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Kuriama nauja saugi Europa
Pasirašius partnerystės chartiją tarp Amerikos ir Baltijos valstybių
IGNAS MEDŽIUKAS,
Los Angeles

1998 m. sausio 16 Vašingto
ne. JAV sostinėje, buvo pasira
šyta Amerikos ir Baltijos valsty
bių chartija, sulaukusi didelio po
litikų ir žiniasklaidos dėmesio.
Dokumento įžangoje sakoma:
“Pripažindamos istorinę galimy
bę sukurti naują Europą, kurio
je visos valstybės būtų saugios
visų tautų pripažintų sienų ribo
se ir kurios gerbtų visų transat
lantinių bendrijos narių nepri
klausomybę bei teritorinį vienti
sumą..." Taip chartijos įžanga
iškilmingai užtikrina jos siekį.
Veikli Kalifornijos lietuvių
visuomenės veikėja Angelė Nelsienė, Baltiečių laisvės lygos vi
cepirmininkė, LB Vakarų apygar
dos direktorė, buvo pakviesta į
Baltuosius rūmus kaip liudinin
ke pasirašant JAV ir Baltijos vals
tybių chartiją. Apie tai ji parašė
dienraštyje “Orange County Re
gister" (1998.IIL01) straipsnį, ku
riame pareiškė: šis pasirašymas
yra svarbi dienai laisvei. Jame ra
šoma, kad JAV prezidento Clinton’o pasirašyta chartija su Bal
tijos valstybių prezidentais nors
ir neprižada ŠAS (NATO) na
rystės Baltijos šalims, bet yra
formali sutartis bendram reika
lui ir tikslui, kurios JAV valdžia
negali nepaisyti.
Partnerystės chartijoj sako
ma: ŠAS narystė šioms trims
Baltijos valstybėms sustiprintų pa-

S. Štombergas italų gynėjams tapo didžiausia mįsle. Saulius pelnė 35 taškus ir po Europos taures
finalo Belgrade... pabrango keturis kartus

“ŽALGIRIUI” - EUROPOS TAURĖ
Pirmąkart sporto istorijoje Kauno “Žalgirio” krepšininkai iškovojo
EuroposJaurę Belgrade nugalėdami Italijos “Stefanel” komandą
I .ietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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stovumą Europoje ir strategi
nius ŠAS siekius. Šis pastovu
mas naudingas JAV, kurioms te
ko dalyvauti dviejuose pasauli
niuose karuose vien dėl nepasto
vumo Europoje.
Toliau straipsnyje rašoma:
1991 m. pasibaigus sovietų oku
pacijai, Baltijos valstybės pada
rė didelę pažangą įtvirtindamos
demokratiją ir laisvą rinką.
Tos trys Baltijos valstybės,
1994 m. įsijungusios į partnerys- .
tę dėl taikos ir aktyviai dalyvau
damos joje, parodė savo pajėgu
mą veikti kartu su ŠAS karinė
mis pajėgomis ir pagal ŠAS rei
kalavimus. Baltiečių batalionas
Bosnijoje buvo labai gerai įver
tintas ir pagirtas ŠAS vadovybės
ir Jungtinių Tautų.
Išvedus Rusijos kariuomenę
iš Baltijos kraštų, šios valstybės
padarė didelį šuolį - pertvarkė
savo karines pajėgas pagal Va
karų nurodymus ir jų apmoky
mą. Šios šalys vis daugiau artėja
prie Vakarų ir yra pasiruošusios
gautrdSttgiau paramos. Į jas ga
lima žiūrėti kaip į Baltijos HongKong’ą, kaip į prietiltį investici
joms Rusijoje.
Chartija yra išdava ilgai tru-a
kusių amerikiečių ir Baltijos vals
tybių atstovų pastangų, taipgi tų, į

UŽSIMOKĖKITE
ML-VOS PRENUMERATĄ PASTŲ
Išrašykite čekį Petras Rukšys vardu
ir pasiųskite laiške paprastu paštu.

I
I

kurie daugelį metų vadovavo
ŠAS svarstymams.
Prezidentas Clinton kalbėjo
apie Partnerystės chartiją kaip
įsipareigojimą bendriems prin
cipams ir kaip įvedimą Baltijos
valstybių į Europos ir transat
lantines bendrijas. Jis pabrėžė:
chartija yra gyvas dokumentas,
sukuriąs naujas struktūras toli
mesniam JAV ir Baltijos kraštų
bendradarbiavimui. Jos dėka su
darytos abišalės ekonominės dar
bo grupės greta esamų abišalių
gynybos grupių ir keturšonė part
nerystės komisija, vadovaujama
iŠ JAV pusės valstybės sekreto
riaus pavaduotojo Strobe Talbott.
Prezidentas Clinton pagyrė
Baltijos valstybių pastangas stip
rinti demokratiją, ugdyti darnu
mą ir žmogiškas verybes. Jis pra
nešė apie įsteigimą 15 milijonų
dolerių Baltijos valstybių ir Ame
rikos partnerystės fondo tolimes
niam ugdymui pilietinės visuome
nės. Jis teigiamai vertino Balti
jos valstybių bendradarbiavimą
su kaimynais, ypač su Rusija,
nustatant ir pasirašant sienų su
tartį su Karaliaučiaus sritimi. Pa
žadėjo Amerikos paramą ugdyti
tolimesniam regioniniam bend
radarbiavimui.

Prezidentas Clinton užtikri
no Baltijos tautas, kad ŠAS du
rys bus joms atviros ir pažadėjo
paramų jų pastangoms įsijungti
į svarbesnes transatlantines bend
ruomenes.
A. Nelsienė rašo, kad ji lan
kėsi ir priėmime “Blair House”,
kur viceprezidentas Gore pakar
tojo prezidento pastabas ir pa
gyrė Baltijos kraštų kilmės amerikiečius už įnašą jų tėvynių lais
vei ir dalyvavimą šio krašto po
litiniame gyvenime, kad jis būtų
demokratiškas ir žmogaus tei
sės įgyvendintos.
Jis taip pat dėkojo “Orange
County Register” dienraščiui už
reikšmingą paramą Baltijos tau
tų laisvei, Orange County kong
resmanams, ypač Chris Cox iš
Newport Beach, Ed Royce is
Fullerton už moralinę ir realią
paramą Baltijos’tau tų laisvei bei
demokratijai.
“Mes, amerikiečiai, siekiame
taikos. Vykstant šaltajam karui,
JAV nepripažino Baltijos vals
tybių okupacijos, įvykdytos So
vietų Sąjungos. Nėra pagrindo,
kodėl turėtum leist Rusijai pa
naudoti veto teisę dėl ŠAS plci
V
ros. Aš. tikiu, kad pirmoji SAs
plėtros banga nebus paskutini
nes mes esame stipriai įsipai.
goję. Baltijos valstybės greit bu
priimtos į ŠAS. Tai bus teisiu
gas kelias ir Amerikai ir Baltijos
valstybėms”.
taip baigia savo pasisaky
mą dėl Partnerystės chartijos A
Nelsienė.
Prie straipsnio įdėta Ange
lės Nelsienės nuotrauka ir Lie
tuvos žemėlapis su jos kaimyni
nėmis valstybėmis.

