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Rusijos grasinimai baltiečiams
Maskvos dienraštis “Izves

tia” š m kovo 30 d laidoje ra
šo ’Rusija negali pasikliauti 
Baltuos kraštų parama, kad Ju
goslavijos ŠAS iNATO) bom
bardavimo politika būtų pa
smerkta. tai pasidarė aišku, kai 
šiuo klausimu oficialiai pasisakė 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos va
dovai palaikę stiprius ŠAS smū
gius suvereniai valstybei. Rusijos 
ir Baltijos kraštų santykiams, 
kūne ir be to buvo ne be debe
sų. gresia visiškas apsiniauki- 
mas nepasitikėjimo ir įtampos 
•debesimis Juo labiau, kad trijų 
kraštų vadovybes yra pasiruošu
sios pasiusti j šį regioną karius 
jeigu ŠAS programos 'partne 
rvste už taiką' rėmuose papra
šys pagalbos ir karinės paramos. 
Lietuva gali pasiųsti iš Vytauto 
Didžiojo vardo Kauno batalio
no 20 kareivių, o Latvija - ke
lias dešimtis žandarų. Tokį 'pa
lankumą' galima paaiškinti ne 
kuo kitu, kaip tik didelėmis Vil
niaus, Rygos ir Talino pastan
gomis įgyti palankumą ŠĄS, į 
kurią, kaip žinoma, veržiasi Bal- 
tųos-kraštai. ( .)

Po tokios draugiškos virš 
Jugoslavijos lėktuvų antskry
džių paramos darosi aišku, kad 
Rusija su dviguba energija prie
šinsis Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įstojimui j ŠAS. Po šios ju
goslaviškos patirties ateityje jos 
gali tapti patogiu tiltu gali
miems agresyviems ŠAS veiks
mams prieš Rusiją. ŠAS gene
rolai jau domėjosi Lietuvos 
aviacijos Zoknių (prie Šiaulių) 
baze. Anksčiau čia buvo stam
besnis Sov. Sąjungos aviacijos

TRAKŲ PILIS SAUGO GARBINGĄ LIETUVOS PRAEITĮ

kompleksas su aerodromu, ga
linčiu priimti ‘Buran’ tipo lėktu
vus. su angarais, sandėliais ir 
kitokiais pagrindiniais įrengi
mais Šiuo metu lietuviai kariš
kiai nori visa tai perimti iš civili
niu rankų. Nėra jokių garantijų, 
kad Zokniai nebus išnuomoti- 
ŠAS - tokie planai jau plevena- 
ore Tokiu būdu, kaip besireikš- 
tų karo veiksmai, ŠAS bombar-. 
davimai sudavė rimtą smūgį ru- 
sų-baltiečių santykiams. Pasi
keitimų geresne kryptimi gali
ma rtikėtis -tik -tolimesnėje pers-

t i .Lietuvos nacionalinė į 
PeHMÇvydo biblioteka

Tas pats laikraštis š.m kovo 
2b d laidoje rašo, kad Lietuva 
labiau negu kiti du Baliuos 
kraštai stengiasi įtikti ŠAS-gai 
“Lietuva, Latvija ir Estija ben
drai pareiškė, kad palaiko ŠAS 
Jugoslavijoje veiksmus. Akty
viausiai ŠAS poziciją rėmė Lie
tuva, kuri kitaip negu Latvija ir 
Estija galvoja, kad šiais metais 
balandžio mėn. ŠAS valstybių 
viršūnių susitikime gali būti pa 
kviesta į šią sąjungą”

Punsko problemos
“Kurier Wilenski” š. m ko-

1



S3

Rua Inácio 671 - Vila Zeiina 
03142-001 SÃO PAULO - SP - BRASIL 
Diretor Resp. Vytautas J. Bacevičius 

MUSU®LIETUVA X7XXS“” 
. a „Fone 6341-1886 Fax: 6341-3945 

JORNAL CULTURAL “NOSSA LITUÂNIA e-MAIL: petnjksysdb@uol.com.br

SEMANÁRIO

Metinė prenumerata Brazilijoj R$.20,00
Prenumerata oro pastų: R$.40,00

Užuojautos, sveikinimai, skelbimai(anuncios) už viena skilties(coiuna) cm. R$.3,00 
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomonę.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.

