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LIETUVOS

80 METU

ANTANAS O. BARKAUSKAS

Šiemet sukanka 80 metų
nuo tos dienos, kai 1918.XI.23
buvo įsteigta Lietuvos kariuo
menė. Daugiau kaip po 120 me
tų Rusijos imperijos carinės
priespaudos 1918 m. vasario 16
d. Vilniuje Lietuvos taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklausomy
bės aktą. Niekas negalėjo tikė
tis, kad Lietuva kelsis laisvam ir
nepriklausomam gyvenimui, nes
mūsų krašte iš visų pusių siautė
jo gausybė įvairių priešų, o Lie
tuva neturėjo nei pagalbininkų,
nei užtarėjų.
1918 m. lapkričio 23 d. Lie
tuvos apsaugos ministerijai bu
vo duotas pirmas įsakymas steigti Lietuvos kariuomenę.
Po Lietuvos ginkluotų pajė
gų suorganizavimo ir padėtų
kraujo bei gyvybės aukų nely
giose kautynėse su rusų bolševi
kais, Bermonto-Švalovo gaujo
mis ir baltaisiais lenkais (kopistais), - mūsų Tėvynė Lietuva 22
metus džiaugėsi laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu, moraliai
bei f iziškai atgimė ir sustiprėjo.
Nors 1918 m. vasario 16 d.
buvo paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė, tačiau Tėvynei dar
grėsė daug pavojų. Patyrusi Pir
mojo pasaulinio karo sunku
mus, Lietuva kėlėsi iš po griuvė
sių. 1918 m. lapkričio mėnesį vi
soje Lietuvoje kūrėsi pirmieji
savanorių pėstininkų ir kavaleruos pulkai. Kaune jau buvo or
ganizuojamos pirmos Lietuvos
kariuomenės struktūros - sava
norių būriai.
Visas nepriklausomybės ko
vų laikotarpis (1918-1920 m.)
buvo sunkus, nes priešų buvo
daug. 1918-1919 m. vyko atkak-

S. PAULO LIETUVIŲ PARAPIJOS VAIKŲ PIRMOJI KOMUNIJA
Kun. Petras Rukšys su katechistėm Janete Nikitin Ziziene ir Emi
lija Bendoraitiene bei pirmosios Komunijos vaikais

lios kovos su bolševikais. Kautis
su priešais buvo nelengva, ta
čiau savanorių karių ryžtas ir
karo vadų sumanumas viską nu
galėjo. Lietuvių savanorių kontra puolimais nuolatos spaudžia
mi bolševikai pasitraukė iš Lie
tuvos. Galutinai išvijus bolše
vikus iš Lietuvos, pėstininkų
pulkai dar gynė Vilnių nuo len
kų grėsmės. Per tuos du dešimt
mečius Lietuva išgyveno tragiš
ką politinį momentą: neteko sa
vo sostinės Vilniaus ir jo krašto.
Karo mokykla

Pirmoji Lietuves karo mo
kykla buvo įsteigta 1919 m. sau
sio 25 d. Kaune. Jos viršininku
buvo paskirtas Rusijos carinės
armijos karininkas gen. Jonas
Galvydis-Bykauskas.
Lietuvės
karo mokyklos I-ją laidą baigė
96 karini
Pal
M.Mažvydo bibliotekai'

išvyko į trontą.

Pirmojo pasaulinio karo
frontuose užgrūdinti Lietuvos
kariuomenės savanoriai-kūrėjai
teigiamai įvertino karo techni
kos vaidmenį. 1919 m. sausio 30
d. (be jau esamų pėstininkų ir
kavalerijos dalinių), buvo pra
dėta formuoti inžinerijos kuo
pa, kurią sudarė elektrotechni
kos, minuotojų, automobilių ir
aviacijos būriai. 1919 m. kovo 1 •
d. inžinerijos kuopa buvo su
stambinta iki bataliono dydžio,
o jos būriai buvo pavadinti kuo
pomis.
Avin< i ja

1919 m. kovo 1 <1. yra laiko
ma Lietuvos aviacijos įsteigimo
diena. 1919 m. gruodžio 16 d.
aviacijos mokyklą baigę 34 la
kūnai bei žvalgai yra laikomi
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pirmaisiais Lietuvoje paruoštais
specialistais. 1921 m. birželio 29
d. Lietuvos karinės oro pajėgos
buvo pavadintos Lietuvos karo
aviacija. 1923 m., vasarį moko
mosios eskadrilės vadu buvo
paskirtas vyr. Itn., Antanas Gus
taitis. 1934 m. gegužės 9 inž.
plk.-ltn. A. Gustaitis pradėjo
vadovauti Lietuvos karo aviaci
jai. Šias vado pareigas jis ėjo iki
Lietuvos karo aviacijos likvida
vimo (1940 m. tuojau pat po so
vietų okupantų invazijos į Lie
tuvą). 1940 m. birželio 15 d. So
vietų Sąjungai okupavus Lietu
vą, buvo uždrausti bet kokie
aviaciniai skraidymai. Daug
aviacijos karininkų buvo paleisti
į atsargą ir represuoti.

Okupacijos

Prasidėjo Antrasis pasauli
nis karas (tarp Vokietijos it
SSSR). Lietuva patyrė dvi oku
pacijas - sovietų ir vokiečių.
Lietuvos kariuomenė buvo iš
formuota bei panaikinta.
1940 m. vasarą ne tik Lietu
va, bet ir Latvija bei Estija pasi
davė Sovietų Sąjungos armijos
invazijai, aneksijai, okupacijai ir
inkorporavimui į SSSR sudėtį.
Neiššautas nė vienas šovinys,
todėl Lietuvos laisvės kovų va-

dams ir ginkluoto pasipriešini
mo dalyviams-partizanams teko
spręsti be galo sunkius užda
vinius.
1940 m. birželio 15 d. Lietu- ■
vos valstybės ir kariuomenės va
dai neįvykdė savo' priesaikos
klausoinybę, nedavė įsakymo
ginkluotam pasipriešinimui. Pa
daryta istorinė klaida. Bet prieš
istorijos teismą, nepaisant as
menybių, visi yra lygūs? Vienų
klasta, kitų klaida neapgynė
Baltijos tautų interesų. Dėl to
dabar verta prisiminti Suomijos-Sovietų Sąjungos karo laiko
tarpį ir patį faktą. Didvyriška
mažos Suomijos tauta drąsiai ir
ryžtingai stojo į nelygias grum
tynes ir apgynė savo valstybės
teises, jos laisvę ir nepriklauso
mybę, nors patyrė daug nuosto
lių. Tačiau sovietų Raudonosios
armijos patirti nuostoliai buvo
žymiai didesni.

