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PERTVARKA SAU, LIETUVA SAU p

Pokalbis su Lietuvos kardinolu 
italų spaudoje

Italijos katalikų savaitraštis "II Saba- 
ta" sausio 27-sios laidoje paskelbė pasi
kalbėjimą su Jo Eminencija Lietuvos 
kardinolu Vincentu Sladkevičium. Tai 
savotiškas gyvenamojo laiko dokumen
tas, rodantis Vakarų nuotaikas ir didelį 
"susirūpinimą" Gorbačiovu, bet drauge 
ir tiesų mūsų kardinolo būdą.

"Pamojuoti Gorbačiovui laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos vėliava buvo ir 
jis: septyniasdešimtmetis Vincentas 
Sladkevičius, pirmasis lietuvis kardino
las naujausiais laikais. Mažo ūgio neginči
jamas lietuviškosios katalikybės vadovas. 
Kaip visi jo kunigai, jis viešai rikiavosi už 
nepriklausomybės reikalą. Ištikimiausias 
popiežiui, jis atvirai reiškia savo mintis. 
Prieš metus, kreipdamasis į Vatikano di
plomatiją, pasakė: "Jei Šventasis Sostas

Vaizdas J ô Vienų demonstracija Vilniui© ttllâetuvos nepriklausomybę.oficialiai pripažintų sovietinę Lietuvos
aneksiją, mūsų gyventojai sukiltų".
1988 m. birželio 28 d. Jonas-Paülius II 
jam įteikė kardinolo skrybėlę, apdova
nojimą už ištikimybę, už kurią sumokė
jo kalėjimu ir dvidešimt penkeriais me- 

• tais namų arešto".
Tokiais žodžiais savaitraščio "II Saba- 

to" bendradarbis Lucio Brunelli savo 
skaitytojams pristato Lietuvos kardino
lą, su kuriuo kalbėjosi telefonu. Čia pa-, 
teikiame pokalbio vertimą.

— Kor:. Pagal kai kuriuos stebėtojus, 
Vatikanas yra susirūpinąs, kad lietuvių 
nacionalistinis nenuolaidumas galėtų 
sudaryti sunkumų Gorbačiovui ir jo > 
naujai laisvesnei politikai religijos atžvil
giu. Ar nesate jautrus šiam raginimui?

— Kardinolas Sladkevičius: Vatikanas 
gerai žino mūsų padėtį. Mes nesistengia
me daryti sunkumų Gorbačiovui. Tik sa
kome: tegu "perestroika" eina savo keliu, 
o mes savo. Penkiasdešimt metų ir dau

žą L. tetų vos Bažnyčia gali prisidėti prie 
G orbači o v o pašalinimo ?

- Kard.: Kartoju: mes nenorime Gor
bačiovui pakenkti. Be to, koks tas būdas 
jį gerbti ir respektuoti? Gal jį dievinti, 
kaip Italijoj ir Vokietijoj? Perdaug asme
nybės kulto Vakaruose. Mūsų tautoje so
vietinis vadovas, laikomas žmogum, ne 
dievu.

- Kor.: Bet ar iš tikrųjų nejaučiate jo
kio dėkingumo už naują Kremliaus poli
tiką? Vos prieš keletą metų buvo jums“ 
kliudoma eiti pareigas...

- Kard.: Mes dėkojame tiktai Dievui. 
Visa kita tai tik jo Apvaizdos darbai ir 
įrankiai, Ir Gorbačiovas, kaip kiekvienas 
mūsų.

— Kor.: Ar jūsų Bažnyčiai buvo nau
dingas Gorbačiovo susitikimas su popie
žium?

— Kard.: Naudingas ar mažiau naudin
giau Bažnyčia globoja tautinės nepriklau-9as' Pasa^ys istorija. Gal po penkiasde- 
sosomybės reikalą ir šiandien toliau tai 
daro. 1989-jų aneksija remiasi "niekšin
ga" sovietų ir nacių paktu, negali būti 
jokiu būdu teisinama teisės plotmėje. 
Net Maskva tatai pripažino. Mes norime 
atsiskyrimo nuo Soveitų Sąjungos.

— Kor.: Kaip vertinate Gorbačiovo mi-žadamas, kol kas tėra tik vardas...
siją Lietuvoje? _ Kor./ Bet vis dėlto tai "perestroikos

— Kard.: Gorbačiovas yra rusas, negali nuopelnas, jei Bažnyčia Lietuvoje šian-

šimties metų. Dabar per anksti tai nusta
tyti.

- Kor.: Sovietinis vadovas pažadėjo 
naują tikybos laisvės įstatymą. Tai ne 
mažai...

— Kard.: Tas įstatymas, kuris iš naujo

- Kor.: Jums buvo sugrąžintos kate
dros, seminarijos, kunigai, kurie buvo ka
lėjime; visos vyskupijos dabar turi regu-~ 
Hariaipaskirtą vyskupą. Ko dar trūksta?

— Kard.: Dar nesame laisvi. Ir ko mums 
trūksta, Romoje gerai žinoma.

— Kor.: Kai kurie laikraščiai rašė, kad 
Vatikanas ketina uždaryti Lietuvos di
pt omą tiną atstovybę prie Šventojo Sos
to. Kaip apie tai manote?

- Kard.: Nežinau tokio ketinimo. Ga- 
limti visoki sprendimai, bet mes esame i 
patenkinti, kad prie šventojo Sosto yra 
mūsų tautos diplomatinė atstovybė.

- Kor.: Aplamai neatrodo, kad būtu
mėt labai linkęs priiimti kantrybės ragi
nimus, kuriuos jums ne tik Vatikanas, 
bet ir Vakarų pasaulis skiria?

— Kard.: Savo kantrybę jungiame su 
malda. Mūsų tauta nori atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos.

- Kor.: Sakoma, kad jus esate didelis 
Algrido Brazausko, naujojo prezidento 
ir Lietuvos komunistų partijos vadovo, 
bičiulis?

— Kard.: Ne, netiesa. Gerai pažįstu 
Brazauską, jo tėvas iš mano vyskupijos, 
kai atvykdavo pas tėvą, ir mane aplanky
davo. Bet nesu jo bičiulis. Galiu tik pa
sakyti, kad malonus žmogus ir patriotas. 
Mes jį gerbiame, ir jis Bažnyčią gerbia.

suprasti mūsų reikalavimų. dien naudojasi nauja laisve. Sulietuvino A. Lembergas
— Kor.: Drastiškas sprendimas. Ar ~ Kard.: Lietuvos Bažnyčia dar nėra 

suprantate, kad užimdama tokią pozici- laisva.
"Tėviškės Žiburiai"
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VLIKO TELEGRAM/^ BUSH'UI 
GORBAČIOVO VIEŠNAGĖS PROGA

1990 m. sausio 11d. JAV prezidentui 
George'ui Busch'ui buvo pasiųsta ši tele
grama:

"Laisvės ir demokratijos vėjai kyla Ry
tų Europoje ir pasiekė Lietuvą. Lietuviai 
kovojo 50 ilgų metų, kad išauštų ši atsis
kaitymo diena. Amerikos Valstijos nie
kad nepripažino Hitlerio-Stalino pakto 
pasėkoje įvykdytos neteisėtos Lietuvos 
okupac jos. Niekad istorijos bėgyje Jung
tinėms Amerikos Valstijoms nebuvo ge
resnės progos kaip šiandien paskelbti sa
vo poziciją nepripažinimo praktiškos 
reikšmės klausimu. Gorbačiovas atvyko 
j Lietuvą, norėdamas nuslopinti tautą 
apėmusį nepriklausomybės geismą. Ro
nald Reagan pareiškė Gorbačiovui: "Nu
griauki! tą sieną'. Dabar, p. prezidente, 
prašome pasakyti Gorbačiovui: 'Palikit 
Lietuvą ir jos žmones jiems patiems. 
Leiskit jiems laisvai pasirinkti savo pa
čių likimą'. Mums reikia Jūsų pagalbos 
ir mes tikime, kad Jūs paremsite paverg
tuosius". Pasirašė Dr. Kazys Bobelis, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas.

