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IŠEIVIJA SKAUDI RAKŠTIS SOVIETAMS

Ryšium su Sov. Sąjungos vykdo
mu olimpiados boikotu, Bostone
leidžiamas įtakingas dienraštis "The
Christian Science Monitor" kėlė
klausimą: kodėl Maskva taip jaut
riai reaguoja j antisovietinę išeiviu
veiklą?
Vienas aukštas valstybės departa
mento pareigūnas taip aiškino:"Mes
irgi būtume jautrūs, jei vietoj pu
sės milijono indėnu šiame krašte
turėtume 50 milijonu, kuriu visos
ju kiltys reikalautu laisvės, ypač
jeigu Sov. Sąjungoje butu keli mi
lijonai jų kilmės tautiečiu, remiam j
čių ju nepriklausomybės reikalavimą".
Tai galbūt per drąsus pavyzdys,
nes Amerika yra demokratijos kraš-jj
tas, kur patys piliečiai gali laisvai
spręsti savo ateitį ir likimą. Sov.
Sąjunga betgi yra imperija (kai
kas sako "vergų imperija"), j ku- į
BOB
rią jėga buvo įjungta visa eilė anks ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ MOKOJ: lankosi S. Paulo miesto burmistras(prefektas). Nuot
čiau buvusių nepriklausomu ar pu
raukoje i§ kairės matome kun. Praną Gavėną, burmistrą Mario Covas, Irany Santaniello
siau nepriklausomų saliu. Kai ku
(vienas iš šventės organizatorių) ir burmistro palydovą - valsčiaus tarnautoją.
rios ju turėjo ankštesnį politinį,
Nuotr. A. Kublicko
ekonominį ir socialinį gyvenimą.
Tai tik padidino kultūrinį sovietų
Kaskart daugiau politikos žinovu
kalėjimu ir trėmimais.
prieina išvadą, jog Sov. Sąjungai
menkavertiškumo kompleksą.
Sovietu kariniams Ml G lėktu
tai yra pati aštriausia ilgalaikė so
"The Christian Science Monitor"
vams susprogdinus keleivinį Korė
i
pateikė pavyzdį Baltijos valstybių,
cialinė problema. Kadangi Sov.Sąjos lėktuvą KAL-007, Kalifornijoje
juggoje beveik 50°/o gyventojų
kurios po I D. karo atgavo nepri
įsisteigė organizacijų sambūris "Ban
yra nerusai, atleidus ekonominius
klausomybę ir kuriu laisvė buvo
the Soviets". Jin įsijungė net 165
varžtus, viduje veikiančios politinės
organizacijos, apimančios visas JAV.
ginklu išplėšta Sov. Sąjungos 1940
Olimpiados metu šis sambūris nu
ir 1944 m., kai tos valstybės "ju
jėgos gali prasiveržti taip, kad vie
tarė rengti žmogaus teisiu demons
ną dieną komunistų partija Mas
pačių prašymu" tapo įjungtos j
tracijas, o taip pat padėti daly
kvoje gali būti bejėgė kontroliuoti
sovietinę imperiją. Prievartinė oku
viams, atvykusiems iš komunistiniu
padėtį, ir visa imperija gali subraš
pacija ir aneksija niekados nebuvo
kraštų, kurie norėtu pasilikti lais
kėti.
pripažinta JAV; diplomatinės atsto
vuose Vakaruose. Kadangi beveik
vybės tebeveikia; santykius su ats
Laisvuose
kraštuose
kiekviena svarbesne proga atsiranda
tovybėmis valstybės departamentas
bėglių iš Sov. Sąjungos ar jos kon
Daugelis Amerikoje ir kituose
palaiko ne per Sov. Sąjungos, o
troliuojamų kraštu, tai ir šį kartą
laisvo pasaulio kraštuose įsikūrusių
per Europos reikalu skyrių Prezi
nekilo abejonė, kad tokių gali atsi
ateiviu iš Rytu Europos organizuo
dentas kasmet skelbia Baltiečiu
rasti net apie 200. Projektui vyk
tai dirba, siekdami- šio tikslo. Yra
laisvės dieną ir Pavergtųjų tautu
dyti buvo renkamos aukos, suras-*
klaidinga betgi manyti, jog turima
savaitę.
ta apie 500 saugiu Siamu, kuriuo
reikalo su "ekstremistinėmis grupė
Tautos Soviet!joj e
se bėgliai galėtų prisiglausti. Taip
mis". Jos yra taikingos grupės ta
pat planuota išdalinti apie pusę
prasme, kad jos nė negalvoja apie
Sovietai sakosi neturį tautybių
milijono lapeliu ir naudoti mažus
ėmimąsi ginklo ar teroro. Ligi
problemos, tačiau tikrovė yra visai
reklaminius lėktuvus, tempiančius
šiol niekam neatėjo mintis nė so
kita. Nuo bolševiku revoliucijos,
metro pločio ilgus plakatus su įra
vietu ambasadai išmušti langus,
kai ukrainiečiai ir kitos tautinės
šais "Sustabdykite tautžudystę Af
šios grupės imasi visų kitų kultū
grupės bandė ginklu išsikovoti lais
ganistane". "Atsimink KAL-007" ir
vę, sovietai turėjo ir tebeturi rim
ringu priemonių, gindamos paverg
pan.
tu tautu bylą ir sekdamos joms
tu prob&mų su tautomis. Iš ju
| minėto sambūrio veikią įsijun
laisvės tuo metu, kai Sov. Sąjunkilo stiprus disidentinis judėjimas,
gė Rytų Europos pavergtų tautų
i gpj^xfisidentâhis i r žmogaus teisiu
žmogaus teisiu gynėjai; prisidėjo ir
1 fflKSfes persekiojimu,
organizacijos, įskaitant aktyviai bepatys rusai, jų tarpe Sacharovas.
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, kai Maskva pajunta, kad jų
veiklai rodoma pritarimo Baltuosiuo
se rūmuose. Užtenka valstybės de
partamentui tik užsiminti apie Bal
tijos valstybes, ir sovietai pašoka,
lyg kas butų užlipęs ant mazolio.
Jie betgi užmiršta, kiek kartų pa
tys lipo ant skaudulių tautų, jas
beširdiškai okupuodamos, aneksuodamos, kalindamos. Sovietai nepa
kenčia "Baltiečių laisvės lygos" ir
kitų organizacijų pastangų, kuriomis
laisvojo pasaulio kraštai supažindi
nami su okupuotų kraštų padėtimi
Sov. Sąjungoje. Žmogaus teisių pa
žeidimai Sov. imperijoje yra nebesuskaičiuojami, nepaisant milžiniškos
propagandos pasirodyti pasauliui
/
gerais .
Nejaugi Sov. Sąjunga, kuri save
mėgsta vadinti galingiausia valstybe,
pabūgo mažos išeivių organizacijos?
Nejaugi sovietai neturi nė tos drą
sos, kurią parodė jos mažytis nau
jas satelitas Nikaragva, siųsdama sa
vo sportininkus j olimpiadą? Ne
jaugi olimpinis boikotas yra kelias
santykių raidai pakeisti tiek su
JAV, tiek ir su sovietų pavergto
mis tautomis?
Sovietams nutarus boikotuoti
olimpiadą, įsteigtasis sambūris Kali
fornijoje planuoja persiformuoti j
nuolatinę organizaciją, pasiryžusią
ginti žmogaus teisių pažeidimo au
kas ir padėti laisvės kelią pasirin
kusiems bėgliams bet kur pasauly
je. Ar to sovietai pageidavo?

