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VASARIO 16-JĄ MININT
(1918 - 1985)

IR ŠVIESA, IR TIESA
MŪS ŽINGSNIUS TELYDI.
Tamsi naktis, nelaisvės siaubas
Sunki našta ant Lietuvos.
Tikėkim, kad lietuvis naujas
Prikels, atves ją lig aušros.
Aušra juk buvo, bet užgęso
Už kokias nuodėmes? sakyk.
Tiek mėty mus nelaimės plaka,
Jog skausmas netelpa širdy.

Eikim prie verkiančiųjų kryžių,
Kur partizanai? Kapai jų...
Ar esam visi pasiruošę
Pakelt Tėvynę iš žaizdų?
Prieš 67 metus aname šaltame,
karo audrų siautėjusiame tragiškame
Vasary, Lietuvos idealistai, patriotai,
sudarę Valstybės Tarybą, paskelbė
Lietuvę nepriklausoma valstybe. Ta
čiau buvo tik formalus paskelbimas
pasauliui, kad Lietuva nutraukia vi
sas ję žeminančius ryšius su Rusija
ir kitomis valstybėmis ir kad ji sto
ja j laisvės ir suvereninės valstybės
kelią. Tačiau, kaip žinome iš istori
jos, o ir iš dar esančių gyvų liudi
ninkų, Lietuva, visa jos tauta, jau
pilnai pabudusi laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui, dar turėjo dide
lius sunkumus, kad paskelbtąją ne
priklausomybę apgintų.
Tuo metu Lietuvoje bastėsi gene
rolo Bermonto daliniai, iš pietų ver
žėsi lenkai, norėdami mums "įsiūly
ti*' seną uniją su jais, »š rytų orga
nizavosi bolševikai, norėdami paskelb
ti Lietuvą kaip sovietinę, na, žino
ma, naujai besikuriančios Rusijos res
publiką.
Tačiau lietuvių tauta, nors ir ne
didelė, bet tuo laiku vieninga ir pa
siryžusi žūt būt gyventi savo laisvu
gyvenimu, nugalėjo užsieninius interventus: sunaikino bermontininkus,
sumušė besiveržiančius bolševikus, at
mušė lenkus, kurie artėjo prie Kau
no, ir pilnai apgynė ilgai išsvajotos
nepriklausomos Tėvynės laisvę ir su
verenumą.
Lietuva per trumpą laikotarpį, su
organizavusi, pirmiausia, savanoriuspartizanus, vėliau reguliarią kariuome
nę, sugebėjo apginti savo valstybines
sienas ir pagaliau, po poros sunkių
metų j naujai gimusi Lietuvos diploma
tija pristatė tada Lietuvą pasauliui
kuris, dabar jau nėra abejonių, dėl
pasaulio suokalbininkų rankos jkiši-

PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS TARYBOS
PRE ZIDIUMAS
mu, ilgai nenorėjo naujai gimusios
Lietuvos, kaip valstybės, pripažinti,
nes’ jų tikslas buvo nedalinti buvu
sios Rusijos Imperijos. Štai gyvi fak
tai: tapusi nepriklausoma Ukraina,
didžiulė tauta, tada turėjusi apie
35 mil. gyventojų, buvo tos rankos
pasmaugta 1920 metais. Mūsų Vii- *
niaus kraštas buvo tais pačiais me
tais užgrobtas baltalenkių, organizuo
jant, taip vadinamą "Želigovskio su
kilimą", kuris paskelbė Vilniaus kraš
tą "Litwa Šrodkova", Vidurinė Lie
tuva. Siame žygyje be lenkų, daly
vavo ir tarptautinė diplomatija su
prancūzų mundyrais apsivilkusi. Tai
akivaizdus pasaulio sąmokslininkų
darbas, juodas darbas, nukreiptas
prieš visas mažas tautas. Dar faktas
- trys Užkaukazės tautos: grūzinai,
armėnai, azerbaidžianai. tapusios ne
priklausomomis, paskelt os Užkau-|ij
kazio Tautų Federaciją, 1924 me
tais Stalino buvo likviduotos, tai
yra? palaidota jų nepriklausomybė.
Lietuvai, o taip pat Latvijai ir
Estijai, tada pasisekė atsilaikyti ir
jos išlaikė savo nepriklausomybę iki
1940 metų.
Tas pasisekimas buvo istoriškai
mums palankus, o be to, didelis
entuziazmas ir ryžtas visos tautos,
privertė pasaulio sąmokslininkus, ku
riam laikui pasitraukti nuo Lietuvos
žlugdymo. Tai dėkokime Dievui,kad
virš 20 metų pagyvenusi Lietuva,
kaio nepriklausoma valstybė, pasida
rė pagaliau žinoma visame pasauly:

— pakėlė savo ekonomiką, kuri bu
vo visai apleista ir susmukdyta cari
nės Rusijos, išugdė naujus tautinius
intelegentijos kadrus, išmokslino
kraštą, pagerino žemės ūkį, davė
didelį būrj diplomatijos pirmuosius
nacionalinius atstovus užsienio vals
tybėms. Lietuvos, kaip valstybės,
ekonominis ir politinis prestižas ga
na aukštai pakilo.
Bet, deja, pasaulio sąmokslininkai,
šiuo atveju, imperialistinė hitlerinė
Vokietija ir tarptautinė imperialisti
nė sovietinė Rusija, 1940 metais
pasidalino Pabaltijo valstybes, o
anksčiau karu sunaikino Lenkiją^Lie^
tuva buvo aneksuota sovietinės Ru
sijos, o Lenkija tada buvo pavadinta, pačių sovietų: "oblast* gosudarstvennych interesov Germanii",, vadi
nasi, vietoj Lenkijos-oficialūs sovietų
žemėlapiai žymėjo: "Vokietijos vals
tybinių interesų sritis", o Lietuva,
Latvija» Estija, dar 1940, dar prieš
tos fikcijos "Liaudies Seimo" sukū
rimą, jau vadinosi (sovietiniuose
MVD žemėlapiuose oalandy, 1940)
— "Litovskaja SSR", kitaip sakant,
"Lietuvos TSR". Tai ar ne suokal
bininkų rankos darbas, demaskuojan
tis pats save prieš tikrus istorinius
fa ktus?
Lietuvos ir bendrai viso Pabaltijo
aneksija, buvo tyliai "sankcionuota"
didžiųjų Vakarų valstybių. Tai buvo
padarytas didelis nusikaltimas prieš
tautas ir jų nepriklausomybę. Si
(nukelta j 4-tą psl.)
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"I nternacionalizmas"

