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Lietuva Vatikane
Ryšįum su keturių okupuotos Lietuvos vyskupų apsi

lankymu Romoje pas Šv. Tėvą Jona-Paulių II visų lietu
vių akys nukrypo į Vatikaną. Jau pats jų atvykimo fak
tas po 40 nelaisvės ir izoliacijos metų yra didžiai reikš
mingas. Tiesa, ir anksčiau Lietuvos vyskupai bei vysku
pijų valdytojai vienas po kito kartais atvykdavo Romon 
įvairiais reikalais, bet tokio visuotinio dėmesio nesusi
laukdavo. Dabargi keturių vyskupų ir vieno valdytojo 
(Vilniaus) atvykimas rado platų atgarsį net tarptautinė
je spaudoje. Joje pabrėžiama, kad per pastaruosius ke
turis dešimtmečius okupuotos Lietuvos vyskupai bei 
valdytojai negalėjo atvykti į Vatikaną su įprastiniais 
pranešimais “ad limina”, kurie reguliariai atliekami kas 
penkeri metai. Toks kolektyvinis atvykimas (išskyrus 
vysk. J. Steponavičių) ir atkreipė tarptautinės viešumos 
dėmesį. Be to, Lietuvos klausimą suaktualino naujų 
kardinolų paskyrimas. Visi pastebėjo, kad Lietuvos 
išskyrimas ir Latvijos įjungimas kardinolų kolegijon 
slėpė mįslę, kuri nėra atspėta iki šiol. Nevienam kilo 
mintis, kad šis Lietuvos vyskupų apsilankymas gali 
būti siejamas su kardinolo problema ir kad lauktinas 
dramatiškas Vatikano sprendimas. Iki šiol betgi nema
tyti ženklų, kurie duotų pagrindo galvoti minėta linkme.

KAIP TAD vertinti šį okupuotos Lietuvos vyskupų 
lankymąsi Romoje? Ar tai reiškia santykių nor- 
malėjimą su Maskva, kaip tai mano kaikuri kita
taučių spauda? Tai klausimas, kuriam visai patikimo 

atsakymo dar nėra, tačiau jau ir dabar matyti, kad Vati
kanui Lietuva rūpi. Jos reikalu Vatikano atstovai yra jau 
nekartą kalbėję su Maskva, bandydami laimėti normales
nes sąlygas tikintiesiems Lietuvoje, bet per 40 metų 
labai nedaug tepasiekė. Pvz. yra žinoma, kad Vatikano 
atstovas viename priėmime Maskvoje kalbėjo su L. 
Brežnevu vyskupo J. Steponavičiaus klausimu. Atsa
kymas buvęs trumpas ir nediplomatiškas: “Tai mūsų 
vidaus reikalas”. Reiškia, Vatikanui nedera kištis. Esant 
tokiai Kremliaus laikysenai, ir Vatikanui neįmanoma 
pasiekti santykių sunormalinimo Lietuvoje, velkančio- 
pasiekti santykių sunormalinimo Lietuvoje, velkančio
je sovietinj jungą. Ir kaip galima tikėtis normalių san- 
šingi? Vatikanui rūpi Lietuvos laisvė, o Kremliui — jos 
vergija. Vatikanui rūpi laisvas tikėjimo išpažinimas, o 
Kremliui — kuo didesnis jo varžymas. Vatikanui rūpi 
krikščionybės stiprinimas Lietuvoje, o Kremliui — jos 
silpninimas ir pagaliau sunaikinimas. Vatikanui rūpi 
hierarchijos sutvarkymas bei jos konsolidavimas, o 
Kremliui — jos veiklos paralyžavimas arba‘pajungimas 
komunizmo tarnybai. Tokių dviejų galybių santykiai 
niekad negali būti normalūs.

IŠ MINĖTO Lietuvos vyskupų apsilankymo Vatika
ne galima tikėtis* vieno dalyko, būtent, didesnio mo
ralinio hierarchijos konsolidavimo bei vieningu
mo, kuris įgalintų laimėti didesnį pasitikėjimą tikinčių

jų visuomenėje. Nepaslaptis, kad okupacinė sovietų 
valdžia, siekdama savo tikslų, Lietuvos vyskupus bei 
valdytojus panaudoja savo tikslams ir tuo būdu ken
kia jų prestižui. Tikintieji nebegali tokiu atveju visu 
šimtu nuošimčių pasikliauti savo vyskupais. Jų akyse 
visiškai patikimas yra tiktai vysk. J. Steponavičius ir 
vysk. V. Sladkevičius, ilgai kentėję sovietinius varž
tus ir nenusilenkę ateistų reikalavimams, kenkiantiems 
tikinčiųjų Bendrijai. Be to, prie Lietuvos hierarchijos

Marija su Kūdikėliu. Vytauto Kašubos skulptūros detale is 
Pranciškonu koplvčios Brook Iv ne, N. Y. Nuošuka V. Maželio

autoriteto silpninimo prisideda ir vienybės stoka dva
sininkijos eilėse. Vieni dvasininkai griežtai, ryžtin
gai, be kompromisų kovoja su valdžios brukamu ateiz
mu, kiti lengvai pasiduoda valdžios vilionėms, o treti 
bando vingiuoti. Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II žodis apsilan- 

•5 kiusiems Lietuvos vyskupams gali turėti teigiamos įta
kos moralinėje plotmėje, t.y. sustiprinti vyskupų lai
kyseną tikėjimo gynyboje, konsoliduoti vieningumą, 
pakelti jų autoritetą tikinčiųjų akyse, apraminti po
grindį, kuris iš vyskupų reikalauja heroiškos laikyse
nos. Grįžę Lietuvon vyskupai ras tą patį religijos perse
kiojimą, tą pačią vergiją, kurioje negali būti kalbos 
apie normalius santykius. Ten lemia ne diplomatija, o 
ryžtinga tautos laikysena, atlaikanti Kremliaus smūgius.
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šiai pasakyti9
Jei netikime, tai kodėl meluojame sau 

ir, ' svarbiausia, taip vergiškai paOdbuisai-iaí 
stengiamės tuo įtikinti tuos jaunus. patik
lius žmotnesi, melu užterlšlti jų protus?

O jei tikime? Tada dar blogiau: esame 
jau dvasiniai! ligony»,. luoišiaų su perfilt- 
ntais smegenimis, kuriems net diu kart 
du jau ne keturi!

