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MODERNIŠKI TĖVAI 
IR TAUTIŠKUMAS

Muzika rėkia visa jėga, plaukai nuda
žyti keliomis vaivorykštės spalvomis, 
drabužių spalvos taip sumaišytos, kad 
kelioms sekundėms apakina arba akys 
kryžiuojasi. Mergaitės taip susivelia plau
kus, taip veidus nusidažo, kad Shakes- 
pearo "Macbetho" trys raganos žmoniš
kiau atrodo. Tokius jaunuolius mes gir
dim ir matom kasdien. Ne tik amerikie
tiškas jaunimas taip išdarinėja, bet ir 
mūsų lietuviškasis.

■ Šio jaunimo tėvai, patys atvažiavę 
dar vaikai būdami, prisimena savo tėvų 
pirmųjų metų vargus, jų pastangas prieš 
nutautimą. Visomis jėgomis priešinosi 
prieš bet kokius nemoralumus, stengėsi, 
kad vaikai užaugtų naudingi ir sau ir 
šiam kraštui. Džiaugėsi, kai vaikai sėk
mingai baigė aukštąjį mokslą, didžiavo
si, kai vaikai sukūrė naujas lietuviškas 
šeimas.

Beauginant atsivežtus vaikus, tėvams 
gimsta jauniausi šeimos nariai. Pirmoji 
generacija gimusi ir užaugusi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Niekad nematę 
tų pirmųjų dienų vargų, niekad nematę 
tėvų žemės. Bet buvo auginami, kaip jų 
vyresni broliai ir seserys. Namuose bu
vo kalbama tik lietuviškai, valgomi lie
tuviški valgiai, išlaikyti lietuviški papro
čiai. Tėvai su tokiu pat pasiryžimu dėjo 
pastangas prieš nutautimą.

Šj kartą tėvai kovojo prieš hipius, ji- 
pius, “gėlių vaikus“, Beatles. Tai mano 
generacija. Daugeliui tėvų pasisekė šiuos 
jaunuolius gražiai lietuviškai išauklėti ir 
išauginti. Deja, ne visi baigė aukštąjį 
mokslą.Dar skaudžiau tėvams, kad ne
mažai ištekėjo už svetimtaučių. Sekė šir
dim, o ne vyresniųjų pavyzdžiu.

Daugiau ir daugiau su svetimo pavar
dėm aktyviai grįžta j lietuvių tarpą. Gal 
ne visų vaikai kalba lietuviškai, bet susi
gaudo, kad jie yra kiek skirtingi nuo sa
vo amerikiečių draugų. Seneliai atvažia
vę ir vienas iš tėvų kalba antra kalba. Jie 
valgo lietuviškus valgius, domisi lietuviš
kais papročiais. Mes, šių vaikų tėvai, ma
tom savo tautinį apsileidimą. Pradedam 
dėti ir toliau dėsim pastangas vaikus mo
kyti, kad jie yra vaikai dviejų garbingų 
tautų, o ne tik vienos. Kad to vieno tė
vo tautinė praeitis yra sena, skaudi, didi 
ir taip pat juos liečia.

Didžiausia ir skaudžiausia tautinė 
nuodėmė, kai lietuviškoje šeimoje tėvai 
su vaikais kalbasi angliškai. Tėvai galvo
ja, kad vaikai juos daugiau gerbs ir mylės 
ar kad vaikai j juos žiūrės kaip draugus.

Motina mokytoja. Pagal skulpt. Petro 
išsiuvinėjo B. Kidolienė. Nuotr. L. Tamoši

Galvoja, kad jie moderniški tėvai. Bet 
šie tėvai, patys atvažiavę būdami gimna
zijos amžiaus, nepagalvoja, kokią skriau
dą daro vaikams. Atima progą vaikams 
sustiprėti tautiškai, dvasiškai, atima gali
mybę vaikams pasiekti pilną tautinį tur
tą — senelių kalbą. Nepagalvoja, kokią 
daro tautai skriaudą. Šiom dienom šie 
moderniški tėvai žiūri j lietuvių kalbą 
kaip j nereikalingą daiktą — nėra iš jos 
naudos, materialiai ar kitaip.

Dar liūdniau, kai šie tėvai neleidžia 
vaikų j šeštadienines mokyklas. Jei nėra 
galimybių, pateisinama. Bet kai jauni
mas iš New Yorko, Chicagos ar Detroito 
nelanko šeštadieninių mokyklų ir negali 
pilno sakinio taisyklingai sudėti, tų vai
kų reikia gailėtis. Reikia gailėtis ir jų tėvų.

Galvojimas, kad lietuvių kalba nėra 
reikalinga, pradeda siekti stovyklas. Sto
vyklų organizatoriai žiūri , kokiu būdu 
pritraukti daugiau vaikų. Kodėl kalba 
turi nukentėti? Kodėl turi nusileisti, pa
taikauti vaikų norams? Stovyklų parei
gos visada buvo sustiprinti tautinį išsila
vinimą. Dabar vadovai su stovyklauto
jais kalbasi angliškai, stumia stovyklo
se programas angliškai pravesti. Ar tai 
dar vienas žingsnis lietuviams prie mo

lingos skulptūrą, gobeleno technika 
i čio
derniškumo?

Kiek mes, ištekėjusios už svetimtau
čių, dedame pastangų įteikti savo vai
kams tautinės garbės, kuklumo ir darbš
tumo? Šie moderniški tėvai ne tik ne
bando išlaikyti lietuviškumo šeimoje, 
bet prisijungia prie jaunuolių amerikie
tiškų komedijų ir juos užtaria.

Turėtumėm visi, kurie auginam vai
kus, pagalvoti, kuria kryptim mūsų tau
ta keliauja. Tuo pačiu atsiminkim, kad 
mūsų jaunimas yra mūsų ateitis. Turė
tumėm pasvarstyti ir prisiminti, mūsų 
tėvų ir protėvių pastangas. Prisiminkim, 
kad mes kilę iš mažos, bet garbingos 
tautos. Lietuvos karalius Mindaugas, ku
nigaikščiai Gediminas, Vytautas Didysis 
gynė Lietuvą nuo kalavijuočių, totorių, 
vokiečių. Antrame pasauliniame kare 
partizanai aukojosi, gindami Lietuvą 
nuo rusiško komunizmo. Jų visų auka 
tėvynei pati aukščiausia — mirtis.

