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DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO

5/s straipsnis buvo išspausdintas "Lie
tuvos Aide" 1918 m. vasario 19 d. Vil
niuje. Čia jį pateikiame kaip būdingą ano 
meto lietuvių rūpesčių atspindį. Fotosta
tinę kopiją gavome iš P. Klimo, Lietuvos 
atstovo Paryžiuje, archyvo. Kalbą palieka
me netaisytą. Red.

Laukiamoji valanda išmušė. Šeštadienį, 
vasario 16 d., Lietuvos Taryba vienu bal
su nutarė paskelbti Lietuvos nepriklauso
mybę ir kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes tam tikru aukš
čiau spausdinamu pareiškimu, prašyda
ma jų pripažinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

Įvyko ko visa Lietuva senai troško bei 
laukė. Ir Lietuvos Taryba, pasiryžusi prie 
šito žingsnio, išpildė tik aiškią tautos va
lią, kartkartėmis ir įvairiais būdais išreikš
tą.

Nuo šios valandos Lietuvos valstybė, 
Lietuvos Tarybos keliama, atgimsta iš 
nauja. Atgimsta kartu musų vaidentuvė
je ir visa virtinė jos kūrėjų bei gynėjų, o 
ypačiai visos eilių eilės tų jos gaivintojų, 
kurie, valstybei žlugus, puolėsi kelti ją 
vėl ant kojų žodžiu, raštu, darbu.

Lietuvos valstybė buvo žlugusi. Bet 
jos idėja, reikalas ją vėl atgaivinti buvo 
likęs gyvas. Iš pradžių gaivinama vien 
tarp aukštesniųjų luomų, ta savos valsty
bės atnaujinimo idėja plečiasi pamažu 
vis plačiau ir plačiau, kol apima paga
liau pačius plačiuosius mūsų visuome
nės sluokshiųs. Ir mes matome jau 1905 
metais,jog susirinkęs Vilniun vadina
mas Didysis Seimas, taikindamas prie 
ano meto sąlygų, stato drąso Lietuvos 
savarankiškumo reikalavimą. Tai j^u ne
be vieno kurio luomo, o visos plačiosios 
Lietuvos visuomenės reikalavimas, ku
rios nuomonių reiškėjas ir buvo anas Sei
mas.

Nuo to laiko mūsų visuomenės politi
kos sąmonė dar labiau brendo ir aiškėjo. 
Geriausiai matome tai, ištikus didžiajam 
pasaulio karui, kuris kaip tik visu sunku
mu gulė be ko kito ir ant Lietuvos bei lie
tuvių tautos. Lietuvos kraštas buvo pa
verstas karo lauku, lietuvių tauta pasiju
to tarp dviejų ugnių. Ir nežiūrint, jog 
lietuviai karo atsikimų buvo suskaldyti, 
atskirti vieni nuo kitų, išmėtyti po įvai
rias, kovojančias tarp savęs valstybes, — 
jis vis dėlto įstengė, nepriklausomai 
vieni nuo kitų, vienodai nusistatyti dėlei 
svarbiausio savo politikos reikalo — Lie
tuvos ateities.

Jau ketvirti metai, kai ant Gedimino pilies bokšto plevėsuoja Lietuvos 
trispalvė ir primena laisvąją Lietuvą, kurios Nepriklausomybės aktas 
buvo paskelbtas 1818 metų vasario 16 dieną

Ar tai paimsime Amerikos lietuvius, 
ar tai gyvenančius neuatralinėse valsty
bėse lietuvius emigrantus ar pagalios Ru
sijos lietuvius, — visų jų norai ir pageida
vimai, viešai pareikšti ir liečią Lietuvos 
ateitį, atitinka nutarimą, kurį yra priėmu 
si Lietuvos konferencija, posėdžiavusi 
Vilniuje rugsėjo 18-23 d. 1917 metais, 
o kuriuo remdamos ir skelbia dabar Lie
tuvos Taryba Lietuvos nepriklausomybę.

Skelbdama Lietuvos nepriklausomy
bę, Lietuvos Taryba pildo tokiu būdu 
ne tik lietuvių Vilniaus konferencijos nu
tarimą, bet ir aiškiai apsireiškusį lietu
vių tautos liepimą.

Sunkią vfelandą, kada karas nenusto
ja vis dar siautęs, atgimsta mūsų valsty
bė. Todėl iš anksto galima jau spėti, jog 
jos kėlimosi darbas nebus greitas ir leng
vas. ________

Ir sur abejojimo
per gy veiūi^riLYę^yįi1 T4àiiį ja, bed i r b - 

dama priruošiamąjį darbą, kol neous su
šauktas steigiamasis seimas, kuriam teks 
galutinai nustatyti ir patys atgimstančio- 
sios valstybės pamatai ir jos santykiai su 
kitomis valstybėmis.

Tame darbe reikalauja todėl ir laukia 
Lietuvos Taryba užuojautos, supratimo 
ir pagalbos iš plačiosios Lietuvos visuo
menės, kurios reikalams juk ji tik ir te
tarnauja.

D-ras J. Šaulys 
Lietuvos Tarybos 

vicepirmininkas

LIETUVĄ SLEGIA EKONOMINIAI 
VARŽTAI

Kraštas pakils ekonomiškai, kai išnyks 
sovietinės sistemos varžtai, Visa Lietu
va turi tapti laisva ekonomine zona. Da
bartinė valdžios politika*veda prie elge
tos slenksčio
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Tautiečiai Lietuvoje nerimauja. Vi
siems aišku, jog gyvenimo lygis kasdien 
krenta. Is įptatimo mūsis’kiai žiuri j val
džią. Laukia, kol daug žadėjusi valdžia 
pastatys kraštą "ant kojų".

Neseniai iš Lietuvos sugrįžo tarptauti
nio lygio ekonomistas Zenonas Petkus. 
Keletą savaičių jis aukojo savo laiką, ban
dydamas padėti Lietuvos pramonei per 
"International Executive Service Corps" 
organizaciją.

Z. Petkus grįžo optimistiškai nusitei
kęs. Jis gerai įvertino kai kurių firmų pa
žangą ir gan aukštą lygį prekyboje. Tose 
srityse, į kurias valdžia mažiausiai kišasi, 
verslininkai, gamintojai ir prekybininkai 
kuria pramonę, samdo žmones, bando 
parduoti prekes Vakaruose rr stengiasi 
skatinti ekonominę pažangą. Jiems te

MUS*| LIETUVA

Rua Inácio, 671 - Vila Zelina 
03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL 
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKSYS 
Redige Equipe Editorial - Fone: 63-5975

naudoja tokius terminus, kaip "lėšų sky
rimas", vienos ar kitos firmos "rėmimas", 
"plėtojamas" ir panašius. Jie, nomenklatū
ros biurokratai nuspręs, kaip ir ką gamin
ti, kas ir kiek gali uždirbti, kam teks pel
nas ir kada. Jie naudoja tą patį metodą, 
kurį 45-erius metus naudojo tas supuvęs 
centras Maskvoje.