sireiškiančią Bkltiečių laisvės lygą.
Sovietus erzino faktas, kad Baltuo
siuose rūmuose ryšį su Rytų Eu
ropos etninėmis grupėmis palaiko
jaunas lietuvių kilmės asmuo — Li
nas Kojelis, kuris savo simpatijų
Baltijos tautų laisvės bylai niekada
neslėpė. Birželio 3 d. Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto,
Lietuvos TSR aukščiausios tarybos
ir Lietuvos TSR min. tarybos or
ganas — dienraštis "Tiesa" ilgame
straipsnyje bandė diskredituoti ne
tik Lygos aktyvistus, jų tarpe ir
garsųjį Simą Kudirką, bet ir Bal
tuosiuose rūmuose etninių reikalų
skyriuje dirbantį Liną Kojelj su
jo tėvu Juozu Kojelių.
Steaipsnyje prikišama, kad "akty
vų antitarybininką" kai kurie stu
dentai universitete vadinę fašistu.
"Tiesoje" rašoma: "šis Vašingtono
valdininkas irgi susijęs su "Baltų
Lyga7', kurios atstovai buvo Bal
tuose rūmuose, kai ten preziden
tas Ronaldas Reaganas
pernai su*
rengė politinį priėmimą nacionalis
tams — ateiviams iš Rytų Europos
kraštų. Tuos piliečius Vašingtonas
globoja. Jais, esant reikalui, naudo
jamasi. Kaip matome, anaiptol ne
švariam darbui, bet juk reikalingi
labai įvairūs vykdytojai. Kai nėra
geresnių — tinka ir tokie. Tokios
olimpinės aistros amerikietiškai.Toks
amerikietiškas svetingumas, kurį re
klamavo pats šalies prezidentas77.
Linp Kojelio tėvas Juozas mini
mas kaip "senas nacionalistų spau
dos bendradarbis, aktyviai dalyva
vęs ir Lygos reklamoje bei jos gy
nime77.
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VEIKOS KALENDORIUS

BALANDIS: 12-21: Imigrantų paroda
GEGUŽIS: 13: Lietuvių maldos ir aukos
už Lietuvą diena.
BIRŽELIS: 6: Nfegr. Al. Armino 10-metis

16: Gedulo Diena (pamaldos

katedroj)
23: Joninės Lituanikoj (BLB)
LIEPA: Šventkelionė j Aparecidą (nenustatyta data)
21: Dariaus ir Girėno rrinéjimas
Lituanikoj
RUGPIÜTIS: 28: Šv. Kazimiero konkur
so premiacija

RUGSĖJIS: 8: Šilinė - Tautos šventė
(šv. Kaz. p-joj)
22: Pavasario šventė Lituani
koj (BLBL

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVlSKOS
Laisvasis pasaulis sovietinį boiko
SPAUDOS IŠLAIKYMO
tą sutiko kaip nevykusį politinį
triuką. Jisai sukėlė pasipiktinimą
nuo Londono iki Singapūro. Nie
kas, nė patys komunistai, netiki
sovietų kaltinimams, kad jų atle-

Sovietai iš tiesų paranoiškai rea
guoja j oirganizuotą išeivių veiklą,
D E

tams grėsė pavojus. Net kai k ukomunistų vadai pakelia antakius,
išgirdę tokią sovietų šneką. Kinija
yra pasipiktinusi, prancūzai sako,
kad atgimęs "neostalinizmas jau
spardosi", Kanada netiki sovieti
niams kaltinimams. Niekas netiki
ir "Tiesos" teigimui, esą buvo no
rimą "sudaryti sąlygas, kad tarybi
niai sportininkai negalėtų dalyvauti,
o jei dalyvautų — trukdyti jiems,
provokuoti, raginti išduoti tėvynę,
sudaryti .nenormalią aplinką".
Olimpinio komiteto vadovybė pa
reiškė: turėsime milžinišką spektak
lį ir daugiau milijardo televizijos
žiūrovų. Esame tikri, kad žaidynės
bus labai saugios, nors pirmose ei
lėse nesėdės petys j petį ginkluo
ti kariškiai, kaip 1980 m. Mask
vos olimpiadoje, o dalyviai ir žur
nalistai nebus kratomi ne tik orauoščio muitinėje, bet ir viešbučiuo
se, išspaudžiant dantų pastos tūbe
les, atidarant kameras ir išverčiant
lagaminus. Policija nestovės kiek
viename skersgatvyje, o olimpiados
dalyviai laisvai galės keliauti, ir
niekas už pusės bloko nečiups už
pakarpos su įtarimu, reikalaudamas
dokumentų. Taip rašė Maskvos
olimpiadoje dalyvavęs "Time" ko
rės p o ndentas Phillips...

Tikrasis pralaimėtojas
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bes briliantas. Skaistybę jis prisiekė
"Omni die die Mariae", kurį nusira
pačiai Dievo Motinai. Skaistybė —
šęs visur su savimi vežiodavosi, at
tai dangaus įsimylėjimas, griežta kū
mintinai mokėjo ir dažnai kalbėdavo.
no disciplina bei askezė, suvaldant
Jam buvo ypačiai artimi troškimai:
(Tęsinys iš praeito nr.)
maištaujančias jusles, visus jausmus
Dvasinis
"Tenesaisto, tenešvaisto
keliant į pamiltąjį, nežemišką idealą.
šventojo
veidas
Žemės geiduliai manęs,
Skaistybė — tai sielos pirmavimas,
Jie aptemdo ir suiamdo
Lietuvos šventumo vainike pirmą
dvasios viešpatavimas kūnui. Kazimie
Tuos, kurie jiems pas i ves".
kartą taip ryškiai suspindėjo musų
ras Angelų Karalienei prisiektos skais
mylimojo Globėjo dorybės lyg trys
tybės vardan drausmino savo kūną,
"Te man sielos neužvaldo
pagrindiniai deimantai: jo karališka
vilkėdamas ašutinę, gulėdamas ant
Išdidumas niekados, —
grindų, negerdamas jokių svaigalų,ne
sis neturtas, angeliškoji skaistybė ir
Broliams meilę jis atšaldo,
pataikaudamas gomuriui, skanumynus
Dievo valiai klusnus gyvenimo dis
Jiems padaro daug skriaudos".
atiduodamas ligoniams ir vargšams,
ciplinuotumas bei pasiaukojimas ar
Sv. Kazimiero giedanti skaistybė
timui. Jis šventumo ugnimi dar vai penktadieniais susilaikydamas net nuo
maldos vienatvėje medituodavo Ap
kystėje užsidegė iš Krokuvos akade pieniškų valgių. Kai prieštaraudami
mijoje pražydusio religinio sąjūdžio * artimieji sakydavo, jog pasninkas pa reiškimo paslaptį. Jo poezijos rank
per karališkosios šeimos draugą šv.
didinsiąs ligą, Kazimieras atsakydavo: raščiuose šalia himno "Omni die"
Joną Kantą ir kitus, tiesiog ar ne"Visoks susilaikymas nedidina ligų ir figūravo ir Marijos Apreiškimo va
tiesiog savo dvasingumu paveikusius
landos bei kita religinė poezija, iš
netrumpina amžiaus, bet priešingai
karalaitį, kuris mieliau draugavo su
kurios vienuolis Kristupas Zlotnikovs
— vienuoliams jj prailgina iki 100
vienuoliais nei su dvasiškiais. Tai
kis 1498 metais nurašė tik himną’
metų".
jie uždegė ir išmokė jautrųjį princą
"Omni die", kad įdėtų tą giesmę
Kūno tvardymas labai ugdo sielos
siekti tobulumo labai sistemingai,
lakumą. Per karžygišką kovą laimėta j karstą, kur ir buvo rasta atida
pagal vienuoliškos regulos — skais
rant jo karstą 1614 ir 1953 m.
skaistybės aureolė dvelkte dvelkė iš
tybės, neturto ir klusnumo — pla
šv. Kazimiero veido. Vilniaus ir Gar Sv. Kazimieras buvo pirmasis lietuną.
vių kilmės poetas, rašęs eiles loty
dino gyventojai jį dar gyvą vadino
niškai.
Visų pirma j akis krinta Šv. Ka Lietuvos angelu arba Vilniaus ange
zimiero karališkasis neturtas. Jis ne lu. Kalimachas Buonakorsis, mokęs
Trečioji šv. Kazimiero dorybė,tre
mėgo puošnių drabužių ir prabangos, šv. Kazimierą poetikos meno, apie
čiasis briliantas — tai nuolankus
jj
rašė:
"Sis
dieviškasis
jaunikaitis
jautė atsakingumą už materialines
klusnumas Dievo valiai — viso jo
Kazimieras
visiškai
neturėjo
žemėje
gėrybes, taupiai administravo Valsty
gyvenimo disciplinuotumas. Jis ka
gimti,
o
užgimęs
turėjo
gyventi
am