Jei lietuvybės lietuviškos šeimos lais
vam krašte nesistengia išlaikyti dėl mo- 
derniškumo, tai mums visiems lietu
viams ir Lietuvos tautai didžiausia gėda 
ir skriauda.

Ramunė Stonytė-Francisco
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VLIKO Valdybos posėdyje gruodžio 
13 d. buvo aptartas lietuviu dalyvavimas 
š.m. lapkričio mėn. Vienoje Helsinkio 
susitarimų peržiūros konferencijos pro
ga, ir VLIKO Seimas Londone. Konsta
tuota, kad visa gerai praėjo, ir Vienoje ! 
Lietuvos laisvės reikalas buvo išgarsintas.

Ta proga dr. J. Stukas pasiūlė, kad 
Europoje būtų įsteigtas VLIKO infor- 
macijjos biuras. D r. K. Bobelis paaiškino, 
jog tuo reikalu buvo tartasi Pasaulio Pa- 
baltiečių Santalkos posėdyje gruodžio 
12 d. Latviai ir estai norėtų, kad jei su 
latviais ir estais nebūtų susitarta, tada 
lietuviai vieni steigtų savo biurą.

Apie lietuvių veiksnių konferencijos 
sušaukimą informavo dr. D. Krivickas. 
Tuo reikalu iš PLB pirmininko V. Ka- 
manto gauti keli laiškai. Parengtas jam 
atsakymas. Konferencijos surengimo rei
kalams palikta ta pati komisija, kuri yra 
paskirta palaikyti ryšiams su PLB, būtent, 
inž. L. Grinius ir dr. J. Stikliosius iš VLI
KO Valdybos, ir V. Soliūnas iš VLIKO

- Tarybos, prašant kad VLIKO Taryba 
paskirtų į šią komisiją dar vieną asmenį. 
Buvo svarstyta veiksnių konferencijos 
darbų apimtis.

Iškilus sekančio VLIKO Seimo rengi
mo vietos klausimui, pasiūlyta Australi
ja ir Kanada. V. Jokūbaičiui pasiūlius 
Montreal), pavesta jam ištirti galimybes 
sekantį VLIKO Seimą ten surengti atei
nančių metų spalio mėnesį.

Buvo pranešta, kad dr. K. Jurgėlos 
knyga apie Amerikos ir Lietuvos šarny
rus jau atspausdinta.

Dr. Bobelis pranešė, kad gauta eilė vy
riausybių atsakymų j VLIKO, PLB ir Di
plomatinės Tarnybos memorandumą, ir 
taip pat į Pasaulio Pabaitiečių Santalkos 
memorandumą Helsinkio Akto signata-

HR. 3 Wl 1987.1.22

$ų kolonijoje?
Retenybė, kad "Mūsų Lietuvoje" pa

sirodytų žinutė tokia tema. Dažniausiai 
tai krikštynos, o kiti net ir skaitlingi bei 
reikšmingi pareingimai praeina be ma
žiausios Dievo pąlaimos. Iš tolo žiūrint, 
atrodo lyg šeimininkai sako: "Tu, Dievu 
Ii, pabūk už durų, kol mes pasivaišinsi
me ir pasilinksminsime". Ir taip, religin- 
giausios Tautos ainiai užmiršta elementą 
rinį pamaldumą.

Žvilgterėkime į mūsų Tėvynę,paverg
tą. Net ir svetimšaliai, atsilankę Lietuvo
je, savo įspūdžiuose brazilų spaudoje ap
rašo, kaip pilnos bažnyčios ti dnčiųjų, 
ypatingai jaunimo, kuris neatsižvelgia 
nei j komunistinius gesinimus, areštus, 
persekiojimus, o viešai išpažįsta savo ti
kėjimą.

Šie metai mums visiems yni nepapras
tai svarbūs, nes sukanka 600 metų nuo 
krikščionybės pradžios Lietuvoje. Tad 
pasirodykime tebesą verti vadintis lietu
viais, t©s maldingos Tautos ainiais. Ir di
džiuodamiesi savo pamaldumu, išlaikyki

rams ryšium su Vienos Konferencija, kai p 
pav. D. Britanijos, Austrijos, Švedijos, Ai
rijos, Vatikano, Lichtesteino, Kanados. 
Lichtenšteino delegacijos vadovas grafas 
Levedur taip rašo: "Jo ekscelencijos Hans 
Brunhart, Lichtenšteino kunigaikštijos 
vyriausybės galvos vardu dėkoju jums už 
1986 m. spalio 1 d. laišką ir prie jo pri
jungtą memorandumą.

"Pabaltijo valstybių aneksija tikrai su
daro grubų Principo VIII, apsisprendimo, 
įkūnyto Helsinkio Gaigminiame Akte, pa- me brangiausias mūsų Tautos tradicijas 

ir savo Tėvynės meilę,
Kapit. J. Ciuvinskas

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Olga Pereira de CASTRO 
Sonia MIŠKINIS. 
Antanas GOLSKIS 
Teofilė NAVICKIENĖ 
kun. Antanas MILIUS 
Kazys LIPAS 
Vincas KLIUKAS 
LuizŠLIKYA 
Juozas šLIKTA
Endrikas GUZIKAUSKAS 
Vladas Z IŽAS 
Olga VASILIAUSKAITĖ 

Penedo Marcos
Vytautas BENDŽIUS 
Aleksas JAS IŪ N AS

žeidimą. Lichtenšteino kunigaikštijos de
legacija tai turės omeny, dalyvaudama 
ESB konferencijoje, Vienoje".

