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Vyskupas Dom Luciano laiko pamaldas iv. Kazimiero parapijoje. Jis celebruos Misiąs už 
Lietuvą katedroje Šio mėn, 17 d.

Šventieji tautoje yra lyg nepaprasta 
duona, kuri maitina ją dvasiniu maistu. 
Šventasis yra raugas, kuriuo jraugiama 
ta duona, kad ji butu tinkama žmogui, 
kad ji negestu ir išsilaikytu naudingu 
maistu. Dar daugiau — šventasis yra tas 
įvaizdis, kuriuo seka menininkas savo 
kūrinyje j kūnyti idėją, - tauta susidaro 1 
savo charakteringus bruožus, jei ir ne 
panašius j tikrąjį šventojo gyvenimą, 
tai tikrai tokius, kurie atsispindi mylimo L 
ir sekamo šventojo bruožais.

Sv. Kazimieras lietuviu tautoje buvo 
ir yra įsibrėžęs tam tikrais bruožais, ku- I 
riuos žmonės įsivaizdavo ir kuriuos sa
vaip suprato. Jis buvo ju vaizduotėje ir i 
siekimuose karalaitis, bet toks papras
tas, tartum jis gyventu ir dbartyje ju 
tarpe, tartum jis veiktu savitu būdu vi
suose ju reikaluose, ju kasdienybėje, ju 
šeimose. Ne dėl to jis buvo rodomas pa
vyzdžiu jauniesiems, kad jis buvo Baž
nyčios paskelbtas Lietuvos ir jaunimo 
globėju, bet^ėl to, kad jis savo jaunys- f 
te, kokią įsivaizdavo tėvai ir vyresnieji, 
buvo visuomet lyg jaunimui statomas . 
pavyzdys, nežiūrint, kad jo gyvenimas | 
buvo mažai žinomas paprastam žmogui, I 
juo labiau jaunuoliui. Sv. Kazimieras 
lietuviams visuomet byvo herojiškas 
jaunuolis, kuris stovėjo tautos prėešaky ' 
je, ypač auklėjant jaunimą.

Lietuviu santykiai su Šv. Kazimieru,

Šventas Kazimieras
LIETUVIŲ TAUTOJE
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dažnai pagrįsti legendomis, buvo kartu 
ir tikroviški, kaip su išimtiniu ir vienin
teliu jiems žinomu iš savo tautos, savo 
valstybės globėju, kurio dvasiniu užta
rimu pasitikėjo ne tik dvasios vadovai, 
bet ir pa prasti ržimo nes. Jis buvo lietu
viu tautos šventasis, nors, apie jj kalbė
dami ir j jį melsdamiesi, jie nesprendė 
jo tautinio paveldėjimo, jo kilmės ir jo 
žmogiško gyvenimo nusiteikimu. Sv. 
Kazimieras buvo lietuviu tautos turtas 
— j u herojus.

Po 500 metu nuo jo mirties mes tik 
atnaujiname jo prisiminimą. Šv. Kazi
mierą rodydami kaip šventąjį, mes žen
giame j tolimą praeitį, j jo senelius ir 
prosenelius. Nors tai nėra jo šventumo 
įrodymas, bet mėginame jj priartinti 
prie savo tautos. Iš tikrųjų jis su lietu
viu tauta yra taip savo dvasia suaugęs, 
kad tas suaugumas istoriniu požiūriu 

kunigaikščiu didybės. Lietuviu liaudis 
žiūrėjo j savo šventąjį ne kaip j istorijoO 
je kilusį iš lietuviu tėvų, bet kaip gyve
nusį ir tebesantį savoje tautoje didvyrį, 
šventąjį, pavyzdinį karalaitį, kuris neiš
trinamai veikė lietuviu tautos sunkiau
siuose laikuose, jos nedalioje, jos sun
kiose kovose su priešu, jos džiaugsmuo
se ir laimėjimuose.

Šiandien mes pradedame nagrinėti 
šv. Kazimiero gyvenimą, pasiremdami 
mokslo žiniomis, dokumentais, praei
ties įrodymais. Bet neabejojame jo vei
kimu mūsų tautoje. Iškeliame tik abejo
nes, kurios reikalingos išaiškinimo ir gi
lesnio pažinimo. Paprastam žmogui to 
nereikėjo. Jo šventumo kvapas dvelkė 
iš praeities, iš tu laiku, kada buvo kuria
mos legendos apie jj ir jo veikimą, ne
paisant, kad istoriškai ne viskas įrodo
ma ir pagrindžiama.

legendos, bet renkami ir dokumentiniai 
įrodymai, kurie neabejotinai parodo to 
ar kito šventojo gyvenimo herojiškumą. 
Legendos neišnyksta, kartais parodyda-, 
mos šventojo gyvenimą ryškesnėmis ir 
žmonėms labiau suprantamomis spalvo
mis, negu daugelis įrodymu rr mokslinių 
veikalu. Šv. Pranciškaus Asyžiečio švel
numą labiau rodo legendos apie jo pasi
kalbėjimą su vilku arba paukšteliais, Be
gu ilgos dokumentais pagrįstos jo biogra
fijos.

Lietuviu tautai nereikėjo įrodyti šv. 
Kazimiero istoriškumo, nes jiems tai bu
vo žinoma. Nereikėjo grįsti dokumen
tais jo pamaldumo, nes juo jie sekė ir 
pasitikėjo. Reikėjo tik pažinti jj kaip sa
vą, kaip savo užtarėją, tautos globėją, — 
jis buvo garbinamas, jo vardas buvo duo
damas saviems vaikams ar savoms bažny
čioms.
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Du jaunuoliai klūpojo puošnioje šven
tovėje, melsdamiesi j Lietuvos Globėją 
šv. Kazimierą. Už trijų kilometru toliau 
vadovas vedė kitus vaikus per šv. Kazį 
miero šventovę, kuri kitados buvo mies
to kataliku bendruomenės centras, o 
dabar yra valstybinis ateizmo muziejus.

Kai Lietuvos katalikai švenčia šv. Ka
zimiero sukakties metus, kontrastas 
tarp Mišių ir muziejaus gerai iliustruo
ja jautrią vyriausybės leistos K. Bendri
jos poziciją Šioje tvirtai katalikiškoje, 
smarkiai tautiškoje respublikoje.

Su maždaug dviem milijonais veikliu 
nariu K. Bendrijai reikia vairuoti tarp 
valdžios varžtų ir disidentu kunigu, ku
rie ragina tvirtai laikytis prieš sovieti
nius religiją varžančius /statymus. Kaip 
ir visa kataliku dvasininkija sovietinia
me bloke, daugelis Lietuvos kunigu lau
kia iš Vatikano paramos santykiuose su 
valdžia, santykiuose, kurie kartais yra 
buvę audringi. Tačiau kai kas teigia,kad 
Ši parama nebuvo pakankamai stipri, ir 
viliasi, kad šv. Kazimiero sukaktis padės 
patraukti Vatikano dėmesį.

