
NR.1(2364) 51-ieji META11999 SAUSIS - JANEIRO 15 ■ R$.1,00 - R JNÁÇlfei Stl - 03l42-00Í sXo PAULO, SP? K.SWfetó
———~ ..... <,

LAIMINGŲ NAUJŲ 1999 METŲ
Kai kurių tautų senuosiuose 

papročiuose buvo gyvybiškai 
svarbu pasakyti "į sveikatą”, 
žmogui nusičiaudėjus. Tikėta, 
kad čiaudulio metu iš kūno iš
skrendanti siela - jeigu niekas 
nepalinkės "į sveikatą", į gali 
nesigrįšti ir žmogus mirs... 
Nors šiandien vargiai kas tikė
tų tokiu senovišku prietaru, 
bet kasdien savo aplinkoje su
siduriame su šio papročio lie
kanomis, kai visai nepažįsta
mi žmonės vieni kitiems linki 
"į sveikatą", išgirdę nusičiau- 
dėjimą. Žinoma, tai gražus pa
protys, paliekantis malonų 

< jausmą ir palinkėtajam, ir lin
kėjusiam. Panašiai galime sa
kyti ir apie paprotį pasveikin
ti su Naujaisiais Metais, būti
nai palinkint "laimės, sveika
tos, turto ir kitų vertybių".

Tad visų pirmą "Mūsų Lietu
vos". redakcija nuoširdžiausiai 
sveikina ’ visus savo skaityto^ 
jus, bendradarbius, rėmėjus, 
talkininkus, geradarius ir v visą 
lietuviškąją visuomenę \;; su
Naujaisiais Metais. Linkime 
visiems sveikatos, ištverinės, 
susiklausimo, vienybės ir gero 
šilto, šeimyniško jausmo, ku
ris visus jungtų darbuotis Lie*- 
tuvos labui, bet kartu su lietų? 
vybės išlaikymo, klestėjimd, 
gyvybiškumo už tėvynės ribų < 
gerovei. Linkime atsikratyti 
menkavertiškumo liekanomis, 
didžiuotis savo kilme, savo 
atliekamais darbais, savo kul
tūrinėmis vertybėmis - atsi
neštomis iš tėvynės ir sukurto
mis svetimuose kraštuose. 
Linkime gerbti vienas kitą, pa
dėti viena^Vkitam ir palaikyti 
glaudų ryšį, jeigu ne asmeniš
kai, tai beiitSper lietuvišką 
spaudą (ypač "Mf;-su Lietuvą"). 
Kol į mūsų namds y teina bent 
vienas lietuviškasA^aįkraštis, 
niekuomet nesijausftcy\ vieni, 
nes jis jungia visus lie yVius į 
tvirtą, artimą, nesusl&vtoiną 
vienetą.
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ĖOPIEŽIŪS JONAS PAULIUS II viltingai pradėjo NaujuosiWJ^e- 
tus paidkštydamas devynuolika kūdikių Sikstinos kųpiyęioje

Peržengus Naujų Metų 
slenkstį, mada atsigręžti atgal; 
kartais st liūdesiu, kartais su 
nostalgija, kartais su džiaugs
mu. Liūdni, kad praėjusiais 
metais iš m įsų tarpo atsiskyrė 
daug brangi! ,\Įabai dar mūsų 
reikalingų ii naudingų žmo
nių. Jų paliktoj spragos var
giai bus kada u.6ildytqs. Taip

suomenės tarpe buvo dar per 
daug skaldymosi, nesutąryipų, 
piktos valios, tarytum mes vis 
negalime išmokti pakantumo 
ir vis tebesielgiame lyg tęs pa
sakėčios paukštis, žuvis ir 
pelė, pakinkyti į tą patį veži
mą: kiekvienas traukiame ! sa
vo pusę, o vežimas - nė iš. vie
tos, Šis reiškinys, deją, budin
gas ir pavieniams asmeninas, 
ir bendruomenėms veikėjams.
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NKVD GENEROLAS 
APIE LIETUVA

Vytautas Šliūpas išvertė į 
lietuvių kalbą knygos „Ypa
tingos užduotys” dalis,, kurios 
susijusios su Lietuva. Knygą 
parašė buvęs NKVD generolas, 
užsienio reikalų departamento 
viršininkas ir Lavrentijaus Be- 
rijos asistentas ypatingiesiems 
uždaviniams Pavel Sudplatov. 
Ši knyga neseniai pasirodė Di
džiojoje Britanijoje anglų kalba.
Pasak V. Šliūpo, daugelis 

dalykų apie Lietuvą buvo įslap
tinti ir tik dabar pradeda iškilti 
į paviršių. Dabar atsiranda ži
nių apie sovietų infiltravimą į 
lietuvių išeiviją, iškyla žmonių 
pavardės, dokumentai. V. 
Šliūpas teigia, kad tarp išeivijos 
žmonių buvo ir yra KGB 
agentų. Tiesa, jų pavardės tuo 
tarpu viešai neskelbiamos. Kai 
kurie jie yra gerai žinomi 
žmonės.

Iš jų buvo reikalaujama, 
skaldyti bendruomenę, pra
nešti, kas kur ką veikia, ir ap
skritai daryti tai, kas buvo nau
dinga Sovietų Sąjungai. V. Šliū
pas neabejoja, kad iš dalies nu
trūkusi KGB agentų išeivijoje 
veikla aktyvėja, nes į ją 
įtraukiama jaunesnioji karta.
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Politinės opos Lietuvoje
J. P, KEDYS <

Kritikuoja biudžetą
Amerikos TVF komisija pa

skelbė kritiką dabar ruošiamo 
Lietuvos vyriausybės sekančių 
metų biudžeto, kuris buvo pa
vadintas “nedeficiniu”. TVF ko
misija nurodė, kad jis buvo pa
ruoštas pasenusiu metodu. Ja
me neįskaitytos valstybės sko
los. Tas buvo naujiena ne tik vy
riausybei, bet ir naujam prezi
dentui! Juk Lietuva turi 1.4 
bilijono užsienio skolų ir nema
žai vidaus skolų, už kurias rei
kia mokėti palūkanas. Apie tai 
Lietuvos biudžeto rengėjai neži
nojo arba nenorėjo žinoti.

