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Jonas Paulius II
<
lietuviy koplyčioje^

Pop

šv. Petro bazilikoje
Romoje.

POPIEŽIUS UŽ LIETUVĄ

le Popiežius pažymėjo, kad jis kasdien meldžiasi už Lietuvą.
(E. Lietuvis)

Kovo 4-tą — Lietuvos Patrono šv. Kazimiero dieną — Po
Šią žinią perduoda ir Vatikano dienraštis L'OSSE RVATOpiežius Jonas Paulius II atlaikė lietuvių koplyčioje, esančio-,.
je šv. Petro bazilikos rūsyje, iškilmingas Mišias, asistuojant
RE ROMANO, mus pasiekiantis portugalu kalba (edição se
devyniolikai lietuviu kunigu- Lietuviškai pasakytame pamoks manal em português) kovo 15.1981.

Missa cio Santo Padre
na Capela Lituana
Aú niiiiiia-feira, 5 do corrente, por
ocasião do 35° aniversário de fundação
do Pontifício ^Colégio Lituano de São
Casimiro. o Sumo Pontífice celebrou a
Santa Missa na Capela Lituana. dedicada
à Mãe de Misericórdia, nas Grutas do Va
ticano.
Na liturgia da Palavra João Paulo II
pronunciou a seguinte homília:

Caríssimos

Com grande alegria aceitei o convi
te de celebrar esta Santa Missa para
vós, por ocasião do 35° aniversário
de fundação do Pontifício Colégio
Lituano de São Casimiro. Saudo o
Reitor, os Superiores, os Sacerdotes,
os Alunos e os ex-Alunos do venerável
Instituto. A função hodierna reveste
um significado particular por ser ce
lebrada neste sugestiva Capela de
dicada à Mãe de Deus de “Ausros

Vartai”, comemorando São Casimiro,
Patrono celeste do Colégio, da inteira
nação lituana e sobretudo da juventu
de lituana.
Trinta e cinco anos não são, na
verdade, um longo período na vida
de um Colégio, mas não é isto que
' conta. Apraz-me salientar que neste
breve tempo realizastes muito. Do
vosso Instituto, de facto, partiu gran
de número de sacerdotes para o mun
do inteiro. Exorto-vos a prosseguirdes
por este caminho. Preparai ministros
de Deus. Formai homens santos, de
fé profunda, de esperança forte e
de grande amor. Homens de Deus
que dêem testemunho de Cristo e
da Boa Nova. Construtores da Igreja
com a palavra e com a vida, na
alegria e no sofrimento. A Quaresma
ensina-nos que só através do sacrifí;ória. A todos,
o > ex-Alunos do

Colégio desejo fazer uma especial
recomendação: que se dediquem cons
tantemente em favor das vocações
sacerdotais e religiosas. A Igreja tem
necessidade de novos, jovens e zelo
sos operários. Os campos da messe
alouram-se.
Confio estes meus desejos a São
Casimiro. Todos sabem como ele,
em pouco tempo, atingiu uma grande
perfeição.
Hoje, como um diamante, ele ador
na a imagem da Igreja, especialmente
na Lituânia e na minha Pátria. Oxa
lá ele seja para todos nós modelo
e poderoso intercessor.
Suplico à Virgem Maria, Mãe de
Misericórdia, que São Casimiro tanto
amou, vos proteja a todos. A Mãe
de Deus interceda pelo vosso Colégio
e por toda a Lituânia católica, que
todos os dias lembro com afecto
nas minhas orações.
Abençoo-vos a todos de coração.
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Tikintiesiems ginti koi n iteto dokumentai
KATALIKŲ KOMITETAS
1980 m. rugpiūčio 30 <1.
Nr. 35.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
ORDINARAMS IR 'KAUNO KUNIGŲ
SEMINARIJOS REKTORIUI

Vatikano II susirinkimas dekrete „O>ptatam totius“ skelbia, ikad'„kunigai laikys
seminariją diecezijos širdimi ir, kiek ga
lėdami, jai mielai padės“. Todėl labai su
prantamas visų Lietuvos vyskupų ir ku
nigų rūpestis vienintele Kauno Kunigų
seminarija. Paskutinieji įvykiai Seminari
joje verčia visus dar labiau susirūpinti
jos likimu.
Neseniai Lietuvos kunigus pasiekė ži
nia, kad religijų reikalų tarybos įgalioti
nis Petras Anilionis įsakė pašalinti iš Ku
nigų seminarijos IV kurso klieriką Aloyzą
Volskį. Jis kaltinamas tuo, kad atostogų'
metu bendradarbiavęs su vadinamais „ku
nigais -ekstremistais“, šiame įvykyje la
biausiai visus piktina įgaliotinio noras,
jog šį klieriką pašalintų pati Seminarijos
vadovybė. Klieriko Aloyzo Volskio pašali
nimu valdiški ateistai šantažuoja klieri
kus ir uolius kunigus, ir šitoks jų elgesys
prašoka ne.tik tarybiniais įstatymais leis
tinas ribas, bet ir bet kokį žmoniškumą. i
Lietuvos kunigai pagrįstai klausia, ar tu
ri juridinę ar moralinę teisę įgaliotinis
taip grubiai kištis į Kunigų seminarijos
vidaus reikalus ir ko būtų verta Semina
rija, jeigu, paklusdama neteisiai prievar
tai, pradėtų atleidinėti tuos klierikus, į
kuriuos Bažnyčia sudeda didžiausias vil
tis? Jeigu klierikas iš tikrųjų būtų nusi
kaltęs tarybiniams įstatymams, tam rei
kalui yra prokuratūros, teismai, tačiau
niekada negalima sutikti, kad prokurorę
pareigas neoficialiai eitų Religijų reika
lų tarybos įgaliotinis, kuris, bijodamas
palikti savo nusikalstamos veiklos pėdsa
kus, žodžiu prievartauja Semin arijos Rek
torių ir Ordinarus būti jo -nusikaltimų
bendrininkais.
Vatikano II susirinkimo dekrete „Presbyterorum ordinis“ rašoma: „Mūsų sielų
Ganytojas ir Vyskupas taip įsteigė savo
Bažnyčią, kad Dievo tauta, kurią išrinko
ir įgijo savo krauju, visuomet ir ligi pa- .

