
Milhares de lituanos assistiram a missa na catedral devolvida a igreja
JORNAL da tarde Segundci-feiro, 24-10-88

Internacional
URSS

*

catedral aos fiéis
rar a devolução do seu templo a 
Igreja Católica.

A missa de Vilnius foi o pri
meiro culto católico transmitido ao

Transformada em galeira de arte em 1956, a catedral de Vilnius, a capital lituana, foi 
devolvida ontem à Igreja Católica. A primeira missa, conceiebrada por 50 padres, 

foi assistida por milhares de fiéis.

Lituânia listado devolve
pular de apoio à perestroika. O 

' ahúncio coincidiu com a abertura 
do congresso de fundação da Saju 
dís, e restituiu à Igreja Católica li 

-tu ana seu templo mais importante,
tuânia. que tem em sua populaçãoocupado em 1956 pelo Estado e 
2.5 milhões de católicos. ' transformado desde então numa 

Muitos dos fiéis que chegaramgaieria de arte.
às sete horas da manhã à catedral Também os delegados ao con 
de Vilnius mal tinham dormido. Na gresso da Frente Popular recebe 
noite do sábado eles comemora ram com aplausos a notícia de de 
ram a devolução da catedral na volução da catredral de Vilnius.

os católicos lituanos puderam on
tem ir à catedral de Vilnius, a capi
tal da Lituânia, para assistir a uma 
missa. Completando uma semana
marcada pela mudança na direção vivo pela televisão em toda a histó- 
do PC local e pelo congresso de 
fundação de uma frente popular de 
apoio à perestroika (reestrutura
ção), milhares de lituanos lotaram 
a praça da catedral para comemo- 
i-

ria da União Soviética. Em seu ser
mão. o cardeal Viceiitas Sladkevi- 
cius, nomeado recentemente pelo avenida principal da capital litua- Repetia-se na Lituânia o que acon ■ 
papa, pediu às autoridades soviéti na, numa procissão com velas con- tecera há duas semanas na vizinha 
cas que dêem mais liberdade à Li- vopa4a-pei^Sa į 11 d i s, a Frente Po- república da Letônia: também du

| Liet, ha. c ~ ? ’nė | ’
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rante o congresso da Frente Popu
lar leia as autoridades devolveram 
aos sacerdotes a catedral protes- 
íante de Riga. Com a fundação do 
movimento Sajudis, agora as três 
^públicas bálticas — Lituânia, 
Letônia e Estônia — contam com 
Frentes Populares que apoiam a 
perestroika mas se colocam numa 
posição independente em relação 
ms PCs locais.

A’ independência política e 
•‘conômica das repúblicas bálticas 
foi tema comum aos três congres
sos, mas na Lituânia os delegados 
pediram também uma revisão his- 
n»rica do processo de entrada da 
república na URSS, no final da 2? 
Guerra Mundial — a história ofi
cial conta que os lituanos, após a 
ocupação nazista, votaram em 
massa pela associação à URSS. No 
primeiro dia, o congresso contou 
com a presença do novo chefe do 
PC local. Algirdas Brazauskas, que 
foi nomeado quinta-feira para o lu
gar de Ringaudas Bronislovas Son
gaila e proclamou uma mudança 
de orientação: “Tínhamos como 
slogan que ‘a vontade do partido é 
i vontade do povo’, mas devemos 

mudar para ‘a vontade do povo sera 
a vontade do partido’’’.

Na opinião de diplomatas oci
dentais. a substituição de Songaila 
por Brazauskas, às vésperas do 
Congresso da Frente Popular li- 
inana, não foi uma coincidência. 
Visto como um freio à perestroika 
o a movimentos independentes, 
Songaila foi apontado ontem por- 
um delegado (aclamado pelo ple 
nário) como cabeça de uma dire
ção acostumada à corrupção e aos 
privilégios: “Eles atuam como umaw 
máfia”. A Frente Popular lituana, 
que segundo seus organizadores já 
reúne 130 mil filiados, recebeu do 
novo dirigente Algirdas Brazauskas 
a promessa de maior autonomia 
econômica em relação a Moscou e 
autorização para que mais de um 
candidato dispute as eleições para 
os sovietes locais.
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LIETUVOS VĖLIAVA
GEDIMINO KALNE

Telefonu iš Vilniaus gautas praneši
mas, kad 1988 m. spalio 7 d., 10 v.r., 
Gedimino kaine buvo oficialiai iškelta 
sovietinės valdžios pripažinta senoji ne
priklausomos ..Lietuvos vėliava (geito- 
na-žalia-raudona). Ryšium su tos vėlia
vos iškėlimu įvyko gausi demonstracija. 
Taip pat pranešta, kad lietuvių kalba 
pripažinta valstybine kalba Lietuvos 
respublikoje. Šią žinią patvirtino Reu
ter io agentūros pranešimas iš Maskvos, 
paskelbtas "The Globe a. Mail" 1988. 
X.8. Jame sakoma, kad Lietuvos vėlia
vos iškėlimo proga įvyko milžiniška de
monstracija Vilniuje — dalyvavo 100. 
000 - 200.0(DO asmenų.

"The Toronto Star" koresponden

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

Winj-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
‘ Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677
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Res.: 274-1886

tas, pranešdamas tą informaciją iš Mas
kvos, pažymėjo, kad nepriklausomos 
Lietuvos vėliava Gedimino kalne pirmą 
kartą suplevėsavo nuo 1940 metų, t.y. 
nuo Lietuvos okupacijos. Lietuvos so- , 
vietinės vyriausybės pareigūnas pareiš
kęs: "Susijaudinimas buvo toks stipru^, 
kad galėjo sustabdyti net širdį". Cituo
ja korespondentas ir, atrodo, kito as
mens pareiškimą Vilniuje: "Tiesą sakant, 
sunku man buvo matyti tą vėliavą dėl 
plūstančių ašarų akyse. Tai buvo mo
mentas, kurio nebesitikėjau sulaukti sa
vo gyvenime".

Panaši demonstracija įvyko Rygoje, 
kur taip pat buvo iškelta tautinė Latvi
jos vėliava. Latvių kalba pripažinta vals
tybine kalba.

Estijos vėliava buvo pripažinta oficia
liai 1988 m. birželio mėnesį, Estijoje ir 
Latvijoje veikia Liaudies fronto sąjūdžiai, 
Lietuvoje — Persitvarkymo sąjūdis. Veik 
liausiąs yra Estijos liaudies frontas, jau 
surengęs savo kongresą Taline.Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio kongresas rengia
mas Vilniuje spalio 22 d.

"The Toronto Star" 1988.X.9 laido
je, pirmame puslapyje, paskelbė infor
maciją, gautą iš latvių veikėjo dr. Silins. 
Pasak jo, praėjusi scvJtgalj Rygoje turė
jo įvykti Latvijos liaudies fronto suvažia
vimas, kurin buvo pakviesti aštuoni išei
vijos latvių veikėjai. Pasaulio latvių fede
racijos pirm. dr. L. Lukss iš Kanados jau 
buvo pasiruošęs ten vykti, bet negavo vi
zos. JAV latvių sąjungos pirm. V. Pav- 
lovskis jau buvo gavęs Sov. Sąjungos vi
zą, bet ji buvo atšaukta. Taigi nė viena., 
išeivijos latvių atstovas negalėjo dalyvau
ti minėtame suvažiavime.

