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T KAI Čl AIS
Past ^Mapiç^rVWtíiiffôjDamusi o lei

dinį 
stonai 1940-1959 metais".

Apie karo ir pokario metų Lietuvos 
gyventojų aukas ir nuostolius buvo ir 
yrą gan daug rašoma, ypač dabar Lie
tuvoje, kai Stalinui suverčiama kaltė 
už Sovietų Sąjungos nesekmes. 1989 
m. sausio 1 d. "Literatūros ir meno" 
laidoje E. Ignatavičius rašo: "Tauta, 
formaliai niekam nepaskelbusi karo, 
neteko kas ketvirto gyventojo (priskai- 
tant tremtinius, emigrantus, žuvusius

gyventojų aukos ir nuo-

fli/ Ast-ifai, .;
f-

i

muose, miškuose ir pamiškėse/. Apie 
Lenkiją su užuojauta ir pasibaisėjimu 
gaudžia visi pasaulio varpai, nes ji ne
teko kas sesto žmogaus. 0 apie Lietu
vą — nė žodžio".

Demografinius Lietuvos nuostolius 
bando-apskaičiuoti Adolfas Darnusis 
57 puslapių brošiūroje "Lietuvos gy
ventojų aukos ir nuostoliai 1940.1959 
m." Jos autorius kartais reimiasi žodi
ngais šaltiniais (psl. 8/, apytikriu skai
čiavimu tpsl. 13), "Atrodymu" (psl. 
18), netiesioginiu apskaičiavimu ir lo
gine prielaida (psl. 6).-Visa tai butų 
priimtina, jeigu visai nebūtų tikslių sta
tistinių duomenų - bent kai kuriais 
atvejais jie yra.

Lietuvos ienkų repatriacija
Remdamasiss VLIKo ELTos biulete

niu, A. Darnusis rašo, kad i Lenkiją iš 
Lietuvos repatriavo 140.000 asmenų. 
Jam šis skaičius atrodo tikslesnis, negu 
sovietų informacija, pagal kurią repa- 
triavo 178.000 asmenų.

Čia spėlioti nėra jokio reikalo 1987 
m. Varšuvoje buvo išleista Jan Czernia- 
kiewicz knyga apie ienkų repatriaciją

S. PAULO Vasario 16-sios šventės minėjimo jsertraukos metu seselių pranciškiečių salėje, iš kairės: 
BLB-nės pirmininkas Aleksandras Valavičius, kun. Pranas Gavėnas, svečias ir minėjimo prelegentas 
dr. VYTAUTAS SKUODIS, Jonas Tatarunas, Halina Mošinskienė ir Henrikas Los’inskas

Nuotr. P. Rukšio
tų ištremtų žydų skaičiumi — 7.000. Pa
gal lenkų apskaičiavimus, iš Vilniaus bu
vo išvežta 5.000 lenkų. Likusieji išvež 
tieji galėjo būti gudai (iš Vilniaus buvo 
paimta 80 gudų inteligentų^ ir, "baltieji" 
rusai.

1939-1941 m. Vilniuje buvo tūks
tančiai lenkų karo pabėgėlių (pagal 
Lietuvos raud. kryžių — iki 30.000) 
ir asmenų, kuriuos Lietuvos valdžia 
laikė svetimšaliais (pagal LR K — * 
80.000 asmenų). Šiuos žmones 1941 
m. trėmimai labiausiai palietė. Ar A. 
Damušis juos priskaito prie pirminių 
Lietuvos gyventojų, nėra aišku. Jeigu 
ne, tai išvežtųjų pirminių gyventojų 
skaičių reikėtų sumažinti.

Lietuvos kompartijos istorijos insti
tuto direktorė prof. Vanda Kašauskie- 
nė 1988 m. gegužės 21 d. "Tiesoje" 
paskelbė, kad 1941 m. birželio 14-17 
d.d. iš Lietuvos buvo ištremta 12.562 
asmenys (7.439 šeimos). Trėmimus so
vietams nėra malonu prisiminti, nors 
dėl to esąs kaltas į nemalonę patekęs 
Stalinas. Jie sąmoningai stengiasi trem
tinių skaičių mažinti.

nys. 1946 m. — 123.443, 1947 m.- 
671, iš viso 197.156.

Vokiečių repatriacija
A. Damušis 23 psl. rašo: "Repatrian

tai j Vokietiją 1940 metų rudenį ir žie
mą -- 60.000 asmenų". Sutartis dėl 
Lietuvos vokiečių repatriacijos buvo pa
sirašyta tarp. Sov. Sąjungos ir Vokieti
jos 1941 m. sausio 10 d. 1940 m. rude
nį ir žiemą repatriacijos dar nebuvo. 
Skaičių 60.000 autorius parėmė žodi
niais šaltiniais.

Atrodo, A. Damušis visai nesinaudojo 
R. Misiūno ir R. Taagepera knyga "The 
Baltic States — Years of Dependence". 
Šios knygos autoriai irgi skaičiuoja Bal
tijos kraštų demografinius karo bei po 
kario metų nuostolius. Jie taip pat pa- 

iš Sovietų Sąjungos 1944-1948 m. Kny- teikia tikslų vokiečių repatriantų iš Lie- 
gos autorius naudojasi Varšuvos "Nau
jųjų aktų" archyvo medžiaga. Ten yra 
surinkti visi evakuacijos lapai iš visų 
(21) Lietuvoje buvusių repatriacijos 
punktų. J. Czerniakievvicz pateikia ne 
tik repatriantų skaičių, bet ir jų amžių, 
užsiėmimą, repatriacijos laiką ir punktą, kiek buvo vagonų ir kiek asmenų taipi- 
kuriame kandidatas užsiregistravo, tur-

tuvos skaičių, būtent 50.167 asmenis.

Sibiriniai trėmimai
Kalbant apie 1941 m. birželio 14-18 

dienų trėmimus, pateikiamas tikslus 
skaičius — 34.260 žmonių. Yra žinoma

tą, kurį su savimi pasiėmė ir pan. Eva
kuacijos (taip tuo metu buvo oficialiai 
vadinama repatriacija) blankai buvo at
spausdinti lenkų ir lietuvių kalbomis. 
Repatriaciją tvarkė lenkai.

Repatriavusių asmenų skaičius yra 
šis: 1945 m. repatriavo 73.042 asme-

narna į vagoną. Naujosios Vilnios gele-
žinkelio mazge stovėjo 871 vagonas su 
30.485 asmenimis.