(Vilnių

Iki 1940 m. Lietuvos karo
fnokykla išleido 21 kadrinių ka
rininkų laidą ir 15 aspirantų-atsargos karininkų laidų. 1940 m.
rudenį, atgavus sostinę Vilnių,
Lietuvos karo mokykla buvo
perkelta į Vilnių, tačiau netru
kus sovietų karinės valdžios bu
vo išformuota. Šios karo mo
kyklos viršininką* bog gen. Jo
nas Juodišiiis buvo suimtas u
žuvo sovietų įkalinimo lageryje
Nuo sovietų okupacijos smurto"
nukentėjo bei buvo sunaikinta
2,800 Lietuvos karininkų.

VENDE-SE
TERRENO NA LITUANIKA
TRATAR - Fone: 274-89.49

DICIONÁRIO
PORTUGUÊS - LITUANO
LITUANO - PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO
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kariuomenę, SS ir aviacijos da
linius. Gen. R Plechavičius griež
tai atsisakė nuo tokių reikalavi
mų, sakydamas: “Mano kariai
niekur neis iš Lietuvos”.
Praėjus trims mėnesiams,
įvyko vokiečių klasta. Gen. P.
Plechavičius, gen. štabo virši
ninkas pik. O. Urbonas ir keli
štabo karininkai buvo suimti ir
uždaryti Štuthofo koncentracijos
stovykloje. LVR keturi batalio
nai buvo sunaikinti - suimti, nu
ginkluoti ir internuoti (per SS
puolimą buvo sušaudyta 120 ka
rių). Didelę dalį LVR karių bu
vo suspėta paleisti iš tarnybos, o
kita dalis su gurguolėmis, gink
lais ir amunicija pasitraukė į
miškus ir pradėjo ginkluotą pa
Vietinė rinktinė
1944 m. vasario mėn. Vo sipriešinimą prieš rudąjį ir rau
kietijos III Reicho SS ir Gesta donąjį okupantą. Taip užgimė
po okupacinė karinė vadovybė rezistencija, kurios pi odininkai
leido gen. Povilui Plechavičiui buvo LVR kariai-savanoriai.
Po Antrojo pasaulinio karo
suformuoti Lietuvos vietinę
rinktinę, kuri turėtų kovoti su pabaigos slinko sunkūs bolševi
Lietuvoje esančiais sovietų par kinės okupacijos metai, partiza
tizanų ir lenkų Armijos Krajo- ninės kovos. Vis dažniau pasi
reikšdavo atkaklūs protestai dėl
vos gaujomis.
slaptos Molotovo-Ribentropo
1944 m. vasario 16 d. per
sutarties ir neteisėtos Lietuvos
Kauno radiofoną savo istorinėje aneksijos, okupacijos ir inkor
kalboje gen. P. Plechavičius pa poravimo į SSSR sudėtį.
kvietė jaunus vyrus stoti į Lietu
Pagaliau sugriuvo bolševiki
vos vietinę rinktinę ginti Tėvynę nė sovietinės sąjungos struktū
nuo grėsmės. Entuziazmas buvo ra. 1990 m. kovo 11 d. seimas
didžiulis. Tėvynės meilė ir dide paskelbė Lietuvos nepriklauso
lis patriotizmas subūrė jaunus mybės atkūrimo aktą.
vyrus karinei tarnybai. Įstojo
30,000 lietuvių karių-savanorių.
VENDE-SE
Vokiečiams tai buvo staig
TERRENO NA LITUANIKA
mena, ir jie pradėjo reikalauti iš
TRATAR- Fone: 274-32.64
gen. P. Plechavičiaus, kad LVR
kariai būtų pervesti į Vokietijos
273-10.81

Svarbią vietą užima Lietu
vos Vietinės rinktinės kūrimosi
ir trumpo jos egzistavimo vokie
čių okupacijos metais faktas.
Vokietijos III Reicho kariuo
menės “Drang nach Osten”
(“Žygio į rytus”) pradžioje
(1941.VI.22) Lietuva buvo oku
puota ir neturėjo savo kariuo
menės. Tik po 1943 m. pralai
mėjimų rytų fronte Vokietijos
III Reicho SS ir Gestapo oku
pacinė karinė vadovybė parei
kalavo sudaryti Lietuvos savi
saugos batalionus. Buvo sufor
muota keletas savisaugos ba
talionų, kurie buvo panaudoti ir
rytų fronte, nors tiesioginė jų
paskirtis buvo Lietuvos apsauga.

LIETUVOJE
Atidarytas pirmasis
Lietuvos-Latvijos
pasienio punktas
Vilnius, rugpjūčio 2 . d.
(BNS) — Liepos 2 d. Lietuvos
ir Latvijos vidaus reikalų mi
nistrai Vidmantas Žiemelis ir
Juris Kaksitis atidarė pirmąjį
bendrą Latvijos ir Lietuvos
Saločių-Grenctalės
pasienio
punktą. Abu ministerijų vado
vai pareiškė, kad bendro kon
trolės punkto atidarymas tu
rėtų padėti valstybėms grei
čiau patekti į Europą.
Muitinės departamento di
rektorius Alvydas Budrys sa
kė, kad atėję į jau pastatytą
postą, lietuviai sutaupė „daug
pinigų”. Latviams statybos
kainavo 1.36 mln. latų (maž
daug 9.3 mln. Litų). Lietuviai
tokias pat sąlygas suteiks lat
vių muitininkams ir pasienio
policijai kitame jungtiniame
pasienio kontrolės poste, grei
čiausiai Smėlynės-Medumės
(Utenos apskr.) Dabar ten ti
riamas transporto srautas.
Dabar atidarytas naujasis
bendras Lietuvos ir Latvijos
pasienio punktas, esantis ju
driame Vilniaus-Rygos plente,
turėtų paspartinti sienos kirti
mo procedūras.

P0RÇMRESP0NDÊNCIA F:274-18.86
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PREYIDENTO VIZITAS J

“PASITEISINO VISAIS
POŽIŪRIAIS”