Ar mes, mokytoėaiii,. pagalvotame, ar su- 
sdm'ąstome kokį vaidmenį šiandien vaidi
name Odminėje tautos ko.voje, kokią at- 
sakomybę nėšaime prieš istoriją? Visą tai, 

•kas dabar pas mus vyksta, gali turėti le
me aimos1 reikšmės visai mūsų tautos atei
čiai. Lietuvių tauta šiandien yra pastaty
ta prieis dilemą būti ar išlikti. Esame

Is Aušros Nr. 33
Iš pedagogo užrašų

BAUDŽIAUNINKAI
Kokia suniki nuotaika 'grįžus iš šitų, 

taip vadinamų, mokytojų pašiltai imu. Jau 
tiesi tarsi suniurkytas, sulamdytas., lyg 
purvais aptaiškytas. Į tave, į tavo sąžinę 
metė, vertė .pylė visokius ne&vairumus 
auklėjo, grasino, mokė... Tu sėdėjai salėje, 
o iš scenos, ūš tribūnos į tave vis liejosi 
ir liejosi visokį „ilšmintinigi“ žėdžiiai, pa
tarimai pamokymai nurodymai, įspėjimai, 
„pasitpiktinimaii'“, gąsdinimai... Sėdi čia, 
apačioje, toks menkas, bejėgis, silpnas, 
kvailais... Ir ką tu įdarytum, kaip gyven
tum!, kaii|p nepražūtum be šitų visų pamo
kymų, nurodymų ir perspėjimų!? Todėl 
kiekvienais metais, kiekviena proga, kiek
viename pasitarime ir susirinkime amt ta
vo galvos vis pilasi ir pdfliasi neišsenkantis 
žodžių srautas... Kiekvieną tavo darbelį, i 
kjekvieną tavo žingsnį, kiekvieną tavo žo
di turi -teisę tyrinėti nagrlinėti, vertintu 
girti 'ar peikti. Tave» tavo mintis, tavo 
veiksmus turi teisę mėsinėti, visiems ro
dyti. Ir kuo kvailesni, kuo absurdiškesni, 
kuo mažiau* pagrįsti tie kaltinimai ■ ir rei- 
tkalaivtaai, tuo kategoriškiau jie pateikia
mi.

Koks tu kvaiiflia'S, mokytojau.!..
Ir kokie išmintingi, kokie teisūs tie, ku

rie tave moko!..
Net ir tie tariami „įvertinimai“, pagyri

mai, visi tie tulščiayidiuriai liaupsinimai , 
skirti tik tavo beteisėtam ui ir bejėgiš
kumui išryškinti'.

Tik charakteris gali ugdyti charakterį. 
Bet kokį Charakterį ugdys tie, kurie patys 
patys neturi charakterio? Kurie pąitaikū- 
ffiiiÈkad kiekviena proga linkčioja prileis 
vidšindtakus ir viršininkėlius, išplakti ir 
aipsjaudyti veidmainiškai mulšaisi i krūti
nę, priisd|pąžįsta būtas ir nebūtas kaltes-, 
nuolankiausiai teisinasi ir žada žada žada 
pasitaisyti padaryti išvadas, pasistengti...

Bailios', šiaudinės sieliūklšbės, drebėda
mos dėl rublio, linkčioja į visas puses1, taš 
kosi seilėmis besiteisindamas ir bekaltinda 
mas kitus, arba' puola, kaitinai. kritikuoja 
savo bendraida.dbius, pažįstamus, palšali-
^miimii UII umumin imli irMiTiriOTnmriifrmInom^ 1.111111—11 m muni

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

niius.
Ar galės tokie besturburiai šliužai ugdy- 

i i tvirtus tiesius, save gerbiančius žmo
nes 9 ’

Vis dėlto, kiek daug dvasinių baudžiau
ninkų mūsų, mokytojų, eilėse. Štai N-mo
kykla buvo pakaltinta už nepakankamą 
ateistinį darbą. Na ir puola teisintis, ir 
žadėti, ir kaltinti kitus!.. Ir tėvai kalti, ir 
pradinių mokyklų mokytojai kalti-, ir mo- 

"terėlės kaltos., ir vietos klebonas1 gyventi 
redudda. Paskum pasipylė pažadai- apsvar 
styti, pasitaisyti, pasistengti, nenusileistų 
neapsileisti... Koktu klausytis.

Sunuodegiaivdlmate iki šleikštumo...

Sėdi ir mąstai: kas tu esi — mokytojas, 
pedagogas, jaunosios kartos auklėtojas, 
j amo žmogaus formuotojas^ kuriam tėvai 
paveda savo vaikus, tauta patiki savo atei 
t į, ar menkais, silpnas, apykvailis (šitačp 
visą laiką tau stengiasi įteigti 'aukščiau 
stovinčios ii toliau- matančios organizaci
jos), Ibejėgis žmogelis, amatininkėlis, įran
kis kitų rankose, su kuriuo ką nori, tą da- 
ro?! Kas esi: savarankiÊkab atsakingą dar
bą apsiėmusi asmenybė, ar bejėgis ir šau
lys baudžiauninkas, klusniai vykdąs s\ e- 
timą valią ir svetimus nurodymus, be sa
vo įsitikinimų, be savo principų, be žmo
giškos savigarbos?..

Ar mes- tikime tuo, ką skelbiame? Kuo 
įtikinėjame vaikus, savo mokinius? Ar 
tikime taip vadinama komunistine mora
le. kuri visur, kur tik įsigali, gyvenimą 
paverčia moraliniais griuvėsiais? Ar tiki
me socialine lygybe ir teisingumu, kai mi
lijonai žmonių įbaudžiavinti kolchozuose, 
uždaryti vergų stovyklose, ištremti už įsi
tikinimus; kai valstybiniai darbdaviai į 
nieką neatsižvelgdami gali tvarkyti visų' 
dirbančiųjų darbą ir atlyginimą, kad liau
dies uždirbtus pinigus įgali švaistyti kur 
nori ir karo nori, o pačius žmones- pal.kti 
skursti; kai tuo pačiu metu valdainóiop 
klasė, komunistiniai feodolai, ypač jos yir 
šūnė skęsta pertekliuje ir prabangoje9 
Ar tikime tarybine demokratija. žodžio, 
sąžinės ir kitomts „laisvėmis“, kad- patys 
net nekaltą kritinę pastabėlę biijomės gar-

Dr. PAULO KALINAUSKAS \
—----------------------------------------------- ADVOGADOS

įmurkdyti į baisų tautų lydymo katilą, 
kniĖame plūduriuoja iau ne vienos tautos 
tilk likučiai, ©šiame nuodijiami baisiais mo
raliniais nuodais. Prievarta brukama svq-
timą Jidęologiga. Ir visiškai neturime teL 
sės pasirinkti ne tik politini savarankiš
kumą, bet net pasipriešinti moralin&ui blo
giui.

Tautoje yra jėgų kurios priešinasi Šiai
sUnkčd'ali į pražūtį. Tauta insfiktyviai jau
čia kas neša jai pražūtį -ir ginasi visais
įmanomais būdais. Tačiau- šis pasdprieši- 
nimtas^yra daugiau gaivališkas, tuo tarpu 
kai prteingote jėgos veikia planingai ir
organizuotai. Jų įrankiais .yra visos ofi
cialios institucijos, jų tarpe ir mokykla. 
Šalia neutralaus tikšto — dėstymo, jad
yra pavesta įskiepyti mluims svetimą ideo
logiją. Pats didžiausias krašto (pavergi
mas įvyksta ne tada, kai svetima valsty
bė įveda' savo kariuomenę ir palieka gar
nizonus, bet tuomet, kai iš tautos sąmo
nės išdildomas laisvės ir savarankiškumo
troškimas. Tikroji okupacija yra tada, 
kai okupuojama ne tik teritorija;, bet žmo
nių širdys ir protai.