Leonardas Kerulis 1981 m. Čikagoje 
išleido "Išvežtųjų lietuvių sąrašą, kuria
me yra 19.000 pavardžių. Lietuvių galė
jo būti ir daugiau, bet ne mažiau. Taip 
pat reikia sutikti su Dov Levi no paskelb-

Kiti neaiškumai
A. Damušis 4 psl. rašo: "1945 me

tais okupuotai Lietuvai grįžo Klaipė
dos uoptas ir kraštas — 150.018 gyv". 
R. Misiūnas rašo: "Teritoriniai pasikei
timai, 1945 m. Klaipėda atgauta su 
25.000 ten likusių asmenų". Pastarasis
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SUGRĮŽIMAS Į VILNIAUS 
ARKIKATEDRĄ
(Roma, 1989 vasario 8. LIG; Sekma

dienį, vasario 5 d. Vilniaus katedroj ir 
jus aikštėje susirinko keliasdešimt tūks
tančių žmonių švęsti Katedros ir Vil
niaus vyskupo galutinį sugrįžimų, prane
ša Lietuvių Informacijos Centras. Oras 
tų dienų atitiko susirinkusių nuotaikai: 
buvo saulėta ir šilta, minia žmonių 
džiaugėsi ir susikaupė šitam istoriniam 
momentui.

skaičius yra tikslesnis.
A. Damušis 16 psl. rašo apie žydus: 

“Išliko gyvi Lietuvoje bei išėjo gyvi iš 
Vokietijos kūne, stovyklų — 28.000". 
J. CLerniakiewicz rašo: "Išsigelbėjusių 
Lietuvoje žydų skaičius buvo nedidelis 
— 2.209 asmenys". Nesinori tikėti, 
kad 26.000 žydų išliko gyvų nacių ka- 
cetuose ir grįžo į Lietuvą. Tai bus grei
čiausiai asmenys, atvykę iš Sov. Sąjun
gos ir ne visi jie buvo pirminiais Lietu
vos gyventojais.

n Nuostoliai po karo
Apie nuostolius po karo, t.y. per an

trųjų sovietinę okupacijų (pusei Lietu
vos tai buvo trečioji, o Vilniaus mies-

__ ..SÍ55S-

lietuvi
Nepriklausomybes
Diena 1

tui - penktoji), išskyrus lenkų repatria
cijų, galima tik spėlioti. Čia nori-nenori 
reikia remtis logiškomis prielaidomis, 
žodiniais šaltiniais, apytikriais apskaičia
vimais ir netgi VLIKo biuleteniais.

Iš Lietuvos gautas vokas su nauju ir ypatingai prasmungu 
Vasario 16-sios šventės pavadinimu. Vokų ir kortelę pa
siuntė LIETUVIU JAUNIMO BENDRIJA "LITUANICA" 
iš Kauno

nų dalį nuostolių - 594.919 asmenų.
Tiesa, sovietai ir čia pateikia skaičius. Prie nuostolių jis prideda galimų pirmi- 

1988 m. nių gyventojų natūralų prieauglį (jeigu 
Kaip jau bu- nebūtų holokausto, emigracijos ir pan.) 

— 458.266 asmenis. Taigi iš viso Lietu
va turėjo 1.053.185 asmenis karo aukų 
ir nuostolių. Nors autorius 36 psl. ir 
tvirtina, kad šis skaičius yra ne spėlioji
mų, bet tikslaus apskaičiavimo resulta- 
tas, tačiau naudojant netikslius skaičius 
yra gaunamas netikslus apskaičiavimas.

Nežymios klaidos
Siame leidinyje klaidų palyginus yra 

nedaug, tačiau kai kurios jų yra įdomios. 
Dov Levinų autorius visur savo brošiūro
je vadina Don Levinu, tuo suteikdamas 
jam ispanų "Hidalgo" (bajoro/ statusų.

Autoriaus biografijoj„ J. A. Račkaus
kas, Ph.D., "High-Treason" išvertė j

Vilniaus "Czerwony Sztandar 
rugsėjo 11d. laidoje rašo: 
vo rašyta spaudoje, iš Lietuvos soc. res
publikos buvo deportuotos 37.362 šei
mos, t.y. 120.926 asmenys". Greičiau
siai sovietai patys nežino, kiek žmonių 
jie išvežė tais laikais iš Lietuvos. Liųdi 
ninkai pasakoja, kad žmonės gatvėse 
buvo suimsmi ir grūdami į gyvulinius 
vagonus. A. Damušio prielaidomis gali
ma tikėti.

Jau nuo 10 vai, ryto pradėjo susirink
ti tikintieji Katedroje. 11:45 atvyko 
vyskupai, lydint vyskupui Julijonui Ste
ponavičiui. Po maldos, žmonėms gie
dant Visų Šventųjų litanijų, Vilniaus 
vyskupas laimino žmones ir šlakstė 
juos ir Katedros sienas pašventintu van
deniu. Žmones šlakstant buvo giedama 
"apšlakstyk mane". Kai Katedros sienos 
buvo šlakstomos iš vidaus, Įmonės gie
dojo atgailos pslamę: "Pasigailėk mane, 
Dieve". Vyskupas Steponavičius užbai
gė Katedros atšventinimų su malda 
"Duok, Viešpatie, kad šios vietos šven
tumas niekad daugiau nebūtų pažeis
tas ir, visi, kurie čia ateina, patirtu gra
žiausių malonių".

Sv. Mišioms koncelebravo vyskupai 
Antanas Vaičius, Juozas Preikšas, prela
tai Algirdas Gutauskas, Kazimieras 
Dulksnys ir seminarijos rektorius profe-

Nuostolių suvestinė
Apskaičiuoti Lietuvos gyventoju au

koms ir nuostoliams karo bei pokario 
metais A. Damušis naudoja populiarų 
metodų. Jis visų pirm^ nustato Lietuves 
gyventojų skaičių dabartinės Lietuvos 
teritorijoje^ J 940 jti.^su Vilniumi ir Kiai- "Aukštų j į išdavimų". Angliškas žodis 

rv_ M . -High" turi daugiau reikšmių negu "Aukšlius Butkus (Dėl sveikatos priežasčių, 
tas". High-Treason" reiškia valstybės tegalėjo dalyvauti arkiv. Liudvikas Povi - 

*« nis ir vysk, Romualdas Krikščiūnas.

pėda — 3.081.289. Po to jis suranda 
pirminių Lietuvos gyventojų skaičių 
1959 m., kai buvo Lietuvos gyventojų išdavimų. J.B.
surašymas. Atmetęs kolonistus, jis jų 
rado 2.486.370. Taigi jis čia surado vie-

—r - ________________ •

C3RURGIOES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.
V. Prudente • Fone: 273-6696

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVA
Guarda Chuvas de todos os tipos, p i i homens, senhoras e enanças.

