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Spaudos metai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 1983 me
tus paskelbė “Aušros” metais, nes suėjo 100 metų nuo jos
pasirodymo. Žinoma, tai svarbus istorinis įvykis, vertas
specialaus tautos dėmesio. Bet tai neviskas. Ši “Aušros”
sukaktis yra daugiau nei istorinio įvykio paminėjimas.
Tai drauge ir lietuviškos spaudos metai. Nors apie tai
mūsų veiksniai nekalba, tačiau ir be to aišku, kad su šim
tamete “Aušra” siejasi ir dabartinė spauda, reikalinga
A íwàft
specialaus mūsų visuomenės dėmesio. Girdėti, kad Či
kagoje ofsetiniu būdu perspausdinama ir dauginama
visa ketverių metų “Aušra”. Tai graži iniciatyva, kiiri
įgalins visuomenę iš arti pamatyti bei paskaityti istori
nę “Aušrą”. Bet to negana. Istorinė “Aušra” turi paža
dinti visuomenės dėmesį ne tik praeičiai, bet ir dabar
čiai. O tai ir yra vienas spaudos metų uždavinių — paža
dinti visuomenės dėmesį lietuviškajai spaudai. Jeigu tai
bus pasiekta plačiu mastu, spaua > metų paskelbimas
bus vaisingas. Kaip ir lietuviškos parapijos, jaunimo,
švietimo ... metai, taip ir spaudos metai apeliuoja visų
pirma į visuomenės dėmesį. Kai skelbiamieji metai atsi
duria visuomenės dėmesio centre, atsiranda ir naujos
iniciatyvos, ir naujų sprendimų, ir naujos pagalbos, ir
daugiau veiklos siekiama linkme.
PAUDOS srityje visuomenės dėmesys yra ypač
svarbus veiksnys. Lietuviškoji spauda negali gy
vuoti. jeigu ja nesidomi visuomenė. Nėra abejo
nes kad mūsų tautiečiai domisi gyvenamojo krašto spau
da Daugelis jų prenumeruoja net po kelis vietinius laik- raščius bei žurnalus, bet nevisi prenumeruoja lietuviš
kus laikraščius Vieni teisinasi lėšų stoka (pensininkai),
kiti laiko neturėjimu, treti sako, kad lietuviškoji spau
da neįdomi, ketvirti apgailestauja nemoką pakankamai
lietuvių kalbos ir t.t. Žodžiu sakant, norint mušti šunį,
lazdą visuoment galima rasti. Deja, tokiais pasiteisini
Prel. JONAS BALKŪNAS didelis spaudos darbuotojas ir rėmėjas
mais problema neišsprendžiama. Jais kertami smūgiai
lietuviškajai spaudai, kurios tiražai tolydžio mažėja, iš
tančių sąrašą su tiksliais adresais ir pasiųsti vieno ar
skyrus vieną kitą laikraštį. Jei mūsų visuomenės dėme
kito laikraščio administracijai, kad siųstų keletą nume
sys savajai spaudai nepadidės, ji pradės dar sparčiau ma
rių susipažinti nemokamai. Pvz. “T. Žiburių” administra
žėti ir nykti; Dėlto spaudos metais ypač svarbu labilicija norintiem susipažinti siunčia nemokamai laikraš
zuoti visuomenės dėmesį savajai spaudai. Yra dar daug
tį riet šešias savaites ir pirmaisiais metais naujiems skai
šeimų, kurios neskaito nė vieno lietuviško laikraščio.
tytojams duoda žymią nuolaidą ($12 į metus vietoj $17).
Patriotinės organizacijos turėtų jas pasiekti ir pasiūlyti
Trečias būdas — tai geras kaimynų žodis apie lietuvišką
spaudos metais prenumeruoti vieną ar kitą laikraštį.
laikraštį. Kaimyno paskatinimas gali rasti naują prenu
Tiesa, buvo kaįkur skelbiami spaudos platinimo mėne
meratorių. Žodžiu sakant, veiklioji visuomenės dalis turi
siai, bet beveik niekas jos neplatino, ir skelbimai iš laik
veikti pasyviąją ir ją palenkti lietuviškajai spaudai, lau
raščių puslapių nenužengė į gyvenimą. Gal tai buvo perkiančiai visuotinio tautiečių dėmesio.
trumpas laikas. Ištisi spaudos metai turėtų duoti pakankarnai progų ta linkme pajudėti.
SUDIEV, IŠEIVIŲ DRAUGUI