šaulio pabaigos galėtų turėti savo kuni
gus, kad krikščionys niekad nebūtų kaip,
avys, neturinčios piemens“, šių metų va
sarą Seminarijos vadovybė nesiuntė į
Vilnių Religijų tarybos įgaliotinio patvir
tinimui 36 naujus kandidatus, o šis 12
kandidatų atmetė.
Praėjusiais metais vienuolikai kandida
tų buvo sukliudyta įstoti į Kunigų semi
nariją. Ši apverktina padėtis tęsiasi jau
ketvirtą dešimtmetį, ir nesimato galo'. —
Religijų reikalų taryba šimtams geriausių
kandidatų sukliudė pasiekti kunigystę.
Jeigu ne šitas, ateistinio fanatizmo inspi
ruotas ir Seminarijai primestas klierikų
limitas, dabar Lietuvoje būtų keliais
šimtais kunigų daugiau, negu jų faktiš
kai turime.I
Ypač skaudi Kunigų seminarijos vie
ta, kad -kandidatų priėmime lemiamą žodį
taria ne Seminarijos vadovybė, ne Ordi
narai, o ateistinės valdžios pareigūnai su
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniu prieša
kyje. Bažnyčios griovėjai stengiasi, kad į
Seminariją patektų kuo daugiau kandida
tų. neturinčių kunigystės pašaukimo, be
geros fizinės ir psichinės sveikatos arba
net priverstų bendradarbiauti su Valsty
binio saugumo organais. Lietuvos kunigai
jau seniai kalba, kad šitokia padėtis Ku
nigų seminarijoje labai kenkia Bažnyčiai
ir energingomis visų pastangomis privalo
būti taisoma. Niekuo negalima pateisinti,
kad netinkami klierikai demoralizuotų Se
minarijos dvasią, o tapę kunigais — ir vi
są dvasiški ją.
Mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvos Ordi
narai ir Seminarijos vadovybė, nepaisant
sunkių sąlygų, turėtų labiau ginti geruo
sius kandidatus bei Seminarijos auklėti
nius, o valdžios organų siunčiamus ar
šiaip netinkamus kandidatus nukreipti į
pasaulietinį gyvenimą. Vatikano II susi
rinkimo „dekrete apie kunigų ruošimą”
kategoriškai teigiama, jog „Atrenkant ir
tiriant kandidatus, visuomet elgtinasi reik
liai, nors kunigų ir labai stigtų, nes Die
vas neleis savo Bažnyčiai stokoti darbi
ninkų“.
Lietuvos kunigai taip pat y r-a įsitikinę,
kol Kunigų seminarija neturi veikimo
laisvės, kad patys Ordinarai, kunigų pa
dedami, pasirūpintų, jog visi Religijų rei
kalų■ • ■ - tarybos
atmesti
ga’
- geri ■ kandidatai
_
.1

PASAULIO SPAUDA APIE
VLADĄ ŠAKALĮ

Vlado šakalio odisėją ir jo informaciją
apie padėtį Lietuvoje plačiai aprašė pasau
lio spauda. Po ELTOS suruošto spaudos
atstovų susitikimo su Vladu Šakaliu Va
šingtone, dienraštyje
„The Christian
Science Monitor” (1980 m. lapkričio 19 d.)
išsamų straipsnį apie Šakalį išspausdino
nuolatinis korespondentas Vašingtone Do
nald Southerland. Jis rašo, kad gausūs
lietuvių rezistentai, kaip šakalys, nelaikė
savęs „disidentais”, bet patriotais. „Dauge
liui vakariečių Lietuva tėra blyškus prisi
minimas — viena iš tų valstybėlių, ku
rias rusai prarijo po II-jo pasaulinio karo.
Bet Vladui šakaliui Lietuva gyva. Tai kul
tūra, kalba, religijos — ir ryžtas priešin
tis”.
Hamburge įtakingas dienraštis „Die
Welt” (1980 m. lapkričio 26 d.) išspausdi
no Šakalio nuotrauką ir straipsnį Iš Si
biro į Madridą". Madride jis „vienas iš tų,
kurie savo asmenišku likimu gali ir nori
paliudyti pasauliui apie sovietinę pries
paudą“. „Die Welt“ korespondentui Šaka
lys pareiškė: „Jūs, vokiečiai, nekalti, kad
mes, lietuviai, kenčiam priespaudą, bet bū
sit kalti, jei jūsų vyriausybė oficialiai ne
atsiribos nuo Hitlerio-Stalino pakto, kuris
mums tą nelaimę atnešė“. Savo gyvenimo
tikslą Šakalys mato laisvės kovoje. „Jis
ir daugelis jo tautiečių įsitikinę, kad Pa
baltijo nepriklausomybės siekimo sąjūdis
rastų platesnį atgarsį, jei Bonna anuliuo
tų Hitlerio-Stalino paktą".
„Disidentas prašo daugiau griežtumo
Sovietų Sąjungai”, skelbia didžiausio Bra
zilijos dienraščio „O Estado De Sao Pau
lo” lapkričio 20 d. antraštė. Straipsny
je aprašomas Šakalio prašymas Vakarui
pasauliui paremti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės kovą, „žmogaus teisiu nega
lima atskirti nuo '.autų teisių”, tvirtina
šakalys.
’ (ELTA)

lėtų mokytis, auklėtis ir tinkamu laiku
gauti kunigystės šventimus.
Baigdami svarstyti kelias Kunigų se
minarijos problemas, mes norime užtik
rinti tiek Seminarijos vadovybę, tiek Or
dinarus, kad visi Lietuvos 'kunigai jus
rems šventose pastangose išlaikyti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios širdį — Kunigų
seminariją — sveiką ir pajėgią išleisti
uolius Kristaus vynuogyno darbininkus.
TTG Katalikų komiteti nariai — kunigai. •
Jonas Kauneckas
Alfonsas Svarinskas
Sigitas Tamkevičius
Vincas /Vėlavičius
Juozas Zdebskis

• Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.
DR. J. GIRNIUS

3

NR.12 (1699) 1981.111.26

1*1
g

f

MUSŲ LIETUVA

IETUVIAI
TU AME R IKOJT'

VASARIO 16-tosios
MINĖJIMAS MONTEVIDÉJUJ
Pasimeldę už Lietuvą vasario 15,
Montevideo lietuviai paminėjo Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo dieną šeš
tadienį, vasario 21, vėlai vakare, Urugva
jus Lietuvių Kultūros Draugijos rūmuo
se. Tautiniais rūbais pasipuošusiam jau
smui įnešus į salę Urugvajaus ir Lietu
vos vėliavas bei sugiedojus abiejų,tautų
Himnus, ULKD-jos pirmininkas, Vyt.
Dorelis, lietuviškai ir ispaniškai karštai
pristatė akto reikšmę ir sveikino visus
’autiečius bei pakviestus garbingus sve
čius urugvajiečius Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga. Paskui buvo pa
kviestas iš Brazilijos užklydęs kun. Pr.
Gavėnas tarti neva pagrindinį žodį. Jis
pabrėžė, kad reikia stengtis plačiau pa
žinti garbingą Lietuvos praeitį ir šios
dienos tautiečių kovas, branginti Dievo
mums duotą nuostabią kalbą, atsinau
jinti religiniam gyvenime ir dar daugiau
jungti turimas jėgas bendram lietuviš
kam darbui, kad musų Himno žodžius
"Vardan tos Lietuvos vienybė težydi"
galėtum išreikšti ne tik lupom, o ir dar
bais.
P. Valentina Bukauskas de Persico,
iš Berisso, ir p-lė Claudia Rolando iš
'Argentinos lietuvių centro perdavė te
nykščių tautiečių sveikinimus.
Meninė programa, susidėjusi iš trijų
dalių, buvo pavyzdingai puikiai atlikta
(Urugvajaus Rintukams bei Ąžuolynui
lig šiol lygaus vieneto neturi jokia kita
musų kolonija).
Pradžioj mažieji Rintukai sudainavo
"Kur gintarais nusėtas marių krantas",
Cecilijai Dorelytei akompanuojant pia
ninu. Paskui vyresnieji Rintukai pašoko
Patrepsėlį, Žiogelį, Lenciūgėlį, Landytinį (mokytojas — Antanas Grigorio Šleivys, akordionistas — Gabriel Vener Kalukevičius). Ąžuolyno mergaitės sušoko
Kepurinę ir Abrūsėlį, akordeonu paly
dint Albertui Siniauskui.
Antroj daly vyresnieji Rintukai pasi
rodė su Juoduoju Jonkeliu, Oželiu,Šustu ir Gyvataru.
Trečioj daly visi Rintukai sušoko Ru
gučius, tartum kviesdami visus su tikėji
mu ir viltim stoti į lietuvišką darbą, nes

