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KOVO VIENUOLIKTOJI - TAUTOS RYŽTO DIENA
Tą dieną iš Vilniaus pa

sklidusi žinia ne tik mus, 
bet ir visą pasauli nustebi
no. Nors tos dienos visi 
laukėme, bet buvo sunku 
tikėti, kad mums dar teks 
jos sulaukti. Daugeliui mū
sų bendrakeleivių jos nebe
teko sulaukti.

Mes buvome laimingi, 
kad tuo tarpu pas mus lan
kėsi kun. J. Svarinskas, kai 
Pijus Butrimavičius atnešė 
žinią į kleboniją, gautą iš 
Londono BBC radijo, kad 
Lietuva paskelbė neprik
lausomybę nuo Rusų impe
rijos. Reikia neužmiršti to, 
kad ne komunistų partija, 
bet Sąjūdis vedė tautą į ne
priklausomybės atstatymą.

2001-tųjų metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mas: vainiko padėjimas prie Laisvės paminklo, Vila Zelinoj. Iš 
kairės: Algimantas ir Albina Saldžiai, kun. Petras Rukšys, 
Sandra Mikalauskaitė Petroff, Ana Vera Tatarūnienė ir Lietu
vos konsulas Brazilijoj Jonas Valavičius.

Nuotr. Maristela Forli Catanoce

Kuomet vasario 24 d. rin
kimuose Sąjūdis pasiekė 
triuškinančią pergalę prieš 
komunistų partiją, beveik 
visiems jau buvo aišku,
kad kitas žingsnis bus ne- 1918 m. vasario I6 d< Ne
priklausomybės atstatymas rikiausomybės aktas ir 
1990 m. kovo mėn. 11 d. 1920 m. gegužės 15 d. Stei- 
Aukščiausioji Taryba susi- giamojo Seimo rezoliucija 
rinko į savo pirmąją sesiją dė] atstatytos Lietuvos de- 
ir vienbalsiai paskelbė mokratinės valstybės nie- 
NEPRIKLAUSOMYBES kada nebuvo nustoję teisi- 
ATSTATYMO AKTĄ: nes galios ir yra Lietuvos

"Lietuvos Respublikos Valstybės konstitucinis pa- 
Aukščiausioji Taryba, reik- matas".
šdama Tautos valią, nuta- Tai išgirdęs pasaulis 
ria ir iškilmingai skelbia, nustebo, kad Lietuva kaip 
kad yra atstatoma 1940 Feniksas prisikėlė. Ne tik 
metais svetimos jėgos pa- nustebo, bet ir išsigando 
naikintas Lietuvos Valsty-tie, kurie Rusijos "demo- 
bės suvereninių galių vyk- kratiniais" procesais tikė- 
dymas, ir nuo šiol Lietuva jo. Jų tarpe G. Bush, kuris 
vėl yra nepriklausoma vai- į Gorbačiovo skvernus bu- 
stybė. Lietuvos Tarybos m įsikabinęs. Todėl jis ir

tapo amerikiečių spaudoje 
šaržuotojų mėgiamiausia 
asmenybė. Nereikia stebė
tis, kad mažytė Islandija 
buvo pirmoji, kuri Lietuvą 
pripažino, o Amerika, ku
rios isimbolis yra laisvės 
statula, tebuvo tik 38-oji. 
Didieji, nors okupacijos 
nepripažino, tačiau bijojo, 
kad "didžioji ir vieningoji" 
Rusija nepradėtų byrėti. O 
Kovo 11-oji ir buvo tas pa
judintas kertinis akmuo, 
kadangi netrukus prasidė
jo imperijos byrėjimas.

Imperija, lyg sužeistas 
žvėris, dar buvo pavojinga. 
Medžiotojai gerai žino, kad

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvv<lo bi bl ioleka
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sužeistas žvėris yra pavo- 
jingiausias. Imperija savo 
aukų paleisti nenorėjo, tad 
bandė Įbauginti ir naudojo 
terorą. Pradėjo siausti 
OMON o daliniai, prasidė
jo lietuviškų muitinių už
puldinėjimai ir blokada. 
Bet visa tai jau nebepadė
jo. Nemunas, kuomet ledus 
sulaužo, yra gaivingas ir 
nesulaikomas. Taip ir lie
tuvių tauta, po sausio 13- 
tosios ir Kovo 11- osios, 
nebesulaikomai i laisvę 
ėjo.

