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,,Lietuvos Respublikos Aukš-^j 

musioji Taryba, reikšdama tau-|g 
■>s valią, nutaria ir iškilmingai 
kelbia, kad yra atstatomas^ 
940 metais svetimos jėgosM 
•^naikintas Lietuvos valstybėse 

|' rí-* *'•’ 

-uvereninių galių vykdymas, irg| 
uo šiol Lietuva vėl yra® 

tepriklausoma valstybė”. (Lie-S 
uvos Respublikos Aukščiausio-^ 
tos Tarybos Aktas Dėl Lietuvos 
'iepriklausomos valstybės at
statymo, Vilnius, 1990 m. kovo

Tai žodžiai, kurie sudrebino 
>ačius Sovietų Sąjungos pama- Gedimino pilis ir pilies kalnas iš Neries pusės.

us, džiaugsmu pripildė kiekvie
no lietuvio — kur jis bebūtų 
gyvenęs — širdį ir nustebino 
pasaulį. Net praėjus mėnesiui 
nuo kovo 11 d., viename di 
IžitĮjų JAV dienraščių rašoma: 
.Gorbačiovas žino, kad nepri
klausoma Lietuva parodys pa
vyzdį ir kitoms, laisvės trokš
tančioms, respublikoms ir kad 
įtaigus kelių respublikų pasi
traukimas iš Sovietų Sąjungos 
suardys planus joje įvykdyti 
greitą ekonominę reformą, 
todėl Gorbačiovas griebiasi 
įvairių spaudimo priemonių, 
norėdamas priversti Lietuvą 
atsisakyti paskelbtosios nepri
klausomybės. Galbūt jis šiuo 

Per septynerius nepriklausomy
bės metus daugelis ir pačioje 
Lietuvoje, ir užsienyje nusivylė 
nesklandumais bei, negero
vėmis,' kurios vis nenyksta iš 
kasdienybės. Galbūt laisvė atėjo 

t

per staiga, o mes čia — Ameriko
je — esame per daug pripratinti 
prie „instant” (t.y. boinatunt, 
tuoj, greitai, skubiai) sąvokos. 
Anuomet, kai Lietuva paskelbė 
atstatanti nepriklausomybę, 
amerikiečių spauda prognazavo, 
kad į pastovesnes ekonomines 
vėžes mūsų tauta galbūt įstos 
mažiausiai po penkerių metų, o 
per tą laiką reikės patirti daug 
sunkumų, net chaoso. Kadangi 
Sov. Sąjunga savo satelitines

ir visa buitis buvo tampriai 
’ {narpliota į sąjungos visumą.
Taip buvo patogiau valdyti ir 
kontroliuoti pavergtus kraštus, 
besistengiant išnaikinti jų tau
tinės tapatybės bei individualu
mo bruožus. Gal dėl to ir žodžiai 
tauta, tautinis, tautybė, valsty
bė, valstybinis buvo stengia
masi pakeisti platesnės prasmės 
sąvokomis — šalis, nacija, nacio
nalinis ir pan. (deja, tais pakai
talais Lietuva ir dabar neįsten
gia atsikratyti). Išgyvenę staigų 
nepriklausomybės paskelbimo 
džiaugsmą, kažkaip lyg tikė
jomės tiek pat staigaus pasikei
timo kitose srityse. Tarsi, lais
vės rytui išaušus, mūsų tauta

metu gali lietuvius nugalėti, bet respublikas netraktavo kaip ša
lau taip lengvai neišblės nei vie- varankiškai galinčius egzistuoti 
ningos Lietuvos, nei jos vado valstybinius vienetus, o tik kaip’ 
Landsbergio įvaizdis. Tautiš- atskiras dalis, neatskiriamai su- 
kurną galima laikinai prislo- jungtas su imperija, tad jų 
pinti, bet ne nugalėti...” pramonėįižemės ūkis, prekyba

M.Maz.vvdo bibIiolčka

privalėjo vėl tęsti vakarykščios 
dienos darbus, ignoruodama 
faktą, kad vergijos naktis tęsėsi 
kone pusę šimto metų, v

Šiandien kai kurie mūsiškiai 
abejoja Lietuvos role Sovietų Są
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jungos istorinėje dramoje, bet Septyni metai nėra toks ligas 
1990 m. (ir dar ilgai po jų) laiko tarpas, kad būtume spėję 
Amerikos spauda neturėjo pamiršti neapsakomą džiaugs- 
jokios abejonės. Pirmadienį po 
Nepriklausomybės atstatymo 
akto paskelbimo (1990.03.12) 
„Chicago Tribune” pirmame 
puslapyje po didžiule antrašte — 
„Lietuva paskelbė savo laisvę” 
rašo:
skelbimas išskyrė Lietuvą, kaip 
pirmąją Sovietų Sąjungos res
publiką, nutraukusią ryšius su 
Kremliumi”. Straipsnis pa
iliustruotas triumfuojančio Vy
tauto Landsbergio nuotrauka 
(jis vadinamas prezidentu) ir 
taip pat pastebima, kad už ne
priklausomybę balsavo 124 
atstovai, prieš — nei vienas, o 6 
susilaikė. „JAV, kuri niekuo
met nepripažino sovietų val
džios Baltijos respublikose, ra
gino Maskvą gerbti Lietuvos 
žmonių valios pareiškimą. 
...Dramatiškasis Lietuvos 
sprendimas, be abejo, paskatins 
kitas Baltijos respublikas, o taip 
pąL;.Gruziją, netrukus imtis 
panašių žygių laisvės link”.

