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Lietuvos NepriHáusomybès Àktas
ALGIRDAS BUDRECKAS

Lietuva savo teisine pa-iwĮi 
dėtimi išsiskyrė iš kitų Pa-.Į8|p| 
baltijo valstybių — Estijos 
ir Latvijos, nes Lietuva pra- ĮĮfej 
eityje yra buvusi savaran- 
kiška valstybė. Todėl Lietu- 
vai nereikėjo kurti naujos Kjž 
valstybės, o tik atkurti.

Vasario 16 Aktu, Lietu- {F 
vos Taryba paskelbė atsta-L' 
tanti nepriklausomą, demo
kratiniais pagrindais • su
tvarkytą, Lietuvos valsty- v*- 
bę, su tarptautiniais teisės 
principais, kad kiekvienos 
tautos apsisprendimo teisė 
yra jos laisvė.

Ne vienam mūsų gali kilti 
klausimas — Ar verta Va
sario 16-sios šventę švęsti 
ir ją nuolat kasmet prisi
minti?

šis Aktas yra pats svar-
biausias tautos signatarų 
įvykdytas sprendimas, ku
ris privalo išlikti ir galioti 
visiems laikams. O taip pat 
tenka nuolatos prisiminti 
tuos garbingus partizanus- 
šaulius ir savanorius-ka- 
rius, kurių dėka kietose ko
vose buvo įgyvendintas Va
sario 16-sios passkelbimo 
Aktas, šis Aktas nebūtų 
įgyvendintas, jei jie nebū
tų stoję kovon prieš daug 
didesnį ir‘stipresnį priešą 
ir tą kovą laimėję.

Vasario 16-sios minėji
mas Lietuvoje buvo mūsų 
tautos pasididžiavimo šven
tė, o dabar ši šventė tapusi 
tik kovos, ilgesio, susikau
pimo — padėti okupuotai 
Lietuvai ir jos pavergtai 
tautai.

Lietuvių tautos padėtis 
tėvynėje šiuo metu yra ne
paprastai sunki...

Vasario 16-sios Aktu at
kurta Lietuvos valstybė nė
ra panaikinta, o tiktai jėga 
okupuota ir prievarta prie 
Sovietų Sąjungos prijung
ta. Taigi, Lietuva yra agre-

Tautinių tradicijų

sijos auka.
Tautos tragedija yra ne 

jos ekonominė padėtis, bet 
laisvės netekimas.

Visa tai kas įvyko ir da
bar yra daroma Lietuvoje, 
turi būti visam pasauliui 
žinoma ir skelbiama, todėl 
kiekveno lietuvio, gyvenan
čio laisvajame pasaulyje, 
yra pareiga tą PAREIKŠTI 
ir būti savo krašto ambasa
doriais. Tamsus yra beraš
tis, bet taip pat ir akade
mikas, kurį tėvų žemė nie
ko neįpareigoja...

Kas vertė šaulius ar sa
vanorius rizikuoti gyvybes 
kovojant už Lietuvos lais
vę? Tėvynės meilė. Jokio 
atlyginimo, jokių gėrybių 
nežadėta .. . Juos visus ve
dė karšta tėvynės .meilė, 
kuri jų širdyse ruseno.

Apie jų žygdarbius rašė 
lenkų karių ’’Apžvalga” 
žurnale majoras S. Alexan- 
drowicz: ’’Turėjome dide
lius nuostolius nuo lietuviu

puoselėjimas palaiko meilę tėvų šaliai.

partizanų šaulių. Jie sekė 
mus prisidengę miškuose ir 
raistuose. Iš ten jie šaudy
davo į mus. Paimti į nelais
vę ir nuteisti mirčiai, lietu
viai šauliai neleido jiems 
užrišinėti akių. Drąsiai ati
duodavo savo gyvybes, pa
brėždami, jog miršta už tė
vynės laisvę ir jos nepri
klausomybę. . . Lietuvos ka
riuomenė nuolatos puolė ir 
reikėjo trauktis iš užimtų 
vie£ų link Giedraičių. Ten 
susitikom su lietuviais ka
riais ir įsitikinom, kad lie
tuvis karys drąsus ir pa
tvarus, o taip pat puikus 
šaulys ir geras partizanas.”’

Vąsaro 16-sios Aktas yra 
mūsų tautai svarbiausias ir 
garbingiausias.

Todėl šis padarytas tau
tos sprendimas privalo iš
likti ir galioti amžiams, šis 
Aktas nusikratė svetimo 
jungo ir išvedė lietuvių tau
tą į nepriklausomą valsty
binį gyvenimą. Tebūna šis

Nuotr. P. Rukšio

Aktas mums ir ateinan
čioms kartoms švyturiu ir 
stiprybės šaltiniu, kovoje 
už tautos laisve ir nepri
klausomybę.

Visiškai nesvarbu ar lie
tuvis yra savoj tėvynėj ar 
išeivijoj, šis Aktas privalo 
būti mums visiems brangus 
ir vienodai rūpėti. Tad kur 
begyventumėm ar bebūtu
me, ir kur dar yra plakan
čios lietuviškos širdys, te- 
neužmiršta tą .brangią su
kaktį minėti ir švęsti.

Lietuvių, esančių laisva
jame pasaulyje Vasario 16- 
sios šventė turi būti kuo 
iškilmingiausiai švenčiama, 
nes mūsų broliams lietu
viams tėvynėje šią šventę 
yra uždrausta švęsti.

Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės p a s k elbimo 
šventę, prisiminkime mūsų 
tautos karžygius, kurie ne
teko gyvybių, kad mes bū
tume laisvi. Jų kapais iš
puošta visa Lietuva. Prie jų
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"Aušros” šimtmetį pasitinkant

PRAEITIES IR DABARTIES PRIEŠY
BĖS POVEIKIS AUŠRININKU ISTO
RIOGRAFIJAI

Dr. Juozas JAKŠTAS
(Tęsinys iš praeito nr.) 

Aušrininkai istorikai

MAIRONIS
Greta su Pietariu tinka paminėti taip 

pat ir kitę literatą istoriką — Maironį. Mū
sų didysis atgimimo dainius, tautos laisvės 
pranašas, šauklys galėtų būti plačiu mastu 
pavaizduotas aušrinės istoriografijos požiūriu. 
Juk visa jo kūryba kupina praeities užuo
minų. O kai kurie kūriniai, pvz., "Kęstučio 
mirtis", "Jaunoji Lietuva" — vien apie pra
eitį byloja. Tik čia apsiribosime Maironiu 
istoriku, trumoos Lietuvos istorijos "Apsa
kymai apie Lietuvos praeigą" autoriumi. Ji 
ir chronologiškai priklauso aušrinei istorio-( 
grafijai, — baigta rašyti 1886 m. (išspausdin
ta 1981).