vo 26 d. laidoje rašo, kad kovo 
24 d. Lenkijos ambasadą Vil
niuje piketavo apie 50 studentų, 
reikalaudami iškeldinti lenkus 
pasienio apsaugos kariškius iš 
užimtų patalpų Punske. Amba
sadorė Eufemia Teichman pi
ketuotojams pareiškė: “Manau, 
kad viskas yra gerame kelyje, 
įvyko Aukščiausios pasienio sar
gybos vadovybės, Polesės vaiva
dos, Punsko valsčiaus ir lietuviš
kų organizacijų susitikimas. An
trą kartą jie susitiks kovo pabai
goje - Punsko valsčiaus viršaitis 
nurodys kitą (sargybinei) vietą. 
Tikiuosi, kad ligi Jono-Pauliaus 
II lankymosi šis galvos skaus- 
mas’bus išgydytas”. Vienas iš pi
keto organizatorių nebuvo taip 
optimistiškai nusiteikęs: “Nors 
geraisžodžiais tikime, tačiau no
rėtume, kad tuos žodžius sektų 
veiksmai. Maloniai kalbėjo pre
zidentai, parlamentų vadovai, ta
čiau ligi šiol be rezultatų”.

Šį pavasarį Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II lankysis netoli Puns
ko esančiame Vygrių miestelyje. 
Lenkų administracijai nebūtų 
malonu, jeigu TV ekranuose 
pasirodytų teisybės ieškančių 
punskiečių plakatai.

Nesutarimai viršūnėse
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. balandžio 23-25 
d. laidoje rašo: “Nors Lietuvos 
seimas trečiadienį (baL 21 d.) 
valdančios konservatorių parti
jos balsų dauguma pareiškė pa
sitikėjimą premjerui Gediminui'

Atskiro numerio kaina: R$.1,00
GARBES LEIDĖJAS R$.50,00
RĖMĖJO PRENUMERATA R$.40,00

Vagnoriui, prezidentas Valdas 
Adamkus davė suprasti, kad jis 
ir toliau laukia jo atsistatydini
mo. (...) Šis pasisakymas reiš
kia, kad prezidentas ketina pa
sinaudoti jam priklausančia 
konstitucine teise ir pasirašyti 
kabineto šefui nepasitikėjimo 
dekretą. Seimas slaptu balsavi
mu paprasta balsų dauguma tu
rėtų priimti arba atmesti prezi
dento siūlymą. Turint galvoje 
jėgų santykį parlamente, kon
servatorius premjeras turėtų 
išsilaikyti savo pozicijoje”.

Viršūnių nesantaikos į vie
šumą iškėlimas kenkia Lietuvos 
įvaizdžiui užsienyje. J. B.

LIETUVOJE
VOKIETIJOS PREZIDENTO 

VIZITAS LIETUVOJE
Antradienį į Lietuvą su ofi- 
cia-liu dviejų dienų vizitu at
vyko Vokietijos Prezidentas 
Romanas Hercogas (Roman 
Herzog) su žmona Kristiana 
(Christiane). Prezidento ka
denciją baigiančiam R. Her
cogui (R.Herzog) šis vizitas 
yra paskutinis oficialioje dar
botvarkėje. Gegužės 23 dieną 
Vokietijoje bus renkamas nau
jas Prezidentas, kuris dabar
tinį pakeis liepos 1 dieną.

H
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BUS MAŽIAU PADĖJĖJŲ
Kaip rašo “Lietuvos rytas” 

artimiausiu metu bus sumažin 
tas ministério pirmininko Gedi 
mino Vagnoriaus padėjėjų šta 
bas, nes vyriausybės kanceliari 
jai beveik 600,000 litų sumažin 
tas finansavimas. Ministério 
pirmininko tarnyboje yra 25 po 
zicijos patarėjams, padėjėjams 
valstybės konsultantams ir ki
tiems, iš jų dabar 22 yra užima 
mos. Jam numatoma palikti du 
patarėjus iš trijų.

Vyriausybės struktūras per 
tvarkyti padeda valdymo žino 
vai iš Kanados, kurios vyriausy 
bė yra skyrusi pinigų Lietuvos 
vyriausybinių institucijų admi
nistravimo pagerinimui. Naujus 
valdymo modelius numatoma 
pradėti taikyti didelėse finansų 
ir ūkio ministerijose.

