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Juozas Žygas
KOVA UŽ SPAUDĄ'

Lietuviams -dar beveik nepradė
jus literatūriniu dirvonu plėšti ir 
dar net nesukūrus savo literatūri
nės kalbos, ištiko didelis smūgis. 
Po nepavykusio sukilimo, kuris ir 
pasisekimo atveju — gal nieko ge
ro lietuviams nebūtu davęs, gen. 
gubernatorius M. Muravjovas — ko
rikas, panaudojo represijas. Būda
mas didelis rusinimo šalininkas, o 
rusinimas visą laiką rėmėsi durtu
vais ir Sibiru, Muravjovas 1864.V. 
14. kreipėsi j carą ir gavo jo 
pritarimą lietuviškai spaudai loty
niškomis raidėmis uždrausti. Tokiu 
būdu, dabar sueina šimtas dvide
šimt metu nuo to gėdingo po
tvarkio įvedimo. Toks gėdingas po
tvarkis yra viena iš juodžiausiu 
dėmiu XIX amžiaus eigoje. Ir vi
sa tai vyko tame amžiuje, kuris 
dažnai mėgstama vadinti šviečia
muoju amžiumi. Žinoma, Rusija 
niekuomet nebuvo šviesos ar lais
vės žibinto nešėju eilėse. Iš Rusi
jos visuomet pūtė šaltas stepių 
vėjas, kurrs užgoždavo ir sukaus
tydavo ledais bet kokią laisvą 
mintį ar idėją.

Rusai nutautinimui panaudojo 
visas jų turimas priemones. Šiuo 
atžvilgiu jie turi nepralenkiamą 
vaizduotę. Nesitenkino vien spau
dos draudimu, spaudos draudimas 
tebuvo vienas epizodas tų rusini
mo pastangų.

Jie taip pat uždarė visas para
pines mokyklas, tuo metu veik 
visos mokyklos buvo parapinės. 
Valdžia pradėjo steigti rusiškas 
mokyklas, tose mokyklose moks
las buvo visuotinai žemo lygio, 
pagaliau jų tikslas nebuvo liaudį 
šviesti — bet ją rusinti. Visus įta
riamus dalyvavimu sukilime, masi
niai trėmė j tolimąją Rusijos šiau
rę o j jų vietą vežė maskolius 
Lietuvos kolonizacijai. Tie masko
liai kolonizatoriai rusinimui daug 
nenusipelnė, kadangi jie tepasižy- 
mėjo tik girtavimu ir vagystėmis. 
Garsėjo po plačias apylinkes kaip 
arkliavagiai, tad jie žmones nuo 
savęs tik atstūmė.

Taip pat buvo draudžiama or- 
gamzuota ūkinė veikla. Buvo be
veik neleidžiama steigti kooperaty
vus ar ūkines organizacijas. Lietu
viams buvo draudžiama pirkti že
mę, tuo buvo norima, kad su

SPAUDOS MĖNUO
SKAITYK IR PLATINK "MŪSŲ LIETUVĄ"

DR. JONAS BASANAVIČIUS
Lietuvių tautinio atgimimo patriarchas. "Aušros" įkūrėjas, rašytojas.

laiku žemės nuosavybė pereitų j 
rusu rankas.

Nežiūrint visų trukdymų ir prie
spaudos, jeigu kas visti k sugebėjo 
baigti aukštesnį mokslą, tai toks ‘ 
vis tiek Lietuvoje negalėjo darbo 
gauti, o turėjo važiuoti j Rusijos 
gilumą.

Daugelis bažnyčių ir visi vienuo
lynai buvo uždaryti, nebuvo lei
džiama naujų statyti ar esamų re
montuoti. Taip pat buvo nelei
džiama statyti pakelėse ar viešose 
vietose kryžius. Muravjovas norėjo, 
kad krašte dominuotų jo valdymo 
ir valdžios simbolis kartuvės.

Kunigų paskyrimai ir jų judėji-, 
mas buvo griežtai valdžios prižiū
rimas. Katalikai moksleiviai buvo 
verčiami dalyvauti stačiatikių pa

maldose. Pravoslavija buvo oficiali 
religija ir valdžios įrankis. Ta lini
ja per daugelį šimtmečių Maskvos 
buvo vykdoma. Maskvos did. ku
nigaikštis Jonas III — jau 1470 
m. paskelbė šūkį "vienas valdovas, 
viena kalba, viena religija", (tas 
pat vykdoma ir dabar, tik religi
jos vietoje įdėta partija), reiškia 
per 400 metu nuo tos linijos ne
buvo nukrypta. .

Nepavykusio sukilimo pasėkoje 
krašte veikė karo stovis, viskas 
buvo tvarkoma ir valdoma pasire
miant bizūnu, žinoma, Rusijoje vi
są laiką bizūnas buvo ir gal bus, 
vienas iš ryškiausiu valdžios sim
boliu. Valdžia stengėsi, kad kraš
tas būtų paskendęs ne tik tamso
je, bet ir skurde Bent tokiu bū-
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du buvo norima susilyginti su Ru
sija, buvo stengiamasi, kad kraš
tas būtų tik eilinė Rusijos provin
cija.

Padėtis buvo veik beviltiška, 
kraštą užgulė tamsiausia naktis ir 
nebuvo vilties susilaukti jbkių pra
giedrulių. Tuomet Muravjovui atro
dė, kad buvo atėjęs tinkamas lai
kas lietuvius paklupdyti ir suru
sinti. Jo supratimu, lietuviams te
reikėjo tik katekizmo ir kalendo-, 
riaus. Tokius labai ribotus porei
kius jis tikėjosi labai lengvai pa-4 
tenkinti, spausdindamas juos rusiš
komis raidėmis "graždanka".

Muravjovas visai nenumatė ir ne
sitikėjo, kad tas jo potvarkis iš
šauks liaudies pasipriešinimą. Liau
dies, kuri per šimtmečius buvo 
spaudžiama ir su kuria niekas ne
siskaitė. O ta liaudis, buvo tas 
legendų miegantis milžinas, kuris 
miegojo milžinkapyje ir laukė žen
klo atsikelti, ir išlaisvinti savąją 
tautą. Senieji dainiai ir vaidilos, 
kurie skatino pulkus j žygius ir 
apdainuodavo jų pergales buvo jau 
senai užmigę ir jų kanklės nuti
lę. Kas turėjo tad vesti tautą ir 
jai vadpvauti?

^as turėjo laiminti jos kovas 
ir žygius?

Muravjovas to nenumatė ar tin
kamai neįvertino, tų vaidilų vietą 
užėmė užsispyręs žemaitis, žemai
čių vyskupas Motiejus Valančius. 
Žinoma, jis kankliais nekankliavo, 
nevedė pulkų ir jų nelaimino, tų 
pulkų ir neturėjo. Jis išėjo prieš 
maskoliškąją mešką ir žandarų 
pulkus su lietuvišku rašytu žodžiu. 
Prieš kardą — su plunksna. Tu
rėjo jis būti užsispyrėlis ir fana
tikas. Jis nerašė revoliucinių atsi
šaukimų, neragino į ginkluotą pa-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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sipriešinimą ir kraujo praliejimą. 
Jo vienintelis ginklas ir kova bu
vo lietuviškas žodis.