Maironio Lietuvos istorija plačiai žinoma 
ir biografijose vis minima. Ją užsimena ir 
Tumas Vaižgantas lengvai, epiškai parašyto
je monografijoje: "Mačiulis iš pat pradžių 
kimba į lietuvių romantikus, istorikus ir 
poezininkus, pirmosios pusės XIX a. Studi
juoja juos, persiima jų idėjomis, kaip ir jie, 
viską lietuvišką ima apoteozuoti; pagbliau, 
imasi rašyti lietuviams pirmąjį jų istorijos 
vadovėlį... Dirba ir per antrus metus baigia 
darbą 1884 — 86 m." (Lietuvių literatūros 
paskaitos. Jonas Maironis-Mačiulis. Kaunas, 
1924, p. 36.). Kitoje vietoje vėl trumpai už
simena apie Maironį istoriką romantiką ir 
sekusį romantikais (Ten pat, p. 74). "Lietu
vių Enciklopedijos" straipsnyje apie Mairo
nį jo istorija vos vienu sakiniu pažymėta. 
Bene pirmasis istorikas parašęs straipsnį 
"Maironis istorikas" bendro pavadinimo lei
dinyje "Maironis". Jo gimimo šimtmečiui 
paminėti". Brooklynas, 1963. Istorikas ypač 
išryškino Maironio krikščionišką patriotinę 
ideologiją. Plačiausiai ir, reikia pasakyti, vi
sai tinkamą Maironį istoriką apibūdino Ta
rybų Lietuvos literatūros mokslininkė Van-
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da Zaborskaitė monografijoje — daktarinėje 
disertacijoje — apie Maironį (V. Zaborskaitė.
Maironis. Vilnius, 1968).

Specialiame Maironio istoriją nagrinėjan- 
čiame skyriuje ji gražiai parodo, kaip jaunas 
klierikas, vos įstojęs j kunigų seminariją, 
kur atsirado, metęs istorijos studijas Kijeve, 
tuojau susidomėjo Lietuvos praeitimi. Visiš
kai galima pritarti V. Zaborskaitei, kad to
kį smalsumą sužadino Kijevo istorikai,ypač 
V. Antonovičius, kurio Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės istoriją tuojau nusipirko.An
trasis akstinas — lenkiškai rašę Lietuvos is
torikai: M. Stryjkovskis, J. Ign. Kraševskis, 
T. Narbutas. Nors šie autoriai gražiai nupa
sakoję Lietuvos istoriją, bet jauno klieriko 
aušrininko nepatenkino. Jų idealizuota ir 
su meile pavaizduota praeitis buvo iš senų 
pagonybės laikų. Susijungus su Lenkija, sa
vaiminga Lietuvos istorija tiems autoriams, 
nyko, kol galutinai ją pasiglemžė Lenkija. 
Lietuvą mylėjęs Narbutas su širdgėla pripa
žino tokį istorijos procesą ir jam dramatiš
ku mostu pasidavė, kai laužė plunksną ant 
Žygimanto Augusto karsto.

Maironiui, kaip ir visiems kitiems istori
kams aušrininkams, Lietuvos istorija dar ne
buvo baigta. Jos tęsinį matė dabartyje. Ši
tuo skyrėsi nuo Daukanto, nors šis buvo 
jam įkvėpimo šaltiniu. Kalbėdama apie Mai
ronio istoriko perspektyvas, Zaborskaitė 
skiria nemaža vietos Daukanto ir Maironio 
palyginimui. Ji nurodo, kad Maironis savo 
socialinėmis pažiūromis daug mažiau revo- 
liucingesnis nei Daukantas ("Apsakymai" 
toli gražu neduoda pagrindo tokioms revo- 
liucionizuojančioms socialinio pobūdžio iš
vadoms, kaip "Būdas" arba "Pasakojimai". 
Ten pat, p. 61). Daukantas laisvų lietuvių 
praeitį pagonybės laikais piešė visokiomis 
spalvomis su aliuzija j liūdną baudžiavinę 
dabartį. Jis neregėjo šviesesnės Lietuvos at
eities. Kitokios koncepcijos laikėsi Maironis. 
Jam Lietuvos istorija trunka nuo seniausių! 
laikų iki dabarties Zaborskaitė šia proga 
taip rašo: "Apsakymai tad yra pirmas vei
kalas lietuvių istoriografijoje, susiejęs visą 
lietuvių tautos kelią nuo pačių seniausių lai
kų su dabartimi, jame lietuvių tautos isto
rija traktuojama ne tiktai kaip neužbaigta, 
bet dar ir nepasiekusi tų savo viršūnių, ku-
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rias ji galinti pasiekti" (Ten pat, p. 60).

Maža voz 180 p. oktavos formato kny
gutė gali būti laikoma pirmuoju Lietuvos 
istorijos vadovėlių. Pradėta nuo seniausių 
laikų ir baigiama padalinimais. Pabaigoje pa
teikta trumputė kultūrinė XIX a. apžvalgė
lė.

Maironis rašė "Apsakymus" susipažinęs 
su Dankanto nedidelės apimties Lietuvos is
torijos "Pasakojimai apie veikalus lietuvių" 
rankraščiu, buvusiu Kauno kunigų seminari
joje. Tik jam daukantiškoji istorija rodėsi 
parašyta "nepragmatiškai", paaiškino tokiu 
sakinėliu: "Tikriaus medžiaga istorijai". Šia 
trumpa pastabėle jaunasis klierikas parodė 
ryžtą rašyti pragmatišką istoriją, nesiribojan
čią medžiagos kaupimu ir faktų rinkimu.®.' 
Pagal pragmatiškos istorijos sampratą, faktai 
turi būti apsvatstyti, teigiamai ar neigiamai 
įvertinti, nurodyta jų reikšmė būsimiems lai
kams ir tautos gerovei Maironio pragmati
kos pavyzdys — išvada apie nepasisekusią 
Gedimino krikšto akciją: "Taip ant nieko 
nuėjo Gedimino noras priimti krikščionišką 
katalikų tikėjimą per kryžiokų aklybę, kur
sai, jei būtų įvykęs, būtų atnešęs lietuviams 
nesuskaitomas laimes ir kitaip būtų virtusi 
lietuvių tautos ateiga" (Apsakymai, p.64). 
Panašių svarstymų, nukrypimų iš praeities 
j dabartį knygutėje apstu Dažnokai sampro
taujama apie įžymiuosius asmenis: Gediminą, 
Kęstutį, Vytautą. Paskutiniajam Maironis ati- 
ypatingą pagarbos duoklę. Iš įžanginių pusla
pių apie Vytauto viešpatavimą (Ten pat, p. 
99 -103) trykšta didelė autoriaus pagarba 
tam Lietuvos didvyriui. Tarsi matydamas šia
me asmenyje naujausiu laiku lietuvj patriotą, 
rašė: "Norint gerai suprasti Vytauto darbus, 
reikia gerai atminti, jog Vytautas nebuvo 
nei gudas, nei lenkas, nei vokietis, bet tikras 
lietuvis. Gimęs Trakuose, užaugęs tarp Že
maičių... Sūnus Birutės vaidilutės ir tėvo Kęs- į 
tučio, tikro žemaičio. Vytautas visuose savo 
veikaluose ieško gero, ypač savo mylimai lie
tuvių tautai" (Ten pat, p. 101). Maironis pi r- i 
masis Vytautą ėmė vadinti "didžiuoju", kurį 
nuo 1930 m. ir mes vartojame. Prašalaičiams 
autoriams jis iki šiol svetimas.

