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LIETUVOS KLAUSIMAS EUROPOS PARLAMENTE

PRIE EUROPOS PARLAMENTO STRASBURGE
Z Juras, R. Simmonds (Britų konservatorių partija), p. B. Venckienė, inž. A. Venckus, dr. K. Bobelis, A.R. Tyrrell (britų
kcns partija)
J. Norkaitis, J. Kadelis (latvis), kun, J. Prunskis, I. Freimanis (latvis). A. Luik (estas).
h . r opos Parlamento sesijos, kuri prasi•• • ,ausio 10 d dienotvarkėn įtraukus
B- įjos valstybių klausimą, j Strasburgą
•
s-Kai-t'ldniga pabaltiečių delegacija:
IK, pirmininkas dr K. Bobelis, D. Bri
ar įjos Lietuvių S-gos pirmininkas Zig• i> Juras, Prancūzijos lietuvių veikėjai
Birutė .r inž. Adolfas Venckai, Latvių in
formacijos biuro Miunchene vedėjas J-uli„us 'Kadelis, Esdų veikėjas Europoje Ants
L nk Švedijos latvių s-gos pirm. Imant s
Freimanis, ir ALTos informacijų direktoi ." kun dr J Prunskis.
Sesijos išvakarėse pabaltiečių delegacL
Manai padarė vizitus Parlamento prezidiumo nariams ir susitiko su visa eile
Parlamento atstovų, kuriems suteikė pla’esnių informacijų apie padėtį Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje. Daugumas Parla
mentų atstovu., su kuriais buvo kalbėta,
žadėjo paremti rezoliuciją ir už ją balsuo
ti
Kaip žinome, svarstant šios rezoliuci
jos projektą praeitais metais Politinėje
komisijoje, prielš projektą buvo pasisakę
kai kurie socialistai. Net prieš kelis mė
nesius Europos Parlamento socialistų blok< buvo žūrima į šlį klausimą gan abejin
gai ir šaltai. Buvo abejojama, ar dabar
yra tinkamas laikas, kai bandoma rasti
( bendrą kalbą su sovietais įvairiais klauį Simais, kelti tokį klaus imą. Bet daugumos

socialistų atstovų nuomonė pasikeitė po
to, kai Vidurinės ir Rytų Europos socia
listai (egzi linės partijos), susirinkę 1982
m. lapkričio 1-2 dienomis Bonnoje, priė
mė rezoliuciją, kurioje buvo pasisakyta
už Europos Parlamento iniciatyvą, ir Vak.
Europos socialistai paprašyti paremti Bal
tijos valstybių klausimą.
Tačiau pabaltiečių delegacijai Strasbur
ge reikėjo išgauti i‘š Parlamento atstovų
tvirtą užtikrinimą, kad jie balsuos už tą
rezoliuciją, todėl mes susitikome su par
lam ento pirmininku Pieter Dankent, Olan
dijos socialistu, ir su šios rezoliucijos re
ferentu Otto Habsburgu, kuris yra Vak.
Vokietijos krikščionių demokratų partijos
atstovas. Jie mus užtikrino, kad rezoliu
ciją priėmus, bus siekiama ją įgyvendinti.
Bus daroma viskas, kad Baltijos valstybių
klausimas nebūtų užmirštas.
Taip pat turėjome progos pasikalbėti su
Europos Parlamento vicepirmininku dr.
K'lepsch, Vokietijos krikščionių demokra
tų partijos atstovu, kuris taip pat daug
prisidėjo, kad rezoliucija būtų įrašyta į
Parlamento dienotvarkę.
Teko taip pat kalbėti su Britanijos kon
servatorių partijos atstovu Sir James
Scobt-Hopkins, kuris buvo vienas iš pir
mųjų iškėlęs Baltijos valstybių klausimą
Europos Parlamente. Jis prisipažino Bal
tijos valstybėse nėra buvęs, bet daug pa
baltiečių pažįsta Anglijoje. Susitikau ir

jau pažįstamus iš Anglijos, konservatorius R. Tyrrell ir Richard J. Simmonds
iš kurių pirmasis turėjo kalbėti Parlamen
to posėdyje mūsų klausimu, bet vėliau bu
vo paskirtas tam uždaviniui antrasis Ma
lonu buvo juos supažindinti su visa mūsų
delegacija ir kartu padiskutuoti mums
rūpimas problemas. Jų nuoširdumas
mums ir noras padėti Pabaltijo tautoms
buvo stebėtinas.
Kalbėjau taip pat su keliais Airijos at
stovais, kurie irgi pažadėjo balsuoti už re
zoliuciją. Susitikau ir kun. Paisley. Bri
tanijos gyventojams gerai žinomą iš tele
vizijos, šiaurės Airijos atstovą. Jam pa
sakiau apie Lietuvą ir paprašiau, kad bal
suotų už rezoliuciją. Jis užtikrino mane,
kad Sov. Sąjungą pažįsta neblogai, ir jo
atversti jau nereikia. Prižadėjo mūsų rei
kalą remti.
Debatai dėl padėties Lietuvoje. Latvi
joje ir Estijoje turėjo prasidėti ketvirta
dienį, sausio 13 d. apie 16 vai., bet.užsitę
sus diskusijoms kitais klausimais, mūsų
klausimas prasidėjo tik 17.’30 vai. Pirmuo
ju kalbėtoju buvo rezoliucijos referentas
Otto Habsbungas. Po to kalbėjo J Verroken (Belgija), R. Simmonds (D. Britani
ja), H. Seeler (Vokietija), J. Gawronski
(Italija), P. Rcmualdi (Italija) ir kt.
Otto Habsburgas ir D. Britanijos atsto
vas atkreipė Parlamento atstovų dėmesį į
(nukelta į 3-čią psi.)
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Metinė prenumerata Brazilijoj Cr$. 3.500,00
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'Aušros" šimtmetį pasitinkant
PRAEITIES IR DABARTIES PRIEŠY
BĖS POVEIKIS AUŠRININKŲ ISTO
RIOGRAFIJAI
Dr. Juozas JAKŠTAS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Basanavičius pradėjo kurti kalbamą teorija
1892 m. (gyvendamas Bulgarijoje, Varnoje)
ir baigė 19i6 m., parašęs veikalą “Apie trakų
frygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon"
(Veikalas išspausdintas: lietuvių tautoje, III
knygoje, 1925). Per tą ilgą laiką sukaupė
nuostabiai daug medžiagos - šaltinių ir lite
ratūros. Skaitytoją tiesiog pritrenkia auto
riaus parodyta nepaprasta erudicija, kalbų,
ypač senųjų - graikų ir lotynų - mokėjimas.
Labiausiai buvo įsigilinęs j graikų šaltinius,
vadinamas glosas , t y. trakų ir kitų aplinki
nių tautų graikų autorių surinktus žodžius. ’
Daugeliui tų žodžių jis suradęs atitikmenis
lietuvių ir latvių kalboje. Glosos jam — svar
biausias trakų, (rygų, dakų ir kitų aplinkinių
tautų su lietuviais giminystės įrodymas. Se
naisiais laikais tos tautos, pasislinkusios iš
Balkanų į šiaurę, davė pradžią prūsams, lie
tuviams ir latviams.
Kartą įsitikinęs šia teorija, Basanavičius
nepaisė jokios kalbininkų kritikos. Pirmasis
jį užpuolė J. Jablonskis dėl pasirodžiusių
trumpų studijėlių, paskui visą laiką - K. Bū
ga. Nepritarė jam ir istorikai. Tik Šliūpas
juo tikėjo ir pasikliovė. Mokslo nepripažinta
Basanavičiaus teorija dabar laikytina vien
mūsų aušrinės istoriografijos paminklu, jos
tikslų ir siekimų originaliu liudininku.
VINCAS PIETARIS