Mim-s^mbrinhas. tipo i a bano e Alemão

Viieite Vitor E-anys Ltda.

Rui Coelho BarradasJCM V. Prudente Fone: 274 067^ Res.: 274-1886
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Tuo metu dar Romoje buvo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius ir vysk. Vladas 
Michelevičius). Iš svečių dalyvavo stačia
tikių arkivyskupas Viktorinas, liuteronų 
vyskupas Kalvanas ir iš Londono specia
liai atvykęs Keston College steigėjas tė
vus Michael Bourd^aux. Seminarijos klie
rikai skaitė skaitymus ir patarnavo. Ir 
dv.r buvo daugybė jaunimo, ypatingąi 
matėsi šimtai mergaičių apsirengusių tau
tiniais rubais. Giesmėms vadovavo nese
niai atkurtas Katedros choras, diriguo
jamas Prano Vižio, ir dar prie muzi
kos prisidėjo solistė Giedrė Kai kaitė 
ir jos dukra.

Sakydamas pamokslą iš naujai grą
žintos sakyklos, vyskupas Steponavi
čius papasakojo apie Katedros istoriją: 
jos svarbų vaidmenį Lietuvos katali
kams ir jos skaudų išniekinimą ir atė
mimą prieš 40 metų. Vyskupas primi
nė, kad mes patys turime būti Dievo 
šveritpvėmis, priminė reikalą žmonėms, 
ypuč dabar pagilinti savo tikėjimo pa
grindus.

Vienas iš įspūdingiausių momentų, 
buvo altoriaus atidengimas, kuris įvyko 
po žodžio liturgijos. Altoriui atiden
giant, jaunimas atnešė drobulę, žvakes 
ir kryžių ir pastatė prie vyskupo sosto. 
Tiek žmonių ėjo prie komunijos, įskai
tant ir visus aikštėje, kad komunija dar 
buvo dalinama ir po mišių. Mišios bu
vo įgarsintos aikštėje per gars.akalbius.

Po mišių buvo giedamas padėkos 
himnas: "Tave, Dieve, garbinam" ir se
kė sveikinimai vyskupui. Kunigų vardu 
sveikino Vilniaus krašto lietuvių kuni
gų Kalvarijos dekanas Kazimieras Pukė- 
nas. Po to, kun. Jonas Kastytis Matu
lionis ir Nijolė Sadūnaitė pasveikino 
buvusių tremtinių vardu ir Jadvyga 
Bieliauskienė motinų vardu. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis turėjo savo de
legaciją: žodžius tarė prof. Juzeliūnas, 
architektas Algimantas Nasvytis, ir ki
ti. Iš naujai atkurtos Ateitininkų orga
nizacijas kalbėjo laikinas pirmininkas 
Vincas Rastenis bei viena moksleivė 
ir du studentai. Be to, buvo sveikini
mai perduoti lietuviškai ir lenkiškai iš 
įvairių Vilniaus arkivyskupijos parapijų. 
Pabaigoje buvo giedama "Marija, Mari
ja" ir Lietuvos himnas.

Katedros atšvenūmo mišios tęsėsi 
iki 3:30 p.p., ir dauguma buvo trans
liuojama per Lietuvos televiziją. 6:30

Vyskupas JULIJONAS STEPONAVIČIUS - Vilniaus arkivyskupijoX^jas- 
talinis administratorius atlieka arkikatedros atšventinimo apeigas \

Nuotr. D. Fligelio i
das ir parūpino medžiagas. Vaidži 
įsipareigojus atstatyti virš katedros 
tūlas, kurios buvo ilgą laiką nuimtos.

Nors dabar vyskupas Steponavičius 
skaitosi oficialiai einąs savo pareigas 
Vilniuje, jis dar nepastoviai gyvena Vil
niuje. Valdžia žada remontuoti ir grą
žinti Arkivyskupijos rūmus skersai Ka
tedros aikštės. Į tuos rūmus greičiausiai 
ir persikels Vilniaus arkivyskupijos kuri
ja, kuri iigus metus laikinai buvo prisi
glaudžiusi prie Sv. Mikalojaus p..rupijos 
klebonijos.

Pasak "Katalikų pasaulio" redakto
riaus kun. Vaclovo Aliulio, "Tikrai bu
vo jaučiamas šventumas. Kažkaip kone 
fiziškai pajutom, kad Katedra po mišių 
nebe ta, kuri buvo prieš mišias. Putino 
žodžiais tariant: "į savo šventovę Dievas 
grįžo". Labai apčiuopiama, kad tikrai 
dabar šventovė, tikrai dabar bažnyčia, 
jau nebe galerija".

(LIC)

duvo dar surengta religinės muzikos 
valandėlė su vargonų ir chorų muzika. 
8:00 v.v. buvo dar mišios, kurias kon- 
celebravo katedrai skirtas klebonas Ka
zimieras Vasiliauskas, vikarai kun. Ed
vardas Rydzikas ir kun. Jonas Boruta 
bei penki kiti kunigai dirbą Katedros 
gražinimo komitete. Net šioms mišioms 
Katedra buvo pilnu: lengvai virš tūks
tančių žmonių. Nuo sekmadienio, mi
šios Katedroj bus laikomos kasdien re
guliariai, tris kart šiokiadieniais, ketu-' 
ris kartus sekmadieniais.

Pasak vyskupo Steponavičiaus ir Ka
tedros klebono, Katedra labai gražiai 
atremontuota, ji dabar geresniame sto
vyje, negu kai ji buvo atėmimo metu. 
Pvz., naujai įrengė šildymų ir ventiliaci
nę sistemą.

Dabar yra ruošiama Sv. Kazimiero 
koplyčia Sv. Kazimiero relikvijų perne
šimui Sv. Kazimiero dienai kovo 4 d. 
Nes šitie remonto darbai buvo prama- 
tomi dar prieš valdžios nutarimą grąžin
ti Katedrą, valdžia padengė vis^.s išlai-

I

LIGONIU DĖMESIUI
Sv. Kazimiero parapijoj yra 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos, ligonių kėdės. Rei
kalui esant kreiptis į parapiją: \ 

tel. 273-0338.

o

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E. ESTRANGEIRAS

9. * ~
> W1SKIES CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES

CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 
CASAMENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rui Maniiás, 7 - CEP 83140 - Fone; 215-6227 • Vita Zetina - S. Paulo

J
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TAUTA APGADINTA,
BET NESUGADINTA...

Lietuvos kardinolas Vincentas Siadke- 
vicius atsako į žurnalo ''Švyturys" klau 
simus 1988 m.

