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Minėjimas pavergtoje Lietuvoje

SV. KAZIMIERO SUKAKČIAI 
ARTĖJANT

Ji bus vienaip švenčiama Lietuvoje, 
kitaip išeivijoje.

Mūsų istorija yra didinga ir turtin
ga svarbiais įvykiais bei garsiais valdo
vais Tarp jų žymią vietą užima ir 
vienintelis musu tautos šventasis ka
ralaitis Kazimieras. Ateinančiais me
tais kovo 4 sukanka 500 m. nuo jo 
mirties Sukakčių, imponuojančių to( 
kiu dideliu metų skaičiumi, retai pa
sitaiko. Paskutinioji tokio pobūdžio, 
kuri 1930 m. iškilmingai buvo atšvęs
ta nepriklausomoje Lietuvoje, siejosi 
su Vytauto Didžiojo mirtimi. Tada 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio paveiks
las buvo nešiojamas po visą Lietuvą, 
neaplenkiant net bažnytkaimių. Jo 
vardu buvo pavadintas Lietuvos uni
versitetas. Kalbose, vaidinimuose vaiz
džia' buvo iškelta mūsų tautos didin
ga praeitis, o ypač gražiai apibūdinta 
Vytauto Didžiojo sukurta galinga Lie
tuvos valstybė, kurios ribos driekėsi 
nuo Baltųjų iki Juodųjų jūrų. Iškil
mes labai sustiprino neseniai nusikra
čiusių carų jungą ano meto lietuvių 
tautinį sąmoningumą, sukėlė pasidi
džiavimą savąja kifrne, atsiektais lai
mėjimais, įkvėpė naujų jėgų ateities 
darbams.

Nėra abejonės, jei nūdien Lietuva 
būtų laisva, šv. Kazimiero jubiliejus 
būtų panašai, o gal ir iškilmingiau 
švenčiamas. Betgi laikas pasikeitė. Lie
tuva vėl pavergta to paties, tik daug 
nuožmesnio ir klastingesnio atėjūno. 
Niekinama, naikinama visa, kas mums 
yra brangu ar net šventa. Su šakni
mis raunamas tikėjimas, biaurojama 
praeitis, mūsų tėvynainius visokiais 
būdais bandoma nutautinti, paversti 
rusais. Okupantas ir jam parsidavusie- 
|i didžiai išsigąsta, jei po nakties prie 
sodybos, pakelėje ar kryžiaus kalne 
pasirodo kryžiai. Jiem sunaikinti kar: 
tais kviečiasi net "nenugalimąją" Rau
donąją armiją; Mūsų taurieji patriotai, 
bandantieji atsibasteiiams priminti jų 
barbariškumą, žieuariai kankinami kalė
jimuose bei priverčiamųjų darbų sto
vyklose. Vilniaus katedra, didysis mū
sų tautos paminklas, šventovė, kurio
je veik 500 m. ilsėjosi šv. Kazimiero 
relikvijos, 1953 m. paversta meno ga
lerija, o Šventasis išguitas j priemiestį. 
Dabar jis ilsisi Sv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Antakalnyje. Sv. Kazimieras, 
kaip ir mes, nors ir savoje žemėje, ta
po tremtinys. Dauguma bažnyčių, 
tarp jų ir istorinė Sv. Kazimiero Vil

niuje, išniekintos, paverstos sandėliais, 
šokių salėmis, ateistiniais muziejais.

Įsivaizduokime, jei kas užsimotų su- 
profaninti mauzoliejų, kuriame guli 
komunistų "šventasis" Leninas, pasau
lyje kiltų baisus triukšmas. Pas i kės in
to] a i barbarais, vandalais, degeneratais 
ir kitokiais vardais būtų išvadinti ne 
tik komunistų, bet ir visokio plauko 
"liberalų". O ar tokių vardų nenusi
pelno nūdieniai mūsų tautos engėjai?

Ateinantieji metai bus paskelbti šv. 
Kazimiero metais. Sukakties proga 
kaip galima plačiau įvairiuose pasaulio 
kampuose spaudoje, radijo bangomis, 
o gal kai kur ir televizijoje bus ban
doma atgaivinti Šventojo dvasią, išryš
kinti per jį iš okupantų mums daro
mas nuoskaudas. Bus nagrinėjama,ko
kią įtaką šv. Kazimieras religiniu bei 
tautiniu atžvilgiu turėjo mums amžių 
slinktyje.

Dvasinis pasirengimas jubiltójui mi
nėti Lietuvoje pradėtas prieš dvejus \ 
metus. Iš viso šiam reikalui skirėami 
ketveri metai. Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai ganytojiškais laiš
kais, išsiuntinėtais parapijų klebonams, 
pirmais metais ragino pamoksluose 
priminti šv. Kazimiero meilę eucharis
tiniam Kristui, antrais — meilę Mari
jai, trečiais — Šventojo meifeę ir geru
mą žmonėms. Gi paskutiniųjų, tai yra 
ateinančių metų darbams jau yra su
daryta speciali komisija, kurios pirm, 
yra kun. A. Gutauskas, Vilniaus arki
vyskupijos valdytojas, o nariai — visų 
vyskupijų atstovai: Kaišėadorių — 
prel.Č. Krivaitis, Panevėžio — kan. P. 
Žiukelis, Vilkaviškio — kun. J. Bar
kauskas, Kauno — kun. R. Mikutavi
čius ir Telšių — kun. dr. P. Puzaras.
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Sios komisijos svarbiausias ir, atrodo, 
vienintelis uždavinys — ateinančiais 
metais kovo 4 šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčioje Antakalnyje suruoš
ti iškilmingas pamaldas.

Iš to darosi aišku, kad tiek pasiruo
šimo metais, tiek sukakčiai atėjus, vis
kas suksis tik apie Šventojo dorybių 
ryškinimą pamoksluose. Tiek teleidžia 
P. Anilionis, 'Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis, kuris už Katalikų Bažny
čios smaugimą neseniai komunistų bu
vo pagerbtas ir apdovanotas. Katali
kai, kurie nuolatos visokiais būdais 
persekiojami, neturės teisės naudotis 
spauda, radija, televizija. Mat okupan
tai ir prie jų prisiplakusieji bijo, kad 
sukakties metu nebūtų sugriautas jų 
per 40 m. keliom kartom skiepytas 
ateizmas.

Jei kas jubiliejaus proga bandytų 
šv. Kazimiero paveikslą nešioti po 
Lietuvą, komunistinė valdžia, be abe
jo, tai interpretuotų, kaip užmojį nu
versti jų imperiją. Drąsuoliai tuojau 
būtų suimti ir sukišti j kalėjimus. Jei 
kas užsimotų aiškinti, jog šv. Kazi
mieras per ketverių metų laikotarpį 
išryškėjo kaip antirusiškos kovos sim
bolis, būtų apšauktas provokatoriumi 
ir įmestas į beprotnamį. Tas, kuris 
bandytų panagrinėti epochą, vienokiu 
ar kitokiu būdu yra susijusią su šv. 
Kazimieru, ir iškelti rusų išpuolius 
prieš Šventąjį, būtų paskelbtas agitato
riumi prieš Sov. Sąjungą ir skaudžiai 
nubaustas.

