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VAIKAI NĖRA TĖVŲ NUOSAVYBĖ - 
SKELBIA "TARYBINIS MOKYTOJAS" 
OKUPUOTOJA LIETUCOJE. APIE TAI 
RAŠO"LKB KRONIKA"72NUMERYJE

Dar ne per toli tie laikai, kai tauta bu
vo naikinama fiziškai. Dešimtys tūkstan
čių žmonių buvo grūdami į gyvulinius 
vagonus, vežami j tolimiausius Rusijos 
Imperijos užkampius , badu ir šalčiu ma
rinami Kazachstano stepėse, Sibiro tai
gose, Ledinuotojo vandenyno pakrantė
se. Kiti buvo dusinami kalėjimuose, ne
suskaitomuose Gulago lageriuose. Paga
liau kiek mūsų tautiečių ilsisi nužudyti 
gimtojoje žemėje...

Bet baisiausia tai, kad tautoa žudymas 
vykdomas ir toliau, tik šį kartą jau kito
mis priemonėmis, kitais būdais. Kėslai ir 
tikslai nepakeisti, pakeisti tik metodai. 
Tauta ir toliau žudoma, šį kartą ne trė
mimais, bet moraliniu pūdyjimu bei są
monės žalojimu.

šiandien užsimota prieš visą tautos 
ateitį. Iš jos norima atimti vaikai, ateinan
čioji karta. Tie, kurie liko nenužudyti ne
gimę, tie, kuriuos augina tėvai. Pasirodo, 
"Vaikai nėra tėvų nuosavybė. Jis — būsi- 
mieji socialistinės visuomenės piliečiai". 
("Tarybinis mokytojas", 1986 m. rug. 
mėn. 20 d. Nr. 66, strp. "Dviveidiškumo 
pamokos"). Vadinasi, vaiką pagimdei, au
ginai, juo rūpiniesi, bet daug teisių į jį ne
turi. Jis socialistinės visuomenės nuosa
vybė, jis "nacionalizuotas", "suvisuome
nintas", konfiskuotas, nusavintas... Pa
gal komuhistinę moralę, tai logiška.

Ne komunistai davė valstiečiams žemę. Turi tapti jos skelbėjais, vykdytojais ir 
Jie ją nuo amžių turėjo. Žemę komunis- r : .
tai tik atėmė. Ne komunistai* statė ir puo- ^ti nuo mažens. Tai panašu j turku elge- 
šė bažnyčias — jie tik atėmė jas. Ne ko
munistai steigė Lietuvoje įvairias organi
zacijas, draugijas, leido laikraščius, kny
gas, žurnalus — jie tik vifcką panaikino, 
uždraudė, atėmė. Kas dar lieka — atimti 
iš tėvų vaikus. Jie — Socialistinės visuo
menės nariai, jie — komunistinės valsty-' 
bes nuosavybė.

Taip, kaip senovėje, kaip vergovinės 
santvarkos laikais: vergo šeimos vaikas 
yra ne tėvų, bet vergo savininko nuosa
vybė. Šiandien tarybinio piliečio -šeimi
ninkas yra valdžia, komunistų partija, 
tiksliau — jos valdančioji viršūnė. Tad ir 
tarybinio piliečio vaikai yra jų nuosavyb 
bė. Ir tėvai su savo vaikais turi elgtis taip, 
kaip jis savininkas nurodys. O nurodo

Regina Petrutienė prie savo darbų Los Angeles parodoje.
muose mokyti savi vaikus poterių, kateO 
kizmo, ruošti prie išpažinties ir pirmo
sios komunijos"? Kuriuo šio straipsnio 
teiginiu galima patikėti? Jie vienas ki
tam prieštarauja. Kažkokia klaiki nesą
monė ateistu vadinama "religine laisve".

DĖL POPIEŽIAUS KELIONĖS Į 
LIETUVĄ

Kai kurių užsienio spaudos agentūrų 
paprašytas pakomentuoti sovietų agen
tūros "Novosty" pareiškimus dėl even
tualios Popiežiaus kelionės į Lietuvą, p. 
S. Lozoraitis, jr., Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto, atsakė:

"šventasis Tėvas gerai pažįsta katali
kiškosios lietuvių tautos aspiracijas, ku
rias ji ne kartą yra išreiškusi praeityje ir 

kilmingai pasirašinėjo tarybiniai valdovai? tebereiškia dabar. Jo noras aplankyti 
Ir kaip suderinti: "šiuo įstatymu tėvai ir Lietuvos katalikus kaip ir visus kitus pa- 
jiems atstovaujantys asmenys, be kita ko, sau**° tikinčiuosius, negali būti siejamas 
įpareigojami auklėti vaikus aukštos komu-^u Sėtuvių tautos apsisprendimo teise, 
nistinės moralės dvasia" su, tame pačia
me straipsnyje Molėtų rajono Religinių 

' kultų įstatymu laikymosi kontrolės ko-
jis” taip: "Lietuvos TSR liaudies švi^eTmo 

įstatyme tarp pagrindinių liaudies švieti
mo principų įrašytas mokymo pasaulie
tiškumas be religijos įtakos: šiuo įstaty
mu tėvai ir juos atstovaujantys asmenys,

be kita ko, įpareigojama a u kieti vaikus 
aukštos komunistinės moralės dvasia". 
"Moraliai" konfiskuojami nusavinami 
vaikai. Jie turi būti formuojami pagal 
šią "moralę". Turi virsti jos išpažinėjais.

kovotojais. Tokiais jie privalo būti išauk-

sj pu pavergtu krikščionišku tautu vaikais, 
kai juos atimdavo iš tėvu ir išaugindavo 
fanatiškais muzulmonais, skirtais kovoti 
prieš savo tautiečius. Dabar kažkas pana
šaus bandoma daryti su mūsų vaikais, 
su musu tautos ateitimi su jaunąja karta.

Tad kur visos konstitucinės "garanti
jos", visi plepalai apie sąžinės laisvę, kur 
visos žmogaus teisių deklaracijos, visi 
tarptautiniai susitarimai, kuriuos taip iš-

komiteto pirmininkės D. GANČIERIE- 
NÉS žodžiais: "Sutinkami su TSRS 
konstitucijos garantuojama piliečiu sąži
nės laisve tik tėvai turi teisę patys na-

Sovietų agentūros teigimas, kad Lietuva 
yra Sovietų Sąjungos dalis, tegali visiems 
priminti tą smurtą, kurio pasekmėje ji 
prarado savo nepriklausomybę. Visas ci
vilizuotas pasaulis, kaip Europos Tarybc 
laikysena parodo, žiūri j Lietuvą kaip 
ekspansionistinės politikos auką".
Roma, 1987.111.5
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Savaitei bėgant...
.................................... i—■ M Alt. D. Petraitis

Taigi pagaliau jau turime valdžią. Susirinko . 
BLB Taryba pirmajam porinkiminiui posėdžiui. 
Daug kas pasikeitė, atrodo, kad jaunoji karta la
biau įsitraukia s’į kartą į darbą. Darbo planų, įsi
pareigoji mų begalės, net svarstymui nėra laiko, 
o dar valdžia nepaėmė vairo, jau laukia begalės 
"'kalų. Nors visa tai jau dalinai įprasta susirin
kimuose, kur visuomet yra daugiau darbų, negu 
mes galime juos nuveikti, šį kartą jaučiasi geros 
nuotaikos. Visi tikimės, kad naujoji ir su pasiry
žimu dirbti išrinktoji valdyba, pajėgs sutvarkyti 
bent esminius ir skubiausius reikalus.

