
N R. 9 (1898) SEMANÁRIO 1985 - KOVO - MARÇO 7 D.- Cr. 700 . R.Juatindiba,28 - Pque. da Moóca - 03124 SAO PAULO, TeL273-0338

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS. Šiemet Sanpaule pamaldose už

KĄ NUVEIKEM PRAĖJUSIAIS 
METAIS

Alfonsas D. Petraitis, BLB-nės Valdybos 
p-kas.

Vėl renkamės j Vasario 16-tos mi
nėjimą prisiminti musų nepriklausomy
bės paskelbimo dieną. Kartu ši die
na yra mums ir, tam tikra prasme, 
mūsų sąžinės patikrinimo diena. Mes 
paklausiame savęs, ką mes padarėme 
savo tautai praėjusių metų bėgyje.

Kai musų tautos vadai paskelbė 
pasauliui Lietuvos respublikos nepri
klausomybę, jie tvirtai tikėjo, kad 
lietuviai ateityje kur tik bebūtų, ir 
toliau kovos už tautos laisvę.

Todėl šiandien tenka nors ir labai 
trumpai pažvelgti J prabėgusius me
tus ir pažiūrėti, ką Brazilijos lietuviai 
nuveikė, ką padarė, kad ir čia Lietu
vos vardas būtų gyvas.

tuvą ir minėjime dalyvavo daug žmonių. Nuotraukoje matome dalj šventės daVisame pasaulyje lietuviai praėju
siais metais ypač paminėjo šv. Kazi
miero jubiliejų — 500 metų jo mir
ties sukaktį. Brazilijos lietuviai čia 
ypatingai pasidarbavo. Kovo mėnesio 
pradžioje buvo gautas iš Brazilijos 
pašto vadovybės specialus tai progai 
antspaudas, buvo suruošta Lietuvių 
sąjungos patalpose filatelijos ir nu
mizmatikos paroda ir išleistas specia
lus filatelistų žurnalo leidinys. Vietos 
dvasiškijai padedant, buvo suruošta 
visa eilė laike metų šv. Kazimiero 
garbei pamaldų ir minėjimų: São 
Paulo katedroje, dalyvaujant pačiam 
kardinolui, IVhuá mieste, Campinas 
mieste-esperantistų kongreso metu, 
Aparecidos šventovėje, S. Paulyje Ju
ventus klube, Petropolyje, Rudge 
Ramos mieste, I pi ranges parapijoje, 
Pátio do Colégio patalpose, paminint 
tik pagrindines vietoves.

Visur tenka paminėti spaudos įna
šą, tiek primenant šventes, kaip ir 
atskirai kalbant apie Lietuvą. Pabrėž
tina "O Estado de São Paulo" įna
šas per žurnalistą José Maria- May- 
rink.

Sąryšy su kazimieriniu jubiliejum 
įvesta su Unibanco, Pa ui irtu r ir Mo- 
okos spaudos pagalba Kaziuko muges 
tradicija. IVbtarazzo fundacija paskel
bė meno konkursą, o Saleziečių 
spauda išleido kun. Pr. Gavėno para
šytos šv. Kazimiero biografijos 5000 
egzempliorių tiražo knygą.

Šv. Kazimiero garbei buvo atskiri 
paminėjimai Academia Cristã dę Le
tras ir Instituto Histórico e Geográfi
co patalpose.

Praėjusiais metais lietuviai dar da

lyviu seselių PranciŠkiečių salėje.

lyvavo imigrantų Olimpijadose ir me
tinėje Imigrantų parodoje.

Meno kritikų premija už brazilų 
literatūros išgarsinimą svetima kalba 
buvo įteikta Pauliui Gaučiui Teatro - 
Municipal salėje.

Aštuntoje knygos Bienal parodoje 
lietuviai dalyvavo su savo knygomis. 
Klemensas Jūra išleido poezijos rin
kinį "Diemedžio šakelė", o Henrikas 
Alves Losinskas gavo Academia Bra
sileira de Literatura Infantil e Juve
nil akademiko laipsnį.

Bvuo S. Paulo katedroje prisimin
tos tragiškos birželio dienos, dalyvau
jant Brazilijos vyskupų konferencijos 
sekretoriui Dom Luciano Mendes, 
Buvo suruošta Tautos diena su šili
nės atlaidais ir pasveikintas popiežius 
jo gimtadienio proga.

Lituanikos sodyboje buvo suruoš
ta pavasario šventė su Miss Lituani
ka rinkimais, o kita pavasario šventė 
São Paulyje Sąjungos su karalaitės 
rinkimais. Jaunimo choras "Volungė" 
pasirodė japonų suruoštame chorų 
konkurse, o "Nemunas" ir "Rūtelė" 
pasirodė tautų šokių festivalyje. "Ne
munas" su Argentinos "Inkaru" daly
vavo šokių festivalyje Clevelande. Ne
buvo užmirštas ir VIII PALkongresas 
Venecueloje.

Lietuvių imigracijai paminėti stato
mas paminklas, kurio kertini® akmens 
padėjime^ dalyvavo pats S. Paulo bur
mistras IVbrio Covas.

Lituanikos sodyboje atšvęsta Da
riaus ir Girėno paminėjimas kartu su 

Nuotr. A Kublicko

pagerbimu Imigrantų parodos ir olim 
pijados darbuotojams.

Čia visai nepaminėjau atskirų orga
nizacijų veiklos: pav. ateitininkai,skau
tai, įvairios labdarybės grupės, Liet. 
Sąjunga, BLBendruomenė, chorai, šo
kių vienetai, Vyrų Brolija, parapijos 
ir spauda dar daugelyje vietų atskirai 
darbavosi ir pasirodė. Gal mažai pa
žįstama lietuvių sodyba Lituanika 
šiais metais CESP nurodymu nustatė 
gatvių vardus (Laisvės alėja, šv. Juo
zapo, šv. Kazimiero, Dariaus ir Girė
no gatvės ir 1.1.).

Pernai kalbėdamas šiuo metu pami
nėjau PUC-katalikų- universitete lietu
vių kalbos kursą ir sakiau: "Pažiūrė
sime, kaip jaunimas įrodys savo mei
lę lietuvių kalbai, kai pradėsime regis
traciją lietuvių kalbos kursui PUC 
universitete. Sekančiame Vasario 16- 
tos sutikime pažiūrėsime, kas turėjo 
tiesos, pesimistai ar optimistai lietu
viai". Taigi, jau baigėme vienus me
tus ir šių metų kovo 16 pradedame 
antruosius mokslo metus PUC univer
sitete. Šiemet tikimės pradėti du kur
sus, pradinius ir tęstinius tiems, ku
rie pradėjo pernai.

Šiandien pradedame ir BLBendouo- 
menės rinkimas. Kviečiu visus prisidė
ti prie šio darbo. Išsirinkime energiš
ką ir tvirtą Tarybą, kuri toliau tęs 
patrijotišką darbą. Kitais metais Vasa
rio 16-tos minėjime turėsime dar di
desnius vaisius Lietuvos Respublikos 
atstatymo kovoje.
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LIETUVĄ
V. Vokietijos dienraštis "Frank

furter Rundschau" paskelbė kores
pondento straipsni iš Maskvos apiefe ...

; Lietuvos katalikus. Čia rašoma, 
kad Lietuva — katalikybės centras 

į Sov. Sąjungoje, tautiškai sąmonin- 
■ giausias ir sandariausias Baltijos 
; kraštas. "Bet lietuviai nebūtų lie- 

tuviai, jeigu jie negalėtų būti ka
talikai", — rašo Elfie Siegl. Net 
ir oficialūs sluoksniai Lietuvoje 
privačiai pripažįsta, kad katalikai 
sudaro apie 80°/o gyventojų.Tiek 
pat yra it lietuvių.

