
&p/w5

MUSLIM LIETUVA4

NR> 8 (1798) - SEMANÁRIO - 1983 M. KOVAS - MARÇO 3 D.- 70jfi0 Cr.’Rua Juatūldiba’ 28 “ Caixa Postal 4421 - 01000 SÃO PAULO, TeL 273-0338

Šventasis Kazimieras
LIETUVA

ir

Šv. Kazimieras yra pirmasis moderniųjų amžių jaunas 
šventasis pasaulietis (1458-1484). Ir yra lietuvių tautos pa
sididžiavimas.

Lietuva Europoj paskutinė įėjo j krikščioniškų tautų šei
mą.

Mindaugas, 1251 metais priimdamas krikštą lotynų apei
gomis ir gaudamas iš Popiežiaus karaliaus vainiką, atvėrė 
Lietuvai vartus j Katalikų Bažnyčią. Tačiau aršus pagony
bės pasipriešinimas nužudė ne tik Mindaugą, bet ir du jo 
sūnus, galimus įpėdinius; ir dar kitos politinės intrygos be
veik dviem amžiais suvėlino Lietuvos krikštą. Ir tik 1387 
metais Lietuva įėjo oficialiai į Katalikų Bažnyčią.

Betgi vos apsikrikštijusi, Lietuva davė Bažnyčiai ir kata
likų pasauliui jauno kataliko gyvenimo pavyzdį karaHėto 
Šv. Kazimiero asmeny. Ir tai jį davė net vienu šimtmečiu 
anksčiau, negu kitos, jau daugiau tikėjime pribrendusios 
tautos, kaip tai Lenkija su šv. Stanislovu Kostka (1550- 
1568), Italija su šv. Aloyzu Gonzaga (1568-1591), Belgija 
su šv. Jonu Berchmansu (1599-1621). Ir jį išugdė ne ko
kiam vienuolyne (kaip kad šie pastarieji, kurie jau buvo 
vienuoliai jėzuitai), o pasaulietiniam gyvenime, net kara
liaus rūmuose; ir tuo tuojau įrodė, kad krikščioniškas šven
tumas galimas betkokioj aplinkoj, betkokiam amžiuj — net 
ir pačioj jaunystėj.

Jogailaičio Kazimiero IV ir habsburgietės (austrės) Elz
bietos, Lietuvos-Lenkijos karalių sūnus, gimė Krokuvoj, 
1458 m. spalio 3 d.

Numatytas pirmiau Vengrijos karaliumi, o paskui tėvo 
įpėdiniu Lietuvos-Lenkijos valdyme, jaunasis Kazimieras ta
čiau daugiau linko į religinį gyvenimą. Pagyvenęs 25 me
tus ir 5 mėnesius, mirė Gardine ir buvo palaidotas Vii- <. ? 
niaus katedros koplyčioj. Ir tapo ypatingu krikščioniško 
gyvenimo pavyzdžiu.

"Savo ryžtingu tikėjimu, žmonių meile ir tyrumu (kaip 
rašo Lietuvos vyskupai) jis šiandien iškyla kaip gyvenimo - 
švyturys katalikiškosios Lietuvos sūnums ir dukroms. Iš
Vilniaus Antakalnio, kur jo karstas, iš tiek jo garbei skir
tų bažnyčių ir altorių Lietuvoje bei išeivijoje, iš mūsų isto
rijos puslapių sklinda įsakmus jo kvietimas: dvasios verty
bes branginti labiau nei turtą, sąžinės tyrumą — labiau ne
gu malonumus, teisybę ir žmoniškumą — daugiau negu ga
lią ir poaugščius ."

Šv. Kazimiero pavyzdingumą iškelia buvęs São Paulo ar
kivyskupas, Dom Agnello Rossi:

Šv. Kazimieras mums paliko pavyzdį karžygiškų dorybių, 
taip reikalingų ir šiandieniam mūsų gyvenime:

— pavyzdį ištikimybės Bažnyčiai ir Popiežiui;
— pavyzdį atgalios, nusimarinimo, savitramdos, didvyriš

kos skaistybės;
— pavyzdį pamaldumo i Eucharistinį Kristų, kurį dažnai 

priimdavo komunijoj ir lankydavo — ne tik dieną, o daž- 
aai ir nakties metu;

— pavyzdį tikro pamaldumo j Svč. Mariją, kurią garbino 
ne tik lūpomis, o ir visu savo nekaltu gyvenimu;

— pavyzdį praktiškos meilės beturčiams, vargšams, ligo
niams...

Ir visa tai kasdieniam pasauliečio gyvenime.
Tai pavyzdys, kuris niekad nepasensta.
Pop. Leonas X (1521 m.) paskelbė Kazimierą šventuoju

Naujasis Šv. Kazimiero vitražas Los Angeles.lietuvių bažny
čioje parapijos steigėjo prel. J. Maciejausko atminimui. Okso 
ir Schaefer šeimų fundacija. Vitražą sukūrė menininkė J. 
Piczek.

ir paskyrė jo šventei kovo 4 d. Pop. Urbonas VIII (1636 • 
mj) jį paskyrė Lietuvos Globėju. Ypatingu Lietuvos jauni
mo, tiek tėvynėje kiek išeivijoj, Globėju jį paskyrė Pop. Pi
jus XII 1948 metais.

1984 metais lietuviai švenčia 500 metų nuo šv. Kazimie
ro mirties.

Jubiliejinėm šventėm lietuviai norėtų pakviesti i Lietuvą 
ir Popiežių. Tačiau politinė krašto padėtis nėra tam palan
ki. Lietuva yra užimta rusų, komunistų ir bedievių, kurie 
nepripažįsta jokios tikybos; karstas su Šventojo palaikais iš 
Vilniaus katedros (kuri komunistų paversta j paveikslų gale
riją) turėjo būti perkeltas j kitą, priemiesčio, bažnyčią; o 
tautinė šv. Kazimiero šventovė Vilniuje paversta ateizmo 
muziejumi. Taip bedievių komunistų išniekintos kiekvienam 
lietuviui brangiausios vietos.

Lietuviai tačiau, nors ir tokioj liūdnoj padėty, deda visas 
pastangas kiek galima tinkamiau švęsti šk mūsų istorijoj ne- 
paprastą'Jubiliejų. Kun. Pr Gavėnas
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SOVIETINIS VANDALIZMAS
1982 m. balandžio 2—3 nakti nusiaubtas 

Panų kalnas, esantis Ž. Kalvarijos parapijos ri
bose: nugriauta koplyčia ir 2 koplytėlės, nuar
dyti net jų pamatai, nugriauti gelžbetoniniai 
paminklai ir visi kryžiai, nuardyta tvora... Ta 
pačią naktį nugriauti kryžiai prie plento Var
niai — Telšiai, Kungių ir Jomantu kaimuose 
bei kryžius Anulėnų kaime, prie Palanga - 
Šiauliai plento. (Šis gražus eigirdžiu parapijos 
kryžius nuo seno buvo tikinčiųjų ypač myli
mas ir puošiamas, prie jo daromi apžadai).

