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KODĖL NIEKINAMA LIETUVIŲ 
TAUTOS PRAEITIS?

/Atviras laiškas DLK VYTAUTO vai
nikavimo dieną/

Jurbarke, Černiachovskio ir Gagari- 
no gatvių sankryžoje dunkso nykus 
parkas, kažkada vadinusis Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Vytauto vardu.

Užgožtas medžiu, sudarkytas ir ap
leistas stovi jame ir paties Vytauto pa
minklas. Tik senesnieji žmonės su pa
garba dar tebeprisimena šią vietą.Mies
to administracija bevelija iš viso nemi
nėti Vytauto vardo. Apkerpėjęs ir ap
samanojęs paminklas kai kam sukelia 
liūdesį, o kai kam — piktą apmaudą, 
kad štai dėl kažkieno politinio budru
mo stokos liko nelikviduotas šis "bur
žuazinis palikimas". Bet gali atsitikti 
ir taip, kad vieną gražu rytą pabudę 
jurbarkiečiai Vytauto parką ras tuščią. 
Paskui seks pasaka,kad paminklas pats 
sugriuvo arba buvo "demontuotas" 
dėl svarbiu priežasčių. Juk paminklu 
griovimo akcijoje tarybinė administra
cija turi puikią patirtį ir nestokoja nei 
fantazijos, nei išradingumo.

Tokioje vietoje norom nenorom 
prisimeni Maskvoje ir Leningrade visur 
demonstruojamą pagarbą imperialisti
nės Rusijos reliktams. Stalinas, viena 
ranka griaudamas Lietuvos paminklus, 
kita ranka 1947 m. Maskvoje surentė 
didingą monumentą miesto įkūrėjui 
kunigaikščiui Dolgorukiui. Leningrade 
nesunaikintas nė vienas caru paminklas.

Kasmet jie perdažomi, atnaujinami, 
papuošiami už valdiškus pinigus pirk
tu gėlių puokštėmis. Tiesa, narodovol- 
cu koriko Aleksandro III paminklo 
nesiryžo palikti aikštėje — jį pagarbiai 
perkėlė i, muziejų. Leningrade išsaugo
tas ir rūpestingai prižiūrimas Petro I 
namelis, o cerkvėse jo vardiniu proga 
organizuojamos net pamaldos. Ant 
daugelio pastatu tebesipuikuoja mo
nogramos su dvigalviu ereliu, šimtme
čiais smaugusiu Rusijos pavergtas tau
tas.

Lietuvoje analogiška pagarba savo tė
vynės praeičiai ne tik neskatinama,bet 
priešingai — draudžiama. Štai 1973 m. 
gegužės 13 d. Perlojoje devyni VVU 
studentai sumanė padėti gėlių prie Vy
tauto paminklo. Vien tik už tai trys iš 
iu ekonomistai: Eugenijus Banys, Re-

Vytautas
migijus Kajeckas ir Pranas Grigas — 
buvo pašalinti iš universiteto ir išvežti 
j rekrutus. Studentai dar mėginę ieš
koti užtarimo LKP CK, tačiau ten 
jiems atsakę: "Užtenka jau ir to, kad 
padėjote gėles prie to feodalo grobiko 
Vytauto paminklo. Tai nesuderinama 
nei su tarybinio žmogaus, nei su kom
jaunuolio principingumu ir patriotišku
mu".

Siu metu balandžio 10 d. Ceikiniuo
se laiduojant kun. Karolį Garucką,Vi
duklės klebonas kun. Alfonsas Svarins
kas kalbėjo apie nepagarbą Lietuvos 
praeičiai, kaip kontrastą iškeldamas vi
saip šlovinamus WTTÃwiw5 

M.Mažvydo bibliolek.

Didysis
ir carus. Pamokslininkas apsistojo ties 
Aleksandru Nevskiu. Apie šį feodalą 
rašomos knygos, statomi filmai. Vie
na Maskvos metro stotis papuošta 7 
metru aukščio mozaika, vaizduojančia 
kunigaikštį Nevskį ant žirgo su Spaso 
vėliava rankose.

Pažvelkime istorijon. Gal iš tiesu ru
su feodalu nuopelnai didesni, negu lie
tuviu?

Pskovo kunigaikštis Aleksandras ga
vo Nevskio vardą už tai, kad jo vado
vaujama kariuomenė 1242 m. ant Čiu- 
do ežero nukovė 20 Livonijos ordino 
broliu. Vėliau stačiatikiu bažnyčia pa
skelbė jį šventuoju. Kas suskaičiuos, 

(Nukelta i sekanti psl.)
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kiek cerkvių ir koplyčių buvo pastatyta 
jo garbei Net Vilniuje turime tokią 
cerkvę, čia perkelta iš Petrapolio 1898 
m. Dar anksčiau, 1865 m.r dabartinėje 
Oemiakovskio aikštėje generalguberna 
toriaus Moravjovo iniciatyva buvo pa
statyta Aleksandro Nevskio koplyčia, 
skirta žuvusiu 1863 m. sukilimo mal
šintoju laidojimui. (Beje, šią koplyčią 
sugriovė bolševikai 1919 m., pirmą 
kartą okupavę Vilnių-)

Palyginkime Vytauto vaidmenį isto
rijoje, jo nuopelnus tiek Lietuvai, tiek 
ir Rusijai.

Kada Rusija susiskaldžiusi j daugelį 
smulkiu kunigaikštysčių, nešė sunku ir 
žeminantį totorių jungą, Lietuva buvo 
centralizuota galingiausia Europos vals
tybė tiek savo plotu (apie 850 tūks. 
km), tiek ir kariniu potencialu. Ku
nigaikščiai Algirdas ir Vytautas išplė
tė Lietuvos ribas nuo Baltijos iki Juo
dosios juros. Lietuvai tada priklausė 
Smolenskas, Minskas, Kijevas, Viaz- 
ma, Okos aukštupio žemė, Brianskas, 
dabartinė Odesa. Jos įtakos sferose 
buvo taip pat Pskovas ir Novgorodas, 
Krymo totoriai. Dar Algirdas ir Kęstu
tis surengė tris karo žygius prieš Mask
vą (1368,1370 ir 1372 m.),du kartus 
buvo užėmę ir sudeginę miestą, išsky
rus tik Kremlių. Tuo tarpu Lietuvos 
sostinė Vilnius pirmą kartą rusų buvo 
užimtas tik 1655 m.

Lietuvos kunigaikščiai laimėjo ke
lias dešimtis daug didesnės svarbos mū
šių, nei Ciudo ežero kautynės. Vien 
Durbės mūšyje 1260 m. lietuviai nu
kovė 150 ordino brolių, t.y. septynis 
kartus daugiau, negu Aleksandro Nevs
kio vadovaujama kariuomenė. Durbės 
mūšyje lietuvių kariuomenei vadovavo 
kunigaikštis Treniota, tačiau vidurinių 
mokyklų vadovėliuose jo vardas nė 
karto nepaminėtas. Taip pat sąmonin
gai Lietuvoje buvo nutylėtos ir šių 
kautynių 700—osios metinės.