LIETUVA IR EUROPOS
BENDRUOMENĖ

įtakingame britų savaitraštyje The 
Economist lapkričio 18 d. išspausdinta
me Europos ateinančio dešimtmečio že
mėlapyje yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardai bei sienos. Savaitraščio nuomone, 
Europos Bendruomenė išsiplės, o Pabal
tijo šalys gali atsiskirti nuo Sovietų Są
jungos ir prisijungti prie E.B. nepilnų 
narių ("Associate members") bloko 
drauge su Suomija, Lenkija ir kitomis 
valstybėmis.
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HAVEL PRIMENA ŠVEDAMS PABAL
TIJO OKUPACIJĄ

Metams baigiantis laikinuoju Čekoslo
vakijos prezidentu išrinktas dramaturgas 
Vaclav Hevel neseniai priminė Švedijos 
užsienio reikalų ministerial, kad Pabalti
jo valstybės yra okupuotos. 1989 m. lap
kričio 25 d. ministeris Sten Andersson 
Prahoje Havel'iui įteikė Olaf'o Palme's 
žymenį už jo nuipelnus ginant žmogaus 
teises. Padėkodamas, Havel pareiškė: 
"Mes esame de facto, nors ir ne de jure, 
okupuota šalis... Kaip Estija, Latvija ir 
Lietuva".
PABALTIJO VALSTYBIŲ BYLA JAV 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Komentatoriai Rowland evans ir Ro

bert Novak sausio 5 d. The Washington 
Post dienraštyje išspausdintame straips
nyje informuoja, kad "'Paskutinįjį 1989 
m. penktadienį vidurinio rango diploma
tai paruošė atsakymus sausio 2 d. Vals
tybės Departamento spaudos konferenci
jai nes buvo laukiama klausimų apie Gor
bačiovo būsimą apsilankymą Lietuvoje 
ir jo perspėjimus, kad gali būti pralietas 
kraujas. Diplomatų pasiūlytame atsaky
me Gorbačiovui būtų buvę priminta, 
'kad jis buvo pažadėjęs nenaudoti prie
vartos Pabaltijyje ir pabrėžta, jog Jung
tinės Valstijos niekad nepripažino jo įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ir pritarė tolesnei 
pliuralizmo plėtotei tame regione'. Ta
čiau tos pastabos niekad neišvydo dienos 
šviesos. Kai spaudos konferencijos metu 
buvo paklaustas klausimas apie Lietuvą, 
Departamento atstovas Richard Boucher 
atrodė 'nepaprastai abejingas'."

Gruodžio 7 d. The New York Times 
citavo "vieną aukštųjų" Bush'o adminis
tracijos "politikos formuotojų'"Aš pra
leidau visą savo subrendusį gyveninę, 
nežinodamas skirtumo tarp Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos. Man jos buvo kaip Vidu
rio Afrikos ežerai. Man nebuvo jokio rei

kalo apie jas galvoti. Jei prieš dvejis me
tus jūs man būtumėt pasakę, kad aš da
bar sugebėsiu įžiūrėt subtilius politinius 
skirtumus tarp Estijos ir Lietuvos, aš tuo 
niekad nebūčiau tikėjęs".
ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 

KOPENHAGOJE
Sekanti tarptautinė konferencija per

žiūrėti žmogaus teisių susitarimų tarp 
Sovietų ir Vakarų vykdymą įvyks 1990 
m. birželio 5-29 dd. Kopenhagoje. Tai 
CSCE konferencijų serijos tęsinys. PLB 
valdyba savo posėdyje Toronte, gruo
džio 6-8 dd. aptarė konferenciją ir pra
dėjo jai ruoštis. Nors detali jos programa 
paaiškės porą mėnesių prieš konferenciją, 
jau dabar renkama medžiagą šiems klau
simams paremti:

1. Tautų lygios teisės ir laisvė apsis
prendimui Helsinkio Akto principu nr.8: 
"Tauta turi pilną laisvę be išorinio kitos 
valstybės kišimosi nuspręsti savo vidinį 
bei užsieninį politinį statusą, ir pagal sa
vo norą laisvai tvarkyti kultūrinį, ekono
minį bei politinį gyvenimą".

Lietuvos judėjimų siekiai atitinka tam 
apibrėžimui, tačiau dar vyksta varžymai.

2. Lietuvių padėtis Kaliningrado srity
je' ir Gudijoje yra tautinių mažumų tei
sių apribojimo pavyzdžiai. <

3. Žmonių ryšių ir kontaktų srityje: 
keliavimas viduje krašto ar j užsienį, tu
rizmas, giminių lankymas, profesinės bei 
mokslinės kelionės, knygų, laikraščių ga
vimas ir t.t.

4. Paštas, siuntiniai: pagal sutartas 
tarptautines normas, be perdėtai aukštų 
muitų ar kitų varžymų.

5. Asmens laisvė minčiai, raštui. Orga
nizacijoms, spaudai, leidiniams teisė gy
vuoti, Sąžinės, įsitikinimų, religijos laisvė/

PLB-nės kraštų valdybos konferenci
jai gali pasiruošti šiais budais:

- rinkti medžiagą memorandumo pa
ruošimui: asmenų pergyvenimus, fotogra
fijas, giminių apsakojimus ir t.t.

• atsiųsti PLB-nės valdybai savo siūly
mus keltiniems klausimams.

Kraštų valdybos yra prašomos prisidė
ti prie konferencijos parodomosios me
džiagos paruošimu, spaudos informavimu 
savuose kraštuose, aplankymu savų kraš
tų delegacijų.

PLB Vaidyba taip pat planuoja orgaųi- 
zuoti delegaciją j šia konferenciją.

P LB Informacijos
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Mums, dar žerrT s dulkėse vaikščiojan-

Vytautas Volertas
PO KARIO ATEINA ŠVENTASIS

Valdžia ir ga bė

tiems, kai kurtais atvejais tenka su tau
tybe skaitytis, ir, ties ja sustodami, ne
būsime laikomi lengvabūdžiais. O kar
tais, ją aplenkdami, net atrodytume ne^ 
rūpestingais.

(Tęsinys iš praeit) numerio)

k imas ten išbuvo beveik 500 me- 
katedrą užpilant potvyniams, naiki

nant gaisrams, plėšiant Rusijos caro ka
reiviams. Tik paskutinė nelaimė, bolše
viku okupacija, 1953 m. jo karstą ištrė
mė, pačią Vilniaus katedrą paversdama 
auditorija, prieš tai rito jos fasado vir- • 
šaus nukėlusi šventąjį, statulas. O Šv. 
Kazimiero šventovėje Vilniuje įrengė 
antireliginį mažėjų. V9rta priminti,kad 
Vilniaus katedra yra didelės reikšmės 
ne tik kaip šv. Kazimiero kapo vieta, 
bet ir kitais istoriniais požiūriais, pradė
ta statyti Jogailos.

