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Mažosios valstybės Europolitikoje
Baltijos šalių išlikimo galimybės ir ateities vizija
Jfò
VYTAUTAS NEZGADA, Kaunas
Mažosios valstybės gali eg
zistuoti tik tuomet, jeigu jų
kaimynės didžiosios (bei jų su
sivienijimai) vadovaujasi tarp
tautinės teisės normomis ir
morale.
Baltijos tautos, jau tūkstant
mečius metų prieš mūsų erą
apsigyvenusios prie gintari
iįįta
nės jūros, kūrė savo ateitį,
joms būdingą kultūrą, papro-SS
čius. kurie daugeliu požiūrių^
veirtw
skyrėsi tiek nuo Vakarų, tiek-j
ir nuo Skandinavijos šalių"
kultūrų. Tai vienas didžiau
sių tautinės kultūros lobių
Europos žemyne, turintis pa
saulinį pripažinimą. Tuo mes
galime didžiuotis. Todėl šių <i
tautų bet kokia asimiliacija j
pražudytų ir jų kultūrinį pa-S|
veidą. Mažos nepriklausomos®!
šalys paprastais sugeba išsau-Į
goti istorinį, kultūrinį pavel-|
dą, nes per šimtmečius besi-g
priešindamos
asimiliacijai!
išugdo imunitetą.
|
Carinė Rusija, o ypač sovie-j
tinis imperializmas, padarei
didžiulę žalą mūsų kultūros!
paveldui, mūsų šalių tautinei!
savimonei, sumenkino mūsų*
tautų pastangas išsaugoti tai, J
kas brangiausia: pareigos, pa-|
siaukojimo bei atsakomybės!
jausmą savo tautai ir patiems
Taip dabar atrodo šv. Juozapo bažnyčia pastatyta ir pašventinta prieš 60 metų
sau.
Nuotr Rubens MAX Eoto V. Zelina
Mažosios demokratinės vals tybių teisė yra laisve, gerbia- dicijoms ir visam tam, kuo
tybės gali išsiskirti savo poli
ma didžiųjų valstybių Didžio- džiaugiamasi bei budima pa
tinę santvarka, paremta tei stoms valstybėms yra būdingas šaulyje Maža valstybė labiau
singumu, savo piliečių lygia horizontinis augimas, mažo- panaši į šeimą, o meilė jai lą
teisiškumu, išskirtinai aukš stoms - vertikalinis. Meilė biau panaši į šeimos nario
ta savo kultūra, paremta tvir savo tėvynei mažoje valstybė- meilę, y
tu moraliniu pagrindu.
je paremta meile savo tautai, y Visa tai yra priešingybė inPati didžiausia mažųjų vals- jos žnionęųiš. savo kalbai, tra- ternacionalizrmb bei kosmoWMW
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politizmui, kuris yra budin
gas didžiosioms valstybėms.
Mažąsias valstybes, kaip ir
mažesnius vaikus šeimoje,
turi ginti vyresnieji, dides
nieji. Šią misiją atlieka kai
kurios didžiosios valstybės
bei tarptautinės organizaci
jos, tokios kaip Jungtinės tau
tos, Europos sąjunga.
Baltijos vienybės (Baltic
Unity) organizacija turi griež
tai pasisakyti prieš mažų tau
tų engimo apraiškas, nesvar
bu kas jas engia. Tačiau žvelg
dami į mūsų šalių ateities per
spektyvas, negalime neįvertin
ti geopolitinės būklės ir kar
čių istorijos pamokų bei pa
darytų klaidų, kurių pakarto
jimas gali ir vėl tapti pragaiš
tingas mūsų tautoms, mūsų
valstybėms, mūsų žmonėms.

ta. (Anuomet linkčiojimas Len
kijai, dabar - Rusijai). Tai
prieštarauja Vilsono doktri
nai “Dėl tautų apsisprendimo
teisės”. Toks šios valstybės
elgesys dar labiau paryškina
jos savanaudišką ir dvilypį
požiūrį į Baltijos valstybes.
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rą Karinę jėgą, įgyvendinti
bendrą gynybos planą, atitin
kantį Š. Atlanto s-gos reika
lavimus.
Baltijos šalys turi būti vie
ningos sprendžiant globalinius
užsienio politikos klausimus.
Į Europos sąjungą bei ŠAS or
ganizacijas reikėtų įeiti ne
atskirai, bet bendru bloku.
Tam turi būti paruoštas bend
ras planas, išorinių sienų ap
sauga, muitų sistema, bendra
karinė doktrina.
Baltijos šalių konfederaci
ja galėtų pasitarnauti išsau
gojant taiką šioje srityje. Tai
būtų tarpinė juosta, tarp di
džiųjų valstybių, kuri ilgai
niui (demilitarizavus Kara
liaučiaus sritį) galėtų tapti
ir nebranduoline sritimi. Ka
raliaučiaus srities demilitarizavimo problema turi rūpėti
ne tik Baltijos jūros valsty
bėms, bet ir visos Europos ša
lims. Ši problema turi būti
viena aktualiausių problemų
ir didžiųjų valstybių politi
koje.
Tik sutelktomis pastangomis,
tarpusavio supratimu Baltijos
šalys gali tikėtis, kad ateity
je vėl nepateks kurių nors di
džiųjų kaimyninių valstybių
glėbin. Todėl mūsų tautos turi
būti budrios "* ir išnaudoti šį
atokvėpio laikotarpį savo ap
saugai.
Turime
nepamiršti, kad