bės iždą, o savo asmeninius turtus
raliaus rūmuose gyveno kaip griež
žinai". Taip, angeliškoji skaistybė
išdalydavo vargšams, nes turtai, sa
tos regulos vienuolis, brangindamas
ne žemei yra gimusi, bet nemaria
kė jis, yra dygliai, badantys sielą.
laiką, kuri praleido darbe ir maldo
jai dangaus poezijai. Jis čia, žemėje, je, Nors buvo labai jautrios savigar
Kadangi asmeninių turtų mažai tu
bos, kaip paprastai būna gabūs,aukš
rėdavo, stengėsi padėti vargšams ne buvo visa širdimi įsimylėjęs dangų
ir dangumi gyveno, atmesdamas vi
tiek daiktais, kiek patarnavimais.
tų pareigų jauni žmonės, bet religh
Baramas, kam terliojasi su elgetomis, sa, kas netyra ir kas trukdė gėrėtis nis nuolankumas Dievui bei jo va
idealu, įkūnytu Dievo Motinos asme liai padėdavo jam visuomet išlaiky
kuriuos priimdavo ir aptarnaudavo
nyje. Sv. Kazimiero askezė buvo la ti dvasinę pusiausvyrą, net nepasise
lyg brangiausius svečius, jis atsaky
davo: "Ir Kristus, būdamas visų Ka bai prasminga. Tai ne askezės, bet
kimuose. Jis mokėjo karaliauti ne
sąmoningas atmetimas tų žemiškųjų
ralių Karalius ir Viešpats, atėjo su
tik savo kūnui, bet ir savo dvasiai,
vilionių, kurios trukdė jam veržtis
mumis, dvasios elgetomis, terliotis
ypač savo ambicingoms neklusnioms
mintims:
į dangų.
ir mūsų pakelti iš skurdo". Būda
"Tenevaldo, teneskaldo
mas ištikimas neturto dvasiai, buvo
Tėvai buvo labai vaišingi, kara
Niekad pyktis man rimties;
labai jautrus varguomenei, ligoniams, liaus dvare dažni pokyliai, kuriuose
Jis daugybės mus blogybių
pakeleiviams ir belaisviams.
šalia skanių valgių ir gėrimų, dešim
Nuolat būna priežastis".
ties jo brolių seserų būryje krykšta
Įgyvendinti neturto dorybę— pir
vo Europos kilmingiausiųjų dvarų
miausia reiškia įgyvendinti teisingu
"Leisk, visiems kad būčiau mielas
jaunystė. Jaunam,įdomiam, gražiam
mą. Todėl jis labai rūpinosi, kad
Pasišventęs, nuolankus, —
valdymas būtų teisingas visiems luo; ir inteligentiškam princui Kazimierui
Gerumu patraukčiau sielas
mams, bet ypač žemesniesiems. Kar simpatizuojančių princesių meilinima
Minti Viešpaties takus".
sis, muzika, šokiai, turnyrai — žo
tais dėl to net patį karalių, savo
džiu, visa žemiškoji linksmybė ir ki
tėvą, kukliai įspėdavo ir stengėsi
Atsisakęs Vengrijos sosto auksinės
stabdyti ponų reikalaujamos baudžia tos Šio pasaulio vilionės jo nepatrau
karūnos, nuolankumu ir klusnumu
vos įvedimą. Pranciškoniškojo netur kė, jis visa tai jau buvo praaugęs
to dvasia, kuria alsavo šv. Kazimie ir sąmoningai to atsisakęs. Jis man apvainikuotas, jis valdė mūsų kraš
tą visu savo jaunystės pasišventimu,
dagiai, tyliai, nepastebimai pasišalin
ras, atnaujino krikščioniškąjį demo
tarnaudamas tautai ir dieviškajai Tie
kratiškumą tarp aristokratų ir pagar davo ir draugystės ieškodavo pas
bą kiekvienam žmogui. Sv. Kazimie dvasinguosius bendraminčius. Tempia sai, brandino atkaklios ištvermės do
rybę, kuri taip reikalinga mums,
ras buvo mandagus ir švelnus su vi mas j pokylius atsakydavo: "Dan
sais, bet ypačiai su vargo prislėgtai gaus karalystė nėra skaniuose valgiuo dažnai prarandantiems pusiausvyrą,
nuolat skubantiems ir užmirštan
se ir gėrimuose". Jis mėgo maldos
siais, nes jie ryškiau jam priminė
tiems aukštą savo paskirtį
Kristų — nuplaktą, erškėčiais vaini
vienatvę, kurioje gimdavo himnai
Dievo Motinos garbei. Labiausiai mie
kuotą, pažemintą, kenčiantį.
Kun. Kazimieras Vaičionis
Bet už vis skaisčiau suspindo šven las jo širdžiai buvo Bernardo de
(Turgeliai)
Morley sukurtas 63 posmų himnas
tojo karūnoje angeliškosios skaisty-
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siems Pabaltijo valstybių gyventojams.
Mes puikiai žinome, kad svetimos jėgos
nesiliauja kėsinęs» į narsių Latvijos žmonių
orias istorines tradicijas ir jų unikalų kul
Jonas Valavičius, BL Sąjungos — Aliança
tūrinį bei kalbinį palikimą. Šia proga mes
vicepirmininkas
norime vėl patvirtinti musų tvirtą ir nuola
(Tęsinys iš praeito nr.)
tinį solidarumą su Latvijos ir kitų Pabalti
jo valstybių žmonėmis, ir pagirti jų pa
g) 1983 m. birželio 14 d. JAV Prezi stangas apsispręsti savo pačių tautinį liki- i
dentas paskelbė Pabaltijo valstybių Laisvės mą, be išorinio kišimosi ir prievartos. Lat
Dieną ir 1983 m. liepos 29 d. įpareigojo vijos, Lietuvos ir Estijos gyventojai turi
JAV atstovę prie Jungtinių Tautų perduo teisę patys pasirinkti savo politinę sistemą,
ti jo specialų pareiškimą apie Pabaltijo
• ir mes esame su jais jų kovoje už žmo
valstybių būklę Jungtinių Tautų nariams.
gišką orumą ir teisingumą“ (ELTA)
i
h) 1983 m. spalio 27 d. senatorius Ro
m) Vokietijos Federalinės Respublikos
bert Dole pasiūlė Senatui priimti (prita
užsienio reikalų ministeris Genscher paisariant Atstovų Rūmams) rezoliuciją nukreip kė prieš esamą' padėtį Sovietų hegemoni
tą j Jungtines Tautas, kad butų imamasi
jos sferoje:
priemonių išvesti Sovietų kariuomenę iš
“Palaikymas status nuo Sovietų Sąjun
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, ir leisti joms gos hegemonijos sferoje sudaro grėsmę tai
laisvai pačioms nustatyti savo valdymo for kingam tautų sugyvenimui Europoje. Vaka
mą.
rų demokratijos, išeidamos iš laisvės idea
i) Švedijos ir Danijos Parlamentuose bu lo bazės, negali ir neturi likti nebylios
matydamos laisvės suvaržymus Rytų ir
vo padaryti paklausimai apie šių kraštų
Centro Europoje. Jos turi reikalauti žmo
vyriausybių pažiurę į Pabaltijo valstybių
gaus teisių įgyvendinimo ir jų teisės apsis
okupaciją.
pręsti... Senoji dominavimo ir subordinaci
j) Padaryti pakartotinai pareiškimai Ma
jos sistema atominiame amžiuje yra atgy
drido konferencijoje ir Jungtinėse Tautose,
venusi. Ji turi būti pakeista visų kraštų
smerkiantys Sovietų Sąjungos agresiją prieš
lygiomis teisėmis ir tautų apsisprendimo
Lietuvę, Latviją ir Estiją ir nuolatinius
teise“. (Foreign Affairs, Fall, 1982).
žmogaus ir tautų teisių pažeidimus Pabal
n) Buvęs D. Britanijos užsienio reikalų
tijo valstybėse.
ministeris (1979-1982) Lordas Carrington
k) 1984 m. birželio 14 d. prezidentas
iškėlė Vakarų moralinę ir politinę prievo
Reaganas pasirašė “Baitų Laisvės Dienos'"
lę Rytų Europos atžvilgiu:
proklamaciją, skatindamas amerikiečius šią
“Mes turime tiesiai žiūrėti į sudėtingas
dieną deramai paminėti.
moralines ir politines problemas, kurių rai
Prezidentas savo proklamacijoje pažymė
da Rytų Europoje sukelia Vakarams... Mu
jo, kad Estija, Latvija ir Lietuva prieš
sų pirmas rūpestis turi būti pačios šių
daugiau kaip 40-tį metų buvo smurtu jjung
kraštų tautos. Mes turime istorinę prievo
tos j Maskvos imperiją ir kad priespauda
lę ir politinę ir moralinę atsakomybę pa-,
ir persekiojimai tebesitęsia iki šios dienos.
laikyti jų teisę j. laisvę ir apsisprendimą“.
Tačiau “ryžtingi Estijos, Latvijos ir Lietu (Nato Review, N° 2, 1983).
vos vyrai bei moterys niekad nenustojo
o. Šie pasisakymai pakartoja ir praple
kovoję dėl savo valstybių nepriklausomy
čia Sumner Vytelis, JAV pasekretoriaus
bės ir Dievo duotų teisių“. Prezidentas
1940 m. liepos 23 d. pareiškimą, kad jei
dar kartę patvirtino, kad JAV niekados
gu šios teisės nebūtų atstatytos, tai “mek
nepripažino Pabaltijo valstybių įjungimo į
derninės civilizacijos bazė negalės būti iš
Sovietų Sąjungą ir to nepripažins ateityje.
saugota“.
“Baltų Laisvės Dienos’’' rezoliucijos bu
Pabaltijo valstybių problema yra inte
vo oriimtos birželio 8 d. JAV Senate ir
birželio 11 d. Atstovų Rūmuose. Jose pa- gralinė visos Europos problema, ir liks
tarptautine problema iki bus atstatytas
pažymima, lead JAV Kongresas pripažįsta
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių nuola suvereninių teisių vykdymas šiuose kraštuo
tinį troškimą ir teisę būti laisvais ir nepri se.
klausomais nuo Sovietų Sąjungos valdymo,
p. Aukščiau minėtos rezoliucijos ir pa
ir smerkia “Sovietų Sąjungos atsisakymą
reiškimai yra Lietuvos laisvinimo bylos
pripažinti Baltijos Respublikų suverenitetą“:
nauji politinės krypties ženklai. Jie nesi
pabrėžia, kad “birželio 14-toji simbolizuo
tenkina pasyviu aneksijos nepripažinimu,
ja amerikiečių prezidentą Reaganę paskelb bet siūlo imtis žygių, kurie vestų prie so>
ti “Baltų Laisvės Dienos“ proklamaciją.
vietų kariuomenės atitraukimo iš Lietuvos
l) Latvijos nepriklausomybės 66-ųjų me
ir sudarytų galimybę laisvai, be jokio sve
tinių proga, JAV Valstybės Sekretorius
timos valstybės grąsinimo ar spaudimo, nu
George P. Shultz 1984 m. lapkričio 14
statyti savo valdymosi formą.
d.
pasiuntė Latvijos pasiuntiniui Washing
Visi šie faktai patvirtina, kad lais
tone, Dr. Anatoli ui Dinbergui, šį laišką:
vasis pasaulis ir pačios svarbiausios
“Jus, jūsų tautiečiai ir draugai dažnai
Vakarų valstybių vyriausybės ir parla
pasijutot vieniši kovoje už Latvijos laisvę.
mentai tvirtai ir aiškiai pasisako
Bet jus niekad nebuvote ir nesate vieni.
prieš Sovietų okupaciją Baltijos kraš
Jungtinės Amerikos Valstybės niekad ne
tuose,
jie remia mūsų pastangas ir
pripažino jėga įvykdyto Latvijos, Estijos
darbą ir pripažįsta lietuvių teisę j
ir Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir
jo niekad nepripažins ateityje. Mes liekam
apsisprendimą ir nepriklausomybę.
tvirtai įsipareigoję remti laisvės siekį vi
Laisvojo pasaulio nusistatymas ir pa
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galba dar daugiau padidina lietuviu
išeivių atsakomybę budėti, kovoti
niekados nesumažinti musų laisvės
cijos darbų.
Todėl vieningai dirbkime kartu, pa
likę į šalį mažus asmeniškus ar kolonijos nesusipratimus. Mus visus tejungia jjėvynės meilė ir pavergtų brolių
ir seserų šaukimas padėti ir remti
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būti;
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūti.
KREIPIUOSI | JAUNIMĄ
IR SUAUGUSIUS
Flavijaus Bacevičiaus, BLJSąjungos pirmi
ninko žodis Vasario 16-tosios proga.

