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Danutė Bindokienė

Šiemet, t.y. kovo 16 d., su
eina lygiai 150 metų, kai Biržų 
apskrityje, Purviškių kaime 
gimė Jurgis Bielinis. Kas bent 
kiek mokėsi Lietuvos istorijos, 
žino, kuo žymus šis asmuo ir 
kodėl jo gimimo sukaktį turėtų 
ne tik šiaip sau paminėti, bet 
iškilmingai švęsti mūsų tauta.

Jurgio Bielinio svarbiausioji 
veikla buvo susieta su lietu
viška knyga spaudos draudimo 
laikais — beveik nuo pat jų pra
džios iki pabaigos. Jurgis 
Bielinis buvo tas legendinis 
knygnešys, organizavęs už-. 
draustosios spaudos gabenimą 
„iš Prūsų”, o paskui jos pasklei
dimo tinklą kone visoje Lietu
voje. Kai prisimename tuos ke
turis tamsiuosius dešimtmečius, 
kai ,,anei rašto, anei druko” 
(pasak Antaną Baranauską) ca
ro okupacinė valdžia neleisdavo, 
kad „Lietuva būt tamsi, ir juo
da”, Jurgis Bielinis iškyla kaip 
spinduliuojantis švyturys, ilgai- ’ 
niui padėjęs sunaikinti tą( 
tamsą.

Spaudos draudimo laikotarpis 
(1864-1904) turėjo užbaigti tai, 
ką rusų valdžia neįstengė, 
padaryti jokiomis kitomis 
priemonėmis: ne tik surusinti 
lietuvių tautą, bet ir įvesti 
pravoslavų tikėjimą. Tai buvo 
iššūkis, mestas Lietuvai, kuri iši 
tikrųjų net savo tautinės tapa
tybės reikiamai nesuvokė. 
Viena tik tebuvo aišku: konflik
to viduryje stovėjo raidė — lo-i 
tyniška raidė — simbolizavusi 
tvirtą lietuvių nusistatymą

S. Paulo kardinolas dom Paulo Evaristo ArnaHaiko iškilmingas mišias šv. Juozapo
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bažnyčios pašventinimo 60 metų jubiliejaus proga rugpjūčio 18 dieną.
nepaskęsti slavizmo ir provosla-' ’ šiais, nešusiais ir platinusiais
vizmo jūroje, labiau laikytis 
vakarietiškos kultūros ir katali- i 
kybės, kuri, nors vėlai atėjusi į 
tautą, jau buvo giliai įleidusi 
šaknis. Rusiškomis raidėmis — 
arba graždanka — spausdintos 
lietuviškos knygos buvo nepri
imamos ir jokioms nuolaidoms 
vietos čia nebuvo. Juo labiau, 
kad Katalikų Bažnyčios hierar- v
chijai, su Žemaičių vyskupu Mo
tiejum Valančiumi priešakyje, 
graždanka dvelkė pravoslavija, 
su kuria, ir tuo pačiu rusiškomis 
raidėmis spausdintais raštais, 
reikėjo griežtai kovoti. i

Dabar galima manyti, kad 
spaudos draudimas lietuvių tau
tai buvo net naudingas, nes per 
ą 40 metų laikotarpį Lietuva 
sukūrė tvirtą lietuvišką spaudą, 
pažadinusią tautinę sąmonę ir 
ilgainiui atvedusią kraštą į 
nepriklausomą valstybingumą. 
Spaudos draudimas išaugino 
tautai daug didvyrių, pradedant 
vysk. rVatančiumi;;Jurgiu Bie- ,. . J Lietuvos nacioifalTnc »
liniu, baigiant eiliniais knygne- 

i šią brangiąją kontrabandą. 
Graždankos įvedimas nepasi
tarnavo pagrindiniam tikslui — 
suartinti lietuvius ir rusus, o 
juos dar labiau atskyrė. Taip pat 
lietuvių tautą išmokė pamilti 
savą spausdintą žodį, kuris buvo 
labiau vertinamas net už laisvę, 
net už gyvybę.

Tvirtinama, kad Jurgis Bieli
nis per 40 spaudos draudimo 
metų pats vienas per sieną į 
Lietuvą pernešė kone pusę 
tuomet išspausdintų lietuviškų 
kpygų ir laikraščių. Jis buvo 
suorganizavęs milžinišką knygų 
platintojų tinklą ir paruošęs 
daugybę knygnešių šiam svar
biam, bet pavojingam, darbui. 
Kaip jam per tą laiką pavyko iš
sisukti nuo sugavimo ir baus- 

: mės, yra tiesiog neįmanoma su
prasti, juo labiau, kad rusų 
valdžia buvo paskyrusi stambią 
sumą rublių už Bielinio suga
vimą. Matyt, ir Apvaizda veikė 
knygnešių naudai, ir lietuvių 
tauta labiau vertino savąją
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spauaą negu „kraujo kaina” už 
šio kilnaus žmogaus išdavimą.

Per 150 metų nuo didžiojo 
knygnešio gimimo (jis mirė 1918 
m. sausio 18 d., nespėjęs su
laukti Nepriklausomybės akto 
paskelbimo) daug kas pasikeitė. 
Dar ne kartą mūsų tauta turėjo 
kovoti dėl spausdinto žodžio 
laisvės. Tačiau kova gimdė 
ryžtą nepasiduoti: lietuviškoji 
spauda klestėjo ir užsienyje, ir 
Lietuvos pogrindyje, kol vėl 
galėjo išvysti laisvės šviesą. De
ja, laisvė lietuviškai spaudai ne
buvo labai dėkinga...