Pragmatinės pastabos kartojasi visoje Mai
ronio istorijoje. Jos būdingos "Aušros"lakams. 
Pragmatiniu sakiniu baigiama ir jo istorija: 
"Jei kada, tai jau dabar galima neabejoti.jog 
lietuviai su Dievo pagalba kaipo tauta vėl at- 
gys ir išdirbs savo kultūrą, o tie spaudos už
gynimai (Rusijos pusėje) ir visokie nežmoniš
ki kliudinimai niekados neatneša paskirto vai
siaus, tiktai priduoda daugiau ugnies persekio
jamiems, prikeldami iš miego atšalusius ir už
migusius".

Maironis didžiuoju Lietuvos dainiumi, tau
tos žadintoju išliko ir savo istorijoje. Jis rašė 
tą istoriją, ne tik norėdamas supažindinti tau
tiečius su Lietuvos praeitimi, bet mokė pamil
ti ją, sudominti. Ji turėjo patraukti skaityto
ją ne tik turiniu, bet ir forma: parašyta leng
va, sklandžia gyva ir taisyklinga (žinoma, 

aniems laikams) kalba. Tai išskirtinas "Auš
ros" laikų literatūrinis kūrinys.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone.273-6696

R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 2884770
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SÃO PAULO ATEITININKU IŠVY
KA IR ATEITIES PLANAI

Išvyka jvyko 29 ir 30 sausio die
nomis, Lituanikoje. Dalyvių skaičiu
mi negausi, bet darbinga. Dalyvavo 
devyni studentai. Kiti esant atostogų 
metui, buvo išvažinėję. Pagrindinis iš
vykos tikslas buvo 1983 metų veik
los planas. Išvykos metu turėjome 
tris posėdžius-susirinkimus. Pirmame 
svarstėme religinę temą — Dievę, ti
kėjimą ir musų priklausymą religinei 
bendruomenei, bei malonės jtaką gy
venimui. Diskusijos buvo jdomios, 
prie jų grįžome laužo metu ir jos nu
sitęsė beveik iki vidurnakčio. Kiti du 
susirinkimai buvo skirti ateities pla
nui parengti.

Pirmiausia buvo pabrėžta, kad turi
me veikti vadovaudamiesi visais pen
kiais ateitininkų principais, o ne ki
tus skriausti vieno kurio nors sąskai
tom Atsižvelgiant j visuomeniškumo 
principą turėtume rūpintis, kad veiki
mas nebūtų tik uždarame ratelyje, 
bet duoti ką nors visai kolonijai.

Buvo nutarta mėnesinius susirinki
mus daryti ketvirtąjį mėnesio sekma
dienį, kad nariai turėtų progos daly
vauti popietinėse lietuviškose pamal
dose.

Ateitininkai nutarė kreiptis į "Mū
sų Lietuvos” leidėjus ir studijuoti ga
limybę dėl jaunimo skyriaus lietuviš
kai. Ateitininkai įsipareigojo parengti

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS

rinkomės semti stiprybės... 
O dabar, dabar jų kapai su
naikinti, arba išniekinti.

Mes švęsdami šią šventę 
turime jiems pareikšti di
džią pagarbą, o tuo pačiu 
sustiprinti savyje pasiryži
mą eiti jų pėdomis, nes jų 
žygiai mums nėra mirę; Jų 
atlikti darbai tėvynei yra 
mums šventi.

Švęsdami Vasario 16-sios 

bent vieną literatūrinę popietę po lie
tuviškų pamaldų.

Norėdami padėti lietuviškai nekal
bančiam jaunimui, prikalbėjo (beveik) 
E. Umarą duoti lietuvių kalbos pamo
kas. Umaras savo pastangomis išmo
ko lietuviškai. Susirinkusiųjų nuomo
ne galėtų perduoti kitiems kaip tai 
galima padaryti. Dabar reikia laukti 
ar atsiras norinčiųjų mokintis.

Ateitininkai stengsis surengti jauni
mo šventę.

Be to buvo iškelti sumanymai reng
ti jaunimui pasilinksminimus Lituani
koje, daryti iškylas, perduoti Lietu
vos pogrindinės spaudos kaip L.K. 
Bažnyčios Kronikos, "Aušros” ir kitų 
leidinių mintis lietuviškai nekalban
čiam jaunimui, surasti būdą padėti lie
tuviams kaliniams.

Tačiau dvi dienos yra trumpas lai
kas ir klausymai nebuvo suspėti gerai 
išdiskutuoti ir prieiti konkrečių išvadų.

Sekmadieni kun. J. Šeškevičius sody
bos koplyčioje atlaikė šv. Mišias kartu 
ir skautams, stovyklaujantiems kitame 
sodybos name.

Išvykos maistu rūpinosi Robertas 
Saldys ir Nida Remenčiūtė. Visi daly
viai pripažino, kad jie labai geri šeimi
ninkai.

Robertas šiemet baigė Inžinerijos 
Mokyklą Mauá, įsigydamas chemijos 
inžinieriaus diplomą. Ateitininkai Ro
bertą nuoširdžiai sveikina ir linki sėk
mingo darbo.

šventę prisiminkime ir sa
vo brolius ir seses, kenčian
čius tėvynėje ir nešančius 
sunkų jungą, vargą ir ge
nocidą.

Būkime drausmingi ir su
siklausę. Pasiryžkime visi 
dar labiau aukotis Pasiryž
kime dar labiau visas jėgas 
sukaupti ir kovoti, kad ga
lėtume savo brangiai tėvy
nei Lietuvai priartinti lais
vės rytojų.

LIETUVOS TARYBA 
, skelbia

Lietuvos nepriklausomybe
(sietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: j Rusijos, Vol(ie> 
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

(sietuvos Taryba, knipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tų volstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge (Lietuvos Taryba pareiškia, kad bietUVOS Valstybės pčb 
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventoju išrinktas.

Vilai», vasario l« i. 1918 «. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr J. Basanavičius, K. Bizauskas, M RlrtRka. S. Banaitis, P. Dovydaitis Su 
Kairys, P. Klimas D Malinauskas. V Mironas. Si Narutavičius. A. Pelmlia, 
Dr. J. šaulys. K Šaulys. J Sernas, A- Stulginskis, A SaMtM*, J. Smilgevi
čius. J. Staugaitis. J Vailokaitis. J Vllelilt.

Grįžome visi labai patenkinti, įsiti
kinę, kad bendromis jėgomis galime 
daug ką padaryti.

Mes tikimės, kad ši išvyka bus nau
ja pradžia (marco) S. Paulo ateitinin
kų istorijoje.

R.N.D.C.U.M.S.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Vasario 8 Penha ligoninėj mirė 

EMILIJA GOŠTAUTIENĖ (Pažaraitė), 
sulaukusi beveik 90 metų.

