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ŠV. KAZIMIERAS - VALSTYBINIS VEIKĖJAS
KUN, v. BAGDONAVIČIUS MIC

Kun. Mykolas Urbanavičius,
prieš keliolika metų miręs ma
rijonas, buvęs Lietuvos Istori
jos ,’draugijos narys, yra iškė
lęs vieną vertingą šv. Kazi
miero bruožą, būtent, kad jis
sutvarkė Didžiosios Lietuvos
kunigaikštijos finansus. "Kro
kuvos sostas laikė jį blogu
tarptautiniu politiku, nes ka
ralaitis Kazimieras, su kariuo
mene nuvykęs užimti Vengri
jos sosto, kuris jam einant pa
veldėjimo teise, priklausė,
užuot kovojęs su faktiškuoju
Vengrijos vadu, padarė su juo
sutartį,
pavesdamas
jam
Vengrijos valdymą iki gyvos
galvos. Krokuvoje buvo į tai
pažiūrėta,
kaip į nevykusį
t
žingsnį Jogailos dinastijos įta
kos-plėtimo požiūriu. O ta įta
ka buvo sėkmingai iš Var
šuvos plečiama iki tokio laips
nio,! ka'd ilgainiui beveik kiek
viename Vakarų Europos sos
te atsirado jogailaičių kraujo.
Tas yra pasaulyje žinoma iki
šios dienos. Net dabartinio
Anglijos sosto įpėdinio vedybų
proga spauda rado reikalą
pastebėti, kad būsimo Anglijos
karaliaus gyslose teka šv.
Kazimierui giminingo kraujo.
Kadangi Kazimieras šia
kryptimi veikti, būtent, kurti
dinastiją ar ją plėsti palinki
mo! nerodė, tai Krokuva per
daug-.nesigailėjo; kai karalai
tis persikėlė į Vilnių ir'čia at
sidėjo ’biurokratiniahi darbui,
tvarkydamas Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos' finansus.

$v. Kazimiero paveikslas Hohenschwangen pilies sienoje, Ba
varijoje, Vokietijoje. Nuotr. V. Maželio

Š i a4-proga man nėra galimybės
pašinaudoti kuri.'M. Urbana
vičiaus duomenimis ir įrodyti,
kad ta ekonominė veikla buvo
sėkminga.. .Ji buvo yįač: nau
dinga Vilniaus,-varguomeneiBet palikime trumpam lai
kui šv. Kazimierą ir pasido
mėkime mūsų laikomomis są

vokomis, šiuo atveju — ekono
misto ir ūkinio gyvenimo tvar
kytojo bei ugdytojo sąvokomis.
Šiandien šio tipo veikėjas yra
laikomas kapitalistu, išnau
dotoju, gero vardo neturinčiu
populiarioje visuomenėje. Be
abejo, ir šiandien yra gerų bei
labai kilnių ekonomistų, bet
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Steigiamas deportuotų
asmenų grįžimo į tėvynę
fondas
Vilnius, lapkričio 8 d. (ELTA),
Trečiadienį laikinoji Vyriausybė

Užuojautos, sveikinimai, skelbimai(anuncios) už viena skilties}coluna) cm. R$.3,00
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomonę.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RUKSYS vardu.

tuotų asmenų grįžimo į tėvynę
fondą ir patvirtino jo nuostatus,
praneša ELTA.
Tokio fondo steigimas numatytas
pasaulio nuomone jiems pa- nnti, ár mūsų kasdien varto- įstatyme ’’Dėl SSRS okupacijos
garbos nejaučia, šią profesiją jąmos sąvokos ir su jomis susi žalos atlyginimo”. Jame Vyriau
laikydama mažiau žmogiška, jusios nuotaikos yra teisingos. sybė įpareigota įsteigti deportuo
tų asmenų grįžimo į tėvynę fon
mažiau kilnia. .
Kaip tik šv. Kazimieras savo dą ir kreiptis į Rusijos Federaci
Tai yra didelė ir verta dė ekonominės veiklos pavyzdžiu ją, kad ji skirtų lėšas iš Lietuvos
mesio mūsų viešosios opinijos, galėtų būti akstinas lietuviš deportuotiems asmenims ir jų
o kartu ir mūsų gyvenimo, kai visuomenei daugiau pras- palikuonims grįžti^ į Tėvynę,
klaida. Modernieji antropolo mės rasti toje veikloje, kuri Fondo tikslas - sukaupti lėšų de
portuotiems asmenims ir jų pa
gai, ypač vadinamosios Vienos yra ekonominė savo prigimti likuonims grįžti į tėvynę. Fondo
etnologinės mokyklos atstovai, mi ir kuri užima daugelio taryba, kurią sudarys 7 žmonės,
po išsamių, beveik šimtą metų žmonių visą gyvenimo laiką. dirbs visuomeniniais pagrindais.
užtrukusių, studijų apie žmo- Kazimieras galėtų būti glo- Į ją po vieną asmenį deleguos
gaus praeitį, prieina nuomo- bėjas mūsų ekonominio gyve Seimo Pasipriešinimo okupaci
niams režimams dalyvių ir nuo
nęs, kad tada, kai žmogus nimo ir prisidėti prie jo dvasi- okupacijų nukentėjusių asmenų
pradėjo sugebėti pats gamin- nio pakilimo. Tai būtų jam la teisių ir reikalų komisija, Užsie
tis savo pragyvenimo priemo bai tinkamas titulas mūsų nio reikalų, Finansų, Socialinės
nes, būtent, maistą ir butą, jis laikais, kada pasaulyje ekono apsaugos ir darbo ministerijos,
gyventojų genocido ir
kaip tik pasireiškė aukštesniu minės problemos darosi visų Lietuvos
rezistencijos tyrimo centras,
labai
juntamos
ir
kada
sun