S

PELIUOJANT į visuomenės dėmesį, būtina kreip
Skotijos lietuvių laikraštis IŠEIVIŲ DRAUGAS, ėjęs
tis specialiu žodžiu į jaunąją kartą. Jaunose šeimo
nuo 1913 metų, po 70 metų sustojo.
se kaip tik labiausiai ir trūksta lietuviškos spau
dos. Jose pilna įvairių komikų, magazinų, dienraščių, 1982 m. gruodžio men. numeryje (Nr. 6-1630) laikraš
tis pranešė savo skaitytojams:
bet dažnai nematyti nei lietuviško laikraščio, nei lietu
"Su šiuo numeriu IŠEIVIŲ DRAUGAS atsisveikina su
viškos knygos. Mat jų domesys lietuviškam gyvenimui
Jumis ir dėkoja Jums už ilgalaikį jo rėmimą ir skaitymą...
yra jau žymiai silpnesnis. Lietuviškasis pasaulis joms
skaitytojų skaičiui smarkiai sumažėjus... tolimesnis leidi
darosi tolimas. Čia į pagalbą turėtų ateiti veiklios lietu
mas pasidarė neįmanomas ir nuostolingas".
viškos šeimos ir paskatinti lietuviškos spaudos neturin
"Išeivių draugas" pradėjo eiti 1913 m. ir vienu laiku bu
čias šeimas užsisakyti vieną ar kitą laikraštį. Vardadie
vo gan didelis ir įdomus laikraštis. Pradžioje jis konkuravo
nių bei gimtadienių progomis galėtų užsakyti lietuvišką
su socialistų leidžiamu RANKPELNIU, kuris, virtęs komu
laikraštį kaip dovaną, kuri pripratintų prie lietuviško
nistiniu, mirė 1923 m. Nuo to laiko "Išeivių draugas" bu
leidinio ir paskatintų ateityje jį prenumeruoti. Antras
praktiškas būdas — sudaryti lietuviškų laikraščiu neskaivo likęs vieninteliu liet.laikraščiu D.Britanijoj iki 1947 m
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"Aušros" šimtmetį pasitinkant
PRAEITIES IR DABARTIES PRIEŠY-II
BÉS POVEIKIS AUŠRININKŲ ISTO- M
RIOGRAFIJAI
H
Dr. Juozas JAKŠTAS
(Tęsinys iš praeito nr.)
Aušrininkai istorikai
Romantiku pastangų ir idėjų tesėjais auš- į
rininkai tapo dėl žvilgsnio j praeiti. liems
rūpėjo parodyti lietuviu garsius žygius,yapč j
kovas su kryžiuočiais, ju laisvės meile, pa
pročius, kasdiene buitį, mena, žodine kūry
ba. Bet aušrininkai nesiribojo vien praeities
idealizavimu. J u tikslas - eiti iš praeities i
dabartį ir net i ateitį. Istorikams Lietuva bu
vo ne vien lenku ir rusu priedas, o turinti
savaimingą buitį praeityje. Kokia ji buvo
praeityje, tokia turi būti dabartyje ir ateity
je. Jei romantikai buvo praeities idealizuotojai, tai aušrininkai — ne tik idealizuotojai,
bet ir pragmatikai, istorijos mokslą skyrę
tautiniam susipratimui žadinti.
Kaip aušrininku istorijose atsispindėjo
tas svarbiausias siekis, ryškiau galima paro
dyti tik atskiru asmenų darbais. Kalbant
apie šiuos atskirus istorikus aušrininkus, pir
miausia turime pabrėžti, kad ju tarpe nerasi
me profesionaliu istoriku, ėjusiu istorijos
mokslus. Jei tokiu istoriku būtume turėję,
galėtume kalbėti apie tikrai mokslišką “Auš
ros" laiku istoriografiją. Ką turime, - mūsų
praeities mylėtoju, diletantu veikalai. Net ir
ano laiko istorijos mokslo akimis žiūrint,
jiems negalėtume teikti tikslos mokslinės ver
tės.
Dr. Jonas BASANAVIČIUS
Reikšminga, kad aušrinės istoriografijos
pinuose gretose žengė žmogus, su kurio var
du susijęs viso laikotarpio sąjūdis. Dr. J. Ba
sanavičius, vienas iš “Aušros" įkūrėju ir, tie
sa, daugiau formalus jos redaktorius, paliko
daug raštu, ypač istoriniu, kurie gali būti pa
vadinti aušrinės istoriografijos vardu. Jis visos aušrininku veiklos pirmaujantis istori
kas ir visos srovės vadovaujantis asmuo. Apie
jį ir jo darbus įvairiuose mūsų raštuose ne-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr.U onas Basanavičius
(1851 - 1927) .
maža žinių. Nepriklausomybės laikais jam
skirtos dvi monografijos. Tačiau iki šiol ne
(bus daugiau)
turime studijos apie jo istorinius darbus.
ATEISTINIS AUKLĖJIMAS
Prof. Z. Ivinskis davęs keletą ištraukų iš Ba
Vilniaus miesto ^Žinijos“ draugijos ple
sanavičiaus raštu, daugiausia spausdintu
nume, kuris buvo susirinkęs pastaruoju
“Aušroje", kur kalbama apie garbingą Lietu
laiku, buvo raginama stiprinti ateistų ir
filosofų bendradarbiavimą, plačiau propa
vos praeitį, laikytiną pavyzdžiu dabarčiai
guoti marksistinės lenininės filosofijos ži
(Prof. Z. Ivinskis 1939 m. Lietuviu kataliku
mokslo akademijos suvažiavime skaityoje pa nias.
skaitoje, - žr. Lietuvos istorija romantizmo « Buvo pasakyta, kad vis svaresnį indėlį,
ateistišlkai auklėjant gyventojus, įneša
metu ir dabar, - Suvažiavimo darbai. UI t..
gamtos mokslų atstovai, ypač medikai.
Kaunas. 1940, p.320 - 341, - davė keliu
aušrininku pasisakymus apie Lietuvos praei
BITUMO GAMYKLA MAŽEIKIUOSE
tį ir padarė tokią išvadą: “Dabarties sunyki
Prie Mažeikių naftos perdirbimo įmonės
mo akivaizdoje visi buvo skatinami dar la
baigiama sitatyti bitumo gamykla, kuri
biau garbinti praeiti, kuri jau buvo išnykusi"
naudos naftos atliekas ir gamins kelių rū
(Ten pat, p. 333).
šių gi t urną, reikalingą kelių tiesėjams ir
Paskutiniu metu šiek tiek susidomėta jo
statybininkams. Šiais metais Mažeikių sta
istoriniais darbais ir okupuotoje Lietuvoje.
tybos trestas turėjo atlikti darbų daugiau
1970 m. išleistas Vilniuje nemažas Basanavi
kaip už keturis milijonus rublių.
čiaus “Rinktiniu raštu" tomas, L<ur sudėta

Dr. PAULO KALINAUSKAS

-------------------------------- advogados ----------- —----------------Inventário,

Despejo, Desquits,

Processo Crime,

I
visko po truputi. Tik, deja, stinga svarbiau
sių jo istoriniu darbu. Tomo įžangini straips
ni “Jono Basanavičiaus kultūrinis palikimas"
parašęs Juozas Jurginis (p.I-XXIV). Gana
plačiai aptartieji Basanavičiaus istoriniai dar
bai susilaukė ne visur tinkamu kritišku pasta
bu. To paties autoriaus J. Jurginio daugiau
publicistinis literatūrinis straįpsnis “Jonas Ba
sanavičius - rašytojas ir publicistas" paskelb
tas jo straipsniu rinkinyje “Istorija ir poezi
ja" (1969).
įgimtas smalsumas mokslo žinioms Basa
navičių atvedė i istoriją ir padarė ji aušrininku istoriku. Nuo mažumės pasižymėjęs pro
to imlumu. Tokio polinkio jaunuoliai pir
miausia ima domėtis savąja aplinka ir jos
praeitimi. Autobiografijoje jis šitaip prisime
na pirmąjį susidūrimą su istorija: “Pirmąsias
žinias iš lietuviu praeities nuo mano tėvo įgi
jau; tai buvo žinios apie mūsų krašto bau
džiavą ir kita; vėliau Stryjkovskio “Kronika
polska, litewska, žmodzka” (1582) buvo mi
no vadovu; Gvaninis, Dlugošas, Kromeras ir
kiti kronistai, o vėliau Kraševskio raštai turė
jo didelę į mane įtekmę, ir aš,gimnazijoj dar
būdamas, patogiai buvau su lietuviu istorija
susipažinęs" (J. Basanavičius. Rinktiniai raš
tai, Vilnius 1970, p. 21.).
Regis, pati prigimtis stūmė Basanvičiu i
humanitarinius, ypač i istorijos mokslus. Iš
pradžių jai ir pakluso, stodamas į Maskvos
universiteto istorijos-filologijos fakultetą
(1873). Iškart įniko į Lietuvos praeities stu
dijas. Ištrukęs nuo universitetiniu paskaitų
ir apsidirbęs su privačiomis pamokomis. Rumiancevo bibliotekoje skaitė knygas ir brido
“vis gilyn ir gilyn i lietuviu praeiti" (Ten
pat, p. 24). Jau pirmaisiais metais surinko
apsčiai medžiagos Kęstučio biografijai. Toks
pirminis užmojis rodo jaunuolio polinki is
torijos tyrinėjimams. Jei Basanavičius būtu
ištvėręs studentu istoriku iki galo ir būtu iš
pagrindu išėjęs istorijos mokslus, rasi, Lietu
va būtu gavusi pirmąjį dideli savo istoriką,
kuris būtu nutiesęs kelius mūsų moksliškai
istorijai.
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rojų*’
ateistinį komunizmą, kurtį Eugene
Lyons prieš penkioliką metų apraše kny
goje: „Prarastasis darbininkų rojus“. Nuo
to laiko gyvenimo sąlygas pablogėjo, šian
dien jos yra dar blogesnės, negu prieš 15
ar 40 metų: žiauri priespauda, ekonominė
suirutė, baimės ir teroro režimas. Žmonės
desperacijoje metasi į alkoholizmą“.
Vyskupas džiaugėsi, turėdamas progą pageibti lietuvį kunigą, salezietį Tėvą An
taną Perkamą, kuris paaukojo savo gyve
nimą, kad žmonės Dievo globoje galėtų
džiaugtis laime ir taika.
„šisai kunigas patyrė gyvenime daug pa
vojų, — tęsė vyskupas Brizgys. — Jo gy
venimas buvo vargingas ir sunkus. Kartą,
gyvenant Hongkonge ir Kinijoje, karo
metu, gelbėdamas vaikus pats, rizikavo gy
vybe ir buvo sunkiai sužeistas. Per visus
tuos sunkių bandymų momentus jis pasi-liko ištikimas savo pašaukimui, ir niekas
nepajėgė pakeisti jo nusistatymo gyventi
su Dievu Jo tarnyboje. Kitokias gyvenimo
formos jis nepažinojo“.
Baigdamas, vyskupas Brizgys palinkėjo
Tėvui Perkumui daug geros sveikatos me
tų. skirtų darbui — skleisti Viešpaties
Karalystę žmonių širdyse.