Dienraštis "The Globe a. Mail" 1988. 
X.10 paskelbė Reuterio agentūros gana 
plačią informaciją apie Latvijos liaudies 
fronto suvažiavimą - kongresą Rygoje. 
Jame buvo priimti nutarimai, "eikaiau 
jantys daugiau demokratijos, latvių ka> 
bos bei kultūros apsaugos, ekonominės 
autonr -nijos, kitataučių imigracijos ko n 
trolės, politinio suverenumo Sov. Sąjun 
gos rėmuose.. Kai kurie kalbėtojai buvo 
radikalesni ir reikalavo pilnos Latvijos 
nepriklausomybės.

Suvažiavime dalyvavo 1000 atstovų iš 
viso krašto. Jie išrinko 100 asmenų tary
bą su pirmininku rašytoju Dainiumi Ivans 
pr -ešakyje. Jis yra vienas iš Liaudies fron 
to steigėjų, perkopęs per 30 metų am
žiaus. Suvažiavime dalyvavo ir žymus lat-
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Didžioji istorinė skriauda
Kaip Sovietą Sąjunga okupavo Lietuvą prieš beveik penkis dešimtmečius

vietų Sąjunga nusprendė prisijungti Bal-^azės turi būti labai svarbus elementas 
tijos valstybes. Lietuvos saugumui. Jei būtų vyriausy-

Tuo metu Lietuvos ausybė ban- bė yra išsigandusi 34.000 raudonosios 
dė visokiais būdais įrodyti Sovietų Są- armijos karių, mes gaiime nusileisti ir 
jungai,kad sovietinių kareivių dezertyra-reikalauti tiktai 20.000 karių. Jei Lietu 
vimas yra savanoriškas, ir Lietuvos par- va būtų patekusi Vokietijai, ji tikriau-( 
eigūnai nedaro jokių žygių, kurie pa- šiai būtų pasidariusi Vokietijos protek- 
žeistų savitarpio pagalbos sutartį su So- toratu, gi mes respektuojame Lietuvos 
vietų Sąjunga. Tačiau Sovietų Sąjunga nepriklausomybe. Mes esame pasiruošė 
visus įrodymus atmetė ir 1940 m. birže-ginti jos teritorinį integraiumą. Šis už- 
lio 14 d. 11.50 v.v. ultimatumu pareika-tikrinimas, kad Sovietų Sąjunga neturi 
lavo sekančių dalykų: 1. suimti vidaus 

. reikalų minister) Skučą ir saugumo de- 
1 partamento direktorių Povilaitį, 2. su
daryti naują vyriausybą, kuri garantuo
tų Sovietų Sąjungos ir Lietuvos pasira
šytą savitarpio pagalbos paktą: 3. įsileis-buvo pasirašą Slaptus dokumentus, 
ti į Lietuvą neribotą Sovietų Sąjungos 
karių skaičių. Atsakymas turėjo būti 
duotas iki birželio 15 d. 10 v.r.

Lietuvos vyriausybė bandė sudaryti 
naują ministerių kabinetą ir jį pranešė 
Maskvai, kuri su tuo nesutiko ir parei
kalavo, kad būtų sudarytas kabinetas 
pagal jų duotas pavardes. Viską diriga
vo iš Maskvos atvykąs užsienio reikalų 
vice komisaras Dekanozovas ir Kaune 
rezidavąs pasiuntinys Pozdniakovas. 
Tokiu būdu Lietuvos okupacijai buvo 
paruoštas kelias ir 1940 m. birželio 15 
d. 3 v.p.p. Sovietų Sąjungos kariuome
nės daliniai perėjo sieną sekančiuose 
Lietuvos punktuose: Eišiškės, Druski
ninkai, geležinkelio stotis Gudagojis, 

-Dūkštas ir Pabradė. Jie apsistojo Vilnių- paskelbė slaptuosius Moiotovo-Ribben- 
yianc iQi«m je, Kaune, Raseiniuose, Panevėžyje irziaus, iy io m. kovojąs uz sovietine respur- .. -r r • e • <. e • kubo .i;^ hm____ • • . Šiauliuose. Tolimesni Sovietų Sąjungos

žygiai okupuotoje Lietuvoje buvo oku
panto ir jo padėjėjų — parsidavėlių ir 
pasimetusių saloninių komunistų, kurie 
greit praregėjo, bet jau buvo per vėlu. 
Vėliau jie skaudžiai apgailestavo savo 
"žygdarbius" laidojant Lietuvos nepri
klausomybe.

Stalino pareiškimas
Prieš sovietine Lietuvos okupaciją 

derybų metų Stalinas pareiškė Lietuvos 
užsienio reikalų mimsteriui J. Urbšiui: 
"Mes traktuojame įsteigimą karinių ba
zių Lietuvoje kaip simbolinį gestą. Tos

DR. P. LUKOŠEVIČIUS -- i--------------------  
(tęsinys iš praeito nr.)

Galutinis smūgis
Minėtoji sutartis reiškė pirmuosius 

Lietuvos respubJkos žingsnius į nepri
klausomybės praradimą. Įvedus sovietine 
kariuomeną į bazes, prasidėjo ruošimasis 
galutiniam smūgiui — Lietuvos apkaltini
mui, kad jos pareigūnai grobia Sovietų 
Sąjungos karius ir juos kankindami nori 
išgauti žinių apie Sovietų Sąjungos ka- ’ 
riuomeną. Kulpinacinis paruošiamasis 
mostas įvyko 1949 m. gegužės 25 d., kai 
Sovietų Sąjunga oficialiai apkaltino 
Lietuvą jų karių grobimu, primygtinai 
reikalaudama, kad Lietuvos vyriausybė 
imtųsi žygių sustabdyti provokuojan
čius veiksmus.

Jau tada buvo galima matyti, kad So
vietų Sąjunga ruošiasi Lietuvos įjungi
mui į Sovietų Sąjungą. Momentas buvo 
timkamas. Vokiečių armijos su dideliu 
pasisekimu kovojo Vakarų fronte. Jau 
1940 m. gegužės 30 d. Norvegija, Dani
ja, Olandija, Liuksemburgas, Belgija ir 
šiaurinė Prancūzijos daiis buvo vokie
čių užimtos. Anglų ir prancūzų armijų 
likučiai buvo apsupti. Juos buvo bando 
ma evakuoti per Dunkirką. Jau matėsi, 
kad netrukus kris Paryžius ir didesnė 
Prancūzijos dalis. Kadangi vokiečių ar- 
mijos buvo užimtos Vakarų fronte, So-

LIETUVOS VĖLIAVA...
yių aktorius Evalds Valters, 90 metų am-

biiką. Jis pareiškė: "Mes susirinkome čia 
ne prašyti to, kas mums priklauso, o rei
kalauti".