Per 250 metų (1185—1335 m.m.) 
Lietuva buvo pagrindinė jėga, kovojusi 
prieš vokiečių ordiną. Ordino kovos 
su Novgorodo, Pskovo respublikomis 
buvo trumpalaikės. Be to, garsiajame
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Saulės mūšyje (1236 m.), kuriame žu
vo 48 ordino broliai, Pskovo kariuo
menė kovojo kaip vokiečių sąjunginin
kė. Dr. A.Kučinsko tvirtinimu, "Ordi
no ir rusų kariai Lietuvos atžvilgiu bu
vo tam tikrame santykyje". (A,Ku
činskas, Kęstutis, K., 1938, p. 153). 
O lietuvių kovoj su ordinu "rusų pagal
ba buvo naudojama gana retai" (ten 
pat, p.20).

Lietuva viena atrėmė Ordino ir Auk
so Ordos puolimus, kovojo su rusais ir 
lenkais. 1376 m. Kęstutis su savo ka
riuomene nužygiavo beveik iki Kroku
vos. Tik 1327 m. įvyko pirmas lenkų 
susidūrimas su kryžiuočiais. Lenkijos 
karalius Kazimieras Didysis, kovoda
mas prieš Lietuvą, bendradarbiavo su 
ordinu. Tiesiogiai j karą su ordinu Len
kija įsijungė tik Žalgirio mūšio išvaka
rėse. Tuo tarpu vien Algirdo ir Kęstu
čio laikais (1345-1372m.) Prūsijos ir 
Livonijos ordinai įvykdė 96 žygius į 
Lietuvą. Istorijos mokslų daktaro B. 
Dundulio tvirtinimu, "Agresija į Pa
baltijį vykdė iš esmės beveik visa feo
dalinė katalikiškoji Vakarų Europa" 
(B.Dundulis, Lietuvių kova dėl Že
maitijos ir Užnemunės, V., 1960, p. 
29). Ir pats Ordinas tuo metu buvo 
"viena stipriausių feodalinių valsty
bių Vakarų Europoje" (MLTE,t.l.p. 
42).

Istorijos m.k.R. Batūra rašo, kad 
lietuviai tiesiogiai talkininkavo rusams, 
ginant jų žemes nuo vokiečių. "1323, 
1342 ir kitais metais Lietuvos jėgos 
padėjo atremti ordino puolimus j šias 
rusų žemes" (Novgorodą ir Pskovą'— 
mūsų pastaba). 1349 m., gindamas Iz- 
borską nuo vokiečių, žuvo lietuvių ku
nigaikštis J.Vytautaitis (R.Batu ra, Mū-
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šiai su Kryžiuočiais, - "Mokslas ir gy
venimas", 1967, Nr.4, p.24). 1307 m. 
Vytenis išmušė iš Polocko vokiečius ir 
prijungė jj prie Lietuvos (Dr.A,Kučins
kas, min. veik., p.20).

Eilė lietuvių politikų ir karvedžių 
suvaidino svarbų vaidmenį Rusijos is
torijoje. Pavyzdžiui, kunigaikštis Dau
mantas, 1263m. pabėgęs į Pskovą, ap
sikrikštijo ir vedė Aleksandro Nevskio 
anūkę, o vėliau buvo išrinktas Pskovo 
kunigaikščiu. Jo vadovaujami pskovie
čiai daug kartu sumušė Livonijos ordi
no riterius, mėginusius užimti miestą. 
Už tai Daumantas buvo paskelbtas sta
čiatikių šventuoju.

1342 m. Algirdas drauge su Kęstu
čiu ir savo vyresniuoju sūnumi Andriu
mi atvyko į Pskovo žemę ir privertė 
Livonijos ordino kariuomenę pasitrauk
ti nuo Izborsko. Andrius kurį laiką bu
vo Pskovo, vėliau Polocko kunigaikštis.

R.Batūra reziumuoja/'Lietuvos vals
tybė, pustrečio amžiaus atkakliai ka
riavusi bendroje tautų kovoje suvaidi
no svarbiausią vaidmenį atremiant Va
karų Europos feodalų, kurių smogia
muoju būriu buvo Kryžiuočių ordinas, 
veržimąsi j Pabaltijį ir Rytų Europą" 
(R.Batūra, min.str. p. 26).

O Vakaru Europą Lietuva gelbėjo 
nuo mongolų-totorių antplūdžio. Ke
letas faktų. Jau 1238—42 m. įvyko 
pirmieji lietuvių susidūrimai su toto
riais. 1263 m. kryžiuočiai su Aukso or 
da sudarė sąjungą prieš Lietuvą. Lie
tuvos kariuomenės smūgiai silpnino 
mongolų-totorių galybę ir sudarė są
lygas Rusijai išsivaduoti. 1380 m. Ku
likovo kautynėse Maskvos pusėje daly
vavo eilė lietuvių karo vadų. Andrius 
Algirdaitis vadovavo dešiniajam Mask
vos kariuomenės sparnui. 1382 m. 
Dmitrijui pasitraukus iš Maskvos, jos 
gynybai nuo Tochtamišo kariuomenės 
vadovavo Lietuvos kunigaikštis Oste- 
jus, kuris ir žuvo prie Kremliaus vartų. 
1404 m. Egidėjaus totoriams užpuolus 
Vladimirą, miestą gynė Švitrigailos ka
riai.

P.Engelsas rašė: "Tuo metu, kai Di
džioji Rusija pateko į mongolų jungą, 
Baltarusija ir Mažoji Rusija rado ap
saugą nuo azijietiško antplūdžio, prisi
jungdamos prie vadinamosios Lietuvos 
Kunigaikštystės".

Istorijos m.dr. J.Jurginis tokiais žo
džiais apibūdina mūsų tėvynės vaidme
nį/'Lietuva suvaidino progresyvu

2



NR.34 (1669) 1980.VIII.28
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Skaityti lietuviška laikrašti yra tam tikras 
malonumas.

Dar atsimenu, kai po karo dar tremtyje ga- 
vau pirma karta lietuviu kalba leidinį neži
nojau nė kaip ji skaityti. Tiesiog atrodė re
likvija Apie jo išmetimą nei pagalvoti. Tai 
lietuviška spauda.

Dabar jau apsipratome, metame lauk dar 
neviska, perskaitė. Kur gi čia belaikysi. Kam
bary pačiam nebus vietos. Turime laikraš
čiu. žurnalu net ir knygų. Laikai jau kiti.

