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Kun. Pr. Gavėnas

SUSIPAŽINKIME SU 
SV. KAZIM I E RU

ŠV. KAZIMIERAS - LIETUVOS 
SŪNŪS

Lietuva - paskutinė Europoj valsty
bė įėjusi j Katalikų Bažnyčią.

Kai musų kaimynai latviai ir estai jau 
seniai buvo vadinami "Terra Mariana — 
Marijos Žeme", musų protėviai dar gar
bino "šventuosius" žalčius, kuriems, su
sivyniojusiems gryčios kertėj, duodavo 
pieno ir aukodavo aukas; didžioj pagar
boj laikė "šventąją" ugnj, "šventuosius" 
miškus, šimtamečius ąžuolus, saulę, že
mę bei įvairius gamtos jėgų reiškinius 
(plg. Jeronimą Pragietį, kuris Jogailos 
pakviestas, Vytauto laikais misionieria- 
vo Žemaičiuose ir Lietuvoj).

Bet vos įėjusi j krikščioniškų valsty
bių šeimą (apsikrikštijo 1387-1417 m.), 
Lietuva davė Bažnyčiai krikščioniškai 
pavyzdingą jaunikaitį — ŠVENTĄJĮ KA
ZIMIERĄ (1458-1484), irtai visu šimt
mečiu anksčiau, negu kitos, krikščioniš
kai daug seniau pribrendusios tautos, 
kaip Lenkija — šv. Stanislovą Kostką 
(1550-1568), Italija — šv. Aloyzą Gon- 
zagą (1568-1591), Belgija — šv. Joną 
Berchmansę (1599-1621). Ir jj išugdė 
ne vienuolyno celėj, kaip kad anuos tris, 
o karališko dvaro aplinkoj ir prabangoj, 
tuo greit ir praktiškai įrodydama, kad 
šventumas galimas ir kasdieniam gyveni
me, ir betkokiam luome.

Pažymėtina, kad šv. Kazimieras tuoj 
tapo ano meto Europos didikų jaunimo 
pavyzdžiu ir globėju.

EUROPOS POLITIKOS SŪKURY
Sv. Kazimieras pataikė gimti ir paūgė

ti kaip tik tuo metu, kai Europoje išsi
plėtė ir ėmė varžytis dvi pačios stambio
sios dinastijos: Gediminaičiai — 
geležinio vilko, ir Habsburgų— 
plėšrių vanagų. Jų sąlyčio vieta buvo ge- 
diminaičio Kazimiero ir habsburgaitės 
(austrės) Elzbietos valdoma Krokuva.

Vienose, Kazimiero, rankose buvo vi
sa tuometinė vytautinė Lietuva ir Lenki
ja — kolosalinė valstybė, pati žymiausia 
Rytų Europoje. Jei kada nors stūgavo tas 
Gedimino "geležinis vilkas", tai dabar 
jis toliausiai turėjo būti girdimas. Plati 
Kazimiero šeima plačiai skėtėsi j sveti
mus kraštus, nešdama su savimi dinasti
jos vardą ir vis raizgiau susiliedama su 
habsburgais. O šie buvo nusileidę nuo va7 
nagiškų Alpių papėdžių ir, užvaldę beveik 
visą antrąją Europos dalį, svajojo kurti

Dail. ROMO VIESULO projektas pašto ženklo, kurį išleido Vatikanas 
1984 m. Vasario 28 d. šv. Kazimiero 500-jų mirties metinių proga. Seri
ja susideda iš dviejų ženklų: 550 lirų ir 1200 lirų vertės. Tiražas 950.000 
pilnų serijų.

valstybę, kurioje saulė nenusileistų. Ką 
įstengė įvykdyti imperatorius Karolis V 
(1519-1556), įjungęs j savo imperiją Me
ksiką, Peru ir daug kitų kolonijų P. Ame
rikoj. Karolį su Kazimieru sijo dvigubos 
giminystės ryšiai: jis buvo giminė iš Kazi
miero motinos pusės, o be to, buvo ve
dęs Kazimiero pusbrolio dukterį Mariją.

Kazimiero motina Elzbieta mielia di
džiavosi "karalių motinos titulu. Pagim
džiusi 13 vaikų, dar supdama lopšy,jiems 
niūniavo Europos valstybių sostus. Iš tie
sų, vyriausias sūnus — Vladislovas, tapo 
Čekijos ir vėliau Vengrijos karaliumi, Jo
nas Albertas — Lenkijos karaliumi, Alek
sandras — didžiuoju Lietuvos kunigaikš

čiu ir Lenkijos karaliumi, Zigmantas už
sėdo iš karto ant abiejų sostų, o jauniau
sias — Fridrichas tapo Krokuvos vysku
pu ir kardinolu. Ir dukterim neblogiau 
nusisekė: vyriausioji-Jadvyga nutekėjo 
už Bavarijos kunigaikščio Jurgio, Sofija 
ištekėjo už Brandeburgo markgrafo Al
berto, Ona nupiršta už Lignitzo kunigai
kščio Jurgio. Kazimierui buvo numatytas 
ir skirtas Vengrijos sostas ir šv. Stepono 
vainikas. (bUS daugiau)

VISI DALYVAUKIME ŠV. KAZIMIE
RO JUBILĖJINIŲ METŲ ATIDARY
MO IŠKILMĖSE KOVO 4 DIENĄ, 
10,30 vai. SÃO PAULO KATEDROJE.
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PROTESTAI NESILIAUJA

TSKP Generaliniam Sekretoriui TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui J. 
Andropovui

Kauno Arkivyskupijos kunigų

Pareiškimas

Lietuvos kunigus ir tikinčiuosius labai su
krėtė valdžios akcijos prieš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią, su imant ir teisiant kunigus Alfonsą 
Svarinską ir Sigitą Tamkevičių.

Mūsų spauda, aprašydama teismo procesą, 
nenurodė nė vieno nusikaltimo, už kurj teisia
mas kun. A Svarinskas, prieš valstybę ar jos 
santvarką. Nurodyti tariami nusikaltimai buvo 
grynai religiniai veiksmai, kurie valstybei neda
rė jokios žalos-.

Suimtieji kunigai, kaip Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto nariai, atitinkamiems valstybės 
organams įteiktuose dokumentuose taip pat 
nė vienu žodžiu nepasisakė prieš valstybę ar 
jos santvarką, o tik kėlė viešumon faktus, ro
dančius tikinčiųjų diskriminavimą įvairiose gy
venimo srityse. Jų visų veikla buvo iškėlimas 
aikštėn ateistų savivbliavimų, užgaunančių ti
kinčiųjų jausmus. O jei tie savivaliavimai buvo 
keliami viešumon, tai ar galima tai laikyti vals
tybės ir jos santvarkos šmeižimu ir už tai baus
ti?

Jūs savo kalboje š.m. birželio mėn. 15 d. 
sakėte: “Musų šalyje visi turi vienodas teises 
ir vienodas pareigas visuomenei“ (Tiesa, 1983. 
06.16. Nr. 138). TSKP CK sekretorius K. Čer
nenka savo kalboje š.m. birželio mėn. 14 d. 
pasakė: “Visiems žinoma, kad mūsų Konstitu
cija garantuoja sąžinės laisvę. Komunistai — 
nuoseklūs ateistai, bet savų pažiunpniekam 
neprimeta. Mūsų metodas — švietimas, įtikinė
jimas, propaganda“ (Tiesa 1983.06.14. Nr. 
137). Teisingai. O kaip praktikoje? Visose 
Lietuvos mokyklose iš mokinių reikalaujama 
pasirinkti: jei nebūsi komjaunuolis, — tu nie
kur nejstosi, tau durys visur uždarytos. Ar tai

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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nediskriminacija ir ateizmo primetimas? O 
kai suimtieji kunigai tai pareiškia viešai, jie 
kaltinami valstybės ir santvarkos šmeižimu.

Jus, kaip valstybės Vadovą, mes prašome 
padaryti viską, kad tikintieji nebūtų diskrimi
nuojami ir už teisingą kritiką suimtieji kunigai 
nebūtų baudžiami, kaip nurodo Lietusos TSR 
Konstitucijos 47 straipsnis.