Visus aušrininkus domino Lietuvos praei
tis. Ji rūpėjo ne vien tik istorikams: ji vyra
vo kukliuose literatūriniuose kūriniuose, pu
blicistiniuose straipsniuose. Vienas aušrinin
kas, pasišovęs Lietuvos praeitį pavaizduoti
romane, sukūrė žinomą “Algimantą". Jo au
torius — dr. V. Pietaris — artimas Basanavi
čiaus draugas. Abu Maskvoje kartu studijavę
mediciną ir tais pačiais metais baigę (1879).
Neretai dalijęsi mintimis apie lietuvybę. Ba

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

sanavičius rašo, jog šis bičiulis tikinęs įį, jog
labiausiai reikią rūpintis, kad tauta susipa
žintų su savo praeitimi, su istorija. (Iš mūsų
atsigaivaliavimo, žr.: “Varpas”, 1903, Nr. 3,
p. 19.) Nors Pietaris ne visiškai pritarė Basa
navičiui, tačiau jo peršama istorija ir jam pa
sidariusi artima. Domėjosi ja, būdamas dak
taru Rusijos gilumoje ir skaitydamas istori
nius raštus, ypač Daukantą. Be to, skaitė sla
viškas (gudiškas) ir lietuviškas kronikas, iš
kurių susidaręs Lietuvos istorijos vaizdą. Jis
ėmėsi rašinėti istorinius^straipsnius į lietuviš
kus laikraščius, labiausiai į jo gyvenimą UsL
tiužnos miestelį atitremto kun. A. Dambraus
ko (1889) paskatintas. Turbūt Dambrausko
raginimu ėmęsis rašyti ir “Algimantą".
Apie šią apysaką jnūsų žinomas literatū
ros istorikas J. Brazaitis taip rašo: “Labai
aiški jame Pietario aušrininko epochos dva
sia, tas karstas bundančios tautos patriotiz
mas, pasireiškęs, kaip paprastai tokiais mo
mentais, naiviomis, bet nuoširdžiomis formo
mis, būtent, su egzaltuotu, įkvėptu aukštini
mu viso to, kas sava, lietuviška, ir su įtari
mu tam, kas svetima, iš ko lietuvybei gali
ma laukti klastos (Pirmoji lietuvių istorinė
apysaka. Priedas prie Algimanto, II t., 1948,
p. 301.). Toks literatūrinis apysakos vertini
mas. Istoriografiniu požiūriu joje ypač ver
tinga svarbiausia mintis: lietuvių prisikėlimas
savaimingam gyvenimui XIII a. Jie kėlėsi^ ko
vodami su lenkais (mozūrais) ir rusais (gu
dais). Didesni priešai yra gudai todėl, kad,..
susidėję su išgamomis lietuviais, juos rėmė
kovoje su patriotais. Galbūt Pietaris vaizda
vo lietuvių vadovų savitarpio kovas, įsiskai
tęs į slaviškus Lietuvos metraščius, ypač Bychovco kroniką, kur ir kalbama apie giminių
tarpusavio kovas. Dėl vieningos Lietuvos ko
vojančių Lietuvos patriotų vadas Algimantas
yra idealaus valdovo paveikslas, o priešas Ar
šusis, jo dėdė, parsidavęs gudams, yra savo
tautos žudikas. Užtat Pietaris jam skyrė liūd
ną likimą: šis žuvo dvikovoje su Algimantu.
Toji svarbiausia apysakos mintis dėstoma la
bai paniai. Daug epizodų, veikėjų nėsukoncentruota apie svarbiausią temą. Lyg nerei
kalingi kai kurie vaizdai ir asmenys apysako
je nutrūksta. Tais gausiais vaizdais, asmeni
mis ir jų dialogais autoriaus norėta atkurti
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Inventário,

Despejo, Desquit»,

Processo Crime,

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Juozas STUNDŽĖNAS
Adelė VAITKEVIČIUS
Olga TELEIKIS
Antanas KUČINSKAS
Magdalena MAKAREVICIENÉ
Ona Serbentaitė
OPSENDORF
Antanina DANIELIENĖ
Apolonia BALTADUO
NIENĖ
Pranas SATKŪNAS
Valente DAMAS
Av. kaposimas PLIUNDZIÜLAITIS
Stasys MAKUŠKA
Errilia LAUCEVIČIENĖ

Cr.3.500,
Cr.2.500,
Cr.3.000,
Cr.2.500,

Cr.5.000,
Cr.4.000,
Cr. 3.500,00
Cr. 4.000,00
Cr. 2.500,00
Cr. 2.300,00
Cr. 6.000,00
Cr. 5.000,00
Cr. 3.500,00

DOSNUS PRENUMERATORIUS
Iš Mogi das Cruzes gavome trum
pą laiškutį su čekiu Cr. 10.000,00 ver
tės.

Gerb. "Mūsų Lietuvos" Administracija,
Tas čekis yra už "ML" prenumera
tą 1983 metams.
Viso geriausio

Jonas Grigas

Širdingai dėkojame dosniam ML
skaitytojui už tokią stambią prenume
ratą.
Visiems ML skaitytojams primena
me, kad yra labai lengva užsimokėti
prenumeratą pasiunčiant čekį Petras
Rukšys arba Francesco Gavėnas var
du.
Mielas skaitytojau,
ar jau užsimokėjai
ML prenumeratą?

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

Drvorcio,

Processo Trabalhista, Etc.

Rui 15 de Novembro. J!44-4_and.J1^°^

'

skaitytojui 13 a. Lietuvos buities paveikslu.
Tačiau jam, .kaip ir visiems praeiti idealizuo
jantiems romantikams, truko realios istori
nes perspektyvos. Pietaris maiše praeiti su
dabartimi, jo parodytas XIII a. panėšėjo i
XIX a.
Visoje apysakoje jaučiama autorių buvus
liaudies žmogumi Jis lenkė skaitytoju i liau
dį, 4 paprastus žmones, mylinčius kasdieni
darbą, taikų gyvenimą. Čia ir pasireiškia Pie
taris romantikas.
Praeitis su dabartimi persipina Įspūdinguo
se apysakos žodžiuose: “Lietuva dar miego
jo. Bet ji rengėsi atbusti stipriose Algimanto,
Erdvilo, Skirmanto rankose. Rengėsi busti
stipri, galinga... Patys priešai ją pakėlė. Ta
čiau budo ne iš sykio... iš lengvo ji budo"
(Algimantas, II t., 1948, p. 298). Tokia apy
sakos pabaiga.