‘ si katalikai", — cituojamas 
tų Aušros 
pareiškimas. Panašiai 
"Intu risto 
užsienio 
namięstj.

Pas mus vi- 
Ry- 

pirmininko 
išsireiškė ir 

vedžiddamas 
Vilniaus se- 

— sakė jis,

kolūkio

" vadovas 
turistus po 
"Lietuviai, 
savo tautybę yra katali- 
lietuviškosios užsienio rei 

kalų ministerijos pareigūnas, kurio 
pavardės "Frankfurter Rundschau" 
neskelbia, atsidusęs pareiškė: "Ak, 
tie katalikai, kad jie ne tokie 
radikalūs būtų".

kai". 0

Pokalbiai su kunigais
į Toliau Maskvos korespondentas 

aprašo pokalbi su Vilniaus šven
tojo Rapolo šventovės klebonu 
kunigu Antanu Diliu, kuris nepri
klauso "tiems radikaliems Lietu
vos bažnyčios teologams" pasimo
kęs iš savo sunkaus gyvenimo ke
lio. Pasak jo, parapijos milžiniš
kos, kunigai perkrauti darbu. Pus- 
milijoniniame Vilniaus mieste iš 
50-ties šventovių šiandien veikia
tik 18-ka, tarp jų viena sinagoga, vadinamų sovietinių kitaminčių 
septynios ortodoksų cerkvės, me- persekiojimą. Tai, ką apie tai pra-
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četė, baptistų maldos namai. Kau
ne gyvena 400.000 žmonių, dar 
yra dešimt katalikų šventovių.Ku
nigas Dilys savo Šventovėje per i 
savaitę sutuokia penkias poras,pa
krikštija 8-10 kūdikių. Pirmajai 
Komunijai šiemet parengta 200 
vaikų. Jie rengiami grupėmis de
šimties senų moterų, kurios religi
jos dalykus dažnai nemenkiau iš
mano kaip dvasiškoji, rašo "Frank
furter Rundschau". Koresponden
tas pažymi, kad Sov. Sąjungoje 
valstybė ir Bažnyčia atskirtos.Ofi
cialiai jaunuoliams net patarnauti 
Mišiose neleidžiama, bet praktiko
je kikk kitaip.

Beveik trečdalį straipsnio užima* 
pasikalbėjimas su Kauno kunigų 
seminarijos rektorium kunigu But
kum, kuris labai džiaugiasi, kad 
šiemet galėjo priimti 
mina ristų — taip pats 
skaičius po karo.

Straipsnis baigiamas 
išeivijoje gyvena apie 
tuvių, bet lietuviškoji 
ja mini tik pusę to

Ir šveicarai netyli 
•f 1‘ 

Šveicarų dienraštis "Neue Zuer
cher. Zeitung" š.m. rugsėjo 26 d. 
laidoje paminėjo vieną lietuvį po
litkalinį, apie kurį iki šiol nebu
vo jokių žinių. Laikraštis skelbia, 
kad iš Lietuvos kilęs karys Mu-f 
zikevičius buvo nuteistas už taria
mus agitacinius pareiškimus dešim
čiai metų lagerio. Nei kur, nei 
kada tai įvyko, straipsnyje nenu
rodoma. Muzikevičiass vardas irgi 
nepaminėtas.

įtakingas šveicarų dienraštis pa
skelbė straipsnį apie kasdieninį

30 naujų se- 
didžiausias

pastaba, kad 
800.000 lie- 
enciklopedi- 
skaičiaus.

NR. 9 (1898) 1985.IIIJ

nesą Vakarų informacijos šaltiniai, 
tėra tik "ledkalnio viršūnė", pa
žymi "Neue Zuercher Zeitung". 
Vakariečiai skaitytojai daugiausia 
sužino tik apie akademiko Sacha
rovo ir jo žmonos Jelenos Bo
ner varginimus. Iš tikrųjų Sov. 
Sąjungoje žmonės už opozicinius 
veiksmus kasdien patenka j KGB, 
teismų, prievartinės psichiatrijos 
malūną.

Kitos pavardės
Šveicarų laikraštis nurodo kai 

kurias nubaustų asmenų pavardes, 
kurių Vakarų- spauda iki šiol ne
skelbė. Šalia jau minėto lietuvio 
kario Muzikevičiaus, nuteisto de
šimčiai metų, suminėtas kijevietis 
Vladimiras Delidinka, kuris už atsj 
šaukimų platinimą nubaustas šeše- 
riais metais lagerio su penkerių 
metų tremties bausme. Inž. Mi
chailas Kremkis buvo suimtas,kai 
mėgino pabėgti j Suomiją. Krenskio 
žmona su dviem vaikais jau gyve 
na Vakaruose. Arkadijus Curkovas, 
kuris rūpinosi kito kalinio paleidi
mu, buvo apkaltintas "pasipriešini
mu valdžios organams" ir Kazanė
je nuteistas dvejiem metam lage
rio.

Ten pat skelbiamos keliolikos 
ukrainiečių baptistų pavardės. Jie 
visi už religinę veiklą nuteisti nuo 
dvejų iki trejų metų kalėjimo ar 
lagerio bausmėmis. Vjačeslavas Min 
kovas nubaustas už tai, kad atsi
sakė dėl religinių įsitikinimų duo
ti sovietinio kario priesaiką, per 
visą karo tarnybos laiką buvo vi
saip žeminamas ir nuolat muša
mas. Kitas baptistas Viktoras Be- 
zubenka už atsisakymą tarnauti 
kariuomenėje tapo 
chiatrijos auka.

"Neue Zuercher 
doje pabrėžia, kad 
masyvus nesilaikymas Helsinkyje 
pasirašytų susitarimų gerbti žmo
gaus teises kelia klausimą, kiek 
Sov. Sąjungajevykdo kitus tarptau
tinius įsipareigojimus. Lrrb.

prievartinės psi-

Zeitung" išva- 
nuolatinis ir

ES

s.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO«out■fe

VIKTORAS LUKAV1C1U8
Savininkas

Listuvtiki ir europietiiki valgai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • TeL 441.6846 
SÃO CAETANO BO SŲL

...............................



NR. 9 (1898) 1985.111.7 - i...——■ n n mnwaMPTO»

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

PLB VALDYBOS IR PLB FONDO 
TARYBOS PAREIŠKIMAS

Mieli Pasaulio Lietuviai,
Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 

Valdyba, vykdydama PLB Seimo 
nutarimą, 1981 metu lapkričio mė
nesio 20 dieną pasirašė sutartį su 
Illinois Universitetu Čikagoje steigti 
pirmąją ir amžiną laisvajame pasau
lyje LITUANISTIKOS KATEDRĄ 
(The Endowed Chair of Lithuanian 
Studies) su 750.000 doleriu fondu, 
kurio palūkanos finansuos jos dar
bą. Pagal sutartį, pats universitetas 
skyrė 150,000 doleriu, o PLB paža- 
dėjo surinkti 600,000 dolerių iš pa-Katedros steigimo darbą baigus,PLB 
šaulio lietuviu per penkerius metus, /aldyba tarsis su JAV Lietuvių

Iki šiol daugiau negu 1200 lietu- Bendruomene dėl tolimesnės Kate
vių iš pasaulio kraštų suaukojo apie Jros globos. PLB Seimas bus prašo- 
300,000 dolerių ir JAV Lietuviu 
Fondas pridėjo 60,000 doleriu. Li
tuanistikos Katedra pradėjo savo 
mokslinį darbą 1984 metų rugsėjo 
mėnesj su pirmuoju jos vedėju prof, iros lėšų telkimo komitetams ir 
dr. Bronium Vaškeliu ir pirmaisiais galiotiniams, Kanados ir JAV Lie- 
lituanistikos studentais, siekiančiais 
magistro bei doktorato laipsnių.