Pasirašė: Vilniaus vyskupijos Vysk. Julijo
nas Steponavičius

Kauno arkivyskupijos kunigai: 

Albavičius Jonas, Aleksiūnas Jonas, Babonas 
Jonas, Baliūnas Feliksas, Bartulis Eugenijus, 
Bastys Pranciškus, Brusokas Viktoras, Bubnys 
Prosperas, Bulotas Alfonsas, Buožius Mykolas, 
Butkus Izidorius, Čepėnas Juozas, Daknevičius 
Kęstutis, Danyia Antanas, Stankevičius Jonas, 
Dobilaitis Juozas, Dobrovolskis Mykolas, Dun
da Gerardas, Fabijanskas Jonas, Gaižauskas 
Pranciškus, Gaižutis Bronislavas, Gimžauskas 
Bronislavas, Girdzevičius Jonas, Griganavičiuš 
Vytautas, Grinevičius Zigmas, Gruodis Stanis
lovas, Gudanavičius Gustavas, Imbras Antanas, 
Indriūnas Juozas, Ylius Antanas, Jagminas Le
onardas, Jakaitis Kleopas, Jokubauskas Anta
nas, Jokubauskas Eugenijus, Jurgutis Antanas, 
Kadys Stanislovas, Kaknevičius Juozas, Kali
nauskas Leonas, Katinas Juozapas, Kazlauskas 
Antanas, Kazlauskas Jonas, Lapė Alfonsas, 
Lileika Antanas, Liubonas Petras, Liukas Ra
polas, Luzgauskas Vladas, Macevičius Romal- 
das, Mačiūta Petras, Maleckis Juozas, Markai- 
tis Aleksandras, Martinkus Petras, Matulaitis 
Pranciškus, Matulis Juozapas, Meilus Petras, 
Mikutavičius Ričardas, Mikutis Petras, Miza- 
ras Romualdas, Močius, Algirdas, Nemeikšis 
Bronius, Pesliakas Vytautas, Petkevičius Vla
das, Petraitis Petras, Pilka Steponas, PociųIpis 
Aleksandras, Polįkaitis Vaclovas, Povilanskis 
Benediktas, Požėla Vladas, Pranskietis Vincas, 
Pranskūnas Povilas, Račaitis Jonas, Radzevi
čius Vytautas, Rakauskas Jonas, Ramanauskas 
Vaclovas, Razmantas Juozas, Semaška Liudvi
kas, Semaška Edvardas, Sirūnas Kazimieras, 
Slavinskas Antanas, Survila Jonas, Šauklys Vik
toras, Ščepavičius Pranciškus, Tamonis Jonas, 
Tamoševičius Vaclovas, Tavoraitis Petras, Užu- 
sienis Jurgis, Vaicekauskas Juozas, Vaičeliūnas
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Juozas, Vaičiulionis Lionginas, Vai ra Boleslo
vas, Valavičius Vladas, Vanagas Alfredas, Var
vu o lis Juozas, Vovieris Jonas, kan. Želvys Juo
zas, Žiugžda Pijus.

TSRS Generaliniam Sekretoriui, TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui 
J. Andorpovui

Panevėžio vyskupijos kunigų 

Pareiškimas

Lietuvos kunigai ir tikintieji labai skaudžiai 
sukrėsti LTSR Aukščiausiojo teismo 1983. V. 
6. rūsčios ištarmės Viduklės klebonui kua A. 
Svarinskui ir Kybarto klebono kun. S. Tamke- 
vičiaus suėmimu. Tai dalis naujos skaudžios 
veiklos prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią.

Spaudoje po kun. A. Svarinsko teismo rašė: 
“Naudodamas bažnyčią ir kulto tarno padėtį, 
skleidžia šmeižikiškus prasimanymus apie Ta
rybinę valstybę ir visuomeninę santvarką“... 
(Tiesa, 1983.V.7. Algirdas Strumskis). "Juodin 
ti, niekinti, apšmeižti visa, ko mūsų šalies ir 
respublikos žmonės yra pasiekę Tarybų val
džios dėka“) “Valstiečių laikraštis“ 1983.V. 11. 
Mockų vienė).

Kybartų klebono kun. Sigito Tamkevičiaus 
suėmimas, apkaltinant tao pačiu BK straipsniu 
(68.1-d), teikia pagrindo manyti, kad ir jo vei
kia bus panašiai įvertinta.

Kunigai ir tikintieji, kurie gerai pažino 
šiuos suimtuosius kunigus, nesutinka su tuo, 
kas parašyta minėtuose laikraščiuose. Jų dar
bas buvo religinėje srityje. Jie dorino, blaivino 
liaudį.

Jei būtų jų pamoksluose pilna melo ir šmeiž 
tų, prasimanymų, nuo jų pirmiausiai būtų nusi 
gręžę patys tikintieji, nes jie sugeba melą atskir 
ti nuo tiesos. Jų pamokslų tikintieji ilgėjosi, o 
juos suėmus, labai skaudžiai pergyveno, meldė
si, o kurie turėjo galimybę pareikšti soliddru- 
mą raštu, ginant suimtuosius, tie savo parašu 
tai patvirtino. Vien už kun. A. Svarinską pasi
rašė 55.000 asmenų.

Suimtieji kunigai, kaip Tikinčiųjų teisėms 
ginti Katalikų komiteto nariai, valstybės įstai
goms įteikė dokumentus, pasisakančius ne 
prieš valstybę ar jos santvarką, o tik kėlė viešu
mon faktus, rodančius tikinčiųjų diskriminaci
ją gyvenime, ateistų sauvalę tikinčiųjų atžvilgiu 
kuri skaudžiai žeidžia tikinčiųjų jausmus. Ar 
tai galima laikyti valstybės ir jos santvarkos 
šmeižimu?

Jei jų raštai falsifikatas ir paskviliai, kaip 
spauda teigia, tai kodėl nei vieno dokumento 
neišspausdinta spaudoje, kadwisuomené galėtų 
susipažinti ir įsitikinti?

Jei kun. A. Svarinskas teismo laikomas to
kiu nusikaltėliu, tai visuomenė turėjo turėti 
galimybę įsitikinti teisiamojo kaltumu ir ki
tiems apie tai papasakoti, dalyvaujant teismo 
salėje. Tačiau kun. A. Svarinsko teisme galėjo 
dalyvauti tik jo sesuo ir brolis ãàláa spec, publi
kos. Kunigai ir tikintieji, norėjusieji įeiti į teis
mo salę, buvo milicijos grūdami į mašinas ir 
vežami toli už Vilniaus į miškus. Kitus baudė 
paromis, administracinėmis baudomis.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente — Fone: 273-6696
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Teanas rengiamas kun. S. Tamkevičiui, iš
drįsusiam pasisakyti prieš įžeidžiančius tikėji
mą ateistų išpuolius ir ginti sąžinės reikalus.

Prašome Jus, kaip Valstybės Vadovę, pa
tvarkyti, kad tikintieji nebūtų diskriminuoja
mi, o už teisinga kritikę suimtieji kunigai nebū
tų kalinami ir baudžiami, nes jie pasinaudojo 
Konstitucijos 47 str. suteikta teise.