TAUTINIS KLAUSIMAS
SOVIETIJOJE

“Internacionalizmo" politikos dė
ka daug mažesniu tautu vadinamo
Balys Gajauskas, Sibiro kalinys je Rusijos federacijoje išnyko, o li
kusios skurdžiai egzistuoja. Šias
(Tęsinys iš praeito nr.)
tautas stipriai rusino carinė Rusija,
o bolševikai sustiprino tą procesą.
"Rusijos Federacijos" tautos turi
Kitos tautos
savo mokyklas, bet tik formaliai,
ji reiškia, kad tik kai kuriose
Lietuviai dar nepajuto tiek skau
vietovėse yra mokyklos gimtąja
džiu rusinimo rezultatu, kiek ki
kalba, o dauguma ju — rusų kal
tos tautos, valdomos bolševiku nuo
ba. Tai patraukli vitrina, žiūrin
pat ju imperijos įkūrimo. Daugiau
tiems j ją iš toliau ir nesistengian
kaip 20 metu Lietuva buvo lais
tiems įsigilinti j tokios nacionali
va. Šis laikotarpis yra labai svar
nės politikos esmę. Rusinimo poli
bus tautos gyvenime, nes per tą
tikos rezultatai toms tautos yra
laikę mes atsigavome po tokios
febai liūdni: dalis ju pamiršo savo
ilgos carinės okupacijos, sustiprėjokalbą ir save laiko rusais.
me savo tautine dvasia, tobulino
Rusu kalba yra imperijos kalba.
me savo kalbą. Tolimesniau tautos
Bolševiku praktikoje "internaciona
egzistavimui padėjome stiprius pa
lizmas" yra pavergtu tautų santy
grindus. Mums dabar lengviau at
kiai su rusų tauta, šios politikos
laikyti nutautinimo bangą, kuri
siūlai eina iš Maskvos j periferiją
plusta iš Rytu. Tos tautos, kurios
(j pavergtas tautas).
nepajėgė sukurti savo valstybės,kai
Taip karštai peršamas internacio
kilo bolševikų imperija ir kurias
nalizmas susiję iri su rusu kalba.
taip pat ilgai valdė carinė Rusija,
Niekas neišdrįsta net prasižioti,kad
yra stipriai surusintos.
be rusu kalbos yra daugiau, t.y.
Sunki dalia Ukrainos, Daug uk
vadinamu brolišku respublikų tautu
rainiečiu kalba rusiškai, ypač mies
kalbu. Taigi to internacionalizmo
tų gyventojai. Kaip ir kitose res
vardan, mes galime vaikus mokyti
publikose, taip ir Ukrainoje, dau
vidurinėse mokyklose ne tik rusu
giausia dėmesio skiriama rusinimui
kalbos, bet ir kitu tautu kalbų.
per mokyklas. Valdžia, įvairiomis
Musų kaimynai latviai tikrai broliš
dingstimis, vietoje ukrainiečių kal
ka tauta. Su jais mes bendraujame
bos įveda mokyklose rusu kalbą.
įvairiose gyvenimo srityse. Mums
Mokiniai priversti mokytis rusu kal
butu pravartu turėti žmonių, gerai
ba, todėl ukrainietiškų mokyklų
mokančiu latviu kalbą.
sparčiai mažėja, o rusiškų daugėja.
Musų
kaimynų gudu padėtis
Santykiai su kitais
dar blogesnė, negu ukrainiečių.TauGalėtume vaikus mokyti kai ku
tiškai sąmoningu ir aktyvių žmo
riose mokyklose ukrainfečių kalbos.
nių labai maža. Pasipriežinimas ru
Didelė tauta, stipri pramonė, žemė
sinimui silpnas, todėl rusų kalba
pilna turtu, senos kultūros šalis,
baigia išstumti gudu kalbą.
be to, esame beveik kaimynai. ViOr. ALEKSAS KALINAUSKAS
-------- ---------------------------------—------

si šie veiksniai mus verčia palaiky
ti su ukrainiečiais glaudžius santy
kius.
Neginčytina, kad mums reikalinga
ir rusu kalba, tačiau ne kiekvieno
je mokykloje. Kiekviena tauta už
mezga santykius su kitomis tauto
mis, o ypač artimai bendrauja su
kaimynais ir dėdelėmis tautomis.
Ir mes nuo seno palaikome santy
kius su įvairiomis tautomis, ju tar
pe ir su Rusija. Ir ateityje santy
kiai su .Rusija bus svarbūs musu
tautos gyvenime. Mums reikia turė
ti rusu kalbos specialistu. Be to,
tam tikra dalis baigusiu vidurines
ir aukštąsias mokyklas turi mokėti
rusu kalbą. Tačiau tiek turi būti
mokoma, kiek reikalauja musu tau
tos ekonominiai, kultūriniai ir po
litiniai interesai. Jokiu būdu negali
ma atiduoti rusu kalbai pirmeny
bės prieš Vakaru tautu kalbas.
Švietimo sistema

Bolševikinėje imperijoje nutylima
tautiniu mažumu Švietimo proble
ma gimtąja kalba. Kiekvienoje res
publikoje gyvena daug kitu tautu
gyventoji nudarančiu ir nesudaran
čiu atskiro administracinio vieneto.
Jie gyvena išsisklaidę, tarp pagrin
diniu tautos gyventoju, nors kai
kuriose vietose, ypač miestuose,
gyvena gana tankiai. Kai kurios
tautinės mažumos turi savo mokyk
las. Tai lenkai Lietuvoje ir vokie
čiai Kazachijoje. Bolševikai padarė
toms tautinėms mažumoms nedide
lę kultūrinę nuolaidą. — leido švie
timą gimtąja kalba. Galbūt todėl,
kad norėjo išlaikyti gerus santykius
su Lenkija ir federacine Vokietijos
respublika.
PASKAITOS APIE LIETUVĄ

Spalio 26 dieną Genujos mieste, Šiau
rės Italijoje, „Charles Peguy“ kultūros
centras surengė dvi paskaitas tema: „Lie
tuva: lietuvių tauta ir Lietuvos Bažny
čia“. Paskaitas skaitė du žymūs lietuvių
bičiuliai: Centro įkūrėjas ir vadovas kun.
Romano Scalfi ir knygos aipie Lietuvą au
torė daktarė Anna Vicini. Daktarės Vicini
stambią knygą „Lituania popolo e Chiesa“
(Lietuva — tauta ir Bažnyčia) neseniai
išleido „La Casa di Matriona“ leidykla
Milane.

Dr. PAULO KALINAUSKAS ^

VIKTORAS \/LUKAV1ČlVS

ADVOGADOS ----------------- ------------------------------

Savininkas
Lietuviški ir europietiški valgiai
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ne beprasmis žodis, o gyva, iš vi
daus kylanti jėga, skirta jaunystės
snauduliui nugalėti“.
Taigi, šios trys prabėgom ankš
čiau paminėtos knygos, mano subjektyva nuomone, yra ne kas kita,
kaip dvasinis perlas mūsų jaunimui,
verčianti būtinybė skaityti jas, su
grįžti ir vėl sugrįžti pakartotinai
prie svarbesniųjų minčių. Jos, užtik
rinu, įgalins Jus geriau suprasti
Don Bosco meilės ir labdarybės idėją, tą reikalingą ir nemirtingą idėją, kurios visuomet ir dabar trūks
ta. Jos, tos švelnios, rimtos ir gi
liai paliečiančios kiekvieno sielos
gelmes knygos, padės suprasti ge
riau pašaukimų būtinumą ir nepap
rastai gražią kunigų saleziečių ideo
logiją... O Per Domininką Savio,
jo šventumą, per Miko Magonės
nuostabų atsivertimą ir kitus pirmų
jų dviejų knygų herojus, mes leng
viau prieisime prie rimtos išvados,
o ypatingai mūsų jaunimas, ta da
lis, kuri šiame civilizuotame ir amo
raliame gyvenime, kartais nukrinta
ligi gyvenimo padugnių, — kokia
milžiniška jėga glūdi tikėjime j Kris
tų.
Supraskite, mieli, kad geros kny
gos, tai lyg kokie nepaprasti žibin
tai gyvenimo tamsybėse, mus pabu
dina ir įkvepia kilniem darbam, jos
lyg meilės ir vilties balzamas. Pati
kėkit manim, geros knygos mus
dažnai priartina prie Dievo-nuolat
gaivinančio šaltinio, be kurio mes
visuomet liktume pasigailėjimo verti
vargšai, o neretai, geros teologinės
knygos mums padeda tinkamai pasi
keisti, net atsiversti...