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.

jis, nors ir sunkus, veda j našią rugiapiū-tę.
Tautiniai šokiai buvo išpildyti grakš
čiai, lengvai, meniškai, išduodami ilgą,
ištvermingą pasiruošimą. Rūbai įvairus,
skoningi.
Jau laikrodžiui persiritus j sekmadie
nį, prie salės esančioj uždaroj aikštėj
dar ilgai tęsėsi vaišės, bendri šokiai, pa
šnekesiai.
Minėjime dar dalyvavo iš Brazilijos
užsukę kongreso dalyviai J. Bratkauskas
ir Br. Šukevičius. (PG)
atuí.»-'r*•:‘ *..* t• • ūit♦ »• • %

"JUOKĄM
Bandė Įspėti

Mažas Albertukas sugrįžo iš mo
kyklos, nešinas po pažastim naują
knygą
Gal gavai dovanų už gerą at
sakymą? — klausia motina.
— Taip, pirma dovana, tarė
jis išdidžiai.
— Už ką gavai?
- Už gamtos istoriją. Mokytoja
Klausė manęs, kiek kojų turi strau>as. ir aš atsakiau — tris.
•— Bei strausas turi dvi kojas,
• Žinau, mamytė bet kiti vaikai
' sakė, kad turi keturias kojas, ir ka
dangi mano atsakymas buvo arčiau
siai prie tiesos, už tai gavau šią kn\gą dovanų..
Sunku valdyti

Laive, priėmimo metu, viena jau
na, graži ponia kreipėsi į kapitoną:
— Pone kapitone, kodėl beveik vi
si laivai turi moteriškus vardus?
— O kad Tamsta žinotum, kaip
sunku yra laivą valdyti! — atsakė

PERSKAITĘS, PAGALVOK:
TAIP AR NE?
Sveikinu naują Brazilijos Lietuvių Ber
druomenės Valdybą ir Revizijos Komisi
ją; ir linkiu jiems sėkmės ir ištvermės jų
darbuose Lietuvos ir lietuvių labui.
Ne tik mes lietuviai, bet visos tautos
prisimena savo praeitį — kokia ji bebū
tų, linksma ar liūdna, arba kokie jų nu
eiti keliai — tiesūs ar kreivi, nes viskas
yra žmonių padaryta ar nukeliauta. '
Artėja gal istorijoj skaudžiausios lie
tuvių tautai dienos prisiminimas. Tai
diena, kurioj buvo pradėta tikrai naikin
ti lietuvių tauta.
Buvo birželis — jau įsigalėjusio pava
sario mėnuo. Lietuvos žemė, pabudusi
iš žiemos miego ir alsuojanti visu savo
gyvastingumu, buvo staigiai žiauraus
priešo mirtinai pritrenkta: nuo vos gi
musio kūdikio iki žilaplaukio seneliosenelės — visi buvo pasmerkti išnaikini
mui tikrai nežmonišku būdu: birželio
14-15 dienos naktį buvo ištraukti iš lo
vos, suvaryti it galvijai ir uždaryti gyvur.
liniuose vagonuose ir išvežti j nesvetin
gas Kazakstano šalis.
Kodėl? Už ką? — Vien ti k todėl,
kad buvo lietuviai, kurie mylėjo savo
gimtąją žemę, buvo krikščionys katali
kai ir garbino Aukščiausiąjį Dievą.
Šiemet birželio 14-15 sukanka 40
metų nuo tos lietuvių istorijoj tikrai
liūdnos dienos.
Turim šią datą paminėti ne tik tar
pusavy, o išeidami kiek galima plačiau
j pasaulį, j viešąją opiniją. Tegul visas
pasaulis žino, kaip žiauriai "Tautų iš
laisvintojai" pasielgė su lietuvių tauta,
ir kaip jie dar ir šiandien tęsia tą "lais
vinimo" procesą, užgniauždami betkokią žodžio, spaudos, tikėjimo, politi
nio apsisprendimo laisvę.
Bet kaip tai padaryti? — Manau,
kad reikėtų visų organizacijų susirinki
mo. Ir tam iniciatyvos turėtų imtis
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė.
Sv. Juozapo Vyrų Brolijos p-kas
Antanas Rudys

PARDUODAME
automobiliams
SKYDELIUS su grandinėle raktams
LIPINĖLIUS — adesivos
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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VII P. A. LIETUVIU KONGRESAS
Su dideliu entuziazmu ir dvasiniu pa
kilimu praėjo VII PAL Kongresas (1981.
11/11-15).
Buvo priimtos ir paskelbtos praktiš
kos rezoliucijos, iškilusios po ilgu svars
tymu jaunimo, politinėj ir kultūros bei
švietimo sekcijose.
Tarp kita ko buvo nutarta pačiam
kongrese pristatytas studijas išleisti,kar
tu su rezoliucijom, atskiru leidiniu.
Kad belaukiant, kol ateis oficialūs
darbu aktai, visas reikalas nepasentu
ir nenugarmėtu užmarštin, stengsimės
pateikti ML-vos skaitytojams nors
mums atrodančius žymesnius pasireiš
kimus bei studijas, kurias jau turim po
ranka. (Red.)
1981 m. vasario 11 d., vakare Auš
ros Vartų parapijos patalpose, VII PAL
Kongreso būstinėj, vyko atstovų ir sve
čiu registracija.
Iškilmingas kongreso atidarymas pra
sidėjo koncelebruotom Mišiom. Prieš
pamaldas jaunimas iškilmingai įnešė Ar
gentinos ir Lietuvos bei kongrese atsto
vaujamu kraštu — Brazilijos, Kolumbi
jos, Urugvajaus ir Venezuelos — vėliavas.
Pamaldų metu giedojo šv. Cecilijos cho
ras.
Po evangelijos kun. Pr. Gavėnas, pasi
naudodamas tekstu "Pripilkite indus
vandens", pažėrė "kelias įžangines min
tis", į VII Kongresą.