Pasirašė Panevėžio vyskupijos kunigais 
Petras Adomonis, kan. Bronius Antanaitis, 
Vincentas Arlauskas, Jonas Bagdonas, Juozas 
Bagdonas, Bronius Balaiša, Antanas Balaišis, 
Vytautas Balašauskas, Jonas Balčiūnas, Juozas 
Balčiūnas, Jurgis Balickaitis, Kostas Balsys, 
Petras Baltuška, Algis Baniulis, Kazys Baronas, 
Laimingas F. Blynas, Valdas Braukyta, Adol
fas Breivė, Petras Budriūnas, Jonas Buliauskas, 
Jonas Butkys, Povilas Čiučkis, Juozas Dubni- 
kas, Prel. Kazimieras Dulksnys, Steponas Gal
vydis, Juozas Garška, Juozas Giedraitis, Kazi
mieras Girnius, Mykolas Gylys, Ahtertas Gobis, 
Alfonsas Gražys, Antanas Gružaskkas, Klemen
sas Gutauskas, Gaudentas Ikamas, Vincas In
kratas, Tadas Ivanovskis, Alfonsas Jančys, Po
vilas Jankevičius, Juozas Janulis, Vytautas Ja- 
siūnas, Jonas Jatulis, Jonas Juodelis, Povilas 
Juozėnas, Jonas Jurgaitis, Antanas Juška, Al
fonsas Kadžius, Antanas Kairys, Vytautas Ka
počius, Lionginas Keršulis, Petras Kiela, Sta
nislovas Kazėnas, Antanas Kietis, Anicetas Ki
sielius, Povilas Klezys, Petras Krasauskas, Vla
das Kremenskas, Stanislovas Krumpliauskas, 
Petras Kuzmickas, Jonas Labakojis, Jonas La
pinskas, Antanas Liesis, Juozas Lukšas, Leo
nas Lukšas, Petras Markevičius, Vytautas Ma- 
rozas, Aleksandras Masys, Vytautas Masys, 
Antanas Mikulėnas, Algirdas Miškinis, Povilas 
Miškinis, Antanas Mitrikas, Kazimieras Mozū
ras, Juozas Nagulevičius, Algirdas Narušis, 
Lionginas Neniškis, Petras Nykštas, Albinas 
Paltanavičius, Steponas Pelešynas, Antanas 
Petrauskas, Albinas Pipiras, Jonas Pranevičius, 
Augustinas Pranskietis, Robertas Pukenis, Izi
dorius Puriuškis, Vladas Rabašauskas, Antanas 
Rameikis, Pranciškus Raščius/nlonas Rimša, 
Edmundas Rinkevičius, Pranas Sabaliauskas, 
Raimundas Saprigonas, Bronius Simsonas, Le
onardas Skardinskas, Mykolas Stonys, Vincen
tas Stankevičius, Bronius Strazdas, Alfonsas 
Strielčūnas, Aloyzas Sungaila, Paulius Svirskis, 
Ignas Šaučiūnas, Bronius Šlapelis, Povilas 
Šliauteris, Gediminas Šukys, Juozas Šumskis, 
Albertas Talačka, Leonardas Tamošauskas, 
Pranas Tamulionis, Stasys Tamulionis, Petras 
Tarulis, Petras Tijušas, Vytautas Tvarijonaspi 
Benediktas Urbonas, Sigitas Uždavinys, Jonas 
Vaičiūnas, Antanas Valančiūnas, Antanas Va- 
lantinas, Juozas Varnas, Povilas Varžinskas, 
Antanas Vaškevičius, Juozas Vaškevičius, An
tanas Zakrys, Stasys Zubavičius, Antanas Zu- 
lonas, Bronius Žilinskas, Serafinas Žvinys.

Iš 127 Panevėžio vyskupijos kunigų nepasi
rašė tik du: kun. Juozas Antanavičius ir kun. 
Jonas Uogintas.

KYBARTAI. 1983 m. birželio mėn. 6 d. 
Kybartų parapijos vikaras kun. Jonas MATU
LIONIS, protestuodamas prieš kun. Sigito 
TAMKEVIČIAUS suėmimę, išsiuntė pareiški- 
mę Lietuvos prokurorui, kuriame rašoma: 
"(...) Visa Lietuva kun, Sigitę TAMKEVIČIŲ 
žino kaip labai gėrę, pavyzdinga ir nuoširdų 
kunigę (...) Niekuomet negirdėjau, kad kun. 
S. TAMKEVIČŪ1S būtų užsiiminėjęs tuo,'kuo 
kaltinamas — antitarybine agitacija ir prppa-
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tikrinti reikalinga mūsų politinių veiks1 
nių bei bendrinių organizacijų sutarti
na ir suderinta veikla. Tarpusavio santy
kiai turi būti grindžiami lietuviško soli
darumo dvasia ir pagarba jų vykdyto
jams.

2. Seimas kviečia visuomenės veikė
jus ir spaudos bendradarbius vengti pik
tos kritikos ir visomis progomis steng
tis ryškinti visų mūsų politinių veiksnių 
svarbą bei jų naudę mūsų tautai.

3. Seimas sveikina VLIKo,-ALTos 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės susitari- 
mę sudaryti Lietuvių Teisėms Ginti Ko- 
mitetę ir ragina lietuvių visuomenę au
koti Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.

C. VLIKo darbų reikalais
1. Seimas užgiria VLIKo valdybos 

darbus, ypač ELTA-PRESSEDIENST 
leidinio atnaujinimę, ir reiškia padėką 
valdybai ir jos pirmininkui dr. K. Bobe
liui, skatindamas, kiek galima, plačiau 
išnaudoti naujas nuotaikas Eurppos de
mokratiniu valstybių tarpe ir stiprinti 
visokeriopą veiklą Europoje.

2. Seimas, apsvarstęs šiandienes Lie
tuvos laisvinimo problemas taria,

1) kad vienas pagrindinių uždavinių 
yra laisvinimo organšacijos ir veiklos 
tęsimas, atsižvelgiant j laiko ir pasikeitu
siu sąlygų reikalavimus;

2) kad VLIKo taryba ir valdyba, vyk
dydama ir plėtodama savo veiklą, a) 
stiprintu kovą už žmogaus ir tautų pa
grindines teises ir laisves; (b) veiktų, 
kad pasyvi Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo pozicija būtų pakeista j aktyvią 
ir veiksmingą akciją; c) skatintų lietuvių 
visuomenę organizuoti priemones per
teikti tautai Vakarų demokratinių vals
tybių, susijungusių Europos bendruome
nėje, laimėjimus politiniuose, socialiniuc 
se, ekonominiuose klausimuose, taip 
pat — politinę ir ūkinę integraciją, kuri 
užtikrina ją sudarančioms valstybėms
jų politini suverenumą ir nepriklausomy 
bę; d) organizuotų demokratinę akciją 
ir antikomunistinę veiklą; e) daugiau dė
mesio skirtų Seinų krašto ir Gudijos lie
tuvių problemoms spręsti; f) siektų glau 
dėsniu santykiu su lietuviu organizaci
jomis, visada turint galvoje pavergtosios 
Lietuvos interesus.

STRAIPSNIS APIE ŠV. KAZIMIERĄ 

BOSTONO SPAUDOJ

Bostono arkivyskupijos laikraštis ,,The 
Pilot“ paskelbė ilgą straipsnį apie Lietu
x-os dangiškąjį globėją šventą Kazimierą, 
primenant, kad šiais metais lietuviai vi
same pasaulyje iškilmingai minės jo mir
ties penkių šimtų metų sukaktį. Straipsny 
je plačiai rašoma ypač apie Amerikos 
lietuvių ruošiamus švento Kazimiero ju
biliejaus minėjimus, kurie bus pravesti 
taip pat ir Bostono arkwyskupipope. čia 
minėjimų pravedimu rūpinasi Amerikos 
lietuvių Romos katalikų federacija.

NUTARIMAI LIETUVOS LAISVINI 
MO KLAUSIMAIS

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo Ko 
mitetą sudarančiu grupių atstovai, susi
rinkę 40-ties metų sukaktuviniame sei
me, Southfield-Detroit, Ml, 1983 m. 
lapkričio 12-13 dienomis, priėmė sekan
čius nutarimus:

A. Lietuviu tautos reikalas
1. Seimas didžiuojasi musu tautos 

patvarumu pavergtoje Lietuvoje. Šio 
patvarumo ir kovos dvasia, pasireiškusi 
masiniu pasipriešinimu 1944-1952 m., 
paskutiniu metu liko pažymėta naujo
mis išraiškomis. Šiuos naujus pasireiški
mus ir kovos būdus VLIKas seka su di
deliu dėmesiu ir pagarba.

2. Seimas su giliu liūdesiu primena 
gnocidinę sovietu politiką, vykdomę 
trėmimais, areštais, religiniu persekioji
mu, Lietuvos rusinimu, kolonizavimu 
ir ekonominiu išnaudojimu.

3. Seimas smerkia ir protestuoja 
prieš sovietu vykdomę okupuotoje Lie
tuvoje tikinčiųjų diskriminaciję ir perse
kiojimus. Komiteto nariu — kunigu 
Svarinsko ir Tamkevičiaus areštai i r j ka
linimai yra flagrantiškas Helsinkio Akto 
raidės ir dvasios laužymas. Seimas su 
giliu liūdesiu pažymi šię sunkię tikinčių
jų būklę.

B. Lietuvių bendradarbiavimo reikalais
1. Seimas yra vieningos nuomonės, 

kad tautos laisvinimo sėkmingumui už-
ganda (...) Jo pagrindinis tikslas ir rūpestis — 
tttdnciojo reikalai. Kas užstos tikintjjj, kai jis 
diskriminuojamas, jei ne kunigas? . O kaip su 
tikinčiaisiais elgiamasi — pavyzdžių pilna viso
je Lietuvoje...