Nustojęs kovos tikslo, mūsų 
spausdintas lietuviškas žodis, 
bent už tėvynės ribų, vos vos ve
getuoja. Beliko vienas dienraš
tis, ir tas pats kenčia finan
sinius bei skaitytojų mažėjimo 
sunkumus. Beveik nebeleidžia
mos naujos knygos, o ir jau 
išleistomis mažai kas domisi. 
Žinant lietuvių palinkimą 
„priešginauti”, galbūt būtų 
naudinga, kad gyvenamojo 
krašto valdžia staiga uždraustų 
visą lietuvišką spaudą — bema
tant atsirastų noras dėl jos ko
voti ir ją branginti! Kaip būtų 
gera, kad šiandien Čikagoje, 
Detroite, Los Angeles, Cleve- 
lande, St. Petersburge ar •’ki
tame telkinyje Jurgio Bielinio
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meilė lietuviškai knygai įsikū
nytų kurio pasišventusio mūsų 
tautiečio širdyje, o po to jis — ar 
ji — suorganizuotų platų spaus
dinto žodžio platintojų tinklą, 
kuriuo „gaudytų” net labiausiai 
nutolusius nuo savo tautos, kaip 
Jurgio Bielinio laikais buvo 
„sugaudyti” ir sulenkėję, ir su
rusėję, ir inteligentai, ir papras
ti valstiečiai bei miestiečiai...

rusuos ir líetuvos derybos
BNS pranešimu, liepos 23 d. Maskvoje 

vyko Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų 
ministerijų delegacijų susitikimas, kuria
me buvo pasitarta dėl sienos nustatymo 
sutarties bei reikalingų dokumentų ren
gimo pagreitinimo. Taip pat delegacijos 
svarstė apie grąžinimą Lietuvos gyven
tojams indėlių "Vnešekonombanke" ir 
Lietuvai priklausančių pastatų Romoje 
ir Paryžiuje.

Lietuvos atstovai pabrėžė kad Rusi
jos teisėsaugos institucijos nebendradar
biauja su Lietuva tiriant Rainių ir Medi- 
minkų žudynių bylas, nors šios valsty
bės yra sudariusios teisinės pagalbos su
tartį. Taipgi jie išreiškė susirūpinimą pa
dėtimi Čečėnijoje. Dėl ŠAS (NATO) 
plėtros šalių pozicijų skirtumai vėl išryš
kėjo.
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GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAZ|STAMIEMS

Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus

SUTARTIS SU GRAIKIJA
Liepos 19 d. Vilniuje su Lietuvoje be

silankančiu Graikijos ekonomikos minis
terijos pareigūnu P. Vlassopoulos buvo 

pasirašyta dvišalė sutartis dėl investiciji 
skatinimo ir abipusės apsaugos, Graikija 
delegacija išreiškė susidomėjimą galim 
bėmis investuoti i privatų Lietuvos eko 
nomikos sektorių bei bendradarbiauti; i 
valstybine įmone "Lietuvos telekomrs".

APTARTA IGNALINOS ATEITIS
Vilniuje liepos 17 d, Lietuvos prezid n 

tas Algirdas Brazauskas susitiko su Tarp
tautinės atominės energetikos agentūros 
(TATENA) generaliniu direktorium Hann 
Blix'u pasitarimams dėl Lietuvos energe 
tikos sistemos bei Ignalinos jėgainės atei-
ties. Svečias pripažino, kad Lietuva, kuri 
daugiau kaip 80°/o elektros ima is atomi 
rrėš jėgos, neturi nei ekonominių, nei fi
nansinių galimybių uždaryti Ignalinos 
elektrinę, tačiau paragino Lietuvos val
džią skirti kuo daugiau dėmesio jos saugu 
mui, kad jėgainė būtų priimtinesnė Šiau
rės valstybėms. OMRI žiniomis, jis patarė 
įrengti naujus rektorius, o .ie tik remon
tuoti senuosius. Jo nuomone Lietuva ne
turėtų nutraukti bendradarbiavimo su Ru
sija branduolinės energetikos srityje, rašo 
ELTA.

LANKĖSI DANIJOS MINISTERS
Rugpjūčio pirmąją savaitę Lietuvoje 

lankėsi Danijos vidaus reikalų ministerė 
Birte Weiss su delegacija, skelbia ELTA.
Ji susitiko su Lietuvos valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų, vidaus reikalų, so
cialinės apsaugos ir darbo, aplinkos ap; 
saugos ministeriais bei seimo nariais ir 
savivaldybių organizacijos atstovais. Ji do
mėjosi nelegalių migrantų problema ir gali' 
ma Danijos pagalba Lietuvai. Lietuvos 
pareigūnai prašė, kad Danija per tarptauti
nes organizacijos darytą įtaką Gudijai ir 
Rusijai atnaujinti derybas dėl nelegalių 
migrantų grąžinimo sutarties. Tokią su
tartį Lietuva yra pasirašiusi tik su Lenki
ja, rengiamasi tai padaryti rudenį su Uk
raina, tačiau su Gudija nesiseka tartis. Dėl 
užsieniečių registravimo centro Danija 
pažadėjo pasiūlyti nevyriausybinėms or
ganizacijoms paremti jį šiltais drabužiais, 
medikamentais, o kitais metais skirti lė
šų centro pastatui remontuoti.
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SPOBT0 APŽVALGA
REPŠINIS OLIMPINĖSE
ŽAIDYNĖSE
Po atrankos varžybų į olimpines vyrų 
epšinio žaid/nes Atlantoje susirinko 

pajėgiausių kraštų rinktinės. Čia 12-kos 
•nktinių grupė buvo padalinta į du po- 
r upius. Pogrupyje A kartu su Lietuva

va įveikė Graikiją 99;66yJugoslavija Ki-' 
niją 128:61; JAV Braziliją 73:71. Lietu
va sėkmingai pradėjo pusbaigmio rung
tynes pries Jugoslaviją. Lietuviai vyravo 
12:5, 18:9, bet puslaikį užbaigė pralaimė
jime 31:35. Antrame puslaiky vėl lygi 
kova 49:49, Lietuviai prasiveržė 54:51 
ir likus 3 min. iki žaidimo pabaigos vėl 
lygiosios 58:58. Po to jugoslavai pelnė 
8 taškus ir laimėjo rungtynes 66:58. Lie
tuviai tenaudojo 6 -žaidėjus. Jie buvo: R. ro rinkimus 1994 m. spalio 30 d.