I

Atskiro numerio kaina R$.0,50 
į P. Ameriką oro pas’tu: 45 Dol. 
į tolimus kraštus 75 Dol, luumu» uaotus tu wvu
Vieno Numerio GARBES LEIDĖJĄS*R$,20.00

mą, kai pasklido žinios, šalių» A. Saudargas savo Vokietijos 
skelbiančios ryžtą tuometinės kolegai papasakojo apigavo vizitą 

į Lenkiją, kuri “pripažino abiejų 
partnerystėsLietuvos vyriausybės, kuri 

(pasak V. Kudirką) „nors maža 
ir silpna, bet milžinu stojo...” 
Švęsdami tą džiaugsmo šventę, 

„Nepriklausomybės pa- sveikinkime kiekvieną lietuvį,
nepaisant kada jis į mūsų tarpą 
atvyko, kaip brolį, kaip seserį. 
Pasižadėkime visi kartu dirbti, 
kad sunkumų periodas greičiau 
praeitų. O jis tikrai praeis. Svar
bu, kad nepaliktų nuosėdų 
mūsų širdyse ir nestatytų už
tvarų lietuvių tarpe. Šiandien 
prisiminkime minias Katedros 
aikštėje, prisiminkime plaz
dančių trispalvių jūras ir kartu 
džiaugsmingai sušukime: 
„Lietuva! Lietuva!”

PAMINKLAS MAŽVYDUI
Klaipėdos Lietuvninkų aikštėje 

kitų metų rudenį bus atidengtas 
pirmosios lietuviškos knygos - 46Ka- 
tekismo” autoriaus Martyno Maž
vydo paminklas.

® Auka bei talka lietuviškai 
spaudai — parama savajai tautai

UŽSIENIO POLITIKA
“Vokietija patvirtina paramą. 

Baltijos valstybių narystei ES ir 
NATO” - agentūrų informacija 
LIETUVOS AIDE (2 psl.) apie 
Lietuvos užsienio reikalų ministro 
Algirdo Saudargo vizitą 
Vokietijoje. Susitikime su juo 
Vokietijos UR ministras K. Kinkdis 
teigė, jog Vokietija “tebėra Baltijos 
valstybių advokatė”, joms siekiant 
narystės Europos Sąjungoje ir 
NATO. Dvišalius sąntykius abiejų 
valstybių ministrai įvertino kaip 
labai gerus ir pareiškė, jog būtina 
juos toliau plėtoti ir gilinti. Buvo 
aptartos bendros pastangos siekiant 
panaikinti vizų rėžimą tarp abiejų 

šalių strateginės 
svarbą9’.

Kaip platesnių 
minėtais ministro 
vizitais susija klausimai aptariami
“Lietuvos Ryto”(4 psl) redakcijos

aspektų su 
A. Saudargo

skilties 44 Laiko ženklai”
publikacijoje. Pasak autorių, non 
Lenkija pati kof kas nėra nei 
NATO, nei Europos Sąjungos 
nas’ė, anksčiau spaudoje minėtas 
Lenkijos ministro D. - Rosatti 
pareiškimas (jog Lenkija stengsis, 
kad Lietuva būtų priimta į NATO 
ir Europos Sąjungą jau primojo šių 
organizacijų plėtimo etapo metų) 
“yra daug svarbesnis negu 
Vokietijos užsienio reikalų ministro 
K. Kinkelio nuolat ■ skelbiamas ir 
susitikimo su A. -Saudargu proga 
pakartotas pareiškimas, kad jo .šalis 
ir toliau lieka Baltijos valstybių 
advokatė joms siekiant narystės 
Europos Sąjungoje.ir NATO. Čia 
visų lygių Vokietijos pareigūnų 
mėgstama frazė vis sunkiau 
užmaskuoti tai, kad, be; panašių 
deklaracijų . kartojimo,. Bona ., iš 
esmes jokių pastangų ir iniciatyvų 
dėl Baltijos valstybių ateities 
nerodo.
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LITUANISTIKOS KATEDRA
GYVUOJA

Neseniai Jurgis Gimbutas "Drauge" 
teiravosi, ar dar tebegyvuoja Lituanisti
kos katedra. Trumpai norėtume praneš- 
h, kad Illinois universiteto Lituanisti
kos katedroje dirba du profesoriai ir 
*ys asistentai. Vedėja profesorė Viole- 

va Kelertienė šį semes&ą skaito paskai- 
>as Vilniaus pedagoginiame universitete, 
i Lietuvą ji išvyko gavusi Fullbright sti- 
oundiją. Pavasario semestrą V. Kelertie- 
oė sugrįš, taip pat atvyks paskaitų skai
dyti Vilniaus pedagoginio universiteto 
t ietuvių literatūros katedros profeso
rius habil. dr. Albertas Zalatorius, irgi 
gavęs Fullbright stipendiją. Šį semestrą 
i katedrą iš Lietuvos atvažiavo ir jau 
krba profesorius dr. Giedrius Subačius. 
raip pat dėsto asistentė Karilė Vaitku- 
le

