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LIETUVOS DIPLOMATINIS TĘSTINUMAS JAV-SE

JAV-bių tvirtas ir dažnai pakartojamas nusistatymas tęs
ti Pabaltijo valstybių aneksijos j Sov. Sęjungę nepripažini
mo politikę mums yra labai svarbus. Nemažesnės svarbos 
yra galimybė Washingtone turėti Pabaltijo valstybių diplo
matinius atstovus, o didesniuose JAV-ių centruose - kon
sulatus. Valstybės departamento požiūriu šiuos postus už- 
imantieji pareigūnai "... lieka svarbiais simboliais Pabaltijo 
tautoms". Pabaltijo valstybių diplomatinį atstovavimę spe
cialiai pabrėžia valstybės departamento leidžiamas specia
lus biuletenis, pažymėdamas, kad JAV-ės Pabaltijo "...atsto
vybių nelaiko egzilinėmis vyriausybėmis (governments —in 
exile)".

Diplomatinis tęstinumas užtikrinamas
Nereikia daug aiškinti: netekimas Pabaltijo valstybių 

JAV-ėse diplomatiniuose ir konsulariniuose postuose atsto
vaujančių pareigūnų skaudžiai sumenkintų aneksijos nepri
pažinimo politikę. Pabaltijo tautos ir jų išeivijos netektų 
reikšmingų "simbolių". Pabaltijo valstybių vardas butų iš
brauktas iš diplomatų sęrašų. Pabaltijo atstovų nematytu
me diplomatiniuose priėmimuose ir mūsų iškilmingesniuo- 
se susibūrimuose. Tai suprasdama, JAV-ių lietuvių spauda 
daugelį metų rašė apie svarbę pakeisti nuo 1940-tų turėtę 
JAV-ių nusistatymę, leidžiantį Pabaltijo valstybių diploma
tais akredituoti tik tuos asmenis, kurie 1940 m. buvo Pa
baltijo valstybių diplomatinių korpusų nariais. Tik 1979- 
80 metais, JAV Lietuvių Bendruomenei išvysčius stiprię ak
ciją JAV-ių Kongrese ir Baltuose rūmuose, pavyko JAV-ių 
nepalankų nusistatymę pakeisti. 1980 m. spalio 25 d. j 
Chicagoje vykusię JAV LB-nės IX-sios tarybos sesiję atsi
lankęs prez. J. Carterio specialus patarėjas tautybių reiKa- 
lams dr. Stephen R. Aiello pranešė Baltųjų rūmų ir Vals
tybės depaetamento nutarimę, leidžiantį Pabaltijo valstybių 
atstovavimui diplomatais priimti asmenis, kurie 1940 me
tais nepriklausė Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatinėms 
tarnyboms. Dr. Aiello pabrėžė, kad JAV-ių vyriausybė yra 
pasiruošusi artimai bendradarbiauti su Pabaltijo valstybių 
charge d'-iffaires užtikrinti Pabaltijo valstybių diplomatinio 
atstovavimo JAV-se tęstinumę.

JAV vyriausybės palankus sprendimas buvo džiugi žinia 
lietuviams. Ilgus metus juos vargino rūpestis, kokiu būdu 
bus tęsiamas aneksijos nepripažinimas ir diplomatinis repre- 
zentavimas, kai nepriklausomų Pabaltijo valstybių paskirti 
diplomatai atsiskirs su šiuo pasauliu. Pagaliau klausimas bu
vo išspręstas. Kad minėta žinia nebuvo tuščias JAV vyriau
sybės pažadas, buvo galutinai įrodyta praeitu metų vasarę: 
Laisvosios Estijos respublikos atstovybė New Yorke susi
laukė naujo konsulo Arando Roosu, kuris yra 43 metų 
amžiaus. "Draugo" gautomis žiniomis, Roosu yra "... jau
niausias tarp estų diplomatų, kartu ir pirmas skirtas ne 
laisvosios Estijos respublikos užsienio reikalų ministerijos".

Kodėl delsiama?
Daugiau kaip metai praėjo nuo JAV-ių vyriausybės suti

kimo neribotam laikui užtikrinti Pabaltijo valstybių diplo
matinį - konsularinį atstovavimę. Deja, Lietuvos diploma
tinė tarnyba (LDT) JAV-ių palankumu nesiteikė pasinau
doti. Nė vienas naujas diplomatas nebuvo įvestas j Lietu
vos atstovybę Washingtone, nesusilaukė nė vieno naujo
konsulo ar vicekonsulo, nebuvo pareigose paaukštintas nė

Prof. dr. Jonas Račkauskas, Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto rektorius, įteikia lietuvišką " koplytėlę mons. Eugenio 
Restrepo Uribe, Universidad Pontifíciè Rolivariana rektoriui, 
Medelline, Kolumbijoje. Su šiuo univer^fetu PLI pasirašė 
Lituanistinio ugdymo Kolumbijoje sutartį.

vienas iš esamų dviejų garbės generalinių konsūCųj "pil
nuosius" generalinius konsulus Ko laukiama? Ar Teran
dama tinkamų pareigoms kandidatų? O gal LietuvosSDi- 
plomatinės tarnybos biudžetas negali pakelti išlaidų, susi
jusių su naujų diplomatų įvedimu ir senesniųjų diplomatic 
paleidimu j pensiją? \

Tinkamų kandidatų parinkimas
Nesinori sutikti su kai kurių dabartinių mūsų diploma

tų teigimu, kad tinkamų kandidatų j LDT-bę parinkimas 
sudaro didžiausię kliūtį. Taip neturėtų būti.

Ieškant kandidatų, pirmoje eilėje svarstytina kandidatū
ra vidurinio amžiaus Lietuvos pilietybę turinčių asmenų. 
Jų laisvame pasaulyje yra, nors ir ne per daugiausiai. Dau
giausia tai ne per seniausiai iš okupantocžnyplių ištrūkę 
lietuviai, tačiau yra gimusių pokario Vokietijoje ir išliku
sių Lietuvos piliečiais. | šią kategoriję įeina ir Kai kudu
mūsų buvusių ar esamų diplomatų šeimų nariai. Žinotina, 
kad JAV-ių diplomatiniai nuostatai taip pat pramato gah 
mybę diplomatinių ir konsularinių tarnybų pareigūnais 
akredituoti "trečiosios valstybės" piliečius. Tokiu oūdu 
Kanados, Anglijos, Australijos ar kurios kitos valstybes 
pilietybę turintis lietuvis galėtų būti Lietuvos diplomati
nės ar konsularinės tarnybos nariu JAV-ėse. Pagaliau JAV- 
ių įstatymai pramato galimybę atsisakyti JAV-ių piliety 
bes. Nors tai neabejotinai mažiausiai patraukli priemone 
kandidato parinkimui, netenka abejoti, kad JAV-ių vyriau
sybė pilietybės atsisakyme neįžiūrėtų piktos vanos.

