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Ar Vatikanas aplenkė Lietuvą?
Spaudos komentarai apie naujų kar
dinolų paskyrimą ir lietuvio nejjungi- 
mą.

Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II paskyrus 
18 naujų kardinolų, pasipylė komen
tarai pasaulio spaudoje, radijuje ir te
levizijoje. Visiems buvo staigmena 
latvio vyskupo Julijan Vaivods, 87 
metų amžiaus, pakėlimas j kardinolus 
ir Lietuvos bei lietuvių aplenkimas.

Amerikiečių dienraštis "The Eve
ning Gazette" 1983.1.6, kanadiečių 
"The Leader Post" Saskačevane 1983. 
I.8 ir kiti laikraščiai išspausdino AP 
agentūros rašinį iš Maskvos, pridėda
mi antraštes: "Pope Sidesteps Lithua
nian, Picks Latvian is Cardinal" (Po
piežius aplenkia lietuvį ir pasirenka 
latvį kardinolu); "Many speculating 
on why cardinal Wasn't picked from 
Lithuania" (Daugelis spėlioja, kodėl 
kardinolas ne iš Lietuvos).

Diplomatų nuomonės
Tame rašinyje dėstoma, kad Jonas- 

Paulius II, įsivėlęs j aštrų žodinį karą 
su Kremliumi, paskyrė pirmąjį kardi
nolą Sov. Sąjungoje drauge su kitais 
trimis, gyvenančiais R. Europoje. 
Kremliaus kaltinamas subversija, Jo- 
nas-Paulius II susilaikęs nuo viešo pa
skyrimo kardinolu kandidato iš kata
likiškos Lietuvos ir jo vietoje pasirin
kęs kandidatą iš mažos ir pasyvios K. 
Bendrijos Latvijoje.

Pasak minėtos AP agentūros, vieno Vyskupas Julijonas Steponavičius,
vakariečių diplomato (pavardės nemi
ni) nuomone, latvio paskyrimas kar
dinolu buvęs padarytas tikriausiai su 
sovietų žinia. Tai esąs ženklas, kad 
Vatikano "Ostpolitik" yra tęsiama, 
nepaisant žodžių karo. Šiuo atveju 
esą matyti dvi didelės organizacijos, 
tvirtai tikinčios j tylią diplomatiją, j 

Kitas vakariečių diplomatas pareiš
kęs, kad latvio vyskupo J. Vaivods 
paskyrimas kardinolu esanti mįslė net 
ir tiems, kurie seka religinių reikalų 
raidą komunistinruosle kraštuose. "Įdo
mus klausimas, kodėl kardinolu pa
skirtas nelietuvis" — sakėu diplomatas, 
prašęs nemfhėti nei jo pavardės, nei 
ambasados. "Po liuteronizmo kataliky
bė yra labiausiai reikšminga Bendrija 
Latvijoje, tačiau Latvija, kaip katalikų 
centras, nublanksta lyginant su Lietu
va".

čiau Šv. Tėvas paskyręs kardinolu "in 
pectore" (širdyje) Vilniaus, Lietuvos 
sostinės, vyskupą Julijopą Steponavičių 

Pa’ Tad dabar Šv. Tėvas buvęs laisvas pa
sirinkti latvj. Slaptasis kardinolas J.Ste- 
ponavičius esąs ištremtas iš savo vysku
pijos, gyvena mažame miestelyje neto
li Latvijos sienos (Žagarėje, Red.).

Reikšmingas ženklas
Šiaip ar taip, minėto vakariečių di

plomato nuomone, vyskupo Vaivods 
paskyrimas kardinolu esąs reikšmin
gas ženklas ta prasme, kad jis yra 
pirmasis kardinolas Sov. Sąjungoje, 
galjs kaip toks viešai pasireikšti.

Tačiau kiek jis galės pasireikšti, 
dar nežinia. Jis yra 87 metų amžiaus 
nebegalįs būti labai aktyvus, neseniai

Kodėl ne lietuvis?
AP komentatorius mano jog tai pa

daryta dėlto, kad popiežius nedrįso 
skirti kardinolu lietuvio, gyvenančio
Lietuvos respublikoje dėl galimos reak
cijos sovietinės valdžios sluogsniuose. 
Kardinolo paskyrimas būtų galėjęs su- 

i erzinti sovietus ir tuo būdu paaštrinti 
/ tikinčiųjų persekiojimą. Lietuvoje iš 

2.000.000 lietuvių (dabar — arti
P 3.500.000, Red.) 60°/o tebėra prakti

kuojantys katalikai. K. Bendrija esanti 
įsišaknijusi tiek viešame gyvenime,tiek 
ir pogrindyje. Ji nuolat stipriai puola
ma Kremliaus galiūnų. Kas kita Latvijo
je, kur esame tik 265.000 katalikų, 
daug mažiau aktyvių.

Kitas motyvas, kodėl kardinolu pa
skirtas nelietuvis, esąs tas, kad jau anks
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"Aušros" šimtmetį pasitinkant

PRAEITIES IR DABARTIES PRIEŠY
BĖS POVEIKIS AUŠRININKU ISTO
RIOGRAFIJAI

Dr. Juozas JAKŠTAS 
(Tęsinys iš praeito nr.) 
DR. JONAS ŠLIŪPAS

Apie dr. J. Šliupe daug kalbėta ir rašyta, 
bet kaip apie istoriką beveik neužsiminta. 
Darbų apimtimi jis — didžiausias "Aušros" 
laiko istorinių veikalų kūrėjas, palikęs tris 
(ir ketvirtojo atskirų fragmentų) Lietuvos 
istorijos tomus (Lietuvių tauta senovėje ir 
šiandien. 1904 — 1905; Gadynė šlėktos 
viešpatavimo Lietuvoje 1569 - 1795., 1909). 
Be to, apie Lietuvę parašęs keletę istorinių 
brošiūrų.

Nebūdamas profesionaliu istoriku, j origi
nalumą negalėjo pretenduoti, pvz., Lietuvos 
proistorijai skirtas pirmasis tomas remiasi 
Basanavičiaus lietuviškomis trakiškomis stu
dijomis. Jame reikšmingi du paskutinieji 
skyriai: "Kaip gyveno senovės lietuviai" ir 
"Lietuvių tikėjimas" (Ten pat, 1t, p. 314- 
459). Juose apžvelgiamas Lietuvos vidaus 
gyvenimas. Šliūpas originaliai pasinaudojo 
tautosaka, ypač dainomis. Čia jo istorija tar
si kokia maža chrestomatija, išmarginta dai
nomis. Pasak jo: "gyvenimas senų gadynių 
žybsi per angą dainos ir jos meta naujos 
šviesos ant lietuvybės" (Ten pat, 1 t, p. 
340).