Šį rudenį Lituanistikos katedros dar
buotojas skaito du lietuvių kalbos kur
sus (pradedantiems ir pažengusiems, 
paprastai išeivių vaikams ir vaikaičiams), 
ketu viii ir kultūros kursą (įvairiausiems 
studentams, dėstoma anglų kalba) bei 
lietuvių stilistikos kursą. Iš viso lituanis
tines disciplinas studijuoja 29 studentai, 
tarp jų du doktorantai, pernai Litua
nistikos katedroje pasiekę magistro laips
ni tai Karilė Vaitkutė ir Danas Lap
kus Šiais metais Dalia Kučėnienė apgy
nė daktaro disertaciją apie Žemaitę Ame
rikoje. Be to, šiemet katedroje stažuoja
si trys doktorantai literatūrologai iš Lie
tuvos — Ramūnas Korsakas, Loreta Ma- 
čanskaitė ir Dalia Satkauskytė. Jie klau
sosi įvairių profesorių bendrosios kultū
ros teorijos paskaitų, bibliotekose studi* 
juoja naujuosius Vakarų mokslininkų 
veikalus, kurie būtų neprieinami Lietu
voje, renka medžiagą savo disertacijoms, 
susijusioms su lietuvių išeivijos literatū- 

tėis taip pat Seattle, o 1996 m. — Illinois 
universitete.

Tad dar kartą norėtume pasidžiaugti 
Lietuvių bendruomenės parama lituanis
tinėms studijoms.

Karilė Vaitkutė, 
Giedrius Subačius 
Illinois universiteto 

Lituanistikos katedra

RAŠO IŠ LIETUVOS
“Musut Lietuvos” Redaktorių i
São Pando, Brazilijoje

Kaunas, 1997-vasario-ll

Malonus Redaktoriau,
Uz nuolat siunčiamą “Mūsų 

Lietuvą”, nežinau kas yra tas gerada
ris, iš kūno malonės turime progą pa
justi Brazilijos lietuvių rūpesčius. Jei 
“Musų Lietuvá”gamame mainais ui 
“Garsą” kurį simtinėjome jums

1996m, tai noriu painformuoti, kad 
“Garsds”nuo 1996m. vidurio, deja, 
nebeišeina. Ir, atrodo, nebeišeis. Spė
damas, dar ir “Musų Lietuvos” ište
kliai nėra neišsekami, nenoriu pikt
naudoti jūsų gerumu. Prenumeruoti 
neturime ui ką, o atlyginti tuo pačiu,. 
ty. savo laikraščiu - irgi negalime 
Jūsų laikraščio numerius komplekta
vome, perduosim Vytauto Didžiojo 
Universiteto išeivijos studijų centrui 
Esame jums pasiuntė musų išleistą 
knygą “Žygio draugams”. Tikiuosi 
esate gavę.

Su geriausiais linkėjimais 
“Musų Lietuvai”ir visiems Brazilijos ~ 
lietuviams.

Vidmantas Valiušaitis

Apgailestaujame, kad “Garsas” 
nutilo. Jūsų pasiųstą knygą gavome 
ir už ją širdingai dėkojame. Tiki
mės, kad nenutrauksite spaudos 
darbo, kuris yra toks vertingas ir 
mums reikalingas.

Red.

ra.
Lituanistinės studjjos plečiasi. Ne tik 

Slavų ir baltų kalbų ir literatūrų skyriaus 
vedėja prof. dr. Biljana Slivic-Simsim 
džiaugėsi, kad išaugo lituanistinių disci
plinų studentų skaičius, bet ir pradėti 
dėstyti vasariniai lietuvių kalbos, istori
jos bei kultūros kursai įvairių specialybių 
amerikiečiams Seatie, Washingtono uni
versitete. Jie vyks ir ateityje, kitais me-

Prof. Dr. 
(Vilniaus 
mėn.

Jonas Račkauskas (LTSC pirm.) ir prof. Rolandas Pavilionis 
un--to rektorius) LTSC įstaigoje Čikagoje, 1993 m. vasario 

M. Vidzbelio nuotr.

CIKURGIÃ 0ENTISTA;
DANTŲ GYDYTOJA 

DRA. SIMONE LAUČIS PINTO

Pça REPUBLICA LITU ANA 48 S/04 
TEL: 63-8349 VILA ZELINA

HORA MARCADA 
CLINICA GERAL - CIRURGIA 
ORTODONTIA (APARELHOS) 

CRIANÇAS E ADULTOS

tf

GRÁTIS , .
J

RESER VASE INFORMA ÇÒES
(Oil): 296-7700

FĄXĮ0Įlp 29&8Į48
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PASIRUOŠKIME GERAI 
VELYKOMS

Kasmet švenčiame mūsų gražia 
šventė Velykas. Laikotarpis prieš 

* Velykas, kuris prasideda su Pelenų 
diena ’vadinasi' GAVĖNIA. Tai 
pasiruošimo laikas gerai atšvęsti 

’ Velykas. Kristaus Prisikėlimo šventę.
Ko iš musų laukia Kristus, kad 

mes butume tinkamai pasiruošę? Jis 
pats mums duodą tinkamą receptą: 
“Mokykitės iš manęs, nes aš esu 
nuolankios ir romios Širdies”.

Bandykime įsigilinti į šį Kristaus 
gražų pamokymą. Ką reiškią būti 
nuolankios ir romios širdies? Visu 
pirma reiškia, kad mūsų širdis taptų 
nuolanki ir romi, reikalinga ją 
apvalytį nuo nuodėmės purvų. Tai 
galima lengvai padaryti, atliekant 
gera ir nuoširdžia išpažinti.

Nuolanki širdis galės tapti tada, 
kai mes suprasime,, jog be Dievo 
pagalbos, mes nieko negalime pada
ryti. Kaip vynmedžio šakelė, kai ji 
nulaužta, negali atnešti jokio vaisiaus, 
ji nudžiusta ir metama ūgnf sudegin
ti. Reikalinga yra musų vienybę, su 
Kristumi maldoje.

