
Per gegužės slenkstį^
Danutė Bindokienė \

Nei vieno metų laikų pasi
keitimo taip nelaukiama, kaip 
pavasario, o tikrąja pavasario 
pradžia laikoma ne kalendo
rinė kovo mėnesio data, bet 
peržengus gegužės pirmosios 
slenksti. Tuomet galima tikė
ti, kad šalčio viešpatavimas 
užsibaigė, kad šalnų karalystė 
žlugo.

Anglosaksų ir germanų 
kraštuose, ypač senaisiais lai-, 
kais, pirmoji gegužės buvo 
skirta pasilinksminimui, su
ėjimams, dainoms, šokiams, į 
kuriuos jungdavos! ir jauni, ir 
seni. Tą smagų paprotį imi
grantai atsivežė ir į Ameriką, 
bet ilgainiui tokios visuomeni
nio bendravimo šventės išėjo 
iš mados, o gegužės pirmoji 
įgavo visai kitokį atspalvį, ku
ris po bolševikų revoliucijos 
Rusijoje nusidažė raudonai. 
Dabar galbūt tik mūsų kaimy
ninė Meksika ir jos vaikai, 
plačiai pasklidę JAV-se, tebe
švenčia „Cinco De Mayo” — 
gegužės pirmosios šventę,, ku
ri kiek primena tas anksty
vąsias linksmybes.

Gegužės pirmąją ir šiemet 
stengėsi kuo iškilmingiau, pa
minėti komunizmo likučiai
Rusijoje, aišku, Gudijoje irki- 
tur, kur komunizmo sparnai 
dar nepakirpti. Kažkaip liūd
na darėsi, žiūrint į tų, dau
giausia jau vyresnio amžiaus, 
RuSijo.s. piliečių mojavimą rau- 
donojnįs vėliavomis, lenininių 

laikų plakatais, ir ilgėjimąsi 
„anų gerų, laikų”. Nepaisant, 
kad. Rusijos Dūma po paskuti
niųjų rinkimų perėjo į komu
nistų. partijos daugumos, ran
kas; nesvarbu, kad tos par-

.. i leuiivos Hflciouaiinę Į
tij qsi vadas,, galbūt,daugiau .as

meniškų ambicijų, o ne ideolo
ginių įsitikinimų skatinamas, 
garsiai kartoja pasenusius šū
kius, stėngdamašįš 1’Savo pu
sę patraukti nusivylusius 
šiandieninėmis Rusijos vidaus 
bei užsienio politikos painia-
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vomis, komunizmas pasaulyje 
jau iš tikrųjų yra atgyvenęs ir 
vargiai kas įstengs jį atgaivin
ti.

Oficialiai šiandien save va
dina komunistinėmis tik Kini-
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seimą meaziaginemis gery
bėmis ir dar susikrauti at
sargų. ateičiai. Žmogus gali 
būti labai dosnus į vargą pa
tekusiam, bet jis taip pat yra 
savanaudis: dalintis savų sun- 

Í artimesni KontaKtą su;.
Kongu, „ligos simptomai” tik
riausiai dar paaštrės, turint 
savo teritorijoje tikrojo kapita
lizmo pavyzdį.

Komunizmas mėgino nepa
klusnius savo valdomuosius 
palenkti teroru ir smurtu, .šie 
metodai niekuomet isterijoje 
nebuvo veiksmingi, dažniau
siai kaip tik atnešdami 
priešingus rezultatus. Tačiau 
istorija visuomet buvo gan 
prasta mokytoja nors ir daug 
kartų žmonijai rodžiusi kai 
kurių elgesio klaidų be-

ja ir Kuba, galbūt tam tikra kiai uždirbtu turtu su mažiau 
prasme dar Šiaurės Korėja, turinčiais, jeigu jie tingi patys 
Tačiau pastaroji išgyvena to- dirbti ar lengvapėdiškai išmė- 
kius ekonominius sunkumus, to savo išteklius, tik retas su-

reikšmingumą, jos vis kartoja
mos. Vienaip ar kitaip, raudo
nos komunizmo likučiu 
vėliavos, dar vis suplazde-

kad jos gyventojai stovi ant 
bado slenksčio, 0. vyriausybė, 
atrodo, pasiruošusi derėtis su 
nekenčiamąja ' Amerika, kol 
tauta nenugrimzdo i visišką 
chaosą.

Panašioje padėtyje yra ir 
Kuba. Subyrėjus Sovietų Są- tarp tų, kurie turi per daug,
jungai, ji neteko savo rėmėjos 
bei užtarėjos, tad komunizmo 
ideologijos laikosi daugiausia 
tik Fidel Castro užsispyrimo 
bei Amerikos nenuoląidumo 
dėka. Jeigu Amerikos vyriau
sybė panaikintų sankcijas ir 
plačiau atvertu verslo, turiz
mo, eksporto-importo vartus, 
kubiečių politikos rausva 
spalva tikrai pažaliuotų nuo 
kapitalistinių dolerių įplau
kos.

Kaip į visokias ideologijas 
bežiūrėtume, ilgainiui vis tiek 
turėtume sutikti, kad galin
giausia „ideologija”, turinti 
daugiausia pasekėjų, yra "ka
pitalizmas. Sakoma, jog ir 
šventųjų pirštai į save lenkti, 
o visai žmonijai budingás no
ras yra' patogiai gyventi, so
čiai pavalgyti, aprūpinti savo 

tiktų. Tad ir komunizmo ideo
logija, propaguojanti visišką 
luomų lygybę, yra nenatūra
lus reiškinys. Juo labiau, kad 
ir po tos lygybės antklode 
slapstėsi naujieji kapitalistai, 
skyrėsi luomai, gilėjo sprūdis 

ir tų, kurie nieko neturi.
Šiandien komunistinė Kini

ja jau paragavo kapitalizmo 
vaisių ir, nepaisant, kiek gar
siai protestuotų, komunizmo 
ideologija jau. perėjo į. išsigi
mimo procesą. Be abejo,., .dar 
reikės, nemažai laiko, disiden
tai dar turės daug, iškentėti ir 
dirbti, bet Kinija jau yra 
užsikrėtusi laisvosios rinkos 
bakterijomis ir vargiai ją ga
lės pagydyti bet kuris dikta- 
torius^ Kai šią vasarą jį.^ueis
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nančios gegužės pirmosios 
proga, ilgainiui paskęs pava
sario žiedų tvane ir galėsime 
iš tos dienos visiems laikams 
ištrinti skaudžių prisiminimų 
dėmes.