O kas gi daroma išeivijoje?
Pradėsime nuo Š. Amerikos. 1981 

m. pabaigoje iš KanadjDje ir JAV gy
venančių ir plačiai pasireiškusių visuo
meninėje bei kultūrinėje srityje asme
nų buvo sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauti sutiko Vytautas Voler- 
tas. Komiteto iniciatyva jau atlikta
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nemažai darbų, o kiti bus atlikti ne
tolimoje ateityje. Poetas Kazys Bradū- 
nas jau parašė 3-jų veiksmų operai- 
oratorijai, liečiančiai šv. Kazimiero gy
venimą, libretą. Operos kompozicija , 
rūpinasi muz. Darius Lapinskas. Ope
ra bus pastatyta 1984 m. rugsėjo 1 
— 2 Toronte, Kanadoje, didžiulio lie
tuvių katalikų kongre o, skirto šv. Ka
zimiero jubiliejui, metu. Tuo reikalu, 
kitų talkinamas, nuoširdžiai rūpinasi 
dr. Juozas Sungaila. Dr. Alfonsas Seš- 
plaukis jau baigė redaguoti šv. Kazi
mierą lietusios lietuvių literatūros an
tologiją, ir ji greitai bus atiduota 
spausdinti. Po Velykų pasirodys Simo 
Sužiedėlio plačioms masėms skirta ne
didelė studija — "Šv. Kazimieras 
(1458—1484)". Jai iliustracijas paruo
šė dail. Nijolė Palubinskienė. Remian
tis minėta studija ir kitais leidiniais, 
žuraalistišku stiliumi bus paruoštos ne
didelės knygelės anglų, vokiečių, pran
cūzų, italų, ispanų, portugalų kalbomis 
ir jubiliejaus [Droga plačiai paskleistos. 
Vatikanan jau išsiųstas šv. Kazimiero 
sukakčiai skirto pašto ženklo projek- ■ 
tas, paruoštas dail. Romo Viesulo. Ar
kivyskupo Pauliaus Marcinkaus teigi
mu, ženklui išleisti neturėtų būti di
delių kliūčių, nes kardinolų komisijoe 
je, kuri tuo reikalu rūpinasi, dalyvaus 
ir jis pats.

Gegužės pabaigoje Filadelfijoje bus 
nukaldinti dviejų rūšių medaliai: sida
briniai — 200, o auksinių — 5.000. 
Jiems modelį paruošė skulptoriui Pe
tras Vaškys. Kun. Stasys Yla pradėjo 
ruošti meninį šv. Kazimierą vienokiu 
ar kitokiu būdu liečiančių nuotraukų, 
albumą. (T čeki m, kad darbą kas no-rs 
tęs ir po jc mirties. Red.) Kun. P.Ra
bikauskas, ;.J., rašo plačią, objektyvią, 
mokslui skįtą, šv. Kazimiero mono
grafiją. Ji/jus atspausdinta lietuvių ir 
anglų keòomis. Angliškąją laida bus
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galima aprūpinti bibliotekas, nes iki 
šiol, tiek enciklopedijose, tiek sveti
momis kalbomis išleistose knygose 
šv. Kazimieras nušviečiamas neobjek
tyviai arba labai netiksliai. Netrukus 
bus paskelbti dramos, himno-giesmės 
(anglų ir lietuvių kalbomis) straipsnių 
(jaunimui), liečiančių šv. Kazimierą, 
konkursai,

Yra paruoštos ir lietuviškų parapi
jų klebonams išsiuntinėtos gairės, ku
riomis vadovaujantis, pamoksluose 
bus išryškintos Šventojo dorybės. Čia 
suminėti tik stambieji komiteto užmo
jai. Jiem įgyvendinti sąmata sieks dau
giau kaip 100,000 dol.

Tenka dar pridėti, kad JAV kai ku
riuose rajonuose lietuviškos parapijos 
planuoja jungtis ir su iškilmingomis 
pamaldomis išeiti j amerikiečių kate
dras. Tokiu būdu jubiliejus būtų daug 
įspūdingesnis ir reikšmingesnis.

Ateinančių metų kovo 4 šv. Petro 
bazilikoje, Romoje ruošiamos iškilmin
gos religinės apeigos. Ta proga iš 
JAV ir Kanados bus organizuojamos 
dviejų rūšių ekskursijos: vienos ir dvie
jų savaičių. Ekskursijų reikalais sutiko 
rūpintis neseniai j komitetą pakvies
tas kun. A. Bartkus. Pennsylvanijos 
angliakasių rajone, kuriame gyvai vei
kia Lietuvos vyčiai, jis jau turi tiek 
žmonių, kad gali užpildyti visą lėktuvą.

Darbai Romoje
Centriniam Š. Amerikos komitetui 

įtaigaujant, Romoje yra sudarytas att 
skiras plačios apimties komitetas, ku
riam vadovauja prel. L. Tulaba. Jo už
davinys — palaikyti ryšius su Vatika
nu bei Diplomatine tarnyba, rūpintis 
atvykusių svečių apnakvydinimu, su
ruošti akademiją ir italų kalba per 
spaudą bei radiją plačiai išgarsinti mū
sų Šventąjį bei iškelti okupanto lietu
viams daromas skriaudas, ypač pabrė
žiant Vilniaus katedros ir Klaipėdos 
bažnyčios atėmimą.

Arkiv. P. Marcinkaus ir prel. A. 
Bačkio manymu, yra didelė galimybė, 
kad Mišias atnašaus, žodį tars, o gal 
ir Apaštališkąjį laišką išleis, pats šv. 
Tėvas. Popiežiaus sutikimas kovo 4 
skirti lietuviams paaiškės Šių metų pa
baigoje, kai bus sudarytas galutinis jo 
kelionių tvarkaraštis. Komitetas Romo-' 
je jau yra užsakęs viešbutį, kuriame 
gali tilpti iki 1,000 žmonių. Jis laukia 
svečių iš Europos ir kitų kraštų.

Iš spaudos aiškėja, kad šv. Kazimie
ro jubiliejui jau ruošiasi ir Australijos, 
P. Amerikos ir kitų žemynų lietuvių 
telkiniai. Tokiu būdu plačiu mastu 
suartėsime su Šventuoju, jį geriau pa
žinsime ir maldausime, kad Lietuvai, 
nuklotai kankinių kūnais, persunktai 
nekaltu krauju bei ašaromis, kaip gali
ma greičiau išauštų prisikėlimo rytas. 
Pasaulio Lietuvis B. V.
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DIPLOMATIJOS ŠEFUI

Ilgiausiai buvęs Lietuvos užsienio reika
lų ministeriu Stasys Lozoraitis rugsėjo 5 
d. švenčia savo 85 metų amžiaus sukaktį, 
o šįmet balandžio mėn. suėjo 60 metų 
nuo jo diplomatinės tarnybos pradžios. 
Nuo 1923 m. iki 1940 jis aktyviai dalyva
vo Lietuvos užsienio politikos formavime, 
o po to jam teko sunki pareiga atstovauti 
Lietuvos valstybingumo tęstinumą tarp
tautinėse arenose.

Stasys Lozoraitis gimė 1898 m. rugsėjo 
5 d. Kaune

Lojo karo metu baigęs gimnaziją Voro
neže 1918 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo 
tarnauti valstybės aparate, 1923 metais 
pereidamas į Užsienio reikalų ministeriją.