Kolumbija
Lietuvos ir išeivijos spaudoje 

1995 m. sausio viduryje buvo 
paskelbtas sensacingai skam
bantis pranešimas, kad Kolum
bijos sostinės Bogotos burmist-

«r t e ko JAV, Kroatija, Argentina, Kinija Kurtinaitis 22, A. Sabonis 14, A. Karni- 
Angola. šovas 8, G. Einikis 6, Š. Marčiulionis 5,
Pirmose rungtynėse Lietuva po permai- D. Lukminas 3.

ngos kovos ir dviejų pratęsimų nuga- Toliau JAV įveikė Australiją 93:71.
Hjo Kroatiją 83:81 (37:31; 66:66; 72:71) Aukso medalį laimėjo JAV, baigmės žai- 

Kurtinaičio laimėti 9 taškai žaidimo dime nugalėjusi Jugoslaviją 95:69, Efron- 
ibaigoje atnešė laimėjimą. Žaidė: A. Sa- zos medalį vėl laimėjo Lietuva, įveikusi 
mis, 20, A. Karnišovas 16, S. Marčiulio- Australiją 80:74, Žaidė: A. Sabonis 30,

netikėtai laimėjo jokiai parti
jai neatstovavęs keturiasdešimt 
trejų metų amžiaus lietuvis An
tanas Mockus. Filosofijos dr. A. 
Mockus, lig šiol politikoje ne
dalyvavęs, pasižymėjo greita 
orientacija, dirbdamas rekto-

A. Karnišovas 21, S. Marčiulionis 16, 
R. Kurtinaitis 9, M. Žukauskas 4, S.

14, R. Kurtinaitis 12, G. Einikis 9,
Štombergas ir R. Vaišvilakis po 4.
Antrose rungtynėse Lietuva, žaisdama Štombergas, D. Lukminas, G. Einikis, 

tv susižeidusio Š. Marčiulionio, nelauk-

riumi Kolumbijos valstybinia
me universitete. Bogotos bur
mistro rinkimuose jis gavo 

Moterų krepšinio žaidynėse taip pat da 492 000 balsy iš bendro 79O.OOO
n pralaimėjo Argentinai 65:61 (31:25), lyvavo 12 komandų. Medalių laimėtojos; baisnofnbj skaičiaus Tai buvo A Sabonis 30, G Einikis 12. Lietuva Į-2 JAV - Brazilija 1J1:87p3-4 Austrą'i/A_ J 

puikiai atsilaikė prieš Amerikos ''Svajo
nių komandą". Žaidimo pradžioje A. Sa 
bonis, padaręs 3 pražangas, laikinai turė-

palikti aikštę. Žaisdami be A. Sabonio 
n Š. Marčiulionio, jaunieji krepšininkai, 
vadovaujami A. Karnišovo , R. Kurtinai
čio ir G. Einikio, iki puslaikio pabaigos 
baigėsi lygiomis 40:40. Tik keli nevyku
siai prarasti sviediniai leido maerikiečiamsvaržybų dalyvių, 
laimėti puslaikį 50:42 ir rungtynes 104: per žaidynių atidarymą liepos 19 d. 
82. Žaidė: G. Einikis 21, D. Zukminas 1 Sietuvos vėliavą nešė plaukikas Raimun- 
A. Karnišovas 15, R. Kurtinaitis ir R. (jas Mažuolis, Barcelonoje laimėjo sida- 
vaišvila 7, A. Sabonis 6, S. Štombergas bro medalį šiose žaidynėse nepatekęs į 
b, T. Pačėsas 5 M. ir E. Žukauskas. Pažy- baigmines varžybas. Lietuvos krepšinin

kai savo pozicijose išsilaikė: Barcelonoje 
gavo bronzos medalius, Atlantoje - 
taip pat.

Olimpiadoje sėkmingiausiai rungty
niavo panevėžietė dviratininkė Jolanta 
Polikevičiūtė. Grupines 104.3 km. lenk
tynes ji baigė penkta, nuotolį nuvažiavu
si per 2 vai, 37 min. 5 sek. Lenktyniavo 
58 dviratininkės iš 30 kraštų. Pasižymėjo likametė dukra Audra, nuo ma- 
boksininkas V. Karpačiauskas, imtynin- žens kalbanti lietuviškai, bet 
kas R. Sukevičius. Inf. mokanti ir kelias kitas kalbas.

ja — Ukraina 66:56. Rungtynėse dėl 11-12s^audus smūgis liberalų parti- 
vietos Kanada įveikė Zairą 88:46. A. S.

LIETUVIAI OLIMPIADOJE
XXVI-tose sukaktuvinėse šimtmečio 

olimpinėse žaidynėse Atlantoje, GA da
lyvavo daugiau kaip 10.000 sportininkų 
iš 197 kraštų. Lietuvai atstovavo apie 60

mėtina — iš visų prieš "S.K" žaidusių 
rinktinių, Lietuva pralaimėjo žemiausiu 
skirtumu (22) ir pelnė daugiausia taškų 
(82). Argentina, kuriai lietuviai pralaimė
jo pogrupio varžybose, pralaimėjo Kini
jai 87:77 ir į ketvirčio varžybas nepakliu
vo.

Sekančiose varžybose Lietuva nesun
kiai įveikė Kiniją 116:55 ir Angolą 85; 
49. Pogrupių rungtynėms pasibaigus, Lie 
tuva pakilo į antrą vietą ir pateko į ket
virčio varžybas. Rungtynėse su Kinija

jos remiamam kandidatui Pe- 
nialozai, rinkiminiame vaju
je išleidusiam didelę pinigų 
sumą. Savo patarėjų tarybon 
naujasis Bogotos burmistras 
dr. A. Mockus neįsileido nė 
vieno politiko. Pirmąją jo 
programos dalį sudarė benzi
no pabranginimu padidintos 
pajamos. Jis jas žada panau
doti Bogotos gatvių sutvarky
mui ir skurstančių gyventojų 
būklės pagerinimui. Kongre
sas dabar vienbalsiai patvir
tino šią programą, kuri anks
čiau taip pat vienbalsiai bu
vo atmesta. Burmistrą dr. A. 
Mockų įvesdinimo iškilmėje lie
tuviškai pasveikino aštuonio-

žaidė: S. Štombergas 19, R. Kurtinaitis 
17, D. Lukminas 15, G. Einikis 14, A. 
Sabonis ir M. Žukauskas 10, E. Žukaus
kas 6, R. Baišvila, T. Pažėsas.

