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laisve alsuojant
Ir išeivijoje turime problemų, netgi likiminio pobū
džio, tačiau visi alsuojame laisve, kuri kasdien primena
mums, kad mūsų tautiečiai Lietuvoje alsuoja nelaisve. Tai
neleidžia nurimti visai patriotinei išeivijai, išskyrus tuos,
kurie sovietinę vergijų vadina laisve. Kaikas sako, kad dalis
mūsų išeivijos yra duonos jieškotojai, ekonominiai savaj
naudžiai. kuriems Lietuva nerūpi. Galimas dalykas, kad
plačioje išeivijos masėje yra ir tokių, tačiau jie nei savo
skaičiumi, nei įtaka nelemia. Be to, ir jų širdyse ryšys su
Lietuva yra gyvas. Jis nuolat skatina neužmiršti vergijoje
kenčiančio krašto. Ir tais atvejais, kai veiklieji tautiečiai
kreipiasi paramos pavergtai Lietuvai, nevienas vadinama
sis duoneliautojas atidaro savo piniginę. O ar ne panašiai
buvo su prieškarine mūsų išeivija, kurios dauguma buvo
juk duonos jieškotojai? Daug kam atrodė, kad jiems var
ganoji Lietuva nerūpi, tačiau, kai prasidėjo sąjūdis už Lie
tuvos nepriklausomybę, tūkstančiai tų duonos jieškot0jų
rėmė jį lėšomis, rašėsi po memorandumu Amerikos prezi
dentui, prašydami pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.
Ir dabartinės išeivijos drungnųjų eilėse yra daug tautiečių,
kurie lietuviškoje veikloje nesireiškia, bet nei Lietuvai,
nei jos laisvei nėra galutinai mirę.

ARINIAIS terminais kalbant, tokios pasyvios laiky
senos lietuvius galėtume laikyti ariergardu (pasku■ tinėmis eilėmis), kuris nevadovauja, nelemia spren
dimuose, tačiau, reikalui esant, atlieka naudingą, kartais
net reikalingą vaidmenį. Kaip ir karinio pobūdžio veiks
muose, taip ir išeivijos veikloje lemiantį vaidmenį atlieka
avangardas (pirmutinės eilės). Jis laužia pirmąsias kliūtis,
planuoja, nustato strategiją, vadovauja ir kitus skatina.
Tai aktyvioji išeivijos dalis, kuriai Lietuvos laisvė labiau
siai rūpi. Dėlto jinai jieško visų galimų kelių į tą laisvę,
nori atrasti veiksmingiausias pagalbos priemones. Ir jei
tas avangardas viėningai planuoja bei veikia, imponuoja
visai išeivijos masei, ją traukia savęsp. Bet jei avangardas
akyse, netenka jos pasitikėjimo, praranda savo įtaką. Tuo
met avangardo žmonės ima kaltinti visuomenę atšalimu,
patriotizmo stoka, savanaudiškumu, abejingumu pavergtai
Lietuvai, nors tikroji priežastis tokios būklės glūdi pačia
me avangarde. Dėlto nekartą 'Kaikurie prįekaištai visuome
nei dėl pasyvumo ar abejingumo savaime grįžta avąngardožmonėms. Karinis avangardas, kaip ir visa kariuomenės
sąranga, remiasi drausme bei įsakymu, bet civiliniame
gyvenime tai neįmanoma. Čia reikia avangardo, sugebančio vadovauti visuomenei moraline įtaka, įtikinimu, darbu.

K

Vilniaus panoramą puošė TRYS KRYŽIAI, kuriuos XX-tojo am
žiaus barbarai komunistai sunaikino, Mūsų turimomis žiniomis TRIJŲ
KRYŽIU sunaikinimui vadovavo A. Šumauskas. Kada kiti atsisakė su
buldozeriu tą darbą atlikti, tuomet jis pats tai jvygdė.

IDYSIS mūsų išeivijos avangardo žmonių uždavinys
yra išlikti vieningu, nes avangardo vieningumas reiš
kia ir visos išeivijos vieningumą. Kai prasideda avan
gardo žmonių vieši nesutarimai, netgi sankirčiai, greitainesutarimo dvasia, kuriai visuomene, aišku, negali pri
pajunta ir ariergardas. Jame prasideda drumstis, kuri gali
tarti, nes tokia avangardo linija nesistengia apimti visos
labai neigiamai paveikti visą išeiviją — ne tik ją suskal
išeivijos, įjungti jos į organizuotą Lietuvos laisvinimo dar
dyti, bet ir nustumti į pasyvumą, vėliau sunkiai beišjudibą. Vieningumas ir visuotinumas šiame darbe yra pagrin
namą. Tai matėme per 40 Lietuvos vergijos- metų. Buvo
dinės gairės, kurių nepaisymas gali pakenkti ir avangar-.
metas, kai politinis mūsų avangardas rodėsi labai vienin
dui, ir ariergardui. Visų gretų išlaikymas vieningame Lie
gas, kai visa išeivija ryžtingai stengėsi domėtis Lietuvos
tuvos laisvinimo fronte yra esminės reikšmės uždavinys.
laisvinimo darbais bei juose dalyvauti. Bet taip pat buvo
Pakrikimas yra tas pavojus, kuris gresia mums visą laiką.'
metas, kai avangardo žmonės, palikę vieningumo kelią,
Istorija pasmerks tuos, kurie bus nesugebėję išvengti ju.
draskėsi savikovoje, kai visuomenė stebėjosi ir liūdėjo.
išaugštins tuos, kurie juos bus nugalėję.
,vw .
,
Šiuo metu avangardinėse eilėse lyg ir atgyia.p_r^gaištingoji
Tėviškės Žiburiai
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"NOSSA UfUĄNIA"

Apie „religinį ekstremizmą šiuolaikinė
je ideologinėje ir politinėje kovoje“ „Ko
munisto“ mėnraštyje (Nr. 9, 1980) ra'šo
darbštusis J. Aničas.
Vardais neminėdamas nei „LKB Kro
nikos, nei TTG Komiteto, Aničas susieja
tuos „ekstremistus“ su „imperialistinės ir
Pekino hegemonistinės propagandos“ tiks
lais. Nacionalistai ir klerikalai, norėtų,
kad Katalikų Bažnyčia Lietuvoje „truk
dytų lietuvių tautos komunistinės sąmo
nės formavimąsi, kad ji taptų veiksniu,
skaldančiu socialistinę visuomei aę“. Tie
„ekstremistai“ bando „sužadinti tikinčių
jų priešiškumą socialistinei <teis ėtvarkai“.
Aničas pagiria Lietuvos katalikų dvasi
ninkijos atstovus, kurie aktyvia i dalyvau
ja Berlyno katalikų konferencij oje, „kovo
jančioje už taiką ir tautų be ndradarbiavimą“.
(Elta)
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Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio CrS 750,00
Prenumerata paprastu paštu į užsienį 25 Dol.
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GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS 3.000,oo
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Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anunėios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr. S 75^00
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Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas ” vardu.