1934 VI 13 paskirtas užsienio reikalų 
ministru, šias pareigas ėjo ligi 1938 XII 5. 
Lietuvos užsienio politikos vadovybė Lo
zoraičiui buvo tekusi tuo metu, kai Vokie
tija ir Lenkija 1934 pradžioje buvo suda
riusios nepuolimo paktą. Savo svarbiausiu 
uždaviniu jis laikė plėsti Lietuvos santy
kius su Vakarais ir su Pabaltijo k aim y., 
in-ais

Lietuvai kcvo mėn.. 1938 m. susi 
laukus Lenkijos ultimaftumo, Lozorai
tis buvo įteikęs atsistatydinimą, kuris ne
buvo prezidentp priimtas, ir užsienio rei
kalų ministro postą jis paliko tik 1938 
XII 5. Kur^ laiką buvo užsienio reikalų 
m-jos centre įgalioto ministro titulu ir, 
Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, pir 
mininkavo komisijai, sudarytai kilusiems 
dėl to klausimams tvarkyti. 1939 II 15 pa- 
skirtas nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliptu 
ministru Romon prie Kvirinalo. 1940 VI 
2 užsienio reikalų ministro Urbšio telegra-_
ma buvo pavestas eiti užsieny pasilikusios 
diplomatijos šefo pareigas, jeigu Lietuvą 
ištiktų katastrofa. Raudonajai armijai 
1940 VI 15 įsiveržus į Lietuvą Lozoraičio 
iniciatyva visi Lietuvos pasiuntiniai įteikė 
vyriausybėms, prie kurių buvo akredituo
ti protesto notas, visai eilei valstybių, tarp 
j ų JAV, davusiais pagrindo nepripažinti 
Lietuvos okupacijos. Lietuvos atstovybė 
prie Kvirinalo nustojo veikti 1940 rugpjū
čio 28 d. Nuo to laiko jubiliatas gyvena 
Romoje ir eina Lietuvos Diplomatijos še
fo pareigas.

■A.a. Juozas Grišmanauskas

Š. m. liepos 16 d. ,savo bute.Cice- 
roje ,mirė a.a. Juozas Grišmanaus
kas ,55 m. amžiaus. Staigi mirtis pri
bloškė ne tik jo bendro pabėgimo 1951 
VII. 16 iš sovietų okupuotos Lietuvos 
nelaisvės draugus - kpt. L. Kublicką, 
E. Paulauską, bet ir daugelį artimųjų 
draugų.

A.a. Juozas Grišmanauskas gimė 
1927.X.6 d.Medsėdžių km. , Platelių 
vise. .Kretingos apskr. .dviejų hekta
rų, gausioj ūkininko šeimoj (šešios se 
šutė s Jaunesnis brolis žuvęs partiza
nu). Turėdami mažą ūkį bolševikai ir 
juos laikė "buožėm",uždėjo didelėm 
duoklėm ,kad nebeįmanoma būtų net 
ir dideliam ūkiui išpildyti.Tat sup
rantama , kodėl jis, rizikuodamas gy
vybe, bėgo iš bolševikinio "rojaus”.

Save statant į didžiausį gyvybei pa
vojų , užkalė laivo dugne rusus, kaip 
iš ąnksto buvo aptarę su kpt. L. Kub- 
licku ir prisijungus E. Paulauskui,po 
dramatiškai rizikingos kovos laiko , 
visi trys drąsuoliai pabėgo su sovieti 
laivų į Švediją.

1Q52 m. .atsidūręs JAV,parašė at
siminimus "Tolimieji kvadratai".

e Kas bėga nuo lietuviškps spau
dos, bėga nuo savo tautos
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Tie trys drąsuoliai jurininkai-žve- , 
jai,prasikalę per " geležinę uždangą' 
atvežė bolševikų okupuotoj Lietuvos 
sunkios letenos slegiamą tikrąjį vaiz
dą. Amerikoje jie buvo vežiuojamipo 
lietuvių kolonijas, aplankė 50 vietovių 
nušviesdami ne tik okup. Lietuvos so
cialinę , ekonominę, religijos persekio 
jimus, kultūrinę, bendrai sunkią padė
tį , bet ypač pabrėždami be kaltės are
štus, perpildytus kalė jimus, trėmimų 
Sibiran, partizanų didvyriškumą.

Juozas išdainavo (turėjo švelnų 
balsą) nežinomas čia,negirdėtas dar 
partizanų dainas. 1953 m.buvo išleis
tos "Lietuvos partizanų dainos ", kur 
tilpo 15 dainų su gaidom. Be to.pagai 
žvejų informaciją buvo išspausdintai 
iliustruotas leidinys "Voyage to Free
dom".

Vaikystėj ir jau esant paaugliu, 
žiaurus karas,ypač bolševikų okupa
cijos įvykiai giliai įspaudė jo jautroj 
sieloj pėdsakus, kurie net brandaus 
amžiaus sulaukus iškildavo, net prieš 
mirtį jautė bolševikų žiaurumo bei 
įsivaizduojamo išdavimo baimę.

JAV-se daugelį mėtų , iki mirties, 
sunkiai dirbo geležies'apdirbimo 

fabrike Ciceroj.
Š. m.liepos 18 d. buvo pašarvotas 

tarp gausių gėlių Butkaus laidčCuvių 
koplyčioje. Laidotuvėmis rūpinoslMš 
nelaisvės pabėgimo ištikimas drauX. 
gas, Lietuvoje buvęs jo viršininku, 
kpt. L.Kublickas. Vakare įvyko atsi
sveikinimas , o liepos 19 d., po Šv. Mi 
šių,šv.Antano bažnyčioje,palaikai 
palydėti į šv. Kazimiero lietuvių ka- t 
pines.

Po visų apeigų laidotuvių dalyviai 
kpt. L.Kublicko buvo pakviesti laido*- 
tuvių pietoms.

P. Laurinavičius

r Dra. HELGA HERING >



Antanas Butkus
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Tautines Minties Laikraštis 
A Leidžiat Giedros B-ve 

Rędaguoja Red•Komisija
Metai I | S.Paulo,1935,Junho 22 |NQĮ

LIETUVIU SPAUDA 1935 METAIS
Nelauktų įvykių banga užtvindė lie

tuvių kolonija Brazilijoje baigiant pir
mąjį kusimosi dešimtmetį. Vieton ko-
lonijos vadams rimtėti, savo autorite
tą auklėti tinkamoje aukštumoje, san
tūriai laikytis su savo žmonėmis, dė
josi priešingai, — augo nesantaika, vi
sokie barniai, neapykanta, užgaulioji
mai vienų prieš kitus vis labiau plėtė
si, tokiose buitinės žmogaus socialinė
se sąlygose, kultūriniu požvilgiu, ne
gatyviai augome ir brendome imigaan- 
to gyvenime. 1935 metais São Pauly- 
je turėjome net 6 visokios spalvos 
laikraščius bei žurnalus: Lietuvių Ai
das Brazilijoj, Lietuvis, Vilnis, Mūsų 
Žodis, Giedra ir Šviesa. Tai buvo Bra
zilijos lietuvių spaudos atstovai, kurie 
kiekvienas savo būdu reiškė mintis 
bei įsitikinimus mūsų 50-ties tūkstan
čių ateivių kolonijoje. Nei tarp vieno 
jųjų nebuvo sutarimo bendrai bile ko 
kį klausimą nagrinėti ir jam duoti tm 
karnas išvadas kolonijos atžvilgiu.Dėl 
tokios debesuotos kolonijoje padan 
ges, vienas "Lietuvių Aido Brazilijoj’ 
bendradarbis šitaip apibūdino tuome
tinę padėtį:

"Tautiškai susipratusių ir giliai ti
kinčių katalikų, socialistų ir komunis
tų tarpe eina aštri kova. Nežinau 
kaip kitur, kitose lietuvių kolonijos! 
bet pas mus Brazilijoje eina smarki 
lietuvių kova tikrai lietuviška dėl to, 
kad visur ir visame kame, vietoj ar
gumentų, kišo provokacijos, šmeižtai 
melagystė, smurtas. Jeigu tai būtų 
kultūrinė idėjų kova, pasidžiaugtume 
Kova eina nežinia už ką ir stipriausi 
argumentai — Kalėjimu grasinimas, ir 
pan. Tautininkai plaunasi su katali
kais, katalikai visaip "maliavoje" ai- 
diečius, tautininkai vagina katalikus, 
neatsilieka ir komunistai, šimtapro
centiniai patriotai kalėjimą žada aidie- 
čiams. Būkime kultūringais katalikais, 

‘ komunistais ir socialistais. Mokėkime
savo idėjas skleisti žmonių širdyse.

