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Dr. Ignas Urbonas
LIETUVOS KRIKŠTAS NAUJŲ
ISTORINIŲ ŠALTINIŲ ŠVIESOJE
Lietuvos istorijos ir istorikų problemas/ra ta, kad musų istoriniai šaltiniai
yra parašyti mūsų kaimynų — rusų, vo
kiečių ir lenkų, kurie visi trys turėjo ir
turi savo politinius tikslus Lietuvos at
žvilgiu. Todėl jų parašytų šaltinių datos,
faktai yra teisingi, bet tų faktų interpre
tacija, aiškinimas — turinys dažnai yra
tendencingi ir tarnaujantieji jų politi
niams tikslams.

Čikagoje gyvenęs istorinių šaltinių ty
rinėtojas Jonas Damauskas neseniai pas kelbė iš Lenkijos gautus istorinius šalti
nius "Mūsų vyčio" žurnale. Apie juos
čia ir norime pasisakyti plačiau, ypatin
gai apie du iš jų, kurie liečia mūsų spau
Dalis seselių dalyvavusių kunigų ir seselės Carolinos jubiliejiniuose pietuose. Is* kairės:
doje diskutuojamą klausimą — Lietuvos
Seselė Bernarda - Morumbi mokyklos vedėja, seselė Hilda - provincijole ir seselė Mari
krikštą.
ja - V. Zelinos seselių namų viršininkė
Nuotr. P. Rukšio
Nauji istoriniai šaltiniai
apsirengusiems lietuviams. Naikinami
sakojimą apie Lietuvos krikštą Lenkijos
(Jonas Damauskas, "Lietuvos bei lie
"Amžinosios ugnies" aukurai, iškerta
garbei. Jogaila savo 3-je privilegijoje
tuvių krikštas ir 1387 metai", "Mūsų vy
mos šventos girios, užmušami namuose
1387.11.22 nieko nemini apie pagonių
tis", 1986, 2. Chicago, ILL., USA).
gyvatės ir žalčiai...
krikštą, o tik įsako priimti kat. religijos
Iš ten paskelbtų dokumentų mums
primatą Lietuvos valstybėje. Tai atrodo,
šią Dlugošo istoriją lenkų istorikai
įdomiausi šiuo metu yra — Dlugošo "Kro kaip šv. Raštą kartoja jau 600 metų iki
kad tuo metu Lietuvoje krikščionybė
nika" ir Jogailos "Itinerarium". Dlugošo mūsų dienų. Kartoja ją ir lietuviai istori jau daug maž buvo žinoma, ir Lietuva
"Kronika" nėra naujas šaltinis, bet jį čia kai, nes kitų šaltinių neturint nėra ir kito jau gal nebuvo taip labai pagoniška,kaip
prisiminsime, kad būtų aiškiau supranta pasirinkimo.
Dlugošas rašo, Jogaila savo "privilegijoj"
mas visai mums naujas šaltinis — Jogailos
mini ir katalikų Šv. Mikalojaus šventovę
"Itinerarium".
Jogailos "Itinerarium"
Vilniuje, o lenkų istorikas prof. dr. Jerzy
Jonas Dlugošas parašė 12 tomų loty
Ochmanski nurodo, kad Vilniuje apie tą
Lenkų istorikų surinkti ir Lenkijos
laiką jau buvo 6 katalikų šventovės ir 12
nų kalba Lenkijos istoriją "Historia Pomokslo akademijos išleisti dokumentai:
loniae". Dabar šis veikalas vadinamas
ortodoksų cerkvių ("Dawna Litwa",
"Antoni Gąsiorovvski, Itinerarium Kro1982). Be to, visa rytų Lietuvos dalis bu"Annales seu cronicae incíiti regni Polo- la Wíadyslawa Jagielly 1386-1434, War
niae" (Šlovingos lenkų karalystės met
v > ortodoksiška. Pagaliau ir paties Jogai
szawa, 1972". Šie dokumentai mums
los motina Julijona buvo ortodoksė.(Yra
raščiai arba kronikos). Šios istorijos X
yra visai nauji ir labai svarbūs Lietuvos
tomo "1387 m. žinių" I skyrius liečia
istorikų, kurie mano, kad ir Jogaila buvo
krikšto klausimą nagrinėjant. Juose yra
Lietuvos krikštą. Cituojame šio skyriaus surašyta, kur ir kada Jogaila buvojo, ką
motinos ortodoksiškai pakrikštytas daug
pradines kelias eilutes: "Wladislaux rex
anksčiau).
jis ten veikė ir kas jį lydėjo. Šie doku
cum Hedvigi regina in Lithuaniam vadit
mentai rodo, kad Jogaila j Lietuvą (Vil
Lietuva nebuvo tokia ir tamsi, kaip ją
et idol is conf rastis omnes gentes baptinių) 1387 m. atvyko vasario 17 d. ("Pe vaizduoja Dlugošas. Burgundijos riteris,
sat, donans illis vestes ex Polonia adduc- lenų dienai" kaip mini ir Dlugošas) ir
Britanijos pasiuntinys Ghillebert de Lantos; cui Urbanus sextus papa eo nomine buvojo Vilniuje tik penkias dienas, iki
noy, kuris 1413-14 m. lankėsi Lietuvoje,
yra palikęs kelionių dienyną, kuriame ra
gratras agit". (Mūsų vytis, p.1.). Lietu
vasario 22 d. Jogailos į Vilnių nelydėjo
šo: "Karaliaus dvaras Lietuvos sostinėje,
— nei karalienė Jadvyga (ji niekad Lie
viškame vertime: "Karalius Valdislovas
vardu Vilnius, savo puikumu buvo nepap
tuvoje ir nebuvo), nei vyskupai, nei ku
su karaliene Jadvyga vyksta į Lietuvą ir
rastas. Trakų pilis saloje, ją lyginant su
sudaužęs stabus visus žmones (visą tautą) nigai, o tik eiliniai palydovai. Pasirodo,
krikštija, duodamas jiems iš Lenkijos at Lietuvos masinio krikšto, kaip rašo Dlu Vakarų Europos pilimis, buvo moderniai
gošas, nebuvo ir, aišku, negalėjo būti žie šia. O Vytauto dvaro moterys buvo apsi
gabentus drabužius; popiežius Urbonas
rengusios visai panašiai kaip Prancūzijos
šeštasis už tai jam pareiškia padėką"(t.p.) mą vasario mėnesį. Tomis dienomis Jo
gaila Vilniuje tik paskelbė tris privilegijas Pikardijos moterys" (Op.cit. p.27).
Jonas Dainauskas pateikia ištisai viso
a. 1387.11.17 apie steigiamos Vilniaus
Jogailos "Itinerarium" taip pat rodo,
to skyriaus lotyniškąjį (originalų) tekstą.
vyskupijos aprūpinimą; b. 1387.11.20
kad Jogaila 1387 m. dar buvo Lietuvoje
Dlugošas Jame vaizdžiai aprašo, kaip Jo
privilegija Lietuvos bajorams; c. 1387.11. trumpai sustojęs 1387.111.22 Merkinėje
gaila 1387 m. su Jadvyga, dideliu būriu
22 apie oficialų katalikybės rėmimą Lie ir 1387.IV' 28 — kažkur Lietuvos miš
didikų, vyskupų bei kunigų, atvykęs j
tuvoje (Op. cit.p.8).
kuose medžiojo, bet tie trumpi (keiių
Lietuvą, ją krikštija. Krikštijama būriais,
dienų) apsilankymai nieko bendro sų
Dlugošas 40 metų po Jogailos mirties
duodant tą patį vardą visam būriui, Jad
krikštu neturėjo.
pradėjęs rašyti apie Lietuvos krikštą ir
vyga dalina iš Lenkijos atvežtus vilno
(Tęsinys sekančiame numery)
šių trijų Jogailos "privilegijų" sukūrė panius drabužius — "grubiais skarmalais"
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IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO
SPAUDOS