TARPTAUTINIU
JAUNIMO METU PROGA
VERTINGOS KNYGOS
NESENSTA

Knyga — musų geriausias
draugas
(Tęsinys iŠ praeito nr.)

“Galutinai pasiruošęs ilgam žygiui,
baigiamoje knygos dalyje rašo
autorius, giliai mastantis teologas —
jaunasis keliauninkas užmerkė akis“.
Tačiau netrukus “Mikas staigiai
atsibudo, sukruto, pravėrė dideles
juodas akis, giliai laisvai atsiduso
ir aiškiu balsu sušuko: “Don Bos
co, Don Bosco... Jūsų prašymą
tuoj išpildysiu“. (Don Bosco anks
čiau, kai jis merdėjo, kalbėjo apie
švenčiausiąją Mariją).
“Malonus šypsnys apšvietė išbalu
sį jo veidą. Ramiai, be skausmo,
be jokių mirties tampymų, Mikas
iškeliavo j Tėvo Namus“.
0 trečioji knyga, autoriaus, kun.
Gavėno, pavadinta “Didysis reisas“,
su paaiškinančiu antru titulu-pedagoginis paauglio vairuotojo patentas,
itin įdomi ir verta visų dėmesio.
Ji tinka ne tik jaunimui, bet ir
vyresniesiems. “Didysis reisas“, no
rėčiau pavadinti, gyvenimiškai filoso
finių minčių santraukos knyga, tai
yra ? biblijinių ištraukų ir mįslingų
aforizmų vadovėlis, kitaip tariant,
kiekvienos dienos stalo knyga, vi
suomet jauna,patraukli ir dieviškai
žavinga, ir savotiškai, teologiškai
romantiška, ir gyvenimiškai reali.
“Mat, gyvenimas, — teigia filoso
fiškai nusiteikęs salezietis, knygos
autorius, — tai ne turistinis pasiva
V. L
žinėjimas. Jis turi griežtai nustatytą
tikslą, draudžianti nuklysti nuo ke
(Bus daugiau)
lio ir valkiotis šunkeliais“.
Jaunime, rašytojo žodžiais tariant, Halina Mošinskienė
“uždėk savo širdį entuziazmu. Tai
PRAEITIS TESKATINA ATEITĮ
^.-unrr.m. ...
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DU KLAUSIMAI
LAIKRAŠČIO
SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE
ML PRENUMERATA?

2.

AR NETURITE GIMINIU
- DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE
UŽSAKYTI M.L. ?

Daug gražių ir gerų darbų nu
veikė lietuviai pereitų metų slinkty
je.“ Nauji metai — nauji lapai“ gy
venimo knygoje laukia.
Sv. Kazimiero Jubilėjus eina pa
baigom Taja proga 1984.IV.29.
Mauá parapijoje lietuviai buvo ten
nuvykę ir iškilmingomis pamaldo
mis atidavė pagarbą Sv. Kazimiero
garbei, tuo pačiu prisimindami švie
sios atminties prelatą Aleksandrą
Arminą* 21 metus ten pasidarbavusį
kleboną, ir tos pat jo iškeltos
šventovės N. S. de Conceição krip
toje palaidotą. Ten pat pasižadėta
Con. Belizario, kuris tęsia toliau
velionio A. Armino pastoracinį ir
kultūrinį darbą, kad šių metų^t.y. r
1985-siais bus iškilmingąi atžymėta

3

10 metų mirties diena 1975 m.
VI.6. prelato A. Armino mumyse
poeto Venancijaus Ališo.
Mano sumanymas buvo išleisti
nors mažą leidinėlį lietuvių ir por
tugalų kalba ta proga. Deja, atsis
kyrus (dėl privačių gyvenimo sąly
gų) nuo lietuvių bendruomenės,
mano sumanymą įgyvendinti tenka
kitu būdu.
Nuoširdžiai prašau visų, pažinoju
sių asmeniškai velionį Aleksandrą
Venancijų Arminą > parašyti nors
trumpai savo atsiminimus apie ben
dravimą su juo kaip Lietuvoje,tai p,į
vėliau Brazilijoje.
Kam yra sunku rašyti lietuviškai}
rašykite portugalų kalba. Lietuviškų
straipsnių kalbą aš ištaisysiu. Buvę
choristai “Vyčių“ choro, chorve
džiai, bendradarbiai jo vadovaujamo
je parapijoje, Šv. Juozapo R.K.Liet.
Bendruomenėje prisiminkite, pagerb
kite bent keliais žodžiais.
Niekas mūsų neabejoja, kad šis
didysis poetas ir taurus dvasios
milžinas užsitarnavo tos pagarbos.
Tikiuosi, kad “Mūsų Lietuvoje“
bus vieta tiems straipsnių straipsaeliams spausdinti. O vėliau, surinkus
į vieną rinkinėlį, įteiksime jo pa
ties broliui Don Albinuo Arminui į
Šveicarijoje besidarbuojančiam. Jis
ir giminėms Lietuvon pasiųs.
Visus straipsnius malonėkite siųs
ti šiuo adresu:
Halina Mošinskis,
Rua Prof. João Arruda 176/12
05012 São Paulo, SP. Brasil.
Man rodos, mūsų didis poetas,
draugas ir brolis vertas tos pagar
bos j jo paties rašytus žodžius:
... Aš nieko neturiu. Kaip elgeta.
Tik nerimą širdy.
O, broliai mano, ko jus verkiate
Ko, seserie verki?...
...

Matau pavasario žydėjimą
Pro peleną a kiti...
O, broliai. Prieblandą spindėjime
"Aš su jumis verkiu".
(São Bento

Varpai,

1938 m

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

PARDUODAMAS'
iODYNAS
D I C I O N A R I O

PORTU G.UÉS-LITUAHO
Kreiptis j Sv. Kazimiero parapija,
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 į