Saulei leidžiantis, atmink save
ARBA PAŽAISLIO VIENUOLYNO 1LTŪD NA ISTORIJA

mals tekantį upelį Žaisli. Dėl lengvesnio
tarimo priprasta prie Pažaislio. Upeli de
Žaistyje, kaip legenda sako, laumės maiudydavosi, velėdavo savo skalbinius ir
žaisdavo.
Vienuolyno statyba pradėta 1664 m,, Jį
statė italų architektai, o statybai buvo
vartojama pati geriausia medžiaga: jiuodas, raudonas, baltas marmuras ir kt. Vi idų freskomis (sienų paveikslai) ir lipdi
niais taip pat puošė italų meistrai. 10 me
tų 100 freskų su kitais tapė garsusis .Hei
las Mykolas Archangelas Paioni.s Iš E Ka
raliaučiaus buvo atgabentas didelis ge. te
zinis laikrodis, o jam 2 varpus atliejo V iiniaus dirbtuvės. Medžiagos statybai bw vo
gabenamos iš Suomijos, Švedijos ir S et.
Statyti padėję nagingi vietiniai lietuvi.:ai.
Vienuolyno fundatoriui K. Pacui mirtis ,
jo brolėnas ėmė globoti statybą. 1712 it,t
vienuolyno bažnyčia jau buvo pašventį nta, bet prancūzų keliautojas 1726 m. snvo
užrašuose pažymėjo, kad vienuolyno sj nar
nas nesąs dar baigtas. Tačiau apie tą lai
ką statyba buvusi baigta, o jos kaina i sie
kusi 8 milijonus auksinų.
Visi to meto kronikininkai rašo, 1 .<ad
Pažaislio vienuolynas buvo pats graži .au
stas Europoje (išskyrus Vatikano) bi nx>.
kinio stiliaus tobulos simetrijos pasta ta^.
Visi žavėjosi jo grožiu medžiagų tur ti
gurnu, freskų, ornamentų, statulų ir k.t to
kių išgražinimų meniškumu, puošnu^ Qu>
turtingumu. Nepaprasto grožio baltas, pa
statas buvo apsuptas iš visų pusių žali uoj ančių miškų, o šalia tekėjo ramus m< šly
nas Nemunas.
Kamadulių vienuolyno ordinas (1 let.
kamanduliai) buvo įsteigtas 1013 m.
ęv.
Romualdo Italijoje, Camąldoli mieste. ‘ Pa-'
tys vienuoliai - atsiskyrėliai apaštalavi mu
beveik nesidomėjo. Gyvendami atskiru ose
nameliuose, vilkėdavo baltais habitais
įr
augindavo ilgas barzdas. 1664 m. vien uo
lyno steigimo aktu K. Pacas dovanojo . kar

Lietuvos spauda rašo, kad šiais metais
rudenį buvo atidarytas restauruotas Pa
žaislio vienuolyno svečių kambarys foresiorija, kurioje buvo įrengtas XVIIXIX a. V. Europos .graviūrų ir taikomosio dailės eksponatų muziejus.
Skundžiamasi, kad toji patalpa nešildo
ma, o šaltis ir drėgmė gali labai lengvai
sugadinti restauruotas freskas ir lipdi
nius. Žiemą muziejus būsiąs uždarytas.
Pažaislio restauravimo darbai vyksta
toliau, nors ir iš lėto.
O Pažaislio vienuolyną pastatydino Lie
tuvos didysis kancleris Kristupas Pacas
(1621-1684). Jis norėjo ten įkurdinti ere
mitus (atsiskyrėlius) vienuolius, kokių
buvo Italijoje. Vieta tam reikalui buvo
parinkta 10 km. nuo Kauno ant .'kalniuko
dešiniajame Nemuno krante. Vardas busi
majam vienuolynui-buvo duotas „Mons
Paeis“ (Taikos kalnas), bet jis neprigijo.
Gyventojai, jį pradėjo vadinti pagal šali-

Pazaislio vienuolynas

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ?
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AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGU, KURIEMS
Į GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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lūs žmogaus teisių sąjūdžio kovoto
jas, šiuo metu atlieka 10. m . specia
laus režimo stovykloje bai įsmę, o
paskui dar turės atlikti 5 n*M *Vų trem
ties bausmę. Tai praneša K.estono
žinių agentūra. Nurodoma, kad jo
tėvas buvęs komunistas, o i Henrikas
taipogi tuoj po karo stojęs 1 milici
ją. Visdėlto, pamatęs daros ną savo
tautiečiams neteisybę, jis pradėjęs
platinti antikomunistinius lapelius
bei išdavinėti suklastotus < Va kumentus persekiojamiesiems. 1& 17 m. jis
su seserimi ir kitais 17 asu n ienų bu
vo suimtas, kankinamas ir
nubaus
tas 25 metais kalėjimo. Jiy : j jesuo ka
lėjime ir mirusi, o jis — - ži i aųrįęjoje
Vorkutos stovykloje or gąnisavęs ka
linių streikus. Vėliau
b uvo per
vežtas Vladimiro kalėjimu į \n. Po Sta
lino mirties jam buvo 1$ sta laisvai
gyventi Sibire. Tik 1965 m. jis ga
lėjęs sugrįžti Lietuvon. Pi įsk utinuoj u metu atspausdinęs per 1 /Ob'0 žmo
gaus teisių ir religinio pers f >ekà' ėjimo
dokumentų. Nurodoma, kad į 1973 m.
priversti
komunistai bandė Jaškųną
ir viešai
atsižadėti savo įsitikirjmų
juos atšaukti, bet tas fepnd iyiųas nenusiųstas
pavyko. Todėl jis clftbąr’
Permės stovyklos n*. 36, į kur laikoai. Jo dami žiauriausieji knminalist
ermskaya
bartinis adresas: 618263 P
St. Polooblast, Chusovskoi raion,
36 — 2,
vinka, Uchr. ,VS — 3894
USSR.

maduliams žemės vienuolynui
pat buvo apsvarstyta, ar bus
išlaikyti 12 vienuolių. Buvo j
ta iš Lerikijos.
Neilgai trulko ta jų ramybė
švedų karo mėtų Švedijos ka:
lis XIIy smarkiai sušalęs, u:
žaislio vienuolyną. Pamatęs žj
pasišildyti. O tai buvusi tik š.
vanas), kurioje buvo labai gy
raliai nupaišyta liepsnoj ančięj
ugnis. Pastebėjęs savo klaidą^
pykęs ir spyręs purvinu batu,
bato pramušta slkylė juodavus

statyti. Taip
galima ten
ų pasiik'Vjes-

. 1706 m.
ralius Karožsuiko į Padinį, priėjęs
Irma (paravai ir natūs malkos ir
karalius suSaiko, toji
;i 1*00 metų,
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Savaitei bėgant...