Suvažiavimo proga skambėjo Rygos 
katedros varpai, kviesdami tautiečius j 
pamaldas — pirmą kartą per 30 metų. 
Mat, kaip ir Vilniuje, Rygos katedra 
(liuteronų) buvo atimta ir paversta kon
certu sale. Pamaldas laikąs kun. J.Ru- - 
benis išreiškė viitį, kad ir ateityje tikin
tiesiems bus leista naudotis katedra. Pa
maldose dalyvavo 2000 tikinčiųjų. Tai 
viltingas ženklas, rodantis, kad ir Vil
niaus katedra gali būti grąžinta Lietuvos 
tikintiesiems.

COMERCIAL
. BEBIDAS FIXAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 
% * r;

> WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS - ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PAR A" FESTAS EM GERAL 
CASAMENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zalina • S. Paulo

biogų intencijų Lietuvoje gal iš dalies 
susiipnino kai kuriu Lietuvos respubli
kos vadovu budrumą, juo labiau, kad 
Lietuvos kreipimasis j Vokietiją atsimu
šė lyg į sieną, nes juk abu diktatoriai

Neranda dokumentu?
Kai kurie Sovietu Sąjungos "istori 

kai" teigia, kad tokiu slaptu susitarimu 
su Vokietija 1939 m. jie negaii rasti So
vietų Sąjungos archyvuose ir spėlioja, 
esą tokių susitarimų gal iš viso nebuvo. 
Visas jų melagingas abejones išsklaidė 
1948 m. paskelbti į amerikiečiu rankas 
pateką Reicho užsienio reikaių ministe
rijos archyvai, kuriuose buvo rasti ir 
slaptieji protokolai bei visa kita doku
mentinė medžiaga, liečianti Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos sąmokslą.

yVakarų spaudoje buvo paskelbta in
formacija, kad sovietu okupuotos Esti
jos laikraštis "Tautos balsas" ir radijas

tropo dokumentus 1988 m. rugpjūčio 
mėnesį. Red./

Stalino įvykdyta Baltijos valstybių 
okupacija yra viena didžiausių skriaudų. 
Naikinant stalinizmą, reikia sunaikinti' 
ir jo padarytas skriaudas t.y. jas atitai
syti — grąžinti nepriklausomybe Balti
jos valstybėms ir nubausti sovietinius 
nusikaltėlius tarptautinio teismo spren
dimu.

Panaudota literatūra: Neriu Gun. L'histoi- 
re secrete du pacte germano — sovietique I 
“ET STALIN DIT”: “Le Nouvel Observateur". 

“15 ou 21 aout, 1986; LTiistoire secrete du 
pacte germano — sovietique II "HITLER A 
STALIN”. “Le Nouvel Observateur". 22 ou 

" 18 aout, 1986; Bronis J. Kasias. "The USSR
- German Aggression Against Lithuania"; 
lobert Speller and Sons. Publishers Inc. New 
ork, New York 10010 1973; J. Kapočius, ed. 
ietuviu enciklopedijos leidykla. 361 W. Broad- 
'ay, South Boston, Mass 02127 U.S.A.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
V. Prudente • Fone: 273-6696
n
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Sukilimas
Prof. dr. Wolfgang P. Schmid ir jo 
sukilimas prieš 200 metų tradiciją

indoeurop^cių'
JĮ ®

ai b ©tyroj e
ANTANAS KLIMAS

Indoeuropiečių kalbotyros — ir aps
kritai mokslinės kalbotyros — pradžia 
laikomi 1786 metai, kada britų teisėjas 
Kalkutoje, Sir William Jones, pasauliui 
aiškiai išdėstė, kad ligi to laiko buvusi 
paslaptinga senųjų indų religijos/litera- 
tūros kalba, vad. sanskritas, yra aiškiai 
gimininga su tokiomis Vakarų Europos 
kalbomis kaip graikų, lotynų, germanų 
(Sir William sakė: "gotų" keltų ir senų
jų persų. Kadangi daugelis kalbotyros 
istorijos tyrinėtojų šią paskaitos vietą 
laiko viena iš labiausiai cituojamų, mes 
ją čia visą ištisai išversime iš anglų kal
bos ir pacituosime:

Sanskrito kalba, kokio ji bebūtų am
žiaus ir išsivystymo, turi nuostabią struk
tūrą, tobulesnę negu graikų kalba, tur
tingesnę negu lotynų kalba, ir grakščiau
siai išdailintą negu anose abiejose kal
bose. Ji yra tačiau taip panaši j jas abi 
— ir savo veiksmažodžių šaknimis, ir 
gramatikos formomis — kad tai jokiu 
būdu negali būti tik atsitiktinumas. Šie 
panašumai iš tikrųjų yra tokie didelį 
kad jos filologas, išnagrinėjęs jas visas 
tris, negalėtų nuneigti fakto, kad jos vi
sos yra kilusios iš U paties bendro šalti
nio, kuris galbūt jau nebeegzistuoja. 
Yra duomenų, nors gal ne tokių stiprių, 
kad galima būtų manyti, jog ir gotų 
(-germanų, AKL), ir keltų kalbos, nors 
vėliau gerokai pasikeitusios, yra kilusios 
iš to paties šaltinio kaip ir sanskritas. Se
nųjų persų kalbą taip pat galima laikyti 
tos pačios šeimos nariu, jeigu ši diskusi
ja liestų persų praeities klausimus.

(Versta iš teksto paskelbto knygoje 
A Reader in Nineteenth-Century Histo
rical Indo-European Linguistics, edited 
by Winfred P, Lehmann, Indiana Univer
sity Press, Bloomington and London, 
1967, p.15).

Gal dėl to, kad Sir William Jones jas 
pačias pirmąsias paminėjo, gal dėl to, 
kad tų metų universitetai be klasikinių 
kalbų (hebrajų, graikų, lotynų/ ir litera
tūrų studijų buvo negalimi įsivaizduoti, 
cal dėl to, kad visos šios kalbos \sanskri-

Wolfgang P. Schmid

tas, graikų, lotynų k.) turėjo labai gau
sią ir brandžią literatūrą, per ištisus du 
šimtmečius šios trys klasikinės kalbos 
išsilaikė indoeuropiečių kalbotyros cerr 
tre. Jos daugiausia buvo tyrinėtos, apie 
jas plačiausiai ir giliausiai rašyta. Jų sis
temų pagrindu buvo mėginama atkurti, 
rekonstruoti indoeuropiečių prokalbė, 
kurią Sir William Jones taip gražiai pa
vadino "bendru šaltiniu" (common 
source). Kitaip sakant, du šimtmečius 
šios trys kalbos buvo nepajudinama cen
trinė indoeuropiečių kalbotyros uola.