Jau veikianti Lituanistikos Kate
dra yra didžiulis kultūrinis bei moks-cui Jonui Kavaliūnui už nuoširdų
linis laimėjimas, garbė ir pasididžia
vimas ne tik išeivijos lietuviams bet 
ir visai lietuviu tautai. Katedra yra 
visų pasaulio kraštų < lietuvių institu
cija, už kurios steigimą ir jos pažą- 
dų įvykdymą yra atsakinga Pasaulid 
Lietuviu Bendruomenė.

Kadangi Lituanistikos Katedros 
įsteigimo sutarties išpildymui dar tu
rime surinkti apie 240,000 dolerių, 
PLB valdyba ir PLB Fondo taryba 
sausio 26-27 d.d. posėdžiuose nuta
rė 1985 metus skelbti Lituanistikos 
Katedros metais ir kviesti visą lie
tuvių išeiviją bei jos organizacijas 
prisidėti prie šio vajaus įgyvendini
mo iki šių metų galo.

Katedros steigimu, lėšų telkimu, 
teisiniais ir kitais jos reikalais jau 
nuo 1979 metu rūpinasi PLB val
dybos tiems tikslams specialiai įsteig
tas Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
Fondas (Lithuanian Worls Communi
ty Foundation). Šio fondo dabarti
nės vadovybės pusę narių sudaro 
JAV LB pareigūnai, ir kitą pusę 
— PLB pareigūnai. Lėšom telkti yra 
sudaryti ir jau veikia komitetai 
JAV-ėse, Kanadoje, Australijoje, An
glijoje, Kolumbijoje, Šveicarijoje ir 
V. Vokietijoje. Pasižadėtą Illinois 
universitetui 600,000 dolerių sumą 
galutinai įmokėjus ir Lituanistikos

MŪSŲ LIETUVA

Illinois universiteto kanclerio svetainėje įteikus trečiąjį $100,- 
000.00. Kairėje universiteto planavimo direktorius prof. Ni
cholas Moravcevich, PLB valdybos pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, universiteto kancleris Donald L. Laangenberg,
Slavistikos departamento vedėja prof. Biljana Slivic-Simsic 
ir Lituanistikos katedros pirmasis vedėjas prof. dr. Bronius 
Vaškelis. Nuotr. J. Tamulaičio

Tias susitarimą patvirtinti.
Dėkojame visiems pavieniama au

kotojams, organizacijoms, klubams, 
spaudai, radijai, parapijoms, Kate- 

:uvių Fondams ir kraštų Bendruo- 
nenėms už surinktas aukas, ypač 
IAV LB Švietimo Tarybos pirminin- 

iarbą vadovaujant JAV LB lėšų 
telkimo komitetui, ir tikimės toli
mesnės visų paramos iki Katedros 
steigimo darbas bus užbaigtas.

Tad dar kartą kviečiame visus 
jungtis j Lituanistikos Katedros ga
lutinio įgyvendinimo lėšų vajų. Vi
sos aukos JAV ir Kanadoje gali 
būti nurašomos nuo mokesčių (IRS 
I.D. N°. 36-3097269). Čekius ir 
testamentinius palikimus rašyti 
LITHUANIAN WORLD COMMUNI
TY FOUNDATION vardu ir siųsti 
5620 S. Claremont Avenue, Chica
go, IL 60636, USA.
PLB Valdyba ir PLB Fondo

Vadovybė:
Vytautas Kamantas, PLB valdybos

ir PLB Fondo Tarybos pirmininkasLIETUVISKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
Dr. Tomas Remeikis, PLB valdybos __

pirm.pavaduotojas ir PLB Fondo _ 3^79$ , j J_AJ

Parduodame 1
automobiliams |

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos £ 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ £

tery bos narys
Nijolė Balzarienė, PLB Fondo 

lų vedėja
reika-

Rimantas Dirvenis, PLB valdybos 
vicepirmininkas

Mykolas Drunga, PLB valdybos vice
pirmininkas ir JAV LB tarybos 
narys

Algimantas Gečys, PLB valdybos 
vicepirmininkas ir JAV LB tary
bos narys

Gintaras Grušas, PLJS pirmininkas • 
ir PLB valdybos narys

Birutė Jasaitienė, PLB valdybos vi-
cepirmininkė, PLB Fondo tarybos 
narė ir JAV LB tarybos narė 

Stasys Jokubauskas, PLB vicepirmi
ninkas, PLB Fondo tarybos na
rys ir iždininkas

Raimundas Kudukis, PLB valdybos 
vicepirmininkas ir JAV LB tary
bos narys

Kazys Laukaitis, PLB Fondo tary
bos narys, JAV LB Vidurio Va
karu apygardos pirm, ir JAV LB 
tarybos narys

Milda Lenkauskienė, PLB valdybos 
vicepirmininkė

Dr. Antanas Razma, PLB Fondo
tarybos narys, Lietuviu 
valdybos pirmininkas ir 
tarybos narys

Fondo 
JAV LB
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s V. KAZIMIERAS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Žygis j Vengriją

Šv. Kazimiero motina Elzbieta 
Habsburgaitė, ankstyvoje vaikystėje 
tapusi našlaite, su savo broliu Vla
dislovu visą savo vaikystę ir jaunys
tę praleidusi Vengrijoje, prie to 
pietų krašto labai prisirišo ir ji pa
milo, Vengriją laikydama savo tik
rąja tėvyne. Lenkiją laikė lyg ir iš
trėmimu, o dar labiau nemėgo šal- 
tažiemės Lietuvos, tačiau, be galo 
mylėdama savo vyrą, važiuodavo su 
juo ir j Lietuvą.

Ir štai Vengrijoje miršta jos ne
pilnametis brolis Vladislovas, Veng
rijos karalius. Teisėtu sosto paveldė
toju tapo Elzbieta ir jos sūnus. 
Vyriausias sūnus, 15-metis Vladislo
vas,- jau buvo gavęs Čekijos sostą, 
todėl Vengrija turėjo tekti antrajam 
sūnui — Kazimierui. Motina, visa 
širdimi mylėdama Vengriją, rūpinosi, 
kad jos sūnus kuo greičiau užimtų 
Vengrijos sostą, kurį buvo pasisavi
nęs regentas Motiejus Korvinas.

Šv. Kazimieras, vos pradėjęs ke
turioliktus metus jaunuolis, kada 
prisiskaitytais ir išsvajotais žygdar
biais net ir sapnuojama, visu rim
tumu, tiesiog tirpdamas iš dievobai
mingos laimės, ruošėsi ne tiek ši
tam žygiui, kiek tolesniems — prieš 
turkus. Juk eis tais pačiais keliais, 4 
kaip jo idealizuojamas dėdė Vladis
lovas, žuvęs už amžinojo Valdovo
— Karaliaus Kristaus garbę: "Gal 
žūsiu kankinio mirtimi... Persmeig
tas ieties, sušuksiu savo pulkams: 
"Pirmyn už Karalių Kristų, erškė
čiais vainikuotą ir ietimi pervertą .
— sušuksiu ir mirsiu, o turkai bus 
nugalėti..."