Todėl protestuoju prieš kun. S. TAMKEVI
ČIAUS suėmimę. Prašau rejkalę sutvarkyti 
taip, kad kun. S. TAMKEVIČIUS būtų paleis
tas iš saugumo izoliatoriaus ir leista jam eiti 
kunigo kelbono pareigas. Jeigu nuspręsta su 
juo susidoroti ir nuteisti, tai prašau įkaitu leis
ti man už kun. S. TAMKEVIČIIJ atlikti tę baus
mę, kuria jis būtų baudžiamas (...)"

.X.X.X.X.

Lietuvos tikintieji, protestuodami prieš 
kun. Alfonso SVARINSKO nuteisimę ir kun. * 
Sigito TAMKEVIČIAUS suėmimę, toliau pasi
rašinėja po protestais:

Kazlų Rūda — 611, Skuodas - 186, Mosėdis - 
229, Tauragė - 363, Šatės - 546, Laižuva, 268, 
Akmenė - 520, Kalviai - 382, Daugailiai - 733, 
Vilkija - 86, Alovė - 300, Kapsukas - 4609, 
Rumbonys - 506, Valkininkai - 777, Kražiai - 
733, Kretinga - 1718, Kuršėnai - 357, Kalesnin
kai - 385, Dubičiai - 203, Klaipėda - 1467, 
Baltarusijos lietuvių Palesės km.- 36, Kriokia- 
laukis - 235, Ūdrija - 317, Bazilionai - 173, 
Josvainiai -166, Šeduva - 676

Pakartotinai rinko parašus šios parapijos:

Zarasai - 164, Kirdeikiai - 33, Dūkštas - 63, 
Smalvos - 26, Vilnius - 108, Vištytis - 646, 
Imbradas - 119, Alytus - 1260, Punia - 62.
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VEIKLOS
Pokalbis su Liucija Banyte choro ''Vo
lungė" ir Jaunųjų tautinių šokių grupės 
"Gintaras" vadove

Vasario 16-tos minėjimo metu visi turėjome 
progos pasidžiaugti "Volungės" choro daino
mis ir "Gintaro" šokiais. Šiom abejom grupėm 
vadovauja Liucija Banytė. Prieš kurj laiką su 
ja turėjo pokaibj "Musų Lietuvos" bendradar
bis. Tikimės, kad musų kkaitytojams bus įdo
mu sužinoti šiek tiek daugiau apie šią jauną 
veikėją.

"Musų Lietuva" — Miela Liucija, vi
sų pirma butų įdomu sužinoti šiek tiek 
asmeniškų žinių apie tave, tavo šeimą.

L. Banytė — Pradėsiu nuo šeimos: tė
tis Vicente, mama Liucila. Aš gimiau 
čia São Paulyje ir turiu 17 metų.

ML — Palauk truputį. Čia mums įpras
ta, kad jaunimas paprastai kalba portuga
liškai, jam sunku išsireikšti lietuviškai, 
o tu visai laisvai kalbi lietuviškai. Kaip 
išmokai taip gerai kalbėti lietuviškai:?

LB — Jau iš mažens. Kai buvai visai 
mažytė dažnai būdavau su senele, tėtis 
ir mama užimti, tai tik kalbėdavau su 
ja lietuviškai.

ML — Tai buvo tavo tėtės mama, tie
sa?

LB — Taip tiesa. Taip pat vėliau mo
kinausi lietuviškai mokykloje. Pradėjau 
su ponia Vinkšnaitiene "Žilvityje", kur 
taip pat šokdavome. Vėliau su skautų 
grupe, kuriai vadovavo Eugenija Bacevi
čienė.

ML — Kas liečia muziką pirma buvai 
pianistė prie choro. O kur mokinaisi 
muzikos?

LB — Konservatorijoje. Tai "Conser
vatório Musical Francisco Braga" ir 
"Instituto Musical de São Paulo", čia 
Vila Zelinoje ir São Paulo centre. Moki
nausi maždaug 8 metus, o antrajame 
kurse 3 metus. Pirmojoje mokykloje pi
anino klase, antrojoje programa daug 
platesne. Iš savo mokytojų prisimenu 
Mercedes Dias, kuri vienu momentu,kai 
buvau suabejojus tęsti ar palikti muzikę 
mane paskatino. Bet dabar jau baigiau, 
tai abejonių daugiau nėra.

ML — Kur nors atskirai pasirodei su 
koncertu, pianino programa?

LB — Taip minėtame Instituto Musi
cal de São Paulo.

ML — Sakyk, Liucija, ar sutiktum pa
skambinti mums kokioje šventėje lietu
viškos muzikos, sakykim, ką nors iš 
Čiurlionio. Mes manome pakviesti jaunų
jų pianistų ir jiems duoti progos pasiro
dyti taip vadinamajame Jaunųjų Talen
tų vakare. Reikėtų ir tavo pagalbos.

LB — Taip, aš sutikčiau.
ML — Šalia tavo minėtų jaunimo šeš-

PIRMUMAS

tadieninių susitikimų, kur pramokai lie
tuviškai, ar dar kur kitur mokeisi lietu
vių kalbos?

LB - Ne, daugiau niekur, tiktai su 
vaikais šeštadieniais.

ML — O kaip su tautiškais šokiais? 
Kur pradėjai su šiuo menu.

LB — Mano pradžia buvo "Žilvityje", 
kur mokytojavo M. Vinkšaaitienė. Aš 
tuo metu turėjau gal kokius keturius 
metus.

ML — Bet koks motyvas tave labiau 
paskatino į šokius? Gražus berniukas, 
mokytoja ar kas?

LB — Buvau mažiukė, būdavo daug 
vaikų, labai smagu ir pripratau. Mane 
ten pirmą kartę nuvedė senelis. Jam pa
tikdavo muzika. Gaila, bet jau miręs.

ML — O organizuoti šokių grupę, kai p 
kilo ši mintis?

LB — Grupėje buvo didesnių ir mažes
nių vaikų. Buvo sunkoka suderinti, bet 
kur nors pasirodyti visi norėjo. Mėginau, 
kaip nors padėti. Vaikams pasirodymai 
yra svarbus dalykas. Kai kada pagręsinu: 
"Neateisiu daugiau, nusibodo man su 
jumis". Bet jie sako, kad nori toliau dirb
ti, ypač dabar, kai jau paaugo.

ML — Ar yra kokių sunkumų palaiky

«Geriausia dovana: ž
K ft
| GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA «

| UŽSAKYKITE’MŪSŲ LIETUVĄ’ I
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS g

Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus 8

ti drausmę, pravesti pamokas.
LB — Pirmiau šiek tiek sunkumų bu 

vo, gal dėl to, kad vaikai dar buvo ma 
žesni, bet dabar jau viskas tvarkoje. Jie 
patys atvyksta j repeticijas. Amžius 
tarp 10 ir 15 metų.

ML — O kas sugalvojo vardą "Ginta 
ras", ar tu jiems parinkai?

LB - Ne, nė aš, jie patys tę vardą iš 
sirinko. Net buvo balsavimas tarp jvai 
rių vardų, kur net paukščių vardai būvi, 
siūlyti.

ML — O kur buvo pirmasis naujos 
grupės pasirodymas?

LB — Buvo galas metų, su eglute ir 
mažų vaikų rateliu, tai ir mes pasirodė- 
me ir net gerai pasisekė.

ML - Dabar, jau vaikai auga, laikas 
bėga, kokie planai ateičiai?

LB — Tuo tarpu nežinau. Tikrai ne
žinau. Pažiūrėsime, kas bus ateityje. 
Jeigu kas išeina, tuo tarpu vis atsiranda, 
kas užpildo to vietą. Dabar turiu apie 
12 mergaičių ir kokius 6 berniukus. Su 
berniukais kiek sunkiau. Jie, kai paau
ga pereina j kitą šokių grupę.

M L — Kaip sekasi su choru? Kokie 
sunkumai?

LB — Dabar jau kiek geriau. Pradžio 
je buvo gana sunku ir turėjau dar daug 
darbo su* vaikais šokių grupėje. Viskas 
kartu buvo tikrai nelengva. Dar diriga vi 
mas ir kartu chorui pritarimas, be akorr 
panavimo žmogaus nelengva. Bet jau 
turiu numačiusi vieną mergaitę. Ji man 
padės pritarime prie choro. Žinau, kad 
bus darbo kol pripras prie choro paly 
dos. Vienas dalykas yra skambinti, ki 
toks yra palydėti chorą, reikia priside 
rinti.

M L — Girdėjau tokių komentarų, bei 
ne vien tavo chorui, bet bendrai kalbam 
apie jaunimą. Sako, kad jaunimas dar 
nuoja, bet nesupranta, ką dainuoja. Kaų 
tau atrodo, ar tai tiesa?