Savaime aišku, įvairiuose indoeuro

piečių kalbų etimologimuosezodynuo- 
se - ir šiaip knygose ir tyrinėjimuose 
žodžių kilmės klausimais, - kur buvo 
mėginama nustatyti kurios nors kalbos 
žodžio kilmė, arba "istorija", buvo dau
giausia remiamasi šiJs trim "liudinin- ' 
kais", kadangi svarbiausi "parodymai" 
(- kalbotyros vartojami kalbos duome
nys) buvo vis imami iš sanskrito, graikų, 
lotynų kalbų. Tas pat vyko ir įvairiose 
lyginamosiose indoeuropiečių kalbų 
gramatikose: pirmiausia beveik visuo
met buvo nagrinėjami šių trijų kalbų 
duomenys.
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Gal mes iš dalies dėl to dar vis nežino-

X' LIGONIU DĖMESIUI
Šv. Kazimiero parapijoj yra 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei- 

Ūb kalui esant kreiptis į parapiją 
tel. 273-0338.
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me, o tik spéliojame, sakysime, ir apie 
lietuvių kalbos kai kurių senų žodžių 
kilmę, tokių kaip "kiaulė". Tai galėjo 
atsitikti todėl, kad nė vienoje iš anų tri-' 
jų kalbų tokios šaknies nė pėdsako su
rasti negalima. Tik neseniai buvo paste
bėta, kad panaši šaknis galima rasti kel
tų kalbose... O iš tikrųjų yra visiškai ga
lima galvoti, kad tik lietuvių ir keltukal- 
bos išlaikė šią seną indoeuropiečių pro
kalbės šaknį (— keul-, koul-, kui-), o vi
sos kitus kalbos, taigi ir sanskritas, ir 
graikų, ir lotynų kalbos — šios šaknies 
neišlaikė.

Atrodo truputėlį keista, kad prireikė 
dviejų šimtų metų ir keliolikos kalbinin- 
kų/indoeuropeistų kartų, ir nė vienas iš 
jų neišdrįso visą šią "srovę" nukreipti 
kita kryptimi, į kurį kitą centrą. Teisy
bė, jau vad. jaunagramatikiai (vok.Jung- 
grammatiker, ang. Neogrammarians), 
kurie dominavo indoeuropiečių kalbo
tyroje 19-jo amžiaus pabaigoje ir 20-jo 
amžiaus pradžioje, buvo pradėję lyg ir 
kelti balsą prieš šio klasikinių kalbų 
"triumvirato" absoliutų dominavimą. 
Bet ir jie, teoriškai laikę visas kalbas vie
nodos svarbos, neišdrįso pasukti kita 
kryptimi.

Iš lietuvių kalbininkų pirmasis pasisa
kęs prieš absoliutų šios trijulės domina
vimą indoeuropiečių kalbotyroje buvo 
genialusis a«a. prof. dr. Jonas Kazlaus
kas. Savo garsiojoje Lietuvių kalbos isto
rinėje gramatikoje jis keliais atvejais ra
šė, kad visose indoeuropiečių kalbose 
galima surasti labai archaiškų bruožų, 
kad ir anos trys klasikinės kalbos buvo 
jau ir tuomet gerokai pasikeitusios,kad 
ir jos buvo neišlaikiusios daug tokių ele
mentų, kuriuos galima rasti kitose kal
bose. (Plg. Jonas Kazlauskas, Lietuvių 
kalbos istorinė gramatika, Vilnius,!968, 
ypač pp.97, 131, 132-136, 303-304.

Ir tik 1976 metais staiga pasigirdo, 
galima sakyti, vieno mokslininko "suki
limo prieš tą trijulę manifestas". (Jis 
taip to dalyko nevadino, tai mūsų "ter
minologija").

Tas balsas suskambėjo Vilniuje, aukš
to lygio kalbotyros žurnale Baltistica 
(XII/2). Siame numeryje buvo paskelb
tas vieno iš pačių žymiausių vokiečių 
kalbininkų, prof. dr. Wolfgang P. Sch- 
mid'o straipsnis, kuris labai kukliai pa-

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759V
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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germanisch", atseit: "Baltų (kalbos) ir 
indoeuropiečių (kalbų šeima/". Siame 
straipsnyje prof. Schmid'as ir paskelbė 
savo "sukilimą" prieš skr./gr./lot.kalbų, 
dominavimą. Leiskime pasisakyti pa
čiam autoriui (vertimas — mūsų,AKL/:

(Bet) jeigu mes indoeuropiečių kal
bas surikiuosime į koncentriškų apskri
timų modelį, laikydami baltų kalbas 
centre, tai tas mums tuojau bus labai 
naudinga, kadangi mes aiškiai galėsime 
skirti centrą ir periferiją. Pačiame kraš
tutiniame apskritime mes galėsime su
talpinti tas kalbas, kurios jau proistori- 
joje buvo labiausiai nutolusios nuo cen
tro: keltų kalbas - vakaruose, graikų k. 
— pietuose, hetitų k. — Mažojoje Azijo
je, or tocharų k. — centralinėje Azijoje. 
Pirmoji staigmena yra tai, kad visos 
šios kalbos, nesvarbu ar jos yra vakaruo
se, ar rytuose, yra kentuminės kalbos. 
Tai reiškia, kad šio pirmojo pasklidimo 
metu dar nebuvo jokio skirtumo tarp 
kentuminių ir sateminių kalbų.

(Wolfgang P. Schmid, „Baltisch 
und Indogermanish", Baltistica 
XI i/2, 1976, p. 118).

Schmid'as nurodo tris pagrindines 
priežastis, kurios jį paskatino mėginti 
pradėti šį "sukilimą": 1/ Baltų kalbos 
yra pačios archaiškiausios iš visų gyvų
jų indoeuropiečių kalbų; 2) Baltų kal
bos (— latvių ir lietuvių) yra gyvos, gy
vastingos, dar vis besikeičiančios kal
bos, o tuo tarpu visos trys klasikinės 
kalbos yra seniai mirusios. (Modernioji 
graikų kalba, kad ir kilusi iš senosios 
graikų kalbos, yra labai pasikeitusi./. 
3) Baltų kalbų duomenys yra visuomet 
panaudojami, visuomet reikaiingi visų 
indoeuropiečių kalbų tyrinėjimams, 
gyvųjų ir mirusiųjų, rytinių ir vakarinių.

Iki šiol šis labai radikalus, revoliuci
nis pasiūlymas (mūsų terminu: "sukili
mas") nedaug rado pritarėjų labai kon
servatyvių žymiųjų kalbinmkų/indoeu-

5

Šių metų spalio mėn. 30 dieną 11 valandą 
šv. Juozapo bažnyčioje, Parque Lituania, 
bus aukojamos šventos mišios už
a. a. PRALATO PIJAUS RAGAŽINSKO

Sv. Juozapo 
Vyrų Brolija

a—aBMOBIE JI WI IMMWLtatU.

ropeistų tarpe. Net ir lietuviai kalbinin
kai laikosi gana atokiai, jeigu tik gaiima 
pasakyti, nors jie (kaip žurnalo Baltisti
ca redaktoriai...) šį prof. Schmid'o 
straipsni įdėjo pirmuoju, atseit suteikda
mi jam tam tikra prasme lyg ir to tome 
lio vedamojo statusą. Tuo tarpu tik tas 
pats vienas "sukilėlis" prof. dr. Wolf
gang P. Schmidt ir toliau šį savo pasiū
lymą įvairiomis progomis populiarina. 
O tokių progų jis turi daug: jis yra Goet- 
tingeno universiteto ordinarinis profe
sorius ir labai žymaus žurnalo Indoger- 
manische Forschungen vyr. redaktorius.

