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Juozas Žygas
Mums labai neaišku, ko

dėl taip įvyko, bet, deja, taip 
įvyko Kažkodėl buvo nori
ma saitus su istorine praeiti
mi nutraukti. Net valstybės 
ženklą Vyti pakeitė kitu, vi
sai istoriškai neparemtu. 
Taip pat jiems netiko buvusi 
prezidento vėliava ir išgal
vojo naują - kurią kažkokie 
smakai saugo. Nors lietuvių 
tautosaka tokių pabaisų visai 
net nežino! Bet yra vienas 
sveikintinas irdžiugus reiški
nys - tai iš užmaršties sugrą
žintas vienintelis Lietuvos 
karalius Mindaugas ir jo vai
nikavimo diena. Mindaugas 
buvo ne tik valstybės sujun- 
gėjas, krikščionybės įvedė- 
jas, pirmosios bažnytinės NEMUNAS BRASILIJA: grupo de danças típicas que já se apresentou em Chicago e em Vilna, capital da Lituânia

JORNAL DA TARDE spalio 4 d., sekmadienio laidoje, atspausdino visą pus
lapį apie mūsų koloniją, mūsų spaudą, kalbą ir tradicijas. Įdėjo šią didelę nuo
trauką su nemuniečiais. Iš kairės‘.Adriana Ramašauskaitė, Rosana Taschetto 
bei Aleksandras Petroff ir Juliana Butinazzi

provincijos steigėjas, bet gal
būt ir toliausiai pramatantis 
valstybininkas.

Kodėl atsistačiusi Nepri
klausoma Lietuva jam tinka
mos vietos nerado, tai dabar 
būtų sunku atsakyti. Many
čiau; kad lenkai, kurie Lietu
vos istoriją rašė ir mums ją 
primetė, sąmoningai Min
daugą ignoravo, kadangi 
norėjo Lietuvos krikštytojų 
vardą sau pasilaikyti. Ir tai 

jiems iš dalies pavyko. 1987 
m. buvo primestinai mini
mas 600 m. krikščionybės 
jubiliejus. Reiškia, už
mirštant 1251 m. Mindaugo 
atliktą krikštą ir užmirštant 
1951 m., kuomet oficialiai 
(įskaitant katalikišką spaudą) 
paminėjome 700 m. krikšto 
s u kak tįvos Ircidar> d à u g i au, ne 

tik apsikrikštyjimo, bet ir 
Lietuvos bažnytinės provin
cijos įsteigimo. Vytautas su 
Jogaila 1387 m. pakartotinai 
krikštydami aukštaičius, jau 
pamiršo Mindaugo laikais 
įsteigtą Lietuvos bažnytinę 
provinciją, tuo priskirdami 
Lietuvą prie Lenkijos bažny
tinės provincijos.
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Gal kam nors gali kilti dabar niekas nebekrikštija, 
klausimas, kodėl minėdami bet yra pasirašomos įvairios 
Mindaugo vainikavimo su- draugiškumo sutartys, kurios 

gali mums labai nedraugiškai 
pasibaigti. Reikia pasimoky
ti iš Mindaugo, kuris diplo
matiją galbūt aukščiau verti
no už kardą. Bet taip pat nu
matė ir galimus pavojus. 
Nors daug šimtmečių nuo 
Mindaugo praėjo, bet Lietu
va tebėra toje pačioje vietoje, 
prie Baltijos, ir beveik tie pa
tys kaimynai ir priešai pasi
liko. Tik tiek, kad kaimynai 
ir priešai yra žymiai gausesni 
ir stipresni, o Lietuva palaips
niui vis silpnyn ėjo. Mindau
gas mokėjo nuo priešų apsi
saugoti, bet jį sunaikino jo 
paties giminaičiai. Sakoma,

kakli, tiek daug vietos skiria
me pakartotinam gukštaičių 
krikštui? O todėl,, kad čia 
kaip tik pasirodo Mindaugo 
politinis genijus, kurio, vyk
dant pakartotiną krikštą, Lie
tuvos valdovai jau nebeturėjo. 
Mindaugas net tris laiškus 
popiežiui rašė, kad popiežius 
įsakytų, jog šventinant naują
jį vyskupą, jis priesaiką duo
tų pačiam popiežiui. Prie
saiką duodant popiežiui, tuo 
pačiu bažnytinė adminis
tracija tampa pavaldi tik pa
čiam popiežiui. Tad 1253 m. 
ir laikytini ne tik Mindaugo 
vainikavimo, bet ir bažnyti
nės provincijos įsteigimo 
metais.