KOVOJA SU KONTRABANDA
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
balandžio 15 d. seimo posėdyje 
pranešė, jog viena kontrabandi
ninkų prekybos vieta atima pen
kias legalias darbo vietas. Su
stabdžius šią nelegalią veiklą, 
Lietuvoje atsirastų 100,000 dar 
bo vietų. Jo teigimu, sustiprinta 
kova su kontrabanda jau davė 
gerų rezultatų. Jo teigimu, per 
dvejus metus valstybinio biu
džeto išaugimas 57% pasiektas 
ne vien dėl ekonomikos augi
mo, “didesnė biudžeto augimo 
dalis pasiekta, sumažinus nele
galų verslą ir kontrabandos 
srautus”.

2

mailto:petnjksysdb@uol.com.br
UTUA.NO


NR.8 {2369)1999. V. 15 MUSU LIETUVA

PREMJERAS G. VAGNORIUS 
ATSISTATYDINO

LAIKINOJI MINI9TERE 
PIRMININKE I. DEGUTIENE

Balandžio 30 d. atsistatydi
nus ministeriui pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui, toms parei
goms laikinai paskirta sociali
nės apsaugos ir darbo ministerė 
Irena Degutienė. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus gegu
žės 3 d. pasirašė dekretą, kuriuo 

į patenkino G. Vagnoriaus atsi- 
statydinimo pareiškimą. Konsti
tucijai numatant, kad su juo at
sistatydina visa vyriausybė, pre
zidentas pavedė visiems minis- 
teriams eiti savo pareigas, kol 
bus sudaryta nauja vyriausybė. 
,/Per 15 dienų prezidentas turi 

| f teikti seimui naujo rhįnisterio

Gediminas Vagnorius
Gautas pranešimas iš Va-*.< j.. 

šingtono, kad Lietuvos ministe-sIMM|| 
ris pirmininkas Gediminas Vag- 
norius š.m. balandžio 30 d. pasi- L 
traukė iš pareigų. Pasitraukimo fe, 
priežastį -nurodė tą pačią dieną 
per Lietuvos televiziją pasaky-į 
toje kalboje. Paaštrėję nesutari- ’ 
mai su prezidentu V Adamkų- 
mi niekam nebebuvo naujiena. |Mį| 
Kalboje tik pabrėžta, kad jo pa- SB 
sitraukimas bus nudingas krašto 
politiniam pastovumui ir Lietu-S|bį 
vos įvaizdžiui užsieniuose. Apiej||j| 
G Vagnoriaus pasitraukimą! HH 
trumpai paskelbė ir didžioji Ka-Mgsl 
nados spauda gegužės 1 d. laidose.

Kaip praneša ELTA, kon
servatorių partijos valdyba ir ta
ryba gegužės 1 d- nutarė nepri
imti prezidento siūlymo vado
vauti iš naujo sudaromai vyriau
sybei, bet pritars jo ir ministério 
pirmininko sudarytam ministe- 
rių kabinetui. Gegužės 3 d. susi 
tikime su Konservatorių frakci 
jos atstovais prezidentas pasiū 
lė, kad jie teiktų kandidatūras į 
ministério pirmininko vietą.

Paveikė Rusijos krizė
Ūkio ministeris Vincas Ba

bilius vyriausybės posėdyje kovo 
24 d. pranešė, kad ekonominė ir 
finansinė Rusijos krizė skau
džiausiai atsiliepė maisto pra
monės, lengvosios pramonės, 
statybos ir pervežimų paslaugas 
teikiančioms įmonėms, rąšo 
ELTA. Statistikos duomenys 
rodo, kad krizė dar tęsiasi. Įmo
nių nuostoliai siekė 150 mln. li
tų. Karaliaučiaus srities skolos 
Lietuvos įmonėms už gaminius 

, ir paslaugas siekia 100 mln. litų 
Žemės ūkio gaminių eksporto 
kainos dėl krizės sumažėjo iki 

K20%, o gamybą perdirbančių 
į įmonių nuostoliai gali siekti 
! apie 40 mln. litų. Mėsos perdir

bėjų^ gamybos eksportas į Rusi
ją, palyginti su 1997 m., suma- 

į Žpjo daigiau negu 100 mln. litų 
! Dėl rinkų stokos mėsos fabrikų 

gamybiniai pajėgumai buvo panaudoti tik 15-20%.