Dėkojame už auką
1986 m. pavasarį, atlikęs bausmę Vil
niaus saugumo izoliatoriuje bei tremtį'
Parabelyje, j laisvę sugrįžo Julius SAS
NAUSKAS. Po 6-5 metų trukusios ne
laisvės J. SASNAUSKAS į Lietuvę grįžo
nepalūžęs. Šiuo metu jis gyvena ir dirba
Vilniuje.

Lapkričio 3d., atlikusi 4 metų baus
mę Mordovijos griežto režimo moterų
lageryje, sugrįžo Jadvyga BIELIAUSKIE
NĖ. Dėl blogos sveikatos ir malonės pra
šymo, kuri sovietiniams valdininkams
parašė jos sūnūs Žilvinas BIELIAUSKAS,
jai buvo panaikinta teismo metu paskirta
3 metų tremtis. Grįžusi J. BIELIAUS
KIENĖ apsigyveno Vilniuje.Lapkričio 12 d., iš Orienburgo srities,
Caškano lagerio, atlikęs 2 metų bausmę,
į laisvę buvo paleistas Romas ŽEMAI
TIS. Bausmę jis atliko tarp kriminalinių
nusikaltėlių, ypatingai sunkiose sąlygose
ir labai jauname amžiuje, teturėdamas
18-20 metų.

Tikintieji su dideliu džiaugsmu ir dė
kingumu sutiko iš sovietinių lagerių Tė
vynėn grįžusius sąžinės belaisvius.
J. BIELIAUSKIENĖS, J. SASNAUS
KO, R. ŽEMAIČIO ant Bažnyčios ir Tė
vynės aukuro sudėta auka, tai įrodymas,
kad ir kalėjimų košmare įmanoma nepa
lūžti dvasia, neprekiauti idėjomis, kad
dvasia gali ir privalo nenusilenkti smur
tui, tai garantija, kad Bažnyčia ir tauta
nenugalima, kol turi aukai pasiryžusių
sūnų ir dukterų.

Vėl užpuldinėjami kunigai...
1986 m. spalio 17 d. naktį buvo už
pultas ir sunkiai sužalotas Pušaloto kle
bonas kun. Albinas PIPIRAS (61 m.
amžiaus).

Klaipėdą, paįs rankoj laikė peilį ir kirvį,
> kuriais nuolat grasino. Iš Klaipėdos įsa
kė važiuoti į Kauną. Kelyje išgėręs per
daug alkoholio, žudikas užmigo. Likus
2 km. kelio iki Šilalės, pasibaigė benzi
nas. R. KUDARAUSKAS susistabdė pra
važiuojančią mašiną ir paprašė nuvežti jį
į artimiausią milicijos skyrių. Atvykusi
milicija girtam žudikui uždėjo antran
kius. Paaiškėjo, jog tai gruzinas Aleksan
dras GALAŠVILIS, savo laiku Gruzijoje
baigęs milicijos mokyklą.

Spalio 17 d. rytą tikintieji nesulaukę
pamaldoms savo klebono A. PIPIRO,
Kiek anksčiau kun. A. PIPI RAS neži atėjo į kleboniją jo jieškoti. Kunigą rado
4 valandas išbubosį rūsyje, sunkiai suža
nomų piktadarių buvo šantažuojamas
telefonu. Rugpiūčio mėnesį dienos me lotą. Panevėžio ligoninėje jam buvo pa
daryta gaivos operacija, kuri truko 4 va
tu į Pušalotu parapijos kleboniją, išplė
landas. Po operacijos kun. A. PIPIRAS
šę langą, buvo įlindę 3 vyrai ir moteris,
vienas vyrų su savimi turėjo revolverį, ir kelias dienas neatgavo sąmonės. Kai atga
tik gretimame kambaryje pastebėję dau vo sąmonę, kun. A. PIPIRO sveikatos
būklė pradėjo gerėti.
giau žmonių, įsibrovėliai pabėgo. Apie
įvykį buvo pranešta Pasvalio rajono mili
Apiplėšimo aplinkybės tiriamos...
cija, deja... ji rimtai nereagavo. Maždaug
Spalio 16 d. vakare Pušaloto gyvento
savaitę laiko prieš spalio 17 d. užpuoli
jai pastebėjo apie kleboniją vaikščiojan
mą buvo nunuodytas kleboniją saugojęs
čius nepažįstamus asmenis. Neaiškumų,
šuo.
kelia tai, jog spalio 17 d. rytą milicijos
Spalio 17 d. naktį klebonijoje nakvo
darbuotojai ir Pasvalio rajono prokuroras
jo 4 žmonės: klebonas A. PIPIRAS, 10
kleboniją apžiurėjo vieni, ir, tik -žmo
metų giminaitis — klebono krikštasūnis,
nėms pradėjus reikalauti, buvo apifor80 metų ligonė senutė — klebono teta
muoti kviestiniai asmenys. Mažametis
ir zakristijonas Rimutis KUDARAUSklebono giminaitis tvirtina, kad apiplė
KAS. Žudikas, nuo gatvės pusės išplėšęs šimo naktį, kai A. GALAŠVILIS įsilau
langą, įsibrovė į kambarį, kuriame.miego žė į jo kambarį, jis matęs nuo ląngo nu
jo mažametis kunigo giminaitis, įsakęs
bėgant tris rūkančius vyrus; senutė tei
berniukui užsikloti galvą ir ramiai gulėti, gia, kad žudikui pasitraukus iš kleboni
įsilaužė į sekantį kambarį, kur miegojo
jos, po kelių minučių nuvažiavo mašina,
R. KUDARAUSKAS. Jis buvo sumuš
tą naktį stovėjusi netoli klebonijos; kun.
tas ir smūgiu j galvą apsvaigintas, kamba A. PIPIRAS taip pat girdėjęs už lango
ryje rasta klanas kraujo. Kun. A. PIPIR
kalbančius žmones.
RAS, gretimuose kambariuose išgirdęs
Spalio 23 d. minėtus įvykius trumpai
triukšmą, uždegė šviesą ir pries save iš
aprašė Pasvalio rajoninis laikraštis "Dar
vydo maskiruote prisidengusį vyrą, vie-'
bas". Straipsnyje prokuroras S. BIETnoj rankoj laikantį peilį, o kitoj virtuvi
KIS rašo: "Dėl savanaudiškų paskatų sa
nį kirvuką mėsai kapoti. Kun. A. PIPI
vo namuose iš spalio 16 d. į 17 d. buvo
RAS nuplėšė įsibrovėlio veidą dengian
užpultas Pušaloto miesto gyventojas Al
čią maskiruotę. Užpuolikas kirvuko
binas PIPIRAS. A. PIPIRAS sunkiai su
smūgiu galvon kelis kartus partrenkė ir
žalotas, Rimutos KUDARAUSKAS
sužalojo kunigą. Vos gyvas — smarkiai
lengvai sužalotas. Padedant visuomenei,
nukraujavęs, sulaužyti galvos kaulu, iš
užpuolikas tą pačią dieną buvo sulaiky
narinta dešine ranka kun. A. PIPIRAS
tas. Nustatyta, kad užpuolimą, turint
buvo įmestas į rūsį. Kurį laiką, beatsi
tikslą užvaldyti asmeninį piliečio turtą,
gaunantį R. KUDARAUSKĄ iš naujo
padarė 29 m amžiaus gruzinų tautybės
apsvaigindamas smūgiu į galvą, kleboni
joje šeimininkavo žudikas. Galiausiai su pilietis Aleksandras GALAŠVILIS, gyve
nantis Kaliningrado srityje, niekur nedir
radęs 1500 rb. pasiėmęs kelis magneto
bantis. Turimais duomenimis A. PIPIRO
fonus, pats apiplovė sukruvintą R. KU
namus jis užpuolė vienas".
DARAUSKĄ, rankšluosčiu aprižo žaiz
dą ir įsakė klebono mašina nuvežti jį j
Iš "LKB Kronikos" 1986 m. 72 nr.
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Valančiaus tipo vadas

