
ŠV. KAZIMIERO REIKŠMĖ ŠIANDIEN

Šv. Kazimieras (1458 - 1484) yra vienintelis mūsų tautos 
šventasis Bažnyčios oficialiai kanonizuotas.

I. Lietuva - paskutinė Europoj tauta, įėjusi j krikščionis - 
kų tautu šeimą (Mindaugas su būriu didikų buvo pakrikšty
tas 1251 m., o šv. Kazimiero senelis, Jogaila, 1386 - taisiais, 
būdamas 35 metų). Tačiau Lietuva tuoj davė Bažnyčiai gal 
pirmąjį moderniųjų amžių šventą jaunuolį pasaulietį ir jj da-

\ vė visu šimtmečiu anksčiau, negu krikščionybėj daugiau pri- 
L brendusios tautos, kaip Lenkija - Stanislovą Kostą (1550 - 
t 1568), Italija - Aloyzą Gonzagą (1568 - 1591), Belgija - Jo

ną Berchmansą (1599 - 1621).

II. Šv. Kazimieras dar 1646 m. buvo pop. Urbono VII 
paskelbtas dangiškuoju Lietuvos globėju, o 1948 m. pop. 
Pijus XII jj paskelbė ypatingu lietuvių jaunimo - tėvynėj ir 
šeivij^j - globėju.

III. Šv. Kazimieras - ryškus ir konkretus krikščioniško gy
venimo pavyzdys. Tatai pirmieji pastebėjo ir iškėlė kitatau
čiai, kaip italas mons. Zacharijas Ferreri, kuris, Popiežiaus 
įpareigotas, ištyrė karalaičio Kazimiero gyvenimą, dorybes
ir stebuklus ir Vilniuje visa tai aprašė lotyniškai; paskui ki

tas italas, Hilarijonas, Neapoly išleido pirmą iliustruotą šven 
tojo biografiją itališkai. Ši buvo kelis kart perspausdinta ir 
paplito ne tik Neapoly ir Sicilijoj, o ir kituose anuomet is
panų valdomuose kraštuose ir tapo didikų “best seller"...

Brazilų kardinolas, Dorn Agnelo Rossi , buvęs São Paulo 
arkivyskupas, o dabar Romoje Tautų Evangelizacijos Kon 
gregacijos prefektas, 1973 m. kalbėdamas popiežiškoj šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoj Romoj, taip suglaustai pristato 
šv. Kazimiero pavyzdingumą: "Trumpam savo gyvenime sv. 
Kazimieras paliko pavyzdį dorybių, taip reikalingų musų di
enomis, būtent

—pavyzdį ištikimybės Bažnyčiai ir Popiežiui,
—pavyzdį atgailos, nusimarinimo, savitramdos, didvyris* - 

kps skaistybės,
-pavyzdį pamaldumo į Euchristinį Kristų, kurį dažnai 

priimdavo komunijoj ir lankydavo ne tik dienos metu, 
o neretai ir naktį,
—pavyzdį tikro, autentiško pamaldumo į Švč. Dievo Mo 

tiną Mariją, kurią garbino ne tik lūpomis, o ir visu gyvenimu, 
—pavyzdį konkrečios meilės artimui - vargšams, ligoni - 

ams, apleistiesiems.
Ir visa tai įgyvendino kasdieniniam gyvenime, supamas 

karališkų rūmų prabangos.

Sv. Kazimiero paveikslas Hohenschwangen pilies sienoje, Ba
varijoje, Vokietijoje. Nuo.tr. V. Maželio

kimą parašų, reikalaujant, kad sovietų valdžia grąžintų kata
likų kultui šv. Kazimiero bažnyčią Vilniuj, komunistų pa - 
verstą ateizmo muziejumi, \ .

V. Bet ir tuoj pat, net šiandien, visiems P. Amerikos lie - 
tuviams reikia skelbti MALDOS METUS UŽ PAŠAUKIMUS
iki 1982 m. kovo 4 dienos privačiai ir viešai melsti Viešpatį, 
kad šv. Kazimierui užtariant ir kartu meldžiantis, sužadintų

IV. 1984 m. sueis lygiai 500 metų nuo šv. Kazimiero mir
ties. Kaip tik būtinai panaudotina proga geriau jį pažinti ir

daugiau dvasinių pašaukimų Lietuvai ir mūsų kolonijoms.

su juo supažindinti kitus, ypač jaunimą ;ir oryaw/uoti rin -_____
Lietuvos nacionalinė

Kun. Pr. Gavėnas

M.Mažvydo biblioteka
/
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 44

Kunigu vienybės klausimas
o k, Lietuvoje

KGB nuolat kuria planus, 
kaip efektyviau griauti Lie
tuvos kunigų vienybę. Klie
rikai ir kunigai verbuojami 
būti KGB agentais, užver
buotus kunigus stengiasi 
pravesti į didžiausias para
pijas, išleidžia į užsienį ir 
pan. Norėdami pakirsti ku
nigų pasitikėjimą ir sumai
šyti protus, kad nebūtų iš
ryškinti kunigai-kolaboran- 
tai, Valstybinio saugumo 
organai kartais leidžia vys
kupui paskirti ir uolų kuni
gą į didelę parapiją arba 
vienam kitam geram kuni
gui išvykti į užsienį. Siek
dama sukelti kuo daugiau 
tamsos ir sąmyšio, KGB 
per savo kolaborantus laiš
kais ir kitomis priemonė
mis Apaštalų Sostui teikia 
klaidingą informaciją. To-

• dėlr kalbant apie kunigų ~ 
griovėjus, pirmiausia reikia 
prisiminti Valstybinio sau
gumo komitetą (KGB), o 
tik paskui ieškoti antraeilių 
priežasčių.