I Aukaparemk lietuviškų spaudų, 
ues ji palaiko mūsų tautinę gyvy bęlaiko musų tautinę gyvy bę

H
Irena Degutienė

PO R CORRESPONDÊNCIA F:6341-1886

3



MŪSŲ LIETUVA NR.8 (2369) 1999. V. 15

SAJUBGA-ALIANÇA 
JLimiw? Į COMUNICADO DO CONSELHO

® DELIBERATIVO

NOTA DE FALECIMENTi
FRANCISCA GARSKO

Noticiamos com tri 
teza o falecimento de don

• -EM PORTUGUÊS
Requisitos para obtenção de cida-

DANIA E PASSAPORTE LITUANO

Ppcumentos pessoais do solici- 
tante (nascido na Lituânia)
1. Certidão de nascimento
2. Cópia da carteira de indenti- 

dade ou passaporte
X Cópia da cert. de casamento 

(no caso de mulher)
4. Três fotos 3.5x4.5 )sem re

cortes
5. Formulários fornecidos pelo 

consulado:
-juramento
-requerimento de solicitação 
de cidadania
-sqfeitação de passapor-te

Dóc^nentos de Comprovação
/^Certidão de nascimento e/ou 

^passaporte dos progenitores 
/ -Certidão de casamento dos

progenitores
Documentos pessoais do solici- 
tante (descendente)
1. Certidão de Nascimento
2. Cópia da Cart, de Identidade 

ou Passaporte
3. 'Cópia da Certidão de Casa

mento (no caso de mulher)
4. Três fotos 3.5x4.5 (sem cor

tes)
5. Formulário fornecido pelo 

consulado
Documentos de Comprovação
-Certidão de nascimento e/ou 
passaporte dos progenitores.
Observações:
L TODOS os documentos que 

não tenham sido emitidos na 
República Lituana, devem 
ser traduzidos e autentica
dos. 3

2. No caso de diferença de in
formações nós formulários e 
documentos, justificar por 
escrito.

Aoa ôeafrií

Aaías de Pintara en>: Oleo sobre feia 

Para Todas as idades

Tel..- (oil) - 6541-5319 - T®was.- Tarde e Noite

ELEIÇÕES 1999
O edital da Convocação 

datado de 29 de Abril de 1999 
no item d) da ordem do dia diz:

-Eleição da nova diretoria 
para o biênio 1999/2001 e do 
conselho Deliberativo.

Para que não pairam dú
vidas, queremos esclarecer que 
não haverá eleição do Conselho 
Deliberativo, e sim, renovação 
da terça parte do Conselho De
liberativo.

Confirmamos os nomes 
dos cosnelheiros que estão 
concluindo os seus mandatos: 
Alexandre Bumbles, Albina Am- 
brozevicius e Anna Vera Tataru- 
nas. Por falecimento, acrescen
tamos, com pesar, Francisca 
Garsko. Até o dia 11 deste mês, 
tínhamos o registro dos segu
intes candidatos; Albina Amb
razevičius, Albina Saldys, Anna 
Vera Tatarunas, Nazareth P. 
Ambrazevičius, Helenice Kairys 
Colella, Helena Buitvidas e Mar- 
gareth Bumbles Steponaitis. 
(Onde estão os homens?...).

Chamamos a atenção dos 
votantes para que votam no má
ximo em até 4 nomes. Caso 
contrario a cédula será inutili
zada no que diz respeito ao 
Conselho Deliberativo.

Importante:
A pessoa interessada deve 

juntar todos os documentos 
disponíveis e submetê-los a 
uma análise preliminar do con
sulado.

Esta medida visa evitar gas
tos com tradução e autentica
ção precipitada.

Pagal pilietybės įstatymą teisę 
į Lietuvos Respublikos pilietybe 
neterminuotai išsaugoma:
1. Asmenims iki 1940m. birželio 
15d. turėjusiems Lietuvos pilie
tybę ir jų vaikams, gyvenanti
ems kitose valtybėse
2. Lietuvių kilmės asmenims, 
gyvenantiems kitose valstybėse

Lietuvių kilmės laikomas as
muo, kurio tėvai ar seneliai arba 
vienas iš tėvų ar senelių yra lie
tuviai ir kuris pats pripažįsta, 
kad laiko save lietuviu.