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

Arkiv. Jurgio Matulaičio

vieta atgimstančioj tautoj

□ A — Nepasisekė Liuciferiui... Toks angelas.
Su tokiu nuostabiu vardu ir pareigom — Šviesos Nešėjas.
Ir būti kaip Dievas — paties Dievo duota vajonė,
ir. Šviesą nešti — koks gurbing^s pašaukimas.
Labai svarbus beje: kad šviestum, reikia šviesiam būti,
kad greta Diev.? atsistotum, reikia mylėti.

(Tęsinys)

Matulaičio ingresas į Vilniaus vyskupų sos
tą buvo atliktas dar tais pačiais metais gruo
džio 8 d.
Šis faktas duoda progos grįžti prie Ma
tulaičio asmens ir iškelti klausimą, kuo gi
jis buvo pranašus ir kokio tipo lietuvis jis
pasirodė?

Reiklu Sūnui ar Šventajai Dvasiai būti. O ne velniui,
kuris užgimsta tada, kai gimsta meus: "Aš esu Dievas'
(tai kadgi ne Dievas tui);
■ i
kai gimsta antras melas: "Būsite dievai6
; : ; '
(o kodėl tu nepasakei atvirai.ir tiesiai:
"Būsite tokie, kaip aš, — vJniai'T
-- Nepaklausę. nesusiž..vėję butų7 Matyt, žavėtis tavimi nėr ko.).

MORALINĖ ASMENYBĖ IR LIETUVYBE

Pirmas klausimas, kuri iškėlė pati Lietu
vos Taryba, buvo šis: ar Matulaitis, ilgai iš
buvęs Lenkuose, galės būti geras lietuvis
patrijotas vyskupas? Tarybos nariai jo ar
čiau nepažino, išskyrus Tarybos vicepirmi
ninką Justiną Staugaitį. Šis ilgokai vargęs,
kol įtikinęs tarybininkus šia prasme (plg.
Arkiv. J. Matulevičius, toliau trumpinama
AJM, Marijampolė 1933, 89).
Ilgokai už Lietuvos ribų buvo išbuvęs ir
dr. Basanavičius, nūnai Tarybos narys, ta
čiau savo lietuviškumą jis įrodė "Aušra” ir
kitais savo raštais. Matulaitis buvo ne rašto
žmogus, o veiklos, ir šia veikla nesiskardeno. Jo lietuviškumą reikėjo atsekti ir įžvelg
ti gilesne prasme, kaip tai padarė A. Sme
tona. Jau tapęs antru kartu Lietuvos prezi
dentu, Smetona pavadino Matulaitį "dides
niu lietuviu, nekaip kam gali atrodyti” ir
būtent — dėl jo plačios, visuotinės religinės
bei moralinės veiklos, skirtos savo tautai.
Smetona jautė, jog tautai reikia stiprių mo
ralinių vadų ir tokį vadą jis atpažino Ma
tulaičio asmenyje. "Jei Lietuva eis tuo (Ma
tulaičio rodomu) keliu, ji išliks nepriklau
soma, nes nepriklausomybės pamato reikia
ieškoti tyroje lietuvio sieloje” (AJM, 66).
Šiuo savo įžvalgumu Smetona pasirodė, gal
būt, didesnis krikščionis lietuvis, negu kai
kam tada galėjo atrodyti.
Matulaitis, kaip "didžiausia ir skaisčiau
sia asmenybė” (Lietuva 1927. II. 2), tuoj
po savo mirties buvo skiriamas altoriaus
garbei. Apie tai buvo ne tik plačiai kalba
ma, bet ir rašoma, kol pagaliau buvo pra
dėtas jo beatifikacijos procesas Romoje. Ne
labai patikimas (bent pradžioje) kandida
tas į Lietuvos sostinės vyskupus, pagaliau
tapo visų pripažintu kandidatu į šventuo
sius. Ši aplinkybė, sakytume, vėl atskiria
Matulaitį nuo mūsų ir jį savotiškai uždaro
mūsų dėmesiui kitais atžvilgiais. Kur gi ir
kaip išaugo jo šventumas — ar uždaroj vie
nuolyno celėj bei vyskupo — kankinio sos
te? Kur gi slypi jo tikrosios šaknys Lietu
vos gyvenime, kur jo veiklos mostas?

Kitaip buvo Marijai. Ji buvo
tjtališkai pasisukus j Dievą,
paprasta ir kilni,
ir Dievo saugoma, išpuošta, apdovanota.
Kur susijungė j viena
žmogaus pastangos ir Dievo muLnė.
Visur — kūne ir sieloje — ir visam laikui.
Nuo pradžios iki galo:
Nazarete — Betliejuje — ant Kaivurij_>s kalno —
priimant — išleidžiant — palydint — sutinkant Sūnų—
prakartėly — po Kryžium — prisi kilus
(Jai Jis ir nebuvo miręs nė sekundei),

;

Žaviai išėjo Marijui — P U I K I A J A I :
per Ją atėjo žemėn D i 2 v s.

*

LJ B — Žmogaus pirštai — j save palenkti,
ir žmogaus n o m s turėti — prigimtinis.
Ir Dievas talentą — nors vieną —davė kiekvienam,
tikrai laukdamas dar d .šimti ..s uždirbtų
Gimsta žmogus nuogas.
bet prie jo iopšio visi ateina su dovanomis ir linkėjimais.
Ir tokiam, kuris pradeda gyventi iš savo penkių pirštu,
kiekvienas jaučia pareigą ką nors duoti gyvenimo pradžiai.
Myli Viešpats ir beturčius,
bet kiekvienam j rankas ir į širdį pasižiūrės:
su kokiu turtu tu pas mane ateini?

