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VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS GIMĖ PRIES 200 METŲ
Motiejus Valančius tai
*
ryški asmenybė. Jis pirmas
padėjo pamatus lietuvių gro
žinei prozai ir daug nuveikė,
S&»
kad lietuviška knyga paplistų
<-,h’
liaudyje. Valančiaus nuopel
nai turi vertės visai lietuvių
tautai ir šiandien.
fv
»
'--.ČS
Motiejus Valančius kilęs iš
įį!
ZemaitiĮos. Gimė 1801 m. Va
i
sario 16 d. Nasrėnų kaime,
laisvų nuo baudžiavoj vals
tiečių šeimoje. Baigęs Žemai
čių Kalvarijos šešiametę mo
kykla. {stojo j Varnių kunigu
seminarijų. Vėliau ėjo aukš
'.: 'fiVl
tuosius teologijos mokslus Vil
r
niaus universitete. Išsiskyrė
dideliais gabumais, darbštu
mu ir visus patraukiančiu pa
prastumu. 1828 m. gegužės 16
d. Buvo įšventintas kunigu, tų
pačių metų rugsėjo 1 d. apsi
ėmė dirbti tikybos mokytoju
Moziraus apskrities mokyklo
j’5 "
je. Tik 1834m. gavo leidimą
persikelti į Lietuvą. Kunigai
kštis Simanas Giedraitis, že
maičių vyskupijos administra f
í;YAi'’
torius, perkėlė Motiejų Va
lančių kapelionu į Kražių gim na
naziją. Per vasaros atostogas k: i
py
;wf
Žemaitijos apylinkėse rinko K •
pasakas, dainas, patarles, kal
bos įdomybes. 1840 m. Valančius buvo pakviestas dirbti sVgę
į Vilniaus dvasinę akademiją.
Gavęs teologijos mokslų dok- ;
VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS (1801.11.16-1875. V.17)
torato laipsnį, kartu su aka- j
demija persikėlė į Peterburgą, šį kartą į Varnius. Varniai - Valančiui buvo įsakyta per
Tais metais tokių išsilavinusių artimiausiai susiję su M. Va- sikelti į Kauną, kad valdžia
lietuvių nedaug tebuvo, todėl lančiaus vardu. Čia išgyveno galėtų geriau kontroliuoti
Motiejaus Valančiaus vardas apie dvidešimt metų. Ėjo ,.mužikų vyskupą". Sukilimo
tapo plačiai žinomas Lietuvoje Varnių kunigų seminarijos metu ir vėliau žandarai sekė ■
ir už jos ribų. Peterburge jis rektoriaus pareigas. Žemaičių vyskupo veikią. Nors jis viešai
neilgai gyveno ir dirbo. Drėg- vyskupu Valančių įšventino nekėlė balso prieš carizmą,
nas oras labai nepalankiai 1850 m. vasario 24 d. Petra- carą pasiekė žinios, kad Va
veikė Valančiaus sveikatą. Jis pilyje arkivyskupas Dmocha- lančius rėmė sukilimo daly
sunkiai susirgo kepenų liga, rskis. Pralaimėjus 1863 m. vius ir buvo priešingas vy
Todėl vėl grįžo į Lietuvą, bet sukilimui, vyskupijai ir M. riausybei. Kaune jis išbuvo iki
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Atskiro numerio kaina
Metinė prenumerata
Prenumerata oro paštu

R$.20,00
R$.40,00

E-MAIL: peruksdb@ruralsp.com.br
musu.lietuva@iq.com.br
GARBES LEIDĖJAS
R$.50,00
GARBES PRENUMERATA R4.40.00

Užuojautos, sveikinimai, skelbimai(anuncios) už viena skifôes(coluna) cm. R$.3,00
Straipsnius ir korespondencijas Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ar Leidėjų nuomone.
Čekius ar pašto perlaidas rašyti PETRAS RlfKSYS vardu.