MŪSŲ ŽINIOS^
PAVYZDINGAS PASIELGIMAS

Sausio mėn. 15 d. man su žmona te
ko dalyvauti mūsų draugų, italų, "Ro
tisserie" atidaryme. Ypatingai gražūs - 
įrengimai, puiki tvarka ir didelis patogu
mas vietos gyventojams, kur su savo šei
momis ar savo kviestais svečiais galės pa- 
sismaguriauti tipiškais italų valgiais ir 
skanumynais. "Rotisserie" Lilly tiesiai 
prieš klubo Juventus vartus, Rua Juatin- 
diba.

Šio įvykio svarbiausias dalykas tai bu
vo klebono Pr. Gavėno dalyvavimas, ku
ris, šeimininkų specialiai pakviestas, pa
šventino šį malonų kampelį, melsdamas, 
kaip šeimininkams, taip ir naujai prade
damai prekybai, Dievo palaimos. Savo 
trumpje kalboje, kun. Pr. Gavėnas pa
brėžė, jog ir Kristus nevengė dalyvauti 
pakviestas vestuvių vakarienėj Galilėjos 
Kanoje ir kitose šeimos šventėse.

Kviestų svečių prisirinko daugybė: ir 
visi stebėjosi ir buvo patenkinti šeirninirH f 
kų pasielgimu pašventinant šią naują bus- I 
tinę. j

Man tą viską matant atėjo į gaivą min-- t 
tis: o kaip panašūs dalykai vyksta m u-

C;

i.150,00 
1.200,00 
i.200,00 
1.250,00 
1.200,00 
i.200,00 
:.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
r.200,00 
1.200,00

1.200,00 
i.200,00 
1.200,00

BAZAR
SVEIKAS

2 Abrimos uma iojinha de presentes,
I papelaria, artimos lituanos e religiosos.

Venham conhecer-nos.
Muito gratas

Ivany — Ana Beatriz — Silvia - Emilia

RUA DAS ROSEIRAS, N°411

Guarda Oiuvasde todos os tipe*..para homens, senhoras e c na ne as.

Mini*sornbrinhas. tipo Italiano e Alemão. 
i

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJO4 - V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

dRÚRGiOESDENTISrAS
Dr. Jonas Niciporchikas
Dr. Rauto R. Niciporciukas

V; Prudeate - Fone: 273-6696
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MŪSŲ LIETUVA

M ED3TAC8JOS 

gyvos krikščioniškosios dvasios, m e.1.
• ■ ■

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas • Vilnius 1986)

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
DVASIOS METAI

Ateik, Šventoji Dvasia, 
paliesk mūsų Tautą 
gilaus Kristaus pažinimo malone, 
kad^ atsinaujinę tikėjime, 
liudytume Kristy savo aplinkoje!

KAS NORS TURI BŪTI PIRMASIS
Kažkas pirmasis turi paklausyti Dievo, 

kai apanka, apkursta kiti;
Kažkas pirmasis turi ištarti žodį, 

kai bijo ir tyli visi;
Kažkas pirmasis turi pakilti iš apkasų, 

kai tūno ir vengia kiti;
Kažkam reikia pirmajam priimti atšniokš
čiančia bangą,

kai kitiems pritrūksta drąsos;
Gal pats Dievas dar kartą paklaus, laukda
mas viešo žodžio:

"Ar mane myli labiau, negu kiti? " 

Krikščionybė yra nepalyginti daugiau 
kaip religija.
Krikščionybe yra žmogaus kelias Dievop 

ir žmogaus kelionė su Dievu širdy 
per visus darbo ir kūrybos plotus.

MALDOS VAJUS 

įsijungimas MALDOS VAJUM yra 
laisvas ir asmeniškas kiekvieno apsispren
dimas.

Galima jungtis pavieniui, mažose gru
pelėse ar organizuojant specialias pamal
das.

Grupinei maldai siūloma rinktis PI R - 
MĄ MĖNESIO SEKMADIENI, jungian
tis su besimeldžiančiais lietuviais visa n te 
pasaulyje.

DĖMESIO
Lietuvos Krikšto Jubiliejus yra 

ypatinga visu lietuvių šventė.
Ji skirta tąstis ištisus šiuos 1987 metus.

Sausio 25, sekmadieni, 16 valandą, 
Sv. Kazimiero parapijoj bus pirmo
sios JUBILIEJINIU METU PAMAL

DOS;
paskui informacijos ir pasitarimas 

dėl Jubiliejaus šventimo*
Kartu su suneštinėm vaišėm*

□ «- Ar yra daugiau, ar yra kitu keliu j Dievą?
— Keliu pasaulyje — daug, ir jie neišvengiamai 
kiekvieną atveda j mirtį ir j Dievo Teismą. 
Gyvenant žemėje, pasaulyje, 
atsiveria ir siūlosi tūkstančiai kelių — 
kaip prie prękiųturguje, kaip prie viliojančiu 
brangenybių už stiklų ir grotu, 
kaip linksmas žaidimas su draugužiais pakalnėn, 
kaip saldus apsvaigimas malonumu nirvanoj. 
Atsiveria ir žavi keliai su karžygio blizgesiu, 
su valdančio galybe, su aukso skambėjimu, 
su šventumo aureole, su visuotiniu žmonių susižavėjimu.
0 mus visada gąsdina pasirinkto kelio siaurumas — 
takelis tarp trijų bedugniu;
pasiekti ir paskęsti žemiškoj gerovėj, 
daryti stebuklus, stebinti žmones, 
nusilenkti kad ir pačiam velniui, kad gautum, ko trokšti — 
ir tuo savu taku keliauti reikės titano pastangų.
Kiek žmonių, tiek kelių. Bet kiekvienam reikės 
susirasti savo kelią, nes neįmanoma pakartoti 
to kelio, kuriuo jau nuėjo kitasžmogus.
Bet pas Dievą kaip Tėvą — vienas kelias. Tiktai vienas: 
suvaldant prigimtį, pažabojant kūną, 
mylint Dievą ir žmogų, pakylant virš neteisybės, 
nes derantis su sąžine, nusileidžiant melui, 
atsisakant savęs — nieko dora nebus.
Pas Dievą kaip pas Tėvą — vienas kelias. 
Su šviesia sąmone, su švaria sąžine, su gerom rankom. 
Kad ir einant tūkstančiu kelių — tik šitoks.