37^8958

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696
R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 288-47/0
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mus niekuomet nebuvo galvojama.
privalo galioti ir Baltijos tautoms.
" Bendruomenės užsienio reikalų minist- •
Pakeisti taip pat 44-as ir 45-as
ral privalo tą temą įtraukti į sekančios
straipsniai.
Sulyg
tu
straipsniu
nuro

Nepaprastam 1982 m. gruodžio 9
dymu, BLB-nės likvidavimo atvejujos po Madrido konferencijos dienotvarkę;
d. posėdyje, BLB-nės Taryba patvirti
Sov. Sąjunga privalo žinoti, kad Helsin
nuosavybės paskirtį tik galės nutarti
kis suteikė jai netik teises, bet taip pat
no savo statutų pakeitimą, sulyg val
15
Tarybos
nariu,
tarp
kuriu
būtinai
uždėjo ir prievoles jos valdžioje esančių
dybos paruošto projekto.
turės būti 4 pastovūs nariai, buvusieji tautų atžvilgiu.
Atsižvelgiant, kad 1968 metais;kai
valdybos pirmininkai. Tik toks pats
Europos Parlamentas šiandien šiuo įsi
buvo sustatyti dabartiniai statutai,
skaičius nariu galės nutarti statutu pa- kišimu aiškiai‘pabrėžė, kad tos tautos nė
BLB-nė neturėjo jokios nekilnojamos
ra beteisės. Kaip laisvųjų Europos tautų
' keitimą.
nuosavybės, o šiandiena yra savininkė
' atstovybė, jis turi netik teisę, bet taip pat
Jonas
Tatarūnas
50% Lituanikos Sodybos, yra reika
ir pareigą tą daryti. Baltijos valstybės,"
BLB-nės Valdybos P-kas.
kaip Ir kitos Rytų Europos valstybės, pri
linga statutuose įterpti priemones
klauso Europos kultūros pasauliui. Euro
nuosavybei apsaugoti, kad nebūtu
pos Parlamentas privalo neleisti, kad tos
perleista ar paskirta kitiems tikslams,
LIETUVOS REIKALAS. . .
tautos butų užmirštos.
negu buvo numatyta įsigyjant Litua
tai, jog debatus klauso Pabaltijo tautų at
Prieš rezoliuciją Parlamente kalbėjo
niką.
stovai atvykę i'š įvairių kraštų. Jie atsto- ( Prancūzijos komunistų partijos atstovas
Nuo ateinančios kadencijos, Tary
vau j a netik pabaltiečius, gyvenančius lais M. Chamibeiron ir Graikijos — D. Adava j ame pasaulyje, bet ir tuos, kurie nega mou.
ba bus sudaroma iš 20 narių, būtent,
li atvykti pasiklausyti šių svarbių debatų,
15 išrinktų balsavimo forma ir 5 pa
Rezoliucija buvo pri’lmta didele balsų
nes
gyvena
Sovietų
vergijoje.
Jis
pabrėžė,
stovūs nariai, buvusieji paskutiniai 5
dauguma: 98 atstovai balsavo už rezoliu
kad Lietuva, Latvija ir Estija yra Euro cijos priėmimą, 6 — prieš, (komunistai),
valdybos pirmininkai, ar, jų trūkstant, pos kultūros kraštai, ir tos tautos kenčia
ir 8 susilaikė.
Tarybos pirmininkai, su lygiom tei
neteisingą sovietinę priespaudą. Sov. Są
Pareiškiant padėką už sėkmingą šios re
sėm kaip rinktieji nariai.
junga sulaužė visas pasirašytas su tais
Šieji 5 pastovus nariai Keičiasi pasi kraštais sutartis, kuriomis buvo įsiparei zoliucijos pravedamą, VLIKo pirmininkas
baigus kiekvienai kadencijai: Baigusios! gojusi gerbti jų laisvę ir nepriklausomybę. dr. K. Bobelis pakvietė nusiipelnusius ParBritanijos konservatorių partijos atsto-~ Emento atstovus vaišėms, kurios buvo su
kadencijos valdybos pirmininkas auto
ves R. Simmonds pabrėžė, kad čia, Vaka ruošitcs gražioje Parlamento rūmų resto
matiškai įtraukiamas į Tarybą, ir tuo
ruose, demokratinė santvarka yra supran rano salėje. Dalyvavo taip pat kiti pabaL
pačiu laiku iš Tarybos išpuola narys,
tama kaio garantuota ir dažnai neįverti tiečiai ir žurnalistai. Ta proga dr. K. Bo
kuris anksčiausia pirmininkavo valdy
nama. Kai vyksta rinkimai, daug žmonių belis, kalbėdamas visų p-abaltiečrų vardu,
bai.
visai neprisiverčia nueiti balsuoti. Bet jei dar kartą padėkojo visiems, kas vienokiu
gu būtų leista pabaltiečiams laisvai balsuo ar kitokiu būdu prisidėjo prie šios rezo
Tas užtikrina BLB-nės tęstinumą,
ti, jie mokėtų pasirinkti santvarką, kurio liucijos pra vedimo.
nes, trūkstant pakankamo skaičiaus
je galėtų laisvai kalbėti sava kalba, turė
Atsakydamas, D. Britanijos atstovas R.
kandidatu, pastovūs nariai papildytų
tų pilną religijos laisvę, ir nebijotų suė Tyrrell pabrėžė, kad ateis laikas/ kada
jos Valdybą ar Tarybą.
mimų bei deportacijų. Jis taip pat atkrei laisvos Lietuvos, Latvijos ir Estijos atsto
Be to, nariai, kurie pirmininkavo
pė atstovų dėmesį į tai, jog Vakaruose daž vai sėdės Europos Parlamente. Otto HabsBLB-nės valdybai, giliau ir plačiau su
nai kalbama apie žmogaus teises tolimuose burgas pasakė, kad ši rezoliucijo yra di
sipažino su mūsų kolonijos lietuvybės kraštuose, bet pamirštama tos pat teisės delis laimėjimas, kurį pasiekė demokratų
problemom ir įsigijo vertingą patirtį
čia pat, Rytų Europoje. Jis paragino visus grupė ( britų ir danų konservatoriai). Ši
Parlamento atstovus pademonstruoti savo rezoliucija rodo kelią 'į Didžiąją Europą,
ne tik krašto lietuvių visuomenėj,bet
vienybę, balsuojant už šią rezoliuciją.
kada ‘ir visos Rytų Europos tautos įeis į_,
ir santykiuose su Pasaulio Lietuviu
Vokietijos socialdemokratų partijos at-;
Bendruomene ir Lietuviu Bendruome stovas Hans-Joachin Seeler, kalbėdamas i Europos Parlamentą.
Baltijos valstybių klausimo iškėlimas
nėm kituose kraštuose. Priklausydami
savo frakcijos vardu, pasidžiaugė, kad Eu Europos Parlamente sukėlė didelį susido
Tarybai, kaip pastovūs nariai, jie bus
ropos Parlamentas, stebėjęs žmogaus tei mėjimą visoje Europoje, šiam klausimui
labai naudingi BLB-nės veikime, sie
ses visame pasaulyje, surado laiko tarti ypač daug vietos skyrė vokiečių plačiau
kiant jos užbrėžtų tikslų bei saugojant taip pat aiškų žodį apie Baltijos tautų li siai skaitomas dienraštis Frankfurter Allkimą. Vokietijos socialdemokratai surtin- gemeine.
jos nuosavybę.
Šie pastovūs nariai dar perima Gar su šiuo pranešimu netik dėlto, kad jie gaL
Malonu buvo dalyvauti ir būti liūdinin_ voja, jog žmogaus teisės yra nedalijamos..
bės Teismo pareigas, numatytas 23Jeigu norima, kad Helsinkio baigminis j
^io Istorinio įvykio,
25 str., nes Brazilijoje apie jo rinkiaktas neliktų vien tik popiergaliu, tai jis
EUROPOS LIETUVIS Zigmas Juras‘
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nes ir jos veikimą per pusę šimto me
tu. Aprašo taip pat ir Sąjungos bib
liotekos atidarymą, knygų skaičių ir
kas prie knygų tvarkymo darbo yra
prisidėję.