Mūiltarinei krašto okupacijai įvykdyti 
rusai- paaiteSkė strilbuS', Dvasinei okupaci
jai vykdyti* nusisamdę mus, mokyttojus. 
'‘•Turns, mokytojams, šiandien pavesta 
jaunosios kartos, iš vaikučių širdžių rau
ti tai, ką jiems įdiegė tėvai, ką nuo am
žių vertino ir brangino visa tauta. Mes 
klusniai' trypiame visas vertingiausias' sa
vo krašto tradicijas, tyčSoijiamės ils šven
čiausių savo mokinių įsitikinimų, spjau
dome į tautos praeitį, iki koktumo lanksto^ 
nės prieš visokius mums pakištus „did
vyrius“, „išvaduotojus“, naujai sukurtus 
dievukus. Bijomės atviriau pasakyti sava- 
’’ankfešlkesnę mintį, o gyvenimo patirties 
neturinčius 'vadkus prisispyrę įtikinėjame, 
kad gyvename pačioje laisviausioje ir de- 
mokratiiškiausioje šalyje. į mūsų rankas 
atiduotus vaikus mes ruošiame ne savo 
tautai, bet svetimios imperijos valdovams. 
Kuosiame jiems patikimus pavaldiinius, 
net būsimus janyčarus, kuriuos vėliau ga
lės siųsti pavergti kitų tautų (kaip šian
dien jau vyksta Afganistane).

Inventário, Despejo, DesquiW, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Tratalhtsta. Etc.

Taip, norėdami ar nenorėdami, bet šian 
dien mes esame valdžios įrankiai, sveti
mos, mūsų tautą pavergusios valstybės, 
samdiniai, jos užmačių ir tikslų vykdyto
jai.
Bet nuo mūsų daug priklausp, kokiais 

įrenka'ais1 būsime: gerais ar blogais.
P. Savėnas

SKAITYK IR PLATINK
Rua 15 de Novembro. 244 • 4 ind. • Cooj. 9 • Fone; 37-8958 "MÚSLI LIETUVA
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TURISTAS APIE BRAZILIJĄ
Vasaros metu lankėsi São Paule 

lietuvis iš Melburno, Australijos, Pe
tras Vaitkus. M L-vos korespondento 
susektas ir apklausinėtas, išreiškė sa
vo jspüdzius.

Korespondentui, rodos, pirmiau rū
pėjo ką nors daugiau sužinoti apie 
pačią Australiją ir ten gyvenančius 
lietuvius. Kuo čia ir pradeda savo re
portažą. Red.

(tęsinys is’ praeito nr.)
Beveik visi inteligentai, mokslo žmonės, 
buvę'ministerial, direktoriai, aukštų ka
tegorijų valdininkai; beveik visi su ko
kia specialybe, ar bent su tam tikru 
apsukrumu ir mokėjimu gyventi. Nors 
pradžia, kaip visur, ir čia buvo sunki, 
ypač dėl kalbos, klimato, papročių; ta
čiau beveik visi tuoj gražiai prasigyve
no — ir lietuviškas veikimas čia yra 
dar labai stiprus. Pilna organizacijų 
įvairiuose miestuose su puikiom patal
pom. Žinoma, stipriausia ir svarbiausia 
— Australijos Lietuvių Bendruomenė. 
Kolonija yra puikiai prasigyvenusi; ir 
nesigaili lėšų lietuvybės reikalams.

— Kokię nuomonę Australijos lietu-, 
viai yra susidarę apie kitus, pavyzdžiui, 
apie Brazilijos lietuvius?

— Matote, man išvažiuojant, kai 
kurie ttesiai stebėjosi, kodėl aš vyks
tąs, kaip turistas, j tokj biedną kraš
tą, kaip Brazilija. Kai kurie stačiai 
pasakė, kad tai ubagų kraštas. Net ir 
aš pats, įtikintas, kad vykstu j di
džiausio skurdo šalį, kur dauguma, 
ypač vaikučiai, pusnuogiai, basi ir al
kani, prisikroviau net kelis čemoda
nus įvairiausių drabužių vaikams ir ki
tiems bėturčiams. Taigi, atvykęs j 
São Paulo ir kiek pailsėjęs, tuojau 
pradėjau ieškoti tų basų ir pusnuogių 
gyvybių. Tačiau visos mano pastan
gos nuėjo niekais — nepasisekė nei 
mieste, nei užmiesty surasti nei basų, 
nei nuogų, nei apskurdusių: visi kaip 
vienas apsiavę, apsirengę, visi geros 
išvaizdos ir patenkinti, kaip Melbur
ne ar kfekiam kitam Australijos mies
te; o jei vaikšto ir koks pusnuogis, 
tai ne nuo skurdo, o dėl “mados".

Štai tau ir "informacija" žmonių, 
kuriuos tikrais ignorantais reikia pa
vadinti, nenorinčiais pažinti tikrovės.

Aš kitaip samprotauju. Esu pasiry
žęs pažinti pasaulį nuodugniau ir pa
matyti savo akimis kaip žmonės gy
vena kitur. Štai dėl ko atvykau ir į

DR. JONAS NICtPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone .273-66
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MUSŲ LIETUVA

PETRAS VAITKUS, svečias iš Australijos 
su gyvatėm Filipinų salose

Braziliją.
— Tai kokie Jūsų įspūdžiai Brazil!- 

joje?
— Apie pačią Braziliją tikrai daug 

turėsiu ką papasakoti savo tautiečiams 
Australijoje. Čia Jums tik galiu pasa
kyti, kad esu nepaprastai dėkingas 
pp. Čiuvinskams, pas kuriuos beveik 
du mėnesius apsistojau. Jie mane glo
bojo ir orientavo. Be jų globos eet 
sunku įsivaizduoti kaip aš vienas, be 
kalbos, atsidūręs milžiniškam mieste 
ir kontinento dydžio krašte, būčiau 
galėjęs apsieiti, šį tą pamatyti. Gi su 
jais pažinau šj 13 milionų gyventojų 
didmiesti; aplankiau São Vicente pa
jūrio kurortą; turėjau galimybę pasi
grožėti tuo tikrai stebėtinu Rio de 
Janeiro "cidade maravilhosa", kurio 
vaizdų, kaip nuo Korkovado bei "Pão 
de Açúcar", niekad neužmiršiu.

Kadangi turėjau apmokėtą 21 die
nos skraidymo po Braziliją "Varig" 
ar "Cruzeiro do Sul" lėktuvu, tai nu
tariau pamatyti Amazoniją, kuri ka
biausiai mane domino. "Tropical Ho
téis" organizacija suplanavo išvyką, 
kurips metu buvo galimą pamatyti vi
są Amazonijos grožį ir jos gamtos iš
kilmingumą. Keturios dienos buvo 
skirtos Pará valstijai ir Santarém mies- . 
tüi .ant Amazones upės kranto; kitos 
keturios dienos Amazonijos sostieei 
Manaus. Likau tiesiog sužavėtas, ra
dęs neišeinamų tropinių girių gilumoj 
tokj prabangų miestą: su puikiausiu 
europietiškų teatru, puošniom bažny
čiom, liuksusiniais viešbučiais, įvai
riom kalbom kalbančiais gidais, pato
giausiom susisiekimo ir lankymo prie
monėm — laibais, autobusais, automo 
biliais...