MŪSŲ LIETUVA
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Lietuvos aneksija atnešė musų tau
tai: valstybės numarinimą, lietuvių
tautos politinio identiškumo panaiki
nimą, Lietuvos kaip valstybės nuo
Europos žemėlapio nutrynimą ir
net bandymą įtaiguoti pačius lietu
vius, tuos daugiau liberalius ir men
kai susigaudančius tarptautinėse “afe
rose”, kad, neva, tos respublikos
esančios suvereninės, tik Sovietų Są
jungos sudėty, kur jos (Lietuva, Lat,
vija, Estija), pagal jų konstitucijasfikcijas, net jei norinčios, galinčios
išstoti iš sovietinės Imperijos sudė
ties. Tai ar reikia didesnio pasity
čiojimo ir cinizmo, kad buvusios
trys valstybės, kai visas pasaulis jau
dekolonizuotas, vis dar tebelaikomos
Sovietinės Imperijos kolonijomis, ku
rios vis sparčiau ir sparčiau rusina
mos bei sovietinamos, o Vakaruose
kai kurie “politikai” vis dar abejo
ja: kelti ar nekelti Pabaltijo klausi-*
mą Tarptautiniame forume?
Tačiau nežiūrint ką pasaulio są
mokslininkai bedarytų ir kaip jie
benorėtų išsaugoti sovietinę Rusiją
jos dabartinėse sienose, jau per vė
lu, visai nebeįmanoma. Anot Mairo
nio — “nesulaikysi upės bėgimo” —
tautų laisvės ir apsisprendimo klau
simas šių dienų dienotvarkėje ir pas
kutinė imperija, kuri save be sąži
nės ir garbės vadina laisvų respubli
kų sąjunga, bus dekolonizuota taip
pat. Net naujasis i numatomasis So
viet! jos šefas, Gorbačiov, kuris mano
perimti po Černenkos valdžią, kuris
labai nervinosi Londone gruody,
1984 m. dėl Pabaltijo problemos,
kai jis buvo užklaustas # negalės išsi
sukti iš tos padėties, nes Lietuva,
Latvija, Estija, Moldavija, Ukraina,
Gruzija, Armėnija ir kitos pavergtos
tautos, kitaip sakant, jėga inkorpo
ruotos j carinės Rusijos ar j Sovie
tuos sudėtį, nėra etninės Sovietijos
teritorijos.
Nenusiminkime ir mes, broliai lie
tuviai, gyvenantieji čia Vakaruose,
nes lietuvių tautos kova už laisvę
ir politinę nepriklausomybę ne tik
nemažėje, bet didėja. Be to, ir lai
kas dirba tautų laisvės reikalui. At
eina paskutinė valanda ir šiai impe
rijai, kuri vienokiu ar kitokiu būdu:
evoliuciniu ar revoliuciniu ar dar
mums nežinomu keliu, bus priversta
atsisakyti nuo svetimų teritorijų,nu
eidama ant savo tikrosios Rusijos
etnografinių sienų, tų, jų (rusų) žo
džiais kalbant, 12 carinės Rusijos
gubernijų, nesugrįžtamai atsisakant
ne tik nuo Pabaltijo, bet visos Bal
tarusijos ir Ukrainos.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS IR
VALDYBOS RINKIMAI

Šių metų sausio mėn. 27 dieną
18 valandą, Dr. Vinco Kudirkos
rūmų salėje, įvyko Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje Visuotinis Narių Su
sirinkimas ir naujos Valdybos, rinki
mai.
Susirinkimą atidarė Valdybos pir
mininkas Aleksandras Bumblis, pa
kviesdamas Aleksandrą Boguslauską
pravesti ir vadovauti Visuotinam Su
sirinkimui. | Prezidiumą buvo pa
kviesti: Prel. P. Ragažinskas, K.
Ambrazevičius, J. Tatarūnas, J. Jodelis ir A. Dutkus. Sekretoriavo
Anielė Dutkienė.
Pagal paskelbtą darbų tvarką Pir
mininkas A. Bumblis davė Sąjungos
1984 metų darbų apžvalgą, iždinin
kė Albina Ambrazevičienė pranešė
apie Sąjungos financing ir kasos sto
vį, revizijos komisijos pranešimą pa
darė Jonas Valavičius. Revizija pa
tvirtino sąskaitas ir padėkojo Valdy
bai už tvarkingą administraciją.
Visuotinas Susirinkimas išklausė
pranešimus, priėmė ir patvirtino
Valdybos darbus ir sąskaitas be jo
kių pastabų.
Po pranešimų Susirinkimo pirmi-'
ninkas A. Boguslauskas pravedė nau
jos Valdybos rinkimus, kuri vado
vaus veiklai (1985/86 dviejų metų
laikotarpyje, išrinkta sekanti Valdy
ba:

Minint šią Vasario 1 b-ją turime
būti su dar didesne viltimi, kad
mūsų pavergtoji Tėvynė, dabar jau
nebegali būti jokių abejonių, vėl
bus laisva ir nepriklausoma valstybė.
Gal dar mes, o mūsų vaikai bei
anūkai tikrai nebeturės tos proble
mos — jie gyvens laisvoje nepriklau
somoje Lietuvoje ar važinės j ją J
kiek jie norės, be limitų ir jų pa
sus tikrins ne sovietiniai, o Lietuvos
žalkepuriai pasieniečiai.
Tad dar labiau suglauskime savo
tautos žmonių gretas, pamirškime
senas skriaudas bei nesantaiką, kirsijimus, kuriuos primeta mums tik
mūsų priešai. Laikas reikalauja iš
mūsų tautinės vienybės,© ne smul-?
kių ginčų bei
draskymosi.Taigi,ne
paisant visokiausių skirtumusociali
nių, politinių, bei religinių visi mes
esame lietuviai ir visi gali, ne tik
gali, bet ir privalo pagal savo iš
gales ir sugebėjimus dalyvauti nacio
nalinėje išsilaisvinimo kovoje, kaip
ten, pavergtoje Lietuvoje, taip ir
čia, užsienio emigracijoje.
Vardan tos Lietuvos
Vienybė
težydi.
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Aleksandras Bumblis - Pirmininkas
Jonas Valavičius - Vice-Pirmininkas
Algimantas Saldys - 1-as Sekretorius
Bronius Šukevičius - 2-as Sekretorius
Albina Ambrazevičienė - Iždininkė
Pranciška Garškienė - Bibliotekos
Vedėja
Vytautas Tumas - Narys

Revizijos Komisija:
Norbertas Stasiulionis
leroslavas Aradzenka
Jonas Bratkauskas
Valdybos - atstovai:

Joana Satkūnas Vilarino
Silvia Bendoraitis Machado
| išrinktąją Sąjungos Valdybą įei
na naujos jėgos, kurios, esame tik
ri, prisidės prie organizacijos stipri
nimo ir užbrėžtų tikslų atsiekime.
Po rinkimų naujoji Valdyba bu
vo pristatyta susirinkimui, kuris
triukšmingai paplojo ir palinkėjo
sėkmingo darbo visiems nariams.
Susirinkimą uždarė A. Boguslaus-»
kas, padėkodamas visiems už daly
vavimą ir prisidėjimą prie diskusijų.
Po oficialios dalies A. Bumblis pa
kvietė visus narius j jau tradicines
vaišes, kurių metu visi turėjo pro
gos pasikalbėti ir pasidžiaugti Sąjun
gos atsiektais rezultatais. Visi su
pasitikėjimu žiūri į mūsų organizaci
jos ateitį ir tikisi, kad šiandien yra
atsiektos sąlygos veikimą pagyvinti
ir dar daugiau išplėsti.
1985 metais Lietuvių Sąjunga
Brazilijoje pradeda naują dešimtmetį,
nes jau per šį Visuotiną Susirinki
mą padarė svarbų nutarimą, pagal
kurį greitu laiku bus apsvarstyti ir
patvirtinti nauji Sąjungos Statutai.
Statutų paruošimas buvo atliktas
specialios Komisijos 1984 metais.
Naujieji Statutą reikalingi jau seniai,
nes dabartiniai Statutai buvo įvesti
prieš dvidešimt metų (14.4.1964),
kada Sąjungai pirmininkavo Jonas
Jodelis. Naujas projektas padidina
organizacijos administraciją, tuo pri
traukdamas daugiau narių į aktyvų
darbą. įveda platesnę kontrolę ir
bendrai sustiprina Sąjungos neliečia
mumą, garantuoja tokiu būdu jos
gyvavimą ir darbą lietuvių kolonijo
je ant daugelio metų.
Per paskutinius du metus Sąjun
ga skiria virš 30 procentų visų sa
vo pajamų lietuvių ir mūsų koloni
jos kultūrinių, tautinių reikalų parė
mimui. Dalis aukų yra skiriama mū
sų krašto labdaringų darbų paramai.
Per paskutinius dvidešimt metų
Lietuvių Sąjunga buvo vadovaujama
ryžtingų, stiprių, tautiškai atsparių
lietuvių užsibrėžusių vieną tikslą: at
gaivinti, sustiprinti ir garantuoti atei-
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čiai Lietuvišką Organizaciją, kuri ga
lėtu suburti prie savęs musu kolo
nijos tautiečius. Šis tHcslas buvo at
siektas:
1) Padidintas narių skaičius
2) Sustiprinta ir tvirtai tvarkoma
finansinė padėtis.
3) Išsaugoti, atstatyti ir atremon
tuoti Sąjungos visi rūmai.
4) Legalizuoti, apdrausti ir pa
tvirtinti visų pastatų nuosavybės do
kumentai.
5) Remiama lietuvių tautinė ir
kultūrinė veikla.
Darbas buvo didelis, varginantis,
dažnai daugelio neteisingai kritikuo
tas ir klaidingai įvertintas. Šie sun
kumai neatbaidė praėjusių valdybų
noro ir pasiryžimo pastatyti Sąjun
gą ant stipraus pagrindo,
Prie šio Sąjungos perorganizavimo
ir atstatymo darbo prisidėjo sąjųngiečiai ir valdybų nariai, kuriuos
visus būtų sunku dabar išvardinti.
Per tą laiką pirmininkais buvo:
Jonas Jodelis, Aleksandras Bumblis,
Jonas Antanaitis ir vėl Aleksandras
Bumblis.
Šiandien turime pripažinti, kad
jų darbo ir pasiryžimo dėka Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje turi stiprius
pamatus, yra maža Lietuva Brazilijo
je ir turi galimybę plėstis, augti ir
glausti j savo eiles ir j savo tarpą
visus Brazilijos lietuvius.

5

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTĖ
1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Taryba visuotine tautų apsisprendimo teise,paskelbė
atstatanti nepriklausomą Lietuvos Valstybę su sostine Vilniuje.
Sį aktą Lietuvos Taryba paskelbė kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė,laikyda
masi principo,kad suverenumas priklauso Lietuvių Tautai.Taryba nustatė,kad atstatytoji
valstybė bus sutvarkyta demokratiniais pagrindais,kas reiškia,kad ji bus paremta pagrin
dinių žmogaus teisių ir laisvių gerbimu.
Tautos suverenumas ir pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės išplaukia iš žmogaus as
menybės prigimto orumo.Sioji žmogaus savybė,kaip skelbia Žmogaus Teisių Visuotinė
Deklaracija,yra "laisvės,teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas."
Okupuodama Lietuvą,Sovietų Sąjunga paneigė lietuvių tautos suverenumą,o įvesdami
sovietine santvarką ir nepripažindama pagrindinių žmogaus teisių ir laisvės,ji pažeidė
žmogaus asmenybės prigimtą orumą. įjungusi Lietuvą į Sovietų Sąjungą^ovietinė vai džia ėmėsi naikinti lietuvių tautos tapatumą areštais,deportacijomis,tikincjųjų persekioji
mu,lietuviškų tradicijų naikinimu,rusinimu ir kitais būdais.
Šiandien Lietuva veda žūtbūtinę kovą dėl savo išsilaikymo.
Vasario 16 d. proga,VLI KAS pakartoja savo 1944 m. Vasario 16 d. deklaracijoje pas
kelbtą įsipareigojimą tęsti šią kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir žmo
gaus pagrindinių teisių bei lasivių įgyvendinimo,ir kviečia visus į ją įsijungti bei ją
remti žodžiu,darbu ar auka.