Velionė su šeima j Braziliją atvyko 
1927 m. Pradžioj gyveno "interiore", 
o vėliau V. Zelinoje.

Nuliūdime liko jos vyras Stanislo
vas (95 m. amžiaus), dvi dukterys, 
sūnus, 5 anūkai ir 10 proanūkų.

Vienas anūkas yra daktaras, kuris' 
rūpinosi senelės sveikata iki paskuti
nės valandos.

Velionė buvo ypatingai darbšti ir 
taupi moteris. Iki paskutinės dienos 
buvo šviesaus proto ir dirbo savo na
mų ruošoje. Mėgo lankyti sergančias 
moteris.

7-tos dienos Mišios .už jos vėlę bu
vo pirmadienį, vasario 14 d., 7 v. var 
karo V. Zelinos bažnyčioje.

30-tos sStiffls aisks už
A A JUOZĄ KARPAVIČIŲ
bus vasario (fevereiro) 27 dieną (sek
madienį) 8 vai. ryto.

Choristai ir artimesni buvę Velio- 
nies bičiuliai nuoširdžiai kviečiami da-
lyvauti pamaldose.

22 (70) Vilnius, antradienis, 1918 m. vasario mėn. 19 d. II antai

Šis Lietuvos Tarybos Vilniuje 1918. II. 16 priimtas LIETU
VOS RESPUBLIKOS paskelbimo aktas buvo Įdėtas į tuo laiku 
Vilniuje ėjusį lietuvių laikraštį Lietuvos Aidas. Bet tuometinės 
okupacinės karinės Vokietijos valdžios Vilniuje laikraštis Lie
tuvos Aidas buvo konfiskuotas.

Bet Nepriklausomybės paskelbimo aktas pačios Lietuvos Ta
rybos ir lietuvių veikėjų buvo plačiai paskleistas Lietuvoje ir 
užsieniuose.

Lietuva buvo atgavusi nepriklausomybę ir lietuvių tauta 
laisvai gyveno ligi Sovietų Sąjunga Lietuvą okupavo 1940 birže- 
Ho 15 d. DIRVA

ę&saulyjo vienas iš tūkstančio žmonių Palėa 
lieiuvtšPai... tu cianas iš jų?
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Butanas Butkus
LIETUVIŲ SPailPa BRAZILIJOJ

(tęsinys iš praeito nr.)

Pradžia Lietuviškų 
Laikraščių — Extra 
Telegrama

Seniai jau buvo kalbama ir visoje 
São Paulo lietuviu kolonijoje ėjo gan
das, jog greitai, labai greitai pasiro
dys lietuviškas laikraštis. Visi jo lau
kė, apie jį tik ir kalbėjo sekmadie
niais susirinkę j Luz sodą, Mat tuo 
metu plačiausias lietuviu žinių bei vi
sokiausių gandų centras buvo Luz so
das. Deja, laikas bėgo dienomis ir sa
vaitėmis, o laikraščio kaip nėra, taip 
nėra. Pasiilgę savo žodžio, spausdinto 
žodžio, visokias išvadas darė. Daugiau
siai dėl lietuviško laikraščio išleidimo, 
(o taip gi ir dėl organizacijų kūrimo), 
dirbo (žodžiu, Kostas Napoleonas Nor
kus, apsukrus ir gabus biznierius, pa
daręs pirmąją šioje srityje iniciatyvą, 
nežiniomis pasitraukė j Urugvajų, o 
vėliau persikėlė į Argentiną, kur iki 
mirties, iki 1973 m., redagavo "Argen-
tinos Lietuviu Balsą". Dingus K. Nor
kui iš lietuvių padangės, gimė nusivy
limas ir nepasitikėjimas. Daugelis pa-, 
gauti pirmo entuziazmo, pradėjo atšal
ti, manydami, jog iš visų tų gražių 
kalbų ir pažadų lietuvių kolonijos ge
rovei, gims dar viena "arapuca" žmo
nėms apgaudinėti, kurių jau tuo laiku 
veikė jų ne mažai —tarpininkavimo, 
pirkimo, pardavimo, pinigu persiunti
mo ir kitokių vadinamų kontorų, ku
rios jau trumpu laiku spėjo ne vieną 
lietuvį apgauti, pasisavindami patikė
tus pinigus. Pagal buvusio konsulo dr. 
P. Mačiulio anuo metu surinktas ži
nias, mūsų tautiečiams padaryta nuo
stoliu dešimtimis tūkstančiu milreisų. 

0 toms kontoroms vadovavo, kaip 
jau esame anksčiau minėję, iš Lietu
vos atbėgę "baltarankiai", slėpdamie
si nuo teisingumo rankos.

Nežiūrint pasireiškusių sunkumų ir 
pradėjusių sklisti nepalankioms visuo
menėje nuotaikoms, K. Uckus su J. 
Stankaičiu pasiryžo pradėtą darbą 
vykdyti — varyti j priekį. Kad prablai
vinus lietuvišką São Paulo padangę ir 
nuraminus abejingai nusiteikusią lietu
vių bendruomenę, paskubomis nutarė 
paskleisti Luz sode "Extra Telegramą", 
lietuvių žiniai pranešant, jog liepos 
pradžioje pasirodysiąs "Brazilijos Lie
tuvis". Telegramoje pastebi, kad dėl 
tekniškų kliūčių, laikraštis negalėjo 
pasirodyti. Kokios tos kliūtys buvo, 
telegrama nepasako.

"Extra Telegrama" be datos, buvo 
platinama birželio pabaigoje 1927 me
tais, ragindama lietuvišką visuomenę 
susidomėti laikraščiu, kuris pasirody
siąs liepos pradžioje. Nepameluota. 
"Brazilijos Lietuvis", su leidėjo ir re
daktoriaus — K. Uckaus ir J. Stankai
čio — parašais, 1927 m. liepos mėn. 
2 d., šeštadienį, jau buvo platinamas 
Luz sode ir lietuviais apgyventuose 
rajonuose. Koks buvo džiaugsmas iš
vysti Brazilijoj lietuvišką laikrašti.

LIETUVIS
UTHUAN1O NO BRAZIL

Redactor—Garante J. STANKAITIS
Leidžia: K UCKUS ir J. STANKAITIS
Adresai S PAULO'rua Visconde da Laguna 55
(Mooca. bond»* 8.12 ir kit)
Kalbamoeioa valanbs: nuo 18 20 vat kasdien

PROGRESYVÉS MINTIES

SAVAITRASTIS

1 METAI SSo Paulo, Šaštadienla, 1927 m. 2 d. Liepos m. Nr. 1

Redakcija "Pirmajame Žody" pasi
sako, jog laikraštis būsiąs savaitinis, 
pažangios minties ir ginsiąs visus, Bra
zilijoje gyvenančiu lietuviu reikalus. 
Pirmoje vietoje pasveikino "Lietuvos 
pažangiąją visuomenę", drąsiai kovo
jančią su Lietuvą žudančiu fašizmu". 
Kreipdamos! į Lietuvoje pasilikusius 
tautiečius, redakcija sušunka šiais žo
džiais: "Broliai! Nors mes ir toli nuo 
jūsų, bet mūsų sielos su jumis".