Čia man teko palikti tas mano at
sivežtas dovanėles — drabužius. Juos 
palikau indijonų vaikams; jie tai tik
rai nuogi. Bet jiems rūbų ir nereikia.^

______________3

Čia visuomet vasara. Ir dar kokia! 
Kasdien 50 laipsnių Celsijaus!

Neįprastas karštis paveikė ir mano 
sveikatą - ir sušlubavo vidurių "labo
ratorija". Tačiau radau ir vaistų — 
škotiškas viskis su maltais pipirais...

- O ar buvot Brazilijos sostinėj?
— Labai geidžiau aplankyti kriok

lius Foz de Iguaçu ir naująją Brazili
jos sostinę. Krioklių, deja, neteko ap- 
lankytip tačiau negalėjau grįžti namo 
nepamatęs Brazilijos sostinės, na, ir..; 
karnavalo.

Sunku papasakoti apie Brasiliją; 
nemačiusiam sunku įsivaizduoti tą ge
nialų projektą miesto, skirto šio mil
žiniško krašto sostinei...

G O ką sakytumėt apie karnavalą?
— Tai ne Užgavėnių diena Lietuvo

je, kada kepami blynai, supamasi su
pyktose, o Kaune visą naktį padoriai 
pasilinksminama kaukių baliuje. Čia • 
karnavalas yra didžiausia tautinė šven
tė, kuriai ruošiamasi visus metus, o 
pati šventė tęsiasi ištisas keturias die
nas ir keturias naktis. Karnavalas vyks
ta didžiausių karščių metu, todėl šu- 
apranga, ypač moterų, sumažėja iki 
minimumo. Ir moralė dalinai nuken
čia, nors, kiek pastebėjau, brazilų'mo
ralė yra gan aukšta.

Man, kaip turistui, teko dalyvauti 
tris naktis vienam geriausių São Pau
to klubų. Tad likau labai patenkintas, 
savo akimis pamatęs brazilų karnavato 
lą, nes čia vienintelė valstybė, kur 
gali pamatyti karnavalą pilnoj to žo
džio prasmėj.

— O su lietuviais ar teko susitikti?
— Taigi, kaip turistui, nėra laiko 

pailsėti — reikia visur sukinėtis, žiū
rėti, susitikti. Štai, ir Vasario 16-to- 
sios minėjimas gan didelėj seselių gim
nazijos salėj. Kas mane daugiausia 
stebino, tai tie jau trečios, ketvirtos 
o gal net ir penktos kartos vaikai — 
o jų nemažas būrys. Mažyčiai pipiru- 
kai, kelios grupės vyresnio amžiaus 
šokėjų, du chorai — vienas jaunimo, 
kitas suaugusių. Kiek čia darbo įdėta, 
kiek pasišventimo, kiek tos tolimos 
Tėvynės meilės! Garbė Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenei, suruošusiai tokj 
puikų Tėvynės Nepriklausomybės mi
nėjimą.

Gražu, kad ir pamaldos lietuvių 
bažnyčioje, atliktos su progai pride- < 
rintom iškilmėm, lietuvių jaučiamos ■ 
ir pergyvenamos. Nes juk lietuvybė 
be tikėjimo, be pamaldumo, būtų tik 
gyvas lavonas. Nebūtų nei “tikros Tė
vynės meilės.

Teko dalyvauti ir mūsų Tėvynės 
Globėjo, šv. Kazimiero, šventėje, jo 
vardo parapjjoje. Nors lietus pylė 
kaip iš kibiro, bet žmonių prisirinko 
pilna salė, progai virtusi bažnyčia. *>



Antanas Sutkus
LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ

1930 m e taa į B r a z H i j o s 
lietuvių spaudos 
plėtimosi metai

(tęsinys iš praeito nr.)

Jaunųjų Žiedas

MŪSŲ LIETUVA

gijos vadovybėje ir tarp narių atsira
do nesusipratimų ir gerokai įpusėjęs 
labdaros darbas susvyravo dėl vieno 
įstatuose įrašyto nuostato, kur buvo 
pasakyta, kad šioje draugijoje gali 
priklausyti ir dirbti tik "dorovingi ir 
nepriešingi krikščioniškai pasaulėžiū-
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Kukliai gyvenimą pradėdamos,"Nau
jienos" iš anksto, "Pirmajame žody", 
įspėjo skaitytojus, kad jie daug ko 
nesitikėtų iš "Naujienų", nes jos nie
ko nežada, niekam neatstovauja ir ne
būdamos nė vienos kokios grupės at
stovu, "neapsiima savo skaitytojus 
vesti j šviesią ateitį". Jaunnuo pat 

. "Naujienų" pasirodymo dienos buvo 
galima justi ekonominiai varžtai ir 
skaitytojų krizė. Nieko skaitytojams 
nežadamos, tuo jos nusiėmė nuo sa
vęs bile kokią atsakomybę prieš skai
tytojus. Su pertraukomis pradėjusios 
lankyti skaitytojus, ketvirtuoju name- 
riu baigė savo spaudos misiją,' nors 
gerų norų, kaip ir kitiems šios srities 
darbuotojams, netrūko, patarnauti sa
vo tautiečiams lietuvišku spausdintu 
žodžiu.

"Birutės" spaustuvės savininkas,ma
tydamas "Naujienų" artėjantį galą ir 
kad kolonija neliktų su vienu laikraš
čiu — "Lietuvis Brazilijoj" — sugalvo
jo paliktą "Naujienų" spragą užpildy
ti aauju spaudos leidiniu, — mėnesi
niu žurnalu, — galvodamas, jog dir
bant savo spaustuvėje, nejus didelių 
sunkumų. Pastebėta vėliau, jog buvo 
dideliai apsirikta. Žurnalo redakto
rium buvau numatytas aš. Tuo laiku 
dirbau Lietuvių Išeivių Globos drau
gijos atstovu Santos uoste, patarnau
damas naujai atvykstantiems lietu
viams. Gavęs kvietimą dirbti prie Žur
nalo, kuris turėjo "rinkoje" pasirody
ti gegužės m., 1930 m., ilgai neteko 
svarstyti; pačioje Išeivių Globos drau- 

J. BUTRIMAVIÕIUS
ADVOCACIA

CIVIL: Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Lguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14.*00 às 18:00

Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 19 OO às 21.00

KALBAMA LIETUVIŠKAI

rai" lietuviai. Būdamas Išeivių Glo
bos draugijos nariu ir jos tarnautoju 
ir priešingas lietuviams teisių apribo
jimui, diskriminacijai, pasitraukiau iš 
atstovybės, sykiu ir iš draugijos na
rių tarpo. Priėmiau "Birutės" savinin
ko kvietimą ir sutikau būti žurnalo 
redaktorium?

Kai pasirodė "Jaunųjų Žiedo" pir
mas numeris, gegužės mėn. 1930 met., 
dar cirkuliavo ir "Naujienos", tačiau 
buvo jaučiamas jų amžiaus trumpėjo 
mas. Ats i pa re i gavęs iš Išeivių Globos 
draugijos, grįžau į São Paulo ir drau
ge su K. Uckum ir kitais spaudos en
tuziastais, skubotai ruošėme dirvą pa
leisti Brazilijos pasaulin dar vieną lie- 
tuviško žodžio šauklį.