Vistik kiekviena karta kai gaunu “Pašau- » 
lio Lietuvi“, jaučiu tam tikrą pasididžiavimą 
Čia musu prabanginis žurnalas. Popierius ge
ros kokybės, gražios nuotraukos, įdomūs 
straipsniai. Toki žurnalą tik imk ir skaityk. 
Ir užsieniečiui gali toki parodyti. Gali to
kiu pasigirti ir prieš kitus. Va, čia lietuviu 
žurnalas. Ar visi tokius turi?

Tačiau mano puikybė neilgai gyvavo. Aš 
maniau, kad visi lietuviai šitaip didžiuojasi, 
įsivaizdavau, kad tūkstančiai egzempliorių 
ju plaukia iš dėdės Šamo žemės i visas pa
saulio dalis. Sapnavau, kad i Braziliją šim
tai tokiu žurnalu ateina. . .Sapnavau, kol ma
ne pabudino. . .

Ir tai įvyko nelabai seniai. Iš Amerikos 
atvyko Pasaulio lietuviu bendruomenės ats
tovas. Jam buvo suruoštas priėmimas. Buvo 
įdomios informacijos. Buvo klausimu, aišku, 
buvo ir labai įdomiu atsakymu.

Ir štai kažin kaip išėjo kalba apie lietuviu 
spaudą. Ir jūs man netikėsite, ką aš išgirdau. 
Tas musu pasididžiavimas, tas musu tarp
tautinis lietuviu žurnalas, aišku, ateina ir į 
Brazilija. Iki čia nieko ypatingo. Ir aš pats 
jį gaunu. Tačiau niekas neatspės, kiek jo eg
zempliorių ateina. Mėginkite atspėti: 5000, 
3000 arba štai sakykim vienas geras tūkstan
tis. Niekas neatspėja? Reikia pasakyti. Tie
siog net graudu prisipažinti. . .Tačiau teisy
bė yra teisybė. Atsisėskite ir išgirskite. I Bra
zilija ^Pasaulio lietuvio“ yra siunčiama tik
tai 52 numeriai. Nė, neapsirikau. Tiktai pen
kiasdešimt du numeriai. . .

Argi mes nesipučiame, kad štai čia pati 
didžiausia lietuviu kolonija po Šiaurės Ame
rikos. Mes net padidinome iškilmingai mūsų 
emigracijos skaičius. Skaitome vien S.Paulyje 
mažiausia bent 10.000 lietuvių. O visoj Bra
zilijoj nė kaip čia suskaityti. Jeigu sudėtume 
vaikus, vaiku vaikus, dar pridėtume ir kitas 
gimines, ne lietuviu kilmės, tai jau reikalai 
eitu i padanges. Vieną kartą buvo apskai
čiuota sulig prieaugliu per 50 emigracijos me
tų, tai išeitu kas tai apie 100.000 skaičius. . .

Atrodo, kad toks žurnalas turi kaštuoti 
labai daug. Vos 52 patys turtingiausi tautie
čiai pajėgia jį išsirašyti iš užsienio. . .Kas 
turtingas, tas visko turi. Ne ubagams toks 
žurnalas. Bent taip atrodytų. Čia vėl kita 
staigmena. “Pasaulio lietuvis“ čia gaunamas 
už Lietuviu bendruomenės solidarumo įnašą. 
O kiek tas įnašas? — nevienas paklaus. Gal

M ŪSŲ LIETUVA 
.   ------------ ūm—ae

LIETUVOS VALSTYBĖS TERITORIJA VYTAUTO DIDŽIOJO LAIKAIS
vaidmenį. Ji sujungė daugelio tautų 
materialines ir karines jėgas bendrai 
grėsmei atremti". (J,Jurginis, Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė, — "Mokslas 
ir gyvenimas", 1968, Nr4, p.27).

Sugrįžkime prie kunigaikščio Vy
tauto.

Bene didžiausias Vytauto nuopel
nas yra jo strateginis indėlis Žalgirio 
kautynėse. B.Dundulis pažymi: "Žal
giryje sužlugo Teutonų ordino sieki
mas sukurti didelę vokiečių valstybę 
rytiniame Pabaltijy ir užtikrinti vokie
čiams viešpatavimą Rytų Europoje,Žal
giryje Teutonų ordino kariniam ir po- 

kokia tūkstantinę į mėnesį, jeigu tik 52 šei
mos pajėgia išsimokėti. Galite man ir netikė
ti, tačiau solidarumo mokestis nesiekia 500 
į metus. Teisybė: netoli 500 kruzeirų į me— 
tus. Tiktai. 

j PARDUODAME
t automobiliams

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

litiniam prestižui buvo suduotas naiki
nantis smūgis, nuo kurio jis pilnutinai 
neatsigavo". Kartu reikia pasakyti, kad 
ši pergalė "nepaprastai iškėlė Lietuvos 
ir Lenkijos prestižą ir jų tarptautinę 
reikšjrię" (B.Dundulis, Lietuvių kova 
dėl Žemaitijos ir Užnemunės, p.69-70)

Istorijos m.k. M.Jučas tvirtina, kad 
"Žalgirio mušis buvo tarptautinės reikš
mės įvykis. Konstanco bažnytiniame 
susirinkime buvo pareikšta, kad tokio 
didelio valstybės sutriuškinimo tais 
laikais negirdėta visame pasaulyje, 
Jis tapo didvyrišku pavyzdžiu ir slavų 
tautoms, kovojusioms už savo laisvę. 
Tik jo dėka rytų tautos išsigelbėjo nuo 
vokiškojo pavergimo" (Lietuvių karas 
su kryžiuočiais, V.,1964, p.272—273).

(bus daugiau)
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A. Augustaitis

LAIMINGAS ŽMOGUS

Gal padariau kam gero, 
kad esu laimingas šios planetos žmogus. 
Neieškojęs padaryt kam blogo, 
užtat suteiktas žemės rojus.

Pirmiausia noriu padėkoti At-kų 
Federacijai už atsiuntimą musų vado
vių Dainos Kojelytės ir Sigutės Len- 
kauskaitės. Čia stovykloje viskas seka
si gerai. Stovyklautojams patinka pro
gramos. Yra tie kuriems labiau ar ma
žiau patinka kokia programa, bet sto
vyklos tikslas yra susigyvenimas ir ben
dravimas tarp grupių, visuomet prisi- 
minant at-kų principus ir tvarkos pa
laikymą.

Jeigu kai kas negerai išėjo, gal būt 
mūsų kaltė. Gal būt vadovės irgi kur 
nors suklydo, jei ne visiems patiko,bet 
svarbiausias, kad buvo pasiektas tiks
las — susidraugavimo dvasia. Tas yra 
labai gerai.

Po to, aš norėčiau padėkoti šeimi
ninkėms, kad mus gerai pavalgydino 
ir nesigailėjo patarimų gyvenimo at
žvilgiu ir labiausia dėkoju kun. Šeške
vičiui, kad sugebėjo suorganizuoti lie
tuvišką stovyklą.