Vykdydama šį skaldymo 
darbą, KGB per savo kola
borantus (pareigūnus, dva

Šiais metais Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis Pet-_ 
ras Anilionis į Kauno m. 
Vykdomąjį komitetą su
kviestiems dekanams pasa
kojo: ’’Kalbėjausi su vysku
pu, ir jis sakė, kad popie
žius raginąs Lietuvos kuni
gus laikytis vienybės”. P. 
Anilionis ir į jį panašūs no
ri įtikinti, kad didžiausi 
Bažnyčios vienybės griovė
jai esą kunigai ’’ekstremis
tai”, o sovietinė valdžia, 
kaip ir popiežius, trokštanti 
kunigų ir Bažnyčios vieny
bės.

Krikščioniškos doktrinos 
klausimuose vienybės Lie
tuvos kunigams galėtų pa-' 
vydėti daugelio katalikiškų 
kraštų kunigai. Savo vieny
bę jie pademonstravo 1979 
m., vieningai protestuoda
mi prieš Religinių susivie
nijimų nuostatus — protes
tą pasirašė 522 kunigai ir 2 
vyskupai. Tik nedidelė ku- 

•nigų dalis nepasirašė: vieni 
dėl baimės, kiti dėl kolabo
ravimo - su KGB ar kitu " v 
priežasčių. Tačiau kai kur 
vienybės pasigendama.

tsss

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

MUSŲ LIETUVA

siškius ir kitus asmenis) 
nuolat kalba apie ’’vieny
bės” reikalą. Ji siekia ku
nigų vienybės su komparti
ja, su Leninu, su KGB. Val
stybinės bedievybės parei
gūnų lūpose žodis ’’vieny
bė”, kaip ir žodis ’’taika”, 
turi specifinę prasmę, — 
sovietinei valdžiai reikalin
ga tik tokia ’’vienybė” ir _ 
tokia ’’taika", kuri padėtų 
viską užgrobti ir, kas jai 
netinka, sunaikinti.

Kunigai, visiškai ar iš ~ 
dalies kapituliavę prieš 
KGB, kartais galbūt ir pa
tys to nesuvokdami, prade
da naudoti sovietine termi- v 
noiogiją, pvz., jie kalba: 
’’Kronika ardo kunigų vie
nybę” arba ”TTG Kataliku 
komitetas nori išgarsėti” ir 
t.t.

Kaip suprasti tikrą Lie
tuvos kunigų vienybę? Tai 
besąlyginė ištikimybė Kris
tui, Bažnyčiai ir Popiežiui. 
Vienybė reikalauja, kad Or
dinarai bažnytiniais reika
lais tartasi ir su kunigais, 
ne tik su sovietiniais pa-
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reigūnais, kad kunigai apie 
Bažnyčios vidaus problemas 
ir planus žinotų daugiau ne
gu KGB, kad už tikėjimo 
laisvę, lenkų primo kardi
nolo Višinskio pavyzdžiu, 
kovotų visi, o ne 70-80 pro
centų kunigų. Vienybė rei-, 
kalauja, kad kunigai, pada
rę klaidą ir tapę saugumo 
kolaborantais, tuojau viešai 
nutrauktų šį gėdingą san
dėrį, o jeigu šito nepadaro, . 
jie privalo žinoti, kad nė 
pats Kristus nereikalavo 
apaštalų vienybės su Judu 
ir fariziejais. .

Siektina vienybė tik tarp 
geros valios kunigų, besisie
lojančių Bažnyčios reika
lais, bet ne visada sutarian
čių dėl veiklos metodų, čia, 
be abejo, reikalingas dėme
sys ir pagarba kitaip ma
nantiems. Vis dėlto ir čia 
pabrėžiame, kad ir KGB ko- 
laborantai-kunigai teisinasi 
turi gerą valią, o savo ben
dradarbiavimą su KGB va
dina ’’kitokia taktika”. To
dėl teisingą nuomonę apie 
kunigus gali susidaryti tik 
tie, kurie pastoviai mato jų 
gyvenimą ir veikią, ir lang- 
vai gali suklysti Vakarų 
žmonės, pabendravę su vie
nu ar kitu kunigu keletą 
savaičių.

Mes esamų įsitikinę, kad 
Apaštalų Sostas supras, ko
dėl nėra Lietuvoje pilnos 
kunigų vienybės ir kodėl jis 
gauna tiek daug tarpusavy
je prieštaraujančios infor
macijos.

Kovojančiai už savo lais
vę Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai yra gyvybiškai svar
būs kontaktai su Vakarų 
pasauliu be KGB žinios. Jei
gu ne šie kontaktai, jeigu 
objektyvi informacija apie 
Bažnyčios padėti nepasiek
tų laisvojo pasaulio, kova už 
tikėjimo laisvę būtų dešim
teriopai sunkesnė, nes bru
tali valstybinės bedievybės 
prievarta nebijotų, jog jos 
darbai kada nors išeis i die
nos šviesą. Gaila, bet šiais 
metais kontaktai su Vaka
rais labai susilpnėjo: KGB 
sulikvidavo Maskvoje ir ki
tur daug gerų žmonių, o į 
Lietuvą atvyko maža tokiu .
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Kalbant toliau ep/e B L Bendruomenės 
veiklą 1979 metais tenka paminėti spalio 
6 suruoštą pirmąjį solidarumo vakarą. Da
lyvavę dauguma jaunimo su tikrai įdomia 
ir įvairia programa šv. Kazimiero parapi
jos salėje."Rūtele" šoko, "Volungė"dai- 
navo. [domius pranešimus ir informacijas 
apie PL Jaunimo kongresą davė Sandra 
Saldytė ir Aieks. Valavičius.