NAUJAS LIETUVOS LAIVAS
Klaipėdos ''Baltijos laivu statykloje 

neseniai į vandeni nuleistas naujas Lie 
tuvos jurų laivininkystės sausakrūvis 
laivas "Gediminas" Tai įvyko be dide 
lių iškilmių ir svečių. Taigi jau turime ne 
mažai LDK kunigaikščių vardais pavadin 
tų laivų; "Algirdą" "Mindaugą "Vy 
tautą" ir dabar • "Gediminą"

Laivas bus pašventintas kartu su vals 
tybinės vėliavos pakėlimu žiemai pasi 
baigus, palydint į pirmą reisą

Šiuo metu "Gediminas" prisišvarta 
vąs prie krantinės laivų statyklpje. Laive 
vyksta apdailos, baldų tvirtinimo, elek 
tros, santechnikos, buitinės įrangos mon 
tavimo ir išbandymo, dažymo ir kiti dar 
bai. Manoma, kad laivas bandomajam rei 
sui bus visai paruoštas vasario mėnesį.
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KAUNO ŽALGIRIS - ČEMPIONŲ ČEMPIONASVėlų ketvirtadienio (balandžio 22 d.) vakarą visa Lietuva žiūrėjo, kaip Europos lygos debiutantų Kauno "Žalgirio" krepšininkų rankose po pergalės prieš Italijos "Kinder" sužibėjo nugalėtojų taurė - pats didžiausias Europos klubo komandos apdovanojimas. Visą naktį Kaune, Vilniuje ir kituose miestuose 

Žalgiriečiai su Eurolygos taure džiaugiasi iškovota pergale

sklido šūksmai "Žalgiris", "Lietuva", pypsėjo automobijių sirenos. Lietuvai tai buvo didžiulė, nors kalendoriuje nepažymėta šventė. Nuo ankstyvo ryto į Kauno Kermelavos oro uosrą iš visos šalies plūdo minios žmonių. Vidudienį Lietuva pasitiko savo didvyrius.
DARIUS MASKOLIŪNAS laiko 
Europos čempionų taurę —>

Kauno "Žalgiris" - Europos čempioną čem
pionas! Vėlą ketvirtadienio vakarą Miun
cheno "Olimpia” halėje "Žalgirio” krepši
ninkai šoko triumfo šokį ■ paskutinis bar
jeras, pernykštis Eurolygos varžybą lai
mėtojas Bolonjos "Kinder" , buvo per
šoktas.

Lietuvos klubo komanda Europos 
čempioną turnyrą laimėjo pirmą kartą. Kau
no "Žalgiris" • Bolonjos "Kinder"(ltalija) 82- 
74. 11.000 žiūrovų. "Žalgiriui: Anthony Bo
wie 17, Tyusas Edney 14, Saulius štrom- 
bergas 12, Jiži Zidekas 12, Mindaugas Žu
kauskas 11, Dainius Adomaitis 8, Tomas 
Masiulis 4, Eugenijus Žukauskas 4, Darius 
Maskoliūnas 0.

Techniniai suomenys: dvitaškiai 
29/52 ir 21/59, tritaškiai 8/11 ir 8/17, baudos 
16/26 ir 24/32. Atkovoti kamuoliai • 23 ir 27. 
Rezultatyvūs perdavimai -15 ir 10. Perimti 
kamuoliai 6 ir 8. Klaidos 13 ir 11.

Nervinga buvo rungtynią pradžia, 
kai komandoms ilgokai nesisekė pataikyti į 
krepšį. Žaidus dvi minutes "Kinder" pirma
vo 1:0. "Žalgiriui" pirmuosius tris taškus 
pelnė Althony Bowie. Pusę kilinio pirmavo 
taiviena, tai kita komanda. Varžovai kone 
visada laimėdavo kovą dėl aršokusių ka
muolių. Vėliau "Žalgiris" įgijo persvarą ir 
kilinį laimėjo šešiolikos taškų skirtumu.

"Žalgirio" taškų persvara augo iki 
32 min. kai kauniečiai pirmavo 68:48. Vėliau 
lietuviai kiek atsipalaidavo. Italai pradėjo 
grėsmingai mažinti skirtumą ir praėjus dar 
9 min. "Žalgiris" pirmavo tik 5 taškais 
(77:72). Bet Bowie pataikytas tritaškis 
sugniuždė varžovus.

Likus žaisti apie 20 sekundžių, 
italai jau tik stovėjo aikštėje ir žiūrėjo, kaip 
Tyusas Edney varinėjo kamuolį.
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VASAROS RENGINIAI
' VOKIETIJOJE

