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ATSAKYMAS - IDĖJINĖ LINKMĖ
Nežiūrint j tai, kad jau pratinamos *
Lietuvos valstybės pradžią skaičiuoti
nuo Mindaugo laikų, kad bendroje vals
tybėje su lenkais išgyvenome daugiau
kaip 200 metų. Vasario 16-tosios aktu
atstatyta Lietuva, nepriklausomybę iš
laikiusi vos 22 metus, atstovauja, valsty- į
bingumui, irtai tokiam, kuris labiau su
prantamas šių dienų žmogui.

B

Kai kalbame apie nepriklausomybę,
daugeliui prieš akis — tik tie dvidešimt
dveji metai. Ne visi juos atsimena; bet
kiekvienas j tą trumpę nepriklausomo
gyvenimo laikotarpi žiūri kaip j nepakar
tojamą tautos laisvės modelį. Tiesa, tuo
šviesiuoju mūsų tautos laikotarpiu ne
viskas buvo gera. Visose gyvenimo srity
se buvo duobių ir kliūčių. Bet savos ne
gerovės visada atrodo mažesnės, negu
svetimųjų užmestos.. Be to, ir reikalavi
mai, visą tą laikotarpį analizuojant, ne- ,
galėtų būti tokio paties dydžio, kokie
keliami senoms patyrusioms valstybėms.JM
Mūsų jaunutei Lietuvai, savo laisvės die
nas pradėjusiai iš nieko su keliais aukš- ' b
tuosius mokslus baigusiais patriotais,
tiek daug visko reikėjo, kad visa, kas pa- j
daryta per porą dešimtmečių, galima
O
laikyti kone stebuklu. Žvelgiant grynai
į šitą "stebuklą", jame rasime tokių da- gį|
lykų, kurie šiandien daugeliui arba ne- O
bepriimtimtini, arba nesuprantami. Vie-pl
nas iš tų pagrindinių radinių — tai stup-T
ri ir nepalaužiama idėjinė linkmė. Ji didėlė jėga, nors šių laikų "praktiškieji
valdovai" ir politinis pragmatizmas ban
do užimti jos vietą. Toji idėjinė jėga, i
prasiveržusi į tautą 1918 m. vasario
1
16 d., tapo ne tik pirmaujančiu visos
pažangos varikliu, bet ir tam tikru ma
tu, kuriuo buvo matuojami žmonių
poreikiai ir darbai. Asmeniniams klau
simams — ką gausim ir ką prarasim —
Prie naujai atstatytos LAISVĖS STATULOS lietuviai paminėjo Vasario 16-sios šventę ir ruosiąsi atšvęsti naujai atkurta Nepriklausoma Respublika kovo 11 diena.
nebuvo pirmumo. Jei reikėjo carų nuniokiotą, priespaudose atsilaikiusią tė
su kitomis gali lygintis tik savo dvasi
moningu demokratu, reiškia tos idėjos
vynę atstatyti ir jos paskelbtą nepriklau niu pajėgumu, Ir klaidinga manyti, kad
pripažinimą ir pastangas įtilpti jos link
somybę apsaugoti ir įtvirtinti — nebuvo
pastarasis tėra reikalingas rezistencijai
mėje, vedančioje į atitinkamų pažiūrų
svarstybų: palikti laukuose arklą ar to
ar tautos nelaimių atvejais. Jis labai
susidarymą? Vasario 16-tają šiemet
liau arti, nekreipiant dėmesio į vyriausy
reikalingas ir laisvėje, gal net dar dau
švenčiame septyniasdešimt penktą kar
bės kvietimą ginti tėvynę.
giau, nes laisvė kartu yra ir pagunda
tą. Šios garbingos sukakties proga turė
skaldytis,
daugiau
egoizmui
reikštis.
Toksai idėjinis besąlyginis bruožas
tume vieningai dėkoti Visagaliui už
Šitos
pagundos
poveikyje
dažnai
išsiryškina Vasario 16-tąją ir ją išskiria iš
laisvą Lietuvą ir prašyti, kad atgauta ne
barstoma į smulkias ambicines grupe
kitų tautinių švenčių. Tas būdingas
priklausomybė sudarytų geresnes sąlygas
bruožas neatsęko į valstybės vadovų
les ar besaikes politines partijas, ir ne
dvasiniam tautos atgimimui, be kurio
klausimą, kaip susitvarkyti ir geriau
jučiomis tėvynę ima keisti susigrupa- <
vargu ar bus nuoširdžiai ir suprantamai
gyventi, bet — kokiu žmogumi būti. O
vimų interesai. Klaidinga galvoti, kad
priimamos demokratinės idėjos, vilio
tai vis dėlto nėra antraeilis dalykas,
juo daugiau susiskaldymų, juo demok
jančios, bet kartu ir baimę keliančios per
ypač mažoms valstybėms, kurios ne
ratija aiškesnė. Iš tikrųjų tikrąją demo
tvarlkos, besiskleidžiančios vienu žvilgs
daug kuo gali pasaulį nustebinti. Tarp
kratiją kuria ne palaidas skaidymasis,
niu neaprėpiamuose ho/izontuose. C.S.
tautinėje plotmėje negausios tautos
bet kotó-a-4ee^s-^-U44giami-Ldéja. Būti są-
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IŠRINKTAS LIETUVOS
PREZIDENTAS

Pirmadienio žiniomis iš Lietuvos, š.
m. vasario 14 d. penktuoju Lietuvos
prezidentu buvo išrinktas Algirdas
Brazauskas. Už jį balsavo 60.17°/o vi
sų balsavusių Lietuvos piliečių. Stasys
Lozoraitis surinko 38.14°/o. Pvz. Vil
niaus rajine už A. Brazauską balsavo
59.41 °/o, už S. Lozoraitį 38.26°/o,
Šalčininkų rajone už A. Brazauską —
88.91 °/o, už S. Lozoraiti - 7.55°/o,
Mažeikių rajone — 65.10°/o ir 33.56%,
Panevėžio rajone - 50.07% ir
48.98%. Visuose rajonuose A. Bra
zauskas gavo žymiai daugiau negu 50-°/o«
visų rinkėjų, išskyrus Kauną, kuris už
S. Lozoraiti atidavė 51.55% balsų, o
už A. Brazauską — 46.78%.