gyvenimo pabaigos. Mirė 1875
m. gegužės 17 d. Palaidotas
Kauno arkikatedroje.
2001-ųjų m. vasario 16 d.
minėjome 200-ąsias vyskupo
Motiejaus Valančiaus gimimo
metines. Jis buvo vienas iš
išsilavinusių žmonių, gerai su
sipažinęs su kitų tautų kul
tūra. Valančius atidavė daug
jėgų, kad iš baudžiavos išėjęs
kaimas taptų šviesesnis. Jis
pirmas ryžosi planingai šviesti
ir kultūrinti savo vyskupijos
liaudį ir panaudoti tam savo
valdinius kunigus. Vyskupas
jiems įsakė įsteigti kiekvie
noje parapijoje ir didesnėje filijoje mokyklą, kur būtų mo
koma bent skaitymo ir ele
mentarių tikybos dalykų. Vys- kupo prašomi, mokyklas stei
gė ir kai kurie dvarininkai.
Ten, kur lig šiol buvo mokoma tik lenkiškai, dabar paradėta mokyti lietuviškai. Au
gant lietuviškų mokyklų skai
čiui, nuolat mažėjo rusišku.
Galų gale rusiškų mokyklų
žmonės pradėjo visai vengti.,
Mokyklų reikalu Valančius
leido kunigams aplinkraščius.
Per pamokslus aiškino žmo
nėms mokyklų naudą. Tada
žmonės suprato, kad mokė
jimas skaityti yra toks pat
kiekvienam katalikui priva
lomas dalykas kaip poteriai.
Vyskupo darbas davė dvejopą
vaisių - sąmonino žmones re
ligiškai ir drauge kėlė jų švie
timą, nes kas išmokdavo skai
tyti maldaknyges, paskaityda
vo ir kitokią knygą. Todėl
Valančius daug rašė ir skatino
kunigus rašyti. Motiejus Valančius - tai didaktinio vaikų
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apsakymo pradininkas. Jo
kalba pasižymi
kasdieninės
šnekamosios kalbos intona
cijomis, artimą liaudies panacijomis, artima liaudies pa
sakų ir pasakojimu kalbai.
Didelę vertę turėjo Valančiaus
religinės knygos. Jose autorius
kalbėdavo apie šventuosius,
kurių vardais dažniausiai
krikštijami lietuvių vaikai,
kad skaitytojai daugiau susi
domėtų knyga. Kitose religi
nėse knygose Valančius moko,
kaip reikia atlikti išpažintį,
aiškina v pagrindines tikėjimo
tiesas. Žymiausias Valančiaus
kūrinys yra ..Palangos Juzė".
Apysakoje jaučiama Valan
čiaus meilė lietuvių liaudžiai,
pagarbą valstiečiui. Jis ne
laikė valstiečių žemesniais, ne
pilnaverčiais žmonėmis, kaip
kad elgėsi daugelis to meto
dvarininkų. Jo požiūrį šiuo
atveju išreiškia apysakos pra
džioje įrašytas moto. ..Tankiai
su sermėga apsivilkusi vaik
ščioja tikra išmintis". Mo
tiejus Valančius ne tik rašė
knygas, bet ir suorganizavo
lietuviškų knygų spausdinimą
Rytprūsiuose, sudarė sąlygas
jas platinti Lietuvoje. Jis pir
mas ant kojų pastatė pir
muosius knygnešius, kurie
tiek daug nulėmė mūsų buitį,

nesigailėdami jokiu aukų, net
ir laisvės. Kad knygas galėtų
skaityti visa liaudis. Valan
čius steigė ir rėmė slaptąsias
bibliotekas.
Svarbus M. Valančiaus dar
bas buvo blaivybės plėtimas
Lietuvoje. Kovodamas su
žmonių girtavimu, jis 1858 m.
ėmė steigti blaivybės brolijas,
kurių netrukus atsirado visose
jo vyskupystės vietose. Va
lančius, lankydamas parapi
jas, pats įrašydavo žmones į
broliją nariais, skelbė blai
vybę per pamokslus. Po dvejų
darbo metu 84 procentai Kau
no gubernijos katalikų jau
buvo blaivininkai. Kovai už
blaivybę buvo pajungta spau
da. Motiejus Valančius ir jo
talkininkai rengė ir leido liau
džiai atitinkamą literatūra,
kurioje buvo skelbiama blai
vybė ir moralinė diktatūra.
Štai kaip viename iš jų yra
rašoma: „Meskite blogus dar
bus, dabokite, kad skaistūs ir
mandagus butų jūsų vaikai ir
šeimyna, išmeskite iš savo
tarpo barnius, neteisybes, gy
venkite meilėje ir vienybėje, o
tuokart džiaugsis mano širdis,
pajutusi laimingus blaivybės
vaisius". Valančius pastebėjo,
jog kova prieš alkoholinių gė
rimų vartojimą daug prisidėjo
prie bendro kultūros paki
limo. Jis pats tapo lyg tautos
švyturiu, kuris visad rodė
šviesų kelią į laimingesnį gy
venimą. Valančius, apipynęs
Lietuvą tinklu mokyklų, sten
gėsi apipinti ir antru tinklu blaivybės. Jis siekė į Lietuvos
apačią ir savo rūpesčiu bei
meile pasiekėjos gilumą. Va
lančiui “lietuvių tauta buvo
gyva, ne nabašninkė. kurią
griebdavo lenkai ir vokiečiai",
todėl jis švietė ir dorino lie-
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nės. Jie gers tol, kol neturės tesnius ir pataisytų žalas Izganytojo. Kuris nuvestų juos raėliaus namuose... Jo uolu
geru keliu.
mas nepraleido jokios progos
Motiejus Valančius būtų ką nors paraginti ir apšviesti...
reikalingas šiandien ne tik Alkanus penėjo, trokštančius
kaip blaivybės idėjų skleidėjas girdė, nuogus apvilko... Krito
ir kovotojas su žalingais įp kaip karžygys, darbo ir uo
ročiais. Jis šiandien būtų labai lumo auka..." Krito ir ne
reikalingas ir kaip sumanus prisikels, bet mūsų širdyse ir
švietimo sistemos koordinato atmintyje pasiliks kaip tautos
rius. Dėl švietimo reformos ganyto-jus, kuris visad veda į
Lenkijoje retėja mokyklų laimingjį kelią.
tinklas, mažėja ir lietuviškų
Irena Kuosaitė
mokymo
įsteigų
skaičius Punsko Kovo U-osios lietuvių
Seinų-Punsko
krašte.
Šie licėjaus 11 klasės mokinė
reiškiniai nepaprastai jaudina
labiau susipratusiuis lietuvius.
LIETUVOJE
Nejaugi prieš 200 metų buvo
lengviau įsteigti mokyklą, ne MEDININKŲ TRAGEDIJA
gu dabar išlaikyti?? Sunkiais ŠAUKIASI TEISINGUMO
M. Valančiaus laikais žmonės
Medininkai, liepos 31 d. (ELTA).
sugebėdavo atidaryti mo Medininkų
dešimtme
kyklas, o šiuolaikiniai valdi tis antradienįtragedijos
paminėtas Medinin
ninkai neįstengia jų išsaugoti. kų pasienio poste. Septynių žuvu
Turbūt tik Valančius su sių 1991-ųjų liepos 31 dieną Lie
gebėtų jiems atverti akis ir tuvos pareigūnų atminimą pager
išaiškinti, ką reiškia lietu bė ir prie memorialo gėlių kompo
viška mokyklėlė mūsų mažajai zicijas padėjo Prezidentas Valdas
Seimo Pirmininkas Ar
visuomenei. Vyskupas mokytų Adamkus,
tūras Paulauskas, Ministras Pir
mus vertinti tai, ką turime: mininkas Algirdas Brazauskas,
kalbą, papročius, tradicijas, Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos
mokytų ginti savo teises. ministerijų, Muitinės ir Policijos
Nejaugi tik viską praradę, departamentų vadovai ir darbuo
tojai, vienintelis likęs gyvas Medi
įvertinsime ką turėjome???
v tragedijos liudininkas To
Netekę Valančiaus, mes ninkų
mas Šernas, žuvusių pareigūnų
supratome, koks brangus jis artimieji, praneša ELTA.
buvo mūsų tautai. Tatai gra
Kreipdamasis į liūdnos sukak
žiai apibūdino A. Baranaus ties minėjimo dalyvius, Preziden
kas: „Vertybės turto nieka tas V.Adamkus sakė: ’’Esame čia,
dos negalime suprasti, kol jį kad prisimintume jprieš dešimt
įvykusį milžinišką nusikalti
tebeturime; suprantame, tik metų
mą prieš žmoniškumą ir prieš val
jo nustoję. Viešpats Dievas, stybę. Tai, kas įvyko 1991 metų li
kurs. Psalmių Rašytojo žo epos 31-ąją^, buvo visos lietuvių ta
džiais, iš mėšlo išaukština utos pasiryziirto gyventi laisviems
ubagą ir pasodina jį su savo išmėginimas. Žiaurus nusikaltimas
kunigaikščiais, išsirinko, pa iki šios dienos liko neišaiškintas, o
užsakytojai ir nusikaltėliai yra
šaukė, vyskupo šlove apdengė, jo
nenubausti. Teisingumas reikalau
gausiomis šventomis malonė- ja,
kad šis nusikaltimas rastų tin
L mis apdovanojo ir mums at- kamą atkirtį”, sakė V.Adamkus.
P siuntė savo tarną Motiejų, Seimo Pirmininkas A.Paulauskas,
įdant padarytų mus dievo-