Lėšų klausimas?
Tie, kurie atidžiau yra sekę LDT-bos finansinę padėti, 

žino, kad su 1980-tais metais turėjo išsibaigti JAV-ių už
šaldyti Lietuvos rezervai. Valstybės departamentas tę pro- 
blemę išsprendė sujungimu gausesnių Latvijos ir Estijos 
turtų j vienę fondę, leisdami to foado sumas geresnėmis
sęlygomis investuoti ir patvarkydami, kad iš šio jungtinio 
fondo būtų finansuojamos visų trijų Pabaltijo valstybių

( Nukelta i 3 psi. I
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Iš Aušros Nr. 33
VIENO PASIMATYMO KRONIKA

1982.VHI.19 Marija lešmantienė (Gin
tauto Pečeliūno žmona), besiruoišianlti kare 
tu su sūnumi ir Danute Keršiūte (Povilo 
Pačetiūno žmona ) važiuoti į pasimatymą 
su savo vyru į Permės lagerį, buvo tele
fonu iškviesta ‘į Vilniaus saugumą. Čia ji 
buvo išlaikyta kelias valandas, čekistas, 
nepasisakes pavardės, klausinėjo lešman- 
tdenės:, ar važiuos D. Keršiūte pas P. Pe
čeliūną ir su kuo, ar ji dažniai lankosi’ pas 
lešmantienę, ar ateina pas juos Nijolė 
Sadūnaitė, kas telkia leišm^antienei -'mate
rialinę paramą ir t.t. Pokalbio pabaigoje 
paaiškėjo, kad lėšmantienės pasimatymas 
su vyru neįvyko.

Rugpjūčio 20 d. M. lešmamtienė gavo iš 
vyro laišką, kuriame G. Iešmantas įspėja 
šeimą, kad nevažiuotų jo lankyti, nes jam 
yra atimta teisė pasimatyti su savaiisiaiis. 
G. Iešmantas, 1982 balandžio mėn, portes- 
tuodamas, kad šėkist-ai sulaikė protesto 
paireiškdimą generstiniam prokurorui, fisba- 
dav-o 16 parų. Užtat jį ir nubaudė — ne
leido pasimatyti su šeima.

1982.VI11.21 D. Keršiūte į pasimatymą 
su savo vyru P. Pečeliūnu, išskrido lėktu
vu viena. Penimės lagerius pasiekė VIII. 
22 vakare.

Rugpjūčio 23 d. iš pat ryto D. Keršiūtė 
sitejo į lagerio VS/389,-35 adintinistraciją, 

.pas viršininko pavaduotoją. Po ilgų su juo 
; derybų jai pavyko sužinoti’ tik tiek, kad 
galbūt jai bus paskirtas pasimatymas tik 
antradienį po pietų, kadangi pasimatymų 
kambarys yra užimtas, čia reikėtų paaiš
kinti, kad pasimatymams yra skirtas dvie
jų kambarių butas. kuriame paprastai pa
talpinamos dvi šeimos ilš kanto, taip įvyko 
1981.VIII.20. Šį kartą jokių ženklų, kurie 
patvirtdntų, load tie du pas&matyimo kam
bariai būtų užimti, nesimatė, nors papras
tai tokie dalykai greitai išaiškėja, Be to, 
lagerio admindsitracinCame pastate jautėsi 
.eažkoiks sujudimas, ko neteko pastebėti 
ankstesnių .pasimatymų išvakarėse.

D. Keršiūitė grįžo į viešbutį. Ir čia jos 
laikė naujas siiurpryzas. Kambaryje ap
sigyveno moteris iš Permės (pavardės ne- ?

Rug Juanndiba. 28 Parque da Mooca - CEP 03124 
São Pauic - Brasil Caixa Postal. 4421 -CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Xdministrador: PETKAS Rl KŠYS 
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

pavyko sužinoti)4 kuri nuoširdžiai apgai
lestavo, kad ji pavėdavo į pasimatymą siu 
laisvai vaikščiojančiu po lagerio V3/389r- 
35 zoną vyru ir dabar ji iškviesta į pa
pildomą pasimatymą pagal lagerio admte 
ministerij os specialų įsakymą. Sužinojusi, 
kad Danute taipogi atvažiavusi tuo pačiu 
tiksliu į tą patį lagerį nuliūdo, nes dabar 
jai teks laukti, jeigu Keršiūtei duos tris 
paras pasimatymui ir jos maistas suges. 
(Asmeniniai pasimatymai' laisvai vaikštau 
čių po zoną nei Įvyksta vienu metu ir vie
nose patalpose su tai, kurie laikomi'; už 
spygliuotų vielų. Baisi va i vaikštantys — 
bezlkcnvoinyje — turi teisę išeiti iš lage
rio zonos, ten dirbti ir t.t.) Netrūkus mo
terie. išbildėjo tį lagerį, o Keršiiūtė liko vieš 
būtyje, kad, ko getro, pasimatymas bus šil
ti ulkdytas, Ir neapsiriko. Sugrįžusi vėlai 
vakare moteris iš Permės kalbėjo žymiai 
atsargiau.

Rugpjūčio 24 d. D. Keršiiūtė atėjo oas 
lagerio viršininko pavaduotoją politiniams 
reikalams, kuris elgėsi įžūliai ir nieko 
konkretaus nesakė. Belaukiant koridoriu
je, Danutė matė zuj ančius šen ir ten anks 
člau nematytus veidus. Reikia manyti, 
kad buvo atvažiavę šefai iš Poiovinkos la
gerių valdybos, nes netrukus pavaduotojo 
kabinete įvyko pasitarimas» kuriame da
lyvavo ir čekistas Baranovas, kuris kal
bėjosi su Keršiūte 1981.VJII.20 asmeninio 
pasimatymo išvakarėse. Tačiau šį kartą 
niekas, rodos, nesiruošė Keršiiūtės mora
lizuoti, jos paprasčiausiai niekas nepaste
bėjo ir sunkiai leisdavosi į kalbas. Paskui 
viskas aprimo. Pavaduotojas leido pasiima 
tyli vieną parą, o ant pareiškimo užrašė, 
kad. „leidžiamas vienos paros pasimaty
mas su sąlyga, kad už tą parą P. Pečeliū
nas atidirbs“. (P. Pečeliūnas per dvejus 
metus uždirbo lagerio naudai 5'0 darbo 
dienų).

D. Keršiūtė bandė sužinoti, kodėl jos 
vyras, neišras įžengęs lagerio taisyklėms, 
tegavo tik vieną parą pasimatymo. Į tai 
buvo atsakyta, kad nenusikalsti nepakan
ka reikia dar 4pasitaisyti“, nes lagerio 
tikslas — „perauklėti'“...