G. Bush dar vis patari
nėjo, kad reikia derėtis. Jis 
istorijos eigos nesuprato, 
todėl tik vienos kadencijos 
prezidentu tebuvo. Ameri
kiečių spauda beveik suta
rtinai lietuvių kovai simpa
tizavo. Amerikiečiai ypač 
buvo nustebę, kad lietuviai C 7

teroro ar sabotažo veiksmu* c

nenaudojo. Viena iš dauge
lio atmintyje išlikusių kari
katūrų yra: "Pelė, mauro- 
janti prieš dramblį". Ir vis 
tik dramblys tos pelės iš
sigando ir pradėjo trauktis. 
Maža beginklė tauta, dai
nuodama prieš tankus, lyg 
ta' pelė prieš dramblį" sto- 
vėjo. Visiems, kurie tuos

. Lucia J. ‘Butrimavicius
Tradutora Pública Juramentada 

Tel.: (011)6341-1449

R. Monteiro Soares Filho, 456 
V. Zelina, 03142-010 São Paulo-SP

vaizdus televizijoje matė, 
paliko neišdildomą Įspūdi. 
Si revoliucija skyrėsi iš vi
sų, kadangi romantikų bu
vo vadovaujama. Tad ir i 
istoriją ji Įėjo romantišku 
"Dainuojančios revoliuci
jos" vardu.

LIETUVOJE
SAUSIO 13-TOSIOS KON
CERTAS VISAI EUROPAI 

Vilnius, sausio 13 d. (ELTA). 
Bažnyčios varpų dūžiai pas
kelbė sausio 13-tosios atėjimą. 
Tais dūžiais vidurnaktį Vil
niaus šv.Jonų bažnyčioje baigė
si atminimo koncertas. Sis kon
certas Eurovizįjos kanalu buvo 
transliuojamas daugeliui mūsų 
žemyno valstybių.

Atminimo koncertą, kaip 
praneša ELTA, specialiai įreng
tuose ekranuose galėjo matyti 
ir Vilniaus gyventojai bei sve
čiai, susirinkę Nepriklausomy
bės aikštėje. Minint tragiškų ir 
didvyriškų sausio įvykių dešim
tmetį, Sv. Jonų bažnyčioje 
skambėjo originali Volfgango 
Amadėjaus Mocarto ’ Requiem" 
versija - tik tos šio kūrinio da-. 
lys, kurias yra parašęs pats au
torius. Rašydamas "Requiem" 
Mocartas mirė. Darbą užbaigė

solistai.
Tarp muzikos kūrinio dalių 

skambėjo grigališkos giesmės, 
Vlado Bagdono deklamuojami 
tekstai, buvo rodomas doku
mentinis filmas, kurį sukūrė 
norvegų žurnalistas Hansas 
Vilhelmas Steinfeldas, prieš de
šimt metų pranešęs pasauliui 
apie kruvinus sausio įvykius 
Lietuvoje. Skambėjo ištraukos 
iš Alfredo Šnitkės (Alfred Sch- 
nitke) "Sutartinių”, kurias kom
pozitorius sukūrė 1991 metų 
sausį, išgirdęs apie tragediją 
Vilniuje.

Šis koncertas ir jo translia
cija - bendras "Nordisk Film", 
Norvegijos transliavimo korpo
racijos ir Lietuvos valstybinės 
televizijos projektas,

Mocarto "Requiem” Vilniaus 
universiteto Šv. Jonų bažnyčio
je dirigavo projekto iniciatorius 
ir pastatymo autorius, Oslo fil
harmonijos dirigentas, Švedijos 
radijo simfoninio orkestro mu
zikos direktorius Manfredas 
Honekas (Manfred Honeck).