Kanadoje už S. Lozoraitį balsavo
1006 asmenys o už A. Brazauską - 14.
Išviso rinkimuose dalyvavo 1023 bal- ~
suotojai (galėjo dalyvauti 1112), 3 bal
sai užskaityti negaliojančiais.
"The Globe and Mail" vasario 13 d.
laidoje rašė, kad rinkimų vajuje A. Bra
zauskui primenama jo praeitis Lietuves
komunistų partijoje. Jis į užmetamus
klausimus atsakąs įvairiai: kartais tiesio
giai atsakydamas, kartais apeidamas z
klausimus.
Straipsnio korespondentas J. Gray,
rašydamas iš Vilniaus, primena, kad
A. Brazauskas ir jo pagalbininkai yra
atsakingi už Lietuvos komunistų parti
jos sugriovimą. Pasak paties Brazausko,
nėra reikalo grįžti į praeities ginčus.
Tada komunistų partija buvusi "mūsų
gyvenimas ir realybė". Jis sako: "Aš
visuomet buvau katalikas ir niekada
nekovojau prieš Bažnyčią. Bet tuo lai
ku buvo sunku pavieniui ką nors padė
ti Bažnyčiai".
EQSSKSaSEÜ2W3KE

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemào

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo 75-rių metų sukakties minėjimas
Vilniuje, ELTOS pranešimu, pradėtas
vasario 14-15 d.d. iškilmingais koncer
tais Šv. Kazimiero šventovėje, profesi
nių sąjungų bendruomenės kultūros
rūmuose, mokytojų namuose. Vasario
16 d. prisiminti Lietuvos nepriklauso
mybės akto signatarai ir kitos istorinės
> iškilios asmenybės Rasų kapinėse. Vil
niaus arkikatedroje buvo atlikta jauno
sios išeivijos kartos kompozitoraus
Aleksandro Stankevičiaus ir poeto Hen
riko Nagio kantata "Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva", po to iškilmingos Mišios.
Po Mišių prie Signatarų namų įvyko su
sirinkimas.
Koncertai-minėjimai vyko ir miesto
rotušėje, arkikatedroje. Oficialus Lie
tuvos valstybės atstatymo minėjimas
vasario 16 d. b. v.v., vyko Lietuvos
Operos ir baleto teatre.

Maisto netrūko

Premjeras Br. Lubys spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad nepasitvirtino
gandai, jog su dabartine Lietuvos val
džia bendradarbiavimą nutrauks Tarp
tautinis valiutos fondas bei kitos pana
šios organizacijos, o taip pat Vakarų
valstybių vyriausybės.
Lietuvos Respublikos Prezidentas
ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Straipsnyje rašoma, kad 8-jo dešimtmečio pabaigoje Lietuva stebino pasau
lį savo kova prieš komunizmą ir oku
paciją. Tačiau praeitų metų rinkimai
į Lietuvos seimą taipogi sukrėtė pasau
lį, kai Lietuvos žmonės,nusigrąžė nuo
Sąjūdžio ir aiškia dauguma rinkimus
laimėjo demokratinė darbo partija, va
dovaujama A. Brazausko. A. Brazaus
kas buvo išrinktas seimo pirmininku
ir pradėjo laikinai eiti Lietuvos prezi
dento pareigas.

Laikraščio korespondentas, jausda
mas žmonių nuotaikas, spėjo, kad Lie
tuvos prezidentu turėtų būti išrinktas
A. Brazauskas.
Kitas kandidatas, S. Lozorairis, Lie
tuvos ambasadorius Vašingtone nuo
1940 metų gyveno už Lietuvos ribų.
Todėl, pasak korespondento, turi daug
mažiau galimybių tapti prezidentu. A.
___________
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POLITINIAI DABARTIES VINGIAI ,

ŠV. .KAZIMIERO PARAPIJOJ

Tarptautinis valiutos fondas Lietuvai
paskyrė numatytus kreditus k jie grei-f
tai bus gauti. JAV paskyrė 25 mil.doL
grūdams ir kitiems žemės ūkio produkJ
tams pirkti. Grūdų atsargos būsiančios
papildytos iš Europos bendruomenės
išteklių. Maistinių grūdų, pasak premje
ro, tikrai užteksią iki naujojo derliaus.

Nors talonų vertė krenta, bet, džiau
gėsi premjeras, Lietuva atsiplėšė nuo
rublio zonos, pridurdamas, kad reikė
tų pagalvoti apie greitesnį lito įvedimą.
Lietuvon- Italijos fondas
Lietuvos užsienio reikalų ministeris
P. Gylys ir Italijos ambasadorius F.
Tempesta pasirašė susitarimą dėl Lietu
vos-Italijos tarpvyriausybinio fondo
sudarymo. Sis fondas skirstys lėšas gau
tas iš Italijps Lietuvos pagalbai. Pinigus
planuojama panaudoti žemės ūkio, kul
tūros ir įvairiems ekonominiams suma
nymams įgyvendinti.