Prezidentas Valdas Adamkus
pirmadienio spaudos konferen
cijoje pabrėžė, kad 15-23 dieno
mis vykęs jo vizitas j Jungtines
Amerikos Valstijas “pasiteisino
visais požiūriais”. V. Adamkus
itin džiaugėsi, kad įvyko jo
susitikimas su JA/ Prezidentu Bill
Clinton. “Tai, kad tokių intensyvių
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su JA/ Prezidentu
ir svarbių derybų dėl taikos
William’u J. Clinton’u Vašingtone, 1998 spalio 23 d.
Artimuosiuose Rytuose metu
Amerikos Prezidentas parodė
LIETUVIŠKO SVIESTO prezidento Antano Smetonos
dėmesį Lietuvai, pareikšdamas EKSPORTUI NESIŪLYTŲ ūkyje Užugiriuose, prieš karą
Kaune gyvena, ką tik 90- tikrindavo eksportinį Lietuvos
stiprią moralinę paramą jos sie
mętį atšventęs, pirmųjų ne pieninių sviestą. Jis prisime
kiams, yra labai malonu”, - mano priklausomybės laikų „Pieno
na, kad eksportui skirtas
Lietuvos vadovas. Iš kitų jis centro” produkcijos profesio
sviestas buvo gaminamas tik
išskyrė ir savo susitikimą su Stra nalus degustuotojas Juozas iš rūgščios grietinės ir skirs
teginių ir tarptautinių studijų cen Jakubauskas. Su juo susitiko tomas į keturias spalvos
tro vadovu, žinomu JAV polito „Lietuvos ryto” korespondentė grupes: nuo visai balto iki spe
Vida Savičiūnaitė.
cialiai padažyto. Buvo drau
logu Zbignew Brzezinski. “Priva
Nepaisant, kad didžiąją gy džiama naudoti konservantus
čiame pokalbyje su juo aptarėme,
venimo dalį Juozas Jakubaus Kokybė buvo tikrinama raga
kokią veiklą, taip pat ir lobistinę, kas dirbo pieno produktų ek
vimo ir analitiniu būdu. Ben
šiuo metu turėtų vykdyti Lietuva, spertu ir kokybę nustatinėjo drojoje laboratorijoje buvo tik
siekdama narystės NATO”, - tvir daugiausia ragavimo būdu, iki rinimas vandens kiekis svies
tino V. Adamkus. Valstybės šiol mėgsta valgyti daugiau te. Pagal tuometinius tarptau
pieno produktų ir vadina save tinius standartus, šis rodiklis
vadovas taip pat pareiškė tikįs, kad
pieno žmogumi dvasia ir tuomet negalėjo būti didesnis
Lietuva bus gana greitai priimta į kūnu. Tik užuot lietuviško
kaip 16 proc. Ekspertams
Pasaulio prekybos organizaciją sviesto, J. Jakubaukas renka atnešdavo tik kodais pažy
(PPO), nes gautas oficialaus si švedišką margariną, kuris metus mėginius. Juos uosty
davo, ragaudavo ir vertindavo
Vašingtono patvirtinimas, jog jis jam kvapnesnis ir skanesnis.
Paklaustas, ar prez. Antano pažymiais 20 taškų sistema
aktyviai rems Lietuvos priėmimą
Smetonos laikais būtų reko- Vienuolika ir daugiau taškų
į šią tarptautinę instituciją.
> mendavęs
eksportui
tokį

sviestą, kokį mums dabar pa
teikia Lietuvos pieno pramoni
ninkai, buvęs ekspertas pa
EQUIPAMENTOS PARA PROJEÇÕES
• INFORMÁTICA
purtė galvą ir sakė: „Ne
• LOCAÇÃO & VENDAS
atitiktų aromatingumo, skonio
Leandro Tijūnėlis
___________ Celular: 9945-9632_____________
ir spalvos reikalavimų”.
Juozas Jakubauskas, net
E-mall: locshow@sti.com.br
porą metų dirbęs agronomu

loc Show

•

RUA MONSENHOR PIO RAGAZINSKAS, 46 TEL/FAX: 272-2774
CEP 03141-090

-

VILA ZELINA

SAO PAULO

surinkęs sviestas buvo laiko
mas geru. Nekokybiškas buvo
siunčiamas perdirbti. Eksper
tas prisimena, kad brokas su
darydavo tik dešimtąsias pro
cento dalis, nors sviestą
kontrolės tarnybai pristatyda
vo apie 180 pieninių.
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A MINHA PRIMEIRA COMUNHÃO
Realizamos no dia 08 de novembro
de 1998, a Primeira Eucaristia'de 21
criahças, cujas famílias possuem al
guma ligação com a colônia lituana.
Oportunidade especial, pois, durante
um ano, não só as crianças como tam
bém suas famílias mantiveram laços
de crescimento na amizade e princi
palmente no desenvolvimento espiri
tual.
Nossa catequista, a Sra.Emilia Bendoraitis, ensinou o caminho das ora
ções, da importância das palavras Bí
blicas e de como poderemos seguir os
exemplos de Jesus.
As próprias crianças contribuiram.
com suas experiências ilustrando e
enriquecendo as aulas, muitas vezes
surpreendendo aos pais com seu in
teresse e dedicação. Os pais sempre
presentes às aulas, ajudavam muito
corrigindo os cadernos, incentivandoos com mensagens, tomando as lições
e orações ou dando depoimentos de
fatos próprios, para que os filhos e
amigos lembrassem de quantas vezes
a Fé esteve presente em seus lares.
Toda colônia de imigrantes procura
manter seu legado cultural e linguís
tico. Conseguimos através desta opor
tunidade religiosa manter vivas estas
raízes com o mesmo carinho e respei
to que nossos avós passaram aos nos
sos pais. As crianças aprenderam a re
zar nos dois idiomas, conheceram len
das, a geografia e até um pouco das
técnicas artezanais, quando na Páscoa
fizeram até os margučiai (ovos pinta
dos).
No dia das mães, as crianças fize
ram mensagens em dois idiomas e
cada uma recebeu um pingente com
gintaras (ambar) para que simbolica
mente a Lituânia fosse sempre lem
brada.
Pudemos também enriquecer nossa
bagagem cultural e ampliar as amiza
des, participando do acampamento
realizado no Condomínio Lituanika,
LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS KONSULATAS

SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica

da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário
Rua Cap. Otavio Machado, 207
04718-000 São Paulo - SP »
Fones: 5182-0871 e 5183-2443
FAX:5182-7441

Širdingas ačiū
Tabata, Pedro, Taina, Daina, Thomas, pe Pedrinho, Adam, /éssica, Larissa, D. Emilia
D. /anete, Camila M., Audra, Camila T, Raphael, Leticia, Fernanda, Henrique,
Laima, Marcei, Zigmas, /uHe, Eric, Fernando