Nuoširdžiai, su meile kalbėdamas apie 
dainas, Šliūpas atskleidė tuo metu jo išpa
žintą socialistinę ideologiją: liaudis garbina
ma, o ponai ir kunigaikščiai niekinami."Kru
vini darbai priguli ponams ir kunigaikščiams, 
kurie pilyse ir sostapilėse sėdėjo. Žemiau, 
lietuviškuose laukuose pūtė tykus dainos vė
jas, ošė ąžuolai ir klevai, žydėjo rožės, leli
jos ir rūtos. Istorijoje liaudies kitokia tauta 
pasirodo, negu istorijoje kunigaikščių" (Ten 
pat).

Šiose eilutėse žybtelėjo romantiška Šliūpo 
dvasia, ryškiomis spalvomis,tiesiog poetiš
kai nupiešiamas skaitytojui idiliškas lietuvių 
liaudies vaizdas.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
—----------------------------------- -- --------ADVOGADOS ------------ :----- -- ---------------------------

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Tnbalhista, Ete.
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Kaip dainos, taip ir priežodžiai Šliūpui - 
aukštos lietuvių pagoniškos kultūros įrody
mas. Juose dar "atsispindi stabmeldiškoji 
Lietuva." — rašo Šliūpas. Čia pat pateikia
mi net 403 Kraševskio raštuose rastieji prie
žodžiai.

Apskritai, tautosakinė dalis, kad ir su pra
manytu dievų panteonu, pirmajame tome 
yra vertingiausia. Čia kalba Šliūpas aušrinin
kas romantikas, socialistinės ideologijos išpa
žintojas.

Antrajame tome Lietuvos istorija nuo 
XIII a. parašyta, remiantis vokiečių ir rusų 
autoriais. Nemažai remtasi Kijevo istoriko 
Antonovičiaus mintimis. Daugiausia šiame 
tome dėmesio skirta lietuvių — lenkų santy
kiams nuo vadinamosios Krivo iki Liublino 
unijos. Šliūpas, kaip tikras aušrininkas, ne 
be širdgėlos kalbėjo apie lietuvių diduome
nės lenkėjimą. Štai, jo supratimu, buvo di
džiausia Lietuvos kunigaikštystės sunykimo 
priežastis: "Polonizmas pastojo tikru Lietu
vos pustytojo" (Ten pat, lit, p. 419). Ki
tur dar iškalbingiau sielvartauja, kaip į vidaus 
gyvenimą įsibrovęs lenkiškumas žlugdė lietu
vių tautą: "Taip lietuvių tauta, savo garbe ir 
galybe pripildžiusi visą rytinę Europą per il
gus šimtmečius, vienval griuvo gilyn, galiaus 
išnyko, nuspausta baudžiavomis. Lietuvių 
tauta grimzdo į gilią naktį ir į užmarštį" 
(Ten pat, II t, p. 418). Ta naktis prasidėjo 
nuo Liublino unijos, kuri jam reiškė Lietu
vos valstybingumo galą. Lietuva tapusi "Len
kijos província" ("Gadynė šlėktos viešpatavi
mo Lietuvoje". įžanga.), taip galvojo tada 
Šliūpas (kaip ir Maironis), veikiamas T. Nar
buto lenkiškos istoriografijos.

Visame Šliūpo tritomyje nemaža vietos 
skirta skyreliams, kur kalbama apie švietimo 
dalykus. Ryškėja Sliūpo-švietėjo optimizmas: 
žmonių mokslinimas turi kelti moralinį ir 
materialinj lygį, vaduoti iš skurdo ir tamsos. 
Maironio šūkis: "Mokslas daug gali, jis vargs* 
tančią šalį išpančios iš amžių skriaudos", at
rodo, ir Šliūpui buvo artimas. Dėl to istori
joje daug vietos skirta mokykloms ir moks
lo žmonių darbams. Regis, jis visiškai nesu
prato ar nenorėjo suprasti 1570 — 1773 m. 
jėzuitų veiklos švietime. Jis net paniekina
mai kalbėjo apie šiuos švietėjus, menkino jų
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vaidmenį ("Gadynė šlėktos...", p. 219). To
kia radikali Šliūpo pasaulėžiūra kartais kliu
dė jam blaiviai, istoriškai žvelgti į praeitį.

Aušrininkų pragmatizmas ryškus ir Šliū
po istoriniuose raštuose. Jis ne tik dėstei 
bet ir vertino įvykius, vadino gerais ar blo
gais, naudingais ar pragaištingais tautai ir 
žmonijai. Lietuviško patriotizmo dcasia Šliū
po parašytose istorijose — gera, šviesu ir pa
žangu, kas padėjo lietuvių tautos gerovei, 
švietimui, pažangai. Kas kenkė jos laisvei, 
pažangai, gerovei — bloga, tamsu, atžagarei- 
viška. Jam istorija: gero — blogo, šviesos — 
tamsos - dvejų jėgų žaismas. Jų abiejų prie
šybę istorijoje jis ypač ryškiai nusako, api
būdindamas istorinius asmenius: vienus ne
pelnytai garbina, kitus — purvais drabsto, 
koneveikia, pvz., Kęstučio ir Jogailos charak-* 
teristikos (Lietuvių tauta senovėje ir šiandien. 
II t p. 235, 314). Šio aušrininko istoriko 
ryškiausias bruožas — pragmatizmas.

Šliūpo tritomė Lietuvos istorija — žymiau
sias aušrinės istoriografijos paminklas, turįs 
šio laikotarpio teigiamų ir neigiamų savybių. 
Neigiama - nepagrįsti svaičiojimai po Euro
pos ir Azijos plotus, ieškant lietuvių protė
vių. Teigiama — lietuvių tautinės sąmonės 
žadinimas. Istorija mūsų aušrininkams buvo 
tautinio auklėjimo priemonė. Šliūpas tikėjo
si, "jog nors menkutę naudą lietuvystė, rasi, 
ištraukti galės iš veikalo" (Ten pat, II t, 
įžanga.). Šis tikėjimas ženklus ir kitų aušri
ninkų istorijose.

AR VATIKANAS APLENKĖ . . . 
sulaukęs naujai paskirto vyskupo pa
galbininko Janis Cakuls. Be to, dar 
nežinoma ar sovietinė valdžia leis 
naujajam kardinolui vykti į Romą ir 
vasario 2 d. dalyvauti iškilmėje, ku
rioje bus įteikiami kardinolystės žen
klai — raudonos skrybėlės. Sovietu 
įgaliotinis religiniams reikalams bei 
Saugumas gali neduoti leidimo išvyk
ti ir paskelbti, kad kard. J. Vaivods 
negalėjo keliauti dėl nesveikatos.