Jis suorganizavo knygų spausdi
nimą Prūsų Lietuvoje, per Jurgį 
Bielinį tam reikalui pasiuntė 5000 
rublių, taip pat suorganizavo ir 
pirmąjį knygnešių tinklą. Rašė 
populiarias knygutes, po visą Lie
tuvą. Jis buvo labai kūrybingas 
ir jo parašytų knygų sąrašas bū-, 
tų labai ilgas, daugiausiai po žmo
nes paplitusios: "Gyvenimai Šventų
jų", "Vaikų knygelė", "Paaugusių 
žmonių knygelė", "Palangos Jusė", 
"Pasakojimas Antano Tretininko" 
ir daugelį kitų. Taip pat jis pa
rašė ir grynai mokslinį veikalą 
"Žemaičių vyskupystė", kuris vie
nas garantuotų jam vietą lietuvių 
literatūros pradininkų tarpe.

Jo suorganizuotas knygų spaus
dinimas ir jų platinimas plito ir 
virto rimta pasipriešinimo jėga. To 
pasipriešinimo eigoje, iš valstiečių 
pusės — pradėjo formuotis tauti
niai pradai. Į tą judėjimą pradėjo 
įsijungti lietuviai kunigai ir vienas 
kitas lietuvis šviesuolis — kurių 
skaičius dar buvo labai ribotas. 
Tas judėjimas augo diena iš die
nos, nežiūrint areštų ir trėmimų 
plėtėsi ir stiprėjo. Pradėjo atsiras
ti tautinė sąmonė ir jos plėtimo
si jau nebuvo galima sulaikyti.

Žinoma, tas tautinis judėjimas, 
jokių nepriklausomybės aspiracijų 
dar neturėjo. Tam dar nebuvo 
atėjęs laikas. Jau žymiai vėliau 
jau "Aušros" laikais, didžiūmai 
aušrininkų nepriklausomybės idėja 
dar buvo visai svetimai ir visai 
nepasiekiama, 
buvo pradėję 
ir buvo giliai

Bet jos pradai jau 
formuotis, nors dar 
pasąmonėje.
(Bus daugiau)
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LIETUVOJE
KALĖJIMAS GRĘSIA 
LIUDUI DAMBRAUSKUI

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad iŠ Lietuvos atėjo žinia, 
jog Liudo Dambrausko teismas tu
ri įvykti š.m. spalio mėnesį. Kalti
nimas suformuluotas pagal BK 68 
str., t.y., yž antitarybinę veiklą ir 
agitaciją ir grasinama nubausti 7 
metais kalėjimo.

LKB Kronika Nr. 63 praneša, 
kad 1984 m. kovo 20 d. "Liudo 
Dambrausko bute Vilniuje, jo žmo
nos bute Kaune ir sodo namelyje 
buvo padaryta krata". Kratos prie
žastis neaiški. Dambrauskas turi na
mą Kaune ir dėl darbo Vilniuje ■ 
išsinuomavęs butą. Chemijos moks
lų kandidatas Liudas Dambrauskas, 
gimęs 1921 balandžio 25, buvo 
termoizoliacijos instituto vedėju.

Kovo 20 d. apie 8 vai. rytoj 
darbą einantį Dambrauską Vilniuje 
sulaikė KGB pulkininkas Liniauskas, 
kuris liepė jam grįžti j butą, nes 
su juo kaip liudininku nori pasi
kalbėti. Prie buto jau laukė 4 sau
gumiečiai. Liniauskas liepė Dam
brauskui parodyti visą jo turimą 
antitarybinę literatūrą. Kai šis pa
aiškino, kad jis tokios neturi, pra
sidėjo krata. Krata tęsė i 6 valan
das. Tuo pačiu laiku vyko kratos 
Dambrausko name ir sode Kaune. 
Antitarybinės Literatūros nerasta.

Kratos metu saugumiečiai paėmė* 
Dambrausko mašinėle rašytus atsi
minimus iš kalėjimo bei priverčia
mųjų darbų stovyklos. Anot Kroni
kos Nr. 63, "L. Dambrauskas Sta
lino valdymo laikotarpiu buvo nu
teistas mirties bausme kuri vėliau 
buvo pakeista kalėjimu". Jis kalėjo 

nuo 1945 iki 1955 metų. Salia 
atsiminimų saugumiečiai konfiskavo 
jo rašomą mašinėlę, kurią buvo įsi
gijęs oficialiu leidimu.

Dambrauskui uždėjo namų areštą 
ir kasdien tardė Balandžio mėn., 
nuo nuolatinių tardymų bei grasini
mų, Dambrauską ištiko širdies in
farktas. Tai jau antras: 1977 m.jis 
turėjo širdies operaciją. Nors Dam
brauskas buvo paguldytas j ligoninę, 
jis buvo toliau tardomas. Be kita 
ko, ligoninėj patirta, kad Dambraus
kas taip pat serga džiova. Šiuo me
tu jis dar gydosi.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

I Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente — Fone: 273-6696
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MŪSŲ LIETUVA

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
SENIAU IR DABAR

Stasys Vancevičius
(tęsinys iš praeito nr.)

16. Organizacinis Komitetas, nevė
liau kaip dvieju savaičių bėgyje, kvie
čia išrinktos Tarybos posėdį, kuria
me duoda veiklos apyskaitą, perduo
da turimus dokumentus ir baigia sa
vo veiklą.

Organizacinio Komiteto adresas: 
Caixa Postai 403 São Paulo.

Kiek teko patirti, Šių pagrindiniu 
nuostatu buvo laikomasi ir tolimesnė
je Brazilijos Lietuviu Bendruomenės 
veikloje.

1958 metais Liepos mėnesį spau
doje buvo paskelbtas atsišaukimas 
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO
MENĖS REIKALU, kurį čia perspaus
dinu:

BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI,
11 Lietuviais esame mes gimę 
Lietuviais turime ir būt".

Daugel ranku, didžią naštą pakelia — 
sako musu patarlė.

Lietuviai senai suprato bendro dar
bo prasmę ir kiekvienam darbui kvie
tė talką. Juo darbas buvo sunkesnis, 
tuo buvo didesnė talka. Talkos būdu 
lietuviai rovė linus, kasė bulves, kirto 
rugius. Je< sunkus darbas žmogų var
gino, tai artumas to, kurs stengėsi 
padėti, gaivino. Ir užtai po sunkios 
darbu dienos Lietuvos laukais skam
bėjo sutartinė daina. Dar labiau buvo 
rūpinamasi sutelkti talką, kai tautai 
iškildavo kritiškas momentas, kai jos 
laisvei gręsė kur nors priešas. Šiai tal
kai buvo šaukiami ne tik ginklą ne
šioti pajėgus krašto vyrai, bet kviečia
mos net kaimyninės draugiškos tau
tos.