Tikintieji nepaprastai pasipiktinę, pasipylė 
ju skundai j LTSR MT LKP CK, Kultūros mi
nisteriją, Televizijos ateistinę “Argumentu’* 
redakciją, Tikinčiųjų teisių gynimo KK, TSRS 
kariniam prokurorui. Kelios tikinčiųjų delega
cijos kreipėsi i įvairias rajono ištaigas. Sužino
ję apie kalno išniekinimą, tikintieji gaivališkai 
pradėjo permaldavimo akciją: prašo šv. Mišias, 
eina sakramentų, važiuoti ar net pėsti vyksta 
j Panų kalną, o kartais tiesiog nepertraukia
mu sriautu, pvz., gegužės 2 d. 15 vai. suskai
čiuota 40 lengvųjų mašinų. Iš vandens ištrauk
ti kryžiai, statulėlės, perrišti juodais kaspinais, 
vėl pastatyti; pačiame kalne ir miške, pakelėje, 
išdėlioti kryželiai iš pagaliukų bei akmenukų. 
Prie kelio i Panų kalną pastatytas naujas kry
žius. Iškilo nauji kryžiai Anulėnų ir Vembutų 
kaimuose. 1982.IV.24 pastatytas naujas kry
žius žemaičių kankiniams Rainiuose, bedieviai 
ji sunaikino balandžio 26 d.

1982 m. gegužės 9 d. Ž. Kalvarijos švento
vėje atliktos permaldavimo pamaldos už išnie
kintą nekaltu mergelių koplyčią Panų kalne, 
kur 1626 m. švedų kareiviai nukankino apie 
2000 mergaičių (žiūr. Č. Kudaba. Kalvotoji 
Žemaitija, 72 psl.).

Telšių vyskupijos Kunigų taryba kreipėsi i 
visą Lietuvos dvasiškiją, prašydama apie tai 
informuoti tikinčiuosius, atsisakyti pokalbiu 
su Religinių reikalų tarybos įgaliotiniu. Telšių 
vyskupijos grupė dekanų valdytojui pareiškė, 
jog yra perdaug įskaudinti, todėl šiais metais
nedalyvaus pokalbyje su RRT įgaliotiniu.

Kadangi kryžius ir koplytėles griovė karei

viai, pasklido kalbos: “Okupantai rodo savo 
galią. Štai kam reikalinga okupantu kariuome
nė Lietuvoje”.

1982 m. gegužės 14 d. Panų kalnas buvo 
nusiaubtas jau ketvirtą kartą, net koplyčios pa
matų akmenys nuritinti j tvenkinius. Visi ak
menukai, iš kurių buvo sudėlioti kryžiai, išmė
tyti. Kryžiaus pamatas su užrašu “Viešpatie 
gelbėk Lietuvą nuo alkoholio.*. jau kelinta 
kartą pastatytas ant kalno, kažkur išvežtas, 
Kalnas apsodintas eglutėmis ir nuo gegužės 
14 d. dieną-nakti saugomas milicininku. Nežiū
rint sargybos, kartas nuo karto kalne pasirodo 
kryžiai. Kažkas, nepabūgęs pavojaus, nurovė 
eglutes, padarydamas kryžiaus formos aikštelę. 
Gegužės 15 d. i kalną miškais atėjo grupė jau
nimo. Vos tik jaunimas suklupo maldai, iš ke
lių atvažiavusių mašinų iššoko 4 milicininkai. 
2 kariškiai ir 3 čekistai. Jaunuolius jie tiesiog 
už apikaklių traukė nuo kalno ir iš visu pusių . 
fotografavo. Kasdien nurenkami kelis kartus 
per dieną pakelėje iš akmenukų ar pagaliukų 
sudėlioti kryžiai. Net medžiuose nupiešti kry
žiai nuskutami su visa žieve. Keliukas i Panų 
kalną uždarytas ir užsodintas medeliais. Milici
ninkų sulaikyti žmonės stebisi: “Kad nors l°/o 
jūsų pastangų būtu skiriama nusikaltėliams ir’ 
vagims gaudyti”. Ūkio direktorius MATUŠE- 
VIC Valentin nebedrista nakvoti namuose, nes 
dreba iš baimės, gavęs anonimini laišką: “Griu
vo kalnas, griūsi ir tu.**

Visoje Lietuvoje bažnyčiose skelbiama apie 
Panų kalno nusiaubimą, daromos atsiteisimo 
pamaldos: 1982.V.9d. Plungėje, Ž. Kalvarijoje 
ir Luokėje, gegužės 16 d. Mažeikiuose ir 1.1.

1982 m. gegužės 14 d. i Panų kalną nuvažia
vo Ž. Kalvarijos klebonas kun. Alfonsas LUKO
ŠEVIČIUS, Mažeikiu dekanas kun. Jonas GED
VILĄ ir Tirkšlių klebonas kun. Vincentas
GAURONSKIS. Rado mišku ūkio direktorių 
ir grupe darbininku sodinant kalne medelius.. 
Kun. Alf. LUKOŠEVIČIUS prisistatė: “Para
šiau rašta Kultūros ministerijai dėl šio kalno, 
iš ten gavau atsakymą. Todėl turiu žinoti, kas 
ir kodėl čia yra daroma”. Prisistatęs autoins
pektorius pareiškė: “Teks užrašyti jūsų pavar
des. Toks įsakymas.”

Ii vieno jaunuolio įspūdžiu:
Jau pasiekę Telšius, sužinojome, kad patek

ti į Panų kalną neįmanoma — jis saugomas mi
licijos. Vis tik mūsų grupė (apie 30 žmonių) 
išlipome 3 km. prieš Pasruojės stotele. Žiūri
me, miške kaip skruzdžių uniformuotų ir civi
lių. Sugalvojome eiti grioviais, kelios merginos 
sušlapo kojas, bet tylos niekas nesudrumstė. 
Sargybinis mūsų nepastebėjo. Jautėmės kaip 
knygnešiai, nešą knygas per žandarų saugomą 
Lietuvos sieną.

Ir štai Panų kalnas... nė ženklo, kaičia sto
vėjo koplytėlės, kryžiai. Net jokio akmenėlio 
nebėra, tik pamatų akmenys pakalnėje dunk
so iš vandens. Visas kalnas užsodintas pušaitė
mis. Nė nepajutome, kaip susijaudinę visi su
klupome. Vos pradėjome “Tėve mūsų”, atlė
kė 3 viliukai. Iššoko Telšių saugumo viršinin
kas LASKUTOVAS, dar 2 čekistai, 2 kariškiai, 
būrys milicininkų - ir bėgte i kalną; taip sku
ba. kad net rankomis kabinasi į žemę, vienas 
mums šaukia: “Negalima kalno mindžioti”. 
Kad sukeltų paniką, ėmė mus fotografuoti iš 
visu pusių, kai kuriuos tempė nuo kalno už 
apikaklės. Man ir kitam jaunuoliui milicinin
kai užlaužė rankas. Milicininkas RAZMINAS 
kreipėsi į vieną moterį: “Ir tu čia, ištekėjusi, o 
po miškus su paaugliais. Sukėlėte su savo išsi
galvojimais pusę Lietuvos milicininkų ant ko
jų. “Milicininkai mus abu veda į mašinas, o ki
tus gąsdina: “Su visais susitiksime, visus pažįs
tame”. Mus susodino į viliukus. Mergaitės pra
dėjo verkti, o kažkas staiga sušuko “Gulkime 
ant kelio, neleiskime išvežti”. Ir sugulė. Dar 
tempė vieną kitą už kojų, bet paskui liepė vi
siems nešdintis. Parėjome pėsti su palyda iki 
pat Telšių. Pirmą kartą teko pajusti, tarsi bū
čiau koks laisvės kovotojas.