Pagal naujausią valdžios pranešimą, 
Lietuvoje veikia 630 šventovių ir viena 
kunigu seminarija. Iki sovietinės aneksi
jos 1940 m. čia veikė apie 700 švento
vių, 500 koplyčių ir vienuolynu. Tačiau 
K. Bendrija tebėra veikli. Lietuviai tvir
tai siejasi su katalikybe.

Nors Latvijoje ir Ukrainoje taip pat 
yra daug kataliku, tačiau ne tiek daug 
kaip Lietuvoje. Vakaruose manoma,kad 
iŠ trijų su puse milijono Lietuvos gyven
toju apie 60°/o yra praktikuojantys ka
talikai. Pravažiuojančio reporterio klau
siami vilniečiai praktiškai visi sakėsi esą 
katalikai, nors daugelis tvirtino nelanką 
pamaldų. "Aš lietuvis, todėl esu katali
kas", sakė dvidešimtmetis studentas.

Šimtai žmonių neseniai sekmadienio 
Mišioms buvo susirinkę j atnaujintą 
puošnaus baroko Šv. Petro ir Povilo šven
tovę. Tikintieji užpildė visą šventovę po
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auksiniais ir baltais lubų skliautais, susis
paudę prie altoriaus su aštuoniu pėdu 
statulomis prie sidabrinio šv. Kazimiero 
karsto šonu.

Du paaugliai klūpojo šventovės gale 
šalia senyvo vyro, kuris turėjo pasitiesęs 
ant grindų sulankstytą kaklaraištį, kad 
butu minkščiau keliams. Už ju grūdosi 
jauna moteris, tempdama du vaikus.

Minioje labiausiai krito j akis didelis 
amžiaus /vairumas: daug daugiau vaiku, 
paaugliu ir jaunu ir suaugusiu,, negu pa
prastai galima sutikti Rusijos šventovėse.

Prie altoriaus patarnavo trys jaunuo
liai ir du vaikai, kaip įprasta Vakaruose, 
bet ne Sov. Sąjungoje. Rusu ortodoksu 
šventovėse, pavyzdžiui, dabar patarnau
ja suaugusieji, o Vakaruose tokias parei
gas atlieka jaunesni.

Sovietiniai įstatymai draudžia mokyti 
mažamečius tikybos, tik tėvams leidžia
ma. Mažamečiai negali priklausyti religi 
niams susivienijimams. Įstatymas nelei 
džia skleisti tikėjimo. Tačiau Šv. Petro 
ir Povilo šventovės klebonas kun. Pranas 
Vaičekonis sakė, kad vaiku dalyvavimas 
didėja, ir jo šventovėje leidžiamos kate 
kizmo pamokos bei pirmosios Komuni
jos apeigos.

Tebedaromas spaudimas, /skaitant 
valdžios pastangas įskiepyti jaunimui ko 
munistinius idealus vietoj religiniu. Vai 
džia nepakenčia didesnės dvasininku, 
kaip ir kitu sluoksniu, opozicijos ir kon 
troliuoja aukštesniu hierarchijos vietų 
paskyrimus.

Dviem vadovaujantiem Lietuvos disi 
dentam kunigam pernai paskirtos ilgalai 
kės kalėjimo bausmės už tariamus antį 
sovietinius pamokslus. Vilniaus vyskupas 
Julijonas Steponavičius išsiųstas į mažą 
miestą, jam neleidžiama eiti pareigu.

1983 m. sausio mėnesį popiežius Jo 
nas-Paulius II pakėlė kardinolu Julijoną 
Vaivodą iš kaimyninės Latvijos, kur ak 
tyviu kataliku tėra apie 290.000. Vaivo 
das tapo vieninteliu Sov. Sąjungoje gy 
venančiu kardinolu, tačiau daugelis lie
tuviu nepatenkinti parinkimu. Buvo 
spėliojimu kad popiežius parinko Latvi 
ją, kad išvengtu naujos konfrontacijos 
jau įtemptuose Vatikano ir Kremliaus 
santykiuose.

Be simbolišku mostu, Vatikanas ne 
daug ką gali padaryti Lietuvos tikmtie 
siems, kad nebūtų apkaltintas kišimusi 
— teigė vakarietis tikybos reikalu žino 
vas Maskvoje.

Derindamas! prie sovietinės visuome 
nes, Lietuvos K. Bendrija nuo ginkluo 
to tautinio pasipriešinimo dienu perėjo 
oficialiai vadinamą "prisitaikymo laiko 
tarpi", kai iš kunigu buvo reikalaujama 
prisitaikyti prie "realaus gyvenimo" 

1968 m. išleistoje maldaknygėje nu 
rodyta, kad j sąžinės sąskaitą įeina klau 
simas, ar "gerbei viešąją nuosavybę" 
Tokius dalykus kritikavo kunigai disi 
dentai. Penki iš ju sudarė religiniu teisiu 
komitetą. (Kunigas) Vaičekonis sakė 
suprantąs savo vaidmenį kitaip.'Žnoma 
galima kovoti, - kalbėjo jis. - Bet jei 
kad padeda kitam žmogui, tai irgi geras 
dalykas. Mes suprantame, kad gyvena 
me Sov. Sąjungoje. Esu kunigas, bet u 
sovietinis pilietis. Suprantu, jeigu prieš 
ką nors kalbėsiu, būsiu teisiamas. O jei 
gu gyvensime pagal įstatymą, valstybė 
nieko neturės prieš mus". A. L

Sv. Kazimieras, Lietuvos Globėjas. Getą 
lė iš dail Vytauto Igno lino raižinio 7 / 
thuania”.



NR. 22 (1861) 1984. VI.7
Į

LIETUVIU SQJUNGOS-IUANÇI PASTOGĖJE

Išdažyti Sąjungos 
būstinės rūmai

Po keliolikos metu naudojimo, Sąjun
gos Aliança būstinės rūmai pasipuošė, 
viduj ir iš lauko, nauju apdaru, - tapo 
naujai išdažytos visos būstinės patalpos. 
Dažymo darbai buvo užbaigti prieš Mo
tinos Dienos minėjimą. Kruopščiai ir rū
pestingai juos atliko musu tautiečiai - 
tėvas ir sūnus - Daniliauskai. Sąjunga 
abiems dėkinga.

Ruošiamasi keisti 
Sąjungos įstatai

Kad sustiprinus organizacijos teisinius 
pamatus ir prisiderinus šuoliais bėgan
čiam gyvenimui, ruošiamasi pakeisti se
nieji jstatai, kuriais Sąjunga jau dvidešim
ti metu vadovaujasi. Sudarytas yra nau
ju įstatu projektas, kuris yra nagrinėja
mas ir studijuojamas Valdybos pasirink
tos komisijos nariu- Labai svarbu yra su
sipažinti nariams su paruoštu projektu 
ir jo pakeitimais, kad visi žinotu, kokius 
"mainus" valdyba, padedant komisijai, 
žada įvesti Sąjungos organizacijoje.