Tęsinys
ŽURNALISTAS. Ir visuomenė, ir 

katalikų bažnyčių sprendžia svarbius 
šiuolaikinius dorovės, kultūros, tautos 
istorijos klausimus. Kaip vertinate tai, 
kas pasiekta šioje srityje ir ar gali baž
nyčia turėti dar didesnę įtaką minė
toms gyvenimo sferoms?

KARDINOLAS. Dorovės, kultūros 
ir tautos istorijos klausimus dar nese
niai buvo mėginta spręsti primestomis 
formulėmis. Tai privedė prie tautos 
dorovingumo suluošinimo, pdSirJšku- 
sio asmens kulto bei po to sekusius 
stagnacijos bėdomis — alkoholizmu, 
narkomanija, šeimų irimu.

Negalima šnekėti apie tautos istori
ją ar kultūrą atskirai nuo dorovės. Ko
kia mūsų tautos dorovė, tokia kultūra, 
tokia ir jos istorija. Todėl Bažnyčia di
džiausią dėmesį visais laikais skyrė žmo
nių. dorovingumui, humanistinėms idė
joms. Prisiminkime kasdienišką maldą 
"Tėve mūsų". Grąžinkime jcgyvenimą 
šios maldos dvasią ir sudarysime galimy
bę pasireikšti tikram humanizmui. Jei 
Dievą laikysime mūsų. Tėvu, tai kiekvie
nas kitam būsime kaip broliai. Visi sep
tyni prašymai maldoje yra giliai huma
nistiniai. Taigi Bažnyčia per dorovę ei
nasi kultūrą ir padeda kurti kiekvienai 
tautai gražią jos istoriją.

ŽURNALiSTAS. Manau, nesuklysiu 
sakydamas, kad sparčiai vystantis civili
zacijai, kultūrai, mokslui ir technikai, 
labai keičiasi žmonijos santykiai su baž- Evangelijos vertybes, pJaiko krikščio-
nyčia daugelyje pasaulio valstybių. /G/pnišką dvasią elgesiu, žodžiu, kūryba,
keičiasi bažnyčios uždaviniai šiuolaiki
niame civilizacijos etape?

KARDINOLAS. Bažnyčia teigiamai 
vertina civilizacijos, kultūros, mokslo 
bei technikos laimėjimus, bet, kad jie 
neštų palaimą, būtina laikytis šio Kris
taus nurodymo: "Ieškokite visų pirma 
Dievo karalystės ir jos teisybės". Moks
las ir technika neutralūs žiūrint iš mo

kad žmonijai būtinas tikėjimas, jeigu ji 
savo naujas žinias ir galybę ruošiasi pa
naudoti savo gerovei, o ne susinaikini
mui. Bažnyčia visada buvo ir bus už kil
niaširdiškumą ir amžiną Taiką.

ŽURNALISTAS. Žmonija nuolat ver
žiasi prie gėrio arba prie to, ką supranta 
esant gėriu. Jau ne tik filosofai pastebi, 
kad daugelis žmonių nukrypo į kraštuti
nį materialinių gėrybių gausumą. Neatsi
tiktinai pastaruoju metu vis labiau atsi
sukama į žmogaus dvasingumą, ima di
desnį dėmesį skirti auklėjimui, humanis
tinėms idėjoms. Ko, Jūsų nuomone, da
bar labiausiai trūksta, kad žmonių dva
singumas, gerumas, apskritai dorovė ne 
atsiliktų nuo materialinės gerovės kilimo?

KARDINOLAS. Sunku įsivaizduo
ti, kokios sugedusios sielos turėtų būti 
žmogaus, kuris civilizacijos laimėjimus 
gali naudoti savo vienadieniams tiks
lams. Siekdami vienadienių materiali
nių turtų, apgauname ne tik savo, bet 
ir savo tautą, savo palikuonis. Gausy
bė rūkstančių kaminų, dūmijančių ma
šinų, kalnai chemijos, radiacija, alkoho
lis — štai išsigimimo grėsmė lietuvių 
tautai. Vienadieniškumas trypia žmo
giškumą. Todėl privalome bendromis 
jėgomis tobulinti dorovinį žmonių auk
lėjimą. Be dorovinio atgimimo nėra ir 
negali būti tikro visuomenės atsinauji
nimo. Dabar atsiranda viltį teikiančių 
pragiedrulių, nes aukšti valdžias žmo
nės supranta, kad tikėjimas nemoko 
blogo, o padeda siekti dorovinio apsi
valymo. Todėl Krikšto jubiliejaus die
ną vyskupai yra pareiškę: "Mes broliš
kai dėkojame visiems prijaučiantiems 
Bažnyčiai -- visiems, kurie dėl vidinių, 
ar išorinių kliūčių jaučiasi negalį prak
tikuoti visų sakramentų, bet brangina 

vusiems kurie savo aplinkoje remia, glo
boja puvienių tikinčiųjų ir visos Bažny
čios pastangas". Prie šių žodžių pridur
siu padėką visiems mūsų tautos kuitū - 
ros darbininkams kurie teisingumo 
jausmo skatinami, vis garsiau kelia bal
są už krikščioniškas moralines bei kul
tūrines vertybes.

ŽURNALISTAS. Ačiū už atsakymus.

PASIRODĖ KATALIKU PASAULIO 
PIRMASIS NUMERIS

(New Yorkas, 1989 vasario 10.
LIC) Vasario 5 d., kaip ir buvo prama
tyta, išėjo pirmasis numeris pirmo ofi
cialaus pokarinio katalikiško žurnalo 
"Katalikų pasaulis", praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Dvisavaitinis leidinys yra 24 pusla
pių iigumo, iliustruotas spalvotomis ir 
baltomis-juodomis nuotraukomis, gra
fikos darbais, dailės kūrinių reproduk
cijomis. Pirmojo numerio viršelyje: 
spalvota kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus nuotrauka su Šventuoju Tėvu.

Redakcija oficialiai turi leidimą 
spausdinti 200.000 egz., nors valdžia 
tik parūpina popieriaus 20,000 egzem
pliorių. Pirmame numeryje išėjusiam 
100,000 tiražu, rašoma, kad "1940-ų- 
jų permainos atnešė ilgą tylą. Tik apie 
1970-uosius pradėjo rodytis varginga 
savilaida. Nauji vėjai įsismarkavę Lietu
voje -1988-aisiais, nuvertė daug užtvarų 
ir katalikiškajai spaudai. Šiandien, Mie
lasis, Mieloji, Tavo rankose - pirmas 
Katalikų pasaulio numeris..."