PRIEŠ AKIS DIDELI UŽDAVINIAI
Ne garsiai skambančiais tuščiais šū
kiais pasisvaidžioti, ir ne vieni kitiems
padejuoti čia susibūrėm. Čia suvažiavom
gilaus tikėjimo vedami: padėkoti Dievui,
atnaujinti bei sustiprinti nusistatymus,
pasidžiaugti tuo, kas esam, ką turim ir
kuo turim būti. Taigi, prieš akis dideli
uždaviniai — didesni už mus pačius./To
dėl juos ir patikim Švč. Marijai; ir tikim,
kad po Jos akim musu kasdienis varga
nas vanduo taps šventišku vynu.
I. Prieš akis musu jaunimas: dalinai
nutautąs, betgi ir geros valios, ieškantis
savo lietuviško identiteto. — Jam reikia
medžiagos, pagalbos, aplinkos, pavyz
džio.
II. Prieš akis spauda: kukli, šlubuo
janti, dažnai kovinga; betgi gyvastingu
mo ženklas, susižinojimo ir kultūros jrankis. — Tik kaip ją palaikyt ir pagyvini,
kaip stiprinti ir jungti? .
III. Štai musu organizacijos — religinės,kultūrinės, tautinės, politinės orga
nizacijos (čia laisvos, o Lietuvoj negalia

7-to PALKo metu A.L. Balso sodyboje: iš k. A. ir'M. Bumbliai, Jz. Pažemėnas
B. Šukevičius ir J. Bratkauskis; vidury C. S. Kliaugienė. (A.L. Balso klišė)

mos). — Kaip jas pagyvinti, duoti aksti
no jų veikimui?
IV. Prieš akis musu bažnyčios, mūsų
parapijos. Dar turim savo kunigu, kai
kitur ir kitiems jų trūksta. Parapija —
tikybinis, tautinis, kultūrinis švyturys
išeivijos jūroj. — Tačiau ir parapija turi
patikrinti savo tikslą ir paskirtį. Vatika
no H nurodymai pas mus beveik nepa
žįstami; sielovada, atrodo, dar nesurado
savo kelio; liturginės apeigos be iniciaty
vos; sakramentinis gyvenimas sustingęs;
Šventraštis veik nepažįstamas; organi
zuota šalpa mums svetimas dalykas..,
V. Prieš akis mūsų bažnyčių, musu
parapijų ateities klausimas. Tai pašauki
mu problema. Reikia ruošti misionierių
Lietuvai, o jau trūksta jaunu kunigu mu
su pačių kolonijoms. Kristaus nurody
mas: Melskit, prašykit... Tad reikia orga
nizuoti, skelbti Maldos metus už pašau
kimus.
VI. Mums reikia šventojo — pavyz
džio ir užtarėjo. Štai arkivysk. Jurgis
Matulaitis — Matulevičius, kuris Bažny
čios augštai vertinamas. Betgi reikia,
kad ir mes, lietuviai, giliau jį pažintumėm, o taip pat rašytum laiškus Popie
žiui, prašydami pagreitinti jo beatifika
cijos ir kanonizacijos bylą.

VII. Seinų lietuviai kenčia priespau
dą ir kovoja už savo religines ir tautines
teises. — Mes jiems turim padėti savo
bendra malda, o taip pat iškeliant tarp
tautinėj spaudoj jiems daromą skriaudą,
bei kreipiantis į Popiežių šį klausimą iš
spręsti.
VIIL Prieš akis šv. Kazimiero 500
metu jubiliejus (1984 m:). Tai šventasis
Lietuvos globėjas, bet jo bažnyčia Vil
niuje — ateizmo muziejus. — Ar nerei
kia visam pasauly iškelti tokį nuožmu
bedieviu komunistu pasityčiojimą iš ka
talikiškos lietuviu tautos ir pravesti akci
ją jo bažnyčiai atgauti? Ypač jaunimas
čia galėtų sėkmingai pasidarbuoti.
Tai tik keli uždaviniai, kuriuos turim
pristatyti prieš akis j r spręsti kartu.Spręs
ti, šaukiantis pagalbos Tos, kuri pasiro
dė galinga ne tik Kanos vestuvėse — iš
gavo, kad vanduo virstu vynu —, bet ir
išgelbėjo Lietuvą nuo protestantizmo
tvano apsireiškusi Šiluvos šlaite.

Be religijos žmogus virsta gyvu
liu; tada jam pasidaryti kraujo trokš
tančia pabaisa betrūksta liūto dantų ir
vilko nasrų.
Plutarchas
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HAIJJOS KNYC.QS
ALBINO BARANAUSKO ,, VINCO
MAZURKEVIČIAUS ROMANAS“
Skaitytojai patenkinti džiaugėsi, kai vie
nas po kito jiems buvo pateikti net trys
stambūs tomai Albino Baranausko kūri
nio ,,Rudenys ir pavasariai arba Užplynių
Fultinevičius namie ir svetur“. Džiaugtis
iš tikro buvo ko. Kq? jis savo herojus ve
džiojo po gimtąjį kraštą, skaitytojams pro
'akis bėgo Lietuvos vaizdai., su šiluma
piešiami. O kiek nuotykių, jumoro ir viso
kios linksmybės patirta iš tų daugelio
šimtų p u slapių,^parašytų talentingo pasa
kotojo!’Kūrinio literatūrinę vertę liudytų
■tai, kad už pirmąjį šio darbo tomą rašyto
jui buvo paskirta LRD premija.
Čikagiškis Lietuviškos knygos klubas
1980 m. išleido naują Albino Baranausko _
knygą, pavadintą Vinco
Mazurkevičiaus
romanas, šįkart mažesnę — 280 puslapių
(kaina 6 dol). Viršelį ir aplanką jai piešė ~
Petras Aleksa. Bet ir, šitas ypač išradingai
sukomponuotas ir parašytas tokia pačia
gero pasakotojo ranka. Pasakoja mums
rašytojas, kaip tikras visažinis, taip tik
roviškai jam viskas plaukia: ir intriga pa
vyzdingai rutuliojama, ir jumoro apstu,
ir sakinys visur pavyzdingas.
Ir istorija originaliai sudėstyta. Knygo
se dažniausiai būna meilės trikampiai. A.
Baranauskas, gali sakyti, sudarė meilės ~
keturkampį. Likimas taip lėmė, kad vie-;
noje stovykloje Vokietijoje anuo metu at
sidūrė dvi jaunuolių .poros: krlaučiukas
su sužadėtine ir mokytojas su sužadėtine.
Dabar Vakarų pasaulio miestuose kai kur
jau įprasta keistis žmonomis. A. Baranaus
ko romane pasikeičiama ' sužadėtinėmis.
Mokytojo inteligentiška sužadėtinė susi
žavi kriaučiukas, gal ne tiek juo pačiu,
kiek jo ta praktiška profesija, kuri svetur
užtikrina duoną. O mokytojas suartėja su
ta paprasta praktiška mergina, kuri buvo
kriaučiuko išrinktoji.