MUSU LIETUVA

Spręskime savo kolonijos kultūrinio 
ir ekonominio gyvenimo problemas 
kultūringai, o tada mes galėsime pa
sigirti, mokėdami žmogiška kalba kal
bėti j visus skirtingų pažiūrų žmo- 
nes .

Tais metais kolonijoje padėtis bu
vo tikrai chaotiška. Katalikai ir tau
tininkai (čia esantieji valdininkai — 
mokytojai, redaktoriai, konsulato tar
nautojai), iki šiol dirbę iš vien, su
bruzdo vieni prieš kitus. Prasidėjo 
paplavų laistymas ant galvų... Lietu
voje žmonės sakydavo, kad kur tik 
pasimaišo pinigas, dėl jo kyla nesuta
rimai ir barniai, iš ko įsidega tikras 
pragaras. Panašiai atsitiko ir pas mus 
lietuviškoje kolonijoje.

São Paulo lietuvių parapijos klebo
nas kun. B. Sugintas, atvykęs Brazi
lijon 1932 metais aptarnauti lietuvių 
katalikus, pasiryžo pastatyti lietu
viams nuosavą bažnyčią. Parapijiečių 
tarpe susilaukė pritarimo. Žmogus

Lietuvių Katalikų Bendruomenės iv. Juozapo Bažnyčia Vila Zeiinoje, dėk kurios pastaty
mo, buvo palieta daug nesantaikos tarp bažnyčios sumanytojo ir statytojo kun. B. Su-
ginto ir kons. dr. P. Mačiulio.

NR. 36 (1825) 1983.IX.15

KUN. B. SUGINTAS
"Giedros" faktinas redaktorius, pastatęs V. 
Zelinoj lietuviams bažnyčią.
ėmėsi darbo, — tam reikalui rinko 
pinigus, kur tik galėjo. Kad darbas
vyktų sklandžiai ir būtų vertas pasi
tikėjimo, sudarė sau patikimiausių 
žmonių bažnyčia statyti komitetą, 
kurin įėjo be jo paties, kun. B. Su
ginto, kons. P. Mačiulis, konsulato 
sekretorius B. Steponaitis, mokyklų 
mokytojai, laikraščio redaktorius, na 
ir Katalikų Bendruomenės patikimes
ni asmenys. Komitetui vadovauti bū
vo paskirtas kunigas, o vice-pirminin- 
ku — kons.P. Mačiulis. Bažnyčiai bu
vo gauta žemė, keli sklypai, dovanai 
centrinėj Vila Zelinos vietoj, ant kal
velės. Žmogus (kun. B. Sugintas),kaip 
jis pats yra išsitaręs, - "Kaip tas že
maičių ubagas, pasiraitojęs savo "ba- 
lakoną", — sutaną — dieną ir naktį
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iiPASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

VI PLB SEIMO NUTARIMAI IR 
PASISAKYMAI

(tęsinys iš praeito nr.)

II. ĮPAREIGOJANTYS PAREIŠKI
MAI IR NUSISTATYMAI

A POLITINĖJE SRITYJE

1. Išeivijos ir veiksnių pareigos kovo
je dėl Lietuvos laisvės.
Kol Lietuva yra okupuota, kiekvie

nas lietuvis turi pareigą pagal savo 
sugebėjimus ir galimybes prisidėti 
prie tėvynėje vykstančios kovos už 
Lietuvos laisvę. Šią pareigą vykdant, 
kiekvienas lietuvis ir kiekviena lietu
vių organizacija skelbia tautos valią 
išsivaduoti iš okupacijos ir atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. Todėl Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė skatina

LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ 

lo gatves, interiore fazendas, išlandžio
jau musų tautiečių lūšnas, rūsius ir 
karčiamas, apvažinėjau Lietuvą, apke
liavau Šiaurės Ameriką ir Kanadą, 
rinkdamas bažnyčiai statyti pinigus"... 
Ir tiesa, j bažnyčios fondą plaukė pi
nigai, mūro sienos augo b bokštas 
stiebėsi vis aukštyn ir aukštyn. Rodos, 
viskas gerai ir gražu. Tik melskis ir 
Dievą garbink už žadančias gražias 
išdavas parapijonims. Bet kur tau. 
Velniūkštis įsimaišė ir išardė komite
tą. Ėjo gandai, kad kasoje atsirado 
"rombo". Komiteto vice-pirmininkas 
ir jo garbės narys, kons. P. Mačiulis, 
jtarė kun. B. Sugintą išeikvojus neaiš
kiems reikalams apie kelioliką tūks
tančių milreisų. Tai buvo didelis pini
gas, apie 2 tūkstančius dolerių. Skan
dalas išėjo viešumon. Ar jisai turėjo 
pagrindo ar ne, niekas nežinojo, bet 
gandas pasklido ir įžeidė Komiteto 
pirmininko garbę. Komiteto pirminin
kas kun. B. Sugintas bandė išaiškinti 
reikalą per laikraštį "Lietuvį" ir savo 
asmenį ištraukti iš tos balos. Bet, 
kaip tvirtina pats kunigas, konsulas 
P. Mačiulis surinktu jo straipsnį, dar 
nespausdintą, išbarstė ir neleido "Lie
tuvyje" spausdinti. Ir dabar? Ką da
ryti? Kaip ir kur pasiteisinti irnpara- 
pijonis įtikinti, jog mestas prieš jį 
kaltinimas yra gryna melagystė,šmeiž
tas. "Lietuvių Aidas Brazilijoj" iš ša
lies stebėjo j žodžių verdančią kovą 
tarp konsulo ir kolonijos kapeliono. 
Kad apgynus savo garbę ir nusiplo
vus ant jo išlietas konsulo ir jo šali
ninkų paplovas, kun. B. Sugintas su
manė'išleisti savą laikraštį, "pakrikš
tydamas" jį vardu "Giedra".

(Bus daugiau).

ir remia iš visuomenės kylančių ini
ciatyvų dirbti Lietuvos laisvei. Jie to
kie asmenys ar organizacijos pageidau
ja veikti PLB vardu, jie privalo PLB 
valdybos sutikimo.

Seimas dėkoja dr Geručiui už jo 
darbą ir pasirūpinimą, kad Baltijos 
valstybių rezoliucija būtų priimta Eu
ropos Parlamento.

2. Santykiai su kitais veiksniais 
aplamai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 

yra nepriklausomas veiksnys, atsakin
gas išeivijos lietuviams, kurie renka 
jos seimą, o seimas — valdybą. PLB 
vadovybė yra pasiryžusi su kitais 
veiksniais bendradarbiauti lygiateisiš
kumo pagrindu.

