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Lietuvoje išleisti blaivybei skatinti paveikslėliai su Šv. Kazimieru ir vysk. M. Valančium, kad 
Viešpats grąžintų kryžių žemei blaivumą ir siųstų Lietuvai naujų Valančių.

Oem » 1972
Perskaitęs duok Idtam!

(Tęsinys)

Po Šventų Mišių tūkstantinė 
tikinčiųjų ir kraštotyrininkų mi
nia patraukė pilies link. Aplin
kui zujo milicininkai, saugumie
čiai filmavo einančius ir rūsčiais 
veidais stebėjo kiekvieną dalyvi. 
xM-inia ėjo drąsiai ir entuziastin
gai, nes dauguma jau pripratę 
prie panašių bauginimo priemo
nių.

Prie Galvės ežero knibždėte 
knibždėjo milicininkų ir saugu
mo agentų. Visų nustebimui — 
pradžia tilto į pilį išardyta ir pri
kaltas užrašas: '‘Remontas”. Vi
siems buvo aišku,kam prireikė 
išlupti ant tilto keletą lentų, — 

kad niekas negalėtų patekti į pi
lį! Kažkas metė repliką: “Šimt
mečių audras atlaikiusi pilis sto
vų o tarybiniais metate statytas 
tiltas neatsimusa remontų!”

Minia, sustojusi ant Galvės 
ežero kranto, ugningais posmais, 
dainomis, giesmėmis ir Lietuvos 
(Nepriklausomos) himnu pager
bia Vytauto Didžiojo atminimą.
Tačiau ir čia neapsiėjo be aukų: 
čekistai sulaikė Joną Saukaitį — 
jiems pasirodė įtartinas jo laga
minas, kuriame buvo liturginiai 
rūbai. Tardymo metu milicijos 
pareigūnai užlaužė jaunuolio 
rankas^.. pT. -atsisakius kalbėti, 
z:‘aysbfWriUô^P^mc s metu iš 

tofono kasetė.
Kunigai, dalyvavę Vytauto Di

džiojo 550 metų mirties jubilie
juje, Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinio Petro Anilonio buvo 
raštiškai įspėti, kad sulaužę Re
liginių susivienijimų nuostatus: 
be leidimo Trakuose dalyvavę 
pamaldose.

Nuvažiavę į Vilnių kraštoty
rininkai norėjo aplankyti mu
ziejų. bet jis buvo uždarias, nors 
buvo muziejaus darbo diena.

Bet skaudžiausia tai, kad apie 
šį didį jubiliejų nutylėjo tarybi
nė spauda, radijas, televizija ir 
visos kultūrinės įstaigos.

Pabaiga
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DOC. VYTAUTO SKUODŽIO 
GINTAUTO IEŠMANTO IR POVILO 
PEČELIŪNO TEISMAS

i Tęsinys

Teisminis tardymas.
Perskaitomos teisiamųjų charakte

ristikos. G IEŠMANTAS ir P. PEČE 
LIŪNAS charakterizuojam1 kaip neak
tyvus visuomenineje veikloje Doc. 
SKUODIS Duves aktyvus visuomeni
ninkas

Pirmasis apklausiamas G. IEŠMAN
TAS. Jam pateikiami klausimai apie 
kiekvieno straipsnio parašymo aplin
kybes. Kaltinamasis paaiškino, kad ei
lėraščius rašąs nuo 17 metu. Jų yra 
daugiau nei 1.100, — keli rinkiniai.Te
orines studijas rašo nuo 1977 metu, 
dalis ju rašyta 1978 — 1979 m.

— Kam perduodavote kurinius?
— Apie tai nesakysiu, - tvirtai atsa

ko teisiamasis.
- Iš ko gaudavote nelegalius leidinius?
— Apie tai neatsakysiu.
Teisėjas primena, kad balandžio 1 d. 

Iešmantas prisipažinęs, kad davęs strips- 
nius leidėjams, dar vėliau — "Perspektyv 
vii" redakcijai. Čia IEŠMANTAS per
skaito pareiškimą, kad parengtinio tar
dymo metu diduma užprotokoluotu da
lyku, — tai tardytoju URBONO ir KA
DŽIO fantazijos vaisius: čia daug kas iš
kraipyta, pakeista ištisos pastraipos, sa
kiniai. Todėkl ESM ANTAS atsisako pa
rengtinio tardymo protokolu, kaip kal
tinamosios medžiagos ir atmeta ten už
protokoluotus parodymus.

— Kodėl rašote, kad Lietuvoje tarybi
nė valdžia faktiškai yra fašistinė?

— "Inostranaja literatūra" buvo dis
kusija apie demokratines laisves. Ten 
vienas tarybinis mokslininkas tvirtina, 
kad kur yra pažeidžiamos demokratinės 
laisvės, ten yra fašizmas.

— Iš kur ėmėte medžiagą kūrybai?
— Poezijai medžiaga — gyvenimas, te

oriniu veikalu — tarybinė spauda.

O • i "Į J e DT- | Į [ T \. Ą,

— Kaip suprantate spaudos laisvę?
— Jos nėra, greitai nenumatoma ir a- 

pie tai kalbėti neverta.
Seka keletas IEŠMANTO politines 

pažiūras provokuojančiu klausimu- Ir 
vėl:

— Kodėl parašėte "Rubikoną"?
— Mintis, susiformavusias utinėje 

kūryboje, panorau išdėstyti teorinėje 
studijoje.