Eltos korespondentė 
Vida Gavelienė

PAVOJUS MIŠKAMS
Lietuvos aplinkosaugininkai 

ir politikai yra susirūpinę, kad 
Lietuvos miškams gresia pražūtis' 
dėl pušynuose išplitusio kenkėjo,, 
pušinio pelėdgalvio. Pernai pava
sario sausra sudarė palankias są
lygas šiam drugiui pasklisti. Nu
kentėjo daugiau kaip 37.000 hek
tarų jaunų spygliuočių miškų. 
Specialistų apskaičiavimais, ši 
ekologinė nelaimė gali padalyti 
daugiau žalos negu 1994-1995 
metais, kai buvo sunaikinta dau
gybė eglynų. Vyriausybės prašo
ma paskirti 3 mln. litų ir Valstybi
niams ir privatiems miškams gcl- 

1 bėti. Pažeisti miškai tūri būti iš- I
1 purkšti atitinkamais chemikalais.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

kiti. Nemirtingą kūrinį atliko 
Lietuvos kamerinis orkestras, 
Vilniaus savivaldybės choras 
"Jauna muzika”, užsienio šalių

Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta HC - USP

Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055
Bip: 5188-3838 cod: 116388
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RUOŠKIMĖS VELYKOMS
Kasmet švenčiame mūsų gražią 
šventę Velykas. Laiko-tarpis 
prieš Velykas, kuris pra-sideda 
su Pelenų diena, vadi-nasi 
GAVĖNIA. Tai pasiruoši-mo 
laikas gerai atšvęsti Vely-kas, 
Kristaus Prisikėlimo švente.

Ko iš mūsų laukia Kristus, 
kad mes būtume tinkamai pa
siruošę? Jis pats mums duoda 
tinkamą receptą: "Mokykitės iš 
manęs, nes aš esu nuolankios ir 
ramios širdies”.

Bandykime įsigilinti i ši Kri
staus gražų pamokymą. Ką rei
škia būti nuolankios ir ramios 
širdies?.Visų pirma reiškia, kad 
mūsų širdis taptų nuolanki ir 
romi, reikalinga ją apvalyti nuo 
nuodėmės purvų. Tai galima 
lengvai padumti atliekant gerą 
ir nuoširdžią išpažintį.

Nuolanki širdis galės tapti 
tada, kai mes suprasime, jog be 
Dievo pagalbos, mes nieko ne
galime padaryti. Kaip vynme
džio šakelė, kai ji nulaužta, ne
galia atnešti jokio vaisiaus, ji 
nudžiūsta ir metama į ugnį su
deginti. Reikalinga yra mūsų

i LIETUVOJE ATSPAUSDINTAS 
biblinis atlasas paruostas Pat- 
loch leidyklos Vokietijoje, di- 

! delio formato, 140 puslapių ir 
■ beveik 1000 paveikslų ir brai

žinių. Šis atlasas yra idealus 
palydas BIBLIJAI, kuri nese
niai buvo atspausdinta vieno
je knygoje lietuvių kalba. 
Biblija kainuoja 50 realų, o at
lasas 40 realų. Galima užsa
kyti ML-vos redakcijoj tel: 
6341-1886, arba parapijos 
raštinėj -tel:6341-5975 darbo 
valandom.

vienybė su Kristumi maldoje.
Pradėkime dienos darbus 

malda, prašant Dievo palaimos. 
Užbaikime mūsų dienos darbus 
trumpa padėkos malda, jei gali
ma bendra šeimos malda. Nes 
sakoma, kad šeima, kuri kartu 
meldžiasi, išlieka visada vienin
ga, nes Viešpats ją laimina.

Sielos ramybę galima įsigyti, 
kai mes rūpinamės netiek že
miškais reikalais, o labiau rū
pinamės įvygdjti Dievo valią: 
mylėti Dievą iš visos širdies ir 
mūsų artima kaip mus pačius, 
sekdami Jėzumi, kuris "perėjo 
žemę darydamas gerą ir moky
damas žmones".

Kad išmoktume sekti Kris
taus pėdomis mums padės 
evangelijos tiesų apmąstymas. 
Kiekvienas evangelijos žodis 
yra didelė Dievo dovana mums 

Vasario 17 dieną mūsų tikinčiųjų bendruomenė praturtėjo dar 
vienu nariu: buvo pakrikštyta SOFIA , Lucianos Pumputytės ir 
Sandro Meligiani dukrelė. Krikšto tėvai buvo Algirdas ir Vanda 
Pumpučiai - Lucianos tėvai. Nuotraukoje iš kairės: Algirdas, 
Angela, Vanda, Luciana su.Sofija ir Sandro

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

VitrauxMAGILA & CIA LTDA
Bons serviços prestados desde 1955 
Rua Gradau, 313(Prédio Próprio) 

Vila Bela - São Paulo - SP 
Fone: 6341-1407

SERRALHARIA MAGILA

mirtingiems žmonėms, kad iš
moktume klausyti labiau Dievo 
negu žmonių išminties.