Karalaitis Kazimieras, gerai išmoks
lintas, laikytas labai gabiu, turėjo perim
ti tėvo sostą. Š®s vale žios ir garbės Die
vo valia išvengęs, 152' m- popiežiaus 
Leono X jis buvo pasf elbtas šventuoju. 
1636 m. popiežius Urbonas VIII jo glo
bai pavedė Lietuvą, o 1948 m. popie
žius Pijus XII - visame pasaulyje esantį, 
lietuvių jaunimą.

Dažnokai girdimus išsitarimus perduo 
siu vieno jauno kunigo, pakviesto kal
bėti minėjime, vienu pareiškimu: šv.Ka- 
zimieras su mūsų tauta nieko bendro 
neturėjo - jis priklausė lenkams.

Šventojo tėvas buvo Jogailos ir kuni
gaikštytės Alšėnaitės sūnus, lietuvis be 
priemaišų. Motina — habsburgaitė, im
peratoriaus duktė iš Austrijos. Taigi kil
mėje lenkiškumas net dulkele nėra jsi- • 
brovęs. Ar šv. Kazimieras mokėjo lietu
viškai, nežinome. Bet jo tėvas tarnus iš 
Lietuvos j Krokuvą atsivežė, kad turė
tų j ką sava kalba prašnekti. Šventasis 
paskutinius savo gyvenimo septynis mė
nesius praleido Vilniuje ir Trakuose. 
Tuo būdu ryšio su lietuviais ir su jų kal-

jo vardą perkėlė belaikėn erdvėn.
"Darykite, kaip išmanote, bet lenkai 

vis tiek per Vatikaną skelbs, kad Šv. Ka
zimieras yra jų karalius", - mane per
spėjo du asmenys Niujorke^

Negalime laiduoti, kad kas nors ko 
nors karaliumi neapšauks. Tai sėdėti ir 
nieko neveikti? Gyvenimas tinginių ne- 
globoja. Kas dykumoje tūno ir snūdu
riuoja, laukdamas priartėjančio kalno, 
visą amžių saulėje keps, šešėlio neatgai
vintas. Stengtis reikia, ir stengiamės.

Į mūsų rūpesčius neįeina sv. Kazimie
ro paveržimas iŠ lenkų, draudimas ki
toms tautoms jį garbinti ar savinimasis ' 
viso pasaulio katalikams priklausančios, 
vertybės. Mūsų tikslas prieštarauja šiam 
klaidingam supratimui. Jis yra platesnis 
šventojo atskleidimas kiekvienam žmo^ 
gui, naudojant emocijų neiškreiptus is
torinius faktus.

Dêl pastabų
Katalikai tikime, ti <i ir daugelis kitų 

krikščionių, ypač Bizantijos jtakpje išsi
vysčiusių, šventųjų bendravimą, kuris 
įjungia anksčiau išėjusius ir, mūsų nuc 
mone, dorai gyvenusius artimuosius 
bei pažįstamus. Man r era keista ir neat
rodo ligota, kad kas baugiai ar nustebęs 
išsitaria apie glaudų kontaktą maldos 
keliu su mirusiu. Jei pripažįstame nemir
tingą sielą, kartu prileidžiame, kad jai 
yra galimybių peržengti fizinio pasau
lio ribas. Bet viešai deklaruotą šventu
mą mažai kas drįstų aiškinti, nebent 
jaustųsi turįs gilų pasiruošimą tai temai 
ir ypatingą Dievo dovaną. Todėl liesda
mas šv. Kazimierą, už .Įminsiu tik labai 
kasdienines pastabas, skleidžiamas sku
botai ir mažai svarstai t.

Pražūties išvengusiam mirusiam tau
tybė neegzistuoja, nes tobulesnėje aplin
koje užtvaros tarp žmonių išnyksta. O 
Katalikų Bendrijos šventasis, suprantant 
Kristaus misijos visuo’ inumą, yra lygiai 
artimas ir pasiekiamas jį žinančiam ir jo 
nežinančiam, bet pagalbos reikalingam,

ba išvengti negalėjo. O išeivijoje patyrė
me, kad retkarčiais daug susilaukiame 
iš lietuviškai nekalbančių mūsų kilmės
žmonių, ir išmokome, jog nė vieno jų
negal ime
kai kas taiko skirti

atmesti, nors šv.Kazimierui
ngus principus. Tie-

sa, jo tėvas, lietuvis, buvo Lenkijos ka
ralius - to nepaneigiame. Bet šiandien
turime lietuvių, užimančių augštas par-
eigas JAV ir Kanados visuomenėse. Ar 
todėl jų vaikus pasmerksime?

Antrą būdingą pastabą nusakysiu vie
no savo kaimyno žodžiais: šv. Kazimie
rą lenkai iškėlė savo naudai.

Šventasis pradėjo garsėti prie jo kars
to Vilniuje.išme.l.stajs stebuklais. Pirmie
ji ir gausūs prašymai Kazimierą paskelb 
ti šventuoju pas popiežių atėjo iš Lietu
vos, tarp kurių buvo ir Vilniaus vysku
po Radvilos raštas. Vėliau vysk. Radvi
la su katedros klebonu vyko Romon as
meniškam liudijimui. Žinias apie šv. Ka
zimierą rinkti popiežius pavedė benedik
tinui italui. Vilniaus jėzuitai pirmieji or
ganizavo šventajami akademijas. Vilniaus 
jėzuitai jo vardą pernešė Belgijon ir Ita
lijon. Žinoma legenda apie šv. Kazimie
ro pagalbą prie Dauguvos mūšyje su ru
sais rišasi tik su lietuvių kariuomene. 
Garsui pasaulyje sklisti padėjo įtakinga, 
plati Habsburgų giminė, sulenkėjimu ne 
įtarta. Lenkijosvaidmuo buvo nei pir
maujantis, nei reikšmingas, jr tik aukš
tos kilmės mirusio jaunuolio šventumas
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Patys lietuviai šventojo gerai nepažįs
ta. Tai ryšku minėtose, dažnai girdimo
se pastabose. Todėl reikia parūpinti vi
siems prieinamų žinių sava kalba, reikia 
dažno ir plataus šv. Kazimiero nagrinėji
mo kunigų pamoksluose. Kitų tautų na
riai su juo dar mažiau susidūrė. Komite
tas stengiasi paruošti lengvai skaitomos 
literatūros ir mokslinio pobūdžio darbų 
lietuviškai ir šešiomis kitomis kalbomis,
Siekiame Vatikano pašto ženklo, kaldi
name medalį, paruošiame straipsnių sve- 
timkalbėje spaudoje. Šventieji yra vi
siems karaliai, dėdės ir broliai, tačiau ir 
jie turėjo savo kilmės, nei užtušuojamas,
nei sufabrikuojamas, tik kartais ne kiek
vienam žinomas. (bus daugiau)

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

NAUJA JUOSTELĖ

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias Lie-t 
tuvos pramoginės muzikos artistas naujai įgro^ 
toj jo gražiausių interpretacijų juostelėj.

“MŪSŲ LIETUVA”
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Trečiosios dienos programoje dalyv- i 
vo daugiau jaunimo, ir kilo daug nerimo 
ir diskusijų tos dienos tema "Ryšių su
tvirtinimas" tarp Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo. Diskusijos vyko pusiau lietuvių 
ir pusiau ispanų kalbomis; buvo daug 
pasiūlymų. Prie nutarimų, Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga sutiko suruoš
ti I Pietų Amerikos Lietuvių Dienas, Ar
gentinoje, 1991 m. Sausio mėn., kuriuo
se vyks ir V Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Suvažiavimas, Sportinė Olim - 
pijada, Meno Dienos ir VII P.L.J.K. ruo
šos susirinkimai. Taip pat, buvo nutarta 
palaikyti ryšius laiškais su kitais jau
nuoliais iš Pietų Amerikos ir iš Lietuvos.