5

PRANEŠA IŠ LOS ANGELES t 
MIRĖ ONA RAZUTIENĖ

Ona Razutienė mirė Los Angeles 
"Spindulio” tautinio Šukiu ansamblio 
koncerto metu, diriguodama lietuvišką 
dainą visai prieš jaunimo chorą, stebint 
apie dviem šimtam susirinkusiu žiūrovu. 
Atrodė linksma, visiems maloniai šypso
josi, smagia lietuviška daina linksmino, 
pakėlusi savo talentingą ranką krito. Gy
vybės negalėjo išgelbėti nei tuojau pri
šokę daktarai, gailestingos seselės, nei 
pašaukta pirmoji pagalba. Jiems besidar
buojant, moderniais aparatais stengian
tis atstatyti širdies plakimą, alsavimą bu
vo neštuvų įnešta į greitosios pagalbos 
automobilį, bet ir ligoninėje nepavyko 
atgaivinti. Ona Razutienė mirė Los An
geles, Calif., 1987 m. vasario mėn. 28 d., 
8 vai. 45 min. vakaro.

Koncertas buvo nutrauktas. Visi liūde
syje skirstėsi namo. Velionies atminimui 
rąžančius (rožinis) bus Šv. Kazimier.) pa
rapijos salėje antradienį, kovo mėn 3 d., 
7 vai. 30 min. vakaro. Iš tos bažnyčios 
laidotuvių mišios kovo 4 d., 9 vai. 30 
min. ryto.

Ona gimė 1908 m. gegužės 18 d. Ja
kaičiu kaime,-Šilalės valse., Tauragės apsk. 
Baigė Tauragės mokytoju seminariją. 
Veikliai darbavosi Tauragės šauliu greto
se. Mokytojavo. 1949 metais atvykusi į 
JAV-es tuoj pradėjo darbuotis Los Ange
les, Calif., lietuviu kolonijoje, organizavo 
lietuviu jaunimą, mokė tautiniu dainų, 
šokiu. Mokytojavo Los Angeles lietuviš
koje spaudoje.

Turėjo ir puikiai vadovavo trijų amžių 
lietuviškam jaunimui: jaunučiams (mažu
tėliams), jauniems ir vyresniesiems. Kiek
vienais metais su savo jaunimu gražiai pa
sirodydavo, padainuodavo lietuvišku dai
nų, pašokdavo tautiniu šokiu- Lietuviš-

1 . ____  . . -
kai apsirėdžiusio lietuviu jaunimo Kalifor
nijoje (Los /Angeles) sutraukdavo iki dvie
ju šimtu galvučių. Vyresnieji, žiūrėdami į 
tokį gražu lietuviško jaunimo prieauglį 
net džiaugsmo ašaras nubraukdavo.

Onos Razutienės globoje, jai pačiai 
mikliai diriguojant chorams, vadovaujant 
tautiniu šokiu grupėms dalyvavo visose 
užsienio lietuviu tautiniu šokiu, dainų 
šventėse. Daugelį sykiu įvairiose amerikie
čiu šventėse, kaip tarptautinėse parodose, 
Disney Land suruoštuose pasirodymuose. 
Razutienės tautiniu šokiu ir dainų ansam
blis, kurį buvo pavadinusi "Spinduliu”, 
noriai remiamas tėvu ir jaunimo, yra kelia
vęs, koncertavęs keliose valstybėse Euro
poje, taip pat Australijoje, keliose valsty
bėse Pietų Amerikoje, Daugelį sykiu tose 
valstybėse pasirodė televizijų programose, 
buvo pakviesti vadovaujančiu svetimųjų 
asmenų. Yra išleidę savu ansamblio lietu
višku dainų plokštelę.

Ona Razutienė buvo nepaprastai žymi 
lietuvė Kalifornijoje ir JAV-se , užsienio 
lietuviu moterų gretose. Jos nuopelnai 
užsienio lietuviams reikalingi deramo įver
tinimo.

Kalifornijos lietuviu jaunimas daug 
metu buvo vadovaujamas Onos Razutie
nės. Ji negyva krito diriguodama lietuviš
ką dainą 21-name jaunimo ansamblio kon
certe. Jos didelis lietuviško veiklumo pa
vyzdys turėtu likti jaunime ne vien tauti
niuose rūbuose, bet ir mielai vartojamoje 
tobuloje lietuviu' kalboje, ju tęsiamoje 
lietuviu kultūroje.

Algirdas Gustaitis
Brazilijos lietuviai, priėmę ir giliai 

įvertinę p. Oną Razutienę jos vadovauja
mo "Spindulio” koncerto metu pernai 
pas mus, São Paule, kartu su Losangelie- 
čiais liūdi ir Velionei meldžia iš Dievo 
gausaus atlyginimo Dangaus būstinėje.

Tarybai šiemet atrodo teks daugiau “užsie
nių reikalų" ministerijos darbai. Jos pirmininko 
dr. A Šiaulio pasisakymu manoma daugiau 
kreipti dėmesio į lietuvių - brazilų santykių rei
kalus. Yra įvairių reikalų, kur turime santykių 
su vietos žmonėmis ir lietuviai ir Lietuvos vardas 
dar nėra pakankamai pažįstamas. Norisi šį reika
lą pajudinti, daugiau iškeiti vietos gyventojų 
tarpe lietuvių vardą.

Kai buvo paskelbti rinkimai, neturėjome 
daug vilčių, kad kasmet mažėjantis rinkėjų skai
čius galėtų padidėti, ar net sustoti mažėjęs. Dar 
mūsų spauda sušlubavo, pašto patarnavimas bu
vo pasiekęs patį žemiausią lygį. Spaudą gauda
vome už kelių savaičių, taip kad žinios ateidavo 
labai pavėluotos. Bet kokie pranešimai buvo ga
lima duoti tiktai telefonu. Kas mėgino balsuoti 
per paštą, kas mūsų tarpe daugelyje atvejų yra 
normalu, greičiausia prarado savo balsą. Vistik 
rinkimų komisija labai judėjo, darė kas tokiu 
atveju tiktai įmanoma ir balsuotojų skaičius bu
vo dušimtai penkiasdešimt devyni. Taigi, turint 
mintyje momento sunkumus, rezultatai visai 
neblogi.

Atrodo, kad išrinkus vaidybą pasibaigė visos 
bėdos. Deja, viena valdyba niekur nieko nenu 
veikė. Jeigu visuomenė laikosi pasyviai,valdyba 
gali skelbti visokias programas, šventes, susirin
kimus, bet rezultatai yra gana prasti. Visuome
nės darbas tai nėra kelių žmonių reikalas. Jeigu 
kviečiami į kiek didesnį minėjimą mes neisime, 
tai jokia valdyba, nors ji būtų ir pati geriausia, 
nieko ypatingo nenuveiks. Valdyba gali tik duo
ti gaires, planuoti, koordinuoti bendrą darbą, 
bet be visuomenės, jos jėgos lieka silpnos.