• KALĖJIMAS GRĘSIA LIUDUI
DAMBRAUSKUI

Vieno tardymo metu Dambrauskas, Redaktorius Stasys Vancevičius 
primindamas Helsinkio susitarimus rei- Dr. Eliziejus Draugelis 
kalavo grąžinti atsiminimus ^aip as
menišką turtą. Pulkininkas Liniaus- 
kas atkirto: "Tu negyveni Helsinky
je, o Tarybų Sąjungoje, ir ne Hel
sinkio, bet Soviety Sąjungos įsta
tymai čia galioja".

Liudas Dambrauskas yra a.a. 
prel. A. Jakšto-Dambrausko brolė
nas.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Šiandien mes stovime taip pat prieš 
labai svarbu ir nelengvą uždavinį, iš
saugoti dvasinį tėvu palikimą, išlaiky
ti lietuvybę ir ją perduoti būsimoms 
kartoms. Kiekvienas gerai supranta, 
kad ši pareiga svetimam krašte nėra 
lengva, todėl jai ir turi būti sutelktos 
visos lietuviškos jėgos. Tikslu sujung
ti visus lietuvius bendram ir organi
zuotam darbui yra steigiama Brazili
jos Lietuviu Bendruomenė. Todėl 
kiekvienas lietuvis, kuris rūpinasi lie
tuviškais reikalais, neturi likti abejin
gas Bendruomenei, bet tapti aktyviu 
jos nariu, dalyvaudamas Bendruome
nė tarybos Rinkimuose š.m. rugpjū
čio 24 ir visais būdais remti išrinkto
sios Tarybos darbus.

Šiuo atsišaukimu mes kreipiamės 
i Jus, Brazilijos lietuviai, kviesdami 
talkon bendram lietuviškam darbui. 
Kiekvienas, kurio gyslose teka lietuviš- 
<as kraujas, kurs myli šventą tėvu že- 
nę, kuriam yra brangi krikščioniškai 
ietuviŠka kultūra, kurs rūpinasi lietu
vybės išlaikymu, tejsijungia j Bendruo- 
nenę.

| darbą stokim vyrs j vyrą, sujung
tos rankos suteiks stiprybės.
Lietuviu Bendruome
nės organizacinis 

komitetas

Pirmininkas — Prof. Antanas Stonis
I. Vice-pirmininkas — Agr.Aleksandras

Boguslauskas
II. Vice-pirmininkas — Kun. Juozas

Šeškevičius
I. Sekretorė — Mokyt. Halina Mošins-

kienė
II. Sekret. — Inž. Zenonas Bačelis 
Iždininkas — p. Marija Remenčienė 
Nariai:
Kun. Dekanas Pijus Ragažinskas 
Kap. Juozas Čluvinskas 
Aktorius Alfonsas Žibąs

Inž. Jonas Antanaitis
Inž. Vincas Abraitis

Iš Šio atsišaukimo aiškiai buvo ma
tyti, kad Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės organizavimui buvo suburtos 
1958 metais visos pajėgesnės visuome
niškos veiklos pajėgos. Šia proga no
riu priminti, kad tam tikslui daugiau
sia pasidarbavo profesorius Antanas

Stonis, kuris savo būdu, tolerancija 
ir visais kitais privalumais, labai daug 
prisidėjo B.L.B. organizavime.

Čia pridedame pirmąjį kandidatų
>ąrašą j B LB Tarybą:
L Ambrozevičienė Albina 47 m.

Moóca
L Antanaitis Jonas 54 m. Vila Zelina
L Bačelis Zenonas 66 m. Ibirapuera
L Baužys Juozas 62 m. Vila Zelina
5. Bendoraitis Liudas 26 m.Vila Zelina
L Bratkauskas Jonas 51 m. Vila Belą
\ Bumblis Aleksandras 43 m.

Jardim Mirante
L Bu ragas Jonas 55 m. Parque das 

Nações
L Čemarka Feliksas 76 m. Guaianazes
10. čiuvinskas Juozas 58 m. Moóca
11. Draugelis Eliziejus 70 m. Guaia

nazes
12. Idika Algirdas 42 m. Vila Barce

lona '
13. Jarmalavičius Liudvikas 48 m.

Vila Zelina
14. JodelisįgJonas 49 m. Vila Zelina
15. Jurevičius Stasys 49 m. Parque

das Nações
16. Karpavičius Juozas Centras
17. Lukoševičių^ Juozas 43 m.

Moinho Velho
18. Matelionis Juozas 49m.Casa Verde
19. Meškauskas Kostas 50 m. La pa
20. Mitrulis Leonardas 21 m.Ipiranga
21. Mošinskienė Halina 47 m. V.Belą
22. Navickas Vygaudas 22 m. Vila Ze- —

liną
23. Pupienis Vladas 55 m. Moóca
24. Ragažinskas Pijus, kunigas 51 m.

Vila Zelina
25. Remenčienė Marija 50m. Liberdade
26. Remenčius Stasys 54 m. Liberdade
27. Serbentą Antanas 50 m.A. Rasa
28. Sliesoraitis Jurgis 53 m. Vila Pom

pėja
29. Skadas Bronius 35 m. V.Anastacio
30. Stoškus Albertas 33 m. Parque

das Nações
31. Stonis Antanas 42 m. São Miguel

Paulista
32. Šeškevičius Juozas, kunigas 37 m.

Vila Zelina
33. Tamoliūnas Motiejus 49 m. Vila

Zelina
34. Tūbelis Balys 46 m. Moinho

Velho
35. Tumas Vytautas 24 m. Vila Ze

lina
36. Valavičius Henrikas 42 m. India-

nopolis
37. Valavičius Jonas 32 m. Penha
38. Vancevičius Stasys Lapa
39. Vinkšnaitienė Magdalena 40 m.

Vila Zelina
40. Zapereckas Jonas 52 m. Bom

Retiro
41. Žibąs Alfonsas 56 m. Pataiso

Rua Coelho BarradasJ04 ■ V. Prudente ■ Fone: 274-067" Res.: 2744886 (Bus daugiau)
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50 METU DIEVO IR ŽMONIŲ 
TARNYBOJE

Šių metu rugsėjo mėn. 16 d. 
prel. Ladui Tulabai suėjo 50 me
tu kunigystės sukaktis. Gimęs 
1912 m. Alytaus apskrityje, mo
kėsi Alytaus gimnazijoje ir Vilka
viškio kunigu seminarijoje. Studi
jas gilino Vytauto Didžiojo Univer-' 
sitete, teologijos — filosofijos fa
kultete ir Romoje, kur gavo li
cenciato ir šv. rašto dr. laipsnį. 
1938 — 40 m. dėstė šv. raštą 
Vilkaviškio kunigu seminarijoj, o 
nuo 1940 m. teologijos fakultete 
Kaune, kur ėjo Senojo ir Naujo
jo Testamento Katedros vedėjo 
pareigas. 1942 m. — Vilniaus ku
nigų seminarijos rektorius. 1944 
m. nuo antrosios bolševiku oku
pacijos pasitraukė j Vokietiją. Tu 
pat metu rudenį paskirtas Eichs- 
tadtto kunigu seminarijos lietuviu 
klieriku rektorium. 1945 m. pa
skirtas rūpintis šv. Kazimiero lie
tuviu kolegijos steigimu Romoje. 
Tais pat metais paskirtas šios ko
legijos rektorium ir šias pareigas 
tebeina ir šiandien. 1951 m. po
piežius Pijus XII kun. dr. Ladą 
Tulabą pakėlė prelatu.