Vakare, vyko įdomus "Talentų Va-

veiklą per paskutinius mėnesius, t.y., 
ryšių sutvritinimą tarp Lietuvos ir išeivi
jos jaunimo; P.L.J.S. Sąskridį Vak. Vo
kietijoje; E. Pundrio ir Polikaičio gru
pių gastrolės per Lietuvą, ir 1.1. O gale, 
pabrėžė VII P.L.J.Kongreso svarbą.

sų suorganizavimą bei rūpinimąsi visais 
ekskursantų reikalais jos metu.

Didelis mūsų dėkingumas priklauso 
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungai, 
kuri apsiėmė ir įvykdė tokį didelį darbą, 
suorganizuodama šį suvažiavimą, sudary
dama galimybę mums visiems paben
drauti ir susipažinti. Taip pat esame dė
kingi mūsų šeimininkams, kurie mus pri
ėmė ir globojo São Paulyje.

Dabar lauksime jų apsilankymo pas 
mus, per l-as Pietų Amerikos Lietuvių 
Dienas sekančiais metais, kaip buvo nu
tarta per šį suvažiavimą.

Argentinos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga

Vasario 1990

Ketvirtos dienos tema tąip pat sukėlė 
daug dėmesio, nes buvo svarstomiRy
sią i tarp kraštų Lietuvių Bendruomenių 
ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų" Jau sena 
ir žinoma problema, ne vien tik Pietų 
Amerikoje, bet ir visuose kraštuose. Ji 
yra reali ir išeikvoja daug musų jėgų,ku-

IV PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Įvykdant vieną iš VI Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongreso nutarimų, Pietų Ame
rikos jaunimas susirinkome "Lituanikoje" 
São Paulo, Brazilijoje, 1990.1.6/14 dieno
mis. Suvažiavime dalyvavome 8 atstovai 
iš Argentinos, 2 iš Urugvajaus ir 5 iš Bra
zilijos; ir daugelis dalyvių prisidėjo prie 
darbo.

Suvažiavimas prasidėjo šv. Mišiomis, 
Vila Zelinos lietuvių parapijos bažnyčio
je, São Paulyje, kurias atlaikė kun. A. 
Saulaitis. Po mišių, įvyko bendri pietūs,' 
dalyvaujant atstovams, dalyviams ir prisi
dedant Brazilijos lietuvių visuomenei.

Vakare, Brazilijos Lietuvių Sąjungos 
salėje, pasirodė Argentinos Lietuvių Cen
tro jaunimo teatro grupė, suvaidindama 
komediją "Gavau žmoną". Po spektaklio 
vyko balius, koktelis, ir tada, visi turėjo
me progos susipažinti; jaunimas savo tar
pe, su mūsų šeimininkais pas kuriuos bu
vome apgyvendinti, ir, bendrai, su Brazi
lijos lietuviais.

Pirmadienį iš ryto, visi išvažiavome į 
"Lituanikos" sodybą, kurioje prasidėjo 
pats suvažiavimas. Atidarymo metu, tarė 
žodį suvažiavimo pirmininkė, Klaricė Ba
cevičiūtė, , pristatydama atstovus, progra
mą ir taisykles. Pasidžiaugė, kadprisidėjo 
prie suvažiavimo ir P.L.J.S. pirmininkas, 
A. Saplys, Kun. A. Saulaitis ir P.L.J.S. 
"Kibirkšties" korespondentas is Vakarų 
Vokietijos, Jaunimo Sąjungos valdybos 
atstovas, Alain de Paul Gromašauskas. 
Sugiedojome Lietuvos Himną, ir buvo 
pristatytas prezidiumas ir sektetoriatas.

Po to, P.L.J.S. pirmininkas Alvydas 
Saplys, tarė atidarymo žodį. Jis davė 
mums trumpą pranešimą apie P. L. J.S.

VII P.L,J.K. rengimą, ieškoti sutarimo ir

DĖKOJAME

Laimingai grjžę iš IV-to Pietų Ameri- 
kosMJetuvių Jaunimo Suvažiavimo,São 
Paulo, Brazilijoje, širdingai dėkojame p. 
Alfredui Ruplėnui už ekskursijos autobu-žvelgįant į pietų Amerikos kolonijos sun- 

kią padėtį, ir bendrai, politinę ir ekono
minę padėtį visuose kraštuose, Šiaurės 
Amerikoje susidarė talkos komitetas, ku
ris palaikys ryšius su Pietų Amerikos or
ganizatoriais ir, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vardu, tęs ir koordinuos šį pro
jektą, t.y. Vii P.L.J.K. Tam komitetui pir
mininkauja buvęs P.L.B. pirmininkas, Vy
tautas Kamantas; ir dar prie jo prisideda 
H. Antanaitis, kun. A. Saulaitis, atstovai 
iš kiekvie o Pietų Amerikos krašto, ir kiti 
parinkti žmonės. Baigiant, A. Saplys raginokaras". 
jaunimą palaikyti artimus ryšius su savo 
kraštų Bendruomenėmis, nes "bus labai 
sunku suruošti šitą Kongresą, be vyresnio
sios kartos pagalbos".

Po trumpos pertraukos, P.L.J.S. pirm. 
A. Saplys, kalbėjo apie "Lietuvių'tautines 
organizacijas ir Perestroiką". Jis įdomiai 
išaiškino pagrindinius įvykius Lietuvoje perjos taip reikalingos konstruktyvesniam 
paskutinius 1989 metus, trumpai analiza- darbui. Diskusijų metu, priėjome nuomo- 
vo Lietuvos Komunistų Partijos atsiskyri- nės, kad reikalinga, ypač atsižvelgiant į 
mą nuo Maskvos, ir 1990 metų perspek
tyvas ir galimybes, po vasario 24-tos rinki- dirbti kartu, 
mų. Po paskaitos, vyko įdomios diskusi
jos ir kilo nemažai klausimų. Tik gaila,kad 
Pietų Amerikos jaunimas mažai supranta 
dabartinę Lietuvos padėtį; jie yra labai 
atitolę nuo Lietuvos reikalavimų ir 1.1. , 
Prie to, dar prisideda lietuvių kalbos 
problema, nors buvo vertėjų. Po laisvos 
diskusijos, buvo sprendžiami nutarimai.

Po kavos pertraukos, kiekvieną dieną 
vyko specialus VII Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongreso reikalų posėdis. Apie tai 
skaitysite atskirai.

Taip pat, kiekvieną vakarą vyko vaka
rinė programa, paruošta kun. A. Saulai- 
čio. Pirmą naktį buvo rodomos III P.L. 
J.K. skaidrės, ir suruošti Naujų Metų 
žaidimai, papročiai ir tradicijos, kuriose 
dalyvavo ir turistai atvykę iš Argentinos, 
ir kiti dalyviai.