Visi tie terminai yra užsilikę iš sovieti
nių - socialistinių laikų, kai "centras" da
rydavo visus sprendimus, dalindavo kredi
tus, nustatydavo gyvenimo, t.y. "i
tės" lygį, pagal kurį visi vienodai turėjo 
kentėti, žinoma, išskyrus nomenklatūri-
ninkus-biurokratus. čius gamykloms — nes privačių firmų d?

Trečias straipsnelis aprašo darbiečio A. bininkai turės mokėti mokesčius. Tie, 
Brazausko viešnagę Kinijoje. Ten prezidenkurie investuos kapitalą, pelną naudos 
tas susižavėjo kiniečių laisvos ekonomikos ekonominei veiklai didinti. Tai pakels
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zonomis. Tose zonose prekybininkai i' 
versli.linkai gali gaminti ir parduoti k<> 
nori be valdžios nurodymų. Tos zunos 
yra produktyviausios Kinijoje. Dauge! 
gyventojų pragyvenimo lygis tose zone 
yra žymiai aukštesnis nei kitur. A. Bra 
zauskas pasisakė, kad Lietuvoje reiklu 
kių laisvos prekybos zonų. .

Pasiteiravau pas Z. Petkų, ar tokios / 
nos padėtų Lietuvai? Jo nuomone, tai 
tik suerzintų žmones. Vakariečiai nein. 
tuos kapitalo tol, koi nematys bendros 
pažangos krašte bei pastovumo valdžioj 
Svarbiausia, valdžia turi parodyti vaka 
riečiams, jog ji supranta ekonominius 
principus ir nebandys privilioti, o vėliau 
keis įstatymus. Kraštas, kurio valdžia m 
galima pasitikėti, kuriame vyrauja korių 
cija, rimto kapitalo nepritrauks. Svarbia 
šia kliūtis esanti ta, kad tokiose zonose 
svetimtaučiai prekybininkai gauna lengv 
tas, kurių negauna vietiniai verslininkai. 
Tai sukelia pavydą ir diskriminuoja savu 
sius.

Geriausia išeitis, pagal Z. Petkų, visą 
ubagys- Lietuvą padaryti laisvosios rinkes zona

Visais būdais mažinti formalumus ir biu 
kratiją; mažinti arba visai pašalinti mokė

blausiai trukdo užsilikusi sovietinė biu

'«A/*

rokratija, varžanti bet kokią iniciatyvą.
Krašto mokeščių ir muitų sistema 

yra tiek atsilikusi, kad sąžiningi prekybi- : 
ninkai praktiškai negali verstis. Tai ken
kia kraštui, tačiau yra naudinga biurokra
tams, iš tų suvaržymų kraunantiems sau 
didelius pinigus... Toks dvigubas žaidi
mas partiečiams Lietuvoje sekasi, nes mū
sų žmonės dar nesupranta pagrindinių 
privataus verslo principų. ‘ I

Pries keletą savaičių Zenonas atsiuntė * 
tris straipsnelius, apibūdinančius Lietu
vos ekonominį paralyžių. Pirmoji žinutė 
iš anglų ekonomikos žurnalo skelbia, kad 
169 valstybių tarpe ekonominiu atžvilgiu 
Lietuva yra 134 vietoje. Yra dar labiau ' j 
atsilikusių kraštų pasaulyje, bet nedaug. 
Antro straipsnio antraštė daug pasako: _ _____ _
Lietuva atsisako eksportuoti žemės ūkio Rugiapiūtė Lietuvoje jau pasibaigė. Kai kur, didesniuose ūkiuose dar pjovė ir kombainais 
gaminius". Kai visi kraštai bando plėstDerlius buvo didesnis, negu praėjusiais metais ir duonos užteks, nors lietingas oras javus 
savo eksportą, Lietuva atsisako. Tame sudorojam ir padarė kiek nuostolių. šulaičio nuotr.
straipsnyje vartojami terminai, nusakan
tys atbulini partiečių galvojimą. Kalbėda
mi apie ekonomiką, valdžios pareigūnai s

FABRICA DE GUARDA -CHUVAS
G uarga—chuvas de todos os tipos para 
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Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados 104- V Prudente

Fone: 274-0677. Res. 274-1886
MlÉMMMMII :

I Geriausia šventine 
« dovana: I
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gyvenimo lygį ir prisidės prie valdžios 
pajamų. Reikia nevaržyti eksporto ar 
uždėti mokesčius, bet jj'skatinti. Eks
portas kraštui neša pelną. Laisva rinka 
pakeičia neproduktyvius valdžios parei
gūnus tikrais darbininkais, prisidedan
čiais prie krašto gerovės.

Lietuvos valdžios planai riboti ekspor
tą tautos turto neišsaugos. Atvirkščiai

be eksporto kraštas praras savo ištek
lius. Tokią partiečių propaganda yra 
ne ekonomikos principų nesupratimas, 
bet melas, naudojamas žmonių apgaudi
nėjimui.

Gaila, bet partiečiams dažnai sekasi 
taip meluoti. Per 45 sovietinio socializ
mo metus mūsų tautiečiai priprato, kad 
valdžia darytų pagrindinius sprendimus. 
Kol mūsų tauta nepersiorentuos ir nepra
dės daryti savarankiškų sprendimų, tol 
partiečiai savivaliaus ir spręs tautos liki
mą jiems palankia kryptimi. Tokie val- 
Ižios sprendimai jau yra nuvedę Lietuvę 

prie elgetų slenksčio. Deja, dar yra daug 
žmonių, tikinčių, jog valdžia išves iš tos 
'ledugnės, j kurią ji pati bei mūsų tautie-
čių pasyvumas įvedė.

Netrukus jau gali būti per vėlu. Įsisko
linęs kraštas negalės egzistuoti — bus ša
šas modernios Europos centre. Didieji 
kraštai to netoleruos. O ką daryti su to
kiu kraštu, gali apsiimti spręsti mūsų di
dieji kaimynai, nepalikdami teisės mums 
patiems.

Neaišku, kodėl dešinioji opozicija ne
išnaudoja progos paaiškinti piliečiams, 
kaip partiečiai silpnina kraštą. Jie turėtų 
paaiškinti laisvosios rinkos dinamiką, ka
tegoriškai pasisakyti už laisvos ekonomi
kos zoną visoje Lietuvoje. Manau, kad 
lietuviai suprastų, jeigu tik kas jiems pa
aiškintų, kokie neproduktyvūs yra biuro
kratai, kuriuos išlaikyti turi eiliniai žmo
nės.

Šiandien yra auksinė proga parodyti 
LDDP nesugebėjimą valdyti kraštą. Turi 
būti į viešumą iškelti partiečių rinkimų ( i 
metu padaryti pažadai. Ekonomika, ne 
filosofija ar politika bus svarbiausies bal
suotojų rūpestis ateityje. Ne tik bus, bet .i 
jau ir yra. Dabar yra laikas atskleisti kai
riųjų ideologinį bankrotą, kol dar visa 
Lietuva nėra bankrutavusi.