Susirinkimo metu girdėjau kvietimą į šešta
dieninę mokyklėlę. Atrodo, kad esti nedaug 
mokinių. Mokytojus surasti, vietą paruošti, 
knygas išrūpinti, surasti — aišku, Bendruome
nės darbas, bet mokinius leisti į pamokas, para
ginti, jeigu mažesni— nuvežti, tai jau ne švieti
mo komisijos galimybė. Jeigu tėvai nesirūpina 
savo vaikų lietuviškos kalbos mokėjimu, tai jo
kia komisija jėga nesuvežios, namai iš namų po 
vieną nesurankios. Ji gali padėti, bet jeigu tė
vai tuo nesirūpins, rezultatai bus prasti.

Kaip mokykloje, taip ir kitose srityse, reikia 
visų bendros talkos. Čia tik norėjau mažą pavyz
dį duoti, kuris kaip tik iškilo susirinkimo metu,

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

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

bet taisyklė pritaikoma visur.

Artimoje ateityje pamatysime naujosios val
dybos planus. Tačiau, ar jie bus įvykdyti, ar ne 
— tai jau visų mūsų bendras reikalas.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente ■ Fone: 274-067 ' Res.: 2744886
BCS3
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ÇYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
DVASIOS METAI

KR i kSto jubi li ejaus 
MALDA

(Lietuvos Vyskupai, Vilnius 1986.10.02)

VIEŠPATIE DIEVE, 
Tautų Kūrėjau ir žmonijos Tėve. 
Iš visos širdies dėkojame 
Tavo dangiškajai meilei, 
kuri prieš šešis šimtmečius 
mūsų garbingųjų protėvių krikštu 
pakvietė ir mus 
j Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Bažnyčią — 
šventąją Laisvės, Taikos 
ir Meilės Karalystę.

AČIŪ, VIEŠPATIE, 
kad buvai su mumis 
ne tik ramiais metais, 
bet ir vargo, skausmo bei kovų dienomis 
ir daugel) mūsiškių 
padarei tikėjimo ir doros žiburiais. 
Ačiū už jaunimo ištikimybę ir ryžtą, 
už tėvų bei motinų šventumą ir auką, 
už vyskupų ir kunigų apaštališkąjį uolumą. 
ŠIANDIEN, VIEŠPATIE, 
ne tik dėkojame už Tavo malones, 
bet ir apgailime savo kaltes.
Atleisk, gerasis Dieve, 
kad ne kartą stigo mums 4 
meilės ir teisingumo, 
o mūsų krikščioniškasis gyvenimas 
ne visada spinduliavo ir veikė 
kaip pasaulio šviesa ir meilės druska. 
PASITIKĖDAMI TAVO, VIEŠPATIE, 
begaliniu gerumu, pavedame Tau save, 
savuosius ir Tėvynę 
ir meldžiame, 
kad Tavo atsiųstoji Šventoji Gyvenimo Dvasia 
mus stiprintų bei vestų, 
kad visada būtume gyvos dvasios žmonės, 
sąmoningi krikščionys 
ir kilnumo pavyzdžiu bei tiesos žodžiu 
plačiai skleistume savo aplinkoje 
Gerąją Kristaus Naujieną.

Amen.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA SKELBIA:

Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
1987 m. birželio 25, ketvirtadienį

Atvykimas į Romą. Laisva diena.
Birželio 26, penktadienį
9.00 Koncelebracinės Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. 

Diakonato šventimai. Gieda lietuvių choras. Vargonais 
groja Vytenis Vasyliūnas.

16.00 Svečių priėmimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.
18.00 Jaunimo programa Šv. Petro aikštėje. Po to - vakaras 

“Columbus” viešbutyje.
Birželio 27, šeštadienį
11.00 Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą. Giesmės, vadovaujant 

Lietuvių operos chorui.
16.00 Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vienybės suvažiavimas, r*
Birželio 28, sekmadienį
9.30 Iškilmingos Mišios su Šv. Tėvu (Cappella Papale) ir 

arkiv. Jurgio Matulaičio beativikacija Šv. Petro bazilikoje. 
Gieda Lietuvių operos choras.

12.00 Angelus. Jaunimo pasirodymas (taut.šokiai).
18.00 Akademija. Paskaitą “Krikščionybė lietuvių tautos isto

rijoje” skaito prof. Vytautas Vardys. Meninę dalį atlieka 
Lietuvių operos choras ir solistė Lilija Šukytė, pianinu 
palydint Ramintai Lampsat’ytei.

20.00 Pobūvis ir vakarienė Šv. Angelo pilyje ir sode. Programoje 
— tautinių šokių ir dainų ansambliai.

Birželio 29, pirmadienį, Šv. Petro ir Povilo šventė
10.30 Mišios Šv. Petro bazilikoje. Individualus, laisvas da

lyvavimas.
18.3Ò Lietuviškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio 

garbei XII Apaštalų šventovėje. Gieda Lietuvių operos 
choras.

Birželio 30, antradienį
10.00 Ekumeninės pamaldos katakombose.
14.00 Jaunimo pabendravimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos 

Tivoli sodyboje.
18.30 Lotyniškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičių garbei 

Marija Maggiore bazilikoje. Gieda lietuvių choras, vargo
nuojant Vyteniui Vasyliūnui.

Liepos 1, trečiadienį
18.30 Padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei Maria 

Maggiore bazilikoje.
Liepos 2, ketvirtadienį

Išvykimas.
Birželio 24-26 dienomis įvyks popiežiškame Grigaliaus uni

versitete (Gregorianume) Romoje tarptautinis bažnytinės isto
rijos kolokviumas-simpoziumas tema “Lietuvos kristianizacija”, 
rengiamas popiežiaus istorijos mokslų komiteto. Simpoziumas 
skiriamas pirmiausia istorikams. Iš lietuvių paskaitas skaitys 
prof. dr. Marija Gimbutienė, dr. Rasa Mažeikaitė ir prof. dr. 
Paulius Rabikauskas, SJ. Paskaitos bus anglų, italų ir vokiečių 
kalbomis. Po kiekvienos paskaitos numatytos mokslinės dis
kusijos.

Romos iškilmėms, ypač audiencijai ir iškilmingoms Mišioms 
Šv. Petro bazilikoje, prašoma atsivežti tautinius drabužius. 

Laisvu laiku Romos bei artimesnių Italijos vietovių lanky
mas, tvarkomas kelionių agentų.

TEISINGAS, DIDIS MŪSŲ DIEVAS, 
JO RANKOJ AMŽIŲ ATEITIS. 
GYVUOS MŪS LIETUVA TĖVYNĖ, 
JĄ LAIMINS BOČIŲ PRAEITIS.

(V. Mykolaitis — Putinas)

JUBILIEJINIŲ METŲ PROGRAMA
Šv. Kazimiero parapijoj paskutinį mė

nesio sekmadieni, kovo 29 d., įvyks Ju
biliejinių Metų programa, pradedant 16 
valandą:

— Graudūs verksmai
— Mišios (jungtinis choras)
- Lietuvos Vyskupų 3-čio laiško pri

statymas
- suneštinės vaišės
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ANTANAS BÜTKVS

PO ŠEŠIASDEŠIMT METŲ
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS G Y N Ė J A t

Lietuvių Emigracijos Brazilijon

fiO METU BRAZILIJOJ
Pradžia Nr. 29(1968) 1986 m. 
Tąsa is Nr. 11.