Brandus jaunas 
valstybininkas

t
Po nepasisekusio žygio j Vengri

ją tėvas Kazimieras nenori nusileis
ti. Verčia sūnų rašyti laiškus bei 
protestus popiežiui pnieš "uzurpato
rių Korviną", kurį popiežius Siks
tas VI rėmė kaip krikščionių vadą. 
Tėvas su vyresniuoju sūnumi — 
Čekijos karaliumi Vladislovu ruošia
si naujam karui prieš vengrus. Sep
tyniolikmetis Kazimieras visa širdi
mi myli tėvą ir su pietizmu žiūri 
j popiežiaus asmenį. Jis pasijuto 
plėšomas į dvi puses — ir ryžosi 
suvienyti jas. Kiek įmanydamas 
stengėsi, kad neįvyktų naujas karas, 
kuriam rimtai buvo ruošiamasi.

Šventojo jaunuolio prašymai ir mal
davimai padarė tai, kad 1474 m. 
buvo pasirašyta sutartis su vengrais, 
kartu susitaikinta ir su popiežium. 
Sikstas VI oficialiai pagyrė karalai
čio taikingumą. Ne be reikalo šv. 
Kazimieras ir litanijoje aukštinamas 
kaip Bažnyčios ir Valstybės taikin-’ 
tojas.

Ypatingai įtempta Katalikų Baž
nyčios padėtis šv. Kazimiero laikais 
buvo Lietuvos valdomose rusiškose 
žemėse. Kaip iš istorijos žinome, 
XIV amžiuje Gediminaičių šūkis bu
vo: panaikinti sienas tarp Vilniaus 
ir Maskvos . Tada Lietuva plėtėsi 
Rusijos žemių sąskaita. Net popie
žius Jonas XXII savo laiškus adre
savo Gediminui kaip lietuvių ir 
daugelio rusų valdovui. Po šimto 
metų, Kazimiero laikais, padėtis pa
sikeitė. Maskvos kunigaikštis Ivanas 
III metė šūkį: panaikinti sienas 
tarp Maskvos ir Vilniaus. Rusiškoji 
Lietuva pradėjo irti ne tik dėl Iva
no III politinių bei militarinių ak
cijų prieš Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštystę, ne tik dėl nesibaigiančių 
atkariavimų, bet ir dėl ideologinės 
krizės rusiškoje Lietuvoje, kilusios 
dėl religinių kivirčų.*

Jautrusis karalaitis Kazimieras, po
litiškai jau užtenkamai subrendęs,la
bai užjaučia tėvą, kuriam smogiami 
vienas po kito smūgiai iš rytų, kai 
dėl religinės nesantaikos atitrūksta 
nuo DLK vis naujos teritorijos. 
Kad j stačiatikybę neatsigręžtų ir 
lietuviškoji Lietuva, šv. Kazimieras 
įprašė tėvą, kad Vilniuje ir visoje 
katalikiškoje Lietuvoje nebūtų stato
ma naujų cerkvių nei atstatinėjama 
senųjų ten, kur jos nereikalingos — 
kur nėra stačiatikių. Unitų ir dizu- 
nitų vaidams apraminti šventasis Ka
zimieras, remiamas Vilniaus vyskupo 
Motiejaus ir vienuolių bernardinų, 
palaikė stačiatikius, pereinančius j 
lotynų apeigų katalikybę. Tam tiks
lui buvo pakviesta į Vilnių daugiau 
kunigų ir vienuolių.

Tyli ir protinga šv. Kazimiero 
politinė ir religinė veikla labai daug 
prisidėjo, kad lietuviškoji Lietuva 
su Vilniumi išliko katalikiška ir pa
siliko Vakarų kultūros sferoje, kad 
tėvas nepabandė Lenkijos atskirti 
nuo Romos, kaip savo laiku yra 
darę Anglijos ir kitų valstybių val
dovai dėl politinių nesutarimų su 
popiežiumi.

Kadangi tėvas valdė dvi dideles 
valstybes, nenuostabu, kad karaliaus 
dvaruose buvo daug netvarkos: įsiga
lėjo chaosas, suklestėjo pataikūnų 
gaujos, korupcija. Jaunasis 20—24 
metų karalaitis čia vienoje, čia kito

je sostinėje stengėsi įvesti tvarką, 
rūsčiai subardamas pataikūnus, ma
žindamas dvariškių skaičių, griežtai 
sudrausmindamas savivaliaujančius ir. 
liaudį tiTonizuojančius pareigūnus. 
Pasitaisiusiems buvo geras ir švelnus, 
o neklausančius apsileidėlius šalino" 
iš vietų paskirdamas dorus ir sąži
ningus vyrus. Taip apvalydamas nuo 
demoralizuojančių elementų abiejų 
sostinių pilis, darė teigiamos įtakos 
didelei jungtinei valstybei. Nors dar 
ir nepaskirtas, jis faktiškai ėjo Vals
tybės kanclerio pareigas, reprezentuo
damas Karalių Lvovo ir Peremyslio 
kapitulose 1483- m. Visuomet būda
vo greta tėvo svetimų valstybių at 
stovų priėmimuose, suvažiavimuose, 
pasitarimuose, parodydamas daug 
sumanumo. Karaliui išvykus, vado
vavo senato posėdžiams, krašto ad-, 
ministraciją ir politiką kreipdavo 
protinga linkme.

Vos 24 metų sulaukęs darbštusis 
ir pasišventęs princas jau buvo ži
nomas visoje Europoje kaip inteli
gentiškiausias, gabiausias ir labai iš
silavinęs didelės jungtinės valstybės 
sosto paveldėtojas. Todėl daugelis 
Europos karalių svajojo išleisti už 
jo savo dukteris. Vokietijos impera
torius Frydrichas III piršlybų klau
simu jau derėjosi su šv. Kazimiero 
tėvais. Princui švietė didinga ateitis, 
nes jis žavėjo visus vidiniu ir išori
niu grožiu, o ypač savo dvasiniu 
inteligentiškumu.

Šv. Kazimieras buvo vidutinio 
ūgio, tankiais juosvais plaukais, tam
sių akių, tiesia nosimi, labai gra
žaus veido, kiek panašus j tėvą,raus
vais droviais skruostais, įdvasintų ju
desių ir eisenos. Rimtai linksmas, 
kalboje švelnus, elgesyje su visais 
(ir su prasčiokais) mandagus bei pa
garbus, neišdidus, ne pagal savo am
žių subrendęs, tikras dvasios aristo
kratas. Net būdamas vicekancleris, 
lyg koks vienuolis laikėsi griežtos 
regulos, pagal kurią suskirstydavo sa
vo laiką. Anksti, nustatytą valandą į. 
atsikėlęs, kas rytą dalyvaudavo Mi
šiose. Visą dieną dirbo kanceliarijo
je, priiminėdamas tiesiog eilėmis ap
gulusius interesantus bei diktuoda
mas laiškus. Vakarais ilgai melsdavo
si prie durų Vilniaus Katedros, ku
ri buvo koridoriumi sujungta su rū
mais. Nemėgo prabangių valgių ir 
gėrimų, puošnių drabužių, buvo dar
bo ir maldos vyras, kantriai atkak
lus ir nuolankiai tylus. Nors buvo 
didelis asketas, bet blaiviai žiūrėjo 
j gyvenimą, jame nebuvo nesveiko 
misticizmo. Jis nemėgo vienuoliais 
besivadinančių kryžiuočių dėl jų veid
mainystės ir palaidumo. Gerai juos
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pažinu, kai su tėvu buvo nuvažia
vęs j Marienburgą derybų su ordi
no magistru. Vis dėlto kryžiuočiu 
istorikai pripažino šv. Kazimiero kil
numą: "Jis buvo labai išmintingas 
bei doras ir tai, kas jam buvo pa
vesta karaliaus, taip sėkmingai beveik 
dvejus metus, vykdė, kad ponai ir 
valstiečiai jj labai gyrė".