Lietuva pirmoji iš buvusių sąjunginių 
respublikų savo pašto ženklu įsiterpė į 
seriją "Europa", kuria rūpinasi Europos 
pašto ir telekomunikacijų konferencija. 
Pašto ženklui (80 cnt.) paimtas A. Gu
daičio paveikslas "Senas meistras". (Ženk
lu jau susidomėjo pasaulio filatelistai; 
tiražas - pusė milijono).

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LI ETUVQS PRENUMERATA. . 
tai iiraiyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 

ir pasiųsti paprastu paštu.

MUSŲ LIETUVA 
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BRONIUS JONUŠAS, lietuviškų mar
šų kūrėjas, mirė 1976 m. vasario 12 d.. 
Nebraskos Omahoje, o š.m. gegužės 20- 
22 d.d. Lietuvon grjžo pirmuoju savo 
vardo festivaliu. Broniaus Jonušo festi
valį dūdų orkestrams Kaune ir Vilniuje 
surengė Lietuvos pučiamųjų instrumen
tų muzikų sąjunga su pirm. prof. A. $ 
Budriu ir Vilniuje veikiantis pučiamųjų 
orkestras "Trimitas", vadovaujamas R. 
Balčiūno. Festival in iš JAV su dukra at
skrido B. Jonušo našlė Emilija, orauosty- 
įe sutikta jo "Iškilmingu maršu". Ji at- 
ve-žė premijas, įsteigtas B. Jonušo pučia
mųjų muzikos festivalio laureatams. Lietu 
vos muzikos akademijoje buvo surengti 
du festival i© konkursai: instrumentais ir 
dabartinių Lietuvos kompozitorių naujų 
maršų. Pirmoji B. Jonušo festivalio dalis 
Viiniuje-baigta jame dalyvavusių dūdų 
orkestrų paradu ir jų koncertu Kalnų 
parke. Vilniuje B. Jonušas paskutinį 
kartą lankėsi 1970 m., Lietuvos respubli- 
kinėmdainų šventėn pakviestas lietuvių 
liaudies muzikos entuziasto Jono Švedo 
(1908-1971 k Antroji festivalio dalis Kau-amžiuje tapusį lyriniu tenoru. Baigęs
ne gegužės 22 d. buvo pradėta jungtinio 
pučiamųjų orkestro Rotušės aikštėje at
liktais B. Jonušo maršais. Tada nuo Kau
no rotušės buvo nužygiuota Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelin. Ten prisir 
mintas lietuviškų maršų karaliumi laiko
mas B. Jonušas, surengtas geriausio Lie
tuvos dūdų orkestro "Trimitas" koncer
tas. Velioniui B. Jonušui skirtas Mišias 
Sv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) švento
vėje atnašavo kapelionas kun. A. Bulota. 
Po Mišių šventovėje įvyko antrasis "Tri
mito" koncertas, šįkart turbūt religinės 
muzikos.

DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠU

nauja juostelė

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS L,etuvos P«™>9inės muzikos artistas nau- 

jai jgrotoj jo gražiausių*interpretacijų juos- 
Juostelė gaunama V. Zelinos parapijoje tetój. WãSU t iFruvA."
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SOL. ANTANAS ŠABANIAUSKAS, 

populiarusis pramoginių dainų atlikė
jas, gimė 1903 m. gruodžio 20 d. Jurbar
ke, o mirė Vilniuje 1987 m. vasario 9 
d. Jo devyniasdešimtasis gimtadienis 
Lietuvoje paminėtas estradinės muzikos 
koncertais Klaipėdoje, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje ir Kau
ne. Vytauto Kernagio vadovautuose 
koncertuose pasikeisdami dalyvavo žy
mieji dabartinės estrados solistai: Jani
na Miščiukaitė, Stasys Povilaitis, Riman
tas Cininas, Benediktas Gadeikis, Ona 
Valiukevičiūtė, Nijolė Tailat-Kelpšienė, 
Nijolė Ščiukaitė, Adolfas karulis, Birutė 
ir Andžėla Petrikytės, Alfredas Macius 
ir kiti. Su A. Sabaniausko gyvenimu ir 
nueitu keliu supažindino muzikologas 
Vytautas Venckus.-Pluoštą duomenų 
"Lietuvos ryto" skaitytojams pateikia 
ir šio dienraščio atstovė Aušra Pilaitienė. 
Busimasis sol. A. Šabaniauskas, dar vai
kas būdamas ir giedodamas parapijos 
chore, atkreipė vargonininko J. Pociaus 
dėmesį į savo gražų balselį, paauglio 

keturius "Saulės" gimnazijos klases, A. 
Šabaniauskas buvo išsiųstas mokytis Ita
lijos saleziečių kolegijoje. Dainavimą ten 
jis studijavo 1923-27 m. Grįžęs iš Italijos, 
nuo 1927 m. dirbo choristu valstybinia
me Lietuvos operos ir baleto teatre 
Kaune, atilodamas ir mažus tenoro vaid
menis. A. Šabaniauską išgarsino pramo
ginių dainų plokštelės, koncertai, daina
vimas "Metropolio", "Versalio" restora
nuose. Jam daug padėjo ne tik gražus 
balsas, bet irg gera lietuvių kalbos tartis, 
kurios tada trūko pramoginių dainų atO 
likėjams.
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LIETUVOS SPORTO APŽVALGA , 
Lietuvos sportinis gyvenimas — 1993 

metų lapkritis
Sporto kongresas

Lapkričio 3 Vilniuje įvyko Lietuvos 
sporto kongresas, kuriame apsvarstyta 
fizinio auklėjimo ir sporto būklė. Prane
šimą skaitė Kūno Kultūros ir sporto 
departamento generalinis direktorius 
Vytas Nėnius.

Kongrese kalbą pasakė Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas Brazaus
kas.

Kongresas aptarė šalies sporto įstaty
mo projektą, patvirtino Lietuvos spor
to chartą.

Olimpiniai maršrutai
Dubline (Airija) įvyko Europos tau

tų olimpiniu komitetu sąjungos 22-sis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 48 že
myno olimpiniu komitetu prezidentai 
ir generaliniai sekretoriai. Į susirinkimą 
atvyko Tarptautinio olimpinio komi
teto prezidentas Juan Antonio Sama
ranch, šio komiteto garbės prezidentas 
lordas Michael Killanin, pasaulio olimpi
nių komitetu sąjungos prezidentas Ma
rio Vazquez Ranja. Susirinkimo dalyvius 
sveikino Airijos prezidentė Mary Robin
son.

Lietuvai susirinkime atstovavo LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas ir genera
linis sekretorius Petras Statutą.