Douglas Rudolfo Saldys 
("Aš ne")

Čia aš dariau viską: susirinkimus, su
sipurvinau, meldžiausi etc. . . .bet. . .ir 
gi gavau pipirų kada reikėjo.

Man patinka labai būti čia stovy
kloje, nes man reikia dirbti čia, kas 
priprasčiau dirbti irgi namie.

Mano grupe vadinasi VĖŽLIAI. Mes 
esame 7: aš, Estela B., Lucia B.,Silvia 
T., Andrė B., Douglas S., ir Audris T. 
Bet yra ir kitos grupės: Šeškai ir Bež
džionės. Mano grupės vadovės yra Dai
na ir Sigutė. Šitoje stovykloje aš dau
giau kalbu lietuviškai, negu praeito
se, nes dabar yra litas (lietuviškas pi
nigas.)
Veikia taip: kada aš kalbu daug lietu
viškai aš gaunu litą. Ir taip yra.

ti stalus
Sudiev! Iki pasimatymo!

Audra Remenčiūtė 
(Audra gavo du litus).

Aš sustosiu čia^ nes man reikia deng-

Pirmiausia as norėčiau padėkoti mu
sų vadovėms iš stovyklos. Kiekvieną 
rytą mes susirinkdavom pasikalbėt. 
Daina mums priminė apie at-kų prin
cipus. Daina irgi mums pranešė apie 
at-kų organizaciją. Kalbėjom ką mes 
galėtum daryti su musų kuopa, ką bū
tų jdomu daryti per visus metus su 
metų tema, ko mūsų ateitininkų grupė 
neturėjo anksčiau. Aš dabar manau, 
kad mes ateitininkai žinom ko trūksta 
mūsų susirinkimuose.

Dar vieną kartą noriu padėkoti Dai
nai ir Sigutei už viską ką mums pada
rėt.

Lucia Banytė

0 acampamento está muito bom.As 
brincadeiras e os programas são ótimos, 
assim como a comida.

As chefes da "stovykla", a Daina e 
a Sigutė, são muito boas, e tento agra
dá-las mesmo não sabendo falar litua- 
no.

O meu grupo chama-se Šeškai, e 
gosto muito dos participantes dele. 
A "vadovė" do meu grupo chama-se 
Milda.

Na "stovykla" tenho que trabalhar, 
mas não me queixo, porque sou eu 
quem suja.

Valter Belapetravičius

Eu gostei do programa da noite, 
dos bonecos e outra coisas. Eu gostei 
também do programa de pintar os 
ovos, gostei das aventuras, das dan
ças e dos cantos. Gostei de vir à "sto
vykla". Achei boas as perguntas das 
reuniões porque nós nunca pensamos 
nessas perguntas. Gostei e achei certo 
que nós rezássemos todos os dias ao 
café, ao almoço e ao jantar.

Todos estão divididos em grupos e 
nós fazemos todos as peças. Espero 
que todos gostem da stovykla.

Silvia Stankevičiūtė

Gal suteikiau linksma žodeli, 
linkėdamas geros kloties ar sveikatos, 
Duodamas trupini duonelės
vandens lašeli, sunkioj valandoj.

Gal paguodžiau našlaitį, beribėj nakties, 
kuris jau skendo Šaltinio bedugnėj. 
Ar žūstantį, gyventi be jokios vilties, 
aplankyti ligonį, alsuojantį kalėjimo 

grandinėj.
Gal neužlaikiau šiurkščios neapykantos, 
praleisdamas viską, vaikystės juokais. 
Visiems geisdamas lauktosios aušros, 
žiūrėdamas į artimą meilės žibiniais.

Gal nežiniom, suteikiau menkutę pašalpą, 
per kurią pažinojo šviesos kibirkštėlę. 
Ar parodžiau gyvenimo kelią teisingą, 
kuriame pamatė tekančią saulelę.

Gal kuomet, iš netyčių, 
nešiau nepažįstamo karstą, 
Ir likusiems liūdesyje prie koplyčią, 
švelnumu palengvinau skausmą.

Gal uždengiau varguolio gėdą, 
kurio kūnas buvo žaizdų o tas.
Ar paėmęs už rankos neregį nevieną, 
vedžiau — jo kelias buvo ašarotas.

Gal prikėliau is degtinės dumblyno, 
tą, kuris neturėjo vilties gyventi.
Ar gerbdamas kito turtą, gyvybę artimo 
neduodamas niekam naikinti.

Gal pagelbėjau duodamas darbą, 
kad jo šeimynėlė gyventu linksmiau. 
Ar našlaitėliams duodamas duoną, 
linksmu žodžiu senelius palinksminau.

Gal neslėpiau teisybės ženklą, 
kuriems prireikėjo, kaip vaistu. 
Arba visiems mečiau broliška tinklu.

i i

kad visi taikoje gyventu.

Gal uz tą ką esu padaręs.
esu laimingas planetos žmogus, 
kiek daug šioje kelionėje patyręs, 
verčiau duoti, nekaip erzinti kilus.

Mes jaučiam, kad jeigu gero padarom, 
krūtinėje randasi lengviau.
Bet jeigu kelią niekšybės sudarom. 
Žinoki, net mirti bus sunkiau. . .
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Tad visi į ŠILINĘ,bet su atlaidi 
dvasia.

Kunigai iš savo pusės tam padės.Tieh 
dabar, pirmojo penktadienio proga 
(rugsėjo 5), tiek rugsėjo 7-tos (sek
madieni) metu, iš ryto ir po pietų, bus 
galima prieiti išpažinties. Tiek Zelinoj 
kiek Mookoj.

Gal kam bus sunku? Ir reikalaus šio
kio tokio pasišventimo?

Nereikia užmiršti, kad tai PASAULI 
NÉ LIETUVIU MALDOS ’R AUKOS 
DIENA UŽ LIETUVĄ . Tad reikia k< 
nors ir aukoti.

Ir pranešim tautiečiams j Lietuvą,kat 
šioj dienoj už juos meldėmės ypatingai.

Kun. P r. Gavėnas

ATLAIDAI

Rugsėjo 8-toji, arba ŠILINĖ, yra di
džiausia religiniai tautinė LIETUVIU 
DIENA. Šiemet ją švęsim rugsėjo 7-tą, 
sekmadienį.

Ji primena ir jungia kelis svarbius 
istorinius elementus:

Šiemet sueina 372 metai nuo gar
saus Marijos Apsireiškimo Šiluvoj 
(1608); sueina taip pat 550 metu nuo 
numatyto Vytauto Didžiojo vainikavi
mo Lietuvos karaliumi (1430);

Esame taip pat išvakarėse 500-mečio 
nuo šv. Kazimiero mirties (1484); be 
to visa Lietuva ruošiasi krikščionybės 
įvedimo 600-mečiui paminėti (1387).