Taigi, šv. Kazimieras pasirodo esąs 
ir tvirtas krikščionis, ir brandus vals
tybininkas. Politiniu konfliktų (net 
su popiežiumi) bei religinių suiručių 
metu, tiesiog muštynių bažnyčiose • 
laikotarpiu, ne tik išlaiko religinę 
pusiausvyrą, bet ir tikėjimu išauga 
ir subręsta iki šventojo aureolės.

(bus daugiau) 
KAZIMIERINIAI METAI EINA 

PABAIGON
(Metinės spaudos apžvalga)

Kazimieriniai Metai São Paule ir, 
bendrai, Brazilijoje, buvo vedami,ga
lima drąsiai teigti, nuolatinai, su 
grandiozine energija, pasišventimu ir 
meile Lietuvos Patronui, šv. Kazi
mierui.

Ta meilė ir pasiaukojimas šv. Ka
zimiero išgarsinimui išplaukė ne iš 
kokio stichinio šaltinio, o iš tyros, 
dealistiškos, salezietiškos kun. Pr. 
Gavėno širdies. Jis šiam užsibrėžtam 
tikslui nesigailėjo nei laiko, nei svei
katos, nei organizaciniu pastangų. 
Visa tai atsispindi tiek vietinėje lie
tuviu, kiek brazilu spaudoje.

Kalbėsime faktais, kuriu gėna gau
su "MŪSŲ LIETUVOJE", o taip 
pat ir "ML em português". Tačiau 
tas visas žinias, straipsnius, ju įvai
ru turinį, neįmanoma sutalpinti vie
name, kad ir gerai kondesisuotame 
straipsnyje.

Vartant 1984 m. "MUSU LIETU
VĄ" reikia objektyviai pažymėti, 
Kad beveik nėra nei vieno ML nu
merio — o ju išėjo per metus 52 
-, kad nebūtų kokio nors straips- 
lio, liečiančio šv. Kazimierą — jo 
biografiją, jo šventumą, jo reikšmę. 
Visur kaip kokia trispalvė gija per 
savaitraščio numerius praeina religi
nė, patriotinė ir grynai tautiška lie
tuviška mintis, dažnai ir gana solid- 
niai su perspektyva j ateitį, kai kal
ba eina apie Šventojo reikšmę Lie
tuvai ar Lietuvos, kaip valstybės, 
prisikėlimą.

Kazimieriniai Metai oficialiai prasi
dėjo kovo 4 kardinolo Mišiomis 
São Paulo katedroje, o paskui tęsė
si ištisus metus kas mėnesį nors 
vienom "Kazimierinėm pamaldom už 
Lietuvą" įvairiose brazilu parapijose 
(net tolimose valstijose), šventovėse 
ir net katedrose. Taigi tokiu kaži- 

mierinių pamaldų buvo pravesta virš 
40. Jose daug kur dalyvavo jauni
mo ar jungtinis lietuviu choras.

Vietinė brazilų spauda plačiai pa
minėjo kazimierinj Jubilėjų, ir daug 
kur informavo apie pamaldas, šv. 
Kazimierą, Lietuvą.

Kazimierinės nuotaikos, Jubilėjaus 
išgarsinimas, vieši paminėjimai aukš
tose sferose — tai Kazimierinio Ko
miteto darbas. Darbas, kuriame dau
giausia reiškėsi šv. Kazimiero para
pijos klebonas, kun. Pr. Gavėnas, 
rašydamas straipsnius, organizuoda
mas minėjimus, kreipdamasis laiškais 
j Brazilijos (bei Portugalijos) vysku
pus ir kitas oficialias brazilu institu
cijas. Jo straipsniai, informacijos, 
apžvalga lietuviu spaudoje sudaro 
90°/o visos kazimierinės medžiagos. 
O brazilų' kalba informacijos vietos 
laikraščiams, įvairūs lankstinukai, 
ML-vos priedas portugališkai, ypač 
gi SÃO CASIMIRO biografija suvai
dino didelį vaidmenį musu Šventojo 
ir Lietuvos išgarsinime. Jei dar pri
dėsime brazilu "Kultūrinio Centro" 
neseniai paskelbtą Kazimierinj kon
kursą Brazilijos dailininkams (premi
jos įteikimas numatytas šių metu 
rugpjūčio 29 dieną), turėsime sutik
ti, kad pernai pradėtas kazimierinis 
sąjūdis dar nesustojo.

šiame sąjūdyje daug sumanumo, 
širdies ir laiko įdėjo São Paulo 
Meno Kritiku generalinis sekretorius 
bei "Centro Cultural Francisco Ma- 
tarazzo Sobrinho" kultūrinis direkto
rius, rašytojas Henrique Lošinskas 
Alves, BLB-nės tarybos pirmininkas 
p. Jonas Tatarūnas, rašyt. Halina 
Mošinskienė, ML-vos redaktorius kun. 
P. Rukšys, kun. P. Urbaitis ir kiti.

Negalima užmiršti ir lietuviu jau
nimo, ypač Palangos Vietininkijos 
skautų, kurie nuolat nagrinėjo šv. 
Kazimiero gyvenimą, piešė ir rašė 
kazimierinėm temom.

Dabar prieš akis Kazimieriniū Me
tų iškilmingas uždarymas šv. Kazi
miero parapijoj su pamaldom, ku
rias laikys Brazilijos Vyskupų Kon
ferencijos generalinis sekretorius, 
Dorn Luciano, ir du savaitgalius už
truksiančia Kaziuko muge — kermo
šiumi. Ypač šiuo pastaruoju nuosta
biai pavyzdingai rūpinasi ne tik lie
tuviai, o ir kaimynai brazilai.

V. L
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SAVAITEI BĖGANT

Neįmanoma įsivaizduoti vasario m« 
nėšio be Vasario 16-tos minėjimo. 
Šiais metais šalia to minėjimo dar 
turėjome ir BLBendruomenėš rinki
mus. Jie dar tęsiami it visą ištisą 
savaitę, kad būtų galima ir tiems 
balsuoti, kurie neatvyko j minėjimą 
arba labai toli gyvena ir susisiekia 
tik paštu. Rinkimai tai mūsų visų 
pilietinė pareiga ir visuomet, kai yre 
proga turime tą pareigą atlikti. Už 
poros savaičių turėsime naują B LB 
Tarybą, kuri paruoš pianus sekan
tiems dviem metams.

Suprantama, kad organizuotai vis
kas darosi lengviau, pasiekiami dide; 
ni rezultatai, tai ko dirbant pavie
niui lieka neįmanoma. Visos musų 
šventės, parodos, iškylos, beveik vi
sa veikla yra surišta su daugelio 
žmonių darbu. Gal kartais vieno ki
to mintis dominuoja, bet projekto 
realizavimas dažniausiai yra grupės 
darbas.