Pasak ambasadoriaus, panaši pagal
ba Lenkijai ir kitoms šalims davė gerus
rezultatus. Jis priminė, kad neseniai iš
Italijos j Klaipėdą buvo atvežta bulvių
ir jos išdalintos pagalbos reikalingiems
žmonėms. Lietuvą jau pasiekė ir pirmo
ji pašarų siunta. Jų žada Italijos valdžia*
atsiųsti maždaug už 19 mil. dolerių.
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jaunimo šventove;
— šv. Kazimierą ir šių dienų jauni
mui ypatingu pavyzdžiu stato brazilų
kardinolas, Dorn Agnelo Rossi (ir čia
galėtų baigtis asmeninis "kazimierinis
egzaminas"):

"EGZAMINAI"

Kazimierinių proga gal nebus pro ša
lį pravesti asmeninius "kazimierinius eg
zaminus", statantis kad ir tokius klausi
mus (j kuriuos atsakyti yra pakankamai
medžiagos knygelėj SÂO CASIMIRO):
Ar žinau, kad
- šv. Kazimieras yra pirmasis moder
niųjų amžių šventasis jaunuolis pasaulie
tis;
- šv. Kazimieras yra Lietuvos šventa
sis ir ypatingas Lietuvos Globėjas, bet
kad...
;
- ... jo pirmąją biografiją parašė Joty-Į
niškai italas vysk. Zacharijas Ferreri
(1521 metais);
-jo pirmoji iliustruota biografija išė
jo itališkai Neapoly (1629 m.), o kita ■
iliustruota biografija pasirodė Belgijoj į
flamandų kalba (1692 m.);
Į
- vien tik Italijoj (Neapoly ir Sicili- į
joj) jo biografijos buvo pakartorinai
leidžiamos 1620, '22, '29, '36, '53, '76 metais...
— didžiausia šv. Kazimiero bažnyčia
yra Maltos saloj (Viduržemio juroj);
- pirmoji ir veikliausia šv. Kazimie
ro vardo brolija-sodalicija gimė Neapo
ly (Italijoj);
— šv. Kazimiero gyvenimas pirmą
kartą buvo suvaidintas Mechelne (Bel
gijoj), miesto gatvėje;
- Pietų Amerikoj, Venezueloj, yra
miestas, nešiojantis šv. Kazimiero var-'
dą (San Casimiro);
- populiariausią šv. Kazimiero pa
veikslą nupiešė italas Carlo Dolci
(1616-1686);
I
— tropikinį šv. Kazimiero paveiksią^
viteažą Guajara-Mirim (Amazonijoj) li|
goninės koplyčiai nupiešė bolivietis
Roberto Antenzana;
-Šventojo biografija portugališkai
buvo išleista São Paule 1984 m. ir tuoj
išversta j esperanto kalbą;
— Japonijoj išleista jo biografija pa
tiekia ir "Šv. Kazimiero himną" loty
niškai su vertimu į japonų kalbą;
— São Paulo charizmatinio sąjūdžio
jaunimas pats sukūrė šv. Kazimiero
giesmę, kur šaukiamasi jo kaip "jauno-

;
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S"v. KAZIMIERAS LIETUVOS GLOBĖJAS

jo švento lietuvio" globos;
— Brazilijoj japonų rašytoja parašė
"Šventojo karalaičio" gyvenimą brazi
lų vaikams (su tam tikra apklausa-egzaminais);
— Vilniuj šv. Kazimiero bažnyčia
.komunistų buvo paversta ateizmo mu
ziejumi, bet dabar vėl tapo Lietuvos

"Na sua breve vida, S. Casimiro dei
xou-nos exemplos de virtudes heróicas,
tão necessárias aos nossos dias:
: exemplo de fidelidade à igreja e ao
Papa;
: exemplo de penitência, mortifica
ção, controle de si próprio, de castida
de heróica;
: exemplo de devoção a Cristo Eycaristico, que frequentemente recebia em
comunhão e visitava não somente de •
dia, mas também de noite;
: exemplo de devoção verdadeira e
autentica para com a Virgem Maria,
que cultuava não somente com os lá
bios, e sim com toda sua vida;
: exemplo de um amor concreto aos
pobres, aos doentes, aos necessitados.
E tudo isso na vida de um jovem; e
de um jovem vivendo no mundo, no
turbilhão de uma corte real.

Tai būtent sąmoningo ir sąžiningo
krikščionio pavekslas, j kurį nors kar
tais nuo karto reikia pažvelgti ir savęs
pasiklausti: Kiek aš esu panašus į jį?
Ir ką manyje dar reikia pakeisti, patai-
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§v. Kazimiero koplyčia Vilniaus katedroje.

V. Stapulionio nuotr.
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LIETUVA BUS TURISTINĖ ŠALIS
Esame nepaprastų įvykių liudininkais,
kad Lietuva grįžo į pasaulio pripažintą
laisvų, nepriklausomų valstybių eiles.
Su komunizmu griuvo ir geležinė uždan
ga, skyrusi Lietuvą nuo laisvojo pasau
lio. Prasideda naujas gyvenimas, nauji
džiaugsmai ir rūpesčiai. Kelių paskuti
niųjų metų lietuvių pastangos išsivaduo
ti iš buvusio siaubo, sugebėjimas pra
bilti į pasaulį, šauktis moralinės pagal
bos, visa tai darant apgalvotai, šaltai tai
kiomis priemonėmis, priešo argumen
tus paverčiant niekais, pasaulį stebino
irtai vadino "dainuojančia revoliucija".
Tie, kurie iki to laiko nežinojo nei kas
toji Lietuva, nei kur ji yra, sužinojo ir
stojo mūsų pusėn. Nors Lietuva buvo
išvargusi, apiplėšta, jau darosi dėmesio
centru, ir daug kas norės ją pamatyti
savo akimis. Juk tai bus lyg naujo pa
saulio aplankymas, pasaulio, kuris pen
kis dešimtmečius buvo nepažįstamas.