GRAŽIAI PAGERBTAS
KUN. ANTANAS PERKÜMAS, SDB

Spalio mėnesį Venezuelos lietuviai iškil
mingai atšventė Tėvo Antano Perkumo
auksiniį vienuolystės jubiliejų. Taip pat
atžymėta jo 40 metų kunigystės ir 30 me
tų pastoracinės veiklos Venesueloje sukak
tys. Iškilmės buvo tuo nepaprastos/ kad
jose dalyvavo vyskupas Vincentas Brizgys ir iš Sao Paulo atvykęs Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės Pirmininkas Pra
nas Gavėnas, SDB.
Spalio 2 dieną solenizantas ir Tėvai Sa
leziečiai suruošė pietus vyskupui Dn Vin
centui -Brizgiui pagerbti. Juose dalyvavo
Caracas arkivyskupas Jose Ali Lebrun.
Lietuvius atstovavo pjp. Dambravos^ Deveikiai, Šulcai ir ponia Klovienė su duk
terimi Jadvyga.
Tą patį šeštadienio vakarą Jungtinis
Bendruomenės Organizacijų Komitetas su
ruošė iškilmingą vakarienę Tamanaco vieš
būtyje, kur solenlzanto pagerbti susirinko
septyniasdešimt svečių, jų tarpe Ukrainie
čių Ortodaksų Bažnyčios administratorius
Venezueloje, protopredbiteras Leon Lutosky, latvių, lenkų ir ukrainiečių bendruo
menių pirmininkai, o tai*p pat estų ir.veng
rų atsovai

Pagerbimo aktas

N gan Pou Ham

Kunigas Perkumas pasidalino pluoštu
įspūdžių iš savo misionieriškos veiklos.
Pasakojo, jog kinai kantonieČiai jam buvo
davę pavardę — Ngan Pou Ham, kas reiš
kia — Teisybės Ieškotojas. Tėvas Perku
mas sakėsi visą savo gyvenimą ieškojęs ir
siekęs Kristaus tiesos, vesdamas prie Die
vo jam patikėtuosius.

kryžiaus ir Lietuvos trispalvės tautiniais
rūbais pasipuošusios lietuvaitės nešė prie
altoriaus ostijas, vyną ir liturginius indus.
Jaunimas vyskupo Brizgio pasirašytą pa
veikslėlį šiam jubilėjui įamžinti.
Vyskupo Brizgio homilija

Spalio 3 d. sekmadienį solenizantas at- .
našavo padėkos mišias šventojo Bosco pa
rapijos bažnyčioje, asistuojant Tėvui Pra
nui Gavėnui ir keliems vietos salezie
čiams. Pamaldoms susirinko netoli tūks
tančio tikinčiųjų daugelis jų — venezuelie!
člai. Liturginiai skaitiniai buvo atliekami
dviem kalbom, ispanų ir lietuvių. Algio
Dugno vadovaujamas choras sugiedojo
penkias lietuviškas giesmes, vargonuojant
Vyt. Dambravai. Mišių procesijoje šalia _

niškai, mūsų vyskupas homilijoje pasisakė
esąs iš mažo krašto, Lietuvos, kame tarpo
krikščioniškos šeimos, klestėjo krikščio
niškas jaunimo švietimas. „Visos šalies so
cialinės ir ekonominės problemos buvo
sprendžiamos be revoliucijų, civilinio ka
ro ir nesantaikų,.— kalbėjo vyskupas. —
Turėjome ramų gyvenimą, tačiau prieš ke
turiasdešimt metų mano kraštas buvo oku
puotas. Jie įvedė vadinamąjį „darbininkų

Pamaldoms pasibaigus, visi lietuviai da
lyvavo iškilmingame pagenbimo akte, ku
ri atidarė VLB Krašto Valdybos ir Jungti
nio 'Bendruomenės Organizacijų Komite
to pirmininkas Dr. Vytautas A. Dambrava.
Jisai pakvietė garbės tribūnon solenizantą,
garbės svečius — J. E. vyskupą Brizgį ir
Tėvą Praną Gavėną, saleziečių vyresniąją,
Katalikų Tarybos pirmininką inž. A. Šul
cą, Jaunimo Sąjungos Pirmininką Arą Ma
žeiką, buvusių Tėvų Saleziečių auklėtinių
atstovą Algį Dugną ir Apylinkių pirminin-.
kus: Vytautą Saurušaitį iš Barquisimeto,
inž. Vytautą Korsaką iš Maracaibo" moky
toją Juozą Zavadską iš Valencijos ir Mari-,
jų Kvedarą iš Caracas. Visi jie tarė svei
kinimo žodį.

Už lietuvišką knygą Ir spaudą
lietuviai tiek daug kovojo Ir
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lentynose, laukdama, kol kas Ją
nupirks.
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Tėvo Gavėno mintys

Tėvas Gavėnas perdavė Saleziečių Kong
regalijos vicegenerolo Rev. Gaetano Scrivo linkėjimus, drauge sveikindamas Pietų
Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės ir
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos
vardu. Tėvas Gavėnas ragino lietu
vius palaikyti ir platinti šv. Kazimiero
kultą. Jis palinkėjo lietuviams gražiai pra
vesti mūsų Šventojo 500 metų jubilėjų
1'984 metais, juoba kad Venezuela turi vie
nintelį pasaulyje miesteli, pavadintą San
Casimiro vardu, kame yra ir jo vardo baž
nyčia. Jisai pasidžiaugė, jog venezueliečiai jau turi Dr. Dambravos parašytą kny
gą apie šv. Kazimierą ispanų kalba. Kun.
Perkumas sakė manąs, kad Venezuela ir
Šv. Kazimiero miestelis turi tapti Švento
jo 500 metų jubilėjaus iškilmių centru Pie
tų Amerikoje.
Pagrindinę kalbą pasakė
vyskupas Brizgys

Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS kalba Venecuelos lietuviams kun. ANTANO PERKUMO, SDB, sukakties proga.