O po pakartotino krikšto 
Lietuva buvo pajungta Len
kijos primui. Nuo čia ir 
prasidėjo sistemingas lie
tuvių lenkinimas, kuris net ir 
dabar lenkų kunigų yra uoliai 
vykdomas. Gaila, kad iš 
istorijos klaidų dar vis ne
norima pasimokyti. Žinoma,

LIETUV1SKOS SPAUDOS RĖMĖJA?
- YRA SAVO TAUTOS GYNEJAi-
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LIETUVOJE
Litas pastovus ■■ y

Finansų ministério pareigai; 
ėjęs Algirdas Šemėta gegužės 
pradžioje pranešė, kad nėra pa 
grindo dabar nuvertinti litą, fi 
nansų sistemai esant pakankami 
pajėgiai išlaikyti dabartini kur 
są, rašo uLietuvos aidas” Jo tei 
gimu, valstybės iždas padidėjęs 
nuo 25.8 mln. litų (1996 m 
gruodžio mėn.) iki 388 mln. litų 
š.m. gegužės 1 d. Privatizavimo 
fondo lėšų padaugėjo, nuo 9.1 
mln. iki 797 mln. litų per dvejus 
metus, nors balandžio mėn. jų 
sumažėjo paskyrus 525 mln. litų 
indėliams atstatyti ir 56 mln. Ii 
tų investicijų programoms. Ofi
cialiosios tarptautinės atsargos 
išaugo nuo 700.3 mln. JAV do- 

bin. š.m. gegužės pradžioje
Priėmė įstatymą dėl šaudmenų

Birželio 8 d. Lietuvos sei
mas priėmė laikiną įstatymą dėl 
ginklų, šaudmenų, sprogmenų, 
sprogstamųjų medžiagų savanų 
riško atidavimo bei ginklų ir 
šaudmenų įteisinimo. Jo įgyven
dinimu stengiamasi sumažinti 
neteisėtoje apyvartoje esančių 
ginklų skaičių ir jų naudojimą 
nusikalstamiems tikslams. As
menys įstatymo galiojimo laiko
tarpiu , savanoriškai atiduodan-
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LIETUVA TURI NAUJĄ VYRIAUSYBĘ
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Rolandas Paksas birželio 
2 d.-neeiliniame seimo posėdyje 
pristatė seimui savo sudarytą ir 
prezidento Valdo Adamkaus pa
tvirtintą vyriausybę bei pateikė 
svarstyti jos programą, praneša 
ELTA Balsavimas dėl pritari
mo vyriausybės programai sei
mo posėdyje numatytas birželio 
10 d., o naujoji vyriausybė gau
na įgaliojimus veikti, kai seimas 
posėdyje balsų dauguma prita
ria jos programai.

Prezidentas patvirtino mi
nistério pirmininko siūlytus mi- 
nisterius (pažymėti “TS” yra Tė
vynėm sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) nariai, “KD” - 
Krikščionių demokratų, “C” - 
Centro sąjungos, “N” - neparti
niai ministerial): aplinkos - Da
nių Lygį (TS), finansų - Joną 
Lionginą (N), krašto apsaugos - 
Česlovą Stankevičių (KD), kul
tūros - Arūną Bėkštą (N), so
cialinės apsaugos ir darbo - Ire
ną Degutienę (TS), susisiekimo
- Rimantą Didžioką (TS), svei
katos apsaugos - Raimundą 
Alekną (TS), švietimo ir mokslo
- Kornelijų Platelį (TS), teisin
gumo - Gintarą Balčiūną (C), 
užsienio reikalų - Algirdą Sau
dargą (KD), ūkio - Eugenijų 
Maldeikį (N), valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų - Sigitą 
Kaktį (TS), vidaus reikalų - 
Česlovą Blažį (N), žemės ūkio - 
Edvardą Makclj (N).

rA<y'