PagaCiia.! apie 19 vai. D. Keišiūtė, paite-
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ko i pasimatymo kambario .fikritoimo 'ka
binetą. Prasidėjo tikras miesinėjianas. O 
šios klaikios procedūros kulminacija buvo 
šokis ant kilimėlio. D. Keršliūtei buvo 
liepta 7 kartus pritūpti pagal (komandą 
visai nuogai. Neištvėrusi tokios egzekuci
jos, ji pakomentavo, kad reikėtų dar šitą 
sceną nufilmuoti ir parodyti pasauliui. 
Tada viena iš egzekutorių — kandidatė į 
KP narius, instruktorė Soioohina S.A. pra 
dėjo isteriškai šaukti,, kad anksčiau tokius 
(reik manyt, politinius kailinius') tiesiog 
šaudė vietoje, o dabar sovietiniai istaty- 

■mai tokie humaniški, kad leidžia pana
šiems racidyvistams filosofuoti... Ir dar 
pridūrė:

■ — O mes dar juos maitinam. ir rengiam!.
Kialip jie maitinai ir rengia tekalba fak

tai. Kaliniai gauna labai nekolorinigą mals 
ą, jiems už labai sunkų dadb$ temoka 

pagal pačius žemiausius lįkaini’us; iš uždar 
bio dar 50%išskaičduoija valstybės naudai, 
o likusių ;50% ■— išskaičiuoja už maistą, 
rūbus, ir t.t. šitaip sovietinė valdžia gau
na vergą, kuris dirba jos naudai. Jeigu 
turėsime galvoje, kad tie metai neįskadlto- 
mi į darbo stažą, kad ūš kalinių atimami 
butai, kad visi gyvenamieji ir adminilstra- 
ciniai pastatai, kuriuose įgyvena kalinių 
prižSūrėitcjų šeimos, yra statomi kailinių 
raukomi, kad kalinių nugaros atlaiko ne
žmoniškai sunkias įvairiausias „komjau
nuoliškas“ statybas, tai suprasime, kad 
instruktoriai Solochiaai reikėtų įstoti ne 
į KP, bet į SS. Nors ’šios partijos lygiaver- 
tės...

Po šio incidente pasimatymas buvo nu
trauktas, o ant pareiškimo užrašyta: ,^Pa>- 
si matymas nutrauktais dėl D. Keršytės 
grubaus elgesio esdiminiStracijos taisyklių 
pažeiilo&mo . “

D. Keršiiūtei teko jau apie 21 vai. vaka
ro su tašėmis vėl atsidurti lauke.

Rugpjūčio 25 d. D. Keršiūte vėl atėjo 
pas pavaduotoją. Jai buvo suteikta 2 va
landą pasimatymas ir leista P. Pečeliūnui 
5 kg siuntinys.

Per dvejus metus buvo trukdoma susą- 
rašinėti' ir konfískuój^ami, sulaikomi laiš
kai. Trumpiniami pasimatymai. Į skundus 
—■ pareiškimus gauti demagogiški ateaky- 
mac. 1982įVI.13 pasimatymas buvo su
trumpintas iki 3 vai. dėl tariamos dizen
terijos už lagerio zonos...

S. žygeda

BĖDA, KAI NĖRA ARKLIŲ
„Valstiečių laikraščio redakciją gauna 

daug laiškų, kurie skamba maždaug taip:
„Gyva beda pavasarį, kai reikia pasodin 

ti bulves, vėliau išpurenti tarpueilius, — 
rašo Plungė rajono Varduvos kod'ūkio Ge- 
čaičių brigados kolūkiečiai. — Nors bri
gadoje yra aikkiį, tačiau sunku jų gauti. 
Mat arkliai pridkirti atskiriems kolūkie- 
čiems, o iš jų ne visada prisiprašą i. Taip 
ir uždarbiauja artelių laikytojai, kartais 
net išnuomoja ūkio arklius kaimyninte 
Mažeikių rajono S. Nėries kolūkio žmo
nėms.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
--------------------------- -- ------ ADVOGADOS —------------------------------------------

Iwentário. Despejo, Desquite, Dfvofckj, 
P recesso Crime, P recesso T radai h tsu, E te.
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Lietuviškosios 
Skautybės Fondas

Lietuviškosios Skautybės Fondas 
sėkmingai baigė savo veiklos septin 
tus metus. 1982 m.balandžio 4 d. LS 
Fondas užbaigė metus trukusią lote
riją. Tai buvo naujas bandymas veik
lai pagyvinti. Į darbą stojo ne tiktai 
Fondo talkininkai, bet ir skautės bei 
skautai. Loterija Fondui davė $ 7, 
102.97 pajamų. Atsi dėkodama už pa
galbą loterijai pravedant, LSF valdy 
ba, LSS Pirmijai pritarus, paskyrė 
1981 m.dalį palūkanų skautų viene - 
tams pagal jų prisidėjimą prie lote
rijos bilietų išplatinimo.

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
1981 m. palūkanos skirstomos šiaip: 
1) vadovų lavinimui ; Seserijos drat 
gininkų kursams - $ 250; Brolijos 
Draugininkų kursams - $ 250; Sese

rijos Gintaro mokyklai - $ 500; Bro
lijos Ąžuolo mokyklai - $ 500;Miš
ko Ženklo kursams i 500 ir LSS 
Lituanistikos seminarui $ >ou.
2) skautiškiems leidiniams; ’’Mūsų 
Skautybė” knygai - $ 1,000.3 Rajonų 
skautų veiklai stiprinti ( Anglijoje, 
Brazil ij oj e, Vokietij oj e, A us tralij oje 
jAV-bėse ir Kanadoje) $ 2,600. 4) 
1983 m. Jubiliejinės Stovyklos ruošai 
- $ 1, 254.52. Viso skirstoma $ 7, 
854.52.

$ 1,500 paskirstyti 18 vietovių s- 
kautų vienetams, proporcingai pagal 
jų prisidėjimą prie Fondo loterijos 
bilietų platinimo. Visiems aukoto - 
jams reiškiamas nuoširdus ačiū! A u 
kos LS Fondui siunčiamos šiuo adre 
su : Kostas Nenortas,44 A]han St. , 
Dorchester, MA. 02124.

1983 metais švęsime LietuviųSkav 

tų Sąjungos 65 metų veiklos sukaktį. 
Ta proga yra rengiama jubuliejinė 
stovykla,kuri įvyks 1983 m.liepos30 
- rugpiūčio 13 d.d. Woodland Trails 
Camp. A urora, Ontario, Kanadoje (a- 
pie 30 mylių į šiaurę nuo Toronto ).. 
LS Fondo valdyba yra numačiusi ta 
proga sušaukti Fondo darbuotojų su
važiavimą. Algirdas M.Budreckis

GAVO TARPTAUTINĘ STIPENDIJĄ
Tariplbaíuitimls svweltífrnio instirtJitóas' (In&tò- 

tuite or Initermttoal Eckuc-atàonO. taftos 
centrais yra New Yorke, paskyrė 1983-- 

■ 84 metų stiipenkhjjią Irenati B. Katelytei 
stutddjoms uEsritetnjyge.