Tiesa

O Tiesa yra tai, kas per pojūčius ateina j mano protą, 
tai — ta dalis tos begalinės realybės, 
kurią aprėpia ir išreiškia mano protas.
O tikėjimas — tai mano požiūri? į viską, kas yra, 
požiūris — širdies nuskaidrintą? ir alsuojantis išmintim.
Bet jeigu mano protas silpnas ir aš nepajėgiu matyti, mąstyti, 
jeigu mano protas, aptingęs, aptemęs, sumenkęs, 
tarnauja tik žemei ar kūnui, 
tada privers klausyti kiti— galingesni, botagu, 
tada sugundys klausyti kiti — pažadais, pyragu, 
tada reikės klausyti kitų — šviesesnių ir šventesnių, 
tada teks nuolankiai lenkti gaivą 
ir už tiesą priimti kitų žodį, kitų skelbiamą dogmą, 
ar, ilgai ieškant, nusibrozdinant kelius ir širdį, 
kankinantis pačiam ir varginant kitus, 
sunkiai kastis prie bent kokio aiškumo.
Todėl reikia TIKĖJIMO malonės iš Dievo runku, 
kad aš akis TOKIAS turėčiau 
ir pats matyčiau, kaip iš tikrųjų YRA: 
kas yra Dievas, pasaulis, žmonės ir aš pats. 
TIKĖJIMAS yra žvilgsnis, požiūris j viską 
Dievo akimis. Dievo žvelgimu: 
kas yra, kas buvo ir kas ateina, 
kas stovi, bėga, verda, kariauja, nugali ir teisia, 
kas jungia, skiria, tepa ar susmykdo, 
kas sparnus suteikia skrydžiui 
ar — pakerta kojas ir širdį.
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Lietuvių Emigracijos Brazilijon 
šesiasdesimt* neciui Paminėti —

SOMĖTU BRAZILIJOJ
Pradžia 29 (1968) nr.
Tąsa iš 2 (1987) nr.

Pasiskirstymas pagal vers
lą ir tikėjimą
—Pirmos lietuviams mišios

Norinčių važiuoti j Braziliją buvo 
daug. Mokėti už kelionę nieko nereikėjo, 
tik 4 — 5 asmenų šeimos sąstatą privalė
jo turėti. Pavieniai nemokama kelione 
negalėjo pasinaudoti. Kadangi tik jaunie
ji vyrai dėjosi prie svetimų šeimynų pri
imdami jų pavardes, tad ir emigrantų 
vyriškių nuošimtis buvo daug didesnis 
negu moterų. Registracijos daviniai ro
do, kad iš Lietuvos Brazilijon, iki antro 
karo, emigravo 65°/o vyrų ir 35°/ mo
terų. Verslo atžvilgiu, remiantis oficia
liais Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 
daviniais, į Braziliją atvyko 97°/o žem
dirbių ir 3°/o kitokio verslo: siuvėjų, 
batsiuviu, ka'vių, stalių ir kt. Tačiau 
greitu laiku žemdirbių klasė susileijo su 
amatininkais ir sudarė 70% fabrikų 
darbininkų klasę, o tik 30°/o pasiliko 
ištikimi savo klasei — žemdirbių.

Pagal raštingumą, palyginus su kitų 
tautų imigrantais, lietuviai stovėjo gana 
aukštoje vietoje. Neraštingų lietuvių ne
mokančių rašyti, bet mokančių skaityti, 
j Braziliją atvyko 27°/o. Tas 5 ličius, 
metams bėgant, ėjo mažyn *« jau 1955 
m. lietuvių beraščių Br./’Jjoj priskaito- 
ma buvo 14%. Netvau būtų tvirtinti, 
jog lietuviai beraščZ čia pramoko rašto. 
Žinome, jog bėro/Jai Lietuvoje buvo 
senesnio amžiai žmonės, taigi, ir išvy- 
kusiųjų užsierJ 1 beraščių nuošimtį suda
rė taip pat senesnio amžiaus ir po 30 su 
viršum met! ’ie nepasidarė raštingais, 
bet pasitra Té iš gyvųjų tarpo, tuo su- 
mažindari oeraščių skaičių.

Lietu’ U tauta yra katalikų tauta ir 
šiais me r is ruošiasi švęsti 600 metų ju
biliejų r jo katalikybės priėmimo, arba 
nuo Vitu ves krikšto, kai kunigaikščiai,

užmiršo savo tikėjimo. Nors matė aplin 
kui daug bažnyčių, ir labai puošnių, bet 
jos jo netraukė. Jam jos buvo svetimos, 
nors ir katalikiškos. Jis norėjo lietuviško

Jardim da Luz - Šviesos Parkas, - matosi, tuo pat vardu pavadintos 
geležinkelio stoties bokštas - Estação da Luz - statytąs anglų. Čia su
važiuodavo iš įvairių São Paulo provincijos vietovių įvairių tautų emi
grantai praleisti sekmadienio popiečius ir pasimatyti su pažįstamais. 
Tarp susirinkusių, visuomet pirmaudavo lietuviai; čia jie ateidavo susi
tikti pažįstamus, išgirsti naujienas, pasiteirauti apie darbus ir bendrus 
kolonijos reikalus svarstyti ir nutarti.

maldos, troško lietuviškos giesmės, prie 
kurios buvo pripratęs nuo mažens savo 
bažnytkaimy ir girdėti savo kunigo kal
bos. Išgyvenęs metus, kitus be savo kuni
go, be savo bažnyčios ir maldosneri
mo. Savo nerimastį išsklaidyti, ėjo pas 
lenkus, kur lenkų kunigai savo tautie
čiams pamokslus sakė, arba baimingai 
glaudėsi brazilų bažnyčioje. Tačiau jam 
atrodė, kad jo maldos Dievas negirdi. 
Esant tokiai padėčiai, nutarta reikalą 
spręsti susibūrus j didesnį skaičių.