Francisca Garsko ocorrida . 
dia 6 de maio. Nossa biblioL 
cária por longos anos ocupr* 
va a cadeira da suplente d< 
Conselho Deliberativo.

Juntamente com seu m. 
rido Jorge e filha Aida Maria 
ficavam um trio de sócic 
hohorários. Eram muito de 
dicados à Sajunga-Aliança 
Notoriamente junto à biblic 
teca. Inicialmente recebia b 
mão de Jorge. Com o falec- 
mento de Jorge, assumiu s 
dra. Aida que tirava o pó do* 
livros, volume por volurru 
para a clasificação, protegid; 
por uma máscara cirúrgicu 
Não chegou a terminar a cia 
sificação. Um trágico, e por 
que não dizer estúpido aci 
dente na marginal do rk 
Pinheiros, interrompeu o se 
trabalho. Hoje a biblioteca...

Rompe-se o elo entre o 
Garsko e a SĄJUNGĄ-ALIAN
ÇA. Aos netos Jorge e Dani
elle os nossos sentimentos 
extensivos aos parentes.

Francisca, requiescat ir 
pace!

Pelo Conselho Deliberativo
Jonas Jakatanvisky-presid

TEMOS EITAS VIDEO 00 
FEST1VA1 DE DANÇAS
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Skaitytojai rašo.
Manaus, 1999m., sausio 12d.

Garbė Jėzui Kristui!

Labai gerbiamas Kunige:
Didelė padėka Jums už plotke- 

liūs ir už turtingą jų istorijos a- 
prašymą. Ačiū Jums ir už taip 
malonų ryšį, kurį suteikėt man 
Amazonijos žalioj dykumoj.

Skaičiau Lietuvos Saleziečių 
Balse Jūsų pašnekesį. Tai buvo 
tiek turtingas pasakojimas!

Jūsų minėtas kun. Steponaitis 
esąs saliezietis? Juk ir mane 
kun. Justinas Steponaitis iš 
Kylio Lietuvių pabėgėlių lagerio 
Vokietijoj pasiuntė į lietuvių ku
nigų seminariją, prisiglaudisią 
Eichstâtte. Bet man rodėsi, kad 
jis buvęs iš Vilkaviškio vyskupi
jos. Tačiau gal aš sumaišiau pa
našias pavardes...

Dėkui, labai dėkui už prisiun
čiamą MŪSŲ LIETUVĄ. Nors ir 
nedidelis laikraštis, bet daug 
svarbių ir naudingų žinių atneša.

Tesuteiks Jums Viešpats svei
katos ir ištvermės visuose Jūsų 
užsimojimuose ir šiais Naujais 
Metais.

Su nuoširdumu, 
Jūsų kun. Kazys Bekšta.

APRENDA A CANTAR
EM LITUANO

COM FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARES UTUANOS 

Dicção ciara. Acompanha a letra

LINKSMAI
DAINUOKIME

ENVIAMOS PELO CORREIO
(fits + corrsio = R$.5,80)

MUSŲ MIRUSIEJI

A.a. vysk. A. Deksnys

Baigiant rengti šį “TŽ” nu
merį, gauta žinia, kad š.m. ge
gužės 5 d. Vokietijoje mirė a.a. 
vyskupas Antanas Deksnys. Lai
dojimo apeigos buvo atliktos 
gegužės 11d. Bad Woerishofen, 
kur Velionis pastaruoju metu 
gyveno globojamas kun. dr. D. 
Valenti. Apeigose dalyvavo 
vysk. P. Baltakis, OFM, ir kiti 
hierarchai bei kunigai.