Rugsėjo mėn. 23 d. Romoje 
vyko Prel. Lado Tulabos 50 m. 
kunigystės sukakties minėjimas. 
Pagrindinis kalbėtojas žurn. Stasys 
Pieža savo kalboje tarp kitko pa
sakė: "... Aš esu pastebėjęs pre
lato Tulabos jautru pasiryžimą,jo 
perkrautą darbo programą, jo są

žiningą būdą, ir aš esu matęs jo 
akyse ašaras... Buvo ir daug nepa
sisekimu, bet nepalaužė jo dva
sios. Jis praueda dieną audienci
joj su Dievu, maldose. Kai kuni
gai ir klierikai iš Lietuvos atvyko 
j Romą, jie neturėjo pastogės. 
Kai kurie buvo priversti miegoti 
geležinkelio stotyje. Tuomet kun. 
Tulaba, kaip architektas, pradėjo 
darbą įkurti Lietuviu Kolegiją Ro
moje. Pirmiausia reikėjo nuosavu 
namu ir kaip reikia plytų na
mams pastatyti, taip pat reikėjo 
pinigu ii" geradariu. Kun. Tulaba 
suorganizavo milžinišką armiją ge
radariu Amerikoje ir kitur. Šian
dien lietuviu kolegija Romoj auk
lėja kunigus Dievo tarnybai visam 
pasauliui, tikėdamiesi, kad jie ga
lės ateityje skelbti atvirai Kristaus 
Evangeliją ir Laisvoj Lietuvoj" ...

Iškilmėse dalyvavo ark. P. Mar
cinkus, Vysk. A. Deksnys, Vysk. 
L. Povilionis, Lietuvos atstovas 
prie Vatikano St. Lozoraitis, Lie
tuviu Krikščioniu Demokratu Są
jungos garbės narys inž. A. Ru
dis su ponia, prel. A. Bačkis, 
VLIKo atstovas prie Europos Par
lamento inž. A. Venskus, ELTOS 
redaktorė prancūzu kalba B. Vens- 
kuvienė, ELTOS redaktorius italų 
kalba prel. V. Mincevičius ir eilė 
kitu įžymybių. Lietuviu Krikščio
nių Demokratu Sąjungos ir Euro
pos Lietuviu Krikščioniu Demokra
tu Tarybos vardu sukaktuvininką 
pasveikino LKDS CK v.p. ir Eu
ropos LKDT pirmininkas inž.Adol- 
fas Venskus.

Mielam ir gerbiamam prelatui 
Ladui Tulabai linkime Aukščiausio
jo palaimos ir daug šviesiu, svei
ku, darbingu ir našiu metu •

VEIKSNU) PASITARIMAS 
LIETUVIU TEISIU GYNIMO 
KLAUSIMU

Rugsėjo 8 dieną Clevelande, 
PLB, JAV LB VLIKo ir ALTo 
atstovai svarstė OSI apkaltintu lie
tuviu teisiu gynimo reikalus. Sutar
ta, kadj'pagrindinę akciją šiuo klau
simu vystys JAV LB ir ALTa, o 
PLB ir VLIKas liks patariamojoje 
rolėje. Pasitarime PLB valdybai at
stovavo visuomeniniu reikalu komi
sijos pirmininkas Algimantas Gečys.

LEIDŽIAMA NAUJA PLOKŠTELĖ
PLJS valdyba leidžia jauno mu

ziko Dariaus Polikaičio plokštelę. 
Taip pat planuojamos jo gastrolės 
j Torontą, Čikagą ir Los Angeles. 
PLJS valdyba prašo paremti Są
jungos veiklą jsigijant šią moder
nios lietuviškos muzikos plokštelę, 
o taip pat padėti ją platinti.Dau
giau informacijų gaunama PLJS 
valdyboje, 5559 Modena Place 
Agoura, CA 91301, U.S.A.
BALTIJOS VALSTYBIŲ ATSTO
VAI LANKOSI JAV VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Rugsėjo 12 d. Vašingtone aktu
aliais klausimais tarėsi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai — d r. 
S. A. Bačkis, dr. A. Dinbergs ir 
E. Jaakson. Jie paminėjo ir 1934 
m. rugsėjo 12 d. Ženevoje pasira
šytos Pabaltijo Santarvės sukakties 
50 metu sukaktį. Atstovai tą pa
čią dieną lankėsi Valstybės De
partamente, kur juos priėmė Vals
tybės Sekretoriaus padėjėjo Euro
pos reikalams pavaduotojas, Mark 
Palmer. Pasikalbėjime dalyvavo ir 
Baltijos skyriaus vedėjas, John W. 
Zerolis. (ELTA)
VI PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

VI PLJ Kongreso, kuris įvyks 
1987 metais Australijoje, ruošos 
komitetą sudaro: pirm. Henrikas 
Antanaitis, vicepirm. programos rei
kalams Audronė Stepanienė, vice 
pirm, administraciniams reikalams 
Birutė Prašmutaitė, iždininkas Anu
pras Rakštelis, ryšininkė Aldona 
Butkutė, sekretorė Birutė Kyman- 
tienė, sekretorės pagelbininkės Rū
ta Kasperaitytė ir Gaila Žemaity
tė ir ex-officio nariai — PLB val
dybos pirmininkas, PLJS valdybos 
pirmininkas, ALB krašto valdybos 
pirmininkas ir ALJS valdybos pir
mininkė.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Silvana de MESQUITA Cr,20.000, 
Bronius MECELIS 20.000,
Julia SKISTIMAS 25.000,
Roberto KARSOKAS 15.000, 
Albertas MAGI LA 30.000,
Jonas JODELIS 30.000,
Pijus O.BUTRIMAVIČIUS 30,000,
Stasys TURČINSKAS 30.000, 
Jonas SILICKAS 20.000,

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI;
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Halina Mošinskienė 

1984 METU PABAIGON
"Dėl ko mano vienišas 
Taip greitai pakrypo j 
Ar mėlyno skliauto ir
Ir man negalėjo pakakti?

SKUBANT
kelias
naktį?
saulės

Ir kas pavydėjo man džiaugsmo 
dainos, |

Nelaukiant, kol rytas šviesiau 
jdrėnos? "

(Putinas)
Viena draugė savo laiške manęs | 

klausinėja: “Ar ir tau taip juo 
tolyn, tuo greityn skuba laikas? ...“į 
Galiu jai ir daugeliui kam atsaky-á 
ti: “Jis skuba pergreitai negailės- K 
tingai.“ gį

Daugelis musų negali susitaikyti, Ü 
kad peržengus 'trečios jaunystės"A 
Slenkstį mažai beliko laiko didin
gas svajones realizuoti. Šviesus 
protas rodo ateities miražus, šir
dis dar stipri - tad siekiama 
svajonių polėkiais užsibrėžtų tiks
lų be jokios “apsaugos“ savo jau 
nuvargusiam kūnui: “Aš dar gy
vensiu, ir ateitį pasuksiu tokią 
kokią svajojau“. Deja. Likimo, ar 
Dievo paskirtis, žmogui užgimus 
yra ne mūsų, kad ir stipriausio 
veržlumo rankoje. Vieni anksčiau, 
kiti vėliau, visi grįšime į fee n iš 
kur atėjome.