KUNIGAS R. ČERNIAUSKAS 
KALĖJIME

Britų katalikų savaitraštis The Universe 
rašo, kad pirmą kartą paskutiniame de
šimtmetyje kunigas buvo slaptai uždary
tas kalėjime Lietuvoje. Kun. Ričardas Čer 
niauskas, 28 metų amžiaus, buvo klebono 
pageltoininkas šv. Petro ir šv. Povilo baž
nyčioje Vilniuje. Nažinoma kokiame kalė
jime jis sėdi ir kuo jis yra kalinamas.

Kun. Černiauskas jau 1980 m. susidūrė 
su policija už rekolekcijų pravedimą jau
nimo stovykloje. Valdžia norėjo ji išsiųsti 
į provinciją, bet jis atsisakė, sakydamas, 
kad tik vyskupas gali tai padaryti. Vysku
pas Steponavičius jį paskyrė į laibai svar
bią šv. Petro ir šv. Povilo bažnyčią Vilniu
je. Valdžia gi jam uždraudė sakyti pamoks 
lūs ir įspėjo, kad jis gali susilaukti ,,nena 
turalios mirties“, jeigu jis nenustos dir
bęs jaunimo tarpe.

Po 1980 metų trys kunigai buvo nužudy
ti Lietuvoe ir apie dvidešimts kunigų bu
vo sunkiai sužeisti neaiškiose aplinkybė
se. Dirbtini teismai ir k. iššaukė pogrin
džio laikraštį — Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką ir po to sekusios riaušės bu
vo numalšintos, baigia straipsnlį „The Uni
verse“.

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

Inventário, Despejo, Desquit», Divorcio. 
Processo Crime, Processo Trabalhsta, Etc.
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Ar Vatikanas aplenkė Lietuvą?
"The New York Times"

Šis Niujorko dienraštis, turintis sa
vo korespondentą Maskvoje John F. 
Burns, 1983.1.9 išspausdino jo prane
šimą, kuriame sakoma, jog latvio vys
kupo J. Vaivods paskyrimas kardino
lu buvo staigmena ir sovietams. Pa
klausta apie tai, religinių reikalų ta
ryba Maskvoje atsakiusi telefonu: 
"Mes nebuvome oficialiai informuoti".

Sovietų pareigūnas pareiškęs, kad 
vysk. J. Vaivods yra 87 m. senelis, 
jau anksčiau lankęsis Romoje kaip 
apaštalinis Latvijos administratorius, 
ir šj sykj neturėsiąs sunkumų vykti 
Romon ir dalyvauti naujųjų kardino
lų iškilmėje.

Nors katalikai Sov. Sąjungoje per
sekiojami, tačiau vysk. J. Vaivods, 
naujasis kardinolas, atsižvelgiant j jo 
senyvą amžių ir pasaulio opiniją ne
būsiąs persekiojamas — rašo "NYT"

Pasak minėto "NYT", latvio kardi
nolo paskyrimas reiškia Vatikano — 
Kremliaus įtampos išdavą. Toji įtam
pa galinti padidėti, nes pirmą kart 
istorijoje tapęs viešu kardinolu Sov. 
Sąjungos pilietis. Dėl to esą nekils 
gaisras, bet sovietų atkirtis būsiąs ne
išvengiamas.

Šv. Tėvas, paskirdamas kardinolu 
latvį, esą norėjo pabrėžti savo rūpes
tį Sov. Sąjungoje gyvenančiais katali
kais, kenčiančiais priespaudą, ir tuo 
būdu teikti jiems globą. Nė vienas 
popiežius iki šiol to nebuvo padaręs.

Apie Vilniaus vyskupą J. Stepona
vičių "NYT" rašo, kad nuolat sklin
da gandas apie jo paskyrimą kardino
lu "in pectore" 1979 m. gegužės mė
nesį, tačiau iki šiol nepatvirtintas. 
"Vyskupas Steponavičius yra ryškus 
tikėjimo simbolis priespaudoje. Lietu
voje gyvena galbūt pusė iš dviejų mi
lijonų Sov. Sąjungos katalikų, susitel
kusių daugiausia Baltijos respublikose 
ir Ukrainoje. Bet popiežius, matyt, 
norėjo paskirti kardinolą, kurio iškėli
mas neturėtų neigiamų pasekmių nei _ 
vyskupui Steponavičiui, nei Katalikų 
Bendrijai kaip visumai".

AUTO-POSTO
IGUARUJAI

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

Av. Puglisi, 550
(Esq. da Rua Buenos Aires)
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Lietuva neaplenkta
Lietuvio nepaskyrimas kardinolu 

panašiai aiškina ir kiti didieji laikraš
čiai. Kaip yra iš tikrųjų, niekas neži
no, nes Vatikanas tokių dalykų ne
skelbia. Iš esamų aplinkybių visdėlto 
galima spręsti, kad kardinolų parinki
me Lietuva nebuvo aplenkta. Jau anks
čiau, pirmajame šio popiežiaus kardi
nolų parinkime 1979 m., Lietuva ne
buvo užmiršta. Plačiai buvo spėlioja
ma, kad slaptasis kardinolas esąs Vil
niaus vyskupas J. Steponavičius. Iki 
šiol nepaaiškėjo, ar tai tiesa, nes sąly
gos, kurios vertė Šv. Tėvą tuo klausi
mu tylėti, nepasikeitė.

Kaip matyti iš pogrindžio spaudos 
Lietuvoje, sovietinė valdžia nesutinka 
su lietuvio kardinolo paskyrimu, ypač 
tokio, kuris palankumu sovietams ne
pasižymi. Toks kardinolas esą turėtų 
gyventi arba Sibire, arba Romoje, bet 
ne Lietuvoje. Su tokia kieta sovieti
nės valdžios laikysena Šv. Tėvui tenka 
skaitytis, nes viešo kardinolo paskyri
mas Lietuvoje reikštų jo ištrėmimą, 
Maskvos suerzinimą.

Jeigu jau Šv. Tėvas paskyrė kardi
nolu vyskupą Latvijos, kur katalikų 
tėra mažuma, tikriausiai Lietuvos ne
aplenkė. Ji arba jau turi slaptą kardi-' 
nolą, arba yra labai svarbi priežastis, 
verčianti jo paskelbimą bei paskyrimą 
atidėti.

Viena tokių priežasčių, be jau mi
nėto sovietų grasinimo, yra galbūt ne
sutvarkyta teisinė Vilniaus arkivysku
pijos būklė. Pagal Lenkijos konkorda
tą Vilniaus arkivyskupija teisiniu po
žiūriu tebėra Lenkijos tikybinės pro
vincijos dalis. Galimas dalykas, ši ap
linkybė taip pat prisideda prie lietuvio 
kardinolo problemos, juoba, kad Len
kijos vyskupai čia gali daryti spaudi
mą Vatikanui. Buvimas lietuvio kardi
nolo Vilniuje reikštų tam tikrą aki
brokštą lenkams, laikantiems Vilnių 
vis dar savo miestu.