Susirinkimas išrinko naują Europos 
tautu olimpiniu komitetu sąjungos vyk
domąjį komitetą (prezidentu vėl išrink
tas Jacques Rogge iš Belgijos), patvirti
no 1994 metų biudžetą, apsvaratė TOK 
pasiūlymus dėl olimpinių žaidynių pro
gramos pakeitimu, išklausė Lillehamer 
ir Atlanta olimpinių žaidynių organiza
torių pranešimus.

Grįždami iš Dublino, LTOK preziden
tas ir generalinis sekretorius tautų olim
piniu komitetu sąjungos (ANOC) kvėeti- 
mu lankėsi šios sąjungos sekretoriate Pa
ryžiuje. Su sekretoriato vadovu Janusz
Piewciewicz aptarti ryšių ir informacijos, Krepšinis 
artėjant olimpinio judėjimo 100-osioms 
metinėms, mūsų šalies sportai nusipelnu- 
sių žmonių apdovanojimo bei kiti klausi
mai.

ANOC sekretoriate taip pat įvyko pask 
tarimas su Tarptautinės sporto žurnalistų 
sąjungos prezidentu Togay Bayatli. Aptar 
ta, kaip 1994 metais Vilniuje suruošti 
tarptautini sporto žurnalistų seminarą ir 
kaip apmokėti jo išlaidas.

Bendradarbiavimas su išeivija
Vilniuje suburta autorių grupė ruošia 

"Lietuvos sporto istoriją" ir "Lietuvos 
sporto enciklopediją". Šiuose leidiniuo-
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se bus atspindėtas ir išeivijos sporto gyve-e didele persvara — 97:74 (53:28) laime 
nimas, todėl geriausia būtų, kad išeivijos ° Lietuvos krepšininkai. Daugiausiai tas 
sporto istoriją aprašytu ją labiausiai ži- kd musu šalies rinktinei pelnė. A. Sabon 

28, V, Chomičius 21, R. Kurtinaitis 18 
G. Einikis 16, G. Krapikas6.

nantys asmenys. I kvietimą bendradar' 
biauti, rengiant šiuos du reikšmingus 
tautinius leidinius, atsiliepė Australijos 
lietuviu fizinio auklėjimo sąjungos pir
mininkas Antanas Laukaitis ir Šiaurės 
Amerikos lietuviu fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos pirmininkas Audrias 
Šileika. Jie pažadėjo surasti autorius, 
kurie galėtų atlikti šį darbą.

- Visiškai sutinkame, kad skyriai, 
liečiantys išeiviją, abiejose pasiūlytose 
knygose — "Lietuvos sporto istorija" 
ir "Sporto enciklopedija" turėtų būti 
paruošti šiapus Atlanto, — rašo A. Šilei
ka. Esame dėkingi Jums už ši suprati
mą... Juk šalis be praeities yra šalis be 
ateities".

Studentų sportas
Kaune įvyko Lietuvos studentų spor

to sąjungos susirinkimas, kuriame daly
vavo visu šalies aukštųjų mokyklų atsto
vai. Sąjungos prezidentu vėl išrinktas 
Kūno kultūros instituto docentas Česlo
vas Garbaliauskas.

Svarbiausias sąjungos uždavinys — pa
sirengti pasaulinei universiadai, kuri 
vyks 1995 metais Japonijoje.

Alytaus sporto rūmuose Kauno "Žal
giris" žaidė Europos taurės turnyro rung
tynes su Vitorijos "Taugres" komanda 
iš Ispanijos ir pralaimėjo 76:84 (50:34).

Nepasisekė "Žalgiriui" ir atsakomo
sios rungtynės Ispanijoje. Vitorijos 
"Taugres" laimėjo 89:71 (50:41).

Lietuvos rinktinė Vilniaus sporto rū
muose žaidė Europos varžybų "B" grupės 
atrankos pirmojo roto rungtynės su" 
Estijos komanda. Pirmosios Lietuvos ir 
Estijos vyrų krepšinio rungtynės įvyko 
1936 metų lapkričio 27 Kaune. Tuomet 
30:11 (10:5) teimėjo estai. Šįkart Vilniu-

Liublianoje Lietuvos rinktinė žaidė F 
ropos pirmenybių rungtynes su Slovene 
ir pralaimėjo 81:85 (35:49; 74:74). Lie 
tūvai daugiausia tašku pelnė: A. Sabonr 
26, V. Chomičius 18, R. Kurtinaitis 11 
G. Krapikas 10, G. Einikis 9.

Europos pirmenybių rungtynes su La 
vija Lietuvos rinktinė žaidė Kauno spor 
to halėje. Tai buvo 47-asis lietuvių ir lai 
vių susitikimas krepšinio aikštelėje. Pir 
masis įvyko dar 1925 metų gruodžio 13 
ąją. Iš 46 rungtynių 24 kartus laimėjo 
Lietuvos ir 22 Latvijos rinktinės. Šįkart 
triuškinančia pasekme 108:65 (55:30) 
laimėjo Lietuva, pasiekdama 25-ąją per 
galą prieš kaimynus. Lietuvai daugiau 
sffii tašku pelnė: G. Einikis 22, A. Sabo 
nas 21, S. Strombergas 20, G. Krapikas 
18, D. Sirtautas 11, E. Kavoliūnas 10

Plaukimas
Haderslefe (Danija) tarptautinėse 

plaukimo varžybose (25 m. baseine) 
drauge su Danijos, Estijos, Švedijos ir 
Vokietijos sportininkais rungtyniavo 
ir 28 Lietuvos plaukikai.

Šiose varžybose geriausiai pasirodė 
jaunas plaukikas iš Panevėžio Arūnas 
Savickas. Jis, plaukdamas 200 m. nu
gara, užėmė pirmą vietą ir pasiekė Lie 
tuvos vyrų rekordą (2:03.07). Arūnas 
taip pat tapo nugalėtoju 100 m. nuoto 
lio varžybose (57,51).

Pirmąsias vietas taip pat užėmė lais
vo stiliaus plaukikai Tomas Tobulevi- 
čius iš Marijampolės (50 m - 24,29; 
100 m - 52,89) ir vilnietė Laura Petru 
lyte (50 m - 26p69; 100 m - 59,0).

•Auka bei talka lietuviškai 
spaudai - parama savajai tautai

4



PAREIGA 
DIEVUI IR VALSTYBEI

Šio sekmadienio Mišių skaitiniai kvie- 
la mus pamąstyti apie krikščionio pa- 
eigą valstybei..Evangelijoje (Mato 22: 

i 5-21) girdime apie žmones bandančius 
įsisukti nuo atsakingo žmogaus dvigu
bos pareigos: ir Dievui, ir valstybei. Sun- 
dausia yra abiems atiduoti, kas kėekvie- 
'iam priklauso. Atrodo, palengvėtų gyve
nimas, pasilaisvinimas nuo vienos ar ki- 
os pareigos - atsisakius vykdyti pilieti
nę pareigą, pvz., neskiriant laiko ir pa- 
tangų susipažinti su kandidatais, atsisa
kant padėti, pravedant rinkimus, tingint 
ir nerandant laiko, parašyti laišku Kongre
so atstovams svarbiais klausimais. Gali
na atsisakyti vykdyti ir Dievui pareigas 

pvz., nusistačius, jog užtenka sekma
dieniais j Mišias -rrcrefri, nebesirūpinti to- . 
kimesniu savo religiniu apsišvietimu — 
skaityba ir kursais,arba nesirūpinti pa
galba parapijai — ne tik finansine, bet 
>r savo rūpesčio bei laiko auka.