(bus daugiau)

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Apolonia DEGUTIS 3.500,00
Elisabeth VAZGAUSKAITÉ 4.500,00 
Rev. Petras DAUGINTIS 16.650,00 
Stepas NARUŠIS 4.000,00
Elena ĄŽUOLAS 3.500,00
Josefina GUDANAVIČIENĖ 3.500,00 
Kazimieras SKARUPSKAS 5.000,00 
Vincas KLIUKAS 4.000,00
Algimantas ŽIBĄS 3.500,00
Albinas UCKUS 10.000,00
Jonas MASYS 3.500,00

I. .Ii’".! —

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049 

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-669h 

R. hapeva. 49 • Cj. 35 fone: 288-4770
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Halina Mošinskienė

MŪSŲ LIETUVA
i
žino, kad nei už metų, nei už kitų 
Lietuva nebus laisva. Jaunoji karta jau 

APMĄSTYMAI lotosios 65-me 
MINĖJIME

"Lietuva, Tėvynė musu, 
Tu vėl sukaustyta rusų..."

Labai gražu ir svarbu, kad lietuviai 
gali laisvai minėti Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos paskelbimą 1918 
m. vasario m. 16-ją. Toji data švenčia
ma visur, kur bebūtų lietuvių "sauje
lė" — net N. Zelandijoj, Pakistane,In
dijoj, Afrikoj, nekalbant apie Europą 
ir kituose didžiuose kontinentuose su
sispietusius didelėmis kolonijomis lie
tuvius, kaip S. Amerikoje, Pietų Ame
rikoje, Australijoje. Ten visoms iškil
mėms dažniausia vadovauja dar tie li
kučiai, kurie išgyveno Nepriklausomos 
Lietuvos atgavimą savame krašte. Jie 
dar tebėra ir organizacijų vadovai, 
nors jau visi peržengę "senatorių" am
žių. Kaip tenka spaudoje stebėti me
tų metais aprašymus Vasario 16-tosios 
visur tas pats trafaretas, iš anų laikų 
Lietuvoje minimų. 0 juk praėjo 43 
metai.

Visi minėjimai pradedami gyvena
mo krašto himnu, vėliavų įnešimu,ko
kio nors stambaus dignitoriaus kalba 
— gyv. krašto kalba, dar kartais jei 
atsiranda mokantis gerai lietuviškai, 
leidžiama ir jam "tarti žodį" iš anks
to įspėjus neilgiau 10 minučių. (Daž
niausiai tų rimtų kalbų metu, mažieji 
"artistai" laksto prieš sceną, tąso už
dangą, šokinėja laiptais ir pan.)

Po to seka choro dainos, tautinių 
šokių grupės, užbaigiama Tautos Him
nu ir skirstomės kiekvienas sau.

Visose kalbose girdime tą patį besi
kartojantį 43 metus: "Narsi lietuvių 
tauta susilauks laisvės dienų..." — visi 
ploja, ploja, o širdyje kiekvienas sau 
kartoja: "Tos laisvės gal dar susilauks 
musų pasenę vaikai, o gal anūkai?..."

Išeivijoje augančiam lietuvių šeimų 
jaunimui visos tos kalbos pabosta. Jie

mokosi, skaito laikraščius, baigia aukš
tąjį mokslą, seka pasaulinius įvykius 
ne vien iš "lietuviškų lepelių" bet pa
saulinę spaudą seka. Liet, spauda jiems 
tiek reikalinga, kiek reikia u-tete, ki
tose augštesnio mokslo paskaitose pa
ruošti kokią nors užduotą temą. Ži
nau iš patirties, kad tenka temos iš 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir 
meno. (Tai tėra, ką tenka Brazilijos 
aplinkoje pastebėti asmeniškai. Neabe
joju, kad Š. Amerikoje daug daugiau 
panašių ir daug svarbesnių temų kar
tojasi.) Visur reikalinga "medžiagos" 
apie Lietuvą anglų, portugalų, ispanų 
kalbomis.

Man brangios datos minėjimo pro
ga, dingtelėjo mintys, kuriomis noriu 
su "Mūsų Lietuvos" skaitytojais pasi
dalinti Brazilijoje, ypač tam tikra su
gestija B.L. Bendruomenei, kurios rin
kimai jau skelbiami, deja, man jie as
meniškai nieko naujo nežadą. "Pilsto
me iš tuščio į kiaurą", kaip ir kitose 
organizacijose. Tos pačios "šeimynos" 
tie patys nariai — iki grabo lentos. 
Bet, manau, kad kaip Bendruomenės 
narė, galiu pasisakyti viešai ir gal ki
tiems duoti tokį "impulsą" j "ateities 
kiek platesnius horizontus".

Lietuviams Vasario 16-ji yra didelė 
šventė, ji turėtų prilygti Kalėdų, Vely
kų ir Brazilijoje "karnavalo" šventei. 
Ji kaip tik, beveik visada sutampa su 
"karnavalo" — Užgavėnių metu. Ko
dėl mūsų priaugančiai kartai nepada
ryti linksmos šventės — Lietuvos šven
tės j kurią mes nešiojame viltį? — 
Juk Lietuva egzistuoja, ji gyva. Ji,kad 
ir supančiota, juda, kruta. — Jaunimas 
ten kalba tik LIETUVIŠKAI, ruošia 
didingus festivalius savo dainų ir šo
kių, mokosi lietuviškose mokyklose, 
universitetuose, sporte laimi olimpia
dose medalius. Ten didžiulis prieaug
lis augšto mokslo profesorių, medikų, . 
rašytojų, poetų, kompozitorių, teatro

3

ir kino aktorių kalbančių ir rašančių 
LIETUVIŠKAI.

Štai tokia Vasario 16-sios proga vie
toj tokių neįdomių, nuobodžių trafa
retinių "minėjimų", kodėl nenukreip
ti dėmesį j jaunąjį prieauglį?

Pav. tokia proga viena kuri organi
zacija suruošia "Vaikų karnavalą",kur 
visi šoka senovinius lietuviškus šokius 
ir žaidimus?

Kiti vėl savo tarpe suruošia senųjų 
lietuviškų papročių "Užgavėnių" spek
taklį su pritaikytais drabužiais ir val
giais?

Dar kiti susineša savo "Užgavėnių., 
keptus Blynus" ir visi prie "alaus bač
kos" juos tašo? — Ir tokiuose pobū- 
viuose randasi bendra kalba, atsimini
mų gausa, kaip TV skrieja pasakoji
mai ir juokai ekrane.

Kodėl "laidojame" gyvą Lietuvą? 
Ir tiek verkšlendami kalbame, kad ji
nai pavergta? — Jau gi "Liūdnąjį bir
želį" minėdami kas met tą patį karto
jame. Jaunas, laisvėje užaugęs žmogus 
niekada nesupras, kas jam yra "negali
ma" ir ką reiškia "vergija". Tai jis tik 
supras savo kailiu patyręs.