Vienas iš pagrindinių mūsų
šalių išlikimo pagrindų yra
trijų Baltijos valstybių sąjun
gos (konfederacijos) sudary
mas. Ji ne silpnintų, o stiprin
tų kiekvienos jų valstybingu
mo pamatus, skatintų savimo
nės ugdymą, mokslo, kultūros
bei ekonomikos puoselėjimą.
Tai mes galime padaryti tik
susitelkę visi kartu, jausda
mi atsakomybę savo tautoms,
žmonėms, rūpindamiesi jų
ateitimi ir gerove be asmeni
nės naudos, be grupinių, vienPadidintą pavojų kelia Gu pusinių interesų.
dijos suartėjimas su Rusija.
Kad su Baltijos valstybėmis
Karinė jų sąjunga nieko gero
nežada Baltijos valstybėms. skaitytųsi mūsų kaimynai, tu
Nerimą kelia ir didžiųjų vals rime nedelsiant stiprinti bendtybių pernelyg didelis nuolai
džiavimas Rusijai, sprendžiant
sritinius
sankirčius. Ypač
pažymėtinas neaiškus JAV
prezidento B. Clinton’o patai
kavimas Rusijai. Grėsmingas
pastarosios pareiškimas - ji
okupuosianti Baltijos šalis,
jeigu jos įstos į Š. Atlanto są
jungą, akivaizdžiai rodo, kad
esame neapsaugoti nuo paties
baisiausio pavojaus. Tai pa
tvirtina ir Prancūzijos laiky
sena šiuo klausimu. Beje, pa
staroji, matyt, kaip ir 1918 m.,
LIPINĖLIS AUTOMOBILIAMS(klijuojamas iš lauko) su Lietuvos vals
yra nusprendusi siekti savo ša
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ.
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Turime ir kitų lipinėlių
lies gerovės mažųjų šalių (pir
moje eilėje Lietuvos) sąskai
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PIRMOSIOS PARAPIJOS STEIGIMAS
Iš Klemelso Juros knygos
" TĖVYNĖS VAIDILA”

Botelho, pastatyti pagal priimtą planą
lietuviams bažnyčią Vila Zelinoje už
(Tęsinys iš praeito nr.)
128.000.000 mil reisų. Surinktų aukų
BAŽNYČIOS STATYBOS PARUOSIMAS tebuvo tik 83.000.000, taigi — kaip
besistengtum — labai žymios pinigųctiaBažnyčios Statymo Komitetas atsisa
lies — 45.000.000 vistiek dar trūks, o to
kė ankstesnio plano lietuvių Bažnyčią
kiai milžiniškai usumai užsitraukti pasko
statyti Vila Beloje ir priėmė Claudio
lą — daugiau negu rizikingas dalykas.
Monteiro Soares Filho siūlymą. Šis že
mės dovanojimo aktas buvo pasirašy
Kunigas Benediktas galvojo: svarbiau
sia - pradėti, o paskui jau patys koloni
tas pas notarą 1934 m. rugsėjo mėn.
jos tautiečiai nebeleis pradėtojo darbo
Gi jau iš anksto Statymo Komitetas
atsisakyti, kadangi jau ir krizė mažėjo,
rūpinosi bažnyčios planu. Tuo reikalu
atsirado daugiau darbų ir materialinė
buvo kreiptasi į visą eilę statybos firmų,
lietuvių būklė diena iš dienos ėmė
kuroos mielai sutiko tokius projektus
skaidrėti. O, kad Lietuvoje ir Amerikoje
paruošti ir kartu pateikti pilną bažny
surinktų aukų tikrai neužteks, tą kuni
čios statybos išlaidų sąmatą,. Iš Komi
gas kapelionas jautė vos grįžęs į savo ko
tetui pateiktų įvairių projektų, buvo
loniją. Todėl nuo pirmos sugrįžimo die
priimtas firmos Ramos de Azevedo
nos, neatsikvėpdamas ir nesilsėdamas,
statybos planas 1934 metų rugpjūčio
pradėjo kalėdojimą.
4 dieną, o tų pačių metų rugpjūčio 12
Kai Sugintas mūsų kolonijoj tęsė
dieną buvo paskelbtas Bažnyčios Sta
aukų rinkimą ir nuo 1934 m. birželio
tymo konkursas, kurį 1934 m. lapkričio
pradžios iki 1935 m. sausio 1 d. jis su
23 d. ląimėjo inž. Augusto de Arruda
rinko neįtikimą sumą — 11.147 milreisus ir 700 reisų.
MAŽOSIOS VALSTYBĖS