apaštaline veikla, jų įstaigos, bet lietuviš
„Mums verta atsiminti, jog mūsų tauta.
kas meno muziejus, lietuviškas knygynas, •
nėra eilinė, — kalbėjo vyskupas. — Ji yra
archyvas, ko niekas neturi.
su tūkstančio metų garbinga istorija, žmo
„Šiandien lietuviai tautos kančią garsinijai ne tik Šiek tiek pasitarnavusi, bet
na ne tik laisv^jmme-pasaulyje, o Lietuvą .
Vakarų Europą yra išgelbėjusi nuo inva
ir (Dievą skelbia visoje Rusijoje ir Sibire,
zijos iš Azijos, ir laisvėje ir nelaisvėje iš
— tęsė vyskupas Brizgys. — Ir mes už
laikiusi kilnią savigarbą. Ją puikiai išlaiko
Lietuvos būkime sąmoningi tos misijos,
ir dabartinėse nelaimės sąlygose šiaislai- kuri tenka mums ir kokią galima atlikti.
kais.
Kai asmuo, gyvendamas svetur, nusiteikia
„Čia būtų gal net nediskretiška minėti
ne tik ką nors gauti, šiaip taip susikurti
faktus, kaip savo tautybe reprezentuoja
sau gyvenimą, bet rūpinasi atstovauti sa
ir kokią misiją vykdo mūsų broliai ir se
vo tautą ir dalintis su kitais turimomis sa
serys vergų darbo stovyklose, kalėjimuo
vo dvasinėmis ir kultūrinėmis savybėmis,
se, tremtyje, Rusijoje ir Sibire. Ir laisva
tai jis pats jaučiasi laimingas ir mato sa
jame pasaulyje turėkime tiek šventos ir
vo gyvenimo prasmę svetur būdamas.
kilnios ambicijos — nepražūti be palikto
ženklo, kad mūsų gyventa, o jauskime pa
<
Kovokime už Lietuvą!
reigą ir tai laikykime sau privilegiją atlik
„Nepaisant kiek kur mūsų būtų, šian
ti savo misiją. Kur kuris bebūtume, tai
dien Lietuva laukia iš mūsų didesnio loja
lietuvis turi kuo pasidalinti su ‘kitais^
lumo ir paramos, negu savo laikais paty
ne tik pasisavinti ką nors iš kitų. Lięrūivtio
rė iš -Prūsų, Šveicarijos, ar Amerikos lie
tradicinė krikščioniška moralė, sąžiningu
tuvių, o ta ano meto lietuvių parama Tė
mas, darbštumas, tvarkingumaą/daugybei
vynei buvo labai žymi.
gali būti ir yra gyvenimo pavyždžiai. Dau
„Būti žmogui tik sau nėra nei malonu,
gybė žmonių to yra labai ręikalingi, ir reinei prasminga. Žmogus tada jaukiai jau-,
, kia pripažinti, kad lietuyiai visur pasiro
čiasi, kai sąžinė jam sako, kad jis gerai
dė tokiais, kokie jie n/iuraliai yra. Į kunį
vykdo savo misiją. Mūsų laiko lietuvių mi
kraštą nuvykstu, j akučiu sau garbę ir vie
sija: ištikimai kovoti už savo tautą ir pa
tos valdžios ir Bažnyčios hierarchijos asme
sidalinti su kitais 'tuo, ką gero turime šir
nims pasisakyti ad lankau lietuvius.
dyse, protuose, tradicijose ir kultūroje.
„Tegul meilė Lietuvos dega, mūsų širdy
se. Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą
mūsų šalį“.
Po vyskupo kalbos ir jauraus kunigo
Perkumo padėkos žodžio, Komiteto pirm.
i Dr. Dambrava prašė vyskupą įteikti kun.
Perkumufi Vytimi ir trispalvė papuoštą gra
viruotą lentelę su įrašu: „Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės Organizacijų Jungti
nis Komitetas, giliai vertindamas nuopel
nus Lietuvai ir lietuviams ir, dėkodamas -
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GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS
Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

Nuncijaus sveikinimas

Minėjime buvo perskaitytas Apaštališko
jo Nuncijaus, arkivyskupo Luciano Storero laiškas solenizantui, kuriuo buvo pra
nešama, jog Šventasis Tėvas Jonas Paulius
suteikia kun. Perkumui savo Apaštališką
jį Palaimininmą.
Sugiedojus „Ilgiausių Metų“, vaišės nu
sitęsė iki pavakarių.
Vietos spauda aprašė šias iškilmes, o
Valencijos dienrašt&s „Notitarde“ įdėjo
straipsnį apie vyskupo vizitacinę kelionę,
iliustruodamas net penkiomis nuotrauko• mis.
Vizitacinė kelionė

Vysk. Brizgys aplankė šv. Kazimiero
miestelį ir Jo vardo bažnyčią. Lydimas
kun. Gavėno, VLB Krašto Valdybos Pir
mininko Dr. Vytauto 'Dambravos ir inž.
Deveikio, vyskupas aplankė lietuvius Maracay, Barqusimeto mieste ir Valencijoje.
kiekvienoje vietovėje atlaikydavo mišias,
pasakydamas pamokslą.
Venezuelos lietuviai yra giliai dėkingi
vysk. Brizgiui už jo atsilankymą.
V. Utenis
Maironio metų proga įsigykite naują
MAIRONIO EILĖRAŠČIŲ Kasetejuosteię aktoriaus LAIMONO NO
RE IKOS deklamuota.

Su juostele duodama deklamuotų po
ezijų knygutė.

■NEURÓTICOS ANÔNIMOS

Geriausią dovana
R

už trisdešimt katalikiškos pastoracijos
metų Venezuelos lietuvių tarpe, auksinio
vienuolystės jubilėjaus proga ktinigui An
tanui Perkumui, SDB reiškia nuoširdžiau
1 šią padėką už jo nenuilstamas pastangas
ir nuveiktus darbus, aukojant savo gyve
namą Bažnyčiai ir Tautai“.

Se você quer ajudar uma pessoa que está
com depressão (neorose) insônia, ansie
dade, solidão, insegurança e outros sin
tomas torturantes; ou se você for uma
dessas milhares de pessoas, procure unirse conosco na NA

GRUPO SÃO CAETANO:
Av. Goiaz, 300
Reuniões: todas as 5as feiras às 20 hs.
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LIETUVIŲ SPAUDA „BRAZILIJOJ
(tęsinys iš praeito nr.)