Tais pačiais metais BL bendruomenė 
įsteigė vieną naują padalinį. Tai "politi
nė komisija" palaikyti ryšius su politi - 
niais vietos sluoksniais ir rūpintis užsie
nyje Lietuvos išlaisvinimo reikalais. Ko
misijos nariu sąrašan įėjo: J. Čiuvinskas, 
P. Ragažinskas, A. Sliesoraitis ir J. Va
lavičius. Šios / etkšmingos komisijos'įstei
gimas įvyko rugsėjo 13 dieną .

1979 metu spalio 11 "Circulo Italia
no" salėje davė koncertą atvykęs žymus 
pianistas Albertas Pomerancas. Jis savo 
programon įtraukė ir M. K. Čiurlionio 
kuriniu- Lietuvio muziko kuriniais pasi
rūpino B LB literatūros būrelis per narę 
R. A. Petraitienę. Koncerte dalyvavo 
daug lietuviu, šalia įprastos italu muzi
kos mėgėju grupės.

Pradedant 1980 metus, sausio 18 su
šauktas posėdis svarstė Vasario 16 minė
jimo reikalus, P LB vicep. V. Kleizos at
vykimo ir priėmimo reikalus. Ta proga 
buvo oficialiai priimtas į va!dybą"Jauni- 
mo sąjungos" atstovas A lėks. Valavičius.

Vasario 16-tos minėjime dalyvavo de
pot. dr. Arturas Pinto, PLB vicep. Vacį. 
Kleiza ir dainų ir šokiu vienetai. Tai įvy
ko 1980 vasario 24 d. V. Želi n oje. Ko - 
v o 23 taip pat V. Želi n oje Jaunimo na
muose buvo B LB sušauktas susirinkimas 
mokyklų reikalu ir pramatytas metu dar
bo planas.

Balandžio 17 BLJ Sąjungos nariai ir 
kiti lietuviai darė demonstracijas Patri-
arca aikštėje prieš sovietu delegacijos lan- nio, taip pat viena lauko tenisistė. Š.
kymasi S. Paulyje.

Gegužės mėnuo buvo tikrai nelengvas 
Susirinkimus teko šaukti 14, 15 ir 16 
dienomis. Reikėjo nutarti, kaip bus pri
imta "Nerijos" mergaičių grupė, kur bus 
programos, kas priims viešnias ir visa ki-
ta eilė reikalu, sunkumu ir problemų, T 
p rastu tokiais atvejais. B et o, reikėjo su
ruošti ir tragišku birželio įvykiu p ris i m i-

Taip pat vienas tikrai neeilinis įvykis 
buvo svarstomas visoje Brazilijoje. Tai 
popiežiaus atvykimas į kraštą Priėmime 
ir lietuviai turėjo kur nors pasirodyti. 
Tai reikėjo pramatyri, kur, kaip, i r kuo. 
met tai darysime. Reikėjo pravesti viską, 
organizuoti, kartu su kitais imigrantais ir 
su Tylos Bažnyčia. Lyg to dar neužtek
tu teko svarstyti ir metinio Imigrantu 
pasirodymo, parodos ir meno programos 
reikalus. Tai jau vyksta eilė metu ir ne
buvo galima apleisti ir tais metais. Dar

MÜSU LIETUVA

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

PLB VALDYBOS POSĖDIS
Trisdešimt trečias Pasaulio Lietuviu 

Bendruomenės posėdis įvyko sausio 
28 d. Čikagoje. Pirm. V. Kamantas ir 
Z. Žiupsnys pranešė apie 1980 m. gru
odžio mėn. įvykusias Australijos Lietu
viu dienas, kuriose abu dalyvavo ir pa
tyrė nuotykiu- Beskrendant į Austraii- 
ją lėktuvą^ pametė vieną ratą, o lėktu
vų bendrovė tris sportininku lagami
nus. Australijoje, kaip ir Brazilijoje, pa
ti vasara, temperatūra normaliai siekė 
virš 38°C.

Ekskursija aplanke Sidnėjų, Melbo- 
urną, Adelaidę, Geelongą irCanberrą. 
ALD vyko Adelaidėje XII 26-31 d. su 
labai įvairia programa: priėmimai,pie
tus, literatūros ir dainos vakaras, spor
to šventė, jaunimo koncertas,, lituanis
tinio švietimo konferencija, meno,tau
todailės ir foto paroda, St. Santvaro 
Vaidinimo ,,Žvejai" spektaklis, tauti
niu šokių šventė, dainų šventė, lietuvių 
kapelionu posėdis ir Australijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos suvažiavi
mas.

Dienos baigėsi iškilmingu Naujųjų' 
Metų sutikimu. ALD metu išrinkta 
nauja ALB krašto valdyba su nariais 
iš Melbourno: pirm. Albinas Pocius, 
vicepirm. J. Tamošiūnas, sekr. Irena 
Tamošaitienė, ižd. Juozas Krikščiūnas, 
narė kultūriniams reikalams Aldona 
Butkutė ir švietimo reikalams Povilas 
Baltutis.

Australijos sportininkai gerai susior
ganizavę, dalyvavo virš 400 jaunimo. 
Iš JAV ir Kanados buvo atvykę 24 
sportininkai—trys rinktinės: vyrų krep
šinio, moterų tinklinio ir vyrų tinkli-

Amerikos atstovai dalyvavo 32-jose 
rungtynše, pralaimėdami tik penkias.

Į.------ —------—— ----————
švietimo reikalus teko svarstyti. Tam 
paskirta "Švietimo komisija". Ten da
lyvavo J. Tatarunas, kun. J. Šeškevičius
E. Bacevičienė, Ed. Greičius ir A. Z ižas. 
Ta proga buvo svarstyti "Rūtelės" ir 
"Palangos" skautu kuopu veikimas. 
Pradėjo dibti dvi lietuviu kalbos klasės.