Šias eilutes rašančiajam 1978 metais 
teko susipažinti ir asmeniškai su šiuo 
indoeuropiečių kalbotyros "sukilėliu". 
Mes susitikome Krokuvoje, kur tų me
tų rudenį vyko XIIl-asis Tarptautinis 
onomastikos kongresas. (Onomastika — 
vardotyra, vardų tyrimo mokslas, kaibo- 
tyros šaka.) Kad W.P.Schmid'as nėra 
tik eilinis kalbininkas, jau matyti iš to, 
kad ir aname kongrese jis buvo vienas 
iš penkių pagrindinių paskaitininkų, t.y. 
jis kalbėjo vad. plenarinėje sesijoje, kur 
dalyvauja visi kongreso dalyviai 0 keli 
šimtai kalbininkų). Mano užklaustas 
apie jo revoliucines idėjas, Schmid'as 
atsakė labai optimistiškai: anot jo, jis 
tikįs, kad jo pasiūlymas bus kada nors 
priimtas bent jau geros dalies kalbinin
kų, kurie šitokiais klausimais domisi.
Jis toliau paminėjo, kad, jeigu kada nors 
taip įvyktų, tai baltų kalbos (ypač ne
paprastai archaiška lietuvių kalba) būtų 
dar daug labiau studijuojamos ir tyrinė
jamos. Ta pačia proga (Krokuvoje,!978) 
man prof. Schmid'as parodė, kaip jis 
pats toliau savo idėjas skelbiąs. Žiūr. 
schemą).

Kadangi Vilnius dabar laikomas baitų 
kalbotyros centru, tai daugelio jaunų 
kalbininkų/indoeuropeistų keliai vis la
biau ir labiau turėtų eiti į Vilnių, ypač 
jeigu profesoriaus Wolfgang P. Scmid'o 
"sukilimas" greitai taptų sėkmingu.

"Draugas"

hi
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Halina Mosinskiené

VĖLINIU DIENOS SUSIMASTYME
Kai Pelenų dieną mes priklūpę priima- 

me pelenus ženklą ant kaktos, jis reiškia: 
"Iš pelenų kilęs j juos sugrįši..." — Tai 
pati seniausia žmonijoje tradicija, žmo
gaus kūną sugrąžinti žemei, kuri jį pa
gimdė, maitino, leidusi jam pražydėti 
savo palikuonių ateitimi ir... išsekus gy
vybiniam atsparumui, priimti į savo "įs
čių" iš kurio vėl kils nauja gyvybė, kad 
ir smulkutės smilgelės stiebelyje. Tokia 
yra materialistų mokslų — akademijoj 
paguoda visiems, kurie ja tikisi ir ją pri
ima, kaip nuotraukų reiškinį gamtoje.

Bet, mums — R. Katalikų Bažnyčios, 
Kristus tikėjimo sekėjams nevisai priim
tinas šis paprotys, — Kūnas palaidoja
mas, bet kur gi lieka benamė siela? — 
Šv. Dvasios įkvėpimu duota kiekvienai 
šios žemės gyvybė jos prade?

Nesigilinsiu į didžiųjų filosofų ir įvai
rių religijų mąstymus, kaip ir daugeliui 
R. Katalikų Evangelijų Kristaus sekėjų 
blaškymuose, neieškosiu kas yra teisus 
— kalbėsiu tiktiems lietuviams, kurių 
auką ir maldas priima Dievas. O kad 
Apvaizda atkreipė savo žvilgsnį į mūsų 
tautos kančias — neabejoju.

Tik begaliniai gailiuosi tų, kurie ne
sulaukė tos dienos, kai staiga atsivėrė 
jų maldų nuopelnai.

Šių metų Vėlinėse prisiminkime vi
sus tuos lietuvius kunigus, kurie ant sa
vo pečių nešė emigrantų skriaudas 
stengdamiesi visiems padėti svetur išlik
ti Lietuviais - tikrais katalikais, ištiki
mais Šv. Tėvo Romoje išpažinėjais.

Jų sąrašo neturiu tiksliai po ranka, 
bet mes turime iškilmingai pagerbti tuos, 
kurie mums čia gyvenant bendravo ir 
darbavosi, mūsų sielų išganymo labui. 
Melskimės.

Paskirkite tų Vėlinių progą aplanky
dami gausoje prel. Aleksandro Armino 
kriptą Mauá N. S. de Conceição. Kur 
laukia visų Conego Beiisario visu vaišin-
gurnu. Neužmirškite, kad čia pat leng- Seulo olimpiadoje, dalyvavo 26 Lie- 
vai pasiekiamose kapinėse St. Sacramen- tuvos sportininkai. Iš jų, 14 laimėjo me
to - tęsinyje Araçá kapinių ilsisi nenu- dalius. Mažyte Lietuva, sporto srityje, 
iistamai visur skubantis tėvas Jonas Bru- aplenkė daug didelių valstybių. Dabar,
žikas, S.J. ir kun. Vladas Mikalauskas 
S. J. ir prel. Kazimieras Miliauskas -

Lietuva, Latvija ir Estija reikaiauja, kad 
joms būtų duota teisė lenktyniauti jų

KtbtlíVAÒ FtOIAU -- IVIWO 1 U /A AU V 5 v w n
2 Rua SOLON 1062-Bom Retiro-Tel. 223-2333 |

Kas galįs pasiekti tesuspėja ir "Litua- 
nikon", kur ilsis "pelenai" kun. Anta
no Miliaus ir "nerimsta" prel. Pijaus Ra 
gažinsko pelenai, nes jo paskutinis pra
simas -- "palaidokite mane Lietuvoje" 
neišpildytas liko. O visų kitų, kaip kun. 
Zenonas Ignatavičius darbavęsis su lie- 
tuviais, kun. Jonas Kardauskas — Cami 
lopoiio parapijos. Tiek atidavęs savo 
sielos - neviltyje skęstantiems? - Jie 
mus kėiė iš depresijos bedugnės, kJ p 
tikrieji "piemenys ieškodami savo pa
klydusios avytės.

Jie buvo tie didieji pirmūnai lietu
vių kolonijos Brazilijoje moralinė atra-,: 
ma visiems.

Tik jų dėka galime ir toliau džiaug
tis, kad savo tarpe dar turime lietuviš
kas parapijas Brazilijoje. Švenčiame ir 
garbiname savo tradicines šventes, ir 
jų palikuoniams atiduodame savo pa- k 
garbą.

Tebūnie Jums — mūsų sielovados 
Tėvams mūsų kukli padėka širdyse - 
maldose mūsų, skausme mūsų ir džiu
gesy — kaip raudos giesmė našlaičių 
vienatvės ilgesy.