M. Dobužinskis (1875-1957)

ja „ Paskutinis piumuKas v arba Šėmosios
Lietuvos gegužinė Naujojoje Anglijoje )“,
yra jau išleistas ir anglų 'kalba. Į realiz
mą linkusiam skaitytojui (ar žiūrovui, jei
veikalas būtų vaidinamas) tai pats įdo
Jaunyste, jaunyste žydėjai
miausias 'kūrinys. Jame vaizduojami pasi
Kaip liepos giedriajam ore,
ruošimai tradicinei senųjų lietuvių gegu
Visi man draugai, geradėjai,
žinei JAV. Paskutinei gegužinei, nes to
kiai tradicijai priešinasi naujai atkeltas
O as tik žaidžiau kaip sapne.
jaunas kunigas ir į ją kreivai žiūri sumodernėjęs jaunimas, kuriam rūpi savi fes
Kiekvienas liepos žiedelis
tivaliai. Tačiau veikalo pabaigoje dingsta
priešiškumas tarp senųjų ir jaunųjų, nes
Man sviete dangaus žiburiais,
buvusių gegužinių vadovai sutinka perim
Švelnutis jųjų kvapsnelis
Istorija nebloga ir papasakota gerai.
ti jaunimo festivalių vadovybę.
Pajautimas skvarbęs giliais.
Vaizduojama paskutinieji karo metai ir
Pirmuoju knygoje spausdinamasis far
tas pokario laikotarpis, kai lietuviai pa
sas „Barzda“ atrodo sceniškai sudėtingas.
bėgėliai dar tebesitrynė stovyklose. Tai
Liepų geltoni kilimai
Jame nemaža prifilosofuojama, kol paga
romane mums bėga prieš akis ir tų mei
liau po daugybės nuotykių (barzdotam jau
K aklojo jaunystes kelius.
lės istorijų vaizdai, ir stovyklinio gyveni
nuoliui nuskusta barzda.
Biteles dūzgė salimai,
mo nuotykiai, ir išradingi nuotykiai tų
Trečiasis dalykas — vieno veiksmo dra
Sparneliais man audė planus.
tautiečių, kurie duoneliaudami ėjo per
ma „Sudiev, mano karaliau“ — yra seno
Bavariją, ieškodami sau ir artimiesiems
aktoriaus ir jaunos aktorės drama, kuri
susišaukia su pasakojimu apie pasenusį
papildomo kąsnio. Rašytojas jau ir anuo
Jaunyste, jaunyste žydėjai.
karalių Dovydą — jam pašildyti į lovą
se ,,Rudenų ir pavasarių“ tomuose yra at
Oj niekad jau ji ne sugris.
būdavo guldoma sunamietė Abisagė.
kreipęs skaitytojų dėmesį į Bavariją, bet
Kaip daug ir man tu žadėjai,
daugiau tik į aplinką. O šičia jau suveda
Visi trys dalykai skirtingo pobūdžio, tai
Bet kam ta svaja benusviš?
į pažintis su žmonėmis, bet vis pažvelgda
gi geras pasirinkimas, jei kas ieškotų, ką
mas į juos daugiau servantiška akimi —
čia imtis vaidinti. O kai (beveik niekas da
su juokių kaip į ypatingus padarus, (k.b)
bar tokių dalykų nebeieško, grožėtis ga
Auka prisidėk prie lietuviškos
lima ir kaip dramine forma parašytais li
ALGIRDO LANDSBERGIO „TRYS
teratūros kūriniais.
(sb.)
spaudos išlaikymo!
DRAMOS“
Algimanto Mackaus Knygų leidimo fon
FA’BRICA D E GUARDA - CHUVAS
das išleido naują Algirdo Landsbergio
Guarda Chuvas de todos os tipos. para homens, senhoras e crianças.
knygą, pavadintą „Trys dramos“ (172
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
psl., kietai įrišta, viršelis pieštas Z. Sodeikienės).
Vicente Vitor Banys Ltda.
Iš tikro tai nebe nauji dalykai, tik jie
šįkart čia išleidžiami vienoje knygoje.
Rua Coelho BarradasJO4 • V. Prudente Fone: 274-067
Res.: 274-1886
Pats
stambiausias,
mėlotragikomediO'“--- dt-JL-J'?..'—-....................
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Ateitininkų žinios