Velionis gimė 1909 m. ge
gužės 9 d. Butėniškio k., Rokiš
kio aps. Taigi sulaukė beveik 93 
metų amžiaus. Kunigu įšventin
tas 1931 m. Kaune, vyskupu - 
1969 m. JAV-se ir paskirtas Eu- 
ropos lietuvių katalikų ganyto-
PAGUE A ASSINATURA DO 
JORNAL PELO CORREIO

Envie cheque nominal à "Petras 
Ruksys" mandando por carta 
normal (não precisa registrar)

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

Vitraux

MAGIU & CIA LTDA
imptwirarnnrwtif mi mim waantgEmmm iifiraaKmawacsn

Bons serviços prestados desde 1^55
Rua Gradas, 313 (Prédio Próprio) 

Vila Bela - São Paulo - SP 

Fone: 274-1817

ju. Dėl amžiaus pasitraukęs iš 
vyskupo pareigų gyveno Romo
je ir Bad Woerishofen’e (Vo
kietijoje). Jo pareigos atiteko 
vyskupui Pauliui Baltakiui, 

. OFM, kuris dabar jau artėja 
prie 75 metų amžiaus ir įteikė 
atsistatydinimo raštą popiežiui, 
kaip to reikalauja Kanonų teisy
nas. Tikimasi, popiežius jo ka
denciją pratęs. Irif.

JUOZAS GAIGALAS 
staigaus širdies priepuolio iš
tiktas, mirė gegužės 7-tos die-

Velionis buvo gimęs S. 
Paule 1931 metais mokytojo 
Liongino ir Onos Juodinytės 
Gaigalų šeimoje.

Vedęs Heleną Sinkevi
čiūtę išaugino du sūnus: Alek
sandrą ir Gilbertą. Jaunystėje 
aktyviai dalyvavo lietuvių ko
lonijoje: dr. Vinco Kudirkos 
mokyklos skautų grupėje, Vy
čių ir Bendruomenės choruo
se, vaidinimuose ir kituose pa
rengimuose.

dre mieste. Paskutiniais me
tais persikėlė į Praia Grande.

Giliam liūdesy liko žmo
na, sūnūs su šeimom, brolis 
Lionginas su šeima ir sesuo 
Helena Vavretchek ir kiti gi
minaičiai.

Buvo palaidotas Morada 
da Planicie kapinėse - Praia 
Grande. 7-tos dienos Mišios 
buvo sekmadienį, gegužės 16 
dieną, 11 vai. Vila Zelinos 
bažnyčioje

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
Anna Jasiunas R$.30,00
Antele Dutkus ’’ 20,00 
Ana Puodžiūnas Popic " 50,00 
Mečys Paleckis ” 200,00
Ana Lisauskas Lessa " 30,00 
Anna Gražina Remencius 
_________ ’_____ "40,00

GOMIDAS LITUANAS
FAZEMOS e ENSINAMOS

VIRTINIAI (ravioli) 
KOŠELIENA (gelėta de came) 
KUGELIS (torta de batata) 
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM 

(repolho c/ linguiça) e outras
Emilia e Bratriz- F: 61.63-49.38
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MOTINOS DIENA 
SĄJUNGOJ

Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoj kiekvienais metais mini 
Motinos dieną trečiąjį' gegužės 
mėnesio sekmadienį.

Šiemet Sąjungos rūmuo
se susirinko gana daug jos na
rių ir svečių. Sąjungos pirmi
ninkas Algimantas Saldys ati
darė minėjimą su trumpa pra
kalba pabrėždamas šventės 
prasmę ir sveikindamas visas 
esančias motinas ir prisimin- 
damas iškeliavusias amžiny
bėn. Žodį baigė kviesdamas 
visus pasivaišinti šeimininkių 
parengtais pietum. Valgiai bu
vo gardūs ir gražiai paruošti. 
Neteko sužinoti, kas vadovavo

Maloni staigmena, tai 
buvo Antano Augustaičio pa
veikslų paroda. Buvo išstatyta 
beveik šimtas Augustaičio ta
pytą paveikslų. Jų tema dau
giausia gamtos vaizdai, trobe
siai ir žmones. Tradicinis sti
lius pažymi tapytojo natūralų 
gabumą ir gerą techniką.

Pietų metu buvo trau
kiama, pagal kvietimų nu
merius, premijos svečiams. 
Čia darbo turėjo Jurgis Proko- 
pas padedamas jauniausios at
žaloms atstovų.

Dar viena graži Sąjun
gos šventė ir daug dalyvių ro
dančių Sąjungos darbą ir gy
vastingumą.