Lietuvių Sąjunga pinigais 
parėmė

Per visuotiną Sąjungos nariu susirinki
mą, Valdyba buvo puolama, kad ne pro

NAUJI LEIDINIAI
Diemedžio šakelė. Klemensas Jūra. Bra 

• uja. IM84 m. 140 psl. Viršelis Pauliaus 
iv.rKai<> Gaunama pas platintojus ir 
.Drauge

..Aušra“, kovas-gruodis, 1980 m. Aka
demines skautijos leidykla, 1983. Redaga
vo .Jonas Damauskas. 256 psl. Kaina 6 
d<»i Tai pogrindyje leidžiamo „Aušros“ 
žurnalo rinkinys, apimąs 21-25 numerius, 
kleistus Lietuvoje 1980 m.

Pirmieji svetur. Alė Rūta. Premijuotas 
romanas, 1984. 378 psl. Kaina 12 dol. Gau 
narna pas platintojus Ir „Drauge“.

Raštai. II. Tikriniai vardai. Antanas 
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porcingai yra dalinamos piniginės pašal
pos, t.y. brazilai gauna daugiau už lietu
vius. Pradedant šiuos metus, atrodo, įvy
ko pasikeitimas. Šiais metais lietuviu 
institucijos jau apturėjo pinigines para
mas: Lietuviu Imigrantu paroda 150 
tūkstančiu kruzeiru, V. Zelinos lietuviu 
parapija 50 tūkstančiu kruzeiru, šv. Ka
zimiero lietuviu parapija 50 tūkstančiu 
kruzeiru ir Nemuno ansamblis 1.000.000 
kruzeiru.

Nauji nariai
Sąjungos Revizijos Komisijai padarius 

Valdybai pastabą, kad mažai rūpinamasi 
nauju nariu angažavimu, davė vaisiu. 
Nuo metu pradžios organizacija padidė
jo šiais nariais: J. Jakatanvisky, Helena 
Jakatanvisky, E. Leita, Odair G. Çoltela, 
H. Kairys Collela, Z. Mikalkėnas, J. Stel
mokas, V. Leita, J. Ąžuolas, Vytautas 
J. Bendžius, Janete Jakantvisky, Irene 
Sáldys Bendžius, N. Guzikauskas, Aríe
te Dilys Silickas, Marcelo Chapola, Jo
nas P.O. Silickas, Edward J. Žvingila, 
Silvia B. Machado, Rosmarli Ąžuolas,Jo
sé T. Roquette Machado, Hercules Celes- 
cuekci.

PRISIMINTI LIETUVOS TIKINTIEJI
Lietuvos Gldbėjo švento Kazimiero ju

biliejaus proga, Baltimorės amerikiečių 
arkivyskupijos Teisingumo ir Taikos Ko 
misija specialiu pareiškimu kreipėsi į vi
sus arkivyskupijos tikinčiuosius, kvlesda 
ma juos maldoje ypatingai prisiminti uz 
tikėjimą persekiojamus Lietuvos katali
kus. Komisija savo pareiškime suglaustai 
nušviečia sunkią dabartinę religinę pa
dėtį Lietuvoje: primena, jog tikėjimo lais
vė Lietuvoje yra smarkiai varžoma, vie
nuolijos panaikintos, uždrausta religinė 
spauda, uždraustas religinis auklėjimas, re 
Ilginės laisvės gynėjai yra persekiojami, 
o kartais net nuteisiami sunkiomis kalė
jimo bausmėmis, kaip pastaruoju laiku 
kunigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas 
""amkevičius.

ŠALPOS RATELIS
Gegužės mėnesį prisidėjo prie Šalpos 

Ratelio savo mėnesiniu jnašu:
Dzidorius Saulytis../........Cr.500,00

Gili padėka šiam ištvermingam Šal
pos Ratelio rėmėjui.

Tikimės, kad ir kiti gal dar... neiŠmi- 
rė.
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aparecida mūsų laukia
Birželio (junho) 24 dieną yra ŠVENT- 

KELIONĖ | APARECIDĄ, Jubilėjinių 
šv. Kazimiero Metu proga.

Taigi São Paulo, Rio de Janeiro ir ki
tu vietovių tautiečiai esame kviečiami 
10-tai valandai susitikti prie naujosios 
Bazilikos durų, kad galėtume tvarkingai 
ir maldingai įeiti j šventovę, kur Apare
cidos arkivyskupas lietuvius pasitiks. 
Turime jaustis ne kaip betkokie pavie
niai, kad ir geri maldininkai, o tikrai ka
talikiškos, bet žiauriai persekiojamos, 
tautos atstovai. Juk tenai mūsų broliai- 
sesės neturi teisės laisvai išpažinti savo 
tikėjimą, o jei maldingai keliauja (daž
nai pėsti) j Šiluvą, Žemaičiu Kalvariją ar 
kokią kitokią šventovę, neretai turi net 
finansiniai ar fiziniai nukentėti. O čia 
esame laisvi - ir tikrai turėtume jausti 
sąžinės graužimą kaip nusikaltę prieš sa
vo brolius-seses Lietuvoj, jei neatliktum 
kad ir šio išviršinio musu tikėjimo pa
reiškimo Dievo ir žmonių akivaizdoj. 
Neinam atgailauti ir melstis vien už save, 
o ir už savo tautiečius, kurie, jei jiems 
būtu leista, gal net klupsti eitu . ...

Mes esame ne eiliniai, o skirtingi, ki
tokie maldininkai. Esame, sakytum, Lie
tuvos atstovai. Ir kaip j tokius, j mus 
žiūrės Dievas ir visa Aparecidos bažny
čia.

Tad turime, sakyčiau sudaryti viene
tą. Choras, vėliavos, šv. Kazimiero "ka
rūna", vyrai ir moterys, senimas ir jauni
mas, galimai tautiniais rūbais, tvarkingai, 
kultūringai, pamaldžiai. Kadtbūtu gali
ma sakyti, jog tai lietuviu šventkelionė.

Reikia taip pat ir dvasiniai pasituoš- 
ti. Juk vykstame j atlaidus: norime ap
gailėti savo ir musu tautiečiu nusikalti
mus, atnaujinti ryžtą krikščioniškiau gy
venti sekant šv. Kazimiero pavyzdžiu, 
pavesti save ir savo Tėvynę motiniškai 
Marijos globai. Išpažintis ir komunija — 
svarbiausios sąlygos romėrams-maldinin- 
kams. (KPG)
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ARGENTINOJE:

Lietuviu Centro jaunimas š.m. balan
džio 14 suvaidino Kristaus gyvenimo 
scenas. Vaidinimas sudėtas iš 11 vaizde
lių, apimančių Kristaus kančios istorija. 
Tiek Kristaus, kaip ir apaštalų roles su
darė Lietuvių Centro jaunimas.

Visuotinas Susivienijimo organizaci
jos susirinkimas, įvykęs balandžio 14 
davė savo veiklos apyskaita. J. R. Štaiio- 
raitis pranešė, kad jau baigtas statyti 
maudymosi baseinas ir kad šioje organi
zacijoje veikia kultūros komisija, dainų 
būrelis "Žibutės", vaikų tautinių šokių 
ansamblis.