Birželio 9 buvo V Imigrantu Olimpi
ados varžybos. Dalyvavo BLB pirm. J. 
Tatarunas, sporto reikalu vedėjas Vyt. 
Tumas ir lietuviai jaunuoliai su Lietu
vos trispalve. Lietuviai čia pasirodė tiek 
įvairiose sporto šakose, kaip ir pačioje 
parodoje dideliu standų šalia kitu imi
grantu ir dar su m iz i kine -menine pro
grama bei paroda lankančiai publikai.

(bus daugiau)
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| Australija buvo vežamas naujausias 
,,Pasaulio lietuvio" numeris, kuriame 
aprašyta Australijos lietuvių veikla. PL 
Australijoje labai vertinamas, bet kaip 
ir kitur skundžiamasi vėlavimu.

V. Kleiza pranešė apie kultūrinę ko
misiją, kurios nariai yra V. Kleiza, R. 
Kasparas, D. Valentinaitė ir L.Rimkus.

Žadama paremti rašytojo Algirdo 
Landsbergio kelionę j Europą, dalyvau
ti tarptautiniam rašytojų PEN kongre
se Danijoje. A. Landsbergis taip pat ap
lankytų lietuvius Anglijoje bei Vokieti
joje, ilgesnį laiką pabūdamas Vasario 
16 gimnazijoje.

^Atsižvelgiant j kylančias kainas,ypač 
užsienio paštą, nutartą 1981 m. „Pa
saulio lietuvio" prenumeratą pakelti i- 
ki 8 dol. Prenumeratoriai, aukoję 20 
dol. ar daugiau bus škelbiami garbės 
prenumeratoriais.

Dėl susidariusiu aplinkybių PLB p. 
V. Kamantas negalėjo dalyvauti VII 
P. Amerikos lietuvių kongrese Buenos 
Airėse, kur PLB atstovavo vicep. kun. 
A. Saulaitis. PL Jaunimo sąjungą atsto
vavo Paulius Kuras iš Kanados.

Sausio 17 d. įvyko banketas PLB 
kultūrinei veiklai paremti—pelno gali 
būti iki keliolikos tūkstančių dolerių. 
PLB valdyba dėkojo banketo pirm.dr. 
P. Kisieliui ir visiems komiteto daly
viams. Dr. A. Paulius pranešė, kad XII 
mėn. ekskursija po Karibų salas davė 
maždaug 2.000 dol. pelno, kuris skiria
mas V Jaunimo kongresui (1983 m.) 
remti. Jau esama prašymu panašias 
ekskursijas ir vėl organizuoti. DK

AMERIKOS BALSAS PRAPLIETÉ 
LIETUVIŠKAS PROGRAMAS

1981 m. sausio 6 d. AMERIKOS BAI 
SAS pradėjo naują apžvalginę progra 
mą,kuri bus girdima Lietuvoje kas
dien tar 6 :15 ir 6 :30 vai, ryto. Progra 
mos laikas yra pritaikytas į darbą įs 
taigose besiruošiantiems žmonėms.

Lietuviškų programų padidinimo 
prašymai būdavo paduodami kasmet, 
1980 metų pabaigoje gautas prašymo 
patenkinimas tarp kitų priežasčių aL 
sako į VLIKo/ELTOS 1980 m. rugpit 
čio 20 d. specialios analizės pastabai 
(raportas buvo patiektas JAV vai - 
džios įstaigoms ir visų vakarietiškų 
valstybių vyriausybėms), kuriuose 
siūlė: ”. . .praplėsti Amerikos Balso 
Laisvosios Europos (Laisvės radijo 
programų laiką ir sustiprinti jų turi 
nį he rusų kalbomis. Esamoje padėty 
je šios programos nesąmoningai pa
tarnauja rusifikacijai,nes rusų kalb£ 
yra perduodama daugiau žinių pato - 
gesniu laiku. Šios priežastys skatina 
inteligentiją neklausyti programų sa 
vo gimtąja kalba”. ELTA
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VII P. Amerikos Lietuvių Kongresas
PALKO JAUNIMO STOVYKLA

VII Pietų Amerikos Lietuvių kongreso da- 
I is buvo jaunimo stovykla vasario 7-9 d, Villa 
Elisa, T. Marijonų vasarvietėje prie Buenos 
Aires. Braziliją stovykloje atstovavo Rosana 
Jurčiukonytė, jaunimo buvo is* visų penkių P. 
Amerikos kraštų, kurie kongrese dalyvavo.

Stovyklos pagrindinė tema: jaunimo ry
šiai pasaulyje, P. Amerikoje ir kiekviename 
krašte. Tokie buvo pokalbiai, diskusijos ir 
dienotvarkė paties PALKo jaunimo pasitari
mams.

Stovykla turėjo būti ilgesnė, bet paaiškė
jus finansinei būklei, nutarta sutrumpinti.

„Mūsų Lietuvoje” spausdiname ištraukas 
iš jaunimo laikraštėlio „Uodelis” (taip pava
dintas gausiems stovyklos uodams pagerbti).