Seimas nutarė, kad dėl skirtingos 
atskirų veiksnių kilmės bei prigimties 
šiuo metu tinkamiausia koordinacijos 
forma yra atnaujintos periodinės veiks
nių konferencijos, kurias, paskutinės 
1974 m. White Plains konferencijos 
pavyzdžiu, kviestų PLB ir Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos. Atnaujintas konferencijas 
sudaryta White Plains dalyvavę veiks
niai, ir jos vyktų ta pačia tvarka, kol 
ji nebūtų pakeista bendru susitarimu.

Bendradarbiavimui tarp veiksnių 
yra būtina sąlyga laikytis visuotiniai 
priimtų žmonių santykiavimo taisyk
lių. Seimas kviečia visus veiksnius są
žiningai laikytis anksčiau pasiektų su
sitarimų, ypač White Plains sutarto 
nusistatymo dėl santykių su Lietuva, 
kuris pakeitė aekstesnius nutarimus 
tuo klausimu.

3. Santykiai su VLIK'u
PLB ir VLIK'o atstovai, susitikę 

V I-tojo PLB seimo menę abišalės ly
gybės pagrindu sutarė tartis dėl Lie
tuvos laisvinimo veiklos.

Netolimoje; ateityje abįįų valdybų 
atstovai susitiks aptarti konkrečių 
šios veiklos darbų ir jo koordinuoto 
vykdymo.

4. Dėl Jaltos susitarimų
ir geriausiosSeimas linki ištvermės 

sėkmės lenkų darbininkams, ginan
tiems savo teises, ir ryžto visai lenkų 
tautai, kovojančiai už Lenkijos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Tačiau Lenkijoj vykstant sunkiai <r 
komplikuotai lenkų darbininkų rr vi-

—ESCOLA SOFIA—-
COSTURA E MODELAGEM A

«į
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sos tautos kovai, kai kuriuose lenkų 
išeivijos sluoksniuose, o kartais ir pa
čioj Lenkijoj, pasigirsta balsų už prieš 
karinių Lenkijos rytinių sienų atstaty
mą, už panaikinimą Jaltos susitarimų, 
kuriais buvo nustatyta dabartinė Len
kijos rytinė siena. Jaltos susitarimų 
panaikinimas reikštų Vilniaus ir dide
lių Vakarinės Ukrainos ir Vakarinės 
Gudijos plotų pripažinimą Lenkijai.

Jaltos susitarimai buvo numatę 
laisvus rinkimus visuose iš vokiečių 
okupacijos išvaduotuose kraštuose. 
Rytų Europa pakliuvo sovietų val
džion ne dėl Jaltos susitarimų, bet 
sovietams tuos susitarimus sulaužius. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Jaltos su
sitarimai nelietė. Jų likimas buvo 
sprendžiamas Teherane, o Mažoji Lie
tuva sovietams buvo atiduota Potsda
me.

Gindamas Lietuvos teises į Vilnių 
ir siekdamas išlaikyti gerus santykius 
su mums draugiška ukrainiečių tauta, 
Seimas atsiriboja nuo pasiūlymų pa
naikinti Jaltos susitarimus. Seimas rei
kalauja, kad sovietai tuos susitarimus 
įvykdytų ir kad Rytų Europos kraš
tuose pagaliau taip pat būtų įvykdyti 
laisvi rinkimai.

5. Dėl Mažosios Lietuvos likimo
Mažoji Lietuva taip pta yra lietuvių 

tautos žemė. Ten vyko platus kūry
bingas kultūrinis ir politinis gyveni
mas, ten gimė pirmoji periodinė lietu
vių kalba spauda ir grožinė literatūra, 
ir ten Lietuvių Tautinė Taryba Tilžė
je 1918 metų lapkričio mėn. 30 die
ną paskelbė Mažosios Lietuvos prisi
glaudimą prie Didžiosios. Dabar šis 
kraštas Sovietų Rusijos komunistinės 
imperijos yra okupuotas ir kolonizuo
tas, todėl Seimas palaiko jos pirmykš
čių gyventojų ir jų ainių teisę vėl 
grjžti j savo kraštą, kurio lūkimas tu
rėt ų būti sprendžiamas pagal istorinį- 
^i'.inį o-•”’•»(><; r pagal senųjų to kraš

vP' ' ‘ »»

i bus daugiau)

Slogos pasekmės
— Na, už ką pakliuvai? — 

klausia kalinys savo naują ka
meros draugą.

— Už persišaldymą.
— Kaip tai?
— Neišlaikiau, nusičiaudė- 

jau, ir pabudo šein minkąs. . .

Fone 220-8319 Bom Retiro
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Mieli S. Paulo Ateitininkai,
Sveikinu Jūsų iniciatyvą, leisti "A- 

teitininkų Žodi", "Musų Lietuvoje".
Vienas iš didžiausių rūpesčių Lietu

vių kolonijoms, yra ryšių palaikymas. 
Per spaudą, daug ką galima pasiekti 
žmonių suartėjimo atžvilgiu.

Per rašytą žodį, galime sužinoti ne 
tik naujienas, bet ir asmens ir grupės 
galvoseną.

Vertinga yra rašyti j lietuvišką 
spaudą, bet dar vertingiau yra rašyti 
lietuviškai: nes lietuviškas jaunimas už
sienyje, o gai būt ir LietuvojeçngàH su
sipažinti su Brazilijos Lietuvišku jau
nimu ir jj įvertinti.

Dar kartą sveikinu redaktorius, 
Ateitininkus, Musų Lietuvos redakci
ją, ir bendrai Brazilijos Lietuvių visuo
menę.

Garbė Kristui
Sandra Saldytė Mažeikienė

Sandra, ačiū už atsiliepimą ir paskatinki 
mus. Tai buvo pirmas atsiliepimas raštu j 
"AZ". Tai buvo kartu ir pa liudijimas, kad 
kas nors mus skaito.

Parašyk daugiau ir dažniau.
"A.Ž." redakcija

BOTI SU KRISTUMI AR NE?
Atsakyk ir Tu

Nilza

Mėnesinis Ateitininkų susirinkimas įvyko 
rugpjūčio mėn. 21 dieną V. Želi nes klebo
nijoje. Susirinkime be įprastinių dalyvių da
lyvavo mokytoja L But rimą vi a e nė. Susirin
kusieji nagrinėjo temą, kokią vietą mūsų 
gyvenimo rūpesčių rate užima Kristus. Pas
kui rašė “ Ateiti ninku žodžiui".

Sekantis ateitininkų susirinkimas bus rug
sėjo mėnesio paskutinį sekmadienį.

LAIŠKAS ANDRiUKUI (A. Valavičiui)

Andriu k,

Mes vėl susirinkom į ateitininkų susirin
kimą, bet Tavęs nebuvo ir negalėjo būti, 
nes esi toli. Toliau mes susirinkimus dary
sim paskutinį mėnesio sekmadienį, kai galė
si būk ir Tu kartu.

Šį kartą mes kalbėjom apie Kristų. Ko
kią vietą Jis užima mūsų rūpesčių rate? 
Kalbėjom ir apie lietuviškus ansamblius lie
tuviškus šokius ir dainas.

Pagalvok ir Tu nors ir vienas apie tuos 
klausimus.