o canto de entrada e com toda a aju
em Atibaia, junto com o grupo de es
da que deram durante a confraterni
coteiros Palanga. Aproveitando para
zação de todas as famílias.
parabenizar o grupo e seus dirigentes, ■
Agradecemos ao encanto e magia
que neste ano de 1998 completa 25
do Coral Lituano, que está sempre
anos de existência e agradecer de co
presente em todas as missas lituanas
ração por prestigiarem a missa com
e que no dia da primeira comunhão,
vibraram com suas vozes. Estaremos
com vocês no concerto do dia 29 de
novembro, para prestigiar os 62 anos
de participação na colônia.
Agradecemos à nossa amiga espe
cial, a senhorita Julia Ąžuolas, can
tora lírica do Teatro Municipal, que
no momento mais importante da ce
rimônia cantou-nos "Panis Angelikus”, foi maravilhoso.
Para realizarmos ao tão esperado
encontro de nosso filhos com a parti
cipação integral nas missas, receben
do a sua primeira eucarisia, tivemos
a prova do amor que temos por eles
e que nunca podemos viver sem
uma comunidade, unidos e emocio
nados ficamos felizes por essa opor
tunidade.
Ao Padre Petras Ruksys, que sem
pre esteve presente, agradecemos
por seus conselhos, suas palavras,
sua orientação para a importância da
família estar sempre unida na reli
Luis Gustavo, Lina e Guilherme: gião e na cristandade.
LABAI AČIŪ!
nós também qeremos receber a
primeira comunkão
Todas as Famílias Participantes
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Ia TURMA DA Ia COMUNHÃO
DA COMUNIDADE LITUANA
Nós, Cleide Regina, Ronaldo e
toda a nossa família temos muito
a comentar sobre a Ia Comunhão.
Nós achamos maravilhosa a
participação dos pais juntamen
te com os filhos, na Eucaristia e
principalmente no abraço entre
pais e filhos. Esses momentos
resgataram muitos sentimentos
de espiritualidade entre a famí
lia.
Isto trouxe com certeza uma
maior união e sensibilidade
unindo mais família.
As crianças aprenderam os
ensinamentos da Bíblia com
muita descontração e brinca
deira, o que levou o catecismo
não ser cansativo.
Percebíamos que todas as
crianças estavam felizes junta
mente com suas famílias.
Foi uma ótima idéia fazermos a
confraternização com todos jun
tos, onde compartilhamos da
mesma refeição.
Na nossa opinião, tudo isso foi
muito emocionante e inesque
cível, e temos certeza que a nossa
filha FERNANDA continuará
sua vida dentro da cristandade,
sendo, como sempre foi, uma
católica praticante, agora mais
consciente participando ativa
mente da comunidade.
Cleide Regina Mecelis do
Patrocinio
e
Ronaldo
do
Patrocinio
A família Greičius, agradece ao
Padre Pedrinho, a linda ,cerimônia
a qual nossa filha TAINA recebeu
sua Primeira Eucaristia. Tudo es
tava lindo e perfeito, a união das
crianças e a felicidade delas salta
vam pelos olhos cheios de alegria.
Agradecemos a Dona Emilia, por
mostrar o caminho do bem e
como devemos segui-lo pela vida.
A toda equipe de pais e mães
que fizeram deste momento mági
co, algo a ser gravado no coraçao
de todos para toda a vida.
Família Greičius
Foi com muita satisfação que
nossos amigos e parentes admi
raram a 1a Comunhão da nossa
filha CAMILA TEMPLE VIDAL
junto ao grupo de crianças da
Comunidade Lituana, um.exemplo
de tradição e religiosidade que se
mantém vivo mesmo distante do
seu país de origem.
Da Família Temple Vida!

E todos cantaram: "Mus pasaulis nedidus, jis suglaudžia mus visus
Z

Esse momento importante e PARABEftfâ à todos que partici
sagrado do encontro com param da organização e ideali
Cristo, foi especial para nossas zação desta 1 Comunhão, princi
palmente ao Pe.Pedrinho, à Da.
filhas AUDRA e LAIMA.
Nossa família envolveu-se com Emilia, à Ana Beatriz e à Janete,
muito carinho para toda essa que dedicaram seus domingos
preparação eucaristica, unindo- ensinando nossas crianças sobre a
nos mais ainda e reconhecendo féeo princípio da religião cristã.
A iniciativa foi muito provei
a importância da fé em nossos
tosa, pois as crianças puderam
corações.
entender muito bem os ensina
Obrigado à Todos!
Família Zizas

mentos de Jesus.
A missa da Ia Eucaristia, estava
muito bonita, os pais participando
junto com seus filhos deste mo
mento solene, foi muito significa
tivo.
Temos certeza, que nosso filho
ERIC, guardará e perpetuará to
dos esses exemplos e ensina
mentos.
Com carinho,
Lídia e Vito Šukys

Labai ačiū, kunige Petriuk, už
paramą, už kantrybę ir už naują
Muito obrigado, Dona Valeria

FOI UM ANO ESPECIAL PELA
PARTICIPAÇÃO# PELO CONHECIMENTO ADQUIRIDO PELO
NOSSO FILHO ZIGMAS E ^PELA
INTEGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS#
CATEQUISTAS. E NOSSO AGRADECIMENTO ESPECIAL AO QUERIDO PADRE PEDRINHO# POR
SEU CARINHO# PACIÊNCIA E
A^OR DEDICADO A TODOS

NOS.
Ml FAMHM

Geležauskų ir Guzikauskų
šeimos
A
FamUia
Fiedmann
Szewizuk agradece à Colonia
Lituana, à Da. Emilia e principalmenfe ao Padre Pedrinho,
a oportunidade de proporcionar ao nosso filho HENRIQUE,
a alegria de compartilhar sua
Eucaristia com seu amigo Eric e
pela aquisição dos valores morais, culturais e espirituais, que
lhe acompanharão por toda a
sua vida!
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MŪSŲ MIRUSIEJI
TĖVAS JONAS GIEDRYS S.J.

Nuo įstojimo į naujokiną dienos
ligi dabar Jūs perėjote sąlygas, kartais
džiaugsmingas, o kitas ne be sunku
mų, kaip būna pas Tėvą keliaujančio
žmogaus gyvenime. Tačiau šioje ke
lionėje niekad Jums netrūko Viešpa
ties artumo, kaip ir netrūko gero są
mojaus, padėjusio Jums ramiai reika
lus tvarkyti ir suteikusio krikščioniš
kosios vilties bei džiaugsmo daugeliui
asmenų, kurie, Jumis pasitikėdami,
dalijosi savo skausmais. Taip Jėzaus
Draugijos generalinis vyresnysis prieš
dešimtmetį sveikino t.Joną Giedrį au
ksinės jėzuito gyvenimo sukakties
progą.
Pats T.Giedrys prieš porą metų pa
sukęs, ’’žinau, kad pildau Dievo valią.
Nė kiek nesigailiu dėl savo pašauki
mo. Jei šiandien reikėtų rinktis, vėlei
sėsčiau į tą pati suolą. Nors ne vieną
syk esu skaudžiai apkalbėtas, - vi
siems atleidžiu ir, pridėjęs ranką prie
širdies, galiu atvirai ir drąsiai tarti:
Viešpatie, šiandien, rytoj ir visą gy
venimą Tau esu gyvas ir miręs”.
Gimęs Dubingiuose 1921-08-29,
lankė Giedraičių gimnaziją ir baigė
Kauno jėzuitų gimnaziją. Įstojo į jė
zuitus 1938.09.10 Pagryžuvyje, 1940
- 1942 mokėsi Kauno kunigų semina
rijoje ir iki 1944 filozofijos Pagryžu
vyje. Išsiųstas su kitais prieš sovietų
antrąją okupaciją baigė filosofiją Ba
varijos Pulache. Tarp filosfijos ir teo
logijos stažui buvo Munchene, teolo
giją baigė Vokietijoje. Kunigu įšven
tintas 1949-07-30. Metus dirbo jėzui
tų St. Blasieu kolegijoje, o tercijatui
1951-1952 nusiųstas į Gandią Ispa
nijoje.
Tėvui Jonui Bružikui tarpininkau