Šią vasarą Hiutenfelde(kur veikia 
Vasario 16-osios gimnazija) bus trys 
svarbūs renginiai. Liepos 11-18 die
nomis vyks 46-oji Europos lietuviš
kųjų studijų savaitė, liepos 15-16 die
nomis PLB ir PLJS kraštų pirmininkų 
suvažiavimas ir liepos 17 d. Lietuvių 
Chartos paskelbimo bei PLB įkūrimo 
5O-mečio minėjimas. Aptarti šių ren
ginių eigą ir paruošiamuosius darbus, 
Vokietijos LB valdyba sušaukė posė
dį balandžio 24 d. Dalyvavo valdybos 
nariai bei kiti asmenys, kurie jau įsi
pareigoję prisidėti prie įvairių darbų. 
Europos lietuviškųjų studijų savaitę 
rengia Vokietijos LB. Apie jos eigą 
moderavo vienas iš moderatorių Artū
ras Hermanas. Paskaitas skaitys: dr. 
Leonidas Donskis(Diaspora ir emi
gracija: moderniosios žmonijos patir
ties aspektai), prof. dr. Egidijus Ale
ksandravičius (Lietuvos emigracijos 
istorijoje), Mykolas Drunga (Ginčai 
dėl išeivijos santykių su okupuota 
Lietuva 1960-1990 metais), Daiva 
Kuzmickaitė (Naujieji lietuvių emi
grantai Čikagoje: adaptacijos sunku
mai), Silvija Velavičienė (Kultūrinės 
išeivijos palikimo sauga Lietuvoje), 
Vaiva Vėbraitė (Dypukų Lietuva ir 
realybės sugrįžus), dr. Remigijus Mo- 
uzas (Rytų kraštų lietuvių bendruo
menės) ir'Vincas Bartusevičius (Lie
tuviai tremtiniai vakaruose:iš stovy
klų Vokietijoje į platųjį pasaulį).
PLB ir PLJS kraštų pirmininkų suva
žiavimą organizuoja PLB valdyba ir 
jos atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis. Šiuo metu ruošiama ga
lutinė dienotvarkė, kurioje numatomi 
įvairūs pranešimai ir diskusijos.
Lietuvių Chartos 50-mečio minėjimą, 
liepos 17 d. rengia PLB ir Vokietijos 
LB valdybos. Po pietų Hiutenfeldo 
miesto salėje įvyks iškilminga akade
mija. Pagrindinis kalbėtojas bus Lie
tuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus. Meninę programą išpildys 
M.K.Ciurlionio menų gimnazijos sty
ginių instrumentų ansamblis (13 jau
nuolių) su vadovu Andrium Krevne- 
vičium. Po akademijos, Romuvos pi
les salėje, bus iškilmingas pokylis.
Visą savaitę Vasario 16 gimnazijos 
mokyklos pastate ir Romuvos pilyje 
bus eksponuojamos keturios parodos.
1 Išeivijos menininkų dailės darbų,
saugomų Lietuvos nacionaliniame 

2. Foto nuotraukųdailės muziejuje,

iš PLB bendruomenių gyvenimo, 3. 
1944-1950 metų laikotarpy 
Vokietijoje vykusių renginių spaus
dinu programų bei plakatų ir 4. 
Pokario periodikos - laikraščių , žur
nalų. Vokietijos lietuvių kultūros ins
titute yra laikomi labai vertingi poka
rio laikų plakatai ir programų aprašy
mai - koncertų, meno parodų, teatro 
bei baleto spektaklių ir pan.
Svečiams bus organizuojamos dvi iš
kylos: antradienį liepos 13 d. į Hei
delbergą ir trečiadienį liepos 14 d. 
pareiniu autobusu, o gal ir laivu, jeigu 
nelis.
Vokietijos LB valdyboje yra tik penki 
žmonės (pirm. Antanas Šiugždinis, 
Vincas Bartusevičius, Dalia Baliulytė, 
Edmundas Jankūnas ir Andrius Šmi

O ESTADO DE S. PAULO talpino Arvydo Sabo
nio nuotrauką su žemiau pateiktu paaiškinimu

Briga de gigantes Associated Press

PORTLAND - Arvydas Sabo
nis (D), do Portland Trail Blazers, 
é bloqueado por Hakeem Ola- 
juwon, do Houston Rockets, na ro
dada de domingo à noite da NBA. 
Va briga de gigantes, o Portland, o

melhor time da Conferência do 
Oeste, venceu fácil: 111 a 71.0 Los 
Angeles Lakers derrotou o Utah 
Jazz por 97 a 89, com 24 pontos de 
Kobe Bryant, mais 23 pontos e 16 
rebotes de Shaquille O'Neal.

tas ), o darbų yra labai daug, tiek da
bar, tiek tą savaitę. Todėl valdyba ra
gino Vokietijoje gyvenančius lietu
vius ateiti į pagalbą. Ir prašymas ne
buvo veltui. Jiems pažadėjo talkinti 
Vasario 16 gimnazijos mokytojai 
(nors jau bus atostogų metas), VLB 
tarybos ir V1JS nariai bei kiti asme
nys. l ik bendrom jėgom bus įmano
ma suruošti tokius svarbius renginius 
šią vasarą Hiutenfelde.
Daugiau informacijos gauti ir regis
truotis galima šiuo adresu: Vokietijos 
LB valdyba, Lorscher Str. 1 , 68623 
Lampertheim, Vokietija, tel. 6256- 
322, faksas - 6256-1641, e-paštas: 
113240.151 @com puscrve.com

M.D.Šmitienė

Auka paremk lietuvišką spaudą, 
nes ji palaiko mūsątautinę

gyvybe
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LIE
EM PORTUGUÊS
Ana Paula i atarunas

Festa de São José 99
Seguindo a tradição do bairro de 

vila Zelina, a paróquia São José 
realizou a 19o edição da Festa de São 
José que aconteceu nos dias IO, 11,17 
e 18 de abril Como no ano passado, a 
festa foi realizada no pátio da igreja 
com a presença de barracas com 
comidas típicas de vários países: 
portuguesa, lituana, havaiana, alemã, 
brasileira, argentina, doces e italiana.

A barraca lituana uma das mais 
tradicionais, marcou forte presença, 
após a sua ausência no ano passado.

Desta vez, o “cantinho lituano” 
ganhou um colorido todo especial 
com a grande participação da juven
tude lituana. Os jovens dos grupos de 
danças Nemunas, Rambynas e os 
escoteiros lituanos juntamente com os 
mais velhos, participaram ativamente 
na montagem e desmontagem das bar
racas, como também estavam servin
do as pessoas no balcão, num clima 
de muita alegria e descontração.

A presença do público foi grande. 
Vieram prestigiar a nossa barraca não 
só pessoas da redondeza mas também 
pessoas de longe estavam presentes 
saboreando nossos pratos. Quem foi 
almoçar na barraca, encontrou à dis
posição mesinhas com cadeiras 
podendo assim permanecer mais 
tempo junto com familiares e até 
rever os amigos.

Para a preparação dos gostosos 
pratos lituanos muitas pessoas traba
lharam com muito carinho e 
dedicação :<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CURSO LITUANO . nn/H i qod 
Por correspondência OiH I* I OUu

moderno - Acompanha, fita cassete
'<*<O*******.>>*****O**O***<>>

Fazendo plantão na barraca lituana: Eric, Danute, Alex e D. Sofia

- Pedro Baranauskas com as sardinhas 
lituanas (silkes)
- D. Izabel Seliokiene temperando o 
Kugelis (torta de batata)
- D. Angelika Triubiene com a 
Koseliena e o repolho curtido
- Vitor Dzigan com os pepinos já 
curtidos da Ia semana mais a doação 
de um saco de batatas
- Rute Gervetauskas que comandou 
os Krustai
- Jadviga Stokna que fez o bolo de 
chocolate
- Angelina Dirse Tatarunas que além 
de coordenar a barraca preparou o 
repolho quente com linguiça e o 
pepino da 2a semana
- Pessoal do coral lituano (Helena 
Mendo, Nina Butkevicius, Aldona 
Gonçalves, Anna Coralon, Regina e 
Sofia Sukevicius, Ana Paula 
Tatarunas, Angelina e Jadviga) 
prepararam os Virtiniai .