Ketvirčio var-žybose paaiškėjo, kas 
varžysis dėl olimpinių medalių: Lietu- 
tf

Kolumbijos lietuviai džiaugia- 
;i dr. A. Mockaus laimėjimu, 
įuogąstaudami dėl jo ateities.

- L---' y ______--T • .1-- -

GERIAUSIAS EiŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ. Wat Kolumbijoje dažnai nužu- 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

lomi žymesnieji veikėjai.

s KAMBARIAI - APARTAMENTAI 
Lituanikoj galite praleisti atostogas 
ar savaitgalius labai pigiom kainom. 
Skambinti kun. Juozui Šeškevičiui 
parapijos klebonijoj tel: 63.59.75
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Šventės leidinys
Leidinys gražus, dail. Ados 

Sutkuvienės iliustruotas, spaus
dintas “Draugo” spaustuvėje. 
Redaktorius - Juozas Masilio- 
iis. Leidinys truputį kitaip su
tvarkytas. Pirmiausia išspaus-
Jinta šventės programa ir cho
reografų nuotraukos, o tik po to 
sveikinimai ir grupių nuotrau
kos. Kai kurių grupių nuotrau
kos ir šokėjų sąrašai sukeisti. 
Bet tai ne redaktoriaus, o grei
čiausia grupių vadovų kaltė, kad 
nuotraukos ir aprašymai pavė- 
uotai atsiųsti ir antroje nuo
traukos pusėje neužrašyta kam 
ji priklauso. Leidinyje yra ir ke
letas straipsnių.

Svečiai iš užjūrio
Šį kartą į mūsų būrį jungėsi 

dvi grupės iš Argentinos, iš Pa
nevėžio “Grandinėlė” ir Brazili
jos “Nemunas”, kuris pirmą 
kartą iš Sao Paulo atvyko į ket
virtąją šventę, nuo to laiko daly
vauja kiekvienoje šventėje ir dar 
vis stipriai laikosi. “Nemunui” 
vadovauja Rosana Tascheto.

Argentinai atstovavo Bue
nos Aires “Inkaras”, kuris jau 
ketvirtoje išeivijos šventėje da
lyvauja. Vadovas - Juozas Puli- 
kas. Taip pat pirmą kartą atvy
ko Argentinos Rosario jau de
šimtį metų gyvuojantis “Šalti
nis”, vadovaujamas Osvaldo Le-
vanavičiaus.

Iš Lietuvos rengėjai laukė , laukė vežti į susipažinimo vaka- 
Klaipėdos “Vėtrungės” ir Pane-’ ją, kuris įvyko labai gražioje
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vėžio “Grandinėlės”. Susirgus 
prof. J. Gudavičiui, “Vėtrungė” 
neatvyko. “Grandinėlės” šokė
jai - jauni, rinktiniai jaunuoliai, 
ne vyresni kaip 20 metų, pasi
puošę specialiai jiems šiai šven
tei išaustais šviesiais vienodais 
siuviniais. “Grandinėlei” vado
vauja Zita Rimkuvienė. Visi už
jūrio svečiai labai greitai ir dar
niai įsijungė į bendrą šokių 
šventės derinį.

Šventės pokyliai
Pagrindinis didysis šventės 

pabaigtuvių pokylis buvo gausus 
dalyviais ir, jeigu norėjai ką 
nors susitikti, reikėjo gerai pa
ieškoti. Publika gražiai pasipuo
šusi, patarnavimas greitas, 
maistas skanus ir gerai paruoš
tas. Labai nustebau, kai jau vi
siems išsikalbėjus prie mikrofo
no buvo pakviestas Lietuvai ofi
cialiai atstovavęs kultūros mi- 
nisteris J. Nekrošius. Įsilinksmi
nusi publika negirdėjo nei kai jį 
pristatė, nei ką jis kalbėjo. Argi 
negalima buvo surasti patoges
nio laiko jam kalbėti?

Mokytojų pagerbimas
Penktadienio vakare išva 

ginti ilgos ir sunkios repeticijc 
mokytojai turėjo persirengti 
skubėti į vakarienę. Vieni nebe
spėjo, kitiems ir jėgų pritrūkę 
tad matėsi tuščių stalų, o ir susi 
rinkusiems nebuvo laiko pasi 
šnekučiuoti, pasidalinti įspū
džiais, nes pasiruošę autobusai 

vietoje Union Pier ant ezero 
kranto. Dalios Dzikienės keivir 
tadienio vakare jos kambariuo
se suruoštame neoficialiame 
mokytojų susitikime buvo gal) 
ma daugiau pabendrauti < ia 
buvo geras LTŠ Instituto pirmi 
ninkės sumanymas, nes mokyto 
jai turėjo progos |aukio|< nuo 
taikoje praleisti porų valandų