Filmas apie žydų tautžudystę
ELTA pranešė, kad Lietu

vos kino studija ir JAV bendro
vė “Show Time” pradėjo rengti 
filmą “Velnio aritmetika”, vaiz
duojantį žydų, tragediją. Filmo 
režisierė - amerikietė Dona 
Deič. Filmo vadovai dirba Vil
niaus senamiestyje, Užupio prie
miestyje, Bernardinų kapinėse, 
Antakalnio gatvėje. Filmas bus 
rodomas tik Amerikoje. Lietu
voje filmas “Velnio aritmetika” 
bus rodomas tik tuo atveju, 
jeigu kuris TV kanalas nusi
pirks jį.

Tai keista žinia. Pranešimas 
aiškiai sako, kad filmas gamina
mas bendrai Lietuvos valstybi
nės kino studijos su Amerikos 

filmų bendrove. Vadinasi, Lie
tuva dengia dalį išlaidų, bet ji 
turės pirktis, nors prisideda prie 
jo pagaminimo. Dar didesnis 
klausimas kyla, ar šiame filme 
nebus Lietuva rodoma kaip kal
tininkė žydų tautžudystės Lie
tuvoje, kaip jau daugeliu atvejų 
yra buvę. Tačiau didžiausias 
kaltinimas šiuo atveju yra tas, 
kad Lietuva dar šiuo metu ne
turi filmo apie savo tautos nai
kinimą, o jau leidžia lėšas žydų 
tautžudystės filmui, apie kurio 
turinį žinių neskelbia!

Seimo stogas
Seimo pirmininkas V Lands

bergis, susitikęs su seimo seniū
nais, pasiūlė “rekonstruoti” sei
mo posėdžių salę, {leidžiant per 
dabartinį stogą dienos šviesą... 
Seniūnai pritarė, bet su sąlyga 
jeigu pritars partijų vadai. Sis 
dienos šviesos įleidimas j salę ir 
kiti pagerinimai atsieitų apie 4 
mil. litų. Iš anksto galima pasa
kyti, kad šitokie seimo p-ko pla
nai jo partijai balsų nežada, 
ypač siaučiant, ekonominei kri
zei Lietuvoje.

Kaip atrodo kariuomenė?
“Lietuvos aidas” paskyrė 

šiam klausimui visą puslapį, su
pažindinantį su naujokais, pa
šauktais į kariuomenę. Į bata
lioną Tauragėje šiemet buvo 
pašaukta 129 jaunuoliai. Iš 129 
vyrų kariuomenei buvo tinkami 
78 - sakė bataliono vadas. 19 iš

jų karinei tarnybai tiko tik su 
apribojimais, o 33 visiškai buvo 
netinkami. Į batalioną jie buvo 
atsiųsti nepakankamai patikri
nus rajonuose. Korespondentas 
paklausė, ar būna vadų mušan
čių naujokus. Bataliono vadas 
prisipažino, kad vienas buvo: 
karininkas kareiviui spyrė į sė
damąją. Tačiau į tai buvo at
kreiptas dėmesys, ir karininkas 
buvęs nubaustas. Tačiau atsa
kingų darbuotojų pareiškime 
buvo pasiūlyta krašto apsaugos 
ministeriui Tauragės bataliono 
vadą iš užimamų pareigų at
leisti. Kariniai miesteliai

1993 m. palikus Lietuvą so
vietų kariuomenei, liko visoje 
valstybėje keliolika vadinamųjų 
karinių miestelių su gerai įreng
tais butais, salėmis, sandėliais ir 
kitais kariniais pastatais, kurie 
galėjo būti panaudoti įvairiems 
tikslams, ypač vietinių gyvento
jų būstams. Tie kariniai mieste
liai tą pačią sovietų išvykimo 
dieną turėjo būti perimti to 
meto Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijos arba.Vidaus reikalų 
ministerijos. Tą visą perimtą 
turtą turėjo saugoti kariuomenė 
arba policija. Deja, šis bilijoni
nis turtas buvo paliktas va
gims!!! Iš buvusių gerai įrengtų 
butų ir kitokių pastatų po sa
vaitės liko tik sienos ir stogai. 
Man teko tuo metu lankantis 
Lietuvoje visa tai stebėti ir ra
šyti. Tai viena iš daugelio prie
žasčių, kodėl mums dabar ne
vyksta derybos patekti į ŠAS ir

VAIDE V LIETUVIŠKAI! 
linLDEU curso lituano
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Lietuviškos knygos Leipzig’o mugėj e
Kovo mėnesio antroje pusėje EMĮlĮj 

Vokietijos mieste Leipzig’s vyko Įį|||| 
tarptautinė knygų mugė. Jos 
didelį mąstą nusako tokie skai- ■ ■ 
čiai: mugėje dalyvavo 25 šalių 
leidyklos, pristačiusios daugiau Į ĮĮĮĮte 
kaip 1600 eksponatų — geriau- ||m|| 
šių knygų, periodinių leidinių, ||||||J 
plakatų. Mugę aplankė 40 tuk-1 
stančių lankytojų.

Šiuos ir kitus duomenis Kul
tūros ministerijoje įvykusioje 
spaudos konferencijoje pateikė 
iš Leipzig’o grįžę Lietuvos lei
dyklų Kultūros ministerijos at
stovai. Jie pasakė, kad šių metų 
Leipzig’o mugė nuo kitų skyrė
si tuo, kad joje pirmą kartą bu
vo plačiai pristatyta Baltijos ša- Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos ekspozicija Leipzig’o knygų mugėje
lių — Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — knygų leidyba, knygų rin
ka, o taip pat šių valstybių kul
tūra. Atsakydami į žurnalistų 
klausimus, kodėl šiemetinės 
Leipzig’o mugės centrinė tema 
buvo Baltijos valstybių knygų 
leidyba ir kultūra, Kultūros mi
nisterijos atstovai paaiškino, 
kad Vokietiją ir Baltijos valsty
bes seniai sieja bendra ir pa
kankamai turtinga šimtmečių 
istorija. Pirmosios Baltijos šalių 
knygos 16 amžiuje buvo išleis
tos vokiečių dvasininkų rūpes
čiu. Vokietijos ir Baltijos šalių 
mokslininkai skleidė švietimo 
idėjas, įnešė svarbų indėlį į Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės bylą. 1837 metais Rygoje 
apsigyveno kompozitorius Rich
ard Wagner, čia jis sukūrė ope
rą “Rienzi”. Vokiečių rašytojas 
Thomas Mann, sužavėtas Nidos 
gamtovaizdžiu, čia pasistatydi
no namelį, čia jis rašė savo ro
maną “Juozapas ir jo broliai”. 
Beje, Leipzig’o mugėje buvo ek
sponuotos į lietuvių kalbą iš
-verstos Thomas Mann knygos 
“Jokūbo istorijos” ir “Jaunasis 
Juozapas”, kurias išleido Vil

niuje esanti, leidykla “Alma Lit- 
tera”.