Além dos jovens e das pessoas 
que prepararam as comidas, outros 
voluntários colaboraram para o 

sucesso da nossa barraca lituana:
- Neide que trabalhou no fogão
- Adilson Puodziunas, Lucia Butrima- 
vicius, Carlos e Maristela Catanoce , 
Beth Strumskyz e Irene Šinkūnas.

Um especial agradecimento à João 
e Helena Vicentini què coordenaram 
i montagem e desmontagem da 
)arraca.

O sucesso deste evento nos ensina 
uma bonita e conhecida lição "Que a 
união faz a força e a beleza de 
qualquer evento, basta vontade, 

edicação e muito amor no coração'"
A todos que colaboraram os 

nossos agradecimentos. Que Deus 
abençoe a todos.

Pe Eduardo saboreando o krupnikas da D.
Helena K. Vicentini
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SĄJUNGĄ- ALIANÇA
ELEÍÇÕES PARA O CONSELHO 

DELIBERATIVO »1999
•t

A função primordial do Conselho 
Deliberativo, assim como de todo as
sociado, é zelar pelos princípios, peia 
concórdia entre si e pela observância 
dos Estatutos Sociais. Até que seja re
formulados e aprovados pela Assem
bléia Geral Extraordinária, os artigos 
continuam em vigor para serem se
guidos sem contestação.

Quando o CD desaprova ou não 
aceita certos procedimentos de sócios, 
de membros do Conselho Fiscal, da 
Diretoria Executiva ou mesmo do CD 
não o faz por motivos ftiteis ou pes
soais. Os argumentos estão nos Esta
tutos Sociais e na conduta ética.

Exemplo vem dos “Nove Velhos’ 
da Suprema Corte dos Estados Uni
dos que chegou a considerar incons
titucionais certos atos do “New Deal” 
o programa deu início à recuperação 
econômica do estado. Os Nove Ve
lhos. Assim eram conhecidos, pelo 
menos durante a presidência de Roo
sevelt, o membros que zelavam pela 
constituição.

O CD da Aliança também já re-__ 
cebeu gentilezas desse quilate, além 
de outras como “garbės teisėjas” (tri
bunal de honra). Dois.extremos!...

O Art. 70 dos Estatutos Sociais, no 
final, óq cap;itulo que especifica as 
atribuições do Conselho Fiscal, diz: 
Árt.70° - Os serviços dos orgãos 
dirigentes da ALIANÇA são pres-1| 
tados gratuitamente por todos os seus 
membros.’’

Talvez este capítulo tivesse sido es
colhido para alertar o CF quanto Ia 
gratuidade. O artigo não admite inter
pretações. Da mesma forma, serve 

■.esta para alertar os candidatos às elei
ções quanto à esta condição de tra
balho, uma vez eleitos. O trabalho 
voluntário, despretencioso, desinte
ressado, gratuito de verdadeiro abne
gado. Tudo que fazemos com prazer 
acaba se tomando gratificante. Muitas 
vezes o reconhecimento do nosso tra
balho vaie mais que moeda.

No final de maio teremos a reno
vação de membros do CD: dois 
sócios honorários e um efetivo com 
mais de 10 anos de filiação. Se não 
reeleitos, deverão ceder o lugar os se
guintes conselheiros:
- Alexandre Bumblis
- Abina Ambrozevicius e 
- Ana Vera Tâtarunas.
O Edital convocado a AGO será pro-

UM ESPAÇO PARA SELOS LITUANOS
Jonas Jaka ta n visky

1920, chegou a ser o redator da 
publicação PAŽANGA ■ em Chicago. 
Quando de volta à Lituânia, ern janeiro 
de 1922 foi detido por torças polonesas 
em Vilnius e remetido para Kaunas devi
do as suas atividades literárias. Foi na 
final do período - por sinal muito curto -, 
em qu a Polônia reivindicava parte da 
Lituânia criando a efêmera LITUÂNIA 
CENTRAL(SRODKOWA LITVA). Entre 
outros trabalhos como professor, foi um 
dos colaboradores da Enciclopédia 
Lituana.

3) VLADAS (1899-1951). Engenhei
ro florestal, foi administrador das flores
tas. Como literatura era coisa do sangue, 
chegou a ser diretor do ginásio lituano 
em Greven, Alemanha, onde viveu a 
partir de 1944. Foi ainda o presidente da 
comunidade lituana nesta cidade

4) JUZE LIUDA., Nascida ern 1895 
foi poetisa, casada com o maestro Anta
nas Vaičiūnas. Na Alemanha também a 
partir de 1944, foi professora em escolas 
da comunidade. Nos Estados Unidos a 
partir de 1950, deixou mais de 30 traba
lhos literários.
ARTISTA POETA E FILATELISTA

Agora Antanas, nascido em Marijam
pole chegou ao Brasil em 1925 com 16 
anos de idade, nâo podia deixar de 
acompanhar as gerações. Dedicou-se e 
se dedica às ciências humanas. Além de 
poeta, com muitas poesias já publicadas 
no MUSU LIETUVA, ė artista plástico: 
paisagens e heráldica. Possue cerca de 
96 brazões de cidades lituanas. Filatelis
ta aficcionado. Dedica-se á filatelia (do 
grupo philos-amigo a atelusa-franquia), 
desde os anos 12 de idade, na Lituânia 
ainda. O filatelismo é uma atividade 
instrutiva e quando encarada profissin