Evangelijoje girdime apie kaip tik 
lokius, norinčius išsisukti nuo pareigu 
Dievui, prisidengiant pareiga valstybei. 
Jie bando Kristui paspęsti pinkles, kad 
ns nebebadytų jiem akiu rūpesčiu iįvai- 
riais, jų atmestais, žmonėmis, kad nebe
keltų jiems sąžinės graužimo dėl nevyk
domu pareigu ne tik Dievui,, bet ir arti
mui, kad jie galėtų gyventi pagal savo 
įprastą rutiną, nesukdami galvos, ko 
Dievas nuolat besikeičiančiose gyveni
mo aplinkybėse tikrai iš jų nori, supran
tant, kad Dievas nepasitenkina tik mal
domis ir apeigomis, o reikalauja meilės 
artimui.

Jėzaus.užkklausėjų netikėjimas -■ veid- 
maibiškumas — pasirodo jau pirmaja
me ju kreipinyje: "Mokytojau". Sv. 
Matas panaudoja ironiją, kad jo evange
lijoje taip kreipiasi į Jėzų tie, kurie nėra 
tikri jo mokiniai. (Tikrieji mokiniai 
kreipiasi "Viešpatie", tuo pripažindami, 
kad jie yra jo tarnai, pasiruošę vykdyti 
jo valią, mokydamiesi ne tik žodžiais, 
bet ir praktika). Jėzaus priešininkai pa
sako tiesą, bet patys ja netiki. Jėzus ta
čiau sako tiesą jiems į akis, nesitaikyda- 
mas prie savo klausytojų pageidavimu. 
Tai jį nuvedė prie kryžiaus.

Fariziejų apskaičiavimu, Jėzui pa
kenktu bet kuris jo atsakymas: jei pri
taria Romai mokesčiu mokėjimui, jis 
tampa nebepriimtinas ne tik daugumai 
savo klausytoju, bet it visoms žydu par-

S AO CASIMIRO

[PARDUODAME
LIPINĖLIUS
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mirus

tijoms, išskyrus Sadukiejus. Jei Jėzus ~ 
atmeta mokesčiu mokėjimą, jis gali 
būti suimtas už maišto kėlimą. Nors 
Erodo šalininkai reikalauja teigiamo at
sakymo, o fariziejau — neigiamo, abi 
grupės šiuo atveju nuėjo pas Jėzų kar
tu, nes turėjo bendrą tikslą — sustabdy
ti Jėzų ir jo veiklą.

Kadangi Jėzus iškart pamatė, jog jų 
klausimas nenuoširdus, jis jiems į akis 
pasako tiesą: "kam spendžiate man 
pinkles, veidmainiai? " Po to Jėzus 
jiems ir atsako, ir neatsako j klausimą. 
Paprašydamas parodyti jam mokesčiu 
pinigą, — denarą — Jėzus visiems paro
do, jog jie, kuriems taip rūpi mokes
čių mokėjimas, turi mokečiu pinigą - 
atseit patys moka mokestį. Kaip tik 
tuo Ciesoriaus pinigų naudojimu savo 
prekybiniams užmojams jie liudija pri
tarimą Romos sistemai ir teigiamam 
verslo klimatui, kurį Ciesorius užtikri
na. Tad, jei jie taip noriai naudojasi 
Ciesoriaus sistema, turi jam mokėti 
ir mokestį.

Kaip girdime pirmajame skaitinyje 
(Izaijo 45:1,4-6), kur Dievas kalba 
pagonių valdovui Kyrui, užkariavusiam 
Izraelį, net ir tikrojo Dievo nepažįs
tantys valdovai neturėtu galios, jei ji 
nebūtu Dievo jiems duota. Ir Dievas 
pagonį valdovą kaip tik paskyrė savo 
tautai, kad užtikrintu žmonėms civili
nę tvarką, kur jie galėtų ir Dievą gar
binti, ir užsidirbti duoną, ir savo šei
mas auginti. Tad, net ir senovinis mo- 
narchas-valdovas, nepažįstantis Dievo, 
galią gauna iš Dievo ir yra jam atsakinu

ČIUVINSKIENEI

Jos vyrui, buvusiam Sąjungos pirmininkui kap.
Juozui Čiuvinskui, Jos vaikams, giminėms bei
artimiesiems - reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Sąjungos - Aliança
Valdyba

gas. Iš to išeina, kad ir tikintieji turi 
būti lojalūs pavaldiniai valdovams ar 
įstatymams, nebent šie peržengia sa
vo autoriteto ribas ir pereina į Dievo. 
Tuomet krikščionis yra įpareigotas dary 
ti įtaką valdžiai, o jei ji jam įsako lau
žyti Dievo įsakymą,’jos neklausyti.

Tačiau fariziejai buvo kalti, kad savo 
veiksmais nepripažino net aukštesnio 
valdovo už Ciesorių — Dievo, Dėl to 
jie, be abejo, neatidavė ir Ciesoriui viskc 
kas jam priklauso, už tai, kad užtikri
na civilinę tvarką. Tie, kurie nepaiso Die 
vo, nepaiso ir žmogaus įstatymu.

Petras Babickas

Manęs klausia dažnai kur aš gimęs, 
Kur tas kraštas: rytai, vakarai?
Aš šypsausi visiems dėlei savo ūkimo 
Ir jiems rodos, kad man čia gerai.

Manęs klausia dažnai ar turtinga 
Ji— Tėvynė benamio baugaus? 
Atsakau: Visa žemė ten auksu man žvilt 
Žydrumoj krištolinio dangaus.

Manęs klausia dažnai: Kur sugrįžtum 
Jei Tėvynė paliks pavergta?
Aš linksmai jiems veidan nusijuokiu, 

nors plyšta
Man iš skausmo širdis sužeista.

O kai dingsta viltis paskutinė, 
Kai visur tik tamsa ir kančia, - 
Vėl prispaudžiu rankas prie krutinės t. 
Ir prisiekiu: Tėvyne, tu — čia.

Rio de Janeiro, 1948 m.