Ir kaip tik dėlto, kad turime 
įvairių veiklos planu, norime, kad 
Brazilijos lietuviai irgi neatsiliktų 
nuo viso laisvojo pasaulio lietuviu 
veiklos, turime dirbti organizuotai, 
bendrai, visi iš vieno. Ir to pasiek
sime per vieną didelę ir tarptautinę 
organizaciją, kuri jungia visus lietu
vius užsienyje. Todėl Pasaulio lietu
viu bendruomenės reikšmė yra nepaj 
rastai svarbi, svarbi visiems lietuviam 

Kalbant apie lietuvius pasaulyje^ 
kur tik pasidairai, visur randi lietu
viu. Kartais išsikalbi su kuo, paklau
sia, kokios tautybės ir tuoj sužinai, 
kad ir ten esama lietuvių, kad jie 
pažįstami, kad geri žmonės, kartais 
net labai svarbiose pareigose. Spau
dos puslapiuose kartas nuo^karto 
pasirodo ir lietuvišku vardu.

Praėjusiu metu pabaigoje Vokietijo
je Frankfurto nieste įvyko Knygos 
paroda. Tai viena reikšmingiausių 
parodu pasaulyje, liečiančių spausdin
tą žodį. Joje dalyvavo 99 kraštu 
atstovai, išstatydami publikai 312.00Í 
leidinių. Parodą aplankė 167.000 lan 
kytojų. Pirmą kartą šioje parodoje 
apsilankęs italas kino specialistas Fe
derico Fellini, pareiškė: "Chaotiškas 
labirintas ši paroda"... Apie šią la
bai reikšmingą parodą tarptautinis 
žurnalas SCALA, leidžiamas ir portu
galų kalboje praėjusių metu dvylikta-
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VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės atstatys 
mo minėjimas, įvykęs čia, São Paule, 
Vasario 24, ypač šiemet atsispindi 
jaunatvišku gyvumu.

Pamaldose lietuvių bažnyčioje visas 
tautinis aptarnavimas buvo atliktas 
jaunimo; seselių pranciškiečių koleg; 
jos salėje visa meninė dalis taip pat 
buvo jaunimo išpildyta. O ir oficia
liose kalbose žvilgsnis krypo j jauni
mą — jaunimą Lietuvoj, ir jaunimą 
čia, pas mus.

Tačiau ne vien jaunimas aktyviai 
dalyvavo. Pamaldas už Tėvynę laikė 
prel. Pijus Ragažinskas su kun. Pr. 
Gavėnu; giedojo jungtinis lietuvių 
choras, vad. mox Vikt. Tatarūno, 
vargonais palydint prof..Felikso Gir- 
dausko. Pamokslo metu celebrantas 
skatino visus ir religiniai atsinaujin
ti, semiantis pavyzdžio iš Lietuvos 
tikinčiųjų gyvenimo.

Minėjimo salėj, sugiedojus Brazili
jos Himną, kalbėjo BLB-nės valdybos 
p-kas p. Alf.D. Petraitis, BLJSąjungos 
p-kas Fl. Bacevičius, BLSąjungos-Ali- 
anęa vicep-kas Jonas Valavičius. Iškil
mingą prakalbą pasakė São Paulo 
Žurnalistų D-jos pirmininkas Dr.Paulo 
Zingg. Dalyvavo ir kitataučių koloni
jų bei organizacijų atstovų, tatp ku
rių "Centro Cultural Francisco Matai 
razzo Sobrinho" kultūrinio centro ■ 
direktorius, rašyt. Henrique Lošinskas 
Alves.

Meninėj daly prisistatė jaunimo 
choras "Volungė", dirig. Liucia Ba
nytė, pianistė Claudia Cecilia Daniel; 
šokių ansamblis "Rūtelė", vadovė 
Marcia Pavilionytė; šokių ansamblis 
"Nemunas", vad. Silvia Bendoraitis 
Machado.

Minėjimui pasibaigus, BLB-nės Ta
rybos p-kas p. Jonas Tatarunas su 
p. Vera priėmė kviestinius svečius

SAVAITEI BĖGANT...
me numeryje įdėjo ilgoką aprašymą 
su įvairiomis i U ūst racijom is. Kas at
kreipė dėmesį, tai antgalvyje įdėtos 
knygos iliustracija: Du Mont leidyk
los knyga "Imaginaere Realitaeten — 
Fiktion und llusion als produktive 
Kraft". Jos autorius Jurgis Baltrušai
tis.

Man nepažįstama toji leidykla, bet 
Jurgis Baltrušaitis — be abejo lietu
vis, rašantis apie įsivaizduojamas tik
rovės kažin kurioje pasaulio tolumo
je. Iš tiesų, lietuvių niekur netrūksta. 
Tik reikia apsidairyti.

Alfonsas D. Petraitis
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netoli esančioj savo rezidencijoj.
Patriotinės- mintys ir viltys atsis

pindi visose prakalbose, kurių tekstai 
perduodami per ML.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Jonas Valavičius, BL Sąjungos — Aliança 
vicepirmininkas

Prieš 67 metus Lietuvių tauta ap
sisprendė būti nepriklausoma demo
kratiška valstybė, republika, paskelb
dama 1918 metais vasario mėnesio 
16 dieną Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą.

Lietuvos Nepriklausomybė buvo at
statyta ir apginta pirmųjų lietuvių 
savanorių krauju, kurie greitai susi
glaudę j naujai suorganizuotą kariuo
menę išvadavo Lietuvą nuo bolševi
kų, bermontininkų ir lenkų užpuoli
mų.

Prisimename sunkius pirmuosius 
Lietuvos žingsnius j nepriklausomą 
gyvenimą. Atiduodame pagarbą didžio
jo ryžto asmenims, išvedusiems Lie
tuvą j pasaulio laisvųjų tautų šeimą, 
lenkiame galvas kritusiems kovose už 
lietuvio teisę būti laisvu savoje žemė- ga istorija tai mums patvirtina ir
je.

Šiandien mūsų visų žvilgsnis kryps 
ta j tėvynę Lietuvą. Gerai žinome, 
kad prieš 44 metus Lietuva tapo 
okupuota ir savo nepriklausomybę 
prarado. Iš lietuvių tautos buvo at 
ta pati svarbiausia teisė — laisvo ap
sisprendimo teisė.

Kai po paskutinio pasaulinio karo 
kelios dešimtys Afrikos ir Azijos ko
lonijų atgavo laisvę ir iš kolonijų pa
sidarė laisvomis nepriklausomomis 
valstybėmis, Lietuva, Latvija ir Estija 
prievarta ir apgaule buvo raudono- • 
sios armijos užimtos ir paverstos j 1 
imperialistinės Sovietų Sąjungos nau
jas kolonijas viduryje Europos. Šią 
vergiją trys Pabaltijos valstybės neša 
iki šių dienų.

Lietuva yra mūsų visų lopšys. Mes 
jos ilgimės ir norime ją matyti lais
vą. Joje gyventi mes turime amžiną 
teisę, kurią šiandien mums paneigia 
okupantas. Ją aplankyti, j ją sugrįž
ti mes negalime be specialių leidimų; 
ir jei leidimas duotas, lietuvis išeivis 
gali pabūti savo gimtame krašte tik-

už a. a. ADELĘ ZARKAUSKIENĘ 
mirties metinių proga (12.111.84) bus atlai
kytos sekmadienį, kovo 17 d. 16 vai. šv. 
Stepono bažnyčioje, Vila Anastacio.

Anastaziečiai, Žarkauskų šeimos bičiuliai 
ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

tai penkias dienas ir keturias naktis 
Gerai žinome, kad pavergtoje tė

vynėje mūsų sesėms ir broliams ne 
leidžiama minėti šią didžiąją tautos 
šventę. Tačiau taip pat žinome,kad 
okupantas nepajėgia pavergti jų dva 
sios. Nepaisydami ir žiauriausių baus 
mių grėsmės, jie kovoja už savo tau 
tines, religines ir politines teises. Jie 
tikisi j laisvės rytojų. Didžiuojamės 
jais ir šią valandą norime ir turime 
pakartotinai jiems tarti — JŪS NE 
SATE VIENI.