;

Todėl būkite GODUS, tikintys žmonės.
Stenkitės turėti savo šeimą ir duugu būrį,
sugebančias rankas ir Sc.v )S duonos, s.,vus m-mus
ir būkite reikalingi žmonėms.
Turėkite drąsos išsiskirti iš miniom ir susitikti su Dievu,
daug žinių ir savo nuomonę,
šaknis savoj tautoj ir sparnus piatyn,
sveiką kūną ir dar sveikesnę dvasią,
visa, kas reikalinga, >r - jokio b.dasto,
viską, kas Lisvą padaro, ir — j ;kiu pančiu.
pasitikėjimą Savim ir pasidavimą Dievo palaimai.
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LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVIU IŠEIVIJOS KULTŪROS
KONGRESAS

1

Jis įvyks Kanados Toronte 1988 metų
birželio 25-27 dienomis.

Po ilgokos pertraukos (paskutinis kul
tūros kongresas įvyko Čikagoje 1956.m.
birželio 30 d./ iškilo reikalas rengti kul
tūros kongresą visos lietuvių išeivijos
mastu. Nors Čikagoje vietoj kongresų
buvo rengiami mokslo bei kūrybos sim
poziumai, bet jie nei savo apimtimi, nei
tikslu negali atstoti kultūros kongresų,
kuriuose apžvelgiamas nueitas kelias ir
sprendžiami dabarties bei ateities kultū
rinės veiklos rūpesčiai.
Busimasis kultūros kongresas numaty
tas 1988 metų birželio 25-27 d.d. Toron
te. Jį rengia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės sudarytoji kultūros komisija, pirmininkaujama Mildos Lenkauskienės.
Šios komisijos iniciatyva 1987 m. sausio
24-25 d.d. Toronte įvyko pasitarimas,
kuriame dalyvavo: PLB valdybos pirm.
V. Kamantas, kultūros komisijos pirm.
M. Lenkauskienė, Kanados LB krašto
valdybos pirm. Alg.Pacevičius, KLB vicepirm. V. Bireta ir J. Kuraitė-Lasienė.
KLB kultūros komisijos pirm. R. Kurienė, JAV LB valdybos pirm. A7Gečys,
JAV LB kultūros tarybos pirm. I. Bub
lienė, kultūros kongreso finansinės tal
kos vadovas dr. A. Razma. Toks gausus
pasitarimų dalyvių skaičius buvo dar ir
dėl to, kad buvo svarstomi ir kiti didieji
PLB renginiai, būtent PLB seimas, kuris
įvyks Toronte 1988 m. birželio 28-30
d.d., ir tautinių šokių šventė Hamiltone
— 1988 m. liepos 3 d.

Kodėl kultūros kongresui parinktas
Torontas? Į tą klausimą pokalbyje su
"TŽ" atstovu M. Lenkauskiene ir V. Ka
mantas taip pasakė: Esą to kongreso no
rėjo kiti miestai, kuriuose gyvena gau
sūs lietuvių telkiniai, bet buvo pasirink
tas Torontas, dėl to, kad čia įvyks seniau
suplanuotas PLB seimas, o kaimyninia
me Hamiltone — tautinių šokių šventė.
Be to, norima, kad kultūros kongreso
neužgožtų viena kuri didelė lietuvių ko
lonija ir kad jis būtų visos išeivijos kultū
rinių rūpesčių atspindys.

RESTORANAS

| klausimą, koks numatomas kultūros kongreso turinys, M. Lenkauskienė atsa
kė trumpu paaiškinimu. Esą dabar telkia
i
mos įvairios idėjos, sugestijos, kurios
kristalizuosis artimoje ateityje. Bet jau
dabar planuojama visų pirma apžvelgti
kultūrinę keturių dešimtmečiu veiklą
išeivijoje, kritiškai ją įvertinti ir mesti
žvilgsnį į ateitį, apsvarstyti kultūrinių ry
šių galimybes su okupuota Lietuva, nea- “
tsisakant savo pozicijų, aiškintis išeivijos
kultūrinių vertybių integraciją j bendrą
tautos lobyną ir pan. Pagal tą būsią kvie
čiami paskaitininkai ir seminarų vadovai.

NR. 21 (2006) 1987.V.28
ae

nàimos knygos
LIETUVOS GAMTININKO KNYGA

Londono anglų dienraštis The GUAR
DIAN (III.31) straipsnyje „Birdman of
Vilnius“ aprašė Algirdo Knystauto vizitą
D. Britanijoje ir jo knygą, kurią neseniai
išleido anglų leidykla Century Hutchin
son, Londone. Knygos pavadinimas „The
Natural History of the USSR“, kaina
14.-95 sv.
Knygos autorius yra lankęsis Kanadoje
ir JAV, o dabar, savo knygos pristaty
mui, buvo atvykęs ir į D. Britaniją. Laik
raščio korespondentas sako, kad A. Knyslautas pristatė knygą Londone sukviestai
publikai „bemaž vakarietišku stiliumi“.
Ar bus ribojamas! teorinėmis paskaito Daug jis pasakojo kaip Sov. Sąjungos gy
ventojai rūpinasi gamtos apsauga ir apie
mis? Ne, — aiškino M. Lenkauskienė.
„palankias sąlygas socialistinėje valstybė-.
Numatoma ir praktinė dalis, būtent kul
je‘’ gamtos apsaugai.
tūrinių bei kūrybinių grupių veiklos se
Algirdas Knystautas yra gimęs prieš 30
minarai, kultūrinių-kūrybinių grupių su metų Vilniuje, mieste su 40.000 gyventojų
važiavimai. Planuojama ir kūrybinė dalis (taip sako korespondentas), ir nuo vai
— tautodailės paroda, literatūros vakaras, kystės jis domėjosi paukščiais. Todėl jo
koncertas. Tuose renginiuose turėtų
knygoje daug vietos yra skirta paukšatsispindėti naujausi mūsų tautiečių kūry-čiams, kuriuos autorius stebėjo visoje
biniai laimėjimai.
Sov. Sąjungoje. Knygoje daug fotografi
jų, vaizduojančių Sov. Sąjungos gamtą,
Kas dalyvaus kultūros kongrese? Pa
jos augmeniją ir gyvūniją. Sprendžiant ,
sak M. Lenkauskienės, būsią kviečiami:
iš. straipsnio, knygaie-u^mažū—tarp—pat
organizaciniai junginiai, paskiri kultūri í patobulintos sovietinės propagandos.
ninkai bei kūrėjai, kūrybinių organizaci- Į
jų valdybų nariai, Lietuvių Bendruome
ALBUMAS APIE LIETUVĄ
nės kultūrinių reikalų vadovai, komisijos,
masinių kultūrinių renginių organizato- . Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla
drauge su lietuvių bendruomenės kultū
riai, mokslinių organizacijų vadovybės
ros taryba numato išleisti reprezentacinį
bei nariai.
albumą apie Lietuvą anglų kalba. Tai bus
Atsižvelgiant j tokio plataus masto
kitataučiams skirtas liuksusinis leidinys,
renginį, sudaromos ar bus sudarytos šios tekstu ir gausiomis fotonuotraukomis su
komisijos programos, organizacinė ir lė pažindinantis su Lietuva. Vaizdinės al
bumo medžiagos parengimu rūpinasi fo
šų.
tomenininkas Algimantas Kezys, tekstu
Nors tai nebus masinio pobūdžio ren suredaguoti apsiėmė Mykolas Dranga.
ginys, tačiau norima, kad kultūros kon
gresu domėtųsi bei jame dalyvautų ir pla LENKIJA
čioji lietuvių visuomenė — ne tikta i kul
PUNSKO LIETUVIU GIMNAZIJA
tūrinių vertybių kūrėjai, bet ir jų vartoto
jai pagal poeto Jono Aisčio mintį: "Kul šiais mokslo metais mini savo veiklos
tūrą, tautos kultūrį, kuria ne vien tiesio trisdešimtmetį. Gimnazija darbą pradėjo
1956-57 mokslo metais, kai Punskan bu
giai mokslininkai ir menininkai, bet ir
lygia dalimi tie, kurie meno ir mokslo pa vo atkelta grupė lietuvių moksleiviu.
Prieš dešimti metu gimnazija susilaukė
sigenda, jį priima ir palaiko". P.D.
nauju patalpų su sporto sale, bendrabu
"Tėviškės Žiburiai"
čiu ir biblioteka, turinčia apie 20.000
knygų, kurių pusė yra lietuviškos. Šiais
mokslo metais gimnaziją lanko 115 lie
9 Kas bėga nuo lietuviškos spair
tuvių moksleivių. Gyveniman ji kasmet
dos, bėga nuo savo tautos
išleidžia apie 20 abiturientų.
MMiafiMUttKaaaiaaci»