Skaitydama pavėluotai gaunamu^ 
Kanados lietuvių “Tėviškės Žibu
rius“ sužinojau, kadš.m. rugpjū
čio mėn. 12 d. po neilgos ligos 
mirė JAV-bėse a. a. Pranas Nau
jokaitis. Palaidotas JAV-bėse, N. 
Jorko kapinėse;

“Gimęs 1905 m. X.'2 Paparty
nų k.,Sakių vis ir apskrities. Pe
dagogas literatas, baigęs 1927 m. 
Žiburio gimn, Šakiuose. 1927-33 
V. D. Universitete teologijos — fi- 
losof. fakultete ludijavo lietuvių 
ir vokiečių kalbas, literatūrą bei 
pedagogiką ir psichologiją. 1930 
vasaros semestro studijas gilino 
Berlyno u-tete. Nuo 1934 m. mo
kytojas Ukmergės gimnazijoje. Nuo 
1941-44 jos direktorius. Pasitraukė 
j Vokietiją 1944 m. 1945-46 
Detmoldo liet. gimn. direktorius - 
vice pareigose. 1949.X.13 atvyko 
j JAV-bes ir apsigyveno Brookly- 
ne, N.Y. Čia vienas liet, šeštadie
ninės mokyklos steigėjų, mokyto
jas ir vedėjas iki 1951. Nuo 
1959 m. Fordhamo u-teto lituanis
tikos kursų dėstytojas. Kaip lite
ratas pradėjo reikštis Ateityje, Ži
dinyje, Garsuose, Granite, Ryte, 
Eglutėje o literatūros kritikos 
daugiausia davė N. Romuvai, Atei-

Kąpinės Lietuvoje

čiai, Židiniui, Draugui ir Aidams''. 
(Pastaruoju laiku buvo nuolatinis 
Kanados “Tėviškės Žiburių“ ir 
“Draugo“, bendradarbis H.M.) Iš
spausdino eilėraščių rinkinį 1930 
“Prie svyruojančių beržų“, Naujpji 
Lietuvių Literatūra 1948 m. Upe
liai negrįžta j kalnus (romanas) 
1959 m. Šviesos Mergaitė 1959. 
Scenos veikalas rankraštyje Lietu
viškos Vestuvės, vaidintos Ukmer
gės gimnazijoje“. (Liet. Enciklop. 
XX tomas psl. 88)

Asmeniškai neteko man susipa
žinti su Pr. Naujokaičiu, bet skai
tydavau su dideliu malonumu jo 
plunksnos kūrybą. Toks šviesus jo 
pasaulis — toks geras visiems.

Ypatinga įsidėmėdavau jo recen
zijas, kruopščias, lyg to plunksnuo
čio kviečiamo j būrį — pasiskaity
kite pasigrožėkite. Jis skaitydavo 
visas lietuviškas pasirodžiusias kny
gas išeivijoje — premijuotų autorių 
ir tik kukliai pradedančių. Jo kri
tikos būdavo tokios atsargios, kai p 
“tėvo pirmiesiems vaiko žingsne
liams“. Su pagarba vyresniesiems 
jau “parnase įsodintiems“, o tiems 
vos-ne-vos “sušlamėjusiems“ — tiek 
drąsos įduodavo. Kas “anas“ ir 
jo “recenziją“ paskaitęs, tuoj pul
davo naują kūrinį “sutverti“.

Tik labai tyros sielos ir taurus 
žmogus, kaip a.a. Pranas Naujokai
tis, gali duoti paskatinimą esančių 
ir Busimų talentų išeivijoje pasi
reikšti.

Bail X Galdikas

Gi svarbiausias jo palikimas lie
tuvių tautai yra jo paties parašy
ta ir JAV-bių Kultūros Fondo 
išleista “Lietuvių Literatūros Istori
ja“ 4 tomai (kiekvienas ne ma
žiau 500 su virš puslapių.) pradė
tas leisti 1973 užbaigtas 1976 
metais. Pradedant — Mažvydo pirm
takais (XVI amž.) ir baigiant 
Okupuotos Lietuvos literatūros is
torikais, kritikais ir vertėjais (XX 
amž.pabaigoje). Sudėjus visų tomų 
nu tapius Pranas Naujokaitis surin
ko ir perdavė mokykloms ir lie
tuvių kalbos mylėtojams — studen
tijai 2309 psl. veikalą. Savo visas 
jėgas atidavęs — kuklus gimnazi
jos mokytojas. į

Sis jo darbas yra paties sau 
statytas paminklas. Tolygus Juozo 
Kapočiaus “Liet. Enciklopedijos”.

Būtų labai jautru ir gražu iš 
L. Bendruomenės Brazilijoje su
ruošti kad ir labai kuklią “akade
minio pobūdžio“ valandėlę su lie
tuvių kalbos studentais PUC lan-
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kanČiais kursus — bent vieną šeš
tadienio 3-jų valandų pamoką jau
triai prisimenant mūšy tautos didį- 
jj pedagogą, literatą, rašytoją padė
ka už nuostabu palikimą visai tau
tai, kur jinai bebūtų.

Tuo pačiu, lygiai pavėluotai ga
vusi "Tėviškės Žiburius" sužinojau, 
kad š.m. birželio 14 d. Australi
joje, Sidnėjuje mirė Marija Myko- 
laityté-Slavéniené sulaukusi 76 m. 
amžiaus, Vinco Mykolaičio-Putino 1 
sesuo. Manau, kad poeto ir rašy
tojo vardas Mykolaičio-Putino, vy
resniajai kartai dar išlikęs atminty
je ypač jo romanu "Altorių šešė
lyje".

Marytė Slavėnienė liko brolio 
šešėlyje kukli, savotiška — ją pri
simenu iš U-teto laiku. Jie nie
kuo nesiskyrė iš visu musų pro
vincijos mergaičių subėgusiu j "al
ma mater" glėbį. Santūri savo ta
lentuose — kukli visur. Pamenu, 
draugaudavo su Šilingo dukromis 
ir Drazdauskaitėmis.