Iš viso, pagal 1970 metu cenzą, Sovietu Są
jungoje rusu buvo 129 milijonai ir 112.7 mili
jonu ne rusu; čia neminime nauju vergu Afga
NEBŪKIME TARP 95% NEGALVO
nistane ir tuos Afrikoje. Azijoje ir CentralinėE. Petraitis
J ANO IU ŽMONIŲ
je Amerikoje, kurie pasidarė maskviško Anti
Kovo 15 kun. Mečislovas Valiukevi
kristo satelitais. Ir tai įvyko be jokiu laisvu
Moksleiviai ir studentai ateitininkai
čius atlaikė šv. Mišias šv. Kazimiero šven rinkimu ar plebiscitu, sudarančiu tiek apdai
susirinko šiemet pirmą kartą sekmadienį,
tės proga. Mišios buvo Gaulių šeimos už nuota žmogaus teisiu ir tautu laisvo apsispren
kovo 15 d., pas pp. Banius.
dimo pagrindą
prašytos.
Ateitininkai nutarė per savo vasaros
Po keliu amžių įvairiausiu sunkumu ir po
Kažkodėl kilo abejonė, ar tikrai São
120 metu rusiško carinio viešpatavimo. Lietu
stovyklą kad: kiekvienas susirinkimas bū Pauly mirė kap. PETRAS GAULIA.
vai pasisekė 1918 metu Vasario 16 diena de
tu pas skirtingą asmenį, vietoj susirinkti
Apie tą mirtį mus buvo painformavęs
klaruoti savo politine nepriklausomybe: tačiau
visuomet parapijoj. Taip suprantame,
kun. Urbaitis. Neva kap. Gaulios sūnus
ji tagalėjo gyventi tiktai 22 metus kaip suvere
kad bus didesnis susidomėjimas iš jauni Petras tvirtina, kad tėvas nėra miręs.
line tauta. Būtent, prijungta ginkluotu smur
mo pusės.
tu prie Sovietu Sąjungos 1944 metu birželio
(E. Petraitis)
15 diena, ji liko okupuota kartu su Latvija ir
Sj kartą turėjome labai gerą paskaitą,
Estija, t.y. visa Pabaltija, ir tapo Maskvos feo
kuri buvo p. Tūbelio paruošta. Jis paaiš
Kun. Antanas Saulaitis, grįždamas į
du.
kino teoriją, kuri teigia, kad žmogus yra Čikagą, sustojo tris dienas Rio meste
Daug pasipriešinimo judėjimu būta nuo
sudarytas iš trijų dalių ("Tėvas, žmogus
pas savo dėdę Ernestą Petraitį ir padrau 1944 iki 1952 metu prieš užpuolikus, Lietu
ir vai kas") ir kad jos pasirodo atskirai
vai prarandant 40.000 savo sūnų kovoje su
gavo su Gaulių šeima.
prispaudėju.
pagal kiekvieną situaciją, pagal kiekvieną
Kai Stalinas nutarė galutinai pasmaugti lie
momentą.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
tuviu opozicija, jis ištrėmė, tarp 1945 ir 1957
"Tėvas7 vaizduoja visas jau žinomas
PASKELBIMO 63^iųji| METŲ PROGA
metų. 350.000 žmonių i priverstino darbo
mintis, tradicijas, idėjas, vertes, kurias (
stovyklas arba i Sibirą.
Euripedes
Cardoso
de
Menezes
gauname per tėvus, visuomenę, mokyto
Bet lietuviu tauta, savo daugumoje giliai
katalikiška, tebesipriešina, melsdamasi karš
jus, vadovus, kultūrą...
Gyvendami šioje planetoje, kuria Dievas
tai ir be perstojo už savo išsilaisvinimą, kuris
"Žmogus" būtu subrendimas. Tas reiš mums davė ir kuria turime saugoti ir gerinti,
gali užtrukti, bet viena diena ivyks.
kia, kad yra laikas kada kiekvienas susto mes buvome įterpti i tam tikra istorini kon
50.000 lietuviu rado prieglauda Brazilijoje,
ja pagalvoti ir nusprendžia kodėl jis elgia tekstą, i tauta, i šeima, tam tikroje aplinkoje,
iš kuriu 1/3 São Paulo mieste ir Valstijoje, su
kurioje
turime
veikti
kaipo
žemės
druska
ir
si taip ar anaip .
darydami tokiu būdu didžiausia lietuviu ben
pasaulio šviesa. Ir, jei norime išvengti klaidu,
druomene Pietų Amerikoje, kuriai čia atsto
"Vaikas" yra reakcija, kur žmogus lei veikti sąmoningai, būti naudingi bendruome
vauja taip gausi ir rinktinė publika šioje tikydžia, kad jausmai, instinktas pasireikštu. nei, kurios dali sudarome, tai turime studijuo
biniai-civilinėje šventėje.
Tik trys būdai egzistuoja kiekvienam ti ir gerai pažinti istorija, gyvenimo mokytoja
Istorija, tačiau, eina savo keliu. Imperija
ir
didžiąja
patarėja.
žmogui.
įsteigta naudojant plėšikavimą, smurtą, netei
Žmonijos
esmei
būnant
visuomet
tapatinsingumą. neteise, negali išsilaikyti. Jos nega
Po paskaitos suskirštėme į 3 grupes.
gai, taip pat istorija, vyksta lyg pasikartoda
lia Lenkijos atveju yra simptominis ženklas,
Kiekviena grupė diskutavo temą ir po to ma. Taip kaip žvaigždės, gimsta tautos, išsi
kad artinasi bendros “furunkuliozės’ paskuti
susirinkom vėl pristatyti išvadas. Daug
vysto. turi savo apogėjų, ir miršta. Visos di
nė diena, kuri išlaisvins tiek sukaustytu «r su
kas sutiko, kiti ne; bendrai, priėmėm,kad džiosios Imperijos turėjo panašia trajektorija,
pančiotu tautu.
mirdamos
pagal
bendra
taisykle,
išdraskytos
svarbu kad dabartiniais laikais jaunimas
Musu maldomis mes galime pagreitinti ši
tu
tautu,
kurios
buvo
po
ju
priespauda.
Taip
daugiau galvotu, kad nesusimaišytų su
istorini procesą. Tam reikalui mes čia susirin
atsitiko, pavyzdžiui, su galinga ir pirmaujan
kome: padėkoti Dangiškajam Tėvui už liek
negalvojančiu žmonių minia. Pagal p.
čia Ciesorių Imperija, barbaru nugalėta.
gautu palaiminimu. - už prieglauda, kuria
Tūbelio pristatytą^tatistiką, 95°/o
1815 metu Vienos Kongresas padarė klai
lietuviai rado Brazilijoje - ir prašyti Visagali
žmonių negalvoja, tiktai elgiasi pagal ki da. skirstydamas Europos tautas lyg tai būtu
sulaužyti pančius anų. kurie liko belaisviais
gyvuliu bandos. Belgija, katalikiška ir kalban
tu jsakymus.
savo Tėvynėje, arba buvo ištremti ir ilgisi sa
ti
prancūziškai,
buvo
priskirta
prie
Olandijos.
Kad gerai pradėtum metus, išrinkom
vo gimtojo krašto.
Lombardija, itališkai kalbanti, buvo priskirta
O Jėzau gailestingas, kuris parodei prie Lo
naują studentu valdybą ir papildėme
prie Austrijos, kalbančios vokiškai...
zoriaus kapo savo nuostabia galia, išklausyk
moksleivių. Naują studentų valdybą su
Po II-jo Pasaulinio Karo susovietinta Rusi
dabar musu maldas ir. prie kankinės-Lietuvos
daro: Robertas Saldys (pirm.), Sofija
ja jėga prijungė prie savo valdomu žemiu visa
antkapio, parodyk, kad visuomet esi tas pats,
Žūtautaitė (vice-pirm.), ir Maristela Žūeile skirtingu kalbu ir skirtingu tikybų tautu:
vakar, šiandien ir amžinai, ir išakyk didvyriš
41
milijoną
ukrainiečiu,
kai Lietuvai: Prisikeik, palaiminta Marijos že
tautaitė (sekr.).
9
milijonus
uzbeku,
me. ir ženk be baimės pirmyn, prie geresnės
Iš Moksleivių valdybos išėjo vice-pirm.
9 milijonus baltgudžiu.
ateities ir garbės.
Douglas Saldys, kuris perėjo j studentus.
6 milijonus totorių,
Išvertė iš portugalu kalbos
I jo vietą įėjo Liucija Banytė.
5 milijonus kazachu.
Ernestas Petraitis. Rio.
Ateitininkai nori išreikšti gilią padė
4 milijonus azerbaidžianiečiu.
3.6 milijonus armėnu,
ką p. Tūbeliui už paskaitą ir pp. Ba
2.7 milijonu moldavu,
niams už patalpas bei skanų užkandį.
2,2 milijonu žydu,
• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti
2,1
milijonu
tadžiku,
Sandra Saldytė
ir lietuviška spauda
2,9 milijonu lietuviu ir 1.1.

iš Rio...
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CIVIL. Inventario, Despojo, etc.

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc

TRIBUTÁRIA: Imposto be Renda. ICM, IPI

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mana das 8a00 as 12 h.

das 1400 às 18IK)
Fone: 265-7590
l
Rua Quartim Barbosa, 6 •
B. do Li mao

Rua Bario de iguale, 212-4° and.s/45 • Liberdade Fone: 27<M93 7
Horário das 9:00 às 11OO e das 14:00 às 18:00
Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina • Horário das 19:00 às 21 áX)
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ATENÇÃO ESPORTISTAS
6a. OLIMPIADA DOS IMIGRANTES
Realizar-se-á de 15 a 31 de maio, a
,a tradicional 6a. Olimpiada dos Imi
grantes. Como nos anos anteriores a
iossa colonia participará não só nas ati
vidades esportivas como também na Ex
posição Cultural e nas apresentações
folclóricas e artísticas, inclusive apresenará candidatas para o Concurso da Ranha.
As modalidades esportivas em que
tos estamos inscrevendo são as seguin
tes. Basquete, Futebol, Futebol de Saão , Tenis de Mesa, Ciclismo, Xadrês.
Todos os esportistas lituanos ou de
Jescendencia lituana que quizerem pariicipar, pedimos entrar em contato com
o nosso Diretor de Esportes, Sr. Vitor
lumas, pelo telefone 228.5148 (horá
rio comercial) ou 273.4176 à noite.