DARBO BURBTI Al
T'ARGU.CIAI (Vad .M.Matulaityte-Kunciene )

Velykų metu lietuviai tradicinai dai
lina kiaušinius labai senoviniu būdu. 
Yra įvairūs budai:

^•¥ J ’ - -V’ ~ — -

lieka balta spalva. Tada galima vas 
ką nubraukti: Papuošimai yra geome- » t/ *

PAKALBTAI apie JAUNIMO PROBLEMAS
PASKAITA - p. L. Sruoga

Komunicacijos budai lietuviu tarpe

svarbe kai naudojama komunikacijos 
tikslu.
2. Sunkumas susikalbėti jaunimo tar
pe lietuviškai, kadangi visa spauda 
vartuoja vietine kalba*

* A

3. Jaunimas supranta reikšme susikal
bėti lietuviškai, ypatingai kada su
sitinka su kitų kraštu jaunimu ir no

ri pasikalbėti variuodami bendra kal
bą.
4. Turėtumėme ruošti bendras stovy
klas P.Amerikos jaunimui bent viena 
karta i metus kad sumažintu tolu dis

i' \

tancijų negatyvą Įtaka jaunimo komu
nikacijoje.
5. Prelegentas kalbėjo ispaniškai ir 
lietuviškai kad visi suprastu jo min

Po paskaitos publika iškėlė diskus!-

1. Abidvi kalbos turi būti vartuojau 
nos eituose stovykluose, kad tie ku
rie nemoka lietuvių kalbos turėtų pre 
gos išmokai ( Aras Mažeika
2. Kad vietine lietuvių spauda nes-y* 
paujdintu ne svarios kritikos, ypač 
tokia kuri yra nepasirašyta ( anony
mous) ( Julius Mičiudai)
3. Kad musu tėvai ir vyresnio amžius 
lietuviai vartuotų lietuviu kalba ne 
tik ant scenos, bet ir su savo vai
kais ir tarpe savyte - nors pasvei

kinimas.

Antroji darbo bū ralį vedė Aras Kapei
ka, kuris kalbėjo apie dabartine jau
nimo padėtį Pietų Amerikoje.
Išvadas kurias aptarė dvi grupės kas- 

ii

štais žodžiais:
11 Jaunimas turi būti labiau jaunatviš
kas. Reikia mums nusistatyti tikslą, 
kurį norime visomis jėgomis pasiekti, 
nežiūrint kiek sunkumų atsiranda, bū
dami tikri, kad netrukus matysime 
atlygį - lietuviškos tradicijos ir 
papročiai.

L K, B. KRONIKA
užsienio turistų, kuriems 
rūpėjo ne tik i Gedimino*■ \ 
pilį pasižiūrėti, bet ir nusi
vežti daugiau informacijos 
apie Bažnyčios padėtį.

Mažiau s i a i page ida u ti n i 
yra Lietuvos kunigų važi
nėjimai į užsienio šalis. Ko
dėl? KGB i vadinamąsias

daugumoje kunigus — sau
gumo bendradarbius: vieną 
kitą «išleidžią ir gerą, tikė
damiesi, kad ir netiesiogi
nės naudos, pvz.. sukelti 
tarpu sa v io n epas i t i kė j i mą, 
pakirsti kunigo autoritetą

•muoja KGB per Religijų 
reikalų tarybą. Kurijoms 
visiškai tylint. Kadangi Į 
’’taikos” konferencijas siun
čiamų kunigų didesnioji da
lis yra KGB kolaborantai.

- tai tokias bažnytines pro
blemas su jais gali svarsty
ti Vakarų pasaulio kunigai?

Labiausiai pageidautini 
turistai — kunigai ir pasau
liečiai — iš. Vakaru. At\v-

Bažnyčios padėtį turėtų 
rinkti ne iš atsitiktinių šal
tinių, bet pasistengti suras
ti patikimą informaciją. Iki 
šiol, atvykę iš užsienio

ir pan,
Visiškai žalingi Bažny

čiai kontaktai su Vakarais

jimai į Berlyno "taikos” 
konferencijas, šios rūšies 
kunigu delegacijas suter

nigai dažnai patekdavo ant 
KGB meškerės ir informa
cija apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią rinkdavo, bend
raudami su kunigais — 
KGB bendradarbiais.
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Kun. Saulaicio paskaita sekmadienį 
popiet buvo apie įvairius Lietuvo
je gyvenimo bruožus:
1, Ekonomija:savo techniniu issi- 
vystymu Lietuva yra tokiame pat ly 
gyje kaip bet kuris modernus kran
tas, su savo kultūra ir mokslu, bet 
svetimųjų valdoma.
Lietuvos ekonomija paįrįs;ta žemes 
turtu panaudojimu, 50$ zeines ūkis 
ir likusi dalis - pramone. Pramonė
je žymesni gaminiai yra elektroni
niai (skaitibliai, televizoriai, 
radijo aparatai, kompinteriai) ir 
plastika,
2, Švietimas: Lietuvoje yra tik 
vienas Universitetas ^V^lniaus), 
del politiniu priežasčių. Pagal so
vietu tvarką® kiekvienas Sovietu 
Sąjungos jaunuolis turėtu teise lan 
kyti bet kurį universitetą, tai Lie 
tuvoje išvengti sios kitataiciu į- 
takos, turi tik vieną universitetą, 
kuris yra "lietuviu fabrikas".
Mokslo sritys kurias pasirenka dai
niau yra matematika, fizika, kalbo
tyra, istorija ir pedagogika. Šakos 
kaip teises, psichologija, sociolo
gija ir politiniai mokslai nėra --
taip išvystytos kaip laisvuose kras 
tuose.
Yra kitu tacknologijos institutų ki 
tuose miestuose: Kaune, Klaipėdoje, 
Sialuiose.
3. Moksliniai tyrimai: pagal mokslo 
sritis, pasirinktas Vilniaus univer 
siteėe, atliekami svarbus moksli— 
niai tyrinėjimai medicinoje, filo
logijoje, istorijoje, matematikoje 
ir fizikoje.
4. Menas: meno srityje lietuviai pa
sauliniai pripažįstami fotografijos 
vaikanis knygis iliustracijos, gra
fikos ir vitražu srityse. Šie vi— 
tražai kartais atrodo religiniai.
5» Kultūros išlaikymas Lietuvoje: 
Norėdami išlaikyti savo kulturipi