Iš praeities klaidų vis mokomės»
Tikrai taip turėtų būti bet 

atrodo, kad kartais tai užmiršta 
me. Jau dešimtą karią susu m 
kome švęsti šios jauniu»- 
džiaugsmo šventės, pabendiau 
ti, pasidžiaugti ir kartu išgyvt »>*, 
dvasinio pakilimo bei gerai ai 
likto darbo džiaugsmą. Kad mi 
išgyventume, kad program»^ 
šokius supintume j vieną gražų 
derinį, tiek vaikai, tiek jaunu» 
liai, tiek ir vyresnieji ruošėmės 
beveik dvejus metus. Daug kar 
tų buvo rašyta, sakyta ir vėl kar 
totą: reikia viską apgalvoti, su 
derinti, aprašyti ir suprantamai 
perduoti grupių vadovams iš 
anksto, kad visi j šventę vyktų 
su pasitikėjimu, o ne su begale 
neaiškumų ir klausimų, kuriems 
išspręsti nebėra laiko. Visa tai 
sudaro daug nemalonumų, nuo
vargio ir žlugdo šventės džiaugs
mą. Šventė buvo vis dėlto sėk
minga, turėjo ir gražių momen
tų, bet už tai reikia dėkoti gru
pių vadovams, kurie susigriebė 
ir sugebėjo programą perduoti 
tokią, kokia buvo numatyta. 
Šventinę nuotaiką slopino be
reikalingai ilgokos kalbos.
Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

it

4



NR. 14 (2317) 1996JX.1

dabartiniai BRAZILUOS lietuviu karinius kursus, kuriuos dau-
RŪPESCIAI

(tqsinys is praeito nr,) 
. .......... .. ...... ... ...... , —

- Lietuvių sąjunga Brazili
joj, įsteigta 1931 m., kurios pa
skirtis - išlaikyti lietuviškas mo
kyklas. Šiuo metu yra dar trys 
mokyklų pastatai, kurių du yra 
išnuomoti, o trečias veikia kaip 
Sąjungos būstinė. Sąjunga užsi
ima labdaros darbais, remia 
“Mūsų Lietuvą”, tautinių šokių 
ansamblį, globoja atvykstančius 
kultūrinius vienetus ir bendra
darbiauja su Brazilijos lietuvių 
>endruomene..

- Brazilijos lietuvių bend- 
i tiomenė stengiasi vykdyti jai 
nustatytus tikslus: rengia tautos 
švenčių minėjimus, adminis
truoja dalį “Lituanikos” vasar
vietės, remia “Mūsų Lietuvą”.

- Šv. Juozapo bendruome
nės choras, pradėjęs veikti su 
•šventovės pastatymu. turėjęs 
garbingą praeitį, dabar vėl atsi
gavo ir žada dar labiau sustip
rėti. . j

- Skautų vietininkija “Pa
langa”, turinti apie 60-70 skau
tukų, gražiai veikia, bet stokoja 
vyresnių skautų bei vyčių.

- Maža grupė ateitininkų, 
kurie susirenka kas mėnesį ir 
kalba lietuviškai.

- Tautinių šokių ansamblis 
“Nemunas”, kuris kartais pasi-i 
rodo brazilų visuomenei ir da
bar ruošiasi dalyvauti tautinių 
šokių šventėje Čikagoj.

- Šv. Juozapo vyrų brolija, 
Katalikių moterų draugija ir 
Moterų maldos apaštalavimas 
turi tik po kelis narius-nares.

- Ar tebeturite šeštadienines 
bei kitokias lietuvių mokyklas? 
Kas jose dirba ?

- Deja, šeštadieninės lietu
vių mokyklėlės neturime, nors 
jaunimo, kaip skautukų, būtų 
nemažai. Mokytoja Liucija Jo- 
delytė-Butrimavičienė turi va-

M Ü S l| LIETUVA
■ iriu iiiiimb n—,,iawMiiMiWįiuu.jj/aBB<rrata»^inrTr

giausia lanko suaugusieji. Taip 
pat turime neakivaizdinį lietu
vių kalbos kursą “Kalbėk lietu
viškai” su įkalbėtom juostelėm 
ir skaidrėm. Šis kursas turi mo
kinių visoje Brazilijoje.

- Kadaise Lietuvos valdžia 
nupirko net keletą pastatų lietu
vių mokykloms. Kas jais naudo
jasi dabar?

- Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą Lietuvos valdžia padėjo S. 
Paulo lietuviams pasistatyti 5 
mokyklas. Užėjus karui Brazili
jos valdžia uždarė visas užsie
niečių mokyklas, bet jų nenusa
vino, nes jos buvo užrašytos 
kaip konsulo ir Sąjungos nuosa
vybė. Dvi mokyklas turėjo par
duoti mokytojų atleidimui ap
mokėti. Sąjunga negalėjo išlai
kyti likusių trijų mokyklų, tai 
dvi išnuomojo, o trečioji liko 
kaip Sąjungos būstinė. Mokykla 
šalia Šv. Juozapo parapijos ga
lėtų tarnauti lietuviškiems rei
kalams, bet nėra lėšų jai išlai
kyti.

- Esate laikraščio “Musų 
Lietuva ” redaktorius. Kaip sekasi 
su jo redagavimu bei leidyba? Ar 
tebėra pakankamas prenumera
torių skaičius?

- Jau 18 metų redaguoju, 
administruoju, sustatau ir išpla
tinu “Mūsų Lietuvą”. Laikraš
tis eina nuo 1948 metų, ir tai 
beveik kunigų dėka: prel. Pi
jaus Ragažinsko, kun. J. Šeške
vičiaus, jėzuitų, kun. P. Gavėno 
ir mano. Jau treti metai išeina 
kas dvi savaites: darbas sunkus, 
kai nėra bendradarbių. Iš pre
numeratų laikraštis neišsilaiko. 
Turime savas spaudos priemo
nes, o aukos ir parengimai pa
deda išsilaikyti. Tiražas yra 600 
egzempliorių. Tai nėra blogai 
mūsų kolonijoj. Nemaišome su 
portugalų kalba, bet reikėtų 
pagalvoti apie portugališką

___   5 
priedą.____________ ’

- Ko reikėtų Brazilijos lie
tuvių veiklai sustiprinti? Ar ne
manote, kad atėjo laikas laukti 
kultūrinės pagalbos iš Lietuvos, 
kurią finansuotų turtingesnieji iš
eivijos fondai?