m.... ............... Alt D. Petraitis

Taigi, jau esame Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės rinkimu įkarštyje. Atro
do, kad šiemet yra gana didelis susido
mėjimas šiais rinkimais.
Atvažiavo į Venesuelą p.
Paskutinioji valdyba buvo ypatingai
AUDIMO KURSAI VENECUELOJE
Anastazi ja Tamošaitienė iš
veikli, nežiūrint, kad krašto sunkumai, Kanados ir jos sesuo Aldona
ekonominė krizė paprastai neigiamai
Veselkienė iš Chicagos. At
sivežė labai gražią ir nematytą
atsiliepia į mažumų gyvenimą. Nežiū
tautiniu kilimą, paveikslą ir
rint viso to, BLBendruomenės veikla
baigiant šią kadenciją verta pagarbos ir juostą parodą. Paroda buvo
suruošta Caracas mieste.
įvertinimo. Deja, musų visų atmintis ge
Dalį jų galėjo at
riau ir dažniau prisimena neigiamus fak sivesti į Vąlenciją ir p.
Kukanauzų
residencijoje
tus ir greit užmiršta tai, kas gero buvo
įruošti gražią parodą, kuria
padaryta.
galėjo pasidžiaugti lietusių
Tai gal kaip tik dėlto yra verta, kad
kolonija Valencijoje. Be to, nuo
ir labai paviršutiniškai, pažvelgti j šių
primadienio - 17 d. lapkričio
paskutinių laiku B LB veiklą.
men. prasidėjo tautinių juostų
Paskutinį kartą balsavome 1978 me ir kilimų audimo kursai. Pir
madienį, prieš pradedant kur
tų spalio 15. d. Ta proga balsavo 368
sus, musų mielos mokytojos
tautiečiai. Nuo tų pačių metų lapkričio parodė skaidres visiems
28 dienos pradėjo savo darbą naujoji
Valenciįos audimo kiHMj lankv
<u mst diktorėmis A
susirinkusiems:
moterims,
Tamošaitiene ir Aid Veselkiene; uzpakalyie VLB krašto vald pirm J
valdžia. Tarybos pirm. adv. Alg. Slieso- vaikams ir tėvams. Skaidrės
Kukanauza ir Valenciios vald pirm J Zavadzka? rūpiniesi kursų
mus nušvietė ir supažindino
raitis, vicep. kun. Pr. Gavėnas, irsekr.
su
Lietuvos
tautodaile. palaikyti kompaniją. Koma Ponia Rosa Liesinskienė
Vitas Tumas. Valdybą sudarė pirm. J.
Matėm labai charakteringą Onutė Kukanauzienė taip pat iškepė labai skanų tortą
Tatarųnas, vicep. prel. P. Ragažinskas,
skirtumą rūbų ir juostų tarp suspėjo ir pavaisinti namuose išleistu vėms Jau šiandien
piernikais
ir
mokėjom daugiau negu vakar
sekr. Angela J oteikaitė ir Mag d. Vinkš- vienos ir kitos Lietuvos ap- keptais
stipresniais, bei silpnesniais
Vienos išmoko daugiau, kitos
naitienė, ižd. Jonas SiHckas. Adv. Ant
skrities. Išmokom atskirti
gėrimais* Jai
nuotHdžiai
mažiau.
Priklauso
nuo
vieną njbą nuo kito ir jų
Gaulia paskirtas Tarybos atstovu Rio
buvome dėkingi. P.J. Zavadgabumo. Bet svarbiausia, kad
spalvingumą. Pav.,galim dabar
de Janeiro lietuviams, P. Žarkaus kas
zkas (tėvas) prisidėjo prie
Valencijoj prigijo didelis enatskirti tautini rūbąidzukų nuo
organizavimo
kursiu
ir
veiktos koordenatorius V. Anastacio
tuziasmas austi ir turim jaunų
žemaičių, klaipėdiškį nuo dalyvavo. Ponia Anastazija
audėjų.- 'Galiu pažymėti, kad,
lietuvių rajone ir A. Žizas jaunimo ats Vilniečio suvalkiečio nuo
Tamošaitienė padovanojo jos
ši meno mokykla C3 dienų)
tovu. V. Tumas sutiko būti sporto rei
aukštaičio ir t. t,. Buvo labai ir
vyro
išleista
išugdė
didelį "
įdomu «Laikas taip greitai "LITHUANIAN
kalų koordenatorius.
NATIONAL
dėmesį išmokti ir išmokyti
prabėgo ir Šia naktį pradėjom COSTUMES" knygą anglų
1979 metų sausio 23 dieną įvyko B L
kuo daugiausiai audimo
užmesti siutus ant staklių, kad kalba, ponams Kukanauzams
menininkų. Tam reikalui p. A.
B sušauktas lietuviškų organizacijų ir
jau rytoj galėtumėm pradėti už jų malonų priėmimą,
Tamošaitiene paliko 4 lapų at
kultūrinių vienetų bendras posėdis ap
austi. Išsiskirstėm apie 11,30 supažindinimą su Valencija ir
spausdintas taisykles, kurioj
p.m.
tarti įvairius metų darbo pianus. Buvo
jos aplinka, pa veži nei im^ išaiškina kilimų audimą,
Antradienį su oioeliu. en- musų viešnių i lietuviškas
tartasi dėl Vasario 16-tos minėjimo, IV
kilimų dailę, seniausią audimo
tuziasmu prisidėjo daugiau šeimas ir 1.1.
būdą, realistinio pobūdžio
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rei audėjų. Pradėjom 8 vai.vakaro
Ta knyga yra labai naudinga gobelenų projektus, audimu
kalais, Simo Kudirkos priėmimo prave
jr baigėm vėl apie 11.30 p.m. įsigyti.
-kalba apie
dimu ir Lituanikos sklypų pirkime-par- Šiandien buvo stipriai į temp lietuvišką meną , papročius, Lietuvoje ir išeivijoje, kilimo
audimo įrankius, siūlų rūsis ir
tas audimas ir malonių rūbą, juostas, paveikslus, mišrų
dėvime dokumentų klausimu.
audimą
kilimuose.
mokytojų
aiškinimas
girdėjosi
skulptūras, gamtą, kilimų Yra labai naudingos in
Gegužės 31 atvykęs Simas Kudirka,
susikaupime
ir
nakties dailę ir 1.1. Yra ilustruota strukcijos, kurios mums padės
B LB globoje aplankė netik lietuvius,
tylumoje. Gražu paminėti gražiom nuotraukom ir kalba ateičiai neužmiršti audimo.
bet ir ypač vietinių spaudos, radijo, ir
mokines: P. Nena Pesliakienė, apie mūsų kraštą... Šią knygą Šie išaiškinimai yra lietuvių *
televizijos stočių atstovus ir davė infor Danguolė Manfredini, Dana galima įsigyti, kaip pereitoje kalba. Bus išversta į ispanų
macijų apie Lietuvos padėtį. Vietos sp Dubauskartė de Folletico, laidoje Šio laikraščio "Gairė'' kalbą,
kad
taip
pat
Margarita Mariifiredini, Aurelia buvo pranešta: pas poną pasinaudotų mišrių Šeimų
auda plačiai paminėjo Simo Kudirkos
Zainieriunaitė de Robertson, Matulaitį
Vitalj.
505-44 moterys.
pabėgimą ir jo pergyvenimus Rusijoje.
Belkys de Ross M., Rosa Longbourne Dr. Weston, Ont.
Atsisveikinom
su
Kudirka lankėsi taip pat ir Rio de Ja
Liesinskienė, Vanda Liesin- M9R-2M7, Canada^.Jis at gražiausiais linkėjimais vieni
ne ire, visur lydimas Romo Kasparo.
skaitė, Veronika Liesinskaite, stovauja K.L.B. Švietimo kitiems.
Qna Kukanauzienė, Violeta Komisiją.
Liūdnojo Birželio prisiminimas kar
Aurelija Zainieriunaitė
Trečiadienį 19-11-80 buvo
Kukanauzaitė, Regina Kikas.
tu su Latvijos ir Estijos kolonijų atsto
GAIRĖ NR. 16
musų audimo paskutinė diena.
vais įvyko Lituanikoje. Pirmą kartą da jų vyrai taip pat būdavo
lyvavę svečiai grožėjosi įsigyta nuosavy
trice bacevičiutė, NHza Guzikaüskaité,
olimpijada vyko ir Imigrantų Kuru^
be, o sklypininkams buvo įteikti nuo
paroda.
ir Sofija Žutautaitė. Jie išskrido į Euro
savybės dokumentai.
Tautos Šventės proga, rugsėjo 9 B LB
pą 1979 m. liepos 9 d.
B LB finansų komisija iš įvairių rėmė
Taip pat B LB rūpesčiu ir parama, per
suruošė išvyką j Lituaniką. įvyko pama
jų surinko Cr.34.320 ir pridėjo dar sa
kap. J. Ciuvinską, lietuviai dalyvavo / V
ldos, "Volungės" ir choristų giraičių bei
vo 15.680 s idarė apvalią 50.000 kruzeiImigrantų OHmpijadoje, kuri įvyko 19ateitininkų Ramovės atidarymas. Cho
rų sumą paremti Brazilijos lietuvių jau
ristų giraitė skiriama Bendruomenės,
79 rugpiučio 10—17 dd., davė progos
nimą vykstantį į IV PLJ kongresą. Ten
Aušros, ir Vyčių chorų garbei.
pasirodyti musų jaunimui—sportinin
vyko sekantys musų atstovai: Aleksan
kams. Šiame darbe ypač pasižymėjo
(bus daugiau)
dras Valavičius, Sandra Saldytė , Bea
sportininkas Vytaytas Tumas. Kartu su
oįos