bendri musų artimiausi kai
mynai (o kartais ir tolimesnes
šalys) susitarę gali ieškoti
dingsties mus supriešinti. To
dėl, spręsdami tarpvalstybi
nius santykius, visais atvejais
turime žiūrėti, ar neįtakojo
šio klausimo sprendimo tre
čia, suinteresuota valstybė,
kaip kad yra buvę ankstesniuo
se mūsų valstybių santykių vin
giuose. Tad spręsdami princi
pinius tarpvalstybinius santy
kius tarp mūsų šalių visų pir
ma turime vengti egoistinių
siekių, kap pvz. nepagrįstų
vienpusių reikalavimų nusta
tant tarpvalstybines jūros sie
nas. Spręsdami savo vidines
problemas, turime atsižvelgti
ir į visų trijų šalių interesus.

išlyginimo ir statybai paruošimo dar
bai buvo atliekami pačių LietuviųrKata
likų Bendruomenės narių vadovuajant
J. Šimbeliui.

1935 m. kovo 24 d. buvo iškilmingai
pašventintas kertinis bažnyčios akmuo,
dalyvaujant monsinjorui Paulo Ernesto
ir Lietuvos konsului. Po to statybos dar
bai jau ėjo pilnu tempu. Kilo sienos, stie
pėsi bokštai ir 1936 metų pradžioje ly
giai sukakus penkeriems metams nuo
kunigo Benedikto atvykimo, Bažnyčia
jau buvo įvykęs faktas. Ji turi 34 me
trus ilgio ir 17 metrų pločio arba 578
kv.mtr.. 12 metrų augščio ir 30 metrų
augštumo bokštą. Bažnyčioje gali sutilp
ti iki 2000 žmonių. Bažnyčia pastatyta
augštumoje ir daro gražų įspūdį.
1936 m. vasario 9 d. Vila Belos lietu
vių koplyčioje buvo atlaikytos paskuti
nės pamaldos ir tą pačią dieną iš ten al
torius buvo iškilmingai perkeltas į tikrą
ją savo bažnyčią Vila Zelinoje.

Paskutinės pamaldos Vila Beloje bu
vo labai iškilmingas, dalyvaujant viso
S. \^ulo lietuviams, kurie su nekantru
Nuo 1934 m. birželio iki 1936 m. sau mu jau laukė pirmųjų pamaldų savo nuo
sio mėnesio pradžios kunigo Benedikto savoje bažnyčioje, dėl kurios buvo tiek
dar papildomai buvo surinkta (įskaitant vargta ir tiek daug vilčių į ją sudėta.
ir paaukotas plytas) 35.225 milreisai ir
Artinosi naujos bažnyčios šventinimo
300 reisų. Čia taip gi įskaitomi ir gauti
iškilmės. Jos buvo numatytos sujungti
nuošimčiai už banke laikomus pinigus.
su Lietuvos Nepriklausomybės švente
Iš viso statybos fondas išaugo iki
16-ta Vasario. Ta proga kolonijos kape
118.928 milreisų ir 700 reisų.
lionas kunigas Benediktas gavo daugelį
Sutartis pradėti darbą buvo pasirašy- sveikinimų ir linkėjimų iš Lietuvos vyta 1934 m. gruodžio 27 dieną. Sklypo
riausybės ir bažnyčios atstovų.
K

Bažnyčios Statymo Komitetas ir Bendruomenės Valdyba

POR CORRESPONDÊNCIA F 635.975
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vesio. Dalyvavo daugelis kunigų, klierikų, S. Paulo Vyskupijos sekretorius
kun. Loureiro. Keletas kunigų buvo iš
Šv. Antano do Pari bažnyčios, kurioje
lietuviai buvo pradėk pirmąsias lietuviš
kas pamaldas...

BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS
Apie bažnyčios pašventinimą rašo
"Šviesa" Nr. 7 (21 1936 m. vasario 15
d.
"Diena pasitaikė labai graži, saulėta,
bet ne karšta ir lietuvių į šias iškilmes
Pamaldų metu giedojo jungtinis lie
suplaukė virš 6.000 žmonių. Daugelis
tuvių choras pritariamas smuikais.
atvažiavo iš Rio de Janeiro ir iš kitų
"Avė Maria" gražiai sugiedojo solistas
tolimų provincijas vietų, vykdami šim Laurinaitis...
tus kilometrų į šias nepaprastas iškilmes:
Iškilmingoms pamaldoms pasibaigus
"Bažnyčia buvo išpuošta vainikais,
J. E. S. Paulo vyskupas nuo altoriaus
gėlėmis ir žalumynais, kas sudarė nepap širdinga kalba pasveikino lietuvius ka
rastai malonų įspūdį ir už tai tenka pa talikus savo ir S. Paulo Kardinolo-Arkigarba apylinkių jaunimui ir visiems, ku vyskupo vardu.
rie nepagailėjo vargo ir darbo...
Nors São Paulo lietuvių bažnyčios iš-,
Iškilmės turėjo prasidėti pusiau de
kilmingas pašventinimas įvyko vasario
šimtą, bet jau daugelis tautiečių nuo
mėn. 16 dieną, bet oficialus jos perėmi
aušros nekantravo laukdami iškilmių
mas buvo savaite anksčiau, t.y. vasario
pradžios...
8 dieną, dalyvaujant kolonijos kapelio
Atvyko S. Paulo vyskupas J. E. Dom nui kun. B.iugintui, Lietuvos konsu
lui Povilui Gaučiui, Lietuvių Romos Ka
José Gaspar de Affonseca e Silva, ku
talikų Švento Juozapo Bendruomenės
riam vos prisiartinus prie altoriaus ir
pasisveikinus su daugeliu laukiančių pre valdybai, Bažnyčios Statymo Komite
tui, organizacijų bei spaudos atstovams,
latų ir kunigų, lietuvių jungtinis Juozo
statybos inžinieriams, Vila Zelinos že
Stankūno vadovaujamas choras užgie
mių savininkui ir daugeliui tautiečių sta
dojo "Ecce Sacerdos Magnus"...
tybos talkininkų ir aukotojų.
Pontificalinėms iškilmingoms mi
Patikrinus statybos darbus rasta, kad
šioms atstovavo S. Caetano klebonas
nemaža pagerinimų atlikta virš susitari
kun. Grigoli, Moooos klebonas kun.
mo, už ką inžinieriui Augusto de Arruda
Agassi, Martin Ladeira, kanauninkas
Botelho išreikšta vieša padėka. Bažnyčia
Meirelles Freire, ceremonialmeisteriu
nuo tos dienos jau tapo Lietuvių kolonikunigų seminarijos rektorius kun. Pa

>
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jos nuosavybe.
Kunigo Benedikto ilgų metų svajonės
ir — atkaklaus darbo bei pasiaukojimo
žygiai, sujungti su geravalių tautiečių šir
dinga parama — realizavosi. Dabar beli
ko rūpintis tik vidaus įrengimais, jos iš
puošimu, išgražinimuptaip gi užbaigimu
mokėti statybos skolą. Visa tai, imant
bendru mastu, jau lengvesnioji darbo
dalis, kurią bus galima atlikti palengva
neskubant... Nors prie bažnyčios dar
turės išdyįfti ir LIETUVIŠKA parapiji
nė mokykla, klebonija, salė, bet — čia
jau bus kunigo Benedikto įpėdinių reika
las.
TRUMPAI IŠ VISUR
Birželio 4 d. Toronto Prisikėlimo
Parapijos bažnyčioje vysk. P. Baltakis
OFM, kunigu įšventino pranciškoną Ju
lių Liną Sasnauską. Jis yra baigęs Kau
no kunigų seminariją 5 m. kalėjęs Sibi
re. Pirmąsias šv. mišias aukojo birželio
11 d. toje pačioje bažnyčioje.

. Kun. Vincas Valkavičius (William L.
Wolkowicz), Šv. Jurgio par. klebonas
Norwood MA, paruošęs du tomus (pir
masis jau išleistas), renka medžiagą tre
čiajam "Lithuanian religious life in Ame
rica", šiame tome bus aprašytos Ame
rikos Vidurio Vakaruose ir kitose vieto
se veikusios ar tebeveikiančios lietuviš
kos parapijos.

Brazilijos Lietuvių Romos Katalikų Švento Juozapo Bendruomenės septynerių metų
sukakties paminėjimas 1935 metais rugsėjo 8 dieną. São Paulyje.

5

NR 4 (2307) 1996.IILI

MUSŲ LIETUVA

5
assã

LIETUVIU VYSKUPAS PAS MUS
Vasario 20 dieną, per patį karnavalą |
j S. Paulį atskrido lietuvių išeivių vysku- g
pas Paulius A. Baltakis, O.F.M. Jis buvo |
lydimas prelato Leono Peciukevičiaus — 1
Peck. Vyskupas jau lankėsi pas Argenti- |
nos ir Urugvajaus lietuvius. Vyskupo pa-į
sitikti, į Guarulhos oruostą nuvyko kun. Jį
Juozas Šeškevičius, kun. Petras Rukšys,
Vytautas ir Eugenija Bacevičiai, Vera
Tatarūnienė, Adilson Puodžiūnas, Ange
lina Tatarūnienė, Nastė Idaité, Severa
Petrokaitė, Tomas Butrimavičius, Mar
eio Godoi ir Klaudijus Kupstaitis.
Svečiai trečiadienį-pelenų dieną pail
sėjo, o ketvirtadienį buvo vakarinės pa
maldos su parapijos tikinčiaisiais. Ne
buvo daug žmonių, nes žmonės nebuvo
tinkamai informuoti.
BLB-nės pirm. Vera Tatarūnienė sve
čius pakvietė pietų penkradienį. Čia
buvo proga pasikalbėti apie bendruome-:
nės ir ypač jaunimo bei švietimo proble L
mas.