Pradėkime dienos darbus malda, 
prašant Dievo palaimos. Užbaikime 
mūsų dienos darbus trumpa padėkos 
malda, jei galima bendra šeimos mal
da. Nes sakoma, kad šeima, kuri kar
tu meldžiasi, išlieka visada vieninga, 
nes Viešpats ją laimina.

Sielos ramybę galime įsigyti, kai 
mes rūpinsimės netiek žemiškais 
reikalais, o labiau rūpinsimės įvykdy
ti Dievo valią: mylėti Dievą is visos 
širdies ir mūsų artimą kaip mus pa
čius, sekdami Jėzumi, kuris “perėjo 

. žemę darydamas gerą ir mokydamas 
žmones”.

Kad išmoktume sekti Kristaus 
pėdomis mums padės evangelijos 
tiesų apmastymas. Kiekvienas evan
gelijos žodis yra didelė Dievo dovana 
mums mirtingiems žmonėms, kad 
išmoktume klausyti labiau Dievo 
negu žmonių išminties.

Nuo gerų darbų atlikimo priklau
sys mūsų gyvenimo subrendimas. Jei 
norime būtį tikri krikščionys, tai 
galime padaryti atlikdami gerus dar
bus. O kad galėtume atlikti tikrai 
sėkmingai, junkimės su Kristumi 
šventoje Komunijoje.

Tokiu būdu su maldos, Dievo žod
žio ir §v. Komunijos pagalba galėsime 
tapti nuolankios ir romios Širdies 
žmonėmis, pereidami per šią žeme 
darydami gerą ir duodami pavyzdi 
kitiems. Kun, A, Steigvilas

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

IX PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

1997 VASARIO 16-tos
MINĖJIMO PLJK PRANEŠIMAS

Lietuviška prigimtis atidaro pa
saulio duris. Tai IX Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso šūkis. Būdami 
išeivijos lietuviai, per lietuviškas pa
žintis, kultūrą, ir auklėj ima, turime 
begalinių galimybių bendradarbiauti. 
Per Kongresą kuris ivyks 1997 metais 
liepos mėnėsį 17-27-tom dienomis no
rime supažindinti pasaulio lietuvių 
jaunimą su lietuviškom profesinėm, 
socialinėm ir politinėm organiza
cijom. Kongresas vyks Vašingtone, 
New Yorke, ir Bostone.

Jau virš dvidešimt metų Pasaulio 
Lietuvių. Jaunimo Sąjunga jungia 
lietuvišką jaunimą suteikiant jam 
galimybę dirbti savo bendraamžių 
tarpe. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai priklauso visas lietuviškas 
jaunimas tarp 16 ir 35 metų amžiaus 
gyvenantis už Lietuvos Respublikos 
ribų. Kas keturi metai šaukiamas 
Kongresas. Tai aukščiausias Jaunimo 
Sąjungos veiklos organas. Per Kon
greso Studijų Dienas susirinkę atsto
vai nustato organizacijos veiklos 
kryptį ir renką naują Pasaulio Lie
tuvių Sąjungos valdybą.

Švęsdami vasario 16-tos Lietuvos 
nepriklausomybės šventę suprantame 
kad yra svarbu stiprinti pasaulinius 
ryšius tarp Lietuviu. Kadangi poli- _ 
tiniai pasikeitimai apsunkiną tautos 
kulturinį klestėjimą jaunimo pareiga 
yra išlaikyti Lietuvišką kalbą, kultū
rą, mokyklas, domėtis Lietuviškom 
žiniom ir įvertinti ievų, bočių, ir pro- 
bočiu išgyvenimus.

Kongreso ruošos komitetas krei
piasi į visus Pasaulio Lietuviu Ben
druomenės narius paremti IX Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Jūsų 
parama užtikrins Kongreso pasise
kimą. Padėkite ugdyti ir išlaikyti _ 
lietuvybės dvasią jaunimo širdyse.

DICIONÁRIO 
PORTUGUÊS - LITUANO 
LITUANO - PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÃO

MUSLIM LIETUVA

JUOKAI
ĮRODYMAS

Kino teatrą uždarant, j)rie kasos 
prieina vyriškis ir prašo bilieto; 
Kasininkė jam aiškina, kad jau vėlu.

- Aš žinau, - sako jis. - Man
bilietas reikalingas tik kaip įrodymas. 
Jei žmona paklaus kur buvau, aš jai 
parodysiu bilietą. ; ’

VELNIAS ATNESE
- Senei, ar tu pėsčia atėjai?
- Pėsčia, mano anūkėlį.
- Vaje, o tėtė sakė, kad tave velnias 

atnešė...
TURI SUSTOTI

- Kiekvieną kartą, kai tik išgeriu 
keletą stiklelių degtinės, esu nebetin
kamas darbui. Turėsiu būtinai 
liautis.

- Gerus degtinę?
- Ne, dirbti

■Sesas
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PÚK) yra 
suvažiavimas, skirtas, įvairių kraštu'lietuviškam jaunimui

KAS GALI DALYVAUTI KONGRESE?
Lietuvių kilmės jaunimas tarp 16 ir 35 metų, susidomėję 
dalyviai bei kviesti svečiai.

KADA VYKS KONGRESAS?
Nuo 1997 m. liepos menesio 17 d. iki liepos mėnesio 27d.