jant, 1952.10.23 atplaukė į Montevidėją Urugvajuje, atgabendamas Fatimos Marijos paveikslą į su tuo var
du pavadintą naujai statomą lietuvių
parapijos bažnyčią. Be trumpos per
traukos Brazilijoje (1964-1967) buvo
šios parapijos klebonu nuo 19610iki
1996. Vedė savaitinę lietuvių radijo
valandėlę, rašė ir leido "Urugvajaus
lietuviu žinias", padėjo įgyti lietuvių
vasarvietę, bendradarbiavo su Uru
gvajaus lietuvių kultūros draugija,
globojo lituanistinę mokyklėlę, tauti
nių šokių bei dainė ansamblius, jauni
mo veiklą paauglių sportą varguolių
valgyklą leido lietuviškas plokšteles,
platino knygas, dalyvavo Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės seimuose bei
Jaunimo kongresuose. Proginiai pava
duodavo gretimosiose lietuvių parapi
jose Brazilijoje bei Argentinoje. Lie
tuvoje lankėsi 1988 ir 1997 metais.
Mirė Visų Šventųjų ir parapijos
steigimo metinių išvakarėse, visai ne
senai atšventęs 60 metų jėzuitiško gy
venimo, ir kai parapija rengėsi džiau
gtis 50 metų sukaktimi. Urugvajaus
provincijolas rašė: "Visi atsimena Tė
vo Jono Giedrio nenugalimą sąmojų..
."gal ir buvo šis sąmojus, kuris jį įgi
lino pakęsti daug kančių be kartėlio,
ir vedė jį jaustis Dievo mylimu, kai
save pati linksmai tarkavo. Niekad
nelaikė save pranašesniu už kitus ir
savo būdu stengėsi nešti taiką pasau
lyje, kurio smurtą buvo patyręs. Be
veik iki paskutinės dienos buvo ku
klios, mažos ir nesuskaitomos tarny
bos žmogus. ..".
Jo karstą ant pečių nešė Urugvajaus
Liet. Kultūros Draugijos žmonės pėsti
į kapus.
Vilnius 1998.11.19
Kun.Antanas Saulaitis
KAROLIS GAIDYS, po ilgesnės
ligos,
mirė
per
Visus
Šventuosius - lapkričio 1 dieną.
Velionis turėjo 83 metus.
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje
ir bolševikams grįžtant į Lietu
vą, pasitraukė į Vokietiją.
Brazilijon atvyko po antrojo
pasaulinio karo 1947 metais.
Pradžioje gyveno Rio de Janeire
ir vėliau persikėlė į S. Paulo.
Čia vedė vietinę moterį Geni ir
su jos giminių pagalba atidarė
restoraną "Cantina do Pintor",
Riacho Grande.
Buvo pastovus ML-vos
skaitytojas ir mielai priimdavo
savo restorane besilankančius
tautiečius.
7-tos dienos Mišios buvo
šv. Juozapo parapijos bažny
čioje, sekmadienį, lapkričio 8
dieną.

išgyvenęs beveik 100 metų, už
baigė savo ilgą žemišką kelionę
lapkričio 10 dieną.
Velionis buvo gimęs Var
niuose 1899 m. gruodžio 12 die
ną ūkininkų šeimoje. Gimtajame
mieste lankė pradžios mokyklą
ir dirbo ant ūkio. Buvo lietuvos
kariuomenės savanoris.
1929 metais su šeima at
vyko Brazilijon ir apsigyveno
Vila Anastazijos rajone. Čia pa
dėjo statyti Lietuvių Basanavi
čiaus mokyklą. Kol išėjo j pen
siją dirbo prie civilinės statybos.
Aleksandras Keršys visą
gyvenimą aktyviai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje, ypač rūpin
damasis lietuvišjąja mokykla.
Išaugino dukras Anelę ir Pran
cišką. Turėjo penkis anūkus.
Būdamas našlys, 1985 m.
vedė Stasę Laurinavičienę, su
kuria išgyveno iki mirties.
Aleksandras Keršys buvo
malonaus ir linksmo būdo žmo
gus, visuomet pasiruošęs patar
nauti. Mėgo skaityti ir jdomavosi lietuviškais reikalais.
Netekome dar vieno mū
sų kolonijos patriarko, už kurį
meldėmės per lietuviškas pama
ldas sekmadienį, lapkričio 15
dieną.
Po ilgos kelionės, ramiai
ilsėkis Tėvo namuose.
Lapkričio 29 dieną mirė:
-MARĖ JOVAIšIENE iš Chorą
Menino.
-JONAS ŠAPOKA, buvęs V. Pru
dentes gyventojas.
Už šiuos mirusius 7-tos
dienos Mišios bus sekmadienį,
gruodžio 6 dieną, 11 valandą.
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LIETUVIŲ SĄJUNGOS
METINE ŠVENTĖ
Lapkričio 7 dieną Lietu-vių
Sąjunga Brazilijoj švente 67įas metines savo rūmuose rua Lituania. Šeštadienio va
kare žmones būna laisvesni,
taigi susirinko nemažai narių.
Sąjungos pirmininkas Algim
antas Saldys atidarė mi
nėjimą prisimindamas miru
sius Sąjungos narius, padare
trumpa veiklos apžvalgą ir ra
gino jaunimą tapti Sąjungos
nariais.
Antanas Augustaitis išpuošė
sales sienas gražiais garsių
Lietuvos vyrų paveikslais ir
net padeklamavo savo poezija.
Nauja tautinių šokių gru-pe
"Rambynas"
pašoko
kelis
tautinius šokius. Atrodo, kad
Tautinio šokio grupe "Rambynas" pasirodo metineje Sąjungos šventeje
ši grupe sparčiai auga ir jau
turi virš 20 šokėjų.
Šią vasarą kun. Petras
Sąjungos šventeje daly-vavo
- Justino Julio Zvingila
Lietuvos
garbes
konsulas Rukšys paskubomis, kaip 03
- Bruna Yolanda S. Pjevac
Brazilijoj Jonas Valavičius su jam jau įprasta, čia lan 04
kydamasis maloniai mane 04 - Albina Grigaliūnas
ponia Rita.
pakvietė apsilankyti Brazili 05 - Daniela Maria Šiaulys
- Nilza Guzikaiiskas ČiiiŠauskas
Rašo iš Lietuvos... joje. Sake - išsiilgę. Tai jei 05
susidarys palankios sąlygos, 05 - Anatonio de Abreu Carvalho
ŽADA APSILANKYTI
planuoju. Atvykčiau su savo 06 - Adolfina Simanavičius
BRAZILIJOJ
ŠVENTUOJU KAZIMIERU gal 09-Jenny Marcinkevičius Bumblis
Kun. Pranas Gavėnas kiek po Naujųjų Metų, Ir 15- Anibal Nicoluk
rašo iš Lietuvos:
atvykčiau "pa-kaledoti" ypač 20- Rogerio Puodžiūnas
Ką tik dabar išėjo iš spaudos jaunimo spau-dos reikalams. 22 - Izabel Seliokas
mano ŠVNTASIS KAZIMIE Juk atsnaujinimo metas, o 23 - João Carlos Manila
RAS - vienintelis Lietuvos čia esame dar daug kuo 28 - Anete Cristina Žvingila Seixas
šventasis. Pirmasis Lietuvos atsilikę.
29 - Helena Ostrinski Kučinskas
Glo-bejas ir Ypatingasis lie
30 - Anna Godliauskas
GRUODŽIO MĖNESIO 31 - Marė Jovaiša
tuvių jaunimo Globėjas. Ta
čiau Lietuvoje jis dar mažai
31 - Rosmarli Ąžuolas
GIMTADIENIAI
pažįstamas, ypač jaunimo.
Sąjungos - Aliança
Sveikiname savo narius, kurie
Dely to aš dedu visas pas švenčia gimtadieni ši menesi ir linValdyba
tangas, kad šis jaunas kime daug sėkmės.
/Lietuvos
Vyras
įeitų
į
kiekvieną kietuvišką mokyk
Pietų
Amerikos
Lietuvių
lą su savo biografija, su savo
paveikslu, su savošvente.
Suvažiavimas
JAUNIMO SĄJUNGA
Šiuo . reikalu kreipiuosi ir
įšvietimo ministeriją. Gal ir
Encontro da Juventude
jūs man padėsite.
Lituana da America do Sul na
"""PARABENS