Nuo gerų darbų atlikimo 
priklausys mūsų gyvenimo su
brendimas. Jei norime būti tik
ri krikščionys, tai galime pada
ryti atlikdami gerus darbus. O 
kad galėtume atlikti tikrai 
sėkmingai, junkimės su Kris
tumi šventoje Komunijoje.

Tokiu būdu su maldos. Die
vo žodžio ir šv. Komunijos pa
galba galėsime tapti nuolankios 
ir romios širdies žmonėmis, pe
reidami per šią žemę darydami 
gerą ir duodami gerą pavyzdį 
kitiems.
PAGUE A ASSINATURA DO 
JORNAL PELO CORREIO 

Envie cheque nominal à "Petras 
Ruksys" por carta normal.
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Tilžėje pašventinta Kristaus
NR.04(2389) 2001. III. 15

akmuo. 1997 m. Tilžės kata
likų parapijos klebonu paskir-

Tilžė, rugpjūčio 20 d. (Elta) priklausė 2,300 katalikų.
Per II pasaulinį karą Tilžės 

bažnyčios pastatas labai nu
kentėjo. 1983 m. buvo sus-

.u n savo
maldos namus.

tas kunigas Andrius Eidintas.
Katalikų maldos namai 

Tilžėje atstatyti pagal archi
tektų Gedimino Jurevičiaus ir 
Stasio Juškos projektą. Dar
bus vykdė statybininkai iš

šventinimo Maldos

deuš Kondrusevič'. Šventinimo 
apeigose d a 1 y v a v o v y s k u p as 
lietuvių išeivijai Paulius Bal
takis, Telšių vyskupas Anta*- 
nas Vaičius, kiti dvasininkai 
iš Lietuvos, taip pat iš Kara
liaučiaus krašto.

Į iškilmes Tilžėje (Sovetske) 
buvo atvykęs Lietuvos Respu
blikos Seimo pirmininkas Vy- 

. tautas Landsbergis, .Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento, kitų valstybės institu
cijų, visuomeninių organiza-

bend ruo-

nusi-

menes A beimo delegatai, Ru
sijos Federacijos Karaliau
čiaus srit: 
neigimai.

dekanato centras, parapijai Atstatytoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Tilžėje

kairiajame Nemuno krante 
yra neatskiriamai susijęs su 
Lietuvos -istorija. Čia buvo 

pirmieji Ii e tyl
iai. leidžiamos 
Vydūnas buvo «<
avių giedotojų

pelniusių žmonių.
1S5T metais Tilžėje buvo 

pastatyta nauja neogotikinio 
stiliaus katalikų bažnyčia, 
1888 metais — pristatytas 
bokštas. 1940’ m. Tilžė buvo 

bokstas.
Karaliaučiaus Šv. šeimynos 

parapijos klebonas Anupras 
Gauronskas visą laiką rū
pinosi, kad Tilžės bažnyčia 

rėmė Lietuvos vadovybė, iš 
valstybės biudžeto skirdama 
dalį lėšų. Kitą dalį sudaro au-

1992 m. Tilžės katalikų 
bendruomenė atgavo sklypą, 
kuriame yra stovėjusi bažny- - 
čia. 1993 m. buvo pašven
tintas atstatomos - Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios kertinis 

tybai vadovavo Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
tas prie Liėtuvos vyriausybes.