PAS S. PAULO KARDINOLĄ
Šeštadienį rytą Vysk. Paulius, kun.
Juozas Šeškevičius ir kun. Petras Rukšys,
apsilankė pas S. Paulo kardinolą Dom
Paulo Evaristo Arns. Vysk Paulius pasvei
kino kardinolą, kuris pernai atšventė 50
metų kunigystės ir 25 metus kaip S. Pau
lo vyskupas sukaktį. Toliau buvo kalba
ma apie kun. Petro Rukšio paskyrimą
kaip šv. Juozapo parapijos vikarą ir Lie
tuvių Asmeninės Parapijos kleboną. Kar
dinolas mielai sutiko šiuos paskyrimus
padaryti ir parodė didelio prielankumo
S. Paulo lietuviams katalikams. Kardi
nolas Arns pažadėjo atvykti rugpjūčio
mėnesį atšvęsti 60 metų parapijos šven
tinimo jubiliejų.
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

I

Priėmimas Sąjungoj. Iš kairės: Irena Tubelienė, konsulas Jonas Valavičius,
vyskupas Paulius A. Baltakis, kun. Juozas Šeškevičius, Vincas Tūbelis, Rita
Valavičienė, Albina ir Algimantas Saldžiai

PRIĖMIMAS SĄJUNGOJ

BAŽNYČIOS ŠVENTINIMO
JUBILIEJAUS IŠKILMĖS

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj pasižymi
savo svetingumu: ji visad priima svečius
Sekmadieni, ketvirtą vai. po pietų
Iš užsienio. Šeštadienį vakare Sąjunga su
buvo iškilmingos pamaldos. Jos prasidė
rengė priėmimą savo rūmuose Mokoj
jo su procesija, kurioje skautai įnešė
vysk. Pauliui A. Baltakiui pagerbti.
Brazilijos ir Lietuvos vėliavas. Buvo taip
Priėmime dalyvavo vysk. Paulius,
pat nešamos ateitininkų ir pirmą kartą
Prel. Leonas Pečiukevičius, kun. Juozas nauja skautų vėliava. Choras giedojo
diriguojamas Elviros Kilčiauskaitės
Šeškevičius, Garbės konsulas Jonas Va
Bellucci. Mišias koncelebravo vysk. Pau
lavičius su ponia, LBL-nės pirm. Vera
lius, prel. Leonas Pečiukevičius ir kun.
Tatarūnienė ir daug Sąjungos narių.
Juozas Šeškevičius. Per pamokslą vysku
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj pirm.
pas kalbėjo apie švenčiamą dvigubą
Algimantas Saldys pasveikino svečius,
šventą. Aukojimo apeigas atliko Marija
trumpai pristatė Sąjungos vystimosi ei
Lukoševičienė ir Damė Tijunėlienė at
gą ir darbus, o paskui kvietė vyskupą
stovaudamos visus, kurie prieš 60 metų
tarti savo žodį. Vysk. Paulius padėkojo
dalyvavo šventinimo iškilmėse.
Sąjungos valdybai ir nariams už pagerbi
Pasibaigus Mišiom, skautai su vėlia
mą ir paskui papasakojo apie užsienio
vom, celebrantai konsulas ir kiti svečiai
lietuvių religines ir tautines problemas
ypač Rusijoj ir Sibire. Sekė šeimyniškos nuėjo prie Lietuvos Laisvės paminklo,
vaišės, kurių metu buvo galima su vysku kur buvo padėtas gėlių vainikas. Po šios
apeigos visi ėjo į seselių pranciškiečių
pu pasikalbėti apie mūsų kolonijos prosalę iškilmingam minėjimui.

Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^.rio dainos ir šokiai
DU

GAIDELIAI- Dainelės vaikams su Muštruota knygute

KIŠKI

Savininkas
ALBERTO GREIČIUS F°

P I Š K i — Vaiku dainelės - sutartinė

A. ŠA8ANIAUSKAS - dainuoja pramoginę šokiu muziką

@ 272-7003
R. Juventus, 416 - Cep 03124-020

Parque da Moóca - São Paulo

Šv. Juozapo hetuvių parapija - Rua Inácio 671 — V. Želi .a - F:63.59.75
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ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS 60 m.
ir LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
78-tosios SUKAKTIES MINĖJIMAS

PADE K A

Šios musų gražios Šv. Juozapo bažny
čios ir Lietuvos Nepriklausomybės švenčiame nuoširdaus dėkingumo Dievo Ap
vaizdai, džiugių išgyvenimų, patirtų apsi
vylimų ir krikščioniškos vilties nuotai
koje.
1929 metais kun. Jeronimas Valaitis,
apsivylęs savo pastangomis pareiškė,
kad São Paulo kolonijos lietuviai nebus
pajėgūs pasistatyti savą lietuvišką bažny
čią, o apie nuosavą parapiją netenka net
svajoti...