LB — Maždaug tiesa. Bet dabar, pa 
vyzdžiui, kai mes pradedam kokią dai 
ną, mes perskaitome žodžius, ištarimą, 
paprašau Nilzos Guzikauskaitės, kuri 
geriau kalba lietuviškai, kad išverstu 
sunkesnius žodžius. Bent noro suprasti 
tikrai netrūksta.

M L — Musų pasirodymai su kitais
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kraštais, kitomis grupėmis dažnai praran
da taškus, kas liečia choro ar šokių pa
lydą. Mes turime tiktai pianiną arba 
akordeoną. Ar nepagalvojai kuomet 
apie sakykim kokį didesni vienetą orkes
trėlį savo chorui ar šokių vienetui?

LB — Tą mintį jau turėjau, bet yra šuo 
kūmų su instrumentais, reikėtų atskirų 
repeticijų daugiau žmonių.

ML — Gerai, o dabar įdomu sužinoti 
tavo nuomonę apie kitus reikalus. Skai
tytojams dažnai pokalbio metu įdomu 
sužinoti, ką tas ar kitas veikėjas mano 
tuo ar kitu reikalu, musų kolonijos rei
kalais. Pavyzdžiui, kad yra svarbiausia 
musų jaunimui, tavo nuomone, dainos, 
Šokiai, Ino keti kalbėti ar dar kas kita?

LB — Kas liečia kalbą, man atrodo, 
kad jaunimas jos neskaito pirmoje vieto
je. Gal,dėlto, kad tai skaito persunku 
dalyku. Dainuoti jau geriau, yra tikrai 
tokių, kuriems labai patinka, gaila, kad 
kartais eeturi balso. Tarp šokių ir dainų 
gal persiskirtų per pusę. Dalis choristų 
yra “Rūtelės" šokėjai.

ML — 0 kas liečia kalbą, kaip tau at
rodo, ar sunku išmokti lietuviškai?

LB — Man nebuvo sunku, nes iš ma
žens kalbėjau lietuviškai. Su tėte kitaip 
aš nemoku kalbėti, tiktai lietuviškai. Ta
čiau jeigu kas tik dabar pradėtų mokin
tis kalbėti, tai yra sunkoka. Choristų 
tarpe yra gera dalis, kuri norėtų išmokti 
kalbėti gerai lietuviškai. Jie turi sunku
mų, nes tam nėra laiko. Jie dirba ir mo
kinasi fakultete, tai laiko viską, yra ma
žai. Šeštadieniais šokiai, sekmadienį 
“Volungė" laukia, tai tikrai mažai laiko,

ML — Tavo asmeniški planai ateičiai? 
Baigei konservatoriją, ka toliau manai 
studijuoti?

LB — Kolegijoje mokinuosi biologiją, 
bet ateityje dar tikrai nežinau, kę pasi
rinksiu. Muzika vistik man labiau patin
ka, negu kas kitas.

ML — Sugrįžtant prie choro, koks 
yra amžius choro dalyvių?

LB — Tarp 16—17 ir gal iki kokių 
30 metų. Beveik visi jau bebaigią viduri
nę mokyklą (colegial) arba universiteto 
studentai, viso apie 22 dainininkai.

ML — Dar vienas visai skirtingas klau
sihas: tavo nuomone, ar senimas padarė 
viską, kad veikia, vyktų gerai, ar dar bu
tų galima ką nors daugiau padaryti?

LB - Manau, kad būtų galima dau
giau padaryti, ypač jaunimui.

ML — Kokia prasme, jaunimui reikalin
ga finansinė parama?

LB — Ne finansinė, gal daugiau mora
linė. Vyresnioji karta irgi buvo jauni vie
ną kartą.

ML — Iš musų pusės butų vienas pra
šymas: daugiau informuoti apie jūsų vei-
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klą ir pasirodymus. Kai mes nežinome, 
negalime ir kitiems pranešti. Butų labai 
svarbu iš anksto jūsų pasirodymus pra
matyti ir pranešti per spaudą visiems lie
tuviams. Ar butų galima tub reikalu susi
tarti?

LB — Pažadu, pranešime, kur bus mū
sų pasirodymai.

ML — Labai ačiū už pažadą ir dar di
desnis ačiū už pokalbj.

Šį pokalbį užrašė A If. D. Petraitis

Halina Mošinskienė

NE LAIDOKIME BET DŽIŪGAUKIME
tokį įspūdį susėmiau š.m. Vasario 16-to- 
sios šventėje įvykusioje 19.11. S. Paulo 
lietuviškiausiame priemiestyje V. Zelino- 
je.

Sv. Juozapo parapijos bažnyčia iš lau
ko ta pati, apšvarinta nuo dulkių nuosė
dų. Menu, kaip prieš daugelį metų ją 
restauravo dail. Antanas Navickas, kaip 
pats “sagstė" smulkiomis plytelėmis jos 
bokštą; kaip dideliu kruopštumu sudės
tė šv. Juozapo apvalainį mozaikos “me- 
daljoną" fasade. Visa tai tebėra. Viduje? 
— Perdažyti altoriai, sienos, teliko lubo
se pagrindiniai paveikslai — aukoti dau
gelio liet, šeimų intencijų. Dešinėje, dar 
paliko Vilniaus “Aušros Vartų Dievo 
Motinos" atvaizdas, nebeatitinkąs origi
nalui, nes fonas kažkodėl šviesiai mėly
nas. Kairėįe nebėra šv. Antano paveiks
lo.

Kadangi buvau Antano ir Karolinos 
Navickų artume, kai “nušveitus sienas" 
nuo dail. Vijeikio “Angelų" (įdomu, ar 
liko bent fotografijoje? ), Navickas visu 
kruopštumu stengėsi šventnamį išdailin
ti LIETUVIAMS pažįstamais, kad ir sti
lizuotais tulpių ir lelijų motyvais. Ir tie 
“Angelai" ir tie “Šventieji' surinkti iš 
įvairių senos tapybos reprodukcijų buvo 
SAVI, giedą “Gloria in excelsis Deo." — 
ir pats Viešpats virš didžiojo altoriaus, 
savo plačiu mostu lyg susemdavo mus 
ateivius Lietuvos Gero Tėvo glėbin.

šiandieną viskas sunaikinta. — Gal 
būt todėl Dievo malonė ir pasišaukė 
anksčiau abudu Navickus pas save, nes 
būtų perskaudu pergyventi tokį barba
rišką pakeitimą. — Kiek teko man lanky
ti Italijoje įvairias šventoves, ir kiek ži
nome iš spaudos Lietuvoje “persekioja
mos bažnyčios" restauruojamos, kodėl 
taip skubiai atsikratyta Antano Navioko 
tapyba, kad ir gal primityvia, bet ji buvo 
skirta LIETUVIŠKOS parapijos šventna- 
miui? .

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus
RESTORANAS VITUS

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 TeJ.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL
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Taigi susirinkome j Mišias, žmonės vė
lavo, bet sugūžėjo. Ditižiąją Auką koncė- 
lebravo: kun. Jokubauakas, svečias iš 
Urugvajaus prof. Jonas Sukackas, S.J. ir 
šv. Kazimiero parapijos klebonas P, Ga
vėnas. Vargonaujant F. Girdauskui bu
vo giedamos specialiai pritaikytos gies
mės, maldaujant Visagalio laisvės paverg
tai Lietuvai ir užbaigiant, visada jaudi
nančiais “Lietuvos Himno" posmais.

Po pamaldų, saulės karštyje, slinkome 
j V. Zelinos gimnazijos salę. Jinai bema
tant prisipildė. Suvažiavo lietuviai iš dau 
gelio S. Paulo pakraščių, net iš Santos. 
Kiti jau ir ligų nualinti, bet gi daugiau
sia močiutės ir motinėlės pasidžiaugti 
savo vaikų ir vaikaičių pasirodymu.

Visa programa praėjo skalndžiai. Kal
bos neilgos, bet prasmingos. Kviesto sve
čio prakalba ypač patiko jaunimui. Ra
šytojas Henrikas Losinskas Alves — lie
tuvių kilmės, parašęs keletą knygų,šian
dieną yra Brazilijos Rašytojų Sąjungos 
“Meno ir kultūros kritikos skyriaus" 
pirmininkas S.P.O kas labiausiai “prie 
širdies" šių dienų jaunimui? — Kritika. 
Be kritikos nėra pažangos. Jos baidytis 
nereikia. Ji gali būti skaudi, bet drauge 
ir naudinga.