Mes čia vis stengiamės susirinkti kartu ir 

stiprinti savo lietuvybę.
O kas gero pas Tave Rio de Janeiro?
Manau, kad turėtum bent vieną kartą 

per mėnesį parašyti laišką ar ką nors kita 
"Ateitininkų Žodžiui". Taip mes bent "A. 
Ž" susitiktume. Geriau yra susitikti ir pasi
kalbėti žodžiu. Bet ir raštu geriau negu nie
ko.

Kai mes darysim kitą stovyklą tikimės 
būsi kartu. Lauksim parašant ir lauksim Ta
vo atsilankymo, čia S. Paulyje.

Garbė Kristui 
Su meile

Visų susirinkusių vardu 
Stasiukas Žutautas

Šv. Povilo Mieste 
1983.VIII.21

LAIŠKAS ARVYDUI ŽIGUI

Arvydai,
Jau metai, kai Tu atvykai pas mus. Lai

kas bėga greitai. Atrodo dar taip nesenai 
buvai pas mus. O mūsų tiesioginiai ryšiai 
jau trūksta. Net tau rašyti laiškai grįžo. Tur
būt pakeitei adresą. Naujojo mes neturime.- 
Tačiau mes norėtume žinoti, kaip Tau eina
si. Norėtume priminti Tavo pažadą, dar kar
tą pas mus atvažiuoti.

Mes vis susirenkam, beveik kas mėnesį. 
Susirenka nedaug žmonių, nedaug mūsų ir 
yra. Andrius Rio, Sofija dar Amerikoj. Su
sirinkę diskutuojam, kokįą nors temą. Pas
kui rašom "Ateitininkų Žodžiui" "Mūsų 
Lietuvoje". Jei gauni "Mūsų Lietuvą" tiki
mės, kad Tu jį skaitai. Rašome apie mūsų 
veiklą ir bandome išreikšti mintis ir idėjas. 
Jei jau skaitei, parašyk, kaip Tau atrodo? 
Liepos mėnesį turėjom mažą stovyklą. Ne
prašėme talkininko, nes tikėjomės, kad di
delė dalis narių važiuos į jaunimo koggresą. 
Išėjo kitaip. Doleris labai pabrango ir jie li
ko namuose.

Stovykla buvo trumpa ir stovyklautojų 
nedaug, bet stengiamės vykdyti planus, ku
riuos ten padarėme.

Norėtume, kad Tu irgi parašytum ką 
nors į "Ateitininkų Žodį". Parašyk, apie sa
ve ir apie savo veiklą Amerikoje. Mums 
bus įdomu. Mes nenorim Tavęs užmiršti. 
Tad iki susitikimo "Ateitininkų Žodyje" ir 
iki pasimatymo Šv. Povilo mieste.

Garbė Kristui

Onutė Paulė Tatarūnaitė

AR KRISTUS YRA ATSAKYMAS?
"SOLUÇÃO"

Dažnai mes girdime sakant, kad trūksta 
Kristaus pasaulyje, mūsų gyvenime. Nesun
ku su tuo sutikti.

Yra sunku rasti idealistą, kurs tikrai sa
vo idealą pažintų ir jam tarnautų. Dar sun
kiau jaunimui įsigilinti, įsitikinti ir pagal tą 
įsitikinimą gyventi.

Bet turime atsiminti Kristus yra Dievo 
Žodis, yra Dievas. Reikia, kad Jis būtų mū
sų gyvenime, kad jam būtų vietos mūsų gy
venime, kad jis taptų mūsų draugu. Kalbėti 

apie Kristų nėra sunku. Suprasti Kristų pa 
žinti Kristų yra sunkiau. Bet sekti Kristų 
gyventi Kristui reikia didesnių pastangų.

Būkime Kristaus sekėjai, gyvenkime Jo 
idealais.

Sakyti, kad Kristus yra atsakymas "solu
ção" yra lengva. Nesunku pasakyti kitiems 
kad Kristus gali būti sprendimas jų gyveni
mo problemoms. Bet tai mes negalime pa
sakyti žodžiais, tai mes turime paliudyti gy
venimu.

Žinome, kad Kristus yra šviesa. Bet tu
rime ne tik žinoti, bet tos šviesos vedami 
gyventi. Gyvenkime Kristaus Šviesa, skleiski 
me tą šviesą kitiems, būkime jo bažnyčia, 
jo darbo tesėje.

Ar Kristus yra sprendimas? Atsakymas 
į mūsų problemas?

Tik išpažintas Kristus ne. Bet Kristus ta 
pąs gyvenimu taip. Tereikia, tik kad įgyven 
dintume jo įsakymą — "Mylėkite vienas ki
tą, kaip aš jus mylėjau".

Garbė Kristui

Douglas R. Saldys

KAIP PASAULIS VEIKIA | MŪSŲ 
RELIGIJĄ IR TAUTIŠKUMĄ?

Gyvename pasaulyje, kuriame informacija 
yra labai greita. Ji greitai pasiekia mus ir 
nėra, kaip nuo jos pabėgti.

Televizija, radija, kinas atneša mums 
daug naujienų ir daro tokią įtaką, kad mes 
pradedame norėti būti panašūs į tuos ku
riuos matome, norime turėti dalykus, kuriuos 
jie garsina, norime daryti, tai, kas yra ma
doj ir tt

Aišku čia didžiausia kaltė priklauso siste 
mai ir propagandai, kuri gyvena iš to ką 
mes perkame ir darome.

Tačiau atsitinka tai, kad žmonės pastumia 
į šalį savo religiją, tautiškumą — papročius, 
kad galėtų daryti tai ką matė per komuni
kacijos organus, ką daro jų kaimynai ir 
draugai.

Žmonės kas kart vis mažiau galvoja ir lei
džiasi, kad komunikacijos priemonės jesns 
diktuotų ką daryti, kaip elgtis. Ir tai dažna 
žmones nutolina nuo bažnyčios nuo savų 
papročių, nes tų dalykų televizija nerodo. 
Lietuviai išeivijoje nėra išimtis. Dalis lietuvių 
ypač jaunimo, gėdinasi prisipažinti esą lietu 
viai ir nesidomi religija.

Manau, kad žmonės turėtų žinoti ko no 
ri? Kas yra tikrai reikalinga jų gyvenimui ir 
kas pasidaro reikalinga tik dėl to, kad tele
vizija taip skelbia.

Žmonės turėtų atrasti savo religinę sąmo 
nę, o lietuviai taip pat savo tautinę sąmonę

Robertas Jonas Saldys

PARDUODAMAS!
vertingas sieninis

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją, . 
RJuatindiba, 28, tel. 273—0338 j
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Savaitei bėgant-
Atf D. Petraitis

SAVAITEI BĖGANT
Brazilijoje kasmet sutampa mūsų tautos 

diena su vietos nepriklausomybės švente. 
Tik vienos dienos skirtumu. Bet dar yra ir 
kitas esminis skirtumas: Brazilija mini savo 
nepriklausomybę laisvėje, o mes dar tebe
laukiame laisvės vergijoje.

Kaip ir kitais metais šią sukaktį primini
me tarp savęs šv. Kazimiero parapijoje su 
Šilinės švente. Mūsų krašto klimatas rugsė
jo mėnesį visuomet būna vėsokas. Tai kaip 
tik būtų labai gera proga ką nors stipresnio 
suruošti salėje su choro pasirodymais ar su 
tautiniais šokiais. Publika mielai pasėdi salė
je, kai lauke oras šaltas. Paprastai didesnius 
minėjimus mes ruošiame Vasario 16-tos 
proga. Tačiau mūsų krašte būna dažnai 
pats karščiausias laikas. Šokti su ilgais tau
tiniais drabužiais karštyje — ne juokai. Daž
nai vasario mėnesis sutampa su karnavalais. 
Tai mūsų tautiniais pasirodymais sumaišo
mi su Užgavėnių šokiais. Manau, kad gal 
ateityje būtų verta pagalvoti tuo reikalu ir 
prisiderinti prie mūsų klimato, padidinant 
Tautos Dienos Šventę.