Antros dienos temos buvo "Jaunimo 
Sąjungų nusiteikimas naujos Pietų Ame
rikos politinės padėties atžvilgiu", ir 
"Lietuvių kultūros pradžia ir tęstinumas' 
po kurios vyko laisvos diskusijos, klausi
mai ir nutarimų priėmimas. Buvo nutart 
ta tęsti politinę veiklą, kviečiant politi
nių veikėjų iš Lietuvos; lankant kitų 
kraštų ambasadas, dalinant informaciją 
apie dabartinę Lietuvos padėtį., rengiant 
toliau demonstracijas, ir 1.1. O kultūros 
srityje, sutikome įvykdyti E. Brodunai- 
tės-Aglinskienės projektą: "oral history" 
Vakare, mus visus labai sujaudino "Su
sikaupimo Vakaras", kuriame buvo vai
dinta "Atgimimas Lietuvoje", "Tremti
niai" ir "Lietuvos Jaunimas pasaulyje", 
su dainomis ir malda.

Po pietų, buvo pakviestas ponas Silic- 
kas (Br.), kuris įdomiai ir giliai pasireiš
kė apie mišrios šeimos problemą, ir "Pri
ėmimą jaunuolių nelietuvių kilmės į lie
tuvišką veiklą". Jis nubrėžė bendravimo 
ir pritraukimo svarbą; kai nereikia kritiš
kai nei rasiškai žiūrėti j kitataučius; rei- * 
kia juos priimti ir įkvėpti jiems lietuvy
bės, kultūros, kuri skiria mus nuo kitų 
tautų: "Turime jaustis kaip didelė ir gar
binga tauta". Žvelgiant į tai, vakare sukū
rėme didelį laužą, prie kurio dainavome 
ir lietuviškai, ir ispaniškai, ir portugališ
kai, iki saulėtekio. Paskutinę temą paruo
šė Jurgis Gaidimauskas (Arg.): "Lietuvių 
kalba", pabrėžiant Vasario 16-tosios Gim
nazijos reikalingumą Pietų Amerikos jau
nuoliams. Kilo įdomios diskusijos, irmjis 
pats pasiryžo padėti suruošti lietuvių-is- 
panų-portugalų žodyną, turint prieš akis 
VII P.L.J.K. atstovų ruošimą.

Oficialus uždarymas įvyko sekmadie
nį, Sąjungos salėje. Buvo perskaityti nu
tarimai ir pareiškimas. Suvažiavimo 
pirm. K. Bacevičiūtė padėkojo visiems 
už dalyvavimą, ir taip pat tarė žodį P. L. 
J.S. pirm. A. Saplys, kun. A. Saulaitis, 
A. Rastauskaitė ir B.L.J.S. vicepirminin
kas M. Šimkūnas.

Argentinos lietuvaitės, susibarusios j 
liaudies dainų būrelį, atliko smagią ir 
įsomią programą. Po to, jau reikėjo atsi
sveikinti su šeimininkais ir draugais, iki , 
greito pasimatyomo ir grįžti namo.

Daniela Rastauskaitė
Argentinos atstovė
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COMEMORAÇÃO
ŠEŠIOLIKTA VASARIO

t

Presenciamos no dia 18 de Fevereiro 
próximo passado, a mais uma comemo
ração da Data Nacional da Lituânia, fa
to este ocorrido e iniciado com Celebra
ção da Santa Missa na paróquia São José, 
sob condução dos sacerdotes Juozas Šeš
kevičius, Francisco Gavėnas, Petras Ruk- 
šys, Petras Urbaitis, contando com a par
ticipação especial do Padre Jonas Žemai
tis, congregado salesiano vindo especial
mente da Lituânia para visita ao Brasil, 
e participando de nossa festividade junta
mente com toda a Colônia lituana aqui 
radicada.

Posteriormente à esse evento, dirigí- 
mo-nos para a Praça República Lituana, 
defronte ao Monumento da Liberdade, 
onde então foram feitas várias homena
gens aos mártires lituanos que tomba
ram pela Pátria, e o sentido de Liberda
de que aqui temos, o que não ocorre na 
longínqua Pátria ocupada pelos opres
sores.

Em seguida, houve, nos salões gentil
mente cedidos pelas nossas queridas Ir
mãs do Colégio São Miguel Arcanjo, a 
comemoração cívica, onde destacaram- 
se as participações do Dr. Antonio Siau- 
lys e do Ilustríssimo Senhor Presidente 
da Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Dr. 
Vytautas Bieliauskas, os quais proferi- ' 
ram suas palestras e saudações em vista 
da data que foi objeto de toda atenção. •

Dando continuidade aos festejos, foi 
também proferida palestra a cargo do 
Presidente da Brazilijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, Sr. Mário Jorge Šimkūnas, 
onde se ressaltou a luta do povo lituano 
em sua emancipação politico-administra- 
tiva, com o apoio dos jovens lituanos- 
brasileiros, aqui residentes.

Ultrapassada esta etapa, iniciou-se a 
parte artística dos festejos, tendo sido 
apresentado à toda coletividade núme
ros de canto e danças realizados pelo 
Skautų Būrelis Palanga, por meio das 
"Paukštytės" e dos "Vilkelis", brilhan
temente organizados e conduzidos pela 
sua Vadovė, Sra. Eugênia Bacevičienė. 
A seguir apresentou-se o Grupo de Dan
tas Folclóricas Lituanas "Nemunas An
samblis", comandado pela sua Vadovė 
e nossa colaboradora Silvia Bendoraitis 
Machado. Como apresentação final, par
ticipou do evento nosso querido Coral 
da Comunidade Lituana Católica, já fa- j 
moso pela qualidade e brilhantismo de 1 
suas apresentações, conduzido pelo seu

.GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI i 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, i 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 1 
oaštu.

MUSU LIETUVA

não menos dedicado e abnegado Maes
tro Sr. Viktoras Tatarūnas, a quem na 
oportunidade apresentamos nossos agra
decimentos e votos de plenas realizações, 
em prol da arte do canto e tradições li
tuanas.

Para o fecho da programação, com 
"chave de ouro", foi servido no "Terra
ço Lituânia" delicioso Cocktail, a cargo 
da equipe do nosso querido Padre e "Mes- 
tre-cuca" Juozas Šeškevičius, a quem 
também agradecemos pela participação.

A Diretoria da Comunidade Lituano- 
Brasileira deseja prestar homenagem pós
tuma em honra da memória do Sr. Jonas 
Tatarūnas, na pessoa de sua esposa, Sra. 
Ana Vera Tatarüniené, em vista de ser 
este o primeiro ano em que se comemora 
a festividade do "Šešiolikta Vasario", 
sem a presença desse que foi um grande 
lider e incentivador das atividades de nos- 
sa Colônia, enaltecendo, ainda, a partici
pação e colaboração de Dona Vera nos 
preparativos dos festejos, o que muito 
nos honrou.

Por derradeiro, desejamos prestar 
agradecimentos especiais ao D.D. Admi
nistrador Regional da Prefeitura Munici
pal de São Paulo, na pessoa do Sr. Fran
cisco Macena Silva, o qual destacou, a 
nosso pedido, uma equipe de limpeza e 
conservação, a fim de que a Praça Repú
blica Lituana pudesse oferecer condições 
em recepcionar a coletividade presente 
aos festejos. Externamos também nossos 
sinceros agradecimentos à equipe executi
va que trabalhou para a realização dos 
festejos, nas pessoas do Sr. Viktoras Ta
tarūnas, Sr. Vytautas Tumas, Sra. Ana 
Vera Tatarüniené, Padre Juozas Šeške
vičius e equipe, assim também a todos 
que direta ou indiretamente puderam 
prestar sua parcela de colaboração pa
ra que o programa fosse integral mente 
cumprido. Assim também à cobertura 
jornalística realizada pela Gazeta de Vi
la Prudente, por seu diretor Sr. Wirão 
Tessari.