Pasak atsakingo leidėjo, Leidybi
nės grupės prie Lietuvos vyskupų kon
ferencijos, žurnaio svarbiausi uždavi
niai yra nušviesti katalikų tikėjimo ir 
dorovės mokslą: plėsti Švento Rašto ir 
liturginių apeigų, švenčių ir pan. paži
nimą; teikti informacijos apie Bažny
čios istoriją, naapsiribojant tik Lietuva 
ir katalikybe; propaguoti dorą ir blaivų 
gyvenimo būdą, šeimų tvirtumą ir vi
suomenės Santarvę; teikti religines po
zicijos, beletristikos ir medžiagos iš 
šventųjų gyvenimo.

Žurnaio linija - šviečiamoji religinė 
moralinė, o taktika - pozityvi, remian
ti viešumą ir konstruktyvų dialogą.

Vyriausias leidinio redaktorius: kun. 
Vaclovus Aliulis, Sąjūdžio seimo narys, 
einąs liturginės komisijos pirmininko 
pareigas. Laikinas redakcijos adresas: 
232001 - Vilnius 1. Kretingos 16, 
Telefonas 627098, trečiadienį ir penk
tadienį 15-18 vai

rales taško. Mokslas neįrodo ir nepanei
gia Dievo buvimo — jis paprasčiausiai 
tyrinėja tai, ką mes matome. Kuo dau
giau mes sužinome apie mokslo ir tech
nikos laimėjimus, tuo aiškiau regėti,

' Ura. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

. KALBAMA LIETUVIŠKAI J

Tėviškės Žiburiai MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

CHOP? - PIZZA-QUEIJOS -FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333
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LIETUVIU FONDAS LAUKIA 
JAUNESNIOSIOS KARTOS

Naujieji metai — laikas atsikvėpus 
vaišintis užbaigtų darbų vaisiais pries’ 
pasirenkant žvJgždę, kurios mirgėjimu 
galima nustatyti ateities kelią.

Taryb s pirmininko Stasio Baro ir 
valdybos pirmininkės Marijos Remienės 
vadovaujamas, Lietuvių fondas džiau
giasi gausiais praėjusių metų laimėjimais. 
Per finansiškai nepastovų laikotarpį 
Fondo kapitulas 1988 metais visgi paau
go daugiau kaip 324.000 dol. ir pasiekė 
4.227,000 dol. Narių skaičius padidėjo 
137 nariais — iki 6069. Parodydami 
pasitenkinimą jų pasis’ventusio darbo 
rezultatais, LF tarybos nariai perrinko 
S. Barą ir M. Remienę dar vieneriems 
metams.

Deja, net ir šviesiausioje padangėje 
prasikiša pilkas debesėlis Iš 324.000 
dol. praėjusiais metais Fondui paauko
tų, daugiau kaip 140.000 dol gauta iš 
palikimų. Likusiųjų 184.000 doi. pagrin
dinis aukotojas — vyresnioji lietuvių 
išeivių karta. Kurgi musų jaunimas?

Kasmet Fondo stipendijų susilauku
sių studentų ratelis plečiasi. Kasmet di
dėja paramos, paskirtus aukštesniųjų 
mokslų siekiantiems. Per 26 metus Lie
tuvių fondo remiamas atžalynas yra vir
tęs dangų raižančiu mišku; tačiau gaila, 
kad aukso lašeliui, supilti ant jo išsivys
iančių šaknų, retai kada grąžinami j 
nebedugnį Fondo šaltinį.

Užjaučiami tie jaunuoliai, kurie dar 
sėdi vakarais knygose paskendę tuščio
mis kišenėmis; daug jų stengiasi atmokė
ti savo "skolą", stipriai reikšdamiesi lie
tuviškose organizacijose. Didelė dalis 
mokslus užbaigusių tačiau susirado ge
rus darbus ir gauna gerus atlyginimus. 
Kai kurie jau yra pasiturintys: priemies
čiuose perka gražius namus, brangius 
automobilius, visokius naujausius vaizdi
nius, garsinius ir kompiuterinius išradi- 
mus/žaislus. Kodėl jiems taip sunku bent * 
viena šimtine tapti Fondo nariais ir pri
sidėti prie sekančios kartos lietuviško 
švietimo ir lietuviškos veiklos. Šimtas 
dolerių — tai nauja suknelė, radijas su 
juostelės grojimo prietaisais, plona auksi
nė apyrankė, du bilietai geroj vietoj mies
to operos rūmuose, bet vieno įprasto pa-

ANGIE

MODAS

Rua Solon, 773’ 
GEP 01127
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mirus
Suzano mieste giminėms ir artimiesiem reis’kiame 
gilią bei nuoširdžią užuojautą.

Sąjungos - Aliança
Valdyba

tagumo atsižadėjimas gaii būti didJis 
dvasinis pasitenkinimas, (o, pagaliau, šal
tai galvojančiam finansininkui, nusirašy- 
maS nuo Valdžios mokesčių).

Reikia tikėtis, kad s’i padėtis nėra sa- 
vanaudis'kumo ir gobšumo išdava, o tik 
neapsižiūrėjimas, pakeičiamas nuoširdžiu 
priminimu ir prašymu. Tad Lietuvių 
Fondas kantriai laukia įrašyti daugiau 
jaunesniosios kartos atstovų j tautos išli
kimo vilčių knygą.

Ramone Steponavičiūtė

LIETUVIŲ POEZIJA ANGLU KALBA _

ir neiietuvių kūrėjų, kaip Joseph Brodsky, 
buvo skaitoma poezija Česlovą Milašiaus, 
Salomėjos Neries, Tomo Venclovos, Sigi
to Gedos. Taip pat ir Brazdžionio, Sute
mos, Andriekaus, Bradūno, Vaičiūnaitės, 
Marcinkevičiaus, Pilipavičiaus. Šie poezi
jos vakarai vyko Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje Manhatan, NY. Šiai 
programai vadovavo Rasa Allan Kâzlas, 
Klubui vadovavo estė Linda Pakri, Pcul 
Tsyior Robertson ir Arūnas Ciuberkis.

’LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI, 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

Poezijos programos atlikėjai. Viršujei. Kyle Mc 
Mahon, viduryje(iš k.): Mary Ethel Schmidt, 
priekyje: Ronald Drewes, M. D. Poole ir Andrea 
Mead

New Yorke veikiantis meno klubas
Arts Club Theatre, tęsdamas 1988/89 se-! 
zoną, savo spektaklius nuo sausio 27 iki 
vasario 12 išimtinai skyrė lietuvių poezi- i 
jai. Spektaklio pavadinto "Įrašyta į ginta
rą" ("Eched in Amb^r"; metu būvu skai
toma lietuvių poezija anglų kalba. Salia J

MASCULINA E

Fone: 221-6377
São Paulo Capital

FEMININA

Bqm Retiro

1985 metų rugpjūčio 25 die- 
n9 São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun, Pr, Gavėno, įna
šas - Cr.1.000,000.