4

MŪSŲ LIETUVA

NR. 7(1694) 1981.11.19

l.etlviaiJ3AJAU£YJE
Metinis Vliko
seimas Toronte
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Seimas įvyko 1980 m. gruodžio 13-14 d.
d. Lietuvių Namuose Toronte, Kanadoje.
•Seimui rengti komiteto pirmininkas dr.
Antanas Pacevičius pasveikino dalyvius
ir pakvietė VLIKO pirm. dr. Kazį Bobelį
pradėti posėdžius. Dr. Bobelis paprašė
preletą Joną Balkūną suikalbėti maldą, ir
po to buvo sudarytas seimo prezidiumas:
inž. Eugenijus Bartkus pirm., Petras Au
gutis ir Stepas Jakubiakas vicepirm., My
kolas. Pranevičius ir Steponas Varanka
sekretoriai. Inž. Bartkui perėmus pirminių
kavimą, buvo sudarytos kelios komisijos:
rezoliucijų komisijos -kopirmininkai dr.
Domas Krivickas ir dr. Kostas R. Jurgėla,
nariai Bronius Bieliukas, Kazys Oželis,
Juozas Ardys, Juozas Pažemėnas, Vladas
Šoliūnas ir dr. Vladas Šimaitis; speciali
pakomisė Lenkijos krizei nagrinėti — Jo
nas Jurkūnas, Algirdas Vokietaitis, Biru
tė Venskuvienė ir dr. Jonas Stiklorius;
mandatų komisijon atstovus paskyrė da
lyvaujančios grupės.
Seimą žodžiu pasveikino Lietuvos gen.
konsulas dr. Jonas Žmuidzinas, Pasaulio
Lietuvių'Bendruomenės vardu dr. Juozas
Songaila, ALT pirm. dr. Kazys Šidlauskas,
Kanados LB pirm. adv. Joana Kuraitė,
KLB Apygardos pirm. R. Jonaitienė, KL
Jaunimo S-gos pirm. Laima Beržinytė.
Daugelis sveikinimų buvo gauta telegra
momis ar raštu ir perskaityta Seimo da
lyviams.
VLIKO Tarybos vardu pranešimą pada
rė dr. Vladas Šimaitis. VLIKo Valdybos
vardu pranešimą padarė dr. K. Bobelis.
Ilgesniame pranešime jis nušvietė visus
įžymesnius Valdybos darbus, problemas,
planus ateičiai ir kai kurių PLB pareigū
nų keliamus nemalonumus. Pirmininkas
papasakojo apie savo keliones į Pietų
Ameriką ir Europą, vietoje organizuojant
VLIKo atstovybes talkai tarptautinėje di
plomatinėje veikloje, glaudžiai derinant
VLIKo pastangas su Lietuvos Diplomatine
Tarnyba. Galop jis padėkojo kolegoms
Valdyboje ir Taryboje už glaudų 'bendra
darbiavimą ir pasiaukojimą pasitarnau
jant Lietuvai tarptautinėje arenoje, ypač
besiruošiant Madrido konferencijai ir paskleidžiant „45 pabaltiečių“ Maskvos dek
laraciją tarp visų deklaracijoje paminėtų
vyriausybių ir įstaigų. Vicepirm. polit. rei
kalams dr. Kostas R. Jurgėla paskaitė sa
vo pranešimą raštu. Vicepirm. informaci
jos reikalams dr. Jono Balio ir organize,
reik. inž. Liūto Griniaus pranešimai buvo
pateikti raštu. Dr. Domas Krivickas nu
švietė pastangas ir sunkumus Žmogaus.
Teisių gynimo srityje. Zigmas Juras pra
nešė apie* savo veiklą kaip VLIKo įgalioti
nio D. Brit. ir vėliau davė antrą prane
šimą apie Tautos Fondo veiklą Anglijoje,
o Birutė Venskuvienė — apie savo pastan
gas kaip VLIKo įgaliotinės Prancūzijoje,
Abudu pabrėžė artimą bendradarbiavimą
su VLIKo Valdyba ir tų kraštų lietuvių
reiškiamą VUKo Valdybai paramą ir pa
galbą.

Prel. J. BALKŪNAS
Po pertraukos pranešimus padarė Tau
tos Fondo pirm. Aleksandras Vaksedis,
Tautos Fondo Valdybos pirm. Juozas Gied
raitis ir Kanados Tautos Fondo pirm. An
tanas Firavičius, kuris čia pat įteikė
45.000 dol. čekį Tautos Fondo vadovams
VLIKo darbams remti. Komisijoms posė
džiaujant, Algirdas Vokietaitis padarė
pranešimą apie „VLIKo Atstovybę Švedi
joje 1944 metais“, o prelatas J. Balkūnas
kalbėjo apie „Lietuvių veiksnius ir jų pa
skirtis“. Abudu pranešimai buvo Seimo
dalyvių įdėmiai išklausyti. Prelatas J. Bal
kūnas savo kalboje pabrėžė VLIKo turimą
ir dažnai pakartojamą mandatą kalbėti
tautos vardu ir.vadovauti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui. Tai yra pagrin
dinis VLIKo uždavinys ir įsipareigojimas.
Organizacijos bei kiekvienas lietuvis turi
teisę dirbti politinėje srityje, bet tas dar
bas neturi kryžiuotis su VLIKo vedamu
Lietuvos laisvinimo darbu; priešingai, jie
turi padėti ir stiprinti VLlKo veiklą bei
tikslus. Prel. Balkūnas buvo vienas ALT
iniciatorių, vadovavo Laikinajam Lietu
vių Bendruomenės organizavimo komite
tui ir Tautos Fondui. Jo kalba, jau yra pa
skelbta spaudoje. Dėl LB nesusipratimų
su VLIKu ir ALTu paskaitininkas pabrė
žė, kad tai pareina nuo PLB pajėgumo de
rintis su kitų veiksnių bei organizacijų
vedamu darbu. Bendruomenės pajėgumas
taip pat priklauso nuo jos sugebėjimo ap
jungti ir toleruoti viso laisvojo pasaulio
lietuvius.
Vakare įvyko iškilmingas VLIK o Seimo
banketas su menine programa, kurio me
tu banketo dalyviai, įvertindami VLIKo