Kauno senamiestis, žvelgiant iš Aleksoto pusės. Matosi senasis medinis tiltas
per Nemuną, kuris 1930 m. buvo pakeistas moderniu, gel.'Letoniniu.
Iki šiol Lietuvą lankė, net gausiai,
Iš E. Jasiūno archyvo
užsienio spaudos, televizijos, radijo ko
kliūčių jau nebėra, ir reikia manyti, jog
Ko Lietuvai reikia, kad užsienėetis jo
respondentai. Jų dėka pasaulis ir buvo
vyriausybė pasirūpins, kad nesusidary je rastų, kas įprasta visur kitur laisvaja
objektyviai informuojamas. Pradeda
tų kokių priežasčių, dėl ko turizmas
me pasauly? Viena, ką ras, kuo galima
lankyti ir diptomatai; gausiai lanko už
negalėtų išsivystyti.
didžiuotis, tai geri, asfaltuoti keliai. Tu
sienio lietuviai, kurie dar taip neseniai
Ne mūsų reikalas mokyti, nurodinė ristai juk daugiausia keliauja automobi
Lietuvon patekdavo tik su užsienio
liais ir autobusais. Mūsų žmonių apsuk
ekskursijom ir neturėdavo teisės provin ti Lietuvai,ką ji turi daryti, kaip pa
rumo dėka Maskva nesutrukdė naujų ke
traukti turistus, iš kurių turėtų užsie
cijoj aplankyti net savo tėvų kapų.
nio valiutos ir susilauktų gerų atsiliepi lių statybos. 0 ko neras? Gerų viešbu
Nuo šiol Lietuvą lankys turistai taip,
mų iš grįžusių. Tačiau iškintingas žmo čių yra vos vienas kitas. Kai kuriuose ra
kaip lanko kitus laisvus kraštus. Ir rei
jonuose neseniai statyti viešbučiai tinka
gus tuo ir yra išmintingas, kad priima
kia tikėtis, kad lankytojų gali būti net
tik nugriovimui. Viešbučiai neturėtų bū
per daug. Panašiai, kaip turizmas prasi kito jau išbandytą išradimą, patyrimą,
ti vieta vien pernakvojimui, iš kurio rytą
patarimą, kad nereikia iš naujo išrasti
dėjo Kinijon kai ji atidarė savo sienas.
norisi kuo greičiau išbėgti. Viešbučiai tu
Kinija turistų antplūdžiui nebuvo pasi šaukštą, kai jis jau kitų išrastas, o gali
ma tik jį pagerinti. Mūsų išeiviai Ameri ri būti tokia užeiga, iš kurios nesinorėtų
ruošusi, įvažiavimus turėjo riboti, kol
baigs statyti viešbučius ir restoranus.
koj ar kitur ne sėdi vien savo kieme,bet išeiti: įaukūs, tvarkingi, švarūs su malo
niu patarnavimu ir nebrangūs.
lanko ir kaimynus, artimus ir tolimas,
Turizmas — keliavimas kaip pramo
Nebrangi statyba, o labai patogūs au
ir iš savo patyrimo norėtų kai ką patar
ga, naujų šalių pažinimas, poilsis, pa
tomobilistams prie kelių moteliai. Jų
ti ir tiems, kurie galvoja apie gražesnę,
sauly labai išplitęs nuo XIX amžiaus,
Lietuvoj neteko užtikti. Dar labiaumr
kai prasidėjo patogus geležinkelių susi turtingesnę Lietuvą, patrauklesnę užsie
reikia gerų restoranų — valgyklų, kavinio lankytojams.
siekimas. Ūkiniu atžvilgiu kai kurioms
šalims tai pasidarė gyvybiniu reikalu,
duodąs daug pajamų. Pvz. Šveicarija per
metus susilaukia turistų du kartus tiek,
kiek turi gyventojų, ir tai duoda dau
giau negu 3 bil. dolerių pajamų, paden
gia trečdalį valstybės biudžeto. Dėdelės
šalys — kaip Italija, Prancūzija surenka
iš turistų per 8 bil. dol. Austrija ppie 6
bil. Net tokia lygumų, žemės ūkio šalis
nedidelė Danija pelno iš lankytojų
apie 1,6 bil. dolerių. Lietuvoj turizmui

PARDUODAMAS]
ŽODYNAS
.

DICIONÁRIO

PORTUGUÉS-LITUANO
LITUANO-PORTUGUÉS
Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