Fondo tikslas - KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, >paė spaudos, 
mokyklų ir, ben irai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalu sudaro laisvas 
tautiečių bei kiti tauėių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
tik kapitalo uždarbis galės būti 
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.

Fondo administra
vimą s - KKF-dą globos, val
dys ir administruos s’v. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija 
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per
leistas panašiais tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS

| KK FONDĄ. T
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DIEVAITĖ ŽEMYNA
Žemę reikia gerbti, nes ji yra laiko- , 

mu šventa. Seni žmonės is’ pagarbos 
žemę bučiuodavo, ypač vakare, eidami 
gulti ir rytą atsikėlę. Vaikams, pakal

bėjus rytinius ar vakarinius poterius, ir
gi liepdavo žemę pabučiuoti. Artojas, 
pirmą kartą išėjęs į Luką, bučiuoja že
mę, kad ji gerą derlių duotų. Sėjėjas, 
pries’ pradedamas ir baigęs sėją, irgi pa
bučiuoja žemę. Vadinasi, žemės gerbi
mą lygina su Dievo gerbimu.

Apie Mažeikius 1866 m. yra užrašy- 
ta tokia maldelė:

Žeminė!e, mus kavok,
Dirvas musų peržegnok, 
Peržegnok girias laukus, 
Kluonus, lankas ir šlaitus.
Apie žemės gerbimą lietuviuose ir 

žemės dievaitę Žemyną arba Žeminėlę, 
taip pat ir vyris’ką dievaitį Žemininką, 
turime rašytinių šaltinių pradedant 
XVI amžiumi. Kronikoj \apie 1582 m.) 
minimas dievas Ziemienik ir jo garbei 
s’venčiamą spalių mėnesį s’ventę, kurio
je daromos gyvulių aukos bei aukoje 
kalbamos maldos. Žemynėlės pagerbi
mas — apeigų ir iškilmių metu bei jai 
aukojimas buvęs vadinamas "žemyne- 
liauti". Įdomus yra toks ilgokas lietu
viškos maldos tekstas. "Žemynėle, šird- 
kelėle, žydėk rugiais, kviečiais, miežiais 
ir visais javais; buki linksma, dievelj, 
ant musų; kad prie tų musų darbų 
švents angeLs pristotų; piktą žmogų 
pro šalį nukreipk, kad musų neapjuok
tų". Nors ne viskas pažodžiui gali būti 
tikra, tačiau paduodamos žinios teikia 
pagrindą, tikėti, kad tais laikais Žemy
nėlės garbinimas liaudyje dar tebuvo 
gyvas.

Žemynėlės vardas dar ir dabar mini-’ 
mas užkalbėjimuose nuo gyvatės įgėli
mo. Čia jai teikiamas dar ir pagarbus 
"motinėlės" priedėlis. Pavyzdžiui: "Mo
tinėle žeminėle, perlo upė, un perlo 
upės anioias stovi..." (12 kartų nuo sun
kiosios gyvatės).

Yra visa eHė liaudies sakinių arba le
gendų, kaip prasikaltėlius žemė praryja: 
jie nugrimsta su savo namais, dvarais, 
pilimis į žemės gelmes, žemė vėl užsida-
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ro arba toje vietoje pasidaro kainas, ba
la, ar ežeras. Esti ir priešingai: didelio 
prasikaltėlio lavono žemė nepriima, vis 
išmeta vėl į viršų, nors ir daug kartų bu
tų palaidotas — prisiminkim padavimą 
apie Čičinskį.

Yra žinių, kad seniau duodavę žemei 
ir kruvinų aukų: statant miestą po jo 
pamatais pakasdavę gyvą žmogų. Legen
doje apie Vilniaus miesto įsteigimą, sta
tant namus - pakasdavę gyvą gyvulį ir 
panašiai. Kaip tokių aukų pakaitalą, da
bar į pastatų pamatus užmūrija įvairius 
simbolinius arba pašventintus daiktus.

Žemės gerbimui pagrindą yra davęs 
žinojimas, kad visos gyvos būtybės — 
augalai, gyvuliai ir žmonės — savo mais
tą ir jėgą gauna iš žemės. Todėl žemė 
tautų sąmonėje pasidarė palaimą teikian
čia jėga. Žemės dievystė įsivaizduoja
ma moters pavidalu greičiausiai todėl, 
kad moteris, bet ne vyras, pirmiausia 
pradėjo dirbti žemę, vyrai tada užsiim
davo medžiokle ir žvejyba. Taigi, pir
moji žemdirbė buvo* moteris, o žemės 
gerbimas ypač būdingai ir išsivystęs 
žemdirbių tautose.

Vyturys

ATSIMINIMAI APIE A. A. PREL. 
PIJU RAGAŽINSKĄ IŠ LIETUVOS

Jau prieš pora savaičių į paskutinę 
kelionę paiydėjomc mylimą dėdę Pijų 
Tėviškės gimtosios žemės kalnelis pri
glaudė savo sūnų, paskyrusį savo gyve
nimą svetimai žemei, bet tarnavusi 
savo tautos žmonėms. Būdamas, toli, 
bet ilgėdamasis savo krašto, garbiame 
amžiuje rado jėgų ir laiko lankyt savo 
Tėvynę LLtuvą, artimuosius. Per šiuos 
susitikimus mes suartėjome visi. A. A. 
dėdė Pijus sujungdavo į vieną būrj visu