Nesidomėjo smulkiomis išdaigo
mis humanitarų mergičkų. Nei 
mes domėjomės profesoriaus sesu
te. Iš viso, tais 1930-36 metu, 
netekus U-teto Atstovybės, studen
tija laikėsi atokiai nuo visokiu 
"privilegijuotųjų”. O Marytė buvo 
Vinco Mykolaičio sesuo. Petdėm 
kukli.

Nejaukiai veikė ir jos kuklu
mas iš Kazimieriečių gimnazijos 
atsineštas j V.D. U-teto humanita
rinį fakultetą. Bet jiaai niekur 
n^siskverbė, savo tokiu pat Šilin
go dukterų tarpe — "ministeriu, 
profesorių Šeimoje..." Gal priklau
sė "Gabijai" — nežinau. Kad bu
vo ateitininkė — tiek to.

Tik dabarties skaitomo straips
nio "Tėviškės Žiburių" 1984.VII.19. 
žinau: "Baigusi V.D.U-teto hum. 
fakultetą. Pokario metais veikė 
su Schenfeldo literatų grupėje... 
Su A. Mažeika išleido bendrą po
ezijos rinkinį "Po svetimu dangu- 
__  '.f > mi .

1949 m. persikėlė Australijon, 
kur sukūrė su Juozu Slavėnu šei
mos židinj ir susilaukė dukrelės
Rasos. 1973 išleido poezijos rin- 

Geriausia dovana
• UŽSAKYKITE “MUSU LIETUVA'
I GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS g

J Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus §

K

kinj "Nežinomi Keleiviai, o 1977 
m. — broliui V. Mykolaičiui-Puti- 
nui skirtą knygą "Putinas mano 
atsiminimuose".

Prie šios knygos ir priglusiu. 
Ją skaitydama nekartą "braukiau 

' ašarą" — nuostabioje sesers pagar
boje ir meilėje broliui. Kaip sub- 
tyliai jinai suprato brolį, kaip 
atlaidžiai jinai pergyveno jo dva
sinį "lūžį", kaip šilta buvo jos 
širdies meilė — sesers broliui, 
kaip motinos šiluma ir artumas...

Marija Mykolaitytė buvo kaip 
"ąžuolas ąžuolyne" Vincui Puti
nui - broliui. Jo nebėra. Ir jinai 
užgęso.

Palaidota birželio 18 d. 1984 
m. Sidniejaus Rockwoodo kapinių 
lietuviu skyriuje. Atsisveikino su 
velione: Austr. Lietuviu Bendr. 
Apylinkės pirm. dr. A.Mauragis, 
Liet. Rašytoju D-jos vardu J. A. 
Juragis, Sidnėjaus lit. būrelio — 
A. J. Skirka, Sidnėjaus ateitinin
kų — A. Kramilius.

Australijos lietuviai tinkamai ją 
palydėjo amžinybėn — toli nuo 
brolio Vinco ir artimųjų kapų — 
Visu išeiviu likime.

Nei rašyti, nt 
As šiandieną

ANT APLEISTO MANO KAPO..

i dainuoti 
legaliu.

Man gaila vystančios jaunatves,
Man gaila vystančių gėlių.

Šviečia, mirga vaiskios žvaigždes 
Tolimam skliauto dangaus. 
Liūdesio pavergta siela 
Daugiau laisvės neatgaus.

Ant apleisto mano kapo 
Niekas nesodins gėlių. . .
As pranešt, kur mano kapas 
Jums, mielieji, negaliu.

Kai ausruze rytą kelsis, 
Varpo balsas suaidės.
Jus išgirsit sutartiną, 
Kurią vėjas man išlies.

Mano gelsvo smėlio kapą 
Niekas ašarom nelies, 
Tik klaiki vėjelio daina 
Retkarčiais ten suaidės. . .

K

SKAITYTOJAI RAŠO:

Kasdien mane aplanko MŪSŲ 
LIETUVA. Sakau "kasdien", nes 
kasdien vis skaitau tą musų lietu
vi J ką žodį._

Kad MŪSŲ LIETUVA ir nėra 
didelis laikraštis, jis tačiau man 
sudaro didelio džiaugsmo, j j skai
tant.

Čia, kur aš gyvenu, retai kada 
matau kokį lietuvį; už tai tik 
skaitydama Jietuvišką laikraštį tu
riu progos neužmiršti savo gimtos 
kalbos.

Tad siunčiu Jums per "Caixa 
Economica Federa!" C r.25.000,00 
už MŪSŲ LIETUVOS prenumera
tą. — A Ibi na Vasiliauskai té, 

Raul Soares, MG.

BRAZILIJA DĖKOJA IR LAUKIA 
DAUGIAU PAGELBININKŲ

Brazilijos LB krašto valdybos 
pirm. A. Petraitis, rašydamas PLB 
švietimo ir tautinio auklėjimo rei
kalu vicepirmininkei B. Jasaitienei, 
dėkoja PLB valdybai už sudarytą 
progą Snieguolei Zalatoriūtei pa
buvoti vieną mėnesį Brazilijpje. 
Jis džiaugiasi ir stebisi, kad per 
vieną mėnesį Snieguolė pajėgė 
tiek daug atlikti jaunimo ir vy
resniųjų tarpe. Šių metu gale,PLB 
švietimo ir tautinio auklėjimo ko
misijos pastangomis ir parama j 
Braziliją trijų mėnesių laikotarpiui 
vyksta Arvydas Žygas. Brazilijoje 
iš jo tikimasi pagalbos planuojant 
jaunimo stovyklas, iškylas, organi
zuojant lietuviu kalbos instrukto
riams ir daug kitų darbu.

MISIOS

už a. a. PRANĄ SAKAVlClU 
mirties metiniu proga bus atlaiky
tos šv. Kazimiero koplyčioje, gruo
džio (dezembro) 12 dieną, 20 va
landą.

Kviečiu bičiulius bei pažįstamus 
dalyvauti pamaldose — ir iš anksto 
visiems dėkoju.

Lidija SakaviČienė
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KAZIMIERINÉS PAMALDOS 
UŽ LIETUVĄ IPIRANGOJE 

Šiais Kazimieriniais metais ypač 
šv. Kazimiero parapija stengiasi 
bent viena kartą j mėnesi praves
ti kazimierines pamaldas bei "Mal
dos Dieną už Lietuvą" ne tik 
São Paulo, i ir kituose miestuose.

Lapkričio 25 tokia Maldos Die
na už Lietuvą buvo pravesta São 
Paulo Marijos Aparecidos šventovė
je Ipirangos rajone.

Ipiranga — tai kalvutė, ant ku
rios portugalu princas refentas 
Dom Pedro II, 1822 metais pa
skelbė Braziliją nepriklausomą nuo 
Portugalijos karūnos. Taigi visai 
Brazilijai istorinė vieta. Dabar prie 
jos stovi graži, didinga ypatingos 
Braziliios Globėjos, Marijos Apare
cidos, šventovė, čia lapkričio 25, 
anksti rytą, ant šventoriaus, prie 
Brazilijos valstybinės ir São Paulo 
valstijos vėliavų, iškilo ir Lietuvos 
Trispalvė, plačiai ant kalvos skam
bant "Lietuva, Tėvyne musu" 
Himnui.