LIETUVIU SJyUNGOS-nilUNCfl PASTOGĖJE ]
Antanas Dutkus
-.. ■luputy

Skaitykime

Perrinkta Lietuvių
Sąjungos Valdyba
Š.m. Sausio m. 23 dieną, Lietuvių
Sąjungos-Aliança Valdyba užbaigė sa
vo kadenciją ir užleido tvarkyti Są
jungos reikalus naujai perrinktai val
dybai, kurioje pasikeitimų, beveik,
nejvyko; vienam nariui — antrajam
sekretoriui Augustaičiui — pasitraukus,
ję vietą užėmė Helena Pupelis, pri
klausiusi senojoje valdyboje, kaip tur
to globėja, o jos vieton išrinktas Bro
nius Šukevičius. Dėl susidėjusių šven
čių vidursavaitėj, narių susirinkime da
lyvavo virš trečdalis.
Nariai išklausė pranešimus apie Są
jungos ekonominj bei finansinį stovį,
apie Valdybos nuveiktus šalpos dar
bus ir naujus Sąjungos užsimojimus
ateinantiems metams. Revizijos Komi
sija — Jonas Valavičius, Jonas Bratkauskis ir Kazys Paukštis, — padarė
platų ir išsamų pranešimą, iš kurio „
kiekvienas narys pamatė Sąjungos tvir
tą ekonominj stovį ir gerą finansinę
būklę. 1982 metus Sąjungps kasinin
kė Albina Ambrozevicienė uždarė Są
jungos iždą beveik su 7-niais miliorrais kruzeirų. Be kasdieninės įprastos
organizacijos veikimo, valdyba atliko
nepaprastai daug labdaros darbų,sušelp
dama, pradžioje metų paskirto sąmato, ligonines, priaugančio jaunimo prie
glaudas, Lietuvių šv. Kazimiero para
pijoje suorganizuotą Šalpos būrelį, pa
rėmė vietos lietuvišką spaudą ir moks
lą einančius neturtingesnius mokslei
vius. Geresniam lietuvių susiartinimui
ir glaudesnių ryšių palaikymui, suruo
šė kelias sueigas su vaišėmis. Žodžiu,
senoji valdyba per savo dviejų metų
kadenciją, padarė daug, ypatingai sėk
mingai ir visiems lietuviams džiuginan
tis darbas atliktas, kelis metus mūsų
kolonijos kūną ėdantis, teisminis gin
čas dėl pasikėsinimo pasisavinti Sąjun
gos turtą. Šiandieną jau vėl viešpatau
ja ramybė, tik reikia dirbti. Jei dar
kaikur pasigirsta izoliuotas pykčio ir
pavydo balsas, bet greitai lieka nuslo
pintas gerų ir vaisingų darbų pavyz
džiu. O kad darbas taptų vaisingesnis,
atneštų dar daugiau naudos visiems,
reikia jungtis prie Sąjungos, reikia dau
giau rodyti lietuviškai šeimai šilumos.
O taip pat reikia ir budėti, kad lietu
viškas židinys, čia, dar ilgai rusentų.
Naują Sąjungos Valdybą 1983/84
metams sudaro: Aleksandras Bumblis
— pirmininkas, Norbertas Stasiulionis
- yice-pirmininkas, Anielė Dutkus —

sekretorė, Helena Pupelis — 2a. sekre
torė, Albina Ambroževičius - iždinin
kė, Pranciška Garsko - knygininke ir
Bronius Šukevičius — turto globėjas.
Valdybos darbus prižiūrės Revizijos
Komisija: Jonas Valavičius, Jonas Bratkauskis ir Kazys Paukštis. Kandidatais
išrinkti: Wilma Žvingelaitė ir Elena Pavilonienė. Susirinkimui pirmininkavo
Antanas Dutkus ir sekretoriavo Anta
nas Augustaitis. Garbės prezidiumą su
darė: Prel. Pijus Ragažinskas — garbės
pirmininkas, Kazimieras Ambroževičius
ir rašytoja Halina Mošinskis.

Mirė Sąjungos
ninkas

Penkiasdešimt pirmųjų metinių pro
ga, Sąjungoje buvo atidaryta peror
ganizuota ir gražiai sutvarkyta Biblio
teka, kurioje, iš kelių tūkstančių viso
kiomis kalbomis knygų ir enciklopet
dijų, galima pasirinkti ne tik laisvąją
valandą pasiskaityti, bet ir studijoms.
Bibliotekininkė yra Pranciška Garsko.

H. Mošinskienė

TAUTINIO MUZIEJAUS ARCHYVO
STEIGIMO PROBLEMA

pensi

Š.m. Sausio 23 dienos rytą pasimi
rė Juozas Karpavičius, senas Sąjungos
narys, praeityje buvę jaunimo organi
zacijos veikėjas, ilgą laiką pirmininka
vo Liet. Katalikų Jaunimo S-gai "Vy
tis". J. Karpavičius kilimo mariampolietis, Brazilijon atvyko prieš karą, pro
fesijos siuvėju. Velionis sirguliavo jau *
geroką laiką, gyveno Sąjungos apmoka
me bute ir gaudavo mėnesinę Sąjungos
pašalpą pragyvenimui. Mirė sulaukęs
76 metų amžiaus, buvo nevedęs. Pa
laidotas Lapa kapuose. Laidotuvėmis
rūpinosi José Rimša Pilho, rašytoja
Haliną Mošinskienė ir artimesni drau
gai. Visas laidojimo išlaidas apmokė
jo Lietuvių Sąjunga-Aliança.

Operuotas Sąjungos
pirmininkas
Beneficência Portuguesa ligoninėj,
sausio 31d. buvo padaryta operacija
Sąjungos-Alianęa pirmininkui Aleksan
drui Bumbliui. Operacija pavyko ge
rai ir žmonos Marytps prižiūrimas, ti
kisi greitai palikti ligoninę.

Sąjungiečio Lietuvos
ženklų paroda
Š.m. Vasario 1a. dieną buvo atida
ryta, São Paulo miesto Bibliotekos
rūmuose, rua da Consolação, Lietu
vos pašto ženklų paroda, kurią suruo
šė sąjungietis filatelistas Antanas Au
gustaitis. Parodoje išstatyti visi Lietu
vos pašto ženklai — nuo pirmojo, iš
teisto 1918 m. iki šių dienų. Paroda
tęsis iki vasario 28 dienos.

Anglijoje

apie

mus

Anglijos (Londono) lietuvių laikraš
tis "Europos Lietuvis", plačiai apra
šo apie Brazilijos lietuvius, ypač pa
mini Lietuvių Sąjungos-Alianęa meti-

knygas

darosi kasdieną svaresnė, ypač, kai
randasi žmonės jau pasiryžę savo iš
saugotą tautinį palikimą atiduoti lie
tuvių tautiniam muziejui. Bet kur gi
rasti patalpas tam tikslui? — Čia pat
patiekiame kopijas MAKomisijos raš
tų, kuriais buvo kreiptasi į B.L.Sąjungą — Alianęą (ji tuoj pat atsakė nei
giamai), ir taipogi kreiptasi j Liet. R.
Katalikų šv. Juozapo Bendruomenę
raštu, j kurį iki šiol negauta jokio
atsakymo.
Patalpos turėtų būti arti parapijos
bažnyčios ir lietuviško centro, o tai
yra kaip tik V. Zelina, kur vyksta
dažniausiai įvairūs svarbus pobūviai,
minėjimai ir iš užsienio atvykusių sve
čių priėmimai.
Nes muziejus bus tam, kad jj galė
tų žmonės lankyti. Ideališkiausia vieta būtų Jaunimo namai prie šv. Juozapo bažnyčios, kuriuose LKBendruomenė galėtų užleisti bent vieną salę...
Bet, jei, eventualiai nepasiseks susi
tarti, tenka kreiptis į V. Zelinoje gy
venančius lietuvius, kurie galėtų bent
laikinai išnomuoti ar užleisti kad ir
nedidelę patalpą, kur būtų muziejaus
pradžia. Todėl Komisijos‘pirmininkė
ponia Aldona ValaviČienė kreipėsi i
lietuvius, kad bendromis jėgomis ta
klausimą išspręstų.
Reikalas yra labai svarbus, nes tai
liečia mūsų tautos brangų palikimą
išeivijoje. Tikimės, kad tautiečiai at
kreips j tai dėmesį ir palengvins rei
kalą patalpų išspręsti palankia pras
me.