Vėl eilė klausimu- kam perdavė lite
ratūrą, kada ir kaip, kokiu tikslu? I 
tuos klausimus IEŠMANTAS neatsaki
nėjo. Atsakydavo tik j tuos klausimus, 
kurie lietė jo autorystę ir įsitikinimus. 
Pasirašydavo slapyvardžiais, kaip ir XIX 
a. poetai, saugodamasis arešto. Prisipa
žino, kad retkarčiais klausydavosi užsie
nio radijo laidu ~ betgi tai nedraudžia
ma.

Doc. V. SKUODŽIO teisminis tardy
mas prasidėjo pasiūlymu papasakoti a- 
pie savo darbą 10 metu laikotarpyje.Jis 
buvo klausiamas, kur dirbo iki Vilniaus 
Universiteto, kokiose pareigose, koks 
disertacijos pavadinimas, kada apgynė, 
kaip pateko j Vilniaus universitetą, ko
kias pareigas ėjo, kokie visuomeniniai 
įsipareigojimai. Docentas j šiuos klausi

mus atsakinėjo, pažymėdamas, kad tu
rėjo labai daug visuomeniniu įsipareigo
jimu, faktiškai dirbo antrą darbą be at
lyginimo. Domėjosi literatūra, istorija 
ir religijos klausimais.

— Kodėl darbas, kurio rankraštis pa
imtas XI. 24 d. kratos metu, pavadin
tas "Dvasinis genocidas Lietuvoje"?

— Buvo ir kitu variantu, tačiau šis ge
riausiai tiko pagal turinį.

Atsakinėti j klausimus apie kitus sa
vo rankraščius doc. V. SKUODIS kate
goriškai atsisakė. Priminė, kad pareng
tiniame tardyme į užduotus 668 klausi
mus teatsakė tik 20 procentu; šios tak
tikos laikysis ir teisminio tardymo me
tu. SKUODIS pareiškė, kad nepagar
biai kalbėti apie nelegalią spaudą yra 
amoralu.

Užklaustas apie "Alma Mater" leidi
mą, teisiamasis nieko neatsakė.

Kaltinamas, kad padaugino ne ma
giau 4 egz. "Dvasinis genocidas Lietu
voje", paaiškino, kad šis darbas yra 
mokslinis, bet ne propagandinis, be to, 
jis dar neužbaigtas ir turėjo būti duo
damas recenzuoti. Prokuroras klausė 
apie metodą, naudotą šiam darbui. Do
centas paaiškino, kad pagrindinis me
todas — matematinė statistika. O me 
džiaga, kuri buvo apdorojama šiuo me
todu — išrinkta iš spaudos metraščio. 
Ja ir paremtos išvados, kurias jis pats 
spausdino rašomąja mašinėle. Išvadose 
teigiama, kad ateistiniu straipsniu lygis 
itin žemas, nors yra pretenzijų i "moks 
linj" ateizmą. Dievo buvimo klausimas 
liečiamas labai retai. Religingumo tary
binėje visuomenėje bijomasi labiau ne
gu girtuoklystės, paleistuvystės, chuli
ganizmo ir narkomanijos. Prokuroras 
BAKUČIONIS atkreipė ypatingą dėme
sį j šią išvadą, laikydamas ją šmeižikiš
ka.

i Bu> daugiau i
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120 METU NUO G. PETKEVIČAITĖS - BITES MIRTIES

< .ribnelė P e t k e v i-
• įtė - Bite gimė 1869.III0 

' Puziniškiu dvare,Smilgių 
uiti , Panevėžio apskrityje » 
Visuomenininke, rašytoja , 
-vieteja ir auklėtoja. Gydy - 
.ujo duktė, būdama 12 - 
os metų, neteko motinos ir 
buvo įpareigota globoti 
penkis jaunesnius broliukus. 
Taip per visą gyvenimą ji 
rūpinosi kitais, mažiausia 
savimi. Jos idealas tapotar- 
nauti tautai, nuskriaustie

siems. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, gerai mokė
jo lietuvių, lenkų, rusų ir vo
kiečių kalbas, buvo labai iš
silavinusi moteris, Vėliau 
išlaikė felčerio- savotiško 
para mediko- egzaminus» Iš - 
ėjusi bitininkystės kursus , 
kaip slapivardį savo raštuo
se vartojo žodį Bitė. Dar 
spaudos draudimo metu pra
dėjo dalyvauti tautinio atgi
mimo sąjūdyje ir lietuviš
koje spaudoje. 1893 m.įstei

gė H Žiburėli o1’ dr-ją netur
tingam jaunimui šelpti, padė
jo organizuoti pirmąjį lietu
viškąjį spektaklį Palangoje , 
1907 m. buvo pirmojo Lie
tuvos moterų suvažiavimo 
Kaune pirmininkė ir Lietu
vos moterų sąjungos steigė
ja 3 Ilgai gyvenusi kaime ir 
miestuose, gerai pažino so
cialinę nelygybę ir tautinę 
priespaudą. Pati kilusi iš 
Lietuvos dvarininkų, gerai 
pažino lenkų panieką lietu
viams ir visą gyvenimą ko
vojo prieš šovinizmą ir 
žmonių išnaudojimą. Savo 
raštuose - grožinėje litera
tūroje, publicistikoje ir spe
cifinėje literatūroje mote - 
rų klausimais kėlė humanis
tines idėjas. Buvo veikli 
valstiečių liaudininkų parti
jos narė. Artimai bendra
darbiavo su J. Biliūnu, M . 
Pečkauskaite, P. Višinskiu, 
rašytoja Žemaite.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kaip reta inteligentė 
likusi savo apylinkėje,gel
bėjo vargstančius okupacijos 
priespaudoje, padėdavo savo 
patarimais.1919 m.kurį lai
ką mokytojavo Panevėžio 
mergaičių gimnazijoje. Buvo 
daugelio organizacijų narė.