Lietuvos Konsulatų

mečius iki mūsų laikų. Tik tada konsulai 
buvo renkami savų tautiečių (imigrantų) 
tarpe ir užimamoji vieta buvo neapmoka
ma. Konsulas svetimame krašte visur at
stovavo savo tautiečius, gynė jų reikalus, 
saugojo jų teises, už juos kalbėjo visuose 
atsitikimuose, kur tiktai buvo paliečiami 
ateivių reikalai. Romos Imperija patapu
si galinga, buvo užkariavusi Europos, Azi
jos ir Afrikos žemes dėka tik išvystytam 
konsulatų tirrklui. Net Kristaus pasmerki
mas mirčiai turėjo būti sankcijonuotas 
Romos Imperijos konsulo Pontijaus Pilo
to. Mūsų laikais konsulatai ir konsulai 
taip pat turi ne mažesne reikšme, kaip ir 
senovėje: rūpinasi savo piliečių apsauga 
svetimoje šalyje, juos globoja, plečia drau
gystės ir prekybos santykius su tuo kraš
tu ir visokiais su emigranto gyvenimu su
rištais reikalais.

Brazilijos lietuviai, įsteigus konsulatą, 
pasijuto, kad jau nėra pamestinukai,kaip 
iki šiol buvo, bet turi žmogų teisėtai pa
skirtą jų reikalus ginti, juos atstovauti ir - 
jais rūpintis. Taigi, Lietuvos konsulų is
torija Brazilijoje ir prasidėjo nuo 1929 
m., su pirmuoju konsulu dr. Petru Mačiu- 
llŲ. f

Antras konsulas Brazilijoje buvo Bro
nius Steponaitis. P. Mačiuliui ištarnavus 
5 metus, 1935 m. birželio mėn. buvo pa
šauktas Kaunan, o konsulo pareigoms ei
ti, Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
paskyrė Bronių Steponaitį, ne seniai pri
komandiruotą iš Argentinos ten dirbusį 
konsulate sekretorium. Jaunas, pilnas jė
gų ir tolerantiškos valios, naujas konsulas, 
be konsularinio darbo, stengėsi reikštis 
ir visuomeniniame bei kultūriniame lie
tuvių veikime. Būdamas gyvenimo intri
gų dar nesužalotas, siekė kiek įmanyda
mas, būti su visais ir savo jaunas jėgas 
panaudoti taip reikalingam lietuviškam 
darbui, ypač prie parapijinio jaunimo. 
Nors vidinis jo troškimas neįsivelti in
trigų sukurin, tačiau to neišvengė. Žmo
nės siekiantys savanaudiškų tikslų, palie
tė ir jaunuolį konsulą.

Dar prieš P. Mačiulio išvykimą Lietu
von, ėjo aštrūs įžeidinėjimai, kandžioji
mai ir nešvankūs gatvės apsispiaudymai 
ne pilkos masės emigrantų tarpe, bet

Dr. PETRAS MAČIULIS
• Buvęs pirmas Lietuvos konsulas Brazilijoje, 
dirbęs nuo 1929 m. iki 1935 m. Po Antro pa
saulinio karo apleido Lietuvą ir kaip “dipu
kas", apsigyveno Ž. Amerikoje, kur 1976 m. 
mirė.

Po atliktų pirmojo Lietuvos konsulato 
Brazilijoj formalumų, konsulas P. Mačiu
lis pasveikino'susirinkusius jį pagerbti tau
tiečius ir kviestuosius svečius, trumpai 
apibūdino, bendrai, konsulų istoriją, ku
ri yra labai sena, siekinati net kelis tūks
tančius metų nuo pirmo pasauly konsu
lato įsteigimo, kada Egipto faraonas Amą- 
sis, 726 metais prieš Kristaus gimimą, lei
do graikams turėti konsulą savo piliečių 
reikalams ginti. Pagrindiniai, konsulatų 
esmė nepasikeitė per visus istorijos šimt- 

—- ■ i ........ '' — - '------ ITTIUJJ

Konsulas BRONIUS STEPONAITIS

tarp konsulato leidžiamo laikraščio "Lie
tuvis Brazilijoj" redaktorių iš vienos pu
sės, ir kun. B. Suginto ir jo šalininkų — 
iš kitos pusės. (Apie tai teks išsitarti, ap
tariant konsulų santykius su kolonija.). 
P. Mačiuliui išvykus į Lietuvą, konsulas 
Br. Steponaitis, nenoromis pateko į išsi
liejusią kolonijoje pinklių balą. Parem
damas jaunimą, kurie daugiau šliejosi 
prie kun. B. Suginto pusės, iššaukė dar 
didesnes intrigas tarp konsulato ir katali
kų bendruomenės bei jos veikėjų. Kon
sulas stengėsi išlaikyti lygsvarą ta[p savo 
pareigų ir su santykiuose kolonijai. Ta
čiau, žeminantis žmogų šmeižtų srautas 
pačiame konsulate, skaudžiai palietė Br. 
Steponaitį, ir jis neatlaikė — 1935 m. 
spalių mėn. 19 dieną, šūviu nutraukė sa
vo gyvenimą.

Konsulo Br. Steponaičio tragiška mir
tis, sukrėtė lietuvių koloniją. Nenutrūks
tama srove išsiliejusi tarp konsulatu ir 
kolonijos nesutarimų banga, ilgai nuody- 
jo kolonijos gyvenimą. Po šio nemalo
naus įvykio konsulate, Brazilijos lietuviai 
susilaukė naujo konsulo, Povilo Gaučio 
asmenyje, perkeltu iš Argentinos.

Bus daugiau

VIKTORAS \Z LUKAVIČIŲS
Savininkas

L'etuviiki ir europietiiki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • TeL 441.6846 
k 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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KAS TAS PER GENEROLAS?
Turistams, lankantiems Lietuvą, tenka 

susitikti bei pažinti ir generolą.
Gražiai priima, pavaišina, gražią kalbą 

išdrožia ir, žinoma, nieko neatsisako. Pri
žada daug ką padaryti, net ir paslaugą 
padaro, propagandinius leidinius pasiųs
damas turisto adresu, jo gyvenamam 
krašte. Po gerų vaišių žada iš Lietuvos 
jaunimą nusiųsti pabendrauti su užsie
nio lietuvių jaunimu. Bet iki šiol to dar 
nesulaukėme. Ir kaip galima Lietuvos 
jaunimą išsiųsti j pasauli — pakvėpavę 
laisvės, ko gero, gali daugiau ir nebegrįž-' 
ti namo.

Parodoma turistams, po tiek metų 
draudžiamu lankymus! Lietuvon, pasise
kimas bei laimėjimas, kai kituose kraš
tuose jau senai buvo pasiekta. Nekurie 
jų ir tiki tokiems "stebuklams". Nematę 
anksčiau Lietuvos susižavi gražiais gam
tos vaizdais, tvarka ir švara, ir turistiniu 
pasivaikščiojimu — po pernakvojimu spe
cialiai turistams pastatytu viešbučiu. Ir 
štai generolas kalba "atvira" širdimi 
apie galimybes suartėjimui su pavergtu 
kraštu.