5- Renė Ferrari
Šiais metais bus vedama akcija
6- Antonio Miksas
padidinti narių skaičių, ypač pritrauk
7- Anizim Pupic '
ti ir kviesti j Sąjungos eiles jauną
8- João Šermukšnis
ją kartą, kurie dalyvauja kolonijos
12- Francisco Sat kūnas
darbuose.
12- Alfonsas Kublickas
B. 1985 metais mėnesinis nario
12- Regina Balsevičius Neuman
mokestis bus Cr$.2.000,00.
14- Capit. Jorge Garško
C. Lietuviškos spaudos išlaikymas'
14- Anita Protą Ii
svarbus ir reikalingas. Valdyba nu
16- Eugenia Reuba
sprendė paskirti 1985 metų sąmato
17- Algirdas Mošinskis
je Cr$.2.400.000,00. MŪSŲ LIETU
18- Alfonsas Pupelis
VA laikraščio paramai. Kiekvieną
18- Dr.Alda Garško Pinheiro
mėnesį Sąjungos iždininkė įteiks
21- Algimantas Saldys
"Mūsų Lietuvos" administracijai
23- Arlete Bumblis
Cr$.200.000,00.
Jonas Valavičius
24- Algirdas Šukys
D. Sąjungos Valdyba kiekvieną
27- Casimiro Ambrozevičius
mėnesį sveikins savo narius švenčian
čius gimtadienį. Sis sveikinimas bus
Halina Mošinskienė
LIETUVIŲ SĄJUNGOS
talpinamas "Mūsų Lietuva" laikrašty
VALDYBOS POSĖDIS
JAUDINANČIAI GRAŽU
je.
Pirmas naujos Valdybos posėdis
E. Ateinantis Valdybos posėdis
kai pagarbos ir meilės jausmai lie
įvyko š.m. vasario mėnesio 6 dieną. įvyks vasario mėnesio 27 dieną
jasi per kraštus...
Šio posėdžio metu naujieji valdybos 18 valandą Dr. Vinco Kudirkos rū
Tai patyriau š.m. vasario mėn.3
nariai perėmė darbo pareigas iš se
muose.
d. dalyvaudama Onos Masienės Ju
nosios valdybos narių. Draugiškoje
biliejinėje 80 metų amžiaus šventė
J. V.
nuotaikoje atlikta visų dokumentų
je. V. Zelinos Šv. Juozapo švento
perdavimas su reikalingais paaiškini
vėje atlaikė šv. Mišias soleni'zantės
VALIO.
mais ir orientacija.
garbei skirtas prel. Pijus RagažinsPirmininkas A. Bumblis padėkojo
VASARIO MĖNESIO GIMTADIENIAI kas, savo pamoksle (homilijoje) iš
visiems senosios Valdybos nariams
keldamas lietuvės motinos vaidmenį
LIETUVIŲ SĄJUNGOS VALDYBA
už atliktus darbus, pasiaukojimą ir
tautiniai krikščioniškame šeimos au
SVEIKINA IR DAUG SĖKMĖS
atsiektus rezultatus per praėjusius
klėjime, motinos, kuri be baimės
du metus, linkėdamas, kad ir toliau LINKI SAVO NARIAMS GIMTA
brandino kovotojų eiles, šimtme
DIENIO PROGA
tikisi matyti visus valdybos posė
čiais vergaujančios lietuvių tautos
džiuose ir susirinkimuose. Tuo pat
tėvynėje ir išeivijoje. Jis pabrėžė
Diena 1- Alexandra Olga March!
metu pakvietė ponią Anielę DutkieOnos Masienės vardą Brazilijos imi
2- Helena Buitvydas Kubličnę j Sąjungos patarėjus, kad tokiu
grantų lietuvių bendruomenėje, šian
kas
būdu ir toliau dalyvautų mūsų vei
dieną taip garbingai sulaukus "per
3- Willy Ambrozevičius
kloje. Ponia Anielė Dutkienė per
3. Janete Jakutaviski
vargo gruodą" 80 metų, o neatrokelias kadencijas buvo 1-oji Sekreto
rė ir su dideliu atsidėjimu ir pasi
aukojimu gražėai tvarkė administraci
nius sekretarijos reikalus.
E D S 0 (4 DEOMKINAS
Per posėdį padaryti sekantieji nu
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL
|]
COMPRAS
VENDAS-,
tarimai:
Direito TRABAL1STA
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
A. Sąjunga šiandien turi 170 na
Av. Novo Horizonte, 213 - Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral - S. Andrė
rių. Prieš 20 metų turėjo 25 narius.
—■—■ I
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do, nes solenizantė Dievo malonėje
dar pilna energijos ir sveikatos.
Vaišės įvyko '"Jaunimo Namuose",
jose dalyvavo labai gausiai sukvies
tų svečių, giminių, draugų ir ben
dradarbių. Tai darbščios bitelės —
jos dukrelės — Vera Ana ir Adelė,
pasikvietusios talkon Liet. Moterų
Apaštalavimo bendradarbes suruošė
savo "avilio karalienei" tokią gražią
šventę. Be gausos parapijos darbuo
tojų, dalyvavo L Sąjungos-Alianęa
graži grupė su pirmininku AL Bumbliu ir ponia. B. Liet. Bendruome
nės pirmininkas Alt. Petraitis su
ponia ir Tarybos pirmininkas Jonast
Tatarūnas su šeima, šv. Juozapo
Brolijos nariai, skautų ir ateitininkų
atstovai... pagaliau visų neišvardysiu,
tik noriu pabrėžti, kad mieloji so
lenizanté surišo visus j didelę ir
gražią lietuvišką šeimą, kuri ją pa
gerbė dovanomis, toli nuskambėju
siomis lietuviškomis dainomis ir
puikiomis vaišėmis.
Pamaldų metu giedojo maestro
Viktoro Tatarūno vadovaujamas cho
ras, skaitymus skaitė Ana Paula
Tatarünaité.
Viskas buvo taip sava, taip lietu
viška, kaip kadaise. Čia dalyvavo
ir Šv. Kazimiero parapijos kunigai,
gražaus jaunimo būrelis... •— teko
susitikti ir seniai matytų, o kitų?...
tik prisiminime.
Telieka ši šventė pavyzdžiu vi
siems vaikams, kurie dar turi prie
savęs tėvelius, kaip išreikšti pagarbą,
ir meilę už didžią jų gyvenimo au
ką, padėką siekiant gyvenime savo
idealu.

PONTIFÍCIA

UNIVERSIDADE

PUC
CURSO DE

LINGUA E CULTURA LITUANA

1o Semestre para iniciantes
2o Semestre para adiantados
Início: 16 de março de 1985
Término: 29 de Junho de 1985
Aulas aos sábados: das 9 às 12 horas

Vagas limitadas
Inscrições: Rua Min. Godoy, 1029, 3o and. s/334 - Perdizes
Informações: Tel. 63-7344 — Sr. Tatarunas
colonijoje yra žmonių,kuriuos jungė
glaudūs ryšiai su velioniu,ypač per

jo vaikus.Albino ir Fridos sūnus Al
bertas ir Markus dalyvauja jaunimo
chore,tautinių šokių grupėje ir skau
tuose.
x
,
Velionis,Kazimiero ir Bronės sūnus
buvo gimęs I937 m. vasario 17 die
ną,Bom Retiro rajone..Jis buvo ga
bus mechanikas ir ilgai dirbo Fordo
ir Volkswagen fabrikuose.Kaip žmo
gus ir šeimos tėvas buvo labai ma
lonus ir socialaus būdo.Skautai ne kartą pasinaudojo Albino paslaugo mis ir jo sodyba buvo stovyklavi mui ir iškylom.
Žmoną Fridą ir sūnus Albertą ir
Markų giliai užjaučiam,Albinui mel
džiame ramybės ir amžino džiaugsmo
rno.
JONĄ ADAMAVIČIŲ
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

SVEIKINAME
ML bendradarbę ir Maldos Apaš
talavimo Draugijos pirmininkę
JADZĘ NORKUNIENĘ
gimtadienio proga jc linkime, ge
ros sveikatos bei Dievo palaimos
"Musų

f
**

Lietuva" ir T. Saleziečiai

MOŠŲ MIRUSIEJI

Praeitame ML numeryje davėme
trumpą žinią,kad netikėtai mirė Al
binas LIPAS.Gal ta trumpa žinutė
būtų praėjusi nepastebėta,bet mūsų

CATÓLICA

Penktadieni, vasario 8 dieną, São
Caetano ligoninėj, mirė Jonas Ada- 4
mavičius. Po žmonos mirties prieš
kelis metus velionis buvo persikėlęs ?
iš Rio de Janeiro gyventi São Cae<
tane arčiau prie giminių, Sveikata 4
pradėjo silpnėti ir jam reikėjo di
desnės priežiūros, taigi reikėjo pa
guldyti ligoninėn. Ligoninė ir dakta-'
rai daug ką negalėjo pagelbėti ir
ligonis pamažu gęso, kol galutinai
užmigo.
Giminių rūpesčiu ligonis buvo
lankomas kunigo tiek namie, kiek
ligoninėj ir aprūpintas sakramentais.
A.a. Jonas Adamavičius buvo gi
męs Kučiūnų kaime, Seinų apsk.
1903 m. kovo 29 d. Ten pat bai-

ge pradžios mokyklą Karinę tarny
bą atliko auto transporto batalione
ir mokamoje kuopoje, kurią baigė
puskarininko laipsniu. Buvo vieno
transporto sandėlio viršininku, o vė
liau generolų Daukanto, Ladygos ir
Žukausko šoferiu. 1927 m. su tė
vais, dviem broliais ir trim seserim
atvyko Brazilijon. Pradžioj gyveno
Mokoj, kur vedė Mariją Litytę. Vė
liau persikėlė gyventi j Rio de Ja
neiro, kur dirbo prie auto transpor
to su savo trim sunkvežimiais. Ve
lionis veikliai dalyvavo Rio lietuvių
veikloje, buvo "Vilnies" draugijos
narys ir jos vice-pirmininkas, mėgo
lietuvišką spaudą ir ją palaikė.
Jonui Adamavičiui sergant, juo
rūpinosi ir jj prižiūrėjo brolis Balys,
sesuo Ona Rutkauskienė ir kitos gi
minės. Buvo pašarvotas S. Caetano
ligoninės šermeninėj. Kun. Petras
Rukšys atlaikė mišias prie karsto ir
palydėjo j Ceramikos kapines, kur
buvo palaidotas Adamavičių šeimos
kape. 7-tos dienos mišios bus penk
tadienį, vasario 15 d., 19 vai. V.
Zelinos bažnyčioje.
Nuliūdę liko brolis Leonas Rio
de Janeiro su šeima, brolis Balys
su šeima, seserys Veronika Skurkevičienė, Anelė Krutulienė (JAV-bėse)
ir Ona Rutkauskienė su šeimom.
Daug dirbęs ir kiek kentėjęs, ilsė
kis ramybėje šalia tėvų.