,
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Kreiptis j Sv. Kazimiero parapija,
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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Lietuvių Sąjungos-AHanęa Valdybai,
Rua L ituan ia, 67 S. Paulo
PRAŠYMAS

Lietuvių muziejaus ir archyvo stei
gėjų ir S. Paulo lietuvių organizacijų
atstovų posėdyje įvykusiame 1981 m.
rugpjūčio m. 25 d. L. Sąjungos-AHanęa patalpose, Rua Lituania, 67, buvo
išrinkta Muziejaus -Archyvo Komisija,
kuria sudaro:
pirmininkė — Aldona Valavičius
Vice-pirmininkas — Jonas Valavičius
Sekretorė — Halina Mošinskienė
Iždininkė — Anna Vera Vata runas
Reikalų vedėja — Mare Bumbles
Ryšininkė — Janina Vaiavičienė
Susirinkusiųjų pritarimu, ši Komi
sija kreipiasi j Lietuvių Sąjungos-AHanęa Valdyba prašydama užleisti tin
kamą patalpą įkūrimui Lietuvių Mu
ziejau s-A rch yvo.
Turint dėmesyje šio reikalo svarbą
letuvtų išeivijos kultūriniame gyveni
me Brazilijoje, manome, kad L. Są■unga-AHanęa šį prašymą svarstys pa
auk ia prasme ir teiksis savo sprendi
mą artimiausiu laiku įteikti Muziejaus
A rch yvo Komisijai.

Su gilia pagarba
Aldona Valavičius
pirmininkė

Halina Mošinskienė
sekretorė
San Paulo, 1981 m. rugpiučio 26 d.

São Paulo,26 de Novembro de 1981
À DIRETORIA DA COMISSÃO
ORGANIZADORA DO ARQUIVOMUSEU
Rua Bernardino Machado, 386
São Paulo

Referencia: Local Arquivo-Museu

Prezados Senhores:
Com referência supra citada e após
demorados estudos a respeito do ca
so, a Diretoria da Aliança lamenta
muito de estar obrigada de respon
der NEGAT! VAM ENTE ao pedido
de Vv.Ss. por falta de adequado es
paço nas dependências da Aliança,
instalar o pretendido Arquivo-Museu.
Aproveitamos a oportunidade de
renovar os nossos protestos de alta
estima e consideração.

Atenciosamente

Alexandre Bumbiis
presidente
Aniele Dutkus
secretária

Lietuvių R.K.Šv. Juozapo Bendru a
menės Valdybai
Rua Inácio, 671
São Paulo, Capital
C.P. 4118

•.

.... >

30 dienos mišios bus Vasario 11
dieną, 20 vai. V. Zelinoje.
Amžiną Atilsį duok mirusiai Vieš
patie .

Lietuvių Muziejaus-Archyvo Komi
sijos:
Aldona Valavičius,
Rua Bernardino Machado 386,
São Paulo, SP. Cep. 04722
PRAŠYMAS

Lietuvių Muziejaus-Archyvo Komi
sijos valdyba, savo posėdyje įvykusia
me 1982 m. kovo m. 17 d. šv. Kazi
miero priv. patalpose, pirmininkaujant
p. Aldonai Valavičienei ir sekretoriau
jant Halinai Mošinskienei, svarstyda
ma Muziejaus-Archyvo įkūrimą susi
dūrė su sunkiausiai išsprendžiamu
klausimu — patalpų gavimu Muziejui.
Turint dėmesyje šio reikalo svarbą
lietuvių išeivijos kultūriniame gyveni
me Brazilijoje, nutarė kreiptis į L. K.
šv. Juozapo Bendruomenę prašyda
ma užleisti bent vieną patalpą Šv.Jųozapo Parapijos — Jaunimo Namuose,
kur butų įkurtas Lietuvių Muziejus
Tikime, kad šį prašymą L. K. Ben
druomenė svarstys palankia prasme ir
teiksis savo atsakymą įteikti artimiau
siu laiku Muziejaus-Archyvo Valdybos
pirmininkei.
Su gilia pagarba
Aldona Valavičius
i pirmininkė
i
Halina M ošins k ienė
sekretorė

SOFIJA JURČIUKONIENĖ
(Janušauskaitė)
su šiuo pasauliu atsiskyrė sausio 25
dieną sulaukusi 83 metu, kurių 20
praleido ligoje ir paskutiniuosius 4
beveik paralyžiuje nuo artrito.
Velionė buvo gimusi 1902 m. lie
pos 26 d. Kapčiamiestyje, Seinų aps.
ir Brazilijon atvyko 1929 metais. Bu
vo ištekėjusi už Vinco Jurčiukonio
(jau mirusio) ir gyveno V. Prudentėj.
Buvo pašarvota V. Zelinos bažnyčios
šermeninėj ir palaidota V. Alpinos
kapinėse. Liūdesy liko sūnus Jonas,
marti Luzia ir anūkės Rosana, Fáti
ma, Elizabete bei Silvana, duktė Ge
nė ir žentas bei anūkai Liliana ir Mi
roslav.
A.a. Sofija gyveno su dukterim
Gene ir buvo vaikų bei anūkų mei
liai prižiūrima bei mylima.
Velionės šeimos širdingai dėkoja
giminėms ir bičiuliams, kurie dalyva
vo laidotuvėse ir pareiškė mums Už
uojautą.

S. Paulo, 1982 m. kovo m. 17 d.

MŪSŲ MIRUSIEJI
MELIANUA (MARLEI®) hĮORKUNAITÉ DIRSIENÉ
mirė Sausio 13 d. Hospital das Cli
nicas - Ortopedia. Susi laužymas ko
jos pribaigė, jau ilgus metus nusilpu
sią nuo širdies sveikatą.
Palaidota S. Caetano kapinėse.
Velionė buvo gimusi Ukmergėje,
27-3-1912 m. I Braziliją atvažiavo su
tėvais ir broliais 1927 m. Iš pradžios
šeima dirbo "fazendoje" ir vėliau,ap
sigyveno S. Caetane.
1947 m. ištekėjo už našlio Povilo
Dirsės, su kuriuo gyveno iki jo mir
ties 1959 m. Paskutinius tris nega
lios metus gyveno su sesere Marija,
V. Alpinoje.
Nuliūdime paliko brolj Vincentą,
seseris Vandą ir Mariją Aldoną, po
dukras Oną Dirsytę Coralon ir Ange
linę Dirsytę Tatarūnienę su šeimomis.

AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
I

.
Vasario 1 dieną mirė S. Caetano li
goninėje URŠULĖ BENDORAITIENĖ.
Sausio 28 dieną, būdama pilnoje są
monėje, buvo aprūpinta ligonių sakra
mentais ir antrą dieną po to jos pa
vargusi širdis sustojo. Iš ligoninės bu
vo atgabenta j V. Zelinos bažnyčią
ir po gedulingų mišių draugų ir pažįs
tamų nulydėta į Krematorijų. Nuliū
dime liko sūnus Liudvikas, marti, anūkai, proanūkai ir visa religinė ben
druomenė.
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Septintos dienos mišios bus vasa
rio 9 d. 20 vai. Vila Zelinoje.
Mirus
Velionė buvo gimusi Šikšniu kai
me 1909 metais. 1928 m. sesers kvie
'^5? Sareišio, BLB-nės Valdybos iždininko, Maniytęi, reiškime gilią
čiama išvyko j Prancūziją. Čia ištekė
užuojautą Petrui Bareišiui bei jo šeimai ir kartu liūdime.
jo, čia gimė sūnus, Liudvikas. 1933
metais grįžo j Lietuvą. 1944 metais
Brazilijos Lietuviu Bendruomenes Valdyba ir Taryba
nuo artėjančiu bolševiku pasitraukė j
Vokietiją; iš ten emigravo j Angliją
ir 1950 metais persikėlė j Braziliją.
Buvo antęęipudtąi atšvęstas *Š v. JoUršulė buvo uoli parapijietė priklau
sė Šv. Juozapo Bendruomenei, Mal
Buvo primintas dvasinių pašauki
dos Apaštalavimo ir Katalikių Moterų
mu trijkumą$yr reikalas melsti Pjū
draugijoms, dalyvavo visuose parapi
ties Viešpatį $Mti "daugiau darbinin
jos darbuose —talkino šeimininkėm,
ku j savo pjųtfZ ?
j
rinko aukas, ypač uoliai platino paren
PADĖKA PRIĖMIMO ŠEIMININKĖMS
gimu pakvietimus, ir daug ju išplatin
Sudėtiniu vaišių dosniausios auko
davo, nenorinčius pirkti pabardavo,
kartais ir smarkiai pabardavo.
tojos ir priėmimo šeimininkės buvo
daugumoje Šy. 'Kazimieroparapijos
Uoliai lankė ne tik lietuviškas pa
“Maldos Apaštalavimo'draugijos“ na
maldas, bet ir minėjimus ir išvykas ir
rės? kaip štai Marija; tarei ienė, Jadvy
visus kitus parengimus. Paskutinius
* SALOMĖJA BAREISIENÉ
ga NorkūnienjĮj, Âldonà Žutautienė,
metus, nusilpus sveikatai, nemažai sie
/
(Pleskaitė)
V*
Maria Mazurkėvičieriė, ijSalc^nė Nausielojosi, kad jau nebegalinti dirbti.
mirė vasario 2 d. V. Betoj sulaukusi
né, V, D. ir tV
/ < .. ■
Keletą savaičių prieš mirtį, lyg nu
85 metų."Kilusi iš Ukmergės j Brazi
Šventiški diMtyžiai išėjo skanus ir
jausdama gyvenimo pabaigą, perdavė
liją atyájlavo 1928 metais. V. Beloj
gausūs. Abiem prlėmimam visko užte
man lininę staltiesę, kuri pagal jos pa
išgyveno 55 metus. Mirė aprūpinta li
ko ir dar liko.
’
/
sakojimą, buvo austa dar baudžiavos
gonių sakramentais. Pašarvota buvo
Lai Viešpats laimina ir atlygina vi
laikais ir kaip relikvija ėjo iš kartos j
V. Zelinoj, palaidota su religinėmis
siems parapijos geradariams.
kartą. Kadangi ta staltiesė jai labai
apeigomis S. Caetąno (Ceramikos) ka- L - .
.
.... ê
..
brangi, tai ji norinti ją paaukoti Litua
< '
y •
r
nikos koplyčiai. Vykdydamas velionies puose/.'
ĮSIKORĖ PETRO PERKŪNO
7-toš/dienos
mišios
bus
V.
Zelinoj
valią, ta staltiese uždengiau koplyčios
OKTETAS
?. ■, v
■
C
-į*
.'
yąsąrip'9 (trečiadienį) 20 vai.
altorių.
Savanoriu choristu patingas priėmi
Nuliūdime liko sūnus Petras Vytau
Aš asmeniškai daug ką Bendoraitiemas ir vaišės įvyko tuęj po lietuyišky
tas, marti Aldona ir anūkai Robertas,
nei esu skolingas. Šia proga norėčiau
šventės mišių. Dajyvavd chorvedys Liu-<
Eleną; Bąfęišytė Čiukienė (gyvena Arprisiminti bent vieną jos pagalbą.Try
gentiripj), Sonia Regina ir Maria Licia, das Ralickas, jo $esųp>-4' Veronika ir
lika metų atgal pasirodžiau Vila Zeli
brolis Stasys; gyvenantieji Sumarėzinho,
duktė'Ona Jocienė ir anūkė Teresa.
noje ligonis ir labai suvargęs. Vieni,
Visa Bareišiu šeima dalyvauja lietuviš taigi gana tolokai nuo mūsų.
pažįstamieji, o gal ir draugai, sakė:
Kur yra gera valia, ten yra ir galia.
koje veikloje, o anūkai — anūkės šo
“Jam tai ir gerai, kam mus paliko ir
Iš arčiau gyvenančiu.buvo Jurgutis
ko Nemuno ansamblyje.
iš čia išėjo“. Kiti linguodami galvą
ir ponia, Lionginas Gaigalas ir ponia,
Velionei amžina Ramybė, o gimi
kartojo: “ilgai jis neišlaikys, jau dau
dvi sesutės Joteikaitės - Julija ir An
giau neatsigaus, kur tu matei šitaip...“ nėms gili užuojauta.
gelė, Aldona Žutautienė ir Antanas
Kai tuo tarpu Uršulė su sąrašu pere- •
Rudys.
•’
jo daugelį pažįstamu seimu ir man
GRAŠIAI PRAĖJO PRIMICIJANTO
Taigi daugiau negu oktetas.
įteikė sumą, kuri apmokėjo didelę da ATSILANKYMAS
Improvizuotas chorelis 91-ažiai išpil
lį gydymo išlaidu. (Dar kartą nuošir
Sausio (janeiro) 30 dieną, lankėsi
dė tą patį rytą repetuotas “Lengvąsias
džiai dėkoju visiems, kurie tame sąra
Sv. Kazimiero parapijoje kun. Aloy
mišias“ ir kitas giesmes. Ypač melo
še pasirašė). Aš tuomet dirbau labai
zas Tėgąmi. Primicijantą iš Lapos
dingai skambėjo “Veni Jesu“ ir “Mafi
neturtingoje Cipó parapijoje ir man
atlydėjo vienas seminaristas ir dar ki
ja, Marija“.
ta suma buvo nepaprastai didelė para
tas jaunuolis saleziečių bendradarbis,
Buvo aptarta galimybė retkarčiais pa
ma. Mažas vaizdelis parapijos materia
su savo automobiliu.
sitarnauti “Maldų Dienoms už Lietuvą“
linėms sąlygoms pavaizduoti. Kai aš
įvairiose brazilu parapijoje.
Iš Bąrretos, SP, atvyko ir primicinuvykau j parapiją, ji jau buvo 7 me
Artimiausia data atrodo bus šio Va
janto dėdė Aleksandras su žmona.
tus be kunigo. Klebono ingreso pro
sario (fevereiro) 13 popietės Mišios už
8- tos valandos Mišios buvo laiko
ga buvo padaryta rinkliava, kurios re
Lietuvą, Guąruja Centrinėje šventovė:
mos kun. P. Urbaičio su primicijanto
zultatas buvo 400 senųjų kruzeirų.
je, Rua Pugjisi,
asistavimu, pamokslu ir atskiru palai
Kadangi tuo laiku miesto susisiekimas
minimu pamaldų dalyviams.
(autobusas ar bondė) kainavo 350
Iškilmėms giedojo p. Liudo Ralickruzeirų, tai rinkliava tik truputį virko organizuotas chorelis.
šino “bondės“ bilieto kainą. Šiandien
9- tos valandos portugališkas Mišias
MÉDICA - GYDYTOJA
tai reikštu maždaug 60 kruzeirų.
koncelebravo Primicijantas ir kun.Pra
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Su A. A. Uršulės mirtimi kolonija
nas Gavėnas, klebonas, su daug gau
Rua Quarti m Barbosa, k
- B. do Limão
neteko vienos aktyviausiu senosios
Fone:
265-7590
sesniais dalyviais, apylinkės kaimynais.
kartos atstovu. Teatlygina jai Viešpats
De 2a a 6a.
8» 12 hs. t das 14 às 18 hs.
Visi džiaugėsi jaunučio levito atvyki
už visas jos pastangas.
KALBAMA LIETUVIŠKAI
.
mu, jo pasakytais žodžiais ir palaimi
K. J. Šeškevičius
* i ..i
in
nimu.