Keturiasdešimt metų bolševikai mul
kino Lietuvos gyventojus, ypač jaunimą, 
spausdindami melą apie Lietuvos kariuo
menę. Staiga, kaip iš giedro dangaus, 
1984 metais žurnale "Švyturio" 9 ir 10 
numeriuose atspausdinti buvusio Lietu
vos kariuomenės leitenanto, tapusio bol
ševikų generolu Petronio atsiliepimai 
"Lemtingas Posūkis". Juose tarp bjau

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS 
FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO

rios propagandos ir melagingų tvirtini
mų apie Lietuvos kariuomenę, pasirodo 
gerokas pluoštas tiesos, įrodančios, kad 
daug ką iki šiol bolševikai melavo.

Pačioje pradžioje jis prisipažįsta, kad 
buvo prokomunistas ir dalyvavęs vad. 
liaudies manifestacijoje prie karo muzie
jaus 1939 m. spalio 11 d. čia labai nusi
vylė, kad nebuvo padėkota Sovietų Są
jungai uz Vilniaus grąžinimą. Petronis 
rašo: "Žinoma, daugelio svyruojančių 
jaunesniųjų karininkų apsisprendimą ei
ti su liaudimi būtų greičiau nulėmęs indi
vidualus politinis darbas su kiekvienu 
karininku ar puskarininku, bet, jo, deja 
nebuvo. Politinių vadovų ir karininkų 
santykiuose stipriai jautėsi klasinis sveti
mumas ir tarnybinio bendradarbiavimo 
šaltumas. Atvirų, nuoširdžių pokalbių 
politinėmis temomis tarp politinių vado
vų ir karininkų beveik nebuvo. Aukšto
sios karo mokyklos klausytojų mokslas 
buvo nutrauktas ir klausytojai komandi
ruoti j karines dalis, daugelis mane atsar
giai klausinėdavo, ar ilgai tęsis komunis
tinė propaganda kariuomenėje. Kokia 
esanti mano nuomonė? I mano atsaky
mą, kad mums, karininkams, reikia steng
tis suvokti naujas socialinės sistemos eko
nominę ir politinę struktūrą ir padėti ją 
pertvarkyti, draugai dažniausiai pasaky
davo: "Subolševikėjai tu, ar ką? "

Apie padėtį prieš lemtingas birželio 
dianas rašo: "Nacionalistinių pažiūrų 

'karininkai slapta kareiviams skleidė įvai
rius gandus, kurstė prieš tarybų valdžią, 
kéijéraudonosios armijos daliniams prie
šiškas nuotaikas. Ir korpuse susidarė

reakcinis buržuazinių nacionalistų po
grindis. Jo veikios dirva — buržuazinių 
nacionalistų nuotaikų karininkai, likti
niai seržantai ir net kareiviai. Buvo de
maskuoti ir pašalinti iš raudonosios armi
jos 29-tojo šaulių teritorinio tarpusavio 
kai kurie reakciniai karininkai, karo iš
vakarėse kenksmingi ir priešiški elemen
tai buvo represuoti ir ištremti iš Lietuvos 
Kai dalis karininkų drauge su vadu buvo 
represuoti, atmosfera tarp karininkų ta
po dar labiau įtempta".

Reikia pripažinti, kad čia Petronis 
kartoja seną propagandinę giesmę: kiek
vienas karys, ypač karininkai, buvo seka
mi kiekviename žingsnyje. Menkas žodis 
prieš bolševikus buvo pakankama prie
žastis areštui ir kelionei į Sibirą. Likusie
ji bolševikams nepasidavę karininkai, tu
rėjo būti pakeisti rusais laike vieno mė
nesio. Jų laukė toks pats likimas, kaip > 
ir anksčiau išvežtųjų.

Pilna melo apie tariamus lietuvių rau
donarmiečių "žygdarbius". Į Rusiją pasi
traukė tik politrukai ir rusams pasidavęs 
komunistinis aktyvas. Nors bolševikai 
verte visus trauktis link Polocko iš Pal- 
sadės poligono, du trečdaliai karininkų 
ir kareivių iš karto ar pakelyje nuo rusų 
sugebėjo pabėgti. Kodėl 3000 likusių 
179-osios div. karių rusai nuginklavo ir 
pasiuntė griovius kasti užfrontėje? Tik 
po ilgu Sniečkaus maldavimų Stalinas 
sutiko perkelti į vad. 16-tąją liet, diviziją. 
Čia prie Aleksejievkos kaimo pasiuntė 
daugumą jų į savižudišką puolimą prieš 
vokiečius. Daugumas žuvo ar perbėgo 
vokiečių pusėn. Toks likimas ištiko Lie
tuvos kariuomenei, tarp dviejų susikovu
siu priešu, prarandant nepriklausomybę 
pasaulinio įvykio raidoje.

1. Kazimierinių Metu Ruošos komitetas..................... Cz.1.000,00
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai............. Cz. 5 000,00
3 Sv. Kazimiero p'-j a T.Jono Bružiko,SJ, atminčiai Cz. 1.000,00
4. Kun. Dr. J. Prunskis MŪSŲ LIETUVAI............. Cz. 2 240,00
5. J.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai Cz. 557,00
6. S. Paulo "Palangos" skautai....   Cz. 200,00
7. Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai . . ... - Cz. 2.000 00
8. Antanas Gaulia MUSŲ LIETUVAI ... - .. . Cz. 1.00000
9. Vaclovas Kontautas........................... .... Cz. 50,00

10. G. Bačblio ir A. Sliesoraičio vardu...................... Cz. 500,00
11. N.N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui. . .. Cz. 50 00
12. M. Jakiūnienė a.a. Česlovo Jakiūno atminčiai ... Cz. i.000,00
13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atminčiai Cz 50,00 •
14. M. Mazurkevičienė a.a.Vinco Mazurkevičiaus atminčiai 500,00

Pakeleivis
JUOKAI

Kino artistė apsilankė pas 
ūkininką. Vėliau jis aprodinė- 
jo savo ūkį, o kai jie apžiū
rėdami sustojo prie tabako, 
tada ūkininkas tarė: - Tik
pažiūrėkit: tabakas jau pra
žydęs. - Tai puiku - pasigro
žėjo artistė. - O kada prinoks 
cigarai?- paklausė ji.

15. E. Slepetienė a.a. Zigmo Šlepečio atminčiai..... Cz. 2 000 00
16. Kotryna Rukšienė (Kandda) ... Cz. 2.200,00
17. Alfonsas D. Petraitis.........  _ ?U0, 00
18. Brazilijos Lietuvių B-nės Valdyba Cz. 500,00
19. L.K.B.-nės Choras a.a. Jono Bagdžiaus atm. Cz. 500,00
20. Jonas Jakatanvisky Cz1.000,00
21. S. Narušienė a.a. Stepo Narušio atm. Cz1.000,00
22. Jonas Silickas Cz2.000,00

BAZAR
j SVEIKAS
i Abrimos ūma lojinha de presentes,
| papelaria, artigos lituenos e religiosos.