Steigiamajame Seime visų 
partijų atstovų buvo gerbia
ma ir laikoma aukštu mora
liniu autoritetu. Svetimiems 
vėl užvaldžius Lietuvą, gel - 
bėjo ir slapstė persekioja
mus, žydus.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barradas,104 • V. Prudente • Fone: 274-0677 R.esj 2744886

DR. JONAS NICtTORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA 
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone'213-6696
R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770

3



NR. 30 (1717) 1981.VII.30 MŪSŲ LIETUVA 4

Kaip jau rašėme, gegužės 
29 dieną Širvintų priemies
čiu prasiautė galingas viesu
las. Trisdešimčiai gyventojų 
prireikė medikų pagalbos. 
Vienas žmogus žuvo. Viesu
las padarė nemažai materia
linės žalos sviesto-sūrių ga
myklai, melioracijos statybos 
montavimo valdybai, rajko- 
opsąjungai, nukentėjo 48 ūki
niai ir gyvenamieji pastatai, 
apdaužyta trisdešimt automo
bilių.

Viesulo suktuke greitis, 
kaip sprendžia iš sugriovimo 
masto meteorologai, buvo 250 
kilometrų per valandą, plotis 
— 150—200 metrų. Pėdsakus 
jis paliko penkių kilometrų 
ruože. Penkiolika minučių 
siautėjęs, jis pakilo virš miš
ko ir dingo. Viesulo kelyje 
kokie keturi kilometrai buvo 
lauko, pievos, kelio, upės, 
miško, o pusantro kilometro 
-- gyvenamųjų namų, įstai
gų, technikos kiemų.

Atvažiavusi į Širvintas, 
pirmiausia .paklausiau rajono 
ligoninės gydytojų, ar galima 
aplankyti ligonius, nukentė
jusius per viesulą, pasikalbė
ti su jais. Medikai neprieš
taravo. Dauguma ligonių jau
tėsi geriau ir netrukus bus 
išrašyti namo.

Ligonines kiemelyje šach
matais žaidė būrelis vyrų. 
V ienas iš jų — jaunas me
chanizatorius, ,,Širvintos"
tarpkolūkinėš gyvulininkys
tes Įmonės traktorininkas 
Marijonas Griškevičius. Jau
čiasi visai sveikas, tačiau 
daktarai rekomenduoja dar 
dieną kitą pabūti jų priežiū-, 
roję

štai ką papasakojo jauna
sis mechanizatorius: ,,Važiuo
ju sau Zibalų keliu į Ukmer
gės pusę traktorium T-150 ir 
vežu pilną stalinę trąšų. Stai
ga matau: viskas aplinkui — 
žemes, durpės, iš kažkur ats.i-7 
radę popieriai ėmė kilti į 
viršų ir suktis. -O jauxūži- 
mas — garsesnis už, trakto
riaus variklio. Važiuoju to
liau. Žiūriu, pievcjė arklys ir 
tas kyla kaip koks paukštis. 
Matau ir akimis netikiu — 
50, o gal 60 metrų kilo Į vir
šų. O paskui,;'kažkokia jėga 
jį tėškė žeiūėn ir užmušė. 
Žiūrėdamas y artėjantį1 juodą 
debesį, dar suspėjau pagal
voti, kad/mano traktorius 
sveria 8,7/ priekaba — 16 
tonų, kad,-dš sėdžiu traktoriu
je, kurif. turi 150 arklio jė
gų. Bet jaučiu, kad ir trakto
rių lyg/kažkokia milžiniška 
ranka 4jpdo atplėšti nuo že
mės, mėto į šalis. Išjungiau 
variklį, n-r staiga kabinos lan
gų stogai pažiro į visas pu
ses (tcrbūt akmenys, vėtros 
skraid/ąami, išmušė). Dar 
spėju* nusigręžti ir įsikibti į 
sėdynės atlošą. Kas buvo pas
kubą — nieko neatsimenu. 
Draugai, kurie atvežė mane 
y ligoninę elektros tinklų

GAMTOS STICHIJA----------

Viesului prauzus
ŽINIOS IS LI ETŲVOS

mašina, sako, kad mane sū
kurys laimingai išmetė iš ka
binos, o traktorių apvertė. 
Atsigavau ir pamačiau, kad 
nesulaužytos nei kojos, nei 
rankos. Bet susimušiau smar
kiai''.

Pasakotojas nutilo, prisi
merkė, jo žvilgsnis tapo gi
lus, liūdnas. Paskui jis pasa
kė, kad pažinojo ir Stasį 
Ūsavičių, kuris žuvo. Jiedu 
kurį laiką drauge dirbo. Są
žiningas, kruopštus, draugiš
kas žmogus buvo. Skaudus 
ir netikėtas praradimas. Kaip 
vėliau sužinojau, viesulas 
skriejo rajono melioracijos 
statybos montavimo valdy
bos link, ir jos kieme galy
nėjosi su „Kirovecais" bei 
KAMAZ-ais. Šiame technikos 
kieme buvo tarnybinis auto
busiukas, kurį į pastogę no
rėjo nuvairuoti Stanislovas 
Ūsavičius. Bet vėjo sūkurys 
autobusą kaip pūką nubloškė 
300 metrų. . .

Moterų palatoje iš nuken
tėjusiųjų per viesulą susipa
žinau su rajono paruošų kon
toros ekonomiste Stase Raz- 
moviene. Ji papasakojo, kad 
tai atsitiko jau prieš pat dar
bo pabaigą. Vyras Virgilijus 
Razmovas dirba taip pat ša
lia paruošų kontoros — pre
kybos bazeje. Razmovų de- 
vynerių melų sūnus tą dieną 
atėjo pasitikti tėvų ir žaidė 
su kitais vaikais kieme.