Susitarus su spaudos mėgėjais ir at-

ANTANAS DUTKUS 
"Jaunųjų Žiedo" redaktorius

Kazys Bratkauskas
"Jaunųjų Žiedo" bendradarbis-menininkas 

sakomuoju žurnalo leidėju, parinktas 
vardas — "Jaunųjų Žiedas", Nutarta 
žurnalą leisti mėnesinį ir iliustruotą, 
pakviesti jaunosios kartos plunksną 
valdančius bendradarbiais būti. "Jau
nųjų Žiedo" viršelį, jaunimo dvasiai 
pritaikytą, nupiešė menininkas Kazys 
Bratkauskis. Talkininkauti pasižadėjo 
visiškai naujos pajėgos, būtent: A.D. 
Porutis, R. Kymantas, Viktoras Kro
pas, Andrius Kerėtojas, Juozas JanušC 
kis, Zigmas Paskakulis, J. Bačkaitis, - 
iš Lietuvos atvykęs foto-koresponden- 
tas ir J. K. Beleckas, - Lietuvos Jau
nimo Sąjungos ir žurnalo "Jaunimas" 
bendradarbis. Darbas pradėtas. Pagal 
įsigyvenusį įpratimą (p rax h), pradedant 
darbą, būtinai yra reikalinga nustatyti 
programą, savo gaires ir supažindinti 
su jąja savo publiką, — būsimus skai
tytojus. Negalėjo kitaip pasielgti ir 
"Jaunųjų Žiedo" redakcija, nepaskel
busi viešai savo pagrindinės konkre
taus veikimo plataformos.
_________ ___________ Bus daugiau

TURISTAS APIE BRAZILIJĄ 
Buvo maldininkų net iš Tėvynės, iš 
Argentinos ir... iš Australijos. Po pa
maldų vyko trumpa ir maloni progra
mėlė su vaišėmis.

Aplankiau ir "Mūsų Lietuvos" re
dakciją su simpatingais kunigais sale
ziečiais, kurie redaguoja-administruo- 
ja šį Brazilijos lietuvių savaitraštį, va
dovauja šv. Kazimiero parapijai ir re
liginiai aptarnauja lietuvius, išsisklai
džiusius ne tik po 13 milionų gyven
tojų didmiestį, bet ir po visą plačią 
Braziliją.

Esu patenkintas, pažhrięs šį didelį. 
ir paslaptingą kraštą, ypač Amazoni- 
jos džiungles su jos gyventojais indi- 
jonais ir visomis gamtos grožybėmis 
bei paslaptimis. Dėkoju mane globo
jusiems ir orientavusiems pp. Čiuvins- 
kams. Ir linkiu Brazilijos lietuviams 
kiek galima ilgiau išlaikyti lietuvybę 
šiame dideliam krašte.

Krsp.
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Popiežius Jonas Paulius ilsis, skelb
damas 1983 metus Jubiliejiniais At- 
oirkimo metais, kviečia žmones atver
ti širdis Kristui, susitaikyti su Dievu 
ir žmogumi ir, atgailos dvasioje ir 
vienybėje su Kristumi, ieškoti didžių- 
lų žmonijos problemų sprendimo ir 
pasaulio tarkos.

Dievo Motina 1917 metais Fatimo- 
e kalbėjo: "Aš ateisiu prašyti, kad 
Pus i ja butų paaukota mano Nekal
biausiajai Širdžiai ir Pirmųjų Mėnesio 
šeštadienių Atgailos komunijų. Jei 
nano paašymai bus išpildyti, Rusija 
atsivers ir bus taika; jei ne, tai Rusi- 
ia paskleis savo klaidas visame pasau
lyje. Sukels karus ir Bažnyčios perse
kiojimą. Šv. Tėvas turės daug kentė
ti".

Kaip matome viskas, ką Marija 
orieš 66 metus pasakė, stebėtinu tiks
lumu iki mažiausios smulkmenos išsi
pildė.

Popiežius Pijus XII 1952 metais 
vienas paaukojo Rusiją Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai, o popiežius Jonas 
Paulius H, lankydamas Fatimą 1982 
metais gegužės 13 d., dvasinėje vieny
bėje su viso pasaulio vyskupais, paau
kojo viso pasaulio tautas ir Rusiją 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai.

Dabar pirmoji Marijos prašymo da
lis jau yra pilnai išpildyta, bet antro
ji Jos prašymo dalis, kol kas, dar la
bai mažai žmonių yra vykdoma.

Popiežius Jonas Paulius U 1982 
metais paaukodamas visą žmoniją ir 
tautas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai, 
kalbėjo:'

"Šventoji Dievo Motina, neatmesk 
musų maldų, kurias mes siunčiame 
musų reikaluose. Apglobk savo Moti
niška meile šj žmonių pasaulį, kurį 
mes paaukojome ir pavedėme Tavo 
globai, globok ir gelbėk jį nuo karo..."

Todėl, šiais šventaisiais Atgailos 
metais, kviečiu visus lietuvius su nuo
širdumu pildyti Marijos prašytus Pir
mųjų Mėnesių Šeštadienius, aukoto 
Atgailos Komuniją Marijos prašyta in
tencija, ir prašyti Dievo Motiną, kad 
Ji savo Motiniška meile apglobtų Lie
tuvą, iš savo Sūnaus Jėzaus Kristaus 
išmelstu malonę, kad žmonės atsivers
tų ir Lietuva vėl atgautų laisvę.

Kun. Albertas Kontautas 
Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdžio Dvasios Vadas

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS !

MUSU LIETUVA 5

Gavome simpatišką laišką iš Montrealio, Kanadoj, nuo Aleksandro Stankevičiaus, kurėa- 
me jis praneša ML skaitytojams, kad pasirašė 5 metų sutartį su svarbia Kanados plokš
telių kompanija Quality Records Ltd. ir turės pagaminti po vieną muzikinį albumą kas 
met. Aleksandras yra pagarsėjęs lietuvių kilmės jaunas muzikas, kompozitorius ir daini
ninkas. Jis dalyvauja Montrealio lietuvių veikloje, diriguoja Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos chorą ir mergaičių chorą "Pavasaris”. Aleksandras išleido gražią ir, patreiiklią lie
tuviškų kalėdinių giesmių plokštelę, o taip pat savo kompozicijos LP “Alexandre LET 
IT OUT“. Linkime mielam Aleksandrui sėkmės muzikalinėj karjeroj ir laukiam naujų lai
mėjimų. Nuotr. Aleksandras Stankevičius pasirašo Toronte 5 metų sutartį su Kanados
Quality Records kompanija.