Venham conhecer-nos.
f Muito gratas

r

f

i

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS I KK FONDA

| RUADAS ROSEIRAS, N°411
1 VILABELA
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ATEiTiKiMKU ŽODiStf»
DIENOS LITUANIKOJE <

Buvo labai malonu su draugais susitik
ti ir tris dienas kartu praleisti. Tikimės, 
kad ir ateityje, Jei Dievas taip norės,vėl 
galėsime susitikti ir gražiai praleisti kitas 
dienas. Mes idealai, kurie mus subūrė, 
nepasensta ir nežūna. Prašykime Dievo 
pagalbos, kad liktume tiems idealams iš
tikimi.

Sekantis musų susirinkimas bus balan
džio 12 dieną, Klebonijoje. .

ATEIKITE
Mes, iškyloje dalyvavę ateitininkai, 

kviečiame visus kas buvo, kas yra ir kas 
nori būti ateitininku.

Ateikite j susirinkimą, kuris bus kiek
vieno mėnesio antrąjį sekmadienį 16 vai. 
Norėčiau taip pat priminti, kad tuoj bus 
Vl-tasis jaunimo kongresas ir turime 
rengtis atstovauti mūsų koloniją. Visi 
ateikite, visi prisidėkite.

Garbė Kristui
Klarisė Bacevičiūtė

MAČIAU LIETUVĄ
Turėjau progos pamatyti Lietuvą. Va

žiavau kartu su grupe ekskursantu iš 
Brazilijos. Tai buvo pirmas kartas, kad 
Brazilijos lietuviai organixavo kelionę j 
Tėvynę. Buvo įdomi kelionė. Skridom 
į Varšuvą. Ten nakvojome. Sekančią die
ną traukiniu važiavom į Lietuvą. Lietu
voje praleidom 10 dienu. Aplankėm Vil
nių, Trakus, Kauną, Klaipėdą ir Palangą. 
Iš Lietuvos išskridom į Leningradą. Iš 
Leningrado vėl traukiniu j Varšuvą. Iš 
Varšuvos lėktuvu per Frankfurtą vėl at
gal j Braziliją.

Tarybų Sąjunga yra visai kitas pasaulis, 
negu tas kuriame mes gyvename.

Daug ką pamačiau ir daug ką išmokau 
pertą kelionę. Bet jei nemokėčiau lietu
vių kalbos, ta kelionės nauda būtu labai 
maža. Užtat tėvai turėtų rūpintis, kad 
vaikai išmoktu lietuvių'kaibos. Patariu 
kad visi, kurie gali, važiuotų į Lietuvą ir 
pamatytų, kas tenijarosi. Aš galvoju, 
kad yra visų mūsų pareiga aplankyti Lie
tuvą Tėvynę.

Robertas S.

PARDUODAM E >
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŽV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

TAUTA YRA GYVA
Gražioje Lituanikos gamtoje turėjo

me savaitgalio susirinkimą. Turėjome 
progos pamąstyti apie krikščioniškus ’ 
principus ir apie lietuvišką buitį. Pasi
meldėm, padainavom, pasimaudėm ir 
pasikeitėm nuomonėmis apie paskutines 
keliones j Lietuvą. Matėm tėviškės skai
dres ir girdėjom visokių įspūdžių iš Lie
tuvos iš tų, kurie ten buvo.

Supratom, kad tauta yra gyva ir mes 
turime pareigą su jais palaikyti ryššūssir 
juos visada, kai tik galime aplankyti. Nes 
jiems mus aplankyti yra labai sunku, 
daugeliui tiesiog negalima.

Buvo gyvas dvasiško atsinaujinimo 
savaitgalis.

A. V.

VISI UŽDEKIM PO ŽVAKUTĘ
Savaitgalis Lituanikoje buvo įspūdin

gas. Senai nesusirinkę, turėjom progos 
kartu pasėdėti, ir pakalbėti apie bendrus 
tikslus.

Draugiškai praleidom dienas tarp dai
nų, skaidrių ir skanumynų.

Pakalbėjom apie veiklą. Planavom mūQ 
sų dalį vasario 16-tosios minėjime. Susi- 
gyvenom su brangiom melodijom. Pasi
meldėm, dirbom. Klausėm pasakojimų 
ir jautėm Lietuvą.

Gaila, kad daug ateitininkų, dėl jvai-
____ • *4

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

9

nų priežasčių negalėjo atvažiuoti ir būti 
kartu.

Iš viso, ką girdėjom, matėm ir kalbė
jom, pasidarė išvada - kiekvienas turim 
uždegti savo žvakutę. Jei kiekvienas už
degsim savo žvakutę, ateitis bus šviesi.

M. S.

ATEITININKAI
Laukiam atsakymo j klausimus kas, 

kur, kodėl ir kada ateitininkų veikloje? ? ■
Savaitgalyje buvo permažai laiko į vi

sus klausimus atsakyti.
Stengsimės atsakyti ateityje. Todėl 

bus susirinkimas kiekvieno mėnesio an
trąjį sekmadieni 16 vai. Klebonijoje. 
Prisidėk,ir tu prie sprendimo.

Nilza Guzikauskas

LIETUVOJE SURADO
VIDURAMŽIŲ MIESTĄ

Vokietijos laikraštis DIE WELT (IX. 
23) praneša, kad sovietų archeologai Lie
tuvoje surado XIV šimtmečio miesto lie
kanas. Tai prieš 600 metų dingusi Ker
navė, senovės kronikose minima kaip 
amatų ir prekybos centras.

Prieš septynerius metus pradėtuose 
kasinėjimuose ligi šiol rasta, po smėlio 
ir dirvožemio sluoksniu bei tiršta augme
nija, sudegusių namų liekanos. Bemaž 
visi namai buvo mediniai, Cgąįyių grin
dinys — medžio kaladėlių. Miestas buvo 
sunaikintas pakartotinų priešo pūolimų.

•
KNYGA APIE KANADOS DIPUKUS

Jau išėjo iš spaudos seniai laukta kny
ga „DP Lithuanian Immigration to Cana
da“. Jos autorė yra istorikė dr. Milda 
Danytė, gyvenanti Montrealyje. Knygą 
parašė per penkerius metus. Tai stambus 
365 psl. leidinys, apimantis pokario atei

nuo Lietuvos per Vokietiją i

išleido Ontario daugiakultūrinės 
draugija.

vių kelią 
Kanadą.

Knygą 
istorijos
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vytautas URBONAS Cz. 500,00
Ona URBONAS Cz. 500,00
Adelė GUDELIAUSKIENÉ Cz. 300,00 
Antonio MADASTAVlClUSCz. 200,00 
Julius MEKSÉNAS 
Vytautas TUMAS 
Marė JOVAlSlENĖ

Cz. 200,00
Cz. 500,00
Cz. 250,00
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MŪSŲ ŽINIOS
NAUJA BLB-NĖS VALDYBA

Užsibaigus rinkimams j BLB-nės Tary
bą ir Revizijos Komisiją, kovo 18 dieną 
išrinktieji kandidatai susirinko į savo 
būstinę, Rua Juatindiba, 28, kartu au 
kadenciją baigusiais elementais, naujiems 
valdžios organams nusistatyti.