Jūrų muziejus Klaipėdoje. Už jo matosi uosto kranai.
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nių, arbatiniu. Vilniuj, Kaune dar jų esa
ma, blogiau provincijoj. Yra kas skun
dėsi, kad Žemaitijoj nuo Latvijos sie
nos iki Tauragės visą dieną keliavęsnegavo niekur nei pavalgyti, nei kavos išger
ti. Kad ir radę restoraną, bet pietų me
tu patys restorano darbininkai "išėję
pietų valgyti", dvi ar tris valandas nevei
kia. Tokia tvarka tikrai nepriimtina. Tai
įprasta tik kai kur pietinėj Europoj, kur
dėl didelio karščio vidudienįisustoja gy
venimas, ir tai vadina "siesta", bet ne
šiaurės kraštuose. Prieš karą tokios prak
tikos nežinojom. Restoranai niekur ne
turėtu būti vidudienį uždaromi, jie tu
rėtu būti irgi jaukūs, švarūs ir dar ko la
bai ir labai reikia - maloniai aptarnauja
mi-. Padavėjos ar padavėjai neturi jaustis,
kad jie daro malonę atvykusiam svečiui
ir jj mokyti. Net Vilniaus šauniam resto
rane šeimininkė aiškiai matomus užsie
niečius pasveikina: "Vis dar sakyk ir sa
kyk visiems, kad lietpalčius reikia palik
ti rūbinėj." Šiurkštumas, šaltumas, ne
mandagumas yra dar "socialistinio"
auklėjimo atlieka, ko niekur kitur nete
ko patirti. Tas pats ir su dauguma krau
tuvių pardavėju. Keista, kad šiaip lietu
viai labai myli svečius ir mandagumu,
noru padėti-lenktyniauja.
Dar vienas aštrus reikalas, kuris labai
užmirštas ir viešai neminimas. Tai viešu
patogumu nešvara, blogas kvapas, nesanitarinis apsileidimas. Visam krašte.
Net Vilniaus Lukiškių aikštės požemiuo
se. Atrodo, lyg nuo prieškariniu laiku
niekas jų nevalė. Tokius reikalus, sosti
nė, geležinkeliu stotys ir kiti miestai tu
rėtų kuo skubiausiai sutvarkyti ir neda
ryti gėdos. Ir tokiuose "patogumuose",
nesveikąjį prieškambary nusikaltimas
laikyti moterį, kuri rinktu pinigus. To
kį "biznį" teko užtikti tik Lenkijoj.

Lietuva

5

Raudonės pilis 1992 m.

1992 metų "World Almanac" yra pa
žymėti visų 172-jų pasaulio valstybių gy
Labai dažnai, kalbėdami ar rašydami
ventoju skaičiai ir jų teritorijų plotan.Liė
apie Lietuvą, vis sakome, kad mūsų tėvy
tuva, 1992-jų metų daviniais, gyventojų
nė "mažytė". Žinoma, taip išsireikšdaturėjo 3.700.000, o teritorijos plotas —
mi apie Lietuvą mes jos nepaniekiname,
26,173 kv. mylių. '
priešingai, tuomi išreiškiame jai meilę
Už Lietuvą, gyventojų skaičiumi ir te
ir pagarbą, Lietuvių kalboje, apie myli
ritorijos plotu, mažesnių valstybių yra
mą žmogų priimta kalbėti mažybine
prasme. Dažnai, mylimą moterį mes va 51, pvz. Airija, Latvija, Albanija, Costa
diname "mažytė", "uogytė", "puputė" Rica, Estija ir kitos.
ir panašiai. Bet bendrai kalbant apie Lie
13 valstybių yra, kurios gyventoj tu
tuvą, kaip apie valstybę, ji jau nėra to
ri daugiau už Lietuvą, bet plotas mažes
O Lietuvoj yra kas pamatyti ir kuo
kia maža.
nis. Pvz. Danija 16.633 kv. mylių, Švei
nustebinti užsienietį, Sakysim, Baltijos
įdomu ir tai, kad tą klaidą, nuolatinę carija -- 15.941, Olandija Í5,77O, Taivąpajūris. Tokio smėlio švelnumo, aukš
Lietuvos vadinimą "mažyte", pastebėjo nas 13.885 (gyv. 20.454.000), Belgija
tų kopų, pušyno ošimo nei išgarsintoj
1 1,799.
ir JAV prez. Franklin D. Rooseveltas.
Rivieroj nerasi; Kryžių kalnas, kur gal
1940 metais prez. Rooseveltas, perskai
O yra 17 valstybių, kurių plotas dides
suvežta, sukaupta keli šimtai ar milijo
tęs ALTos memorandumą pasakė: "Jūs nis už Lietuvos, bet gyventojų skaičius
nas kryžių, kryželių -• juk tai pasauli
padarėte dvi klaidas. Pirma, Jūs rašote,
mažesnis. Pvz. Naujoji Zelandija
nis unikumas. Gamta — žydinčios pie
kad Lietuva prarado savo nepriklauso
3.399.000, Jordanas 3.065.000, Urug
vos, beržų miškai, upių vingiai ir slė- .
mybę. Lietuvos neprikalusomybė buvo
vajus 3.000.000, Panamė 2.400.000.
niai, ne visi d'enažo suardyti upeliai;
tik laikinai pertraukta. Ir antra, jūs Lie
kryžkeliuose vėl pradeda atsirasti liau
Taigi Lietuva yra ne didvalstybė, bet,
tuvą vadinate labai maža valstybe. Pažiū
dies menininku drožinėti kryžiai, koply
galima sakyti, ir ne "mažytė".
rėkite: net Pietų Amerikoje yra daug ma
tėlės. Peizažą puošia tolimųjų bažny
Ignas Petrauskas
žesnių už Lietuvą valstybių".
čių šviečiantieji bokštai. Vilniaus sena
miestis - vienas gražiausių Europoje.
Panašiai ir atnaujinta Kauno Rotušės
aikštė arba Laisvės alėja. Čiurlionio pa
veikslai. Yra kuo pasidžiaugti. Tik reikia,
kad svečias, sykį atvykęs, norėtų tą patį
padaryti ir antrą kartą.

AR JI JAU TOKIA MAŽYTĖ?

l Geriausia šventinė 1
i
dovana:
I
j UŽSAKYKITE’MŪSŲ LIETUVĄ |

GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai išrašyti čeki Petras Rukšys vardu
ir pasiųsti paprastu paštu.
r i
*

S

GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS

«

§ią brangią dovana jie prisimins 50 kartų — visus metus

§

|
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RIO DE JANEIRO ŠVENČIA
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTĘ
Šiemet, sukako 75 metai nuo Lietuv
vos istorijai svarbiausio įvykio: Lietu
vos Tarybos paskelbimo LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS akto 1918 me
tų vasario 16 dieną.