žmogiškumu.
Tremtinių grįžimo fondas ir Lie
Žmogus yra labiau žmogus, kiai susigaudoma, kas šioje tuvos politinių kalinių bei trem
tinių bendrija.
kai jis pradeda auginti savu srityje yra svarbiausia.
maistą planingu darbųjį telk Yra spėliojama, ir galbūt tas Taryba nagrinės ir priims spren
dimus dėl išlaidų apmokėjimo į
spėliojimas
turi
pagrindo,
kad
ti, jį taupyti, juo dalintis mai-~
Lietuvą grįžtantiems asmenims.
nų būdu su kitais. Žmogus, šv. Kazimieras yra populiarios Fondo lėšas sudarys gautos lėšos
kuris sugeba tik pasinaudoti giesmės „Omni die die Mąriae” iš užsienio valstybių pagal spe
gamtos dovanomis, be savo są autorius. Bet šio klausimo cialias repatrijavimo ir atlygini
mo programas, juridinių ir fizi
moningo ir planingo veikimo, nagrinėjimas yra mažesnės nių asmenų dovanotos lėšos, pa
yra šiuo atžvilgiu mažiau reikšmės, negu Kazimiero, lūkanos už banke laikomas fonžmogus (palyginti: Schmidt — kaip valstybinio ekonomisto, . do lėšas ir kt.
Koppers, „Voelker und Kul- prasmės išsiaiškinimas. Reik Fondo sąskaitą kasmet tvirtins
tūren”, I 378, Regensburg).
tų kviesti mūsų istorikus į šį Socialinės apsaugos ir darbo mi
Sita išvada mums yra nau uždavinį. Šiandien, kai mums nisterija.
Eltos korespondentė
dinga dviem atžvilgiais: ji pa yra prieinami viso pasaulio ar
Rimantą Rutkauskaitė

deda geriau įvertinti šv. Kazi chyvai, šis uždavinys galėtų
mierą ir skatina mus pasitik- visai gerai pasisekti.

Lucia M. J. ‘Butrimavicius
Tradutora Pública Juramentada
Tel.: (011)6341-1449
R. Monteiro Soares Filho, 456

V. Zelina. 03142,-010 São Paulo-SP

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
YRA SAVO TAUTOS GYNĖJAI

Felix Ricardo Andrusaitis
Fisioterapeuta HC - USP
Tel: 6341-5451 Cel: 9111-4055
Bip: 5188-3838 cod: 116388
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LIETUVA PRIIMTA | PASAULINĘ PREKYBOS ORGANIZACIJĄ
Ženevoje patvirtinta šešerius
metus trukusių derybų dėl na
rystės PPO(Pasaulinė Prekybos
Organizacija) pabaiga.
ŽenevaAziInius, gruodžio 8 d.
(ELTA). Gruodžio 8-oji Lietuvo
je bus pažymėta istoriniu įvykiu
- Lietuva po sunkaus ir sudėtin
go darbo baigė derybas dėl nary
stės Pasaulinėje prekybos orga
nizacijoje (PPO).
Penktadienį Ženevoje pasirašyti
Lietuvos stojimo į PPO dokume
ntai. Lietuva automatiškai taps
PPO nare praėjus 30 dienų po
to, kai oficialiai informuos orga
nizaciją, kad jos parlamentas ra
tifikavo narystės dokumentą.
Šiuos dokumentus mūsų šalis yra
įsipareigojusi ratifikuoti iki ge
gužės pradžios, praneša ELTA.
’’Narystė PPO yra esminis įvykis
siekiant visiškos integracijos į
pasaulio ekonomiką. Kaip ir na
rystė Europos Sąjungoje ar euroatlantiniame bloke, ji yra gy
vybiškai svarbi mano šalies sau
gumui ir gerovei užtikrinti”, ak
centavo Lietuvos Prezidentas
Valdas Adamkus, skaitydamas
kalbą PPO Generalinės tarybos
posėdyje.

:
■

Į
į

LIETUVOJE ATSPAUSDINTAS
biblinis atlasas paruoštas Patloch leidyklos Vokietijoje, di
delio formato, 140 puslapių ir
beveik 1000 paveikslų ir brai-.
žinių. Šis atlasas yra idealus
palydas BIBLIJAI, kuri neseniai buvo atspausdinta vieno
je knygoje lietuvių kalba.
Biblija kainuoja 50 realų, o at
lasas 40 realų. Galima ūžsakyti ML-vos redakcijoj tel:
6341-1886,
arba parapijos
raštinėj -tel:6341-5975 darbo
valandom.