Spaustuvė "Birutė"
ir pirmas laikraštis
Lietuviška spaustuvė Brazilijoje,
São Paulo mieste, buvo įsteigta pra
džioje 1927 metų. Jos steigėju buvo
Konstantas Uckus, emigravęs Brazili
jon 1926 metais. Konstantas Uckus
vilkaviškietis, bet daug laiko gyvenęs
Garliavos miestelyje, Kauno apylinkėie, kur buvo miesto valdybos nariu ir
išrinktas kandidatu j trečiojo Seimo
nnkimus, Socialdemokratų partijos.
Nelengvas buvo gyvenimas tuo me
tu Lietuvoje. Skurdo karo nualintas
kraštas, vargo jame ir žmonės. Ir štai,
pasklido po visą kraštą gandas, jog
yra tokia šalis, Brazilija vadinama,kur
reikalingi žmonės žemės ūkio dar
bams. Be to, krašto valdovai žadėjo
apmokėti visas kelionės išlaidas, jei
kas norėtų vykti j kavos plantacijas.
Iki šiol niekam nepažįstama, negirdė
ta užjūrio žemė - Brazilija - visos
Lietuvos žmonių, virto kasdieninė
malda; tik apie Braziliją, buvo kalba
ma, tik apie ją svajojama. Na, ir už
tvindė visą Lietuvą išvykimo banga,
emigracijos slogutis, j kurj Lietuvos
vyriausybė nekreipė dėmesio, nereaga
vo. Priešingai - dar buvo skatinami
vykti į užsienius, kad palengvinus
krašto ekonominę būklę. Tos pačios
bangos paliestas, su šeima, išvyko
Brazilijon ir šio krašto lietuviško žo
džio pionierius, Konstantas Uckus.Atvažiavęs čionai, nesiskubino vykti j
fazendas žemės ūkio darbams, bet pa
siliko mieste ir tuoj ėmėsi verstis
smulkia pramone - batų dirbtuve.Šito amato buvo pramokęs Lietuvoje,
tarnaudamas kariuomenėj, kai buvo
uždarytas daboklėn, drauge su kitais
kareiviais, už dalyvavimą, 1920 me
tais, Kauno įgulos kareivių sukilime,
dėl blogo maisto.
Jau pačioje imigracijos pradžioje,
"pasipylė"' čia, tarp lietuvių ateivių
bei "išsivieti mišių" iš savo krašto, vi
sokiausio plauko elementų: Lietuvoje
buvusių bankelių direktorių, ekonomi
nių organizacijų vedėjų, lašynių skuti
mo specialistų, draugiškų vekselių ak
torių ir įvairių įvairiausių malversacijų
autorių. Tai buvo "intelektualų" ele
mentas, kuris įžvelgė, iog čia, Brazili
joje, įsimaišius j tūkstančius atvyks
tančių tautiečiu eiles, nebus taip sun
ku verstis visokiais "lengvais" darbais,
tik reikia mokėti "prisiplakti" prie

KONSTANTINAS UCKUS
(1896 - 1975)

kasdien didėjančios lietuvių imigrantų
masės.
Tada laikai buvo geri. Pasaulinė
krizė dar nebuvo palietusi šio krašto.
Sunkioji pramonė vystimosi stadijoje.
Darbo jėgos buvo medžiojamos ir gau
ti darbas nebuvo sunku. Momentas
buvo palankus ir "intelektualams"
veikti, nes išlaipdinti iš svetimų kraš
tų imigrantai, reikalingi buvo visoke
riopos orientacijos, gero žodžio, pa
guodos. Bet kaip prie tos imigrantų
masės prieiti, jei jie buvo išsisklaidę,
gyveno ir dirbo toli nuo centro. Rei
kalinga buvo turėti tam tikrų priemo
nių, kad lietuvį su lietuviu suartinus,
sujungus juos tautiniais ryšiais. Reika
linga buvo surasti būdus prie jų pri
eiti, užmegsti draugystę, drauge su
jais pasiguosti išeivio dalia, pasidalyti
savo tėvynės ilgesiu. Vienintelis tam
reikalui kelias, kad prie jo priėjus,bū
tų spauda, lietuviškoji spauda. Tačiau
viso to trūko. O kad prie to priėjus,
reikalinga buvo turėti suorganizuotą
vienetą, bendriją, na - ir pinigų.
"Šviesuoliu" akys nukrypo tada j
Mokos rajoną, į jsikūrusj su batų
dirbtuve, Konstantą Uckų, kurio pramonėlė jau buvo pradėjusi pakenčia
mai veikti, kur jau tada priglaudė ne
vieną tautietį, atklydusį j svetimą
kraštą, be draugu ir pažįstamų, suteik
damas jiems darbą. Ir sugundė "švie
suoliai" K. Uckų. o tas pasidavė, pa
sitikėdamas išdėstytiems planams ir
gražiausiomis spalvomis nupiešta atei
timi. O svarbiausia - tai pasitarnavimas lietuvių visuomenei. Ir taip, mai
tinamas gražiomis viltimis dėl ateities
sau ir visuomenei, Konstantas Uckus,
1927 metų pradžioje, įsteigė pirmąją
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lietuvišką spaustuvę Brazilijoj, pava
dindamas ją "Lithuania" vardu. Vėliai
nežinia dėl kokių sumetimų, "perkrik;
tino" ją j "Birutė".
Spaustuvės įsteigimas atnešė São
Paulo lietuvių kolonijai daug gyvumo.
Tuojau "Birutė" pasidarė kolonijos
centru, iš kurio pasklido spausdintas
lietuviškas žodis, kurio visi nekantriai
laukė ir troško.
Lietuviai nesnaudė. Pagyvėjo save
laikantieji inteligentai, "baltarankiai"
imigrantai. Jie kūrė įvairius planus, vi
sokius sumanymus siūlė kolonijos at
eičiai. O kad tie planai būtų galima
perduoti visuomenei, kad juos plačiai
paskleidus lietuviuose, - reikėjo spau
dos, trūko organizacijų, nebuvo vadų.
Lietuviškoji spaustuvė "Birutė", pasi
darė lietuviško judėjimo centru, kur
gimdavo įvairūs sumanymai, susidarė
lyg ryšys, kuris suartino ir pagyvino
lietuvių gyvenimą, išjudino nostalgijor
patekusius tautiečius. Nors ir nesutartinai tada galvojo kolonijos pirmūnai,
nevienodus planus kūrė ateičiai, ta
čiau visų kelio pabaiga buvo spaustu
vė "Birutė" - Rua Visconde de LagL
na nr. 1, kampas Rua da Moóca.
(Seka "Brazilijos Lietuvis" ir orga
nizacijos).