Tokiuose pobūviuose galėtų būti 
taikliai įpinti momentai, kai simboliš
kai ateina "šalti vasario m. vėjai" iš 
rytų, krenta snaigės, bet visi linksmai, 
nes po linksmos Užgavėnių šventės,vi
si nekantriai lauks kada baigsis Gavė
nios metas ir ateis Prisikėlimo Šventė.

Pamenu, kai 1920 - siais metais, 
mes uždegdavome Vasario 16-ją vaka
re žvakutes ir pastatydavome jas tar
pulangėje. Visas Panevėžio miestas bū
davo taip iliuminuojamas. O krentan
čios snaigės aplipindavo plasdenančių 
trispalvių klostus. Tėvelis liepdavo 
mums, vaikams, šiltai apsirengti, įsi
mauti kaliošus ir išsiveždavo pasivaikš
čioti. Koks buvo nuostabus įspūdis, 
kai kiekvieno namo ar gričiutės lange 
spinksėdavo žvakutės. (Tais laikais 
miesto elektros apšvietimas buvo toks 
silpnas, kad po stulpu atsistojęs vos->
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galėjai savo nosj įžiūrėti...) Bet, kiek
viename lange žybėjo spontaniškas lie
tuvio džiaugsmas neišprievartautas — 
laisvo žmogaus.

Tėvelis būdavo pakilios nuotaikos ir 
sugrįžus po pasivaikščiojimo, prie vaka
rienės stalo mums pasakodavo atsimi
nimus iš savo jaunystės, kaip jis "kovo
jo" už lietuvišką maldę, lietuvišką spau
da ir dar daug labai įdomių savo per
gyvenimų. Didžiulis "samovaras" tyliai 
šiureno ant stalo, mama parėmusi gal
vą klausydavosi tų pasakojimų beveik 
snausdama, o mes "išsižioję" prašyda
vome, "papasakok dar tėti, papasakok..!

Štai ir dar viena sugestija atečiai lo
kiuose grupiniuose pobūviuose, ar pa
rengimuose, galėtų rastis kas papasako
tų ką nors iš savo prisiminimų vaiz
džiai, kaip gyventa Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tų žmonių gretos retėja, tad 
juo brangesni ir užfiksuoti n i tokie pri
siminimai. Jie yra mūsų mažos tautos 
likučių didinga istorija. Kuri, tikėkite, 
teliks išeivijoje.

Viešai minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės datą yra tiksliausiai Brazilijos 
spaudoje, ne trumpučiais straipsneliais, 
kurie nieko naujo nepasako, bet atkreip
ti viešą opiniją j Sovietų Rusijos im
perialistinį slinkimą nuo Baltijos kraš
tų, per Kubą, Angolą, dabar jau ir Si
riją, susirietus Afganistane... ieškant 
visų kelių ir būdų įsitvirtinti P. Ame
rikos šiaurėje ir siekti — BRAZILIJĄ 
— Turime žurnalistų, lietuvių — bra
zilų. Rašykite ne trumpais straipsne
liais, kurie nieko nepasako apie Lietu
vą, bet rašykite atvirai, kaip rašo 
prancūzų, vokiečių, skandinavų spau
da apie LIETUVOS disidentus ir kan
kinius psichiatrinėse ligoninėse, žudo
mus kunigus, persekiojamus mokslei
vius ir naujus Andropovo veiksnių 
varžtus atskiriančius išeivijos intelek
tualus nuo mokslo knygų iš Lietuvos, 
kurias tik per "specleidimą" ir tik iš 
Vilniaus tegalima išsiųsti. Tai būtų 
svarbiausias BLBendruomenės visų va
dovų uždavinys.

Taip aš jį suprantu ir tik tada bal
suosiu už visus išrinktuosius — t.y. 
paduotus (manęs neatsiklausius) savo 
sąraše.

Toki "blasavimo" komedija, tutėtų 
irgi būti kažkaip pertvarkyta visų mū
sų organizacijų sistemoje. Man darosi 
jspūdis, kad visa išeivija yra pasimetu
si tarp dviejų "diktatūrų" ir baudžiau
ninko dvasia atgyja visuomenėje.

C Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA !

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartún Bartora, 6 - B. do Lünao
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MŪSŲ ŽINIOS
PARAMA PARAPIJAI

Paskutiniu metu, gal parapijos me
tų proga, vis labiau diskutuojant lie
tuviškos parapijos reikalus ir vis jai 
didinant reikalavimus, buvau paprašy
tas paskelbti, kiek lietuvių remia pa
rapiją? Kokią sumą sudaro bendrai 
lietuviškos pajamos, jau buvau paskel
biąs praėjusiais metais. Dabar skelbia
me kiek ir po kiek lietuvių moka de
šimtinę (dízimo) Sv. Juozapo Ben
druomenei Parapijos ir jos pastatų iš
laikymui.

Skelbiame, kad dar kartą padėko
tume tiems kurie kas mėnesį šį lietu
višką reikalą konkrečiai prisimena ir, 
kad palengvintume darbą tiems, ku
rie lietuviškos parapijos neremia tik 
vis rūpinasi jos pinigus, skaityti.

Dešimtinės daviniai paimti iš 82 
metų lapkričio mėnesio.

Pirmasis skaičius reiškia šeimų ar- 
ba asmeny skaičių mokančiu dešimti- 
nę, antrasis mėnesinę sumą.
1- Cr.3.000,00
1. Cr.2.500,00
1. Cr.2.000,00
1. Cr. 1.500,00
1. Cr. 1.000,00
1. Cr. 800,00
1. Cr. 780,00
1. Cr. 760,00
1. Cr. 750,00
1. Cr. 600,00
5. Cr. 500,00
1. Cr. 360,00
4. Cr. 300,00
3. Cr. 250,00
3. Cr. 200,00
1. Cr. 190,00
2. Cr. 150,00
3. Cr. 120,00
12. Cr. 100,00
1. Cr. 83,00
I. Cr. 80,00
II. Cr. 50,00
3. Cr. 40,00
4. Cr. 30,00
1. Cr. 25,00

Iš viso yra 67 mokėtojai, 34 iš jų
moka 100 kruzeirų ar mažiau. Ben
dra suma nesudaro 23 tūkstančius 
kruzeirų.

Tik mokesčių miesto savi valdybai 
(prefeitūrai) Šv. Juozapo Bendruome
nė už 83 metus turės mokėti — 
Cr.320.150,00.