LITUANIKA
— I N FORMATI VO —~

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA LITUANIKA

Na assembléia geral ordinária realizada 
no dia 19 de abril de 1983, os condômi
nos, de conformidade com os Estatutos So
ciais, tomaram as decisões seguintes:

a) aprovaram, sem restrições, as contas 
do exercício de 1982;

b) Elegeram a Diretoria e o Conselho 
Fiscal para o biênio de 1983/84, que 
ficou assim constituída:

Presidente — Pe. Juozas Šeškevičius 
Vice-Presidente — Carlos H. Galeckas 
1o Tesoureiro — João Tatarunas 
2o Tesoureiro - Vitoldo M. Urbonas 
1o Secretário — Roberto Bratkauskis 
2o Secretário — João Pereira da Silva 
Diretor do Patrimônio — Jonas Jodelis 
Conselho Fiscak — 
Algirdo José Pumputis 
Pio Osvaldo Butrimavicius 
Leonit Medveder •
c) Decidiram estabelecer em Cr.5.000,00 

a taxa de comdomínio por lote.

A DIRETORIA

Dail#Antanas Tamošaitis la 
bai gražiai ir kruopščiai pai
ruose spalvingą ir įvairiais 
raštais numargintų margučių k- 
nygą,kuri yra didelio formato 
ir labai tinkama dovana ameri
kiečiams ,Knygą išleido Lietu
vių Tautodailės Institutas

C URS O AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para nwiore* informaçfíex
Caixa Postal 4421 Rua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Pone: 273-0338 03124 São Paulo, SP.
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MŪSŲ ŽINIOS
MUZIEJAUS, ARKYVO IR KULTŪ
RINĖS PARODOS ORGANIZAVIMO 
REIKALAI

Gegužės 3 d. įvyko posėdis, kuria
me buvo tartasi šiais svarbiais mūsų 
kolonijos reikalais.

Pirmoje eilėje buvo išklausytas po
nios Aldonos Valavičienės, Muziejaus 
ir Arkyvo organizavimo Komisijos pir
mininkės pranešimas, nes jai buvo pa
vesta išspręsti Muziejaus ir Arkyvo or
ganizavimo patalpas. Ponia A. Valevi
čienė pranešė, kad ji kreipėsi raštu j 
Sąjungą ir j Šv. Juozapo Katalikų 
Bendruomenę ir iš abiejų gavo neigia
mą atsakymą. Nenuostabu, kad atsa
kymas buvo neigiamas iš Šv. Juozapo 
K. Bendruomenės: ji turi nors ir ne
maža patalpų Jaunimo namuose, ku
rie, tiesa, buvo sukurti kolonijos lėšo
mis, bet jie ir tarnauja visai lietuvių 
kolonijai — ir senimui ir jaunimui: 
įvairiausi parengimai, arbatėlės beveik 
kiekvieną mėnesį be Mokesčio, kolo
nijos choras ten metų metais turi sa
vo patalpas ir įvairiausi kiti parapijos 
vienetai ten prisiglaudžia. Taigi tie pa
rapijos namai, pilnai atlieka savo pa-' 
skirtį ir dar daugiau iš jų reikalauti 
vargiai ar bebūtų teisinga.

Dabar Sąjungos neigiamas atsaky
mas: c® jau visai skirtingas dalykas. ' 
Visi trys pastatai: Vila Anastasijoje, 
Mookoje ir Vila Beloje yra laisvos Tė
vynės turtas, sukurtas Brazilijos lietu
vių švietimo ir kultūros reikalams, ir 
daugelis jau metų nei vienam to pa
skyrimo tikslui netarnauja. Tas turtas, 
kaip Sąjunga sako,yra "GLOBOJA
MAS". Bet kam? Jei ir tokiam pra
kilniausiam tikslui, kaip Muziejui ir 
Arkyvui, nerasta nei kampelio prisi
glausti, tai kaip pavadinti tokį kolo
nijos turto "globojimą"?

Toliau buvo svarstyta dalyvavimas 
Vlll-je Imigrantų Kultūrinėje parodo
je. Kapit. J. Čiuvinskas pareiškė,kad 
jis esąs organizavęs 13 parodų. Devy
nias parodas kartu su Pabaltijo Vals
tybėmis Rozeveito aikštės patalpose 
ir jau ketvirti metai dalyvauja Imi
grantų Olimpiados Kultūrinėse paro
dose. Šiose parodose dalyvauja dide- . 
lė dalis Pasaulio valstybių. Pabaltijo 
Valstybių pastangomis buvo išgauta 
teisė dalyvauti visoms pasaulio tau
toms. Ir Neprik&usomos Lietuvos 
Trispalvė visuomet plevėsuoja kartu vvi i iv, acyut.

į Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
-RESTORANAS VITUS 
Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 Tei.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL_______

MÜSU LIETUVA

su kitų pasaulio tautų vėliavomis.
Kap. J. Čiuvinskas mano, kad per 

tiek metų išstatytieji eksponatai dau
gumoje vis kartojasi, tad kitas asmuo, 
pasiėmęs parodą prganizuoti, pritrauk
tų gal naujų eksponatų, naujų suma
nymų, ir tuom paroda pasidarytu gal 
įdomesnė. Jo nuomone, tokiai paro
dai vadovauti tinkamiausia būtų po
nia Aldona Valavičienė, kuri jau ke
linti metai aktyviai prisideda prie pa
rodų organizavimo. Visi tam vienbal
siai pritarė. Todėlei šiais metais paro
dos organizavimo darbas atiteko p. 
Aldonai Valavičienei. Kap. J. Čiuvins
kas priketino, jei būtų reikalinga, vi
sokeriopai padėti.

Parodos globa ir atsakomybė, kaip 
ir ligi šiolei, pasilieka Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės žinioje, nes tik ji 
atstovauja lietuvių koloniją Brazilijo
je. Taip pat Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės žinioje pasilieka organiza
vimas ir dalyvavimas ir sportinėje 
Olimpiadoje.

VIII Imigrantų Sportinė Olimpiada 
prasideda 20 d. gegužės ir baigiasi 5 
d. birželio. Kultūrinė paroda praside
da 24 d. birželio ir baigiasi 3 d. lie
pos.

Kultūrinės parodos atidarymas 24 
d. birželio 20 vfel. Tuo pačiu metu 
įvyks ir gražuolės rinkimai, tik šiais 
metais įvyksta mažas pakeitimas:kiek- 
vienos tautos gražuolė prisistato pu
blikai su palydovu, kuris taip pat pri
valo būti apsirengęs tautiniais drabu
žiais. Kultūrinės parodos uždarymas, 
3 d. kėpos 22 vai. Tuo pačiu metu 
įvyks ir gražuolės apvainikavimas.

Kultūrinė paroda, kaip ir kitais me
tais, įvyks Ibirapueroje, Bienal patal
pose, 2-me aukšte.

SKAITYTOJAI RAŠO...

Dėl "Lietuvių spaudos Brazilijoj"

Nesigilindamas j autoriaus teiginius 
iš istorinio taško, skaitau M L-vos 15 
numery tokį jo išsireiškimą: "Per 60 
meti! lietuvi 14 gyvenimo Brazilijoje' tu
rėjome daug spaudos. Šiandieną gi, 
vos teišlaikome, biuletenio pobūdžio, 
"Musų Lietuvą", iš kurio lietuviškas 
žodis stumiamas lauk".

Autorius, matyt,perilgai įsižiūrėjęs 
į pageltusius istorijos lapus, kreivai 
mato gyvenimą dabartj. Norėtųsi jam 
šūktelti: "Nekirsk šakos, ant kurios 
pats tupi".