Pasak Prezidento, Lietuva yra velgé šešerių metų derybų proce
pasiryžusi dalyvauti pasaulio ū- są bei šių derybų įtaką šalies vi
kio ir daugiašalių prekybinių sa daus reformoms.
ntykių sistemoje, o narystė PPO
A. Rimkūnas pažymėjo, kad
leis užtikrinti ir įtvirtinti valsty derybų dėl narystės PPO metu
bės pozicijas pasauliniame eko nemaža Lietuvos teisės dalis bu
nominių ryšių tinkle.
vo suderinta su tarptautiniu ma
Tikimasi, kad tapus PPO na stu pripažįstamomis teisės nuos
re Lietuva sukurs stabilesnes ga tatomis.
rantijas vidaus ir užsienio inves
’’Buvo priimta daugelis naujų
tuotojams bei turės paprastesnį svarbių įstatymų bei kitų doku
išėjimą į tarptautines finansų mentų žemės ūkio, mokesčių ad
rinkas.
ministravimo, muitinio įvertini
V.Adamkus pripažino, kad mo, intelektualinės nuosavybės
pasaulinė ekonominių sistemų teisių apsaugos, sanitarinės ir fiintegracija kelia vis didesnį susi tosanitarinės kontrolės,- techni
rūpinimą dėl skurdo, nedarbo ir nių prekybos barjerų ir kitose
aplinkosaugos problemų. Tačiau, srityse”, - sakė šalies derybinin
pasak Prezidento, besiplečianti kas. A. Rimkūno teigimu, Lietu
pasaulinė prekyba ir vis labiau va įstojo ne prastesnėmis sąly
atsiveriančios vietinės rinkos jau gomis nei kaimyninės valstybės
įrodė galimybę taip skatinti eko Latvija ir Estija. Viceministras
nominę plėtrą ir kurti gerovę.
pripažino, jog Lietuva kiek atsi
’’Žvelgiant iš savo šalies pozicijų, liko nuo Baltijos kaimynių, nes
tikiu, kad narystė PPO skatins dėl didesnio žemės ūkio sekto
ekonomines ir socialines refor riaus turėjo detaliau tartis su
mas Lietuvoje. Siekimas narystės JAV ir kitomis prekybos partne
jau suvaidino svarbų vaidmenį rėmis dėl dotacijų žemės ūkiui.
formuojant mūsų valstybės
Lietuva daugiašaliame susi
prekybos režimą ir kuriant už tarime su PPO įsipareigojo po įs
sienio investicijų aplinką šalyje. tojimo į organizaciją panaikinti
Dabar vyriausybė siekia įveikti elàporto dotacijas bei sumažinti
likusius prekybinius barjerus ir paramą savo žemės ūkiui.
padidinti šalies konkurentabiluDiplomatas pabrėžė, jog tai
mą vykdant dvišaliuose ir daugi nereiškia, kad ratifikavus narys
ašaliuose susitarimuose numaty tės dokumentus Lietuvos žemės
tus įsipareigojimus”, kalbėjo V. ūkį ištiks krachas. Tai tik privers
Adamkus, penktadienį vykusio gamintojus mažinti savikainą, o
balsavimo Generalinėje asamb valstybę - ieškoti kitų paramos
lėjoje rezultatus vertindamas formų. Tai taip pat neturės įta
kaip Lietuvos pažangos, pasiek kos prekybai su šalimis, su ku
tos per 10 nepriklausomybės me riomis yra pasirašytos laisvos
tų, pripažinimą ir paramą Lietu- prekybos sutartys,
voje vykstančioms teisinėms ir
Generalinei tarybai patvirinstitucinėms reformoms.
tinus derybų dėl Lietuvos narysLietuvos derybų delegacijos tės rezultatus, šalies vadovą bei .
dėl narystės PPO vadovas, Lietu- jo vadovaujamą delegaciją sveivos užsienio reikalų viceminis- kino Estijos, Latvijos, Lenkijos,
tras Algimantas Rimkūnas apž-Jungtinių Amerikos Valstijų,
Europos Komisijos ir kitų pasau
CONSULTORIO NHMCO-DENTARIO
lio valstybių bei tarptautinių or
Rua Barão de Pirai 32 - V. Zelina
ganizacijų nuolatiniai atstovai
TeL: 6341-8349
prie PPO. (J.Beiazarienė).
Eltos korespondentė Rimantą
Rutkauskaitė
C.R.M.78.442

Pediatria - nutrição infantil

Odontologia - ortodontia

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu
ir pasiųst» laiške paprastu paštu.
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ATUALIDADES
LITU-BRASILEIRAS
Jonas Jakatanvisky
jjakatan@osite.com.br