Mugėje su savo knygomis dal
yvavo 23 lietuviškos leidyklos, 
leidžiančios ne tik grožinę, bet 
ir mokslinę literatūrą, vadovė
lius. Lankytojų ir knygų pre
kiautojų dėmesį atkreipė Rašy
tojų sąjungos leidyklos gražiai 
išleistos knygos, iš kurių pati 
naujausia, išleista prieš pat 
mugės atidarymą, — Alio Bal- 
bieriaus poezija “Sapno pėdsa
kais”. Lenkai domėjosi šios lei
dyklos lenkų kalba pernai iš
leista ir dailininko A. Každailio 
apipavidalinta lietuvių literatū
ros antologija “Litwo, nasza 
matko milą...” Ši knyga vertin
ga ir tuo, kad su mūsų literatū
ra supažindina Vilniaus krašte 
gyvenančius lenkus.

Spaudos konferencijoje kalbė
jęs ir į žurnalistų klausimus at
sakęs “Baltų lankų” leidyklos 
direktorius Saulius Žukas pa
pasakojo apie turtingą šios lei
dyklos ekspoziciją. Ši leidykla iš 
kitų išsiskiria tuo, kad atsiren
ka tik žymius, pagarsėjusius, 
talentingus Lietuvos ir užsienio 
autorius (tarp jų ir egzodo), 

mūsų kultūrai, istorijai, huma
nitariniams mokslams reikš
mingus, dažnai retus leidinius. 
Saulius Žukas sakė, kad mugėje 
graibstyte graibstė naujausią 
“Baltų lankų” išleistą Sigito Ge
dos eilėraščių knygą, kurioje 
greta lietuviškų, spausdinami ir 
Antano Gailiaus į vokiečių kal
bą išverstų eilėraščių tekstai 
Šios leidyklos stenduose buvo 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je dėmesio susilaukęs vadovas 
“Barokas Lietuvoje”, Motiejaus 
Kazimiero Sarbievijaus “Lem
ties žaidimai”, Jono Meko poe
tinė proza “Laiškai iš Niekur" 
vieno žymiausio mūsų senųjų 
fotografų Juzefo Czechovičiaus 
“XIX amžiaus Vilniaus vaizdai", 
kitos neeilinės, reikšmingos 
knygos.

Mugėje buvo nemažai ne tik 
“Baltų lankų”, l)et ir “Pradų". 
“Mokslo ir enciklopedijų”, “Švie
sos”, kitų leidyklų knygos, iš
leistos Martyno Mažvydo 450- 
sioms metinėms.

Dar viena gera naujiena iš 
Leipzig’o knygų mugės — greta 
Lietuvos leidyklų stendų, buvo 
eksponuojamos ir JAV lietuvių
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Algimanto Mackaus leidimo! 
fondo gražiai išleistos, skonin-l 
gai apipavidalintos knygos, tarpi 
kurių buvo jau seniau Ameri-į _ • « 
koje išleistos. Tai Algimanto! 
Mackaus “Augintinių žemė”,! 
Mariaus Katiliškio “Pirmadie-| 
nis Emerald gatvėje”, Liūnėsi 
Sutemos “Graffiti”, Antano Gus-! 
taičio “Pakelyje į pažadėtąją 
žemę”, Kosto Ostrausko “Eloiza 
ir Abelardas”, Alfonso Nykos-į 
Niliūno “Žiemos teologija” ir ki
tos. \

Mano paklaustas, kieno pas- 
tangomis ir rūpesčiu tarp lietu
viškų knygų pagaliau lygia 
teise Leipzig’o mugėje buvo eks- Leipzig’o knygu mugės lietuvišku knygų ekspozicijoje: Lietuvos Seinų 
ponuojamos ir Amerikos lietu- pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos knygų asociacijos vadovai
vių leidyklos išleistos knygos, Vincas Akelis ir Gražina Ručyte-Landsbergienė.
Lietuvos leidėjų asociaciojos 
(draugijos) vadovas Vincas Ake
lis patvirtino, kad tai padaryta 
“Baltų lankų” leidyklos ir jos di
rektoriaus Sauliaus Žuko dėka.

APRENDA A CANTAR
EM LITUANO

COM FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES UTUANOS 

Dicção clara. Acompanha a letra

LINKSMAI 
DAINUOKIME

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

Iš tiesų, pagirtina šio veiklaus 
leidėjo ir humanitaro iniciaty
va.

Beje, Saulius Žukas spaudos 
konferencijoje pasakė, kad lie
tuviškos knygos susilaukė kitų 
Europos šalių leidėjų ir pre
kiautojų dėmesio, kad pasi
rašyta ketinimo protokolų, už
megzti nauji ryšiai, tartasi dėl 
reguliaraus lietuviškų knygų 
platinimo Vokietijoje, kad infor
macija apie vokiškai išleistą li
tuanistiką būtų ne atsitiktinė, 
kaip iki šiol, bet sisteminga.

Knygų mugę aplankė ir Balti
jos valstybių knygų stendais do
mėjosi Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis su žmona 
Gražina.

Kultūros ministro pavaduoto
jas Faustas Latėnas pasakė, 
kad knygų mugę lydėjo kultūri
niai renginiai. Buvo rodomi Š. 
Barto, A. Stonio, A. Matelio, ki
tų jaunų lietuvių kinematograf
ininkų filmai, Leipzig’o teatre 
Lindenfelds žiūrovai susidomėjo 
vilniečio režisieriaus O. Koršu
novo spektakliu “Senė”. Pasak 
Fausto Latėno, mugės literatū

rinės programos “Leipzig’a 
skaito” renginiuose savo kūryb 
skaitė mūs ųxpoetai ir prozinir 
kai. Pastebėtą, kad publik 
šiltai priėmė tik gerą, išraiš 
kingą kauniečio pėeto Kęstuči 
Navako skaitymą, o kitų skaity 
mas buvo blankokaskpubliko 
nesudomino. Čia prisiminiai 
Kalifornijoje gyvenančio mūši 
tautiečio (dabar dirbančio Vii 
niuje, krašto gynybos sistemoje 
daktaro Algirdo Kanaukos žo 
džius, pernai pasakytus Anykš, 
čiuose, vieno poezijos vakari 
proga. Algirdas Kanauka atvi 
rai išsakė savo nuomonę mūši 
poetams, kad savo eiles jie įpra 
tę skaityti neišraiškingai, mon 
otoniškai, dažnai net nepažvelg 
darni į salėje sėdinčius kiaušy 
tojus. Dėl šios teisingos pasta 
bos kai kurie mūsų poetai lik 
nepatenkinti. O juk vertėjo pri 
imti gerą patarimą. Tuomet i 
Leipzig’o publika galbūt būti 
palankiai priėmusi ne vien Kęs 
tučio Navako poezijos skaitymą