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

5 K 
lobį, lietuviai remiasi: muzika, 
chorus a r tautiniu šokiu grupes, 
kurios aplanko ir kitus Europos — 
kraštus; istoriniu paminklu atnau
jinimas, istoriniu ir archeologini
ai tyrimai iki 1918 m., nes sovie
tine valdžia neleidžia tyrinėti 
Nepriklausomybes laiku kalbotyros 
mokslas ir etnografines studijos 
apie atskiras sritis.
6. Lietuviu, kultūros išlaikymas uz 
Lietuvos. Laisvajame pasaulyje 
stengiamės kad lietuviškumas nezutu 

palaikydami papročius, tradicijas, 
sokius ir dainas; studijuodami isto
rijos laikotarpi nuo 1918 iki šuo 
dienu.
7. Sovietu valdžios naudojamos prie
mones Lietuviu kultūrai slopinti:
is esines tai yra visokia cenzūra 
(darbu, spaudos). Taip pat kontroliuo 
ja ekonomija, kovoja pries kataliku 
tikyba, persekiodami tikinčiuosius, 
priversdami ir vartoti rusu kalba 
mokyklose.
8. Ryšiai sy įaisvuoje pasauliu: Tai 
įvyksta per radija (Vatikano, Ameri
kos Baisa), per laiškus ir lietuviu 
kilnes gmoniu apsilankyma.
Per slapta leidinį "Kronika" leidžia
ma kataliku, kuris kaip nors pereina 
Geležine uždanga, išreiškia lietuviš
kumą .

LAIKRAŠTĖLIO REDAKCIJA

Luis Czop (Argentina) 
Rosana JurČiukonyte ( Brasil) 
Paulius Kuras (Kanada) 
Graciela Morkunaitė (Argentina) 
Ricardo Rudis (Argentina) 
Alejandro Šaulys (Argentina) 
Alejandra Spreafico (Argentina) 
Adriana Yocytė (Argentina)

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

MtnFsombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barradas.104 V. Prudente Fone: 274-067'/

_ - - .... _________
Res.: 274-1886
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Santakos stovykla/
Foi muito bom ter participado desta 

stovykla pois tivemos oportunidade de 
aprender varias coisas e também de rever 
o nosso querido amigo Sauiaitis, o qual 
pode ter certeza que a saudade que sen
timos por ele durante estes anos fez com 
que o nosso amcr por ele crescesse ain
da mais,

Estes dias maravilhosos que passamos 
com esta família tâo grande de 65 acam- 
pantes fez com que todos nós aumentás
semos o nosso amor um pelos outros.

Fátima Jurčiukonis

PALANGOS SKAUTŲ STOVYKLA I 
(tęsinys)

Musų grupė 2 kartus padare šiukšlių 
duobei antvožą iš pagaliu ir jis buvo su
degintas kartu su šiukšlėms. Nesuprantu 
kodėl vėliavų, aikštė Lituanikoj yra prie 
virtuvės durų kada yra aplik daug vietos 
ir kodėl iukšlių duobė be antvažo iškasta

Santakos Stovykla foi para todos nós 
como uma recordação viva de todos a- 
campamentos maravilhosos que tivemos, 

e nos quais nunca imaginavamos o nosso 
grande amigo Sauiaitis longe de nós. Po
rém sua volta mesmo por um breve tem 
po, nos deu mais forças para continuar
mos sempre nos empenhando e transmi
tindo aos menores tudo aquilo que ele 
nos ensinou e todos os exemplos de a- 
mor que ele nos deixou.

Eliane Korsakovait6

sale vėliavų stiebu.

Santakos Stovykla- um acampamento 
qe serviu para encontrar com muitos a- A 
migos que a tempos nâo víamos e mais 
ainda pela presença do nosso amigo que
rido e tanto amado Sauiaitis, que encheu 
os nossos coraçoes de emoçòes ao passar 
dos dias que acho eu que nunca mais 
serão apagados dos nossos corações.

Pelėda •

O acampamento Santaka realizado na 
Lituanica - Atibaia e dirigido por Euge
nia Bacevičius foi de um ambiente mui
to agradável , devido principalmente a 
presença do padre Sauiaitis que nos di
vertiu e realizou esplendidamente o pro
grama religioso. <

Teve a presença de vários jovens que 
fizeram novas amizades ou revigoraram 
as antigas, pois nesta stovykla participa
ram alguns elementos que estavam um 
pouco afastados do escotismo e que pro
meteram voltar a frequentar. No escotis
mo se teve um significante progresso com 
o juramento dps novos vilkiukai, skautai, 
prityrusiai e skautai vyčiai. Com isso to 
dos os outros adquiriram mais entusias
mo para cumprir o programa do juramen
to. De modo geral a stovykla Santaka in
centivou muito o desenvolvimento do es
pirito lituano.

Vitor Urbonas

f Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 • V. S ta. Mana etas 8:00 as 12 h.

das 14:00 às 18:00 Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 • B. do Limão

Kristaus Auka—Vakariene su Gegučių ir Puma skiltimis

U. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL Falência, Cobnwç*. etc
TRIBUTÁRIA: Imposto Renda. ICM, IPI

Rua Barão de íguape, 212 - 4o and.s/45 • Liberdade Fone: 279-5931
Horário das 9D0 às 111)0 e d» 14:00 às 18IX)

Rua Campos Novos, 590 - V. Zeüns • Horário das 19:00 às 21 DO

KALBAMA LIETUVIŠKAI
«■S
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VASARIO 16-SIOS MINĖJIMĄ
PRISIMINUS . . .

Šių metu Vasario 16-sios minėjimas 
kuris jvyko sekmadienį vasario 15 —tą 

• dieną Seselių Pranciškiečiu Kolegijos sa
lėje, Vila Zelina, nustebino svečius ir 
publiką grynai jaunimo paruošta progr 
rama.