Mes. tiki mes,JcadJciti lietuviai savo 
dešimtine remia Šv. Kazimiero asme
ninę parapiją. Jeigu ir Šv. Kazimiero 
parapija paskelbtų savo statistiką, tai 
enes visi galėtume žinoti, kokias su
mas lietuviai sudeda savoms parapi
joms išlaikyti.
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Stasys Vancevičius

LIETUVIŲ MUZIEJAUS IR 
ARCHYVO PATALPŲ REIKALU

"M.L." 5-tame numeryje iškeltas 
labai svarbus, Lietuvių Muziejaus ir 
Archyvo patalpų reikalas. Tame pa
čiame numeryje paskelbti prašymai 
Liet. S-gos Brazilijoje ir Liet KatSv. 
Juozapo B-nės valdyboms iš kurių, 
matyti, tikslas nebuvo pasiektas. Mat, 
tiek Liet. S-gos Brazilijoje, tiek Kat. 
Bendruomenės esamos patalpos yra 
užimtos ir nėra vilties, kad iš to kas 
nors išeitų.

Prieš porą metų Liet. Muziejaus ir 
Archyvo patalpomis buvo, kiek žinau, 
gyvai susirūpinęs, naujai išrinktas Liet. 
S-gos Brazilijoje pirmininkas Aleksan
dras Bumbi is. Jis buvo pramatąs to
kioms patalpoms Dr. J. Basanavičiaus 
vardo rūmuose Vila Anastazijoje. Rū
mams perėjus Liet S-gos Brazilijoje 
žinion, sumanymas nebuvo įvykdytas 
dėl to, kad neatsirado niekas, kas ga
lėtų ateityje tuos rūmus tvarkyti ir 
prižiūrėti. Tokiu būdu Liet S-ga. Bra
zilijoje buvo priversta visas rūmų pa
talpas išnomuoti. Tokiu būdu patalpų 
klausimas atpuolė.

Mano nuomone, šiuo metu Liet. 
Muziejaus ir Archyvo patalpų reikalą 
teigiamai galėtų išspręsti tik Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje. '•

Liet. S-gos Brazilijoje dabartinėje 
nuosavybėje, jos centre, Rua Lituânia 
67, yra didelis žemės sklypas Dr. V. 
Kudirkos rūmų gale. Ten galima būtų 
pastatyti didesnį, platesnės apimties, 
kambarį, kuriame sutilptų visi Muzie
jaus ir Archyvo eksponatai. Liet. S- 
ga šiuo metu savo kasoje turi apie 7 
milijonus kruzeirų. Tokiam stambes- 
niam kambariui pastatyti ir įrengti 
tektų išleisti tik dalį turimos atsargos. 
Tokiu būdu Liet S-ga dar padidintų 
savo nejudomo turto vertę ir turėda
ma savo globoje Muziejų ir Archyvą, 
galėtų teigiamai išspręsti patalpų rei
kalą. Nesinorėtų patikėti, kad tokiam 
svarbiam reikalui S-gos valdyba būtų 
abejinga.

Tik teigiamai išsprendus Liet, Mu
ziejaus ir Archyvo reikalą galima bū
tų eiti prie konkrečių rezultatų ir pra
dėti rinkti tam tikslui reikalingus eks
ponatus.

Turiu savo žinioje "Vilties", "Gin
taro" ir "Ryto" Žurnalų pilnus kom
plektus bei įvairių Brazilijoje išleistų 
leidinių atskirus numerius. Liet S-gos 
Brazilijoje pirmininkas A. Bumblis tu
ri visus "Žinių" komplektus. Kunigai 
Saleziečiai turi visus Brazilijoje ėjusių 
laikraščių komplektus. Vien iš lietuviš
kos spaudos susidarytų didelis ekspo
natų kiekis.
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Antanas Butkus
UETUYIU SPAUDA BRAZILIJOJ

(tęsinys iš praeito nr.)

spaudos žingsniai

Pradžia lietuviškos spaudos Brazili
joje, buvo labai sunki, (ne lengvesnė 
jos padėtis ir šiandienę). Truko lėšų 
ir patyrusiu žmonių tam darbui. Jei 
vienai visuomenės daliai laikraštis bu
vo laukiamas svečias lietuviu šeimoje, 
kad iš jo sužinojus apie darbus, nau
jus įvykius pasaulyje, o taip pat ir 
naujienų iš tėvynės, išgirdus apie atei
viu lietuvių formąvimąsi visuomeniš
kam darbui, — kurti organizacijas, 
tai kita dalis, laikraščiui pasirodžius ir 
redakcijai paskelbus savo konkretaus 
veikimo pagrindus, pradėjo reikšti ne
palankumo žymes, nesantaikos diegus. 
Mat, "Brazilijos Lietuvio" redakcija 
pasisakė, jog laikraštis būsięs "pažan
gios minties, ginsiąs Brazilijoj gyvenan-

baigoje 1927 m., išeina 7-tas numeris, 
bet leidėju jau pasirašo Aušros Bendro
vė. Laikraščio sustojimo laikotarpy, K. 
Uckus ir J. Stankaitis, kažin kieno 
pasidarbavimu, buvo įduoti administra
cijos organams. Po apklausinėjimu,

BO

Brazilijos Lietuvio Redaktorius Jonas Stankaitis tarp aušriečių, vidury su akiniais, išvykstant

m >1

čių lietuvių visus reikalus, kovosięs su i Argentiną.
neteisybėmis ir Lietuvę žudančiomis 
negerovėmis".

Vos tik pirmuosius žingsnius lietu
viui žengus svetimoje žemėje, jisai spė
jo pajusti neteisybės, nuoskaudų ir ap
gauliu iš savu tautiečių. 0 kad jų ap
sisaugojus, neišvengiamai būtinas laik
raštis. Po keliu išleistu laikraščio nume
rių, jau galima buvo stebėti ir jausti, 
ypač tarp vadų, kova dėl pirmenybės, 
dėl pirmaujančiu vietų kolonijoje, dėl 
politišku nesutapimu.

"Brazilijos Lietuvis" nors ir pasisa
kė savo platformoje, kad kovosięs su 
bepradėjusių plisti pasaulyje ir stiprėti 
tėvynėje, tuo metu, "madingus" politi
nius pasireiškimus, bet savo puslapiuo
se tu klausimu nekėlė, visiškai jų nena
grinėjo. Daugiausia rūpinosi kasdieni
niu lietuviu gyvenimu, ragino lietuvius 
organizuotis, rūpintis lietuvišku mokyk
lų steigimu atsivežtiems savo vaikams 
ir kėlė balsę kitais kultūrinio gyvenimo 
reikalais. Šioje atmosferoje gimsta lie
tuviu organizacija "Aušra". Visuomeni-

jasi. ^Aušros" įstatus paruošė "Brazili
jos Lietuvio" redaktorius J. Stankaitis, 
pabrėždamas jos kredo: "Brazilijos pro
gresyvių Lietuviu kultūrinė ir ekonomi
nė Sąjunga "Aušra". Tiek laikraščiui, 
tiek organizacijai "Aušra", visuomenė 
reiškė simpatijų, abiems palankumas vi
suomenėje didėjo. Nežiūrint to, finansi
niai sunkumai vienam žmogui leisti lai
kraštį, buvo per sunkūs, Kad sustipri
nus laikraščio ekonominius reikalus,pra
dėt a svarstyti "Brazilijos Lietuvį" per
leisti "Aušrai", kuri, sukaupusi nemažą 
skaičių narių, lengviau galės verstis fi
nansiškai. J. Stankaitis, savo ir "Aušros' 
vardu kreipiasi j Šiaurės Amerikos lie
tuvius, per spaudę, prašydamas paramos 
laikraščiui, pastebėdamas, jog "Laikraš
tį įkūrėm mudu, aš ir K. Uckus, su 
tuščiais kišeniais. Mūsų silpnumu pasi
naudodami, dabar rengiasi išleisti laik
raštį kiti, norėdami mus nuslopinti. 
Sunku be pinigų, bet mes nenusimena
me." (Sandara 1927).