Balandžio 29 d. įvyko lietuvių švent- 
kelionė į Lujan Dievo Motinos Švento
vę. Du autobusai vyko iš Avellanedos. 
Vyko lietuviai ir iŠ kitų vietovių, kaip 
Villa Lugaoo, La Platos ir Berisso. Mal
dininkus lydėjo kun. J. Petraitis. Buvo 
aplankytos įvairių kraštų Marijos koply
tėlės. Lietuvių koplytėlė turi Aušros 
Vartų Marijos paveikslą, tapytą kun. A. 
Lubicko. Dvi Lietuvos vėliavos randasi 
šventovėje: viena Marijos koplytėlėje, 
kita bazilikos viduje tarp kitų tautų vė
liavų.

Iškeltas sumanymas teikė ALOS Ta
rybos posėdžio š.m. balandžio 12 dieną 
organizuoti Argentinoje Lietuvių Die
nas. Komisiją studijuoti šį projektą su
daro pirm. A. Kaminskas, M. Kuncienė, 
kun. A. Steigvilas, A. Mikučionis ir A. 
S. Daugirdaitė. 

•J

Lietuvai Išlaisvinti Komitetas Argen- 
noje (LIKAR) nutarė išvystyti dides- 

.į bendradarbiavimą su ALOS Taryba 
ir sustiprinti propagandą šioje srityje. . 
Komitetui pirmininkauja A. Mičiūdas.

AICA Argentinos katalikų informa
cinis žurnalas spalio 20 d. laidoje pami
nėjo katalikų bažnyčios persekiojimus 
Lietuvoje.

GERIAUSIA DOVANA- 
LIETUVIŠKA KNYGA.

Iš Anglijos
LAIŠKAS MOTERIMS
(BET NE TIK MOTERIMS)

Seniai jau turiu sumanymą kreiptis 
į moteris, kur jos begyvento, jungtis j 
bendrą Rožančiaus kalbėjimą. Valandos 
negalima nustatyti, gyvenanti išblašky
tiems po visą pasaulį, bet dieną — galit 
ma.

Lietuvoje musų tautiečiai yra perse
kiojami dėl tikėjimo. Laisvajame pasau
lyje lietuviai veda politinę kovą už lais
vę musų Tėvynės. Mes moterys turime 
padėti Rožančiaus maldos galia.

Iš Lietuvos istorijos žinome, kiek lie
tuvė moteris-motina nusipelnė tautiš
kumui ir religijai. Todėl aš kreipiuosi j 
moteris, kurios iš praeities yra, lyg uo
los kovojančios už religiją. Aišku, nega
lima užmiršti ir vyrų, kurie aukojo savo 
gyvybę už Lietuvos Nepriklausomybę 
ir dabar aukoja.

Neseniai teko skaityti ' The Univer
se" f Katalikų laikraštis leidžiamas Ang
lijoje) tikrą atsitikima Po Antrojo pašau 
linio karo keturios valstybės užėmė 
Austriją ir tik vieni Sovietai atsisakė 
iŠ ten pasitraukti. Štai kas atsitiko:

^an Casimiro šventovė to paties vardo miestelyje Venezueloje. Araguvos provincijoje
Nuotr. V. A. Dambravos

Austre/ Kataliku kunigas su 200.000 
maldininku nuvyko į Švt. Mergelės 
Šventovę ir ten kalbėjo Rožančių už 
Austrijos laisvę

Po kelių savaičių, be jokių pasiaiški
nimų ir priežasčių, sovietai paliko kraš
tą. Tam kunigui mirus, ant jo kapo ne
buvo jokių gėlių, bet tik vienas vainikas 
su užrašu: "Nuo visos Austrijos".

Kas gali žinoti, gal Rožančiaus mal
da išgelbės Lietuvą?

Dar skaičiau tame pačiame laikraštyje 
apie parašų rinkimą kun. S. Tamkevt- 
čiui ir A. Svarinskui išlaisvinti. Surinkta 
132.000 parašų, iš kurių 22 pasirašė sa
vo krauju. Kitą dieną teisingumo m mis
teris per televiziją pranešė, kad parašų 
rinkėjai bus nubausti ir grąsino ištrėmi
mu. Musų vargstantieji tautiečiai auko
jasi, nesibijo kalėjimo ir ištrėmimų.

Aš, Šiluvos Marijos Moterų draugijos 
vardu, Wolverkamtonie, Anglijoje, kvie
čiu visus tautiečius, nesvarbu kuriame 
krašte ar žemyne begyventų.

Visi žinome, kad l-mas mėnesio šeš
tadienis yra skiriamas Švč. Panelei. 
Tą dieną mes visi lietuviai per visą lais
vąjį pasauli turime rinktis Rožančiaus 
maldai. Galime tikėti, kad musų vienin
ga malda per Rožančių pogrindžio spau 
dos keliu pasieks laisvės išsiilgusius tau
tiečius ir susijungsime kartu.

DR. JONAS NICiPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049
v

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente — Fone: 273-6696
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IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Liepos mėn. 20-24 dd. įvyks Vene- 
zueloje, IX Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas (P.A.L.K.)

Kongreso tikslas yra suartinti Pietų 
Amerikos kraštų lietuvių bendruome
nes, atsižvelgiant j tai, kad mūsų sunku
mai ir veiklos gairės yra panašūs.

Jaunimas, pasinaudodamas progą, . 
suruošia tuo pačiu metu HHPietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą.

Suvažiavimo programa principiniai 
būtų sekanti:
liepos 20 d.- vakare, susipažinimo kok- 

telis
liepos 21 d. — Mišios — registracija nuo

traukų paroda, miesto 
aprodymas 
vakare: iškilminga vaka
rienė.

liepos 22 d. — kelionė į San Casimiro 
miestelį, kur bus pašven
tinta lietuvių paaukota 
Šv. Kazimiero statula. 
Vakare — koncertas 
(teatro Municipal)

liepos 23-24dd. — studijų dienos, aka
deminė dalis, vieta: Po
zo de Rosas, arti Los 
Teques.

liepos 25-27dd.— stovykla
Po liepos 28 d. įvyks ekskursijos.

PRANEŠIMAS APIE STOVYKLĄ
TIKSLAI:

a) Sujungti galimai didesnį skaičių, 
lietuvių kilmės jaunimo ir įtraukti visus 
j bendrą veiklą.

b) Motyvuoti dalyvius tam, kad orga
nizuotų ir dalyvautų lietuviškoje veiklo
je savo gyvenamame krašte.

c) Suteikti informacijų temomis, ku
rios liečia Lietuvą (dabartinė padėtis, 
kalba, geografija, istorija, literatūra ir 
t.t.)

d) Suartinti dalyvius, užmegzti pažin
tis.

VIETA:
Stovykla įvyks vietovėje vadinamoje 

"Pozo de Rosas". Joje yra nameliai pri
taikyti stovyklavimui. Vietovė randasi 
prie San Pedro de Los Altos miestelio, 
arti Los Teques, maždaug. 40 km. atstu
mo nuo Caracas miesto.

f III 11 M.II. I ■Jll... .! I .......  ujimui

[ Dra. 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.

i KALBAMA LIETUVIŠKAI

DATA:
Nuo 1984/7/25 iki 1984/7/27.

DALYVIAI:
Gali stovykloje dalyvauti lietuvių kil

mės jaunuoliai nuo 16 iki 35 metų.