.X.X.X.

Turėjau progos pasikalbėti su vienu kitu 
mūsų atstovu, grįžusiu iš PLBendruomenės 
seimo ir kitų minėjimų ir švenčių. Visi su
žavėti gausiu tautiečių dalyvavimu, kitų 
kraštų veikla, puikia organizacija. Buvo pro
gos pasimokyti, kaip ruošiamos tokios 
šventės ir minėjimai. Kartu visi grįžo atsigai
vinę lietuviškoje dvasioje, su didesniu entu-
ziazmu ir noru stipriau veikti.

Tik deja, čia rado kraštą paskendusį di
džiausioje depresijoje, ekonominėje krizėje 
ir bedarbėje. Brazilija šiuo metu gyvena vie
ną sunkiausių krizių. Pinigas bevertis, dar
bo nėra, gręsia visuotinė suirutė. Žinoma, 
tai atsiliepia ir mūsų tautiečių gyvenime. 
Kaip kiekviena kita veikia, taip ir mūsiškė, 
paremta finansais. IŠ kur jų rasti, jeigu kiek
vienas nežinome, kas bus rytoj?

Vakar eidamas į darbą už Instituto de 
Higiene tvoros pastebėjau, kad nežiūrint 
šalčių, sprogsta naujų gėlių žiedai. Reiškia 
ateina pavasaris, nežiūrint nors dar šiandien 
čia šalta ir lyja. Pagalvojau, kad įpl ir mū
sų kraštui ateis geresni laikai, išbrisime iš 
krizės, palengvės gyvenimas. Pagaliau, gi 
mes čia gyvename. Pražydės visiems geres
nių laikų žiedai.

AUTO-POSTO
IGUARUJAI

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

Av. Puglisi, 550

MOŠŲ MIRUSIEJI

EDUARDAS PAŽĖRA
mirė rugsėjo 6 dieną Guarujá pajūrio 
mieste po ilgos ligos. Jau keli metai 
velionis sirguliavo ir ramiai gyveno 
pajūrio mieste žmonos. Onos meiliai 
prižiūrimas. Paskutinius du mėnesius 
praleido ligoninėj.

Eduardas Pažėra buvo gimęs 1906 
m. spalio 12 d. Krasnostave, Liubli
no gubernijoj. Pradžios mokyklą ėjo 
Šventežery, Seinų aps., lankė gimna
ziją Voroneže ir Marijampolėje, 1927 
baigė Marijampolės mokytojų semina
riją. Marijampolėje dalyvavo aktyviai 
ateitininkų, pavasarininkų, skautų or
ganizacijose. Mokytojavo Kapčiamies
čio, Čekiškės, Babtų ir Vandžiogalos 
valsčiuose, pastaruosiuose trijuose pri
sidėjo prie sulenkėjusių tautiečių at- 
lietuvinimo. Būdamas mokytojas lan
kė VDU teisių fakultetą. 1933 atvy
ko Brazilijon, São Paulo miestan,kur 
mokytojavo liet, mokyklose. 1933. 
XII.4 įsteigė pirmąją liet.skautų Bra
zilijoje skiltį. Dalyvavo liet, organiza
cijose, režisavo ir vaidino, rašė Lietu
vio laikrašty ir Lietuvos laikraščiuose. 
Dalyvavo Pasaulio lietuvių kongrese 
Kaune 1935. DULR išleido jo brošiū
rą Užsienio lietuvių jaunuomenė 1935 

i AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAŠ JUOSTELES?]
LK.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

D A U GDAUG DAINELIŲ.
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA' ROŽĖ — Senu ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
ŽAVINGOS NAKTYS - Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

ir metrašty "Pasaulio lietuviai" įdėjo 
str. Lietuvių kolonizacija Brazilijoje. 
Prasidėjus II pas. karui, užsidarius 
liet, mokykloms, dirbo paartininku, 
1941 atidarė kepyklą Caiemers mieste, 
São Paulo valstybėje.

1937 m. vedė Oną Paškevičiūtę, su 
kuria sugyveno tris vaikus: dūktas 
Gražiną bei Rūrą ir sūnų Eduardą jr. 
Gražina yra ištekėjusi ui Henriko Re- 
menčiaus ir augina gražią lietuvišką 
šeimynėlę - mergaites Nidą, Audrą ir 
Laimutę, kurios visos dalyvauja lietu
viškame veikime. Duktė Rūta gyvena 
S. Paulo meste, o Eduardas jr. su 
žmona ir dukrele gyvena Paraibos, 
kur dėsto geofiziką valstybiniame um 
versitete.

1960 metais Pažėrų šeima persikė
lė gyventi į Guarujá pajūrio miestą, 
kur pradėjo vesti pensioną. 1967 m. 
mirė vėlioniies žmona ir paliko vie
nam tvarkyti visus pensiono reikalus. 
Praėjus keliems metams E. Pažėra ve 
dė Oną Nizevičiūtę, su kurią toliau 
tvarkė pensiono reikalus.

A. a. Eduardas Pažėra, nors ir gy 
veno atokiau nuo Brazilijos lietuvių 
sostinės, visgi įdomavosi lietuvių vei
kimu, skaitė lietuvišką spaudą ir ją 
rėmė. Eduardas Pažėra paliko gilius 
pėdsakus Brazilijos lietuvių istorijoj, 
kurie taip greit neišdils. Jo buvusieji 
mokiniai, skautai, organizacijų nariai 
ilgai nepamirš ir minės jį kaip didelį 
patriotą ir veikėją. Brazilijos lietuviai 
prarado dar vieną kolonijos šulų, bet 
jo palikuonys tęs pradėtą jį darbą.

Brazilijos lietuviai kartu su giminė 
nėm liūdi šio mūsų tautiečio iškelia 
vimą amžinybėm ir reiškia pagarbą jo 
kilniai asmenybei. pp

IGNAS VIJŪNAS ilgametis ML vos 
platintojas mirė rugsėjo 13 dieną. 
Buvo palaidotas Quarta Parada kapi 
nėse. Apylinkės lietuviai melsis už 
velionį per lietuviškas pamaldas se
kantį sekmadienį, rugsėjo 18 d. 8 
vai. N. S. de Lourdes bažnyčioje. 
7-tos dienos mišios bus toj pačioj 
bažnyčioj pirmadienį 19:30 vai.

Nekrologas bus sekančiame ML 
vos numeryje.

(Esq. da Rua Buenos Aires)
GUARUJÁ Fone 86-6789 Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fonę 273-0338

SBV
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MŪSŲ ŽINIOS
KUN. PRANAS GAVĖNAS tik 

prieš kelias dienas grįžęs iš Caraguata- 
tubos turėjo mažą širdies priepuolį 
ir buvo su greita pagalba išvežtas j 
ligoninę. Jis yra daktarų priežiūroj 
São Cristovão ligoninėj. Dar nežino
ma kada grįš namo.