Būkite ramūs. Mes mylime Jūsų Žo 
dį, mes jį girdime sielos gelmėje — pa
dėtas grūdas papildys aruodus — Jūsų 
nuopelnų gausą Amžinybėje.

Su pagarba ir begaliniu ilgesiu nuo 
mūsų sielovados kunigų.

Halina Mošinskienė

TRUMPOS ŽINIOS
Nuo spalio 7 dienos, Gedimino pily 

je pievesuoja laisvos Lietuvos trispalvė 
vėliava.

4 4 4 4 4 4 4 4 4
mmm mmm w xk

Sio mėn. 21 dieną, Vilniuje, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, kuri yra buvusi pa
versta į ateizmo muziejų, buvo laikomos 
pirmos mišios.

★★★ ★★★ -kirk

Savaitei bėganti
------  A If. O. Petraiti*

LAPKRIČIO ANTROJI mano atmintyje * 
surišta su žvakutėmis, kapinėmis, tačiau be 
liūdesio. Matyt nuo pat mažens, kói vykdavo
me į kapines, nors mama ir verkdavo, bet mu
sų artimųjų tarpe nebuvo mirusiųjų. Seneliai 
jau buvo mirę anksčiau, taip kad nejausdavau 
mirties šešėlio tomis dienomis. Net ir dabar 
po daugelio metų, išlydėjęs mintimis savuo
sius į kapus, jaučiu daugiau tėviškės tradicijų, 
vėlinių tradicijų jausmą, negu liūdesio ir aša
rų iplinką.

O gal tai tikėjimas, kad su mirtimi viskas 
nesibaigia, kad tai vien perėjimas, sakyčiau j 
kitę "kambarį", j kitas sferas neleidžia man 
liūdesio prislėgimo. Dar paskutiniu metu skai
čiau įvairių faktų, kurie verčia rimtai susimąs
tyti kitu, pomirtiniu gyvenimu.

Ir vis tik šiais metais mūsų krašto lietuviš
koje aplinkumoje turėjome gana daug atsis
veikinimų. Esame visi jau vyresnio amžiaus 
ir visiems pamažu ateina laikas pasakyti pasi
liekantiems, jeigu ne to galutino "Sudiev", 
tai bent švelnesnio "iki pasimatymo" pasida
ro neišvengiama. Kažin kaip arčiau pasijunta, 
kai mirtis aplanko ką nors iš artimųjų. Kai 
miršta mažiau pažįstamas asmuo, aišku, kad 
gaila, bet atrodo kad tai normalus įvykis. Ta
čiau, kai miršta kaimynas, artimas draugas, o 
jau ypač šeimos narys, tai toji pati mirtis pa
sidaro labai reali.

Kai mirė žurnalistas Stasys Vancevišius, 
berods, net nebuvau São Paulyje. Laikraštis 
paskutiniu metu ateina gana pavėluotai, taip 
kad patį faktą sužinojau tiktai gerokai po 
mielo Stasio mirties. Sakau, bent paskambin
siu šeimai, nors gerai žinau, kad tokiu atveju, 
jokie žodžiai nieko nereiškia. Lieka šeimoje 
tokia tuštuma, kurią tik laikas išdildo.

Atsimenu, kai gjvau tėvelio mirties tele- 
graną, likau tiesiog be žodžių, nežiūrint, kad 
jis buvo labai toli nuo manęs, kad mus skyrė 
ne vien toluma, bet ir laiko tarpas, daugelio 
metų tarpas. Ir dur šiandien gerai atsimenu 
su dėkingumu, kai sekančią dieną atėjo kun. 
Leonas Zaremba ir man pasakė: "Atėjau pa
būti kartu, kad nebūtų per sunku vienam su 
šeima". Prasėdėjome visa pusdienį, pasišne
kėjome ir kažkaip lyg lengviau pasidarė.

Taigi nutariau paskambinti Stasio Vance
vičiaus šeimai, gai ką rasiu namie. Ponia Van- 
cevičienė, jau kiek apsiraminusi, papasakojo 
apie paskutines vyro dienas ir gale man pri
dūrė: "Atrodo, kažin kaip, lyg vyras yra kur 
išėjęs... Atrodo, išėjo ir vėl sugrįž..."

Galvoju sau, mes visi dieną anksčiau, me
tus vėliau irgi išeisime amžinam poilsiui, tik 
bus sunku tiems, kurie pasiliks.

Tiems, kurie šiais metais išlydėjo savuo
sius, nėra paguodos žodžių. Jie iš tiesų beveik 
nieko nereiškia. Gai tik jausmas, kad su mu
mis yra kas nors kartu, padeda pernešti kartų 
laikotarpį.

O ypač mintis, kad tai tik "iki pasimaty
mo" palengvina lapkričio antrosios nuotaiką. 
Gal tik mūsų vaikai, vaikų vaikai dar nesupras 
mūsų ašarų. Jie tik stebės žvakutes, gėrėsis 
jų šviesa, padės nešti gėies į kapines. Ir tai la
bai gerai, jiems kapinės dar labai toli.
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N ET IK "SAVAITEI BĖGANT"...
Bėga ir metai — ir tai beveik nepaste

bimai. Ir prabėga beveik nepastebėti 
ypač tokie asmenys, kurie dar mažiau... 
pastebimi. "Smulkus, išbalęs, lieknas", 
kaip aprašo Alf. D. Petraitis; ir dar toks, 
kokio, sako, "negaliu jokiu būdu vadin
ti klebonu — kažin kaip nesiderina", ir 
gana. Taigi, nors kunigas ir jau sulaukęs 
70 metų, beveik lyg lauktų pagarbos, o 
čia, "jeigu būtų storas, kleboniškas, rau
donikis dvasiškis, tai geriau atitiktų jo 
luomui... Mūsų sąvokoje klebonai ne 
tokie..."i Kitas ^geriau: kita) dar pabrė
žia: "Man klebonas, tai: senas, plikas, 
pilvotas". Taigi... čia visiškai sugadin
tas klebono paveikslas; net to lietuvio 
klebono, kurį meistriškai nupiešia mū
sų Tautos Himno autorius savo simbo
liniam "Tilte"...

Ir dar: "Nežinočiau tinkamai įvertin
ti, - tęsia Alf. Petraitis kas jis: dau
giau dvasiškis ar žurnalistas". "Galvoju, 
kad ir pats autorius turbūt tiksliai neži
no visų savo darbo spaudoje rezultatų". 
Tai ir čia — ar ne kitas mėginimas nu
vertinti asmenį? ! (Nors ir tiesa.).

Dar gerai, kad... "Gaiima sakyti, jog 
be išimties visi tie planai (ir darbui) 
yra surišti su religija ir lietuvybe", pri
pažįsta "Savaitei bėgant" reporteris. 
Čia, atrodo, atskleidė tiesą (ar nors ju
biliato pastangas). Kas norisi ir čia pra
plėsti.