Sekmadieniais lietuviai susirinkę į 
Luz Sodą — Jardim da Luz — spręsda-' 
vo visokius reikalus, kas tik lietė emi
granto gyvenimą; išklausydavo paskuti
nes naujienas iš gimtojo krašto nugirs
tas iš naujai atvykusių tautiečių, neuž
miršdavo drauge su visais bendro liki
mo broliais aptarti ir bažnyčios reikalus 
— lietuviškų bažnytinių pamaldų, kuni
go, giesmių... Tiesa, apie vidurį 1927 m. 
Rio de Janeiro mieste, tada Brazilijos 
sostinėje, pasirodė iš Lietuvos atvažia
vęs kun. Jonas Kyvilis'. Neturėdamas tei
sių Brazilijoj kunigo pareigas eiti, dirbo 
fizinį darbą ir nežinia dėl kokių priežas
čių, nesirūpino gauti teises pastoraci
niam darbui. Tik atvykus Brazilijon kun. 
J. Valaičiui, jis išrūpihp kun. J. Kyviliui 
teises dirbti bažnyčioje. Su lietuviais ne-

Vytautas su Jogaila, susitarė, apkrikšti- 
no lietuvius. Tad ir keliaujančiųjų Brazi
lijon, dauguma sudarė katalikai, būtent, 
84°/o. Kiti gi likusieji, buvo žydų, orto
doksų, protestantų ir kitokio tikėjimo 
išpažintojai.

Lietuviai nuo pagonystės laikų buvo 
labai religingi. Priėmus katalikybę ir įve
dus Krikščionybę Lietuvoje, lietuvių re
ligingumas nepasikeitė, tik kitokiu bū
du, kitoniškais išreiškimais bei formo
mis, su visu atsidavimu, amžiams bėgant, 
įprato tarnauti krikščionių Dievui, kaip 
to mokė naujas tikėjimas. Besimelsda
mas didžiajam perkūnui, o vėliau tapęs 
krikščioniu, visa gyvenimo prasmė jam 
buvo aukuras, malda, bažnyčia, kryžius 
ir kiti tikėjimo simboliai. Žemiški reika
lai jam buvo antraeilis dalykas. Taip pa
vaizduoja lietuvių literatūra.

Prieš daug metų, didysis mūsų poetas 
ir rašytojas, Liudas Gira, viename savo 
eiliuotame kūrinyje, šitaip charakteriza
vo Lietuvos kaimiečio religingumą ir jo 
santyki su gamta, savo šeimyna, sodyba, 
nameliais ir gyvulėliais: "Ir bažnyčion 
ėjom; poterius kalbėjom; Kieme ir lauke
ly, statėm po kryželį, — kad tik mūs gy
vulėliai nežūtų ir nameliai nebegriūtų". 
Ir j svetimą kraštą atvažiavęs, lietuvis ne-

Viktoras LUXAvtôays
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito S^nto, 118 • Tel 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

CHOPP - PIZZA -QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
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dirbo, išvažiavo interioran i Santa Anas
tácio sritį, kur, 1955 m. mirė.

Tarp susirinkusiųjų lietuvių Luz So
de, rasdavosi visokiausio budo tautiečių 
nekantrių, staigesnių, katalikiškesnių, o 
taip gi ir aktyvesnių visokiuose sumany
muose. Atsirado tokių būrelis ir nutarė, 
nedelsiant, kreiptis pas šv. Antano baž
nyčios kleboną, prašyti jo, kad toje baž
nyčioje, kur lietuviai buvo įpratę lanky-’ 
tis, butų atlaikytos lietuviams pamaldos 
su lietuviškomis giesmėmis ir muzika. 
Nutarta ir padaryta.

Paskirtą dieną, 1928 m. gegužės 20 d., 
Santo Antonio do Pary bažnyčioje, Ca- 
nindė rajone, buvo atlaikytos specialiai, 
lietuviams pirmosios Brazilijoje mišios/ 
Mišias atnašavo ir pamokslą portugališ-

MŪSŲ LIETUVA

STASYS KRĄŠAUSKAS 
Jo sudarytas lietuvių emigrantų choras gie

kai pasakė pats tos bažnyčios klebonas, dojo šv. Antano bažnyčioje per pirmas mi- 
jautriais žodžiais apib.udindamas emi- šias. Buvo "Dainos" draugijos organizato-

Savaitei bėgant».
—' ....... m ii Ait. D. Petraitis

“Laimingų Senų Metų" - tai vieno musų 
krašto teatro veikalo pavadinimas. Visi linki 
laimingų Naujųjų Metų, senieji jau praėjo, nė
ra ko čia linkėti, bet kartais kitaip išeina. Kas 
buvo padaryta senaisiais metais, tai gali jo pa
sėkos likti febai naudingos ir sekančiais me
tais. Vienas paprastas ir kasdieninis faktelis de
rinasi su senų metų linkėjimu.

Nusinešiau j darbovietę "Musų Lietuvos" 
numerį ir pasidėjau ant darbo stalo. įeina 
žmonės, išeina; ateina šefas, išeina. Niekas at
rodo nematė to laikraščio, niekam jis neuž
kliuvo. Staiga atsisėda prieš amne jau daug 
metų atgal buvęs mano šefas, jau išėjęs j pensi
ją ir vėl pakviestas j darbovietę patarėju. Turė
jome reikalų su siunčiamais dokumentais.Stai- 
ga jis manęs klausia: "Kas tai per laikraštis, ne-
suprantu nė žodžio". Jam atsakau, kad tai lie
tuvių Brazilijoje savaitraštis. Jis netiki. "Lietu
viškas laikraštis? Lietuvių kalboje? Negali bū
ti. "Jam paaiškinu, kad čia jokio stebuklo, lie
tuviai turi laikraštį, net savaitrašti ir nevien 
Brazilijoje. Jis mane pataiso: "Aš nesistebiu, 
kad toks laikraštis yra, aš pažįstu lietuvius, bet 
tu negali įsivaizduoti, kokią gerą minti man da
vei su tuo laikraščiu". Man pasidarė visiškai ne
aišku, kam jam tas laikraštis gali būti naudin
gas, ir kokia čia gera mintis.