Anksčiau, kai Rio buvo Brazilijos
sostinė ir veikė Lietuvos atstovybė,
Tautinės šventės būdavo švenčiamos
labai iškilmingai. Dabar, netekus mūsų
atstovybės ir sostinei persikėlus, lietu
vių kolonijos veikla taip pat sumažėjo.
Tai nereiškia, kad ji visai sustojo.
Deimantinis Lietuvos Respublikos
valstybės atkūrimo paminėjimas buvo
padarytas kiek galint iškilmingiau. Pir
miausia Rio ir apylinkių lietuviams
bei jų bičiuliams buvo išsiuntinėtas spe
cialus pakvietimas — pranešimas Lietu
vos Respublikos ir A.B.A.L. vardu.
Jubiliejinės mišios buvo atlaikytos
vasario 14d., 11 vai. N. S. de Santana
bačnyčioje, miesto centre. Religinėms
apeigoms pravesti buvo pakviestas iš S.
Paulo kun. Petras Rukšys. J i si pasakė
trumpą pamokslą apie Katalikų Bažny
čios svarbą Lietuvos tautinio, politinio
ir kultūrinio gyvenimo išlaikyme. Tikin
čiųjų maldas už Lietuvą ir Rio lietuvius
skaitė Daiva Vičienė. Iškilmingos pamal
dos buvo baigtos jaudinančia MARIJA,
MARIJA giesme.

Gretimoje bažnyčios salėje sekė civilin
nė ir socialinė šventės dalis su šeimyniš
kom vaišėm,kurias rūpestingai paruošė
A.B.A.L. draugijos narės.

Per visą šventą buvo pastebėtas jau
nesnio amžiaus tautiečių ir bičiulių da
lyvavimas. Viši domavosi lietuviškais
reikalais ir pačia lietuvybe: lietuvių kal
bos pamokom, knygom ir lietuviškos
muzikos juostelėm bei suvenyrais.

Kun. P. Rukšj Rio de Janeiro mieste
globojo adv. Antanas Gaulia ir šeima.
Jiems ir visiems Rio lietuviams svečias
širdingai dėkoja už prielankumą.
Tikimės ateityje gauti daugiau žinių
apie šią simpatišką ir veiklią lietuvių ko
loniją.

PR

CIRURGIA DENTIST^
DANTŲ GYDYTOJA

PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA
CLINICA GERAL - CIRURGIA

ORTODONTIA (APARELHOS)
CRIANÇAS E ADULTOS

ORDIÈM DODIA:

ą) l^e-ratificação Õa denominação da Sociedade para ALIANÇA LlTUANO-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL;
b) Prorrogação do mandato do Conselho Fiscal por mais um (1)
ano até a Assembléia Geral Ordinária de 1994 quando serão elei
tos novos conselheiros fiscais com mandatos de 2 anos.
Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação,
ficam ps senhores associados convocados para a segunda convocação às
15:30 luxas no mesmo^ia e local. As deliberações serão válidas com
qualquer número de presentes.
São Paulo, 17 de fevereiro de 1993

Saldys Algimantas - presidente;

Jorge Prokopas - 2o secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A ALIANÇA LITUANA—ĘRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E AS
SISTÊNCIA SOCIAL cumprindo determinações legais de seus Estatutos
Sociais, artigos 18 a 21, convoca seus associados para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA ANUAL a se realizar no dia 28 de março de 1993
às 16 horas em sua sede social à Rua Lituânia, 67, São Paulo, SP., a fim
de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

•

a) Abertura e leitura da Ata anterior;
b) Relatório da Diretoria;
c) Relatório do Conselho Deliberativo;
d) Relatório d© Conselho Fiscal;
e) Assuntos vários.
f) Suspensa© da ASSEMBLÉIA por 2 (duas) horas para atender
ao Edital de Convocação das ELEIÇÕES 93.
g) Reinstalação da Assembléia.
h) Anunciação e posse dos membros da Administração eleitos
para o biênio 93/94;
i) Encerramento da Assembléia.

Não havendo númei»o legal para a reunião em primeira convocação
ficam os associados convocados para uma segunda convocação às 16:30
horas para o mesmo dia e local quando as deliberações serão válidas
com qualquer número deppresentes.

São Paulo, 17 de fevereiro de 1993
Saldys Algimantas — presidente;

Jorge Prokopas 2o secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 93/94
A ALIANÇA LITUANA BRASLEIRA DE BENEFICÊNCIA E AS
SISTÊNCIA SOCIAL CUMPRINDO determinações legais de seue Esta
tutos Sociais, convoca seus associados para as ELEIÇÕES a fim de com
por os membros da Administração para o biênio de 1993/1994. As ELEI
ÇÕES serão realizadas no dia 28 de março de 1993 na sua sede social à
Rua Lituânia, n° 67, São Paulo, SP., com início às 17 horas encerrandose às 18 horas.
Serão eleitos nesta ocasião: a) Diretoria Executiva;
b) Conselho Fiscal;
c) Parte do Conselho Deliberativo.
Os eleitos serão empossados no mesmo dia e local por ocasião da AS
SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ANUAL convocada para o mesmo
dia e local.