Šešias savaites ėjęs, "Brazilijos Lie-
nis bei kultūrinis gyvenimas konsoliduo- tuvis", staiga, sustojo. Tik rugsėjo pa-

abu buvo paleisti. Laikraščio leidimą 
K. Uckus perleido "Aušrai", pasilikda
mas tvarkyti savo spaustuvės komerci
nius reikalus. J. Stankaičiui, jį palei
džiant, buvo pastatytos sąlygos — ap
leisti Braziliją. Ką jisai ir padarė. Išvy
ko Argentinon. Laikraštis "Brazilijos 
Lietuvis" pradėtas iš naujo leisti, pir
ma "Aušros'' bendrovės, o vėliau 
"Aušros" draugijus vardu. Redakto
rium pasirašo Juozas Ruškys, koloni
zacijos bendrovės "Alfa" tarnautojas. 
"Alfa", kaip žinome, pagarsėjo ne tik 
čia, bet ir visoje Lietuvoje, žemių par
davinėjimu "Nova Lithuania" koloni
joje", kuri padarė lietuviams labai 
daug nuostolių ir skriaudos.

Vos kelioms laidoms pasirodžius 
"Brazilijos Lietuviui", naujiems šeimi
ninkams tvarkant, su 1927 metais, sa
vo trumpę gyvenimą baigė ir pirmasis 
lietuvių laikraštis "Brazilijos Lietuvis". 
1928 met. Sausio m. 1 dieną, jo vie
ton pasirodė visai naujas "Lietuvių Li
teratų Grupės" leidžiamas laikraštis 
"Pietų Amerikos Lietuvis", redaguoja-

J. BUTRIMAVIÒIUS
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mas Juozo Ruškio, to paties, kuris už
baigė su "Brazilijos Lietuviu". Naujas 
laikraštis buvo spausdinamas Konstan- 
Uckaus spaustuvėje Lithuania.

Seka: Pietų Amerikos Lietuvis.

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIU SPAUDOS PARODA

Vasario 19, Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo proga, Municipalinėj r 
Vila Prudentes Bibliotekoj (Avenida 
Zelina, 177) buvo atidaryta Lietuvių 
Spaudos paroda, AUŠROS 100-mečiui 
paminėti. Parodoj buvo išstatyta pir
mieji Brazilijos lietuvių leidiniai, isto
rinio pobūdžio leidinių, o taip pat ir 
naujų knygų, skirtų tai pačiai Munici
palinei Bibliotekai.

Iniciatyvos Spaudos Parodą suruoš
ti ėmėsi BLB-nės valdyba, o praktiš
kai ją sustatė liet, jaunimas, kuriam, 
BLJS-gos vardu, vadovavo Robertas 
Saldys. Svarbūs ir jdomūs skelbimai 
ir užrašai, kurie lankytoją tuoj įveda 
j parodos dvasią.

Atidarydamas parodą, BLB-nės val
dybos p-kas, p.Jonas Tatarūnas, kalbė
damas portugališkai, pristatė sunkias 
sąlygas, kuriose gimė, ne pačioj Lietu
voj, o Prūsijoj, lietuviškoji AUŠRA, o 
paskui kitur kiti lietuvių laikraščiai. 
Pfie jų rikiuojasi ir Brazilijos lietuvių 
skauda.

Tęsdamas pirmininko kalbą lietuviš
kai, p. Ali. D. Petraitis pabrėžė mūsų 
spaudos svarbą, kadangi tik per spau
dą užfiksuojami mūsų kolonijos gyve
nimo įvykiai — kas pasilieka istorijai; 
tad ir svarbu užrašyti galimai visus 
svarbesnius mūsų kolonijos įvykius; o 
taip pat perleisti per spaudos pusla
pius kad ir asmeninius mūsų literatū
rinius kūrinius.

Parodos atidaryme buvo itin daug 
jaunimo. Visiems buvo(ir yra ) įdomu 
pavartyti mūsų istoriją liečiančius vei
kalus, ypač gi senus BRAZILIJOS 
LIETUVIO numerius, kur daug pažįs
tamų veidų, žinomų ir nežinomų isto
rinių jvykių.

Paroda bus atidara iki šio mėnesio 
25 dienos, nio 8 iki 18 valandos.

Pabrėžtina, kad toj pačioj Bibliote
koj yra ir lietuvių skyrius, kur daug 
(senų ir naujų) lietuviškų knygų. Bib
lioteką galima lankyti kasdien, taip 
pat nuo 8 iki 18 valandos (šeštadie
niais nuo 8 iki 12 vai.).

ÍAR JAU TURITE ISIGIJHIAS JUOSFELES?!
L.K.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

DAUD DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA' ROŽĖ- Senų ir naujų dainų rinkinys 
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS - Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

Bendrakeleivei iš Lietuvos j Braziliją išvargusiai ilgą gyvenimo kelio
nę URŠULEI BENDORAITIENEI pasimirus reiškiame gilią užuojautą 
jos sūnui Liudui su šeima, anūkams ir proanūkams.

Telieka šviesi jos atmintis vaikų, vaikaičių ir visų artimųjų širdyse.
Halina ir Algirdas Mošinskiai

Vasario 7 dieną V. Zelinoje išgyve
nusi 90 metų mirė EMILIJA GOŠ- 
TAUTIENÉ-Bazaraité, iki paskutinių 
gyvenimo dienų, nors devynių kryže
lių slegiama ir palinkusi, bet vaikščio
jo, ateidavo j bažnyčią, nueidavo j 
turgų, pasigamindavo maistu. | Brazili
ja buvo atvykusi 27 metais. Nuliūdi
me liko dukterys,žentas ir 93 metų 
senelis vyras. 7-os dienos mišios buvo 
atlaikytos V. Zelinos bažnyčioje.

9 d., 30 d.