A. A. Naujokaiti:
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UŽGAVĖNĖS
Paskutinė diena prieš gavė

nios pradžią vadinama Užgavė
nėmis. Jos paprastai būna na- 
tradienį, o trečiadienį jau Pelenų 
diena, prasideda ilgas, rimtas ir 
liesas gavėnios metas. Senais 
laikais pasninkas buvo labai 
griežtas:mėsos iš viso nebuvo 
galima, pieną tik retkarčiais; 
suaugusieji tegalėjo valgyti tik 
tris kartus per dieną - vos vieną 
kartą sočiai. Pasilinksminimai, 
šokiai, dainos, vaišės buvo 
draudžiama ne tiek Bažnyčios, 
kiek tradicijų. Todėl žmonės 
stengiasi Užgavėnes praleisti 
linksmai, triukšmingai, valgyti 
kiek galima daugiau ir riebiau 
"kad užtektų per visą gavėnią".

Buvo valgoma bent 9 kartus 
(kai kur 12 kartų) su mėsa, rie
bia. Prieš 12 vai. nakties visos 
vaišės ir linksmybės turėjo pa
sibaigti, nes nuo tuo laiko pra
sideda gavėnios pasninkas. 
Kad nebūtų užtęstos vaišės, kai 
kuriuose Lietuvos vietuose apie 
vienuoliktą valandą nakties 
skambindavo bažnyčios varpai: 
visi tuomet žinojo, kad laikas 
baigti užsigavėjimą ir skirstis 
namo.

Pagrindinis Užgavėnių valgis - 
blynai (lietuviškesnis pavadini
mas: sklindžiai), dažniausiai ke
pami ir miltų, su oboliais, su 
mielėmis arba ir paprasti. Kai 
kur buvo verdamos spurgos 
("pončkos"), bet jas taip pat rei
kėdavo suvalgyti prieš gavėnios 
pradžią, nes spurgos verdamos 
kiauliniuose taukuose. Dar buvo 
verdamos kopūstai, dešros, ke- . 
pamas kugelis ir šiaip įvairūs 
riebūs valgiai. Užsigeriama na-• ------- ’-T J •

f

VILNIAUS TRIO 
S.Paule koncertavusiu meni
ninku įgrota muzikos juoste- 
le(kasete) su visom koncerte 
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti 
Mūsų Lietuvos redakcijoje. 

mie darutu alumi, gira arba deg
tine. Gerti vandenį nepatariama, 
nes visus metus troškulys ka
muos. Taip pat nepatariama na
mie sėdėti - ūkininkai tai dary
davo, kad linai gerai augtų, kad 
arkliai eiklūs būtų.

Lietuviškas karnavalo kaukės 
pasidarydavo patys žmonės. 
Buvo daromos iš medžio žievės 
ir iš paprasto, savoje aplinkoje 
atramos, medžiagos. Buvo 
mėgsdama persirengti elgeto
mis, čigonais, žydais. Iš mitolo
ginių būtybių: velniu, giltine; iš 
gyvulių: arkliu, ožiu, beždžione; 
gerve ar kitokiu paukščiu. Daž
nai kelios kaukės sudaro vieną 
grupę ir atlieka tam tikrus vaidi
nimėlius.

Kaukininkai eina iš vienų na
mų į kitus, pakeliui yra vaišina
mi Užgavėnio valgiais ir geria
mais, taip pat aplaistomi vande
niu. Jų eisena labai triukšmin
ga, lydima muzikos, juokų ir 
dainų. Pagaliau visi susirenka į 
vienus namus, kur karnavalas 
užbaigia vaišėmis.

Kaukininkams besivaišinant 
kurijoje troboje, visai prieš vai

Gavėnių "Raitelis

SAO C AŠIM IRO
O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG 

DA ERA MODERNA 
1458-1484

'MUSU LIETUVA" - RUA INÁCIO, 671

šių pabaiga, pro duris (virsta 
besipešdami du pagrindinai Už
gavėnių veikėjai: Lašininis ir 
Kanapinis. Lašininis - riebus, 
dešromis apsikarstęs, taukais 
nusiblisginęs. Jis simbolizuoja 
linksmą "riebų" pokalėdinį lai
kotarpį, vadinamą mėsiedu. Iki 
šiol jis vadovavo žemėje, bet 
štai Kanapinis - liesas,, išdžiu
vęs, sunykęs, virve susijuosęs - 
iššaukia storulį į dvikovą. Ka
napinio papuošalai: silkių gai
vos, aliejus butelis, duonos plu
telės... Jis yra Gavėnio pasnin
ko atstovas. Kiekvienais metais 
šie du "sutvėrimai" kovoja Už
gavėnių vakare, kiekvienais me
tais Lašininis pralaimi kovą, iš
vejamas pro duris, o "velnias" 
su džiaugsmu nuseka paskui, 
pasimojęs giltinei: gal šį kartą 
pavyks nugalėtąjį sugauti. Likęs 
troboje, Kanapinis pagriebia 
storą virvę, nuvytą iš kanapių, ir 
pradeda ja švaistyti po trobą 
vaikyti pramogautojus, žarstyti 
nuo stalo vaišės. Laikas baigti 
Užgavėnių linksmybes ir susi
kaupti Gavėniai.
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MŪSŲ MIRUSIEJI Mūsų bendruomenės narei

MARIJA VEIVERYTÉ JODELIENĖ

MARIJAI VEIVERYTEI JODELIENEI
Iškeliavus amžinybėn 

reiškiame gilią užuojautą ir brolišką 
solidarumą vyrui Jonui, dukroms 

Mildai ir Lucijai su šeima, seserims 
Magdalenai Jurgelevičienei ir 

Konstancijai Galinskienei bei kitoms 
giminėms. Prašome Dievą visiems 

stiprybės ir dvasinės paguodos. 
Šv. Juozapo R.K.L. Bendruomenė

1998m. gruodžio mėn. 8d., 
4:45val. Sao Cristovao ligoni
nėje, apleido šį pasaulį su
laukusi 86 metų. Paguldyta 
ligoninėje rugsėjo 8d. turėjo 
vidurių operaciją, išgulėjo 
mėnesį ligoninėje ir grįžo na
mo. Namuose mėnesį išbu
vusi, del komplikacijų, turėjo 
vėl grįsti į ligoninę ir ten 
užbaigė žemiškas dienas. 
Ligoninėje buvo kun. Petro 
Rukšio aprūpinta Šv. Sakra
mentais. Namuose, lapkričio 
8d. Eucharistijos Ministrės 
Emilija Bendoraitienė ir Ma
rytė Aleknavičiūtė, jai atne
šė Šv. Komuniją.