Brazilijos lietuviai yra su jumis; 
Argentinos lietuviai yra su jumis; 
Urugvajaus lietuviai yra su jumis?Ko
lumbijos, Venecuelos, Siaurės Amen 
kos, Kanados, Australijos, Naujos 
Zelandijos, Anglijos, Vokietijos, Itah 
jos ir viso laisvojo pasaulio lietuviai 
yra su jumis.

Mes kovosime kartu su jumis iki 
vėl Gedimino kalne suplevėsuos Lie
tuvos Trispalvė.

Mes žinome ir suprantame, kad 
kova yra sunki ir gali užtrukti dau 
delj metų, bet šitie sunkumai nieką 
dos nepaluš lietuvio dvasios ir lietu 
viško atkaklumo. Mūsų tautos didin- 

parodo.
Lietuvos valdovas Gediminas įkūrė 

mūsų sostinę Vilnių 1323 metais'ir 
jo įpėdiniai išplėtė Lietuvą nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų. Didžioji Lie- 

i-tuva ir lietuvių tauta gyveno laisvi
ir per 800 metų sugebėjo savo kraš
tą ir laisvę apginti. Deja, 1795 me
tais Lietuvos ir Lenkijos susilpnėjusi 
santvarka, suteikė palankias sąlygas, 
kuriomis pasinaudodama carų Rusija 
okupavo ir valdė Lietuvą per 120 
metų. Lietuviai buvo rusinami, tre
miami j Sibirą, uždraustas lietuviškas 
raštas ir knygos.Prieš rusų maskolių 
okupaciją tauta sukyla, kovoja 1831 
metais ir vėl 1863 metais ir 1905 
metais. Sukilimai nepavyksta, nes ki
tos absoliutinės Europos monarkijos 
nenori sukilėliams padėti. Daug tūks
tančių lietuvių yra ištremti j Sibirą, 
šimtai mūsų brolių buvo pakarti, ru
sai* uždaro seniausią rytų Europos 
Universitetą Vilniuje ir po sukilimų 
pirmieji lietuviai turi bėgti ir apleisti 
savo gimtąją šalį Lietuvą.
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Daug lietuvių atvyksta j naują lais
ves kraštą Jungtines Amerikos Vals
tybes. Šitie išeiviai steigia savo kolo
nijas, bažnyčias, organizacijas ir, ne
užmiršdami savo gimtojo krašto, tę
sia kovą prieš okupantus rusus.

Lietuvių emigrantai Siaurės Ameri
koje ir Europoje labai daug prisidė 
jo prie Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 1918 metais. Po Lietuvos 
Nepriklausomybės akto paskelbimo 
lietuviai, anais laikais, surinko vieną 
milijoną parašų ir įteikė Šiaurės Ame
rikos Prezidentui Wilson, prašydami, 
kad Amerika kuo greičiau pripažintų 
Lietuvą "de jure" kaip laisvą ir ne
priklausomą valstybę. Prezidentas 
Wilson tą prašymą išpildė ir tuo su
stiprino Lietuvos laisvės pripažinimo 
klausimą internacionalinėje plotmėje.

Lietuvių tauta tėvynėje kenčiąs,pa
šaliečiam sunkiai suprantamą fizinį

MŪSŲ LI ETUV

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTĖJE dalyvavo daug gražaus jaunimo uni-

ir dvasinį terorą ir visokeriopa tautiš
kumo ir religiškumo naikinimą, kuris 
drauge su melu yra ryškiausias komu-ŠV. 
nizmo bruožas.

formuoto ir pasipuošiusio tautiniais rūbais. Į\|uotr p Rukšio

KAZIMIERAS SOROCABOS 
VYSKUPIJOJE

Jie visi su padėka Dievui ir šv. 
Kazimierui, linki Onutei IVbrijai svei-

Mūsų išeivių lietuvių šventa parei
ga skelbti drąsiai visame pasaulyje 
lietuvių tautai daromą skriaudą, rei
kalaujant jos atitaisymo. Mbs turime 
perduoti šią informaciją spaudai,drau- 
gĮams, pažįstamiems, politikams, kad 
jie prisidėtų savo žodžiu ir veiksmu 
prie rusų smurto ir okupacijos pa
smerkimo.

Jeigu šiandien visos senosios vaka
rų kraštų kolonijos Afrikoje ir Azijo
je yra laisvos, kokiu būdu Lietuva, 
kuri iki 1941 metų gyvavo kaip lais
va ir nepriklausoma valstybė, buvo 
Tautų Sąjungos narė, šiandien yra 
paversta Sovietų Sąjungos kolonija 
ir neturi jokių teisių, jos piliečiai 
yra suvaržyti ir emigrantai šio kraš
to negali nei savo tėvų kapus aplan
kyti, jeigu kuriems pavyksta gauti 
leidimą aplankyti Vilnių ant penkių 
dienų.

(bus daugiau)
ŠALPOS RATELIS

Praeitą sekmadienį (Vasario 24 die
ną) Sorocabos Vyskupija iškilmingai 
ir vieningai minėjo savo 60-metj.

Padėkos Pamaldos įvyko miesto sta
dione (ginasio). Dalyvavo keturi vys
kupai, apie 80 kunigų, 18 dijakonų, 
apie pca-a šimtų seselių vienuolių ir 
bent 5.000 visos Vyskupijos atstovų.

Kazimierinės Pamaldos už Lietuvą 
turėjo įvykti vietos katedroje, tačiau 
generalinio vikaro patarimu jos buvo 
prijungtos prie — Didžiosios Koncele- 
bracijos stadione. Visiems koncele- 
brantams ir daug kam iš publikos 
dar prieš mišias buvo išdalinti Jubi
liejinių Metų lapeliai.

Apvaizda patvarkė, kad kun. Pe
tras Urbaitis, vienas iš koncelebrantų, 
tarp kitko, galėjo susitikti su keliais 
Vyskupijos, įvairių miestų klebonais, 
kurie džiaugėsi turį rimtai praktikuo
jančių lietuvių parapijiečių.

Sorocabos Vyskupija turi netoli 
vieno milijono katalikų ir apie 50

kai augti ir laimingiems tėveliams 
džiaugtis šia brangia Dievo dovana.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Algimantas ŽIBĄS Cr.45.000,
Anna GALECKAS Cr.30.000,
Bruna BALTADUONIS Cr.30.000,
Filomena ČERNIAUSKIENĖ 30.000,
Juozas ŠLIKTA 
Vitus MIKALKÉNAS 
Celia MITRULIENÉ 
Stasys MAKUŠKA 
Petronėlė NAKVAZAS

Cr.60.000,
Cr.20.000,
Cr.30.000,
Cr.30.000,
Cr. 50.000,

Prie Šalpos Ratelio šiais metais, 
iki II.28 dienos, prisidėjo:

parapijų.
NAUJA TAUTIETĖ

Marija Jakiūnienė (I-II) Cr.20.000,
Lidija Vancevimenė

(I.II.III) Cr.30.000,
NPN. Cr100.000,
Juozas Šlikta Cr. 10.000,

Lai Viešpats atlygina dosniems 
šelpėjams.

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Kovo 2, šv. Kazimiero šventės iš
vakarėse, São Cristóvão gimdymo 
paviljone sukrykštė Ana Maria, pir
moji Mirnos ir Liongino Gaigalų 
dukrytė. Neišpasakytas džiaugsmas, 
taip ilgai laukus, laimingiems tė
vams, seneliams, giminėms, bičiuliams.