-- Matai, aš turiu giminių lietuvių, tai mano 
žmonos seserys. Galvą sukau, ką joms padova
noti Kalėdų proga. Gi lietuviškas laikraštis tai 
bus pati geriausia mintis, kokia man tik atėjo 
šiuo metu. Nežinau nė kaip tau padėkoti.
Duok man adresą ir redakcijos telefono numerį".

Praėjo dienos, reikalai darbovietėje skubūs, 
dokumentai, analizės, produkcijos problemos 
visiškai mane išblaškė ir užmiršau net patį re i-

1927 m. gegužės mėn. 20 d. Santo Antonio do Parí bažnyčios šventoriuje, lietuviai susirinkę už
prašytų mišių pamaldose, kurios buvo atlaikytos portugališkai. Lietuvių dalyvavimas buvo skait
lingas, visi skrybėliuoti, pagal anų laikų madą. Stebėtina, kad dalyviai — tik vyrai.

granto dvasinį gyvenimą svetimoje šaly
je. Didžiausią įspūdį susirinkusiems žmo
nėms padarė St. Krašausko sudarytas 
giedorių choras, kuris per mišias giedojo 
lietuviškas giesmes vargonams pritariant. 
Iš susijaudinimo daugeliui riedėjo ašaros 
Mažiausiai jaudinosi tie, nuo kurių pri
klausė susidariusi padėtis.

Po pamaldų, visi patenkinti ir pilni 
džiaugsmo, klebonui leidus, susirinko 
bažnyčios salėn, aptarti lietuvių parapi
jos steigimo reikalą. Visi nutarė tuo reika
lu daryti žygius ir kreiptis, kur reikalio- 
ga, kad įsteigus lietuvių parapiją. Tam rei-? 
kai ui nutarta sudaryti parapijos steigimo 
komitetą iš šių asmenų: Aniulis, Černiaus} 
kas, Žukas, Sinkevičienė ir Šimbelis. Prie j 
komiteto išrinkta dar pagalbinė komisija i 
koordenuoti darbą, kurion įėjo Jonas 
Paukštys, Juozas Ruškys, J. Garška ir K.

kalą. Buvau manęs paskambinti į redakciją,bet 
užmiršau. Buvau manęs pasiteirauti, kam ma
no buvęs šefas užsakė "Mūsų Lietuvą". Bet 
prieš kelias dienas minėtas šefas vėl atsirado 
mano raštinėje. "Tu neįsivaizduoji, kas pasida
rė tarp mano giminių... Jau gavo laikraštį ir ste-

Cerauka.

Parapjjos steigimo reikalu padarytas 
pirmas žingsnis greitai rado palanku atgar-bėjosi, kas čia jį užsakė. Klausinėjo giminių, 
sį Lietuvos dvasinės vyriausybės sluoks
niuose — surasti Lietuvoje savanorį kuni-

■gą ir skubiai siųsti jį Brazilijon su įgalioji
mais organizuoti lietuvišką parapiją. Pir
mieji žingsniai šia kryptimi duoti. Pirmas 
džiuginantis gandas pasiekė São Paulo ka
talikus, kad greitu laiku atvyksiąs kunigas

Bus daugiau

dauguma nelietuviai, kas čia domėsis tokiu rei
kalu. Nutarė skambinti į redakciją. Čia viskas 
paaiškėjo. Mano dovana jas lankys ištisus me
tus. Labai ačiū už gerą mintį." Likau patenkin
tas patarpininkavęs,nors čia jokio asmeninio 
nuopelno neturėjau. Tik buvau palikęs ant sta
lo lietuvišką laikraštį... Pagalvojau, reikėtų sau 

•pačiam palinkėti "Laimingų Senųjų Metų", ku
rią pasėkoje kas nors gaus lietuviškos spaudos 
per ištisus metus.

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ 5IAS JU0STEIESJ1
fl

BROOKLYN
REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SÃO PAU LO, SP.

LKJ3ENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980
P DAUG DAUG DAINELIŲ

Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos 
RAUDONA ROŽĖ- Senu ir naujų dainų rinkinys 
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatva kario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS - Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338
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KINIEČIAI PRISIMENA 
KUN. P E R K U M A IR ...

LIETUVĄ
Gal mažai kam teko susipažinti su 

kiniečių spauda ir ten rasti atsiliepimų 
apie lietuvius ir pačią Lietuvą. Bet kad 
taip yra, galima patirti iš šio Kinijos sa
leziečių "Salesian Bulletin" puslapio, 
skirto ypatingam mūsų A. A. KUN. 
ANTANO PERKUMO prisiminimui.

A. A. KUN. ANTANĄ PERKUMĄ 
PRISIMENANT

Sausio 25, per 16 vai. Mišias, ypatin
gu būdu prisiminsime iškilųjį Kinijos 
misionierių ir per 33 metus Venezuelos 
Popiežis’kosios Lietuvių Misijos direkto-

NR. 3 (1988) 1987.1.22

rių, kun. ANTANĄ PERKUMĄ, pirmų
jų jo mirties metinių proga.

Kun. Antanas Perkumas nei artą lan
kėsi São Paule, kiek galėdamas rėmė šv.~ 
Kazimiero parapiją bei savaitre štj ML-vą.

Iš anksto dėkojame visiems, kurie 
jungsis su mumis maldoje už šio lietu
vių misionieriaus sielą — ir pas ves jo už
tarimui pas Dangiškąjį Tėvą.

Dėkingi Saleziičiai
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MŪŠIj ŽINIOS
IŠKILUS ARGENTINOS 

"MINDAUGAS"
Sekmadienį, sausio 11 , Sao Paule bu

vo, sakytum, Berisso "Mindaugo" diena. 
Per 11 valandos Mišias jie giedojo bažny
čioj, o po pietų, seselių pranciškiečių 
gimnazijos salėj, augšto meninio lygio 
koncertu augštai pakėlė sanpauliečių dva
sią. Orkestras, dainos, tautiniai šokiai — 
viskas meniškai pynėsi gilioj, gyvoj lietu
viškoj dvasioj. Kas dalyvavo, pergyveno; 
kas nematė — tam reikės gan ilgoko apra
šymo, kas bus stengiamasi padaryti sekan 
čiam ML numery. Tačiau tiek vieni, kiek 
antri liks mindaugiečiams ilgai dėkingi.