Balandžio 4, šeštadienį, 7 vai. ryto V.
Zelinoj Mišios už a.a. JUOZĄ B A UŽ Į 6-tų mirties metinių proga.

lių ir žemelę puošiantieji žaliuojančių
gėlių vainikai, kad atsidėkoti, mano nepamirštantiems ir krūtinėje užgrūdin
tiems tėvynės meilę užžiebiant mano il
gesiu sergančioje širdyje, lipsnelės švie
są, kaip švyturį Baltijos krantuose.
Jie suprato mano nelengvę užsimoji
mą, Ir pats netikėjau įgyvendinti taip
sunkų darbą. Bet laukdamas per 40 me
tų, kaip kūdikėlis motinėlės, ar našlai
tis aušros, kaip paukštelis narvelyje, ne
žūti be laisvės. Bet atslinko laimingiau
sios dienelės Š. metų Vasario mėn. 16
d., su didžiausia pagarba, švenčiant mū
sų NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’
paminėjimą. Nušvįto rytai, atsidarė iš
kilmingi ir platūs vartai San Pauliaus
miesto pašto rūmai, pasipuošė gražiau
siais LIETUVOS serijų pašto ženklais,
įsileisdami negęstančios ugnelės šilumą,
mūsų meilę, kultūrą, geografiją ir istorij.
kad ši tauta nenugalima ir jos syvai nie
kuomet neišdžius, pakol šioje planetoje
užsiliks bent vienas lietuvis.
Tai filatelijos sluoksniuose už antspai
duota, kad pirmutinė ir vienintelė Pietų
Amerikoje, NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS pašto ženklų paroda, įvykus
San Paulyje, kuri parodė kas LIETUVA,
kad ji gyva ir nemirštanti.
Antanas Augustaitis

APIE PAŠTO ŽENKLU PARODĄ

COMUNIDADE LITUANO
BRASILEIRA

UŽSIMOKĖJO ML:
Antanas TI NI NIS
800,00
Anele KALVINSKAS
1.000,00
Dr.Alf.STANE VICIUS
1.750,00
US$25
Juozas KUPSTAITIS
500,00
Magdalena SU R VI LA
500,00
Ana PATINSKIENÉ
'
800,00
Povilas PIPIRAS
1.000,00
Katerina P.ŠKĖMIENĖ
750,00
Salomėja PAULAUSKIENĖ 750,00
Gabrielė KUMPIS
1.000,00
V. SLOTKUS US $25
1.750,00
Anelė MATUZONIS
450,00
Juozas Peliksas LISAUSKAS900,00
Selé MITRULIENÉ
1.000,00
Helena MONSTAVIČIUS
800,00
Jíeva KUTKIENÉ
2.000,00
Jonas ČIKŠTA
2.350,00
Irena BALElSlENĖ
3.000,00
Vanda Pilip.CH AMBAR D 750,00
Petras ŠUKYS
1.000,00
Petras ŠIMONIS
750,00
Vincas BANYS
750,00
Anelė BAUŽIENĖ
1.000,00
Vincas KLIUKAS
800,00
Petras MAZEVIČIUS
1.000,00
Ona GAIGALIENĖ
1.000,00
Joana STANKIENÉ
750,00

RYMAKTÈ
TRADUTORA
JURAMENTADA
LITUANO
Horário Comercial:

Teis.: 853-0026
881-7792

Das 19 as 21 horas:
R.Pedroso Alvarenga,

505, * ap.57 TeL:
852-0677, São Paulo

Filatelistas Antanas Augustaitis

Nepriklausomos Lietuvos pašto žen
klų paroda susidarė: — iš 485 pašto
ženklelių, t.y, 59 serijų, 3 blokų ir 3
vokų. Išdėstyta paroda 1981 met. va
sario mėn. nuo 16 — 28 d. Tęsėsi 12
neišdildomų filatelistų širdyse dienų.
Kilniuose Respublikos Federatinės Brazilijos rūmuose. Kurią aplankė
padarydami didžiausią įspūdį ir nuolan
kumą pasaulio filatelijos srytyje 463
mokslo žmonės, trumpai gyvavusios
mūsų Nepriklausomos Lietuvos. Ne tik
filatelistai, bet ir kurie domėjosi LIE
TUVOS likimu, teiravosi ir gveldeno
mūsų kilnią ir išpuoštą protėvių žemelę
— LIETUVĄ, pašto ženkleliuose. Iš
reikšdami savo garbingiausias nuomo
nes "aukso knygoje" mūsų nenugalinčiai LIETUVAI.
Kaip ir kuo atsidėkoti aplankiusiems
lietuviams? — ypač mūsų intelektua
lams: — poetams, rašytojams, kunigams
organizacijų pirmininkams, chorve
džiams, dainininkams, buhalteriams
"Mūsų Lietuvos" redaktoriui ir kitiems.
Permaži okeanai, nei danguje nėra
tiek žvaigždelių, ar vandenynuose žuve-

Caxias miestely mirė JULIUS ŽALA,
po kraujo išsiliejimo smegenyse. Paliko
našlę Oną Žalienę. Julius Žala buvo ge
rai žinomas Rio lietuviams; kol buvo
sveikas, visuomet jdomavosi lietuvių ir
Lietuvos reikalais.

Kovo 22 d. staigiai mirė ALEKSAN
DRA BARCIENÉ. Buvo gimusi 1909
metais Šeiniuose. Brazilijoj gyveno dau
giau kaip 50 metų. Palaidota Cemete—
rio do Orto. Paliko sūnų Stasį ir dukte
ris Joaną, Oną ir Eleną Mariją su šei —
mom ir 8-iais anūkais. Velionė ir jos vy
ras buvo dideli spaudos bendradarbiai
ir rėmėjai. Ypatingos Mišios bus Casa
Verde balandžio 5 d. 16:15 vai.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

--- -------------------------------- advogados ~
I rwontark), Dospejo, Desquits, D įvoreto,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Efe.

Rua 15 de Novembro. 244 • 4 and. • Con> 9 • Fosse; 3 /-S958
/

~
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MŪSŲ LIETUVA

MŪSŲ

ŽINIOS

KRYŽIAUS KELIAI IR GRAUDŪS
VERKSMAI
Balandžio mėnesio 5 dieną 17 vai. Vi
la Zelinos bažnyčioje bus Kryžiaus Ke
liai ir Graudūs Verksmai. Šios pamaldos
vyksta kiekvieną sekmadienį, bet atsi
lanko nedidelis skaičius žmonių. Balan
džio 5 pamaldose giedos K. Bendruome
nės choras. Kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai seni ir jauni. Tai graži proga dvasi
niai pasirengti Sv. Velykoms ir palaikyti
lietuviškai krikščioniškus Gavėnios pa
pročius.
Kryžiaus pašventinimas Lituanikoje
atkeliamas j balandžio mėnesio 21 die
ną. Šventinimo iškilmes atliks Belem
Vyskupas Dom Luciano Mendes de Al
meida. Kryžius statomas p. Vinco Banio
darbu ir rūpesčiu. Smulki iškilmių pro
grama bus paskelbta vėliau.