"Turėjome daug spaudos... Vos te
išlaikome... ML-vą". Ir dar kažin, ar
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ir šį, vienintelį kad ir "biuletenio po
būdžio laikraštj įstengtume išlaikyti 
mes, jei nebūtų tokių pasišventėlių, 
kaip kunigai saleziečiai, kurie, kad ir 
tokiose sąlygose, nuostabiai ištvermin
gai tęsia šį spaudos ir kultūros datbą. 
Kartoju: Nežinau, ar be jų beišeitų 
kad ir toks, kaip A. Dutkus sako;.: 
"biuletenio formos" laikraštis. Ir ar 
nereikėtų ir apie jį rašyti, kaip apie 
'buvusį'?. (O kur ir berašytum,jei... 

laikraščio daugiau nebūtų?!
O kad ML-voj yra ir portugališkai 

vedamas skyrius, tai ar neturėtų pats 
A. Dutkus išaiškinti ir priežastį? Juk, 
deja, nejstengėm savo vaikų išmokyti' 
tiek, kad galėtų "lietuvišką žodį" ir 
paskaityti, ir suprasti. Gi jei jo nesu
pranta, tai, aišku, nei nęskaitys. Ir 
pats laikraštis savaime prieis liepto 
galą. Ir nebus kur rašyti kad ir apie 
tokią "Lietuvos spaudą Brazilijoje". .

O yra daug, ypač studijuojančio, 
jaunimo, kuris vis daugiau nori suži
noti apie Lietuvą ir lietuvius pasauly. 
Betgi' dabartinėse sąlygose, būtent ne
mokėdami pakankamai lietuviškai,ar 
vien tik per lietuvišką tekstą jie tai 
pasieks?!

Štai, kodėl priverstinai reikalinga 
vietinė kalba ir musų lietuviškam lai
krašty.

"Turėjome daug spaudos..." Reikė
tų tęsti: Turėjome ir kelias lietuviš
kas mokyklas. O dabar... jos išnomuo- 
jamos svetimiems, kitiems tikslams.
O "parapinė" V. Zelinos mokykla ne
turi lėšų nei mokytojams, nei moky
mo priemonėm — ir mokymas merdi. 
Gi be lietuviškos mokyklos užsibaigs 
ir bet koks lietuviškas veikimas.

Tad ar nereikėtų šį reikalą iškelti 
platesniam visuomeniniam susidomėji
mui, giliau j j panagrinėti ir rimtai,są
moninga i nusistatyti veiklos gaires?.

J. Kadugys
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Rev.Dr. Antanas MILIUS Cr.3.500,00
Vladas POCIUS 4.000,00
Alexandre Trunup ADUCAS 4.000,00 
Vladzé Baltušnikaitė de

CAMARGO 5.000,00
Vytautas URBONAS 5.000,00
Jonas NICIPORCIUKAS 3.500,00
Irma LUIZA 4.000,00
Petronėlė PALIVONIENÉ 3.500,00
Aldona VALAVIČIUS 5.000,00
Jonas VALAVIČIUS 5.000,00

Ura. HELGA HERING 'į
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI J



MŪSŲ ŽINIOS
SKAUTŲ IŠVYKA

Balandžio 21-22-23 ir 24 dienomis, 
14 skautų - skaučių vyresnio amžiaus 
ir kiti jaunieji, atostogavo Lituaniko
je.

Pakol mergaitės stengėsi gauti virė
jų specialybę, berniukai ėjo patyrimo 
laipsnių programą.

Per tas dienas buvo laikomos 3 mi- i 
šios, nes kartu dalyvavo kunigas Pe
tras Urbaitis, kuris taip pat pravedė 
skaitymo konkursą. Tema buvo apie 
dvasinius pašaukimus.

Skaitymo konkursą laimėjo An
drius Ilgūnas. Pažanga lietuvių kalboj 
ir jos ištvermingiausiu vartojimu pasi
žymėjo Morkus Lipas. Marcija Pavi
lionyté pasižymėjo kulinarija, darbš
tumu bei atsakingumu.

Taip pat buvo panaudotas laikas 
išmokti naujų lietuviškų dainų.

Šeštadienio vidurnaktį — visi tykiai 
nuslinko prie Svečių namų, kur įvyko 
po kunigo langu, ypatinga serenata, 
net penkiom kalbom, t.y.: lietuviškai, 
portugališkai, esperantiškai, kinietiš- 
kai ir angliškai.

Linksmas ir draugiškas kunigo bū
das labai patenkino visus. Dėkojame 
Jam už jo dalyvavimą ir linkime ge-' 
ros kelionės į kitus kontinentus, bei 
skubaus grįžimo.

Vis budžiu.
p.s. Eugenija Bacevičienė

NUOSTABIAI PAŽENGUSIĄ 
LITUANIKA APLANKIUS

Po ilgoko nebeatsilankymo Litua
nikoje, šios pastarosios su "Palangos" 
skautais, išvykos proga, Lituanikoje 
pastebėjau nuostabiai didelę pažangą 
ir statybose ir įvairiuose įrengimuose. 
Valio Lituanikai.

Kita ankščiau neišgyventa patirtis 
buvo viską supanti tyla ir ramybė, 
gamtos ir pačios aplinkos sudėtingu
mas bei žavumas.

2inia, kad mūsų didžioji lietuviško
ji São Saulo kolonija neturi kol kas 
Rekolekcijoms nei vietovės nei pri
taikintų patalpų, ar Lituanika ir tuo 
atžvilgiu negalėtų Dievo garbei, Tėvy-

MISIOS
ALBINAS VASILIAUSKAS

mirė 1971 m. gegužės 13 d. Ca
sa Verde. Mirties metinių mišios 
už velionį bus atlaikytos sekma
dienį, gegužės 15 d.* 8 vai. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje.

Giminės, pažįstami ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

Marciįa Pavilionyté ''Palangos" skaučių vadovė

nes labui pasitarnauti?
Mums svarbu turėti nuosavą DVA

SIOS TVIRTOVĘ ir ja kuo dažniau 
pasinaudoti, kaip daro brazilai ir kitų 1 
tautybių sanpauliečiai.

Kun. Petras M. Urbaitis

K.
Sa
ka d

Labdaros Ratelio vardo dėkoju 
J. Šeškevičiui už pastabą apie A. 
rekaitės likimą. Dar galiu pridėti, 
yra daugiau panašioje ar net blogesnė
je padėtyje.

Nežinau ar tai būtų paaiškinimas 
ar pasiteisinimas: mes esame visai ma
ža "savanorių" grupelė, kuri lanko se
nelius, ligonius. Gaila, kad neturime 
sąlygų dažniau nuvažiuoti. A. Sarėkai- 
tei daug kartų buvo siūloma eiti j 
prieglaudą, bet ji visada atsisakė, ir 
ji buvo aplankyta E. R. keletą dienų 
prieš važiuojant j prieglaudą. Ji nieko 
nesakė apie tai,

Nekartą buvo 
asmeniškai daug 
siūlėsi aplankyti 
nome ligi šiol nė vienas nebuvo aplan
kytas. Reikia pastebėti, kad ne tik 
pinigais galima padėti vargstantiems, 
yra tokių, kurie džiaugiasi tiktai apsi
lankymu ir keletas iš jų sako nors 
tiek jaučiasi pasaulio neužmirštas.