FÁBRICA

DE

sėkmingą veiklą, dar suausojo 4.790 dol
VLIKO tolimesniems darbams. Sekmadie
nio rytą įvyko iškilmingos pamaldos Pri
sikėlimo šventovėje, kur pamoksią pasakė
prelatas J. Balkūnas, pabrėždamas a.a
prelato Mykolo Krupavičiaus, jo mirties
dešimtmečio proga, „gyvenimą Lietuvai“.
Atskirai įvyko evangelikų ir liuteronų pa
maldos, kuriuose irgi dalyvavo gražus bū
rys jaunų ir senų VLIKo Seimo dalyvių
Tarp kitko, Maž. Lietuvos Patriarcho Mar
tyno Jankaus dukra Elzė dalyvavo visuo
se VLIKo Seimo posėdžiuose.
Atidarant paskutinę Seimo sesiją sek
madienį, jau buvo sėkmingai savo darbus
baigusios komisijos. Mandatų komisija
nustatė, kad Seime teisėtai yra atstovau
jamos visos VLIKą sudarančios organiza,
cijų su 44 turinčiais balsuoti teisę atsto
vais. Rezoliucijų komisija irgi pasiūlė pri
imti eilę nutarimų:
a) Dr. K. Bobelio pranešimą, kad už
megzti santykiai su Europos tautų parla
mentu ir kad tie ryšiai bus plečiami ir
stiprinami;
b) VLIKo Tarybos politinė komisija
svarstys planą informacinei veiklai „vi
sais kanalais“;
c) padėkota VLEKo Valdybai;
d) raginama išlyginti pasireiškusius ne
sklandumus su PLB;
e) speciali komisija Valdybai įteikė studiją ryšium su Lenkijos krize. Mažo
sios Lietuvos atstovai taipgi įteikė Vai
dybai siūlymą ryškiau nušviesti reixalavimus dėl Lietuvos vakarinių sienų.
Po įvairių diskusijų rezoliucijos su ati
tinkamais pataisymais buvo Seimo daly
vių priimtos ir pavesta VLIKo Valdybai
Jas galutinai suredaguoti, kurios vėliau
bus paskelbtos spaudoje.
Seimą uždarė pirm. dr. K. Bobelis, ku
ris gražiai padėkojo Seimo komiteto pir
mininkui dr. A. Pacevičiui ir nariams inž
H. Lapui ir A. Firavičiui už jų nepapras
tai didelį pasiaukojimą surengiant šį taip
sėkmingai praėjusį seimą; taip pat padė
kojo visiems Kanados ir pasaulio lietu
viams bei lietuvių spaudai už VLIKo dar
bų rėmimą, Seimo dalyviams bei prele
gentams už aktyvų dalyvavimą suvažiavi
mo darbuose. Posėdžiai baigti Lietuvos
Homnu. Seimo nutarimai bus paskelbti vė
liau.
(ELTA)

MIRĖ KUN. V. MARTINKUS

Providence (JAV), kasdamas prie sa
vo šv. Kazimiero klebonijos sniegą, mirė
70 metų amžiaus kun. Vaclovas Martinkus.
Velionis daug dirbo su jaunimu, kur
laiką buvo BALFo centro valdybos pir
mininkas ir aktyviai reiškėsi lietuviškoje
veikioje.
Židikų (Lietuva) kapinėse jo iniciaty
va buvo pastatyta Šatrijos Raganai (M.
Pečkauskaitei) pagerbti paminklinė kop
lyčia.

GUARDA - CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 274-1886

5

PALANGOS SKAUTU
STOVYKLA

SEKMADIENIO RYTĄ, 25 sausio,
1981 iš Ramovės išvažiavo dvi kombi
ir apie 20 privačių automobilių j Lituanicą kur pasiliko stovyklauti visą sa
vaitę apie 60 skautų-skaučių ir dar po
ra svečių.
Stovykla pasivadino "Santaka",
skautų išrinktas vardas kuris primena
ne tik upių suėjimą, bet susitikimą mu
sų jaunimo su kun. Saulaičių ir vienos
savaitės laikotarpy kartu gyvendami
ir pasidalindami stovyklos įspūdžiais.
Visi stovyklautojai buvo suskirstyti
j aštuonias skiltis.
LOKIAI - skiltininkas Osvaldo Škė
ma de Brito, 17 metų Palangos skau
tas kuris jau keletą metų gyvena Cabo
Frio, Rio de Janeiro - Lokių skiltį su
darė:
Pedro Sinkevičius,
Ricardo Bendoraitis
José V. Silickas
Stasys Žutautas
Richard Kūniški
José Carlos Celišauskas
Antonio Belapetravičius Alvarez
Alexandre Remenčius
ERELIAI: skiltininkas Arturas Pa
vilionis, 17 metų, Palangos skautas.
Skiltį sudarė:
Vitor Urbonas
Andrė Pavilionis
Rogério A. Santos
‘ .
Alberto Dilys
João Butkus
Leonardo Kaminskas
Stasys Rinkevičius

PUMA - skiltininkas Alberto Grei
čius, 17 metų, Palangos skautas.
Skiltį sudarė:
Orlando Daniel
Fernando Sutkevičius
Valter Mikalkėnas
Ricardo Dinis
Marcelo Belapetravičius Alvarez
Enrique B. Greičius
Paulo Banevičius

BARAVYKAI - skiltininkas Marcos
Lipas, 17 metų, Palangos skautas vytis.
Skiltį sudarė:
Aurelio Grigonis
Rogério Ausenka
Roberto Karsokas
Marcos Ausenka Ribeiro
Marcei Kūniški
Alexandre Sutkevičius

Lituanikos miškelyje T. A. Saulaitis laikė kiekvieną dieną Sv. Mišias su
atskirom skiltim.
Vadovė: Paskautininkė Eugenija Ba
PELĖDOS:- skilti n in ké, Fátima Jurcevičienė
ciukonytė 18 metų, Palangos prityrusi
skautė.
Skiltį sudarė:
Irutė Petraitytė
Gisela Calefi
Ana Beatriz Bendoraitytė
Veronica Celišauskas
Doris Kuniškytė
VOVERYTĖS: - skiltininkė Solange
Banevičiūtė, 15 metų, Palangos prity
rusi skautė.
Skiltį sudarė:
Claudia Daniel
Simone Laucyté
Eliane Korasovaitė
Regina Remenčiūtė

GEGUTĖS - skiltininkė: Elisabeth
Jurčiukonytė, 16 metų, Palangos pri
tyrusi skautė:
Skiltį sudarė:
Monica Kresinkovas
Adriana Ausenkaitė
Silvia Dinis
Cristina Karsokaité
Lilian Mikalkénaité
Claudia Sinkevičiūtė
PETELIŠKĖS - skiltininkė, Marcija
Pavilionytė 15 metų, Palangos prityru
si skautė.
Skiltį sudarė:
Silvana Jurčiukonytė
Rosana Tumaitė
Clarice Bacevičiūtė
Carla Grigonyté
Regina KarsDkaitė
Sandra Sinkevičiūtė
Lucia Sinkevičiūtė

Komandantas buvo: Skautas Vytis
Flavijus Bacevičius.
Slaugė, laikraštėlio redaktorė Vyr.
Skautė: Rosana Jurčiukonytė.