Naujasis lietuves ministeris pirmininkas Rolandas Paskųs su 
jj remenčiu parlamento pirmininku Vytautu LandsbergiuAtsisakė koalicijos

Lietuvos krikščionių demok
ratų partija (LKDP) valdybos 
posėdyje birželio 1 d. atsisakė 
koalicijos sutarties su Tėvynės 
sąjungą (Lietuvos konservato
riais), tačiau pareiškė, kad jos 
nariai, dalyvaujantys naujai su
darytoje vyriausybėje, yra įga
lioti jai atstovauti. Kaip praneša 
ELTA, LKDP nuomone, sutar
ties • nesilaikymo atsakomybė 
tenka Tėvynės sąjungai, kuri 
“ne kartą ignoravo ar tiesiog 
laužė koalicijos sutartį”. Taip 
pat krikščionių demokratų tei
gimu, TS (LK) pristigo politinės 
valios prisiimti visą politinę at

sakomybę dėl naujo ministério 
pirmininko skyrimo ir vyriausy
bės sudarymo. Konservatoriai 
dar nėra oficialiai nutarę, kad 
paskirtasis ministeris pirminin
kas Rolandas Paksas yra parti
jos deleguotas. Koalicijos sutar
tis buvo sudaryta po 1996 m. 
seimo rinkimų ir atnaujinta šių 
metų pradžioje. Jos nutrauki
mas neturėtų išlikti veiksmingu, 
nes konservatoriai išlaiko dau
gumą. kartu su seimo pirminin
ku turėdami 66 balsus iš 138.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ; 
parašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

A F6341-1886
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Jonas Jakatanviskv

USINAS NUCLEARES
Estarão as usinas nucleares gerado
ras da energia elétrica com seus 
dias contados ? Existe em todo 
mundo uma grande pressão dos ver 
des, isto é, dos ecologistas, para o 
desmatamento das usinas nucleares 
Se na Alemanha, onde a energia 
elétrica gerada por esse processo 
chega somente a 1Z3 do consumo na 
čionai a “briga” já chegou a agres
são física do primeiro-ministro soci
al democrata Gerhard Schroeder, o 
que deverá acontecer quando o pe 
ga chegar à Lituânia onde 85% da 
eletricidade é de origem nuclear, o 
maior percentual do mundo ?
® desmatamento de Ignalina obriga 
rá a Lituânia a importar energia de 
países vizinhos par evitar um colap
so total. De certa forma, os “verdes 
tem razão contra essas usinas que 
juntas produzem cerca de 6% , da 
produção mundial
Te m razà o qu a n d o sà o co n t ra, n o 
que se refere ao lixo atômico resul - 
tánte, resíduo radioativo estúpida - 
mente perigoso para o mundo ani - 
mal e vegetal A radioatividade de
mora milênios para se dissipar na 
natureza, sem outra forma de ser 
neutralizada. Onde estocar esse lixo 
que se acumula inexoravelmente em 
depósitos ao ar livre encerrados em 
containers lacrados e nas profunde-

MŪSŲ LIETUVA
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com o tempo ? Seria urna boa soiu - 
çâo enviar esta sucata tâo perigosa 
para o espaço sideral? Em direção 
ao Sol ? Havería algum inconvenien
te além do custo ? O benefício seria 
bem maior para a humanidade.
Cada produtor de lixo arcaria com 
o custo ou procuraria uma forma al 
ternativa para a produção de eletri
cidade.

Ol I RAS FONTES DE ELETRICI 
DA DE.

Acontece que as centrais movidas a 
carvão (31%) e petróleo (34%) so
mam 65% do total mundial 
Movidas a gás 22% e a hidraúlica e 
outros meios como sóiica e solar jun 
tas soam 7% . Somente esses 7% 
não são poluentes as demais são 
grandes produtoras de gás 
carbônico, nocivo a longo prazo que 
já está chegando no limite.
Senão, vejamos uma comparação.Pa 
ra manter um chuveiro elétrico em 
funcionamento durante 15 minutos , 
para um bom banho, a usina nucie - 
ar emite na atmosfera 6 gramas de 
gás carbônico contra 275 gramas da 
a gás e 475 em média da a carvão. 
Isto significa que a central a gás su- 
já 44 vezes mais e a movida a car
vão chega a 76 vezes mais que a nu
clear. O ideal seria a hidraúlica a- 
proveitando a força dos rios e mares 
a sóiica aproveitando os ventos e 
a energia solar. Na Lituânia a utili
zação da energia dos ventos pode 
ser concretizada com a reaminação 
do “malūnas” do nosso folclore.
O custo seria 2,5 vezes maior que a 
nuclear e a solar se implantada, 12 
ve-zes maior. A energia nuclear, con