Prie Tilžės bažnyčios baigia
mi įrengti ir bendruomenės 
namai, kuriuose jau atidaryta 
sekmadieninė mokykla, vyics- 

biblioteka, kitos šio krašto lie
tuvių dvasinius ir kultūrinius 
poreikius tenkinančios įstai-
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ARKIVYSKUPUI AUDRIUI J. RAČKIUI ĮTEIKIAMOS KARDINOLO INSIGNIJOS
C

Roma, vasario 21 d. (ELTA). 
Vasario 21 dieną 13 vai. 03 mi
nutes Lietuvos laiku Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis tapo kar
dinolu* Šventasis Tėvas per 
Konsistorijos iškilmes Jo Emi
nencijai Įteikė kardinoiišką in
signiją - purpuro spalvos kepu
raitę. konsistorija - Kardinolų 
kolegijos susirinkimas Vatika
ne, Sv. Petro aikštėje, prasidėjo 
Popiežiaus Jono Pauliaus H va
dovaujamomis Žodžio liturgijos 
pamaldomis. Po jų pilnutėlės 
aikštės priekyje sėdintys 44 pa
skirtieji kardinolai po vieną bu
vo kviečiami priimti iš Sv. Tėvo 
kardinoliškas insignijas, prisie
kti ištikimybę popiežiui.

Spalvinga ceremonija „vyko 
stebint maždaug 40 tūkst Žmo
nių, Į šv.Petro aikštę suvažiavu
sių iš viso pasaulio. Uždedamas 
purpuro kepuraites Popiežius 
kiekvieną naują kardinolą pa
bučiavo, o Vatikano aikštėje su
sirinkę žmonės sveikino ovaci
jomis, mojuodami savo šalies 
vėliavėlėmis.

Dalyvauti arkivyskupo A. J.
inmwvuiMi '! 11 ■!— iii ,     hm

APRENDA A CANTAR

1

EM LSTUANO
ÇOM FITA CASSETTE DĘ 

CANTOS POPULARES UTUANOS 
Dicção clara. Acompanha a letra

.t; -

į LINKSMAI
DAINUOKIME
■ ENVIAMOS PELO CORREIO ! 

'fita + correio = R$.5,00)

ROTISSERIE DO VICTOR LIDA.
Coiiiiclastipicas T ~ ~ ~
Salgados em gerai
Frituras
Fazemos sob encomenda E6341 -6623 6341-7094
Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina' 

Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP.

Bačkio Įvesdinimo Į Kardinolų 
kolegiją iškilmėse, kaip ELTA
jau yra skelbusi. Į Romą yra at
vykusi daugiau kaip šimto žmo
nių delegacija iš Lietuvos - vys
kupai, kunigai, katalikiškų or
ganizacijų atstovai, Jo Eminen
cijos giminės, kiti tikintieji.
"Šiandien pasaulio Bažnyčiai 
yra didelė diena", - sakė Popie-
žius Jonas Paulius II per pa
moksta.

Naujieji kardinolai yra iš 
Europos, Lotynų Amerikos, Af
rikos, Azijos, Artimųjų Rytų 
valstybių ir JAV. Vilniaus arki
vyskupas metropolitas A. J.
Bačkis yra antrasis naujųjų lai
kų Bažnyčios istorijoje lietuvis 
kardinolas. Pirmasis buvo 1988 
metais Į Kardinolų kolegiją 
tarp 25 narių priimtas pernai 
miręs jo Eminencija Vincentas 
Sladkevičius.

LĖŠOS BENDRIJOMS
Lietuvos vyriausybė vasario 7 ✓ ✓

d. paskirstė lėšas Lietuvos tradici
nėms religinėms bendruome
nėms, p r a n c š a B N S/LG TIC. 
Daugiausia lėšų paskirta Lietuvos 
vyskupų konferencijai - 2.34 mln. 
litų. Lietuvos Stačiatikių bendri
jai paskirta 140,000 litų. Aukš
čiausiajai • sentikių • tarybai teko 
'46,400 litų, Lietuvos evangeli
kams liuteronams'- 3L800 litu..

* l. •

mažesnėms bendrijoms - taip 
10,000 ir 15,000 litų. Iš viso pa
skirstyta 2,6 mln. litu. Kiekvienai 
religinei bendruomenei skiriama 
j 0,000 litų dydžio bazinė para
mos suma, o prie jos pridedama 
kintanti dalis, priklausanti nuo 
.tos konfesijos tikinčiųjų skaičiaus.

5



6

TRIGUBA ŠVENTĖ
Šiemet šv. Kazimiero šventė 

kaip tik sutapo su sekmadieniu. 
Prie šios šventės prisidėjo ir 
mūsų jaunimui sutvirtinimo sa
kramento suteikimas ir kun. 
Benedikto Suginto biusto ati
dengimas.