- Lietuviška veikla telkiasi 
parapijoje, taigi reikėtų sustip
rinti parapiją ir jos organizaci
jas, skatinti pamaldų lankymą 
ir pagyvinti Šv. Juozapo R.K.L. 
bendruomenės veiklą ir pri
traukti daugiau narių. Lietuvių 
sąjunga Brazilijoj turėtų kreipti 
daugiau dėmesio j jaunimą ir į 
kultūrinę veiklą jos rūmuose. 
Brazilijos lietuvių bendruomenė 
turėtų rūpintis lituanistiniu 
švietimu.

Kultūrinis bendradarbiavi
mas su Lietuva iki šiol liko gerų 
norų sferoje ir praktiškai nieko 
nepadaryta. Geriausių pasek
mių turėjo jaunų veikėjų apsi
lankymai iš JAV-bių, kaip Ar
vydo P. Žygo, Dainos Kojelytės, 
Snaiguolės Zalatoriūtės ir kitų. 
Jie buvo mums artimesni ir 
lengviau galėjo perduoti tauti
nes vertybes, kuriomis pirmiau
sia patys buvo įsitikinę.

Reikėtų sudaryti sąlygas 
mūsų jaunimui dalyvauti JAV- 
bėse ar kitur visokiuose kursuo
se - skautų vadovų, tautinių šo
kių, tautodailės... Reikia galvoti 
ir apie galimybes dalyvauti li
tuanistiniuose vasaros kursuose 
Lietuvoje.

Mažai žinau apie keitimąsi 
mokiniais per šeimas. Tai pla
čiai naudojama praktika. Kodėl 
tad nebūtų galima per Bend
ruomenę ar kitaip organizuoti 
tokį moksleivių pasikeitimą per 
šeimas?

Pagaliau dabar turime mo
derniausias priemones ryšiams 
palaikyti ir informacijai skleisti. 
Dažnas skundimasis lėšų stoka 
yra ieškojimas pateisinimų mū
sų idėjų trūkumui ir neveiklu
mui.
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MŪSŲ ŽINI
TĖVU DIENA SĄJUNGOJ

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj, pagal seną 
tradiciją, švenčia tėvų dieną sekmadienį 
po oficialios tėvų dienos. Tai yra supran
tama: tėvų diena yra atšvenciama šeimoje, 
o kitą sekmadienį ją galima pakartoti ki
tur. Šiemet Sąjunga atidėjo šią šventę dar 
vienu sekmadieniu, kadangi Vila Zelinoj 
buvo švenčiama bažnyčios 60 metų pa
šventinimo jubiliejus. Šioje šventėje daly
vavo daug Sąjungos narių, o ypač jos pir
mininkas Algimantas Saldys su ponia Al
bina. Tai yra pagirtinas bendradarbiavi
mo ženklas tarp mūsų kolonijos parengi
mų programavimo.

Sąjungoa parengimai yra visuomet ma
lonūs ir pritraukia ne tik jos narius, bet ir 
kitus tautiečius. Šiemet buvo "churrasco" 
ir valgio tikrai netrūko. Sąjungos pirminin
ko Algimanto Saldžio kalboje buvo primin 
ti visi tėvai mirę ir gyvieji. Tėvų diena 
yra ypatingai svarbi mums lietuviams, nes 
per mūsų tėvus mes stengiamės perduoti 
vaikams mūsų tautos brangiausius tyrius: 
mūsų kalbą ir tautines tradicijas.

Sąjungos pirmininkas nepraleido progos 
paminėti Albinos Ambrazevičienės gimta
dienį. Albina Ambrazevičienė yra dirbusi 
Sąjungos labui ištisus dešimtmečius ir dėl
to yra visų vertinama ir mylima.

Tėvų dienos paminėjimas Sąjungoje su
sidėjo su kitu įvykiu: LIETUVIŠKOS
DEGTINĖS, VODKOS prekybos pradžios 
Brazilijoj. Rangovas Andrius Preisegalavi- 
čius turėjo drąsos pradėti importuoti deg
tinę iš Lietuvos. Andrius turėjo daug sun- 
kūmų su burokracija kol įstengė sutvarky-

NAUJA JUOSTELĖ

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausia: 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nai 
jai įgrotoj jo gražiausių interpretacijų juo 
telėj. "MUSŲ LIETUVA".’

MUSŲ LIETUVA

ti visus dalykus ir pradėti lietuviškos deg
tinės importą.

Importo pradžios iškilmės buvo Lietu
vių Sąjungos rūmuose per tėvų dieną. Bu
vo parengtas specialus kioskas, kurį prižiū
rėjo tautiniais rūbais apsirengę Aleksandras 
Indriūnas bei Silvija ir Paula Tubelytės. 
Visi tėvų šventės dalyviai galėjo ragauti
lietuvišką degtinę nemokamai.

Reikia pastebėti, kad tai yra pirmas 
mums žinomas atvejis, kad būtų sudaryta 
prekybinė sutartis tarp lietuviškos pramo
nės STUMBRAS ir lietuvio gyvenančio Bra- sėkmės.
zilijoj. Tikimės, kad atsiras ir daugiau mū- Q1 - Aleksandras Boguslauskas 
sų tautiečių norinčių praplėsti prekybinius 01 •- 
ryšius su Lietuva.

NEMUNAS
O grupo Nemunas acaba de voltar dos 

Estados Unidos após participar de mais 
um Festival de Dança Folclórica Lituana 
(Lietuvių Tautinių Šokių Šventė), A déci 

-ma edição do festival ocorreu em Chica
go, onde os membros do grupo foram 
muito bem recebidos; o Nemunas fez tam
bém uma apresentação no Jaunimo Cen
tras de Chicago, juntamente com os gru
pos da Argentina e da Lituânia; além de 
uma apresentação no centro da cidade 
de Chicago.

Os dançarinos tiveram a oportunida
de de conhecer lituanos de vários luga
res, bem como outras colônias, já que vá
rios membros visitaram Toronto, Ca
nadá, onde foram muito bem acolhidos.