VALDAS ADAMKUS
CONDECORA NO BRASIL
O dia 2 de dezembro de 2000 foi
um dia movimentado na nova sede do
Consulado Geral da República da Li
tuânia no Brasil localizada na Manoel
Pereira Guimarães, 87. Foi inaugurada
às 11 horas com a presença de colabo
radores do jornal MUSU LIETUVA
entre os quais:
Pe. Petras Ruksys, administrador
do nosso semanário MUSU LIETUVA;
a esposa do falecido Alfonsas D. Pe
traitis, colaborador assíduo que assi
nava a coluna semanal - Savaite Bė
gant..; Janina, a esposa do saudoso
Enrikas Valavičius e seu filho
Aleksandras acompanhado da esposa;
Vytautas J. Bacevičius, o diretor res
ponsável pelo MUSU LIETUVA e a
sua esposa Eugênia que nos tem dado
informações sobre os acontecimentos
dos escoteiros bandeirantes e do Coral
Palanga; a Sra. Vera Taturanas, presi
denta da Comunidade LituanoBrasileira, esposa do falecido Jonas
Tatarunas, um colaborador incansável
que nos deixou muitas saudades, den
tre outros.
Dia festivo pela inauguração da
sede, e solene, para homenagear a es
critora professora Halina Mosinskiene
e seu marido Algirdas Mosinskis, pósmortem:
O Cerimonial
A senhora Halina foi recebida logo
na entrada pelo Sr. Jonas Valavičius,
Cônsul Honorário da República da
Lituânia em São Paulo, que a condu
ziu, sob aplausos, ao recinto da recep
ção, na sala de reuniões. Dona Halina
demonstrou surpresa pelo calor dos
aplausos. Cumprimentou a todos, um
a um, com o acompanhamento de um
delicado sorriso.
Uma vez acomodados, o Sr. Jonas
Valavičius cumprimentou e agradeceu
a atenção dos presentes. Expôs o mo
tivo do encontro.
Mencionou que os Mosinskiai,
além de contribuírem para a literatura
lituana, estão neste momento sendo
distinguidos por um outro trabalho
humanitário de grande vulto no cam
po dos direitos humanos. Na Lituânia,
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- Eu Gostaria de poder fazer muito
mais...mais... e mais, mas, as minhas
pernas já não me ájudam, - palavras
que foram abafadas por aplausos.
O padre Petras Ruksys abençoou a
cerimônia e por extensão, as instalações da nova sede montada com muito
bom gosto. A benção foi também para
o livro de presenças. Respingos de
água benta ficaram espargidos sobre a
folha com o registro das assinaturas
dos presentes.
Plagiando a professora Halina Mo
sinskiene podemos afirmar que real
mente, a gente se sente transportado
para a Lituânia, dado o visual dos
pôsteres, pinturas a óleo com motivos
nacionais e a decoração muito bem
planejada de causar inveja.
Para encerrar a cerimônia foi ento
ado o Hino Nacional Lituano em alto
e bom-tom, com a elegância própria
que a ocasião requeria
Seguiu-se então um coquetel com
a degustação de vinhos branco, rose e
refrigerantes, acompanhados de sal
gadinhos.
Silvia da secretaria, fez questão de
registrar, com a sua câmara fotográfi
ca, todos os grupos de convidados
como se fosse para a montagem de
um foto-álbum que completaria a data
como lembrança, para a senhora Mo
sinskiene.
Flashes relampejaram intermiten
temente numa sessão de fotos para re
cordação da data.

durante a Segunda Grande Guerra
Mundial, auxiliou muitas famílias ju
dias de origem lituana, principalmen
te, a escaparem das garras dos ale
mães que os enviavam para os campos
de concentração para extermínio.
O casal já foi condecorado com
pompa pelas autoridades da República
de Israel.
O governo lituano reconhecendo o
feito, seguindo o exemplo daquele
país, providenciou medalhas para que
ele, na qualidade de cônsul honorário,
as fizesse chegar às mãos da senhora
Mosinskiene. Duas medalhas e dois
diplomas, firmados pelo Ex.mo. Sr.
presidente Valdas Adamkus.
Entregues as condecorações em
meio a aplausos e fotos, - cerca de
sete câmaras fotográficas - a senhora
Mosinskiene, com dificuldades, se le
vantou da poltrona para o agradeci
mento falando em lituano'.
- Eu estou me sentindo como se
estivesse na Lituânia. Foi uma grande
surpresa para mim. Eu não esperava
por isso.
Disse estar muito feliz pela home
nagem que lhe estava sendo prestada.
Se tivessem que o fazer, fariam tudo
de novo, mesmo reconhecendo o risco
da própria vida. Pediu para que se
Os Consulados no Brasil
mantivesse a língua, a palavra lituana
O primeiro consulado no Brasil foi
e que se falasse sempre sobre a Lituâ
nia que sempre haverá de sobreviver a inaugurado em 1929 com a designa
ção do Dr. P. Mačiulis que, em 1931,
tudo e a tpdos^

A benção das dependencias da nova sede do consulado da Lituania
feita pelo pe Petras Ruksys. De esąuerda: Vytautas J. Bacevičius,
Vera Tatarünas, Halina Mošinskis, pe Petras Rukšys, Rosa Artini
Petraitis, Silvia Boguslauskas Minconi, Aleksandras Boguslauskas
e Magdalena Vinkšnaitis
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abriu, presidindo a Assembléia de
fundação
da atual
SAJUNGAALIANÇA da qual foi o primeiro Pre
sidente Honorário.
O segundo cônsul, no período de
1935 a 1938 foi P. Gaucys.
A partir de 1938 o consulado ficou
com Aleksandras Polisaitis que além
de Sócio Honorário, foi o segundo
Presidente Honorário da SĄJUNGĄALIANÇA, Sua esposa Eudokija tam
bém foi agraciada com o título de Só
cia Honorária.
O Cônsul Geral sediado no Rio de
Janeiro e representante para toda a
América do Sul no período de 1930 1934 foi o general T. Daukantas.
O primeiro consulado em São
Paulo data somente de 1935.