?V*r4*>

.
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Iškeliavus amžinybėn 
anūkus Jorge ir Daniela, su kuriais 

gyveno, brolį Praną, seseris Albiną ir 
Adelę, jų šeimas, kitas gimines ir 

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Sąjungos - Alianca 
Valdyba

Jur^ Prokopas, mažųjų talkininkų padedamas, praveda kvietimų bilietų 
nųmėųų premijų traukimą motinų garbei

ii*»»

ANTANAS 
vo tapytų 7 
Sąjungoj per

AUGUSTAITISpr

BlKŽEUt HĖHES88 SHITUIIEMUU
/ Sveikiname savo narius 

mininčius gimtadienį šį mė
nesį ir linkime daug sėkmės. 
01- Joms Edson Chorociejus 
03- Ivanir Leão Krumzlys 
04- Julia Ąžuolas 
04- Vytautas Juozas

Bacevičius
09- Viecor Pedro Saulytis
10- Francisco Nelson

Sat kūnas
10- jQ.’ge Jakatąnvisky
11- Fę berto Toth
12- Encarnação Vicente

Fumbles
13- I/iciana Pimenta 

Arnbrozevicius
15/Albina Jakštas Toth 
15/ Joi ras Paulo de Oliveira

7 Siliekas

Žvingila
23- Andrius Vietos

Valavičius
23- Jonas Bratkauskis
25- Leonit Medveder
25- Adelia Butvinskis
30- Birutė Francisca

Gervetauskas
Sąjunga-Alianęa

Valdyba

Rua Barão de Pirai, 23 - V. Zelina 
Tel.: 6163-8349

C.R.M.78.442 
pediatria - nutrição infantil

/prie sa-
kuriv/s išstatė 19- Elenice Pupelis Durazzo 

dienes pietus 2/^- Francisca Ragone

i/mom Mia
C.R.O. 39.599
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MŪSŲ ŽINIOS Nueširdiiai Sveikiname
MOTINOS DIENA 
VILA ZELINO J
Pagal Lietuvos tradicija, 

kur Motinos diena švenčiama 
pirmąjį gegužės mėnesio sek
madienį, mes taip pat ją šven
tėme tą sekmadienį su lietu
viškom pamaldom ir gausiu 
jaunimo dalyvavimu.

Gegužės mėnesį taip pat 
ypatingai pagerbiame Dievo 
Motiną Mariją. Taigi prieš Mi 
šias buvo procesija su gėlėm, 
kurias visi nešė prie Marijos 
statulos, kuri buvo apvainiku
ota. Buvo giedamos giesmės 
Marijos garbei. Tikinčiųjų ma
ldos buvo skirtos motinom ir 
gale Mišių vaikai įteikė po ro
žę savo motinoms.

Gegužės mėnesį, po Mi
šių, pagal tradicija yra gieda-

Procesijoj atneštos gegės prieš Mari
jos statulą, kuri buvo apvainikuosta 
pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį. 
Mišias komentuoja Lucija Jodelytė 
Butrimavičienė

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

KUN. ANTANAS SAULAITIS 
1998 METŲ ŽMOGUS

Balzako lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoj 1998 m. gruodžio 
13 d. pagerbė kun. Antaną Saulaitį 
kaip "Metų Žmogų". Pasižymėjusio 
asmens titulas yra teikiamas už jo 
nuopelnus sielovadoje ir lietuvių 
kultūros bei mokslo puoselėjime. 
SVEIKINAME kunigą Antanuką 
30 METŲ KUNIGYSTĖS PROGA 

(gegužės 17 d.)
IR SU 60-JU GIMTADIENIU.

(gegužės 28 D.)

Laiškai...
Mielieji mano buvusieji mokiniai-.

Šiandien mane aplankė Alek
sandras Indriūnas su Jūsų svei
kinimais. Labai malonu žinoti, 
kad mane dar prisimenate, kad 
kalbatės lietuviškai ir palaikote 
ryšius su Lietuva, Tėvynę mūsų.

Vasaros pabaigoje gavau laiš- 
■keiiųnuo Danielės Werner ir O-
nutes Tatarūnaitės, taip pat nuo 
Carlos Galecko. Nuoširdžiai dė
koju visa, kas Jus man primena.
Jūsų draugai iš Brazilijos šimet Jūsų mokytoja Emilija Meikienė 
taip pat stropiai mokosi lietuvių Hiittenfeld, 1998m., gruodžio 1d.