Tautiečiai, tautietės, mieli draugai,
sveikinu visus šios šventės proga.
Minime šiandien dar kartą Šešiolik
tosios Vasario šventę.
Nepriklausomybę, kuri nors trum
pą laiką galiojo, bet paliko mums
didelį pavyzdį. Pavyzdį pasiryžimo,
pavyzdį darbo ir vienybės.
Jaunimas, senimas, vyrai, moterys,
vaikai... visi už tuos pačius idealus,
papročius, kultūrą.
Tautos vienybė, Tautos kova, ne
žiūrint kančios, pasiaukojimų dėl vie
no tikro idealo — Turėti Tėvynę
laisvą.
Šiais metais gyvename Tarptauti
nius Jaunimo Metus, su visokiais žai
dimais, varžybomis, festivalais ir ki
tais visokiais paviršutiniškais dalykais.
Ar mes turime viską priimti, vien
žiūrėti j šią fantaziją feda daugelis
jaunuolių miršta badu, fiziniu, psichi
niu, moraliniu badu? Kaip švenčia
šiuos metus Lietuvos jaunimas?
Ar nemiršta priversti politiniu ide
alu Psichiatrinėse ligoninėse? Ištremti
vergų stovyklose? Kodėl? Už ką?
Tik dėl to, kad neatsisakė tėvynės •
meilės ir Dievo.
Tokius įvykius nėra lengva priimti.
Negalima samiai gyventi, kada broliai,
tolimos tėvynės vaikai, turi tokius
bandymus.
Ar visas mūsų jaunimas žino, kad
yra Jaunimo metai? Kas yra tie
Jaunimo Metai? Koks tarptautinių
Jaunimo metų tikslas, objetyvas?...
Kokia yra Brazilijos Lietuvių Jau
nimo padėtis?
Suprasti savo padėtį svarbu visiems,
bet ypatingai svarbu mums, jaunimui.
Norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį
lietuvių jaunimo.
Šiandien kreipiuosi j visus kaip
vienas iš mūsų jaunimo atstovų.
Koks yra kiekvieno mūsų ūpas, nu
sistatymas, įsipareigojimas, sąmonė.
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Imkime pavyzdį iš tų, kurie tiek
kartų pasiaukojo, kovojo, už musų
brangią tėvynę Lietuvą.
Kreipiuosi j suaugusius, kaip vaikas
į tėvus, prašydamas paramos, padrąsi
nimo, įvertinimo priemonių lietuviš
kiems jaunimo reikalams.
Musų jaunimo veikla yra atsitoli
nus nuo senesniųjų veiklos. Ką galvo
ja senesnieji, ko siekia jaunesnieji?
Labai skiriasi idėjos, mentalitetas.
Kiekvienas dirba savo darbą savo bū
du. Kokia ateitis mus laukia?, jeigu
taįp tęsime?
Turime iškelti šį faktą viešai. Prie
ko turime prieiti?
Kai lietuviai atvyko j Braziliją, pa
liko netokią Lietuvą kokia ji dabar
yra. Taip pat Brazilija nėra ta pati,
kurią tada čia rado. Nei jie yra tie
patys. Vieni iškeliavo j amžinybę,
kiti paseno. Gyvenimas davė didelį
šuolį pirmyn.
Koks dabar mūsų stovis?
Svarbu musų kolonijoj atgaivinti,
atstatyti santykius tarp jaunimo ir
suaugusių.
Kad suprastume kas esame ir kad
kiekvienas yra labai svarbus lietuvy
bei. Ir kad kiekvieno gestas, pasiau
kojimas Tėvynės labui nelieka be at
garsio.
Neužtenka b.uti, arba vien skaity
tis lietuviais, dalyvauti paminėjimuo
se, šventėse, kaip šiandien dalyvauja
me.
Turime aktyviau dalyvauti, pana
grinėti musų padėtį, jungti jėgas, įsi
pareigoti, įsisąmoninti, kas esame.
Siūlykime susirinkimus, projektus,
nes tokia padėtis reikalauja didelės
analizės. Jieškokime priemonių giliau
jausti visus įvykius, sunkumus, pergy
venimus, kuriuos turime rres ir Lie
tuva.
Šiais Tarptautiniais Jaunimo Me
tais kviečiu visus konkrečiai jungtis
jaunimo tema.
Turime šių metų tema pasinaudo
ti... Kaip tuos metus atžymėsime? ,
Junkimės, atsinaujinkime, vieni ki
tiems padėkime, ženkime pirmyn,
ieškokime kelio, kuris mus vestų j
ateitį, j idealą, apie kurį visi svajoja
me.
Tik tokiu būdu Šešioliktosios Va
sario šventė gaus prasmės, ir mūsų
idealas tęsis per mūsų darbą.
Prašome Dievo, kad parodytų
mums tiesų kelią, ir Jaunojo Šven
to Kazimiero, kad būtų musų švytu
rys.
Labai ačiū