Netikra, ar bent nepilna, ta religija, 
kuri neįeina į gyvenimą, kuri nepasireiš
kia kasdieniu gyvenimu. "Tikėjimas be 
darbų yra miręs", būtent neegzistuoja, 
jo nėra, sako apaštalas Jokūbas. Taigi 
tikėjimas, jei jis yra, pasireiškia ne tuš
čiais žodžiais, o darbais, gyvenimu.Kaip 
beprasmis ir bevertis yra gyvenimas be 
religijos, be gyvo tikėjimo. Tuščias, be
vertis ir "patriotizmas.", "lietuvybė", 
"tėvynės meilė", jei nepagrįsti ir nesu
rišti religija — betkokia kimia religija, 
kuri pripažįsta ir išpažįsta ir virš me
džiagines vertybes. O mums, lietuviams 
katalikams — krikščionių katalikų tiky
ba. Kas negyvena (ar nors nesistengia) 

pilnai krikščioniškai gyventi, tas nemy
li pilnai ir savo tėvynės ir negali Vadin
tis patriotu pilnoj šio žodžio prasmėj.

"Kas pats pakyla, pakelia pasaulį", 
kaž kas teisingai pasakė.

Taip pat ir kas leidžiasi žemyn ar 
net grimsta bedugnėn, tas ir pasaulį 
(čia: ir tėvynę) žemyn traukia. Praktiš
kai: kas negyvena pilnai krikščioniškai, 
nepildydamas Dievo ir Bažnyčios įsa
kymus, tas tuo pačiu kenkia ir savo tė
vynei. Juk Dievas ir tėvynė yra konkre
čios realybės; tikėjimas ir tikintysis 
yra tarpusavy surišti. Kas Dievo neklau
so, ne tik Dievą užgauna, o ir savo arti
mą, taigi - ir tėvynę. "Patriotizmas" 
be Dievo, kaip ir tikėjimas be darbų — 
tai tik švaistymasis žodžiais.

Kun. Gavėnas, neįstengdamas sulai
kyti bėgančio savo 70-mečio, norėtų, 
kad jis, prabėgdamas paliktų ir kokį 
konkretų, ilgiau pasiliekantį, ženklą. 
Tad ir paruošė, kad ir trumpą bei kuk
lią studiją \tikrai "surištą su religija ir 
lietuvybe") - LITUÂNIA, TERRA ‘ 
DE MARIA. Prie šio veikaliuko išleidi
mo kviečia prisidėti ne tik daugiau ar 
mažiau prijaučiančius "parapiečius" 
lietuvius, o ir Lietuvai simpatizuojan
čius kitataučius, kurių kasdien vis dau
giau atsiranda.

Kad ir šitokiu būdu "religija ir lietu
vybė", manau, jausjs surišti.

KPG
Halina Mošinskienė

KODĖL BRAZILIJOS LIETUVIAI 
LIEKA UŽMIRŠTI?

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, 
spaudoje ir savo artimiausių iš tos pat 
Brazilijos išvykusių lietuvių, mūsų tar
pe išgyvenusių vargo kelią daugelis 10- 
20 metų. Kurių retas dar viešai prisi
mena savo gyvenimą Brazilijoje, kaip 
imigrantas nuo seniausių t.y. 1926 m. 
imigracijos laikų, arba tas — anų laisvų 
Lietuvos DU R L remiamas svetur yra 
pasireiškęs.

A. A. Antanas Dutkus rašė, spaudo
je, "M.L." savaitraštyje skaitėme jo rink
tinę labai įdomią lietuvių ateivijos isto
rinį pasakojimą. A. A. Stasys Vancevi

čius, gabus žurnalistas, taipogi spausdi
no "M. Lietuvoje" savo svarbias apraiš
kas lietuviu kolonijos veiklos.

Nei Antanas Dutkus, nei St. Vancevi 
čius nespėjo viską spaudoje užfiksuoti. 
O kur liko prel. Pijaus Ragažinsko me
muarai jam staiga pasimirus? -- Kur 
yra dar mumyse gyvenančio garbingo 
90 m. Jubiliato kap. Juozo Čiuvinsko? 
Lietuviu Sąjungos Brazilijoje — Aliança 
archyvinis turtas, bendraujant dar Kon
sulams Lietuvos Atstovybei Brazilijoje? 
- Juk Lietuva buvo savo laiku nepri
klausoma. Ir lietuviai gyveno Brazilijo
je ateiviai jos giobojami. - Kur randasi 
visi tie archyvų archyvuose vardai mu
sų tautos išeivijoje gyvenančiųjų? - 
Kas tuo rūpinasi? Buvo prieš 10 metų 
sukurta vad. "Lietuvių Archyvo ir Mu
ziejaus" komisija. Asmeniškai buvau iš
rinkta joje dalyvauti, deja, dėl susidariu
sių sunkių aplinkybių iš jos tyliai pasi
traukiau, užleisdama savo vietą Algiman 
tui Saldžiui laisvai bendradarbiauti su 
vadovais Aldona ir Jonu Valavičiais, 
bendraujant su Br.. Lietuvių Bendruo
menės pirmininku Jonu Tatarūnu vado
vybėje ir Juozu Vaikšnora Taryboje.

Šiandieną — esu eilinė — Pas. Lietu
vių Bendruomenės narė kur bebūčiau 
ar Brazilijoje, Australijoje ar JAV- bėse, 
toks niekas — bet jautrus niekelis kai 
kuriais atvejais.

Mano manyme, kada netenkame mir
ties atveju lietuvio intelektualo, kuris 
savo turtą jau yra atidavęs kam nors, sa
vo nuožiūra, bet lietuvių knygų biblio
teka lieka be paskirties - šiuo atveju rei
kia labiausiai susirūpinti.

Muziejinis palikimas paveiksiu, gin
taro brangenybės -- Lietuva. — Muzie
jaus didieji eksponatai. Smulkmenos 
bus išdalintos pagai velionio norą, , tur
tas nejudomas irgi. — Kas ji globos? - - 
Kas? Atsakykite.

Burmistras Janio Quadros atšaukė 
dekretą, kuriuomi Vha Zelinos vardas 
buvo pakeistas į Lietuvos Parką. Skau
du, buvo lietuviu kurie prieštaravo 
prieš naują vardą. Tikra gėda.

I , _ . - ■ __ ■ - — - .--- —■— — —- — •
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MUSU ŽINIOS
Halina Mošinskienė '
KATEDROS VARPAMS SKAMBANT 

"ANGELUS" VALANDĄ
Šių metų, spalio mėn. 23 d. sekma

dienį, Sv. Povilo didžioje šventovėje iš
kilmingai žengė prie Didžiojo AltOr 
riaus ir S. Paulo kardinolas Paulo Arns 
su palyda garbingų Misionierių — Jo

- Eminencijos dešinėje buvo Japonijos 
garbingas 50 metų darbavęsis misijose 
Japonijoje, jo kairėje mūsų kuklusis - 
Šv. Kazhmiero parapijos klebonas Pra
nas Gavėnas, SDB.

Šis sekmadienis buvo skirtas visame 
Katalikų pasaulyje maldos diena pagar
boje gyviesiems ir mirusiems Misionie
riams ir jų pašaukimui sužadinti savitar- 
pyie.