Gimė Lietuvoje, Garliavoje, 
Pakuonio parapijoje, 1912 
m., rugsėjo mėn. 5d. 1927 
m. gegužės 15d., su šeima at
vyko į Santos uostą. Gausią 
šeimą sudarė: tėvai Motiejus 
ir Ona Veiveriai, dukros: Ma- 
rija(14), Yeva(13), Ona(lO), 
Magdale-na(7) ir Konstanci
ja (6mėn).

Šeima nuvažiavo į kavos 
plantacijas, Ribeirčo Preto 
mieste, į Fazenda Jatahy. Po 
kiek laiko, diedukas pamatė, 
kad ten nebus ateities, nuta
rė atvykti į San Paulį. Išlipę 
ant Luz stoties, nežinojo ką 
daryti, nei kur eiti. Prisiar
tino žmogus, rabinas, ir už
kalbino dieduką rusiškai, tas 
atsakė ir jiedu susikalbėjo. 
Rabinas parsivedė šeimą į sa
vo namus ir ten juos pa
talpino iki diedukas surado 
darbą ir ten pat, Bom Retiro 
rajone, šeimai kambarį.

Vyresnės mergaitės neužil
go pradėjo tarnauti šeimų na
muose. Marija išmoko virti.

Sakydavo: ’’kitu namai buvo 
man mokykla". Dažnai kalbė
davo ir pagerbiai prisimin
davo savo buvusias ’ponias”. 
Vėliau, šeima gyveno Kanin- 
de rajone. Jauniausioji se
suo, Konstancija, turėjo pro
gos daugiau pasimokyti ir 
dirbo kaip audėja. Antroji se
suo, Yeva, išdirbo virš 20 
metu vienoje šeimoje. Mirė 
1996/III/16. Ona Zalubienė, 
labai gabi siuvime ir rank- 
darbuose, mirė 1998/III/11, 
Marilijos mieste, kur sūnus 
buvo apsigyvenęs.

1936m. gruodžio 26d., Šv. 
Antano bažnyčioje, Pary rajo
ne, Marija ištekėjo už Jono 
Jodelio. Jų santuoką palai
mino kun. Benediktas Su
gintas. Abu išgyveno 61 metus 
kartu. Susilaukė dviejų duk
terų: Lucia Maria (1944) ir 
Milda (1950).

Turėjo progos lankyti vos 2 
metus pradinės mokyklos, 
Lietuvoje. Nežiūrint to, labai 
vertino mokslą ir kultūrą. Mė
go skaityti. Skaitydavo lietu
vių enciklopediją ir paskui at
pasakodavo ir komentuodavo 
gautas žinias. Skaitydavo už
sienio spaudą: Pasaulio Lietu
vį, Skautų Aidą, Ateitį, vieti- 
nią Mūsų Lietuvą bei kitas 
knygas ir laikraščius. Tiek 
dukras klek anūkus skatino 
siekti aukšto mokslo ir tobu
lintis savo specialybėse. Ga
lima sakyti, buvo šviesi as
menybė.

Turėjo labai geras akis. Ga
lėjo skaityti be akinių, bet 
juos vartodavo nes su jais 
akys mažiau pavargdavo. To-i 
dėl, sakydavo, kad kadangi ’ 
Dievas jai davė tokias geras- 

akys, nėra išmintinga leisti, 
kad jos žemėje supūtų. "Tegul 
kas nors su jomis žiuri". 
Padovanojo savo komeas San 
Paulio "Akių Bankui".

Labai mėgo kulinariją. Do
mėjosi apie visą tai kas liečia 
valgių gaminimą, jų maistin
gumą ir jų įtaką į geros svei
katos palaikymą. Žiūrėdavo 
televizijoje Kulinarijos prog
ramas.

Mėgdavo keliauti ir išva
žiuoti, pažinti naujų vietų ir 
žmonių, bet, dėja, neturėjo 
tam pritarimo ir todėl netu
rėjo progos dažniau ir toliau 
išvažiuoti. Lengvai užmegz
davo kalbą, kad ir su nepažįs
tamais.

Turėjo labai gerą atminti 
apie praeitį Lietuvoje ir Brazi
lijoje. Dažnai įsamiai kalbė
davo apie vaikystės ir jau
nystės žmones, vietas ir įvy
kius. Labai mylėjo ir gerbė as- 
vo tėvą. Jai buvo geriausias 
žmogus pasaulyje. Mylėjo že
mės darbus. Turėjo savo daržą 
ir darželį. Daug laiko tem pra
leisdavo. Sodydavo, perso- 
dydavo, sėdavo, ravėdavo, pa
remdavo ir liedavo savo auga
lus. Visas žievės užkasdavo. 
Žemė buvo juoda, trapi ir puri 
kaip miltai. Gėlės buvo 
didelės ir pilnos gyvumo. My
lėjo gyvulėlius ir paukštelius. 
Buvo prisirišusi prie jų, nuo 
pat mažens. Kalbėdavo apie 
avinėlius, kuriems reikėdavo 
duoti pieno. Kadaise turėjo 
vištų ir šviežių kiaušinių.