*

A incorporação da Lituânia pela
União Soviética em 1940 não foi re
conhecida por muitos países, entre os
quais o Brasil, o Vaticano, os Estados
Unidos da América do Norte, Canadá
e Uruguai, dentre outros.
Formou-se então, como conse
quência, em 25 de novembro de 1943,
um governo paralelo fora da Lituânia.
O Sr. Ministro Stasys Lozoraitis foi
designado como chefe do Serviço Di
plomático com sede em Roma. O Su
premo Comitê pela Libertação da Li
tuânia - VLIK, sediado inicialmente
na Alemanha no final de 1944, por
tanto ainda no auge da guerra, e nos
Estados Unidos em Nova Iorque des
de 1955, eram os porta-vozes do povo
lituano no Mundo Livre
Nesses países que não aceitaram a
anexação, existiam legações da Lituâ
nia com pleno direito internacional
representando o pais de forma juridi
camente independente.
No Brasil a Lituânia ficou repre
sentada pelo Dr. Frikas Meieris como
Ministro Plenipotenciário frente à Legação no Rio de Janeiro desde 1941,
antes portanto da formação do VLIK.
Em 1952 foi promovido a represen
tante ministerial.
A representação lituana foi fecha
do pelo então presidente Jânio Qua
dros ao reconhecer, a Lituânia como
- um dos países da URSS - União da
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Finalmente, em 1991, a Lituânia
voltou a ser um país independente.
O primeiro cônsul honorário da
nova República da Lituânia que ante
cedeu ao Sr. Jonas Valavičius, foi o
Sr. Vincas Tūbelis.
Ao cônsul Jonas Valavičius e à
consulesa senhora Rita, os nossos
votos de um bom desempenho dá fun
ção.
Iki!
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SÃO CASIMIRO, PADROEIRO DA JUVENTUDE
COROA HÚNGARA
São Casimiro foi o terceiro filho
dos 13 que Casimiro IV, rei da Po
lônia e Liruânia, teve com Elissabete
da Austria, finha do imperador Al
berto II. Casimiro IV pertencia a di
nastia dos Jagelões, na qual se uni
ram as coroas da Polônia e Lituânia.
Nasceu a 5 de outubro de 1458 e,
desde cedo, demonstrou uma incli
nação para a virtude.
Ainda não havia completado 13
anos, quando os húngaros, descon
tentes com Matias Coni no, seu rei,
quiseram colocar o santo sobre o
trono magiar. Casimiro tentou recu
sar a coroa, mas para satisfazer ao
pai, partiu á frente de um exercito de
12 mil homens para sustentar o di
reito de sua eleição.
Já perto dacapital húngara, defrontou-se com Matias Corvino, que
reunira um exército de 16 mil ho
mens. Soube então que o papa Sisto
IV tinha se declarado pelo seu opo
sitor. Resignou-se à decisão da Santa
Sé e pediu a seu pai para retomar à
Cracóvia, capital do império lituanopolonês. Nunca mais quiz cingir a
coroa húngara e recusou um segundo
convite que, posteriormente, os hún
garos voltaram a lhe fazer.
Os quadros que representam São
Casimiro o mostram portando um ra
mo de lírios, símbolo da pureza, ten
do ao lado uma coroa. Essa coroa re
presenta a abnegação com que re-cusou esse alto título de glória temena
ante a determinação de Sisto IV.
De volta, retomou os estudos e ia
sendo formado pelo pai na gestão do
imenso império. Chegou mesmo a
ocupar-se muito das coisas do gover
no lituano, com grande sabedoria e
diligência.
MODELO DE PUREZA
Sua vida está repleta de fatos edi
ficantes, o que é verdadeiramente ad
mirável se levarmos em conta que
ela transcorreu não na atmosfera serena e sacral de um claustro, mas no I
turbilhão da vida pública e no bulíciol
da corte de um grande reino.
I
Ele foi visto - narra o historiador
francês Rohrbacher em sua

’’Vies des Saints” - ainda muito jovem, entregar-se com ardor aos
exercícios de piedade e as práticas de
mortificação. Nutria um profundo
horror à moleza que reinava na corte:
levava um cilício sob as vestes, que
eram sempre muito simples, fre
quentemente dormia sobre a tema
nua, e passava grande parte da noite
rezando e meditando. A paixão de
Nosso Senhor Jesus Cristo era o
objeto mais constante de suas
contemplações. Levantava-se muitas
vezes de madrugada para ir rezar
junto à entrada da Catedral de Vil
nius, onde aguardava que se lhe ab
rissem as portas a fim de ornar as
matinas. "Para assinalar a confiança que tinha na proteção da Santíssima
Virgem, compôs ou pelo menos re
citava com frequência em sua honra,
o hino que leva seu nome. Desejou
que após sua morte, se colocasse
uma cópia do mesmo em seu túmulo.
Os 12 últimos anos de sua vida
Casimiro consagrou-se para consu
mir a obra de sua santificação. Quis
viver na maior continência, não obs
tante às pressões do pai e as razões
fortíssimas que se alegavam para
conduzi-lo ao matrimônio.
Atacado de tuberculose, veio a
falecer em Gardinas, na Lituânia, a 4
de março de 1484, no dia e hora que
ele mesmo havia predito. Foi sepul
tado na Catedral de Vilnius, onde
Casimiro IV, seu pai, mandou cons
truir uma capela especial em sua
honra. Cento e vinte anos depois de
sua morte, seu corpo foi encontrado
intacto e incorrupto.
O povo, recordando-se de sua
piedade e generosidade, acorreu a
seu túmulo, ocorrendo nesse local
grande número de milagres. Contase o fato da ressureição de uma me
nina que fora levada morta para jun
to da sepultura de São Casimiro. o
papa Leão X canonizou-o em 1521.
777777T7T"TT7■■■■—

PAGUE A ASSINATURA DO
JORNAL PELO CORREIO

Envie cheque nominal à "Petras
. Ruksys" por carta norma|.
"