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO 
DA ERA MODERNA 

1458-1484
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

(Tęsinys iš praeito nr.)
PLB valdybos įgaliotas vicepirmininkas 

Rimas Česonis dabar rūpinasi komisijai 
narių telkimu iš az Lietuvos gyvenančių 
lietuvių. Jų sąrašas Lietuvos prezidentui 
bus pasiųstas dar šiais metais. Prezidento 
Brazausko rūpestis bus paskirti atstovus 
iš Lietuvos. Kada ši komisija pradės veikti, 
kol kas neaišku, tačiau jaučiame, kad vi
sam tam vyksmui reikės ilgesnio laiko, tai
gi ir kantrybės, nors PLB valdyba rūpin
sis kaip galima spartesniu komisijos darbu 
ir reikalo vilkinti nebandys. Bet mums 
labai reikia aiškaus, skubaus ir gausaus 
Kraštų Bendruomenių valdybų, tarybų, 
P LB Svirno narių ir visuomenės pritari
mo. Jums visiems jau anksčiau buvo pa
skelbtas ir pakartotas PLB valdybos prin
cipas, bet leiskite čia jj dar kartą priminti

Lietuvos pilietis yra kiekvienas nuolat 
Lietuvoje gyvenantis žmogus ir kiekvie
nas už jos ribų gyvenantis lietuvis, nepai
sant, kada ir kokiomis aplinkybėmis jis 
butų iš Lietuvos išvykęs, kada ir kur butų 
gimęs, kokios jis butų kartos, kokios vals
tybės pilietybę jis turėtų ir kokiame kraš
te jis gyventų.

Lietuvio sąvoka - jo Iretuviška kilmė, 
kraujo giminystė.

Už pilietybės pažymėjimą - Lietuvos 
Respublikos pasą — iš už Lietuvos ribų 
gyvenančio lietuvio neturi būti reikalau
jama atsisakyti gyvenamojo krašto piliety
bės ir grįžti į Lietuvą gyventi.

Jūsų prašome padėti šį principą įgyven-
dinti. Prašome valdybas, paskiras LB ta
rybas bei PLB Seimo narius atitinkamus 
raštus rašyti Lietuvos prezidentui, per 
įvairius susirinkimus, o ypač per Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes ruošiamus mi
nėjimus priimti Lietuvos prezidentui adre
suotas rezoliucijas. Visų raštų bei rezoliuci 
jų nuorašus siųsti Lietuvos Seimui, Vyriau
sybei, išeivijos ir Lietuvos spaudai. Juk 
visi žinome ir suprantame, kad Lietuvos 
valdžia, pilietybės klausimą spręsdama, vi
sų už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių at
žvilgiu pasielgė neteisingai ir neteisėtai, 
todėl ir turime reikalauti, kad ši jos klaida 
būtų atitaisyta.

Patogumui reikiami adresai: 
i

PARDUODAMAS1
ŽODYNAS

DICIONÁRIO
PO RTUGU ÉS-LITU ANO
LITUANO-PO RTUGUĖS

Kreiptis į šv, Juozapo poarar"ą 
Rua Inacio, 671 - Tel:6.
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Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba

Lietuvos prezidento ir Seimo - Gedimi
no pr. 53, Vilnius, Lietuva

Vyriausybės — Gedimino pr. 11, 
Vilnius 2025, Lietuva.

Kiti reikalai
Vakarų pasaulio išeivių chorų ir tautinių 

šokių grupių išvykos į 1994 liepos 7-10 
Lietuvoje įvyksiančią Dainų Šventę prgani- 
zavimas vyksta sklandžiai. Jau užsiregistra
vo ir registracijos mokestį susimokėjo be
veik 600 asmenų.

Nors ir nenumatytai sunkiai, tačiau j 
priekį eina ir Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos ruošimo ir spausdinimo darbai. Kliū- 
name už sutartų datų, nes Lietuvoje darbo 
sparta pasirodė lėtesnė, negu tikėjomės. 
Dar prieš Kalėdas išspausdinti prižadėtas 
pirmas tomas, pasirodyti nesuspės. Leidyk
la nukėlė datą į vasario mėnesį. Užsisakiu
sius turime atsiprašyti. Nors ir visomis jė
gomis spaudžiame, bet ne visada viskas mū
sų norams pasiduoda. Istorijai medžiaga '< 
telkianti Lietuvos laisvės kovų archyvą ap-
rūpinome modernia kompiuterine technika.tuvos ribų gyvenančių lietuvių nutautū 
Tai žymiai paspartins medžiagos telkimo visgi ryškus ir visomis jėgomis jį reikia 
bei grupavimo darbą. stabdyti. Tai galėsim atlikti tik stipriai

į Čikagoje ir Lemonte (JAV) vykusį 
Vlll-tą Mokslo ir kūrybos simpoziumą at
vykęs buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tary 
bos pirm., dabar opozicijos vadovas Lietu
vos Seime prof. Vytautas Landsbergis 
susitiko ir su tuo metu simpoziume da-; 
lyvavusiais PLB valdybos nariais. Pokal
bio temos: Už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių pilietybė, atstovavimas Lietuvos 
Seime, konsulatai Tomske, Karaliaučiu
je, Seinuose, Gudijoje, JAV prezidento 
Clinton galima kelionė į Lietuvą.

Prie PLB valdybos veikiantis Lietuvos 
našlaičių globos komitetas "Saulutė" 
suorganizavo ir Lietuvos našlaitynams 
išsiuntė 300 kalėdinių siuntinių. Daug gė
rybių siuntai paaukojo ir persiuntimo iš
laidas apmokėjo amerikiečių organizaci
jos ir pavieniai geradariai.

Lietuvybės išlaikymo klausimams na
grinėti, naujiems planams paruošti PLB 
valdyba šiai metais kvietė ir kitais metais 
numato kviesti periodinius pasitarimus. 
Rytq Kraštų Bendruomenių pirmininkų 
pasitarimas įvyko 1993 lapkričio 27-28 
Vilniuje.

H

AJA
MARIJAI Č I U V I N S K I E N E I

MIRUS
buvusiam Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui ir ilgamečiui valdybos nariui vyrui 
KAP. JUOZUI ČIUVINSKUI, dukrai Mildai ir 
sūnui Viktorui su šeimom reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

K ft

Panašų ar platesnio masto suvažiav 
mą PLB valdyba siūlo sušaukti Pietų 
Amerikos lietuviams. Prieš mėnesį išs* 
tinėtas raštas laukia atsakymo. Pietų 
Amerikos lietuviams labai jautrus Lie 
vos pilietybės klausimas, todėl PLB 
valdyba mano, kad vien tik tam klausi 
mui svarstyti suvažiavimas būtų naudu 
gas. Šalia to, reikia iš naujo paruošti Iii 
tuvybės išlaikymo bei kultūrinės veikli 
planus.

Didesnio.masto renginį — JAV ir Ka 
nados lietuvių kultūros kongresą ruoši 
PLB pasiūlė JAV ir Kanados Bendruon 
nių valdyboms. Visuomenės atsiliepi
mai rodo, kad toks kongresas pageidai.. 
tinas ir galėtų būti labai naudingas. At-- 
kymas taip pat laukiamas.