Šeimininkės: p. Ona Ausenkienė
p. Silvija Ausenkienė

Specialus dalyvautojas, dvasios va
das skautininkas, kunigas ANTANAS
SAULAITIS.
Pirmadienis. Pioneriįos diena.
Pastatyti vartai, kryžius, skautės
padarė Lietuvos žemėlapį prie vėliavų.
(Peteliškės, Baravykai ir Puma turėjo
savo specialias mišias, pritaikintas sa
vo amžiui, miškelyje.
Po Vakarienės Lituanicos pakalnė
je buvo didelis laužas su vadovų skiltininkų pasirodymais, šūkiais ir daino
mis. Nepaprastai gražu kai po žvaigž
dėtu dangum, laužui gęstant visi ratu
dėkodami Dievui už gerą orą, už drau
gystę, už T. Saulaičio sugrįžimą, nors
trumpai, tyliai sukalbėjo Tėve Mūsų
ir sugiedojo Ateina Naktis.
Antradienis - Šeimos diena ir Seimorama (lenktynės).
Visi stovyklautojai buvo padalinti

j šešias šeimas, kurios turėjo kartu at
likti darbus, kartu valgyti, buvo išda
linta kiekvienai šeimai išspręsti po
dvi problemas kurios galėtų būti bent
kokioj šeimoj. Kiekviena šeima kalbė
josi kaip geriau išspręsti tas problemas
ir po to visos kartu pristatė savo pata
rimus kaip būtų galima juos nugalėti.
Po pavakarių Gegutės ir Ereliai,Dai
navos miškelyje turėjo savo mišias.
Vakarinėj programoj šeimos vaidi
no ir kiekviena šeima padainavo.
Trečiadienis. Iškylos diena. Kaip vi
sada viena iš smagiausių. Po skiltimi po pusryčių, iškylavo, 4 km. su puse
prie upelio, kur sukūrė 8 lauželius ir
kiekviena skiltis paruošė savo valgį.

MUSŲ
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PALANGOS SKAUTŲ STOVYKLA
(tęsinys)
LokiaHskepe vištelę prie ugnies, o Ereliai padalino kitę vištelę kurioj įdėjo
įkaitusių akmenų ir ji liko visai iške
pus kol jie atėjo j iškylos vietą. Tos
vietos šeimininkas,kuris priklauso
Brazilijos Skautų Sąjungai,pavaišino
su vynuogėm. Kai 5 skiltys keliavo
atgal j stovyklą prie upelio, visi kiti
vyresnieji susėdę ant žolelės turėjo mi
šias kur tarp Dievo žodžio girdėjosi
vandens čiurlianimas ir paukštelių čiul
bėjimas, taip kaip kitų mažų gyvūnėlių
balsai. Grįžom penktą valandą atgal j
stovyklą.
Vakarinė programa buvo Talentų .
Vakaras kuriame buvo daug įvairumo.
Ketvirtadienis: Susikaupimo Diena.
Visos skiltys ruošė maldas. Prieš pietus
buvo mažiems susimąstymo valandėlė
"Volungės miškelyje" kur prieš susi
taikymo sakramentą visi perskaitė pa
ruoštas maldeles. Po pavakarių buvo
vyresniesiems toje pačioje vietoje. Po
to visi ruošėsi vakarinei programai.
Tai buvo: Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronika. Šešios skiltys vaidina po
vieną stotį. Pirmoji buvo lauke, be
šviesų, apie lietuvius kankinius, kalėji

me, dirbdami sunkius darbus ir tarp
jų vienas kunigas, kai vakare policija
viską apžiūri ir išeina jie atsikelia ir
kunigas laiko mišias paslapčia.
Antra stotis buvo verandoje. Tai
mokykloje mokytojas nori įtikinti mo
kinius kad Dievo nėra, kad tik durniai
tiki į Dievą ir baudžia mokinius kurie
eina j bažnyčią, sakydamas kad ir tė
vų teisė vaikams bus atimta ir gale ga
lima suprasti kad ir ji&yra priverstas
tą sakyti ir daryti jeigu nenori praras
ti darbą.
Trečia stotis kryžiaus kalnas (už na
mo). Ereliai vaidino, kaip lietuviai, ypač jaunimas atstato komunistų išvers
tus kryžius ir kaip policija atvažiuoja
ir bando juos suimti.
Ketvirta stotis, bažnyčios uždary
tos (prie P. Tylų namų). Moteris nuei
na j bažnyčią ir randa duris užkaltas
ir policija norėdama jas nuvaryti sako
kad stogas krenta ir suima vieną mote
rį kuri padrąsina sudaryti pasirašymus
valdžiai atidaryti bažnyčias.

Komandantas Flavijus Bacevičius riša šiipsą fciaudijai Sinkevičiūtei.
Dešinėje stovi Simone Laucytė.
gtmaiSjir po to balius.
Penkta stotis (virtuvėje). Seimą na?
Vėlai kai visi angeliukai jau miegojo,
muose kai visi grįžta iš darbo, mokyki
skiltininkai ir vadovai turėjo mišias miš
los ir susėsto prie stalo, kiekvienas šei
kelyje.
mos narys pasakoja kaip buvo diena,
Šeštadienis: Vos išaušo rytas, šeši
ką turėjo pergyventi, kaip yra persekio
gražūs, geltonplaukiai vyriukai žygiavo
jami dėl tikybos.
su violetiniais šlipsais. Tai buvo Skau
Šešta stotis (mergaičių^ kambaryje)
tai Vyčiai Paulius Jurgilas, Klaudijus
be šviesų, tik viena maža žvakelė degė
Butkus, Eduardas Greičius, kartu su
ir ten vaidino kaip lietuviai rašo Kro
naujais skautais vyčiais, Flavijum Ba
niką slapčia.
cevičium ir du broliukais Albertu ir
Po paskutinės stoties visi išėjo Litu
Marku Lipais, sveikinos ir džiaugėsi
anikos takeliu iki Volungės miškelio,
pasiektais laipsniais. Taip pat Rosana
kuris buvo apšviestas žvakėmis. Visi
Jurčiuk©nytė tapo vyriausia skautė.
tyliai nuėjo ir ten vist kartu, ratu susi
Visą rytą visi dirbo kokį nors rankdar
ėmę rankomis meldėsi už Tėvynę Lie
bį padovanoti savo draugui.
tuvą.
Po vakarienės turėjome laužą su
Penktadienis - Luau arba havaietištrumpa programa ir po to atsisveikini
ki pietūs prie akmenų ir medžių pakal mo balių.
nėje. Visą rytą ruoša pietums. Daug
Sekmadienis. Jau anksti pradėjo di
vaisių, papuošalų. Berniukai padarė
ugniakalnį iš kurio visą laiką ėjo dūmai. delis judėjimas tėvų, svečių ir stovykla
užsibaigė su mišiomis Dainavos miške
Mergaitės šoko havaietiškus šokius ir
lyje.
keletą lenktynių. Grįžom į pikniko na
ps. Eugenija Bacevičienė
mą apie ketvirtą valandą.
Visi persirengė, išsimaudė nes penk
tą valandą vyko iškilminga cerimonija,
Už lietuvišką knygą Ir spaudą
nes nauji vilkiukai, paukštytės skautės,
lietuviai tiek daug kovojo Ir
skautai, prityrusios skautėsjšėję tam
tikrą programą,davė įžodį. Tėvas Sau- kentėjo. Dabar lietuviška kny
laitis visiems užrišo naujus šlipsus. Po ga stovi ir dulka kioskų lenty
vakarienės buvo karnavalas su apsiren- nose, laukdama, kol kas Ją

nupirks.