Štai ką papasakojo Stasė 
Razmovienė; „Kai tik išgir
dome ir pamatėme atūžiant 
juodą piltuvo formos debesį, 
pirmiausia šokome gelbėti 
vaikų. Drauge su vyru išlė
kėme į kiemą ir pamatėme, 
kad rajono kooperatyvo pir
mininkas Vytautas Stundžia 
įsodino visus vaikus į „Vol
gą" ir išvežė. Kai supra
tome, kad nuo viesulo mu
du jau nepabėgsime, griu- 
vome po pakeles medžiais. 
Abu įsitverėme į medį, lai
kėmės už rankų. Kai ta ilga 
akimirka praėjo, atsimerkiau. 
Aplinkui visi medžiai nu
laužti, tik tas, už kurio mes 
laikėmės, išliko. Atsigręžiau 
į taros sandėlį ir savomis 
akimis netikiu — dėžės išne-

Šiandien 
Rusijos imperija 
labiau bijo pluksnos
negu šautuvo

"Vytis", 1980 m. nr. 5.

šiolos, išversta siena, nupieš
tas slogas. Su žeme sulygin
ta mūrine patalpa, kurioje 
sveriamos pakrautos mašinos. 
Man kažkokia nuolauža ant
akį prakirto. Abu buvome Į 
žmones nepanašūs, nes vė
jas, kur tik rado pakelyje 
anglių, šlako, žvyro, durpių, 
žemių, viską vėlė į sūkurį ir 
bloškė į mus. Nesuspėjau at
sitokėti, kai patekau į ligo
ninę. Aš dar čia, o vyras jau 
dirba".

Moters širdis varpu dau
žėsi, ar suspėjo pabėgti nuo 
nelaimės vaikai. Ji nenurimo 
tol, kol nebuvo atvestas jos 
sūnus. Sveikas, bendradarbių 
išgelbėtas vaikas.

Iš ligoninės išėjau dar la
biau gerbdama baltą medikų 
rūbą. Nelaimes akimirką jie 
visi nekviesti atbėgo į ligo
ninę. Chirurgai A. Dikas, A. 
Stanevičius, H. Gulbiną vi- 
čius, R. Ivanauskas, terapeu
tas A. Urbonas, o; racinės 
sesuo J. Karčiauskienė ir 
daugelis kitų dare viską teik
dami pagalbą. Atvyko ir 
konsultantų iš Vilniaus. Du 
silpnesni ligoniai išvežti į 
sostinę.

Aplankiau Mariją Adoma
vičienę, vieną jauniausių ra
jone prosenelių (jai 76. o 
proanūkiams daugiau kaip 
10 metų). Radau ją daržą ra- 
vinčią. Jos medinis namelis 
stovi Širvintos pakrantėje. 
Namas smarkiai nukentėjo. 
Dabar jį tvaike artimieji, 
kaimynai ir visai svetimi 
žmonės.

Tą nelaimės valandą senu
tė su ketvertų ir dešimties 
metų proanūkiais buvo na
muose. Ji papasakojo, kad 
jau naktį prieš viesulą ne
kaip jautėsi. Rytą gėlė ran
kas, kojas. Galvojo, kas čia 
taip slegia, spaudžia prie že
mės, negi kokia nauja liga. 
Bet vakarop, kai ėmė niauk
tis, suprato, kad vėl oro per
maina kankino. Išgirdusi 
baisų ūžimą, šniokštimą, pa
mačiusi atskrendantį pažeme 
juodą stulpą, suprato, kad 
šito jos gyvenime dar nėra 
buvę. Susodino proanūkius 
Liną ir Ingą ant sofos, uždė
jo jiems po didelę pagalvę 

ant galvų, ir taip nejudėda
mi visi trys susikabinę sėdė
jo. Išliko visiškai sveiki, 
nors viesulas nunešė jų na
mo stogą, išrovė kaminą, iš
daužė langus.

Viesulas praėjo, gyveni
mas nesustojo vietoje. Nelai
mė žmones sujungė. Brolis 
padėjo broliui, kaimynas kai
mynui, o valstybė -- visiems 
Žmonės, neskaičiuodami dai 
bo valandų, surinko, išvalė 
nuolaužas, remontuoja namus 
tiesia elektros, ryšių linijas. 
Tuojau pat buvo sudarytas 
stichijos padarinių likvidavi 
mo štabas, kuriam vadovau
ja Širvintų rajono vykdomo
jo komiteto pirmininkas A 
Stanevičius. Tie namai, ku
rių stogus nuneše vėtra, bu
vo laikinai aprišti polietile 
no plėvele. Dabar vienas po 
kito kyla nauji stogai, atsta
tomos sienos. Gyventojai ir 
įmonės aprūpinti statybinė
mis medžiagomis.

Valstybinės draudimo vai 
dybos viršininko pavaduoto
jas A. Patašius papasakojo, 
kad „Širvintos" kolūkis šim
tu procentų gaus draudimo 
atlyginimą, nes jo pastatai 
ir inventorius, kaip ir visų 
respublikos kolūkių, apdraus
ti. Valstybinėms įstaigoms 
padarytus nuostolius padengs 
valstybė. Privalomu draudi
mu, nori to žmogus ar ne. 
yra apdrausti visi respubli
kos kolūkiečių pastatai ir gy
vuliai. Kolūkiečiams, nuken- 
tėjusiems nuo viesulo, drau
dimo sumos bus taip pat iš
mokėtos. Kas buvo savano
riškai apdraudę turtą ir pa
tys apsidraudę, gaus dar ir 
savanoriškojo draudimo atly
ginimą. Tačiau savanoriškuo
ju draudimu, kurio sumos 
ypač dideles, nedaug nuken
tėjusių širvintiškių buvo ap
sidraudę.