NR.9 (2370) 1999. VI. 01

se localizada no estremo sul da Terra 
do Fogo na América do Sul com una 
temperatura média de 6,3 centígrados

E POR FALAR EM FRIO..
... apesar do fim da guerra fira 
mundo se mantém em constante clino I
de tensão. O desmoronamento d,< 
União Soviética com a vitória <tí 
capitalismo transformou os Estado* 
Unidos em , digamos os Senhores do 
Mundo com o poder de dizer o qut • 
certo e o que é errado. A ciaudicanU 
ONU com este fim da “guerra fria 
tornou um orgão descartável cedendo 
o lugar à OTAN em português, NAK4 
em inglês a SAS em lituano.
Sabemos de longa data que a Lituânia, 
ou melhor, os países Báiticos , sà<» 
passagens entre o ocidente e o oriente 
Impossível manter a neutralidade 
típica dos suíços. Nem o oriente nem <• 
ocidente aceita a neutralidade 
Imaginemos uma desavença entre .* 
OTAN e a CE! - Comunidade dos 
Estados Independentes dos quais, j 
Rússia é a iider. Um ataque de 
qualquer um dos lados sobre Ignalina 
acaba com a energia elétrica da 
Lituânia. Isso sem falarmos em 
genocídio por radioatividade. í 
quando a eletricidade se transforma 
em algo de pouca utilidade.
Se cada indústria, cada cidade,cada 
vilarejo tiver o seu “malūnas’1 gerando 
a própria energia, seriam necessários 
muitos focos explosivos para parar a 
Lituânia.
A título de curiosidade, saiba que, em 
1.996 o total de eletricidade 
distribuída chegou a 569 milhões e 693 
mil dólares. Se fosse gerada pela força 
dos ventos esse valor passaria a I 
bilhão e 400 milhões de dólares. Em 
1.996, o PIB foi de 7,8 bilhões de

zas dos oceanos onde são provável - siderando-se o presente estágio da dólares. A energia distribuída chegou
mente lançados em surdina ? De
uma forma ou de outra devem ficar 
longe das áreas populosas. O que 
acontecerá à fauna submarina se ou 
.quando os envolucros se romperem

tecnologia, fica descaartada na Lituâ-
nia por dois motivos: alto custo e pelo 
fato de o Sol ficar oculto durante cer
ca de 2/3 do ano. Situada na latitude o
média de 55 10'N, e como se estives-

Ana Beatrix
Aulas de Pintura en>: Óleo sobre tela 

Para Todas as idades

TeL (oh) - 6541-5519 - Tunças: Tarde e Noite 

a 6,1 % do PIB. Se a geração fosse 
sólida , o valor passaria para 15,2%.
Reaimente, bastante cara.
Princípalmente para um país 
emergente.

Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta HC - USP

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055
Bip:5188-3838 cod: 116388
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NEMARUS MIRTINGASIS
I

Gavome „Dfauge” paminėti 
knygą apie arkiv. Teofilį .Ma
tulionį „Undying Mortai” („Ne
marus mirtingasis”). Autorius 
Pranas Gaida, vertėjas į anglų 
kalbą kun Antanas Jurgelai
tis. OP Knyga 176 psl., 
spausdinta „Tėviškės žiburių” 
leidykloje. 2185 Stavebank 
Rd . Mississauga. ON, Cana
da.

Autorius aprašo arkiv. Teofi
lio Matulionio visą gyvenimą: 
gimimo vietovę ir šeimą; kuni
gystės kelią ir veiklą; veiklą ir 
skaudžius gyvenimo bandy
mus. esant vyskupu; Kaišia
doryse vyskupo veiklą; komu
nistų persekiojimus ir kančias 
kalėjimuose.