tuvius, kad jie nepasiduotų ir
būtų stipresni.
Motiejus Valančius yra
tiek daug gero nuveikęs Lie
tuvai, jog net nenuostabu, kad
susilaukė jis daugybės sekėjų.
Vienas iš jų yra šiuolaikinis
mūsų rašytojas, blaivininkas
Kazys Saja. Pagrindinis jo šū
kis, su kuriuo eidamas jis ko
voja už žmonių blaivybę, tai:
„broleliai, nepragerkime savo
vaikų, savęs, nepragerkime
Lietuvos". K. Sajos nuomone,
reikėtų piginti degtinę, kad
lietuviai neįsivežtų iš kitur tos
kaukolinės ir ^būtų mažiau
kontrabandos. Štai kaipjis tai
argumentuoja: ..Juk vyskupo
M. Valančiaus laikais nieks
nepabrangino svaigalų. Degti
nės kvorta kainavo 5 carines
kapeikas. Bravorų turėjo
kiekvienas dvaras, klebonijos
ir miestelis dar dvi tris žydų
smukles".
Dabar keliame klausimų,
ar šiandien reikėtų vyskupo
Valančiaus lietuvių tautai? Be
abejo, tokių asmenybių reikia
visais laikais. M. Valančius
mokėjo pasiekti žmonių širdis,
pažadinti sąžinę, sugebėjo įti
kinti juos, jog reikia pasi
taisyti, nes begerdami jie nie
ko nelaimės. Jis sakydavo
taip: “Tu pragersi pirmiausia
savo sveikatą. Tu pragersi
savo šeimą, tautą ir Dievui esi
nemielas". Alkoholizmas ple
čiasi šiais laikais labai greitai,
geria kaskart jaunesni žmo-
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Turime naują ir gražią
praeitų metų dainų
šventės vaidzaiuostę.
Lžsisakykite tel.:63411886