LIETUVA

Halina Mošinskienė .

IŠTIESKIME RANKĄ ATVERKfME
ŠIRDĮ JAUNIMUI

Kovo m. 4 d. baigiami jubilieji
niai 500-ji Sv. Kazimiero metai.
1985-ji yra paskelbti Jaunimo Metai
— Ano Internacional da Juventude.
Turėjome tikrai gražų ir įspūdin
gą Š.m. Vasario 16-tosios Dienos mi
nėjimą — Lietuvą Tėvynę prikėlėme
širdyje, tą laisvą, kurioje buvo ramu
ir gera mūsų jaunystėje, šiandieną
tik "išrinktiesiems" pasiekiamą sun
kiai sveriama kaina. Bet Lietuva eg
zistuoja ir ji gyva. "Rėžimai keičiasi
bet tauta išlieka..." — kažkas man
pasakė. Jaunimas — tautos ateitis.
Kad ir įvykusio minėjimo atveju
noriu pabrėžti: jis visas buvo atlik
tas jaunimo pastangomis.
Kai 1944 m. iš Lietuvos išvyko
Jonas Valavičius, jis tebuvo gimnazi
jos moksleivis. Kiek man žinoma,
Alf. Petraitis dar anksčiau ją paliko...
mokinuku įstodamas j Saleziečių se
minariją. Jonas Tatarunas — mažas
berniukas tebuvo... kai tėvai
atsive
žė su broliuku Brazilijon. O visi'
susirinkusios publikos lietuviai?
Metai skubėjo dešimtmečiais —
pražilo galvos, palinko pečiai, bet
širdys liko lietuvio ir kalba lietuviš
ka.
Tai yra jūsų tėvai — skaistusis
Jaunime.- Jie mynė sunkų Brazilijos
molį, didžiules industrijas; ir šiandie
ną turite?galimybę studijas baigti,
pasaulį pažinti, savo gyvenimą pagal
savo įnorius tvarkyti.
Man buvo taip melą ir gražu
klausytis Flavijaus Bacevičiaus turi
ningos paskaitos (o jo mamytę Eu
geniją pamenu tokią šviesiaplaukę
mergaitę chore dainuojančią). "Vo
lungės" choras. Juk aš asmeniškai
nešiojau ant rankų mažytę Kristiną
Valavičiūtę, jūroje maudžiau...
Ar kada dingtelėjo mintis, kad
tojimmergytė bus lietuvių Brazilijoje
jaunimo choro steigėja? (Man kiek
pagailo, kad "Volungės" 7-jame
"Gimtadienyje" — Aniversário niekas
nepakvietė iš pačių choristų, savo
buv. dirigentės ir steigėjos j sceną.
Juk jinai buvo publikoje su savo
vyru Leonu ir savo tėvais.
Tautinių šokių abudu ansambliai

ADVOCACIA

EDSON

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

Direito

CIVIL

- Dir.