įBa/iigfusi istoírftjos stuadĄjias Nartlhwesfterín 
undlvensiiltete, JtAlV, or galvosi magistro iaiįps 
n-į, Iirerua Kaitdyitė dialbar ketina gtiiiJnlU sa
vo *srtiuldj.as Venecijos universitete. ItaB- 
joje.

Irena KateHytė, àaüiia lietimų (kalbos, 
nwika lotynų, prancūzų, vokiečių ir' italių 
raibais. Be to yna puiilkft (pianistė. Universk 
tete jii priUolaiusė hteit. studentų <kjhilbuw.

LIETUVOS DIPLOMATINIS TĘSTINUMAS JAV-SE 
diplomatines tarnybos. Tų pajamų, kaip 1980 m. vasario 
13 d. LB-nės ir Jungtines Pabaltiečių tarybos atstovams 
yra pastebėjęs tuometinis Pabaltijo skyriaus valstybės de
partamente vedėjas Thomas Longo, dabar turėtų užtekti 
neribotam laikui. Dabartinė padėtis latviams ir estams ne
duoda jokios teisės blokuoti naujų Lietuvę atstovaujančių 
diplomatų paskyrimą ir jiems kreditų mokėjimą, Jungti
niame fonde esančios lėšos priklauso visoms Pabaltijo 
valstybėms ir finansus pagal reikalą naudoti turi teisę vi
sos tų kraštų diplomatinės tarnybos.

Moralinė atsakomybė
Kai kurie Lietuvos diplomatinės tarnybos nariaimmėgs- 

ta pastebėti, kad jie atstovauja Lietuvai ir nėra atsakingi 
lietuvių išeivijai. Teisiniu pobūdžiu toks teigimas yra tiks
lus. IŠ moralinės pusės jie vis dėlto už Lietuvos ribų esan
čiai išeivijai daug yra skolingi ir su jos pageidavimais turė
tų jausti pareigą skaitytis. Amerikos lietuvių išeivija daug 
įtakos turėjo j JAV-ių atsisakymą pripažinti Pabaltijo vals
tybių aneksiją ir dabartinių JAV-ių vyriausybių rodomas 
palankumas nemaža dalimi remiasi mūsų išeivijos pastango
mis. Mūsų diplomatai turėtų kreipti dėmesį j išeivijos norą

matyti Lietuvos atstovavimą JAV-se sustiprintą, sudinamm- 
ą, amžiumi atjaunintą.

Prez. Reagan palankus
Šio straipsnio autorius praeitų metų gruodžio 8 d. turė

jo malonią pareigą lydėti naują JAV LB kraštp valdybos 
pirm. dr. Antaną Butkų ir Visuomen. reiki, tarines pirmi
ninką dr. Alg. Budreckj, jiems lankant JAV-ių ealdmęs įs
taigas Washingtone. Lankantis Valstybės departamente^i- 
vo pasimatyta su Rytų Europos valstybių skyriaus direktO 
riumi J. Davies ir Pabaltijo valstybių skyriaus vedėja M.Pa
terson.

Sėems įtakingiems pareigūnams iškėliau klausimą, ar prez. 
Reagano vyriausybė palankiai tebežiūri j jo pirmtako prez. 
Carterio vyriausybės nutarimą naujų Pabaltijo valstybių 
akreditavimo reikalu. Į klausimą atsakė teigiamai. M. Pater
son savo atsakymą paryškino Estijos naujo konsulo pasky
rimo faktu. Reikia tikėtis, kad Estijos pavyzdys bus aksti
nas ir Lietuvos Diplomatinei tarnybai parodyti konkrečios 
iniciatyvos naujų diplomatų ir konsulų parinkimo ir akre
ditacijos išgavimo reikaluose.

(Panaudotos Alg. Gečo mintys, 
DRAUGAS, 1983.11.4).

Cmonisa imóveis
------------------  Instalada no Prédio "Grão Duque Vytautas"- Vila Bela----------------- -

ATCMP A fl III CONISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos / r\l L!Wr»U vendemos,compramos, alugamos e administramos
IMÓVEIS EM GERAL

VÓ5 oferecemOs as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e elaborarão os Contratos necessários.

AGUARDAMOS SUA VISITA! Juntos tomaremos aquele Cafézinhol

JTua Santo Amásio, 327 - Vila Bela — (Esq. c/ Rua das Giestas, a It. ns 1.090) - Creci 22.140 
Fones: 274-9002 -274-8187 - e 274-2192
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Antanas Butkus
LIETUVIŲ SPAUDU BRūZILIJOJ

Hufiero ir Satyros 
žurnalai

(tęsinys iš praeito nr.)

PAPILDOMOS PASTABOS
įvairių pastabų esame gavę, — raš

tu ir žodžiu, — dėl Lietuvių Spaudos 
Brazilijoj straipsnių. Atvaizduoti lietu
vių spaudos kūrimąsi Brazilijoje prieš 
penkiasdešimtį, metų, yra sunku. To
dėl kiekviena pastaba ar bent kokio 
fakto papildymas, palengvina darbą. 
Už kiekvieną užuominą ar pareikštą 
pastabą, žodžiu ar raštu, esame dė
kingi ir su jomis dalinsimės šiuose ra
šiniuose, kaip tai darome su Norber
to Stasiulionio mums prisiųstu teišku, 
kurj žemiau spausdiname.

... JIE PIRMIEJI IŠTIESĖ MAN
RANKĄ
Palinkome išgyvenę ilgų metų am

žių šioje šalyje. Ir liūdesį ir džiaugs
mą esame praleidę šios metų eilės vir
tinėje. Sustoję žvelgdami j nueitą ke
lią, ir mąstome, — kaip žmogus galė
jai turėti tiek jėgų, nueiti tokį tolį ir 
šiandieną gyventi tais prisiminimais? 
O jie mus dvasia atgaivina ir suteikia 
jėgų dar tęsti musų kelionę...

Skaitau "Mūsų Lietuvą" nuo jos 
atsiradimo dienos. Jau praėjo lygiai 
35 metai, kurios jubilėjų vertėtų tin
kamai atšvęsti, gėriuosi ir jaučiu ma
lonumą skaitydamas Antano Dutkaus 
straipsnius apie Lietuvių spaudą Bra
zilijoj. Perskaitau vieną sykį ir dar pa
kartoju, kad geriau įsigilinus j darbą 
ir atsižadėjimą savęs tų, kurie troško 
duoti daugiau šviesos, mums, dar kai
mu kvepiantiems 18-30 metų jaunuo
liams. O, tada mes mažai tas pastan
gas įvertindavome, nes, kaip visi pri
simename, "nedarbo siaubas" mus 
persekiojo, bado šmėkla mums prieš 
akis stovėdavo. Laikraščiai ir žurnalai 
negalėjo išsilaikyti vien dėl to, kad 
nebuvo kas juos paremtų. Todėl jie 
vienas po kito gimė ir mirė. Ir taip 
iš eilės, vieniems pasitaaukus, jų vietą 
užimdavo kiti su naujomis viltimis.