( Dra. HELGA HERING Y
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Gal daugiau kariams — (kapito
nams, pulkininkams, generolams) lemta sulaukti 80-metj ir išlikti jau
natviškais, tiesiai laikytis, ryžtingai
žingsniuoti, o kas svarbiau — veikti,
kaip veikus, palaikant įprastus, bro
liškus ryšius su visais.
Militarinė tarnyba iš viso yra griež
tos tvarkos, drausmės savitvardos rei
kalaujanti tarnyba. Tai daug reikalau
janti, bet daug ir duodanti visiems
profesija.

K a p. J u r g i o Garškos
šeimos istorija
Mūsų kolonijai ir tautai daug nusi
pelnęs, ilgametis São Paulo militarinės policijos pareigūnas — saržentas
— inspektorius, policijos atsargos ka
pitonas Jurgis Garška, kilimu iš Lat
vijos. Jis gimė (seniau buvusioj Lie
tuvos teritorijoje) Lašu valsčiuje, Ilukš
tų apskrityje. Jo šeimoje yra vienas
brolis katalikų kunigas, o kiti keli
broliai yra pasiekę augšto išsilavini
mo ir užėmę augštas profesines pozi
cijas.
1927 metais, kartu su savo atsida
vusia žmona Pranciška Mažeityte,Jur- •
gis atvyko Sanpaulan. Stebėtinai ryž
tingai — vos į tris mėnesius — jis už
tektinai pramoko visai jam naujos
portugalų kalbos, įstengė tuoj įsijung
ti j didmiesčio policijos eiles.
Dievas apdovanojo Jurgį ir Pranę

« *

Lietuvių ateivių
taikintojas
ir globėj a 5

Sąjungos-Alianęa
nepailstamas d a r b u o
tojas ir jos atstaty
to j a s

Nuo 1929 iki 1935 metų kap.Jur
gis ėjo atsakingas pareigas Santos uos
to muitinėje, vėliau tapęs inspekto
rium.
Tuo pačiu laikmečiu ėjo Sorocabana geležinkelio pravedimui įvairių tu
nelių darbai. Ten darbavosi daug jau
nų lietuvių — viengungių, daugumoje.
Tie mūsų tautiečiai pasižymėjo savo
broliškom vaišėm, o "pingos" veiks
me — ir dažnai, piktom "broliškom"
peštynėm.
Policijos sluoksniuose plačiai pažįs
tamas ir labai gerbiamas jaunutis sar
žentas Jurgis buvo įpareigotas (beveik
visais savaitgaliais) eiti lietuviams ge
ležinkeliečiams tvarkdario, taikintojo,
gelbėtojo pareigas. Jis buvo vadinamas
"Pacificador".
— Aš buvau tiems vienišiems mano
broliams lietuviams — dar beveik nekal
bantiems vietinės kalbos — ir vertėjas
ir advokatas-užtarėjas. Raginau juos
stengtis "tvarkytis"^ o ir kaip iš bė
dos ar iš daboklės išeiti... Patardavau
niekuomet nesakyti tardytojams, kad
jis ar jie man "davė" ir aš jiems "da
viau", bet remtis, saugiu posakiu —
"aš tik gyniausi". Tokiu būdu, nebū
davo išmesti iš darbo, o man būdavo
malonu taip, ar dar kitaip, jiems bro
lišką ranką ištiesti - taip teigė su ma
lonumu Jubiliatas Jurgis reporteriui,
ir taip, daug kas jį atsimena su pagar
ba ir padėka.

Šachmatų

Nuo pat Brazilijon atvykimo kap.
Jurgis pasireiškė lietuvis su lietuviais
ir toks su visais kitais, visur, visada.
Kiek galėdamas visur dalyvaudavo,
visas organizacijas palaikydavo.
Daugiausia, tačiau, jam teko įsijung
ti j Lietuvos Valdžios statytu penkių
miesto lietuviškų mokyklų vadovavi
mą, administraciją, fiskalizaciją.
Nuo 1964 metų, belikus tik trim
mokyklom ir gana apgailestautiniame
stovyje, kap. Jurgis buvo vienas iš tų
atsidavusių, ryžtingų bendro Lietuvos
turto įvertintojų ir saugotojų.
Tam tikru laiku jis ėjo Vyriausio
administratoriaus nelengvas pareigas, ;
o vėliau — jau per ilgus metus jis tal
kininkauja p. Albinai Ambrazevičie
nei, vyriausiai administratorei ir kasi
ninkei. Be to, kap. Jurgis ir p. Pran
ciška yra daugiausia pasidarbavę (10ties mėnesių tarpe) Sąjungos bibliote
kos pertvarkyme.
Baigiant, svarbu ir malonu pabrėž
ti, kad mūsų mielas Jubiliatas betkokias pareigas eidamas pasireiškė dide
lio taktiškumo ir nuosaikumo pavyz
dys, visiems sektinas.
Džiugu, tad, linkėti ir melsti Augščiausiojo kap. Jurgiui dar daug palai
mintų ir nuopelningų veiklos metų, o
jo visai giminei geriausios sėkmės.
kun. Petras Urba it is

č e m p i j o n a s T. SAULAITHS - PROVINCIOLAS

Sanpaulo "Gazeta Esportiva" se
niau daug dėdavo apie garsiuosius po
licijos ir miesto visos Pietų Amerikos
svarbesnius šachmatininkus, jų įvai
rius turnyrus ir pergales.
Ir čia mūsų Jubiliatas išeidavo lai
mėtoju. Net ir "ML", kaip štai 1952
m. gegužės 3 dieną (ir kitais atvejais)
rašė: "Policijos saržentas Jurgis Garš
ka, jau antri metai yra kariškių tur
nyro šachmatų nugalėtojas. Lošimuo
se dalyvauja — "Força pública" ir
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policijos karininkai Apie lošimų eigą
plačiai rašė "Gazeta Esportiva" ba
landžio 23 dieną.
Linkime mūsų tautiečiui ir sekan
čiais metais pirmosios vietos nepa- .
leisti iš savo rankų"...