Paramą žmonėms teikia 
Barskūnų, Šešuolėlių tarybi
niai ūkiai, Družų, Čiobiškio. 
Dzeržinskio ir „Širvintos" kol
ūkiai, rajono Įmonės, įstai
gos, organizacijos, susivieni
jimai.

Apsilankiusi Širvintų prie
miestyje. praėjus keletui die
nų po nelaimes, pamačiau, 
kad žmonės sunkią ‘‘valandą 
sugeba būti kantrūs, elgiasi 
santūriai, draugiškai ir būna 
vienas kitam dvigubai man
dagesni, paslaugesni.

Zonė ŠIULIENĖ
„Tiesos“ spec, koresp. 

Širvintų rajonas
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Ag. Vila Zelina

kad persikelia { naujas 
ir modernias patalpas

AV. ZELINA, 744

63-6212
Telefonai: 63-2539 

63-7686 
274-1324

Telex: (011) 22825 L B.B.R. - BR

ATEIKYTE, GAUSITE RAKTĄ.

Ateikite susipažinti su naujom musų patalpom. 
Čia rasite patogią vietą jūsų masinai pasistatyti, 
ir greitą ir gerą aptarnavimą.
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POSĖDIS VILA ANASTAZIJOJ,
S. PAULYJE

1981 m. liepos men. 8 dieną, punk
tualiai suvažiavo visa garbingai ir slap
tu balsu išrinkta š.m. ALIANCA LITU- 
ANA BRASILEIRA DE BENEFICIÊN- 
CIA E SOCIAL VALDYBA - Viso 13 
asmenų.

Geriausioj nuotaikoj visi darbščiai ir 
net kiekvienas atskirai apžiurėjo lietu
viško stiliaus Vila Anastazijos pastaty
tus Dr. J. Basanavičiaus vardu paminė
tus rūmus. Apžiūrėjus ir net apčiupinė
jus, apgailestavimu alsuojančiomis širdi
mis, visi suėjo j salę. Ir netrukus pasi
vaišindami karšta kavute, mandagiai pa
prašant Sęjungos-Alianęa pirmininkui 
p. Al. Bumbliui, sėsti prie ilgo išrikiuo
to stalo, paskelbdamas tikrą ir vieninte
lę šių rūmų nejudamo turto nuosavy
bės savininkę ALIANCA LITUANA 
BRASILEIRA DE BENEFICIÉNCIA 
E SOCIAL. Kiauroje liūdnai apleistoje 
šių rūmų pastogėje, prasidėjo ilgų laikų 
lauktas Sęjungos-Alianęa posėdis.

Visi kalbėjo, visi teikė savo nuomo
nes, net stebėjosi, kaip galima ypač dar 
lietuviams, apleisti, toks įdomus pasta
tas. Stogas kiauras, kanalizacija supu
vus iš Eletropaulo pusės, net skiriasi sie
na, per kurią grumiasi lietutis j vidų, 
vandens bėgtuvai visi reikia mainyti, o 
apie išeinamas visiškai nekalbėsiu, nega
lima nei įeiti. Vienas kampas pastato 
vos tik negriūva. Vandens sandėlis visas 
sutrukęs, reikia naujo elektros įrengimo 
— bet kokiu momentu gali viskas užsi
degti. Dešimtys dalykų ir smulkmenų 
per akis taisytini, nežiūrint sienų dažy
mo. Nesumokėtos sąskaitos už vandenį 
ir elektrą, net advokatams, su kitomis 
išlaidomis. Tad galima gražiai pasidžiaug
ti, atgavus tokį didelį "Abacaxi".

Padarytos didžiausios išlaidos, laiko 
sugaišinimas, girdint net spaudą viso
kiais užpuolimais. O patys Sąjungos-A- 
lianęa teisybės pasiryžėliai, tapo pašar
voti ir velėnomis bjauriausių žodžių ap
kasti.

Aliança Lituana Brasileira de Benefi- 
cèência e Assistência Social, stipriausias 
lietuvių kolonijos organas S. Paulyje, 
tad pavyzdys visiems ir pasauliui. Ir nie
ko, nuo ni&kieno neatėmė, kas jai nepri
guli. Tik tiesos keliu žengiant, dabar Re
publika Federativa do Brasil registruose

MUSU LIETUVA
H---------------------------------------------------------------- 1--------- Į----------------------------------------------------------------

ir nenuilstamų šios valdybos krūtinių 
pasiryžimu, atgavo ir vėl tapo tikra ir 
nuolatinė savininkė mūsų Patriarcho 
vardu pastatytų rūmų su žeme, Vila 
Anastácio, Rua Camacan, 46, San Pau
lyje.

Posėdžiaujant, neatsižvelgiant j viso
kias padėtis ir žiaurumus, Valdyba nuta
rė: — greitu laiku viską palikti tvarkoj 
ir sutaisyti. Viską užmiršus praeitų lai
kų asmeniškus nesusipratimus, šauks 
visų V. Anastaziečių ir jos prietelių su
sirinkimą. Ir kaip motina, Sąjunga-Ali- 
anęa, neapleisdama savo mieliausių sū
nų ir dukrelių, šaukia ir kviečia visus 
Anastaziečius burtis j vieną, kaip bite
lėms, avilį. Kad čia taptų įskiepytas lie
tuviškas žodis ir plėtotųsi ateities lietu
viški pumpurai, pavedant šiuos rūmus 
jums. (Aišku, po priežiūra Mookos Val
dybos. Kad ir vėl netektų apsišutyti).

Anastaziečiai,.šaukit j darbą kas gy
vas, skleiskit gaires naujo LIETUVIO, 
prišaukit j savo būrį, su šauksmu valio.