Savininkas
Lietuviški ir europiettèki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Skinto» 118 • TeL 441.6846
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ANTANAS BUTKUS

PO SESIASDES1MT METŲ

Lietuviškos spaudos

rėmėjai

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

LIETUVIU EMIGRACIJOS PAMINĖJIMAS
Pradžia Nr. 29 (1968) 1986 m.
Tąsa iš Nr. 20 (2005)

"Aušros” Sąjunga
veikimą

baigė

įgijusi pasitikėjimą lietuvių tarpe,
"Aušros" sąjunga augo nariais ir stiprė
jo jaunimo ratelių veiklos iniciatyva. Ko
lonija iki šiol apsnūdusi, gyvenanti užsi
dariusi savyje, pajudėjo. Pradėjo reikš
tis visuomeninio darbo įvairios formos
visose kultūrinio gyvenimo srityse. Sėk
mingai ir sutartinai žengė kultūringų
žmonių pavyzdžiu pasirinktu keliu. Pa
lyginus pirmųjų metų emigracijos gyve
nimo sąlygas, aušriečiai trumpu laiku už
sirekomendavo kolonijoje teigiamai ir jų
garsas nuaidėjo j kaimyninę Argentiną,
kur anuo metu dirbo Lietuvos konsularinj darbą — buvo konsulu -- J. Skinkis.
Susižavėjęs Brazilijos lietuvių, tik ką pra
dėjusių kurtis, gyvybingumą ir sužinojęs,
kad aušriečiai savo planuose ruošiasi sta
tyti "Lietuviškus Namus", tam reikalui
atsiuntė "Aušrai" 240 litų auką projek
tuojamų namų fondui. Aušriečiai, savo
ruožtu, suteikė Skinkiui "Aušros" sąjun
gos garbės nario vardą. Kad sustiprinus
organizacijos jėgas, K. Uckus perleido
Aušros draugijai savo laikraštį "Brazilijos
Lietuvi". Atrodo, kad organizacijai dau-

%

1887 m. emigrantai iš Lietuvos, Kazys ir Uršulė Maciulevičiai, iš Darsūniškiu pa
rapijos. Atvykę apsigyveno Rio Grande do Sul estade ir vertėsi ūkininkavimu. Vy
ras 82 ir žmona 84 m. amžiaus. Nuotrauka daryta 1936 jn-

giau nieko netrūko, o reikėjo tik sutarti non. Išvažiuodamas viešai per laikraštį
atsisveikino su lietuviais ir atsidėkojo vi
nai veikti lietuviškos bendruomenės
naudai. Bet greitai, nepastebimi ženklai, siems su juo dirbusiems ir padėjusiems
išsivaduoti iš policijos "globos", primin
priešingi vėjai pradėjo rodytis sąjungoje,
kurių padariniai skaudžiai atsiliepė organi damas kad "14-ko s tautiečių pasirašytas
skundas su laiku kolonija įvertins ir pa
zacijai.
darys atitinkamą sprendimą". Buvęs Lie
"Aušros" sąjungos pirmininku ir laik
tuvos konsulas, dr. P. Mačiulis, aprašyda
raščio redaktorium buvo paskirtas J.
mas šitą Brazilijos lietuvių gyvenimo epi
Stankaitis. Kada, atrodė, viskas taip
zodą knygoje "Pasaulio Lietuviai", tų
sklandžiai vystėsi ir organizacijos darbas
"14-os šliužų (tautiečių) nepasmerkė, o
vyko be jokių prieštaravimų, kai 1927
tik įžiūrėjo jame, kaip nevertą dėmesio
m. rugsėjo 8 d. pasirodė keletos tautieišsišokėlių darbą, nes, kaip visiems žino
ma, — sako Mačiulis, - J. Stankaitis nie
kuomet tuo (komunistu) nėra buvęs.
Ar verta j juos kreipti dėmesys, tai kiek
vieno asmeninė nuomonė, bet kad tokių
"išsišokėlių" Brazilijos Lietuvių emigran
tų istorijoje turėjome praeity, netrūko
jų vėlesniais laikais, kaip, taip pat, ne;f trūksta ir šiandieną, minint emigracijos
<1 šešiasdešimtmetį.
Po šio nelemto įvykio, "Aušra" smarkiai sušlubavo. Organizacijai vadovauti
paskiriamas meno sekcijos pirmininkas
J. Šablevičius, o laikraštį redaguoti pasiii ma J. Ruškys. Pradėjo atkrusti organizacijon įsiterpę jau anksčiau žinomi "veikė
jai". Laikraštis paverstas Žemės pardavi
mo bendrovių propagandiniu lapeliu, o
| pati organizacija patapo tų bendrovių

1928 m. "Aušros" meno sekcija su naujais vadovais. Priešakyje sėdi iš kairės j dešinę: Remeikis
Šablevičius, Ruškys, pavardė nežinoma ir sekcijos pirmininkas Kazys Paukštis.