Teisinės Vilniaus arkivyskupijos; būk
lės pakeitimas Lietuvai palankia pras
me palengvintų ir kardinolystės prob
lemą. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vaidyba, vadovaujama inž. V. Kaman- 
to, neseniai kreipėsi j Šv. Tėvą, prašy
dama pertvarkyti teisinę Vilniaus arki
vyskupijos būklę, neimplikuojant Lie
tuvos okupacijos pripažinimo. Iki šiol 
ta linkme dar negirdėti jokio pajudėji
mo.

Už Lietuvos ribų
Kalbant apie lietuvio kardinolo sky

rimą, kyla ir kitas klausimas, būtent, 
kodėl negavo kardinolo nė užsienio lie
tuviai?

Visų pirma todėl, kad laisvajame pa
saulyje lietuvių vyskupų, valdančių vys
kupijas, yra labai mažai (tik vienas — 
arkiv. K. Salatka). Vyskupai be vysku
pijų ir paprasti kunigai skiriami kardi
nolais tik labai retais atvejais (pvz.šiais 
metais — kun. H. de Lubac, SJ).

Buvo beveik tikas dalykas, kad kar
dinolu taps arkiv. P. Marcinkus, Vatika
no valstybės valdytojas, 60 metų am
žiaus, ilgametis popiežių palydovas ke
lionėse. Deja, iškilusi "Banco Ambro- 
siano" byla įpainiojo ir arkiv. P. Mar
cinkaus vadovauta Vatikano banką. 
Tarptautinė ir italų spauda, ypač libe
ralinė bei kairioji, ilgai puldinėjo mū
sų tautietį, kaltindama nebūtais daly
kais. Tuo būdu nukentėjo jo presti
žas, nors tarptautinė komisija, tyrusi 
Vatikano banko veiklą, nerado jokių 
suktybių. Jos pranešime tik paminė
ta, kad Vatikano banko vadovybė 
perdaug pasitikėjusi "Banco Ambrosia- 
no" vadovais. Kardinolų grupė, tyrusi 
jo veiklą, irgi nerado nieko įtartino. 
Reikia tikėtis, kad ištyrus visą bylą, s 
mūsų tautietis arkiv. P. Marcinkus 
bus reabilituotas ir pagerbtas iškilia 
kardinolo skrybėle.

O tuo tarpu tenka pasidžiaugti,kad 
broliškos latvių tautos sūnus tapo kar
dinolu, kurio žodis bei veikla turės 
reikšmės ne tik latviams, bet ir visiems 
baltiečiams.

Tėviškės Žiburiai

TURINT REIKALŲ SU POLICIJA
São Paulo valstijos valdžia įsteigė 

ir pripažino GAP (Grupos de Asses- 
soria e Participação), kaip oficialiai 
paskelbta São Paulo Savivaldybos lei
diny "GAP — Democracia Participa
tiva, 1983". GAP vykdo bendradar
biavimą tarp policijos ir piliečių (Pro
grama de Integração Polícia — Povo, 
instituído pela Resolução SSP-68 de 
30.08.78).

į "49° Distrito Policial — Pque. 
São Lucas" ir "49° Distrito Policial 
— São Mateus" įrašytas (psl. 145, 
146) vienintelis lietuvis, Meldutis Lau- 
pinaitis. Jis, "único lituano, membro 
do Programa de Integração Polícia — 
Povo, está sempre à disposição para 
servir e ajudar lituanos, particularmen
te compatriotas dos distritos de São 
Lucas e São Mateus.

Precisando de ajuda deste gênero, 
escrever ou telefonar:

MELDUTIS LAUPINAITIS
R. José Manoel da Conceição, 189 
(Alt. Av. Sapopemba, 6840) 
03389 São Paulo, SP.
Fone: 271-0466
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Penktasis Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
Ki’iigresas vyks 1983 metu liepos 1 — 
24 dienomis. Kongreso atidarymas 
vyks liepos 1 d. II Pasaulio Lietuviu 
Dienu bėgyje Čikagoje. Stovykla yra 
ruošiama liepos 4 — 10 dd. Obberlin 
College netoli Clevelando. Atstovai to
liau keliaus j Trent Universitetą prie 
Toronto studijų dienoms liepos 11 — 
20 dd. Montrealyje 22 — 24 dd. jvyks 
vietinės spaudos konferencija, koncer
tas, banketas ir ofrctàlus V PLJK užda
rymas.

STOVYKLA. 1982.XI.16. V. PLJK 
stovyklos akademinės programos rengi
mo komisiją sudaro šie asmenys: Biru
tė Bublienė iš Detroito (komisijos pir
mininkė), kun. Antanas Saulaitis iš Či
kagos, Seselė Igne Marijošiūtė iš Putna- 
mo ir Viktorija Lenkauskaitė iš Cleve
lando. Stovyklos Tekninės Ruošos Ko
misijos pirmininkė yra Rusnė Baltrušai- 
tytė-Kasputienė iš Detroito. V-osios 
PLJK stovyklos tikslas yra supažindin
ti stovyklautojus su svarbesniais Lietu
vos istorijos laikotarpiais, kad dalyviai 
pajustu ir pažintu savo lietuvišką kilmę

Rusnė Kasputienė ir Birutė Bublienė 
vadovauja V Lietuviu Jaunimo Kongre
so stovyklos techninės ruošos ir progra
mos komisijoms. V PLJK Stovykla 
vyks tuoj po II Pasaulio Lietuvių Dienu 
Čikagoje, nuo 1983 m. liepos 4 iki lie
pos 10 d. Oberlin College, apie 50 my
lių nuo Clevelando, Ohio.

Il-se Pasaulio Sporto Žaidynėse, ku
rios bus II-jų Pasaulio Lietuviu Dienų 
metu, 1983 m. birželio 26-liepos 2 d. 
Čikagoje, iki šiol užregistruota daugiau 
100 sportininku iš Australijos, krepši
nio komanda iš Brazilijos, vyru futbolo 
komanda iš Anglijos ir jaunių futbolo 
komanda iš Vasario 16-tosios Gimnazi
jos, Vokietijoje.

Vl-sios Dainų Šventės registracijos 
anketas, šventėje dalyvaujančių chorų 
aprašymus ir chorų bei dirigentų nuo
traukas, reikalinga iki lapkričio 20-tos 
dienos atsiųsti registracijos komisijos 
pirmininkei Joanai Krutulienei, 7355 S. 
Richmond Ave., Chicago, IL. 60629, 
USA.

Vanda Aleknienė, Čiurlionio Galeri-

BLB-nės PIRMININKO JONO TATARÜNO 
SVEIKINIMAI 16 VASARIO MINĖJIME, 

1983 m. VASARIO 20 d.

Šiame 65 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime, Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės vardu, sveikinu visus atvykusius pa
gerbti mūsų tėvynės ir jos istorinės laisvės 
atgavimo garbingos dienos.