Antanas Augustaitis e um amante de 
selos. Já ganhou dinheiro e também já 
gastou muito com selos lituanos. Tanto 
assim que está preocupado em decidir 
quem será o herdeiro do seu acervo. É 
uma preocupação, digamos bem disfar
çada. Não pode negar. Sua coleção já foi 
exposta no saguão da Biblioteca Muni
cipal de São Paulo. Ainda nessa Biblio
teca, organizou uma exposição de pin
tura divulgando telas de Mikalojus Kons
tantinas Ciulionis. Agora com o apoio do 
Consulado Geral Honorário, a amostra 
aconteceu no saguão dos correios à Rua 
Libero Badaró, sede provisória enquanto 
se reforma o prédio central na Praça do 
Correio.
ANTECEDENTES DE UM NOME
AUGUSTAITIS - Formam um clã de es

tudiosos e praticantes de literatura litua
na De um modo geral, dedicam-se às 
ciências humanas. Senão, vejamos em 
resumo o que encontramos na enciclo
pédia lituana - Lietuviu Enciklopedija:

1)PRANCISKUS (1883-1915) Foi 
um religioso que chegou ao monsenho- 
rato. Deixou muitos manuscritos com re
ferência à história da Igreja, vindo a 
falecer em Marijampole.

2) PRANAS (1883-1915) Estudando 
na Universidade de Friburg, Alemanha, 
em 1971, recebeu o doutora-do em 
filosofia. Residindo nos EUA, de 1913 a

mui gado oportunamente. Estamos 
convidando os interessados a se ins
creverem até o dia 15 de maio com 
membros do CD. Mais informações 
pelo telefone 7280-8487.

Jonas Jakatanvisky
Presidente do CD

O £ * 
« M »■.

Bi

Diretor do jornal MUSŲ LIETU VA pe Petras Ruksys^ Consul dá LJtuania 
Jonas Valavičius. Antanas Augustaitis, Consul da Letônia João Greemberg
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naimente aiem de prazeirosa, é muito 
lucrativa e. dispendiosa também, por
que não.

Começou a juntar selos por brinca
deira como muitos outros. Não imagina
va sequer quanto ao valor que .viriam a 
representar. Passaram-se os anos e a 
paixão o dominou. Aportando no Brasil 
com os pais foram como a maioria, ou 
todos(?), imigrantes da época destinados 
à lavoura no interior Como a maioria 
também passaram por serias dificulda
des. Não fugiram à regra geral. O cader- 
ninho de selos que trouxe na sua baga
gem foi de extrema valia. Negociados, 
aliviou-os financiariamente por um bom 
tempo.

Hoje o seu catálogo está avaliado em 
300 mil dólares, com os primeiros selos 
impressos em 1918, ao final da Primeira 
Grande Guerra Mundial que culminou 
com a soberania da sua terra natal. Se
gundo o Catalologue de Timbres-Poste 
edição de 1923, portando da época, 
impresso por Yvert& Tellier-Champion 
27 , ed.,França, o primeiro selo lituano 
era monocromático preto. A série era 
composta pelos valores: 10, 15, 20, 30, 
40 e 50 sk(skatikai-tostão). Retangulares 
com a inscrição - LIETUVOS 20 skatiku 
PASTA- enquadrada por pequenos 
círculos, 11 fileiras verticais e 8 hori
zontais. Com raras exceções pelo menos 
até 1922 o denticulado era de 11,5 por 
dois cm. A título de curiosidade, o pri
meiro selo postal brasileiro, o Olho de 
boi data de 1843 e foi o segundo do 
mundo

Sua arte tem sempre como temática 
a terra natal. Já decorou a sede da SA- 
JUNGA-ALIANÇA em festividades, com

APRENDA A CANTAR

EM LITUANO
COM FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARESUTUANOS 
Dicção clara. Acompanha a letra

LINKSMAI 
DAINUOKIME

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

MUSŲ, LIETUVA

Sajungietis veterano, ocu
pou o cargo de secretário de direto
ria durante o biênio 1981/2 na pre
sidência do sr. Alexandre Bumblis e 
Norberto Stasiulionis, vice, Aniele 
Dulkus como primeira secretária e a 
tesoureira sobre responsabilidade 
de Albina Ambrozevicius. Francisca 
Garsko era quem cuidava da bilbio- 
teca e Helena Pupelis diretora sem 
pasta aguardava uma vaga para fa
zer a substituição. A comisão reviso 
ra , o equivalente ao atual Conselho 
Fiscal estava sob a responsabilidade 
de Jonas Valavičius hoje nosso 
Consul Honorário -, Casimiro Paukš
tys e Jonas Bratkauskas Suplentes. 
Helena Pavilionis, e o saudoso Bru
no Sukevicius um dos veteranos 
desta MUSU LIETUVA que já com
pletou 51 anos de circulação.

"Ad augusta per angusta" Não se 
chega ao triunfo antes de se vencer 
as dificuldades. Quemnama a vida, 
faz acontecer.

É isso aí...
Parabéns pelo dia 14 de abril: 

Ilgiausiu metu linkime!

Skaitytojai raso.
Serra do Ramalho, 10/12/98 

Caríssimos Padres, 
Paz e Bem!

Aqui do sertão baiano, trago, 
para vocês, meus votos de Bo
as Festas de Natal neste segun
do ano de preparação ao gran
de jubileu do ano 2000.

Juntamente com a Igreja, ale- 
gremo-nos pelo aniversário de 
Jesus Cristo na terra.

Estamos felizes porque as 
chuvas chegaram, e a seca ter
minou. Já se vé o verde em to
da a parte.

Recomendo-me às vossas o- 
rações.

Irmã Luzia Astromskis
Ir. Alcantarina

Quem foge da I
IMPRENSA LITUANA, |

FOGE DE SUA CULTURA

estandartes brazões e paisagens. Exposr 
sua coleção de brazões na Biblioteca 
Municipal de Vila Formosa em recepção 
consular em São Paulo. A Biblioteca Mu
nicipal de São Paulo lhe cedeu o saguão 
por pelo menos duas vezes: Exposição; 
filatélica e pinturas de M. K. Čiurlionis.
A MAIS RECENTE EXPOSIÇÃO

Foi inaugurada no dia 8 de abril de 
1999 noite pelo sr Jonas Valavičius, pe
lo sr. Pedro Sérgio de Melo em nome 
dos Correios e pelo próprio expositor 
Devia ser encerrada no dia 20. O inte
resse despertado entre a fam'lia filatélica, 
foi tão grande que o prazo foi prorrogado 
por mais uma semana.