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa, 6
— B. do Limão
Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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čiu pasirašytas ir ôão Paulo saugumo orga’ams įduotas skundas prieš Stankaitį,
bi <, jis, esąs komunistas ir varąs lietu
vi intarpe komunistinę propagandą. Po
kel ą dienų arešto ir ištyrus skundo tikrunią, Stankaitis paleidžiamas laisvėn
su są yga, kad iki nustatyto Liko apleistų Brazilijos teritoriją. Po tokio valdžios
panč/mo, Stankaitis išvyksta Argenti-

| SVEIKAS

j
Abrimos uma lojinha de presentes,
| papelaria, artigos lituanos e râligiosos.
?
Venham conhecer-nos.
|
Muito gratas
> Ivany — Ana Beatriz — SHvia — Emilia
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A.A. KUN. JUOZAS VAIŠNORA, MIC
davo paskaitas, ruošdavo vakarus, vai
dindavo ir režisuodavo, pagelbėdavo ir
kitoms draugijoms. Taip pat savo kaime
suorganizavo suaugusių kursus, vedė
Priešalkoholin'į biurą Marijampolėje, va
dovavo Marijampolės ateitininkų rajonui,
.priklausė skautams, 1946-59 m. jis buvo
Lietuvių Skautų Sąjungos
vyriausias
dvasios vadovas, Balio įgaliotinis Italijo
je, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos valdybos narys, Lietuvių Enciklopedi
jos teologijos skyriaus redaktorius. Daug
metų, iki pat savo, paskutinės priešmir
tinės ligos, bendradarbiavo Vatikano ra
dijo lietuvių kalba transliacijose, skaity
damas apybraižas.
Velionis ypač mėgo spaudą. Pradėjo
bendradarbiauti dar būdamas moksleivis.
Jo straipsniai tilpo dienraščiuose, savai
traščiuose ir žurnaluose. Atskiromis kny
gomis yra išleidęs: Katalikų organizaci
jos ir laikraščiai, Pijus XII, Karo pro
(kapitulos) 1939 m. velionis pasiliko ■ pro- - blemos (komunistai ją sunaikino dar
spaustuvėje 1940 m.), Marijos garbini
vincijolo pavaduotoju.
Rusų okupacijos metu kun. Vaišnora _ mas Lietuvoje, Pagalba minusiems (mal
daknygė), Jonas Paulius I, Mačiau Die
buvo Marijampolės mokytojų seminarijos
vo tarną ir kt. J. Savasis vardu išleista:
ir Berniukų gimnazijos kapelionas, drau
The War against God in Lithuania, Lais
ge Šv. Vincento bažnyčios rektorius. Ar
vos atostogos. Jis išvertė į lietuvių kalbą:
tėjant karo frontui 1944 metais, jis pasiMąstymai apie Švč. Jėzaus Širdiį, Ant
traukė, kaip ir kiti lietuviai, į Vokietiją.
amžinybės slenksčio, Arso klebonas, Ka
Ten ėjo sielovados pareigas Regensburgo
ro priemonės ir jų moralumas. Suredagoir Landsihuto lietuvių stovyklose, vėliau
PO ŠEŠIASDEŠIMT METLĮ
vo vyskupo P.P. Bučio atsiminimus.- Jo
agentūra. "Aušros" ir "Brazilijos Liêtu- i kancleris Lietuvių misijos tarnyboje. Bu
vo taip pat Lietuvių Raudonojo Kryžiaus • darbų yra kolektyviniuose leidiniuose.
vio" administracinės būstinės iškeliamos
įgaliotinis, dirbo UNRRA ir IRO kultū
iš rua da Moóca (kampas Viscoride da
MIRĖ KUN. J. FRAINAS
rinių bei religinių reikalų skyriuje.
Laguna, šiandieną "organização Sergio")
1950 metų pradžioje velionis išvyko į
. Vasario 11 d. Kulautuvoje mirė vietos
j žemės bendrovių patalpas. "Aušros"
Romą. Centriniame name iš pradžių ėjo klebonas kun. Juozas Frainas, 76 m.
vadai pradėjo tarnauti naujiems "ponams" ekonomo pareigas, vėliau generalinio ta
Kunigu įšventintas Torine, Italijoje.
Įeina j sceną senieji veikėjai — Kirštainas, rėjo, gen. prokuratoriaus bei postuliato- Buvo Saleziečių vienuolijos narys. Pra
Butkus, Valiukas ir kt. Nariu tarpe kyla
riauiS, tai yra šventumo bylų vedėjo parei džioje redagavo mėnesinį žurnalą ^Sale
nepaistenkinimas ir bandoma atsispirti
gas. Ypatingai daug darbo ir rūpesčių tu ziečių žinios“. Buvo išvežtas į Sibirą. Gr;organizaciją ardančiai bangai. Tačiau,
rėjo beveik per 20 metų, ruošdamas kelią žęs iš ilgos tremties, jis dirbo įvairiose
į šventumo garbę arkivyskupą Jurgį Ma Kauno parapijose, vėliau provincijoje.
"Aišros" gyvenimas šuoliais ėjo prie ga
tulaitį. Jis troško dar priklaupti prieš Palaidotas Kulautuvoje.
lo. Sustapdomas "Brazilijos Lietuvis", o
jo vieton iš anksto buvo ruošiamas ir val palaimintąjį šių metų birželio 28 d., kada
MIRĖ KUN. P. MARKEVIČIUS
bus
jis
iškeltas
altoriaus
garbėm
Deja,
džios parama išleidžiamas naujas laikraš
Balandžio 25 d. mirė Biliakiemio para
neteko
jam
sulaukti
šios
laimingos
bei
tis "Pietų Amerikos Lietuvis" po Valiui
pijos, Panevėžio vyskupijoje, klebonas
džiaugsmingos
dienos.
ko ir Ruškio vadovybe.
kun. Petras Markevičius. Velionis buvo
Nuo 1963 m. jis buvo Vienuolių kon gimęs 1912 m. gegužės 30 d. Kunigu įšven

Kovo 18 dienos ryte Romoje, po trijų
mėnesių paralyžiaus, ramiai iškeliavo
amžinybėn kun. Juozas Vaišnora, Mari
jonų vienuolijos narys, sulaukęs 82 me
tus amžiaus.
Velionis, gimęs Puskelnių kaime, prie
Marijampolės, su tėvais dar vaikas ’išvy
ko Aniglijon ir apsigyveno Londono Silvertown priemiestyje. Čia pradėjo lanky
ti mokyklą. Tačiau po dviejų metų vėl su
grįžo su tėvais ‘į Lietuvą, į tą patį Puskelnių kaimą, kur tęsė pradinį mokslą
kaimyninėse mokyklose.' '
1926 m. jis baigė Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją. Tais pačiais metais
įstojo į Marijonų vienuoliją. Užbaigęs
naujokyną, 1927 m. išvyko į Romą kuni
go studijoms. Jas užbaigė 1933 m. filoso
fijos ir teologijos daktaro laipsniu Augelicum universitete..
Kunigu 'įšventintas 1932 m., tęsė dar
toliau savo studijas, kurias baigęs Romo
je kurį laiką ėjo vyresniojo, studentų
prefekto ir ekonomo pareigas tarptauti
nėje Marijonų kolegijoje.
1938 metų pradžioje paskirtas Lietu
vos Marijonų provincijolu, drauge buvo
Marijonų filosofijos kursų rektorius, kur
dėstė Bažnyčios ir Vienuolijos istoriją.
Po visuotinio marijonų suvažiavimo

Esant tokiai padėčiai, iš griūvančios
ir temstančios "Aušros" , kuri pirmuti
nė iškėlė lietuviškos mokyklos reikalin
gumą, suorganizavo bendro lavinimosi
suaugusiems vakarinius kursus, sugebėjo, iš K. Uckaus perimtą, leisti lietuviš
ką laikraštį, suorganizavo, Aniului ir
Šablevičiui vadovaujant, dainos ir scenos
meno mėgėjų būrelius, — liko tik klai
kūs šešėliai. 1928 m. pabaigoje "Aušra"
ųžgąso, o jos prieblandoje, persitvarkąs
ir įgijęs iš patyrimo naujos gyvybės im
pulsą, sugrįžo j gyvenimą "Susivieniji- .
mas Lietuvių Brazilijoj" ir greitai savo
veikimu aprėpė skyriais didelę São Pau
lo lietuvių kolonijos dali Prasidėjo "Gar
so" gadynė.