Antanas Augustaitis

Svečiai iš argentinos

Atvykęs j Braziliją ir apsilankęs Rio 
de Janeire ir trumpai apsistojęs São Pau
le, užsuko ir j ML redakciją p. Albertas 
STALIORAITIS, Susivienijimo Lietu-. . 
vių Argentinoje (SLA) prosekretorius 
su žmona Olga Cyrios ir dukrom Angeli
ca ir Adriana. Juos São Paule globojo ir 
priėmė p. H. Guzikauskas.

- -------- - DĖMESIO------------- -
Seniausia Lietuvos "panelė" atšventė 

125 gimtadienį.
Barbora Jasaitė, gyvenanti Vitiklių 

kaime, Rietavo valsčiuj, atšventė savo 
125 gimtadienį. Senutė, dar visai geram 
sveikatos stovy, tikisi sulaukti 200 me
tų. Girininko duktė, turėjo 11 brolių, 
kurių nevienas sulaukė 100 metų. Po 
karo, turėdama 94 metus, Barbora Ja
saitė įstojo j "Baltijos" kolūkį sunkiam 
darbui.

Neseniai Lietuvoj mirė, sulaukusi 
115 metų, Veronika Gajauskienė, Pras- 
čiūnų kaime, Sidabravo valsčiuj. Ji pir
mą kartą nuėjo pas gydytoją tik sulau
kusi 100 metų. Turėjo 6 vaikus, 26 anū
kus ir 47 proanūkus.

Lietuvoj priskaitoma apie 400 virš 
šimtamečių.

____________NR. 30 (1717) 1981,VII,30 

Kardinofay Višinskis 
sunkiai serga

Varšuva. — Lenkijoje šiuo 
metu didžiausią rūpestį kelia ka
talikų. Bažnyčios primo, kardino
lo Stefano Višinskio sveikata. 
Bažnyčios sluoksniai patvirtino 
korespondentams,. .kad kardino
las. 79 metų amžiaus, negerėja, 
bet silpnėja. Neskelbiama, kuo 
kardinolas serga, tačiau buvo pa
skelbta, kad gydytojai įtarė, jog 
gali būti vėžys, tačiau tas įtari
mas nepasitvirtino. Sakoma, tik. 
kad negaluoja “virškinimo sis
tema'*. Gydytojai dar nesutaria 
dėl diagnozės, pasakė vienas pre
latas, pridėdamas, kad kardinolo 
amžiuje gijimas būsiąs lėtas, ati 
mąs daug jėgų.

Reagann laiškas 
prez. Brežnevui

Roma. —NATO užsienio rei 
kalų ministrų konferencijoje vab 
tybės sekretorius Haigas atiden
gė, kad prezidentas Reaganas ne
seniai pasiuntė sovietų preziden
tui Brežnevui laišką, kuriame 
praneša, kad Amerika pasiren 
gusi šiais metais pradėti derybas 
dėl vidutinių nuotolių branduo 
'iinių raketų Europoje apribojimo.

Sekretorius nurodė, kad dery
bos gali prasidėti šių metų gale. 
Pradžioje bus užmegzti kontak 
tai per ambasadorius, o jis pats 
planuoja susitikti su sovietų už
sienio reikalų ministro Gromy
ko rugsėjo mėnesį Jungtinėse 
Tautose, kai prasidės Generali
nės Asamblėjos naujoji sesija.

Sekretorius paaiškino sąjungi 
ninkams, kad sovietų vyriausy
bės elgesys paveiktų derybų gali
mybes. Sovietų intervencija Len
kijoje galėtų visai užkirsti kelią4 
deryboms dėl ginklų apribojimo.

Kaip žinoma, 1979 m. NATO 
sąjunga nutarė įsigyti 572 vidu
tinių nuotolių raketas: "Pershing 
P*’ ir “cruise" — pažemiui skrie
jančių raketų. Dėl jų vyksta deba
tai kai kuriose sąjungos valstybė
se, ypač Vakarų Vokietijoje ir 
blandijoje, kur opozicijos partijos 
ypač aktyvios.

Ora. HELGA HERINGI J. BUTRIMAVICIUS
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

ADVOCACIA

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mana das 8:00 as 12 h.

4, das 14:00 às 18:00 Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL. Faiênca, Cobrança. etc.
TRIBUTÁRIA: Imooswo» Renda, ICM, IPI

Rua Bario de iguape, 212 - 4o and.s/45 • Liberdade Fone: 279*593 7
Horário das 9:00 te 1100 e das 1400 te 1800

Rua Campos Novos, 590 • V. Ze&na * Hccário das 19:00 te 21ÍX)

KALBAMA LIETUVIŠKAI
U',1, irniiBNiiii um ..bihii iibi nninan     — " 1 ' wvwrrHwwiiMBW^eMWMMMwwroIiiiwiMMHBiH mwwnr*—*1»
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MŪSŲ ŽINIOS
NEMALONI ŽINIA APIE ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONĄ

Jau galbūt bus apie 6 metai kai aš 
aktyviau įsijungiau j Vyru Brolijos veik
lu. Per tą visą laiką kiek kartų buvo da
romi išvažiavimai tai kaip j Aparecida 
do Norte arba j Bom Jesus de Pirapora, 
visuomet mus daugiausia kartu lydėda
vo Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Pranas Gavėnas. Tai ir šj kartą, š. 
m liepos mėn. 19 dieną irgi su mumis 
kartu j Aparecida do Norte važiavo 
kun. Pranas, nors gal jis buvo ir labai 
pavargęs, nes jau buvo išbuvęs 2 dienas 
"Lituanikoj" su skautais ir ateitinin
kais, bet nuo mūsų šventkelionės jis 
kun. Pranas neatsisakė. Parvažiavus iš 
Šventkelionės, kun. Pranas pradėjo ne
labai gerai jaustis, šaltis krėsti ir tempe
ratūra kilti iki 39 - 40 laipsnių C. São 
Cristóvão ligoninės seselėms vienuo
lėms patariant kun. Pranas nuėjo pas 
ligoninės gydytoją sveikatos apžiūrėji
mui, gydytojui apžiūrėjus kun. Prano 
Gavėno sveikatą, jis pataria kun. Pra
nui atsigulti j ligoninę keletai dienų po
ilsiui ir sveikatos pastiprinimui.