Dar kartą, visame pasaulyje, kur tik yra 
lietuvių kolonijos, minime 16 Vasario pri
slėgta mintimi. Jau 43 metai tėvynė kenčia 
raudoną vergiją. Laukiame jai laisvės dienos 
ir dar nesulaukėm. Bet visi turime tą pačią 
mintj. Kada Lietuva ir vėl bus laisva? Iške
liam nepriklausomos Lietuvos vėliavą, gie
dam jos himną. Laukimas ilgas, vergija mū
sų broliams ir sesėms sunki. Bet kelias j mū
sų tautos laisvę yra viltinga, nenumarinama,

ir savo priklausomybę lietuvių tautai. 
Kiekviena stovyklos diena bus skirta 
atskiram svarbesniam Lietuvos istorijos 
laikotarpiui: Lietuviu kilmės diena,Tau
tinio Atgimimo diena, Laisvosios Lietu
vos diena, Žmogaus Teisių diena ir Tau
tinių Ryšių diena. Dienos programa 
bus padalinta j tris dalis: Pratyba/Pa- 
skaita/Pritaikymas.

ATIDARYMAS. 1983 birželio 21 - 
liepos 9 dienomis Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu jvyks V PLJK jaunų daili
ninkų rinktinė meno paroda. Paroda 
bus išstatyta Ilinojaus Universiteto (Či
kagoje) arkitekturos fakulteto (School 
of Architecture, Art and Urban Plan
ning) meno galerijoje. Parodos oficia
lus atidarymas jvyks birželio 24 d. 5-7 
vv.

f Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA 

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

L KALBAMA LIETUVIŠKAI

jos pirmininkė, rūpinasi reprezentacine 
pasaulio lietuvių dailininkų paroda, ku
ri bus Čikagoje, Čiurlionio Galerijoje, 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu.

PLB SEIMAS
PLB VI Seimo komitetas yra suda

ręs penkias komisijas, kurios rūpinasi 
paruošti Seime svarstytinus klausimus. 
Komisijų pirmininkai yra: Mykolas 
Drunga — Švietimo, dr. Kęstutis Keb- 
lys — Kultūros, Algimantas Gureckas 
— Politinės, Kęstutis Sušinskas — Jau
nimo ir Juozas Gaila — Organizacijos 
— Lėšų. PLB VI Seimas posėdžiaus 
birželio 27 — 30 d.d. Jaunimo centre, 
Čikagoje, II-jų PLD metu.

Birutė Jasaitienė, pakviesta PLB 
VI-jo Seimo komiteto, rūpinosi Lietu
vių Bendruomenės vaizdais eksponatų 
darbų paroda. Si paroda bus Čikagoje, 

i "Jaunimo centre, PLB Seimo metu.
-, -

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS!
------------------- s------ —

pagrįsta naujais faktais.
Pereitą mėnesį, kaip skaitėte spaudoje, 

Europos Parlamento sesijoje, buvo įtraukta
• labai svarbi Rezoliucija. Tai yra, Pabaltijos 

Valstybių klausimas. Ir pastebim, kad šian
dien Europos kraštai jau kitaip galvoja apie 
Pabaltijos valstybes. Jos nėra užmirštos. Už 
rezoliucijos įtaaukimą, balsavo dauguma, 
(98 parlamentai), prieš tik 6 komunistai ir 
8 susilaikė. Ši rezoliucija mums yra labai 
svarbi, gal svarbiausias mūsų nelaisvės laiko
tarpio įvykis. Tai laisvos Europos nepripaži
nimas Pabaltijos valstybių inkorporavimo j“ 
Sovietų Sąjungą. Ji mums atidaro duris svars 
tymui mūsų klausymo Tautų Sąjungoje. Šis 
faktas mums atneša viltį didesniems laimėji
mams laisvės kovoje. Ir piums lietuviams, at
gaivina viltį į Lietuvos laisvę. Gyvendami 
laisvėje stiprinkime mūsų viltimi tuos, kurie 
svyruoja, tuos kurie yra abejingi tėvynės ne
priklausomybės atkūrimu .

Šiandieną, nors mintimi nusikeikime į tė
vynės laukus, partizanų ir kovotojų kapus, 
kuriais yra nuklota visa Lietuva. Prisiminki
me ištremtus ir žuvusius Sibiro vergijos sto
vyklose. Pagerbkime jų nekalto kraujo auką 
atiduotą už Lietuvos laisvę. Ir skleiskime 
tarp mūsų ne laisvės iliuziją bet laisvės viltį 
ir visi kaip vienas, tikėkime: Lietuva ir vėl 
bus laisva .
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Antanas Dutkus
unuyių spauda BRAZILIJOJ

(tęsinys iš praeito nr.)

"Pietų Amerikos 
Lietuvis" jo leidėjai 
ir Redaktoriai

Pasitraukus Konstantui Uckui iš 
Brazilijos Lietuvio leidimo, o Jonui 
Stankaičiui išvykus j Argentiną, laik
raštis pateko Aušros sąjungos įtakon, 
kurios pirmininku tada buvo Juozas 
Ruškys. Taip padėčiai susiklosčius ir 
nesant kito redaktoriaus, Aušros pir
mininkas ir šias pareigas prisiėmė sau. 
Kadangi buvo žemės ūkio kolonizaci
jos bendrovės "Alfos" ir draugijos 
"Agrikultūros" tarnautojas, tai ir laik
raštis pasidarė grynai tu "kolonizaci
jos" bendrovių įrankiu, kuriu didžiau
si skelbimai buvo talpinami laikrašty
je, kad tik daugiau pritraukus lietuviu 
ir kad skelbiamose kolonijose pirktu 
žemes. Aušros sąjunga iki šiolei mora
liai ir, retkarčiais, materialiai rėmusi 
"Brazilijos Lietuvį" ir matydama j ko
kias rankas, kieno įtakon laikraštis pa- 
kripo, nuo jo visiškai atšalo, jausdama 
kad visuomenės siekimams ir jos aspi
racijoms nebeatitiko.

Kad minėtos bendrovės, savo povei
kiais, darė didelę įtaką vos pradėjusiai 
gimti lietuviškai spaudai, įdomu pa
žvelgti ir į tu bendrovių praeitį, į ju 
galybę, ypač j "Alfą", kuri savo laiku 
garsėjo visoje Lietuvoje.

— Kai emigracija iš Lietuvos pasie-
kė aukščiausio savo lygio, Kaune pra
dėjo veikti "Alfos" vardu bendrovė, 
lietuviams Brazilijoje kolonizuoti. Už
teko žmogui tik nusipirkti toje ben-

JUOZAS RUŠKYS

"Alfos" bendroves žmonės, atvykę 
šion šalin ir iš anksto išdirbtais planais, 
negalėjo būti be laikraščio. Kad pasie
kus tikslą, be "lietuviu kolonizacijos" 
Brazilijoje, dar griebėsi ir visuomeninio 
darbo: kalbėjo apie steigimą patriotiš
kas draugijas ir bendroves, apie lietuviš
kas mokyklas atvykstančiųjų vaikams, 
apie bažnyčią, lietuviams kunigą ir ki- 

PIETŲ AMERIKOS

LIETUVIS
SEMANARIO LITHUANO

Leidžia: LIETUVIU LITERATU GRUPĖ 
Atsak.Redaktorius: JUOZAS RUŠKYS

organizacijos ribose, siekti iš anksto 
nusistatyto tikslo. Ir taip atėjo laikas, 
kada aušriečiai galutinai atsuko nugarą 
vadams ir visiškai atsisakė remti "Bra
zilijos Lietuvį", kuris daugiau tarnavo 
"Alfai" ir "Agrikultūrai", o ne atei
viams.