BERISSO "MINDAUGAS" SÃO PAULE

MŪSŲ LIETUVA

2- Mindaugiečių Gintarėlis
a- Leiskit į Tėvyne
b- Tave aš pamačiau
c- Kas Subatos vakarėlį
d- Mylėjau mergelę

3- Aštuonytis
4- Ketvirtainis
5- Žalgiris

a- Kai aš turėjau kaime mergelę
6- Mindaugiečių Polka
7- Malūnas
8- Atsisveikinimas
PROGRAMOS PRANEŠĖJAS:

Luis Lemberis
ORKESTRO DIRIGENTAS:

Alejandro Šaulys
DAINOS IR ŠOKIU VADOVAS:

Alejandro Šaulys
PROGRAMOS IR ANSAMBLIO Dl
TORIUS: Jorge Pérsico Bukauskas

Pi AN! N AS: Cecho Analia
GITARA: De Santis Leonardo
KLARNETAS: Lorente Carlos 
SMUIKAS: Rodríguez Osvaldo
KANKLĖS: Sosa Carlos
BŪGNAS: Marinucci Sergio
DIREKTORIUS:

Alejandro Casimiro Šaulys

Programa užsibaigė orkestrui grojant 
ir visiems - Mindaugiečiams ir Sanpau- 
liečiams — su visu įsijautimu giedant 
"Lietuva brangi".

Po ilgai užsitęsusių plojimų, vieni dė
kojo už sudarytas sąlygas iš Argentinos 
atvykti Brazilijon ir už šiltą priėmimą, 
kiti reiškė padėką už Berisso lietuvių en
tuziastingą pasišventimą ir už tikra? augš
to lygio meninę programą. Ir ansamblio 
vadovai su BLB-nės pirmininku pasikei
tė dovanomis bei prisiminimo ženklais.

Lietuvių Katalikų Draugija, pasivadinu
si Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Min
daugo vardu, jau 55 metai reiškiasi savo 
lietuviška veikla Berisso mieste, Argenti
noje. Tautinių šokių ir dainų ansamblis 
"Mindaugas" priklauso šiai draugijai, su
sikūręs prieš 15 metų.

"Mindaugo" ansamblis visados daly
vauja Argentinos Folkloro festivaluose ir 
įvairiuose parengimuose, garsindamas 
Lietuvos vardą. Praeitais metais buvo iš
vykęs pasirodymui ir į Urugvajų, kas su
darė pirmą jo išvyką į užsienį. O dabar jis 
atvyko čia, į São Paulą.

"Mindaugas" pavyzdingai pasirodė 
São Paulo lietuvių kolonijoje, sausio 11 
dieną: gražiai giedojo V. Zelinos bažny
čioje per 11 valandos Mišias, o po pietų 
— Seselių Pranciškiečių kolegijos salėje 
puikiai išpildė gan sudėtingą programą.

Čia noriu išsamiai perduoti visą tą pro
gramą, su šokėjų, dainininkų ir jų pačių 
susiorganizuoto orkestrėlio dalyvių var- 
dais- PROGRAMA

I DALIS
1- Mindaugo Orkestras
2- Mindaugo Ansamblio pristatymas
3- Suktinis
4- Jievaro tiltas
5- Našlė
6- Mylėk ir lauk
7- Dar ne tavo valia
8- Prie laužo

Pertrauka
II DALIS
1 ' Mindaugo Orkestras i

DR. PAULO ŠLEPETYS 
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA 
LIPOASPIRAÇÃO

Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32 
Fone: 881-8077 - Hor, 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ŠOKĖJAI:
Barbini Marcelo, Bartolucci Andrea, 

Belazaras Favio, Bianchi Mariel, Bradel 
Kairys Graciela, Brankevich Carlos, Briz- 
zi Ivoskevičius Nadina, Buregas Alejan
dra, Di Lorenzo Mario, Ferrer Adrian, 
Horajczuk Jorge, Griszka Miriam, Grisz- 
ka Fernando, Martinez Fernando, Meški
nis Mariana, Meškinis Gerardo, Natale 
Roxana, Palucas Vanina, Perotti Cešunas 
Leonardo, Persico Bukauskas Nancy, 
Persico Bukauskas Jorge, Quiroga Odera 
Maria Eugenia, Robuschis Gabriela, Šau
lys Pablo, Tancredi Amancay, Zagrakalis 
Vanesa, Zutas Leonardo.

MINdAUGIECIU GINTARĖLIS:
CONTRALTAi: Bianchi Mariel

Bradel Kairys Graciela
Brizzi Ivoskevičius Na

dina
Buregas Alejandra
Cecho Analia
Criszka Miriam
Meškinis Mariana
Palucas Vanina
Tancredi Amancay

SOPRANAI: Persico Bukauskas Nancy 
Robuschis Gabriela

VADOVAS: Persico Bukauskas Valentine

ŽALGIRIS :
BOSAS: Ferrer Adrian
TENORAS: Barbini Marcelo
VADOVAS: Šaulys Alejandro

ORKESTRAS:
AKORDEONAS: Šaulys Alejandro

ADVOCACIA
JDireito CIVIL - Dir. CRIMINALDireito TRAB ALISTA 

Novo Horizonte, 213Av.

Stasys Vancevičius

Sausio 25, 16 vai. Mišios už a.a. kun. 
ANTANĄ PER KŪMĄ, užprašytos Pe- . 
tro Perkumo Namų įnamių, sausio 31 
sueinant metams nuo jo mirties.

Tą pačią sausio 25 d., 16 vai. šv. Ka- x 
zimiero p-jos koplyčioj bus atlaikytos 
Mišios už a.a. SIMANĄ KUZMICKĄ, 
sukankant pirmoms metinėms jo mirties. 
Giminės, artimieji, Velionį pažinusieji 
tautiečiai yra kviečiami Mišiose dalyvau
ti.