Labai panašiai galvojo ir daugelis Lie
tuvos žmonių 1918 ir 1989 metais apie
galimybę atkurti Valstybinę Nepriklau
somybę.
Net dabartinis Lietuvos prezidentas,
nors pirmasis išdrįso atskirti Lietuvos
komunistų partiją nuo Maskvos tačiau
atgauti pilną valstybinę nepriklausomy
bę laikė nerealiu dalyku ir siūlė pasiten
kinti ekonomine autonomija.

Tačiau tikėtis lietuvių tauta pasitikė
jo daugiau Dievo Apvaizda, negu žmo
giškais apskaičiavimais.
Lietuviška išeivija būrėsi į patrijotines
bei religines organizacijas ir už savo
pirmuosius sunkiai uždirbtus dolerius,
ar pesus statė savas bažnyčias, mokyklas,
kultūrinius centrus ir savo visuomenine
veikla sėkimingai atstovavo tautai bei
teikė moralinę ir politinę pagalbą jos
kovoje už pagrindines, paties Dievo su
teiktas teises.

Širdingai dėkojame mielom seselėm pranciškietėm už leidimą
nemokamai naudotis sale—auditorija Vasario 16-sios minėjumui
ir 60 metų bažnyčios pašventinimo jubiliejui.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj
Sv. Juozapo L.R.K. Bendruomenė
JosNepasitenkino Lietuvos žmonės Maskvos siūloma ekonomine autonomija.
Jie siekė bekompromisinės, pilnos lais
vės. kaip į žemę įbertas kviečio grūdas
žiemio šalčio ir puvimo procese augina
naują varpų nešantį želmenį, kaip kan
čioje ir krikščioniškoje viltyje brendo
tautos ryžtas išsivaduoti iš genocidinės
sovietų vergijos, ir su pirmuoju politi
niu atolydžiu, pavasarišku gaivališkuNeišsipildė pesimistinės kun. Valai
čio pranašystės. São Paulo lietuviai, va
dovaujami entuziasto kun. Benedikto
Suginto bei kitų parapijos ir bendruome
nės veikėjų, pasistatė didingą bažnyčią,
Lituanikos stovyklavietę ir jaunimo na
mus bei laisvės paminklą priminantį
kiekvienam praeiviui, kad kaip Lietuva
kėlėsi nepriklausomam gyvenimui po
per 100 metų užsitęsusios caristinės Ru
sijos vergijos, taip ji vieną dieną išsiva
duos ir iš genocidinės sovietų okupaci-

mu prasiveržė į išorę. NaujariSnnKta
vyriausybė 1990 metų kovo T1-tosios
aktu atstatė 1940 metais suspenduo
tą Lietuvos valstybiną nepriklausomy-

Didžiavomės tauta ir džiaugiamės at
gauta nepriklausomybe netik mes, lie
tuviai, su mumis džiaugiasi visas pasau
lis.
New York Times laikraštis — Balti
jos kraštai buvo katalizatoriai Sovie
tų sąjungos sodialinių perversmų, o
lietuvių tauta , pirmoji pasiskelbusi
savo nepriklausomybę ir ją didvyriškai
gynusį, padrąsino ir kitas respublikas
siekti išsivadavimo iš sovietinio lage
rio... (N.Y.Times, 1991 .VIII.29)
"Beginklio Landsbergio išėjimas prieš
viską troškinančius tankus Vilniuje, ve
dė prie Jelcino atsistojimo ant tankų
Maskvoje", ra-šė įtakingiausias pasaulyje
laikraštis The New York Times,

Paskutinių metų įvykiai Centrinėje ir
Rytų Europoje vaizdžiai patvirtino Šv.
Rašto teigimą, kad nors Dievas, gerb
damas žmogui suteiktą laisvą valią iki
tam tikro laipsnio toleruoja blogį bei
melą, bet Jis yra pasilikęs teisę, savo
laiku ir savo pasirinktu būdu, tarti pas
kutinį lemiamą žodį, niekais paversda
mas piktųjų planus.
Lietuva ir kitos Sovietų pavergtos
tautos atgavo valstybinę nepriklauso
mybę, bet jos dar nėra pilnai laisvos.
Jos dar slepia dešimtmečiais neštos So
vietinės vergijos pasėkos.