Kad ir be laikraščio, aušriečiai susis
pietę prie savo organizacijos, ryžosi 
tik kultūriniai visuomeninį darbą ugdy
ti. Gi vadams, iš kitos pusės, daugiau 
rūpėjo ne toji organizacija, ne "Brazi
lijos Lietuvis", kurj numarino kuriai 
pirmiau vadovavo, bet burtis j "aukš
tesniojo luomo" sambūrį, į "Lietuvių 
literatu grupę", sustiprinti ryšius su 
"Alfos" likučiais ir išgauti Lietuvos 
valdžios palankumą, kad išleidus, val
džios parama, nauję laikraštį. Kas ir 
buvo padaryta. 1928 m. Sausio mėn. 
1 d. jau buvo platinamas lietuviu tar- 

antras Brazilijoje lietuviškas laikraš
tis — "Pietų Amerikos Lietuvis". Jo 
leidėjais pasirašė "Lietuviu literatu 
grupė", o redaktorium būti, "Brazili
jos Lietuvį" uždaręs, atėjo Juozas 
Ruškys.

"Pietų Amerikos Lietuvio" leidėjai, 
pirmajame savo žodyje, "apgailestauja" 
iki ašarų, kad sustojo ėjęs "Brazilijos 
Lietuvis". Šią spragą užkišti, jie ryžo
si išieisti naują laikraštį, kad lietuvis 
išeivijoje nebūtu be savo spausdinto 
žodžio. Bet apie tai pakalbėsime kitą 
kartą.

Seka: P.A. Lietuvis ir Garsas

drevėje laivokartę j Braziliją, kad auto
matiškai tapus žemės ūkio savininku 1 Metai São Paulo, 1928-m. Sausio m. 1 dieną 1 Nr.
šioje šalyje. Tokie ūkiai buvo siūlomi 
"Alfos" bendrovės "Nova Lituania" 
kolonijoje. Lietuvos valstietis, amžinai 
vargęs ir nedateklius kentėjęs, lengvai 
mainė savo ūkelį j didelius plotus 
Brazilijoje. Nors jis šių žemiu nematė, 
tačiau iš "Alfos" bendrovės žmonių 
girdėjo, jog tai tikras rojus . Netikėti 
tokiai propagandai negalėjo. Bet gi bu
vo visai kitaip.

tokias lietuvio širdį paliečiančias visuo
meninio gyvenimo būtenybes. O kad 
išjudinus ateiviją, pasiekus jos jautriau
sias tautines stygas, reikia tam turėti 
priemonių — spaudą. Bet kaip čia da
bar? . "Aušra" nuvaryta nuo koto, 
mat, remdama "Brazilijos Lietuvį",atsi
dūrė sunkioje būklėje — vadai žiūrėjo 
viena ktyptimi, o nariai norėjo veikimo
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paaroeirą Guajará aeroporte. Ji atvy
ko lydima kunigo Juozo (Pe. José)

ATSPAUSDINTI LITURGINIAI 
SKAITINIAI

ATSTOVŲ PR8RUOŠIMO SUSIRIN
KIMŲ KALENDORIUS

BLJS kviečia visus atstovus bei lie
tuvišką jaunimą, kuris domisi V-uoju 
PLJK-su, kad dalyvautų primosimo 
susirinkimuose, kurie jvyks sekančio
mis datomis:
— Kovo mėn.: — 5 d., 19 d.
— Balandžio mėn: — 9 d., 30 d.
— Gegužės mėn.: — 7 d., 28 d.
— Birželio mėn: — 11 d.

Susirinkimų vieta: Ramovė (V. Ze- 
linoje)

Susirinkimų valanda: 15:00 vai.
Šių susirinkimų tikslas yra priruoš

ti Brazilijos Atstovus, j V-ąjj PLJK-są 
taip kad jie butų pajėgūs gerai atsto
vauti Brazilijos Lietuvių kolonijos 
Jaunimo pageidavimus.

Šiuo atžvilgiu, yra būtinas dalyva
vimas visų atstovų bei pavaduotojų 
(Suplentes).

Prašome visų atstovų, kad perskai
tytų "Atstovų Vadovėlį", nes bus iš
reikalaujama per visus susirinkimus 
jo tekstų žinojimas

ATSTOVŲ REGISTRACIJA
Atstovai turi registruotis pas Alek- 

san.<?r2 Valaičių arba pas Kristiną Va
lavičiūtę šiuo adresu:

Alameda dos Quinimuras, 447
Planalto Paulista
Tel. 275-2619
Dalyvių ir Stebėtojų Registracija - 

Dalyviai ir stebėtojai turi registruotis 
pas Robertą Salaj/šiuo adresu:

R. Antonio Carlos Fonseca, 173 
Uardim da Saúde! Tel. 273-3224

ŽINIOS IŠ GUAJARÁ HO 
"GEROJO GANYTOJO" LIGONINĖS

Rašo Seselė Marija Ksavera
Daug kalbame apie brolybe ir 

"Brolybės Kampaniją 
ypač šiais 1983 metais.

Toks gi yra ir Braziljlijos Vyskupų 
Konferencijos šūkis: "F r a t e r n I- 
d a d e sim— Violência 
não". Tačiau žmonės ir pas mus ir 
daug kitur yra žiauresni už žiauriau
sius, plėšriausius žvėris.

Štai vienas to neprotingo žvėrišku
mo faktas.

Guajará kareivinésè įvyko žiauri tra
gedija. Kareivinėse r užpykęs kareivis 
šovė j kapitonę ir kartu nušovė leite
nantą ir saržentą. Jis pats buvo nu
šautas, kito kareivio. 4 mirtys veltui, 
šis įvykis sujaudino visą miestą ir šei
mose išliejo daug ašarų.

Kita naujiena linksmesnė.
Nauja parapija "Nossa Senhora de 

Aparecida" — iškilmingai sutiko savo 

gyvenančio M ogi Mirim. Ji buvo iškil
mingai intronizuota "10 de Abri! 
kvartale".

83-metis Dorn Francisco Xavier 
fíey linksmai atšventė savo vardines. 
Aš irgi buvau pakviesta būti kartu.

Tai tiek iš musų krašto. Musų ir 
Jūsų sanpauliečiŲ statytas koplytstul
pis stovi savo vietoj kaipo liudininkas 
aukos ir kančios šioje ligoninėje ir 
vyskupijoje.

Ir aš pati su padėka Visagaliui Dan
gaus Tėvui paminiu šiemet mano 20- 
tuosius metus veiklos šioje padangėje.

Nuoširdžiai Jūsų Visų — kunigų ir 
parapijiečių.

Sės. M. Ksavera '

Seselė Marija Ksavera (Emilija Ša- 
kėnaitė) šiais 1983 metais užbaigia 
savo pasišventusios veiklos 20-metj, 
"Gerojo Ganytojo" ligoninėje. Tarp 
kitko ji geibi vietinės Guajará-Mirim 
RO. Vyskupijos katekizacijoje.

Ilgiausių nuopelningų metų Seselei 
Marijai Ksaverai.