Šiomis dienomis Šv. Kazimiero para
pijos klebonas ilsisi São Cristóvão ligo
ninėj 305 kambaryje, 3-čiam aukšte.

Antanas Rudys

— RE8NALDO - WANDA------- -
Šių metų, liepos 25 dieną, Paróquia 

de São João Batista de Vila Ipojuca 
bažnyčioje, susituokė Reinaldo Putvins
kis su Wanda Cizauskas. Reinaldo yra 
Vacio Putvinsko ir Severos Adulytés 
Putvinskienés sūnus, gyvenančių Rua 
Jandú 99 - Pque. S. Domingos. Wanda 
yra Liongino ir Valentinos Cizauskų 
duktė, gyvenančių Rua Catão, 1288- 
Lapa. Bažnyčioje buvo apie 300 žmo
nių.

Po religinių apeigų jvyko vaišės Vila 
Anastácio, Dr. Basanavičiaus vardo 
mokykloje, kur irgi buvo šaunus priė
mimas, daug valgymų ir gėrimų, taip 
pat atsilankė apie 300 žmonių. Muziką 
tvarkė ir pats grojo jaunojo brolis Ro
bertas Putvinskis.

Visi patenkinti valgė, gėrė ir šoko.

MIŠIOS
už A. A, JONĄ NARKŪNĄ pirmų

jų mirties metinių proga bus rugpjūčio 
(agosto) 1 d., šeštadienį, 19 vai. šv.Kcfc 
zimiero p-jos koplyčioj. Ypač giminės 
ir pažįstami maloniai kviečiami daly
vauti.

MŪSŲ LIETUVA

šio ML numerio

prisimindami 75 ir 73 pavasarius bei 55 vedybinio gyvenimo metus.
Jiedviem geriausi linkėjimai ir nuoširdi padėka.

Redakcija ir administracija

PAS BACEViÕOS - ŠVENTÉ

KAZIMIERAS IR VERONIKA BA
CEVIČIAI švenčia 55 vedybinio gyve
nimo metus ir įvairius gimtadienius.

Kazimieras ir Veronika, susituokę 
Aleksote, Kaune, j Braziliją atvyko 
1926 metais ir nusidangino j "fazendą' 
— cukraus fabriką.

Kazimieras Ribeirão Preto mieste 
stojo, kartu su Antanu Butkum, gaisri
ninkų komandom Tai gal pirmieji gais
rininkai lietuviai Brazilijoj.

1928 m. atvyko j São Paulą ir apsi
gyveno Mookoj, Dias Leme.

Tuo metu atvyko iš Kauno kun. Je-
ronimas Valaitis, juodu sutuokęs Alek- Ir vaikai dalyvauja lietuviškam veiki- 
sote. Šv. Antano bažnyčioj susitvėrė me. (Krs.)
choras, kuriam Kazimieras tuoj priklau
sė.

I SVEIKINA 1

Í * Vaikai — sūnus Vytautas ir marti Eugenija, anūkai — Flavijus, Kla- j
E rise ir Beatričė Bacevičiūtė su Steponu Kozek ir proanūke Karina Eg- 1S le Bacevičiūte-Kozek — sveikina tėvelius bei diedukus KAZIMIERĄ 1
P ir VERONIKĄ BACEVIČIUS jų gimtadienio ir vedybinio gyvenimo |
S švenčių proga ir jiedviem linki sveikatos ir dar daug Viešpaties palai- TS mintu metų. 3

- ESCOLA SOFIA
, COSTUHA E M0DEIACEM X
1F KALBAMA LIETUVIŠKAI

Rua da Graça, 381 - Casa 6 - Fone 220-8319 Bom Retiro

Su Vincu Baniu buvo pirmieji Fordo 
darbininkai.

1929 m. atvykus Lietuvos konsului 
dr. Povilui Mačiuliui, Kazimieras Bace
vičius su Juozu Januškiu Bom Retrre 
sutvėrė sporto sąjungą LITUANIA; 
Mookoj sukūrė šios sporto sąjungos 
skyrių. Juodu du ir yra Lietuvių Sąjun
gos kūrėjai.

1933 m. išvyko j Rio de Janeiro; 
ten taip pat dalyvavo visam lietuvių 
veikime.

Kazimieras yra Šv. Juozapo Brolijos 
narys nuo pat jos įsikūrimo.
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ĖV. JONAS Kl DYKAS, SJ.

Atsitiktinu būdu gauta žinia, kad | 
3v. Jonas Kidykas, SJ. š.m. rugpjūčio 
J diena, su ekskursija važiuos j Liegų-

•i ai ■
Ir Šiluvoj prižadėjo prisiminti vis&s 

io Paulo lietuvius. |
Linkime laimingos kelionės.