"Brazilijos Lietuvio" leidėjai pirma
jame žody j skaitytojus, tarp visokiu 
išvedžiojimu ir aiškinimų, sako: "Mū
sų šiandien tik apie vieną São Paulo 
yra jau j 30.000 ir tas skaičius kasdie
ną didėja naujais ateiviais. Paskutiniu 

laiku žmonės iš Lietuvos bėga ištisais 
kaimais ir dauguma jų atvažiuoja Bra
zilijon. Bet paklauskime jų, tų pilkų 
pūslėtrankių mūsų kaimiečių, kurie 
šventadieniais užtvinsta Luz sodą, ko 
jie čia atvažiavo ir ar manė jie, kelis 
metus atgal, kad jiems prisieis palikti 
savo gimtąsias šiaudines pastoges, savo 
gimines, savo kraštą ir jieškoti prie-' 
glaudos, visais atžvilgiais, svetimame 
krašte — Tolimoje Brazilijoje. Ar ma
nė jie, kad jiems prisieis, gal būt dau
gumai, amžinai palikti savo tėvynę, ku 
rią jie tokiu atsidėjimu kūrė ir ne vie
nas net kraują liejo už jos laisvę bei 
nepriklausomybę... Niekas iš mūsų ne
manė, kad prisieis apleisti tą kraštą, 
kuriame mes gimėme ir augome, kurį 
mes savo pečiais išnešėme iš svetimų 
vergijos j nepriklausomą gyvenimą ir 
dėl kurio laisvės mes nieko nesigailėjo
me... Lietuvą sukūrė liaudis, bet to 
sunkaus darbo vaisiai teko tik saujeliai 
žmonių. Čia, mums kaip ateiviams, iš 
pradžių būna daug visokių sunkenybių. 
Tiems reikalams sutvarkyti, reikia kur
ti atatinkamas organizacijas, ir jose 
gvildenti visus sunkumus. Reikalinga 
turėti savas laikraštis. Be to, jokia pa
žanga, joks progresas, joks gerbūvis - 
neįmanomas".

"Visą tai turint omeny, mes ir pra
dėjome leisti "Brazilijos Lietuvį". Pra
džia buvo neapsakomai sunki ir kai
navo daugybė pinigų, kurie, dievai ži
no,, ar kada grįš. Mums rūpi, kad lai
kraštis galėtų vienyti, organizuoti Bra-

I
PRENUMRATOS KAINA
BRAZILIJOJ Metams—19 * 1 mb 2 S Atskiro
Nr kaina 400 Rs Užsieny—dvigubai
Laikract* skolon nesiunciamas Piatmtoiame garas

1 pelnas.

zilijoj gyvenančius lietuvius, duoti 
jiems dvasinio peno, būti jų draugu, 
patarėju ir ramintoju sunkiose valan
dose. Šiuo tikslu vaduodamiesi, mes 
ir leidžiame į pasaulį 1-ąjį "Brazilijos 
Lietuvio" nr."

(Seka: pirmieji žingsniai ir intrigos)

r Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6 a. das 8 às 12 ha. e das 14 b 18 h*.

KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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ŪSU LIETUV A

da Lituânia, de seus tempos áureos de in
dependência, dos que lá ficaram, e dos que 
para aqui vieram, sózinhos ou com suas 
famílias, para viver com dignidade.

A passagem desta data da Independência 
da Lituânia, lembra-nos de muitos anos de 
uma fáse negra da história, e muito signifi
cativa, quando o extermínio da identidade, 
a omissão de valores e sentimentos da al
ma, oprimem e subjulgam ações e manifes
tações.

É o dia das recordações nostálgicas da 
Pátria, dos parentes distantes, mas também 
lembrar com grande dedicação, da herança 
cultural, que deve ser cultivada e transmiti
da, à este País que participa de todas as 
esperanças de um dia poder a Lituânia vi
ver em liberdade absoluta.

Lembremo-nos dos artistas, que nos re
velaram estados de espirito, que brotaram 
da vida simples, harmoniosa e popular, ex
pressados quotidianamente, em seus senti
mentos de amor à vida, à natureza, ao pró
ximo e à arte. 

ências de períodos marcantes da história 
européia através dos séculos. Como versati
lidade desses talentos, aparece Čiurlionis 
que procurou transmitir a idéia do destino, 
o mistério da realidade a concepção das 
forças sobrenaturais agindo sobre ela, os 
estados de angústia e ansiedade, em suas 
imagens fantásticas de suas pinturas.

Intensa sensibilidade foi o que deixou 
retratado em suas várias técnicas de plásti
cas, em que a amplidão dos temas e seus 
simbolismos nos deixaram reflexos de uma 
realidade, que meditou sobre o sentido da 
vida humana, e as relações entre os ho
mens, aproximando-os da Natureza e do 
Cosmos.

Sua atitude de sempre. Patriótica é ma
nifestada pelo cenário lituano e suas pai
xões e aspirações, são demonstradas em 
vanos estilos, mostrando-nos seu espirito 
poético. Esse espirito, faz com que as coi- 
dnnr ' Z.a^as não sejam muito variadas,pre- 
domman temente calmas, com ritmo e har- 

mas semJ?re com certa melancolia.

NR. 6 (1796) 1983.11.17

Inspirado sempre na arte popular, contos 
e lendas, mostrou uma harmonização das 
canções folclóricas, procurando uma iorma 
criativa para sua composição.

Čiurlionis escreveu: “As melodias que 
nascem da alma humana são muito profun
das e encantadoras, assim, como nossas 
genuínas canções antigas”.

Artistas de nossos tempos tem buscado 
frequentemente a compreensão dos simbo
lismos que exprimem o espirito de um po
vo que mostram na simplicidade e na bele
za, a herança dos séculos contida nessa ar
te primitiva.

O tesouro da arte folclórica lituana esta 
desde uma simples cruz de madeira com 
minúsculos ornamentos, numa canção feita 
em uma noite de fria invemada, numa es
cultura popular, em seus trajes nacionais 
regionais, no desenho de um ovo de Páscoa, 
em um poema, num artefato de ornamenta
ção, enfim representam que uma arte, pode 
ser compreendida, mostrando-nos que a fé 
em velhos costumes, folklore e antigos do
cumentos históricos, são fontes que revelam 
as antigas crenças religiosas, que podem ser 
sentidas quando se estuda objetos pré-histó
ricos; e que durante a era cristã o homem 
do campo adotou novos símbolos, mas sem 
esquecer os antigos.

A cultura espiritual do povo lituano, 
bem como sua fé histórica, serão lembra
das nessa data nacional, em que danças e 
cantos, exprimirão a arte da nação e a revi- 
vência do passado.

“Devemos conservar a Lituânia, por que 
sua língua é a cháve, que nos ajudará a adi
vinhar não sómente os mistérios da filosofia 
e também os da história”. — Kant — Intro
duction del diccionario de Mielke.