' SKAITYK IR PLATINK '

"MŪSŲ LIETUVĄ"

----------CURSO ——
AUDIO VISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

C.P.4421J)1000S.fhuk),SP

"Lietuviškų parapijų metų" komi
tetui pageidaujant, MŪSŲ LIETUVA 
pradėjo leisti sekmadieninius "Liturgi
nius skaitinius", skirtus tikinčiųjų 
naudojimui pamaldose ir, po jų net 
ir gilesniam susimąstymui namuose.

Skaitiniai prasidėjo nuo "Pirmojo 
Gavėnios sekmadienio". Vienas lapiu- 
kas (du puslapiai) yra skirtas vienam 
sekmadieniui.

Dabar tikintieji galės bažnyčioje 
sekti skaitomą liturginį tekstą, ir net 
parsinešti aamo, kad galėtų laisviau 
ir giliau įsigilinti j Dievo Žodį.

Tikimasi, kad su išleidimu susida
riusias išlaidas padengs ar pamaldose 
dalyvaujantys tikintieji, ar vienas ki
tas savanoris mecenatas. Išlaidos juk 
nedidelės: skaitiniai vienam mėnesiui 
(2.000 egzempliorių) — tik 2.000 
kruzeirų.

MÜ.SU MIRUSIEJI

\Prie lietuviško koplytstulpio, su Sesele Ma- 
„rija Ksavera, stovi iš dešinės — kun. Petras

Urbai t i s, iŠ kairės - kun. d-ras Aleksandras 
Ferdinandas Bendoraitis.

Vasario 3 d. Romoje mirė kardi
nolas ANTONIO SA MORE. Buvo Vati
kano diplomatinės tarnybos narys, dii 
bo apaštališkose nunciatūrose Lietu
voje ir Šveicarijoje.

Jis buvo vienas iš nuoširdžiausių 
lietuvių draugų. Savo gimtinėje,Itali
joje, įrengė lietuvių jaunimui namus, 
juos išdekoravo milžiniškais paveiks 
lais : Lietuvos žemėlapis per visą sic 
ną ir Vytautas Didysis. Prie šio pro-' 
jekto daug nuopelnų turi ir pradėjo 
vykdyti prel. Minsevičius ir kiti. Jo 
pavyzdys tešviečia kitiems Bažnyčias 
vado vams.

M%25c3%259c.SU
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MŪSŲ ŽINIOS
PRENUMERATŲ KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

Bendralaiškis
Praėjusiais metais PLB valdybos 

skelbtas nauju prenumeratorių vajus 
— konkursas Pietų Amerikoje jau pa
sibaigė. Ligi nustatytos datos, būtent 
gruodžio 1 d., tik viena Brazilijos LB 
krašto valdyba mus painformavo apie 
vajaus davinius. Pakartotinai kreipė- ’ 
mes j likusius kraštus ir to rezultate 
sužinojome,jog Urugvajuje bei Vene- 
zueloje jokių ypatingu rezultatu nepa
siekta. Iš Argentinos ir Kolumbijos 
atsakymu nesuteukėme.

Todėl PLB valdyba skelbia galuti
nius nauju prenumeratorių vajaus re
zultatus:
Kun. Petras Urbaitis, São Paulo — 

pirma premija $ 350
Irena Martinaitis, São Paulo — antra 
Klaudius Butkus, São Paulo — ir tre

čia premija po $200 (jie abu surin
ko po vienodą skaičių prenumeratų). 
"Mūsų Lietuva”, São Paulo gavo 

daugiausiai nauju prenumeratorių, to
dėl šis savaitraštis laimėjo $250.

Sveikiname laimėtojus ir dėkojame 
visiems, kurie aktyviai įsijungė j šj 
spaudos vaju. Ypatinga padėka priklau
so šio vajaus ir daugelio kultūrinių 
darbu mecenatui kun. dr. Juozui 
Prunskiui, kuris, būdamas plunksnos 
darbuotoju, labai vertina ir remia lie
tuvišką spausdintą žodį.

Dėkojame Brazilijos LB krašto val
dybai ir jos energingam pirmininkui 
Jonui Tątarūnui už gražu ir tvarkingą 
vajaus pravedimą savo krašte.

Vaclovas Kleiza 
pirmininko pavaduoto j ass

. SOLIDARUMO MOKESTIS
Dar sekantys mūsų kolonijos tau

tiečiai, paremdami lietuvišką veiklą, 
įnešė BLB-ei solidarumo mokestį:
60. Kun. Pranas Gavėnas
61. Kun. Petras Urbaitis
62. Kun. Petras Rukšys
63. Juozas Lisauskas 1982/3 metams
64. Jurgšs Garška — Cr$.2.500,00
65. Dr. Jonas Niciporciukas
66. Dr. Pijus O. Butrimavičius

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL: Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc. 
TRIBUTÁRIA- Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593'7

Horário das 9:00 às 11:00 e das 1400 às 18.‘00
Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 1900 às 21 OO

KLABAMA LIETUVIŠKAI

MUSŲ LIETUVA

67. Viktoras Tatarūnas
68. Pedro Sinkevičius Filho
69. Jonas Masys
70. Klemensas Jura
71. Regina Jūra
72. Rimgaudas Jūraitis
73. Emantė Jūraitis

LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ ŠALPOS 
FONDUI
Klemensas Jūra Cr.5.000,00

BLB-nės Valdyba visiems dėkoja.
Čekius siuskite:

COMUNIDADE LITUANO BRASI
LEIRA
Rua Juatindiba, 28
03124 - São Paulo

SKAUTIŠKA IŠVYKA SU MISIJA
Šeštadienį anksti rytą, nusileidom 

j pajūrį, Gonzaga, kur apsistojome p. 
Bendžių apartamente. Oras geras, bet 
labai karštas. Mūsų tikslas buvo pa
drąsinti skautus - skautes kalbėti lie
tuviškai ir daugiau išmokti esperantiš- 
kai.

Popiet, kada šiek tiek atvėso važia
vome aplankyti dvieju šeimų ligonius, 
tai Kazimierą ir Veroniką Bacevičius, 
Praia Grande ir Joną ir Emiliją Vosy
lius, São Vicente.

Sekmadienį vėl buvo karšta ir sau
lėta. Mes turėjom skubėti, nes mus 
laukė pareigos Guarujá. Važiuojant j 
uostą teko aplankyti laivą "Contra 
Torpedeiro de Escolta, BAURU”. Ja
me dabar yra įvestas muziejus.

Guarujá buvome priimti pas p. Ali
ną Petraitienę, kuri mus taip malo
niai priėmė ir mus pavaišino pyragais 
ir arbata. Šeštą valandą visi ėjome j 
Fatimos Marijos bažnyčią. Jaunimas 
ėjo apsirengęs tautiniais ir skautiškais 
rūbais, o ten su kitais lietuviais mel
dėmės už Lietuvą. Kartu su klebonu 
Pe. Albano Šioms, saleziečiu, kun. P. 
Urbaitis laikė mišias. Bažnyčia buvo 
sausakimšai pilna.

Po mišių buvo labai malonu susitik
ti su tautiečiais pp. Remenčiais, p. 
Požeriene ir t.t. Advok. p. Algirdo 
Sliesoraičio buvome pakviesti, prieš 
grįžimą Sanpaulin, skaniai suvalgyti 
"pizza".