Meninėje programos dalyje: 1) daina
vo “Volungė" — choras sustiprėjęs vyrų 
balsais. Gaila, kad sumažėjo mergaičių 
balsai, bet tikėsimės, kad su laiku ši 
spraga irgi bus užpildyta, nes publika la
bai tą chorą pamilo ir juo džiaugiasi.Liu
cija Banytė yra dabartinė šio choro va
dovė — kaip tik Š.m. sukako 6 metai 
choro intensyvaus darbo, tad linkėtina, 
kad juo toliau, vis didėtų jaunų daininin 
kų skaičiumi, išplėstų savo repertuarą 
siekiant laimėjimu dainos grožyje.
2) Tos pačios Liucijos Banytės paruoš
ta jaunučių grupė “Gintaras" dailiai pa
šoko 3 šokius. 3) “Rūtelė" — dabar tu
rėtų vadintis “Rūta". — vad. Marcia Pa- 
vilionytė, puikiai pasirodė ir tikra "Ma
lūne malė" palydint akordeonu Elsio 
Sversut. 4) “Nemunas" vad. Rikardas 
Bendoraitis ir Ivani Popic, akordeonu 
pritariant Kl. Butkui, susilaukė didelio 
publikos entuziazmo.

Užbaigai, visi bendrai sugiedojo “Lie
tuvos Himną". Rimti pranešėjai: Nilza 
Guzikauskaitė lietuviškai ir Jonas šer
mukšnis portugalų kalba.

Pabūvoję su lietuviais, susitikę su se
nai matytais, širdimi Lietuvą aplankę 
išsiskirstėme patenkinti.

B.,Lietuvių Bendruomenė gali džiaug
tis Vasario 16-sios šventės pasisekimu 
— dėka to gražaus prieauglio mumyse, 
to jaunimo, kuriuo entuziazmu mes gaį- 
vinamės; dėka pastangų rodančių kelią 
j šviesią ateitį, ne j “kapines".

Ačiū.
BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS!
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NUOTAIKINGA ŠV1 JONO BOSKO
Šventė Lituanikoje

Sv. Jonas Bosko plačiame pasaulyje 
yra pažįstamas kaip " Jaunimo Tėvas ir 
mokytojas",

Iš tikrųjų jis yra vienas iš garsiausių 
19-tojo amžiaus auklėtojų, "preventive 
nés sistemos" auklėjime įvedėjas ir išgar
si ntojas.

Sausio 31-moji, šv. Jono Bosko mir
ties (1888 mediena, yra ir moksleivių 
ir mokytojų, o ypač Saleziečių^Krikščio- 
nių Pagalbos dukterų, Eks-alumnų bei 
Bendradarbių "Didžioji Diena"

Toji diena yra ypatingai švenčiama vi
sose saleziečių įstaigose, parapijose, misi
jų stotyse. Viso pasaulio katalikų bažny
čiose yra laikomos šv. Mišios "de memó
ria" — to įžymiojo jaunimo ir žmonijos 
geradario atminimui, Jo globai pasivedant.

"Palangos Vietininkijos" bestovyklau- 
dami Lituanikoje, skautai — ir mes — ry
žomės paminėti tą dieną, nes jaučiame, 
kad "Dom Bosco" — tiek daug nusipfelnęs 
Brazilijai, o taip pat ir Lietuvai, yra mums 
kaip "skautiškos dvasios" žmogus.

Iš plačiai einančios propagandinės kny
gutės "Quem é Dom Bosco? " visos šešios 
mūsų skiltys - ERELIAI, PUMAI, BARA
VYKAI, PELĖDOS, GEGUTĖS ir PETE
LIŠKĖS — tą dieną šį bei tą sužinojome 
apie Saleziečių Įkūrėją.

Tas mūsų lauktas antradienis — Sau
sio 31 -tooji — buvo, tarp kitko, nepap
rastai , saulėta diena.

Iš pat ryto, po iškilmingo trijų vėlia
vų pakėlimo. įvyko skautiškas įžodis 
vienos paukštytės — Evelinos Gomes; 
vienos skautės — Danielos Werner; vie
no skauto — Roberto Kasperavičiaus 
ir vienos prityrusios skautės — Onos 
Maurps Werner.

Pusryčiai buvo su "Dom Bosco pyra
gu", skaniai iškeptu mūsų 10-ties dienų 
stovyklai pasišventusių virėjų — kepėjų: 
p-lės Ksaveros Petrokaitės ir p-lės Genės 
Baronaitės.

Sekė "Quem ė Dom Bosco" — kny
gutės tyrinėjimas, padalintas į šešias da
lis, pagal skilčių skaičių.

Kaip kasdieną, taip ir šiandien, buvo 
11-tos valandos "Lietuvių Kalbos pamo
ka", įdomiai pravesta prof-rėš Angelės 
Jotei kaitės.

Žinotina, kad prof-rė Angelė yra 
augštesniosios mokyklos portugalų ir 
prancūzų kalbų dėstytoja, ir kad nuo 
šių metų kovo, mūsų profesorė dėstys 

f Ora.HELGâ HERIN6 1
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.
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de livros e jornais lituanos, em comemoração de 16 de Fevereiro — Data 
Nacional da Lituânia.

lituanistiką PUC (Pontifícia Universida
de Católica) universitete.

Po,pietų ėjo įvairios rūšies sporto 
rungtynės. Kiek vėliau, buvo pasinaudo
ta puikiai įrengtomis dviem Lituanikos 
maudyklėmis, nes pati karšta diena prie 
to vedė.

Kad geriau pasiruošus pagrindiniam 
darbotvarkės numeriui — Vakarinėm 
Šv. Jono Bosko mišiom — sekė visų še
šių skilčių lenktyniavimas atsakant į 
klausimus, liečiančius Dom Bosco gyve
nimą.

Egzaminai praėjo gana augštais laips
niais ir paaugliams ir mažiems.

S. Mišias laikė stovyklos kapelionas, 
kun. Petras Urbaitis, o prakalbą apie 
šventumo prasmę, pasakė prof-rė A. 
Joteikaitė. Be to, per mišias buvo gra
žiai giedota (tik lietuviškai,), o taip pat 
sukalbėta "Malda už dvasinius pašauki
mus". Kunigų stoka jaučiama visur, bet 
ypač mūsų "krašte — kontinente", Bra
zilijoje, toje gausiausioje katalikų šalyje.

Kažkaip neišdegė(pusiau rimti)su mū- 

F

sų "Dėde Juozu" pasitarimai, dėl šven-
tiško "churrasco". Pats, kun. klebonas, 
Juozas Šeškevičius, gi yra vegetaras...

Pakaitalui, buvo aprūpiįtta Atibajoje 
gerais ledais (servetėmis), kaip paties 
kun. Bosko dovana ir puikus "priedas" 
iškilmingai vakarienei.

Ypatingoji diena užsibaigė su "Laužu 
— Lauželiu"^ Žiežirbos" stovyklos dien
raštis, atskirai aprašys (tikimės.) apie 
augštai — augštai į padangę kylančias žie- skyriuje.
žirbas, žiežirbėles, kurias apylinkių ja
ponai ir kiti gyventojai iš tolo stebėjo, 
gėrėdamiesi ir jaunatviškom, skautiš
kom, lietuviškom dainom.

"Ateina Naktis" — toji skautams 
įprastoji melodinga padėkos išraiškai r 
pirm visko Dievui — Gėrybių Davėjui — 
o taip pat ir stovyklos Vyriausiai vado
vei Pask. Eugenijai Bacevičienei, kitiems 
vadovams ir draugams
^Sj vakarą buvo dar nuoširdžiau sugie
dota. Ji kvietė visus ruoštis saldžiam, už
sipelnytam mieguliui, gal taip pat — su 
saldžiais sapnais apie "Jonuką Bosko"- 
sapnininką, akrobatą, kunigystės besie- 
kiantjvairių sunkumų nugalėtoją, auk

XBRICA DE GUARDA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Minj-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

lėtoją y Stebukladarį ir Šventąjį, dabar 
ir mūsų pačių geriau pažintą ir pamiltą.

Sv. Jonas Bosko būk ir mūsų ypatin
gas Tėvas ir Mokytojas.

KÀR. SIMAS PLUNDZIULAITIS, 
78-METIS

São Pauly, Bom Retiro rajone ir apy-
linkėse lietuviams gerai pažįstamas Si
mas Plundziulaitis šio vasario 6 dieną, 
su padėkos Mišiom, atšventė savo 78-tą 
j j gimtadienį.