FISIOTERAPEUTA

Felix Ricardo Andrusaitis
formado pela USP
k
Į Atendimento Domiciliar
fone :273-5438
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jonės dėl šio įrenginio ekologi
nių pasekmių. Latviai aiškina,
kad turi pagrindo iš Lietuvos
Prezidento susitikimai
reikalauti griežčiausiai laikytis
Balandžio 20 d. Lietuvos ir
aplinkos apsaugos normų. Esan
Latvijos prezidentai Valdas
ti galimybė užteršti Latvijos pa
Adamkus ir Guntis Ulmanis su jūrį. Lietuviai betgi mano, kad
sitiko Panevėžyje aptarti “Ry
latvių priešinimasis Būtingės
gos pastangas sušvelninti paašt
statybai gali būti paremtas kon
rėjusius santykius su Maskva
kurencija Ventspilio uostui.
bei Baltijos valstybių bendra-'
“LR” inf.
darbiavimą sprendžiant šią
Neperduos JAV ginkluotės
problemą”, skelbia ELTA.
Tą pačią dieną Lietuvoje
“Lietuvos rytas” skelbia,
lankėsi Čekijos užsienio reikalų kad gruodžio 17 d. Lietuvos vy
ministeris Jaroslav Šedivy, su riausybė įpareigojo Krašto ap
kuriuo V. Adamkus kalbėjosi saugos ministeriją suteikti ga
apie abiejų valstybių ruošimąsi rantijas JAV-ėms, kad tos val
stoti j Europos sąjungą ir ŠAS stybės pagaminta ginkluotė, ku
i NATO), dvišalių ryšių stiprini rią Norvegija žada perduoti
mą kultūros, meno ir švietimo Lietuvai, bus tinkamai naudpjasrityse. Svečias minėjo galimybę
Lietuvai tiekti ŠAS standartus
atitinkančius ginklus.
Susitikime su Izraelio am
basadoriumi Lietuvai Oded
Ben-Hur buvo aptartas šių kraš
tų ekonominis, .prekybinis ir
mokslinis bendradarbiavimas.
V. Adamkus buvo pakviestas į
Izraelio valstybės 50-mečio mi
nėjimą, įvyksiantį Vilniuje gegu
žės 4 d. Jam taip pat pranešta,
kad ketinama Vilniuje steigti
Lietuvos^ ir Izraelio prekybos
rūmus. Žydų genocidu kaltina
mų lietuvių bylų nagrinėjimo
klausimas nebuvo paliestas.

LIETUVOJE

ma ir saugoma. Gauta įranga
bus naudojama tik gynybai, “re
gioniniuose arba kolektyvi
niuose renginiuose arba tarp
tautinėse JT operacijose”. Gin
kluotė nebus perduota trečio
sioms šalims be JAV vyriausy
bės išankstinio sutikimo. RSJ
Požeminės autoaikštės

Vilniaus miesto centre ir vi
same senamiestyje numatoma
statyti 12 požeminių autoáiksčių. 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.

Gamtosauga ar politika?

Būtingės plūduriuojantį uos
tą numatoma pastatyti Lietuvos
pajūryje, vos du kilometrai nuo
Latvijos sienos. Keliamos abe-

V .Adamkus reiškia paramą G.Ulmaniui

Gedimino Žilinsko (EL TAi

If Al RĖtf LIETUVIŠKAI! <>?
RHLDEA curso lituano^,
POR CORRESPONDÊNCIA F:274-18.86
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FIBÃ generalinis sekretorius B. Stankevičius įteikė Europos taurę „Žalgirio” kapitonui D. Maskoliūnui, kuris turėjo 39 laipsnius temperatūros ir
aiksteleie negaleio pagelbeti savo draugams
r
r

“ŽALGIRIUI” EUROPOS PREZIDENTO SVEIKINIMAI
Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA).
Naujoji "Žalgirio” karta vakar laimėjo
istorinį mūšį - Kauno komanda Bel
grade pirmą kartą Lietuvos krepšinio
istorijoje iškovojo Europos taurę,
triumfuoja "Lietuvos rytas" kartu su
kitais šalies dienraščiais
v ir visa Lietuva. Vakar Kauno "Žalgirio" krepši
ninkai Europos taurės turnyro finale
įtikinančiu skirtumu 82:67 nugalėjo
tituluotą Milano "Stefanel" klubą iš
Italijos. Kauniečių treneris Jonas Kaz
lauskas po vakarykštės dvikovos pa
brėžė, kad visi aikštėję pabuvoję jo
auklėtiniai labai gerai gynėsimo puoli
me nuostabiai žaidė Saulius Štomber
gas irEnisas Votlis (Ennis Whatley).
Treneris taip pat sakė, jog "Žalgirio”
komanda yra jauna, todėl didžiausi
laimėjimai jos dar laukia ateityje.
Kaip atrodo Europos taurė žalgiriečių
kapitono Dariaus Maskoliūno rankose
galima išvysti pirmajame "Lietuvos
ryto" puslapyje. Pasaką dienraščio ap
žvalgininko, Kauno "Žalgiris" tampa
Europos elito komanda. Nors Lietuva
ir buvo "perkelta" į Vakarų Europos
laiko juostą, ne ji, o "Žalgiris" priartė
jo prie Senojo žemyno standartų, ak
centuoja "Kauno diena".
Tuo tarpu "Respublika" be ilgų ko
mentarų konstatuoja tai, kas svarbiau
sia: "Mes laimėjome!".