CRIMINAL

"Rūtelė" ir "Nemunas" — jau ne
bepažįstamas, nes vis naujos pajėgos
randasi, kurių pradas buvo bene p.
Vinkšnaitienės "Žilvytis"? — Buvu-.
sios prad. šokėjos — šiandieną vado
vės: p.p. Šimonių anūkė Silvija Bendoraitis Machado, toji ištysusi šviesia
plaukė, ilgakojė... ir IVbrcia Pavilonis
— jos senelį turbūt pažinojau...
Skuba laikas, "jaunas kyla, senas
griūva...", bet tai kaip toje pasako
je: "Vasara praėjo — žiema atėjo.
Žiema praėjo — vasara atėjo..." —
"nu, ar neužteks pasakos? "
Išvadoje: — Visose organizacijose
ištieskime ranką lietuvių jaunimui
išeivijoje jų reikaluose pagelbstint.
Jau turime PUC universitete lietu
vių k. kursus. Nėra abejonės, kad
tie, kurie nieko nesuprato lietuviškai,
jau daug ką pradeda suprasti. Jau
ir pačią Lietuvą pažinti. Svarbu,kad
išmoktų skaityti ir rašyti taisyklingai
tarti žodžius juos taisyklingai kir
čiuojant. "Tai yra kietas riešutas..."
— bet "užsispyrusi beždžionė įsilipu
si j Pará riešutų medį, suskaido 1/2
cm. kiautą, kad iš jo išgautų sau
tuos maistingus, irgi žmogui neįkan
damus riešutus. 'Gi kalbos mokan
čiam, tereikia truputį "pasekti sme
geninę, klausą ir liežuvį". Tik tiek.
— Pramokęs lietuviškai susikalbėti,
gali drąsiai važiuoti j Vasario 16-tosios gimnaziją" V. Vokietijoje.
Nebūtinai, kad ten meilės išdaigų
prasilavintų — toji pati stipriausioji
"mokykla" pašonėje. Bet tenai susi
pažintų su Europos kultūra, o iš
ten viens kitas šuolis ir Lietuvon, j
Vilnių. Ten "kačiukai praregės" nes
ten visi lietuviai kalba lietuviškai.
Ten byloja senovės praeitimi tėvų
protėvių palikti paminklai, pats nuo-^
stabiausias — Vilniaus Universitetas.
Nenuostabu, kad jau "apkaršę" kai
kurie išeiviai intelektualai, vėl ieško
atsigaivinimo ten kartą pabuvoję.
0 jaunai širdžiai naujų įspūdžių po
lėkiams, Lietuva — gaivos rasa.
Sakysite: "Tai ko pati negrįžti j
tėviškę mielą?" — Nes mano tevis- .
kės nebėra. Nes liko man tik kapai:
visų artimųjų. Jei kada ir grįžčiau,
tai tik ten numirti.
O kol kas, esu su Jumis, atvira
širdimi ir ištiesta ranka.

DEOJV1 KINAS
COMPRAS

-

VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
213 - Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral - S. André

Direito TRABALISTA
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KAZIMIERO SEKMADIENIS

Jau antrasis ir paskutinis šiais Ka- |g,
zimieriniais Metais, šv. Kazimiero sek- į
madienis, o taip pat ir Kaziuko Mu- j
gė, Kermošius,
jj|
Kovo 10, panašiai kaip ir praeitą T j
sekmadienį, po 9 valandos šv. Kaži- JJà]
miero parapijos aikštelėje renkasi ti
kintieji — lietuviai ir vietiniai gyven- fgj
tojai brazilai.

S

Altorius įrengtas ant paaukštinimo,
papuoštas gėlėmis ir išdekoruotas šv.
Kazimiero portretais ir kitais rėkiaj
muojančiais dalykais. Tarp žmonių,
linksmai ir entuziastingai nusiteikęs,
sukinėjasi parapijos klebonas kun. P.
Gavėnas, duodamas paskutinius nuro
dymus skautams, o ir kitiems jam
pavaldiems ir paklusniems piliečiams.
Viskas vyksta planingai ir su viltimi,
kad šis sekmadienis bus dar gražes
nis ir pelningesnis (žinoma, (žinoma,
taip galvoja įvairių etninių paviljonų
vadovai). Bet, kaip sakoma, bus kaip
Dievas duos. Dangus, tiesa, šį kartę,
labai skaistus ir atrodo, kad lietaus
pavojaus, kaip praeitą sekmadienį vi-?
sai nebus. Celebrantui nereiks spėti i
ar raminti tikinčios publikos, kad ji
nesibaimintų laike pamaldų.,..
—

ÍW

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS VAIZDAI: viršuje lietuvių paviljono darbuotojai - Vera Ta-

Viskas jau paruošta. Ir su visu
rimtumu, lėtai, bet statiškai juda kle tarüniené(vadové), Ksavera Petrokaitė, Lucija Banytė ir Flavijuj Bacevičius
Apačioj: jubilėjinių mišių dalyviai.
Nuotr A Kublicko
bonas kun. P, Gavėnas, nešinas šv.
Kazimiero relikviją. Iš šonų jį lydi
gumi, rodos, duoda dar daugiau įkvė italų, ispanų meliodijos.
du parapijinio komiteto šulai. Jie pa pimo dvasingam pamokslininkui. Ti
Pietų metu Kaziuko Mugė kiek ap
kyla ant paaukštinimo, užima savo
kinčiųjų minia spindinčiais veidais ati rimsta, žmonių skaičius sumažėja; ir
vietas, jau prieš tai giedant lietuvių
džiai jo klauso.
tai natūralu, o tuo labiau, kad ir
jaunimo "Volungės" chorui, diriguo
Seka kitos Mišių dalys, palydimos
kaimyninėje lietuvių šv. Juozapo pa-.jamam Liucijos Banytės.
giesmių, kurias gieda, kaip jau buvo
rapijoje vyksta panaši šventė. Tačiau
Klebonas, pastatęs ant Altoriaus
minėta, jaunimas apsirengęs tautiniais po šeštos valandos visa rua Juatindirelikviją ir ją pasmilkęs pradeda Mi
rūbais.
ba mirgėte mirga svečiais, jaunimu.
šias, pasveikinęs susirinkusiuosius lie
Po Mišių tuoj pat prasideda, tokia Skamba įvairiausia muzika, o kiek
tuvių ir portugalų kalbomis.
pat tvarka, kaip ir praeitą sekmadie vėliau atlieka kelias dainas žinomas
Skaitinius garsiai ir vaizdingai skai nį, Kaziuko Mugė - Kermošius su • São Paulo dainininkas Nelson Sinatra,
to žymi lietuvių São Paulo koloni
pristatytas kaip Frank Sinatra. Jis
jau ankščiau aprašytais etniniais pa
jos aktyvistė, energinga ir visuomet
dainuoja angliškai, bet visi, tiek jau
viljonais.
širdingai nusiteikusi, Vera Tatarūnieni, tiek vyresnieji, žavisi jo aukštos
Tas pats, išraiškingas ir truputį junė.
skalės ir švelniu balsu.
moriškai ir labai sąmojingai nusitei
Seka pamokslas, jautrus ir giliai
Dar prisistato brazilų liaudies dai
kęs pranešėjas, diktorius Alfonsas Kupersunktas kazimieriniais ir patrioti
blickas. Jis atidaro Kermošių, duoda- nų ansamblis Cravo e Canela, jaunų
niais jausmais. Oras puikus su žyd
jų muzikos mėgėjų ansambliai Chave
mas* publikai paklausyti lietuviškų
riai mėlynu Brazilijos didžiuliu dan
Gerai ir Taxi Lunar, viena ispanė
meliodijų. Jas seka kitos — brazilų,
šokėja, lietuvių tautinių šokių ansam
bliai Nemunas ir Rūtelė. Ir taip iki
vidurnakčio tęsiasi pakili, audringa
šventės nuotaika, kurią tik naktinis
ADELĖS
Ž A R K A U S K I E N É S
tropikų vasaros lietus kiek atvėsina.
Taigi vieniem, ypač jaunimui, dar bemirties metines minint su mišiom šv. Stepono bažnyčioj, V.Anassikraipant pagal moderniškos muzikos
tacio, širdingai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už mišių atnašavitaktą, kiti skubina kraustyti visus
mę, maestrui Liudui Ralickui už vargoninkavimę ir giesmių pra
"seklyčių" rakandus — ir, pagaliau,
vedamą, o taip pat visiems kurie gausiai dalyvavo ir taip pager
eiti namo, gana užsipelnytam poilsiui.
bė velionę.
Zarkauskų šeima
V. L.
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KAZIUKO MUGĖ MOKOJ