Buvo sąžininga ir teisinga: 
nenorėjo nieko kas jai nepri
klausė, bet sąžiningai saugo
davo ir gindavo savo nuosa
vybę.
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Buvo sumani ir išmintinga: 
gaila, kad labai dažnai jos su
manymų ir minties nepaisė
me. Labai rūpestinga ir smul
kmeniška: tas jai sukerdavo 
namažai susirūpimo ir ne
rimo.
Anais laikais, kada buvo Mi
sijos, jas lankydavo ir didelį 
įspūdį jai padarė a.a. tėvo Jo
no Bružiko pamokslai. Anks
čiau, kada būdavo Stacijos ir 
Kryžiaus Keliai, taip pat eida
vo. Dalyvaudavo lietuviškose

ŠIO ML-VOS NUMERIO
GARBĖS LEIDĖJAI

I-os KOMUNIJOS VAIKAI ir TĖVAi 
Sveikiname vaikučius, kurie priėmė

tėveliais tokia gražia jų vaikučių švente 
Redakcija ir administracija

11:00 vai. mišiose ir galima 
šakyti visuose lietuviškuose 
parengimuose. Nuoširdžiai 
mylėjo savo antrą kraštą, 
Braziliją ir gerbė vietinius. 
Apie Braziliją išsireikšdavo: 
"Santo Brasil", tai reiškia 
"Šventa Brazilija". "Čia gerai 
priima ateivius, viskas auga, 
yra didelis įvairumas augalų, 
vaisių ir daržovių". Čia išgy
veno 71 metus.

Nuliūdę liko: vyras Jonas 
Jodelis, duktė Milda, viešo 
aplausinėjimo specialystė, 
duktė Lucia Maria, mokytoja, 
žentas adv. Pijus Butrimavi- 
čius, anūkai Paulijus ir 
Tomas, sesuo Magdalena Jur
gelevičienė, sesuo Konstan
cija Galinskienė ir kiti gi
minės. Lietuvoje liko pus
seserės Gema ir Livija Pet- 
raitienė, su šeimomis.

Mama, ilsėkis amžinos švie
sos ir ramybės šalyje, meilin
go Dievo prieglobstyje, Pane
lės Švenčiausios bendrystėje. 
Iki pasimatymo!

A MINHA PRIMEIRA COMUNHÃO
Parabéns! A todos os organi
zadores e colaboradores da 1o 
Comunhão, ocasião que conse
guiu unir ainda mais, os mem
bros da Comunidade Lituana. A 
cerimônia religiosa, foi um mo
mento muito especial que nos 
envolveu e comoveu com mui
ta fé e emoção.

Agradecemos a todos que de
dicaram carinho às nossas cri
anças, durante o preparo para a 
1o Eucaristia, em especial ao 
Padre Pedrinho, Dona Emilia, 
Beatriz e à Janete.

O nosso muito obrigado, 
Família Vosylius Reis

DEUS SEJA LOUVADO!
Quero agradecer a todos que parti

ciparam da catequese e Primeira Co
munhão desta Paróquia de São Casi- 
miro. Agradecer também a todos que 
me cumprimentaram.

Porém, meus cumprimentos espe
ciais ao Padre Petras Ruksys, que tan
to carinho demonstrou em todos os 

Lucia M. J. Butrimavicienè 1 momentos durante o ano todo, com 
todos e principalmente com as crian
ças. Senti e falei a ele, que me fez re
cordar muito de São João Bosco, seu 
patrono, cuja missão foi justamente 

‘ cuidar de crianças e jovens.
Em segundo plano cumprimento Ja

nete Zizas. Janete convidou as crian
ças e se empenhou durante o curso to- 

• do, principalmente para que as crian
ças não desistissem. Se faltava um 
domingo, já se comunicava com os 

i pais e crianças para saber o porque da 
falta. Incentivou muito a todos para 

, que chegassem à Eucaristia, também 
’ ?° conhecimento e vida lituâna. Que

BENDORA1ČIŲ šeima iš Ubatubos: 
Maurytis, Patrukas, Daina ir Ivani
garra! Parabéns Janete. Deus te 
abençoe.

Outra pessoa que merece minha 
gratidão, é a catequista Ana Beatriz 
Bendoraitis. Interessou-se o tempo to
do, acompanhando as aulas, dando 
testes e me substituindo quando eu 
não podia participar.

Cumprimento também Ivany Popic 
Bendoraitis. Mora em Ubatuba e por 
convite da Janete, preparou Pedro e 
Daina em seu lar. Vieram os dois pre- 
paradíssimos.

Deus seja louvado por este ano 
especial para a Comunidade Lituano- 
Brasileira. Emilia Bendoraitis

VIDEO|g
LIETUVA

LIETUVIŠKOS 
VAIZDAJUOSTĖS:

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

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

Rua Inacio,671 - V. Zeiina 
TEL: 274-18.86

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP 
Atendimento,Domiciliar fone :273-5438
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"MŪSŲ LIETUVA" 
HOMENAGEADO

Câmara Municipal de São Paulo 
Presidência

São Paulo, 03 de dezembro de 1998

Senhor diretor:
Cumpre-me encaminhar a 

Vossa Reverencia copia autên
tica do Requerimento RDS- 
2849/1998, de iniciativa do Vere-
ador Archibaldo Zancra e ou
tros.

Na oportunidade, apre
sento a Vossa Reverência os 
protestos de minha distinta 
consideração. Nelo Rodolfo 
Presidente

PADĖKA
Musų mylimai mamytei

A. ft A.
Marijai Veiverytei Jodelienei 

nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už 
suteikimą Šv. Sakramentų, už maldas Šv. Petro 
šermeninėje ir Keramikos Kapuose. Tetai 
Kanstancijai ir pusseserims Irenai ir Julijai už
slaugymą ligoninėje.
Pre). Juozui Šeškevičiui, giminėms, Palangos 
skautams, draugams, kaimynams, pažįsta
miems už atsilankymą ligoninėje, namuose, 
šermeninėje, už palydėjimą į kapus ir užuo
jautos išreiškimą per spaudą.

JOOELIŲ - BUTRIMAVIČIŲ ŠEIMOS

RDS 2849/1998
„„Cópia autêntica. "Requere-, 
mos, nos termos regimentais, į 
seja consignado nos Anais desj 
ta Casa voto de júbilo e com-j 
gratulações com o Padre Pe-! 
tras Ruksys da Paróquia de São; 
José, responsável pela edição 
do Jornal "Musu Lietuva" que 
comemorou 50 anos no Brasil, 
realizado dia 18 de outubro de 
1998. Requeremos, outrossim, 
seja dada ciência à entidade ho
menageada, Rua Inácio, 671, Vi
la Zelina, Cep 03142-001, na 
pessoa do Padre Petras Rukr 
sys. Sala das Sessões. 1o de de
zembro de 1998. (aa) Archibal
do Zancra, Alan Lopes, Arseli- 
no Tatto, Brasil Vita, Carlos Ne- 
der, Dalton Silvano, Dito Salim, 
Emílio Meneghini, Gilson Barre
to, Goulart, Ivo Morganti, Jooji 
Hato, José Eduardo Martins 
Cardozo, José Viviane Ferraz, 
Lídia Correa, Luiz Paschoal, 
Maria Helena, Mário Dias, Mi
guel Colassuonno, Milton Leite, 
Mohamad Said Mourad, Natalí- 
cio Bezerra, Osvaldo Eneas, 
Paulo Frange, Rubens Calvo,