Išeinančios Tarybos pirmininkas;>inž. 
Juozas Vaikšnoras, atidarė posėdį, dėko
damas išeinančiai kadencijai rr sveikinda
mas išrinktus kandidatus. Ir pavedė 
ekon. Jonui Tatarūnui toliau vesti posė
dį, Viešai pristatytas, vienbalsiai buvo iš
rinktas pirmininku inž. Aleksandras Va
lavičius. Padėkojęs už pasitikėjimą, jis 
pasinaudojo teise kviesti ir pasirinkti ki
tus kandidatus valdybai sudaryti. Nepa
sisekus priprašyti j vicepirmininkus Algi
mantą Saldį, žvilgsnis nukrypo j inž.Juo- 
z.ą Vaikšnorą, kuris, ilgai spyręsis, prisiė
mė vicepirmininko pareigas. Pirmuoju 
sekretorium sutiko būti chem. Alfonsas 
D. Petraitis, o antrąja sekretore — adv. 
Niką Guzikauskaitė. Iždininko pareigas 
prisiėmė prekyb. Petras Bareišis, prašy
damas pagalbon p. Endriką Guzikauską.

Tarybos pirmininku buvo išrinktas dr. 
Antanas Siaulys, vice-pirmininku prek. 
Vytautas Tumas, o kun. Pranas Gavėnas 
sekretorium.

Inž. Flavijus Bacevičius, BLJS-gos 
pirmininkas, pagal statutą teisėtai įeina 
j BLB-nės valdybą, O adv. Antanas Gau- 
lia liko Rio de Janeiro lietuvių atstovu.

Einant prie veiklos komisijų, buvo su<s 
daryta Švietimo komisija, kur mokyt. Ha
lina Mošinskienė koordinuoja lietuvių 
kalbos ir kultūros kursą PUC universite- < 
te, o mokyt. Magdalena Vinkšnaitienė 
lieka V. Zelinos lituanistinės mokyklos 
vedėja. | Švietimo komisiją dar įeina 
ekon. Alfonsas D. Petraitis.

Spaudos komisiją sudaro rašyt. Hen
rique L. Alves, kun. Pr. Gavėnas.

Lituanikos sodyba sudaro didelį tur
tą, bet ir iškelia nemaža problemų. [ Li
tuanikos administravimą įeina iš BLB- 
nės pusės ekon. Jonas Tatarūnas (iždi
ninkas) ir inž. Jonas Silickas.

| Revizijos komisiją išrinkti: ekon. 
Henrikas Valavičius, kap. Juozas Ciuvins- 
kas ir Petras Šimonis.

Sustačius naujos valdžios organus ir 
dar pasikeitus įvairiom informacijom, 
posėdis buvo baigtas malda — dėkojant

Mūsų LIETUVA
T?

PADĖKA
Mūsų mylimai Mamytei,

ANELEI BAUŽIENEI
sunkiai susirgus ir, po trijų savaičių,iškeliavus Amžiny
bėn, nuoširdžiai dėkojam visiems, kurie ypač šiomis rū
pesčio, skausmo ir liūdesio dienomis (ir naktimis) buvo 
prie Ligonės ir prie mūsų; kunigams J. Šeškevičiui ir Pr. 
Gavėnui už aprūpinimą Bažnyčios sakramentais, visoms 
jos draugėms ir bičiuliams, kurie ją lankė, ypač prie Li
gonės budėjusioms Pranutei, Adelei, Izabelei Seliokie- 
nei, Marijai Mazurkevičienei ir kitoms/kitiems, o jai iš
keliavus į Tėvo Namus — laidotuvių Mišias atlaikiusiems 
ir į kapus palydėjusisms prel. P. Ragažinskui ir kun. Pr. 
Gavėnui, L.K. Moterų D-jos Maldos Ap-mo narėms ir 
visiem?, kurie dalyvavo 7-tos dienos Mišiose: kleb. kun. 
J. Šeškevičiui, prel. P. Ragažinskui ir kun. Pr. Gavėnui, 
L.K.B-nės chorui (dirig V. Tatarūnas, vargon. prof. F. 
Girdauskas) , L.K. Moterų organizacijom ir visiems da
lyviams. Lai Viešpats visiems gausiaratlyginal

Algirdas ir Kazimieras Baužiai 
su šeimomis

Dievui už visa gera, kas buvo nuveikta, 
ir prašant Jo palaimos ateities planams.

(KPG)
BALIUI GAJAUSKUI — 60 METŲ

Vienas iš žymiausių lietuvių sąžinės be
laisvių yra Balys Gajauskas. Vasario 26 
d. Baliui Gajauskui suėjo 60 metų am
žiaus. Gimimo dieną jis mini toli nuo Tė
vynės — Kutino griežto režimo lageryje. 
Kalėjimuose ir lageriuose jis jau iškalė
jęs 33-jus metus.

SERGA KUN. J. VAIŠNORA, MIC
Kun. J. Vaišnorą, MIC, ištiko paraly

žius. Guli Romos ligoninėje.

VEIKLOS KALENDORIUS
3 - Pirmasis penktadienis: pamaldos-ado- 

racija (20 vai./ Petro Perkumo Na
muose.

5 - Bendros Jubiliejinės maldos diena 
11/12 - Šv. Kazimiero šventė — Kermo

šius
12 d. 10 vai.: Pamaldos atviram ore, 

kurias laikys vysk, Dom. Luciano
28 - Jubiliejinių metų programa šv. Kazi

miero p-jo j;

•y

RAŠO "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

Witold (Vytautas) Laugalis, įšventin
tas kunigu Tautinės lenkų katalikų ben
drijos 1986.VI. 15 Serąntone, JAV-se, 
kurį laiką darbavosi tos bendrijos lenkų 
parapijoje Toronte. Pastarooju metu jis 
perkeltas panašiom pareigom j Winnipe- 
gą. Tautinė lenkų katalikų bendrija yra 
atskilusi nuo Romos 1897 m., nepripa
žįsta Sv. Tėvo primato bei autoriteto. 
Populiariai minėtos Bendrijos nariai va
dinami "nezaležnikais". JAV-se ir lietu
viai buvo įsteigę "NepriRuimingą lietu
vių tautinę bažnyčią" arba "Lietuvių 
tautišką Bažnyčią Amerikoje". Kurį lai
ką ji veikliai reiškėsi, bet ilgainiui suny
ko ir mažai kas beliko.