Lietuvos aviacijos karininkas, Simas, 
gimė 1906 metais, Milišių kaime Jur
barko valsčiuje, Raseinių apskrityje.

21-metis, įstojo į 3-čiąją oro eskadri
lę, specializavosi aviacijos mechanikos

Prieš pasitraukiant iš aktyvios tarny
bos, Lietuvos aviacijos 10-mečio proga, 
buvo atžymėtas ypatingu jubiliejiniu 
įvertinimo medaliu.

Giminąčių iškviestas),Brazilijon Simai 
atvyko 1930 metais. Jis dirbo mechani
kos srityje, įvairiose vietovėse, iki geros 
pensijos užsitarnavimo.

Všsą laiką Simas pasireiškė taurus, 
kultūringas, susipratęs lietuvis patriotas 
bei praktikuojantis katalikas. Skaitė ir 
tebeskaito tautinę spaudą ir kitus para
gina tą daryti.

Mielam sukaktuvininkui dar ilgų Die
vo palaimintų ir nuopelningų metų.

KPU.

Vicente Vitor Banys Ltda.

KALBAMA LIETUVIŠKAI Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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Savaitei bėgant..
A h D Petraitis

Savaitė po Vasario 16-tos pilnutėlė įspū
džiu. Gražus minėjimas, įdomi programa. Ta
čiau Šalia to ir kitas faktas: lietuvių kalbos kur
sas PUC universitete. Buvo laukiama paskuti
nio pranešimo-rektoriaus pasirašymo, kuriuo 
šis kursas įteisinamas.

Jau minėjimo metu manęs teiravosi keli 
jaunuoliai: prašė būtinai rezervuoti jiems vie
tas. Tai septyni ar aštuoni lietuviukai, visi čia 
gimę moksleiviai, norėjo užsigarantuoti sau 
vietę. Vienas kitas senesniųjų man suabejojo^ 
"Ar manai, kad tas entuziazmas ilgai truks? 
Sunku ką nors atsakyti, bet faktas, kad organi
zatorių tarpe jaučiama kiek baimės ne dėl to, 
kad mokinių truks, bet kad... vietų gali pri
trukti.

Suprantama, kad kalbėti prieš laikę yra vi
suomet tam tikra rizika. Pačiame universitete 
kursų koordenatorius man sakė, kad kai kurių 
kalbų kursai (tautų, kurie turi gana daug imi
grantų) nesulaukė pasisekimo. Kai kurie visišt’ 
kai nebuvo atidaryti, kiti vos ne vos su 6 mo
kiniais daėjo iki semestro galo. Taip kad tvir
tinti, kad tik lietuviai gali išsilaikyti yra tam 
tikras entuziazmas. Dabar viena yra aišku,kad 
ir sėjant nevisuomet daigai sudygsta. Tačiau 
lygiai kita tiesa galioja, kad nesejant tai jau tik
rai nedygsta. Todėl sėti, taip sakant, planuoti 
ir dirbti, yra vienintelė išeitis.

Vakar gavau pranešimą, kad tasai mūsų 
kursas jau gavo visus "palaiminimus", taip sa
kant, leidimus ir jau galima įsirašyti. Atskirai 
bus įdėtas šiame numeryje pranešimas, kur ir 
kaip daryti tuos įsirašymus. Taip sakant dabar 
jau priklauso tiktai nuo mūsų ir nieko daugiau.

Sugrįžtant prie Vasario 16-tos minėjimo aš 
mėginau paskaičiuoti, kiek mes turime žmogių 
ko kapitalo. Programa beveik išimtinai buvo 
jaunimo rankose,: jie užpildė šokius, dainavo 
dainas ir net kalbose vyravo.

Pažiūrėkime arčiau, kaip tas kapitalas atro
do. Pasirodė "Volungės" choras su 23 asmeni
mis, "Gintaro" grupėje pasirodė 13 šokėjų. 
"Rūtelė" išėjo j scenę su 18 žmonių ir "Nemu
nas" su 14 žmonių. Čia iškaičiau ir šokėjus ir 
dainininkus, kartu su jų vadovais, muzikais. 
Tai yra tiek, kiek jų matėme scenoje. Neskai
čiavau tų, kurie padėjo už scenos, arba tų, ku
rie šioje programoje nepasirodė, nors priklau
so vienai šiai grupei. Pavyzdžiui "Nemunas" 
pasirodė tiktai su 6 poromis, kai visa jų grupė 
turi 31 šokėję (veteranai — 14, studentai — 17). 
Tai suskaičiavus tiktai jaunimę, kuris pasirodė 
šiame minėjime jau susidaro graži 68 jaunuo
lių grupė. Visi tie jaunuoliai savo laisvalaikį pa
skyrė šiam pasirodymui suruošti. Bet dar šalia 
jų prisidėjo aišku ir jų šeimos, tėvai, motinos, 
broliai, seserys, kurie vienu ar kitu būdu irgi 
dalyvauja, prie to darbo prisideda.

O taip pat publikoje mačiau nevien tik se- 
nimę, bet daug vidurinio amžiaus ir jaunimo. 
Atrodo, kad svajonės, kas mus pakeis, jau ne 
svajonės. Atrodo, kad gera dalimi senoji karta 
jau buvo pakeista, tik mes nevisi pajutome tę 
realybę.

PAMALDOS SU LENKAIS
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos kl 

bonas buvo pakviestas koncelebruoti

KAZIMIERINIO JUBILÉJAUS PROGA
São Paulo Valstijos Kultūros Departamentas 

išstato

Rua Lituânia, 67 — Sąjungos-Alianęa patalpose 
PARODOS ATIDARYMAS: kovo (março) 11 d., 10,30 vai. 
PARODOS LANKYMAS: nuo 14 iki 18 vai., kovo 11—18 dd. 
Specialus pašto Antspaudas su ANO JUBILAR CASIMIRIANO 
Verta ir lietuviams pagerbti šj brazilų valdžios prisidėjimą.

LANKYKIME IR ŠIĄ PARODĄ

lenkų primo kard. Josef Glempo, Mišio
se N.Sra. Auxiliadora bažnyčioje.

Kardinolas atvyko punktualiai 19 
vai.; zakristijoj jau jo laukė São Paulo 
arkivyskupas, Dom Paulo. Bet įeinant, 
procesijoj, į bažnyčią, atrodė, kad joje 
žmonių nei kiek nedaugiau, kaip tokioj 
V. Zelinoj lietuvių per kokias iškilmin
gesnes pamaldas. Vėliau bažnyčia prisi
pildė; o ypač buvo gausu žmonių teatro 
salėj ir, itin, prie suneštinių vaišių stalų?

Koncelebravo su kardinolu 18 kuni
gų (dauguma lenkų, bet buvo ir brazilų 
bei vienas lietuvis). Pasirodė, kaip bai
siai skirtinga lenkų kalba nuo lietuvių. 
Klausiausi ausis pastatęs, tačiau nieko 
nesupratau. O dėl Mišių — specialiai nu
sinešiau lietuvišką knygelę MIŠIOS.

Salėj — sveikinimai, dainos, tautiniai 
šokiai. O koktely teko atsisėsti prie len
kų konsulo.

.Lenkų primui kun. Pr. Gavėnas jtei-. 
kė pirmą SÃO CASIMIRO biografijos 
egzempliorių su laišku, liečiančiu Seinų 
parapiją.

SV. KAZIMIERO DRAUGIJOS" 
VALDYBOS POSĖDIS
įvyko praeitą šeštadienį, vasario 26 die
ną, parapijos patalpose.

Buvo svarstomas kai kurių tautiečių 
paįeidavimas apgyvendinimo jau turi
muose namuose, Rua Tabajaras, 556.

Kaip žinome, kiekviena pradžia yra 
sunki.

Galutinis reikalo sprendimas buvo 
atidėtas vėlesniam laikui, geresniąm da
lykų suderinimui.

Tuo tarpu, buvo nutarta ramiai, bet 
pastoviai teirautis dėl kitų tikrai reika
lingų globos senučių, o taip pat dairytis 
dar dėl kitų namų, su didesniais apgy
vendinimo patogumais.

"Malda - Labdara — Argaila" - yra 
naujas išeivijos lietuvių obalsis.

Visi, tad, prisidėkime, vienaip ar ki
taip, kad mūsų kolonijoje ryškiau susti
prėtų bendros LABDAROS (mums ma
žai įprastos) įvertinimas ir įgyvendini
mas.