A amostra vai de 1918 a 1940 quan
do aconteceu a ocupação soviética. A 
disputa de parte da Lituânia que inclui 
Vilnius, a capital densamente povoada 
por poloneses, faz com que o exército 
polonês invadisse a região estabele
cendo o que chamaram de Srodkowa’ 
Litwa (Lituânia Central)., como já men
cionamos acima. Daí, a emissão de 
selos postais pelos invasores com a 
inscrição nesse idioma entre os 
anos de 1919 a 1921 concomitan
temente com selos em lituano.

De 1940 à 1990 durante o regime 
soviético os selos eram russos. Os 
carimbos, estes sim, identificavam 
as cidades em russo e em lituano. O 
periodo contemporâneo tem início 
em 1990 Com a reconquista da so
berania.

A exposição foi um sucesso. 
Tanto assim, que Augustaitis, duran
te o evento, foi convidado a expor a 
sua coleção na exposição mundial 
de filatelia a ser realizada na China. 
Estadia bancada pela anfitriã. Não 
incluía a passagem. Sem condições 
presisas para tal envergadura, de
clínio agradecendo o convite. Per
guntado se podia ceder a coleção 
para abrilhantas a exposição mun
dial, declinou novamente a proposta 
para essa grande oportunidade. As 
londições oferecidas não represen- 
avam uma segurança suficiente que 
iobrisse o risco de desvio. Ninguém 
>e separa de um acervo que demo
nu 72 anos para ser acumulado...
□ CIDADÃO

Residente em Vila Formosa há 
muitos anos, exerce atividade comu
nitária na Sociedade Amigos de vila 
como diretor cultural desde longa 
data. Nâo é de ficar parado. Depois 
de um retiro, aquebrantado pela per
da de sua querida esposa Elena re
começou a pintar e a dar acabamen- 
to em quadros já prontos.

SERRALHARIA MAGILA 
Fabrica-se Conserta-se: Portas 
Onduladas - Portões - Grades e 

Vitraux

MAGILA & CIA LTDA
Bons serviços prestados dęsdę1955 

Rua Gradas, 313 (Prédio Próprio) 
Vila Bela - São Paulo - SP 

Fone: 274-1817

eOMIDAS LITU AN AS
FAZEMOS e ENSINAMOS

VIRTINIAI (ravioli) 
KOŠELIENA (geléia de carne) 

KUGELIS (torta de batata) 
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM 

(repolho c/ linguiça) e outras 
Emilia e Bratriz- F: 61.6349.38
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MOTINOS DIENA
Pirmasis gegužės mėnesio sekma

dienis daugelyje pasaulio tautų pas
kirtas motinoms pagerbti. Jis pava
dintas Motinos diena. Tai iš tikrųjų 
yra gana “jauna, nauja” šventė, pra
dėta švęsti 1908 m Filadelfijoje, 
JAV-se Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, Motinos diena buvo taip pat 
švenčiama platesniu mastu; pirmiau
sia didesniuose miestuose ir mieste
liuose, įvairių organizacijų rėmuose, 
o paskui ir visame krašte.

Motinos dienos šventė lietuviams 
buvo labai artima. Nuo seniausių se
novės laikų motina Lietuvoje yra ger
biama, vertinama ir mylima. Nepri
klausomos Lietuvos konstitucijoje 
(1922 m.) taip rašoma apie motiną; 
“Motinystė yra ypatingoje valstybės 
globoje” (XIII sk., 98 str.) 1529 m. 
Lietuvos statute numatyta, kad vaikai 
turi globotį tėvą, motiną senatvėje.

Lietuvių meilė ir pagarba motinai 
atsispindi liaudies kūryboje, kur ypač 
gausu dainų apie “motulę sengalvė
lę”, motinos gerumą, rūpestį savo vai
kais ir našlaitėlių skausmą, netekus 
tos gerosios mamytės. Motinos rūpes
tis savo vaikais nesibaigia net su jos 
mirtimi. Dainose ir pasakose mirusi 
motina pataria vaikams,verkiantiems 
prie jos kapo, juos aplanko, pavirtusi 
paukšte gulbe arba krekždele - glo
boja, apglėbdama šakomis, jos vėlei 
perėjus į kapinėse augantį medejį.

Meilę ir pagarbą motinai liudija taip 
pat lietuvių kalba. Motinai pavadinti 
turime apie 80 žodžių, pvz.: motulė, 
mamytė, mamutė, mamylytė, motiny
tė, motinėlė, motušė, motušėlė, ma- 
myčiukė, motušaitė, mamelė, mamu- 
čiukė, mamutėlė, mama, motina, 
motulė, motulėlė ir 1.1.

Tautinio Lietuvos atgimimo laiko
tarpiu (XIXa. pabaigoje ir XXa. pra
džioje), ypač spaudos draudimo me
tais (1864-1904) turime lietuvę moti
ną, stovėjusią tikėjimo ir lietuvybės 
sargyboje. Ji mokė vaikus poterėlių, 
tikėjimo tiesų; ji mokė juos lietuviš
kai skaityti iš uždraustos maldakny
gės, lietuviško elementoriaus. Mokė 
slaptai, besidairydama langus, ar neš- 
meštels kieme rusų žandaro kepurė. Iš 
šio laikotarpio turime pasakojimų ir 
literatūros apie karžygiškas knygešių - 
motina, apie “motule prie ratelio”, ku
ri viena ranka suka ratelį, verpdama 
siūlus, o kita rodo vaikučiui raides 
elementoriuje, kad jis išmoktų lie
tuviškai skaityti ir būtų “šviesus 
v ??žmogus .

O kiek dainų, legendų, pasakų su
kurta apie partizano motinų, kovoj u-

MUSU LIETUVA
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šių, kentėjusią kartu sus savo vaikais 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 
kai tūkstančiai lietuvių partizanų 
kovėsi ir žuvo okupuotoje tėvynėje.

Nors kai kurios modernesnės, 
naujesnės šventės Lietuvoje buvo 
sunkiai įpilietinamos, Motinos diena 
prigijo labai greitai. Nežiūrint, kad 
šį šventė kartais išnešama iš šeimos 
ribų, pvz., mokyklose ruošiant mi
nėjimą, organizacijose motinos ski
riant specialų pagerbimą. Motinos 
dieną galime laikyti šeimynine 
švente.