Bus daugiau

gregacijoje naujų vienuolijų ir jų įstatų
užtvirtinimo komisijos narys.
Velionis mėgo visuomeninį darbą. Dar
jaunas gimnazistas suorganizavo savo
gimtiniame kaime Darbo federacijos skyrių, vadovavo pavasarininkams, skaity-

tintas Panevėžio vyskupijai 1938 m. bir
želio 11 d. Jis dirbo įvairiose Panevėžio
vyskupijos parapijose. 1940 m. suorgani
zavo ir pastatė bažnyčią Biliakiemyje.
kur iki mirties buvo klebonu. Palaidotas
Utenoje

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
WISKÍES “ CHAMPANHES - CONHAQUES « LICORES » AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

»
ACEJTAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
’CASAMENTOS, BATIZADOS0 ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES. ETC.

~
PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiás, 7 « CEP 03140 - Fone: 215-6227 - Vila Zelina - SI PWü
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ŽVILGSNIS l IŠEIVIJĄ

Prieš įsigilinant į išeivijos paskirtį, ve p
ta susipažinti su pačia išeivija ir su susi
dariusia krize.

mirties metiniu proga bus atlaikytos birželio 7 d., |
sekmadieni, 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos kop
lyčioj.
Giminės ir pažįstami prašomi dalyvauti.

Lietuviu išeivija, tiek senoji, tiek nau- <
joji, bet gera dalimi buvo ir yra pabėgė
liu tipo išeivija, pabėgusi nuo tautu išti
kusios grėsmės. Kitaip sakant, tai išeivi
ja, palikusį namus, bet neapieidusi nei
tautos, nei kovos. Musu lietuviškoji išei
vija susideda tik iš duonos ieškotoju Ir nės buvo vakaru demokratinės idėjos ir
dėl atsiradusios priešingos grupės ideolo
pabėgėliu, kolonistu neturime.
gijos teko, nuo rusu garbintoju skirtis.
Taigi apie duoneliautojus. Kaip jau

pats terminas vaizdžiai rodo, duoneliau
tojas yra toks žmogus, kuris išvyksta sve
tur ieškoti duonos. Jis iškeliauja todėl,
kad tėvynėje jam jos permaža. Jis keliau
ja svetur kaip maldautojas, nusilenkiąs
ir prisitaikąs, kad gautu darbo ir galėtu
įsikurti geriau, negu paliktoje žemėje.

Po Antrojo pasaulinio karo atvykusiu,
tik trumpai pabuvojusiu ir šaknų neįsi
leidusiu, jau beveik nebeliko, — daugu
mas ju aukšto išsilavinimo — pasirinko
kitus kraštus. Taigi visa lietuviško gyve
nimo našta teko nepriklausomybės lai
ku emigrantams.

Marija Mazurkevičienė
vimui. Darykime, kad ir gražiai išauginta
bei išmokslinta Jaunoji karta taptų lietu
viška, savo tautą mylinti, jai dirbanti ir
jai besiaukojanti, taip, kaip dirbo ir au
kojosi anuomet lietuviu išeivija.
Vyturys

Kai dabar pradedam lyginti imigran
tus ir jau čia gimusius, matom labai dide
lį skirtumą. Imigrantai buvo žymiai ma
žiau mokyti, mažiau išsilavinę, tačiau
žymiai Iietuviškesni už dabartinį, nors
ir labai išsimokslinusį, lietuviu kilmės
Reikia pripažinti, kad nuvargimo žy
miu jau išeivijoje apstu. Palyginus dar vi jaunimą. Todėl ir kyla net ir likiminis
sai neseniai buvo diskutuojamas grįžimas klausimas: ką daryti, kad ir ši gražiai iš
Lietuvon, o šiandien kalbu apie tai nebe auginta bei išmokslinta jaunoji lietu/iu
karta taptų lietuviška?
sigirdi. Kas tai: realiai įvertinta tikrovė
Kukli yra São Paulo leidžiama "Musu
O kaip yra su išeiviais Brazilijoj. Pirmo Lietuva", trūksta spausdinimo priemo
ji grupė lietuviu, iš Lietuvos pabėgę nuo nių. Iš Šiaurės Amerikos peri jodintu lei
rusu caro kazoku režimo (nors ju mažai diniu ateina labai mažai, prenumeratos
yra per brangios.
buvo), nuo baudžiavos ar nenorėdami
tarnauti caro kariuomenėje, dabar jau
SESELĖ CAROLINA, ilgus metus dirbusi V.ZeDaug kliūčių yra ir kultūrinėj bei vi
linos seselių mokykloje, pagerbiama per jubi
yra išmirė. Dauguma buvo bemoksliai,
suomeninėj veikloj. Trūksta vadovu ir
Nuotr. P. Rukšio
nes carui mažai terūpėjo lietuviu švieti tėvų noro skatinti jaunimą prisidėti prie liejinius pietus .
mas.
lietuviško darbo. Štai to pasekmė — sun
Iš nepriklausomos Lietuvos atvažiavu ku rasti lietuviškai kalbančio kandidato
sieji buvo jau šviesesni ir turėjo apie gyve dalyvauti jaunimo kongrese.
Tautinius šokius pašokti dar susiren
nimą platesnį akiratį. Daugelis buvo bai
ka jaunimas, bet lietuviu kalba šokiu
gę pradžios mokyklas, o kai kurie pro
gimnazijas ar net aukštesnius mokslus. Iš grupėse labai silpna, o tos kalbos moky
jų kai kurie jau geriau įsikūrė, gavo geres mas turėtu būti būtinas. Be kalbos gali
ma pasisamdyti šokėjus svetimtaučius
nius darbus, pramoko greičiau vietinės
kalbos ir, turėdami patys geresnį tautinį ir jie neblogiau pašoks kaip mūsiškiai.
supratimą, jį labiau skiepijo ir savo vai
Musu didžiausia pareiga gerbti lietu
kams. Nepriklausomą tėvynę matę emi viu kalbą, papročius, istoriją, didingą
grantai jau galvojo kitaip. Jiems artimes- praeitį ir ruoštis nepriklausomybės atga-

Visai kitoks yra pabėgėlis. Kova už pa
liktą tėvynę yra pirmasis ir pagrindinis
jo sąmonės bruožas. Pačios kovos būdas
jo gyvenime gali būti įvairus ir priklauso
nuo sąlygų.