Daugiau akių daugiau mato.
Daugiau ausų daugiau girdi.
Ačiū už bet kokias informacijas ar

on

sugestijas virš minėtu reikalu. 
Mūsų telefonas: 273-0338.

ADORATORIŲ RATELIS
Vasario 26 dieną, 16 vai., turėjo savo 

mėnesinę adoracijos valandą, šv. Kazi
miero parapijos koplyčioje, su gana gau
siais dalyviais.

Tarp įvairių intencijų buvo įterpta ir 
ypatinga maldos intencija už persekioja
mus kunigus Lietuvoje ir Sibire.

Pagal naujai iš New Yorko atėjusį 
1984 metų "MALDOS KALENDORIŲ" 
(Calendar of prayers), "Pietų Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kunigų Vienybės" 
maldos diena yra Sausio 5-toji.

Kad kiek pavėluotai Adoracijos valan
doje buvo atminti visi Pietų Amerikoje 
dirbantieji lietuviai kunigai, o dar ypatin
giau buvo pasimelsta už persekiojamus, 
kalinamus, Sibiran ištremtus mūsų kuni
gus — didvyrius.

Adoracijos dalyviai išklausė su susijau
dinimu kaikuriuos tų kunigų kankinių 
pareiškimus, kaip randasi "Maldos kalen
doriuje".

Tikrai jaudinantys tų Lietuvos kunigų 
— kankinių žodžiai mums įrodo stipraus 
tikėjimo tikrąją reikšmę, dabar — nelygio 
je kovoje - už TIESĄ ir GĖRI, prieš 
valstybine — organizuota — finansuota 
SMURTO ir MELO propaganda.

A. D. Krsp.

NE DVI, O TRYS VĖLIAVOS
Vasario 16-tosios minėjimo kores

pondentas (KPG) buvo teisingai perspė
tas, kad ne tik "eisenos pryšakyje ėjo 
Brazilijos ir Lietuvos vėliavos", kaip ko
respondencijoje parašyta, o ir ateitinin
kų vėliava. Matyt, kad tuo metu kores
pondentas buvo ar perdaug išsiblaškęs, 
ar perdaug susikaupęs, kad... tokio da
lyko nepastebėjo. O greičiausiai bus iš
ėjęs iš savo "profesijos" ribų. Juk ar 
tinka tam pačiam asmeniui ir Mišias lai
kyti, ir... rašyti? . (Tiesa, šįsyk atsirado 
net du to paties minėjimo koresponden-' 
tai, tik kad jų rašiniai dar nebuvo pasie
kę redakciją, kai laikraštis jau buvo 
"montuojamas". Tad reikėjo ir kokiu 
pašaliniu pasinaudoti. KPG).
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MŪSŲ ŽINIOS
SALĖS REMONTUI AUKOJO Anelė 
Kalvinskaitė Cr.lO.OOO,OO. Širdingai dė
kojame šiai ML skaitytojai ne tik už 
paramą parapijai, bet taip pat ir spaudai. 
Šiuo metu safes sienos išklojamos 1.50 
metro aukščio lentelėmis.

RIO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIAMS

NR. 8(1847) 1984.111.1MŪSŲ LIETUVA

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

OLGA VASILIAUSKAITĖ PENEDO MARCOS _ 
a.a. ONOS VASILIAUSKIENĖS mirties metinių proga

Mielai ML rėmėjai gili padėka, o velionei pagarbus prisiminimas
Administracija

PRANEŠAMA
kad šv. Kazimiero šventės proga, 4a. 
kovo, nuo 1-mos iki 6-tos kovo, kun. 
Petras Urbaitis (nebodamas Rio karš
čių), mielai lankys ir laimins tonykščius 
ligonius, senelius ir, to norinčias, šeimas.

Tikresnieji susižinojimo taškai tebū
nie — kaip įprasta p-nios Uršulės 
Gaulienės ir p. adv. J. E. Petraičio butai 
visiems Rijiečiams gerai žinomi.

Pats besilankantis kunigas apsistos 
Sv. Onos bažnyčios klebonijoje, Santa
na gatvėje, Centre.

Šv. Kazimieras, ypač šiais Jo 500- 
mečio jubiliejiniais metais, tegloboja 
visus Juo pasitikinčius ir j Jį besikrei
piančius, bet kur jie begyventų ir kas 
jie bebūtų.

(KPU) 
KITATAUČIAI UŽ LIETUVĄ

Campinas Universiteto (UNICAMP) 
prof. Urbano Morato Ferraz Meirelles . 
Vasario 16-tosios proga pasiuntė BLB- 
nei šiltus sveikinimus visiems lietuviams, 
kovojantiems už savo Tėvynės laisvę. 
Ir pabrėžė, kad "lietuvių tautos kova už 
šj idealą kasdien randa visuose kraštuo
se vis didesnį pritarimą visuose kraštuo
se"'.

UŽGAVĖNĖS (CARNAVAL) 
LITUANIKOJE

Užgavėnių savaitgalio metu Lituani
koje veiks Svečių Namas.

Visi,kurie norės pasinaudoti jo pa
tarnavimais (maistui ar nakvynei), pra-' 
šomi paskambinti telefonu 63-59-75.

BRAZI LUA ĮSIJUNGIA 
| KAZIMIERINIJUBILÉJU

Brazilų Pašto, ir Telegrafo Centrinė 
Bendrovė (ECT) priėmė prašymą paga
minti ir vartoti komemoratyvinj pašto 
antspaudą, minint Jubilėjinius šv. Kazi
miero Metus.

Pašto antspaudas bus vartojamas ko
vo 11-18 dienomis, kai tuo pačiu metu 
vyks, pačios São Paulo Valstijos Kultū
ros Departamento organizuojama, Fila- 
telinė ir Numizmatinė paroda šv. Kazi
miero pagerbimui. Paroda bus išstatyta 
Rua Lituânia, 67, Sąjungos-Alianęa pa
talpose. (Apie tai jau rašė FOLHA DA
TARDE, 31.1.1984, skyriuje "Filatelia"). UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Kad komemoratyvinis pašto ants
paudas (kuris ypač filatelistų yra visuo
met smalsiai gaudomas) gautų daugiau 
ryškumo, ML stengsis atspausdinti ir 
tam tinkamą voką.

Gi AFIGRASP (Associação Filatéli
ca Grande São Paulo) išleis specialų nu- 
1 merj su informacija apie šv. Kazimierą* 
ir "Lietuva vakar ir šiandien".

Justinas ŽVINGI LA Cr.10.000,00 
Filomena ČERNIAUSKIE

NĖ
Jonas STANKŪNAS 
Ona DEKSNIENÉ 
Povilas URBONAS 
Marė JOVAIŠAS 
Petras MACEVIČIUS 
Juozas KUPSTAITIS 
Elzbieta MEDEIKIENÉ
Josefa GUDANAVIČIUS Cr.10.000,00 
Magdalena MAKAREVI-

ČffiNĖ Cr.10.000,00

Cr. 10.000,00
Cr. 15.000,00
Cr. 5.600,00
Cr. 15.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00 
Cr.20.000,00 
Cr. 10.000,00

"Musų Lietuvę" galima dabar nusipirkti 
spaudos kioske V. Zelinoj.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - p U C
Dr. Moysés Garabosky, São Paulo 

Valstijos Kultūros Departamento Fila
telijos ir Numizmatikos Komisijos pir
mininkas, pranešdamas kun. Pr. Gavė
nui apie šj Centrinės Valdžios nutarimą, 
pabrėžia, kad tokiu būdu "Brazilija ufi- 
cialiai įsijungia j šv. Kazimiero Metų 
minėjimą".

Visa šiuo reikalu susirašinėjimo do-' 
kumentacija yra "ML em portugės" 
puslapy.

CURSO DE LINGUA E CULTURA LITUANA
Lituano 1 — Básico 
Lituano 2 — Adiantado

Início — 17 de março de 1984 
Aūlas aos sábados — Das 9 às 12 horas

Cada semestre: 45 horas-aula
Custo: na matrícula: Cr$. 10.000,00
Na metade do curso: Cr$. 10.000,00

Exige-se diploma de 2o gráu ou prova de o estar cursando.

VAGAS LIMITADAS

PUC - lITUANO
Inscrições e Informações:
R. Min. Godoy, 1029 - 3o and. s/334 — Perdizes 
Horário: — 9:30 às 11:30 — 13:30 às 17,30 — 19:30 às 21 OO.
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