Nlisios buvo 11 vai. ir jas au
kojo Belem regiono vyskupijos 
valdytojas Mons. Walter Cal
deira ir konceiebravo kun. Ed
mundas putrimas iš Kanados ir 
kun. Petras Rukšvs. Sutvirtini
mo sakramentą gavo Aline ir 
Marcos Ramaciato Duarte, Da
nutė Braslauskaitė^ Debora Va
siliauskaitė B. Ėrrero Vargas, 
Eric ir Vivian Didžiulis D. Re- 
chenberg, Karen A. Perez San
ches, Marcela Tarasevičius 
Forli Catanoce, Cristiano Bino- 
ti, Maira Scarmagnan Rodri
gues ir Naila Puodžiūnaitė 
Popic

Per mišias buvo giedamos 
jaunimo mišių giesmės ir kaity- 
mus bei tikinčiųjų maldas atli
ko sutvirtinamieji. Choras su
giedojo ’Veni Creator” ir šv. 
Kazimiero giesmes. Aukojimo 
procesiją atidarė ’’Rambyno" 
šokėjos su aukojimuo pritai
kytu ’šokiu”.

Po Komunijos Carlos Alber
to Catanoce, sutvirtintojų tėvų 
vardu, padėkojo mons. Walte- 
riui, chorui, didigentui Audriui 
Tatarünui, vargoninkui Çaeta- 
nui Taschetto it ypatingai sak
ramento parengėjoms mokyto
joms Lucijui J. Butrimavičienei- 
ir Astai Braskauskienei. Mišių v 
pabaigoj turėjo kalbėti taip pat 
mūsų konsulas, bet dėl sunega
lavimo turėjo apleisti apeigas 
prieš laiką.

Kun. Benedikto Suginto biu
stą atigengė Angelina D. Tata-
rūnienė ir Aleksandras Bumb- 
lis. Biustą palaimino mons. 
Wajteris.

Šv. Kazimiero šventėms pie
tums buvo atspausdinta ir išp
latinta 150 pakvietimų. Kaip vi
suomet pasitaiko, buvo žmonių 
ir be pakvietimo ir tai sudarė 
problemą dėl vietų. Šiaip taip 
įstengėm visus susodinti, o val
gio irgi visiems užteko, tik kai 
kurie užmiršo užsimokėti.

MŪSŲ LIETUVA NR.04(2389) 2001. III. 15
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VILA ZELINOJE

Rambyno" tautinių šokių .ansamblio šokėjos aukojimo procesijoj 
Nuotr. Maristela Forli Catanoce

Šv. Kazimiero šventėje gavę Sutvirtinimo sakramentą; iš kairės 
stovi Vivian, Nayla, Marcela, Marcos, mons. Walter, Criatiano, 
Karen, Danutė, kun. Petras. Priekyje: Maira, Eric ir Débora

Noutr. Maristela Forli Catanoce

Pietuose dalyvavo jaunimas, 
kuris buvo suvažiavęs iš Lietu
vos, Argentinos ir Urugvajaus. 
Pietų pertraukos metu buvo lai
ko prakalboms. Kalbėjo kun. 
Edis Putrimas, Brazilijos jau
nimo Sąjungos pirmininkas To
mas Butrimavičius, Jaunimo Są
jungos atstovai iš Argentinos ir 
Inga Daugvilaitė iš Lietuvos. 
Inga mums atvežė iš Lietuvos

E. ALIONIS-IMÓVEIS E' 
ADVOCACIA

Creci 42.877
LOCAÇAO, VENDAS E ADMINISTRAÇAO 

” ADVOCACIA EM GERAI
Sutvarkome dokumentus pardavimai ir 

išnuomavimui
Darbo valandos: 8:30 iki 18:00 vai. 

Galima susitarti skirtinga valanda pagal 
pageidavima visuose patarnavimuose.

Tel.: 6345-5950 e 6345-6302
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dangi buvo karšta diena, tai už
baigai buvo ledų.

Visus pietus parengė ir serva
vo Maria Rita su savo pagalbi
ninkėm. Maria Rita EVENTOS 
rengia visokias šventes. Kas no
rėtų jos paslaugomis pasinaudo
ti, gali skambinti Tek 6341-6031.