ATSTOVU PR!RUOŠIMO SUSIRINK? 
M IĮ KALENDORIUS

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

skaidrės Lojo PALJ suvažiavimo.
— Vasario mėn; - 19 d, 26 d.
— Kovo mėn: — 5 d., 19 d.
-- Balandžio mėn:
— 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 pajėgus 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 Vadovėli", nes bus išreika
laujama per visus susirinkimus jo teks
tų žinojimas.

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 Fonseca, 173
(Jardim da Saúde) Tel. 273-3224

BRONISLOVAS W. GARKAUSKAS
mirė vasario 21 dienos rytą (1 vai.) 
šv. Luko ligoninėj dar nesulaukęs 53 
metų.

Velionis buvo gimęs Mokoj ir lan
kė Dr. Vinco Kudirkos mokyklą, bu
vo skautas ir dalyvavo lietuviškose or
ganizacijose ir buvo didelis veikėjas.

Vedė Mariją Badžiūtę ir išaugino 
tris dukras.

Bronislovas keletą metų sirgo ir bu
vo operuotas nuo vėžio.

Buvo pašarvotas namuose, kur kun. 
Gavėnas atlaikė mišias ir paskui paly
dėjo j Vila Alpinos kapines. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių.

Kolonija prarado didelį veikėją ir 
susipratusį lietuvį.

Šeima liko sukrėsta šio skaudaus 
atsiskyrimo ir liūdi žmona Marija, 
dukterys Silvija, Patricia su Edvardu 
ir Regina su Willens.

7-tos dienos mišios bus V. Zelinos 
bažnyčioje antradienį kovo 1 dieną 
19:30 vai.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ "

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fonę 273-0338

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA
C.P4421V)1000S.fhuio,SP



NR. 7 (1797) 1983.11.24 MŪSŲ LIETUVA

VASARIO 16-TQJI
Lietuvos Nepriklausomybės minėji

mas São Paule praėjo pakilioj nuotai
koj ir su, palyginant, gausiu tautiečių 
dalyvavimu, vasario 20 dieną.

Mišias už Tėvynę V. Zelinos bažny
čioj 15 vai. laikė penki kunigai,esant 
prel. P. Ragažinskui pagrindiniu cele
brantu. Per pamokslę kleb. kun. J. 
Šeškevičius primygtinai pabrėžė reika
lą nesigėdyti lietuvio vardo, o jj visur 
ir visada kelti tautiniai susipratusio lie
tuvio gyvenimu.

Liturgines giesmes išpildė jungtinis 
choras, vadovaujamas Mo. V. Tataruno 
ir palydimas vargonėliais Mo. F. Grr- 
dausko.

Pamaldos buvo užbaigtos visų gieda
mu Tautos Himnu.

Minėjimas jvyko Seselių Pranciškie- 
čių gimnazijos salėj.

Oficialiojoj daly, po Brazilijos Him
no, BLB-nės valdybps p-kas p. Jonas 
Tatarūnas, ir BLJS-gos p-kas, inž. Al. 
Valavičius, lietuviškai ir portugališkai, 
pabrėžė mūsų pareigą išlikti ištikimais 
tolimos Tėvynės vaikais. O TV 7-to ka
nalo komentatorius, žurnalistas Mauri
cio Loureiro Gama, pagrindinėj kalboj 
skelbė įsitikinimą, kad sovietiškoji im
perija žlugs, ir netrukus galėsime švęstj 
Lietuvos Nepriklausomybę laisvam Vil
niuj, nemarioj garbingoj Lietuvoj.

Antroj — meninėj — daly pasirodė 
Lituanistinės mokyklėlės vaikai, šokda
mi ir dainuodami, p. M. Vinkšnaitienės 
ir p-lės L. Banytės vadovaujami; Jau
nųjų tautinių šokių grupė pašoko tris 
šokius (vadovė — L. Banytė, akordeo
nistė — Ingride Slaij); Jaunimo choras 
"Volungė" su trim dainom (dirigentę 
p-lę Kristiną Valavičiūtę pavadavo R. 
Saldys); Tautinių šokių ansamblis "Ne
munas.", vadovaujamas S. Bendoraity- 
tés wMachado ir palydimas Ivany Po- 
pic ir Ricardo Bendoraičio, pašoko 
Varkijietį; kitas Tautinių šokių ansam
blis, "Rūtelė", diriguojamas Ir. Marti
naitytės ir palydimas Ežio Sverzut, 
pašoko tris šokius. O jungtinis choras, 
vadovaujamas dir. Vito Tatarūno su 
Mo. F. Girdausko palyda, meniškai iš
pildė "Oi toli, toli" ir "Laisvės dainą".

Pabaigai Chorai ir publika su įsijau
timu sugiedojo "Lietuva brangi" ir 
Tautos Himną.

Programą pranešinėjo - lietuviškai 
Sofija Žūtautaitė, portugališkai — Jo- 
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nas Šermukšnis.
Visą šventės minėjimą rengė Brazi

lijos Lietuvių Bendruomenė.
Pabrėžtinas gan gausus jaunimo da

lyvavimas tiek bažnyčioje, kiek salėje 
(ateitininkai ir skautai nešė vėliavas).

Ypač gili padėka ir pagarba jungti
niam Chorui, kuris, sudarytas iš jau 
senesnio amžiaus žmonių, po ilgų me
tų lyg pavargęs, geros valios, dosnu
mo ir patriotizmo pažadintas, įstengė 
susiburti — ir visus sužavėjo savo gies
me ir daina.

UŽGAVĖNĖS LITUANIKOJE
Nuotykiai prasidėjo dar prieš' nu- 

vykstant. Išvažiuodami iš Vila Zelinos 
užmiršome maišą bulvių. Dėl bulvių 
iš pusės kelio negrįši. Atibajoje nusi-* 
pirkom kitą. Nuvažiavus j Lituaniką, 
paaiškėjo, kad šoferis išvažiavo ankš
čiau, negu pardavėjai spėjo įdėti bul
ves j automobilį. Teko grįžti sekančią 
dieną ieškoti bulvių. Svečių namo vi
si kambariai buvo užimti. Svečius vai
šino šeimininkės: Angelika Trūbienė, 
Severa Petrokaitė ir Teklė Kyzeliaus- 
kienė. Sekmadienį visi atšventėm Van
dos Puputienės gimtadienį, giedojom 
ilgiausių metų, valgėm pyragą ir t.t.

Užgavėnių išvakarėse buvo blynų 
balius, o tų blynų, tai tikrai buvo vi
sokių ir visi skanūs. Blynus kepant 
virtuvės negalėjo išsiaiškinti, kas yra 
kreivas — keptuvė ar šeimininkė.

Regis visi liko patenkinti. Vienas 
svečias taip išsireiškė, buvo labai gerai, 
geriau negalėjo būti, jeigu būtų geriau, 
tai jau būtų. Vienas iš pačių jauniau
sių svečių išvažiuodamas verkia. Pasi
teirauju: Ko tu verki? "Eu não quero 
ir embora do sitio".