Neste mês o grupo volta a ativa e es
tá com a agenda lotada: Dia 31 de agos
to faremos uma apresentação beneficen
te para a APAE, às 14:00, na Rua Prince
sa ;sabel, 1056 em Santo Amaro. Na 
semana seguinte, dia 07 sábado ás 20:00 

(data e horário a ser confirmada) teremos 
outra apresentação na Paróquia Bom Con 
selho, Moóca (onde foi nosso churrasco 
de despedida) e no dia seguinte 08/09, 
dançaremos em Suzano ás 13:30, na Rua 
Armando Sales, 441.

No dia 21 e 22 acontecerá o 25° Fes
tival Internacional de Danças Folclóri
cas da Sociedade brasileira de Cultura Ja
ponesa, iocalizado na Rua São Joaquim, 
381, Liberdade. Estaremos nos apresen
tando no sábado (11/09); porém teremos 
um stand nos dois dias. Quem tiver inte
resse pode adquirir os convites antecipa
damente. . -

Já que o grupo de dança é um cartão 
de visitas-, e que uma boa apresentação

nW i —am—meili .

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ?
2. AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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não se faz sem dedicação e esfon; 
mos muito trabalho e constante? 
saios. Quem tiver vontade de p; rt *• 
conosco, basta entrar em contato 
Silvia Tūbelis (fone: 277-4855), rn 
xandre Indriūnas (fone: 274-0114) 
Contamos cam a presença de todo?

RUGSĖJO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI 

Sveikiname savo narius, kurie šverv- 
gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug

Flávio Bacevičius 
01 — Roberto Pakalniški 
02 - Magdalena Buitvydas 
06 - Aniele Dutkus
06 - Nazareth Pimenta

Ambrozevióius
07 - Roberto Bratkauskas
09 - Vanda Greičius Buono
10 - Anele Trubiené
12 - Marijona Polgrimas Magila
15 - Ljubomir Pjevac
20 - Elvira Greičius Costabile
22 ” Helena Godliauskas Baužys
23 — Stasys Gervetauskas
24 - Douglas Rudolfo Saldys
24 - Antonio šiaulys, dr.
25 - Helena Leitas
25 -* laroslav Aradzenka
30 - Zofija Mikalkėnas
30 - Nelson Daniliauskas

Sąjunga-Alianęa 
Valdyba

MŪSŲ MIRUSI&II
PRANAS ŠIMKŪNAS

mirė liepos mén. 28 d. Vila Zelinoje, su 
laukęs 71 m.

Į Braziliją Pranas atvyko 1927 m. su 
vais, 5 broliais ir 2 seserim, turėdamas 
tik 2 metu. Pradžioje šeima dirbo kavo:- 
plantacijose, o po kelių metų atvyko į 
Sanpaulį. Susirado kitus darbus ir suau 
gę vaikai sukūrė savo šeimas.

Pranas 1957 m. vedė Ireną Grzeitak. 
Užaugino sūnų Rikardą. Šeima vertėsi 
siūlų prekyba. Yra gerai žinomi visoje 
Vila Zelinoje.

Velionis buvo praktikuojantis katali
kas. Palaidotas S. Caetano Ceramikos ka 
pinėse.

Giliame nuliūdime liko žmona Irene, 
sūnus Rikardo ir sesuo Ana Norbutienė 
gyv. USA
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v LA ZELINOS BAŽNYČIOS 
JUBILIEJUS

Šių metų pradžioje buvome rašę, kad 
orime šiuos metus paskirti musų bažny- 
’ s 60 metų konsekravimo jubiliejui.

Lietuvių bendruomenė šią sukaktį pa- 
unėjo vasario mėnesį su musų vyskupo 

Pauliaus A. Baltakio apsilankymu. Dabar 
jubiliejų atšventė visa parapija su S.

Uulo kardinolo dom Paulo Evansto Arus 
gyvavimu.
Iškilmingos jubiliejaus mišios buvo sek 
dienį, rugpiučio 18 dieną, 10 valandą.

“engimo procesijos priekyje ėjo mūsų 
autai su Brazilijos, Lietuvos ir Pak n- 

>s skautų vietini n kijos vėliavom. Per mi- 
'ns giedojo jungtinis visų mišių choras. 
Tisų bendruomenės choras sugiedojo 
Gloria". Mišias komentavo Feliksas An- 
ušaitis.

Mums yra svarbu pažymėti, kad S. Pau- 
kardinolas gerai žino, ;og ši bažnyčia 

uvo pastatyta lietuvių imigrantų. Tai jis 
brėžė daug kartų per mišias ir pa moks- 

j. Po mišių kun. Juozas Šeškevičius pa-
’ė kardinolui visas kitas parapijos patai- 

•s. Kun. Juozas Šeškevičius pastatė kle- 
oniją prieš 40 metų ir pristatė jaunimo 
amų antrą aukštą. Kardinolas dom Pau- 
i Evaristo Arns už kelių mėnesių jau išeis 

ensiją. Jis negalėjo dalyvauti jubilieji- 
jose pietuose ir po mišių grįžo į savo re^/

COM A NOVA FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARES LITUANOS

Dicção clara. Acompanha a letra.
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Kun. Juozas Šeškevičius ir mūsų regiono vyskupas dom Décio Pereira baž- 
nyčios pašventinimo jubiliejaus pietuose

zidenciją.
Reikia sakyti, kad bažnyčios jubilie

jaus mišios turėjo didelį pasisekimą. Pir
miausia, kad vietinė spauda, jau savaitę 
prieš tai, rašė apie bažnyčios pastatymą 
ir ypatingai paminėjo jos statytoją kuni
gą Be ediktą Sugintą. Ypatingai GAZE
TA VILA PRUDENTE padarė labai ge
rus reportažus apie Bažnyčios pastaty
mą ir apie bažnyčios jubiliejaus šventę. 
Dėl šit j darbo reikia pagerbti ir įvertin
ti Gazetos direktorių HIRÀO TESSARI 
už jo atliktą darbą.