KAINA:
Trim dienom stovyklos kaina $400,- 

arba US$40.
(Už tą kainą duodama: pusryčiai,prieš

piečiai, pietūs, povakariai ir vakarienė — 
miegamieji skirti 6 asmenims — aptarna
vimas (švaros palaikymas).

Kiekviename namukyje yra trys mie
gamieji, vienas bendras darbo kambarys, 
du vonios kambariai ir kiti patogumai.

Duodama naudojimui visi stovyklos 
įrengimai: susirinkimų salės, sporto aikš
tės «r t.t

ESPERANTININKAI UŽ LIETUVĄ
Liepos (julho) 12-15 dienomis Cam

pinas mieste įvyks 20-tasis Tautinis (vi
sos) Brazilijos Esperantininkų Kongre
sas.

Visiems žinoma, kad esperanto kal
bos idealizatorius ir kūrėjas, dr. Liudvi
kas Lozorius Zamenhofas, yra kilęs iš 
Lietuvos. Ir jis visur ir visada save laikė 
lietuviu. Tad šio kongreso metu kaip 
tik gera proga dar tinkamiau priminti 
Lietuvą. Brazilijos esperantininkai, kun. 
P. Urbaičio iniciatyva, išsivers j esperan
to kalbą informaciją "Jubileu Casimiria- 
no" ir maldą j šv. Kazimierą už Lietuvą 
ir ją skleis kongreso metu.

Liepos 15 d., 8 vai. Campinas kate
droj, per bendras esperantininkų Mišias, 
bus ypatingai priminta Lietuva iršv. Ka
zimieras.

Būtų prasminga, kad nors mažytis 
mūsų tautiečių skaičius (ypač iŠ Campi
nas miesto ir apylinkių) dalyvautų tose 
pamaldose.

"MŪSŲ DEŠIMTMETIS" 
GIMTAJAME KRAŠTE

Vilniuje išeinantis laikraštis "Gimtasis 
Kraštas", 1984 m. sausio mėn. 5 d.,880 
nr., Išeivių kultūrinėje padangėje skyriu
je, paskelbė:

"São Paulo antitarybinės emigracijos 
kultūrininkai, linkę j literatūrą, išleido 
Halinos Mošinskienės sudarytą rinkinį 
"Mūsų dešimtmetis". 500 egzempliorių, 
gana kukliu pavidalu ir turiniu išleistoje 
knygoje yra ir grožinės literatūros mėgi
nimų".

-dant.

F.ÀBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças. 

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente • Fone: 274-0677

SKAITYTOJAI RAŠO:

Kaip senas M. L. skaitytojas ir prenu
meratorius, norėčiau per Jūsų savaitraš
tį pasveikinti tautieti p. Antanę Dutkų 
(kurį asmeniškai nepažįstu) už įdomią, 
be jokių tendencingų užuominų, o tik 
paremtą konkrečiais faktais bei (nuosta
biai gerai išsaugota) archyvine medžiaga, 
istorinės vertės apžvalgą "Lietuvių Spau
da Brazilijoje". Taipgi tenka nuopelnas 
ir "Musų Lietuvai", kad m ibėroji medžia
ga rado prieglobstį jos puslapiuose.

Affonso Vaitiekaitis

APIE PAIEŠKOJIMĄ
I praeitame ML numeryje apie Jono 

Burnesko paieškojimą atsiliepė viena 
ML skaitytoja. Ji sakė, kad paieškoma
sis gyvena pas ją, tačiau ji nedavė savo 
adreso. Jonas Burneskas gali susisiekti 
su ieškančiuoju sekančiu adresu: 
Mr. Joseph Grinius 
17 Wolcott Hill Rd.
Wethersfield, CT. 06109
U. S. A.

LIETUVIŠKAS SOLIDARUMAS
Urugvajaus lietuvaitė nori įstoti j Edi 

cação-Fizikos fakultetą, tapti šios sry- 
ties mokytoja. Bet jai reikalinga US$ • 
120,00 kurių nei ji nei jos tėveliai netu
ri. Ji dalyvauja lietuviškam veikime, tau
tinių šokių šokėja. Jei kas norėtų jai pa
dėti, rašyti kun. Jonui Giedriui, Casilla 
2.313, Cero, Montevideo.

Galėtume sudaryti talką 5 ar 6 asme
nų surinkti reikiamą sumą.

Daugiau informacijų pas J. Tataruną, 
Tel. 63.73.44.

LAIŠKAS... (tęsinys iŠ 4 psl.)
Rožančiaus kalbėjimui reikia rinktis 

į bažnyčią ar koplyčią kolektyvi n jaunes 
"kur du ar trys, Aš esu tarp,jų" — mu
sų Viešpaties Kristaus žodžiai.

Mes čia, Anglijoje, pradėsime Rožan
čių Švč. Panelės garbei 2-tą birželio,bet 
kol mano laiškas pasieks įvairius kraš
tus, prašyčiau pradėti 7-tą liepos; jei ir 
ta data netiktų, tai būtinai 4-tą rugpjū
čio. Tuomet jau tikrai visi įsijungsime 
tomis dienomis kalbėti Rožančių už 
Lietuvos laisvą. Visuomet l-mą mėne
sio šeštadienį, ko! Lietuva bus išlaisvin
ta.

D kas žino — gal Švč. Panelė, kalbant 
Rožančių, mums padės.

N. Narbutiene - Anglija

=
Resu 2744886
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DR. ELIZIEJAUS DRAUGELIO 
ATSIMINIMAI

Trečias kiek panašus įvykis įvyko sa
le Stoškų ūkio, pas kaimyną ūkininką 
Bačkevičių, Tik Šj kartą didžiausias įvy
kio veikėjas buvo ūkininko darbininkas. 
Už prilaikymą iš Prūsų gabenamos lite
ratūros rusų žandarai pradėjo jį sekti. 
Kas jį įskundė, taip ir liko neaišku; sako 
buvo toks Vilkaviškyje žydelis Sobolis, 
jis galėjo paskųsti, nes jį įtarė šnipu esant.

Taip pat atsiskubino pas tą ūkininką 
būrys žandarų. Laimei, namiškiai jau 
įsukusius žandarus j kiemą, laiku pastebė
jo ir davė darbininkui ženklą gelbėtis. 
Tas,palikęs savo klumpes, išmovė pro 
kitus vartus pas artimą kaimyną, kuris 
vėliau padėjo jam išvykti j Ameriką. 
Visa tai įvyko mūsų akyse, nes Daškevi
čių sodybą gerai galėjom stebėti: ji buvo 
netoli mokyklos, priešais, tuojau už 
durpinyčių.

Ir taip pradėjo dygti tautos pasiprie
šinimo pavergėjams maskoliams pasėtos 
patriotų sėklos, — sėklos pasėtos vysk. 
Valančiaus, dr. Basanavičiaus ir dr. Ku
dirkos. Ir daug kitų, kurių neįmanoma 
čia ir suminėti. O ir knygnešių rolė nie
kuomet negali būti pamiršta ir ji neliko 
pamiršta.