“O idioma lituano pode expressar e ex
plicar tudo, o que nossa civilização necessi
ta saber: As mais enraizadas expressões ma
temáticas, filosóficas, cientificas, militares, • 
etc. Se trata de uma poderosíssima expres-" 
são, de uma vigorosa e moderna nação, na
ção que marcha em primeiro posto de uma 
nova cultura. Tal nação deve ser preservada 
da destruição” — Alfred Senn, prof, de 
Pennsylvania — The Lithuanian Language 
- Chicago 1942.

Denise Dal Pino
A Importância, de “16 Vasario” é a 

independência de uma nação, “Lituânia”.
Toda nação tem o direito de ser livre 

e independente.
Estou falando do passado, mas desde 

quando o ideal envelhece.
Nós vivemos em uma nação indepen

dente.
Então estou falando do presente de 

nossa cultura, de tudo que somos — 
jovens.

Irena Martinaitytė
"jó VASARIO

Na comemoração de ‘16 VASARIO’, que 
se realizará no dia 20 de fevereiro, terá ini
cio as 15:00 horas com a Missa na igreja 
São José na Vila Zelina.

Após a Missa o programa se realizará no 
Colégio São Miguel Arcanjo, Rua Campos 
Novos, 153.

5



6

INFORMAÇÕES DO Vo CONGRESSO 
MUNDIAL DA JUVENTUDE LITUANA

ATENÇÃO JUVENTUDE.

Todos os que quiserem participar do Vo 
PALK (Coralistas, dançarinos, escoteiros, 
ateitininkai e juventude em geral) hão de 
inscrever-se até o dia 26 de março de 1983.

Os participantes do Congreeso da Juventu
de são divididos em 3 grupos.“

1. Atstovai (Delegados) — 120 pessoas es
colhidas, que representarão os seus países 
no Congresso da Juventude.

2. Dalyviai (Participantes) — Pessoas en
tre 16 e 35 anos, que participarão no acam
pamento do congresso em Oberlin College, 
EUA e nos eventos do Congresso. O núme
ro de tais participantes NÃO É limitado.

3. Stebėtojai (observadores) — Aqueles 
que gostariam de participar nos dias de Estu
dos, porém não teriam direito de voto. Os 
interessados devem fazer seu pedido o mais 
rápido possível, pois o número de observado
res é de 30 pessoas.

Inscrições de "Atstovai" - os delegados 
devem se inscrever com Alexandre Vala
vičius ou Cristina Valavičiūtė no seguin
te endereço:
Alameda dos Quinimuras, 447
Planalto Paulista Tel. 275-2619

Inscrições de "Dalyviai" e de "Stebėtojai" 
Os participantes e observadores devem 
se inscrever com Roberto Saldys no se
guinte endereço:
R. Antonio Carlos Fonseca, 173 
Jardim da Saúde — Tel. 273-3224.

ATENÇÃO, ARTISTAS

A Aliança da Juventude Lituana do Bra
sil (BLJS), com o intuito de arrecadar fun
dos para a viagem de nossa juventude para 
o Vo Congresso Mundial da Juventude Li
tuana (V-asis PLJK) deverá preparar cami
setas com motivos brasileiros. Tais camise
tas seriam vendidas no Brasil e principal
mente no Congresso Mundial Os lucros ob
tidos teriam a finalidade única de facilitar 
o custo da viagem de nossos delegados.

Para tanto, pedimos a colaboração de 
pessoas que possam sugerir um desenho 
que seria imprimido nas referidas camisetas.

Os desenhos e maiores informações de
vem ser enviados para o coordenador do 
projeto, Douglas Saldys, no seguinte ende
reço:

R. Antonio Carlos Fonseca, 173
CEP 04290 São Paulo, SP.

ou na redação do M.L, até o dia final de 
março.

Aguardamos a colaboração de todos.

Atenciosamente

Douglas Saldys 
BLJS-gos narys

NOITE DE TALENTOS JOVENS

A noite de talentos ocorrerá na abertura 
do Vo Congresso Mundial da Juventude Li
tuana, dia 2 de julho de 1983.

Talentos solicitados — DIVERSOS — 
cantores, dançarinos, poetas, músicos, humo
ristas etc. Convidamos todos os jovens cria-

M Ū S U LIETUVA

V-ojo PASAULIO LIETUVIU JAU
NIMO KONGRESO ŽINIOS

DĖMESIO, JAUNIME .
Visi, kurie nori dalyvauti ateinan

čiam kongrese (Volungės choristai, 
Tautinių šokių grupės, Skautai, Atei
tininkai ir t.t. Visas jaunimas turi re
gistruotis iki 1983 m. kovo men. 26 
d.

Dalyvaujantieji Jaunimo Kongrese 
yrasskirstomi j tris grupes.

1) Atstovai — 120 rinktų asmenų, 
kurie atstovaus savo kraštą Jaunimo 
kongrese.

2) Dalyviai — asmenys tarp 16 ir 
35 metų amžiaus, kurie dalyvaus P. L. 
J.K. stovykloje Oberlin College JAV 
ir kongreso renginiuose. Dalyvių skai
čius NĖRA ribojamas

3) Stebėtojai — tie, kurie norėtų 
dalyvauti Studijų Dienose, bet neturė
tų balsavimo teisių. Turi kuo greičiau
siai duoti prašymą, nes stebėtojų skai
čius: 30.

ATSTOVU REGISTRACIJA
Atstovai turi registruotis pas Alek

sandrą Valavičių arba pas Kristiną Va
lavičiūtę šiuo adresu:

Alameda dos Quinimuras, 447
Planalto Paulista
Tel. 275-2619
Dalyvių ir Stebėtojų Registracija — 

Dalyviai ir stebėtojai turi registruotis 
pas Robertą Saldj.

šiuo adresu: R. Antonio Carlos Fon
seca, 173 (Jardim da 
Saúde) Tel. 273-3224

dores que se ocupam seriamente na. instru
ção de seu talento e que reivindicam uma 
oportunidade de se apresentarem com ou
tros artistas selecionados. Queremos especial
mente, ligar tais participantes que se sentem - 
ter alcançado o nível de um amador avança
do ou um nível mais elevado.

Os interessados devem se inscrever até o' 
dia 15 de março com Roberto Saldys.

Endereço: R. Antonio Carlos Fonseca,173 
Telefone: 273-3224.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO
BIBLIOTECA RAMAL DE VILA 
PRUDENTE - B.P. 3-15

A Biblioteca de Vila Prudetite 
(Avenida Zelina, n° 177), convida 
para inauguração da "Exposição Co
memorativa do Centenário do 1o Jor
nal Lituano" a realizar-se no dia 19 
às 15:00 horas.

A Exposição permanecerá até o 
dia 25 no horário de 2a a 6a, das 
8:00 às 18:00 horas e aos sábados 
das 8:00 às 12:00 horas.

NR. 6 (1796) 1983.11.17

JAUNU TALENTUI VAKARAS
Talentų vakaras jvyks V-to Pasau

lio Lietuvių Jaunimo Kongreso jitida1 
ryme Čikagoje, 1983m., liepos mėn. 
2 d.