Arkiv T Matulionis '1873 
1962) su savo veikla yra ži
nomas Latvijoje, Rusijoje. 
Amerikoje ir, žinoma, savo *’Sa8aaraBa*’,9»SH®Wt«ISSSEC3C!J5£n^^
APRENDA A CANTAR

COM FITA CASSETTE DE
CANTOS POPULARES LJTUANOS 

Dicção clara. Acompanha a letra

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

krašte Lietuvoje. Kai Teofilio 
mama mirė 1877 m., jis buvo 
tik ketverių metų. Po priva
taus apmokymo Teofilis įstojo 
1 valdišką gimnaziją Daugpi
lyje. Ją užbaigus, buvo priim
tas į kunigų seminariją — Pe
trapilyje. Tapęs kunigu, buvo 
jis paskirtas vikaru į parapiją 
— , Varaklianai, Latvijoje.
Vėliau kun. Teofilis gavo pas
kyrimą klebonu Drikanuose. 
Latvijoje ir Lietuvoje žmonės 
nepastebėjo kun. Teofilio ypa
tingų šventumo ar atgailos gy
venimo ženklų. Bet.Drikanų 
parapijos šeimininkė žinojo, 
kad kun. Teofilis neguli lovoje, 
o ant žemės su antklode ii" vie
toj pagalvės -— ant dviejų ak
menų. Prieš Mišias jis melsda-

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

Vitraux

MAGIU & CIA LTDA
Bons serviços prestados desde 1955 

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

Fone: 274-1817

vosi apie dvi ar tris valandas
Po revoliucijos Rusijoje ko 

munistų valdžia pradėjo žiau 
riai persekioti Bažnyčią ir ku 
nigus. Kun. Teofilis buvo nu 
teistas 1923 m. ir pasodintas 
Maskvoje trejiems metam.'- 
kalėjime. Po dvejų metų iš 
kalėjimo išleistas. Tada jis 
sugrįžo į savo Švč. Širdies 
bažnyčią Petrapilyje Čia jis 
aptarnavo septynias parapi 
jas. 1929 m. buvo jis slaptai 
konsekruotas vyskupu ir pas 
kirtas viso Petrapilio apy
linkės Apaštaliniu administra 
torium.
. Komunistų valdžios saugu 
mô agentai vis labiau ir labiau 
pradėjo persekioti vyskupą 
Teofilį. Be teismo jis buvo vie
nuolika mėnesių uždarytas 
kalėjime. Saugumo agentai 
pažadėjo jį išleisti į laisvę su 
viena sąlyga, jei pasirašytų 
jam pateiktą raštą. Tuo raštu 
buvo reikalaujama teikti ži
nias apie kunigus ir parapi
jiečius. Kai vyskupas atsisakė 
bendrauti su saugumo agen
tais, jis buvo-išvežtas 20 metų 
sunkiems darbams į Solovkų 
salas. Nepaklusnūs kaliniai 
buvo žiauriausiai baudžiami 
Jie negalėjo atsiremti prie sie
nos, reikėdavo stovėti ant 
grindų šaltame vandenyje 
kur žiurkės juos užpuldavo 
Visiems tik ledinis šaltas van
duo. Kaliniai turėjo atlikti 
sunkius darbus miške nuo 6

COMIDAS LITUANASl.

FAZEMOS e ENSINAMOS
VIRTINIAI (ravioli) 
KOŠELIENA (gelėta de came) 

KUGELIS (torta de batata) 
KOPŪSTAI SU DEŠRELĖM 

(repolho cl linguiça) e outras
Emilia e Bratriz- F: 61.63-49.38
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ar 7 vai. ryto iki vidurnakčio.
1933 m. Lietuvos vyriausybė 

susitarė su komunistų vyriau
sybe pasikeisti kaliniais. Ko
munistai derybose gavo iš Lie
tuvos 24, o lietuviai iš Rusijos 
gavo 17, kurių tarpe buvo ir 
vysk. T. Matulionis. Į tą iš
keistųjų komunistų grupę pa
teko ir Antanas Sniečkus, nu
teistas Lietuvoje 15 m. kalėji
mo. Kai bolševikai užėmė ant
rą kartą Lietuvą, A. Sniečkus 
pasirūpino 1946 m. vysk. T. 
Matulionį deportuoti į Sibirą. .