Atvykau j Braziliją 18 metų am
žiaus Lietuvos kaimo jaunuolis. Apgy
vendino mane laikinai drauge su ki
tais atvykėliais Imigracijoje, Rua Vis
conde de Parnaiba. Be pinigo, be pa
žįstamų, be savo kalbos žodžio. Man 
ir kitam tokio paties likimo lietuviui 
jaunuoliui Imigracijoje papasakojo,jog 
šioje gatvėje esama lietuvių redakci
jos. Nurodė kryptį, kuria eiti. Surado
me tą lietuvišką redakciją. Nedrąsiai 
įėjome į vidų ir lietuviškai pasveikino
me. Kitaip ir negalėjome, nes nė žo-

Norbertas Stasiulionis 
šiy prisiminimu autorius 

džio nemokėjome ištarti braziliškai,o 
dar mažiau suprasti. Vienui vieni du 
jaunubliai didelio, svetimo krašto,mies
to gatvėje. Išgirdome į mūsų pasveiki
nimą atsakymą taip pat lietuviškai. 
Negalite įsivaizduoti, koks džiaugsmas 
mus abu apėmė. Rodos, didžiausią lai
mę esame apturėję. Pirmą lietuvišką 
žodį išgirdome šiame krašte iš Anta
no Dutkaus ir Konstanto Uckaus, ku
rie turėjo redakciją. Kokio laikraščio 
toji redakcija buvo, neprisimenu. An
tanas Dutkus ir Konstantas Uckus 
man ir mano bendrakeleiviui, kurio 
anksčiau nepažinojau, pirmieji ištiesė 
brolišką ranką ir mums nurodė kelią 
j darbą. Todėl su pagarba juos prisi
menu ir su atsidėjusiu malonumu 
skaitau Antano Dutkaus straipsnius 
apie Lietuvių spaudą Brazilijoj.

/y KEŽISORIUS J. JURAŠAS JAPONIJOJE
Z...' yĄRežisorius Jonas Jurašas, gyv. JAV.

,. z yra Pakviestas pastatyti A. Čechovo ..Trrys
S /L /Z) -OZ ,.-a seserys“ Tokijo teatre, Japonėj oje. Jį pa-

... kvietė žinomas Tatàaâi Suauki teatras, ku-
Norbertas Stasiulionis rįS pasižymėjęs modemâads klasikos

Nuo red. Čia minima redakcija, tai 
buvo žurnalo "Jaunųjų Žiedas ir pra
dėjusio eiti "Lietuvių Aidas Brazilijoj" 
laikraščio. A

Kaip jau esame minėję ankstyves
niuose rašiniuose apie Lietuvių spau
dą Brazilijoj, 1930-tieji metai buvo 
vaisingiausi lietuvių spaudos metai. 
Laikraščiai bei žurnalai gimė vienas 
po kito ir, nesubrendę, mirė. Vie
niems užvertus savo lapus, kaip die
nos šviesą išvysdavo naujas spaudos 
atstovas. Netikėtai ir nelauktai lietu
vių šeimoje svečias pasirodė

Tuo metu jau netrūko lietuviškos 
spaudos mėgėjų galinčių prisidėti 
prie šio darbo. Nestigo tada ir jau- 
nublių, spaustuvininko amato pramo
kusių "Birutės" spaustuvėje, kad sa
vo rankų darbu ir patirtimi prisidėjus 
prie laikraščio bei žurnalo išleidimo. 
O, tokių jau buvo bent keletas. Drą
sesni visokiems sumanymams vykdyti, 
entuziastiškai ėmėsi šio darbo, neper- 
matydami būsimų pasekmių ir savo 
iniciatyvos darbo vaisių. Visa toji lie
tuvių jaunuolių spaustuvininkų grupė,

Bronius Šukevičius 
"Širšės” leidėjas

išaugusi drauge su lietuviškais laikraš
čiais, patyrusi šio darbo visas plėtimo 
si pakopas, — pradedant nuo "Brazi 
lijos Lietuvio" ir baigiant dar šiandie
ną cirkuliuojančios "Mūsų Lietuvos", 
— šiandieną žiūri j praeitį ir stebisi 
anų laikų pasiryžimu, pasišventimu 
kuo nors prisidėti savo tautiečių dva
sinei gerovei stiprinti.

Bus daugiau

pastatymais. J. Jwaôo (pastatymo premje
ra numatoma spalio mėnesį.

-*-■ r -L" JT jr- JT JT r JT Ji Ji ■ -

lietuviškos spaudos rėmėjai 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

iDra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6 a. das 3 às 12 hs. e das 14 m 18 Im.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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DOM BOSCO

As grandes realizações

Agora, a pequena turma dos primeiros 
quatro clérigos se havia multiplicado. E 
Dom Bosco sentiu que havia chegado para 
ele o tempo das “grandes realizações". Os 
anos seguintes seriam anos de intenso tra
balho, de problemas cada vez mais difíceis, 
de obras que desafiariam o tempo.

26 de janeiro de 1854. No pequeno 
quarto de Dom Bosco nasce a "Congrega
ção Salesiana"; os primeiros cinco "salesia- 
nos" pronunciam votos religiosos.

30 de julho de 1860. O Padre Miguel 
Rua sobe os degraus do altar para rezar a 
primeira Missa. Rua, o menininho pálido 
que Dom Bosco havia encontrado nos Moi
nhos, perto do Dora, o menino a quem 
oferecera metade de sua mão. Será doravan
te o vice-Dom Bosco, sua sombra fiel.

Março de 1864. No campo Valdocco, 
Dom Bosco lança a primeira pedra do 
Santuário de Maria Auxiliadora. Nas mãos 
do construtor deposita a primeira soma 
de dinheiro: oito soidos.

1872.Dbm Bosco funda a Congregação 
das Filhas de Maria Auxiliadora. Às pri
meiras irmãs diz: "Vós sois pobres e pou
co numerosas, mas tereis alunas tantas que 
não sabereis onde as colocar".

11 de novembro de 1875. No Santuá
rio de Maria Auxiliadora, repleta de uma 
multidão comovida. Dom Bosco entrega o 
crucifixo aos primeiros dez missionários sa- 
lesianos de partida para a América do Sul. 
Chefia-os o Padre João Cagliero, um dos 
primeiros meninos do Oratório. Nascem as
sim as Missões Salesianas, que se estende
rão pelo mundo inteiro. Em 1976, são 
2861 os Salesianos e 1522 as Filhas de

MŪSŲ LIETUVA

EM PORTUGUÊS
NR. 21 (101)

Maria Auxiliadora que, em terras de Mis
são, se dedicam à diíjusão do Reino de 
Deus e à implantação da Igreja.