M.
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Marija Lukoševičienė ir Damé Tijunéliené

Mes neturime pamiršti, kad žmo
gaus mąstysena, jo pasaulėžiūra, jo įsiti
kinimai, jo moralė staigs nepasikeičia.
Tam reikia laiko, paskatinamos aplinkuNOSSO

SAO CASIMIRO
GAUDŽIA TRIMITAI

O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIG
DA ERA MODERNA
1458 -1484

DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠŲ

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS

DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS
Juoatelė gaunama V. Zelinos parapijoje

"MUSU LIETUVA’ - RUA JUVENTUS, 28
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mos, o ypač yra reikalinga maldų,
Dievo palaimos... kaip apaštalas Pau
lius sako: as* sėjau, Apolo laistė, Die
vas davė augimą../'

Juozas Slikta buvo vertinamas siuvėjas,
vedė Emiliją Lenktaitę ir užaugino du
sūnus abu daktarus: Luiz (jau miręs)
ir Juozą. Turėjo savo siuvyklą ant Du
que de Caxias ir Rua São Caetano, o
vėliau persikėlė gyventi į Tucuruvi.

Todėl kaip pries’ keletą metų šventėm
musų Šiluvos koplyčios tautinėje šven
tovėje Vašingtone, 25 metų sukaktį, bu
vęs Sibiro ^kankinys vyskupas Sigitas
Tamkevičius dėkojo Dievui ir ir musų
išeivijai 3 stebuklus:

Juozas buvo labai kultūringas žmo
gus mėgo skaityti mokslinius veikalus,
mokėsi svetimų kalbų ir pastoviai skai
tė "Musų Lietuvą".

1 - už per 50 metų išsaugotą ištikimy
bę Dievui ir Tėvynei.

Buvo palaidotas Saudades kapinė
se S. Caetano do Sul.

2 - už tautos prisikėlimą,
3 - už atgautą valstybinę nepriklauso
mybę. Jis sykiu prašė, kad pagelbėtum
atsiekti dar vieną — ketvirtą stebuklą
— išėjimą iš moralinės ir ekonominės be
dugnės... kaip gili bedugnė yra kasdien
visiems darosi vis aiškiau.

Nuliūdę liko žmona Emilija, sūnus
Juozas su Eva Marija, marti Birutė Ma
rija, šeši anūkai ir keturi proanūkai.

Šeima širdingai dėkoja visiems už
užuojautas toje sunkioje valandoje ir
dalyvavusiems laidotuvėse.
Vysk. Paulius A. Baltakis pamokslo metu -

Žmona Emilija ir
Daug vargo ir skausmo išgyvena šian
Nuoširdžia malda prašykime Tautų
sūnus Juozas su šeima
dien musų tauta, bet ji nepraranda vil
Tėvą, kad Motinos Marijos, Šv. Juoza
UŽSIMOKĖJO UŽ ML VĄ
ties ir su krikščionišku entuziazmu žvelg
po bei visų Lietuvos šventųjų globoje
ti į ateitį.
Antanas ZALUBA
R$.20,00
Lietuva galėtų viltingai pakelti perei
Izabel SELÍOKIENÉ
US$.20,00
— kiek daug gražaus patrijotiško, do namojo laikotarpio sunkumus ir vienin
R $.50,00
Algimantas SALDYS
ro ir religingo jaunimo auga ir auklėja
gai dirbtų dėl valstybinės nepriklauso
Stanislova Stankevičius
si atsikūrusiose katalikiškose mokyklose, mybės įtvirtinimo, moralinio ir sociali
R$.15,00
ENZEL
ateitininkų ir skautų gretose;
nio atsinaujinimo bei ekonominio gerbū
Jonas VENGRYS
R$.20,00
vio, o mes, lietuviška išeivija, kad išsau
— kiek dorų inteligentų ir mokytojų
Magdalena BUITVYDIENÉ R$.20,00
auklėja jaunimą, persitvarkiusiuose uni gotume savo religines ir tautines ver
Olga Vasiliauskaitė
tybes, sugebėtume jas perduoti priau
versitetuose, katalikiškose kolegijose;
P. MARCOS
R$.15,00
gančioms kartoms bei sąžiningai talkin
Kiek jaunų vyrų ir moterų pašvenčia
Aldons KLIGYS
R$.20,00
tume Lietuvai, padėtumėm atsiekti
visą savo gyvenimą Tautos dvasiniam,
Vanda VALIULIS
R$.20,00
tą vyskupo Tamkevičiaus prašytą ket
religiniam atstatymui, įstodami į kuCelia MITRULIENÉ
R$.50,00
virtą stebuklą -- tautos išėjimą iš mo
nigą.seminarijas rr vienuolynus...
Albina Makarevičius SILVA R$.30,00
ralinės ir ekonominės bedugnės.
Jonas R. KLIMAVIČIUS R$.50,00
Lietuvos rašytojas Kazys Jankus XXI
(Amen)
Jadvyga NIKITIN
R$.20,00
amžiaus savaitraštyje rašo: "Formuojasi
Emilia PETKEVIČIUS
R$.20,00
naujas žmogus", sunkiai, bet vistiek jis
Anna JASIŪNAS
R$.20,00
save formuoja, nes... jiems rūpi ateitis
Julius MEKSÉNAS
R$.15,00
ir darbe remiasi turtinga ateitimi.
Danutė Šukys SATKUNAS
R$.25,00
Šiandien švęsdami parapijos sėkmin
Vito Algirdas SUKYS
R$.25,00
gos veiklos 60 metų jubiliejų ir Lietuvos
Algirdas SUKYS
R$.25,00
nepriklausomybės 78-tą sukaktį, su
nuoširdžiu dėkingumu prisiminkime sa
LIETUVOS RESPUBLIKOS
vo protėvius ir tėvus, šios Šv. Juozapo
GENERALINIS KONSULATAS
bažnyčios statytojus, dvasinius vadovus
SAN PAULYJE
— kunigus ir visus, kurie prieš 60 metų
Consulado Geral da República
dirbo ir aukojosi, kad galėtume išlikti
da Lituânia em São Paulo
tikinti ir kūribinga lietuviška bendruo
menė, kad galėtume sąžiningai atlikti
JONAS VALAVIČIUS
JUOZAS SLIKTA
Dievo Apvaizdos mums skirtą gyveniCônsul Honorário
mo misiją.
Rua Cap. Otavio Machado 207
mirė sausio 15 dieną turėdamas 91 me