įsas/04 i 16

veidas

kimas suvienijo per 100 kaimo
Prezidentas Valdas Adamkus
pasveikino Kauno "Žalgirio" krepši sodybų šeimininkų, rašo „Res
nio komandą, antradienio vakarą iš publika”. Ši vasara bus pirmo
kovojusius Europos taurę. Pasak V. ji, kai kaimo sodybose galės
Adamkaus, "Žalgirio" pergalė Euro
pasilsėti ir Lietuvos, ir už
pos taurės turnyro finale yra ne tik
sporto laimėjimas, "įrodantis, kad sieniečių turistų šeimos. Kai
Lietuvos krepšinis yra geriausias Eu mo turizmu užsiimantys vei
ropoje". "Ši pergalė vėl primena pa
sauliui apie Lietuvą ir jos žmones", - slininkai iš kaimo rėmimo fon
do konkurso būdu galės gauti
tvirtina Prezidentas.
(ELTA-1998.04.15)
lengvatinį kreditą iki 50,000
L LIETUVOJE KURIAMAS____ Pirmiausia kreditai sody
NAUJAS VERSLAS
boms remontuoti, keliams
Lietuvoje kuriama naujo tiesti bus teikiami tiems so
verslo — kaimo turizmo są- dybų šeimininkams, kurie gy
junga. Gegužės mėnesį įvykęs vena nederlingose žemėse
steigiamasis sąjungos susirin-
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PROJEKTAS ERDVĖJE
Š.m; sausio mėnesio pirmą
dieną, „Lietuviškas balsas” ra
dijo programoje dalyvavo elek
tros inžinierius,
magistro
laipsniui besiruošiantis Michigan universitete, Ann Arbor,
Jonas Korsakas. Sausio mene-šio 22rrą dieną, iš Kennedy
erdvių centro, Floridoje, paki
lo erdvėlaivis Endeavour. Šį
įvykį stebėti NASA pakvietė
Joną Korsaką ir jo tėvus Iza
belę ir Rimą. Taip pat ten bu
vo Michigan universiteto pro
fesorius ir keturi studentai,
kurių projektas buvo iškeltas į
erdves. Apie tai papasakos
pats .projektuotojas inžinie
rius Jonas Korsakas.

MŪSŲ

LIETUVA

vaizdai ’Apollo 13’ filmui. Rug
sėjo mėnesį mes nuvežėm šį
eksperimentą į Kennedy erd
vių centrą Floridoj, kuris tada
buvo įmontuotas į erdvėlaivį
Endeavour. Sausio 22-rą die-

ną, 10 valandą vakare, stebėjom šios raketos pakilimą,
Buvo labai įspūdinga, kaip šis
dviejų milijonų kilogramų svo
ris kilo į erdvę. Mūsų stebė
jimo vieta nuo liepsnų nušvi
to, atrodė kaip diena. Buvo di
delis triukšmas ir oro virpė
jimas. Po penkių minučių,
erdvėlaivis Endeavour dingo
Floridos erdvėse.
Dabar mes labai nekantriai
laukiam laimingo Orbiter En
deavour sugrįžimo, nes tada
mes sužinosime mūsų eksperi
mento rezultatus apie lašų su
siformavimą. Tikime, kad tai
sužinosime maždaug už mė
nesio laiko”, — taip pasakojo
inžinierius Jonas Korsakas.
„Lietuviškas balsas” yra la

bai dėkingas inžinieriui Jonui
Korsakui už pasidalinimą sa
vo patirtimi ir įspūdžiais. Lin
kime elektros inžinieriui Jo
nui Korsakui geriausios sėk
mės, siekiant aukštųjų mokslo
viršūnių.
Nuomonė apie Adamkų

Plačiai aprašęs Lietuvos
prezidento rinkimų eigą, Lenki
jos religinio pobūdžio mėnesi
nis žurnalas “Więz” (“Ryšys”)
š.m. vasario mėn. laidoje paste
bi: “Adamkus kaip politikas bu
vo mažai Lietuvoje žinomas
Tik po Centro sąjungos para
mos atsidūrė politinėje Lietuvos
scenoje. Jis neturi jokios poliu
nės patirties ir menkai žino po
litinę Lietuvos realybę, taip kad
jo politinės ir kitų sričių pažui
ros susidarys einant prezidento
pareigas. Stebėtojai- pabrėžia
kad Adamkaus išrinkimas pre
zidentu sumažins įtampą tarp
seimo ir prezidento, nes ligšioli
niai santykiai tarp prezidento
Brazausko ir seimo dešiniųjų
daugumos nebuvo geri. J.B.

„Mes šį projektą pradėjome
prieš trejus metus. Jo tikslas
yra sužinoti procesą, kaip su
siformuoja skysčio lašai. Erd
vėje galima stebėti didesnius
lašus, negu- čia > žemėje. Že
mėje, tokį principą galima pri
taikyti geresnių vaistų pa
ruošimui ir variklių . degalų ■
įšvirkštimui. Man reikėjo su
kurti kompiuterio programą ir
kontroles, reguliuojančias šį
projektą. Šis eksperimentas
sveria arti 100- kilogramų ir
užima pusę kubinio metro.Praėjusį pavasarį, mes bu
vome nuvažiavę į Johnson
erdvių centrą Houston Texas,
kad galėtume šį projektą iš
bandyti. Mums reikėjo skristi
KC-135 lėktuvu dvi dienas.
Šis lėktuvas kilo ir staigiai lei
dosi žemyn 80 kartų, ir kiek
vieną kartą buvo 30 sekun
džių besvorė padėtis, taip kaip
erdvėje. Tai buvo labai įdomu
— plaukti ore kaip erdvėje.
Čia buvo tas pats lėktuvas, Elektros inžinierius Jonas Korsakas KC-135 lėktuve
kur buvo padaryta besvoriai bandymų metu. Čia jis matomas besvorėje padėtyje