I

Pela passagem do aniversário
natalício desejamos para a nossa
amiga JENNY M. BUMBLIS boa
saude, sorte e felicidades. Para
você querida o nosso Parabens
em lituano.
SU GIMIMO DIENA,
M LEISK PASVEIKINT TAVE .
DŽIAUGSMO, LAIMĖS, SĖKMĖS
LINKINI TAU IŠ ŠIRDIES.
ROSA IR LINO VALBASIAI
Į OLGA IR HENRIKAS PUMPUČIAI i

Argentina

A Aliança da Juventude Lituana do Brasil comunica
que no periodo de 23 a 31 de janeiro próximo ocorrerá
na Argentina o Encontro da Juventude Lituana da
America do Sul. O custo do “Suvažiavimas” , incluindo
estadia e traslado interno, é de U$150. Todos que
tiverem interesse em participar ou quiserem maiores
informações entrem em contato com Adriana (2713283) ou Simone (6163-8349 ou 976-2568).
Contamos com sua participação!
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MÜSU LIETUVA

(

DIDINGAS "MŪSU LIETUVOS" 50 METU JUBILIEJUS
čiu tarpu tebetęsia nesustodamas savo
1948 sausio mėn. Ia dieną išvydo
kolonijos veikėjas advokatas Vytautas
misją, nevaržomas jokių ypatingų pa
São Paulyje dienos šviesą, lietuviškos
Juozas Bacevičius.
vojų
per
artimuosius
ateities
metus.
minties žurnalas "Mūsų Lietuva".
Suglaudžiant sveikinimo žodžius
Prelatas
Pijus
Ragažinskas
priklauSavo pirmajame žodyje, žurnalo stei
šio reikšmingo "M.L." metų jubilie
so
prie
svarbiausių
"Mūsų
Lietuvos"
gėjai ir leidėjai paskelbė savo šūkį:
jaus proga, šių eilučių autorius, per
steigėjų,
ilgametis
jos
redaktorius
ir
"VARDAN TOS LIETUVOS", kurio
duoda "M.L.” skaitytojams savo dide
galima
sakyti,
laikraščio
gyvingumo
tikslas jungti visus lietuvius į kovą už
lio džiaugsmo jausmus, o dabartinei
pirmoji
pajėga.
Lietuvos atstatymą. Pradėję savo žilaikraščio vadovybei jos redaktoriui
Dailininkas
Vladas
Vijeikis
priklau

giuotę dar bolševikų užgrobtos tėvy
Kun.Petrui Rukšiui, gausius ir širdin
so
prie
"Mūsų
Lietuvos"
steigėjų.
Jo
nės laikotarpiu, jie ištesėjo savo šūkį,
gus linkėjimus sėkmingai stovėti šio
spaustuvėje
išėjo
pirmieji
"M.L."
nu

iki šiandien, be vienos pertraukos, ir
lietuvių kolonijos S. Paulyje šviesos
meriai. Greitu laiku išvykęs į Jungti žiburio tarnyboje, kaip iki dabar, taip
sulaukė savo tikslo, atstatant Lietuvos
nių Amerikos Valstybes, dailininkas ir per daugelį ateinančio šimtmečio
Nepriklausomybę, "Mūsų Lietuva"
švenčia šiais 1998 metais savo gar paliko "M.L." daugelį savo grafikos metų, visais laikais išlaikant gilų tikė
darbų.
bingą spaudos darbo 50 metų jubi
jimą į savo tautos idealų ir siekimų iš
Motiejus
Tamaliūnas
ir
Juozas
Maliejų. Nedaug lietuviškos net tarp
kartos į kartą nepertraukiamus ryšius.
telionis
yra
"M.L."
steigėjai,
glaudžiai
tautinės spaudos atstovų gali pasidi
Jonas Valavičius
bendradarbiavę visais laikraščio leidi
džiuoti tos pačios eilės prilygstamu
Lietuvos Garbės Generalinis Konsulas
mo reikalais,v
pavyzdžiu.
Bronuius Sukevičius, priklauso prie
Su giliu pagarbos jausmu Lietuvos
steigėjų. Jis grafikos specialistas ir
Garbės Konsulas San Paulyje, Jonas
"Grafica Lituania" savininkas, pasiė SVEIKINIMAI ML-VAI
Valavičius kreipia savo žodį į "Mūsų
Lietuvos" leidėjus ir skaitytojus, pa mė į savo rankas technišką laikraščio
Minint M L-vos 50-ties metų
leidimo
darbą.
gerbdamas šio taip reikšmingo jubi
jubiliejų gavome sveikinimų iš kai
Dailininkė
Vlada
Stančikaitė
Abrailiejaus įvykį, prikeldamas į gyvą at
kurių musų laikraščio skaitytojų.
tienė
per
pirmuosius
dvejerius
metus
IŠ LIETUVOS, rašo seselė
mintį jos pusšimtini nueitą spaudos
kelią ir visus tuos, kurie ištikimai ly papuošė savo originaliais grafikos Ruth Maria Ratkevičiūte:
darbais "M.L." viršelius, kurių kopi
dėjo savo darbu ir talka per visą pusę
Estimado pe Pedrinho que o
šimto metų jos nužengtas pėdas. Dau jos dabina Brazilijos lietuvių butus iki Senhor lhe dê a Paz!
šių dienų.
gelis iš jų jau iškeliavo į amžinybę,
Como dizia santa Clara: "O
Jėzuitas Tėvas Jonas Kidykas buvo Senhor que deu o bom começo, dê o
ankščiau negu kad būtų sulaukę pasi
antrasis "M.L." redaktorius. Jam tal crescimento e a perseverança até o
dalinti kartu su mumis šių pasidikininkavo, kaipo administratorius, je- p~inL rt
džiuotinų sukaktuvių vaisiais.
Pirma visa yra telkiami nepamiršta^ zuitas Tėvas Jonas Bružikas.
Parabéns pelos 50 anos de
Trečiasis
"M.L."
redaktorius
buvo
mos padėkos žodžiai už "Mūsų Lietu
trabalho e preocupação em manter os
jėzuitas
Tėvas
Petras
Daugintis,
ku