Ir taip prabėgo, pralėkė mūsų kūdi
kystės dienos; dienos saulėtos, nerūpes
tingos; jų neužtemdė nė tarnybos au
dros, kurias mes vertinom savaip — kū
dikiškai...

Mano tėvas buvo senų, savotiškų me? 
todų mokytojas. Griežto, bet tiesais bū
do žmogus. Nepakentė melo bei išsisu
kinėjimų. Jam buvo aišku, kad vartojant 
mokykloje rusų vaikams nesuprantamą 
kalbą, nelengva yra perteikti jiems dės
tomus dalykus. Už tai jų perdaug nė ne
bausdavo. Tačiau melagiams, skundė
jams ir apsileidėliams tekdavo gerokai: 
j darbą eidavo ne tik uosinė linjja, bet 
ir diržas, arba pantis. Del to turėjo ir 
skundų. Aišku, ne visi tėvai tfekj moky
mo (ir auklėjimo.) metodą vertindavo. 
Buvo ir tokių tėvų, kurie savo vaikus 
neišmintingai lepindavo, jų neleistinų iš
daigų nesudrausdavo, o kardais net savo 
vaikuose sėdavo priešgyniavimo, arba 
neapykantos dvasią. Jausdami turį savo 
pusėje užtarėjus, nelabai norėjo nei su 
mokytoju skaitytis. Buvo ir tokių (tie- 
sa-nedaug), kad savo vaikus nustodavę 
leisti net j mokyklą. Deja, šito pasėkos 
buvo apgailėtinos: tokie iš mažens suga
dinti vaikai išaugdavo nedorippatiems 
tėvams nepaklusnūs, juos apgaudinėda
vo, arba jų turtą slaptai pardavinėjo, 
kad įsigyti rūkalų, o ir degtinės... Aišku, 
kad jie suaugęi vyrus dažnai tapdavo 
taip vadinamais “bedieviais" net "cicili
ksis"..

ŠV. KAZIMIERO METAIM Ü S Ų LIETUVA

30 - TOS DIENOS MIŠIOS
už a.a. DOMICĖLĘ JAKUTAVIČIENĘ 
bus atlaikytos birželio 8 d. 20 vai. šv. Kazimiero para
pijos kopiycipje.

Giminės ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

Kaipo pavyzdį, įvykusių mūsų mo
kykloje nusikaltimų, aš priminsiu ir jau 
minėto Stoškų - Pečiulių Jonuko nusi
kaltimą. Kaip minėjau jis buvo stipriai 
nuaugęs, tvirtas berniokas. Mokėsi jau 
paskutiniame III skyriuje. Kartą vaikai 
paskundė mokytojui, kad Jonas, praei
damas pro kryžių, nenusiėmė kepurės. 
Tai jau buuo aiškus išsišokimas prieš re
ligiją, atseit prieš taip stropiai mokyto
jo dėstomą katekizmą ir šv. Istoriją. Se
nas pedagogas negalėjo tai praleisti ne
girdomis, ir sunkiai nusikaltusį nubau
dė.

Bausmė buvo savotiška, bet kieta: 
mokytojas visų mokinių akivaizdoje ra
miai paaiškino, kad šituo savo žygiu JoO 
nas sunkiai užgavo Dievą, jį paniekino, 
o pats pasikėlė j puikybę. O tai yra sun
kios nuodėmės. Savo pikto darbo atitai
symui dabar turi atsistoti kitoje pusėje 
vieškelio ant grabekrančio (prieš mokyk
lą) ir pravažiuojančius, ar praeinančius 
pagerbti ir nusiimti kepurę. Tai ir viskas. 
Pamokoms pasibaigus, mokytojas palei
do vaikus. Ir nusikaltėliui liepė eiti na
mo. Kaip jis paaiškino ir išviso — ar pa
sakojo tėvams šitą nuotykį — nežinau. 
Tačiau Jonuko išsišokimas nesibaigė, Se
kančiais metais Stoškų piemuo ganė 
bandą paliai vieškelį priešais mokyklą. 
Jų sodyba buvo čia pat netoliese, tai Jo
nas turėjo laikinai pakeisti piemenį, ku
rį pašaukė pietų. Mokyklos vaikai per
traukos metu išbėgę j vieškelį žaisti pa
stebėjo jį ir pažinę piemenį pradėjo iš jo 
šaipytis, erzinti. Įpykęs Jonas smaluotu 
rimbu rėžė artimiausiam šaipokui, kad 
to net oda veido trūko...

Ką gi? Mokytojas galėjo tik nuvykti 
pas tėvus ir pranešti, kas įvyko. Jonas 
buvo jau baigęs mokyklą ir tėvų reika
las tvarkyti savo vaikus. Bet kaip ir tė
vai netvarko, ar nepajėgia sutvarkyti,tai 
tvarko jau... policija.

Antras mokytojo susikirtimas del ne
drausmingumo mokinės Stoškų-Stum- 
brių Adeliukės baigėsi nenaudai ne tik 

pačiam mokytojui, bet ir visai mūsų 
šeimai. Istorija vystėsi štai kaip.

Senstelėjęs Stumbrys vedęs antrą 
čią pateko po jos padu: ji buvo ne tik 
dar jauna, graži, bet ir energinga mote
ris. Ji daugiau rūpinosi ir lepino savo 
vienturtę dukrelę Adeliukę, negu paču. 
našliu ir jo vaikais. Adeliukė išdyko. 
Įgavo ragučius. Nelabai su kuo skaitės, 
namie. Tą pat darė ir mokykloje. Mo»-. 
tojo pastabos ėjo vėjais. Aišku, blogas 
pavyzdys taip pat veikė ir kitus moki 
nius. Netekęs kantrybės, mokytojas 
griežtai pasakė Adeliukei: susirink sav.> 
daiktus ir eik namo. Ir daugiau negrįži* 
Tu ne tik nenori mokytis, bet ir kitus 
gadini... Taip ir pasakyk tėvams".

Pamokos buvo dar tik įpusėję. Toli 
buvo dar vakaras. Iš gėdos ir pykčio 
nuraudus mokinė išdūlino namo. Ką p 
paaiškino savo mamytei, sunku pasakv 
ti, tačiau rezultatai buvo Štai kokee.

Naktį, prieš eidamas gulti tėvas eida 
vo j tvartą paduoti karvei kratinio. Ne 
ilgai trukus po Adeliukės iš mokyklos 
išvarymo, kaip paprastai jos vos spėjo 
atidaryti tvarto duris, kaip ant jo už
griuvo lyg žmogus, sunku tamsyje bu 
vo ir atpažinti... Tėvas krūptelėjo ir la 
bai išsigandęs parbėgo j kambarį. Šeini., 
išgirdus tėvo pasakojimą, taipgi išsigan 
do; iš baimės mes sustingę laukėme ka* 
toliau bus. Panašių užpuolimų lig tol 
nebuvo girdėti; ir tvartas niekuomet 
nebuvo užrakinamas. Gi dabar? ...