À todos os nossos agradecimentos. ,
Comunidade Lituano-Brasileira 

Diretoria Executiva
-«■ n ■■ Į ■■ MllT

• Kas bėga nuo lietuviškos spsu-

Alfonsas LISAUSKAS 
Ona Lisauskaitė LESSA 
Juozas P. LISAUSKAS 
Veronika DIMŠIENĖ

NCz.200,00
NCz.200,00
NCz.200,00
NCz.200,00

Aldona VALAVIČIUS NCz.100,00dos, bėga nuo savo tautos

BEBIDAS FI'NAS EM GERAL; NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS

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

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

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

COMERCIAL
> WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES

CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.
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Savaitei bėgant*.
LAIKUI BĖGANT. Geriau Savaitei bėgant. 

Šio skyriaus autorius taip sumaniai vesdamas 
parinktas savaitės naujienas turėjo laikinai nu
traukti šį darbą.

Nemalonu išgirst, kad tokie, taip reikalingi 
spaudos žmonės turi paklusti nelaimės šauks
mui ir pasiduoti jos reikalavimams. Nemalonu 
išgirsti, kad tokiu atveju yra apleidžiami ir skai
tytoju >r kitų pažįstamų ypač tų, kurie dažnai 
buvo priminami spaudoje. Aplamai paėmus, 
reikia pasakyti "kol manęs neliečia bėdos" susi
kišęs kišenėn rankas sau švilpauju *ir tiek, lai ži
nosi ir išsikrapšto iš bėdos patys, be jokios 
užuojautos bei paguodos.

Budinga, mūsų tautos žmonėms nebuvo i 
įprastas toks elgesys — savo tautiečiais buvo rū
pinamasi nelaimės atveju. Nejau šiame krašte 
pasidarėme nejautrūs saviems, o jėutrūs sveti
miems ir dar keistų religijų sektoms.

Galų gale reikia susiprasti ir žinoti, kad ateis 
ir tava eilė, jei ne tokia tai kitokia, gal dar bai
sesnė, o Aukščiausiojo busime pašaukti visi pa 
rodyti nuveiktus darbus savo artimui.

Vyturys

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML'
Arnaldo ZIZAS NCz.100,00
Juan Alejandro Oi EL I NI KAITIS 1.600,0(
Algirdas BAUŽYS NCz.100,00
Jonas Romualdas

KLIMAVIČIUS 
Kazimieras RIMKEVIČIUS 
Jonas MAKUŠEVlClUS 
Ona/Mikalina NEMICKAS 
Juozas VAIKŠNORAS 
Vaclovas KONTAUTAS 
Elena KUČINSKAS 
Olga TALEI KIS 
Lidia SAKAVIČIUS 
Audra CATAFAY 
Vera MUSTEIKIS 
Petras ŠIMONIS 
Ona PAUKŠTYS 
Elena MEDALSKIENÉ 
Kazys LIPAS

NCz.100,00 
NCz. 50,0© 
NCz.100,00 
NCz. 50,00 
NCz. 70,00 
NCz. 140,00 
NCz. 50,00 
NCz. 50,00 
NCz. 60,00 
NCz.100,00 
NCz.100,00 
NCz.100,00 
NCz.100,00 
NCz. 50,00 
NCz. 60,00

Kun.Juozas ŠEŠKEVIČIUS NCz.200,00
Adilson PUODŽIŪNAS NCz.200,00

NCz. 100.00
NCz. 150,00

Antanas AUGUSTAITIS 
Aleksas JASIŪNAS
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LAIŠKAS BRAZILIJOS VYSKUPl| . 
KONFERENCIJAI

Kaip žinoma, Brazilijos Vyskupų Kon
ferencijos pirmininkę, Dom Luciano 
Mendes de Almeida, ištiko žiauri nelaimė 
- auto katastrofa. Po kelių (ir keliolikos 
valandų) operacijų, stengiasi atsigauti, ' 
nors dar niekas negali užtikrinti pozity
vią gydymo eigą.

Kun. Pr. Gavėnas vasario 26 parašė 
laišką CNBB prezidencijai lietuvių kolo
nijos (coletividade lituana) vardu. "Lie
tuviai, ypač São Paulo, Dom Luciano as
meny turėjo atsparos taškę, dręsintoją, 
bičiulį. Jis dalyvaudavo kolonijos šventė
se, drąsino lietuvių kovę prieš pavergėją 
bedievį komunizmą, tvirtino tikėjimą 
ir drąsino pasitikėjimą Gėrio pergale. 
Jis palaikė mintį Aparecidos šventovėj 
pastatyti lietuvišką kryžių "Lietuvos 
kankiniams prisiminti"; jis įrašydino į 
CNBB Liturginį Kalendorių Dieną Mal
dos už Lietuvą (dar ir šiemet pažymėtą 
birželio 13); jis užtikrino: "Nesiliaukime 
viešai ir organizuotai melstis už Lietuvą, 
kol ji neatgaus pilnos laisvės; jis, grįžęs 
iš aplankytos Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos, parašė PCUS vadovams laišką, svei
kindamas dėl mažo "atidarymo" ir 
drąsiai iškeldamas dar įvairius tikėjimo 
laisvės varžymus... Todėl mes jaučiam pa
reigą išreikšti krikščionišką solidarumą 
BVK-jai ir katalikiškai brazilų tautai 
šiuo bandymo metu, kai Dieviškoji Ap
vaizda pasirinko musų mieląjį Dom Lucia
no; ir su visu pasitikėjimu pavedam Ge
rajam Tėvui brangųjį Dom Luciano asme
nį. Ir tai ne tik šios musų kolonijos (cole
tividade) vardu, bet taip pat manydami 
atspėsią jausmus lietuvių tautos ir Lietu
vos Bažnyčios, kuriai vadovauja J. Em. 
kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos pirminin
kas".

"PASAULIO LIETUVY" BRAZILIJA 
NEEGZIST/UOJA

"Pasaulio Lietuvis" yra Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės organas, turintis at
spindėti viso pasaulio lietuvių veiklą. Ta
čiau jį atvertus, paprastai nieko nerandi 
apie Brazilijos lietuvių veikimą. Tai ir 
susidaro vaizdas: ar Brazilijoj nėra lietu-
vių; ar jie nieko neveikia; o gal tikrai kimo.
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yra analfabetų kraštas, kur niekas nemo- Pasinaudodami šia proga, painformuo

A TODOS OS INSCRITOS E FUTUROS PARTICIPANTES
DA EXCURSÃO ''VILNIUS 90"

No dia 24 de março próximo, às 10 horas da manhã na séde da Agência 
CETEMAR, haverá uma reunião sobre a excursão, çnde também serão* 
aceitas novas inscrições.

ENDEREÇO:CETEMAR TURISMO
RUA 7 DE ABRIL,342 ■ «FSalas 90/94

CENTRO

ka nei skaityt, nei rašyt... Betgi ar turės
ilgai taip tęstis?

Juk atrodo, kad šioks toks lietuviškas 
veikimas yra — ir gal nemažiau, negu 
kur kitur. Ir už veikimą (ar neveikimą) 
net vieni kitus pabaksto...

B.L.J.S. PRANEŠIMAS
B.L.J.S. atsiprašo krašto Bendruome

nės Tarybos ir Valdybos dėl nesklandu
mų ir pareiškia norą dirbti jos ribose.