Į ROTISSERIE DO VICTOR LTDA.
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Comí3ãs“tipicas
Salgados em geral
Frituras
Fazemos sob encomenda E6341-6623 6341-7094
Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, 29 - Vila Zelina'
Cep 03141-090 - Sao Paulo - SP
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS X SEIMAS
’asaulio Lietuvių
3endruomenès X Seimo
Rezoliucijų Santrauka

metais vyksiančių renginių, skirtų
aktyviausių Lietuvos žmonių išve
žimo ir įkalinimo, lietuvių tautos
“Dėl Lietuvos siekio tapti Siaurės tremties 60-mečiui paminėti.
Atlanto Aljanso (NATO) nare ir dėl “Dėl Lietuvos gyventojų genocido”
atkreipia ypatingą dėmesį į Respub
integracijos į Europos Sąjungą”
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X likos Prezidento sudarytą Tarptau
Seimas ragina visas Lietuvos gero tinę komisiją, kuri tiria ir objekty
vės siekiančias politines partijas viai vertina nacių ir sovietinio oku
prieš rinkimus į Lietuvos Respubli pacinių režimų nusikaltimus; prašo
kos Seimą nedviprasmiškai pasisa Lietuvos Respublikos Seimą aps
kyti, kad bus siekiama kvietimo į varstyti nutarimo projektą dėl Lie
NATO 2002 metais ir integracijos į tuvos genocido vykdytojų skulptūrų
Europos sąjungą 2004 metais ir dėl ekspozicijos Grūto parke.
“Dėl Tautinių mažumų ir išeivijos
to bus efektyviai deramasi.
“Dėl Lietuvos ir Lenkijos santykių departamento prie Lietuvos Res
bei lietuvių tautinės mažumos Len publikos Vyriausybės” prašo Lietu
kijoje” išreiškia pageidavimą, kad vos Respublikos Vyriausybę nekeis
pasienio užkardos lokalizavimo ti Tautinių mažumų ir išeivijos de
Punsko valsčiuje (Lenkijos Respub partamento statuso, o jeigu būtų re
lika) klausimas būtų sprendžiamas organizuotos visos be išimties prie
Lenkijos lietuvių bendruomenės, Vyriausybės veikiančios įstaigos ir
Punsko valsčiaus tarybos ir Pasie Tautinių mažumų ir išeivijos depar
nio apsaugos vyriausiosios komen tamentas būtų prijungtas prie Kul
tūros ministerijos, tai Departamen
dantūros dialogu.
“Dėl Lietuvių tautos trėmimo pami to generaliniam direktoriui suteikti
nėjimo” atkreipia kraštų Lietuvių viceministro statusą.
Bendruomenių dėmesį ir ragina “Dėl Lietuvos archyvų departamen
visapusiškai prisijungti prie 2001 to prie Lietuvos Respublikos Vyria
usybės statuso” Pasaulio Lietuvių
X Seimas, atsižvelg
APRENDA A CANTAR Bendruomenės
damas į Lietuvos Respublikos VyriC M B I "T 9 I A M O aus?bės 2000 m- gegužės 27 d. nur
Vyriausybės įstai
įstaigų
C I w I Ra B 0 ’W?
Ini
tarimą „Dėl Vyriausybės
reorganizavimo“, taip pat pabrėž
COM FITA CASSETTE DE
damas ypatingą archyvų svarbą
CANTOS POPUARES LfTUANOS tautos ir valstybės ateičiai, prašo
Dicção clara. Acompanha a letra nekeisti Lietuvos archyvų departamento statuso.
“Dėl dvigubos piliety bės ir vizų”
kreipiasi į Pilietybės reikalų komi
siją, Respublikos Prezidentą ir Lie
tuvos Respublikos Seimą ir ragina
skubos tvarka pradėti Pilietybės įs
tatymo pakeitimo įstatymo priėmi
mo procedūrą, kad būtų suteikta
galimybė lietuvių kilmės Lietuvos
Respublikos piliečiams, išvykusiems
iš Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d. ir
priėmusiems kitos valstybės pilietybę, išlaikyti Lietuvos Respublikos
pilietybę.
“Dėl tarptautinio kongreso “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”
sveikina Lietuvą, kuri ėmėsi inicia
tyvos ir surengė kongresą „Komu
nizmo nusikaltimų įvertinimas“,
skirtą komunizmo idėjai pasmerkti;
pareiškia, kad Kongreso idėjos turi
būti išlaikytos gyvos ir jas būtina
plačiai paskleisti pasaulyje; skatina
kraštų Lietuvių Bendruomenes
ENVIAMOS PELO CORREIO remti tribunolo antrąją sesiją, kuri
įvyks 2000 metų rugsėjo 4-6 dieno
. (fita + correio = R$.5,00)
mis Vilniuje.