Happy-Hour
casamentos
Cocktail

Debutentes
Breakfast
jantares

Rua Santa Beatriz, 65 ■ Vila Prudente
03153-979 São Paulo-Se F.6341-6031

DELICIAS MIL
ROTISSERIE
Tortos, tortas folhados, doces,
bolos, produtos importados, vinhos
e comidas típicas lituanas.
Fazemos cestas típicas lituanas
Rua Mons. Pio Ragazinskas, 17
Vila Zelina - Tel: 6341-3371
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prieš dešimt metų ėjęs Lietuvos
Respublikos generalinio prokuro
ro pareigas, sakė, jog isaiškinnt
Medininkų tragedijos kaltininkus
vien Lietuvos pastangų nepakanka
- daug priklauso ir nuo tų, kas pri
glaudė nusikaltėlius, ir nuo tarp
tautinių organizaciją. ’’Tie, kas
dangsto besislapstančius nuo teisingumo nusikaltėlius, turi suvokti,
kad mes tenorime vieno - teisingu- > |;
mo. Jokie laiko terminai čia nega-1 B É
lioja ir negali galioti: tašką Medi- F
ninku tragedijos istorijoje bus ga- <
Įima padėti tilc įvykdžius teisingumžĮ, ir mes jo sieksime”, - pabrėžė
Seimo Pirmininkas.
Prie Medininkų memorialo vyko iškilminga pasieniečių ir muiti-t
nes pareigūnų rikiuotė. Tragedijos |j.
dešimtmečiui skirtas eiles skaitė
f
poetė Alma Karosaitė. Už žuvusius [
MEDININKAI: Paminklas žuvusiems pasienio pareigūnams
meldėsi kunigas Kęstutis Latoža,
pašventinęs žinomo medžio drožė- gaisro baž-nyčia atstatyta Lvovo
jo, Alytaus muitininko Vytauto arkivys kupo Dimitro Solikovs- minklu.
Baubho koplytstulpi - ąžuolinį Ru- kj vj|niailo vaivada Mikalo Šv. Onos bažnyčios 500 metų
pintojėlį su aštuoniose vietose per- . ’
, a.Vs vaiyaū().s Mikalo- jubiliejaus atlaidai vyko sekma
sautu Dekalogu. Minėjimo daly- Jaus Rad vilos ir kardinolo Jurviai apžiūrėjo rekonstruoto Medi- gio Radvilos lėšomis ir iš naujo dienį. Liepos 29 d. Jubiliejines
ninku pasienio posto vagonėlio ek- pašventinta 1581 m. Nuo tada šv. Mišias šioje bažnyčioje auko
spoziciją.
bažnyčios išorė beveik nepasi jo Jo Eminencija kardinolas Au
•

£žv:ė>į<:.

SV. ONOS BAŽNYČIOS
500 METŲ JUBILIEJUS
Vilnius, liepos 27 d. (ELTA).
500 metų jubiliejaus sulauku
sios gotikinės šv. Onos bažnyčios

noje veikiančiose parodose.
Proginė fotodokumentinė pa
roda atidaryta Lietuvos mokslų
akademijos bibliotekoje, o Ber
nardinų bažnyčioje, su kuria Šv.
Onos bažnyčia sudaro darnų ar
chitektūrinį ansambli, veikia eks
pozicija "Šv. Onos bažnyčios ply
tos,„ brėžiniai, dokumentai".
Šventos Onos bažnyčia Vil
niuje pastatyta apie 1495-1501
metus. Remiantis 1501 m. gegu
žės 22 d. popiežiaus Aleksandro
VI privilegija, Šv. Onos bažny
čios įkūrimo data laikomi būtent
šie metai. Popiežiaus privilegi
joje kaip baž-nyčios fundatorius
minimas Lietuvos didysis kuni
gaikštis Aleksandras. Po 1564 m.

keitė.
Jubiliejinėje parodoje Bernar
dinų bažnyčioje eksponuojamos
originalių Šv.Onos bažnyčios sta
tybai naudotų plytų pavyzdžiai,
kurių esama net 33 skirtingų for
mų: karnizų ir kontraforsų ply
tos, kraiginės glazūruotos čerpės,
pagamintos bernardinų ordino
plytinėse Voclaveke ir Panevė
žiuke. Eksponuojami ir fotogra
fuoti gotikinių plytų profilių pa
vyzdžiai iš Mokslų akademijos
bibliotekos fondų. Taip pat pa
rodoje galima pamatyti detalius
1795 ir 1847 metų bernardinų
vienuolyno žemės valdų ir stati
nių planus ir piešinius, 1902 ir
1904 metais atliktų Šv.Onos baž
nyčios remontų nuotraukas ir
juos vykdžiusio laikinojo komite
to ataskaitą.
Šv.Onos bažnyčia 1999 metais
įrašyta į Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių
registrą ir Vyriausybės nutarimu
2000 m. paskelbta kultūros pa

drys Juozas Bačkis. Istoriografi
nę paskaitą apie Vilniaus šv.
Onos bažnyčią skaitė vyskupas
Jonas Boruta SJ. Atlaidai baigėsi
vakarinėmis iškilmingomis šv.
Mišiomis.
71
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EM PORTAS
ATUALIDADES
DA LITUÂNIA
Jonas Jakatanvisky
jjakatan@osite.com.br