Tai diena, kai motinai parodoma y- 
patinga pagarba, padėka ir meilė. Ji ap
dovanojama gėlėmis ar kitokiomis do
vanėlėmis. Vaikai stengiasi mamytę pa-
sveikinti, atlikti už ją įvairius smulkius 
darbelius, kad tas sekmadienis taptų 
motinai poilsio ir džiaugsmo diena. 
Lietuvoje buvo įprasta, kad vaikai, 
sveikindami mamytę, padeklamuoja ei
lėrašti, padainuoja dainelę. Motinos vie
ta prie šeimos stalo yra papuošiama gė
lėmis. jeigu kaimynystėje gyvena moti
nu, ypač senesnio amžiaus, kurių vai- 
kaifeli, arba kurių jau niekas neprisime
na, tengiamasi ir jas pasveikinti, aplan
kyti, padaryti joms džiaugsma.

DELICIAS MIL 
ROTISSERIE
Tortas, tortas folhadas, doces, 

bolos, produtos importados, vinhos 
e comidas típicas lituanas.

Fazemos cestas típicas lituanas 
Bolos especiais para a Páscoa 

R. Mons. Pio Raqazinskas, 17 
V. Zelina-Tel.: 9102-0697
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Gegužės mėnuo Lietuvoje buvo 
taip skirtas Dievo Sūnaus Motinos 
Marijos garbei. Tai gražiausias Lietu
vos metų mėnuo; visur žydi, žalia, 
šilta. Kiekvieną vakarą visose bažny
čiose vykdavo gegužinės pamaldos, 
kurių metu giedama Švč Mergelės 
Marijos litanija. Kadangi ne visi žmo
nės galėdavo dalyvauti pamaldose, 
užimti kasdieniniais ir lauko darbais, 
tai litanija buvo kalbama arba gieda
ma namuose. Kiekvieną vakarą visa 
šeima rinkdavosi prie Marijos pavei
kslo, visą gegužės mėnesį papuošia 
gėlėmis, uždegdavo žvakę ir melsda
vosi. Bendra kasdieninė malda suar
tindavo šeimos narius, surišdavo juos 
ypatingai šiltais, stipriais ryšiais ir 
palikdavo vaikams gražiausius prisi
minimus visam gyvenimui

VOKIETIJA
MIRĖ VYSKUPAS 

ANTANAS DEKSNYS
Vokietijoje, Bad Viorishofene, gegu

žės 6 dieną mirė vyskupas Antanas 
Deksnys, pranešė Lietuvos vyskupų 
konferencijos sekretoriatas. Antanas 
Deksnys yra gimęs 1906 metais, Ro
kiškio apskrityje, B uteniškio vien
kiemyje. Nuo 1936 metų studijavo ir 
dirbo Vakaruose. Velionis nuoširdžiai 

„rūpinosi Vakarų Europos lietuvių sie- 
ovada, buvo aldyvus Lietuvių katali
kų mokslo akademijos narys, bendra- 
larbiavo katalikų spaudoje Prasidė- 
us atgimimui, keletą kartų lankėsi 
Tėvynėje, Lietuvos siekius lydėjo 
>avo dėmesiu ir malda.

(ELTA)

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ 
Anna Stankūnas R$. 30,00 
Silvana de Mesquita •• .40,00 
Izabel Pansarelli " 30,00 
Borisas Cimbleris " 50,00 
Antonio Madastavicius 200,00 
Casimiro Vazgauskas 30,00 
Joas R. Klimavičius 150,00 
GARBĖS PRENUMERATORIUS 
Kestutis Sipavičius 50,00

CONSlim MEBCMfflTAM
Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina

Tel.: 6163-8349

C.R.M.78.442 j
pediatria - nutrição infantil

'Qfyw. Òfwnovie
C.R.O. 39.599 

odontologia - ortodontia j
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠI. III0W0 KERMOŠIUS

Šių metų šv. Juozapo pa
rapijos kermošius jau pasibai
gė ir liko tik malonūs prisimi
nimai. Šiemet mums ne tiek 
svarbu financiniai mūsų "bara- 
kos" rezultatai, bet kitas lai
mėjimas. Atrodė, kad jau mū
sų koloniją nebeįstengs suren
gti savo pąviljpno, bet su dide
liu pasiryžimu ir pasiaukoji
mu seserys Angelina Tatarū- 
nienė ir Ona Coralon apsiėmė 
vadovauti mūsų vienetui. Kaip 
sako lietuviška patarlė: "Kai 
du stos, visados daugiau pada
rys"... ir visi padės. Taip ir bu
vo: atsirado daug pagelbinin- 
kų. Tačiau pagrindiniai darbi
ninkai buvo vis tie patys - 
TOS PAČIOS.

Kitas laimėjimas, tai kad 
dabar jaunimas jau nori akty
viai ir atsakomingai dirbti ker
mošiuje. Iš tiesų, jaunimo bu
vo gana daug, tik gal trūko ko
ordinavimo. Oficialiai dalyva
vo jaunimo sąjunga, Nemunas 
ir Rambynas.

Valgių parengime dirbo 
Angelina Tatarūnienė, Ona 
Coralon, Birutė Geryetauskie- 
nė, Regina ir Sofija Šukevičiū- 
tės, Nina Butkevičienė, Elena 
Mendo, Helena Vicentini, Al
dona Balionytė Gonçalves, 
Jadvyga Stokna ir Ana Paula 
Tatarūnaitė.

Labai gardų kugelį gami
no Izabelė Seliokienė. Jis bu
vo toks gardus, kad jo pritru
ko pirmą ir antrą savaitgalį. 
Angelika Trubienė buvo at- 
sakominga už košelieną ir 
raugintus kopūstus. Knistus 
pagamino Birutė Gervetaus- 
kienė, « šokolado tortą Jadvy
ga Stokniene. šukutes paruo
šė Petras Baranauskas ir Ona 
Adamavičienė. Viktoras Dzi-

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
F AX:5182-7441

M 0 S V LIETUVA

Nemuniečių ir jaunimo sąjungos atstovai - iš kairės Rosana, laima, Demse u Adriana

gan parūpino raugintų agurkų 
ir dovanojo maišą bulvių.