Jubiliejinėse mišiose dalyvavo Lietuvos 
Garbės konsulas S. Paule Jonas Valavičius 
su ponia Rita ir valstybinis deputatas Ma
noel Sala su žmona bei V. Prudentės Gaze 
tos redaktorius Hirao Tessari.

Jubiliejaus šventė nepasibaigė su mi- 
šiom, bet ėjo toliau su šventės pietum. 
Jeigu lietuvių skaičius mišiose buvo di
delis, tai pietuose buvo dar didesnis. Mes 
jug šventėme MŪSŲ bažnyčios jubilie-

r»

ENVIAMOS PELO CORREIO

•—1'7 ------. 'V.f. 1 .i < . • v •
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OKTAVIJŲ RUTKAUSKĄ, CACHADO 
bus atlaikytos sekmadienį, rugsėjo 1 dieną, 11 
s’v, Juozapo parapijos bažnyčioje.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti.
Rutkauskų šeima

Nuotr. iš Gazeta de V. Prudente 

jaus šventę, tai ir pietuose turėjo dalyvau 
ti daugiausis musų tautiečiai. Taip ir buvo, 
beveik pusė pietų dalyvių buvo iš musų 
kolonijos, ne tik iš V. Zelinos, bet ir iš 
tolimesnių vietovių, S. Bernard.j, Sto. 
Andrė, Guarulhos, Vila Anastacio ir ki
tur.

Bažnyčios jubiliejaus šventės dar ne
pasibaigė. Mes curime sugalvoti dar kitų 
parengimų šiam svarbiam įvykiui paminė
ti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
Ogi GENERALINIS KObSULATAS 

SANPAULYJE
j Consulado Geral da República 

-----da Lituânia em São Paulo

joms VALAVIČIUS
Cônsul Honorário

Rua Cap. Otavio Machado 207 
04718-000 SÃO PAULO - SP 
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

CREO J-684
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO 

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

Eone: 277*4855
Fax: 277-6948
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MUSU LIETUVA

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

____________________________________
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SPAUDOS ŠVENTĖS RUOŠA
Už dviejų savaičių turėsime tradicinę 

spaudos šventę, o MŪSLĮ LIETUVAI tai 
bus 48-toji. Daug metų ir daug darbo bei 
darbuotojų praėjo. Ruošos darbai eina pir 
myn ir tikimės, kad šiemet taip pat galė
sime svečius gerai pavaišinti. Tačiau yra 
ne tiek svarbu gerai pasivaisinti, bet taip 
pat susitikti su senais draugais ir pažįsta
mais ir kartu pabendrauti. Prašome pietų 
bilietus užsisakyti iš anksto, nes jų yra ri
botas skaičius. Skambinti į Šv. Juozapo 
parapiją telefonu: 63-5975.
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širdingai dėkojame mieliems ML-vos skaitytojams 
už paramą spaudai ir linkime daug laimės bei geros 
sveikatos. Redakcija ir administracija
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Širdingai dėkojame mielai ML-vos skaitytojai už paramą 
įspaudai ir pagarbiai prisimename a. a. Stepą Narušį.

Redakcija ir administracija

SVEČIAI SU BRANGIOM DOVAMOM
Prieš mėnesį iš Lietuvos atvyko čia girnų 

si ir anksčiau gyvenusi ponia VANDA Bl- 
KELIENÉ su vyru Algiu, dukra Aurime ir 
sūnum Marijum. Ponia Vanda yra mums 
artima, nes Vilniuje vadovauja Pietų Ame
rikos lietuvių klubui “Alma Latina“.. Jai 
yra visuomet malonu susitikti su Brazili
jos lietuviais, kurie vyksta Lietuvon, ^an
da gauna reguliariai MUSŲ LIETUVĄ, tai
gi seka mūsų kolonijos gyvenimą ir jos dar-

mių rinkinys. Štai ką rašo kompozito 
L. Abarius Vilniaus universiteto rėkt? 
prof. J. Antanavičiui: “Gerbiamas 
toriau, Nuoširdžiai dėkoju už jįisų p.'u 
lymą. Būsiu labai laimingas jei nors 
na giesmė skambės Brazilijoje. įdedu - 
tynias giesmes ir mišias. Spausdinti ni 
reikia. Aš viską sutvarkiau... Maloniai 
sau giesmes su įdėklu perduoti viešnia* 
iš Brazilijos. Su nuoširdžia pagarba, i 
Abarius. 1996.VII.01“.

bus.
Ponios Vandos Bikelienės bendradarbia

vimas su mūsų kolonija tuom nesibaigia. 
Ji stengiasi mums padėti ir kultūrinėje srity 
je. Kun. Petrui Rukšiui atvežė vertingos 
muzikinės medžiagos: jo pageidautų M.K. 
Čiurlionio vargonų muzikos partitūrų, o

Sekmadienį rugsėjo 1 dieną, po lieti 
viškų pamaldų, aukso žiedus sumainys 
ANASTAZIJA IDAITĖ ir ADLLSONAS taip pat ir kurinių fortepionui. Kita 
PUODŽiUNAS su kun. Juozo Seškevi- brangi dovana, tai lietuviškų giesmių 
čiaus palaiminimu. Po vestuvių jaunave- partitūros, kuries Vanda įstengė mums 
džiai vyks į Lietuvą. parūpinti. Tai Liongino ABARIAUS gies-

Turime brangios medžiagos iš Lietu 
vos. Mėginsime, bažnyčios Jubiliejaus 
rėmuose, surengti M.K. Čiurlionio vat 
gonų muzikos koncertą mūsų bažnyčia 
je gal dar iki šių metų pabaigos.

Vanda Bikelienė su vyru grįžo Lie 
tuvon rugpjūčio 26 dieną. Širdingai dė 
kojame mielai poniai Vandai už šią kid 
tūrinę paramą mūsų kolonijai.

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos.

o
VALANDĄ UŽ SPAUDOS DARBUOTOJUS

VALANDĄ

VILA ZELINOJE -JAUNIMO NAMUOSE 

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PARtuJ^ME
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