KUR KONGRESO ATSTOVAI ir 
DALYVIAI KELIAUS?
IX PLJK prasidės JAV sostinėje - Vašingtone, iš Vašingtono 
keliausim i, New Yorką Kongreso pabaigos iškilmės 
vyks Bostone.

Liepos 17-27
1997-JAV
• Washington, DC
• NewYork City
• Boston, MA

Kongresas-gera dovana jaunimui!

P.O. Box 283,
' Manhasset New York 11030 USA 

jtóRÍp 516.358.6103 • http://www.pljk.org
communityl>c Sfert jankauskas@aol.com' ■

• Lietuviškos spaudos rėmėjai
yra savo tautos gynėjai
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ŠV.KAZIMIERAS - SKAIDRUS MŪSU GYVENIMUI ŠVITURYS
Vienu metu popiežius buvo pa

vedęs Italijos vyskupui Zacharijui 
Ferrero ištirti šv. Kazimiero gyve
nimą. Po nuoširdžių tyrinėjimų jis 
pareiškė: “Tesididžiuoja Lietuva, 
kurios kunigàikslis jis yra. Tesi
džiaugia Vilnius, kur ilsisi Jo Šven-< 
tas kūnas”. .

1984 metais mes plačiai minėjo-* 
me s v. Kazimiero mirties 500 metų! 
sukaktį, o Šiemet jau yra 513 m. su
kaktis - nauja proga tą musų didįjį’ 
dvasios galiūną prisiminti.

Mažos tautos didžioji stiprybei 
yra gaji, gyva dvasia, stiprinama, 
didžiausiais krikščionybės idealais.

Net kruvinieji ateistiniai mūsų 
tautos genocido vykdytojai komu
nistai, kurie . nieko nepaisė, visgi 
bijojo tų žmonių, kurie nebijo mir- 

. ti, o tokią didžią stiprybę teikia 
nuoširdus tikėjimas, kurio ugdymo 
veiksniu gali būti sv.Kazimiero pa
vyzdys. Arkivyskupas J.Skvireckas, 
kaip liudija kun.St.Yla, yra pareiš
kęs: “Sv.Kazimieras laikytinas pir
muoju Lietuvos ateitininku, nes la
biausiai siekė atnaujinti Kristuje”.

Šv.Kazimieru labai domėjosi 
musų istorikas prof. Z.Ivinskis, is
torikai S.Suziedelis, V.Liulevičius, 
P.Rabikauskas, rašė apie tą didjį.

imho’

'rT-rjsaa^a
: •„;': :i tai kure eilėraščius: Maironis, B. 

Brazdžionis
K.Grigaitytė, P.Jurkus, J.Va^iuni
ne ir kiti vadindami Ji “Ziedi

K.Bradūnas, St.Yla, 
iunie- 

ne ir kiti vadindami Ji “Žiedu” 
laukų Lietuvos. Prie jo meldėsi 
“suklupę ant viešojo kelio po savo 
našta’.

Jei musų istorikai, menininkai, 
poetai taip garbina šv.Kazimiera, 
turime pasekti jų pavyzdžiu. Valdo
vo dvaro prabanga nesugadino mu
sų šventojo. Jis mylėjo Dievų, rašė 
himnus Marijai, mylėjo bažnyčia ir 
maldų, padėjo varguomenei. Kai jis 
sunkiai sirgo, ano laiko gydytojai 

_ lietuvį šventąjį straipsnius ir kny-' patarėjam vesti, bet skaistybė jam 
gas.

Sv.Kazimieras yra buvęs įkvė
pimu ir lietuviams dailininkams. 
Jau liaudies skulptoriai kiek yra su
kūrę sv.Kazimiero statulėlių. Dar 
1928 m. dail. J.Zikaras sukurė 
skulptūrą Šv.Kazimiero atvaizdą 
kūrė grafikas V.Bičiunas, tapytoja L 
Brazdžionienė, skulptorius V.Dilka, 
dail. A. Galdikas (pranciškonams 
Brooklyne), dail. N. Palubinskienė, 
dail. J. Paukštienė, dail. V.Petravi- 
cius, I.Pocienė, Ign.Šlapelis (Hanau 
koplyčiai) ir dar daugelis kitų meni
ninkų.

Šv.Kazimiero garbei mūsų, poe-

buvo brangesnė už pačia gyvybę.
Sekime jo pavyzdžiu, gilinkimės į 

jo gyvenimą, jo vardu krikštykime 
naujagimius, kad jie turėtų pavyzdį 
ir užtarėją danguje. Prisiminkime 
St. Šalkauskio žodžius: “Kiekviena 
kartą, kai mes parodome abejingu
mą asmeniniam tobulumui, kiekvie
ną kartą kai musų priemonės nesu
taria su musų kilniausiais religiniais 
idealais- mes turime plačiai supran
tamo farizeizmo apraiška, nes kiek - 
vieną kartą yra prieštaravimo tarp 
to, ką skelbia musų lupos ir to, kas 
mes iš tikrųjų esame’.

Juozas Prunskis

O MELHOR INVESTIMENTO DO ANO
COMEÇA JÁ COM UMA PEQUENA
ENTRADA E FAÇA TODA FAMÍLIA FELIZ. JF

SAÍDA - “VILNIUS 97” - 02 de julho
VOLTA - 25 de julho

FOLHETOS, RESERVAS e INFORMAÇÕES:
BRASTUR TURISMO LTDA.