projekto
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Mama ir aš

* Danutė Bindokienė
Mama! Tas žodis, rodos, susu
muoja viską, kas mes buvome,
esame ir būsime. Galbūt (tik su
labai mažomis išimtimis) žodis >
mama buvo pats pirmasis, kurį
ištarė kūdikiškos lūpos, kuris
vėliau nesuskaitomus kartus
buvo pakartotas, kai vaikas
džiaugėsi, liūdėjo, jautMizinj ar
dvasinį skausmą, norėjo at
skleisti bundančią savo tapaty
bės sampratą artimiausiam
pasaulyje asmeniui.
Gera būtų tvirtinti, kad žodis
mama visuomet veržiasi tik iš
mylinčios širdies, bet tuomet
tektų prasilenkti su tikrove. Ne
kiekvienas vaikas atneša mo
tinai vien džiaugsmą, ne kiek
viena moteris, pagimdžiusi
kūdikį, verta motinos vardo ir poetų eilių. Mūsų gyvenamame vargšeliai, iš tikrųjų yra laiminkrašte dažnai nuaidi žinios apie rieji. Kiti pasmerkti sėu vietos
motinų nuskriaustus, apleistus, eškoti pačiuose žemiausiuose
pamestus (ar dar blogiau) vai- dsuomenės sluoksniuose, kur
kus. Deja, nuo tos „modernios lusikaltimai, išnaudojimas,
motinystės” neatsilieka irdkis, šaltis ir neviltis vaikui
Lietuva^ Iš kur gi tie šimtų šim- Ta ir tėvai, ir broliai, ir seserys,
tai vargsančių vaikų, uždarytų nelaimingųjų nepasiekia nei
našlaitynuose, globojamų pa- .Saulutės”, nei „Našlaičių glorapijų prieglaudose, išskirs- »os komiteto”, nei kurios kitos
tytų po mylinčias šeimas... Čiaabdaros organizacijos pagalba,
paminėti, nors mums j atrodo ) reikia gelbėti ne tik vaikus,
i r i/A
i rvHO roti HOHA
bet ir jų motinas, išmokyti jas
IJfV* JO» ’.M AI I M Ml IA HOI!A
motinystės pareigų, kaip iš
mokstama kurio kito'darbo ar
amato.
;
: Istorijos slinktis ne kartą pa
Leitura e Memória tvirtino, kad tauta yra tiek
sveika ir stipri, kiek tvirta jos
šeima, o šeimos stiprybė glūdi
motinos meilėje. Užpūsk tą
meilės liepsnelę motinos akyse,
šeima atsidurs šaltoje tamsoje,
RESERVAS E INFORMAÇÕES
kuri ilgainiui sunaikins šeimą.
(Oil): 296-7700
Tai ir yra pirmasis žingsnis į
FAXfOll): 296-8148
tautos išnykimą.
WÜWwiM..............................
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DINAMIGA

Lietuviu tauta pajėgė išlikti
net beviltiškiausiose sąlygose
vien dėl to, kad jos gyvybę
saugojo lietuvė motina. Galbūt
kas ironiškai pasakytų, kad
lietuvei motinai teikiamos
tiesiog viršžmogiškos savybės: ji
iar gyva papuošiama šventumo
vainiku. Jokia šios žemės moeris negalėtų būti verta visų
prašiųjų epitetų ir savybių,
curias esame pratę skirti lieturei motinai... O vis dėlto mūsų
ūkstantmetė tautosaka ir rašynegali juk būti
OJl .
suokalbininkės, susiarusios kurti nuostabiai kilnų
lotinos paveikslą! Iki mūsų
ūkų tautosakos ir istorijos
eliais per šimtmečius atėjo vis
tas pats šviesus lietuvės
motinos įvaizdis, tad jam ne
tikėti nėra pagrindo. Tiesa, toji
senųjų laikų motulė sengalvėlė
neturėjo universiteto diplomų,
nebuvo gal lankiusi net pradžios
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ir tnai jo senelio kūrinių, peržiū
mokyklos, nebuvo skaičiusi margą, driaugS»ūngąpuQkštę
dįda
vaikų auklėjimo knygų, psicho- iteikiėmemnmėi> jeigu dar ją rėjo tuos kūrinius, instrumenlogų bei pedagogų išvedžiojimų, turime su savimi- Dažnai tie tame parašytus, ir pasiūlė juos
kas vaikui dera, kaip jį augin- gražūs sentimén^W
įtraukti i orkestro repertuarą
ti, bet ji turėjo Šveiką žmogišku- kartiniu
Pritaikius kūrinius pučiami®
mo supratimą, nepalaužiamą metųdienaspetikpatysparine* sįems instrumentams, buvo
dorovės sampratą, iš įsitiki- riame pilkoje
apdaryta ištisinė kūrinių pyne
rūmo, ne iš knygų, Įgytą tėvynės joje pasfraMtt^^gy pavadinta „Lithuanian Folk
meilę, pagarbą visai gyvąja! ir jausmus motinai- v <reta krek» Music Suite**
nęgyvąjai gamtai ir - __
____ ™ną metų Ob'
svarinaufr Štai Ispkrifio 3 d , sekma
__ bei
u-i pasi—d tinas
tmos diena, Ūk
tik ne dėl to,
to,kad
šia — tvirtą tikėjimą
kad ..7 . „ *:
kažkas ikūrt Švente. Jausmas iŠ
„vį„ val“r" „
tikėjimą Dievu.
pareigos yra tuščias. Jis turi rimfoninis orkestras ruošiakrio
Tai fmmulė, kuria kasdien
ateiti iŠ sielos gelmių. Krek-J**^ Irinne Barclay .Teatro
vadovavosi lietuvė motina, au
vienas - norim®. ar nenorime būname, kaįp
ritminis
ginusi ne tik sveikos sielos vai
— savyje visą gyvenimą nėšio-s^e ^lraas sa^°’ bus ..Pasaulio
kus, bet tuo pačiu ir savo tautą.
Štai ko šiandien Lietuvai la jamės savo motinos sielos ir P^°Uera lietuviškos Budies
biausiai reikia. Ne dar daugiau kūno dalį. To paneigti niekas aiuzikos pynės CWorld Premier
politinės retorikos, ne didin negali. Tad, neteikšdami °? „Lithuanian Folk Music
gesnių paminklų tikriems ar tik padėkos, pagarbos ir meilės Suite”). Kadangi šioj apylinkėj
PirinUs lietuvio kompozitariamiems didvyriams, ne sau savo mamai, prarastume tikrąjį
tariaus kūrinių koncertas, or
jomis žarstomų ordinų, ne pra savo aš.
bangių limuzinų ir vilų valdžios
ponams, bet susirūpinimo tau
XT
r O
1 konsulą Vytautą Čekanauską,
tos gyvastingumo pagrindu — Nedideliam, bet moderniammjestO ir kolegijos valdžią bei
motina. Nuo pat ankstyvos vai
pietmes Kalifomųos mieste^laikraščių atstovus. Pagerbiant
kystės lietuvaitėms turėtų būti rvme (netoh Los Angeles) vteKaunų
koMefto tas
diegiama tikrosios motinystės
tiniame simfonijos orkestre, gro-^^mimas
samprata; ką reiškia būti mo
ja trombonu lietuvis Rimas
Vilnius, balandžio 14 d.(ÈLTA)
tina ne tik savo vaikams, bet ir
Kaunas. Rimas yra gimęs Čika DienraSčiai ra5o, kad šeštadienį liū
savo tautai. Juk namas sta
ties metu vanduo apsėmė Vilniuje
goj,
lietuvių
Aldonos
ir
Gedimi