DRA. SIMONE LAŲCIS PINTO

lk

A ALIANÇA LITUANA-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E AS
SISTÊNCIA SOCIAL convoca seus sócios (artigo 35 letra a) para a AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 28 de mar
ço de 1993 às 15 hs em sua sede social à Rua Lituânia, n° 67, São Paulo,
SP. a fim de deliberarem sobre# seguinte

São Paulo, 17 de fevereiro de 1993
J

(a) Saldys Algimantas - Presidente; (a) Jorge Prokopas - 2o secretário
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VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Padėka
75 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas, nežiūrint staigiai užėju
sius liūties, gražiai praėjo. Tad čia no
riu visiems, atvykusiems ir prisidėjusiems, nuoširdžiai padėkoti:

20 mirties metinių proga bus atlaikytos
sekmadienį, kovo 14 dieną, 16 valandą,
šv. Kazimiero parapijoj.
Visi kviečiami dalyvauti.
Buvęs "AUŠROS" choras,

— kun. Aleksandrui Milašiui už atna
šautas Mišias ir išsamų pamokslą;
— seselėms Pranciškietėms už salę;
— pranešėjoms Elizabetei Jurčiukonytei Lipienei ir Markui Lipui bei lie
tuviu; kalbos kursantams;
— kun. Šeškevičiui už montažą;
— ateitininkams, SKautų choreliui,
vaikų grupei Lituanika ir jų globėjoms ;
— solistei Julijai Ąžiolaitei, LKB-nės
chorui ir jį diriguojančiam Audriui Tatarūnui, pianistui Caetano Taschetto ir
Nemuno šokėjoms bei jo vadovėms ir,
bendrai, jaunimui, kuris gražiai pasirodė
gausiai dalyvaudamas.
Padėka Brazilijos Jaunimo Sąjungai,
Šv. Juozapo Bendruomenei, Brazilijos
Lietuvių Sąjungai, p. Antanui Augustaičiui už gražią scenos dekoraciją.

Padėka taip pat "Gazeta de V. Pruden
te" ir "Folha de V. Prudente" žurnalis
tams bei V. Prudentes rajoniniam ad
ministratoriui Dr. José Luis Horta už
Lietuvos Respublikos aikštėsišvalymą
ir pertvarkymą prie Laisvės paminklo.

VILA ZELINA: naujos gatvės pavadinimo prel. PU AUS RAGAŽINSKO vardu lente
lės atidengimo iškilmės. Iš kairės: miesto valdybos narys Emanoel Sala, kun. Alek
Sandras Milašius, BLB-nės pirm. Ona Vera Tatarüniené ir iniciatyvos pravedėjas buvęs
miesto valdybos narys EDSON FALANGA
Nuotr. iš GVP

Šventoj

dalyvavo

buvęs "vereador" Dr. Edison Falanga,
kurio pastangomis São Paulo savivaldy
bes (Camara Municipal) buvo patvirtin
tas jo paties pateiktas projektas is’ Lie
tuvos Respublikos aiks’tės is’einančią
gatvę pavadinti Prel. Pijaus Ragažinsko
vardu. Gatvės lentos atidengime daly
vavo taip pat musų rajono "vereador"
Manoel Sala ir visa BLB-nės valdyba.

Lietuvos

konsulo žodis

Išskirtinos reikšmės ir svarbos žodis,
kurį pačiam minėjime tarė adv. Vincas
Tūbelis, paskirtas generalinis garbės
konsulas São Paule.
BLB-nės pirmininkė ONA VERA TATARŲ—
NIENÉ atidaro Vasaeio 16-sios minėjimą se
selių Pranciškiečių salėje. Scenos dekoracijos
Antano Augustaičio.

TRADUTOR PUBLICO
VERTĖJAS
ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS

(F.-241-2831)
Do lituano p/português e vice
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obitos, etc.

B.L.B. SOLIDARUMO MOKESTĮ
SUMOKĖJO
Vasario mėn. 1993 metų
Petras Šimonis
Cr.100.000,
Aleksandras BoguslauskasCr. 50.000,
Česlovą Boguslauskas
Cr. 50.000,
Petras V. Bareišis
Cr. 100.000,

Cr.300.000,
B.L.B. iždininkas
Petras Bareišis

GARBĖS PRENUMERATORIUS
Mečys PALECKIS

Cr. 150.000,

, UŽSIMOKĖJO UŽ ML\
Veronika DIM.SlENE
Cr.250.000,
Ona ŠLIUMBIENĖ
Cr.250.000,
Joana PALECKIS
Cr. 100.000,
Adilson PUODŽIŪNAS Cr. 150.000,
Marija MIKOJEVIČIÜTÉ Cr.10Q.000,
Leonardas BALTRÜKONIS 200.000,
Marijona SAKALAUSKAS 120.000,
Elzbieta MADEIKIENÉ Cr.200.000,
B.L.B. pirmininkė A.V.T.
“Antanas AUGUSTAITIS Cr. 100.000,'
Aušra OtoŠIMKEVIČIUS
MŪŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
OnaŽVIRONIS
Cr1,0Q0.000,
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V Ona GORSKIS
- Çr.300.000,
ŽELI NOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ. Vilius K IŽE L IS
Cr. 50.000,

Jis plačiai apžvelgė ne tik šiuos pasta
ruosius įvykius Nepriklausomybei besi
keliančioj Lietuvoj, o ir tuos 50 metų,
kuriuos lietuvių kolonija Brazilijoj turė
jo išgyventi atskirta nuo Tėvynės, nuo
iconsavo šaknų. Ši generalinio II_iPtuJós
_____ ___
šulo São Paule paskaita verta atskiro lei.
dinio. Visi jo laukia.
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MŪSŲ ŽINIOS
SĄJUNGA PARĖMĖ MŪSŲ LIETUVĄ
Brazilijos Lietuvių Sąjunga-Alianęa
Brazilijoj, sausio mėnesio pabaigoje,
paskyrė ML-vai paremti Cr.500.000,00
auką. Širdingai dėkojame Sąjungos val
dybai per jos pirm. Algimantą Saldi
už musų darbo įvertinimą'ir paramą.