Com Patricia - Tel. 521.4088 - Fax 521.6687
ou com Aleksandras Boguslauskas - Tel. e Fax 241.2831

I Xl ’ - t.* jb x J.tJk) f I : J IM t í vU * 4." * - »* XÍ4 ' Ç. -.J i I U • * *- 12 *■ • ’ * 1 . -- .■ w *« '• ; ~ ‘ 5 £ '

A LUFTHANSA FONE: 236-77.00 Lufthansa
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90 METU ANT PEČIU

PRANAS SATKÜNAS
Vasario 12 dieną PRANAS 

SATKÜNAS sulaukė savo 90 metų 
gimtadienį. Mūšy kolonija turėjo ir 
dar turi nemažai tokiu ilgamečių 
tautiečių. Tai gal tam tikra mūšy 
tautos privilegija.

Praeitą sekmadienį, vasario 23 
dieną buvo mišios už jubiliatą ir po to 
šventė Sąjungos rūmuose. Šventė 
prasidėjo su kun. Petro Ruksio svei
kinimo žodžiais ir malda. Sąjungos 
vardu jubiliatą sveikino pirm. 
Algimantas Saldys.

Vaišėse dalyvavo daug svečių ir 
buvo daug gardžiai Angelikos Tru- 
bienes ir jos pagalbininkių paruoštų 
valgių. Ant didelio gimtadienio torto 
nebuvo 90 žvakučių, bet didelė 90- 
ties formos žvakė. Manau, kad butų ' 
buvę sunku iš vieno karto užpūsti 90 
žvakučių.

PRANAS SATKÜNAS gimė 1907 
m. vasario 12 dieną Utenos apskri
tyje, Skiemonių parapijoj, Voversių 
kaime. Brazilijon atvyko 1927 metais 
ir apsigyveno Mokoj. Vėliau persikėlė „ 
gyventi į Vilą Zeliną, kur pilnai 
Įsijungė į lietuvišką darbą ir bažny
čios gyvenimą. Buvo Šv. Juozapo ‘! 
Vyrų Brolijos narys ir jau daugelį 
metų priklauso Sąjungai, kurioj 
nepraleidžia nei vienos šventės ar 
parengimo.

1932 metais vedė Juzę Cekelytę ir 
išaugino dukrą Joaną advokatę ir 
sūnų inžinierių Nelsoną.

Pranas Satkunas, nors ir 90-metis, 
bet to amžiaus neparodo: atrodo 
daug jaunesnis. Taigi linkime mielam 
sukaktuvininkui, kad ir toliau atro- * 
dytų toks jaunas ir visuomet butų 
sveikas bei tvirtas. 
n.wImnajuiuiu-j-uiMU. ji ■ i irtnJiWiWwi.-r i a.’m.'HWrBMiTwtwiiM 1 IWI*
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI
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LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Šiemet vasario 16 dieną, sekma- 

dienį, atšventėme 79 metus nuo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbk 
mo. Šventę pradėjom su misiom šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje. Gie
dojo šv. Juozapo Bendruomenės 
choras vadovaujamas Eiviros Kil- 
Čiauskaitės Bellucci ir palydimas 
vargonais Audriaus Tataruno. Per 
pamokslų kun. Petras Ruksys kal
bėjo apie katalikybės svarbą. Lietu
vos valstybės kurimėsi, vystimėsi ir 
išsilaikyme. Musų pareiga yra išlai
kyti tautinęjr religinę tapatybę kai 
mums gresia pavojus ne dėl musų 
išnykimo, bet dėl kitų noro mus 
užslopinti.

, Po mišių, kuriose dalyvavo skau
tai su savo ir Brazilijos bei Lietuvos 
vėliavom, Lietuvos garbės konsulas 
Brazilijoj Jonas Valavičius padėjo 
gelių vainiką prie Lietuvos laisvės 
paminklo Lietuvos Respublikos 
aikštėje.

Minėjimas seselių pranciškieČių. 

Lietuvos Nepriklausomybes šventės minėjimas: Lietuvos Konsulas Jonas 
Valavičius ir Brazilijos BLB.nės pirmininkė Vera Tataranienė padeda 
gėlią vainiką prie Lietuvos Laisvės paminklo. Nuotr.fc folha de .pri'DENTE —B——«a—i JBJ vu. u. ura”,J ■

Kovo men. 9 d. kai Lituanikoje bus šventinamas Senelių Namas, tai 
tenai veiks taip pat “Kaziuko mugė”, kur bus galima įsigyti lietuviškų 
audinių, mot. tautinius rūbus, gintaro išdirbinių, juostų ir kitų įvairių 
rankdarbių (artezanato). Mugę organizuoja Magdalena Vinkšnaitienė 
su Helena Ažuolaite ir Kviečia svečius mugę aplankyti. Vieta: 
archyvo namelis, šalia koplyčios.

salėje prasidėjo Brazilijos tauto 
himnu. Atidarymo žodį tarė BLB 
nes primininke Ana Vera Tatar h 
nienė. Po jos kalbėjo Jaunimo Są 
jungos pirm. Aleksandras Indriū
nas, Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
pirm. Algimantas Saldys, šv. Juozą“ 
po Bendruomenės vardu kun. Pe 
tras Rukšys. Minėjimo prakalba 
pasakė Garbės Konsulas Joną- 
■Valavičius.

Meninę dalį atliko Palangos 
skautų dainų grupė vadovaujama 
Eugenijos Bacevičienės, Lietuvių. 
Katalikų Bendruomenės choras 
vadovaujamas Eiviros KilčiauskaL 
tės Bellucci ir Nemuno ansambli? 
vadovaujamas Silvijos Tu belytes ir 
Rozanos Ramanauskaitės Taschetto. 
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.