Palaukus gerą valandą ir negirdint jo 
kių įtartinų garsų, vyresnieji apsiginkla
vo kas lazda, kas špatu, kas panašiu gink 
lu, atsargiai priselino prie praviro tvarto 
Už slenksčio — žiūri, lyg guli kas, lyg 
žmogus, lyg ne... Pašvietę liktarna (ži
bintu) pamatėm pamėklę — šiaudų pė
dą apvilktą žiponu, rankovės įmautos į 
lazdą žodžiu, baimės buvo tuščia, nerei 
kalinga. Bet kieno čia išdaigos? O ir iš 
daigos nevisai malonios. Po to tėvas pra 
dėjo užrakinėti visas duris; ne tik tvarto, 
kluono, bet ir malkinyčios.
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERAS MOOKOJ

Birželio 3 įvyko lietuviškas šv. Kazi
miero minėjimas jo vardo parapijoj,Mo- 
okoj. Ir vyko gan jaunatviškoj aplinkoj.

Kiek pagražintoj šv. Kazimiero para-, 
pijos salėj pirmiausia buvo pravestos 
pamaldos, su ant altoriaus išstatyta mū
sų šventojo relikvija. Klebonas, kun. 
Pr. Gavėnas, leviravosi visokiais būdais, 
stengdamasis visus, ir kalbančius lietu
viškai, ir tik "Labas" mokančius pasa
kyti, įtikinti Lietuvos karalaičio šven
tumu ir didele jo reikšme kiekviena lie
tuviui asmeniškai, ir visai lietuvių tautai. 
Pamaldose dalyvavo net ir kitataučių, 
taigi visiškai nesuprantančių lietuviškai; 
o visgi fr į juos reikia atkreipti dėmesį.

Visuomet jaunatviškas bendruome
nės choras išpildė "Lietuviškų iškilmių 
Mišių" giesmes, užbaigdamas šv. Kazi
miero himnu. (Tas pačias Mišias giedos 
ir šio mėnesio 17-tą dieną, São Paulo 
katedroj). Pamaldos naujovė — tai po 
komunijos birbynėm sugrota Gounod 
"Ave Maria", ką išpildė Antanas Gols- 
kis su Flavijum Bacevičių.

Celebrantas Mišias užbaigė duodamas 
palaiminimą su šv. Kazimiero relikvija 
(Ir norima, kad nors šiais metais, pirmą
jį mėnesio sekmadienį būtų vienaip ar 
kitaip primintas šv. Kazimieras, ir Mi
šios laikomos su jo relikvija ant altoriaus), nimui, dvigubas Kazimierinis konkursas:

Sekė meninė programa. Ji buvo pa
prasta, kukli, bet ir maloni, kadangi dau
giau jaunatviška.

Ana Paula Tatarūnaitė, lankanti PUC 
lietuvių kalbos pažangiųjų kursą, pade
klamavo B. Brazdžionio eilėraštį Šv. Ka
zimierui.

Sekė duetas, kurį išpildė Bacevičiukai: 
Klaricė prie pianino, o Flavijus pirmiau
sia dainuodamas, o paskui grodamas, iš
pildė "Lauksiu tavęs ateinant' .

Trys PUC lietuvių kalbos ir kultūros 
kursantai-fuksai: Beth Vazgauskaitė, 
Oktavijus Rutkauskas-Machado ir So
lange Banevičiūtė "padeklamavo" eiles 
šv. Kazimiero garbei. (Nors, kaip čia jau 
visų bendra liga, "neturėjo laiko" min
tinai išmokti,o tik paskaitė - gan taisy
klinga lietuvių kalba - pralaužė ledus: 
juk gal pirmą kartą viešai tarė lietuviš
ką žodį. Tad sveikintini studentai — ir 
dėstytojai.

M

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

£
I APARECIDA SU ŠV KAZIMIERU

birželio (junho) 24

10 vai. naujoj šventovėj pamaldos už Lietuvą, kurias laikys Aparecidos 
arkivyskupas, Dom Geraldo.

São Paulo, Rio de Janeiro ir kitų apyimKių tautiečiai ypač šiais Jubilė- 
jiniais Metais visi susitiksime prie Marijos kojų Aparecidoj, jungdamiesi, 
kartu su šv. Kazimieru, maldoj už brangiąją Tėvyne

Bilietus autobusu galima jsigytt pas Ant. Rudi bet abejose lietuviu para
pijų klebonijose

Ir tuoj prisistatė birbynių trijukę: A. 
Golskis, inž. Edvardas Umaras, inž. Fla
vijus Bacevičius sugrojo senų lietuviškų 
melodijų pynę.

Jaunatviškas "Volungės" choras, va
dovaujamas Liucijos Banytės ir pianinu 
palydimas Klaudijaus Daniel, nors ne
gausus savo sudėtimi, pasirodė šauniai. 
Ir išpildė Devynbalsę, Užtrauksim nau
ją giesmę, Lituanica, Nemunėli. Publika 
"Volungei" nepašykštėjo katučių. Ir 
reiškė šiam chorui nepadėką ne tik už 
čia atliktą numerį, o ir už dalyvavimą 
Kazimieriniam minėjime Instituto His
tórico e Geográfico auditorijoj, kur tik
rai pirmą kartą pasigirdo lietuviška.dai
na.

Užbaigai, jau sutemus, p. Vera Tata- 
rūnienė per skaidrių pynę nuvedė mus į 
gražias ir istorines Lietuvos vietoves, at
naujindama tolimos Tėvynės ilgesį.

Galiausiai buvo paskelbtas, ypač jau- 

vaiku bei jaunu menininku tapybos su
rištas su šv. Kazimiero asmeniu, ir litera
tūrinis konkursas jaunimui. Konkurso 
taisyklės bus paskelbtos vėliau.

Per suneštines vaišes šeimininkės dos
niai pavaišino jau beveik išalkusius sve
čius. Ir joms nuoširdi padėka.

Šv. Kazimiero lietuviškam minėjime 
matėsi "Associação Paulista dos Críti
cos de Artes" ir "Francisco Matarazzo 
Sobrinho" kultūrinio centro direktorius 
Henrique L. Alves, italu kilmės tapyto- 
jas-menininkas Edward Recchioni ir ki
tu, net iš toliau atvykusių kitataučiu, o 
buvo pasigesta daugiau tautiečiu.

f RESTORANAS

VIKTORAS LUKAVICIUS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAIS

Rua Espirito Santo, 118 - Tel. 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

OFICIALUS
MŪSŲ TAUTIEČIO PAGERBIMAS

Brazilų APCA (Associação Paulista 
de Críticos de Artes) kasmet skiria pre
mija daugiau nusipelrrusiam vienoj ar 
kitoj meno srity, šiemet Literatūros sri
ty kaip žymiausias brazilų literatūros 
skleidėjas užsieny buvo išrinktas mūsų 
tautietis Dr. Povilas Gaučys už LlANU 
LIEPSNĄ - Brazilu Naujosios Poezijos 
Antologija. Tai 287 psl. leidinys, api
mąs 32 žymiausius dabartinės kartos 
brazilu poetus, išverstus gražia lietuvių 
kalba.