Savo žodyje į tikinčiuosius gausiai 
užpildžiusius didžiulę Katedros navų, 
Kardinolas pristatė visiems tuos du pa
vyzdžius --japoną Pohaši (? ) iš Brazili
jos, darbavusį Japonijoje per 50 metų 
Kristaus moksią skelbiantį, kur tarpe 
1.200.000 tūkstančių gyventojų, tėra 
400.000 katalikų, ir iš tolimos Europos 
Šiaurės rytų kun. Praną Gavėną — lietu
vį . kurio tėvynė Lietuva, šiandieną So
vietų vergijoje neturi laisvės savo tikėji
mo išpažinime. — Jo vardą paminėjus 
gausus susirinkusiųjų plojimas, sekun
dei, nutraukė Kardinolo kalbą. O kun. 
Pranas stovėjo kai tylus angelas susimąs
tęs, apsuptas šviesos aureolės, tarsi.jaus
damas visos naštos svorį, bet nepalinkęs, 
o mintimis apglėbęs Lietuvą.

Iškilmingose pamaldose Jo Ekselen- 
cija Kardinolas kvietė visus, šia proga > 
susirinkusius, būti, kiekvienas "kuo ga
lįs" Kristaus sekėjų pavyzdžiu savitarpy
je, kiekvienas mūsų galįs būti Misionie
riumi pildąs Evangeiij >s sėkmę.

Visos apeigos buvo rimtyje, giiiume 
susikaupime labai, margos minios, lietu
vių tesusitikau Henriką Lošinską. Bet 
esu laiminga, kad mūsų Šv. Kazimiero 
"pasiuntinys" lietuvis susilaukė savo 
70-mečio sienkstį peržengęs tokios gi
lios pagarbos Brazilijos gyvybiniame 
centre S, Paulo metropolyje — pučių 
brazilų dėka.

Su didžiausiu malonumu išdalinau 
tarpe ten laukiančių kitų šv. Mišių sėk
mės, visus lapelius, Prano Gavėno kuni
go, Misoonieriaus — prisiminimui.

a
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PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

MŪSŲ LIETUVA

Šio "ML” numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

Mielam musu savaitraščio skaitytojui širdingai dėkojame 
uá paramą spaudai.

ML redakcija ir administracija

Tik skelbiant tiesą ir jungtį visų Kris
taus mokslo tiesu per Romos Kataliku 
Bažnyčią, mes rasime bendrą kaibą ir 
savitarpyje. Ypatingai, kai savyje pra
dedame "gyvatyną užveisti".

Mes visi galime sutilpti Lietuviu Ben
druomenės siekiuose, jei kaip žydai 
ieškosime ne vien savo kaiij išgelbėtlsa- 
vanaudžiais, "bet savo tautos".

Jau atėjo diena susiprasti iš snaudu
lio ir aiaus bokaių.

Šiandieną, daugiau kaip niekad, di- 
džiuokimės tais, kurie čia laimėję - 
Lietuvai padės.

"PLEBICITAS" AR KLASTA?
Šio mén. 16 dieną įvyko Lietuvos 

Parko rajono gyventoji! "plebicitas". 
Buvo paskelbtas taip greitai, kad dau
gumas nesužinojo apie jo įvykimą. Dar 
blogiau, buvo baisiai suklastotas. Nebu
vo paskelbta kas turi teisę balsuoti,kaip 
įvyks balsavimai, kas s’aukia tuos balsa
vimus. Paskutiniu momentu, Vila Zeli- 
nos vardo šalininkai sudarė sau patinka
mas taisykles. Jie patys skaitė baisus, 
patys paskelbė rezultatą.

Kadangi vietos gyventojai, Vila Ze- 
iinos vardo šalininkai, nesiliovė protes
tuoti ir reikalavo grąžinti senąjį vardą, 
burmistras Janio Quadros įteikė prašy
mą Tribunal Regional Eleitoral vadovy
bei pravesti gyventoju plebicitą. Bet 
šis balsavimu tribonalas atsisakė, teig
damas, kad tokiuose atvejuose ne jo 
kompetencija. Tada, ant greitųjų, OAB, 
Vila Prudentes sekcija (aukščiausias ad
vokatų organas) turėdamas priešakyje 
vereadorių Euripedes Salles, kuriam, 
be abejo, rūpėjo gauti balsu artėjančiuo
se lapkričio 15 dienos rinkimuose, pri
siėmė įvykdyti tokioj kLstojančioj for
moj, neoficialu piebicitą.

Dr, Antanas Siauiys, Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės ir savo vardu, dėjo 
visas pastangas išvengti šiuos nelegalius 
plebicito balsavimus, įteikdamas tribu
nolui ir pačiam burmistrui Janio Qua
dros, grįžtą protestą. Buvo greitu laiku 
išspausdintas ir išdalintas manifestas, 
perspėdamas apie plebicito nelegalią 
formą. Bet laikas buvo per trumpas ir 
balsavimai įvyko Lietuvos Parko ne
naudai. ’

__  . ___ 10
Lietuviai, pastebėdami tokį sufabri

kuotą plebicitą, jame nedalyvavo, nes 
aiškiai buvo matyti:

a) - neturintis nejokio oficialaus pa
grindo.

b/ - buvo šaukiamas politiniais su
metimais, vien tiktai propaguoti vere~- 
doriaus Euripedes Salles kandidatūrai 
į artėjančius rinkimus.

c) be jokių paskelbtų taisyklių, ne
duodamas laiko lietuviams susiorgani
zuoti nei sužinoti kas galės balsuoti ir 
kaip bus balsavimai, kas kontroliuos 
balsų skaičiavimą.

Visi gerai žinome, kad šiandieną Lie
tuvos Parko rajone mažai gyvena lietu
vių su teise balsuoti. Daugiau gyvena 
apylinkėj, Vila Betoj, Vila Prudentėj, 
Vila Alpinoj, Mokoj ir kituose rajonuo
se. Tai mes lietuviai esam mažuma, ne
turim galimybės atremti brazilų ir Vila 
Zelinos vardo šalininkų balsus. Jie susior
ganizavo, įsteigė Amigos do Bairro de 
Vila Zeiina organizaciją ir turi užtarimą 
kelių politikų, kurie pasinaudojo rinki
mų laikotarpiu.

Bet kas yra skaudu, kad buvo lietu
vių, ypač vadinamų "pažangiųjų", ku
rie aiškiai prieštaravo prieš Lietuvos Par
ko vardą. Daug kas atsimena kai prieš 
jau daug metų, buvo renkama parama 
sumokėti kelionę vienai lietuvaitei stu
dijuoti mediciną Portugalijoj. O šian
dien, jos tėvai, šaukia reporterius ir per 
televiziją, prieš Lietuvos Parko vardą. 
Tie tėvai, jų vardo nereikalinga minėti, 
visi žino kas, ne verti nei lietuviško var
do kurį paveldėjo nuo savo tėvų.

Kas apie rinkimų procedūrą norėtų 
sužinoti, gali pasiskaityti Gazeta de Vi
la Prudente laikraštyje, šio mén. 13 ir 
20 d., kurį galima rasti "ML" redakcijoj.
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