Minėj imą rengė Brazilijos Lietu
vių Bendruomene, Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoj ir šv. Juozapo R.K.L. 
Bendruomenė. Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės minėjimas buvo 
aprašytas Vila Prudentes savaitraš
tyje FOLHA DE VILA PRUDEN
TE ir įdėtos dvi fotografijos pirma
me puslapyje.
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HUSŲ ŽINIOS
RAZILIJOS LIETUVIU 

BENDRUOMENĖ
Brazilijos Lietuvių Bendruomene 

širdingai dėkoja visiems, kurie daly
vavo Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjime. Bažnyčia ir 
sale buvo pilnos dalyvių.

BLB-nės naujos valdybos rinki
mai, kurie turėjo būti vasario 16 
dieną, yra atidėti vėliasniam laikui po 
Pasaulio , Lietuvių Bendruomenės 
kongreso, kuris vyks Lietuvoj liepos 
mėnesio pradžioj.

UŽSIMOKĖJO 
SOLIDARUMO MOKESTĮ

N.N. R$ 250,00
Jonas JODELIS “ 10,00
Marija JODELIS “ 10,00
Ana Vera TATARÜNAS “ 30,00 _
Kun. Petras RUKSYS “ 50,00

PADĖKA
v

Širdingai dėkojame ponei 
VALERIJAI AUSENKAITEI 
ŠATIENEI už dovanotas knygas 
‘’Mūsų Lietuvai”. Ponia Valerija 
perleido mūsų laikraščiui dai^ 
vertingų knygų.

Pasinaudoju proga paraginti 
visus lietuvius, kurie turi lietuviškų 
knygų ir žino, kad jų vaikai vėliau 
jas išmes laukan, kad tas knygas 
PERLEISTŲ ML-vai ar LIETU
VIŲ PARAPIJAI.

S. O. S. AFRIKA
Praeitame ML-vos numeryje 

atspausdinome kųn. Hermano Šulco 
laišką iš Afrikos. Kai kurie ML-vos 
skaitytojai susijaudino tokia didele 
kun. Hermano globotinių nelaime ir 
pradėjo rinkti drabužius ir maisto 
konservas, kad galėtų jam kiek galint 
padėti. Tikimės, kad daugiau ML-vos 
skaitytojų norės prisidėti prie šio 
vajaus ir pagelbėti mūsųdrasiam misi' 
jonieriui ir jo globotiniams vaikams.

—-. ~ - LIETUVOS RESPUBLIKOS
Mik „ GENERALINIS KONSULATAS

; ' SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica 

&/ da Lituania em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS 
Consul Honorário

Rua Cap. Otávio Machado 207 
04718-000 São Paulo - SP 
Fone: 522-4224 e 247-0871

MUSŲ LIETUVA 7

VAKARONĖ SĄJUNGOJ
Kovo 1 d. 20:00 vai. Sąjungos Rūmuose bus pasirodymas 

su aukšto meninio lygio instrumentistais iš Lietuvos.

Prisistatys birbynininkas ANTANAS SMOLSKUS 
akordionistai EDUARDAS GABNYS ir

GENADIJUS SAUKOVAS

Maloniai kviečiame savo narius ir mėgėjus apsilankyti 
ir smagiai praleisti laiką Sąjungoje.

ĮĖJIMAS su užkandžiais ir alumi kainuos tik R$ 5,00
VIETAS UŽSISAKYTI IKI VASARIO 26-tos DIENOS

Telefonais: 273-3224 (bet kuriuo laiku); 63-6022 (darbo valandom);
692-7263 ir 965-4440 (tik vakarais) .■

^ÜSUMIRUSIEJÍ
BORIS KARDACEVSKIS, po 

trumpos ligos, mirė vasario men. 18 
dieną turėdamas 87 metus.

Velionis buvo gimęs Kaune ir 
Brazilijon atvyko su tėvais Antanu ir 
Jieva. Buvo siuvėjas ir paskutinius 50 
metų gyveno Vila Zelinoj ir niekad 
nenustojo dirbti.

Buvo pašarvotas Araęa kapinėse ir 
ten pat palaidotas šeimos kape. 
Laidojimo apiegas atliko kun. Petras 
Ruksys.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ.
Alfonsas Jočys R$ 15,00
Aloisio Garkauskas “ 90,00
Jonas Vengrys 66 50,00
Magdalena Buitvidas 66 50,00
Vanda Valiulis 66 30,00
Povilas Pipiras 66 80,00
Maria Gueichunas 66 15,00
Liudas Bendoraitis 66 20,00

Jener imóveis ltda.
CREC! J-684 

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO
COMPRA-VENDA

Rua Topaiio n° 76 - Aclimação fione: 277-4855
04105-060 -São Paulo-SP. Fax:277-6948

KOVO MENESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie 

švenčia gimtadienį šį menesį ir 
linkime daug sėkmės.
02 Dorival Martins Pinheiro Jr.
04 Halina Mošinskienė
05 Marcelo Kozuki
05 Carlos Alberto Pakalnis
07 Pranciška Garško
08 Jorge Prokopas
09 Luiz G. Alves Xavier
11 Graziela Maria Siaulys
13 Hercules Cilišauskas
15 Jose T. Roquctte Machado
15 Antanas Rudys
16 Cristina G.V.S.Czarlinski
17 Ana Burkevičius
19 Juozas P. Lisauskas
20 Helena Greičius Augustaitis
21 Afonso Augusto Pinto Jr.
21 Fernando Tijūnėlis
24 Albina Mickevičius
26 Vera Grigaliūnas

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

7
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Mūšy žirnos:
ŠVENTE LITUANIKOJ
LIETUVOS DIENOS šven- 

tej Lituanijoj dalyvaus daug 
žmonių. Jau yra užpildyti du 
autobusai ir trečiam yra 
beveik 20 kandidatų. Kas dar 
norėtų važiuoti Lituanikon 
autobusu, prašomi kiek galint 
greičiau pranešti parapijai ir 
užsisakyti vietą, kad galėtume 
užsakyti dar vieną autobusų.