vos" nuopelnus kovojant ryžtingai už
lituanos informados sobre o que aqui
Lietuvos laisvę, toli nuo savo tėvynės riam talkininkavo kaipo administrato acontece,
anapus Atlanto pakraščių. Juos skel rius jėzuitas Tėvas Antanas Saulaitis.
Que as bênçãos de Deus comSekantis, iš ielės ketvirtas, "M.L." tinuem abundantes em sua vida e
biu drauge ir kartu Lietuvos Respubli
kos vardu, kurią atstovauju Brazilijoje redaktorius buvo kunigas Pranas Ga trabalhos
vėnas, administratoriaus pareigas pri
Lietuvos Vyriausybės pavedimu.
Com meus comprimentos e
preces. Irmã Ruth Maria O, S, F.
Nėra įmanoma suminėti, rašto rė siėmė kunigas Stasys Šileika.
Pradedant nuo 1980 metų, redakto
muose, pavardes visų tų, kurie per vi
Quero desejar tudo de bom,
są ilgą metų virtinę savo straipsniais riaus pareigas perėmė kunigas Petras
ir poezija įrašė savo vardus į "Mūsų Rukšys, kuris iki dabar , kaipo penk boa saude para os redatores do jornalLietuvos" puslapius. Lietuvos pa tas iš eilės tebetėsia šį "M.L." darbą. zinho.
Kaipo atsakomingieji "M.L" redak
Sveikatos, ištvermes, pasisekimo
saulinės spaudos istorija mums už
kelia pareigą prikelti iš jau nebear- toriai prieš valdžios įstaigas, buvo "Musu Lietuvos" redakcinei kolegijai
timos praeities šešėlių į gyvą dabar lietuvių kolonijos draugai, Nuo lai jubiliejaus proga.
Olga Pumputiene
ties atmintį visų tų asmenų vardus, kraščio steigimo datos šias pareigas
kurie pasiėmė į savo asmenišką atsa prisiėmė Dr. Jose Ferreira Carrato,
_
Quero
comrimenta-lo pelą apkomybę "Mūsų Lietuvos" pareigas, tais laikais žinomas lietuvių kolonijos
kaipo jos steigėjai, redaktoriai ir ad draugas, aktyviai dalyvavęs per visus resentação das edições de ML, A imministratoriai. "Mūsų Lietuvos" am svarbesnius kolonijos veiklos dar- presão está otima. Parabens!
Jonas Jakatanvisky
žius prašoko jų gyvenimus: jų jau ne- t bus. Šiuo metu pareigas eina lietuvių
bėra mūsų tarpe. O laikraštis tuo pa-

FISIOTERAPEUTA

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

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

s
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ATIDARYTAS GYDYTOJO ■ I
DENTISTO GABINETAS j
Kur anksčiau buvo senas |
Kavolių šeimos namas 3nt baro-5
mo Pirai gatves, dabar stovi gra
žus dviaukštis pastatas, kurį pa
statydino Delcio Moreira Pinto.
Žemutiniame aukšte yra įrengti
du kabinetai: dukters Simone
Laučytės dentistės gabinetas ir
Rozanos Tumaitės vaikų klini
kos įrengimai.
Nors jau keli mėnesiai, kai
ši konsultorija pradėjo veikti,
visgi tik praeitą savaitę pastatas
ir gabinetai buvo pašventinti.
Patalpas palaimono kun. Petras
Rukšys dalyvaujant dentistei Si- į
monei ir daktarei Rozanai bei jų 1
gimonems. Buvo Ronanos mama
Donna Tumienė, Simonės tėvai
Delcio ir Irene Laučis Pinto,
brolis Marcelio su žmona Ana
Paula ir naujagme Marina, Al
dona ir Roseli Sinkevičiai, Te
reza Linares de S. Dias ir Paulo
Ricardo Ramašauskas.
Po patalpų palaiminimo
buvo kuklios vaišės.
Dr. Simone dirba pasto
viai naujame gabinete, o Rozana
dienos metu dirba pediatrijos
skyriuje N. S. de Lourdes ligo-|
ninij, Jabaquaroj ir tik vakarais, I
po 17:00 vai., čia V. Zelinoj.

s•*
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Kun. Petras Rukšys tarp Rozanos ir Simones laimina Laučių Pinto
dentistes ir pediatrijos patalpas. Žemiau - ceromonijoj dalyvavę te
vai, giminės ir draugai
Conselho

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA

Sílvia Tūbelis - 23
Fábio Umaras - 19
Branco
- 1
A atual gestão é constituída por:
Presidente - Adriana Ramadauskas
Vice-presidente - Alexandre
Indriūnas
Tesoureiros - Alexandre Petroff e
Simone Laucis Pinto
Secretários - Orlando Daniel Filho e
Adriana Bendoraitis Machado

ALIANÇA DA JUVENTUDE LITUANA
No dia 07 de novembro foram
eleitas a nova diretoria e o novo
conselho da Aliança da Juventude
Lituana do Brasil (Brazilijos Lietuvio
Jaunimo Sąjungą). O resultado das
apurações foi o seguinte:

Diretoria
Chapa 1
Nulos
Brancos

GAUDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ ,
STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ
ORKESTRAS
Juostelė gaunama '/.Zelinos parapijoje
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU

-14

Jener imóveis Itda.
.

.