Dra. HELGA HERING
i

MEDICA
HOMENS

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Stx. Mana das 8áX) as 12 h.
das 14 00 às 18:00
Rua Quartim Barbosa, 6 •

Fone: 265-7590
B. do Limão

J. BUTRIMAVIČSUS
t

ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc.
COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto (ft Reoda. ICM, IP!
Rua Barão de Iguape, 212 - 4o awLs/45 • Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 900 às 1100 e das 1400 às 1800
Rua Campas Novos, 590 - V. Zetiaa - Hcstóo das 1900 às 21 00
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SAULEI LEIDŽIANTIS
1812 m. Pažaislį apipiešė Napoleono karei
viai. Jie apgadino bažnyčios laikrodį, al
torių, biblioteką, archyvus. Nuo kai kurių
paveikslų atplėšė sidabro - aukso ir bran
gakmenių papuošimus. Fundatorių Pacų
šeimos karstai po didžiųjų durų slenksčiu
buvo išlaužyti, ieškant brangenybių, ir
mirusiųjų kaulai išmėtyti. Žmonės kalbė
ję, kad prancūzai nutraukė 2 vienuolyno
bdkišto varpus, ir vienas jų nuriedėjęs že
myn į Nemuną. Nuo tada, kai per metines
vienuolyno šventes būdavo imama skam
binti visais varpais, iš Nemuno dugno, sa
ko, atsiliepdavęs ir anas nuskendęs.
Per 1831 m. sukilimą kamaduliai vie
nuoliai buvo apkaltinti slėpę sukilėlius.
Visi 12 buvo išsiųsti į kitus vienuolynus,
o du mirė kalėjime. 1832 m. caras Mikalo
jus I Pažaislį atidavė stačiatikiams. 80
j metų jie ten keitė, griovė ir perstatinėjo
' pagal savo kulto reikalavimus. .Skuto sie
nų paveikslus ir perdažinėjo. Kas buvo
italų padaryta, beveik viskas žuvo. Tik
bažnyčios kupolui, 4 koplyčioms ir viršu
tinėms freskoms jiems pritrūko laiko per-’
keisti. Tada žuvo daug bažnytinių reik
menų. Tiesa, dalis jų buvo išdalyta bažny
čioms, bet Paco dovanotąj.į auksinį kieliką, išpuoštą 425 deimantais, 193 smarag
dais, 327 rubinais ir granatais, 5 perlais,
ir 300,9 kg sidabrinių indų stačiatikių vie
nuoliai pasiliko sau. Tuo metu ir įvyko
pats barbariškiausias vienuolyno apiplėši
mas. Bėgdami iš Lietuvos, jie išsigabeno
didelį grobį. Menotyrininkas L. Žilevičius
dabar radęs Tbilisio archyvuose 1.500 Pa- _
žaislio archyvinių dokumentų, išsivežtų
tėvo Kirijono. Visi Pažaislio istorijos do
kumentai yra išblaškyti po Lenkijos, Mask
vos, Leningrado, Vilniaus ir Kauno ar-,
chyvus.
Liet. Enciklopedijoje rašoma, kad rusai
nulupo varinę skardą ir išliejo iš jos var
pų. O „Švyturyje“ dar rašoma, kad I pa-,
saulinio karo metu vokiečiai nuplėšė va
rinį bažnyčios kupolą ir abiejų fasado
bokštų skardą ir uždėjo tolį, kuris greit
prakiuro ir dėl to ėmė gesti vidus. Pasi
traukdami vokiečiai nepalikę net durų
rankenų ir spynų.
Per visą tą laiką, kaip matome, varg
dienių lietuvių baužiauninkų lėšomis pa
statytas Pažaislio vienuolynas svetimšalių
buvo plėšiamas, griaunamas ir apgrobia
mas. Vienuolyno sienoje buvo užrašas:
„Saulei leidžiantis, atmink save“.
Kaip
parašyta, taip ir padaryta: visi prisiminė
save, bet ne kitą.
Nepriklausomybės laikais 1920 m. čia
buvo įkurdintos kazimierietės iš Čikagos.
Valdžios ir kitų institucijų rūpesčiu Pa
žaislis buvo kiek galima atnaujintas ir
gražiai sutvarkytas. Ir jis tapo visuomenės **
labai mėgiama vieta. 1928 m. iš Rusijos
buvo atgabentas pagrobtas stebuklingasis

RYMANTÈ STEPONAITIS
TRADUTORA

JURAMENTADA

LITU ANO

Horário Comercial:
Teis.: 853-0026
881-7792

Das 19 as 21 horas:
R.Pedroso Alvarenga,
505, - ap.57 Tel:
852-0677, São Paulo
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Dalyvaukite
Tautos
Globėjo
v
'
Šventėje SEKMADIENĮ, KOVO 8 DIENĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

MIRĖ

LIETUVOJ

Iš Lietuvos gauta žinia, kad gruodžio
S d. Mosėdyje mirė JONAS JABLONSKAS eidamas 77-tus metus. Paliko 4
vaikus: sūnų Antaną Lietuvoje, o kiti
su.lūs — Adolfas ir Robertas su šeimom
gyvena S. Paule. Duktė Olga su vyru gy
vena taip pat S. Paule.
Mišios už velionį buvo atlaikytos va
sario 8 d. per lietuviškas pamaldas JACANA seminarijos koplyčioje. Koply
čia prisipildė žmonių: buvo beveik visi
a.a. Jono Jablonsko giminės. Po mišių,
kurias laikė kun. P. Rukšys buvo priė
mimas Olgos namuose. Olga parodė lai-'
dotuvių fotografijas: Lietuvoje dar lai
dojama pagal krikščioniškus papročius.:
procesija su kryžium, kunigu ir vyrais su
kamžom.
Olgai, Adolfui, Robertui, ir Antanui
Lietuvoje bei visoms giminėms Jacanos
lietuviai reiškia užuojautą.

Kazimieras Skarupskas praneša, kad
Lietuvoje mirė jo brolio žmona MARI
JA š.m. sausio 1 dieną. Velionė turėjo
72 metus ir liūdesyje paliko sūnų Kę
stutį ir Arūną su šeimomis.
Kazimiero brolis Alfonsas gyveno
Kaune.
Musu Lietuvos platintojui mielam Ka
zimierui Skarupskiui ir šeimai laikraš
čio darbuotojai reiškia užuojautą.
sv. Marijos paveikslas. Antru kantu ru
sams okupavus Lietuvą, Pažaislis buvo
paverstas ligonine.
Tai tokia yra liūdna istorija prabangaus
Pažaislio vienuolyno ir jo 12 vienuolių at
siskyrėlių, ieškojusių ramybės svetimame
krašte.
.
m.

EUROPOS LIETUVIS

MOŠŲ ŪKUSIEJI
Nesulaukusi 40 metų, netikėtai mirė
ANTANINA SABALIAUSKAITĖ dos
Santos, š.m. vasario 4 d.Buvo palaido
ta sekančia diena Quarta Parada kapi
nėse.
Velionė ilgesnį laika sirgo nervu liga,
tai jos šeima—vaikais rūpinosi motina
Anastazija Sabaliauskienė.
7-tos dienos mišias vasario 10 d. at
laikė kun. Petras Rukšys N.S. de Luordes bažnyčios kriptoje. A.a. Antaninos
motinai Anastazijai Sabaliauskienei, jos
vaikams ir broliams, bei kitoms gimi
nėms Agua Rasos lietuviai reiškia užuo
jautą.