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Jonas PAUKŠTYS
Cr. 4.000,00
Cr. 3.500,00
Robertas PETROKAS
Jonas ir Ona GOLSKIS Cr.5.000,00
Jonas BRATKAUSKAS Cr. 6.000,00
Cr.3.500,00
Lionginas GAIGALAS
Maria BRASLAUSKI ENÉCr.3.500,00
Ona GAIGALIENĖ
Cr.3.500,00
Maria MAZURKEVIČIENÉ
Cr.8.000,00
Ona Lisauskaitė LESSA Cr. 4.000,00
Cr.4.000,00
Alfonsas LISAUSKAS
Cr.3.500,00
Justinas ŽVINGILA
C r. 3.500,00
Viktoria BUTKUS
Helena MELDAUSKIEC r. 3.500,00
NÉ
Vera MUSTEIKIS
Cr.2.500,
Eugenija ŠLEPETYS
Cr.15.000,
Algimantas-Ona
ŠLEPETYS
Cr20.000
■■ jsaxom
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PREL. J. BALKONUI, P.A., 80 METUI
parapijoje, nuo 1929 - Angelų Kara
lienės parapijoje, o 1933 jis paskiria
mas Maspetho lietuvių parapijos kle
bonu. Tas pareigas perėmė iš ankstes
nės kartos veikėjo kun. Antano Mi
luko.
Maspethe jis viską perorganizavo
ir viską perstatė. Jo rūpesčiu pastaty
ta viena iš gražiausių lietuviškų baž*y
nyČių. Pašventinta 1962. Iš Maspetho
klebono pareigų pasitraukė 1972.
Už nuopelnus 1948 pakeltas j Ve
ry Rev. prelatus, o 1961 — j Right
Rev. prelatus. 1972 gavo Protonatorius ApostoIicus titulą ir privilegijas.
Savo dinamiška veikla jis apglėbė
visą tuometinį gyvenimą. Veikė dau
gybėje organizacijų. Svarbiausios jų .
prisimenamos atskirai. Čia norime pa
žymėti, kad sukaktuvininkui teko uo
liai bendradarbiauti lietuviškoje spau
doje.
Garse bendradarbiauja nuo 1922,
Darbininke, Vytyje, Drauge, Ameri
koje, Moksleivyje, 1933-1935 buvo
Amerikos redaktorius. 1941-1942 —
Kunigų Vienybės biuletenio redakto
rius, 1941 suredegavo Kunigų Vieny
bės metraštį, 1943 vienas iš ALK
Darbų redaktorių.
O kiek pamokslų ir kiek įspūdin
gų ir ugningų kalbų jis yra pasakęs.
Veiklos ir daugelio darbų metai
puošia jubiliatą gražiausiu vainiku.
Pagerbdami jį šios sukakties proga,
sakome — Ad multos annos — Ilgiau
sių metų . Dievo palaimos . (p.j.)
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BRAZILIJOS L BENDRUOMENĖS
RINKIMAMS BESIARTINANT
Kaip žinoma, Brazilijos L Bendruo
menės rinkimai vyksta kad su metai.
Tai šiemet sueinant 2 metams nuo
paskutinių rinkimų, nauji rinkimą jvyks mūsų Nepriklausomybės minėji
mo metu, Vasario mėnesį. Žinoma,
nevisi galės dalyvauti minėjime ir bal
suoti, bet jie galės įvairiais kitais bū
dais savo balsą atiduoti už išstatytus
kandidatus. O kandidatus gali išstaty
ti visi, jei tik randa tinkamai pasišven
tusį asmenį tam darbui, ir jis sutinka
dirbti lietuvių ir kolonijos gerovei.
Smulkiau apie balsavimo tvarką,
datą ir kit. bus paskelbta vėliau per
spaudą. Todėl pirmiausia visi užsisa
kykite "Musų Lietuvą", nes ji yra
mūsų kolonijos kelrodis; tad ir Br.L.
Bendruomenės rinkimai beiujos dar
bai bus skelbiami mūsų lietuviškoje
spaudoje.
Visi lietuviai privalo balsuoti, nes
tai kiekvieno lietuvio šventa pareiga.
Kol lietuvis priklauso Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenei, jis jaučiasi tik
ras ir sąmoningas lietuvis; atiskyręs
nuo Bendruomenės, jis pasijunta lyg
palaužta medžio šaka...
Brazilijos Lietuvių Bendruomenėje
turi teisę dalyvauti visi - čia nėra
jokios diskriminacijos. Ši organizacija
dabartiniu metu yra mūsų atstovybė
Brazilijoje, nes uždarius Konsulatą,
ji vienintelė atstovauja mūsų koloniją.
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
tą atstovavimo darbą tikrai atlieka su
didžiausiu atsidavimu ir pasišventimu,
pasitarnaudama pirmoje eilėje mūsų
pavergtai Tėvynei ir mūsų kolonijai.
Kiekvienais metais yra ruošiama iš
kilmingas Vasario 16 minėjimas ir
įvairios šventės bei kiti minėjimai.

Judrusis prelatas Jonas Balkūnas,
P.A., kadaise gyveno Brooklyne ir
Maspethe, čia visu$ judindamas ir or
ganizuodamas daugybę darbų. Dabar
jis įsikūręs flamingų žemėje - St Pe
tersburg Beach, Fla. Gražieji paukš
čiai ten pastoviai gyvena, besidžiaug
dami pietų saule ir vandenų platybe.
Kiti čia suskrenda poilsiauti, nes jie
yra daugumoje tokio amžiaus, kai
darbus padėjo j šalį. Toks poilsiauto
jas yra ir prel. Jonas Balkūnas, išskri
dęs iš Maspetho Viešpaties Atsimai
nymo lietuvių parapijos. Tačiau jam
rūpi ne poilsis. įpratęs judėti ir veik
ti, jis ir dabar dalyvauja įvairioje vi
suomeninėje veikloje.
Kadaise 1983 metais jis su prel.
Jonu Ambotu, Hartfordo lietuvių pa
rapijos klebonu, grįžo iš Lietuvos ir
iš Europos. Prel. Jonas Ambotas bu
vo lėtas žmogus, lėtai sukosi, o mū
sų jubiliatas priešingai — pilnas dina
mikos. Tada prel. Ambotas pasakė,
kad jo jaunesniam konfratrui tikriau
būtų pakeisti pavardę ir pasivadinti
kunigu Lakūnu, o ne Balkūnu.
Skraidymas — judėjimas būdingas
jo visam gyvenimui. Gal tę dinamizmę jis susikūrė iš to fakto, kad jam
teko augti ir mokytis dviejuose kon
tinentuose.
Gimė 1902 spalio 21 Moltby, Pa.
Amerikoje spėjo baigti pradžios mo
kyklą. 1912 su tėvais išvyko j Lietu
vę, į Suvalkiją. 1914-1919 mokėsi
Marijampolės gimnazijoje. Tuo metu
per Lietuvę ritosi karas — kariavo
Vokietija su Rusija. Lietuvę okupavo LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
vokiečiai. Paskui jau patys lietuviai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
organizavosi ir 1918 vasario 16 pa- •
skelbė Lietuvos nepriklausomybę. Šį
tautinį atbudimę ir entuziazmę teko
pergyventi ir jaunajam Balkūnui, nes
visi tada judėjo ir savo darbu ir šir
dimi kūrė Lietuvę.
Jaunuoliai išėjo j kariuomenę sava
noriais, kiti su dideliu entuziazmu
mokėsi, kad būtu Lietuvai naudingi.
Jonas Balkūnas 1919 įstojo į kuni
gų seminariją. Tai buvo buvusi Seinų
seminarija, kuri buvo perkeltu į Su
valkiją. Pirma veikė Zypliuose, paskui
Gižuose. Čia jis mokėsi iki 1922 me
tų. Dvidešimties metų būdamas, jis
apsisprendė grįžti į Ameriką, nes ir
čia reikėjo lietuvių patriotų, kad ga
lėtų patarnauti gausiai išeivijai.
Grįžęs j Ameriką 1922, tęsė toliau
teologijos studijas Niagaros universi
O mąis belo adesivo que até agora foi colocado no seu automóvel.
tete. I kunigus įšventintas 1926 ge
gužės 29 Lackawanoje, N.Y. Tolimes
Pode ser adquerido na Paróquia de São Casimiro na Moóca - rua
ni jo gyvenimas prabėgo Brooklyne
JUATINDIBA, 28. Agora também em tamanho menor.
ir Maspethe. Vikaravo Apreiškimo