Pageidaujami talentai: ĮVAIRŪS — 
dainininkai, šokėjai, poetai, muzikai, 
humoristai ir tt. Kviečiame VISUS 
jaunus kūrėjus, kurie rimtai užsiima 
savo talento ugdymu, ir kurie laukia 
progos pasirodyti su kitais parinktais 
menininkais. Ypatingai norime įjungti 
tokius dalyvius, kurie jaučiasi esą, pa
siekę pažengusio mėgėjo, ar aukštesnį 
lygi-

Interesuotieji turi registruotis pas 
Robertą Saldj iki kovo 15 d.

Robertas Saldys 
R.Antonio Carlos Fonseca, 
173 - Tel.:273-3224 
São Paulo, SP.

ATSTOVŲ PRIRUOŠIMO SUSIRINK! 
MŲ KALENDORIUS

BLJS kviečia visus atstovus bei lietu 
višką jaunimą, kuris domisi V-uoju 
PLJK-su, kad dalyvautų priruošimo su 
slinkimuose, kurie jvyks sekančiomis 
datomis:
— Sausio mėn: 29 d.— Bus rodomos 

skaidrės l-ojo PALJ suvažiavimo.
— Vasario mėn: — 19 d, 26 d.
— Kovo mėn: — 5 d., 19 d.
— Balandžio mėn: - 9 d., 30 d.
— Gegužės mėn: — 7 d., 28 d.
— Birželio mėn: — 11 d.

Susirinkimų vieta: Ramovė (V. Želi 
noje)

Susirinkimų valanda: 15:00 vai.
Šių susirinkimų tikslas yra priruošti 

Brazilijos Atstovus, j V-ajj PLJK-są taip 
kad jie būtų pajėgūs gerai atstovauti 
Brazilijos Lietuvių kolonijos Jaunimo 
pageidavimus.

Šiuo atžvilgiu, yra būtinas dalyvavi
mas visų atstovų bei pavaduotojų (Su 
plentes).

Prašome visų atstovų, kad perskaity
tų "Atstovų Vadovėlį", nes bus išreika 
laujama per visus susirinkimus jo teks
tų žinojimas.

z SHELL------v
AUTO-PO S TO 
■GUARUJAI

ALGIRDAS SLIESORAITIS 
Savininkas

Av. Puglisi, 550
(Esq. da Rua Buenos Aires)

GUARUJÂ Fone: 86-6789
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Sv. KAZIMIERO ŠVENTE
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 SV. KAZIMIERO 
METAI.

Betgi jubiliejui, ir jubileijinei šventei, 
reikia tinkamo pasiruošimo.

Siu metų šv. Kazimiero šventė jo 
vardo parapijoj bus kovo 6, sekmadie- 
nj. I šią šventę kviečiami visi dar gyvi 
São Paulo (ir apylinkių) lietuviai!

Šventės proga turi susidaryti ir vieti
nis KAZIMIERINIO JUBILIEJAUS 
KOMITETAS, kuris padėtų visai Brazi
lijos lietuviu kolonijai šiam neeiliniam 
jubiliejui pasiruošti ir tinkamai jj atšvęsti, 
ti.

SVEČIAS IŠ ARGENTINOS
"Mūsų Lietuvos" redakciją aplan

kė jaunuolis Hektoras Survila, pasku
tiniu metų ekonomikos studentas. 
Hektoro tėvai yra p. Vladė ir Bernar
das Survilai, žymūs Buenos Aires mo- 
distai ir vieni iš įtakingiausių Argen
tinos lietuvių veikėjų.

Hektoras atostogų proga aplankė 
Ekvatorių, Kolumbiją, Venezuelą ir 
Braziliją. Kolumbijoj susitiko su p. 
Karanauskais. Venezueloj apsistojo 
pas p. Vladą ir Eugeniją Mažeikus. 
Susitiko taip pat su kitais Mažeikų 
šeimos nariais, su p. Jūrate Rozalės 
ir su p. Kukanauzais.

Brazilijoje dalyvavo Jono Barscevi- 
čiaus ir Dulsinejos Camargo vestuvė
se. Aplankė Rio de Janeiro, Guarujá 
ir kitas vietoves. Hektoras jau kelin

tą kartą lankosi Brazilijoje. Jis daug 
papasakojo apie lietuvių veikimą Bu
enos Airese ir turėjo progos pasida
linti mintimis apie ateinančias Pasau
lio Lietuviu Dienas ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą.

Hektoras apsistojo pas p. Verą ir 
Joną Tatarūnus.

"DAINUOJANTI ŠEIMA''
BOM RETIRE

Šio mėn. 6 dienąfsekmadienį. Bom 
Retire, įvyko Pamaldos už Lietuvą ir 
Padėkos Mišios.

Visu Gėrybių Davėjui dėkojančių 
tarpe buvo gimtadienį minėjantys — 
du broliai — Kom. Antanas ir Juozas 
Girčkai. Be to Kom. Antano ir Genės 
Ratauskaifės Girčkų gabioji dukrelė 
Denise ir visi su ja dėkojo Dievui už 
sėkmingą formaturą ir pramatomą 
mokytojavimo misiją.

Buvo dar Aviacijos karininko 77- 

Prof. DENISE GIRČKUS po Padėkos Mišių São Paulo 
Katedroje, savo sėkmingos formaturos proga, su laimin
gais tėveliais — kom. Antanu ir kom. Gene Ratautaite-

mecio p. Simo Pliundziulaičio sukak
tis, p pp. Juozo ir Aidos Girčkų 25- 
metis vedybinio gyvenimo.

Visiems didelė, džiugi aaujiena bu
vo "Tatarūnų dainuojančios šeimos" 
pamaldose dalyvavimas.

Buvo puikiai išpildytos "Lengvo
sios lietuviškos Mišios" su kitom gies
mėm, daugumai žinomom, ir dėl to, 
prisidedant savais balsais.

Mišių pabaigoje, p. maestro Vikto
ras Tatarūnas įtikinančiai aiškino ga
na gausiems (iš Utinga ar kitur atvy
kusioms) dalyviams apie reikalą akty
viai dalyvauti lietuviškose pamaldose 
ir dažnai atsiminti kenčiančią Tėvynę. 
Kas gieda — dvigubai meldžiasi. Tad, 
būtina pramokti daugiau lietuviškų 
tradiciniu ir kitu melodingu giesmių.

Pabaigai, visiems nuoširdžiai už vie
ningą pamaldose dalyvavimą dėkojo 
kun. Petras Urbaitis, celebrantas.

MŪSU LIETUVAI" IŠ VENEZUEL0S

J. BUTRIMAVIČIU8
ADVOCACIA

CIVIL Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL; Falência, Cobrança, etc. 
TRIBUTÁRIA Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Iguape. 212 -4° and. s/45 • Liberdade Fone: 279-5931

Horário das 9:00 às I 1:00 e das 14:00 ás 18:00
Rua Campos .Novos. 590 - V. Zelina • Horário das 1900 às 21 OO

KLABAMA LIETUVIŠKAI
-.......... ........