1876. Nesse ano, Dom Bosco organiza
os "cooperadores", que ele chama de “Sale-' 
sianos externos". São os amigos que o aju
dam e trabalham para a salvação da juventu
de.

1877. Para manter o contato com sua 
grande Família, Dom Bosco funda o Bole
tim Salesiano. É uma revista mensal ilustra
da, que leva a todos notícias da Congrega
ção, cartas dos missionários que trabalham 
nos confins do mundo, a palavra de Dom 
Bosco. Terá enorme desenvolvimento. Em 
1976 é publicado em 32 edições diferentes, 
com uma tiragem de 1.500.000 exs. men
sais.

Mas quanto mais obras salesianas se esten- a ninguém.... Digam aos meus meninos que 
diam pelo mundo, tanto mais absorviam os espero a todos no céu".
enormes somas de dinheiro. Para sustentar 
as missões.da América, para manter milhares 
de jovens abandonados, nos últimos anos de 
sua vida, Dom Bosco viu-se obrigado a pere
grinar pela Itália, França e Espanha, em bus
ca de esmolas. Fadiga extenuante. Mas Nos
sa Senhora abençoou visivelmente as viagens: 
as mãos de Dom Bosco restituíam a vista 
aos cegos, a audição aos surdos, a saúde aos 
doentes. Em toda a Europa já era conhecido 
como "o padre que faz milagres".

NÀO FOI APENAS UM SONHO

Em 1886 Dom Bosco teve um sonho, que o pintor Borelli de Barcelona (Es
panha), representou neste quadro (hoje na casa salesiana de Sarriá). Uma nuvem 
de meninos, em sonho, encontram Dom Bosco no alto de um monte e lhe gri
tam: “Esperamos tanto pelo senhor ♦ Mas agora está conosco e não nos deixajá 
mais”. Depois uma pastorinha lhe apontou em torno os montes, os mares, regi
ões infmdas da América, Africa e .Asia. E em todos os lugares Dom Bosco “viu” 
os seus missionários trabalhando. “Isso farão os teus filhos, se permanecerem 
fiéis”, disse a pastorinha a Dom Bosco, e a história continua ainda hoje.

(MB 18, 72-74).

5

1887. Dom Bosco realizou uma última 
viagem através da Espanha para pedir esmo
la. Fê-lo por incumbência do Papa, que lhe 
confiou a construção de um templo ao Sa
grado Coração, em Roma. Agora, recurvado
pelos anos e pela fadiga, Dom Bosco sobe 
ao altar do grandioso templo para rezar a 
Missa. No momento da consagração, os sacer
dotes que se acham ao redor dele vêem-no 
prorromper em pranto. Um pranto longo, ir
refreável. O Padre Rua está preocupado. Diz- 
lhe baixinho: "Dom Bosco, que está sentin
do? ". E ele, por entre lágrimas: "Aos nove 
anos, Nossa Senhora me disse: "A seu tem
po tudo compreenderás". Agora, lançando 
um olhar para minha vida passada, parece- 
me de fato compreender, compreender tudo.. 
Valia a pena fazer tantos sacrifícios, tanto 
trabalho pelas almas dos jovens...".

Faleceu na madrugada do dia 31 de janei
ro de 1888. Aos salesianos que velavam em 
redor de seu leito murmurou nos instantes 
derradeiros: "Façamos o bem a todos, o mal

BOLETIM SALESIANO

EM FIM DA VIDA
SE RECOLHE O FRUTO
DAS BOAS OBRAS

Dom Bosco



KALBĖK LIETUVIŠKAI
PAMOKOS

Pasikalbėjimas atvykus

— Kaip pasisekė kelionė?
— Ačiū, labai gerai.
— Ar jus vienas, ar su grupe atvykote?
— Čia visa mūsų grupė iš Brazilijos.
— Ar jau žinote, kur jus apsistosite?
— Ne, dar nežinau.
— Jaunimas vyksta j....................... gatvę,

numeris ......
Ten jų Jaukia musu atstovė Gražina.

— Vedusiems yra rezervuota vieta viešbuty
je.

— Kaip ten galima nuvykti?
— Jaunimą nuves Kęstutis, kitiems padės 

Vytas.

— Pas ką aš apsistosiu?
— Štai sąrašas žmonių, kurie laukia jūsų 

atvykstant.
— O kokios viešbučio kainos?
— Jums čia sutarta specialios kainos, su 

nuolaida.
— Ar reikia paaiškinti? x
— Jus parodysite šią kortelę, jie žinos. /
— O ar čia kas kalba portugališkai? /
— Jeigu negalite kalbėti angliškaiykírns

padės Liude. / 

— Kokia programa šj vaH<ą?
— Aštuntą valandą susj/ažinimo vakaras.

— O kur jis bus? /
— Štai čia prograryd, čia viskas nurodyta.
— Ar toli nuo
— Trys nepily^vartalai. Išėjus iš viešbučio, 

pirma g?/iė j kairę iki lietuvių salės.

Past/ba: šiandien pamoka iš kelių sa- 
yr kinių, kurie galės būti nau- 

jf dingi nuvykus. Pagaivok,kaip 
y reikės ten kalbėti. Ar tau žo

džių užteks? Pasižymėk, jei
gu ko nežinai. Dabar pats lai
kas apie tai pasiteirauti ir iš
mokti.

REUNIÃO DA BLB

No dia 26 de maio reuniu-se a diretoria 
da Brazilijos Lietuvių Bendruomenė (Comu
nidade Lituano Brasileira) para estudar ati
vidades já programadas e programar outras.

Dia 12 de junho: comemoração do iní
cio do genocídio do povo lituano (na noi
te de 14 para 15 de junho de 1941): Mis
sa na catedral metropolitana de São Paulo, 
celebrada por D. Luciano, Secretário Geral 
da CNBB; homenagem floreal à N. Sra., 
que mais vezes apareceu na Lituânia; divul
gação da efeméride pelos meios ds comuni
cação social;

Dia 26 de junho: romaria dos iituanos 
ao Santuário de N.Sra. Aparecida do Norte; 
Dia de Orações pela Lituânia na Aparecida;

Dia 17 de julho: comemoração de Da
rius e Girėnas;

Dia 11 de setembro: Šilinė — Tautos 
Diena — Exposição de Arte hvfanto-juvenil 
lituana.

A próxima reunião da BLB está marca
da para o dia 14 de julho.

MŪSŲ LIETUVA
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V PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

Vienas iš didžiausių jvykių Lietuvių išei
vijos visuomenėje yra Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos (PLJS) rengiami Jaunimo 
Kongresai. Sekantis toks kongresas, kaip 
yra žinoma, jvyks šių metų liepos mėn.
1-24 dienomis Šiaurės Amerikoje.