Kai vysk. Kukta mirė, Šv. 
Sosto patvarkymu, Kaišiado
rių vyskupiją perėmė valdyti 
vysk. T. Matulionis. Tai buvo 
labai sunkūs metai visai mūsų 
Lietuvai. Po antros bolševikų
okupacijos vysk. T. Matulionis
vėl atsikliuvo rusų kalėjimuo
se. Pagaliau, išvargintas tar
dymų ir vežiojamas po ka
lėjimus, pateko į Mordovijos 
paliegėlių namus šiek tiek at
sigauti.

Kai Stalinas mirė, Chruš
čiovas paskelbė daugeliui ne
kaltų kalinių amnestiją. Ir 
1956 m. vysk. T. Matulionis 
buvo išleistas iš Mordovijos 
namų. Jis sugrįžo į Lietuvą, į 
savo Kaišiadorių vyskupiją. 

^Komunistai vėl jį ištrėmė iš 
Kaišiadorių į Šeduvą, kur jis 
mirė 1962 m. rugpjūčio 20 
dieną.

Prel. Prano Gaidos knyga

Autorius Prelatas Pranas Gaida. Prelatas taip pat išleido Teofilio Matulionio biografiją San Pauleportugalų kalba
„Nemarus mirtingasis” (Undy
ing Mortal) yra dokumentuo
tas vyskupo kankinio švento 
gyvenimo aprašymas. Nėra jo
kios abejonės apie arkiv. T. 
Matulionio šventumą, bet rei
kia, kad žmonės susidomėtų ir 
sužinotų apie tokį šventą, gy
venimą. Ši knyga yra reikalin
ga beatifikacijos bylai, kurią 
pradėjo vesti Kaišiadorių 
vysk. Juozas Matulaitis. Ti
kiu, kad mes greitai sulauk
sime arkiv. Teofilio Matulio
nio paskelbimo palaimintuoju 
ir vėliau šventuoju.

Kuri. V. Rimšelis, MIC

E. AMÕNIS-IMOVEIS E 
ADVOCACIA

> CRECI 42.877 - O AB SP. 70.880 
LOCAÇÃO, VENDAS E ADMINISTRAÇÃO

ADVOCACIA EM GERAL 
'• Darbo valandos: 8:30 iki 18:00 vai. 
Galima susitarti skirtingą valandą pagal 
pageidavimą visuose patarnavimuose.
Sutvarkome dokumentus pardavimui 
ir išnuomavimui.
Pęa Santa Helena, 81 - Vila Prudente 

Fone: 6914-4950

GARSINAMAS LIETUVA 
KOMPOZITORIUS

Nedideliam, bet moderniam 
pietinės Kalifornijos mieste 
Irvine (netoli Los Angeles) vi> 
tiniame simfonijos orkestre, gi 
ja trombonu lietuvis Rima. 
Kaunas. Rimas yra gimęs Čika 
goj, lietuvių Aldonos ir Gedimi 
no Kačanauskų - Kaunu šei 
moj. Paveldėjęs muzikinių ga 
bumų iš savo senelio, kompozi 
toriaus Aleksandro Kačanaus 
ko, Rimas jau 23 metus groja 
trombonu ir simfoniniam or 
kestre, kuris susideda iš 60 
narių, groja pirmuoju trombonu

Orkestro direktorius, sužim 
jęs iš Rimo, kad yra išleisti 5 to 
mai jo senelio kūrinių, peržiu 
rėjo tuos kūrinius, instrumen 
tams parašytus, ir pasiūlė juo- 
įtraukti į orkestro repertuarą 
Pritaikius kūrinius pučiamie 
siems instrumentams, buvo 
sudaryta ištisinė kūrinių pynė, 
pavadinta „Lithuanian Folk 
Music Suite”.