esantį švietimo ir mokslo ministeri
tomas ne nuo kamino, o nuo
pamatų. Sutvirtinus šeimą, at no Kačanauskų — Kaunu Šei jos bibliotekų kolektorių. PreHminagims ir tautos vertybes: die moj. Paveldėjęs muzikinių ga
vobaimingumas, tėvynės ir ar bumų iš savo senelio, kompozi tebi, kad Kolektorius aprūpina knygo
timo meilė, teisingumas. Tai toriaus Aleksandro Kačanaųs- mis per 2 tuksi mokyklų ir daugiau
kaip 300 kitų bibliotekų. Per savaitga
veiksmingesni ginklai už ato ko, Rimas jau 23 metus groja lio nelaimę labai nukentėjo matemati
mines raketas.
trombonu ir simfoniniąm or- kos, užsienio kalbų, istorijos ir kitų
Motinos dienos proga suren- kestre, kuris susideda iš 60 dalyką literatūra, garso kasetės Ko
kame gražiausius linkėjimu^ į narių, groja pirmuoju trombonu. lektoriaus darbuotojai ypač apgailes
tavo dėl puikios poligrafinės kokybės
Orkestro direktorius, sužino- naujų mokomųjų plakatų kurių dar

GA KOMloznoB^r8

nebuvo gavusi nė viena mokykla.

I Geriausia šventinė j
dovana.
I
K

I

UŽSAKYKITE WSl| LIETUVA |
GIMINĖMS - «JOGAMS

PAŽĮSTAMIEMSg

Šia brangią dovaną jie prisimins visos metus
T

3

|
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Paulo ir kavosv plantacijas, Sto. Anto
nio fazendą. Čia pagyvenus tėvelis
6ABBINGAS TĖVYNAINIS
susitaupė pinigų ir nusipirko 80 alkeirių žemės plotą.Kadangi žemė bu-.
ANTANAS AUGOSTAITIS
PERŠOKO 98-taiĮ 6YVENIN0 SįENKSTI vo nederlinga teko grįžto i S. Paulo
miestą.
Halina Mošinskienė
Jaunuoliui Antanui teko mokslas
"Lietuvininkai mes esame gimė,
Escola de Belas Artes ir du metus
Lietuvininkai mês turime būt,
muzikos konservatorijoje. Pragyve
Tą garbę gavome užgimę
nimui teko dirbti kulinarijos srityje.
Jai ir neturime leist pražūt."
Ten teko pasiekti aukščiausio laipsnio
"Maitre d'Hotel": Buffet João Freire,
Automóvel Clube ir net Jóquei Clube. ’
Vėliau perėjo į "Enciclopédia Britâni
ca" leidyklą, kurioje dirbdamas išėjo į
pensiją. 1945m. vedė panele Elena
Greičiūtę. Sukūrė šeimą išaugino dvi
dukteris, davė joms universitarinį mo
kslą. 1995m. šventė iškilmingai Au
ksinį vedybų jubiliejų. Po dviejų metų
pakirsta nelemtos ligos Amžinybės
poilsin iškeliavo mylimoji žmona
1997m. liepos 8d., palaidota S.Pedro
kapinėse.
Antanas Augustaitis atvykęs Bra
zilijon išsilaikė ištikimas savo gimta
jam kraštui Lietuvai.Rūpestingai kūrė
šeimos gyvenimą, aktyviai dalyvavo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje,
ANTANAS AUGUSTAITIS
yra naris Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos, dalyvaudavo Lietuvių Parapijos
Tai yra musų jubiliato įsitikinimas..
visuose parengimuose, kermošiuose,
Mūsų pažintis S.Paulyje? /Kai mudu
parodose, ypatingai, kai vykdavo Imi
su Algirdu Mošinskiu įstojome į Lie
grantų parodos, iškilminguose minėji
tuvių Sąjungą, nariais. Tur būt reikėtų!
muose, paruošdamas transparentus ir
nušoliuoti atgal praeityn 40 metų/. į
dekoracijas. Yra reproduktavęs 90
Maloni pažintis, nes Antanas Augus-;
Lietuvos miestų herbų, Lietuvos žy
taitis domėjosi Lietuvos kultūriniais
miųjų asmenybių portretus. Yra sumūsų tautos palikimais. Pastebėjau,
ruošęs M.K.Čiurlionio paveikslų rekad jis yra jautrus menui, poezijai,
producijų parodą S.Paulo Municipali
muzikai, kaip tik tomis dovanomis,
nėje Mario de Andrade Bibliotekoje,
kurios puošia mūsų kasdieninio ■.By-i
suruošė 11 filatelijos parodų SP Cenvenimo prasmę perkeliant į dvasinio
tralinėje pašto halėje, ypatingai turtin
tobulėjimo idėjų ištakas.
gą Lietuvos ženklų kolekciją. Šešios
Tad jo paties patiektais daviniais
parodos Lietuvos miestų herbų, pas
supažindinsime skaitytojus su Jubi
kutinioji paroda Lietuvos Garbės kon
liato gyvenimo šuoliais: - Antanas
sulo Jono Valavičiaus suruoštame
Augustaitis gimė 1908.05.14 Mari
Konsulų susitikime 1998m. kovo 11d.
jampolėje. Mokėsi Bartininkų pra
Dar turi pramatęs parodyti lietuviams
džios mokykloje, Marijampolės Ry
ir brazilų visuomenei daug dailės pa
giškių Jono gimnazijoje. 1926m. po
veikslų ir "KAS YRA LIETUVA".
įvykusio Lietuvoje politinio pervers
Ilgiasių metų ir palaimintos
mo, pablogėjus materialinei padėčiai,
Augustaičio tėvai su šeima išvyko į_ ateities nuoširdžiai linkime.
Halina ir Vytautas Antanas Mošinskiai
Braziliją. 1927m sausio mėn. 27d.
išlipo Santos uoste. Iš čia išvyko į S. . UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VA.