Brazilija turi teisę dalyvauti su septyniais 
atstovais taip pasidalinus: šeši jaunuoliai jau
nimo išrinkti ir BLJS pirmininkas. Nežiūrint 
Brazilijos sunkios ekonominės padėties suge
bėjome sudaryti atstovų grupę, kuri atsto
vaus musų kraštą kongrese. Brazilijos atsto
vai buvo nubalsuoti per rinkimus pereito

Nosso amigo Flávio Bacevičius que se 
encontra em Baghdad, no Iraque a serviço 
profissional, nos envia esta correspondên
cia.

Nós agradecemos e desejamos, através 
do “Mūsų Lietuva”, todo o bem e um 
breve regresso.

Iki pasimatymo.

Baghdad

Queridos

Do hotel vejo o famoso Rio Tigre im
portante na História. Vejo torres com alto- 
falantes, onde frequentemente vem um ca
ra rezar e aí todos os cachorros do redor 
começam a latir. Dizem que Ali-Babá costu 
mava brincar nesses lugares quando era cri
ança.

Existem ruas estreitas, cheias de túaeis 
e barraquinhas onde funciona um comércio 
incrível.

Na Praça Kahramana Fountain tem uma 
estátua da mulher do Ali-Babá, matando 
com óleo fervente os 40 ladrões traidores 
e salvando o marido.

A T.V. local, mostra sem cortes, corpos 
de sbldados mortos, uns apodrecendo, ou
tros sem cabeças, pedaços de corpos... coi
sa horrível, não dá para acreditar.

Nos céus passam caças a mil por hora 
que quase quebram os vidros das janelas.

Em frente ao hotel existe um abrigo con
tra bombardeio.

Mandem-me todas as novidades sobre o 
Jaunimo Kongresas.

Mando um abraço e mil e um beijos a 
todo o pessoal.

Que Alá os proteja,
Flávio

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus
RESTORANAS VITUS

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 TeJ.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL
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mėnesio 25 d. kaikuriems atstovams dėl i 
įvairių asmeniškų priežasčių atsisakius, su
šaukėme per spaudą besidomaujantj jaunimą 
kuris norėtų užpildyti tuščias vietas. Tai ga
lutinis sąrašas taip susidaro:
— Douglas Saldys - Odontologijos studen

tas
— Elizabete Vazgauskaité — Historijos Baka

laure
— Flavijus Bacevičius h Mech.technikas
— Irena Martinaitytė — Meno studentė
— Markus Lipas — Historijos studentas
— Sofija Žūtautaitė — Administracijos stu

dentė
Deja, aš kaipo BLJS pirmininkas negalė

siu dalyvauti dėl darbo priežasčių.
Jaunimo kongresas susidės iš keturių da

lių:
1- Atidarymo, kuris jvyks liepos 1 d., 

Chicagoje .
2- Stovyklos, kuri vyks liepos 4-10 d. 

Oberlin College, netoli Klevelando, 
Ohio.

3- Studijų Dienų, kurios vyksta nuo lie
pos 11-20 d. Peter borough miestely
je, Trent universiteto patalpose, neto
li Toronto, Kanadoje.

4- Uždarymo, kuris vyksta Montrealyje 
liepos 22-24 d.

Šalia šių pagrindinių renginių, kongreso 
metu taip pat vyksta keletas parengimų:

1- Atstovų priėmimas, Toronto mieste 
liepos 16-17 d. Tai proga atstovams per
traukti įtemptą darbą studijų dienose ir pa
matyti daugiau Kanados, bei lietuvių visuo
menės.

2- Ambasadų lankymas Ottawos mieste, 
Kanados sostinėje, liepos 21 d. Šiai progai 
jau yra gautas Brazilijos Ambasadoriaus pa
tvirtinimas mūsų atstovus priimti Brazilijos 
pasiuntinybėje Ottawoje. Mūsų jaunuoliai 
jam papasakos, kas yra Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, kokie yra kongreso tikslai pasau
liniu mastu ir jo vardu kreipsis į Brazilijos 
valdžią prašydami, kad niekados nebūtų už
miršta Lietuvos okupacijos padėtis ir kitų 
kraštų, kurie kenčia po sovietinio imperia
lizmo letena.

3- Spaudos konferencija Montrealyje lie 
pos 22 d., kurioje bus proga supažindinti 
Kanados vietinę spaudą bei televiziją su iš
eivijos lietuvių veikla bei Lietuvos padėtimi. 
Tą dieną taip pat yra planuojamas politinio 
pobūdžio reikšmingas įvykis, būtent lietuviš
ka demonstracija Montrealio mieste.

Kongreso atidarymo proga yra ruošiama 
Čikagoje Lietuvių operos pastatymas, kuris 
jvyks liepos 1 d. Šeštadienį, liepos 2 d.,pra
matytas Jaunimo kongreso talentų vakaras, 
taip pat Čikagoje. Sekmadienį, liepos 3 d. 
vyksta dainų švemtė ir iškilmingas bankietas 
Čikagoje. Šios visos iškilmės rengiamos Pa
saulio Lietuvių Dienų proga. II Pasaulio Lie
tuvių Dienos iš tikro prasideda Birželio 24

MÉDÍCA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS 

Rua Quaitim Barbosa, 6 - B. do Limão
Fone: 265-759Ü

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs» » M às 18 hs.

\ KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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d., penktadienį, susipažinimo vakaru Čikago
je. Toliau tęsiasi Pasaulinio sporto žaidynė
mis ir nuo pirmadienio, liepos 27 d., yra 
atidaromas PLB seimas, kuriame dalyvaus 
ir Jaunimo Atstovai. Pasaulio Lietuvių Die
nų proga yra rengiamas taip pat ir V PLJ 
kongresas vyksta savo nustatyta eiga.

Kongreso stovykloje Oberlin College yra 
numatyta, kad galėtų dalyvauti apie 500- 
600 jaunimo dalyvių. Po stovyklos 120 at
stovų kartu su stebėtojais bei paskaitinin
kais ir kitais vyksta į T rent Universiteto pa
talpas, Peterborough miestelyje, maždaug 2 
valandų kelio už Toronto.

Jaunimo Sąjungos vardu noriu širdingai 
padėkoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai ir kon
greso ruošos komitetui, kurie Brazilijos 
atstovams suteikė finansines paramas, kad 
padengtų kongreso išlaidas Šiaurės Ameri
koje.

Taip pat noriu padėkoti Brazilijos Lietu
vių Bendruomenei už finansinę paskolą, ku
ri buvo panaudota "Brazilijos kongreso 
marškinių" projektui įvykdyti.