Tai datos ir istoriniai įvykiai, kurie 
neparuošiami per dvi tris dienas, o rei
kalauja metu-

Dabar, žvelgiant tik į religinę ŠILI
NĖS šventės pusę, esame kviečiami ir 
įpareigoti visi ir kiekvienas joje daly
vauti su tautiniai religiniu nusiteikimu, 
kas musu tautoj tikrai negalima išskir
ti, nesužalojant tautos dvasios.

Čia norima dabar pabrėžti vien 
tik pačiu ATLAIDŲ prasmę ir 
reikšmę.

Atlaidai (indulgentia) supranta
ma atleidimas bausmės už papildytas 
nuodėmes; atleidimas, kuris gaunamas 
atliekant tam tikrus reiginius pratimus, 
kuriu pagrindiniai yra išpažintis ir ko
munija, o antriniai — nustatytos baž-

C Ora. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulina. 99 - V. S ta. Mana das 8:00 às 12 h. 
das 14 DO às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartirn Barbosa, 6 - B. do Limão . 

nyčios aplankymas ir malda Popie
žiaus intencija. Tokie atlaidai teikiami 
daugiausia tautos ar parapijos globėjo 
šventės proga, kaip pas mus Juozapi- 
nės, Kazimierinės, Šilinė ir pan. Lietu
voj atlaidais buvo (ir dar yra) vadina
ma visa pati šventė.

Kalbant dabar apie ŠILINĖS atlai
dus pastebima, kad Popiežiai nuo senu 
laiku suteikė atlaidus tos šventės ir 
šventovės lankytojams. Tu pačiu Po
piežių jie išplečiami ir kitoms lietuviu 
bažnyčioms, kur ši šventė iškilmingai 
švenčiama, kaip čia šv. Kazimiero pa
rapijoj.

Pagrindinė sąlyga atlaidams gauti — 
būti Dievo malonėj. Gi jai užtikrinti — 
reikalinga išpažintis ir komunija. Gi 
tam reikia ir pasiruošti, kad šie sakra
mentai laiduotu naują gyvenimą arba 
kaip dabar sakoma, nuolatinį atsiverti
mą.

Tad esam kviečiami tiek Mookoje , 
tiek Zelinoje, tiek kituose bairuose 
šiems atlaidams pasiruošti — ne vien 
tik raugintais kopūstais ar marinavota 
silke, ar kad ir kokiu tautiniu šokiu, 
bet ir d v a s i a . Ir tai ne vien tik mo
terys, o ir vyrai.

Lietuvoj žmonės ir šiandien — suau
gusieji ir jaunimas — važiuoja ir eina 
pėsti j ŠILUVĄ tikrai su atlaidų 
dvasia. Ir žinom, su kokiu pasišventi
mu. O mes? Ar jau tikrai nuo ju atsi- 
liksime?

SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVĄ "

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imoostode Renda. ICM, IPI

Rua Bario de íguspe, 212 - 4o and. s/4 5 ■ Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9D0 às 11 DO e das 14D0 às 18D0

Rua Campos Novos, 590 - V. Zeüna - Horário das 19 D0 às 21D0

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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LITUANIKA
PAVASARIO ŠVENTĖ 

LITUANIKOJE

Ateitininku sendraugiu susitelkimo 
dienose buvo sutarta susirinkti kas mė
nesį. Vieną mėnesį Lituanikoje, kitą 
Vila Zelinoje. Pirmasis susirinkimas 
Vila Zelinoje jvyko liepos 17 dieną. Su
sirinkime buvo nagrinėjamas Šv. Raš
tas, aptarta talka Jaunimo Šventei ir 
suplanuota sekanti išvyka j Lituaniką, 
kuri bus rugsėjo 19, 20 ir 21 dieno
mis. Važiuos kiekvienas pagal savo ga
limybes penktadienio vakare, šeštadie
nio rytą, šeštadienio popiet ar sekma
dienio anksti rytą. Susitelkimo konfe
rencijas praves iš Amerikos atvykęs 
kun. Vytautas Bagdonavičius. Konfe
rencijomis pasinaudoti kviečiami ir 
susirinkime nedalyvavusieji ateitinin
kai ir visi jomis besidomintieji. Kadan
gi išvažiavimas sutampa su pavasario 
pradžia, tai bus ten pat atšvęsta ir pa
vasario šventė.

Norintieji daugiau informacijų, pra
šom kreiptis j Carlos ir Julia (Jugelevi- 
čiūtė) Cascardi f. 70-40-96 ar Dėdę Juo
zą f. 63-59-75.

ATLIEKAME
SPAUDOS DARBUS

GREIT -GERAI - PIGIAI
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Sandra Saldyté
IŠLYDINT P.L.B. SEKRETORĘ

Daina Kojelyté atskrido j Braziliją 
liepos 8 d.. Jinai atvyko At-kų Federa
cijos dėka. Daina priklauso P.L.B. val
dybai, kaip sekretorė, ir "'Pasaulio Lie
tuvis" žurnalo administratorė; prieš 
porą metu taip pat priklausė prie At- 
kų Federacijos valdybos.

Daina pernai aplankė Braziliją ir 
stovyklavo su At-kais. Šiemet vėl apsi
ėmė pareigą su At-kais stovyklauti,nes 
pnanoma, kad buna lengviau, kai jau 
pažįstamos sąlygos.

Liepos 11 d. penktadieni, įvyko Li
tuanikoje Sendraugių At-kų savaitgalis. 
Buvo pirmas bandymas čia pas mus. 
Daina papasakojo, kad Šiaurės Ameri
koje reikia jau iš anksto užsiregistruo
ti vietas dėl tokių stovyklų, nes yra la
bai didelis susidomėjimas.Tokiose sto
vyklose visa šeima gali dalyvauti: vyras, 
žmona ir vaikai. Čia buvo paskirstyti 
būreliai ir buvo pravedamos paskaitos 
lietuviškai ir portugališkai. Daina pra
vedė paskaitas lietuviškai.'Reikėtų taip 
pat paruošti programą dėl vaikų su 
daugiau žaidimų ir paskirti jiems vado
vą tarp studentų ateinantiems savaitga
liams", tai Dainos Kojelytės patarimas.

Sugrįžus patenkinta su sendraugių 
savaitgaliu, Daina pradėjo ruoštis jau
nimo stovyklai. Atvažiavo liepos 13 d. 
iš Argentinos Nerijos dainininkė Sigu
tė Lenkauskaitė , P.L.B. atsiųsta ben
dradarbiauti su jaunimu Pietų Ameri
koje. Daina ir Sigutė suorganizavo ir 
vadovavo jaunimo stovyklai, kuri įvy
ko nuo liepos 19—28 d.d.. Šiemet oras 
buvo daug geresnis, negu pernai.