LINKSMAI
DAINUOKIME

“Dėl valdovų rūmų atkūrimo” pra
šo Lietuvos Respublikos Vyriausybę
nedelsiant priimti nutarimą atkurti
Valdovų rūmus. Tai būtų tinkamia
usias būdas autentiškoms rūmų lie
kanoms išsaugoti ir eksponuoti. Pa
sirūpinti, kad dar šiemet būtų tęsia
mi tyrimai, projektavimas ir rūmų
liekanų konservavimas.
“Dėl Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų” Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės X Seimas ragina visus už
sienyje gyvenančius Lietuvos Res
publikos piliečius, turinčius Lietu
vos Respublikos pasus, aktyviai da
lyvauti balsuojant Lietuvos Respub
likos Seimo rinkimuose šių metų
spalio mėnesį.
“Dėl švietimo reikalų” skatina visų
kraštų mokyklose dėstyti Lietuvių
Bendruomenės istoriją, mokinius
supažindinti su Bendruomenės gy
venimu ir veikla.
“Dėl Vasario 16-osios gimnazijos”
prašo Lietuvos Respublikos Vy
riausybę šiai mokyklai ir jos bend
rabučiui suteikti reikalingą finan
sinę paramą.
“Dėl kultūros reikalų” prašo Lietu
vos Respublikos Vyriausybę numa
tyti valstybės biudžete reikiamas lė
šas pasaulio lietuvių lituanistikos
archyvų tvarkymo darbams; prašo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdybą kreiptis į Lietuvos Respub
likos institucijas, kad profesoriui,
visuomeniniam veikėjui, ELTOS
įkūrėjui Juozui Eretui atminti būtų
išleistas Lietuvos pašto ženklas.
“Dėl jaunimo reikalų” ragina kraš
tų Lietuvių Bendruomenes moraliai
ir finansiškai paremti X Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos kong
resą, kuris vyks Australijoje 2000
metais, atkreipti dėmesį į Rytų kra
štų ir Pietų Amerikos jaunimo fi
nansinę padėtį, kad Kongrese daly
vautų bent po vieną kiekvieno kra
što jaunimo sąjungos atstovą; ragjna Vakarų kraštų didžiąsias Lietuvių Bendruomenes finansiškai paremti Rytų kraštų Lietuvių Bendrupmenių atstovus.
E. ALIONIS-IMÓVEIS E
ADVOCACIA
Creci 42.877

LOCAÇÃO, VENDAS E ADMINISTRAÇAO
ADVOCACIA EM GERAL
Sutvarkome dokumentu: pardavimai ir
išnuomavimai
Darbo valandos: 8:30 iki 18:00 vai.
Gal
Galima susitarti skirtinu valanda pajai
paaeidavima visuose nafamavimuose.
r J ei.: 6345-5950 e 6345-6302
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PRASIDEDA LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

PIETŲ AMERIKOS
JAUNUMO SUVAŽIAVIMAS
Šiomis dienomis (vasario
23- kovo 4 dd.) pas mus vyksta
Pietų Amerikos lietuviško jau
nimo suvažiavimas. Atvyko vie
na atstovė iš Lietuvos, šeši iš
Argentinos ir du iš Urugvajaus.
Penktadienį(vasario 23d.) .
Buvo susitikimo vakaras Sąjun
goj, šeštadieni S. Paulo miesto
turas ir sekmadienį išvyka prie
jūros Į Bertiogą. Pirmadieni •
jaunimas išvyko Į Lituaniką
stovyklai ir diskusijoms.

Mokytoja Lucija J. Butrimavičienė pradės dėstyti Lietuvių kalbos
sekančią savaitę. Pamokos vyks Jaunimo Namuose antradieniais
nuo 19:30 iki 21:00 vai. Visi gali dalyvauti. Skambinti T. 63411449

LAKŪNAS JURGIS
KAIRYS INTERNETE
Vilnius, vasario 1 d. (BNS).
Lakūno - akrobato Jurgio Kairio skrydis po dešimčia Viiniaus tiltų bus transliuojamas
internete. Taip pat ketinama
parodyti akrobatinio skraidy
mo aukštumas, kurias pilotas
demonstravo praėjusiais metais
Kinijoje, akrobatinio skraidymo taurės varžybose. Trans
liaciją papildys unikalios stip-

L
'
’
1
Praeitų metų Lietuvių kalbos pamokų mokiniai su savo mokytoja
Lucija per pamokų užbaigtuves

'

MUSU MIRUSIEJI

ramos ir stulbinantis skrydis x
pro Rojaus Vartų olą.
RECCHIONI
1999 rugsėjo mėnesį vykusį
PASAULIO LIETUVIU kvapą gniaužiantį J. Kairio mirė nuo širdies priepuolio
skrydį po dešimt sostinės tiltų sausio mėnesio 24 dieną Jono
ŠOKIU ŠVENTĖ -1998 stebėjo keliasdešimt tūkstančių metų. Buvo gimusi čia S. Pauly,
vilniečių. Daugiausiai žiūrovų
emocijų sukėlė skrydžiai po že- mokėsi ir buvo piano muzikos
miausiais Žvėryno ir Žaliuoju mokytoja.
Ištekėjo už Ervardo Rec® tiltais, kai 300 km/h greičiu
|||||||f ji skriejantis lėktuvas nėrė pro chioni ir išaugino sūnų Her
<>oSMB>Svos 6 metrus siekianti tarpą bert Gorge, Robertą ir dukrą
Sandrą Reginą.
fesí^Kw^tarp vandens ir tiltu kons. Buvo palaidota Getze- .
Į trukcijų.
mani kapinėse. 7-tos dienos
| Unikalų J. Kairio skrydį galima
Mišios buvo vasario 1 d. Vila
FMl ...i bus žiūrėti internete, tinklapyje
Zelinos parapijos bažnyčioje.
ft# www.tv.lt.
Liūdesyje liko tėvas Jo
Perdavė Lietuviu grįžimo i
nas Bratkauskas, brolis Rober
Tėvyne informaci jos centras
tas, vyras Edward, sūuūs Her
bert Gorge ir Robertas bei dūkLIETUVOS RESPUBLIKOS | ra Sandra Regina.