Praėjusiais metais ir PLB valdyba ii 
Kraštų Bendruomenių valdybos atliko 
labai daug darbo, naudingo ir sau, ir Li 
tuvai. Tai buvo tikrai judrūs metai. Bei 
visi žinome, kad daug didesni darbai m 
sų laukia ateinančiais metais, nes už Li 

suvienytomis jėgomis, suglaudintomis 
gretomis, sustiprinta visų mūsų jungtim 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Dar\ 
kime viską, ką galime, kad kitais metais 
ji būtų dar glaudžiau suartėjus!, susipra 
tusi, susidraugavusi, lengviau susikalbau 
ti, Rytai su Vakarais glaudžiau surišti ta 
pusavio solidarumo, nuoširdaus bendra 
darbiavimo, broliškos bei seseriškos mei 
lės ryšiais. Tik stiprūs ir vieningi būdami 
atkreipsime didesnį mūsų visų Tėvynės 
Lietuvos valdžios dėmesį ir surasime su 
ja geresni susipratimą.

Linksmų Kalėdų
Laimingų Naujųjų Metų.

Bronius Nainys, 
PLB vladybos pirm.

Lemont,
1993 gruodžio 13

(Bus daugiau)

MŪSU LIETUVOS PRENUMERATA 
GALIMA UŽSIMOKĖTI V. ZELINOS 

SV. JUOZAPO PARAPIJOJE
*
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MŪSŲ ŽINIOS
Halina Mošinskienė

DĖMESIO MŪSŲ VISUOMENEI
Taipjau esame įpratę, kad kiekvienų 

metų pradžia mus paskatina savo kalen
doriuje pasižymėti mums svarbias datas 
— šeimoje gimtadienius ir kt. visuome
niniame gyvenime įvairias valstybines, 
tuo pat nepamirštant ir savo t.y. bendruo 
menėje tautinių datų. Tikėsime, artume 
jau Vasario 16 - ją minėsime. Tokie mi
nėjimai paįvairina kasdienybę ir tuo pa
čiu suartina atgaivina draugystę. Esame 
toli nuo savo tėvynės, toli nuo jos meno 
lobių, toli nuo jos laimėjimų ir pralaimė
jimų, toli ir nuo kalbos, kurios pasiilgsta
me. Bet tautoje neužgesęs paveldėjimo 
instinktas traukiąs j pažinimą tėvų ir pro
tėvių praeities laimėjimus, kuriuose tau
ta brendo, palaipsniui kilo prilygdama 
Vakarų kultūros pažangai.

Lietuvoje šiuo atveju per visą tą 50- 
metįitikrai daug yra padaryta ypatingai 
architektūros, literatūros, dailės, tauto
sakos ir tautodailės srityse. Jau vien paė
mus Didįjį LIETUVIU KALBOS ŽODY
NĄ, kurio jau išleista 14 tomų (kiekvie
nas t. turi 1000 - 1300 psl.), nekalbant 
jau apie kt. lietuvių kalbos tyrinėjimo 
veikalus. Kokių puikių albumų Lietuvos 
gamtos, faunos ir floros, kokios fotogra
fijos. Tik panorėkime supažindinti savo 
draugus, o tam jau randasi proga. Štai 
mūsų lietuvių kolonijos S. Paulyje veik
lus patriotas, poetiškos sielos, meno ger
bėjas ponas Antanas Augustaitis didelė
mis pastangomis gavo patalpas, kuriose 
bus paroda lietuvių žymaus dailininko 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kū
rinių reprodukcijų paveikslai.

O kitoje salėje lietuviškos spaudos - 
laikraščių, žurnalų ir kt. periodikas bei 
knygų paroda. Ponas A. Augustaitis 
kviečia mūsų bendruomenės kultūrinin
kus prie tos parodos prisidėti, paskolin
ti knygų ir spaudos komplektų, o jei 
kas padovanotų bibliotekai, tai būtų duo
ta pradžia LITUANISTIKOS skyriui, 
pačioje didžiausioje S. Paulo biblioteko-e 
je.

Parodos atidarymas numatomas ]<o- 
vo m. 1 d. 19: vai. S. Paulo miesto cen
tre Biblioteca Central de Mario de An
drade. Dėl knygų įteikimo susitarti su 
p. Antanu Augustaičiu telef. 217-3532.

Tikimės, kad lietuvių visuomenė pa
rems šį kilnų mūsų tautiečio darbą ir 
savo pažįstamų brazilų tarpe sukeis su
sidomėjimą šia ypatinga paroda.

MŪSŲ LIETUVA —'

ne 1906 metų liepos 22 d. Baigė pradž
ir vidurinę mokyklą. Turėjo daug meni
nių gaoumų ir lankė baleto mokyklą.

MOŠŲ MIRUSIEJI
ANTANAS ME.DUS mirė sekmadie

ni, vasario mėn. 6 dieną, 3 valandą ry
to. Dieną prieš tai, atrodo, kad buvo 
gavęs mažą širdies smūgį ir tą pačią die
ną buvo aplankytas kunigo.

Velionis buvo gimę 1905 metų spa
lio 13 dieną Lebarorų kaime, Švenčio
nėlių valse. Brazilijon atvyko 1929 m. 
Buvo vedęs Jievą Malinauskaitę ir netu
rėjo vaikų. Žmona mirė prieš 6 metus. 
Iki mirties gyveno V. Zelinoj. Paskuti
niais metais buvo vienas ir neturėjo kas 
jo prižiūrėtų. Prieš keletą mėnesių iš 
Lietuvos atvyko giminaitė Felicija Kai- 
vinskienė jo prižiūrėti.

Antanas Meilus buvo pašarvotas V. 
Alpinoj irtą patį sekmadienį nuvežtas 
į V. Alpinos krematoriumą. Laidotuvių 
cerimonijas atiko kun. Petras Rukšys.

Liko giminės Lietuvoje.
7-tos dienos mišios bus šeštadienį, va

sario 12 dieną, 19:30 vai., Vila Zelinos 
bažnyčioje.

Ilsėkis ramybėje svetingoje Brazilijos 
žemėje.

MARIJA ČIUVINSKIENĖ

Juozapo Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
ilgametei narei

AfA

MIRUS
gilią užuojautą reiškiame vyrui kap. Juozui 
Čiuvinskui, dukrai Mildai ir sūnui Viktorui 
su šeimom. Velionę Mariją Viešpats teprii
ma į savo prieglobstį, o giminėms teduoda 
paguodos ir dvasinės stiprybės.

Šv. Juozapo Liet.Kat.Bendruomenės 
valdyba

Buvo ištekėjusi už kap. Šaltenio, kuris 
liau žuvo Sibire. Išaugino du vaikus: M 
dą gyvenančią Egipte ir Viktorą gyvena 
tį S. Paule.

Atvyko į Braziliją 1939 metais ir Ric 
de Janeire ją sutiko kap. Juozas Čiuvin: 
kas, kuris dirbo Lietuvos ambasadoje 
kaip sekretorius. Marija ištekėjo už kap 
Čiuvinsko ir persikėlė gyventi j S. Paule

Su vyru Marija buvo aktyvi kolonijoj 
veikėja, prisidėdavo prie visų kultūrinių 
parengimų bei parodų, kol leido sveikai

Prieš keletą metų pradėjo sirguliuoti 
ir buvo daug kartų operuota. Paskutinę 
operaciją turėjo prieš keletą metų, bet f 
jos sveikata jau nebuvo ta pati. Taip po 
truputį sveikata ėjo vis blogyn ir teko 
nemažai kentėti. Pagaliau visai pablo 
gėjo ir, išbuvusi kelias dienas ligoninėj, 
amžinai užmigo.