....   lUMIWIWMiWIIHi lit HfilWiMiWirWIIWllI'illlll I m■ —ww■ iiuiw   mil       ■ ,| , I B

tJener imóveis Itda.
, . CRÊQ J-684I ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇAO

į COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 - Aclimação fiom: 277-4855
04105-060 -São Paulo • SP. Fwc 277 «SW

’■ I III IMI I I   

kalbos. Malonu, kad visada ma
no mokiniai ir aš vieni kitus my- 
lyme ir gerbiame.

Sveikiname visus čia jau pami
nėtus, o taip pat Daniel Stravino, 
Leonardą Ramašauską, Adrianą, 
Karoliną, RosanąRamašauskai- 
tes, Luis Kiaudio Indriūną, Ro
berto Karsoką ir Silvio Dulinskį, 
Elizabetai Lipienei, Sandrai Pa
kalnytei, Cintiai Silickaitei, San-
drai Mikalauskaitei ir gal dar ką 
nors pamiršau, tegul neužsigau
na.
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MŪSŲ ŽINIOS
Lietuvos nacionalinė 

MARTYNO MAŽVYDO BIBUOTEka

H ŠIO ML-VOS NUMERI___

t' GARBĖS LEIDĖJADIEVO KŪNO ŠVENTĖ 
GRĮŽTAME PRIE TRADICIJŲ

i

STASIO IR LIDIJOS VANCEVIČIŲ 
mirties metinių proga.

Širdingai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai už 
paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename 

mirusius mūsų tautiečius.
Redakcija ir administracija

S. PAULO ARKIVYSKUPAS 
DOM CLAUDIO HUMMES

Naujas S. Paulo arkivys
kupas išsiuntinėjo visų parapijų 
klebonams aplinkraštį liečiantį 
Dievo Kūno šventę. Anksčiau ši 
šventų būdavo pravedama ben
dromis pamaldomis Praça da 
Sé, arba Anhengabau slėnyje. 
Šiemet arkivyskupas įsakė, kad 
Mišios ir procesijos būtų atlie
kamos kiekvienoje parapijoje 
atskirai. Tikslas yra, kad tikin
tieji visi dalyvautų ir kad vėl 
taptų parapinė šventė.

Kun. Petras Rukšys, kaip 
lietuvių parapijos klebonas, 
taip pat gavo tą aplinkraštį. 
Mes turėsime Dievo Kūno šven
tės Mišias ketvirtadienį, birže
lio 3 dieną 11:30 valandą. Po 
Mišių bus procesija su Švč.

Sakramentu. Pirmąja! Komunijai mūsų para
Visi tautiečiai yra kvie-pijoj. Šiemet turėsime katekiz 

čiami dalyvauti šioje šventėje ir mo pamokas pasiruošti Sutvir 
palaikyti mūsų tautines religi- tinimo sakramentui. Vaikų am 
nes tradicijas žius yra nuo 14 iki 18 metų

Suaugusieji taip pat galės pasi 
SOniRTINIMD SUdUMEimiS naudoti priimti Sutvirtinimo 

imBBinil SS APAKSI ifii sakramentą. Kreiptis pas kun
OÍiiiif rliArlJUJ Petrą Rukšį telefonu 6341 
Pernai turėjome gražų bū- 1886, FAX’u: 63 41-3945, ar E 

relį vaikučių, kurie pasiruošė MAIL: petruksysdb@uol.com.br

VILA ZELINA: seselių pranciškiečių kolegija papuošė gatvė kilimu Dievo 
Kūno šventei, kai būdavo procesija per šios apylinkės gatves

II
LIETUVOS GEDULO DIENA 

BIRŽELIO 14-SIOS MINĖJIMAS 
MINĖSIME LIETUVOS GENOCIDO DIENĄ - SIBIRO TRĖMIMUS

II
I&00 VAL. MIŠIOS IR MINĖJIMAS (JAUNIMO NAMUOSE) 
VISAME PASAULYJE LIETUVIAI MINI SAVO TAUTOS 
TRAGEDIJĄJR NORI, KAD PASAULIS NEPAMIRŠTŲ 

MUSŲ TAUTOS HOLOKAUSTO.

VISI SKAnUW<M DALYVAUKIMEi
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