Didelė problema kermo
šių paruošime būdavo barakų 
sustatymas. Mums tai sudaro 
dar didesnį sunkumą, nes, de
ja, darbininkai kaip Apolina
ras Jočys ir Vladas Zizas jau 
iškeliavo amžinybėn. Vistik 
problemą išrišo Joao ir Hele
na Vicentini, kurie sumontavo 
baraką ir ją apdengė.

Minėjome gausų jaunimo 
dalyvavimą. Būtų daug darbo 

Jaunieji kermošiaus talkininkai - iš kairės: Aline, Vivian, Denise ir Erikas

Jener imóveis ltda.
CRECI1484

t. ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
k COMPRA - VENDA
af į Rua Topaaio n° 76 - Aclimação Kone: 2774856
U į 04105-060- São Paulo -SP. Fa» 2774948

išvardinti. visus. Sveikiname 
Jaunimo Sąjungos pirmininkę 
Adrianą Rfimasauskaitę, Ne
muno vadovę Rozaną T R. Pe- 
troff ir Rambyno vadovę Sand
rą Mikalauskaitę Petroff

Kermošiaus rengėjai ir 
talkininkai visi buvo paten 
kinti, kad viskas gerai praėjo, 
be jokių problemų ar nelai
mių. Kitais metais tikimės, su 
naujom jėgom geriau pasiro
dyti ir, kas žino, gal ko nors 
naujo pristatyti
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MŪSŲ ŽINIOS
PASIBAIGĖ TELEFONU BĖDOS '

Tik praeitą savaitę pasi
baigė MUSŲ LIETUVOS ir lie
tuvių parapijos telefono var
gai: buvome be telefono be- , 
veik du mėnesius.

Primenu visiems, kad 
mūsų telefono numeris yra: 
6341-1886, FAX-as: 6341- 
3845, E-MAIL: petruksysdbįa) 
uol.com.br 
Laikinai elekrtoninė sekre
torė neveikia.

Daugelio ML-vos skaity
tojų ir kitų tautiečių telefonai 
taip pat pasikeitė. Prašome 
pranešti mums ir kitiems apie 
jūsų telefono pakeitimą. Ga
lite pasinaudoti ML-va ir ne
mokamai savo naują telefono 
numerį paskelbti.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ
RINKIMAI

Brazilijos Lietuvių Bendruo
mene pravedė rinkimus kovo mėnesį. 
Balsų skaičiavimas įvyko kovo 23 di
eną jaunimo namuose Vila Zelinoj 
Balavimo rezultatai buvo paskelbti 
praeitame "Mūsų Lietuvos" numeryje 
ir sušauktas išrinktųjų kandidatų su
si rinkimas balandžio 27 dieną 

U PASAULIO LIETUVIU

«< v

M ■ ® W 1111111

TEMOS FITAS VIDEO DO 
FESTIVAL DE DANÇAS

ŠIO ML-VOS NUMERIO 
GARBĖS LEIDĖJAI 

LIDIA ir CARLOS JOČIAI 
mylimo vyro ir tėvo Apolinaro 3-čių mirties 

metinių proga (gegužės 12d.) 
Širdingai dėkojame mielai Jočių šeimsi už 
paramą mūsų spaudai ir pagarbiai su ilgesiu 

prisimename mielą Apolinarą.
Redakcija ir administracija

Susirinkimą pravedė Armando 
latarūnas ir sekretanavo Adilsonas 
Puodžiūnas. Susirinkime dalyvvo So
fia K Amfimovas, Vytautas Bace
vičius. Petras Baranauskas, Aida ir 
Jonas Chorociejus, Aleksandras Ind
riūnas, Adilson Puodžiūnas, kun. Pet
ras Rukšys, Elizabete Strumskytė, Ar
mando J. latarūnas, Vera Tatarū- 
nienė, Silvia Tubelytė, Juozas Valkš
noms, Helena Vicentini ir Maristela 
Žutautaitė Catanoce

Išrinktieji pasiskirstė pareigom 
sekančia tvarka į BLB-nės valdybą: 
Pirmininkas - Vera Tatarūnienė 
Vice- pirm. - Vytautas J Bacevičius
1- as Sekretorius- Adilson Puodžiūnas
2- as Sekr - Silvia Tubelytė 
Iždininkas - Petras Baranauskas 
BLB-nės Tarybą:
Pirmininkas - Armando J. Tatarūnas 
Vice-pirm - Juozas Vąikšnoras 
Sekretorė - Maristela Žutautaitė 
Catanoce.
Kontrolės Komisija 
Aida Chorociejus 
Veronika Medveder 
Helena Vicentini

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Kun Petrui Rukšiui kuns per 
rinkimus gavo daugiausia balsų, ne 
buvo pasiūlyta jokia pareiga Jis pa
reiškė, kad pripažįsta jog pastabos 
paskelbtas MUSŲ LIFTU VOJF Vin
co P Tūbelio (Ml. nr k psl 4) ir prel 
Juozo Šeškevičiaus (nr4 psl 3) apie 
nesilaikymą taisyklių rinkimų prave
di me, yra teisingos ir reikia i jas atk
reipti dėmesį. Kun. P Rukšys pasiūlė 
pravesti naujus rinkinius laikantis vi
sų BLB-nės statutuose nustatytų tai
syklių. Susirinkusieji pažadėjo kad 
per sekančius rinkimus bus laikomasi 
visų rinkimų taisyklių

Liepos mėnesį, Vasario 16-stos 
gimnazijoje, Vokietijoj, vyks Pasaulio 
Lietuvų Bendruomenės seimas ir Li
etuvos Chartijos 50 metų pamineji 
mas. Buvo kalbėta, ar kas iš Brazili
jos galės dalyvauti Bus sunku surasti 
atstovą, nes kelionę ir pragyvenimą 
reikia pačiam užsimokėti.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ. 
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

LIETUVIU JĄ)UNGA BRAZILIJOJ 
RENGIA

MOTINO/ DIENOJ

/VENTĘ 
GEGUŽĖS - 16 - MAIO 

13 VALANDĄ 
rietus ir Motinų pagerbimas 
bus Sąjungos namuose. 
Eua Lituania 6J H(<oi 
Prasone pakvietimus paimti 
iš anksto telefonais: 

5062-3224 e 6341-6022
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