Lee Show

• EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÕES
• INFORMÁTICA
* LOCAÇÃO & VENDAS

Leandro Tijūnėlis
________ Celular: 9945-9632_____________
RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS, 46 TEL/FAX: 272-2774

CEP 03141-090

-

VILA ZELINA

SÃO PAULO

E-mail: locshow@sti.com.br

Marija Gueichunas
Antanas Madastavičius
Stasys Zimantas
Elena Vidmantas
Ona Coralin
Birutė Vilkas Breviario
Nilza Guzikauskas
End ri kas Guzikauskas
Karolis Gaidys
Leonas Meškauskas

R$. 20,00
“ 150,00
“ 30,00
“ 30,00
“ 30,00
“ 20,00
“ 50,00
“ 50,00
“ 100,00
“ 60,00

MŪSŲ MIRUSIEJI
•5

MILDA MELIŪNAITĖ
MIKALKĖNIENĖ
užmerkė akis šiam pasauliui didyjj
piemadienį, balandžio 6 dieną. Tai
nebuvo staigus atsiskyrimas su savo
mylimaisiais, bet jau ilgą laiką
laukta valanda. Milda jau keletą
metų buvo varginama vėžio, o ši li
ga negailestinga ir pasišaukė mūsų
seserį Albert Einstein ligoninėj.
Milda, Stasio ir Elenos Me
ilūnų duktė, buvo gimusi 1940 m
liepos 31 dieną. Turėjo gerą išauk
lėjimą lankydama Santa įneš kole
giją Bom Retire ir vėliau mokėsi
sekretariato ir administracijos.
1965 m. sausio 16 dieną
ištekėjo už Vito Mikalkėno ir
gražiai išaugino dukterį Kristiną
kūninę psichologe ir sūnų Sergio
mechanikos inžinierių. Savo laiku
Milda turėjo dovanų krautovę. Jos
tėvas Stasys Meilūnas turi ESTAMEL Embalagens fabriką. Nyrąs
Vitus Mikalkėnas vra industrijos
TECNOPAPEL direktorius. Me
ilūnų ir Mikalkėnų šeimos skaito
“Mūsų Lietuvą” ir remia lietuvišką
veiklą.
Milda Mikalkėnienė buvo bu
vo malonaus būdo meilinga žmona
ir rūpestinga motina. Iškeliaudama
nesulaukusi 57 metų paliko didelį
sielvartą tėveliuose ir šeimoje, o
taip pat didelę tuštumą, kurią bus
sunku užpildyti. Kad tėveliai ir šei
ma galėtų pasiguosti maloniu jos
prisiminimu, o miela Milda džiaug
tis amžinąją laime su visais Dievo
palaimintaisiais danguje.

VENDE-SE
NA LITUANICA i
CASA MOBILIADA '
TEL.:274-56.19 i
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MUSU ŽINIOS
ANGELINA MAGAZINE r
NAUJA RŪBŲ KRAUTUVĖ
Angelina ir Juozas Ar- L
mando Tatarünai, rodos, ne- i
turi laiko nuobodžiauti: visai Į
neseniai atidarė naują drabu- j
žiu krautuvę. Tai jau ketvir-1
toji drabužių krautuvė. Pir
mąją, Vila Beloj, jau visi pąžįsta. Kita yra Shopping’e
MULTILET, av. Francisco Ma- l
terazzo 370 - Lja: 158-160.
Trečia krautuvė yra Shop
pings STAND CENTER, av.
Paulista 1098 - Lj. 44 e 45.
Paskutinė krautuvė yra
ant Pamplonos gatvės nr.
744, beveik ant alameda RUA PAMPLONA 744: naujos ANGELINA MAGAZINE drabužių krautųy^į
Santos kampo. Vieta yra la pašventinimas. Iš kairės: Rita, Vera Tatarūnienė, Angelina ir Armandos, bai gera, nes aplink yra daug kun. Petras Rukšys, Luis Armandas ir Vania
raštinių, tai klientų visuo
*
*
met bus. Naujos krautuvės
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
įrengimus skoningai atliko
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
|
Luis Armando Tatarūnas.
Naujos krautuvės savi
ALIANÇA
UTUANO-BRASILEIRA
DE
BENEFICÊNCIA Vê
ninkai Angelina ir Armandas
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede à Rua Lituânia, 67, São Paulo,SR
pakvietė kun. Petrą Rukšį
convoca seus sócios, para a A.G.O. anual, conforme arts. 18 all de seus
pašventinti' naujas patalpas.
estatutos, arealizar-fie em 31 de maio de 1998, em sua sede social, às 16:0Q
Apeigose dalyvavo Ana Vera
horas em primeira convocação e, não havendo quorum, em segundą
Tatarūnienė ir krautovės sa
convocação às 16:30 horas, com qualquer número de presentes, a fim de
vininkai bei tarnautojai.
>,W

deliberarem a seguinte Qrdem do Dia:

GIMTADIENIO DOVANA
PAULA KILČIAUSKAITĖ
nusipelnė Mokos CNA kalbų
mokyklos premiją už gerą
anglų kalbos mokymąsį. Pau
la galėjo vykti į Disney pasi
linksminimo parką Orlando
mieste Floridoj. Tai buvo lig
gimtadienio dovana, nes ko
vo 26 dieną atšventė savo
15-tą gimtadienį.

a) Abertura e Leitura da Ata Anterior,
b) Aprovação de Relatórios da Diretoria, Conselho Deliberativo,
Cónselko Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1997;
c) Suspensão da AG.O. por l(uma) hora para atender o item d) do
presente Edital;
d) Eleição do novo Conselho Fiscal para o biênio 1998/2000;
e) Reinstalação da AG.O., anunciação e posse dos membros do
novo Canselho Fiscal;
f) Assuntos Gerais de interesse da Sociedade;
g) Encerramento da A G.O.

—-------- LIETUVOS RESPUBLIKOS
.
GENERALINIS KONSULATAS
!
SAN PAULYJE
Consulado Gerai da Republica
X.
<$/
da Lituania em São Paulo

São Paulo, 15 de abril de 1998
Saldys Algimantas, Presidente
Joana Sadamas, Secretária.

Jener imóveis Itda.

_ JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo - SP
Fones: 51.83-24.43 e 51.82-08.71
Fax: 51.82-74.41

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA
i

Rua Topázio n° 76 — Aclimação

04105-060 -São Paulo -SP.