Ir štai lapkričio 3 d., sekma 
dienį, 7:30 vai. vakaro, šis 
simfoninis orkestras ruošia kon 
certą Irvine Barclay Teatre 
kuriame, kaip jų reklaminis 
.skelbimas sako, bus „Pasaulio 
premjera lietuviškos liaudies 
muzikos pynės” (World Premier 
of „Lithuanian Folk Music 
Suite”). Kadangi šioj apylinkėj 
tai pirmas lietuvio kompozi
toriaus kūrinių koncertas, or
kestro vadovybė kviečia į kon
certą Lietuvos generalinį 
konsulą Vytautą Čekanauską, 
miesto ir kolegijos valdžią bei 
laikraščių atstovus. Pagerbiant 
Kaunu šeimą, po koncerto bus 
priėmimas.
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ILGIAUSIŲ METŲ AtA

JONAS BRATKAUSKAS

vos

tadienį su giminėm ir Cados Galecko 
šeima juventus klubo restorane. Lin
kime daug laimės ir geros sveikatos.

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO CWECIJ 
COMPRA - VENDA

mus paliko amžinai birželio 14 dieną. 
Buvo paguldytas Beneficiência Por
tuguesa ligoninėj ir mirė nuo plaučių 
uždegimo.

Velionis buvo gimęs Šiauliuo
se 1921 m. rugpjūčio 8 dieną. 1926 
metais Brazilijon atvyko su tėvais Ju
ozu ir Aleksandra, broliu Juozu ir se
serim Stase. Sesuo Emilija jau gimė 
Brazilijoj. Daug metų gyveno Bom 
Retire, kur lankė lietuvišką mokyklą 
ir buvo skautas. Susikūrus "Vyčių” 
chorui, Stepas įsijungė į šį chorą ir

MAGDALENAI LUKOŠEVIČIUTEI 
BUITVIDIENfcl 

Mirus 
Nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
Eleną, sūnų Joną ir ji šeimą, 

gimines ir artimuosius ir kartu 
liūdime.

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

giedodavo lietuviškose pamaldose 
Santo Antonio do Pari bažnyčioje bei 
rengiamuose minėjimuose ir koncer 
tuose. Buvo geras sportininkas ir pa
sižymėjęs atletas. Turėdamas 15 metų 
jau buvo stalo teniso čempionas ir su 
23 metais laimėjo veteranų turnyrą 
Priklausė sporto klubui Regatas Tiete 
atletizme ir laimėjo daug metalių jau
nių ir suaugusių kategorijose 1992 m 
gavo 50 metų narystės diplomą.

Vėliau Urbiečių šeima persikėle 
gyventi į Vilą Zeliną ir Stepas trumpą 
laiką dirbo "Mū-sų Lietuvos” spaus
tuvėj, o vėliau atidarė savo spaustuvę

1948 metais vedė Juliją Vaičiū
naitę ir persikėlė gyventi į Parque da 
Mooca. Turėjo savo spaustuvę netoh 
šv. Kazimiero parapijos, tai patari
mais ir darbu patarnavo "Mūsų Lietu
vos” spaustuvėlei. Vienu laiku pado
vanojo daug spausdinamo popieriaus 
Stepas urbietis buvo nuolatinis "ML- 

skaitytojas.
Prieš keturis metus pradėjo 

turėti problemų su širdimi ir jau ne- 
beužeidavo į šv Kazimiero parapiją 
bei neidavo į turgų.

Buvo pašarvotas Quarta Pa
rada šermeninėj ir palaidotas Vila 
Alpinos kapinėse. 7-tos dienos Mišios 
buvo sekmadienį, birželio 20 dieną 11 
vai. V. Zelinos parapijos bažnyčioje

Nuliūdę liko žmona Julija ir 
sūnus Rikardas, o su jiais ir visa lie
tuvių kolonija praradusi dar vieną 
gerą tautietį. Viešpats teatlygina jam 
gausiai už visus jo gerus darbus.

Paskutiniu laiku V Zehnoj ne
atsitiko nieko paujo, tačiau pastebėjo
me naują iškabą šalia Vyto baro CDI 
Curso de’ Informática mokyklą. Kun. 
Petras Rukšys buvo pakviestas paš
ventinti šią naują mokyklą, kuri padės 
mūsų apylinkėms jaunuoliams pramo
kti naujos profesijos - informatikos 
Pamokos būna nuo 8 vai ryto iki 9 ir 
pusės vakaro

v 
a-
u

Rua Tn° 76 - Adimaęio 
04105-060 - São Paulo • SP.