^“MISIOS—
už a. a.
ONĄ VASILIAUSKIENĘ,
jos mirties penkmetyje, bus
atlaikytos Šv. Kazimiero para
pijoje, šv. Kazimiero šventės
proga, kovo 3 dieną, 9:30
valandą.
Visi bičiuliai ir pažįstami
prašomi šia intencija pasimelsti

ir Mišiose dalyvauti.
Iš anksto visiems dėkojame.

Olga

Vasiliauskaitė Penedo

Marcos ir šeima

|
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atidarytas baras au 240 vietų).Kom.
Antanas Girčkus Šeimos ir artimes nių draugų tarpe,šio vasario 8 d.,su
V. ANASTÁCIO DAR GYVA
padėka Dievui atšventė savo 50-tąjį
Praeitą sekmadienį, vasario 10 die gimtadienį.
Iškiliam sukaktuvininkui,saleziečių
ną buvo didelis V. Anastacio lietu
vių susibūrimas, o proga buvo labai ex-aliumnui linkime geriausių,darbin
graži: Joanos Patinskaitės ir Giusep gų ir nuopelningų metų.
pe Meloncelli sūnaus MARCEL RI
M.O. SASNAUSKIENEI -70 METU.
CARDO krikštynos. Krikšto apeigas
atliko kun. Petras Rukšys Šv. Ste
našle,pensininkė M.O.Sasnauskienė,
pono vengrų bažnyčioje. Krikšto tė gyvenanti Biquinha,Sao Vincente,18 vai buvo Maria Candida ir Montovi- kitų vietos lietuvaičių buvp atminta
ano Chiarini. Po krikšto apeigų bu ir pagerbta jos 70 metų sukaktyje..
vo priėmimas - pietūs tos pačios
parapijos salėj. Svečių buvo virš 100.
Linkime jai Dievo palaimos ir la
Anastaziečiai džiaugėsi vėl galėję su
bai laimingo tolimesnio gyvenimo.
sitikti ir gražiai pabendrauti. Sveiki
PAVOGĖ ŠV. ONĄ
name Joaną ir Juozą už tokios gra-'
Itanhaém, SP. Šv. Onos bažnyčia
žios šventės iškėlimą; Marceliui lin
ir parapija praeito Sausio paskutinė
kime, kad augtų sveikas ir laimin
je savaitėje skaudžiai pergyveno re
gas.
tos rūšies šventvagystę.
Vietos kunigai ir parapijiečiai li
DAUG ŽADANTIS JAUNUOLIS
ko be savo titularinės globėjos sta
Gruodžio mėnesį PAULIUS M E K; tulos, 200 metų senumo.
SENAS baigė Sao Paulo universiteto
Nežinomi šventvagiai nakties lai
sociologijos fakultetą.Bet dar prieš
ku pavogė brangią statulą, stovėju
baigdamas fakultetą,jau du metus
sią virš centrinio altoriaus.
dėstė sociologiją Castro Alves kole
Sausio 3 dieną, (sekmadienį),
gijoje.
9 valandą, per Kazimierines Mišias
Paulius paraė sociologijos vadovėlį
už Lietuvą, lietuviai ir visi kiti pa
kolegijos lygiui "APRENDENDO SO
maldų dalyviai meldėsi, tarp kitko,'
CIOLOGIJA".Sis vadovėlis buvo Svie
ir už nelemtų šventvagių atsivertimi
timo Ministerijos patvirtintas,Loyolos
ir Šv. Onos statulos grąžinimą Italeidyklos išleistas ir Vozes knygyno
nhaem gyventojams.
platinamas.
Paulius yra Julijaus ir Aidos Mek- MŪSŲ LIGONIAI
Šėnu sūnus,mokinęsis, Sao Miguel Ar
Bendrai kalbant . ligonių nėra
canjo kolegijoje ir buvęs RŪTELES
nenorintiems jų matyti. Panašiai nė
šokėjas.Sveikiname naują absolventą
ra jiems ir kalinių, ir vargšų ir ki
ir linkime sėkmės naujame darbe
tokių gyvenimiškų problemų.
bei moksle.
Šiuo laiku skaudžiai pergyveno
šlaunikaulio susilaužymą našlė Elena
GIMTADIENIAI
Ažusienytė Navikienė, gyvenanti ItaKomandatorius Antanas GIRCKUS
nhaem, SP. Operacijos išlaidos daatšventė 50-metį.
siekė virš dviejų milijonų kruzeirų;
Žinomas Bom Retiro industrialas
gipsuota ji turės prabūti apie tris
"Angie Moda" ir "Alex Chopp" mėnesius.
garsėjančio baro savininkas ( naujai
Ona Savičienė iš Cidade Ocian
maitinasi, daugiau vaistais, negu duo
wF
Padėka
n? na. Ji taip pat yra našlė ir labai
vieniša. Ji sako, kad j pajūrius ma
Širdingai dėkojame modistei
žai kas iš giminių drįsta keliauti,
SOFIJAI MISIUKAITEI
nes benzina yra perbrangi.
už vaško parūpinimą margu
Kiek gerėjanti sveikata yra Emilip
čių dažymui.
jos Butkutės Vosylienės, gyvenančia
São Vicente, SP.
Malda ar dar kitaip atminkime
mūsų ligonius ir kitus kenčiančius.

MŪSŲ ŽINIOS
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DAR DVEJOS KAZIMIERINES
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ
PAJŪRIUOSE
Besibaigiant Kazimieriniams Jubi
liejiniams metams, o ir esant Vasa
rio mėnesį, tautiniai kalbant, tai
yra* mums labai prasmingame laike,
norisi dar judresniu tempu pajudėti,
taip, kad kiek galint daugiau kas
susipažintų su pavergta Lietuva rr
jos garbingu Globėju.
Šio Vasario mėn. 3 -dieną buvo
melstasi už Lietuvą Itanhaem, SP.
žmonių gana perpildytoje bažnyčio
je. Iš lietuvių dalyvavo atstovai ir
iš arti, ir iš toli, kaip štai - iš
Suarão, visiems žinomas poetas —
rašytojas Klemensas Jūra, o su juo_
marti Emantė ir sūnus Rimgaudas,
abu sėkmingai profesoriaujantys Lon
drinos universitete.
Iš Peruibės atvyko Rafaelis Pene
do Marcos — "lietuviškiausias lietu
vis
vyras" — dėl to kad jis savo
žmoną lietuvaitę Olgą Vasiliauskaitę
vėžina j choro repeticijas, j paren
gimus, j pamaldas ir lietuvių sene
lių bei ligonių lankymą.
Ačiū tų geraširdžių talkai, kun.
Petrui Urbaičiui, buvo galima aplan
kyti Itanhaeao vienišą ligonę Eleną
Navikienę, o taip ir Peruibės šimta
metę, iki šiol nepažįstamą —Antani

Ramoškienę.
Kitos pamaldos įvyko Guaruja,SP.
Fatimos bažnyčioje. Lietuvius atsto
vavo adv. Ernestas Jonas Petraitis.
Visur buvo gaudyte gaudomi Kazįmierinių metų (portugalų kalba) la
peliai. Tų lapelių vertėtų dar pla
čiau paskleisti — ir arti ir toli —
nes jie labai puikiai pristato ir
Lietuvą ir jos Globėją Šv. Kazimie
ną

rą.