Liepos 29 d. Jaunimo Namuose, 
At-kai suruošė Sigutės išleistuves ir 
taip pat stovyklautojų susitikimą po 
stovyklos. Vadovės pasinaudojo pro
ga įteikti premiją vaikams, kurie dau
giau stengėsi kalbėti lietuviškai stovy
kloje.

Rugpjūčio 3d. buvo studentų at-kų 
susirinkimas su Daina Kojelyte, kur 
buvo pabrėžtas svarbumas grupės žmo
nių, kurie galvoja ir rūpinasi ateitimi.

Rugpjūčio 5 d. kun. Saleziečiai 
pakvietė Dainą ant pietų. Po pietų 
kun. Urbaitis apvežiojo ją po São Pau
lo miestą, parodydamas lietuvių kolo
nijos pastatus V.Anastazijoj ir V.Beloj, 
bei Lietuvių Sąjungos pastatą Mooko- 
je. Nuvažiavo dar aplankyti lietuvius 
Bom Retire. Girckų šeima pakvietė _ 

_____ ...min......■bi«iihbmii«.........  — jų

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

LITUANO
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 Tel.:

852-0677, São Pauto
■■ - i — --------------------------

MŪSŲ LIETUVA
Dainą vakarieniauti sekančią dieną su 
tipišku brazilišku "churrasco". Jai la
bai patiko ne tik "churrasco", bet 
ypač lietuviškos šeimos nuoširdumas.

Rugpjūčio 6 d., trečiadienį Daina 
posėdžiavo su B.L.B. valdyba bei tary
ba. Posėdyje buvo svarstyta daug rei
kalų,kaip P.A.L.Kongresas, kuris įvyks 
Argentinoje, 1981 metais. Dar buvo 
Dainos įteikti 1.000 Dol. P.L.B. vardu, 
kad musų Bendruomenė tuos pinigus 
perduotų "Mūsų Lietuvai".

Ketvirtadienį, rugp. 7 d. studen
tai At-kai susirinko išleistuvinei vaka
rienei. Po skanaus pasivaišinimo visi 
užbaigė vakarą dainomis.

Rugpjūčio 8 d. Daina išskrido na
mo. Prieš tai dar suspėta jai pora klau
simų pastatyti:

— Kokį skirtumą tu galėjai pa
justi tarp 1979 m. ir 1980 m. apsilan
kymo?

— Bendrai pagyvėjo interesas lietu
viškiems reikalams. Stovykloje lietu
vių kalba pagerėjo, stovyklautojai 
daugiau kalbėjo lietuviškai. Šiemet,ga
lėjau pastebėti geriau koks yra jūsų 
kasdieninis gyvenimas, nes buvo nor
malesni santykiai. Pernai įvyko IV 
P.L.J.Kongresas.Manau, kad metų skir
tumas yra per mažas, bet po 5 metų 
galėsima geriau pamatyti rezultatus.

— Specifiniai apie At-kų veiklą,ko
kie buvo skirtumai?

— Pastebėjau aprašymus apie at-kų 
veiklą "Mūsų Lietuvoje". Mene labai 
pradžiugino jūsų metinis planas, at
kreipiant dėmesį j 70 metų At-kų su
kaktį ir 30 metų ateitininkijos Brazili
joje. Negirdėjau kad kiti miestai arba 
kitos kuopos rūpintųsi apie 70 metų 
sukaktį.

— Ką tu daugiau galėtum patarti 
At- kams?

—Kad sendraugiai studentai ir moks
leiviai turėtų regulariau daryti susirin
kimus. Yra labai svarbu regulari veikla. 
Reikia taip pat suruošti kuopos veiklos 
planą, nes tas palengvina globėjų ir va
dovų darbą. Mes daug kalbėjome su 
stovyklautojais kaip suruošti kuopos 
veiklos planą.

Daug idėjų dėl mūsų veiklos ban
džiau per pašnekesius ir bendrai stovy
klos metu pateikti ir įrodyti. Manau, 
kad dabar būtų gerai tą darbą toliau 
tęsti.

Norėčiau užbaigti sakydama, kad 
džiaugiuos tuom ką padarėte. Lin
kiu, kad nenuleistute rankų.

Atsiminkite: NENUSIVILKITE! ! !

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, sennoras e cnanças.

Mini-sonibnnhas. tipo Italiano e xlemao.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas.104
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MŪSŲ MIRUSIEJI

BRONĖ STILPAITÉ-OBELIENIENÉ, 
73 metų, mirė pirmadienį, rugpjūčio 
18 dieną, 14:45 vai. João XXIII ligo
ninėje, Pq. da Moóca. Pašauktas tele
fonu ant staigiųjų,, kun. St.Šileika tuoj 
nuskubėjo j ligoninę, bet rado ligonę 
ką tik mirusią ir sąlyginiai suteikė pa
skutinius sakramentus.

Velionė kilusi iš Vilkaviškio, Brazi
lijon atvyko 1927 m. ir apsigyveno V. 
Prudentėj.

Rugpjūčio 19 dieną, Kun. P.Urbaitis 
palydėjo velionę j paskutinę poilsio 
vietą V.Marianos kapinėse.

Liūdesy paliko penkis vaikus: Čes 
lovą, Aleksandrą, Irenę, Joaną ir Doro 
tėją su šeimom.

Septintos dienos mišios buvo šešta
dienį, rugpjūčio 23 d. šv. Kazimiero 
parapijos koplyčioje.

Š.m. rugpjčio mėn. 23 d. pasimirė 
URŠULE BALVOČIENE, gimusi Lie 
tuvoje 1899 m. Mažeikių apskr. ir vaisė, 
žemaitė.

Brazilijon atvyko su šeima tuojau po 
2-ojo karo, pasitraukę iš Lietuvos, per 
Švediją. Jos vyras Simonas Balvočius 
jau yra miręs anksčiau. Pasiliko Brazi 
lijoje jos brolis Kapit. J.Čiuvinskas,sū
nus Vitalis, vedęs su Astrid Fredriks 
son, duktė Danutė, vedusi su Mečiu 
Peleckiu ir Marytė vedusi su Vilson Ta 
vares de Oliveira ir 7 anūkai.

Lietuvoje pasiliko brolis Daktaras 
F.Čiuvinskas ir seserys: Petronėlė Dau 
kantienė, Antonija Mačienė ir Stefani 
ja Mažeikienė. Po vyro mirties gyveno 
pas dukteris. Mirė jaunosios dukters 
namuose, Jardim Majoara.

Palaidota š.m. rugpjūčio mėn. Get- 
seman kapinėse. Laidotuvių apeigas 
atliko Kun. S. Šileika.