Buvo pašarvota V. Zelonoj, šv. Juozą 
po bažnyčios šermeninėj. Šeštadienio 
rytą buvo mišios prie karsto bažnyčioje 
ir paskui buvo palydėta į V. Alpinos kr 
matoriumą. Septintos dienos mišios bu
vo vasario 3 dieną V. Zelinos bažnyčioje

Nuliūdę liko vyras kap. Juozas Čiuvir 
kas, duktė Milda ir sūnus Viktoras su 
šeimom.

Išsilaisvinusi nuo kančių ir skausmų, 
ilsėkis.dabar Viešpaties Ramybėje.

PAULINA DILIENĖ mirė savo rramuosi 
sausio 20 d. Buvo gimusi Anykščiuose 
1898 m. liepos 2 d. Brazilijon atvyko 
1928 m. ir pradžioj gyveno Mokoj, o pa 
kui V. Zelinoj. Priklausė Maldos apašta 
vimui ir kasdien lankė bažnyčią.

Buvo pašarvota V. Zelinoj ir sekančią 
dieną, po mišių, palaidota V. Alpinos kc

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
M L 'prenu meratą?

mus apleido, po ilgos ligos, sausio 27 die
ną. Ji mirė Ana Neri ligoninėj, Mokoj.

Marija Čiuvinskienė buvo gimusi Kau

pinėse.
Nuliūdę liko duktė Rozalija, sūnus

Pranas su Gene, 7 anūnai ir 7 proanūkai
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MUSŲ ŽINIOS'
JAUNIMO NAMU REMONTAS

Prieš dvi savaites prasidėjo jaunimo na
mų virtuvės ir išviečių pagrindinis remon
tas. Bus viskas padaryta iš naujo. Darbai 
užtruks pusantro mėnesio.

Darbus atlieka rangovas uoao Vicenti- 
ni su savo firma.

s®

Sio"ML"nume 
GARBĖS LEIDĖJAS

________

K.

NUMATOMOS ŠVENTĖS
Paskutiniame šv. Juozapo Bendruome

nės susirinkime buvo aptartas tolimesnės

1;

t

žmonos ONOS SADAUSKIENĖS PIPIRIENĖS 
antrųjų mirties metinių proga(sausio 6 d.)

Širdingai dėkojame mielam MŪSLĮ LIETU
VOS skaitytojui už paramą spaudai ir linkime 
geros sveikatos bei sėkmės. Pagarbiai prisime 
name mus apleidusią Oną Sadauskienę Pipi
rienę ........................

■
‘į - rienę. Redakcija ir administracija /p

veiklos planas.
Pirmiausia bus ruošiama šv. Kazimie

ro šventė ir su BLB-ne bus taip pat pami
nėta Kovo 11 dieną — Atstatytos Lietu

-vos Nepriklausomybės šventė. Yra numa
tomos Mišios po pietų ir paskui trum
pas minėjimas jaunimo namuose su video 
filmu apie popiežiaus apsilankymą Lietu
voje.

ŠV. uUOZAPOŠVENTĖ
Šiemet norima iškilmingiau atšvęsti šv. 

Juozapo šventę. Su šia švente norima 
taip pat atšvęsti ŠV. JUOZAPO BEN
DRUOMENĖS ŠVENTĘ prisimenant

■ visus jos narius gyvus ir mirusius. Taip 
pat norima atgaivinti Šv. Juozapo Ben
druomenę ir pravesti naujų narių verba
vimo vajų. Ka_d šventė būtų iškilminges
nė, bus PIETŪS su pasižmonėjimu ir 
paskui Šv. JUOZAPO BENDRUOME- ~ 
NÉS NARIUI VISUOTINIS SUSIRIN
KIMAS.
IŠMOKIME DAINUOTI SU JURGIU

NAUJA LIETUVIŠKŲ DAINŲ JUOSTE- 
LĖ(CASSETTE) su dainų tekstu. 
Aiškus tarimas — lengvai galima išmokti.

LINKSMAI 
DAINUOKIME

REMKIME BLB-NĖ BRAZILIJOS LIET. BENDRUOMENf
lz. , . . + . Dl D , ... METINĖ VEIKLOS PROGRAMAKiekvienais metais BLB-ne rengia Lie

tuvos nepriklausomybės šventės minėjimą. - Vasario 20 d. Lietuvos Nepriklauso
Tai būna proga paraginti lietuvius prisidėti mybės šventės minėjimas
prie BLB-nės veiklos palaikymo užsimokant- Kovo 5 d. Šv. Kazimiero šventė ir 
solidarumo mokesti Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
SOLIDARUMO MOKESTĮ.

DĖMESIO. Aukos surinktos per minė
jimą yra skiriamos Pas. L. Bendr. veiklai ir 
yra pasiunčiamos j JAV-bes.

SVEČIAI IŠ KANADOS
Pas kun. Petrą Rukšj, iš Kanados, ke

liems mėnisiams, atvyko sesuo Veronika 
Rukšytė Seibutienė.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA
Jonas SI LICKAS Cr. 5.000,00
Juozas PETROKAS Cr. 3.000,00
Wanda Veronica KAROSEVIC 2.000,00
Jonas ŠEPETAUSKAS 
Povilas PIPI RAS 
Aleksandras KERŠYS 
Juozas VALUTIS 
Jonas MASYS 
Povilas PIPI RAS

Cr. 2.500,00
Cr. 5.000,00
Cr. 2.000,00
Cr. 2.500,00
Cr. 2.500,00
Cr. 5.000,00

rengiamos

BRAZILIJOS LIETUVrŲBENDRUurvreNE

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 
SUKAKTIES

VILA ZELINOJE - SESELIŲ SAlEJE

16 V al. MISIOS V.ZELINOS BAŽNYČIOJ
17 VAL. MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA

mo - kovo 11-sios minėjimas.
- Kovo 17 d. Arbatėlė su loterija Ben 

druomenės veiklai paremti.
- Birželio 25-26 dd. Joninių šventė Lt 

tuanikoj.
- Rugsėjo 9 d. Šilinės ir Tautos šventė 

minėjimas
- Rugsėjo 17 d. NOITE LiTUANA 

Sąjungoj.
- Spalio 16 d. Pavasario šventė Litua

nikoj.

NUOMUOJAMI KAMBARIAI - 
APARTAMENTAI LITUANIKOJ

Artėjant vasaros atostogoms bus ga 
įima pasinaudoti kambariai su virtuve 
Lituanikoj.

Skambinti V. Tumui 274-24.96 ar
V. Bacevičiui 63-9343.
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