SViKAZIMIERO ŠVENTĖ MOOKOJ
Sv. Kazimiero parapijos "kaimynai"
Globėjo šventą atšventė kovo 21, šešta
dienį. Vakare, 5 vai., parapijos salėj bu
vo Mišios, kurias laikė rajoninis vysku
pas ir Brazilijos Vyskupų Konferencijos
generalinis sekretorius, Dom Luciano.
Jis su tikra simpatija pristatė Lietuvos
šventąjį ir pačius lietuvius, šiandien pa
sklidusius po visą pasaulį: išeivijoj jie iš
laiko savo identitetą ir palaiko savo pa
pročius, įnešdami daug kultūros j kitų
tautų gyvenimą, o šiandien pavergtoj
Tėvynėj jie karžygiškai kovoja už savo
laisvą ir žmogaus teises.
Po pamaldų vyko šeimyninis subuvi
mas, kuris tąsėsi iki vidurnakčio: pleš
kėjo "churrasco", ėjo loterija-bingo,gro
jo muzika...
Po šventės numatytas socialinis veiki
mas: katechizacija vaikams ir suaugu
siems bei rankdarbiai moterims: mezgi
mo, siuvinėjimo, paišybos ant drobės
pamokos. Jas praves įvairioms firmoms
dirbančios moterys.

PRANEŠIMAS
i

METINIS
ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS
NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks šių metų kovo mėnesio 29 dieną.
15 vai. Jaunimo Namuose.
Dienotvarkėje - Valdybos pranešimai,
Kasos apyskaita, Ateities darbų planas
ir kit.
Bus galima sumokėti nario mokestį.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Angela Joteikaitė
Sekretorius
K.J.Seškevičius
Pirmininkas

SENIAI LAUKIAMAS SUSI RINKIMAS
Po 54 metų, štai įvyko tas taip lau
kiamas susirinkimas. Kiek per tuos me
tus buvo sušaukta įvairiausių susirinki
mų, sukurta įvairiausių organizacijų,
draugijų, Bendruomenių, Sąjungos bei
būrelių, pastatyta erdvių ir patogių pa
statų, skirtų kultūriniam veikimui: mo
kykloms, susirinkimams, chorams, šo
kių ansambliams, sportui, skautų veiki
mui, jaunimo organizacijoms na, žino
ma, ir kolonijos Muziejui ir Arkyvui.
Nežiūrint j visą tai, Vysk. Baranaus
ko žodžiais tariant:

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

me perleisti
me galima b
lonijos lietuvius, organizacijas, sambų
rius, bendruomenes, chorus, jaunimą,
spaudą, (net ir pornografiškąį kokią vi
sai neseniai dar teko skaityti). Muzieju
je ir Arkyve rasime visą mūsų kolonijos
meninį ir kultūrinį gyvenimą. Čia mūsų
palikimas ateinančioms kartoms ir mū
sų Laisvos Tėvynės istorijai apie pasau
lyje gyvenančius lietuvius. Tuomet mes
pasirodysime, kaip tikrai verti vadintis
antrąja pasaulyje lietuvių kolonija su
gražiausiais nuopelnais mūsų kolonijai
ir Tėvynei.

Kapit. J. Čiuvinskas
"Tik ant lauko pliko, kelios pušelės
apykreivės liko..." .
Dar gerai, kad gerasis Dievulis išlaikė
AUDIENCIJA PAS GUBERNATORIŲ
sveikatoje kelioliką senosios kartos vei
Kovo 21 dienos rytą šv. Kazimiero
kėjų, užgrūdintų kolonijos veikimo ko
vose . Tad dėka jų, nors ir neskaitlingam lietuvių parapijos klebonas su 9 asmenų
komisija turėjo susitikimą su São Paulo
būreliui susirinkus ir Imigracijos Pen
valstijos gubernatorium Paulo Salim Makiasdešimtmečio Komitetui pasiūlius,
luf jo "Governo de integração" lanky
buvo padarytas gal vienas iš svarbiausių
mosi proga Mookoj. Gubernatoriui bu
mūsų kolonijos nutarimų, nors ir labai
vo pristatytas prašymas gauti sklypą že
pavėluotai: steigti KOLONIJOS MU
mės Šv. Kazimiero parapijos bažnyčiai.
ZIEJŲ IR ARKYVĄ. To nepadarius,vi
Prašymą parėmė Sao Paulo Arkivys
sas meninis ir kultūrinis kolonijos tur
kupijos raštas, São Paulo Prekybininkų
tas žūtų. Pavieniai asmenys, kurie dar
Draugijos (Associação Comercial de S.
iki šiai dienai globoja ir saugo įvairiau
Paulo) ir S.Paulo Rotary Klubo laiškai
sius kolonijos kultūrinius turtus, juos
gubernatoriui bei numatyto žemės"skly
sunaikins ir kolonija pasiliks be mažiau
po planas, kurį išvydąs São Paulo Prefek
sio pėdsako apie mūsų kolonijos egzista
tas išsitarė: "Koks gražus planas"!
vimą ir jos veikimą.
Ši kolonija yra 2-ji pasaulyje, savo
KLEBONO NEBUS NAMIE
skaičiumi, nes turimais daviniais nuo
1926 iki 1930, per įvairius uostus į Bra
Saleziečiai yra ypatingai pasišventą
ziliją atvyko, įskaitant visus suaugusius-,
jaunimo auklėjimui ir todėl veda mokyk
senus ir vaikus, apie 45 tūkstančiai as
las. Betgi turi ir parapijų, kurių šiuo me
menų.
tu priskaitoma apie 1000.
Tad, nejsteigus Arkyvo, mūsų Tėvy
Ateinančią savaitą Belo Horizonte jnės istorijoje, apie pasaulyje gyvenan
vyks pirmasis Brazilijos saleziečių klebo
čius lietuvius ir jų veikimą Brazilijoje,is
nų suvažiavimas — studijų dienos. Ten
torijos skyriuje rastume tik baltus lapus,
kviečiamas ir asmeninės lietuvių p-jos
kitaip sakant, tokia kolonija būtų kaip
klebonas kun. Pr. Gavėnas. Taigi 30.111
visai neegzistavusi. O tik pažiūrėkime ir
— 3.IV klebono nebus namie
prisiminkime, ypač senoji karta, kiek
kultūrinio darbo visose srityse buvo nu
veikta Lietuvos Nepriklausomybės lai
kais, kai turėjome mūsų atstovybes;bet
ir vėliau, iki dabartinių laikų, kultūrinis
Kadangi pirmoji Vyrų Brolijos su
gyvenimas tebėra dar gyvas, nors ir ma
ruošta išvyka į Pajūrį turėjo didelį pasi
žesniame maštabe.
sekimą, tai gegužės 3 d. ruošiama kita
Dabar belieka kviesti visus peržiūrėti
visą, kas tik ką turi tinkamo, prašant lai ekskursija į pajūrį.
Registruotis pas Vyrų Brolijos narius.
kyti ir saugoti, kad vėliau viską galėtu-

DĖMESIO!

Geriausia dovana:
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GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA

UŽSAKYKITE MUSLĮ LIETUVĄ'
.

GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus
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