V. Prudente Fone: 2'4-06*' Res.; 2744886
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KRIKŠTYNOS ATIBAJOJ

Šeštadieni,rugpjūčio 23 d. Atibajoje, 
Onos ir Aleksandro Levinskų ūkyje, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, kun. P r. 
Gavėnas, pakrikštino Marcelę, kurios 
jauni tėveliai yra Miguel Talalis ir Mar
cia Greibus Talalis. Kūmai buvo Ar- 
lindo Vieira de Araujo su Olinda Bue
nos de Araujo. Prieš tai klebonas pa
šventino pertvarkytus ir atnaujintus 
namus bei šv. Tado — namų globėjo — 
koplytėlę. Buvo daug svečių ne tik iš 
arti, o ir iš São Paulo bei Santos ir jie 
buvo gausiai pavaišinti vietiniu "chur
rasco" bei lietuviškais raugintais ko
pūstais, agurkais ir gaivinančiu "mi
dumi". Nestigo ir muzikantų, kurie 
vis kvietė dar pamankštinti jau bes- 
tingstančias daugelio dalyvių kojas.

SĄJUNGA SUTIKO NEMUNIEČIUS
Praeitę šeštadienį Sęjunga Dr.V.Ku

dirkos rūmuose suruošė simpatiškas su
tiktuves iš Šokių Šventės grjžusiems 
nemuniečiams. Jonas Lukoševičius su
sirinkusiems parodė gan daug skaidrių 
iš Nemuno kelionės po S.Amerikę ir 
dar trumpę filmelį iš Floridos. Tauti
nių šokių šventės filmai neišėjo, bet 
Jonas mano, kad greit gaus visos šokių 
šventės video juostę.

Po skaidrių ir filmo sekė vaišės, ku
rių metu svečiai turėjo progos pasikal
bėti su nemuniečiais ir iš jų išgirsti en
tuziastiškus pasakojimus apie kelionę 
ir pačią Šokių Šventę.

Nemuniečiai pripažino, kad trum
pas,bet intensyvus Alf. D. Petraičio lie
tuvių kalbos kursas jiems daug padėjo 
ir dabar ryžtasi toliau mokytis lietuviš
kai.

Rugpjūčio 30 d. Nemunas turės pa
sirodymą Taubate mieste. Kviečia ir 
kelionės išlaidas apmoka ACADEMIA 
NACIONAL DE LITRAS E ARTES
JAUNIMO ŠVENTĖS ARTISTAI
Šių metų Jaunimo Šventė, kaip jau 

buvo rašyta įvyks rugsėjo 14 dieną 
15 vai. Seselių Franciškiečių salėje Vi
la Zelinoje.

Programoje bus suvaidinta "ŠIAU 
RÉS PAŠVAISTĖ". Vaidinimą reži-

30 -TOS DIENOS MIŠIOS
A.+ A. BALIO NALIVAIKOS 

suoja Dėdė Juozas, sufleris - p. Irena 
Skurkevičiūtė. Pristatome Mūsų Lietu 
vos skaitytojams šventės artistus:

Vaidina:
Kalvį — Inžinierius JUOZAS VAIKŠ— 
NORAS, mokėsi JAV. Su šeima gyve
na Vila Prudentėje.
Jieznonis — AUGUSTAS ZALUBA,mo 
kėši Antarktįkos Teknikos mokykloje 
Su žmona Danute Jurevičiūteiratža- 
nu gyvena Vila Zelinoje.
Kleboną - EDUARDAS UMARAS, 
inžinierijos mokslus baigė São Paulyje, 
Prieš porą metų pradėjo mokytis lie
tuvių kalbą ir savo pastangomis ją iš
moko, gyvena kartu su tėvais V.Pru — 
dentėje.
Sekretorių - KLAUDIJUS BUTKUS, 
mokosi inžinierijos fakultete Mogi das 
Cruzes ir gyvena Vila Alpina.
Mokytojas — ROBERTAS SALDYS, 
studijuoja Mauã inžinieriją ir gyvena su 
tėveliais Bosque de Saúde.
Svečią - ANDRIUS VALAVIČIUS, 
šiemet baigia visurinę (colegial) moky
klą ir rengiasi universiteto įstojamie
siems egzaminams. Kartu su tėveliais 
gyvena Planalto Paulista.
Joną - STASYS ŽUTAUTAS, mokosi 
Šv. Mykolo Arkangelo mokykloje (co- 
ligial). Kartu su mamyte ir sesutėmis 
gyvena Parque da Mooca.

Visų šių artistų vaidybines pastangas 
turėsime progos matyti per Jaunimo 
Šventę.

PLB PIRMININKAS

SVEIKINA "ML" SKAITYTOJUS

Roma 1980.VIII.6

Geriausi linkėjimai Jums iš mano 
kelionės per Europą. Paryžiuje aplan
kiau kun. Petrošių ir R.Bačkj, čia Ro
moje šiandien audiencijoje asmeniškai 
susitikau ir pasikalbėjau su Sv.Tėvu 
Jonu Pauliumi II. Jis palaimino pasau
lio lietuvius. Aplankiau Lietuvos Di
plomatijos šefą min. St. Lozoraiti ir 
kitus. Kitą savaitę būsiu Austrijoje.

Jūsų Vytautas Kamantas

--------- CURSO --------------\
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITLANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

CP4421-01000S.Paulo, SP

GIRCKUTÉS - KRISTINA IR DENI
ZE, iš Bom Retiro kartu su močiūte 
Marija ir motina Gene lankėsi su "Ne
muniečiais" JAV-bėse šokių švenčių 
proga.

Vienoje tikrai lietuviškoje šeimoje 
Bostone, jas pasitiko šunytis vardu 
"BĖDA", mėgstąs vien tik lietuviškai 
kalbančius. "BĖDA" kaip taisyklė — 
aploja ir piktai dantukus rodo bet ko
kiems svečiams — kalbantiems nelietu
viškai. _____
UŽSIMOKĖJO UŽ ML:
Kun. ŠEŠKEVIČIUS Juozas 1.000 Cr. 
GRIGONIS Algimantas
TATAR UN AS Jonas/Tėvas/ 500
JANULEVIČIUS Kazys " "
BALTRUŠIS Cardoso Gomes
Eidi " "
BARCEVIČIUS Jonas " "
GIMBUTIS Stasys " "
Inž. VAI KŠNORAS Juozas " "
YNGAUNIS Julius " ‘

MŪSŲ MIRUSIEJI
Ketvirtadienį, 21 rugpjūčio 1980 m. 

17 vai., mirė Bartira ligoninėj Pq. das 
Nações EUGENIJA BAŠKEVIČIENÉ, 
kilusi iš Varnių, Žemaitijoj.

Atvyko Brazilijon 1930 m. ir ap
sigyveno Bom Retire. Po vyro mirties 
neteko buto ir, kadangi neturėjo jokių 
giminių buvo labdaringai priglausta 
per 7-erius metus ponios Teofilės Na
vickienės, Rua França, 407 Palaidota 
Curuçá kapinėse su kun. S Šileikos re 
liginiu patarnavimu.