Vėliavas iškėlė jaunuoliai: Au
drys Tatarunas, Robertas Karsokas 
ir Ana Paula Tatarünaité.

Vakare, prieš 18 vai., prie baž
nyčios štai renkasi lietuviai-maldi- 
ninkai ir jaunimas, skautai ir 
"Rūtelės" šokėjai, mergaitės ir 
berniukai, apsirengė tautiniais rū
bais. Būriuojasi choristai, nes artė
ja metas vėliavom nuleisti. Jos 
čia plevėsavo visą dieną — laisvai, 
niekieno nekliudomos. Ir Lietuvos 
Vėliava... Dabar jos lėtai leidžiasi, 
giedant pirma Lietuvos, paskui 
Brazilijos Himnus. •

Po vėliavų nuleidimo ceremoni
jos, visi sueina j šventiškai ap
šviestą šventove. Paskutiniai lėta 
eisena žygiuoja lietuviukai — jau
nimas, su aukštai iškeltom vėlia
vom rankose. Juos seka Mišių ce
lebrantai: kurt Pranas Gavėnas, 
Aparecidos klebonas padre Mario 
Serra Marques ir diakonas Vytau
tas Laugalis.

Bažnyčia prisipildo žmonėmis. 
Choras — jungtinis lietuviu ir bra
zilu choras, kuriam diriguoja Vik
toras Tatarunas ir Salvatore Sta- 
vale — gieda lotyniškas "Missa 
Azul" Mišias, sukurtas ipirangiečio 
kompozitoriaus Franchini. įsiterpia 
ir lietuviškos giesmės. (Kas ypač 
stebina lietuvius, tai kad lietuviš
ką "Maldą už Tėvyne" ir šv. Ka
zimiero himną gieda ir choristai 
brazilai, kuriu tarpe net keli tam- 
siaodžiai).

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

Po Evangelijos, kurią skaito pats 
kleboaas, jautru ir giliai patriotiš
ką pamokslą pasako kun. Pranas 
Gavėnas. Jis visiems primena, kad 
šios Mišios liturginėje Kristais Val
dovo šventėje, yra laikomos už 
Lietuvą, už kenčiančią ir persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią. Trumpai 
pristatęs šv. Kazimierą, kaip išti
kimą Kristaus pavaldinį ir krikš
čioniško gyvenimo pavyzdį, prime1 
na ir jo Tėvyne - Lietuvą. Kad 
ir sunkiu bandymu keliu eidama 
lietuviu tauta ir šiandien stovi ka
talikybės pozicijose (ir čia pacituo
ja kelis faktus iš LKBK).

Pamokslininkas, kreipdamasis į 
savo tautiečius ir gausiai susirinku
sius vietinius, primygtinai pažymi, 
kad Kristaus ir Marijos globojama, 
Lietuva išliks katalikiška, ir kad 
ji šiandien yra viso pasaulio dė
mesio centre kaip religinis katali
kiškas bastionas, j kurį nukrypu-’^ 
sios visu doros valios žmonių — 
tikinčiųjų akys visoje sovietu val
domoje Rytu Europoje. Nepaisant, 
kad komunistai persekioja Lietuvos 
Bažnyčią, kuri kovoja už religijos 
laisvą ir elementarias piliečiu tei
ses, ji, Lietuvos Bažnyčia, daro 
nemažą įtaką net patiems rusams 
— ortodoksams ir disidentams.Tai 
švyturys ant kalno, kuriuo mes 
turime didžiuotis.

Mišių pabaigoje trumpai kreipia
si j lietuvius vietinės parapijos kle
bonas. Jis juos išgiria už tokį 
solidarumą, už laikymąsi savo kal
bos, tradicijų ir papročiu, linkėda
mas jiems sėkmingai vesti religine 
kovą prieš Lietuvos Bažnyčios per
sekiotojus — komunistus. Jis ir 
užakcentuoja didžius lietuviu kolo
nijos nuopelnus, organizuojant šv. 
Kazimiero jubiliejaus iškilmes, tuo 
pačiu garsinant Lietuvos šventąjį 
ir Lietuvos vardą.

Baigiamoje Mišių dalyje kun.Ga- 
vėnas kreipėsi j visus tikinčiuosius, 
kviesdamas sukalbėti "Maldą j šv. 
Kazimierą už Lietuvą" iš jau turi
mo teksto. Mat, jau prieš Mišias 
buvo išdalinti šv. Kazimiero pa
veikslėliai su "Oração" — Malda. 
Siame paveikslėliu dalinime akty
viai dalyvavo jaunieji lietuviukai,ir 
net ju draugai brazilai.

f Dra. HELGA HERING
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

Pilnutėlė bažnyčia, atsistojusiu 
jausmu ir giliu įkvėpimu skaitė 
šią maldą kartu su kun. Gavėnu. 
Tai jaudinanti scena, kai visi — 
tiek lietuviai, tiek brazilai, meldžia
si už Lietuvą, už persekiojamus 
brolius — seses lietuvius.

Šv. Kazimiero himnu (lietuviškai) 
ir giesme į Aparecidą (portugališ
kai) užsibaigė pamaldos. Jaunimas 
išnešė vėliavas, maldininkai ir ce
lebrantai priėjo prie šventovės du
rų. Ant šventoriaus "Rūtelės" an
samblis pašoko kelis lietuviškus 
tautinius šokius, išreikšdamas visu 
džiaugsmą būti Marijos — Motinos 
namuose. Parapijos klebonas, suža
vėtas tokiu lietuviu aktyvumu,kvie
tė parapieČius ir pats su didžiau
siu entuziazmu stebėjo lietuviu 
tautinius papročius, pasireiškiančius 
ir tautiniais šokiais.

Pasibaigus meninei programai, 
žmonės dar vis neskubėjo skirsty
tis. Ypač vietiniai apžiūrinėjo sten
dą, ant kurio iškabinti iliustruoti 
laikraščiu straipsniai portugalu, ita
lu bei anglu kalbomis apie šv. 
Kazimierą ir Lietuvą. Kun. Gavė
nas be įdomintiems Lietuvos klau
simu brazilams davė tikslius ir iš
samiuos paaiškinimus. 0 lietuviu 
jaunimas žmonėms dalino specialią 
"ML em português" laidą "Šv. 
Kazimieras ir Lietuva".

Gili padėka už šios šventės pa
ruošimą ir sėkmingą eigą tenka 
ypač Mo. Viktorui Tatarūnui, ku
ris buvo šio parengimo galva ir 
širdis. Prieš kiekvienas Mišias, lai
komas portugalu kalba, Viktoras 
Tatarūnas ir jo šeima aiškino bra
zilams to sekmadienio prasme, 
kviesdami tikinčiuosius atvykti į 
lietuviu Mišias 6 vai. vakaro.