Mūsų visų nuoširdi padėka ponams 
Bendžiams už užleistą namą, p. Petrai- 
tienei ir p. Sliesoraičiui už malonų
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priėmimą, visiems lietuviams ir vietos 
klebonui užleidimą ir padrąsinimą vi
siems melstis už Lietuvą, dar daugiau 
Lietuvą pažjstantiems.

Po Mišių buvo bendrai visu perskai
tyta Malda už Lietuvą iš lapelio "Li
tuânia Católica e Mártir".

Kun. Urbaitis tarė padėkos žodį 
kun. klebonui ir visiems, pamaldų da
lyviams. Be to, visiems buvo įdomu, 
išgirsti "Sveika Marija" kiniškai.

Eugenija Bacevičienė

TAUTIEČIAI IŠ SVETUR
Yra mūsų tautiečių, kurie, iš JAV, 

Kanados, Australijos ir iš kitur, nori 
aplankyti Braziliją ir joje paviešėti. 
Jie, aišku, turi pinigų ne tik kelionei, 
bet ir pragyvenimui apsimokėti. Ta
čiau, ypač dėl keblumų su portugalų 
kalba, užuot viešbuty, norėtų rasti 
vietos pas lietuvius. Todėl dažnai atei
na laiškų su klausimais:

— Kiek kainuotų mėnesiui kamba
rys (pas lietuvius)?

— Kiek kainuoja maistas, pav. pie
tūs? ...

Jei atsirastų São Paule, Rio de Ja- 
neire ar kitur tautiečių, galinčių pri
imti (už tinkamą atlyginimą) kokį lie
tuvį iš kito krašto, būtų galima suda
ryti tam tikrą sąrašą, kad iš užsienio 
klausiančiam būtų lengviau tuoj atsa- . 
kyti.

Kas turėtų tokias galimybes, yra 
prašomas pranešti ML-vos administra
cijai laišku ar telefonu (273-0338).

GRAŽUS JUBILffiJUS
Šių metų vasario 25 dieną ANAS

TAZIJA KAVOLĮENÉ, kun. Vytauto 
Kavolio Motina, atšventė 85-tąjj Gim
tadienį. Iš ryto sūnus kunigas V. Ze- 
linos bažnyčioje atlaikė padėkos Mi
šias, o po pietų Jubiliatės draugės su- 
susirinkę j jos namus pasveikino, pa
linkėjo ilgiausių metų ir supjaustė py
ragą. Kita Kavolienės duktė gyvena 
Čikagoje, yra ištekėjusi už dailininko 
Vijeikio. Linkime Jubliatei geros svei
katos ir saulėtų rudenio dienų. Į

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?

Į MIŠIOS
už a a.

Į ALBINĄ VASILIAUSKĄ 
bus gegužės 15 d. 8 vai. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioj.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.



8___

MŪSŲ ŽINIOS
SIU METŲ KAZIMIERINÉS

"Lietuviškų parapijų metų" progra
moj numatyta parapijų metų sąjūdžio . 
užbaiga su šv. Kazimiero švente. To
dėl šiemet KAZIMIERINÉS turi dar 
ir šitą gyvesnį atspalvį — šių parapi
nių metų sąjūdžio užbaigimą; o tuo 
ir prasidėjimą sąjūdžio ruoštis artimam 
KAZIMIERINIAM JUBILÉJUI.

Šv. Kazimiero šventėj, kovo 6 die
ną, numatyta ši programa šv. Kazi
miero parapijoj:

1. Eisena-procesija su Šventojo re
likvija, giedant Šv. Kazimiero himną: 
"Šventas, garbingas Lietuvos Vyre...";

2. Koncelebracinės Mišios, per ku
rias giedos Jungtinis Choras, ir bus 
stengiamasi ypač jaunimą daugiau su
pažindinti su ypatingu lietuvių jauni
mo Globėju;

3. Seks trumpa meninė programa ir
4. Vaišės — bufetas — pabendravi

mas.
Pamaldų proga turės susidaryti ir 

Kazimierinio Jubiliejaus komitetas, ku
ris turės padėti tautiečiams tinkamai 
pasiruošti ir sėkmingai atšvęsti šį mū
sų istorijoj neeilinį religiniai tautinį 
įvykį.

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ
Šv. Juozapo Šventės proga iškilmin

gos Šv. Mišios bus kovo 19 dieną, 
šeštadienį, 19 vai. 30 min.

Lietuviškai šventė bus švenčiama 
sekmadienį 11 vai. Kovo 12, 13, 19 
ir 20 bus šventė su įvairių tautybių 
paviljonais (barakais).

Visi lietuviai prašomi paremti lietu
višką baraką piniginėmis, bei daiktinė
mis aukomis. Aukas galima įteikti kle
bonijoje ar Katalikių Moterų Draugi
jos Valdybai.

N R. 8 (1798) 1983.111.3, MUSU LIETUVA

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

OLGA VASILIAUSKAITĖ P. MARCOS
Motinos, a.a. ONOS VASILIAUSKIENĖS, trečių mirties 
metinių prisiminimui.

Širdingai dėkojame poniai Olgai už paramą ML-vai ir 
pagarbiai prisimenam a.a, Oną Vasiliauskienę.

Administracija^

Lietuvi! Tavo teisė išrinkti savo Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybą.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė yra mūsų kolonijos atstovė.
Balsavimai pratęsti iki kovo mėn. 6 dienos (Šv. Kazimiero Šventės 

diena, Mokoje).
Yra urnos ir balsavimo lapeliai V. Zelinos klebonijoje ir Šv. Kazi

miero Parapijoje.
Galima irgi iškirpti iš "Mūsų Lietuvos" išspausdintus balsavimų la

pelius ir juos pasiųsti paštu.:
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA
Caixa Postai 4421
01000 SÃO PAULO, SP.

VISI KVIEČIAMI ŠVENTĖJE DA
LYVAUTI, pagerbti Bažnyčios globė
ją, susitikti draugus ir pažįstamus ir 
paremti parapiją.

KRYŽIAUS KELIAI
Kovo mėnesio paskutinį sekmadie

nį (VERBOSE) po 16 vai. Šv. Mišių 
nebus lietuvių susirinkimo, jo vietoje 
bus einami Kryžiaus Keliai.

Nuolatiniai bažnyčios lankytojai kry
žiaus kelius lietuviškai apvaikščioja 
kas penktadienį 18 valandą.

CHORO REPETICIJOS
Ruošiantis šv. Kazimiero šventei, 

šaukiamas jungtinis choras repeticijoms 
kovo (março) 5 d., šeštadienį, 19 vai. 
šv. Kazimiero parapijos salėj, Mookoj.

DĖMESIO!
CASA VERDE LIETUVIAMS

Pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį 
tame baire mišių nebus. Visi kviečia
mi j šv. Kazimiero šventę Mokoj.

PASTO ŽENKLŲ PARODOS REIKALU
Buvo rašyta, kad Lietuvos pašto , 

ženklų paroda bus vėl atidaryta nuo 
kovo 5 iki 10 dienos. Pranešama kad 
tom dienom paštas bus uždarytas ir 
pašto ženklų paroda užsibaigė.

Už lietuvišką knygą ir spaudą lietu
viai tiek daug kovojo ir kentėjo. Dabar 
lietuviška knyga stovi ir dulka kioskų 
lentynose, laukdama, kol kas ją nupirks.
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