CONSULTORIO MEDICO -DENTÁRIO
Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina 

Tel: 6163-8349

C.R.M.78.442 
pediatria - nutrição infantil

7. < Vf-míww .ZxuwtA
C.R.O. 39.599 

odontologia - ortodontia

Simanavičių šeima vaišinasiALAUS VAKARAS SĄJUNGOJ
putojančiu alumi. Iš kairės: Marija, Veronika, Antanas ir vie- 
nios iš lietuvos Aldona Vainienė ir Marija Jungaitienė

g»- V.

s-

i

Šalim duriati, Toninho Paiva e 
Vicente ; Candido. Deferido em 
1°-12-98 (a) Goulart. Eu, extraí 
esta cópia fielmente do original. 
São Paulo, 02 de dezembro de 
1998. !

Màrcos Antonio Leonidas 
Che/e de Moção Técnica II

4 
fí 
u

ESCOT'.-IROS CONVIDAM
I

O GrupV de Escoteiros Litua- 
nos Palanga realiza neste mês, 
do dia 17 t 24 na Estância Lítu- 
ânica, em Atibaia, nosso tradi
cional acampamento de verão.

No mès íe novembro passa
do. o Grup: completou 25 anos 

de atividades. Alem da nossa 
Ceia de NataL na qual comemo
ramos tal data, comemorare
mos também neste acampa
mento. Além da presença dos 
chefes escotistas dos Estados 
Unidos, também contaremos 
com a presença do nosso fun
dador, pe. Hermannąs Sulcas, 
SDB, missionário na África a 23 
anos.

Para relembrar os momentos 
agradáveis passados, convida
mos a todos os escoteiros, atu
ais e veteranos, para participa
rem desse acampamento.

Esperamos sua presença!
Budėk!

Grupo Palanga
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Skautų Kūčios
Gruodžio 13d. Lietuvių Skautų 

Vietininkijos Palangos skautai ir 
skautės atšventė, 22-ąjį kartą, 
mūsų tradicines Kūčiės. Daly
vavo dauguma iš mūsų brolių ir 
sesių su savo šeimomis ir drau
gais, bei pažįstamus - apie 150 
žmonių. Dalyvavo taip pat be
veik visi pirmosios Komunijos 
vaikai su savo tėvais.

Pirmiausiai, turėjome Pamal
das, kurias labai gražiai aukojo 
mūsų mielas klebonas kun. Pet
ras Rukšys. Visi skautai ir skau
tės giedojo (ir lietuviškai, ir por
tugališkai) kalėdines giesmes.

Po Pamaldų prasidėjo mūsų 
Kūčios, kur pirmiausiai dėkojo
me Dievui už tą progą, o paskui 
Palangos Vietininkijos steigė-
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jiams (kun. Hermannas Sul
cas,SDB, kun. Antanas Saulai- 
tis.SJ ir Eugenija Bacevičienė) 
bei vadovams, per Palangos 
Sidabrinio Jubilijejaus progą. 
Buvo įteikta sidabrinio lentelę 
sesei Eugenijai, už vadovavimą 
per šios 25-rius metus. Po to, 
mūsų klebonas kun. Petras 
RukšysSDB pravedė Kūčių mal
das ir dalynomės paploteles.

Kaip visada turėjome porą pa- 
sirodimų; visi buvo labai gražus 
ir įdomūs, bet man krito į akis 
vieną mergaitę - Camila Temple 
Vidai,' 9 metų - kuri labai gi'ažiai 
smuiką grojo. Taip pat buvo 
insenuotas Kristaus gimimas. 
Kaip Juozapas - Eric, Marija - 
Marina, ir tris angelukės - Nata
lija, Flávia ir Jessica. Buvo ir 
giedamos porą gesmių. Po pasi- 
rodimų, atėjo mūsų mylimas

■ ~ kuris dalino

ems, kurie padėjo ir dalyvavo 
kartu!

O dabar, laukiame kitos tokios 
geros ir linksmos progos.

Budėkime kartu, 
Kristuje ir Skautybėje!

s.v.skiltKlaudijus Kupstaitis

Camila Temple Vidai groja smuiku
daug dovanų.

Jaučiau ir tikiuosi, kad visi la
bai draugiškai bei dvasiškai da

li lyvavo šiose Kūčiose. Norėčiau
I padėkoti pirmiausiai Dievui, kad 
g mums davė vėl šią progą, pas- 
| kui sesei v.s. Eugenijai Bacevi- 
| čienei už 25 metus vadovavi

mo, Jurgiui Prokopui už
I pagelbos vadovauti mūsų 

grupė, Juliai, Marcijui, Pauliui, 
Tomui, Silvanai, Camilai, Lean- _
drui, Anahy, Caio ir Tomui A. už Jurgis Prokopas įteikia Eugenijai Bace- 
pagelbos paruošti ir sutvarkiti vičienei 25 metų skautų veiklos sida- 
mūsų salės ir didelė ačiū visi- brinių lentelę.

Kristaus gimimo inscenizacija: Marina, 
Eric, Flavija, Natalija ir Jessica.

Kalėdų Senelis

ROTISSERIE DO VICTOR LTDA. - ME- Comidas tipicas- Salgados em geral- Frituras- Fazemos sob encomenda FONE: 272-33.81Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina | Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
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KUNIGO ŠVENTIMAI VILA ZELINO J
Mūsų parapijos, beveik 

60 metų istorijoj, nebuvo ♦ to
kio įvykio, kad būtų teikiami 
kunigystės šventimai pačioje 
parapijoje. Anksčiau šventi
mai būdavo suteikiami pačioje 
seminarijoje, bet dabar būna 
parapijose, ypač tose, iš kurių 
yra kilęs seminaristas.

Gruodžio 12 dieną šv. Juo
zapo parapijoj, Vila Zelinoj vy
ko kunigo SERGIO TANI šven
timai. Mes minime šį faktą 
pirmiausia, kad prel. Juozas 
Šeškevičius rūpinosi šio kan
didato įstojimu į seminariją ir, 
kad Sergio yra mūsų parapie- 
tis. Kitas svarbus faktas, tai 
kad šventimus suteikė naujas 
S. Paulo arkivyskupas Dom 
Claudio Hummes OFM ir kad 
tai buvo pirmieji šventimai, 
kuriuos vyskupas suteikia 
naujose pareigose.