No Governo
No dia nove de abril o presi
dente Valdas Adamkus embarcou
com uma comitiva de ministros e
empresários para o Japão com o ob
jetivo de desenvolver relações bila
terais.
* Conforme LIETUVOS RY
TAS do dia 23 de abril o presidente
da Ucrânia Leonid Kuchma fez
uma visita oficial à Lituânia, em
Vilnius, juntamente com o presi
dente polonês Aleksander Kwaisniewski e o secretário Geral da UNESCO General Koichiro Matsuura
para uma conferência. Kuchma fa
lou sobre a tensa situação política
no seu país.
* O déficit total Lituano
que inclui dívida externa e do
méstica direta e indireta chegou
a 13,274 bilhões de litas no final
de abril, ou seja, um aumento de
549 milhões de litas desde o iní
cio do ano. Por isso, governo está
empenhado em reduzir os gastos na
administração pública em 10% du
rante esse ano.
* No dia 16 de maio o radiolo
gista Romualdas Dobrovolskis foi
indicado para Ministro da Saúde.
* O ex-consul geral da Lituânia Raymond Sarkis, que havia sido
seqüestrado no domingo dia 27 de
maio no Líbano, foi libertado na se
gunda-feira. Recusou-se a dar
qualquer detalhe sobre a sua esca
pada.
* O governo pretende ser
mais rígido no controle das leis de
trabalho. Isso porque cerca de 100
mil pessoas trabalham sem registros
causando desvio de taxas.
* Esperava-se no Parlamento
que os cassinos pudessem ser legali
zados até meados desse ano. Nada
feito. No dia três de maio, o presi
dente Adamkus devolveu o projeto
ao parlamento. Alegou que seria
uma forma muito cômoda para a
lavagem de dinheiro sujo.
* No dia três de junho, o pre
sidente Adamkus passou por uma
cirurgia na vista. Tudo correu bem,
porém, teve quer passar quase uma

semana no hospital. Por esse moti
vo, teve que adiar a sua viagem à
Ucrânia.
*O presidente teve que abre
viar a sua viajem particular aos Es
tados Unidos devido a uma crise no
governo. Teve que aceitar a renún
cia de seis ministros da Nova União
que continuarão nos seus gabinetes
temporariamente.
Caiu Rolandas Paksas. O pre
sidente nomeou o Ministro da Eco
nomia Eugenijus Gentvilas para as
sumir a pasta em caráter interino.
* E novamente, em meio a to
da confusão de crise política, Adamkus que está com 74 anos de idade, foi internado em um hospital
para uma intervenção de urgência
dessa vez, para a extração do apên
dice ileocecal.

UE-OTAN.
Com vistas à OTAN os princi
pais partidos assinaram um acordo
prevendo destinar pelo menos 2%
do produto interno bruto nos pró
ximos 3 anos, destinados a se pre
parar para a aliança com as forças
militares ocidentais.
No dia 25 de maio, Paksas in
formara aos parlamentares que a
meta do governo nos próximos 12
meses seria a integração com a Uni
ão Européia, a aliança com a OTAN
e as privatizações.
O Primeiro Ministro Rolan
das Paksas elogiou o pronuncia
mento do presidente da República
Checa Vaclav Havei em Bratislava,
que defendia o direito dos países
bálticos de se tornarem membros
da OTAN o mais brevemente possí
vel.
Segundo o Ministro da Agri
cultura somente 1/3 da produção de
leite está em condições de alcançar
a estandardização da União Euro
péia.
Segundo recente pesquisa da
Baltijos Tyrimai, 64% das princi
pais corporações oficiais aprovam a
entrada da Lituânia na OTAN e na
EU.
Em 20 de junho, a agência de
pesquisa de opinião Vilmorus mos
trou que 50,7% dos entrevistados
concordam com a entrada na EU,
contra 47,6 do mês passado.
Pela primeira vez, aconteceu
um encontro da Assembléia Parla-

mentar da OTAN em território da
ex-União Soviética, na Lituânia.
Teve a duração de cinco dias de 28
de maio à Io de junho para se discu
tir a expansão da Aliança, o sistema
de defesa americano antimíssil e os
Bálcãs.
O presidente da dessa Assem
bléia, Rafael Estrella instou que a
viagem do presidente norte ameri
cano em junho sirva para que ele
confirme a sua política sobre a ex
pansão da OTAN.
O Ministro do Exterior Anta
nas Valionis interpelou a Aliança
Militar da OTAN para esclarecer
definitivamente a política de expan
são para os países Bálticos. Disse
que “é tempo de por um fim às in
certezas”.
Somente no dia 31 de maio o
secretário geral da OTAN Lorde
George Robertson chegou à Vilnius
para participar da Assembléia.

VISITA A LITUANIA
Impresòes. . ♦
DO QUE MAIS GOSTEI NA
LIETUVA?

Talvez diria: do rosto dos pa
rentes imaginados, mas nunca
vistos, do carinho com que fui re
cebida; talvez dos bosques ver
des, das pequenas flores amare
las e de repente tão brancas e
pequenas, quem as planta? não se
sabe, também não importa, mas
são lindas.
Numa tarde de sol quente,
quanto tarde? não sabería dizer,
pois o sol brilha até as 22 horas,
tirando fotos do rio Nemunas, de
repente uns trinta cisnes passa
ram flutuando silenciosamente,
um deles, talvez o mais curioso
aproximou-se, olhou-me pregui
çosamente arrepiou as penas
imaculadamente brancas, quem
sabe a procura de migalhas, e na
da achando partiu magestosamente, juntando-se aos outros tão
rapidamente como chegou. Foi
rápido, foi mágico, foi lindo, en
fim, a viagem é inesquecível
VISKAS LABAI GRAŽU!
_________ Irene Petraitis.

Lucia fyf. J7. ftutrimaviciits
Tradutora Pública Juramentada
Tek: (011)6341-1449
R. Monteiro Soares Filho, 456
V. Zeíina, 03U2-010 São PauIo-SP
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KELIONĖ Į LIETUVĄ
Įspūdžiai. . .