Minėjimo atidarymo žodj'tarė Bra
zilijos Lietuviu Bendruomenės vardu 
adv. Algirdas SIiesoraitis, primindamas 
šitos dienos reikšmę musu tautai ir iš
eivijoje gyvenantiems lietuviams. Po to 
buvo sugiedotas Brazilijos Himnas. Pa
grindinę kalbą paruošė studentas Ro
bertas Saldys, atstovaudamas Brazilijos 
Lietuviu Jaunimo Sąjungą. Paskaita ne
buvo ilga, tačiau gerai paruošta, pabrė
ždama lietuviu tautos nenuilstamą ko
vą už žmogaus laisvę, skriaudą padary 
tą imperialistinės Rusijos ir Sovietu d- 
kupacijos metais, ir apie išsilaisvinimo 
viltį Lietuvos valstybei. Po to sekė pra
kalba portugališkai, pristatyta prof. dr. 
Urbano Morato Ferraz Meireles. Kas 
seka spauda, labai gerai prisimena šito 
profesoriaus entuziastišką pasisakymą 
apie tautą, kuri, nežiūrint kad jos teri
torija yra svetimųjų užgrobta, yra gyva 
ir veikianti, ir esanti didelio pasididžia
vimo priežastimi(Jornal da Tarde 2.11. 
80). Pakviestas BLB-nės pirmininko 
Jono Tataruno per inž. Viktorą Bara
nauską dalyvauti Vasario 16-sios minė
jime, prof. U.M.F.Meireles netik mie
lai sutiko, bet paruošė šiltą ir gražią 
kalbą pabrėždamas savo susižavėjimą 
ir pagarbą lietuviams ir lietuviu kilmės 
jaunimui, kurie nepailsdami stoja į ko
vą už žmogaus laisvę ir teises.

Sekė meninė dalis.
Lituanistinės Mokyklos mokiniai,va
dovaujami mokytoju Mg- Vinkšnaitie- 
nės ir L. Butrimavičienės, padeklama
vo, padainavo ir pašoko kelis ratelius, 
sukeldami? daug džiaugsmo ir ovacijų- 
Pianinu palydėjo Lucija Banytė.
L. K. Sv. Juozapo Bendruomenės Ch
oras, diriguojamas V. Tataruno ir ako- .

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

L ITU ANO 
/

Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 TeL:

852-0677, São Paulo
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mpanuojamas F. Girdausko, sudainavo 
3 dainas. Jaunučiu Tautiniu Šokiu 
Grupė "Rūtelė", vadovaujama p.lės 
S. Aradzenkos ir akordeonisto K. But
kaus, pašoko keletą tautiniu šokiu- 
''Volungė", švęsdama savo 3 metu su
kaktį sudainavo 4 daineles, diriguoja
ma K. Valavičiūtės ir lydima pianu S. 
Banytės.

Pabaigai buvo sugiedota "Lietuva bra 
ngi" ir Lietuvos Himnas Šv. Juozapo 
Bendruomenės ir "Volungės" choru- 
Programos pranešėjai: Nilza Guzikaus— 
kaitė(lietuviskai) ir Arnaldas Zizasipor- 
tugališkai).

Minėjimui pasibaigus, publika dar il
gai šnekučiavosi ir džiaugėsi jaunimo 
pastangomis ir darbu. Atrodo, kad mū 
su jaunimas turi užtenkamai jėgų ir no
ro pravesti minėjimu šventes. Reikėtų 
tik paremti juos savo dalyvavimu ir at
silankymu ir duoti jiems vis daugiau į- 
sipareigojimu ir darbo musu taip vadi
namose "senose organizacijose". Tinka
mai paruošti ir orientuoti, jie galės at
eityje tęsti jau nuo dešimtmečiu pradė
tą darbą ir dar daugiau išryškinti ir sk
leisti Lietuvos ir lietuviu vardą.

Janina Valavičienė

ROMANAS VILKAS (800-82 St., 
Miami Beach, FL, USA) renka žinias 
apie buvusį Lietuvos konsulą P. Ame
rikoje gen. T. Daukantą. Ypatingai 
reikalinga informacijos ir nuotraukų iš 
paskutiniuju 10-15 gyvenimo metu-

,, į  B---------------rririrrin aiirirnri iininni i iiiiiiiiiiibiib iiiiimiiiibii ■■OBMiiiiiiHhaiijiiiiiaBMiiiiiiiBMiMiwiuiiiiiiii ■■ i mini win rim m nn  m iiniiw

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-------------------------------------------------------- ADVOGADOS ----------------------------—---------------

Inventário, Dospejo, Desquits, Drvoroo, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro. 244 • 4 and. • Conj. 9 • Fone: 32-8958

SKAITYTOJAI RAŠO...

PRAMONININKU KEIKALU

Su pasitenkinimu perskaičiau ML su
plemento - priedą "Sai musu pramo
nininkais". Įdomi inž. agr. Jono Rim
šos istorija. Rimšų giminė yra plati ir 
garsi , kiek žinau asmeniškai, tiek A- 
merikoj, kiek Argentinoje ir kitur. » 
Džiaugiuosi tokia ML-vos iniciativa. 
Gerai susipažinti su musu tautiečiais, 
kurie savo darbu, gudrumu ir pasiš - 
ventimu nuėjo tokj kelią ir atsiekė to
kiu dideliu laimėjimu. Dr. Jonas ir 
Paula Rimšos yra labai labdaringi. Üãi 
tebūnie paskatinimas visiems daugiau 
susirūpinti kolonijos tautiečiu organi
zacijoms ir įstaigoms, kurios reikalin
gos paramos. Pirmoj vietoj spauda, 
Lietuvių Bendruomenė, parapijos, se
neliai ir visokia labdara.

Kiek girdėjau, Brazilijoj lietuviu tar
pe labdara nėra madoj. Negirdėjau, 
kad das būtų užrašęs lietuviškam dar
bui testamentą. Tuo tarpu Amerikoj 
lietuviškos ir kitos organizacijos dau
giausia palaikomos testamentu dėka.