CREC1 J-684

Fone: 277-4855

Fa«: 277-6948
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NEPAPRASTOS VESTUVĖS VILA ZELINOJ
Mūsų parapijoj kas met bū
na gana daug vestuvių, tačiau retai
kada turime vestuves, kaip įvyko
balandžio 20 dieną. Tai buvo senai
m
lauktos mūsų lietuvių parapijos vei
klaus nario ir šv. Juozapo Bend
ruomenės choro dirigento AUD
RIAIS PAULIO TATARŪNO ir
REGIANĖS APARECIDOS DZI
GAN vestuvės.
Audris yra gimęs prieš 29
metus Vila Zelinoj ir čia augęs. 8
metus lankė mūsų seselių šv. My
kolo Arkangelo kolegiją ir vėliau
mokėsi šventos įneš kolegijoj Bom
Retire. Studijavo matematiką Cam
pinas Universitete. Dabar gyvena
Santos mieste ir veda kelis kinietiško valgio restoranus su 40
tarnautojų. Gyvendamas V. Zelinoj
lankė lietuvių kalbos pamokas, šoko
tautinių šokių grupėse “Gintare” ir
“Rūtelėj”, buvo choro vargoninin-t
kas ir dirigentas. Taip pat dabar,!
kai gali, atvyksta iš Santos padėti^
chorui repeticijose, grojime ir diri M
gavime.
&
Regiane Aparecida irgi gimė
Vila Zelinoj prieš 27 metus. Turi
dvynį brolį Rikardą ir jaunesnę VILA ZELINA: laimingi jaunavedžiai REGIAME APARECIDA ir AUDRRIS
PAULO TATARÜNAI po sutuoktuvių mūsų parapijos bažnyčioje
seserį Claudiją. Pradžios mokyklą
ir gimnaziją baigė Mario Časa vauti iš dangaus. Mama Angelina
Santa mokykloj. Vėliau, su tėvais buvo kupina džiaugsmo, o taip pat
persikėlė gyventi į Praia Grande. ir darbo bei rūpesčių padedant ruo
Prieš tris metus, būdama gera šti sūnaus vestuves. Neatsiliko ir se
šeimininkė, pradėjo dirbti SU sutė Ana Paula, o taip pat dėdės ir
Audriu ir dabar jau dirbs tetos. Jaunosios šeima irgi ne sveti
ma, nes iš mūsų tarpo-zeliniečiai:
neišskiriamai.
Jaunojo Šeima visiems pa tėvelis Nicolau Dzigan ir mama
žįstama: tėvelis Viktoras Tatarū- Olga Aparecida Ripke Dzigan.
Nors sutuoktuvės vyko pir
nas, ilgametis Bendruomenės choro
dirigentas, tegalėjo vestuvėse dalv- madienį vakare, tačiau bažnyčia
buvo išpuošta gražiau nei per kokią
didelė šventę. Mūsų bendruomenės
choras, su vargoniniku ir solistais,
pasiruošęs laukė jaunosios ir jaus
mingai giedojo šiai progai ypatin
gai paruoštas giesmes. Čia daug
darbo įdėjo choro vadovė Elvira
Kilčiauskaitė Bellucci ir Tajiba pa
Jaunosios tėvai Nicola u ir Olga
dedami,
visuomet
paslaugaus
vargoLIETUVIŠKOS
it.
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VAIZDAJUOSTĖS:
- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ
Rua Inacio,671 - V. Zelina

TEL: 274-18.86

•

Moedores de carne inox

• Quebrador de geio

•

Cortador de carne congelada inox

• Mesas em inox

•

Misturadeira hidráulica inox

• Carrinhos e tachos inox

•

Ensacadeira inox

• ^acas para qualquer tipo de cutters.

•

©

Cortadores de toucinho inox
Cutters inox

• Ciscos de aço para emuisionadoras oe carnes
• Facas e discos em aço especial para qualquer tioc oe moeoc le -ames

•

Descoradeiras inox

• 3ocas-roscas sem fim (Caracol) em aço inox e aço len oeiadc

•

injetor de salmoura inox

• Facas e disccs especiais sob encomenda

Rua Antonio Macedo. 410 - CEP 03087-010 - Parque São Jorge - São Pauio
Fax: 295-0195 - Fones: 295-0195 e 295-9446
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nininko, Caetano Taschello.
Vestuvines cerimonijas gra-g
žiai atliko Audriaus jaunystės drau- |
gas taip pat zelinietis kun. Renato g
da Silva Leite Filho asistuojamas |į
klebono kun. Petro Rukšio. Trtim-S
pame ir jausmingame pamoksle &
kun. Renatas apšvietė sutuoktuvių*
prasmę ir palinkėjo Dievo palaiminto laimingo gyvenimo jaunavedžiams.
g
Pabroliais-pamergėm buvo g
1 u randi Lima Costa su Fabiola ir g
Luiz Antonio Bergamini Herrera su g
Virginia. Prie altoriaus buvo taipá
pat Audrio mama Algelina, sesutė*
Ana Paula, dėdė Jose Armando ir^
jaunosios tėvai Nicolau su Olga, 1
brolis Ricardo ir sesutė Claudia. 1
Prie altoriaus dar buvo mokyklos ir®
fakulteto draugai-draugės Kely, Ro-1
berto, Abreu, Aninha, Mauro iri
Flora, Marcílio, Hugo ir Janete, E
Fernando ir Joselaine, Alexandre iri
Veridiana.
Po tokios gražios vestuvių I
cerimonijos, priėmimas negalėjo I
būti menkesnis. Virš 300 svečių bu-B
vo pakviesti į Novilho de Prata ręs-1
toraną ant avenida do Estado. Čia I
buvo visi choristai daug zeliniečių ir I
pažįstamų iš kitų apy-inkiu. Buvol
malonu matyti taip pat Viktorą!
Dzigan ir Alaną. Viktoras neseniai!
turėjo sunkią operaciją ir dar ne-l
šiojo ant kaklo didelį apykaklį.
Maistas buvo pirmos rūšies
ir patarnavimas pavyzdingas. Visi
galėjo linksmai pasižmonėti ir pasi
džiaugti kartu su jaunavedžiais ir
jų šeimom.
Retai buvo mūsų kolonijoj
tokios gražios vestuvės. Sveikiname
Tatarūnų ir Dzigan šeimas už to
kias gražias vestuves. Linkime jaunavedžiams gražaus ir laimingo gy
venimo bei sėkmingo darbo.