Mes visi, gi, gerai, žinome, kad
"raštas išlieka" - "scripta manent".

KPU
LIETUVIŠKOS
Sekmadieniais

PAMALDOS

laikomos

yra

Mišios lie

tuviškai:
8 vai. šv. Kazimiero

11 vai. šv. Juozapo

koplyčioje, Mooca;
bažnyčioje, V. Želi na.

Pamaldos yra laikomos lietuviškai ir
įvairiose kitose vietovėse (bairros), nors

kartą

vieną

mėnesį

KALENDORIUS

VEIKLOS

Vasario

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

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

3:

Čia

Vicente Vitor Banys Ltda.
u

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente - Fone: 274-0677

sos

Res.: 274488b

šv. Kazimiero

numatyti
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organizacijos
veiklos

duomenys. Vi -

kviečiamos su-

kalendorių

ir jį pa

MŪSŲ

LIETUVA

MUSŲ ŽINIOS

NR. 6 1895) 1985.11.14

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

LIETUVIU IMIGRANTŲ
PAMINKLO VAJUS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Prie Lietuvių Laisvės Paminklo prisidèjo savo auka dar sekantys tautie▼• •
ciai:
Jonas ir Vera Tatarū na i Cr. 50.000
Jorge ir Francisca Garškai Cr.50.000
Naujiems aukotojams širdingai dė
kojame ir laukiame kitų tautiečiu,
paramos.
Dabar jau yra 44 asmenys ir orr
ganizacijos aukojusios
paminklo sta
tybai. Lėšų surinkta Cr.2.810.000

VASARIO 16-tosios MINĖJIMO PROGA

Širdingai dėkojame BLB-nės Valdybai už bendradarbiavimą
ir paramą musu savaitraščiui.
Redakcija ir Administracija

Šv.

Kazimiero Parapija

KAZIMIERINIU METU UŽBAIGA

AME SU 60 GIMTADIENIU

Kovo 3 d., 9,30
celebruos CNBB
giedos jungtinis
Prieš Mišias: —
—
-

vai.: IŠKILMINGOS MIŠIOS
generalinis sekretorius, Dorn Luciano
lietuviu choras
procesija su šv. Kazimiero statula
Šventojo pagerbimas gėlėmis
laiškų-peticijų deginimas

Prieš šventę: pasiruošimo tridienis
Kovo 10 d., 9,30 vai.: PADĖKOS MIŠIOS
Kazimierinių Metu darbuotojų intencija
Giedos “Volungės" choras

Kovo 2/3 ir 9/10: KAZIUKO MŪGĖ-KERMOŠIUS
įvairiu tautybių barakai-seklyčios
folklorinės manifestacijos
Pradžia: šeštadieniais 18 vai.
sekmadieniais 10 vai.
Rengia Organizacinis Komitetas

ALFONSAS KUBLICKAS
Vasario 12 d.pasiekė garbing 60 me
tų amžių.Sukaktuvininkas norėjo šį
įvykį 'praleisti patylomis,bet mes ne
galime musų didelio bendradarbio
užmiršti ir nepasveikinti bei palin
kėti daug laimės ir geros sveikatos
Alfonsas Kublickas yra diplomuo
tas publicistas,dirba su Diario do
Grande ABC,O Estado de S.Paulo
ir kitais dienraščiais,yra ilgametis Są^
jungos narys ir dabartinės BLB-nės
Valdybos vice-pirmininkas.
Ilgiausių metų ir sėkmės dar il
gai darbuotis mūsų tarpe.

3K,

EL . .23

5tEL

XI E'

'■3E.'"3E

M JEI

KAZIMIERINIU METU UŽBAIGA

ties, rūpinosi ligoniais.
- Penktadienį (kovo 1): Susitelki*
Prierašas
mas SUAUGUSIEMS: susimąstymas,
PASIRUOŠIMO TRIDIENIS:
maldos, giesmės. Nebus Mišių. Pra
— Ketvirtadienį (vasario 28): LI džia 4 vai. po pietų.
- Šeštadienį (kovo 2); 4 vai. po
GONIAMS. Atitinkamos maldos,gies
pietų: Jaunimo susitikimas su šv. Ka
mės, apeigos, su Mišiom. Norintieji
ir esantieji
reikiamose sąlygose ga zimieru. Tarptautiniu Jaunimo Metu
perspektyva, susikaupimas, giesmės,
lės gauti ir ligonių patepimą.
Ligonių paruošimą, apeigas ir ap muzika. Paskaitą-pasikalbėjimą praves
tarnavimą praves charizmatinio sąjū- ' pats jaunimas.Mišių nebus.
Bendros MIŠIOS kovo 3 d., 9,30
džio ir šalpos būrelio nariai.
Pamaldų pradžia: 4 vai..po pietų. vai. bus lauke, aikštelėj prieš šv. Ka
zimiero koplyčią.
Namiškiai, bičiuliai, organizacijos
PROCESIJA prieš Mišias su šv.Ka
kviečiami atvežti ligonius prie šv.Ka
ML Redakcija ir Administracija
zimiero, kuris ir gyvas, ir po mir: zimiero statula, vėliavom ir "karūna".
Vietiniai giedos šv. Kazimiero himną
portugališkai.
16-tosios VASARIO
MINĖJIMAS
LAIŠKAI - PRAŠYMAI: kas norės,
1985 Vasario 24 dieną
galės išreikšti savo prašymą šv. Kazi
15 vai.: Iškilmingos Mišios V. Zelinos Šv. Juozapo bažnyčioje
mierui už save ar už kitus ir laiško
formoj, raštu. Laiškai bus surinkti ur
16 vai.: Seselių Pranciškiečių salėje R. Campos Novos, 157 - V. Želi na
noje ir prieš Mišias prie altoriaus su
Oficialioj dalyje
deginti.
Pagrindinis kalbėtojas rašytojas Prof. Paulo Zingg
Užgavėnių (Karnavalo) Savaitę Li
Meninė Programa
tuanikoje veiks svečiu namai ir sve
Išpildys Volungės choras ir Nemuno ir Rūtelės
tainė. Rezervuoti telefonu:63-5975.
tautinių šokių grupės

PASKIRKIM 24 VASARIO PAGERBTI
BĖS DIENAI

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
„ ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ*