TĖVŲ GIMTINĖ!
Birželio 18d. susirinkome 20 žmo
nių grupė Guarulhos orouoste, dau
guma pažįstami, kitus ten pažinau.
Skridome per naktį, Amsterdame
prisidėjo prie grupės dar viena
bendrakeleivė iš USA, persėdome į
Lietuvos Airlines lėktuvą kuris mus
nuvežė į Vilnių. Buvo nerimo nes
važiavau į visai nepažįstama vietą,
apie gimines žinojau iŠ laiškų ir tai
ne visas gimines žinojau. Ir štai lai
mingai pasiekėm Vilnių.
Ten laukė daug žmonių, ir dar
viena bendrakeliautoja kurį skrido
per Kopenhagą, buvo ir mano gi
minės, iš karto labai mielai pasiti
ko, nors buvome susitarę važuoti į
Kauną, į butą su visa grupe, tačiau
jie mane nusivežė į savo namus kur
jau laukė gražiai paruoštas stalas.
Pasikalbėjome, pasivaišinome ir tik
tada mane nuvežė į butą kur jau
turėjome iš anksto susitarę.
Sekančią dieną su kelionės drau
gėms važiavome susipažinti su Kau
no senamiesčiu. Labai visur gražu,
patiko.
Važiavome į Palangą, daug pavaikštynėjom, aplankėme Gintaro
muziejų. Sekančią dieną važiavome
į Klaipėdą, Raganų Kalną, Nidos
kopas. Buvo labai gražios dienos,
visi laimingi, linksmai bedainuoda
mi grįžome į Kauną.
Labai gražu buvo pamatyti Kry
žių Kalną, ir aš ten palikau kryželį.
Iš ten važiavau į Marijampolę, ap
lankiau tetos kapą kurį mirė prieš
keletą mėnesių.
Labai didelis džiaugsmas buvo
Kupiškio raj. apkabinti tetukę, jau
niausią tėvelio seserį ir kitas gi
mines. Teko pažinti Vilkaviškio ir
Kybartų rajonus.
Su Brazilijos draugais ir keletą
giminių važiąvome į Rusne, plaukė
me laiveliu, susipažinome su Nemu
no delta, aplankėme Ventės Ragą
kur yra ornitologinė stotis, paukš
čių žiedavimas, p.Leonas Jezerskas
įdomiai paaiškino kaip paukščiai
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:
Išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
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vasarį grįžta. Pusiaukelėj galėjome
paskanauti rūkytos žuvies ir pa
matyti kaip ta žuvis rūkinama,
buvo skanu ir įdomu.
Keturias dienas buvau Vilniuje,
kur taipat teko aplankyti labai gra
žias vietas ir nuostabias bažnyčias.
Tikrai negaliu pasakyti kas la
biausia patiko, nes visur labai gra
žu, visi labai malonūs ir Lietuva yra
LIETUVA!
Helena Buitvydaitė

MUSŲ MIRUSIEJI

VERĄPETROKIENĘ
v PRISIMENANT ‘

Šeštajam ML-vos numeryje
tilpo trumpa žinutė, kad gegužės
18 d. mirė Vera Petrokienė.
Vera Petrokienė Kublickaitė
gimė 1920 metais Užpalių kaime,
netoli Utenos, gražiajame Užpa
lių Aukštaitijos mėlynųjų ežerų
krašte, rusų imigrantų šeimoje.
Masinės lietuvių emigracijos
metu, būdama dar maža mergai
tė, su tėvų šeima, atvyko Į Brazi
liją. Anksti pradėjo dirbti siuvi
mo fabrike, išmoko audėjos dar
bo. Ištekėjo už Juozo Petroko,
kuris daug metų talkininkavo
Lituanikoj išliedamas ne vieną
prakaito lašą.
Petrokai išaugino du sūnus ir
dukrą. Kol vaikai buvo maži, Pe
trokienė nutraukė darbą ir glo
bojo savo atžalas. Vaikams pa
augus, kad turėtų iš ko juos mo
kslinti, vėl grižo į darbą.
Petrokai gyveno Vila Beloj di
deliame nuosavam name. Kai Vi
la Zelinoj veikė popietinė lietu
viška mokykla, Vera Petrokienė
buvo jos didelė talkininkė. Kai