V. L

ŠAUNIAI PAMINĖTAS 
GIMTADIENIS

Lapkričio 10 Bom Retire gyve
nanti mokytoja modistė SOFIJA 
MISIUKAITÉ padėkos Mišiomis pa
minėjo dar vieną savo gimtadienį. 
Mišias užprašė josios draugės, o 
jas atlaikė kun. Petras Urbaitis.

Veikliajai mūsų tautietei dar il
gu, darbingu, nuopelningu metu.

PARDUODAMAS
ŽODY NAS

DICIONÁRIO

PORTU G.U ÉS-LITU AMO
Kreiptis j Sv. Kazimiero parapija 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ EMIGRANTŲ 
PAMINKLO AUKŲ VAJUS

Sekantys tautiečiai savo auka 
parėmė paminklo statybą. Jiems 
nuoširdžiai dėkojame.
Prof.Antanas STONIS Cr.300.000,
Inž.Algirdas IDIKA Cr. 20.000, 
Agr. Jonas GRIGAS Cr. 70.000, 
Braz. Liet.Bendruomenė Cr.200.000,
Anita ARADZENKA Cr. 20.000,
Roza ČERNIAUSKAS Cr. 10.000,
Ana MIKSRA Cr. 5.000,
Elena BAUŽYS Cr. 15.000,
Yolanda PJEVAC Cr. 15.000,

Iki šiol paminklo statybai gavo
me aukų iš viso Cr$.1.115.000, 
Prašome visus ir toliau prisidėti 
savo aukomis, kad iki sekančiu 
metu Vasario 16-sios galėtume pa
daryti Lietuviu Emigrantu Laisvės 
Paminklo Brazilijoj iškilminga inau
guracija.

ŠV. KAZIMIERO SUSITIKIMAS 
SU JOSÉ DE ANCHIETA

Gal paskutinė šių Kazimieriniu 
metu manifestacija São Paule 
įvyks istoriniam miesto centre, se
niausioj ir istoriškiausioj São Pau
lo vietovėj — "Casa de Anchieta" 
patalpose.

Šv. Kazimiero "susitikimas" su 
padre Jose de Anchieta, São Pau
lo didmiesčio įkūrėju, numatyta 
gruodžio (dezembro) 9 dieną, 4 
vai. po pietų. Nuvykus anksčiau, 
bus galima aplankyti pačią kolegi
ją, seniausią São Paulo bažnyčią, 
miesto senienas, Anchietos muzie
jų.

Dar pakartojamas klausimas: Ko
kią lietuviškai tipišką dovaną nu
nešim pal. Anchietai São Paulo 
lietuvių ir Šv. Kazimiero vardu? 

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS IR 
VALDYBOS RINKIMAI

L K. Šv. Juozapo Bendruome
nės Nariu susirinkimas šaukiamas 
siu metu gruodžio mėnesio 16 
dieną, 15 valandą, Jaunimo na
muose.

Programoje Naujos Valdybos rin
kimai. Visi prašomi iš ,anksto pa
galvoti, ką rinksime j naują Val
dybą.

Susirinkime bus galima užsimo-’ 
keti nario mokestį.

Valdybos nutarimu, nariai atsili
kę su mokesčiu vėl bus laikomi 
nariais, jei susirinkime sumokės 
Cr$.5.000,00 už visą atsilikusį 
laiką.

MŪSŲ LI ETUV A N R. 47 (1886) 1984.XI.29

Šio "ML" numerio
GARBĖS LĖI

JUOZAS ir EMILIJA ŠLIKTAI

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

Visi nariai prašomi dalyvauti.
SĄRAŠAS KANDIDATŲ | LIETU
VIŲ KATALIKŲ ŠV.' JUOZAPO 
BENDRUOMENĖS VALDYBĄ

1985-6tųjų metų kadencijai.
Pirmininkas - Kun. J. Šeškevičius 
ViflB-Pirmininkas - Vytautas Tumas
I. Sekretorius — Vytautas Bacevičius
II. Sekret. Aldohia Černiauskaitė

Fernandes
I. Kasininkas - adv. Pijus Butrima- 
, vičius
II. Kasininkas - Vera Petrokienė
Turto globėjas - Joaas Jodei is
Nariai: Prel. Pijus Ragažinskas

Vincas Banys
Sąrašą pasiūlė senoji valdyba. • 

Jei nebus pasiūlyta daugiau sąra
šu, tai bus balsuojama už sąrašą 
arba prieš.

Kun. J. Šeškevičius 
Pirmininkas

Aldona Černiauskaitė Fernandes
Sekretorė

NAUJOS KALĖDINĖS KORTELĖS
ML spaustuvė šiemet atspausdi- 

no nauju spalvotu korteliu su lie- Lai dosnioms Rėmėjoms Vieš- 
tuviškais įrašais. Gražiai atspausdin- pats atlygina dar didesniu savo
tos ant gero popieriaus. Ju gali- dosnumu.
ma gauti šv. Juozapo parapijoj V. 
Zelinoj ir šv. Kazimiero parapijoj 
Mokoj. Tinka siuntimui ypač j 
Lietuvą.

Gruodžio 2 (Dezembro) 15:00 valanda

SĄJUNGOJ - ALIANÇA
Bus: ARBATĖLĖ IR BINGO
Lietuviu Emigrantu Laisvės paminklo statybos lėšom 

sutelkti. Bazare, kuris bus Sąjungos rūmuose, rua Li
tuânia, 67 — Mokoj, surasite daug įdomiu rr gražių 
dovanų Kalėdoms. Pasinaudokite šia proga pigiai ap
sipirkti ir kartu paremti paminklo statybą.

VISUS MIELAI KVIEČIA
Muziejaus ' Archyvo komisija 

ir Sąjunga - AHanęa

KAZIMIERINÉS PAMALDOS 
CARAPIÇUIBOJE, SP.

Carapicuiba, miestas keliblika 
km atstu nuo São Paulo. Vila
Caldas šv. Antano bažnyčioj — 
šiemet jau antru atveju — įvyko 
Kazimierinės pamaldos, kurias lai
kė iš São Paulo nuvykęs kun.P. 
Urbaitis.

Kuklioj, taip pat kukliu, bet 
nuoširdžią pamaldžiu parapiečiŲ 
perpildytoj bažnyčioj, buvo išda
linti jubiliejiniu metu lapeliai su 
šv. Kazimiero biografija ir malda 
už Lietuvą. Maldininkai lapelj-pa- 
veiksliuką labai šiltai priėmė ir 
pagal jo tekstą meldėsi.

Ilgai išliks šv. Kazimiero ir Lie
tuvos atminimas šioje šv. Antano 
parapijoje, kaip ir betkur kitur, 
kur panašios pamaldos buvo pra
vestos.

ŠALPOS RATELIS
Šį lapkričio mėnesį prie Šalpos 

Ratelio prisidėjo savo įnašu: 
Marijona Jakiunienė Cr.5.000,00 
Lidija Vancevičienė Cr.5.000,00 
Celia Mitrulienė Cr.5.000,00

Ypač Kalėdų švenčių proga pri
siminkim, aplankykim, paguoskim, 
sušelpkim daugiau vienišus savo 
tautiečius.
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