•'. ■ ' ■ . i f •

í»• *

KUN. BENEDIKTO SUGINTO
biustas bažnyčios prieangyje. k4j“tct t A <T1?T TcrcTT 
Skulptorius Glicerio Carnelosso -VI LJ o Ų MIK. U oi t, J1
—-—.-----------------------——— ’. Gauta žinia iš Lietuvos per
kepalą juodos duonos, kurį įtei- Kęstutį Sipavičių, kad Lietuvoj, 
kė Verai Ttarunienei ir kun. Pet- Kaune, 2000 metu gruodžio 21 
rui Rukšiui. Vera Tatarūnienė <jieną mirė jo dėdė EUGENI- 
padalino kepalą juodos duonos jus SIPAVIČIUS eidamas 85- 
visiems pietų dalyviams. tuosius metus.
, “I se“ ?1,ra Pie- JONAS BRATKAUSKAS bu- 
tų dalis su sdUls valgia,s, o ka- savū

mente kovo 14 dieną. Mišios 
bus sekmadienį 11 vai. šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje.

BALANDŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šį 
mėnesi švenčia gimtadienį ir lin
kime daug laimės ir sėkmės.
03 - .Antanas Stonis
04 - Elizabeth Bumblis Pinto Jr.
04 - Bernardete M.W.Valavicius 
06 - .Andrey Jakatanvisky

II PASAULIO LIETUVIU
ŠOKIU ŠVENTE -1998

i
i

TEMOS FITAS VIDEO DO 
FESTIVAL DE DANÇAS

, LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULATAS 

SAN PAULYJE 
^Consulado Geral da Republica 

da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS

R.. Manuel Perręira Guimarães, 87 
04722-030 SAO PAULO ■ SP 

Tek: 5681-9658 
E-MAIL: litucons@uol.com.br

■»
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A+A
JOANAI BRATKAU SKAITEI 

RECCHIONT 
mirus

vyrui Eduardui, vaikams Herbert 
Jorge, Robertui ir Sandrai Reginai, 
tėvui Jonui, broliui Robertui, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame gilia 
užuojautą ir kartu liūdime.

Sąjungos - Alianca
Valdvba*

!

1

08
09
11

14
14

16
19
20
20
21

Solange Dzigan 
Maria Kleiza Misevičius 
Janina Postatni 
Aríete Dilys Silickas 
Maria Tereza C.Pakalniskis 
Alberto Buono 
Wanda Julia Krumzlys 
Aida Greičius Chorociejus 
Maria T.Vasconcelos Buccius 
Algirdas Butkevicius
Juan Alejandro Dielinikaitis 
Alexandre Bumblis 
Irena Saldys Benzius 
Alessandro Julio Zvingila 

Sąjungos - Aliança 
Valdyba 

UŽSIMOKĖJO už ML-vą 
Antonia P. Lauksas 
Jonas Bratkauskas 
Wanda V. Karosevic 
Jonas Masys 
Bruna Liutkevičius 
Elena Monstavicius 
Antanas Baranauskas 
Algimantas Saldys 
Jonas Chorociejus 
Adilson Puodžiūnas

H

It

JT

T!

T!

JI

!t

I!

t!

R$.50,00 
50,00 
40,00 
30,00 
50,00 
30,00 
50,00 
50,00 
30.00 
20,00

AUKOJO ML-VAI 
Albinas Budrevičius R$.100,00 
Paulo R. Niciporviukas " 100,00 
Eduardo Pazera " 100,00 
Gražvydas Bacelis " 250,00 

Nuoširdus ačiū už paramą 
mūsų spaudai.

DELICIAS MIL
ROTISSERIE
Tortas, tortas folhadas, doces, 

bolos,"produtos importados, vinhos 
e comidas típicas lituanas. -

Fazemos cestas típicas lituanas 
Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17

Vila Zelina - Tel: 6341-3371
a .... ■ 1 m
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MUSU ŽINIOS .
ŠV. JUOZAPO METINIS

KERMOŠIUS V 
Šiemet jau 21-mi metai, kaii 

rengiamas šv. Juozapo parapi
jos kermošius. Kaip jau Įpras
ta, lietuvių "barakai" - pavilio- 
nui vadovauja ir didžiausią 
darbo dalį atlieka Angelina D. 
Tatarūnienė. Ji skundžiasi, kad 
šiemet turi mažiau taikos iš 
jaunimo.