BRUNĄ ir L U I Z, 
kurie įsūnijo Pauliuką taip pat 
R E G I N Ą, kuri įsūnijo Bro- 
niuką.

Linkiu didelio džiaugsmo 
visiems.

Įj] COMPRAS - VENDAS -
.FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral • S. André
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MŪSŲ ŽINIOS
JUBILIEJINIŲ METU PAMALDOS

Sausio 25, paskutinį mėnesio sekma
dienį, 16 vai. šv. Kazimiero parapijoj 
bus pirmosios JUBILIEJINIU METI) 
PAMALDOS, per kurias giedos jungti
nis L.K. Bendruomenės choras.

Paskui vyks informacijos ir pasitari-

I S I U K A I T É

Mielai ML skaitytojai bei rėmėjai širdingai dėkojame 
ir linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos, 

•e • •

Administracija
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mas dėl Jubiliejaus šventimo. Ir sunešti
nės vaišės, pasižmonėjimas.

SVEČIAI IŠ VENEZUELOS
Daug kam pažįstami - inž. Aras ir 

d-rė Sandra Saldytė Mažeikai, iš Kara- 
ko išvyko Via Superfície - savom prie
monėm — praeitų metų gruodžio 20 
dieną (šeštadienį) ir laimingai atvyko 
pas d-rės Sandros tėvelius, Saldžius, 
22-trą gruodžio (pirmadienį).

Iš Boa Vista, R R. panaudojo Varig 
sparnus.

Lankėsi pas gimines ir pažįstamus ir 
pabuvojo keletą dienų Suarão — Itanha- 
em pajūry.

Aplankė Lituaniką.
Atsigavę kūnu ir dvasia, patenkinti 

tūrėtom atostogom, sausio 9-tą dieną 
grįžo Venezuelon.

Apie savo nuotaikingą 30 valandų 
telionę nuo Karako iki Boa Vista R R., 
inž. Aras žada daug ką įdomaus parašy
ti "Musų Lietuvai".
GERAS PROFESIONALAS IR

DIDELIS LIETUVOS MYLĖTOJAS

Turėjau važiuoti ligoninėn dėl sveika
tos problemų į Maternidade S. Paulo. 
Mane priėmė dr. João Batista KOSM IŠ
KAS. Kai sužinojo, kad lietuvė, tai la
bai nudžiugo ir pasisakė, kad jis taip

- -

...... ....................................... .

ALIANÇA LITUANA BRASILEIRA DE
BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprindo as determinações legais dos seus Estatutos, 
Artigos 29° e 33°, convocam os seus sócios para Assemblé
ia Geral Ordinária, a reaiizar-se no dia 25 de Janeiro de 
1987, às 18 horas, em sua séde social à Rua Lituânia, 67 • 
São Paulo - Moòca, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 
do Dia:

a) - Abertura e leitura da Ata anterior;
b) - Relatório da Diretoria;
c) - Apresentação do balancete anual;
d) - Relatório da Comissão Revisora e seus pareceres;
e) - Eleições dos membros de Diretoria, Comisão Revisora

e seus suplentes para o biênio 1987—8.
f) - Varios asuntos de interesse da Aliança.
Não havendo número legal para a reunião em primeira 

convocação, ficam os srs. associados convocados desde já 
para se reunirem em segunda convocação às 18:30 horas, 
no mesmo dia e local e será considerada válida a reunião í 
Cum qualquer número de sócios presentes. '

São Paulo, 7 de Janeiro de T987

Algimantas Saldys A. , D ...
Secretário Aiexcndre Bumblis

Presidente
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SKAITYK IR PLATINK 

"MŪSŲ LIETUVA "

pat lietuvių kilmės, bet gyveno provin
cijoj, neturėjo ryšių su lietuviais ir taip 
neišmoko lietuviškai. Didžiuojasi esąs
lietuvių kilmės ir norėtų geriau susipa
žinti su Lietuva, lietuviais ir jų veikla 
čia S. Paule.

Stebėjausi daktaro nuoširdumu, ga-

į LIETUVĄ EXCURSÃO A LITUANIA
NUO 13 IKI 27 LIEPOS - (DE 13 ATÉ 27 de JULHO)
1) — Lietuvoj būsime 11 dienų.

Numatyta aplankyti: Vilnius ir apylinkės, Kaunas, Druskininkai, 
Rumšiškės, Palangą ir Klaipėdą. 15—19 liepos Vilniuj bus Pabal
tijo Valstybių Folkloro Festivalis "BALTICA" su 3.000 dalyvių. 
Be to bus liaudies dirbinių ir suvenyrų parodos, kuriose galima 
bus nusipirkti įvairiausių meno dirbinių iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos.
Pramatytas atsisveikinimo vakaras su giminėmis ir draugais.

2) — Norintieji galės pratęsti ekskursiją į Leningradą ir Maskvą (maž
daug dar vieną savaitę).

3) — Pagal pageidavimus bus suorganizuotos ekskursijos Europoj. Gali
ma bus likti iki 2 mėnesių.

Ekskursiją organizuoja CETEMAR ir LUFTHANSA.
Kelionę lėktuvu galima mokėti palengvintom išsimokėjimo sąlygomis.
Kreiptis: CETEMAR - Tel. 258-5955 - Dr. Vignolo

ir A. Boguslauskas — Tel. 241-2831.

bumais ir palankumu lietuviams. Tai 
mums pavyzdys kaip turime vertinti sa
vo Tėvynę, jos tradicijas ir kultūrą. Taip 
pat pagyrimas ir padėka daktarui João 
Batista Kosmiskui. Daktaras Kosmiskas 
turi savo konsultoriją ant rua Mairinque 
293 - V. Mariana.

Dėkinga pacientė

INFORMACIJA 
NORINTIEMS VAŽIUOTI SU 
EKSKURSIJA l LIETUVĄ

8 vasario mėn., 15 vai. Lietu
vių S-gos-Alianęa patalpose, 
Rua Lituânia, 67 - Moóca, SP. 
įvyks pasikalbėjimas ir infor
macijos apie šią ekskursiją.

Aleks. Boguslauskas
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