giminaičius. Kartu visi sutikdavome 
grįžtantį iš Brazilijos, kartu atšventėme 
kunigystės 50-metį, susitikome kitomis 
progomis, vėl išleisduvome į Braziliją. 
Ir taip kartojosi daug kartų. A. A. dė
dė rasdavo laiko kiekvieno savo sūnėno 
ar dukterėčios šeimą namuos.., domėjo
si jų reikalais, lankydavo senus ir naujus 
pažįstamus. Domėjosi kultūriniu Lietu
vos gyvenimu. Prisimenu: pirmąkart be
silankant Lietuvoje, po 39 metų nebu
vimo. 1975 m. liepos mėn. vyko Dainų 
šventė. Vingio parko estradoje repetavo 
jungtinis choras. Dėdė buvo pakilioje 
nuotaikoje. Mes stovėjome po pušimis 
ir klausėmės. Kartu buvo a.a. mano tė
velis, aš ir mama. Uždainavus chorui 
"Lietuva Brangi", dėdė taip pat užtrau
kė savo skambiu balsu. Ir mano broliai 
grojo orkestru toje Dainų šventėje, o 
aš dainavau ansamblyje "Rasa". Ir visus 
tris mus dėdė matė scenoje ir labai do
mėjosi, kad liaudies menas gyvas. Tėve
lis irgi dainavo chore. Susitiko du bro
liai po 39 metų, pabendravo penkias die 
nas, o išsiskiriant tėvelis labai verkė, 
kad daugiau nesimatys. širdis tur
būt nujautė; po pusės metų nelaimėje 
mūsų tėvelis mirė. O a.a. Pijus savo 
atsilankymais mums atstojo a.a. Tėvą, 
o mūsų vaikams senelį. Jis pakrikštijo 
mažuosius ir aplankydavo. Pakutinį kar
tą išleidžiant, mažieji vaikaičiai vis bė- 
go paskui traukinį kol galėjo pavyti ir 
vis mojavo a.a. Dėdei. O mes visi moja
vome iš tolo, tikėdamiesi vėl pasimaty
ti. Bet štai baisi žinia trenkė, kaip žai
bas. Ir šį kartą palydėjome iš Tėviškės 
paskutini kartą. Užverstas gyvenimo la
pas. Labai norėtume žinoti apie u.u. Dė
dės paskutiniąsias gyvenimo dienas ir 
mirtį.

EXCURSÕES VI LNIUS 89
|" pelą LUFTHANSA e CETEMARe CETEMAR

L N I U S " 8 9 com 2 saidas: 04 de junho e 27 de agosto

FEIRO Finlandia, Estonia, Letônia, LITUÂNIA e LENIN
GRADO—MOSCOU. Depois mais duas opções: 
ROMA ou MUNIQUE.

INFORMAÇÕES: CETEMAR - tel. £58-5955 com
Dr. U. Vignola ou 241-2831 com Aleksandras Boguslauskas

LAIKU SUSIMOKĖS».
Šių metų MŪSŲ LIETUVOS prenumerata:

8 Nauji K r u z a t a i

) Apresentação do fiime da Excur
são "VILNIUS" 88, serái.no dia 
2 de abril as 15 hs., no Salão da 
ALIANÇA LITUANA BRASI- 
LEI RA(SĄJUNGA/, na rua Li
tuânia, 67.
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MUSU ZIWW
Vasario 14 d. "Palangos" skautai vy

čiai šv. Kazimiero parapijos patalpose 
apie savo veiklą kalbėjosi su kun. A. 
Saulaičių, kuris 1977 m. pravedė pirmą
jį jžodj jaunimui, užaugusiam "Palamgoš' 
tarpe. Šiandien jau yra 13 skautu vyčių, ' 
kuriu 9 dalyvavo šios vasaros stovykloje 
Lituanikoje, Jiems vadovauja jau keletą 
metu Eduardo Greičius. Skautai vyčiui 
talkina "Palangai" vadovaudami jaunes
niesiems ir kiek darbo, mokslo ir šeimos 
sąlygos leidžia, dalyvauja lietuviškoje 
veikioje. Tikimasi, kad jauni tėvai j lie
tuvišką visuomenę sugrįžta, kai vaikučiai 
pasiekia mokyklėlių ir stovyklavimo 
amžių.

IŠ LIETUVOS "MŪSŲ LIETUVAI/
Gerbiami Tėvynainiai leiskit kreip

tis į Jus šiuo laišku. Lietuva šiuo me
tu gyvena nuostabias dvasinio atviru
mo dienas. Su kiekviena diena Lietu
vos žmonių sąmonėje bunda tautinio 
susipratimo klodai. Kiekviena diena 
neša savyje naują impulsą, kviečiantį 
savyje remtis, kapstytis ir pagaliau su
prasti paprastą tiesą, išreikštą Zaner- 
vainio žodžiais "lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būti". Žmo
nės Lietuvoj godžiai skaito istoriją, 
dažnai dabar spausdinamos istorinės 
apybraižos, ieško atsakymo į daugelį 
buvusių ir naujai iškilusių klausimų, 
kurių atsiradimą, sąlygojo senoji, ilgai 
brukama oficialioji "istorija".

Didelį susidomėjimą kelia dorovės 
ir moralės klausimai. Grįžta į žmonių 
sąmonę religijos autoritetas. Visi šie 
reiškiniai ir dar daug kas prie jų rodo 
nauja žmonių požiūrį į supantį gyveni
mą.

Tuo pačiu tenka suprasti, kad Lie
tuva tai ne tik šis sienom apibrėžtas 
geografinio žemėlapio lopinėlis. Lietu
va — tai daug daugiau. Didelę dalį su
daro ir Lietuvos išeivija su savo įvairia- 
iygia istorija, kultūra.

Tad leiskit pakviesti užmegzti ryšius. 
Dabar kaip niekad mums reikalingas 
tamprus, geranoriškas bendravimas.

Vadinuosi Remigijus Ambrazevičius 
— 25 metų inžinierius - elektronikas. 
Esu pilna galva pasinėręs į audringą šių

Pas Alfonsą ir Rosą Petraičius São Pau- dienų Lietuvos gyvenimą. Turiu daug 
le vieši jų jaunesnė duktė Irutė, gyvenanti draugu, atstovaujančių įvairių interesų 
Angį įjoja. Petraičių anūkas Aleksandras, 
Irutės i Petraitytės) ir Sergio Llbiik sūnus 
vasario 18 d. parskrido iš Čikagos, kur 
beveik 3 men. gyveno lietuvių šeimoje.

.X.Z..X.X.X.

Petras ir Roseli Bilevičiai su dukra 
Elisabeth, šešerius metus gyvenę Salva
dor, Bahia, neseniai sugrįžo gyventi s..vo 
namuose Vila Zelinoje. Darbo reikalais 
Petras Bilevičius apkeliavo visą Bahijos 
vidų.

./v.X.X.z......

Vasario 12 d. šv..Kazimiero parapijos 
koplyčioje buvo pakrikštyta Patricia Ba- 
reišis Sergio, Sonios Reginos Bareišytės 
ir Milton Sergio Junior dukrelė. Krikšto 
tėvai buvo Valter D'Appoilonio ir Ana 
D'Appollonio. Vaišėms giminės ir arti
mieji susirinko senelių Aldonos ir Petro 
Bareišių namuose Viia Betoje. Krikštijo 
kun. A. Saulcitis.

.x.x.x.x.x.x.
Po skautų ir skaučių stovyklos Litua

nikoje, kun. A. Saulaitis iš Čikagos lankė
si pas pažįstamus, draugus ir gimines 
São Paulo apylinkėje. Buvo nuskridęs ir 
pas draugą kunigą prie Fortalezos. Vasa
rio 16-17 viešėjo pas Antano Gaulios šei
mą Rio ir 17 d. išskrido atgal į JAV.