MARUA IR ČESLOVAS JAKIŪ 
NAI išvyko Europon, ir tikisi būti mė
nesi Lietuvoj. Pernai jau buvo išsipir
kę kelionės bilietą, bet Česlovui stai
gia susirgus, turėjo kelionę atidėti. 
Mieliems ML skaitytojams linkime ge
ros kelionės ir laimingo sugrįžimo.

ANTANAS DUTKUS pirmadienį 
jteikė daugiau medžiagos apie "Lietu
vių spaudą Brazilijoj". Medžiaga bus 
keliems numeriams. Antanas ir Anie- 
lė Dutkai išvyksta j Rio ir toliau j 
šiaurę šio gražaus krašto pamatyti. 
ML bendradarbiui ir poniai linkime 
gražių atostogų.

JONAS KUNCEVIČIUS pirmą kar
tą turėjo progos susitikti su lietuviais 
per Šilinės šventę Mokoj. Jonas yra 
muzikos mokytojas, dirigentas ir var
gonininkas. Jis labai įdomaujasi apie 
lietuviškus dalykus ir žada daugiau 
bendrauti su lietuviais.
BUV. GUBERNATORIAUS 

SUKAKTIS
Š. m. rugsėjo 6 buvęs S. Paulo valstijos 

gubernatorius José Maria Marin ir jo žmo
na Neusa Augusta Barroso Marin paminėjo 
savo vestuvių 25 metų sukaktį. Specialios 
pamaldos įvyko S. Gabriel Arcanjo bažny
čioje, dalyvaujant gubernatoriaus artimie
siems ir valdžios atstovams. Lietuvių kolo
niją šia proga atstovavo PLB vald. pirm. 
Alf. D. Petraitis. Trumpame pokalbyje su 
lietuvių atstovu gubernatorius Marin prisi
minė S. Paulo lietuvius ir tuos laikus, kai 
buvo pašventinta Vila Želi no je Lietuvos 
vardo aikštė.
MOOKOS GIMTADIENIS

Mookos apylinkė (Bairr^ da Moó
ca) spalio 2 — 9 dienomis mini sa
vo 116-tą gimtadienį (Aniversário 
do Bairro da Moóca). Šventes Ren
gimo komisija šia proga ir šv. Kazi
miero parapijoj užprašė padėkos Mi
šias, kurios bus atlaikytos šv.Kazi
miero koplyčioj spalio (outubro) 2
d., 9 vai.

Rajono pareigūnai (Regione da 
Moóca) stengiasi sudaryti iš a^, lin
kės gyventojų ir "Amigos do Parque 
da Moóca" organizaciją, kuri rūpin
tųsi Mookos Parko reikalais ir gintų 
jo gyventojų interesus. Tad būtų ge
rai, kad šiom organizacijon įeitų ga
limai daugiau apylinkės lietuvių ir 
tuo būdu galėtų daugiau plėsti lietu
vių vardą bei ginti jų reikalus.
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ANTONIA VIDMANTI ENĖ
savo vyro a.a. ZIGMO VIDMANTO 20 metų mirties proga

Širdingai dėkojame poniai Antonijai už paramą spaudai i
pagarbiai prisimename velionį. .

MARKUS ANTONIUS yra naujas 
Antonijaus ir Sonia Marijos Majų šei
mos narys. Markus Antonius gimė 
rugpjūčio 20 dieną tėvų ir sesučių 
Marijos Angelikos bei Marijos Liuci
jos džiaugsmui. Sveikiname ML skai
tytoją ir rėmėją Antonijų Majų bei 
šeimą susilaukusių įpėdinio.

NEMUNAS - LITUANIKA
Dar kartą Nemuno Ansamblis susi

rinko vienam savaitgaliui Lituanikoj. 
Šį kartą oras buvo blogas. Tačiau nei 
šaltis, nei lietus neatšaldė ten susirin
kusiųjų 49 jaunuolių entuziazmą. Kai 
kurie dalyvavo Lik pirmą kartą tokioj 
iškyloj ir buvo labai patenkinti pasi
linksminimais, naujom draugystėm, 
gražia gamta.

Šeštadienio vakarą prie laužo buvo 
atlikta įvairi programa: trumpi’vaidini
mėliai, juokingi vaizdeliai, šokiai ir 
dainos, kuriom akordeonu palydėjo 
Claudijus Butkus. Stalo teniso žaidė
jai tik sustodavo, kai reikėdavo eiti 
valgyti. Buvo ir tų, kurie žaidė tinkli
nį, šahmatus ir net tie, kurie žaidė 
futbolą.

Labai ačiū mūsų draugams Arletei 
ir Jonui, Ivani ir Mauryčiui, kurie su
organizavo šią išvyką. Taip pat dėko
jame, tiems kurie padėjo prie valgio • 
ruošos ir prie stovyklavietės švaros. 
Ypatinga padėka kun. Juozui Šeškevi
čiui, kuris užleido patalpas šiai išvy
kai.

Iki kito karto, o tai bus neužilgo. 
Ah, norime priminti, kad š.m. 17d. 
nuo 18 vai. ir 18 d. nuo 16 vai. pasi
rodysime su Rūtele tarptautiniame 
folkloro festivalyje Japonų Kultūros 
Draugijoj: Vieta: rua São Joaquim, 
381 — Liberdade. Lauksime atsilan
kant

SKAUTU VEIKLOS KALENDORIUS

— Spalio 29 — arbatėlė Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

— Lapkričio 12-13-14-15 išvyka.
— Gruodžio 17 — Skautų Šeimų 

Kūčios sv. Kazimiero parapijos 
salėje.

— Sausio — 18 — 28 Jubilejinė 
Stovykla.

PAIEŠKOJIMAS
SIMONAS SlAUČIUKĖNAS jau 

keli metai neturi žinių nuo savo bro 
lio POVILO SlAUČIUKĖNO gyve
nusio Montevideo mieste, Cerro apy 
linkėję. Kas turėtų informacijų apie 
paieškomąjį, prašoma rašyti ML-vai

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vladas GODLIAUSKAS — papildė 

prenumeratą Cr. 1.500,00
Bronius MARTINAITIS Cr.5.000,00 
Joana KEBEDYS Cr.5.000,00
Milda Paula REMENČIŪ-

TÉ Cr.5.000,00
Stasys URBIETIS Cr10.000,00
Adelė MISIŪNIENĖ Cr.6.000,00
Aldona Karols GEREN8-

CEZ Cr.5.000,00
Valter PALI LIŪNAS Cr.5.000,00

IMPORTANTE
Os Atstovai que voltaram do V 

Congresso Mundial da Juventude Li- 
tuana (V P. L.J.K.), convida todos 
os jovens para a reunião que se reali
zará no dia 1 de outubro* de 1983, 
às 1500 horas na Paróquia São Casi- 
miro, para a apresentação dos assun
tos do Congresso.

A presença de todos os jovens é 
indispensável, pois, são nossas neces
sidades, somos da mesma colonia e 
a nossa realidade é a mesma.

Até lá. Obrigada
Irena Martinaitytė

A BIBLIOTECA DE V. PRUDENTE 
INFORMA

Em comemoração a "Semana da 
Comunidade", a Biblioteca de Vila 
Prudente (Av. Zelina, 177 convida pa
ra Exposição de Pintura a óleo sobre 
tela da Profa. Garcie e seus alunos, 
no periodo de 19 a 23/9/1983.
Local: Biblioteca V. Prudente

Av. Zelina, 177 
Fone: 272-9263

Horário: 2a. a 6a. das 8.00 às 18.00 
hs, sábados das 8:00 às 1200 hs.

9

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS
NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS!
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