ADVOCACIA

KLABAMA

ir

— Alda. Ji dabar
talentinga
yra medicinos daktarė, profesoriauja
vienoj ligoninėj Tatuapė, be to dar
dirba Santo Andrė pediatrijos skyriu
je. Aida augina - seneliu džiaugsmui
— du anūkėlius.

J. BUTRIMAVIÕIUS

— I ■I1IOT1 .1 ■■

.... m itm
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T. Petras Daugintis, SJ, iš Čikagos,
praneša apie ten įvykusius pasikeiti
mus, kurie gali būti įdomūs ir mums.
T. Antanas Saulaitis nuo Naujųjų
Metų yra Čikagos TT. Jėzuitų namo
vyresnysis ir jų provinciolas. "Jis labai
užimtas - visi jį kviečia talkon, o jis
atsisakyti nemoka... Daug visi iŠ jo ti
kisi". Ir mes, sanpauliečiai, ne tik svei
kiname t. Saulaitj naujose atsakingose
pareigose, bet ir iš jo daug tikimės mums visiems reikalingam religiniam
atsinaujinime ir kultūrinėj, ypač jau
natviškoj, veikloj.
Buvęs provinciolas, t. L. Zaremba,
išvykęs darbuotis j Klevelandą, o iš
ten j Čikagą atkeltas t. Jonas Kidy
kas. Gi pats t. Petras Daugintis lieka
Čikagoj; tarp kitų darbų, redaguoja
mėnesinį žurnalą "Mūsų Žinios". Ir
siunčia ML prenumeratą už 1983 me
tus.
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garbės leidėjas
G A R S K A

JURGIS

80-ties metų sukakties proga (vas. 14 d.)
Mielam sukaktuvininkui širdingai dėkojame ir
linkime daug laimės bei geros sveikatos.
Administracija

------ ------------ 16

VASARIO

MINĖJIMAS ------------------

KVIETIMAS
Kviečiame tautiečius dalyvauti 16 Vasario minėjime, šio mėn. 20 d.

šv.

Kazimiero Šventė

Ateinančiais (1984) metais šv. Kažimiero šventė turės būti didžiausia lietu
viu tautos šventė, minint 500 mėty, šv.
Kazimiero jubiliejų. Bet ir ištisi metai
bus JUBILIEJINIAI ŠV. KAZIMIERO
METAI
Betgi jubiliejui, ir jubileijinei šventei,
reikia tinkamo pasiruošimo.
Šių metu šv. Kazimiero šventė jo
vardo parapijoj bus kovo 6, sekmadienj. | šia šventę kviečiami visi dar gyvi
São Paulo (ir apylinkių) lietuviai!
Šventės proga turi susidaryti ir vieti
nis KAZIMIERINIO JUBILIEJAUS
KOMITETAS, kuris padėtu visai Brazi
lijos lietuviu kolonijai šiam neeiliniam
jubiliejui pasiruošti ir tinkamai jj atšvęs

ti ETUVISKOS SPAUDOS PARODĖLĖ
Paminėti spaudos metus, nes 1983
metais sueina 100 m. nuo "Aušros"
pasirodymo, BLB-nė rengia laikraščių
ir knygų parodėlę.
"Aušra", pirmas laikraštis išleistas
lietuviu kalba, musu nepriklausomy
bės patriarko, Dr. Jono Basanavičiaus
iniciatyva, sužadino meilę savo tautai.
Reikėtų, kad ir mes, Brazilijos lietu
viai, daugiau apsilankytume j lietuviš
ku knygų kampelį, kurj BLB-nė prieš
du metus įsteigė V. Prudentes rajoni
nėj bibliotekoj, ir taip pat būtume
pažadinti lietuvišku žodžiu musu tė
vynės reikalams.
Parodėlė bus atidaryta šio mėn. 19
dienę, 15 vai., rajoninėj bibliotekoj,
kuri randasi Av. ZeJina, 173. Ten ga
lėsime pamatyti senovišku laikraščių
ir nauju knygų, kurias pasiuntė PLBnės Švietimo Komisija, kuriai; vado
vauja kun. Antanas Saulaitis.
Parodėlę ruošia jaunimas ir jai va
dovauja jaunuolis Robertas Saldys.
Tat, įsidėmėkime, dalyvaukime šio
mėn. 19 dienę, 15 vai. lietuviškų lai
kraščių ir knygų parodėlės atidaryme,
V. Prudentėš rajoninėj bibliotekoj,
Av. Zelina, 173. Parodėlė tęsis iki va
sario 25 dienos.

PROGRAMA
15 vai. - Mišios V. Zelinos lietuviu bažnyčioje.

16 vai. - Meninė programa, Seselių Pranciškiečių salėje, R. Campos
Novos, 153

1 — Oficialioji dalis.
Pagrindinis kalbėtojas, žurnalistas Mauricio Loureiro
Gama, 7° kanalo komentuotojas.

2 - Meninė dalis.
a) Dainuos musu kolonijos žymi mezzo-soprano Julija
Ažuolaitytė, kuri pakviesta, mielai sutiko dalyvauti

b) Dalyvaus musu chorai ir tautiškų šokių vienetai.
Lietuviai, parodykime meilę musu tėvynei. Dalyvaukime Jos Nepn
klausomybės Šventėje.

Brazilijos Lietuviu Bendruomenė

ATSTOVŲ PRIRUOŠIMO SUSIRINK1
MŲ KALENDORIUS
BLJS kviečia visus atstovus bei lietiviškę jaunimę, kuris domisi V-uoju
PLJK-su, kad dalyvautų priruošimo su
sirinkimuose, kurie įvyks sekančiomis
datomis
- Sausio mėn: 29 d.- Bus rodomos
skaidrės l-ojo PALJ suvažiavimo.
- Vasario mėn: - 19 d, 26 d.
- Kovo mėn: - 5 d., 19 d.
- Balandžio mėn: — 9 d., 30 d.
- Gegužės mėn: - 7 d., 28 d.
- Birželio mėn: - 11 d.
Susirinkimu vieta: Ramovė (V Želi
noje)
Susirinkimu valanda: 15:00 vai.
Šių susirinkimu tikslas yra priruošti
Brazilijos Atstovus, j V-ajj PLJK-sę taip
kad jie butų pajėgus gerai atstovauti
Brazilijos Lietuviu kolonijos Jaunimo
pageidavimus.
Šiuo atžvilgiu, yra būtinas dalyvavi
mas visu atstovų bei pavaduotoju (Su
plentes).
Prašome visu atstovu, kad perskaity
tų "Atstovų Vadovėlį", nes bus išreika
laujama per visus susirinkimus jo teks
tų žinojimas.

DĖMESIO CHORISTAMS
Kviečiam visų chorų choristus
sirinkti vasario 19 d., šeštadieni,
valandę, Jaunimo Namuose, Vila
linoje, j repeticijas pasiruošimui
Vasario minėjimui.

su
18
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VALDYBA
CAROLINA, 17 metu Vlado ir
Domicėlės Pumpučių duktė, įstojo <
šv. Cecilijos universitetę Santose. Ca
rolina mokėsi pas seseles ir baigė
Leão XIII kolegiję-gimnaziję.

PADĖKA
šv. Juozapo Vyru Brolija apmokė
jo V. Zelinos bažnyčios varpu patai
symę Cr. 15.000,00 sumoje.
Už tai parapija visiems Broliukams
yra dėkinga.
Kleb. K. J. Šeškevičius

MIŠIOS
7-tos dienos Mišios už A.

A URŠULĖ BENDORAITIE
NĖ bus vasario 9 d., trečia
dieni, 7,30 vai. vakaro V. Ze
linos bažnyčioj.