rengdavome lietuviškas Kalėdų
Eglutes, ji išplatindavo pakvie
timų už visus daugiau. Rengėjų
posėdyje vienas iš dalyvių pakla
usė, kaip ji pajėgia tiek išplatin
ti. Ji atsakė: "Nunešu pakvietimą
i lietuvių šeimą, jei nenori pirkti,
sakau, kad aš esu "burlioke" ir
platinu, o jūs lietuviai nenorte
pirkti, tai ima ir nuperka.
Kai aš antrą kartą sugrįžau
dirbti Į Vilą Zelinos parapiją, ap
silankė visa eilė žmonių. Vieni
sakė, ko parapijai trūksta, kiti
ką reikia daryti. Kai atėjo Petro
kienė ji tiesiog paklausė: "Ką no
ri, kad aš daryčiau?" Kad dirb
tume su vargšais, buvo mano at
sakymas. Ji uoliai lankė šelpti
nas šeimas, atrinkdavo reikalin
giausias. Vieną kartą sugrįžus
man pasakojo sekančią istoriją.
Radau būrį vaikų, vieni namuo
se, motina dirba. Motina išeida
ma į darbą paliko jiems pietus:
feijonai surūgo! Vyresnioji mer
gaitė juos plauna po kranu, kad
galėtų valgyti... Yra daugiau kitų
šeimų, kur motinai išėjus į dar
bą, vaikai lieka apleisti. Duok
man vieną salę ir virtuvę ir mes
tuos vaikus globosime. Pasikvie
tusi Aldoną Černiauskaitę Fer
nandes, pradėjo "creche" - vaikų
darželi.
Vėliau pasirūpino parengti
įstatus ir juos užregistruoti.
Šiandien "creche" glogoja 200
dirban-čių motinų vaikus.
Pradžioje Vera Petrokienė bu
vo vaikų darželio pirmininkė ir
jam vadovavo, o vėliau perleido
kitiems. Bet iki gyvenimo galo
buvo uoli rėmėja, arbatėlių ir lo
terijų talkininkė, nors užkopti
aukštais laiptais nebūdavo taip
lengva.
Į savo testamentą įrašė, kad
nori kuo paprasčiausią karstą,
nei gėlių, nei vainikų, o pinigus
atiduoti "crechei".
Vaikams, sukūrus šeimas ir
vyrui mirus, pardavė namą, pa
dalino anūkams. Padėjo ir poil
sio namų statybai ir kelis metus
juose gyveno. Paskutinius gyve
nimo metus gyveno dukters Zenaides šeimoje.
Teatlygina jai Viešpats už visą
gerą.
K. J. Šeškevičius
U
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MUSŲ ŽINIOS;
SKAUTŲ STOVYKLA
|
Jau šiek tiek laiko praėjo kai 1
neskelbėme per spaudą apie mū-I
sų būsimas stovyklas bei iškylas, |
kadangi, tie skautai, kurie daly-|
vauja kas šeštadienį sueigose,?
praneša savo pažįstamiems, ku-g
rie toliau gyvena. Aišku, kad vi-l
sada yra mielai priimami, tie ke-g
Ii, kurie yra buvusių veiklių ska-į
utų artimieji ir tie kurie nori su-i
sipažinti su skautų veikla. Norsl
norėtųsi priimti ir daugiau jau-|
nimo, kuris domisi skautavimu|
ir lietuvybe, bet mūsų struktūra í
yra pasiruošus pravesti visą nu- į
matytą programą dėl 60-70 daly
vaujančių, nors ir turėjome ke
letą kartų ir daugiau.
.iv#
Dabar čia yra neįmanoma iš
SKAUTŲ VIETININKUOS 2001 -mų metų stovyklos danagrinėti kas kiekvieną valandą, PALANGOS
lyviai Lituanikoj
kiekvieną dieną ten vyksta, bet
atrodo, kad bent šeimos tų, kurie ir pagaliau didelis laužas su šū anūkais ar vaikais padainuoti
dalyvauja, galėtų daugiau papa kiais ir žaidimais. Svarbu taip lietuviškų dainų kaip jie daro
sakoti kitiems, ką ten jų vaikai pat iškylauti per visus Lituani stovykloje. Galima taip pat ma
veikia.
kos sodybos laukus, kur tikriau tyti skautus ir skautes dalyvau
Mus nustebino šioje paskuti sia ne visi ten turinčius namus jant lietuviškose Mišiose sekma
nėje stovykloje dalyvavusių ketu yra apėję. Sustoti ir pamatyti dieniais kaip patarnautojais.
rių vaikučių dar jaunos senelės beždžionių šeimas keliaujančias Galima paminėti, kad prie alto
pasisakymas, jog ji nustebo, pa virš pušų, arba mažųjų skautukų riaus dar galima matyti veną
mačiusi tik kelias mūsų progra akytės matančias voveraites li skautą vytį Klaudijų Kupstaitj,
mos dalis, sakydama, kad neįsi pant į medžius, ar skrendančias kuris nuo mažens priklauso ska
vaizdavo tokią discipliną ir ga pelikanų šeimas, kaip skautukai, utams ir dabar lanko seminariją
bumus.
vienas paskui kitą. Ten būna dar ir, su Dievo pagalba bei palaima,
tikėkimės, kad taps kunigu.
Iš viso programos būna kas visokių paukščių ir drugelių.
Taip praeina visos dienos Die
labiau patinka vieniems ir ki
Stovykloj yra progos sužinoti
tiems, bet svarbu, kad visi prisi daugiau apie Lietuvą, jos istori vo akivaizdoje ir po atviru dan
deda ir kartu ruošia savo skilties ją, geografiją ir meną bei tradici gumi kiekvieną naktį skamba
dalyvavimą. Taip kad kiekvieną jas. Pasižiūrėti mūsų lietuvišką giesmė: "Ateina naktis" ir tyliai
visi išsiskirsto linkėdami vieni
dieną vyksta skirtingos progra parodą Lietuvos dienoje.
mos, taip pat yra kasdieniai dar
Daugelis mūsų skautų, per ši kitiems geros nakties ir saldžių
bai, kaip: palapinių sutvarky uos 28 metus nuo Palangos Ska sapnų. Sekmadienio rytą pasku
mas, indų plovimas, aplinkos utų Tunto įkūrimo, dalyvavo ir tinės Mišios ir po to stovyklos
švara. Nors yra ir virtuvė su šei dar dalyvauja tautinių šokių uždarymas.
V. skautininke
mininkėm, būna dienų, kada visi grupėse ir taip padeda garsinti
Eugenija Bacevičienė
turi išsivirti savo valgį savo pa Lietuvos vardą. Skautų tėvai ir
čių įtaisytose lauko virtuvėse.
seneliai turi galimybės su savo
LIETUVOS RESPUBLIKOS
Sekmadienį vyksta visų suva
GENERALINIS KONSULATAS
E. ALIONIS-IMÓVEIS E ]
žiavimas, bendri pietūs su tė
SANPAULYJE
vais, susitvarkymas, stovyklos
Consulado Geral da Republica
ADVOCACIA
da Lituania em São Paulo
atidarymas, vadovų ir taisyklių
Creci 42.877
pristatymas.
JONAS VALA VIČIUS
LOCAÇAO, VENDAS E ADMINISTRAÇÃO
Savaitės bėgyje būna žinka' ADVOCACIA EM GERAL
Consul Honorário
Sutvarkome
dokumentus
pardavimui
ir
nos sportas, žaidimai, Joninės'
,
, išnuomavimui
Rua Manuel Pereira Guimarães, 87
lauželai, pionierių balius, Lietu
Darbo Valandos: 8:30 iki 18:00 vai.
Santo Amaro
vos diena, susimąstymo diena,
Galima susitarti skirtinga valanda pagal
04722-030 SĄO PAULO - SP
pageidavima
visuose
patarnavimuose.
giesmės, dainos, Mišios, pasiru
Tel.: 5681-9658 Fax:5521-4182
Tek: 6345-5950 e 6345-6302
E-MAIL: litucons@uol.com.br
ošimas įžodžiui, talentų vakaras
Expedientè:14:00 às 17:00 hs.
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MŪSŲ ŽINIOS