VILNIAUS TRIO

S.Paule koncertavusių, meni
ninkų įgrota muzikos juostelė(kasetė) su visom koncerte
atliktom muzikom.
.
Galima gauti ar užsisakyti
Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Sveikiname
mūsų mielą choristą-chorvedį
AUDRĮ ir REGIANĘ
suku rusius naują šeimos židinį
ir linkime laimingo bei Dievo
gausiai palaiminto gražaus
gyvenimo ir sėkmingo darbo.
Sv. Juozapo Bendruomenės
__________ c h oras
soas para trabalhar na barraca. Con
clusão: ficamos sem pessoal lituano
para preparar e servir as comidas tra
dicionais.
Desde que a festa foi organizada
pela Ia vez, quase sempre eram as
mesmas pessoas que trabalhavam, na
maioria senhoras com 70, 80 ou mais
anos, várias destas pessoas já falece
ram, ou pela idade não podem mais
trabalhar. Porém a coordenação do evento nos ofereceu pessoas não lituanas que se dispunham a colaborar,
mas já não havia tempo para ensinar
essas voluntárias a preparar as comi
das lituanas. Este acontecimento de
veria nos levar a uma boa reflexão
sobre como está a nossa participação
nos eventos lituanos.
Eu, desde criança, aprendí com
Audris ir mama Angelina
meus pais, a importância de participar
dos eventos lituanos e a ajudar quan
O TRABALHO CONTINUA...
s’
do possível. Fico pensando: será que
mas quem poderá nos ajudar?\
na colônia lituana não há pessoas que
Ana Paula Tatarunàs
possam ajudar? É meio difícil dizer
que não. Falta adesões e voluntários
Ocorreu nos dias 18,19 /25 e 26 d^ Não só para a Festa de São José, mas
abril, mais uma Festa de São José dç\ para os outros eventos lituanos. Que
Vila Zelina. Este ano as barracas fo-- ro ser otimista e não desanimar.
ram montadas no pátio da Igreja, \
Penso que vale a pena tentarmos
aproveitando toda a área livre exis-■' colaborar. Fica aqui uma sugestão.
tente. O número de pessoas que pres ■> que tal se nós os lituanos, retomarmos
tigiaram o evento foi grande. As co .o trabalho da barraca lituana para o
midas estavam muito gostosas e vari ano que vem e mostrarmos que temos
adas, Na festa não tivemos shows e força para fazê-lo? Precisamos de
apresentações de artistas, mas a músi " caras-novas, um novo ânimo e muita
ca que se tocava era alegre e muito motivação. Isto se aplica a todos os
agradável. Apesar do espaço ao pú eventos lituanos da colonia. Os dita
blico ser menor, a festa estava mais dos "A união faz a força" e "Povo
aconchegante e familiar. Tanto para inido jamais será vencido" só terá
quem trabalhou quanto parą os orga i entido com a participação de todos
nizadores, o trabalho foi facilitado,
Pensemos nisso.
pois as salas da paróquia estando próximas às barracas serviram de depó
sitos para as comidas, utensílios e
materiais.
TERRENO NA LITUANIKA
Sentimos porém a falta da barraca
lituana. Ela não foi organizada pelo TRATAR- Fone: 274-32.64
simples motivo: nestes 18 anos de į
273-10.81
festa, não houve renovação de pes-
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GARBĖS LEIDĖJA!

LIETUVIŲ DIENA
LITUANIKOJ
Gegužės 24 dienos iš
vykos į Lituaniką pasiruošinas gerai vyksta. Jau du aut
obusai pripildyti. Kas dar
lores vykti Lituanikon tą
lieną, turės naudotis savo
>riemonėm. Prašoma PIETUS >
ŽSISAKYTI IŠ ANKSTO pas
parapijos sekretorę (tel.:61
>3.5975) arba kun. P. Rukšį
tek: 274-18.86).

ATITAISYMAS
Mielas Redaktoriau,
Paskutiniam Mūsųv Lietuvos numery(6), aprašant Sv. Juo
zapo Bendruomenės susirinki
mą, įsivėlė nemaloni klauda.
Pirma Šv. Juozapo Bendruiomenės statutuose nėra ne vieno
paragrafo, kur būtų minima Li
tuanika ar buvę Tėvų Jėzuitų
namai Mokoj. Šv. Juozapo Ben-

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES UTUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra

S1_

mylimo vyro ir tėvo a. a. APOLINARO 2-rtų mirties
metinių progaįgegužės 12 d).
Mišios bus atlaikytos sekmadienį, gegužės 10 d.
11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.
Su ilgesiu prisimename mirusį mielą APOLINARĄ ir
kviečiame bičiulius dalyvauti jo pagerbime.
Redakcija ir administracija

druomenės statutuose, Bendruo
menės likvidavimo atveju yra
toki nustatymai: jei Bendruome
nė daugiau neegzistuos, Bažnyčia
ir kiti parapijos pastatai pereina
Mitra Arquideocesana nuosavy
bėn. Kitos nuosavybės likimą,
bendruomenei baigiantis, nutars
paskutinis Bendruomenės narių
susirinkimas. Jeigu paskutinio
susirinkimo nebūtų, jei bend
ruomenė tokiu būdu sunyktų, tai
nuosavybės pereina Brazilijos
Lietuvių Bendruomenei. Jei ir
tos jau nebūtų, pereina Mitrai
Arq u ideoceza na i.
Visi lietuviai katalikai ir jų
palikuonys turėtų stengtis, kad
bendruomenė nesunyktų, ar bent
nesunyktų prapuolimo būdu
(braziliskai-extinção involuntá
ria). xMitros atvejis numatytas tik
blogiausiu atveju. Jei Mitrą
išbraukti, ką reikėtų tokiu atveju
įrašyti?
Su pagarba
K. J. Šeškevičius
Pirmininkas

iį^

GEGUŽĖS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.

01 — João Stelmockas
01 — Ricardo Braslauskas
UZ — Ana Rauba Aradzenka
03 — Walter Žvingila
05Clarice Bacevičius
10 — Roberto Jonas Saldys
13 — Ana Vera Tatarūnas
14 — Antanas Augustaitis
15 — Luiz Alberto Jermalavičius
15 — Marcelo Cha po la
15 - Pranas Jonas Mažietis
16 — Irena Martinaitis
19 — Aida Chorociejus Garsia
20 — Douglas Krumzlys
Sąjungos - Aliança
Valdyba

BINGO
AKLŲJŲ NAMAMS
Gegužės 20 d. 14 vai.
Jaunimo namuose.
Kviečiame dalyvauti ir
šią instituciją paremti.
Bilietai parapijos raštinėj.

LIETUVIU JĄJUNGA BRAZILIJOJ
RENGIA

MOTINO/ DIENO/

/VENTE
GEGUŽĖJ - 17 - MAIO
13 VALANDĄ

LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

(Šia + correio = R$.5,00)

Pietus ir Motinu pagerbimas
bus Sąjungos namuose.
Lua Lituania €/ - Mooca
Prašone pakvietimus paimti
iš anksto telefonais:
50623224Z278.65OO/692.7263