.'sir...
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GENERALINIS KONSULATAS'

i;

SAN PAULYJE
Consulado Geral da Republica
f da Litu an ia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS

TEMOS EITAS VIDEO DO
FESTIVAL DE DANÇAS
i

R.. Manuel Perrgira Guimarães, 87
04722-030 SAO PAULO - SP
Tek: 5681-9658
E-MAIL: litucons@uol.com.br

DELICIAS MIL
ROTISSERIE
Tortas, tortas folhadas, doces,
bolos, produtos importados, vinhos
e comidas típicas li tua nas.
Fazemos cestas típicas li tua nas
Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17
Vila Zelina-Tel: 6341-3371
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I
LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSU ŽINIOS
VASARIO 16- SIOS
MINĖJIMAS
Šiemet S. Paulo lietuvių
kolonija atšventė Lietuvos Ne
priklausomybės
paskelbimo
šventę tokioje pačioje jaunat
viškoje dvasioje kaip ir pernai.
Mišiose dalyvavo skau
tai ir tautinių šokių ansamblis
"Rambynas". Choras, parengtas
dirigento Audriaus Tatarūno,
išpildė šventei pritaikytas gies
mes vargonams palydint Caetanui Taschetto.
Kun. Petras Rukšys pa
sakė pamokslą apie Žemaičių
vyskupą Motiejų Valančių. Šie
met sueina 200 metų nuo vysk.
Valančiaus gimimo. Žemaičių
vyskupas buvo didelis Lietuvių
tautos žadintojas ir auklėtojas,
kovojęs prieš carų valdžią ir lie
tuvių lenkinimą. Ypatingas jo
nuopelnas, tai Blaivybės drau
gijos įsteigimas ir pastangos
nublaivinti Lietuvos liaudį.
Vainiką prie Lietuvos
laisvės paminklo padėjo Lietu
vos konsulas Jonas Valavičius
ir B. L. Sąjungos pirmininkas
Algimantas Saldys. Vainiką pa
rūpino BLB-nės pirmininkė Ve
ra Tatarūnienė.
Šventės minėjimas vyko
Seselių Pranciškiečių salėje.
Minėjimą atidarė BLB-nės pir
mininkė Vera Tatarūnienė. Su
sirinkusius sveikino BLJ sąjun
gos pirm. Tomas J. Butrimavičius, B. L. sąjungos pirm. Algi
mantas Saldys, Šv. Juozapo

HALINA MOSINSKIENE
90-tojo gimtadienio proga(kovo 4d.)
Nuoširdžiai sveikiname mielą mokytoją Haliną
sulaukiusę tokio garbingo amžiaus ir linkime
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.
1
Redakcija ir administracija <
bendruomenės ir Lietuvių pa mai. Rinkimai vyks taip pat per
rapijos vardu kalbėjo kun. Pet Šv. Kazimiero šventę, kovo 4
ras Rukšys ir pagrindinę kalbą dieną.
pasakė Lietuvos konsulas Jo
Vasario 16-sios minėji
nas Valavičius.
mą rengė BLB-né, BL Sąjunga
Meninę dalį atliko Palan mir Lietuvių parapija.
gos skautų vietininkijos chore
lis vadovaujamas Eugenijos Ba UŽSIMOKĖJO už ML-vą
cevičienės ir palydint pianu Ro- Stasys Milinavičius
R$.20,00
zanai Tumaitei, o gitara Mar Stanislava S. Enzel
” 20,00
kui Lipui.
Olga Vasiliauskas P.M. ’’ 20,00
Šv. Juozapo bendruome Jadvyga Nikitin
" 20,00
nės choras, vadovaujamas Aud Aleksas Kalinauskas ” 50,00
riaus Tatarūno ir akompanuo Antanina P. Lauksas ” 50,00
jant Caetanui Taschetto. Šešios Amelia Y. Yurkonis
” 25,00
išpildytos dainos buvo visos Erika Brigita Skyrius ” 50,00
naujos ir gražios.
Juozas Rimša
” 30,00
"Rambyno" šokių reper Vladas Godliauskas
” -30,00
tuarą taip pat sudarė nauji šo Algirdas Linge
" 50,00
kiai: Čigonėlių polka, Leliūnų Eugenija Jusius
" 50,00
kadrilis, Gyvataras ir Pakelti- Vanda Valiulis
" 60,00
nis. Ansamblio vadovė yra Sandra Mikalauskaitė Petroff. Taip
AUKOJOI ML - VAI
pat ir "Nemunas" atliko naujus
R$. 100,00
šokus: Žalneriuką, Gyvatarą ir Eduardo Umaras
" 200,00
Mano protėvių žemę. Vadovė - Antanas Stonis
Nuoširdus ačiū už para
Rozana Ramašauskaitė T. Pet
roff. Jai talkininkauja Daniela mą mūsų spaudai.
Vinkšnautytė ir Julija Ūkai.
KAS BĖGA NUO LIETUVIŠKOS
Prieš minėjimą vyko BLB SPAUDOS,
BĖGA NUO SAVO TAUTOS
-nes valdybos ir tarybos rinki

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS

K £RJl0 S UI S
Kovo Í9-11, 17-18 ir 24-25 Aleną
VILA ZELINA
BUS LIETUVIŠKŲ IR KITŲ TAUTŲ VALGIŲ
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PARAPIJĄ PAREMTI
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