X.X.X.X.X.

to.

Brazilijoj mirus adv. ERNESTUI PETRAIČIUI 
gilią užuojautą reiškiame Velionio sūnėnui, 
T. A NT AN UI S A U L A I C I U I, SJ 
ir visiems Gipninėms bei Namiškiams.

P. Amerikos Lietuviu Kunigu Vienybė 
ir Brazilijos savaitraštis MŪSŲ LIETUVA

žmonių grupėms. Visi mes esam įsitiki
nę, kad musu tautiečiai visam pasauly 
turi bendrauti, pažinti vieni kitus. Tam 
ir skirtas šitas laiškas.

Su kuo geriausiais linkėjimais
Remigijus Ambrazevičius

234323 Remigijus Ambrazevičius 
Vilkija, Kauno rajonas 
Kapsuko 35
Lithuania, U.S.S.R.

Ar matė kas stebuklą tokį, 
kad Lietuva visa vienon krūvon suėjo?

Netilpo sienose jos dainos, žodžiai - 
pasaulis v^ą balsą jos girdėjo.

(L. Bergailienė)
VASARIO 16 GIMNAZIJA

VASARIO 16 GIMNAZIJA šiuos me
tus pradėjo su gausiomis aukomis. PLB 
valdybą pasiekė anoniminė $5000 US 
auka skirta Vasario 16 gimnazijai. Auko
tojas iš Rytinio Pakraščio JAV.

Dr. Marija Arštikaitytė-Uleckienė ir 
dr. Juozas Uleckas per K LB paaukojo 
10,000 CDN stipendijoms Pietų Ameri
kos jaunimui, norinčiam studijuoti Va
sario 16 gimnazijoje.

PLB vaidyba skatina Pietų Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę atkreipti į tai dė
mesį ir raginti jaunimą studijuoti lietu
viškoje gimnazijoje. Apie norinčius pra
šo pranešti PLB vaidybai:

2968 Compton road 
Cincinnati, Ohio 45251, 
USA

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Jonas SI LICAS 
Petronėlė MIELDAŽYS 
Emilija LAWCEVITCH

nip

NCzS.8,00
NCz$.8,00
NCz$.8,00

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu._________________ ___ ;

■«ssr
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MUSŲ ŽINIOS
PER ŠV. KAZIMIERĄ - LIETUVA E

Vasario 21 dienos vakarą dalyvauda
mas plunksnos darbuotojų (rašytojų, 
poetų, žurnalistų, meno kritikų.../ vaka
rienėj "Pensão Jundrai" patalpose, sėdė
jau prieš Dr. Lycurgo de Castro Santos 
Filho, iš Campinas miesto, INSTITUTO 
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO 
PAULO direktorių-pirmininką. Ir jj su
pažindinau su šv. Kazimieru, jam įteik
damas SÃO CASIMIRO, O PRIMEIRO 
SANTO JOVEM LEIGO DA ERA MO
DERNA. Po šešių dienų jis man rašė: 
"Já Ii o livro de sua autoria sobre São 
Casimiro, o santo da Lituânia. O senhor 
foi muito feiiz em associar a história à 
biografia do principe santo. Aprendí 
muito com o seu livro sobre o passado. 
Muito obrigado".

Tame pačiame Campinas braziių-japo- 
nų rašytoja, Ana Suzuki, rašydama bra
zilų vaikams apie šv. Kazimierą - O 
SANTO PRINCIPE — stengiasi dar dau
giau jungti i rišti šventojo biografiją su 
Lietuvos istorija ir dabartiniu žmonių, 
ypač vaikų ir jaunimo, gyvenimu.

Įdomu pastebėti, kaip jinai, kitatautė, 
atkreipia dėmesį į tokius bruožus - ir 
juos iškelia —, kurių mes, lietuviai, daž
nai net nepastebim, ar praleidžiam per 
pirštus. (K. Pr. Gavėnus/

NR. 10 (2095) 1989.111,9

ALIANÇA LITUANA BRASILEIRA - 
DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

IŠ PLB VALDYBOS VEIKLOS

Dr. Marija Arštikaitytė-'Uleckeinė ir 
dr. Uleckis per Kanados LB yra paauko
ję $10,000 CD N stipendijoms Pietų 

. Amerikos jaunimui, norinčiam studijuo
ti Vasario 16 gimnazijoje V. Vokietijo
je. Vasario 16 gimnazijoje mokslo metai 
prasideda rugpjūčio mėnesį. Apie gali
mus kandidatus prss’ome pranešti per 
PLB valdybę:
2968 Compton Road, Cincinnati, Ohio 
45251-2699, USA.

Cumprindo as determinações legais dos seus Novos Es
tatutos, Artigos 15° e 18°, convocam os seus sócios para 
Assembléia Geral Ordinária, a reaiizar-se no dia 19 de 
Março de 1989 às 16 horas, em sua séde social à Rua Li
tuânia, 67. São Paulo - Moóca, a fim de deliberarem a se
guinte Ordem do Dia:

a/ - Abertura e leitura da Ata anterior;
b) - Reiatório da Diretoria,
c) - Apresentação do balancete anual;
d) - Reiatório da Comissão Revisora e seus pareceres;
e) - Eleições da Diretoria, Conselho Deiiberativo e

Conseiho Fiscal.
Não havendo número legal para a reunião em primeira 

convocayão, ficam os srs. associados convocados desde já 
para se reunirem em segunda convocarão às 1630 horas, 
no mesmo dia e locai e será considerada váiida a reunião 
com qualquer número de sócios presentes.

Nota: — De conformidade com os Novos Estatutos da 
Aliança, Art. 30°, as chapas para a Diretoria serão 
registradas na Secretaria da Aiiança, até 10 (dez/ 
dias antes da Assembléia Gera< Ordinária.

São P.ulo, 22 de Fevereiro de 1989

Aigimantas Saldys 
Secretário Alexandre Bumblis

Presidente

sms

NCz$. 8,00

NCz$. 20,00
NCz$. 20,00

NCz$.20,00 
NCz$.20,00 
NCz$. 10,00 
NCz$. 8,00

GARBĖS PRENUMERATORIAI
Mečys PELECKIS
Henrikas VALAVIČIUS

ĖJO NAUJAS

PARDUODAME

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ A

>'

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML

Miriam KOSTERLITZ 
Elizabeth VAZGAUSKASNCzS. 8,00
Henrikas VALAVIČIUS
Mečys PELECKIS
Veronika DIMŠIENĖ
Marija PELECKIENÉ PORTUGUÊS LITUANO 

LITUANO PORTUGUÊS 
SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSŲ® LIETUVA
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