GARBES

LEIDĖJAI

LIDIA IR APOLINARAS JOCIAI
Minint sūnaus REINALDO trečias mirties metines (vasario 25 d.)
Mišios bus Vasario 28 d. 11 vai. Vila Zelinoj.
širdingai dėkojame gerbiamai Jočių seimai už paramą spaudai,
kartu liūdime dėl sūnaus mirtėes ir reiškiame solidarumą.

Administracija

Adm.

SV. KAZIMIERO BENDRUOMENĖ
“COMUNIDADE DE SÃO CASIMIRO"
C.G.C. N° 52.447.166/0001-54
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Tautos Globėjo
Šventė

A Diretoria da "COMUNIDADE DE
SÃO CASIMIRO" convoca seus associa
dos para a Assembléia Geral Ordinária:
Local: — Rua Juventus n° 28 Pq.da
Moóca .
Data: — 16 de Março de 1993
Horário: - 19:00 horas em primeira
chamada
— 19:30 horas em segunda
chamada
ORDEM DO DIA:
— Eleição da nova Diretoria
— Deliberar sobre o imóvel à Rua
Tabajaras 556

São Paulo, 18 de Fevereiro de 1993
Pe. Francisco Gavėnas, SDB
Presidente

Eugenia Bacevičius
Secretária
ŠVENTKELIONĖ Į APARECIDĄ

Metinė lietuvių šventkelionė į Apare-js :
cidą s’iemet ruošiama kovo 14-tai. Prisistatysime kaip lietuvių pelegrinažas, nors, deja, didžiausią jos dalį
sudarys kitataučiai (betgi ir jis prielan
kūs lietuviams ir Lietuvai — ir melsi
mės kartu).
Vyksime padėkoti Švč. Dievo Motinai už atgautą Lietuvos laisvą (ir,
ypač čia, už konkretų Nepriklausomos
Lietuvos ženklą — Lietuvos konsulatą
Sanpaule); prašysime ir tolimesnės
Marijos globos mūsų Tėvynei, Lietu
vos Respublikos Prezidentui ir visai
valdžiai, o taip pat ir mums patiems
bei mūsų kolonijai; prašysime ypatin-'
gos Dievo Motinos globos Šventajam
Tėvui, kuris rengiasi rugsėjo mėnesi
aplankyti Lietuvą, o taip pat ir visai
lietuvių tautai, kad galimai sąmonin
giau pasiruoštų šiam pirmajam "Šven
to Petro vizitui" Lietuvos žemėje; pa
simelsime prie paminklinio lietuviško
kryžiaus didžiausioj pasauly Marijos
šventovėj; aplankysimi Aparecidos radi
jo stotį, kur laukia mūsų informacijų;

SEKMADIENI, KOVO 7 DIENĄ f
i

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PROGRAMA
16 vai. ŠV. MIŠIOS ir sv. Kazimiero
paminėjimas^
KOVO 11 d. LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBÉS atstatymo paminėjimas
MENINĖ PROGRAMA
SUNEŠTINĖS VAIŠĖS
-st c '~--3t g....

parašysim laišką Popiežiui ir Lietuvos
Prezidentui; ir pasimelsin|e už kitus...

Tad visi, kas tik gali, kovo 14-tąją:
j APARECIDĄ (jei dar yra vietos auto-’
buse).
KOVO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni ši mėnesi ir linkime daug
sėkmės.

13
15
15
16
17
19
20
21
21
24
26

-T» g------- 1

jrg

— Hercules Cilisauskas
— José T. Roquette Machado
— Antanas Rudys
— Cristina G.V.S. Czarlinski
— Ana Butkevicius
— Juozas P. Lisauskas
— Helena Greičius Augustaitis
— Afonso Augusto Pinto Jr.
— Fernando Tuunelis
— Albina Mickevičius
— Vera Grigaliūnas
Sąjungos-Alianęa Valdyba

01 — Casimiro Paukštys
)2 — Dorival Martins Pinheiro Jr.
04 — Halina Mošinskienė
05 - Marcello Kozuki
Jei kas pažinojo IVĄ RAMANAUS
05 — Carlos Alberto Pakalnis
KIENĘ, gyvenusią ant rua Ciclames,250
07 — Pranciška Garško
ir žinotų kada, kur mirė ir kur buvo pa
08 — Jorge Prokopas
laidota, prašoma pranešti kun. Juozui
09 — Luiz G. Alves Xavier
Šeškevičiui. Tel: 63.59.75
11 — Graziela Maria Šiaulys
AVISO DA COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA
A Comunidade Lituano Brasileira vem a público para informar.que
a partir do dia 1o (Primeiro) de Março do corrente ano estará reinician
do, sob seu patrocínio, o curso do idioma lituano, observando-se o se
guinte:

PAIEŠKOMA

Início das aulas: 01.03.93 (segunda-feira)
Horário: 19:30 hs. até 21:30 hs.
Local: uma das salas da Creche, localizada nos fundos da Igreja São
José de Vila Zelina, Rua Inácio n° 671, Vila Zelina, Capital.
Frequência das aulas: uma vez por semana e sempre às segundas-feiras.
As aulas serão ministradas pelo Professor: Marcos Lipas e esposa Sra.
Elizabeth Lipiené, aos quais desde já agradecemos o apoio recebido. Pre
tendemos conduzir na prática um curso dinâmico abrangendo todo e
qualquer grau de conhecimento do idioma lituano por parte do aluno.
Não há limite de idade oy de qualquer outro requisito. Se você tem pa
rentes na Lituânia e con$ eles quiser corresponder, aí está uma oportuni
dade. Contamos com sua participação. Até lá.