MŪSŲ MIRUSIEJI
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EXCURSÃO

VILA ZELINA
PAR "CAVERNA DO DIABO" - S.P.
DIA 24 de MARÇO de 1996
EM MAIO:
POUSADA DE RIO QUENTE—GOIAS

INFORMAÇÕES:
F. 272-44.44 c/ Wanda ou Ivanir
Av. Zelina 484

tus. Velionis buvo gimęs Gaigalų kaime,
Vilkijoj.,Brazilijon atvyko 1929 metais.

04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

ener imóveis ltda
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO

CREC* J-684

COMPRA - VENDA
Rua Topázio n° 76 — Aclimação
04105-060 - São Paulo - SP.

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

; M Ü S l| LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS

Šio "ML" numerio Į
GARBĖS LEIDĖJA
LIDIA
minint sūnaus REINALDO šeštas mirties metines! II.25)
Širdingas ačiū mielai Jočių šeimai už paramą mūsų spaudai
Pagarbiai prisimename prieš šešis metus miss apleidusi Reinaldą ir liūdime kartu su tėvais ir šeima.
Redakcija ir administracija

UŽ

AfA
23 mirties metiniu proga bus atlaiky
tos sekmadieni, kovo 17dieną, 11 vai.
šv. Juozapo parapijoj, V. Zelinoj.
Visi kviečiami dalyvauti

ATVYKSTA LIETUVOS PREZIDENTAS
ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Musų Generalinis Konsulas Lietuvai
Jonas Valavičius praneša, kad kovo 17
dieną, sekmadienį, 12 vai. iš Montevideo
į S. Paulo atskrenda Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Algirdas Brazauskas.
Prezidentas bus lydimas astuonių ministerių ir kitų pareigūnų.
Numatyta sekanti programa:

1. Susitikimas Guaruihos orooste 12
vai.

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO

2. Lietuviškos pamaldos dalyvaujant
prezidentui ir susitikimas su kolonijos
lietuviais.
3. Apsilankymas seselių pranciškiečių
šv. Mykolo kolegijoj.
4. Prezidento priėmimas Lietuvių
Sąjungoj, rua Lituania, 67 - Moka.

Pirmadienį Prezidentas turės pasima
tymus su estado valdžios žmonėmis,
kadangi šis vizitas yra oficialus.

Antradieni vyks į sostinę Brazilija
pasimatyti sy Brazilijos prezidentu.

Programoj gali būti pakeitimų, apie
COM A NOVA FITA CASSETTE DE
kuriuos pranešime vėliau.
CANTOS POPULARES LITUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra.

KOVO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.

02
04
05
05
07
08
09
11
13
15
15
16
17
19
20
21
21
24
26

— Dorival Martins Pinheiro Jr.
- Halina Mošinskienė
— Marcelo Kozuki
— Carlos Alberto Pakalnis
— Pranciška Garško
— Jorge Prokopas
— Luiz G. Alves Xavier
— Graziela Maria šiaulys
— Hercules Cilišauskas
- José T. Roquette Machaod
— Antanas Rudys
- Cristina G. V. S. Cwiimki
— Ana Burkevičius
— Juozas P. Lisauskas
- Helena Greičius Auguitaitis
— Afonso Augusto Pinto Jr.
- Fernando Tijūnėlis
- Albina Mickevičius
- Vera Grigaliūnas

Sąjungos - Aliança
Vaidyba

01 — Casimiro Paukštys
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