Marius Jurgis Šinkūnas 
B.L.J.S. pirmininkas

INFORMATIVO DA B.L.J.S.
A B.L.J.S. se desculpa à diretoria e 

Conselho da B. L.B. pelos desentendi
mentos e expressa o seu desejo de tra
balhar dentro de seus limites.

Mário Jorge Šinkūnas 
B.L.J.S. — presidente

B.L.J.S. PRANEŠIMAS
Lituanikos sodyboje per karnavalo 

šventę, B.L.J.S. pirmininkas Marius Jur
gis Šinkūnas ir Jaunimo Kongreso Bra
zilijos koordinatorius Arnaldas Zizas, 
turėjo susitikimą su p. Alfonsu Petrai
čiu, kuriame pasikeitė svarbiomis idėjo
mis kas liečia VII P.L.J. Kongresą.

Kadangi p. Petraitis yra žmogus su 
dideliu patyrimu iš praeitų kongresų 
suvažiavimų, pasikalbėjimas buvo labai 
naudingas.

Reiškiame Jam mūsų padėką už duo
tą paramą ir laukiame jo greito pasvei-

jam visus lietuvių kilmės jaunuolius, kad 
Brazilijos atstovams dėl Jaunimo Kongre
so yra atdara. Prašome kontaktuoti su 
B.L.J. Sąjunga.

Klarisė Bacevičiūtė 
B.L.J.S. sekretorė

B.L.J.S. INFORMATIVO
Nos dias de Carnaval na estância Li- 

tuanica, o presidente da B.L.J.S., Mário 
Jorge Šinkūnas e o coordenador gerai 
do Congresso no Brasil, Arnaldo Zizas, 
tiveram um encontro com o Sr. Afonso 
Petraitis, durante o qual, trocaram impor 
tantes idéias a respeito do Congresso da 
Juventude lituana.

Por ser uma pessoa com vasta experi
ência em congressos anteriores, a conver
sa foi muito proveitosa.

Expressamos nossa grande gratidão 
pelo apoio e esperamos seu pronto resta
belecimento.

Aproveitando a ocasião informamos 
aos jovens descendentes de lituanos que 
as inscrições para participarem do Con
gresso como representantes do Brasil es
tá aberta. Por favor, contactarem com a 
B.L.J.S.

Klarisė Bacevičiūtė 
Secretária da B.L.J.S.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—vę

Magdalena BUITVYDIENÉ NCz.100,00 
Regina 3RASLAUSKAS NCz. 50,00
Lionginas ir Mirna GAIGALAS 50,00
Vytautas ČEMARKA 
LuizŠLIKTA 
Juozas ŠLIKTA 
Vytas Algirdas ŠUKYS 
Algirdas ŠUKYS

NCz.100,00
NCz.1.000,00
NCz.500,00
NCz.250,00
NCz.250,00

Jonas VENGRYS NCz.100,00
Povilas PIPIRAS NCz.180,00

ra ■ ) ■■nil ■ ■   i.

PARDUODAMAS
ŽODYNAS

DICIONÁRIO

P O R T U G U E S — LI T U AN O
LITUANO-PORTUGUÉS

Kreiptis i šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338
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MŪSŲ ŽINIOS
| JAV-bes IŠVYKO .■> ' 

VERONIKA NIZEVIČIENĖ

Marijampolietė, Veronika Nizevičienė, 
Brazilijon atvyko 1929 me ais, o į JAV- 
bes, pas dukras — Juliją ir Oną, išvyko 
šių 1990 m. kovo 1 dieną.

íF PADĖKA
Mylimam mūsų sūnui, broliui ir giminei

AfA

t;

A

"Už chorą aš miršt u..."
Veronika; Dievo apdovanota geru bal

su, kaip Lietuvoje, taip ir čia Sanpaule, 
ji reiškėsi kaip reto ištvermingumo cho
ristė, perėjusi per įvairių vardų chorus, 
61 -rių metų tarpe.

Jos posakis "už chorą aš mirštu" yra 
jos ilgo (88 metų) gyvenimo "priesaikos' 
išpildymas. Duok Dieve, dar ir kitų me
tų tos prasmingos "priesaikos" laikytis.

Atsisveikinimas su Šv. Juozapo B-nės 
choristais ir kolonija įvyko aną sekma
dienį, vasario 25-tos popietėje, Jaunimo 
Namuose. Parengime dalyvavo ir svečias 
iš Lietuvos, kun. Jonas Žemaitis.

"Lieku dėkinga chorui už tokias jau
dinančias išleistuves. Aš to niekad neuž
miršiu,"susijaudinusi kalbėjo Veronika.*

(KPU)

KOVO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės.

.01 - Casimiro Paukštys 
02 - Dorival Martins Pinheiro Jr. 
04 - Hali na Mošinskienė 
05 - Carlos Alberto Pakalnis 
07 - Francisca Garško 
08 - Jorge Prokopas 
11 - Graziela Maria Siaulys 
13 - Hércules Cilišauskas
15 - José Tadeu Roquette Machado 
15 - Kristina G. Valavičius Czarlisk 
18 - Aldona Marijona Valavičius
20 - Elena Greičius Augustaitis
21 - Afonso Augusto Pinto Jr.
21 - Fernando Tuunelis 
24 - Albina Mickevičius

Sąjunga-Alianęa
Valdyba

staigiai ir tragiškai mirus

širdingai dėkojame Juozui ir Eugenijai Vaikšnorams, Sofijai 
ir Amerikui Garkov už velionio parvežimą į S. Paulį ir laido-, 
tuvių surengimą, IBM kompanijos tarnautojams už visokią 
pagalbą, kun. Petrui Rukšiui už mišias ir palydėjimą j kapus, 
maestrui Viktorui Tatarūnui ir. Bendruomenės chorui už 
giedojimą per mišias ir visiems, Kurie išreiškė šeimai užuojau
tą ir dalyvavo laidotuvėse bei 7-tos dienos mišiose.

Tėvai Apolinaras ir Lidia 
Brolis Carlos

tragiškai mirė automobilio nelaimėje va
sario 25 dieną. Nelaimė įvyko 120 km. 
nuo Natai, Rio Grande do Norte, pake
liui į Fortaleza, kur jis važiavo praleisti 
atostogas.

Reinaldas tikėjo 37 metus ir yra Apo
linaro ir Lidi; Jočių sūnus. Profesija 
buvo elektronikos inžinerijos technikas 
ir 18 metų dirbo IBM elektronikos kom

panijoj. Jo tėvai aktyviai dalyvauja lie
tuvių kolonijos gyvenime V. Zelinoj. Tė
vas Apolinaras suprojektavo ir pastatė 
lietuvišką kryžių Marijos šventovėje, Apa
recí do j.

A. a. Reinaldo palaikai buvo atskrai
dinti lėktuvu j S. Paulo vasario 27 d. ir 
pašarvoti V. Žolinos bažnyčioje. Kun. 
Petras Rukšys laikė mišias su karstu baž
nyčioje ir giedojo Šv. Juozapo Bendruo
menės Choras. Nors nebuvo laiko vi
siems pranešti apie laidotuves, bet velio
nį palydėjo į V. Alpinos kapus labai 
daug žmonių. Buvo palaidotas Juzėnų 
šeimos kape, kur ilsisi jo seneliai Valdo- 
mira ir Jurgis Juzėnai.