Premijos įteikimas vyks Teatro Mu
nicipal de São Paulo patalpose, šių me
tų birželio 18 diena, 21 valanda, daly
vaujant pačiai jtakingiausiai São Paulo 
didmiesčio publikai: literatams, TV, 
kino, teatro artistams, spaudos darbuo
tojams. Mums, lietuviams — neeilinis 
jvykis.
ATVYKSTA SVEČIU

Šio mėnesio 9-ta atskrenda iš JAV- 
bių dr. POVILAS GAUČYS, São Paulo 
Menę Kritiku Draugijos (Associação 
Paulista dos Críticos de Artes — APCA) 
laureatas. Sis žymus mūsų tautietis ga
vo iš APCA oficialu pakvietimu asme- 
niai premija atsiimti.

Premijos įteikimas (už brazilų litera
tūros išgarsinimę svetima kalba, suda
rius ir išleidus "Brazilu naujosios poezi
jos antologija") įvyks Teatro Munici
pal salėje šio mėn. 18 dieną, 9 vai. va
karo. Šiam akte dalyvaus kelios dešim
tys kitu laureatu — literatūros, kino, 
teatro, tapybos, televizijos bei kitų me
no šakų pasižymėjusiu darbuotojų ir, 
aišku, spaudos bei TV reporterių. Tai 
neeilinė proga Lietuvos vardui iškelti.

Šio mėn. 8 ar 9 taip pat iŠ JAV-bių 
atskrenda SNIEGUOLĖ ZALATORÉ, 
jauna lietuvaitė visuomenininke. At
vyksta susipažinti su lietuviška aplinka 
Brazilijoj ir pasidarbuoti kultūrinėj sri
ty.

IEŠKOMA ŠOFERIO
Nepilnam darbo teikui ieškomas šo

feris - vairuotojas. Pageidaujamas geros 
valios lietuvis, galimai pensininkas, gy
venantis Mookoje ar artimesnėse apylin
kėse. Skambinti 273-03.38.
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MŪSŲ ŽINIOS
PABRANGO LAIKRAŠTIS

t
Infliacijai kasdien kylant, viskas 

brangsta. Brangsta ir su laikraščiu susiję 
reikmenys: pabrango popierius, pakilo 
paštas, pabrango spaustuvininko darbo 
valandos. Tad būtina pakelti ir ML-vos 
prenumeratos kainą.

Nustatytas šis kainoraštis: ML-vos 
prenumerata: Cr$. 15.000,00; Garbės 
leidėjas: Cr$.30.000,00; Skelbimai: 
Cr$. 1.200,00 už centimetrą.

Žinoma, kad nevisiems patiks. Bet 
gal dar mažiau patiktų, jei ML-va išeitų 
tik kas antra savaitė, ar net visai suban
krutuotų.

Čia yra musų visų reikalas. Neprivers
kim ML-vos redaktorių-administratorių 
(kuriam niekas jokio honoraro ar "ordi
nate" nemoka) sėstis kur nors šaligat
vy — ir prašyti išmaldos. Kam? Ogi ML- 
vai išlaikyti.

Argi, pagaliau, nesusidarys koks kon
kretus lietuviškas kultūrinis fondas, ku
ris remtų, tarp kitų, ir lietuvišką spau
dą?

Juk yra tautiečių, kurie pajėgus net 
kelis tokius laikraščius išlaikyti. O gal 
visą savo turtą nori palikti tik svetimiem?

NR. 22 (1861) 1984. VI.7MŪSŲ LIETUVA
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Šio "ML
R B É S

numerio
LEIDĖJAI

ir JONAS TATARŪNAI

Mieliem lietuviškos spaudos rėmėjam širdingai dėkojame 
i f linkime gausios Dievo palaimos.

Administracija

Birželio (junho) 17 dieną

MINĖJIMAS
ir Brazilų Tautinė MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ:
10,30 vai. PAMALDOS KATEDROJ, kurias laikys Dorn Luciano Pedro 
Mendes de Almeida, Brazilijos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekre
torius.

Giedos jungtinis Lietuvių B-nės choras ir "Volungė"
Ypač šiais Jubilėjiniais Šv. Kazimiero Metais turime įrodyti, kad v 

Lietuva gyva.

O coral Volungė convida a todos para o VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CORAIS - CANÇÕES FOLCLÓRICAS E POPULARES a se realizar no dia 9 de junho 
(sábado) com início às 19 horas na Rua São Joaquim, n° 381 - Liberdade

Haverá participação de corais de outras comunidades além da Lituânã.
Agradecemos desde já sua participação

Juk j anapus nieko nesinešk Coral VOLUNGĖ

Ml redakcija - administracija

Birželio (junho) 18, pirmadienį, 21 valandą

Teatro Municipal de São Paulo salėje 
bus oficialiai pagerbtas iškilus mūą tautietis

D R. POVI LAS GAUČYS

g APCA Literatūros laureatas 
įėjimas laisvas.

Lietuviui garbė tame akte dalyvauti.

Gedulingų birželio jvykių minėjimo proga 
Brazilų tautos ir São Paulo Arkivyskupijos

Maldos diena už Lietuvą
Birželio (junho) 13 dieną, 10,30 vai.

São Paulo Katedroje Š V. MIŠIOS, 
kurias laikys Dorn Luciano, Generalinis CNBB Sekretorius.

Giedos jungtinis LKB-nės choras ir "Volungė".
Ypač šiais Jubilėjiniais šv. Kazimiero Metais turime 

įrodyti, kad Lietuva gyva.
Dalyvaukime visi. Kas gali - tautiniais rubais.

"VOLUNGĖ" KVIEČIA
Jaunimo choras "Volungė" kviečia 

tautiečius dalyvauti VIII TARPTAUTI 
NIAM CHORŲ FESTIVALY, kur bus 
pristatytas įvairių tautų liaudies dainos 
Lietuvių liaudies dainoms kaip tik atsto 
vaus musų "Volungė".

Festivalis įvyks birželio (junho) 9, 
šeštadienį, Rua São Joaquim 381, Li
berdade, 381, Liberdade, pradedant 19 
vai.

Reikia, kad lietuvių visuomenė palai 
kytų ir moraliai šį mūsų jaunatvišką 
chorą — ir nepaliktų tik kitataučiams 
juo gėrėtis. (Juk yra, tarp kita ko, vis 
tas pavojus: jei patys lietuviai savo jau
nimu nesidomės, jaunimas dar mažiau 
domėsis lietuviškais reikalais — ir nu
plauks j svetimus vandenis).

PAMALDOS BAI RUOŠĖ
Kun. P. RukŠiui išvykus ir šv. Kazi

miero parapijoj likus tik dviem kunigam 
(ir dar su laikraščiu), birželio ir liepos 
mėnesiais nebus galima aptarnauti su 
lietuviškom pamaldom kitus skirtingus 
"bairus" įprasta tvarka. Bus tačiau de
damos pastangos kiek galima geriau ap
tarnauti tik kokiais ypatingais atvejais, 
iš anksto susitarus.

Tačiau kviečiame tautiečius neapleis
ti sekmadieninių Mišių vien tik dėl to, 
kad trūksta lietuvio kunigo; priešingai, 
reikia dar daugiau melstis, kad Viešpats 
sužadintų daugiau dvasinių pašaukimų.
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