PAS SENELIUS IR 
LIGONIUS

Lietuvių parapijos klebonas, 
kun. Petras RukSys, pasinaudok 
damas savo laisva diena, nuvyko 
prie jūros, kur aplankė keletą sene? 
lių ir ligonių w

Viena senelė ONA SAVICIENE, 
kuri prieš 20 metų gyveno Vila 
Beloje, o dabar Cidade Ocean, 
buvo labai patenkinta, kad ją 
aplankė kunigas. Anksčiau ją-lanky
davo kun. Petras Urbaitis ir ji dar 
nežinojo, kad jis mirė prieš du 
metus. Ponia Ona užprašė mišias už 
kun. Urbaitį ir prašė, kad daugiau 
lietuvių ją aplankytų.

Kun. Petras Ruksys buvo pas
kirtas visų lietuvių dvasiniams 
reikalams aptarnauti, taigi KAS 
NORĖTU KUNIGO APSI
LANKYMO TESKAMBINA KUN. 
RUKSIUI telefonu 63-5975.

SUSIRINKIMAI
Praeitą šeštadieni,, vasario 15 

dieną, Jaunimo Namuose lietuvių 
parapijos atstovų susirinikimas 
religinių apeigų klausimu. Naujas 
parapijos klebonas nori suvienyti 
lieviškas Didžiosios Savaitės 
lietuviškas apeigas su braziliškom ir 
prašė lietuviu, parapijos narių

MŪSŲ. LIETUVA

BIRBIN8NK0 ANTANO SMOLSKAUS
M r

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio “ML” numerio

GARBĖS LODĖ J
LIDIA IR CARLOS JOČIAI

minint sūnaus ir brolio REINALDO septintas mirties
metines (11-25 d.)
Mišios bus kovo 2 dieną 15:00 vai. Vila Zelinoj.
Širdingas ačiū mielai Jočių šeimai už paramą mūsų, 
spaudai pagarbiai prisimename prieš septynis metus 
su mumis išsiskyrusi Reinaldą ir liūdime su šeima.

AKORDEONISTU: EDUARDO GABNIO ir
GENADIJAUS SAUKOVO

Sekmadienį tow 2a.di©ną -16 vai.
SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ SALĖJE - Rua Campos Novos, V.Zelina 

PAKVIETIMAI PRE (ĖJIMO' ' ,

pasisakymo.
Visi susirinkimo dalyviai buvo 

priešingi šiam klebono pasiūlymui. 
Visi yra tvirtai įsitikime, kad reikia 
palaikyti jau 60 metų galiojančias 
lietuviškas tradicijas.

Susirinkime dalyvavo Lucija ir 
Pijus Butrimavičiai, Eugenija ir 
Vytautas Bacevičiai, Vera ir Leonit 
Medveder, Vera Tatarúniene, 
Magdalena Vinkšnaitienė, Ana 
Paula Tatarünaité, Elizabete 
Strumskyte, Jonas Silickas, Vincas 
Tūbelis ir Juan A. D želi n įkaitis.

Kitas liturginis susirinkimas 
buvo trečiadienį, tai visos parapijos

.. .. *liturgijos atstovų. Čia klebonas 
pasiūlė suvienyti tik Didžiojo 
Penktadienio apeigas. Nenorom 
lietuvių atstovai turėjo nusileisti 
Taigi šiemet NEBUS DIDŽIOJO 
PENKTADIENIO LIETUVIŠKI. 
APEIGŲ, bus bendros. Didyji 
Ketvirtadienį, Šeštadienį ir Velykų 
ryto Sekmadienį apeigos bus kaip 
įprasta. ,

Iš lietuvių susirinkime dalyvavo 
kun. Petras Ruksys, Angelina 
Tatarüniene, Elvira Kilčiauskaite 
Bellucci, Vera ir Leonit Medveder 
Lucija ir Pijus Butrimavičiai. 
Vytautas Bacevičius, Feliksas 
Andrušaitis.

LIETUVOS DIENA LITUANIKOJ^.
KOVO 9 DIENĄ • .-^ábvamtónhodoisr..

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO /KOVO 11-sios/ MINĖJIMAS
KUN. JUOZO ŠEŠKEVIČIAUS 75 METŲ JUBILIEJUS IR VARDADIENIS 

POILSIO NAMŲ PAŠVENTINIMAS 
10:00 VAL. MIŠIOS IR POILSIO NAMlį PAŠVENTINIMAS

j 12:30 VAL IŠKILMINGI PIETŪS
AUTOBUSAI IŠVYKS IŠ VILA ZELINOS 7:00 VAL

Bilietus galima gauti klebonijoj ar pas Angelinę Tatarūnienę
Į Visus kviečia Šv. Juozapo Bendruomenė H80-US e KSt> S'S8 :snoq j
L . •. PASTABA: Kovo 9 d. NEBUS lietuviškų mišių V. Zelinoj 11:00 vai. ———>
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