
ir senelius priminėdamas, kad Ka
zimiero šeimoje nėra nei lašo len
kiško kraujo: jo mama buvo austrė, 
o senelė, Jogailos žmona, Lietuvos 
Alšėnų didikė ir Vytauto giminaitė. 
Kazimiero senelio senelis buvo pats 
Gediminas, kuris davė vardą Lie
tuvos valdovų dinastijai.

Choras gražiai giedojo, o ti
kinčiųjų maldas skaitė skautai ir 
vaikai, kurie ruošiasi Pirmąjai Ko
munijai lietuvių parapijoj. Salia in
tencijos ’už Lietuvos ir mūsų jau
nimą, buvo ir kita intencija už ne 
taip jauną mūsų parapietę ELZ
BIETĄ MADE1KIENĘ, kuri kitą 
dieną šventė 96-tą gimtadienį. Su
kaktuvininkė dalyvavo mišiose ir 
jai buvo sugiedota ilgiausių metų.

Šv. Kazimiero šventė Vila Ze
linoj yra nauja, bet jau tapo tra
dicija ir susilaukė gausių dalyvių.

Suneštinė arbatėlė buvo Jau
nimo Namuose. Programoj buvo 
numatyta rodyti lietuviškas filmas, 
bet jis paštu mus pasiekė tiktai se
kančią dieną. Skautai sugiegojo šv. 
Kazimiero giesmę portugališkai, o 
po to vyko šeimyniškos vaišės.____
—— ........ LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS KONSULATAS
SAN PAULYJE

> Consulado Geral da Republica
\ da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado, 207 
r 04718-000 São Paulo - SP

Fones: 51.83-24.43 e 51.82-08.71
Fax: 51.82-74.41

MŪSŲ LIETUVA

Šv. Kazimiero šventės didieji protagonistai - mūsų skautai gieda šv. Kazimiero šventės 
giesmę: “Neste dia de alegria...”

Buvo taip pat ir šventinis 
tortas, kurį paruošė Marcia Šataitė 
de Arruda. Tortą perpjovė gimta
dienį švenčianti Elzbieta Madei- 
kienė, kuriai dar kartą buvo su
giedota Igiausių metų.

Džiaugiamės gražiai pavyku- 
sia švente ir dėkojame ponei Mar- 

ELZBIETA MADIEKIENÉ tarp dukrų Birutės ir Aldonos(šalia Elena Mendo ir Marcia Šatas 
de Arruda) priima gimtadienio sveikinimus ir šventės tortą

Jener imóveis ltda.
CRECI J-684 I

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA I

Rua Topázio n° 76 - Aclimação Fone: 277-4855
04105-060 - São Paulo - SP. Fax: 277-6948

cijai už tortą. \ patinga padėka 
Onai Coralon už arbatą, Angelinai 
Tatarūnienei ir Onai Paulai už sa
lės paruošimą. Ypatingo pagyrimo 
nusipelnė skautai su, savo vadove 
Eugenija Bacevičiene, kad taip gra
žiai pagerbė Lietuvos jaunimo glo
bėją šventą Kazimierą.
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MŪSŲ ŽINIOS
VELYKŲ ŠVENČIŲ 

PAMALDŲ TVARKA
VERBŲ SEKMADIENIS - -
- balandžio 5 d. 11 valandą:
• Verbų šventinimas, pro- - 

cesija ir mišios.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS
- balandžio 9 d. 19 valandą:
- Paskutinės Vakarienės 

mišios.
DIDYSIS PENKTADIENIS -
■ balandžio 10 d. 15 valandą:
■ Kristaus Kančios apeigos. 
DIDYSIS SESTADIEN1S-
- balandžio 11 d. 18:30 vai.
- Velykų Vigilijos apeigos ir 

mišios.
VELYKŲ RYTAS
- balandžių 12 d. 6 valandą:
- PRISIKĖLIMO PROCE

SIJA IR MIŠIOS.
11 valandą mišių NEBUS.

kviečiame kiek galint daugiau 
ietuvių, kad ir gyvenančių to
lau nuo Vila Zeimos, dalyvau- 
i lietuviškose Velykų apeigo
se, ypač PRISIKĖLIMO 
PROCESIJOJ IR MIŠIOSE.

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ŠIO ML-VOS NUMERipĮ _____
GARBĖS LEIDĖJA 

ANA VERA TATARŪNIENĖ
Mylimo vyro a. a. JONO TATARŪNO 9-tų mirties 
metinių progafbalandžio 6 d) ir mamos ONOS 
MASIENÈS 6-rių mirties metų prisiminimui.

Su ilgesiu prisimename mirusiuosius JONĄ ir ONĄ 
bei širdingai dėkojame už paramą mūsų spaudai, 

t Redakcija ir administracija

ATEITININKŲ SUSITIKIMAS 
LITUANIKOJ
Šių metų balandžio 26 dieną 

dėdė Juozas kviečia visus buvusius 
ir esamus ateitininkus į susibuvimą 
Lituanikoj. Bus gera proga gražiai 
praleisti sekmadienį gamtoje. 
Pasikvieskite ir kitus, su kuriais pa
laikote ryšių.

Pradžia 10 valandą su šv. Mi- 
šiom. Skambinti dėdei Juozui tek: 
989-93.00.

iMSĮiimmrsMKnnt
Po ilgo darbo su statybom, 

mūsų spaustuvė persikėlė į naujas 
patalpas, kurios nėra erdvesnės, bet 
patogesnės. Spausdinamų mašinų 
perkėlimas ir permontavimas užė
mė daug laiko, todėl ML-va nepa
sirodė kovo 15 dieną.

Tikimės, kad naujose patalpo
se bus galima geriau dirbti ir ką- 
nors daugiau spausdinti.

BALANDŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, 
kurie švenčia gimtadienį šį mė
nesį ir linkime daug laimės ir 

geros sveikatos.
03-Antanas Stonis
04 ■ Elizabet Bumblis Pinto Jr.
06 - Andrey Jakatanvisky
09 - Maria Kleiza Misevičius
11 - Janina Postatni
13 - Atlete Dilys Silickas
13 - Maria Teresa C. Pakalniškis
14 - Alberto Buono
14 -Wanda Julia Krumziys
15•Alda Qrçièiüs Chorociejus
16- Algirdas Butkevičius
20 - Alexandre Bumblis
21 ■ Alessandro Julio Žvingila

Sąjungos - Aliança
CACTOS POPULARES UTUANOS 

Dicção dara. Acompanha a letra

ENVIAMOS PELO CORREIO 
(fita + correio = R$.5,00)

COMUNIDADE LITUANA CATÓLICA ROMANA DE SÃO JOSÉj 
Rua Inácio 671 - 03142-001 - São Paulo - SP. Fone: 61 63-59 75

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Comunidade Lituana Católica Romana de São José, 
sediada na Rua Inácio 671, Vila Zelina, nesta Capital, CONVOCA 
TODOS SEUS SÓCIOS, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
conf. Arts.34 a 37 de seus Estatutos, a realizar-se no dia 05 de abril de 1998 
às 16:00 horas em primeira convocacão e, não havendo quorum, em segunda 
convocação às 16:30 horas, com qualquer número de presentes, a fim de 
deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

a) Aprovação do Balanço
b) Reforma parcial-,dos Estatutos

Para que o presente chegue ao conhecimento de todos, é afixado na sede, 
bem como, comunicados os sócios, verbal, por telefone e por escrito.

São Paulo, 15 de março de 1998

Pe.Juozas Seskevicius Adilson Puodziunas
Presidente Secretário
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