NAUJI KK FONDO RĖMĖJAI AR PAPILDYTOJAI
Vaclovas Kontautas..................................................
E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atm...............
L.K.B-nės choras a.a. Alekso Vinkšnaičio atm..........
Kazys ir Algirdas Baužiai a.a. Anelės Baužienės atm. .
Bronius Skadas a.a. Martyno, Kazio, Antano, Alipijos
ir Renato Skado atm................................................ •
26. Albertas Zinevičius...................... ........................
27. Viktorija Zarakauskas Zinevičius............................ .
28. Kazimieras Bacevičius ........................................ . . . .

10.
13.
23.
24.
25.

į

I

Cz. 200,Cz5.000,

Cz2.500,Cz. 100,Cz. 100,Cz. 300,-

JILIJANA SAKALAUSKAITĖ '
ČERNIAUSKIENĖ
)0 sunkios ligos ir religiniais sakrament'is
aprūpinta, mirė gegužės 7 d. Buvo geo-si
Alytuje ir Brazilijon atvyko 1927 . Buvo
ištekėjusi už Anselmo Černiausko ir gyve
no Vila Beloj. šį pasauli, apleido turėda
ma 75 metus. Buvo palaidota šv. Petro
kapinėse, Vila Alpinoj.
Nuliūdę liko du sūnūs, marti, du anū<ai ir dvi seserys.
Ilsėkis ramybėje toli nuo Tėvynės.

MŪSŲ

MUSŲ ŽINIOS :
PASKUTINIS GEGUŽĖS
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Šio ML numerio

G A RB ĖS LEIDĖJAS

!

ALEKSANDRAS MIKALAUSKAS

SEKMADIENIS

Gegužės 31, paskutinį mėnesio sekma
dienį, šv. Kazimiero parapijoj Gegužės
Mėnesio uždarymas su Jubiliejiniu Metų *
programa:
i
- 16 vai. gegužinės pamaldos,
- gegužės 13-tosios šventimas su pasiaukojimu Marijai,
- Mišios, per kurias giedos choras,
- paskaita "Krikščionybė Lietuvoj"
ir skaidrių antroji dalis,
- suneštinės vaišės, inf jrm'acijos, pasižmonėjimas.

<
J
:

MIŠIOS VILA ANASTAZIJOJ

į

Praeitą sekmadienį, gegužės 24 d., Vila Anastazijo lietuviai susirinko mišioms
už Keršių šeimos mirusius. Buvo prisi
mintas Antanas Laurinavičius, Cecilija
Poškienė ir Teklė bei Anelė Keršiai. Bu
vo malonu dalyvių tarpe matyti Aleksandrą Keršį, kuris prieš du mėnesius turėjo labai sunkią operaciją, o dabar, nors
jau turėdamas 88 metus, dar vaikšto ir
dirba kaip jaunas vyras. Per mišias buvo
taip pat prisimintos visos motinos gyvos
ir mirusios.

;

Po mišių buvo šeimyniškos vaišės Sta
sės ir Aleksandro Keršių namuose. Čia
buvo taip pat paminėta kun. Petro Ruk
šio dešimties metų Brazilijon atvykimo
sukaktis.

LIETUVA
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Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame

Administracija

JUNHO

letuvos iena
Visos Brazilijos vyskupijose paskelbta

Maldos diena už Lietuvą
— Lietuvių tautos GEDULO DIENA

— Viešas Lietuvos Krikšto Jubiliejaus paminėjimas
10, 30 vai. Katedroj MIŠIOS, kurias laikys Brazilijos Vyskupų Konfe
rencijos (CNBB) pirmininkas Dom Luciano; giedos jungtinis lietuvių
choras.
Visi melsimės už Lietuvą, ir skelbsime pasauliui, kad LIETUVA GYVA.
Tad visi - choristai, jaunimas, vyrai, moterys, vaikai, kas gali su tau
tiniais rūbais, lietuviai ir lietuvių bičiuliai —.

visi j Praça da Sé ir São Paulo katedrą.
LANKĖSI IŠ RIO

Stasė Dutkienė. Ji praleido savaite lai
ko pas Gerulaičius, o dabar vieši pas Ante
GRAŽUS SUTAPIMAS
lę ir Antaną Dutkus. Lankėsi ML-vos re
Ponios Elenos Vidmantienės, iš rua
dakcijoj ir užmokėjo keletas karioku pre
numerates. Gra/i viešnagė turėjo netikė Oriente — Bras, šeimoje trys asmenys
tą staigmeną: rekordinį 11 0 C. temperatu švenčia gimtadienį tą pačią dieną: birže
rą. Tikėkimės, kad grįžus į Rio ras šiltes lio 6 dieną. Pati Elena Vidm.ntienė,
Judith Vidmantaitė Tartilas ir Vanda
nį orą.
Useckas de Oliveira. Širdingai sveikina
IEŠKOMA SUTANOS
me visas sukaktuvininkes ir linkime daug
Atrodytų keista, kad šiomis dienomis
laimės bei Dievo palaimos.
kas ieškotų kunigiškos sutanos, nes ir pa
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML'
tys kunigai jos daugiau nebenešioja. VisCz.400,00
tik pirmų metų inžinerijos studentas Dal- Stasė DUTKUS
Cz. 350,00
bertas ADULIS turėjo vargo ieškodamas
Monika DAMKAUSKAS
Cz.300,00
Vilius KIZELIS
vaidinimui panašaus apdaro. Nuomuoti
Cz.500,00
Jonas GERULAITIS
buvo brangu, taigi kreipėsi pas kunigus.
Cz. 500,00
Liliana STREITAS
Tėvas Albertas ir senelė Marcelė yra geri
Cz.400,00
Marcele ADULIS
kun. P. Rukšio pažįstami, tai reikiamos
Cz. 150,00
Feliksas MEI LŪS
sutonos parūpino jaunam artistui. Lin
Cz. 1.000,00
Izidorius NAVICKAS
kime Dalbertui, kad vaidinimas gerai pa
sisektų ir sveikiname tėvelius Daivą ir
Albertą bei senelę Marcelę Adulienę~

[PARDUODAM E

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu
paštu.

AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Birželio

mėnuo:

— 5: Pirmasis mėn. penktadienis
pamaldos ir adoracija (20 vai. > Petį o Per
kūmo Namuose;
— 7: Bendra malda Jubiliejinių Metu
dvasioje

— 14: Lietuvių tautos gedulo diem.
Brazilų Diena maldos už Lietuvą, Lietu
vos Krikšto Jubiliejaus viešas minėjimas
Pamaldos katedroj 10,30 vai.
— 28: Lietuvos Krikšto Jubiliejaus iš
kilmingas minėjimas Vilniuj ir Romoj;
arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacija
šv. Petro bazilikoj Romoje; šv. Kazimie
ro parapijoj Jubiliejinių Metų programa,
jungiantis su viso pasaulio lietuviais Jubiileiaus šventime.

CURSO
AUDIOVISUAL

!

DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tel.273-0338
OEB