Row: 277-4855
Fas 277-6948Auka paremk lietuvišką spaudą, 

nes ji palaiko mūsų tautine gyvybę.
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MŪSIJ ŽINIOS
PAMINĖJOME LIETUVOS

GEDULO DIENĄ
Kaip visame pasaulyje,’ kur tik 

yra lietuvių, yra minima Birželio 14- 
toji kaip Lietuvos genocido diena, 
taip ir mūsų kolonijoj buvo paminėta 
ši ypatinga data.

Jucij a J odei ytė Butrim aviči enė 
pasiuntė vietiniam laikraščiui FOL 
HA de VILA PRIDENTE medžiagos

TOMAS BUTRIMAVICIUS skaito 
aprašymą apie Siberinius trėmimus

LIEPOS MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, 

kurie šį mėnesį švenčia gim- 
tanienį, linkime daug laimės 
ir geros sėkmės.
06 - Wilma Julia Žvingila
07 - Tereza Cristina Otranto

Pastatni
09 - Helena Mazurkevičius

Baužys
09 - Lucia Banys
10 - Albino João Bendžius
11 - Terezin ha Buono
15 - Rimantas Jonas

Valavičius
15 - Sophia Greičius Kozuki
15 - Vytautas Jose Bendžius
16 - Aida DaFAglio Siaulys
17 - Albina de Busas

Gervetoyski
18 - Jose Rimša Filho
20 - Juozas Vasiliauskas
20 - Ona Puodžiūnas Popic
24 - Helena Ja ka t an visky
25 r Jonas Jakatanvisky
26 - Mario Jorge Šimkūnas
26 - Nelson Ambrozevičius 
30 - Anna Eleonor -

Guzikauskas
Sąjunga - Aliança 

w ... ....Valdyba ?

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šv. Juozapo Bendruomenės choras išpildo meninę programą Sibirinių trėmimų 
minėjime Eivira Kilčiauskaitė Belinei palydi naujais elektroniniais vargonais 

apie sibirinius trėmimus. Laikraštis 
paskelbė žinią su titulu LIETUVA 
skiltyje "COLUNAO"

Mišiose dalyvavo uniformuoti 
skautai ir tautinių šokių ansamblių 
"Nemuno" ir "Rambyno" atstovai. 
Choras giedojo progai pritaikytas 
giesmes. Pamoksle kun. Petras Ruk- 
šys kalbėjo apie komunistų persekiotą 
vyskupą Teofilių Matulionį, kurio bi
ografija buvo atspausdinta portuga
liškai 1991 metais.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyko Jaunimo Namuose. Tomas But- 
rimavičius paskaitė aprašymą iš trė
mimų. Ana Paula Tatarūnaitė paruošė

dainų ir deklamacijų pynę, kurią dai 
navo ir deklamavo choras ir visi daly 
viai, kuriems buvo išdalinti dainų n 
deklamacijų lapai. Choro vadove 
dainas palydėjo ant naujai nupirktu 
elektroninių vargonėlių.

Algelina Tatarūnienė pasiru 
pino arbata suneštinėms vaišėms, ku 
rios buvo po minėjimo.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
R$.30,00 

50,00Vanda Valiulis 
Albinas Budrevičius 
Milda Rimšaitė Blažienė 
Anna Regina Remenčius

w

100,00 M
n

20,00
40,00

J EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

ALIANÇA LITUANO-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SÓCIAL, com sede à Rua Lituânia, 67, São Paulo, SP, convoca seus sócios 
para a A.G.O. anual, conforme arts. 18 a 21 de seus estatutos, a realizar-se 
em 04 de julho de 1999, em sua sede social, às 16:00 horas em primeira 
convocação e, não havendo quorum, em segunda convocação às 16:30 
horas, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem a seguinte 
Ordem do Dia:
a) Abertura e Leitura da Ata Anterior;
b) Aprovação de Relatórios da Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1998;
c) Suspensão da AGO por 1 (uma) hora para atender o item d) do presente 
Edital;
d) Eleição da nova Diretoria para o biênio 1999/2001 e do Conselho 
Deliberativo;
e) Reinstalação da AGO, anunciação e posse dos membros da nova 
Diretoria e Conselho Deliberativo;
f) Assuntos Gerais de interesse da Sociedade;
g) Encerramento da AGO.
o- • u Saldys Algimantas, Presidente
Sao Paulo, 20 de maio de 1999. Satkunas> SeCretária.
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