IEPOS 26-TQJI - ŠVEMTA OMĄ. ...
j

Jau keletą savaičių kai Brazilijos'žie- 
ankina josios gyventojus bet ypač lie- 
uvius, nes mes nesame pripratę prie 
irėgno klimato. - i

Bet po visu tu šalčiu ir lynojimpj 
tėjo ir giedra, nes pereita sekmadienj 
iepos 26 diena, išaušo graži diena, iš 
)at ryto saulutė pradėjo šildyti ir tą 
ilumę skleidė dar ir po pietų gėrę lai- 
;ą. Jaunimo namuose ir virtuvėje dar
ias virte, virė. Tai vieni stalus tvarkė, 
eiti maistą gamino ir 1.1. Prieš suma 
irie bažnyčios durų stoviniavo keletas 
noteru ir vyrų, nes 10 vai. mišios dar 
nesibaigė. . . Laikrodžio rudyklėm ro- 
iant 11 valanda išeina kun. Juozas 
Šeškevičius (atnašauti Šv. Mišių) lydi
nąs patarnautojo ir Švento Rašto skal
ytoje; . Kun. Juozas Šeškevičius prašė 
tad visos Onos kurios yra čia bažnyčio 
e, dalyvautu aukojimo procesijoj. Po 
mišių L. K. Šv. Juozapo Bendruomenės 
choras pagiedojo Šv. Onos giesmę 
nors ir be vargonų) bet buvo neblogai. 
3o šventų Mišių visi pradėjome rinktis 
Jaunimo namus kur mus laukė šalti 
r karšti užkandžiai ir užsigeriant puto- 
ančio alučio pokalbiai tęsėsi iki gerai 
do pietų.

Pietuose dalyvavo maždaug 100 
rmonių.

Ten buvęs

LITERATŪROS BŪRELIS
Praneša

Literatūros Būrelio mėnesinis susi
rinkimas įvyks š.m. rugpjūčio 1-ą die
ną, p. Alfonso Petraičio bute, R. No
va York, nr. 28, apt. 32, šone Litua
nikos Sodyboje, kaip anksčiau buvo 
skelbta.

TATfflAS "DVIRATIS”

O ESTADO DE SÃO PAULO 1981. 
/1.3. duoda iš Maskvos žinią, kad rusų 
nžinierius išrado jrankį, panašų į verti
kalinį dviratį, kuriuo galima kopti į e- 
ektros stulpus ar panašiai ir įvykdyti 
eikiamus pataisymus. Tačiau pasiro
do, kad tas "rusas" yra grynas lietuvis: 
/itautas (turėtų būti Vytautas) Gulbi
nas, Lietuvos Politechnikumo kated- 
•os vedėjas.

MŪSŲ LIETUVA

BODAS DE GURO

Realizou-se dia 26 de Julho de 1981 
às 9,00 hs,, na Igreja de S. Roque, mis
sa em ação de graças pelas Bodas de 
Ouro do casal Victor e Anna Zubelis.

À cerimônia compareceram parentes 
e amigos de S. Paulo e do Rio de Ja
neiro.

Em casa da filha Janina, o casal e 
convidados foram recepcionados 
com deliciosa churrascada, por seus 
filhos, genro, nora e netos.

Para maior felicidade do casal, nesse 
dia foram agraciados com o nascimento 
de sua primeira bisneta.

Parabens e felicidades da 
Redação

IŠVYKO | BRASILIA

Š.m. liepos mén. 23 dieną, kun. Pet
ras Urbaitis, Ponia Eugenija Bacevičie
nė ir keli skautai išvyko į Brasilią daly
vauti Esperantininkų kongrese.

I kongresą atvyks iš daugelio tautų 
atstovų, taip pat žada atvykti iš Lenki
jos 40 atstovų.

Kaip žinome esperantų kalbos funda
torius buvo Lietuvoje gimęs israelitas 
Dr. Lázaro Luiz Zamenhof.

Kongresas prasidėjo liepos 25 d. ir 
baigsis rugpjūčio 1 dieną.

Šis ženklas yra tarptautinis Lietuvos ženklas ir yra priklijuojamas 
mašinos gale kairiojoje pusėje.
Jį galima įsigyti Šv. Kazimiero parapijoj, Juatindiba, 28.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATEMÇÃO, T

às 8:00 hs. no Largo de Vila Zelina pa
ra juntos seguirmos para o desfile de 
Abertura das Festividades Comemorati 
vas do 104° Aniversário de São Caeta 
no do Sul, que terá lugar no Ginásio de 
Santa Maria, à Rua Cav. Ernesto Giulia 
no Nr. 1301 (Bairro Olímpico), S. Cae 
tano do Sul.

Participarão os conjuntos de Danças 
Folclóricas "Nemunas" e "Rūtelė"

Aos Participantes serão distribuídos 
cinco valiosos prêmios, oferta das Casas 
Bahia à melhor Torcida, uma Belissrma
Taça.

O programa completo e a planta do 
local foi publicado no número anterior 
da "Mūsų Lietuva".

Os Jogos de Futebol começarão no 
dia 4 de agosto (Terça Feira) no Está 
dio Municipal Lauro Gomes de Almei 
da, cuja Tabela é a seguinte:

TABELA DOS JOGOS DE FUTEBOL
Os jogos serão realizados no Estadm 

Municipal
LAURO GOMES DE ALMEIDA

Primeira rodaua Dia 4 ae agosto 
Terça Feira

19,30 horas: Itália x Chile
21,15 horas: Portugal x Ltuâma 

Segunda rodada: Dia 6 de agosto 
Quinta Feira

19,30 horas: Lituânia x Japão
21,15 horas: Portugal x Chile

Terceira rodada: Dia 11 de agosto 
Terça Feira

19,30 horas: Liluania x Chile
21,15 horas: Itália x Japão

Quarta rodada: Dia 13 de agosto 
Quinta Feira

19,30 horas: Lituama x Italia
21,15 horas: Portugal x Japão
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