Gerai pasisekusiai Kaziuko Mugei
pasibaigus Mokoj, kurią aplankė net
S. Paulo burmistras MARIO COVAS,
jaučiame reikalą pasidalinti keliomis
mintimis su ML skaitytojais.
Pirmiausia buvo susirūpinimas kaip
galės veikti lietuvių pavilionas, nes
nebuvo kam vadovauti. Mūsų parapietės mielai prisideda ir daug dirba jeigu kas pasako, ką reikia daryti. Nors
jau ne pati jaunystė, bet entuziazmo
bei gero noro netrūksta. Pakvietus
ponią Verą Tatarūnienę, gavom ener
gingą vadovę ir darbas pradėjo spar
čiai riedėti. Prašant pagalbos žmonės
ir organizacijos neatsisakė,
Pirmiausia didelis ačiū Lietuvių Są
jungai už Cr. 100.000 paramą dėl
» •v
"Barraca Lituana", o taip pat ir seimininkėms aukojusioms košelieną, kugelius, tortas ar kitką:
Marijai Mazurkevičienei
Elenai M. Baužienei
Onai Gorskienei
Sofijai Orentienei
Salomėjai Narušienei
Veronikai Dimšienei
Jadzei Norkūnienei
Onai Rutkauskienei
Olgai Banevičienei
Selenei Silickienei
Dėkojame Irenei Skurkevičiūtei už
margučius, Onutei D. Gbralonienei
už iškeptus tortus ir dirbusiom pir
mą savaitę Saverai Petrokaitei bei
Genei Baronytei. Per abu savaitgalius
dirbo Jadzė Norkūniėnė, Aldona Žu
tautienė, Eugenija ir Vytautas Bace
vičiai, Lucija Banytė su Volungės,
Rūtelės ir skautų jaunimu, pasikeis
dami. Visiems dirbusiems ir prisidėjusiems širdingas ačiū. Baigiant dar
viena mintis: kada po kelių metų
šių mūsų darbščių močiučių daugiau
nebus, ar galėsime toliau rengti
"Barraca Lituana"? Ar mūsų jauni
mas turės noro ir įsitikinimo tęsti
šį gražų darbą? Neturime prarasti
vilties bet vis pasitikėti jaunimo dos
numu ir ryžtu.
IŠ PORTO ALEGRE

Sausio mėnesį buvau kviestas j
"Padrinius" pas mano giminės Sonios
Miškinienės dukters Tanos vestuves. Ji
ištekėjo už ispanų kilmės čia gimusio
jaunuolio, plastikos techniko. Vestu
vės įvyko gražiai išpuoštoj darbininkų

ir graviūros srity", faktą plačiai iš
garsino ne tik vietinė spauda (kaip
tai visoj Brazilijoj skaitomas O ES
TADO DE SÃO PAULO), o' net ir
tolimų apylinkių (kaip Piauí valsti
jos) laikraščiai. Tad reikėtų šv. Kazi
miero klebonijoj įsteigti atskirą sekre
toriatą, kuris duotų nuolat prašomų
informacijų apie šj, daugelio gal pir
mą kartą girdimą, šventąjį, ir jo tė
vynę Lietuvą. Tokie informacijų pra
šymai ateina ir iš tokių vietovių,
kurios net pačių brazilų nepažįsta
mos.
Jaudinantis vienos Itapetiningos
mokytojos laiškas. Prašo "reikiamos
medžiagos apie šv. Kazimiero gyveni
INZ. TANIA MIŠKINAITĖ
mą ir jo darbus", kadangi nori pa
bažnyčioj, o vaišės salėj, kuri skendo
teikti savo mokiniams, kurie taip pat
gėlėse. Buvo sukviesti ir aukšti Porto
nori dalyvauti paskelbtam konkurse.
Alegre universiteto asmenys.
O kokie tie jos mokiniai? Tai "de
Tania yra diplomuota inžinierė ir
ficientes auditivos" — kurčiai. Ir kur
dėsto chemiką bei rentgenologiją.
Miškinių šeima, kurios tėvelis nese čiai išgirdo apie šv. Kazimierą.
MŪSLJ LIETUVA em português
niai mirė, yra sena Mūsų Lietuvos
skaitytoja. Giminėms linkiu geros sėk stengsis perduoti reikiamų informaci
mės, o Tanijai gražaus naujo gyveni jų ir nurodymų norintiems gauti in
formacijų. Praça da Sé "Livraria
mo.
Dorn Bosco" išstatė šv. Kazimiero
Antanas Golskis
paveikslą su turima jo biografija ir
IŠVYKO | MATO GROSSO
konkurso taisyklėm.
Jau vienas konkursui skirtas pa
Mūsų kolonijoj daug dirbusi ex
Nemunietė ir Voiungietė IRENA MAR veikslas įteiktas "Centro Cultural"
komisijai; kiti du šv. Kazimiero pa
TINAITYTĖ, darbo reikalais išvyko
j Planalto de Guemaraes, netoli Cuia rapijos klebonijoj. Yra kandidatų
skulptorių "terracotta
gipso, žalvabá. Ten gyvena jos sesuo. Irena yra
rio...
vidurinės mokyklos mokytoja.
Irenai linkime gražiai darbuotis
UŽSIMOKĖJO UÍ
ML
tolimam IVhto Groso ir greit grįžti
Petras BAREIŠIS
j musų tarpą.
Liria BEIVYDAS
KAZIMIERINIS KONKURSAS
Ir

kurčiai

išgirdo

"Centro Cultural Francisco IVhtarazzo Sobrinho" ir Lietuvių Kazimieri- '
nių Metų komitetui paskelbus "Šv.
Kazimiero premiją už geriausią meno
kūrinį paišybos, skulptūros, tapybos