NR. 3 (1793) 1983.1.27

SEHEfflffiSBBSBBSHrass®

B.L.B-nės globojama metinė Imigran
tu paroda kiekvienais metais praeina
su didžiausiu pasisekimu mūšy pa
vergtos Tėvynės išgarsinimui, nes čia
perspausdintę propaganda aiškiausiai
yra nupiešiama tikroji musų Tėvynės
padėtis vergijoje. Be to, tose parodo
se atvaizduojama mūšy Tėvynės kul
tūra, liaudies menas ir papročiai. Pra
ėjusiais metais dar buvo suruoštas
gražus poeto Maironio minėjimas ir
kit.
Be to, Brazilijos Lietuviu Bendruo
menė yra įsigijusi didelės vertės turtę Lituanikoje. Tas turtas įsigytas Br.
L. Bendruomenės Valdybos darbštu
mu ir pasišventimu, ypač dėka jos il
gamečio pirmininko, Jono Tatarūno,
kuris yra atsidavęs visa širdimi to
turto ir tos vasarvietės pagerinimui.
Lituanika jau yra musu pasididžiavi
mo objektas: ir daug svečiu net iš
užsienio, ję aplankę, stebėjosi kas pa
daryta palyginant per trumpę laikę.
Kas svarbiausia, šis turtas sukurtas
grynai Bendruomenės ir jos nariu pa
stangomis ir jy lėšomis, o ne užgro
biant bei pasisavinant kitu turtę
(tam turime gyvu pavyzdžių). Todėl
Lituanika yra musų visų kolonijos
oazis, nes ji priklauso Brazilijos Lie
tuviu Bendruomenei, kuriai priklauso
ir visi padorūs mūsų kolonijos lietu
viai ir čia gimusieji.
Visi privalome būti dėkingi Brazili
jos Lietuviu Bendruomenei už jos nu
veiktus darbus. Tad parodykime jai
savo pritarimę, balsuodami visi atei
nančiuose rinkimuose. Tuom tikrai
parodysime musu padėkę ir pritarimę
Br. Lietuviu Bendruomenės Tarybai,
Valdybai ir Revizijos Komisijai.

ANATOLI MEDVEDER

VINCAS ALIONIS
Mirė 1983 m. Sausio 17 d. Gimė
Rumeiškėsio, 1910 m. gegužės 20 d.
Atvyko j Brazilija 1927 m., gyveno
visę laikę Praça Santa Helena, Vila
Zelinoje.
Paliko žmonę Mikasę Purytę, sūnų
Julijų, marčię Ivanj, dukterį Aldonię,
žentę Geraldo ir keturis anūkus.

PAGYVINKIM CHORĄ1.

Nutariau įsigyti lietuviškų dainų juos
telę — būtent L K. Bendruomenės cho
ro 1980 metų koncerto dainas. Aš la
bai gerai atsimenu, kad choras dėjo vi
sas pastangas ir gerai tę koncertę paruoše. Nors juostelė pagaminta ir su nema
ža techniniu trūkumu, ji maloni ir mie
la, nes joje yra įgrotas labai gražus lietu
viškas tautiškas repertuaras.
Praėjusio gruodžio 26, po ketvirtos
valandos Mišių, Jaunimo Namuose bu
vo susirinkimas. Prel. Pijus Ragažinskas
pranešė, kad šio sausio 30 d. 4-tę valanKapitonas Juozas Čiuvinskas
dę Mišios bus už visus choristus — mirų
sius ir gyvus. O po to visu — esančių ir
PARODA
buvusiu choristu ir chorisčių — visuoti
Suruošta ANTANO AUGUSTAIČIO,
nis susirinkimas Jaunimo Namuose.
labai praturtėjusi, Nepriklausomos Lie
Ten bus aptarta tolimesnė choro veikla.
tuvos pašto ženklų paroda, bus atidary
Tai visi, kas tik gali: sausio 30 d., 4
ta š.met. Vasario mėn. 1a. dienę, 7 vavalandę, dalyvaukime šv. Juozapo baž
landę (19 vai.) vakaro, BIBLIOTECA
nyčioje šv. Mišiose, o paskui — visi j su
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, "MÁ
sirinkimą.
RIO DE ANDRADE", gatvėje CONSO
O vėliau (kad ir už kelių mėnesių)
LAÇÃO, Nr. 94.
vėl paimsim gaidę - ir ryžtę - ir eisim
Visas organizacijas ir prijaučiančius
dainos keliu: skelbsim irgarsinsim Lie
lietuvybę, maloniai kviečiame atsilan
tuvos ir lietuyių vardę.
kyti.
Į
Antanas R.

J. BUTRIMAVIÕIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventário, Despejo, etc.

mirė sausio 17 d. šv. Elenos ligoni
nėj eidamas 75-tus pnetus. Kilimu iš
Veliuonos, Brazilijon atvyko 1927 m.
ir pradžioj gyveno Mokoj, o nuo
1950 metu V. Zelinoj. Dirbo kaip
masinu motokų mechanikas. Paliko
žmonę Stefanija, sūnų Leonit ir duk
terį Eugenija su šeimom ir 6 anūkais.
Buvo palaidotas Quarta Parada kapi
nėse. 7-tos dienos mišios buvo sausio
24 d. V. Zelinos bažnyčioje.

Sausio 19 d. taip pat V. Zelinoje
mirė ROŽE ZABULIONIENÉ, 7-tos
dienos Mišios buvo sausio 25 d.
19,30 vai. Abudu mirė aprūpinti li
gonių sakramentais ir buvo palaidoti
su religinėmis apeigomis.
H
i

Sausio 19 dienę São Vicente (San
tos) mirė PRANCIŠKA BATUTIS f
BALTRÜNIENÉ. Gimusi 1913 m. vą
sario 10 d. Kopiškyje, Brazilijoje gy
veno daugiausia Santose. Ir mirė stai
giai savo namuose, telefonuodama. i
Paliko liūdesy dukteris Genę, Linę,
žentę Pranę Vaičiūnę, marčię Maria
Luiza ir anūkus Nancy, Milena, Mar
cos ir Fernanda.
Prie karsto São Cristóvão ligoninės
šermeninėj, Mokoj, Mišias atlaikė kun.
Pr. Gavėnas.
7-tos dienos Mišios bus sausio 26, ?
trečiadienį, 19,30 vai. V. Zelinos baž-,
nyčioj.
Sausio 22 dienę po pietų, ligos ir
senatvės iškankinta mirė VERONIKA
JURŠIENĖ (MANIUŠYTĖ) kilusi iš
Saldutiškio Parapijos (Utenos aps). I
Brazi liję atvyko 1929 metais, kol
V
sveikata leido uoliai lankė bažnyčią .
ir priklausė Maldos Apaštalavimo drau
gijai. Mirė sulaukusi 92 metų.

< Dra. HELGA HERING j
MÉDICA - GYDYTOJA

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.

HOMENS

TRIBUTÁRIA Imposto de Renda, ICM, IPI

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa, 6
- B. do Limão
Fone: 265-7590
—M

Rua Barão de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593“

.

Horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00
Rua Campos Novos. 590 - V. Zeiina - Horário das 19:00 às 21:00
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MŪSŲ ŽINIOS
Sv. Kazimiero Šventė
Ateinančiais (1984)metais šv. Kazi
miero šventė turės būti didžiausia lietu
viu tautos šventė, minint 500 metų, šv.
Kazimiero jubiliejų. Bet ir ištisi metai
bus JUBILIEJINIAI ŠV. KAZIMIERO
METAI.
Betgi jubiliejui, ir jubileijinei šventei,
reikia tinkamo pasiruošimo.
Siu metu šv. Kazimiero šventė jo
vardo parapijoj bus kovo 6, sekmadie
nį. I šie šventę kviečiami visi dar gyvi
São Paulo (ir apylinkių) lietuviai!
Šventės proga turi susidaryti ir vieti
nis KAZIMIERINIO JUBILIEJAUS
KOMITETAS, kuris padėtu visai Brazi
lijos lietuviu kolonijai šiam neeiliniam
jubiliejui pasiruošti ir tinkamai jj atšvęs
ti.
MIŠIOSE už a.a. kun. Vladę Mika
lauską praeitę sekmadienj, šv. Kazi
miero parapijos koplyčioje, dalyvavo •
tikinčiųjų iš S. Bernardo do Campo,
Moinho Velho, V. Prudente, V. Žoli
nos ir chorvedys Liudas Ralickas iš
Sumaré. Mo. Liudas Ralickas mišių
giesmes palydėjo vargonėliais, už tai
jam parapijos kunigai širdingai dėko\ ja.