Vasario 12 d. smegenų tromboze S.
Casa ligoninėje mirė VYTAS—VITURINO ALIŠIŪNAS eidamas 46 metus.
Velionis buvo gimęs S. Paule ir dirbo sa
vistoviai. Buvo pašarvotas S. Joao kop
lyčioje ir tetos Marijos Snarskaitės Sta
nkūnienės rūpesčiu palaidotas Nova
Cachoeirinha kapinėse. 7-tos dienos mi
šios bus trečiadienį, vasario 18 d. 20 vaL
N.S. das Dores bažnyčioje C. Verde.
Marijai Stankūnienei ir giminėms Casa i
Verde lietuviai reiškia užuojautą.

Vasario 15 d. V. ZElinoj mirė STA
SYS KILC1AUSKXS turėdamas 76 me
tus. Velionis buvo kilęs iš Kauno ir Bra
zilijon atvyko 1929 m. Nuo 1936 me
tų iki pensijos amžiaus dirbo Metalúr
gica Matarazzo fabrike. Paliko žmoną'
Oną, dukrą Elvirą ir sūnų Stasį Robertą
Kūnas buvo pašarvotas V. Zelinos baž
nyčioje ir vasario 16 d. palaidotas Vila
Alpinos kapinėse. 7-tos dienos mišios
bus šeštadienį, vasario 21 d. 8 vai. ryto
V. Zelinos bažnyčioje.

Į
|

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
------------------------------- --- --------- s-----

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS -- --------------------------------------------

Inventário, Dospejo, Desquits, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rua L5 de Novembro, 244 - 4 and. • Coaj. 9 - Fosse; 37-8958
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

{VERTINKIME MŪSŲ DARBĄ
Visiems yra žinomi išeivijos spaudos
sunkumai bei vargai, tad ir yra reikalin
gas žmonių supratimas ir atjautimas.
Šiemet ML spaustuvė neturėjo gali
mybės atspausdinti Vasario 16-ios mi
nėjimo programą. Tatai puikiai padarė
Aleksandro Bumblio spaustuvė. Saky
ti, kad saleziečiai NENORĖJO progra
mos spausdinti, tai mažų mažiausia kal
bos nesupratimas. Tarp NEGALĖTI ir
NENORĖTI yra didelis skirtumas tiek
kalbos, kiek intencijų interpretacijos
atžvilgiu. ML finansai neleidžia samdy
ti pastovaus spaustuvininko: jis ateina
tik pirmadienio vakarą laikraščio atsp
ausdinti, o kitu laiku sunku jo prisišau
kti.
ML turi it kitą problemą. 8 mėne
sius prie laikraščio dirbusi sekretorė —
raštininkė mus apleido ir persikėlė gy
venti j Jundiai. Birutei Gumbliauskai—
tei — Maximovitch linkihne gražaus nau
jo gyvenimo su šeima ir dėkojame už
gražų bendradarbiavimą.
Musu kolonijoj yra ypač sunku su
rasti lietuviškai mokančią raštininkę,
tai prašome ML skaitytoju padėti mums
šiame darbe.
Už administraciją
Kun. P. Rukšys

b_

DATA: 16 iki 22 vasario pašto darbo valandomis
VIETA: S. Paulo Centrinio Pašto Rümai(Praça d<

Susitik imas
SU

BLB-NÉS RINKIMU
BALSU SKAIČIAVIMAS

įvyks ketvirtadienį,vasario 26 d. 20.00
vai. Jaunimo Namuose, V. Zelinoj.
Balsų skaičiavimas yra viešas, tai gali da
lyvauti kas nori.

LIETUVIU ARKYVO IR MUZIE
LIETUVIU ARKYVO IR MUZIEJAUS
REIKALU
Lietuvių Imigracijos 50—mečio Minė
jimo Komitetas savo paskutiniam posė
dyje svarstė afckyvo ir muziejaus reikalingumą. Šiam reikalui reikia patalpų.
Per 50 su virš metų daug lietuviškai kolojiijai svarbių dokumentų ir kitokios
medžiagos negražinamai pradingo, bet
dar daug kas būtų galima išgelbėti, jei
susiorganizuotume dabar. Arkyvas sau
gotų istorinę medžiagą,muziejus meno
kultūrą ir visa kas turi ryšių su lietuviš
ka buitimi.
Visiems komiteto nariams ir dalyva
vusiems svečiams atrodė, kad reikalas s\
svarbus. Posėdis įgaliojo p. Aldoną Valavičienę sukviesti platesnio pobūdžio
susirinkimą reikalui svarsstyti. Susirink
kimas įvyks š.m. kovo 12 dieną!ketvir
tadienį), 20 vai. Jaunimo Namuose. V.
Zelinoj. Visi klausimu besidomintieji
kviečiami susirinkime dalyvauti.
Koresp. K.J.C.

T. ANTANU SAULAIČIŲ

BUS MOKOJ ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS SALÉJEÍ

PROGRAMA:
— 16.00 VAL. MIŠIOS su jaunimo
dalyvavimu.
— PLJ Kongreso skaidrės
- PASIVAIŠINIMAS (bufetas)

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

LITERATŪROS RATELIS
Pirmasis šių metų Literatūros Rate
lio susirinkimas bus pp. Alfonso ir Ro
sa Petraičių bute, rua Nova York, 28 ap.32, Sumaré. Tel.653286.
Laikas ir data: kovo 7 d. 20.00 vai.

IMIGRACIJOS 50—MEČIO
KOMITETO POSĖDIS
S.m. vasario 12 d. 20 vai. V. Zelinos
klebonijoj jvyko paskutinis LIETUVIU
IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50-MEČIO MINĖJIMO KOMITETO POSĖDIS.
Buvo padaryta galutinė to Komiteto ve
iklus apžvalga. Peržiurėjus visas išlaidas
ir pajamas, rasta, kad apmokėjus 50-me
čio knygos leidimą, kasoje liko 15.000
kruzeirų. 225 neparduotos knygos pa
liekamos Šv. Kazimiero parapijos kny
gynui.
Posėdyje dalyvavo Komiteto vicep.
kapit. J. Čiuvinskas, buvęs BLB-nės
pirm. Algimantas Saldys, iždininkė po
nia Aldona Valavičienė. ir inž. Jonas Silickas.
Kasoje likusius 15.000 kruzeirų nu
tarta paskirti KOLONIJOS ARKYVUI
ir MUZIEJUI.Tai labai kukli ir simbo
linė auka. Pinigai bus padėti j šiam tik
slui atidarytą sąskaitą banke.
Komitetas atliko du svarbius darbus,
pirmas: 50 metų imigracijos sukakties
minėjimas ir antras, pirmoji plyta kolo
nijos Muziejui ir Arkyvui įrengti. Abu
įvykiai yra vertingi mūsų kolonijos is
torijoj.
Koresp. KJC
SVEČIAI IŠ ARGENTINOS
BRONIUS USONIS su žmona Mo
nika ir sūnumi Carlos Bruno lankėsi
S. Apule.Pp. Usoniai atvyko Brazili
jon ant Eduardo ir Patricijos Greičių
vestuvių, po kurių dar pasiliko kelias
savaites. Vestuvėm taip pat atvyko ir
Genė BAGDONAS su vyru Arnaldu.
Bronius Usonis iš S. Paulo išsivežė
kelis MUSU LIETUVOS egzempliorius
ir kitos lietuviškos spaudos.

-------- CURSO-----------AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITLANO
POR CORRESPONDÊNCIA
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