Liūdesy liko tėvai Apolinaras ir Lidia 
Jočiai, brolis Carlos, dėdė Antanas Juzė
nas, teta Sofia Garcov, Juozas ir Eugeni
ja Juzėnaitė Vaikšnorai su šeimomis.

7-tos dienos mišios buvo V. Zelinoj 
pirmadieni, kovo 5 d. ir antradienį, Ibi- 
rapueroj, IBM kompanijos koplyčioj.

Dievas tepriima mūsų brolį Reinaldą 
amžinoms atostogoms danguje ir savo 
malone tepaguodžia nuliūdusią šeimą 
čia žemėje.
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DĖMESIO!
x Sv. Juozapo Šventės kermo
šius VILA ZELINOJ jau čia pat: kovo 
10-11, 17 ir 18 dienomis.

Kviečiame lietuvius gausiai atsilankyti 
ir paremti Sv. Juozapo parapiją bei lietu
viškų valgių paviljoną.

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

APOLINARAS IR LIDIA JOČIAI
SŪNAUS REIN ALDO 

tragiškos mirties prisiminimui (vasario 25 d.) 
Nuoširdžiai užjaučiame Jočių šeimą dėl mylimo sūnaus praradimo, 
linkime gausios Dievo palaimos ir dėkojame už paramą mūsų spaudai.

Administracija
à

0
Lietuviško paviljono organizatoriai

KRIKŠTAS IR KRIKŠTYNOS

Vasario 17 šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioj buvo pakrikštyta AUDRA 
NIKITIN ZIZAITÉ, Arnaldo ir Janetés ~ 
Nikitin Zizų dukrytė. Krikšto apeigas 
pravedė kun. Pr. Gavėnas, dalyvaujant 
gražiai grupei giminių ir bičiulių.

Pačioj parapijos salėj vyko priėmtmas- 
šventė, minint ne tik mažosios Audros 
krikštą, bet ir dviejų jos broliukų gimta
dienius. Buvo daug vaikų ir nemažai jau
nimo, kuris pagyvino šventą ir lietuviš
kom dainom.

Tiek koplyčioj, kiek priėmimo šven
tėj dalyvavo ir svečias iš Lietuvos, kun. 
Jonas Žemaitis.

ŠV- KAZIMIERO ŠVENTĖ

Šiemet kazimierinės išpuolė sekma
dienį, nors tai buvo ir pirmasis Gavėnios 
sekmadienis. Tad buvo pravestas šv. Ka
zimiero pagerbimas ne tik tarp lietuvių, 
bet ir vietinių brazilų pamaldose.

Šv. Kazimiero koplyčioj, kur sekma
dieniais 9 vai. laikomos Mišios portuga
liškai, vietiniai išsireiškė tokiu būdu, ko
kiu mes, lietuviai, net drovėtumės išsi
reikšti. ir užtraukė ŠV. KAZIMIERO 
HIMNĄ, kurio tekstą ir meliodiją patys 
sustatė kazimieriniais metais. To himno 
ypač vienas posmas mane vis jaudina. 
Sako:

Procuramos a santidade. 
Mas como é dificil viver.
Jovem santo lituano,
Com você vamos aprender,

São Casimiro, bom conselheiro, 
Confiamos em você.

(Stengiamės būt šventais. Bet kaip 
sunku gyventi. Jaunas šventasis lietuvi, 
iš tavęs mes išmoksim. — Šventasis Kazi
mierai, mūsų patarėjau, mes pasitikim 
tavimi).

PARDUODAM E I 
^AUTOMOBILIAMS | 

LIPINĖLIUS
Į VĖLIAVĖLĖS
Į ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

ASSEMBLE i A GERAL ORDINÁRIA ANUAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ALIANÇA LITUANO-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSIS
TÊNCIA SOCIAL cumprindo determinações legais dos seus Estatutos So
čiais, Artigos 18° a 20°, convoca os seus associados para a Assembléia Ge
ra! Ordinária Anual a realizar-se no dia 25 de março de 1990, às 17 horas 
em sua Sede Social à Rua Lituânia n° 67, São Paulo, Capital, afim de deli
berarem a seguinte Ordem do Dia:

a) Abertura e leitura da Ata anterior;

b) Relatório da Diretoria;

c) Relatório do Conselho Deliberativo;

d) Relatório do Conselho Fiscal,

e) Vários.

Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação, fi
cam os senhores associados convocados para se reunirem em segunda con
vocação às 17,30 horas no mesmo dia e locai. Será válida a reunião com 
qualquer número de sócios presentes.

São Paulo, 01 de março de 1990

Atletiniam klube JUVENTUS per 11 
vai. Mišias šv. Kazimieras taip pat buvo 
paminėtas. Su savo giesmėmis (net ir lo
tyniškai) dalyvavo ir gan. pagarsėjęs arti
mos Bom Conselho parapijos choras. 
Choro vargonininkė - lietuvė.

Tačiau kazimieriniai "atlaidai" buvo 
pačioj šv, Kazimiero parapijoj, su pamal
domis parapijos salėj, kuri gali talpinti 
apie 300 asmenų. Susirinko daug tautie
čių, net ir iš tolimesnių apylinkių.

Numatytam pagrindiniam celebrantui, 
svečiui iš Lietuvos Kun. J. Žemaičiui, su
negalavus (persišaldė), Mišias atlaikė kun. 
Gavėnas su kun. Urbaičiu. Tvirtai ir ga
lingai giedojo maestro Viktoro Tatarūno 
diriguojamas, V. Zelinos Šv. Juozapo 
B-nės choras. Dalyvavo ir Mo. Girdauskas.

Kun. Gavėnas (lietuviškai ir portugališ
kai) trumpai pristatė pirmojo Gavėnios 
sekmadienio liturgijos dvasioj šv. Kazimie
rą kaip įvairių pasaulio pagundų nugalė
toją, musų pavyzdį ir lietuviams, ypač mu 
sų jaunimui, Dievo duotą ypatingą globė
ją.

Prieš vaišes, nors negaluodamas, prisis
tatė ir kun. J. Žemaitis, kuris palinksmino

VYTAUTAS TUMAS
Presidente

JONAS JAKATANVISKY
Io Secretário

susirinkusius savo armonikėle.

Susirinko, kaip sakėm, daug tautiečių, 
ir prinešė daugybą gėrybių "suneštinėm 
vaišėm", kurios, toj pačioj salėj, užsitęsė 
gan ilgai. Žmonės džiaugėsi, galėdami su
sitikti laisvoj, šeimyninėj nuotaikoj.

OPERUOTAS H. LOŠINSKAS

Po ketvirto širdies smūgio (infarte), 
Henrikas Lošinskas, turėjo pusantro 
mėnesio atidėti dėl pilnai nesugijančių 
vidinių žaizdų, prieš savaitę buvo ope
ruotas INCOR ligoninėje. Padarė jam 
keturis "pontes de safena" ir operavo 
"mamarias". Išbuvo savaitę UTĮ, nie
kam negalint jo lankyti, išskyrus žmo
ną. Paskui perėjo j ligoninės palatą. O 
dabar jau namie, kur turi nors dvi savai
tes absolutaus poilsio. "Nuo gerklės iki 
kojų pirštų — krūtinė, kairysis šonas, 
rankos — visas supjaustytas ir susiūtas", 
kaip aiškina žmona. Reikalingas nuola
tinės priežiūtos ir visokių vaistų. Bet jau 
namie. Ir reikia nenustoti prašyti Visa
galio, kad mums visiems brangus Henri
kas atsigautų, pagytų ir grįžtų j savo 
kultūrini darbe j
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