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITULĄNO 
POR CORRESPOND iciA , 
Informações: tel.273-v338

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 • 1° and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

ADVOCACI IMOVEIS
EDSON DEOMKINflS

III COMPRAS - VENDAS - 

FONE: 440-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Viki Sacadura Cabral • S. André

i

Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL 

Direito TRABALISTA

Avi Novo Horizonte, 213 - Conj., 2
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MŪSŲ ŽINIOS
VISKAS BRANGSTA PABRANGO IR 

MOSU LIETUVA
Jau kiek laiko, kai Brazilijoj kainos 

pradėjo vėl kilti. Netik, kad kainos kyla 
bet ir prekių sunku gauti. Taip atsitiko 
ir su musu spausdinamąja mašina, kuriai 
galėjome gauti dalių tik su vargu ir mo
kant nežmoniškas kainas. Spausdinamo
ji mašina stovėjo be daliu beveik dvi sa
vaites ir buvo malonu, kad daug kas bu
vo susirūpinęs, dėl ko negauna laikraščio 
taip ilgai: gal dėl to kad neužsimokėjęs 
prenumeratos? Paprastai mes tik miru- 
siems sustabdome laikraščio siuntinėji
mą. Liūdna tik buvo pastebėti, kad nė 
vienas iš tu, kurie skundėsi negavę laik
raščio, nepaklausė ar jūs turite kokių 
sunkumų, ar jums reikia pagalbos. Pana
šiais atvejais matosi musu kolonijos tra
pumas ir musu organizacijų "tvirtybė". 
Apie tai gal vėliau parašysiu.

Nors musu, kaip daug kas vadina, 
"laikraštukas" yra mažas, bet jo leidimas 
labai brangiai atsieina ir mūsų kainos yra 
labai atsilikę. Taigi nuo balandžio mėne
sio metinė prenumerata pakeliama ant 
Cz.300,00 ir atskiro numerio kaina Cz. 
5,00. Skelbimų kainos pakeliamos ant 
Cz, 20,00 už stulpelio centimetrą. Gar- 
'bės Laida Cz.500,00 ir Rėmėjo Prenu
merata Cz.600,00. Iki šiol mūsų skaity
tojai buvo visuomet dosnus ir tikimės, 
kad bus taip pat toliau. Vieno tik prašo
me, kad kelis metus nemokėję prenume
ratą ją apsimokėtų, ar kas praneštų, kad 
skaitytojas jau miręs ar kitur persikėlęs. 
Nėra prasmės siuntinėti laikraštį miru
sioms ar kitus persikėlusiems gyventi.

Administracija

PAŠTO NETVARKĖ ir ML-vos BĖDOS
Šios sava i fés pradžioj dvigubai pakilo 

pašto patarnavimo paslaugos, taigi ir 
laikraščio persiuntimas. Daug kas skun
džiasi, kad labai vėluoja. Turime gerą 
patarimą tiems, kurie gyvena arti V. Ze- 
linos ar SVEI KAS BAZARO, kad vietoj 
reikalauti laikraščio paštu, atsiimtu jį 
klebonijoj, Vito Bare ar SVEIKAS BA
ZAR E pas pp. Bendoraičius. Kas gyvena 
drti redakcijos, Mokoj, galėtu laikraštį 
tiesiog pasiimti.

BE ND R UOM É N ÉSèÂljOlMAI IR;.? 
BRAZILU PAŠTAS

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos balsavimai vyko nuo vasario 15 iki 
kovo 8 dienos. Kai kas iš toliau siuntė 
savo laišką paštu. Tačiau... tos distanci
jos. Štai, pavyzdžiui, iš Itanhaem, SP, iš
leistas laiškas 12 FE V 87 (pašto antspau
das), pasiekė Comunidade Lituano Bra
sileira, Rua Juatindiba, 28, tik kovo 23 
dieną. "Po viskam".
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šio "ML" numerio 

garbės leidėjai
AUŠRA r OTTO ADOLFAS ŠIMKEVIČIAI

Pastoviems ir dosniems ML-vos rėmėjams 
širdingai dėkojame ir linkime kuo goriausios 
sėkmės.

Administracija

1
À COMUNIDADE LITUANA DE S. PAULO

Queremos dirigir a todos os lituanos e descendentes de lituanos desta 
capital, em particular aos moradores de Vila Zelina, para que deem o seu 
apoio ao estabelecimento de mais um marco nosso em S. Paulo.

Trata-se de mudar o nome de V. Zelina para PARQUE LITUANIA, em 
■; homenagem a todos os caríssimos imigrantes que vieram da Lituânia e se 

< radicaram nesse bairro.
Desta forma, nada mais justo a toda nossa comunidade, e em particular 

àqueles que ajudaram a construir este bairro, passemos a figurar permanen
temente nos mapas de São Paulo, através do nome PARQUE LITUÂNIA.

Venha dar o seu apoio, trazendo a sua assinatura para um dos locais on
de estarão as folhas desta petição que estamos promovendo.

É preciso agir logo, pois já temos reunião marcada com o Sr. Secretário 
de Negócios Extraordinários.da Prefeitura de S. Paulo, no próximo dia 6 
de abril.

Para tanto, a comunidade em geral também está convidada a compare
cer naquela data na PREFEITURA às 11 hs., sala 215 para, trazer o seu 
apoio pessoal.

Contamos com todos Vocês.
*

LOCAIS ONDE PODERÃO DEIXAR SUAS ASSINATURAS:
} 1, Paróquia S. José de Vila Zelina
I 2. Séde da Comunidade Lituana na paróquia S. Casimiro

3. Bardo Vitas na V. Zelina

Aleksandras Valavičius
Dr. Antanas šiaulys

i i.ji.ii n iutit—m-------------------n——— ........... , ..... ...

PAMINĖTAS T. BRUŽIKAS MŪSŲ MIRUSIEJI
Sv. Kazimiero šventės pamaldose (ko

vo 8 d.) ir ypač kovo 13, sueinant 14 me
tu nuo mirties, buvo paminėtas t. Jonas 
Bružikas, SJ, pasišventęs lietuvių misio
nierius iršv. Kazimiero parapijos įkūrė
jas.

RELIGINIS SĄJŪDIS JUGOSLAVIJOJ
Peter ir Helen Nadas, du turistai užsu

kę į Jugoslaviją ir susipažinę su ten vyks
tančiais savaitiniais Marijus apsireiškimais, 
kovo 22 dienos popietėj šv. Kazimiero 
parapijos salėj, Mokoj, davė paskaitą, su 
skaidrėmis, apie šiuos nuostabius įvykius. 
Si buvo 247-toji paskaita.

Planuojama panašias paskaitas pravesti 
ir kitur.

Knygeliu apie Medjugorje įvykius gali
ma gauti kreipiantis šiuo adresu: Secreta
riate Nossa Senhora Rainha da Paz, Ruã 
Francisca Miquelina, 155, CEP 01316 
São Paulo, SP. (fone: 35-9787).

SKAITYK IR PLATINK 
"MŪSŲ LIETUVA *

MŪŠI) LIETUVAI einant j spausdi
namą mašiną, gavome žinią, kad mūsų 
didelė talkininkė JADVYGA NARKŪ- 
NIENÉ pasimirė kovo 24 dienos 9 vai. 
ryto. Daugiau žinių sekančiame nume
ryje, o tuo tarpu prisiminkime veiionę 
savo maldose.

MIŠIOS
■J»-

30-tos dienos Mišios už A. A. ANELĘ 
BAUŽĮENĘ bus atlaikytos balandžio 1 
d., trečiadieni, 19,30 vai. V. Zelinos 
bažnyčioj. Tos Mišios bus aukotos ir už 
A. A. Juozą Baužį, prisimenant dvylik
tas metines jo mirties (4.IV).

GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
TA! IŠRAŠYTI ČEKJ, Francesco Gavėnas 
arba Petras Rukšys vardu ir pasiųsti papras 
tu paštu.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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