Inž. Juozas Kukanauza, iš Valenci- 
jos, Venezuelos, siunčia USA$ 50 če
kį "Mūsų Lietuvai" paremti. "Ačiū 
už laikraščio siuntinėjimą, nes jį visuo
met su įdomumu perskaitau", rašo ir 
priduria: "Geriausi linkėjimai visiems 
dirbantiems Bažnyčiai ir Tėvynei".

Ačiū inž. Juozui Kukanauzai . Ir 
sveikinimų visiems Valencijos lietu
viams.
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŠKOS SPAUDOS PARODĖLĖ

Paminėti spaudos metus, nes 1983 
metais sueina 100. m. nuo "Aušros" 
pasirodymo, BLB-nė rengia laikraščių 
ir knygų parodėlę.

"Aušra", pirmas laikraštis išleistas 
lietuvių kalba, mūsų nepriklausomy
bės patriarko, Dr. Jono Basanavičiaus 
iniciatyva, sužadino meilę savo tautai. 
Reikėtų, kad ir mes, Brazilijos lietu
viai, daugiau apsilankytume j lietuviš
kų knygų kampelį, kurį BLB-nė prieš 
du metus įsteigė V. Prudentes rajoni
nėj bibliotekoj, ir taip pat būtume 
pažadinti lietuvišku žodžiu mūsų tė
vynės reikalams.

Parodėlė bus atidaryta šio mėn. 19 
dieną, 15 vai., rajoninėj bibliotekoj, 
kuri randasi Av. Zelina, 173. Ten ga
lėsime pamatyti senoviškų laikraščių 
ir naujų knygų, kurias pasiuntė PLB- 
nės Švietimo Komisija, kuriai-' vado
vauja kun. Antanas Saulaitis.

Parodėlę ruošia jaunimas ir jai va
dovauja jaunuolis Robertas Saldys.

Tat, įsidėmėkime, dalyvaukime šio 
mėn. 19 dieną, 15 vai. lietuviškų lai
kraščių ir knygų parodėlės atidaryme, 
V. Prudentėš rajoninėj bibliotekoj, 
Av. Zelina, 177: Parodėlė tęsis iki va
sario 25 dienos.
PAŠTO ŽENKLU PARODOS ATIDA
RYMAS

Praeitą antradienį, vasario 1 dieną, 
S. Paulo centrinėj bibliotekoj, Rua 
Consolação, 94, buvo atidaryta Ne
priklausomos Lietuvos pašto ženklų 
paroda. Atidarymo iškilmė įvyko 8 
vai. vakare. Dėl smarkaus lietaus daug 
žmonių negalėjo dalyvauti, nes kaip 
žinome, tą dieną S. Paulo miestas 
daugelyje vietų buvo apsemtas.

Per parodos atidarymu kalbėjo 
miesto bibliotekos direktoriaus pava
duotojas, ir du universiteto profeso
riai. Jie iškėlė lietuvių Jautos kultūros 
ir kalbos didelę reikšmę Filatelistas 
Antanas Augustaitis, pašto ženklų sa
vininkas ir parodos organizatorius, pa
dėkojo kalbėtojams ir atsilankiusiems 
svečiams. Parodos atidarymo dalyviai 
buvo pavaišinti kavute.

Nepriklausomos Lietuvos pašto žen
klų paroda bus atidaryta iki vasario 
28 dienos.

Lankymo valandos nuo 9 iki 22 
vai. laike savaitės ir nuo 9 iki 17 vai. 
šeštadienį.

PAIEŠKOJIMAI
ALEKSANDRAS ZACKEVIČ1US 

paieško savo brolio STASIO išėjusio 
iš namų, Rua Tripoli, 163 - V. Leo- 
poldina. Skambinti: 832-9466.
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----------------—16 VASARIO M ! N É J I M A S -------------

KVIETIMAS

Kviečiame tautiečius dalyvauti 16 Vasario minėjime, šio mėn. 20 d.
PROGRAMA

15 vai. — Mišios V. Zelinos lietuvių bažnyčioje.
16 vai. — Meninė programa, Seselių Pranciškiečių salėje, R. Campos

Novos, 153.
1 — Oficialioji dalis.

Pagrindinis kalbėtojas, žurnalistas Maurício Loureiro 
Gama, 7° kanalo komentuotòjas.

2 — Meninė dalis.

a) Dainuos mūsų kolonijos žymi mezzo-soprano Julija 
Ažuolaitytė, kuri pakviesta, mielai sutiko dalyvauti.

b) Dalyvaus mūsų chorai ir tautiškų šokių vienetai.

Lietuviai, parodykime meile mūsų tėvynei. Dalyvaukime Jos Nepri
klausomybės Šventėje.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

KUN. URBAIČIO GIMTADIENIS
Vasario 15-tą kaimynai, parapiečiai, 

lietuviškasis jaunimas kun. Petrui Ur- 
baičiui, gimtadienio proga, nepašykš
tėjo katučių, "pyrago" su žvakele ir 
"Ilgiausių metų" bei "Parabéns". Ne
vienas jį taip pat prisiminė ir maldoje.

ALFONSAS KUBLICKAS atšventė 
gimtadienį vasario 12 d. Alfonsas yra 
MUSŲ LIETUVOS bendradarbis pub
licistinėj srytyje ir ABC koresponden
tas. Alfonsas sukūrė ir atspausdino fi
latelisto Antano Augustaičio Lietuvos 
pašto ženklų parodai menišką propa
gandinį lapelį.

Sveikiname mūsų mielą bendradar
bį, dėkojame už talką mūsų savaitraš
čiui ir linkime sėkmės profesiniame 
darbe bei gyvenime.

Red.
ŠALPOS RATELIS

Paskutiniu metu (iki 1983.2.10) 
prie ŠALPOS RATELIO prisidėjo sa
vo įnašu:
Dz. Saulytis (2. mėn.) . . .Cr. 1.000, 
Kaz. Bacevičius...................Cr. 1.500,
Petras BareiŠis................... Cr.2.500,
Jonas Jakatanvisky (2 mėn)Cr.4.000,

VYRU BROLIJOS SUSIRINKIMAS
Vasario 6 sekmadienį, tuoj po 11 

valandos Mišių, šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos nariai rinkosi į Ramovę me
tiniam susirinkimui. Susirinkime da
lyvavo ir Brolijos globėjas, kun. J. 
Šeškevičius.

Po atitinkamos maldos ir perskai
čius praėjusių metų veiklos protoko
lą bei patikrinus sąskaitybą, buvo 
tartasi veiklos planais. Pirmiausia bu
vo nutarta ruošti šventkelionę j Apa- 
recidą birželio 19 dieną. Kalbėta ir 
apie išvyką j pajūrį. Tik šiuo reikalu 
yra viena kliūtis: neturim, kas mums 
užleistų namą sekmadienį.

Tad dabar ir viešai kreipiamės: 
Jei kas turi Santose namą, kurį norė
tų kokį sekmadienį išnomuoti Vyrų 
Brolijai, prašome vyrams pranešti.

Antanas Rudys
ATVELYKIO ŠVENTĖ

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