PRIMICIJANTAS ŠV.' KAZIMIERO
PARAPIJOJE

Šio sausio (janeiro) men. 30 dieną
(sekmadienį) lankysis Sv. Kazimiero
parapijoje salezietis primicijantas kun.
Aloyzas TegamĘ kilimu iš Barretos
miesto.
Jis asistuos ir pamokslę pasakys
8-tos valandos lietuviškom Mišiom, o
pats laikys 9-tos valandos Mišias por
tugališkai.
Po vienu ir kitu Mišių duos ypatingę primicijanto palaiminimę visiems
šv. Mišių dalyviams.
Iš Penha, SP. atvyks primicijanto
du dėdės lietuviai, o gal ir kiti gimi
naičiai, net ir iš Barretos.
Apie 10-tą valandą — Parapijos sa
lėje — įvyks šeimyniškas primicijanto
priėmimas su suneštinėm vaišėm.
1983 metai — yra DVASINIU PA
ŠAUKIMŲ METAI — visoje Brazilijo
je. Svarbu ir mums lietuviams susirū
pinti lietuvišku dvasiniu pašaukimu
reikalu.
Pasinaudokime, tad, ir ta reta pro
ga, kad bendra malda prašyti Pjūties
Seimininką siusti daugiau darbininku
j savo pjūtį.
Sausio 31 dieną yra Šv. Jono Bosko šventė. Ji bus atkelta j 30-tą. Kun.
Bosko buvo uolus dvasiniu pašaukimu
žadintojas ir ugdytojas.

ML

numerio

GARBE S

Aviacijos karininkas SIMAS PLIUNDZIULAIT1S
Mielajam Bomretiriečiui ir "ML" patvariam skaitytojui ir rėmėjui
nuoširdi padėka ir geriausi linkėjimai.

ML Administracija

ATVELYKIO ŠVENTĖ

BOM RETIRO

Balandžio mėnesio 10 dieną L. K.
Sv. Juozapo Bendruomenė Lituaniko
je rengia Atvelykio šventę su margu
čių konkursu, velyku pyragais ir ki;
tais įdomumais. Visi kviečiami šią
dieną'rezervuoti šventei.

Lietuviškos Padėkos Mišios ir Mal
dų Diena už Lietuvą bus Vasario (fe
vereiro) 6 dieną, 10,15 vai. S. Inês
kolegijos koplyčioje.
Bom Retiro ir apylinkių lietuviai
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pamal
dose.

VALDYBOS POSĖDIS

Šv. Juozapo Bendruomenės naujo
sios Valdybos antrasis posėdis įvyko
sausio 20 dieną Vila Zelinos kleboni
joje.
Valdyba nutarė kreiptis j visus na
rius prašydama, kad jie mokėtu de
šimtinę (vieną nuošimtį nuo gaunamu
pajamų) ir tuo būdu prisidėtu prie
lietuviškos parapijos dalies išlaikymo.
Buvo nutarta daryti vaju, Lituani
kos kėdėms nupirkti. Sv. Juozapo
Bendruomenės Valdyba j būsimą Šv.
Kazimiero jubiliejaus komitetą dele
gavo Vytautą Tumą ir Vytautą Bace
vičių. Vasario 16-tosios minėjimo ren
gime Bendruomenę atstovaus Prel. Pi
jus Ragąž i ns kas.

IŠDAŽĖ CHORO SALĘ
Trys jaunuoliai - studentai: Doglas
Saldys, Markus Zauka ir Stasys Žu
tautas išdažė salę jaunimo namuose,
kuria naudojasi savo repeticijoms
"Volungė". .Dažus parūpino Šv. Juo
zapo Bendruomenė.
ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ
Vila Zelinos Parapijos Taryba, kaip
ir ankstesniais metais, rengia Šv. Juo
zapo šventę.
Šventė bus kovo 12-13 ir 19-20 '
dienomis. Religinės Pamaldos bus ko
vo 19 dieną 19 vai. 30 min. Lietuviš
kai Sv. Juozapo Šventė bus kovo 20
dieną sekmadienį.

KVIETIMAS
Kviečiu visus Vyru Brolijos narius ir
jai prijaučiančius šių metu vasario 6 die
ną po 11 vai. šventu Mišių i Jaunimo
Namus. Yra šaukiamas visuotinis meti
nis narių susirinkimas. Prašau kuo skaitlingiau dalyvauti.

Sv. Juozapo Brolijos pirmininkas
Antanas Rudys

Šv. Kazimiero asmeninė
Parapija
f

ALGIS R. VALEIKA su žmona
Birute praleido mėnesį atostogų.S.Pau
le. Buvo nuvykę kelias dienas prie jū
ros ir j Apiai (prie Paranos). S. Pau
le lankė gimines, draugus ir pažįsta
mus. Antano Rudžio lydimas Algis
Valeika aplankė šv. Kazimiero para
piją, susipažino su ML spaustuve ir
nusipirko lietuvišku dainų juostelių
bei lipinukų.
Algis ir Birutė Valeikos buvo apsis
toję pas Anelę ir Antaną Rudžius.
Čikagon išskrido sausio 23 d.
Praeitą savaitę buvo atvykęs j São
Paulį iš Cruz Machado, Paranos DO
MININKAS VALENTĄ. Aplankė gi
mines ir pažįstamus. Buvo nuvažiavęs
j Lituaniką. Jis studijuoja galimybę
kartu su savo žmona persikelti gyven
ti j Lituaniką. Valentą pažadėjo auką
Lituanikos koplyčios Varpui ir Varpi
nei. Per visą 19 metu Cruz Machado
jam nepasitaikė sutikti lietuvių, išsky
rus vieną kartą, prieš kelis metus bu
vo sutikęs vieną senelį pardavinėjantį
"pipokas".
MUSU MIRUSIEJI

Už neužmirštamą velionį VINCĄ
KULIEŠIŲ , mirusį Čikagoje, JAB-bėse, užprašo Šv. Mišias Ona Savičienė
ir jos sūnus Alfonsas.
• Alfonsas yra našlės Onutės Joteikai
tės Kulešienės krikšto sūnus.
Lietuviškos pamaldos įvyks šio sau
sio (janeiro) 30 dieną, 8 vai. ryto,
Šv. Kazimiero parapijoje, Pque. da
Moóca.
Visi abieju seimu giminės ir bičiu
liai malonėkite dalyvauti pomirtinėse
pamaldose arba kitaip prisiminkite
labdaringąjį Velionį ir jo našlę Onutę.
Dėkingi
Ona Savičienė ir
Sūnus Alfonsas