7 dienos Mišios bus rugpjūčio 28 d. 
17 vai. Šv. Antano bažnyčioj.

Sekmadienį, š.m. 24 d. pasimirė S. 
Luiz ligoninėj TOMAZ CATAFAY. 
Buvo gimęs Kroacijoj 15.08.1901 m. 
ir gyveno Morumbi. Gedule paliko 
žmoną Mariją Ambrazevičiūtę — Ca- 
tafay, sūnų Tomą su marčia Audra 
Antanaityte-Catafay, dukterį Anitą 
su žentu Sergio Pratali ir anūkais. 
Palaidotas Morumbi—Getsemani ka
pinėse, kur kun. St. Šileika prie kars
to atlaikė Mišias.

7-tos dienos Mišios bus šeštadieni, 
rugpj. 30 d. 16 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijoj, Rua Juatindiba, 28 — Pq. da 
Moóca.

ML kolektyvas reiškia giminėms 
gilias užuojautas.

30-tos dienos pomirtinės Mišios bus i 
rugpjūčio (agosto) 30 dieną, 18 vai., 
Moókoje.

Mišias užprašo ir iš anksto dėkoja 
prisiminantiems Velionį žmona

Eugenija Ragažinskaitė 
Nalivalkienė

JJ ■ I I I 1111IH M III I I -.minnMTn—!!■■■■ »   1............................. i - .... ....................■ ■

< Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------ -------------------------------------------- ADVOGADOS ------ -----------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquite, Divcrcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

\ Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Conj. 9 • Fone: 37-8958
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PRANEŠIMAI
CASA VERDE

I

Pirmojo sekmadienio lietuviškos pa
maldos sutampa su Šiluvos švente. Mu
sų pageidavimui yra, kad visi dalyvau
tų Šiluvos atlaiduose Mokoj; taigi rug
sėjo 7 d. lietuviškų pamaldų C.Verde 
nebus.

PARQUE DAS NAÇÕES

Šiluvos šventės proga, sekmadienį, 
rugsėjo 7 d., lietuviškų pamaldų šiame 
rajone nebus. Laukiame visų ant atlai
dų Mokoj.

Kun. St Šileika

BOM RETIRO
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 

bus Sta. Inės Kolegijos koplyčioje, 
rugsėjo (setembro) 14 dieną, 10:15 
vai.

Laukiam dalyvių iš tolimesnių ra
jonų.

MUSU LIETUVA LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio ML numerio

Pp. OTTO IR AUŠRA-ONA ŠIMKEVIČIAI
Jų pavyzdys tepaskatina lietuviškąją Koloniją 
Brazilijoj stropiai remti savąją spaudą.

SPAUDOS VAJUS
Pp. Otto ir Aušra—Ona Telksnytė 

ŠIMKEVIČIAI iš Rio. Duque de Ca
xias, buvę ML Garbės Leidėjai pernai 
ir užpernai, dabar vėl siunčia 5.000 Cr. 
mašinai apmokėti ir kitus 5.000 Cr. 
už "Mūsų Lietuvą".

Jiems ML Redakcija ir Administra
cija reiškia didj dėkingumą ir skelbia 
GARBĖS LEIDĖJAIS IR FUNDA
TORIAIS.

ro Vale, Federalinis Deputatas, pnmin • 
damas, aišku pavergtas Europos tau 
tas. Bus dar rodomos skaidrės ir veiks 
bufetas.

Pakvietimą paįvairina "antspaudas' 
kur aiškiai pabrėžta, kad "100 milijo 
nų europiečių reikalauja teisės laisvai 
apsispręsti (100 milhões de Euro
peus reivindicam o direito à auto—de
terminação)".

Pakvietimą j minėjimą siunčia 
Brazilu Centro už laisvą Europą pirmi 
ninkas, kuriuo yra lietuvis adv. dr An

Kuritibos ir Porto Alegre lietuviams 
pranešama,

kad rugsėjo (setembro) nuo 17 iki 24 
dienos pravažiuos ir galimai pas tautie
čius lankysis Kun Petras Urbaitis

Skaitantieji "MÜSLj LIETUVĄ"pra- 
šome perduoti žinutę kitiems. Ačiū.

RUGSĖJO 8-TAUTOS ŠVENTĖ
S I L I N Ė

ŠILINĖ - DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTĖ 

PRIMENA: 372 metus nuo Marijos Apsireiškimo Šiluvoje
550 metų nuo Vytauto numatyto karunavimosi 

RUOŠIAMASI paminėti 500 metų nuo šv. Kazimiero mirties
paminėti 600 metų nuo Lietuvos krikšto

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI

VISU LIETUVIU MALDOS IR PASIAUKOJIMO UŽ LIETUVĄ 
DIENA

BUS RUGSĖJO 7 - T Ą-ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ 16 vai.

PROGRAMA: procesija ir Mišios
minėjimas 
meninė dalis 
vaišės

PAVERGTU TAUTU 
MANIFESTACIJA

Rio de Janeire įsisteigęs Brazilų 
Centras už laisvą Europą (Centro Bra
sileiro da Europa Livre) išsiuntinėjo 
pakvietimą j Brazilijos Dienos minėji
mą, kuris įvyks rugsėjo 4 d. 19:30 vai. 
Britų Bendruomenės salėj, rua Real 
Grandeza 99, Rio. Kalbės prof. Alva- 

tanas Gaulia.

NAUJAS LIETUVIU KLUBAS
Tik dabar sužinojom, kad jau nuo 

sausio mėnesio veikia V.Zelinoj S. A. L 
(Sociedade Amigos Lituanos). Klubo 
veiklos dar gerai nepažystame, tik ži
nom, kad futbolo komanda rugpjūčio 
.18 d., laimėjo prieš V.Prudentes BRA 
SIL klubo veteranus 3x2 rezultatu. 
Įvarčius padarė Grigonis, Ausenka ir 
Tadeu Mačhado. Kiti komandos žaidė 
jai buvo: Krumzlys, Šulauskas, Kunis- 
kis, Niegas, Adelmo, Jakaitis Ausenka 
11 ir Šimutis.

SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS

Birutė ir Jonas Bagdžiai svečiuojasi 
Vilniuj, gėrėdamiesi Lietuvos gamta ir 
tautiečių vaišingumu. Yra abu sveiki ir 
sveikina visus — draugus ir pažįstamus.

LITERATŪROS RATELIS

Šeštadienį, Literatūros Ratelio va 
karą, kuris įvyks R.ir Alf. D. Petrai
čių rezidencijoj, Rua Nova York, 28, 
apto. 32 (telef. 65.32.86), adv. dr 
Antanas Gaulia (iš Rio) laikys paskai 
tą Lietuvos istorijos tema.
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