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA - VENDA

CREC1J-684

Rua Topázio n° 76 - Aclinwção
277-4856
04105-060 - São Paulo • SP.Pac 277-6948
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MUSŲ VAIKŲ PIRMOJI KOMUNIJA
įįįįfy

Nuo 1928 metu buvo
ruošiami vaikąi lietuviškai
prie pirmosios Komunijos;
pradžioj šv. Antano de Parį
bažnyčioje, o paskui jau mū
sų lietuviškoje parapijoj. Bū
davo 100-150 vaikų tais lai
kais. Dabar jau daug metų,
kai nebeturėjome lietuvių
vaikų jpirmosios Komunijos.
Šiemet, Lietuvių para
pijos klebonas kun. Petras
Rukšys atgaivino tradicijų ir
paruošė 21 vaikus (12 mer
gaičių ir 9 berniukų) pirmą
ja! Komunijai.
Pirmosios Komunijos Mi
šios buvo lapkričio 8 d. sek
madienį, trečių valandą po r
pietų. Vaikai su tėvais įėjo į
bažnyčią skautams giedant
jaunimo giesmę "Mes mylim
tave, Viešpatie”.
Lucija J.
Butrimavičienė
komentavo
Mišių eigą ir aiškino visas
apeigas. Po Evalgelijos vaikai
atnaujino krikšto pažadus,
sukalbėjo tikinčiųjų maldas
ir atnešė Mišių aukas. Mišių
aukas nešė berniukai lydimi,
iš šonų mergaičių su uždegtom žvakėm. Buvo atneštas
Šventasis Raštas, rožančius,
katechizmo pamokų knyga,,
šv. Kazimiero relikvija, vy
nuogės, duona ir kviečių varpos, krepšys su duonos bulkutėm mažiems vaikams,
Mišių vynas ir kielikas.
Komuniją priėmė kiekvienas
vaikas atskirai su savo tė
vais. Per komuniją "Panis Angelicus” giesmę giedojo S.
Paulo operos solistė Julija
Azuolaitė palydima šv. Juo
zapo bendruomenės choro,
Pauliui Butrimaviciui grojant
vargonams.

REVEILLON/1998
I W 1-VIAfiENS e TURISMO
!
CONVIDA
SENSACIONAL REVEH10N
PRAIAS CATARINENSES
C/BETTO CARRERO - 06 (fias
SAÍDA: 28/12 da Vila Zalina
į! RESERVA
RETORNO
03/01/1888_
8 MAIOR INFORMAÇÕES
pelo fone 272-8299(com Wanda/lvanir)

------------------- ------------------------------------------ ----------------------

Priėmę pirmąją Komuniją vaikučiai gieda šv. Pranciškaus giesmę
Po Komunijos buvo įte A. Baltakis, vietos vysk.
Lietuvos
iktas pirmosios Komunijos Walter Caldeira,
paliūdijimas ir vaikai sugie Konsulas Brazilijoj Jonas Va
lavičius, kun. Antanas Sal
dojo šv. Pranciškaus giesmę.
Po Mišių visi susirinko laitis ir Kun. Pranas Gave
į parapijos salę priėmimui. nas iš Lietuvos, kun. Edis
Buvo apie 300 dalyvių, kai Putrimas iš Kanados ir Kla
kurių atvykę iš tolimesnių udijus Kupstaitis bei Tomas
miestų. Vaišes paruošė vai Butrimavičius iš Vokietijos.
Vaikai, tėvai ir visi
kų tėvai ir net buvo didelis
tortas, kuri pagamino ponia šventės dalyviai buvo labai
patenkinti gražiai pavykusia
Valerija Šatienė.
Pirmosios
Komunijos s švente. Tėvai aktyviai dirbo
vaikus sveikino vysk. Paulius I šios šventės parengime.
Pirmajai Komunijai vai
kus paruošė Emilija Bendoraitiene, Ona Beatriz Bendoraityte ir Janete Nikitin Zizienė. Giesmių ir dainų mokė
Lidia Rubliauskaitė Šukienė.
Tikimasi, kad dabar at
gaivinta tradicija nepasibaigs
taip greitai. Iš pirmosios
Komunijos vaikų broliukų ir
sesučių jau turime kandidatų
kitom šventėm.
—■
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CONSULTORIO MEDICO-DENTARIO
Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina
Tek: 6163-8349 Į
C.R.M.78.442

pediatria - nutrição infantil
Pirmąjai Komunijai vaikus paruošė
Janete Nikitin Jizienė, kun. Petras
Pukšys, Ana Beatriz Bendoraitytė
ir Fmilija Bendoraitienė

C.R.O. 39.599

odontologia - ortodontia

Į
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MŪSŲ ŽINIOS
VĖLINĖS LITUANIKOJ
t Vėlinių dieną, melstis už įni
kusius^ susirinko pilna koplyčia žmo
gių. Po^Mišių, prie tautiečių kapo visi
u kalbėjome rožančių už mirusius.

LITUANIKA - PILNAMETĖ

u

GARBES LEIDEJA^*i
ALBINA SALDIENE
GIMTADIENIO PROGA( LAPKRIČIO 10 D.)
Šidringai sveikiname miela sukaktuvininke,
linkime daug laimes, geros sveikatos ir gausios
Dievo palaimos.
Redakcija ir administracija

Šienet sueina 21 metai nuo
Lituanikos veiklos pradžios. Sv.
Juozapo bendruomenė rengia
šventę šiai sukakčiai paminėti Li
Lapkričio 14 dieną, per
Viešnios du sekmadietuanikoj sausio 17 dieną - sekma Londoną. is Lietuvos atvyko nius dalyvavo lietuviškose
dienį. Norima surinkti kiek ga
ir ®®ariJa pamaldose ir Alaus Vakare
lint daugiau žmonių. Ypač lau
®n£os^® Jas Pa- Sąjungoj, aplankė musų gražų
kiama organizacijų dalyvavimo.
sitiko teta Veronika Simana- pajūri ir dar žada vykti į Fõz
viciene-Dimsiene, jos sūnus de iguaęū
1
VIEŠNIOS IŠ KAUNO Antanas su žmona anūku ir
Viešnias globoja dėdina
anūkėm. Tai buvo didelis bu- Veronika Simanavičienė.
rys zmonm,

JAUNIMO SĄJUNGA

Curso de Enfeites
Natalinos

Šiauduku Būrelis

Marija Jungaitiene, Veronika Simanaviciene ir Aldona V ainiene

Convidamos todos a participar do Curso de
Enfeites
Natalinos
(šiauduku
Būrelis),
ministrado pelo padre Petras Rukšys, na
Paróquia de São José de Vila Zelina Av. Zelina, 878 sala 4; no dia 5 de
dezembro às 15:00.
Informações e inscrições com Simone (61638349 ou
976-2568).
Organização: Aliança da Juventude Lituana do Brasil

SV. JUOZAPO L. R. K. BENDRUOMENE
MALONIAI VISUS KVIEČIA Į

£

VASAROS ŽIEDŲ SENTE
LITUANIKOJ
SAUSIO -17- JANEIRO

0

Bus minima Lituanikos 21 metų veiklos
pradžia: jubiliejiniai pietūs, žaidimai, šokiai
AUTOBUSŲ BILIETAI ir PIETŲ PAKVIETIMAI ■ KLEBONIJOJ

to