LIEI UVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

RENGIAMOS ŠVENTĖS

RIO
ĖJA

|
S

Kun. Petras Rukšys parvežė
ienĖ
iš Lietuvos šv. Kazimiero statulą,
mylimo sūnaus REINALDO septintų
kurią buvo užsakęs Mario Jorge
mirties metų prisiminimui(VIII.10d.)
Šinkūnas. Šios statulos pašven
tinimas bus sekmadienį, rugpjū
Nuoširdžiai dėkojame mielai ML-vos
čio 26 d. Per vienuoliktos valan
skaitytojai už paramą spaudai ir pa
dos Mišias. Tą dieną yra šv. Ka
garbiai prisimename sūnų Reinaldą
zimiero relikvijų perkėlimo šve
Redakcija ir administracija
ntė, taigi labai tinkama proga
pašventinti naują statulą.
11
Maiio Joige nusives statulą į tikslas yra tam, kad būt galima Julia V. Urbietis
50,00
u
į
^Ul 1
pavą(hntQ turėti daugiau paramos spaudai. Pijus Butrimavičius
20,00
šv. Kazimiero vardu ir ten įrengė
n
Pietums bilietus nusipirkite ar Vanda Hajduk
40,00
koplyčią šv. Kazimierui.
ti
užsisakykite iš anksto šv. Juoza Pedro Baranauskas
35,00
ii
po parapijos raštinėj, klebonijoj, Jočo Baranauskas
35,00
ŠILUVOS ŠVENTĖ
u
pas Angeliną D. Tatarūnienę, Casimiro P. Vazkauska
50,00
Mūsų tradicinė Šiluvos Mari Verą Tatarūnienę ir Vito bare.
1!
Aleksas Mikalauskas
20,00
jos šventė ir taip pat TAUTOS
H
Ana Sidaravičius
30,00
ŠVENTĖ - RUGSĖJO 8-TOJI UŽSIMOKĖJO UŽ ML-VĄ
šiemet bus mimima sekmadienį,
AUKOJO ML-VAI
R$. 50,00
rugsėjo 9 dieną su iškilmingom Izabelė Seliokienė
R$. 100,00
Antanina Miklasevičius" 30,00 Vincas Šukys
Mišiom 11 valanda.
Pastebėjom, kad paskutiniais
A LIANÇ A LITUANO-B RAS ILEI RA
metais šventėje dalyvauja vis
Rua Lituania, 67 - 03184-020 São Paulo, SP
mažiau žmonių, tai nusprendėm
Mišias ir minėjimą daryti prieš
pietus paliekant popietę laisvą.

AEJSOÇ® DO IMA

SPAUDOS ŠVENTĖ
Jau 53-čią kartą ruošiama
mūsų spaudos šventė rugsėjo 16
dieną. Ši šventė patraukia MLvos skaitytojus uš viso didžiojo S.
Paulo vietovių.
Pašto paslaugom beveik dvi
gubai pabrangus, o spausdini
mas šeroksu tris kart brangiau,
reikia rasti finansų mūsų laik
raščiui palaikyti. Spaudos pietų

PAIS

Dia 26 de Agosto de 2001-08-21
A partir das 13:00 horas
Em nossa sede social
CHURRASCO E
BUFFET DE SALADAS VARIADAS
Faça desde já a sua reserva pelos telefones: 5062-3224 e
63413542

S3-čię METŲ "MŪSŲ LIETUVOS"

SPAUDOS ŠVENTĖ
■

RUSSEJO n 3 6 - SETEMBRO
11:00 vai. MIŠIOS už spaudos darbuotojus
12:00 vai. SPAUDOS PIETUS
Vila Zelinoj - Jaunimo Namuose
Pakvietimai pietums: šv. Juozao parapijos raštinėj/ klebonijoj, pas
Algeliną D. Tatarūnienę, Verą Tatarūnienę ir Vito bare.
GAUSIAI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