CHUVAS

KOVO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Lietuvių Sąjungos Vaidyba sveiki

na ir daug sėkmės linki savo na
riams gimtadienio proga
1/3 - Casimiro Paukštys
2/3 - Dorival Martins Pinheiro Jr.
4/3 - Halina Mošinskis
7/3 - Francisca Garsko

13/3 - Hercules Celescuekci
(Cilišauskas)

15/3 - José Tadeu Roquette Machadc 
16/3 - Kristina G. Valavičius

Czarl inski
17/3 - Ana Butkevičius
17/3 - Maria Katafai
18/3 - Aldona M Valavičius
20/3 - Elena Greičius Augustaitis 7
20/3 - Anele Baužys
20/3 - Paulo Mekšėnas
21/3 - Fernando Tijūnėlis
21/3 - Alfonso Augusto Pinto Jr.
24/3 - Vladas Žukas
24/3 - Albina Mickevičius

Rua Coelho Barrada$J04

Vicente Vitor Banys Ltda.

V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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KULTŪRINĖS PARODOS REIKALU
Šiais metais Kultūrinė Paroda įvyks 

nuo 12 iki 21 balandžio, toj pačioj 
vietoj, Bienal patalpose, Ibirapueroj.

Parodos reikalu, sausio 24 dieną 
posėdžiavo p. Aldona Valavičienė, 
Kap. Juozas Čiuvinskas ir Jonas Ta- 
tarūnas. Nutarta parodos tvarka:
1- Paroda rengiama Brazilijos Lietuv 

vių Bendruomenės vardu.
2- Ruošimas ir atsakomybė perleista 

Muziejaus ir Archyvo komisijai.
3- BLB-nė sumokės Cr$.450.000 už 

trejų standų nuomą.
4- Iš parodos pelno, pirmiausia bus 

grąžinta nuomos išlaidos. Likutis 
bus įteiktas Muziejaus ir Archyvo 
komisijai ir skiriamas Imigrantu 
paminklo užbaigimui.

5- ' Parodos talkininkai bus kviečiami 
Muziejaus ir Archyvo valdybos 
nuožiūra.

6- Muziejaus ir Archyvo Komisija 
įteiks BLB-nei jai priklausančiu pa
rodoj naudojamu daiktu sąrašą, 
kurie pasiliks p. Aldonos Valavi- 
čienės globoj, kol BLB-nei ju ne
reikės ar ju nereikalaus.

7- Standas skiriamas meno ir kultū
ros eksponatams, bus tvarkomas 
p. Aldonos Valavičienės; lietuvišku 
valgiu ir gėrimu standą tvarkys p. 
Vera Tatarūnienė ir rankdarbiu
pardavimu skyrių tvarkys p. Celie,- 
nė Silickienė.

Aldona Valavičienė 
Kap.Juozas Čiuvinskas 
Jonas Tatarūnas

STIPENDIJŲ FONDUI (NAŠAI
- 1985 M

B ALF AS fUSA) Cr. 114.000,
Marija Jakiūnienė
(savo vyro Česlovo Jakiū-
no atminčiai) 100.000.
Vitas Lukavičius (S.Caet.Sul) 40.000,
Lidija Vancevičienė 20.000,

PONTIFÍCIA UN ĮVERSI DADE CATÓLICA

PUC
CURSO DE LINGUA E CULTURA LITUANA

1o Semestre para iniciantes
2o Semestre para adiantados

Início: 16 de março de 1985
Término: 29 de Junho de 1985

Aulas aos sábados: das 9 às 12 horas
Vagas limitadas

Inscrições: Rua Min. Godoy, 1029, 3o and. s/334 - Perdizes 
Informações: Tel. 63-7344 — Sr. Tatarūnas
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Uoliai ML skaitytojai ir rėmėjai širdingas ačiū 
ir geriausi linkėjimai

Redakcija ir Administracija

Rengia Organizacinis Komitetas

Šv. Kazimiero Parapija
KAZIMIERINIU METŲ UŽBAIGA

Kovo 10 d., 9,30 vai.: PADĖKOS MIŠIOS 
Kazimieriniu Metu darbuotoju intencija 
Giedos "Volungės" choras

Kovo 2/3 ir 9/10: KAZIUKO MŪGĖ-KERMOSlUS 
įvairiu tautybių barakai-seklyčios 
folklorinės manifestacijos

Pradžia: šeštadieniais 18 vai. 
sekmadieniais 10 vai.

1984 metais buvo šelpiami 2 sti
pendininkai, kuriems buvo išmokėta 
Cr.351.168.

PUC Universitete dėstomam lietu
viu kalbos ir kultūros kursui 1984 
metais buvo gauta parama: 
Brazilijos Lietuviu Sąjunga-Aliança

Cr. 600.000,
Alfonsas D. Petraitis 75.000

Visiems aukotojams reiškiam gilią 
padėką.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė selėti.

DOM LUCIANO PETRO PERKUMO 
NAMUOSE

Po iškilmingu Kazimieriniu Pamal
dų už Lietuvą, įvykusiu šio kovo 3 
dieną, šv. Kazimiero Asmeninėje Pa
rapijoje, J. E. Vyskupas Dorn Lucia
no, Brazilijos Vyskupu Generalinis * 
Sekretorius, São Paulo, Belém regijo- 
ninis Ganytojas, lankėsi "Petro Per
kumo Namuose", — "Centro Social 
Petras Perkumas" — (Rua Tabajaras, 
556, Parque da Moóca).

Vyskupą palydėjo kai kurie pagrin
diniai Eucharistinės Adoracijos pro-

motoriai, tarp kuriu Liudas ir Emili
ja Bendoraičiai.

Mūsų uolusis Ganytojas pritarė 
adoratorių iniciatyvai, progresyviai 

^organizuoti naktines adoracijas,pra
dedant mėnesinėms ir einant prie 
savaitiniu bei kasdieninių.

Be to, Dorn Luciano išsitarė, kad 
Petro Perkumo Namai, —"tikrai erd
vus ir puikūs namai — ” galės pasi
tarnauti ir bendrai pastoracinei, ka- 
teketinei bei labdaringai veiklai puo-

PAMALDOS UŽ DVASINIUS 
PAŠAUKIMUS

Kasdien vis giliau jaučiama stoka 
naujų kunigų, ypač mūsų lietuviu, 
išeivijoj. Tad ir reikia panaudoti kiek
vieną progą, kuri gyviau primintų 
paties Viešpaties susirūpinimą — ir 
įsakymą — šiuo reikalu: "Pjūtis yra 
didelė, o darbininku maža. Prašykite 
tad Pjūties Seimininką siųsti daugiau 
darbininkų į savo Pjūtį".

Kovo 24, sekmadienį, 9 vai., šv. 
Kazimiero parapijoj laikys pri
micijas jaunas kunigas sa
lezietis, pe. Manuel Licinio Gonçal
ves, dalyvaujant lietuviams ir vieti
niams. Kaip tik proga jungtis visiems 
į bendrą maldą, prašant Viešpaties 
daugiau dvasiniu pašaukimų ir Lietu
vai, ir lietuvių kolonijai čia, Brazili
joj. Tad visi parapiečiai, ypač gi 
choristai, organizacijos, ir dar ypatin
giau mūsų jaunimas, yra kviečiami 
aktyviai dalyvauti šiose pamaldose, 
kurios ypatingai skirtos už dvasinius 
pašaukimus. .

MUSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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