Mūsų bendruomenė at-
S. Paulo arkivyskupas Dom CLAUDIO HUMMES OFM suteikia kunigystės šven
timus diakonui SERGIO TANI (dešinėje) šv. Juozapo parapijos bažnyčioje

tyviai dalyvavo arkivyskupo 
priėmime. Atvykusį vyskupą 
sutiko Palangos skautų garbės

’’Nemuno" šokėjos priima S. Paulo 
arkivyskupą su tautinėm juostom

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS 

SAN PAULYJE 
Consulado Geral da Republica 

da Lituania em São Paulo

sargyba ir tautiniais rūbais ap
sirengę nemuniešiai, tuo tarpu 
mūsų choras giedojo "Ecce Sa- 
cerdos Magnus".

Sveikinimo žodyje Dom 
Claudio padėkojo lietuviams 
už šį ypatingą priėmomą ir 
priminė bažnyčios lietuvišką 
kilmę.

Šventimuose dalyvavo 
beveik 40 kunigų ir daug se
minaristų, kurie taip pat gie
dojo mišių ir šventimų gies
mes. Naujai įšventintas kuni
gas Sergio prisiminė prel. Ju
ozą Šeškevičių ir jam padėko
jo už visą rūpestį ir paramą 
siekiant kunigystės.

Iš mūsų parapijos dar 
yra kilęs kun. RENATO LEITE 
Filho, kuris buvo įšventintas 
kunigu prieš 6 metus Apare
cidos mieste ir dabar dirba 
Osasco vyskupijoje.

Kitas mūsų parapietis 
kunigas yra Evaristas HIGA 
salezietis, dabar pagarsėjęs 
Japonijoj kaip imigrantų iš 
Brazilijos Japonijoj gynėjas.

Kun. Petras Rukšys su naujai įšven
tintu kunigu SERGIO TANI

JONAS VALAVIČIUS
Consul Honorário

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

Fones: 5182-0871 e 5183-2443 
F AX:5182-7441

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO 

COMPRA - VENDA
Rua Topsgio n° 76 - Aclimação fiona: 277<485S
04105-060 - São Paulo • SP. Fas: Ž77-6848
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MUSŲ ŽINIOS
RUOŠIAMĖS KERMOŠIUI

Sausio 7 dieną, Jaunimo 
Namuose buvo susirinkimas 
šių metų šv. Juozapo kermo
šiaus ruošos problemoms pas
varstyti.

Jau beveik 20 metų, kai 
kasmet ruošiamas šv. Juozapo 
kermošius su įvairių tautų ste
ndais. Lietuviai nuo pat prad
žios pasirodė veikliausi ir du
odavo daugiausia pelno.

Nuo pereitų metų ker-

nutarta . su- 
susirin- 

kad per

žinsko gatvės, buvo perkeltas 
| bažnyčios kiemą. Vietos pa
keitimas šventei nepakenkė, 
tik lietuvių nedalyvavimas 
buvo labai jaučiamas.

Šiemet norima vėl pa
rengti lietuviška "baraką", to
dėl buvo sušauktas susirinki
mas. Susirinkimą pravedė lie
tuvių parapijos Idebonas kun. 
Petras Rukšys. Dalyvavo skau
tų atstovai Klaudijus Kupstai- 
tis, Julia ir Gustavo Ūkai, Ne
muno atstovas Orlando Daniel 
Filho ir Jaunimo Sąjungos 
pirmmininkė. Adriana Rama- 
sauskaitė. Kadangi niekas iš 
senųjų Kermošiaus oprganiza- 
torių ir darbuotojų nedaly
vavo. tai buvo 
šaukti vėliau kitą 
kūną. Tikėkimės, 
sekančią susirinkimą daug da 
ugiau žmonių dalyvautų!

VASARIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, 
kurie švenčia gimtadienį šį 
mėnesį, linkime geros 
katos ir daug laimės. 
01 Olga Alexandra March! 
02 Helena Buitvidas 
02 Eugenia Bacevičius 
03 Willy Ambrazevičius 
03 Janete Jakatavinsky 
04 Laercio Seixas 
05 Cislavą Greičius Pereira 
08 João Šermukšnis 
09 Aparecida C. Daniliauskas 
09 Helena Schmid

Bratkauskis
11 Nastacia I. Puodžiūnas
12 Francisco Satkūnas 
14 Anita Pratali
14 Monica Marcos Stelmokas
15 Odair Jeremias Colella
15 Maria A. Reed Žvingila
16 Eugenia Reuba
17 Joana Franckevičius 
21 Algimantas Saldys

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
SEKMADIENĮ, VASARIO(Fevereiro) 21D

PROGRAMA:
15 Vai. Mišios V. Zelinos banyčioje

Vėliavų pakėlimas ir vainikų
padėjimas prie Laisvės paminklo

16 vai. Minėjimas ir meninė programa
Seselių Pranciškiečių salėje J©

Rua Campos Novos
Brazilijos Lietuvių BendruomeneJ^^įgr^įB^L

23 Arlete Bumbles de 
Carvalho v

24 Algirdas Šukys
25 Eliana R.P. Ambrazevičius 
25 Carlos Alberto Garcia

Sąjunga - Alianca
Valdyva 

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ 
Adilson Puodžiūnas 
Marcelė idienė 
Juozas Vaikšnoras 
Vladas Stulgaitis 
Gediminas Kackevičius 
Adolfina Petkevičius 
Natalia Gedraitis 
Birutė Maria Slikta 
Maria Emilia Slikta 
Jonas Jodelis 
Pio O. Butrimavičius 
Elisabeth Galinskas 
Alfonsas Jocys 
Brone Lipas 
Bruna Liutkevičius 
Mathias Baltrušis

ŠIO ML-VOS NUMES
GARBĖS LEIDĖI

ŠV. JUOZAPO BENDR N
62 VEIKLOS METINIŲ PROGA

Sveikiname šv. Juozapo bendruomenės 
chorą sėkmingai atlikusį paskutinį koncertą 
ir linkime Naujuosius Metus pradėti su tuo 
pačiu entuziazmu ir pasiaukojimo dvasia.

Redakcija ir administracija

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

■ i r..
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