Vosylių šeima pirmą kartą ilsėjosi 
savo naujai užbaigtame* name. Astuo
ni iš dvylikos sodyboje esančių namų 
buvo pilni svečių. Sekmadienį kun.J. 
Šeškevičius sodybos koplyčioje atlaikė 
šv. Mišias. Trečiadienio rytą visi dar so
dyboje likusieji svečiai (iš viso 19) su
sirinko pakelti vėliavas, pagiedojo Lie-
tuvos himną, ir malda bei tylos minu
te pagerbė kritusius už laisvę. Turbūt 
tai buvo vienintelė Trispalvė pakelta 
Brazilijoje Vasario 16 proga.

Vasario 12 aplankyti savo dėdę kun 
Dr. Antaną Milių atskrido iš Lietuvos 
Sintautų klebonas kun. Antanas Mas
keliūnas.

ČESLOVAS IR MARIJONA 
JAKIÚNAI

praeitų metų pabaigoj atšventė vedy
binio gyvenimo auksinį jubiliejų. Pa
dėkos mišios buvo N. S. Auxiliadora 
bažnyčioj, Bom Retire.

Česlovas ir Marijona Jakiūnai visuo
met buvo jautrūs spaudos reikalams, 
taigi ir jubiliejaus proga dosniai parė
mė "Mūsų Lietuvą''.

Mieliems sukaktuvininkams širdin
gai dėkojame už auką ML-vai, kad ir 
pavėluotai sveikiname ir linkime ge
riausios sveikatos bei gausios Aukščiau 
siojo palaimos.

Redakcija

|P R ASM I N Kl M 
GAVĖNIĄ.

Besiruošiant Kristaus Kančios, Mir
ties ir Prisikėlimo minėjimui, dera 
kiek daugiau įsigilinti j pačios Gavė
nios paskirtį, apmąstant didžiąsias mū
sų Atpirkimo paslaptis ir pasinaudo
jant šio Atpirkimo vaisiais.

Šv. Kazimiero parapijos kunigai 
mielai prisidės prie norinčių atlikti 
kad ir vienos valandos (ar ilgesnį) su: 
sikaupimą įvairiuose "bairuose" ar 
(ir) šeimose.

Ligoniams ir seneliams, negalintiems 
išeiti iš namų, norint, bus galima lai
kyti Mišios šeimose, arba bent klauso
ma išpažinčių ir nešama komunija.

Susitarimams kreiptis j šv. Kazimie
ro parapiją ar asmeniai, ar laišku, ar 
telefonu (273-0338).

Būtina, kad visi jaustum reikalą 
prieš Velykas, per Gavėnią, nuvalyti 
savo sąžinę ir, komunijoje, susitikti su 
kančią ir mirtį nugalėjusiu Kristumi.
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MŪSŲ ŽINIOS

MIŠIOS
Šio mėnesio paskutinio sekmadienio 

(vasario 27 d.) Mišios V. Zelinoj bus 
ne 11 vai. ryto bet 4 vai. po piety. 
Po mišių bus susirinkimas.
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Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEI 
ČESLOVAS IR MARIJA JAKlONAI 

auksinio vedybų jubiliejaus proga
Mielus sukaktuvininkus širdingai sveikiname ir linkime 
laimės bei gausios Dievo palaimos.

Administracija

ATEINANT) SEKMADIENI
14 vai. 30 min. įvyks ateitininkų susi
rinkimas. Susirinkime Eduardas Uma
ras įvertins savo kelionę j Lietuvę. Vi
si ateitininkai ir kiti norintieji prašo
mi dalyvauti.

LITERATŪROS BŪRELIO susirinki 
mas bus šio mėn. 25 dienę 20 val.pp. 
Rozos ir Alfonso Petraičių namuose, 
rua Haway, 28, ap. 32. Tel.65-3286.

CHORO REPETICUOS
Ruošiantis šv. Kazimiero šventei, 

šaukiamas jungtinis choras repeticijoms 
kovo (março) 5 d., šeštadienį, 19 vai. 
šv. Kazimiero parapijos salėj, Mookoj.

DĖMĖSI O!
PAŠTO ŽENKLU PARODA

Pranešama, kad, dėl techninių sume
timų iš vadovybės pusės, truputį pasi
keitė lietuviškos Filatelijos parodos 
tvarkaraštis. Pašto ženklų paroda bus 
uždaryta nuo šio mėnesio 22 iki kovo 
4; vėl bus atdara nuo kovo (março) 
5 iki kovo 10 dienos.

Liet. Filatelijos paroda yra Bibliote
ca Municipal patalpose, Rua Consola
ção, 94, miesto centre. Kaip žinoma, 
ję suruošė ir tvarko musų filatelistas,

Lietuvi! Tavo teisė išrinkti savo Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybą.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė yra mūsų kolonijos atstovė.
Balsavimai pratęsti iki kovo mėn. 6 dienos (Šv. Kazimiero Šventės 

diena, Mokoje).
Yra urnos ir balsavimo lapeliai V. Zelinos klebonijoje ir Šv. Kazi

miero Parapijoje.
Galima irgi iškirpti iš "Musų Lietuvos" išspausdintus balsavimų la

pelius ir juos pasiųsti paštu:
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA
Caixa Postai 4421
01000 SÃO PAULO, SP.

BLB-NÉS RINKIMŲ KOMISIJA
Rinkimų ir balsų skaičiavimų komi

sija yra sudaryta iš sekančių asmenų:
Magdalena Vinkšnaitienė
Pijus O. Butrimavičius
Algimantas Saldys
Angela Joteikaitė
Rinkimai yra pratęsti iki 

6 dienos, kad visi tautiečiai 
balsuoti už savo kandidatus 
nes Tarybę.

Valdyba bus sudaroma iš 
narių.

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJ 
praėjusiais metais baigė mokslę 17 dia
konų. Jiems kunigystės šventimai su
teikti birželio 6 d. Kauno arkikatedroj 
— bazilikoj, ir Panevėžio katedroj.

kovo mėn. 
galėtų 
j BLB-

Taęybos

3O-TOS DIENOS MIŠIOS už
A. A JUOZĄ KARPAVIČIŲ
bus šio vasario 27 dienę (sekmadienį)
8 vai. ryto, šv. Kazimiero parapijoje.

Choristai ir kiti buvę intimesni ve
lionio bičiuliai kviečiami dalyvauti pa
maldose. Dėkoja

Šalpos Ratelis

| Sveikiname f
| ALGIRDAS ŠUKYS |
jšio vasario 24 dienę paminės savo f
J gimtadienį. C
i Mieląjį sukaktuvininkę nuoširdžiai*
^sveikina, viso geriausio linki Jam ir f 

jo šeimai — giminiška c
Satkunų šeima I
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