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 ■ V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744886

Vincas ŠUKYS
Stepas NARUŠIS
Alfonsas LISAUSKAS
Marija JAKIÜNIENÉ

Cr.35.000,’
Cr.36.000,
Cr.35.000,
Cr.30.000,

už a. a. JUOZĄ BAUŽĮ
7 mirties metinių proga bus šio balan
džio (abril) TO dieną, 7 vai. rytoTTT
Zelinos bažnyčioje.
Giminės ir pažįstami yra nuošir
džiai kviečiami dalyvauti pamaldose.
Iš anksto dėkoja
Anelė Baužienė

i

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

8

MŪSŲ LIETUVA
KEO

HUSŲ ZMOS

Šio 'W'mimerio
GARBĖS LEIDĖJAS

LIETUVIU IMIGRANTŲ
PAMINKLO VAJUS
Paskutiniu laiku prie Lietuvos Lais
vės Paminklo statymo auka prisidėjo
dar sekantys asmenys:
Albinas ir Patrocinia
UCKUS
Estanislao ir Elena
MILIŪNAS
Celia MITRULIENÉ
Audra VOSYLIUS
Ona Lisauskaitė LESSA

B.

L.

SAJUNGA-ALIANÇA

(200.000 kruzeirų)
Aukotojams-rėmėjams gili padėka

Cr. 500.000
Cr. 20.000
Cr. 30.000
Cr. 20.000

UNIVERSIDADE

A

CATÓLICA

PUC

CURSO DE

*__

linkėjimai

ML redakcija ir administracija

Cr. 100.000

jaunimas, tautiniais rūbais pasipuošę,
prie lietuviško barako priėmė musų
miesto burmistrą, "prefeito" Sr. Ma
Taigi šiuo metu yra 52 asmenys
rio Covas, jj palydėjo iki specialios
rr organizacijos parėmę paminklo sta vietos, ir ten pašoko kelis tautiškus,
tymu. Iki šiol buvo suaukota Cr.
šokius. Tas pats jaunimas pribuvo ir
3.800,000. Širdingai dėkojame šiems
pašoko šventės pabaigoj, sekmadienį
dosniems rėmėjams ir laukiame kitų
17 dieną.
solidarumo.
Mūsų didelė padėka visiems, kurie
prisidėjo, vienu ar kitu būdu, tiek
ŠV.' JUOZAPO ŠVENTĖ
aukomis, kiek darbu, prie lietuviško
Penkta šv. Juozapo Šventė — Ker barako pasisekimo.
mošius įvyko V. Zelinos Parapijoje,
Negalime išvardinti visų, nes jų
9, 10, 16 ir 17 dienomis. Dėl dide yra visa šimtinė.
lio užsiėmimo rengiant Šv. Juozapo
Dar gili padėka L.K. Moterų Drau
Šventę, neturėjom progos pakviesti
gijai ir L.B. Sąjungai už piniginę pa
lietuvišką visuomenę per spaudą.
ramą.
Ačiū Dievui, žmonės sužinojo vie
Lai Dievas laimina visus ir gausiai
ni per kitus, ir atsilankymas buvo
atlygina.
gausus, nepaisant nė lietaus bangų,
Lietuviško Barako komisija
kurios nekviestos, per abu^ savaitga
lius skirstė susirinkusius.
IŠLEIDUS | KELIONĘ...
Musų didelė padėka visiems, kurie
prisidėjo vienu ar kitu būdu, tiek
aukomis, kiek darbu, prie lietuviško
barako pasisekimo.
Ypatingas ačiū, "Deus lhe pague",
mūsų nenuilstamam kun. Šeškevičiui
už lietuviško barako pastatymą, tal
kinant p. Petrokui, p. Jodeliui, p.
Kalnaičiui ir p. Guzikauskui. Lietu
viško medžio drožiniai, kurie puošė
baraką, buvo darbas ir auka V. Ba
nio. Barako vidaus dekoracjją atliko
Onutė Dirsytė Coralon ir Janete ZiJaun. Leit ANDRIUS VALAVIČIUS
zas su savo jaunimu.
Pereitą sekmadienį, kovo mėn. 3
Širdingai dėkojam jaunimui, kuris
šventės atidarymo metu, gražų įspū
dieną, Henriko ir Janinos Valavičių
dį padarė. "Rūtelės" ir "Nemuno"
namuose susirinko gražus giminių ir
P O N T I F I C I A

ir geriausi

LINGUA E CULTURA LITUANA

Io 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. Tatarunas

£)

artimųjų būrys. Visi atėjo pabendrau
ti prie "feijoados" stalo ir atsisvei
kinti su Andrium, kuris baigęs Karo
Laivyno Akademiją Rio de Janeiro
mieste, pereitųjų metų gruodžio mėn.
13 dieną, ruošiasi ilgon kelionėn
pramatytoje Akademijos programoje.
Andrius V. 21 metų jaunuolis moki
nosi 4 metus Rio de Janeire, kur
uoliai skaitydavo "Musų Lietuvą" ir,
atvažiavęs trumpom atostogom į na
mus, stengdavosi visada palaikyti
draugiškus ryšius su Ateitininkais ir,
turėdamas progos, dalyvaudavo lietu
viškuose subuvimuose.
Kelionė tęsis apie šešis mėnesius.
Naujai išleisti karininkai (guarda-marinhas), jų tarpe ir Andrius, turės .
puikią progą susipažinti su keliolika
uostų jvairioose Centrinės. Siaurės
Amerikos irp Europos šalyse. Jų lau
kia dideli praktikos darbai, kuriuos
jie turės atlikti "Custodio de Mello"
laive, kuriuo jie vyksta j tą užjūrio
kelionę. Ypatingai didelį pasitenkini
mą sukelia Šios kelionės maršrutas,
kuris nusitęs per Atlanto vandenyną,
Viduržemio, Siaurės ir Baltijos jūras.
Linkime Andriui laimingos kelionės,
gero pasisekimo ir sėkmingo sugrįži
mo j namus, j Braziliją. Telaimina
Tave, Andriau ir visą "Custodio de
Mello" laivo įgulą, Visagalis Dievas.
Iki Pasimatymo.

SVEČIAI IŠ PORTO ALEGRE
Per kazimierines šventes iš Porto
Alegre mūsų sostinėj lankėsi Sonia
Miškinienė su Motina Čižanauskiene
ir seserim Birute. 10 dienų viešėjosi
pas Antaną Golskį. Svečiai turėjo
progos dalyvauti šv. Kazimiero šven
tėje ir parsivežti j Porto Alegre daug
gražių įspūdžių.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Šį antradienį (kovo 19) Cogonhas
kapinėse buvo palaidotas VINCAS
GAVĖNAS, kun. Prano Gavėno bro
lis. 7-tos dienos Mišios bus sekma
dienį, 10 vai. Na. Sra. do Montser
rat bažnyčioje.
Daugiau apie velionį sekančiam
ML numery.