Irene S/

kur važiuos.
paskelbta "M.L" ir 
kas prašė adresų ir 
ligonius. Bet kiek ži-

iAUTO-POSTOM • s/ . . _
■GUARUJAB

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

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

V GUARUJÀ Fone: 86-6789

AUKOJO "MŪSLĮ LIETUVAI"
Brazilijos Lietu

vių Sąjunga-Alianęa 
paskutiniame susirinkime, kaip prane- 
ža jos pirmininkas Aleksandras Bum- 
blis, nutarė paremti ML Cr.70.000,00 
(septyniasdešimt tūkstančių) auka. 
Tos sumos vertės čekis jau buvo įteik
tas ML administracijai Sąjungos iždi
ninkės ponios Albinos Ambrazevičie
nės. ML administracija širdingai dėko- 

| ja Sąjungai už parodytą jautrumą mū
sų spaudai ir už dosnią paramą.

Jonas Valavičius 
prie prenumeratos pridėjo 15.000,00 
kruzeirų auką ML-vai. Jonas Valavi
čius paruošė brošiūrėlę apie Lietuvą, 
kurią tikimės išleisti dar prieš parodą. 
J. Valavičiui dėkojame už paramą 
ML-vai ir linkime sėkmės.

Vaclovas K o n t a n - 
tas iš Piedade, SP. prie prenume
ratos dar pridėjo Cr. 10.000,00 auką. 
Mielam M L-vos skaitytojui iš Pieda
de širdingai dėkojame už prenumera
tos atnaujinimą ir dosnią auką.

Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija ML- 
vai paremti paaukojo CrJ5.000,00. 
Širdingai dėkojame Moterų draugijai 
už auką lietuviškai spaudai.

ML administracija

BÜDAS. . .
rašo:
tamstoms čekį

YRA IR TOKS
Administracijai

Šiuo siunčiu 
4.000,00 kruzeing už mano prenume
ratą už 1983 metus ir laukiu, kad ir 
toliau mane lankytų Musų Lietuva, 
kaip lanko visuomet punktualiai, už 
ką labai ačiū tamstoms.

Su pagarba, Vladas Pocius 
Šitas čekis yra mano dūk- 
nes aš neturiu banko kny- 

dėkojame anų laikų foto

Pastaba, 
terš vardu, 
gutės.
' Širdingai 

ateljė "FOTO PRINCEZA" savinin
kui ir nuolatiniam ML skaitytojui 
širdingas ačiū už prenumeratą. Kas 
neturi savo banko sąskaitos, gali už
simokėti ML prenumeratą per gimi
nes ar draugus, kaip Vladas Pocius.
SO£ANA DA DONA DE CASA

A Biblioteca Ramai de Vila Prudente 
(Av. Zelina, 177), convida as Donas de Ca
sa, para participarem da "Semana da Dona 
de Casa", no periodo de 16 a 20 de maio, 
com a seguinte programação:

Dias 16 e 17/5 às 14:30 hs. — Curso de
Decoração (comp forrar paredes)

Dia 18 às 14:00 hs. - Curso de pintura 
em tecido

Dia 19 às 14:30 hs. - Demonstração de 
limpeza e tratamento da pele

Dia 20 às 14:00 hs. - Curso de pintura 
em tecido
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L K. SVÍ JUOZAPO BENDRUOME
NĖS NARIU ŽINIAI

Šių metų gegužės mėnesio 29 die
ną po 16 vai. lietuviškų pamaldų, 
Jaunimo Namuose, šaukiamas metinis 
narių susirinkimas. Susirinkimo pro
gramoje praėjusių metų veiklos apy
skaita ir einamieji reikalai.

Visi nariai prašomi dalyvauti.

Aldona Černiauskaitė Fernandes 
sekretorė

K. J. Šeškevičius 
pirmininkas

M L-vos SIUNTINĖJIMAS PASTŲ 
eina reguliariai. Laikraštis išsiunčiamas 
trečiadieniais. Daugumas skaitytojų 
ML-vą gauna penktadieni Kai kur 
laikrašti įteikia tiktai pirmadienį, bet 
tai vietinio pašto trūkumas ir reikia 
aiškintis su vietiniu paštu. Kas visai 
negautų laikraščio, turi kreiptis į ML 
vos administraciją.

GRAŽIAI PRADĖTAS GEGUŽĖS 
MĖNUO

Sv. Kazimiero parapijoj gegužės 
mėnuo pradėtas su gegužinėm pamal 
dom prieš mišias: buvo sukalbėtas ro
žinis ir sugiedota litanija. Koplyčia 
buvo pilna žmonių. Veronika, Stasys 
ir Liudas Ralickai atvažiavo iš Suma
ré dalyvauti mišiose. Liudas palydėjo 
giesmes vargonėliais. Mirna Gaigalienė 
atspausdino maldų ir giesmių tekstus. 
Sekančio sekmadienio mišios bus už 
a.a. Albiną Vasiliauską.

Lietuviu Sąjunga-Aliança

Motinoms pagerbti

Gegužės
Su

15 dieną, 13 valandą.mėn.
paįvairinta programa.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti Motinos šventėje, nedelsiant užsi
rašyti pas Valdybos narius, telefonais: 93-5470; 274-5116;
92-3309. RUA LITUÂNIA, 67

NUMATYTA
GEGUŽĖS MĖNESIO PROGRAMA
Sv. Kazimiero parapijoj

Gegužės mėnuo yra skirtas ypatin
gam Švč. Marijos pagerbimui.

— sekmadieniais: pusvalandis prieš
8 valandos Mišias (taigi 7,30 vai.);

Gegužės 19: Vietinių ruošiama ar
batėlė — Chá beneficente (14 vai.)

Gegužės 13-21: Šv. Dvasios devyn- 
dienis-novena (privačiai)

Gegužės 19-20-21: Sekminių tridie

nis šv. Kazimiero koplyčioj (19 vai.)
Gegužės 22: Sekminės:
- 11 vai.: gegužinės pamaldos ir 

Mišios
— 12,30 vai.: Pietūs - Feijoada
Gegužės 24: Marijos Krikščionių

Pagalbos iškilmės Coração de Jesus 
šventovėj ir Licėjaus patalpose (Cam
pos Eliseos)

Gegužės 29: Marijos mėnesio už
baigimas: 15 vai. ligonių - senelių 
Popietė: pamaldos, vaišės, programa

SEKMADIENI, GEGUŽĖS 22 DIENĄ, 12:30 VAL

OADA
PUPŲ ESPECIAL B ALIUS

''•s. \ f S

— Kruopščiai paruoštas valgis
— Linksma meninė programa
— Loterija ir kitos pramogos

BILIETUS PLATINA:
Parapijos 
Emilija Bendoraitienė 
Kaz. Rimkevičius 
Jonas Makuševičius 
Vladas Jurgutis

Marija Stankūnienė
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE, R.Juatindiba,28 L.K.Moterų Draugija

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
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