Šeštadienį - atidaymo vaka
rą buvo daug žmonių, o sek
madienį tai tikrai žmonių ne
trūko. Lietuvių paviiione buvo 
lietuviškų valgių: virtinių, ku
gelio, košelienos, silkučių, au
syčių ir krupniko.

Kviečiame visus tautiečius 
atvykti į kermoškų sekantį sa
vaitgalį, o jei ne dabar, tai pas
kutinį savaitgalį.
BRAZILIJOS LIETUVIU yįtoS°bert° Bratkauskas 60

BENDRUOMENE .
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės rinkimai, kurie prasidė
jo per Vasario J 6-sios minėjimo 
šventę, ir per Šv.Kasimiero šve
ntę, praėjo labai tvarkyngai. 
Balsavo 76 asmenys. Galėjo ir 
būti daugiau balsuotojų, tik 
reikia susimokėti solidarumo 
mokestį, kuris yra simboliškai 
tik R$10,00 į metus.

Tarybą sudaro 15 asmenų 
išrinktų ir dar 5 paskutiniai 
pirmininkai.
1) Aleksandras Valavičius
2) Vytautas J. Bacevičius
3) Gražvydas Bačelis
4) Jonas Valavičius

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

mamos MIKASĖS MAZILIAUSKAI 1ES GREICI
NÉS trečiųjų mirties metinių proga(kovo 16 d.) 

Mišios už Mikasę bus sekmadieni, kovo 18 d. 11 vai.
šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.

Dėkojame ponei Aldai už paramą spaudai ir kviečiame 
gURĖ dalyvauti mišiose už jos mamą. (

Redakcija ir administracija

5) Anna Vera Tatarūnas 
Susirinkimas išrinktųjų šau
kiamas 8 vai. 29 dieną kovo 
jaunimo namuose 4'l0J<’ salėje.
CONSELHO DELIBERATIVO
1) Nilza Guzikauskas. 65 votos
2) Jonas Silickas 64 votos
3) Jose Armando Tatarūnas 64 
votos
4) Adilson Puodziunas 61 votos

6) Veronika Frankevicius 
Medveder 59 votos
7) Helena Kiriliauskaite 
Vicentini 55 votos
8) Albina Jakštas Toth 55 votos
9) Carlos Hugo Galeckas 55 
votos
10) Dora Baltaduonis 49 votos
11) Estįcio Kilciauskas 48 votos
12) Pedro Baranauskas 45 
votos
13) Petras Ruksys 41 votos
14) Regina Sukevicius Cervini
40 votos
15) Elizabete Strumskys 35 
votos
16) Celso Kasilas Fernandes 34 
votos

17) Jose Vaiksnoras 30 votos
18) Lucia Butrimavicius 26 
votos
19) Vanda Korosevicius 20 
votos
20) Juozas Seskevicius 18 votos
21) Irene Tūbelis 17 votos
22) Jonas Adamavicius 14 votos
23) Kazys Talaikis 10 votos
24) Alfonso Vaidotas 10 votos
25) Alfonso Kligys 5 votos

CONSELHO FISCAL
1) Aida Chorociejus 51 votos
2) Geny Bamblys 39 votos
3) Victor Dziganas 37 votos
4) Paulo Butrimavicius 33 votos
5) Anelia Alaburda 30 votos

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Praeitą savaitę pas prelatą 

Juozą Šeškevičių, iš Lietuvos 
atvyko du garbingi svečiai, tai 
kunigai iš Mariampolės apylin
kės Jonas Paulauskas ir Juozas 
Pečiukonis. Juos lydėjo Saulius 
Šeškevičius, dėdės Juozo gimi
naitis. Svečiai bus pas mus iki 
galo mėnesio.

Kovo 25 d. laikys lietuviškas 
pamaldas 11 valandą. 

ŠV. JUOZAPS PAKAPUOS

ERJH.OSIUS
Km 17-18 ir U-25 dietų

BUS LIETUVIŠKŲ IR KITŲ TAUTŲ VALGIŲ
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PARAPIJĄ PAREMI!
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