Pastebėjau, kad per Nepriklausomy
bės šventę V. Zelinoj nebuvo rinklia
vos, kaip kad pas mus visur daroma, 
tokioj ypatingoj progoj. Ten rinklia
va yra prievolė; reikėtų tokią tradici
ją ir čia įvesti.

Šia proga noriu pasveikinti gal dar 
nespėtus sutikti pažįstamus. Aš ir Li
nutė neužilgo turėsime palikti šį mie* 
lą kraštą ir musu žmones.

Vincas Kuliešius
Svečias iš Čikagos
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LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

STEPAS ir SALOMIJA NARUŠIAI 
vedybinio amžiaus 52 metų proga. 
Jiedviem sveikinimai, linkėjimai ir gili padėka

KAZIMIERAS S K A R U P S K A S
Šv. Kazimiero, savo patrono, garbei.

Redakcija ir administracija širdingai dėkoj

S®. & ■ 1^5

..'*C;~ -k -p.-- ____ fe----- ZžžžžSSBsūžSSs®

K AZ IMIE R AS S K A R UPSKAS
Parque da Nações lietuvių ryšininkas 

su šv. Kazimiero parapija ir musų spau
da, netik kas savaitę išnešioja po apylin
kę musų savaitraštį, bet dar kasmet, var 
dinių proga, išleidžia vieną MUSU LIE
TUVOS numerį.Linkim mielam p. Ka - 
zimierui dar ilgai pasidarbuoti lietuviš
kos spaudos darbui.

ML administracija

99 -TAS GIMTADIENIS

Kovo 1 d. šv? Kazimiero p-jos koply
čioj buvo atlaikytos padėkos Mišios O- 
NUTES KEMEKLIENES 99-to gim
tadienio proga. Jubiliatė, kuri gyvena 
be jokių rūpesčių pas pp. Ciuvinskus, 
yra sveika, žvali, apsukri, vis ieško ko
kio darbo ir- kas sekmadieni dalyvauja 
lietuviškose pamaldose. Ir ruošiasi, Vie
špačiui leidžiant, didžiajam 100-mečio 
jubiliejui.

Šv. Kazimieras 
Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių jaunimo globėjas

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Į GRIGAS Jonas 
* BALVOClUS Vitalis 
| KARDOS—STANKEVICIUS 

Adelė 
MACELIS BRuni 
GIMBUTIS Stasys 
SAKEVICIUS Pranas 
AUGUSTAITIS Antanas 
BUTKIENĖ Viktorija 
ŽARKAUSKAS Petras 
ŠIMKIENĖ Emilija 
GAULIENÉ Uršulė 
GAULIA Romualdas 
PETRAITIS Ernestas 
GAULIA Kazimieras 
POVILAVlClENÉ Konstancija 
LAURINAVIČIENĖ Stasė 
POCIUS Vladas
TATARUNAS Jonas T. 
VINKŠNAITIS Aleksandras 
MODESTAVlClUS Olga 
TINI N IS Antanas

Cr. 750 
2.000

750 
I.000
750
750
800
750 

1.000
750
800
800
800 

2.000
700 

1.000 
1.000 

1.000
750 

1.000 
1.000

inteligentas Čikagos lietuvis, baigęs 
universitetą, ieško rimtos mergaitės 
28-29 metų vedybų tikslu. Rašyti: W. 
Rožauskas, 2120 S. 50th Avė., Cicero 
IL 60650, USA.

Dalyvaukite
Tautes

1.

Globėjo 
Šventėje

ta

SEKMADIENĮ, KOVO 8 DIENĄ 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA
S

16.00 vai. MIŠIOS
17.00 Vai. MENINĖ PROGRAMA 

SUNEŠTINĖS VAIŠĖS

M

BRAZILIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENE

COMUNIDADE LITUANO 
BRASILEIRA

Balsavimo rezultatai pagal sąrašą kan
didatų j BLB-nės Tarybą ir R. Komisiją: 
Kandidatai j Bendruomenės Tarybą : 
Para o Conselho Deliberativo:
1. Bacevičius Vytautas, jmon. adm.:123
2. Bareišis V. Petras, prekybininkas: 143
3. Bratkauskis Roberto, inžinierius : 150
4. Budrevičius Albino, pens. (P. Nações)

♦

5. Galeckas H. Carlos, įmonių adm.:86
6. Gaulia Antanas, advokatas (RJ):162
7. Gavėnas Pranas, redaktorius:222
8. Guzikauskas Enrikas, pens,:121
9. Ragažinskas Pijus, prelatas: 206
1O.Silickas Jonas, inžinierius: 175
11. Sliesoraitis Algirdas, advokatas 229
12. Tatarunas Jonas, financistas: 258
13. Tumas Vytautas, prekybinin'<as: 122
14. Vaikšnoras Juozas, inžinierius: 166
15. Valavičius Aleksandras, inžmierius: 18‘
16. Žarkauskas Petras, statybininkas: 134

| Revizijos Komisiją:
Para o Conselho fiscal:

Čiuvinskas Juozas, kap.: 156
Petraitis D. Alfonsasm chemikas: 227
Šimonis Petras pensininkas: 223
Sukevičius Bronius, pensininkas: 94

Plačiau apie rinkimų-.eigą bus paskelb- 
vėliau.

LITERATŪROS RATELIS
Pirmasis šių metų Literatūros Rate

lio susirinkimas bus pp. Alfonso ir Ro
sa Petraičių bute, rua Nova York, 28 
ap.32, Sumaré. Tel.653286.
Laikas ir data: kovo 7 d. 20.00 vai.
---------- --------- ----  CURSO —----------\

DO IDIOMA LITU ANO 
POR CORRESPONDÊNCIA
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