BLJS iniciatyva buvo atspausdinti virs 
150 marškinių su lietuviškais motyvais,spe
cialiai pritaikintais ateinančio kongreso.Šie 
marškiniai yra parduodami pas atstovus,ir 
butų labai vertinga parama mūsų jaunimui 
vykstančiam į kongresą, kad ir Jūs, mielas 
"ML" skaitytojau, įsigytum marškinių sau 
pačiam, savo šeimai, giminėms ir draugams. 
Pagaliau noriu taip pat širdingai padėkoti 
menininkei p-lei Denise Dal Pino, kuri la
bai mielai ir gražiai nupiešė Brazilijos Jau
nimo kongreso marškinių tematiką.

Aleksandras Valavičius

BLJS Pirmininkas

PLJS Informacijos
V Paisiaiulio Lietimų J'aiun^irno Koragire- 

se liepos 1-24 dilemomis bus svarstomos 
trys pagriind’itnės 'temos: 1) Tauitiilniils są- 
m jniiinigiumas, 2} Tautim.iis scllidanuimas ir 
3) Taiuittoe išraiška. Kongreso programą 
jungs tematinius sòlülas: Suprask ils kiuir ki
lęs, Kad žinotum kais es*i, Kad žinotum 
kuT eiti ir Kaiip ten palbekti. V PLJ konigre

. w w w WWW^ W WW^Jr

SIDABRINIS

i
Sveikiname savo darbštų]į pirmininką ANT A- Q 

NĄ RUDI ir žmoną ANELĘ su sidabriniu ves- 
tuvių Jubiliejumi (5. V L 83).

Širdingai linkime geriausios sveikatos ir daug 
laimingų gyvenime metų.

Su pagarba <$$
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

blogu, kad jei kas dirba 
darbą ir apie tai rašo -

ir politikas, vietinis “vere-

Bendoraiti's buvo apkattin- 
žudynip sugalvotojas, "man-tu

Todėl buvo suimtas, uždary-

L/uetuivdų Dien>ų bėgyje.

DĖMESIO.'
ML Skaitytojams, kurie užsimokėjo 
prenumerate, bet ju pavardės nebuvo 
paskelbtos ML-jė. Šiuos skaitytojus 
prašome pranešti administracijai tele
fonu ar laišku.

KOKIOS ŽINIOS APIE KUN. 
BENDORAITJ?

Vietinė spauda prieš mėnesį plačiai 
rašė apie tragišką įvykį Guajara-Mirim, 
Rondonijoj: kun. AI.F. Bendoraičio 
pastatytoj ir vedamoj Bom Pastor ligo
ninėj buvo žiauriai nužudytas tos ligo
ninės daktaras, naktį pašauktas iš na
mu neva pas ligonį: ligoninės kalidoriuj 
buvo užpultas ir keliais peilio smūgiais 
subadytas..

Jis buvo 
ado r".

Kun. 
tas kaip 
dante".
tas j kalėjimą ir izoliuotas, neprieina
mas.

Tačiau paskutiniu laiku mus pasie
kė žinia — paties kun. Bendoraičio 
laiškutis (rašytas portugališkai — dėl 
cenzūros? ): jaučiasi "in conscientia" 
(sąžinėj) nekaltas. Ir laukia, kad teis
mas reikalą išaiškintu ir jį paliktu lais
vą. Gi šį laiką panaudojęs dvasiniam 
atsigavimui: susikaupti, pamąstyti, pa
simelsti...

Visi geros valios žmonės yra su juo.

Šalpos ratelis
Šį gegužės mėnesį j ŠALPOS RA

TELI įnešė savo indėkj: 
Vladzė B.de Camargo 
Emilija ir Juozas Slikta 
Dzidorius Saulytis 
Jonas Jakatanvlsky 
BLJSąjunga-Alianęa

(2 mėn.)
N.N. (3 mėn.)

Lai Viešpats jiems gausiai atlygina.

_ UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Pranas LUKASEVICIUS 
Juozas BUTAUSKAS 
Antanas ZOLUBAS 
Vitalis BALVOČIUS 
Petras NARBUTIS

Cr.5.000,00
Cr.5.000,00

500,00
Cr.2.000,00

Cr40.000,00 
Cr15.000,00

KRITIKOS KRITIKA
Nemanyčiau, kad yra tikslu kritiką 

vertinti kilnumo atžvilgiu. Kas vienam 
kilnu, kitam nekilnu. O kad nori ir 
žinok, tu žmogau kieno teisybė. Gal 
lengviau atskirti kada kritika teisinga 
ir kada ne.

Nelaikau 
visuomeninį
"'skelbiasi". Nežinau, kodėl panelei 
Plečkaitytei užėjo noras to išsiginti. 
Juk mes spaudoje skaitome, kad Sal-' 
pos Ratelis daro parengimus, renka 
aukas, lanko ligonius, parūpina ju na
muose Šv. Mišias, švenčia ju gimtadie
nius, šelpia juos vaistais, rūbais, mais
tu ir kitaip. Visi tie dalykai labai ge
ri. Mes randame spaudoje net ką bū
relis "galvoja". Tai kodėl reikėtų no
rėti tu dalyku išsiginti. Manau, kad 
daugeliu atveju ne būtina "skelbtis" 
kitaip kiti nieko nežinotu ir neparem
tu. Ir ratelio narės už visus tuos dar
bus vertos pagarbos, padėkos ir para
mos. Jei kas suprato, kad aš pasisa
kiau prieš šituos darbus, tai mane su
prato neteisingai. Man atrodė, kad 
Ratelio daromi darbai neduoda teisės 
kaltinti tu, kurie rūpinasi muziejais, 
sodybomis ir kitais lietuviškais dar
bais. Prieš tai ir pasisakiau. ,

Nesutinku su Rateliu, kad lietuviai 
tais daiktais rūpinasi perdaug. Man 
atrodo, kad pav. muziejum ir arkyvu 
rūpinamės permažai. Rūpinasi perma- 
žai gal net ir tie, kurie apsiėmė tam 
reikalui vadovauti, tai patvirtina fak
tas, kad reikalas nejuda pirmyn. Ne
noriu tikėti, kad "Ratelis" šiuose dar
buose įžiūrėtu sau kunkurenciją. Dirb
kim kiekvienas savo darbą ir pagal iš
galiąs paremkim tai ką dirba kiti.

K.J. Šeškevičius
v . - - 1 - I IL

hAUTO-POSTO 
■GUARUJAB

Cr.3.500,00
Cr.4.000,00
Cr.5.000,00
C r. 8.000,00
Cr.3.500,00

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

ALGIRDAS SLIESORAIT1S
Savininkas

A v. Pųglisi, 550 
( Esq. dalW Buenos Aires).

Į Fone: 86-6789

\BRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Re».: 2744886

B.de
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AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Kun. Dr. ANTANO MILIAUS auk-' 
sinis kunigystės jubiliejus lietuviškai 
bus švenčiamas birželio 19 dieną. Iš
kilmingos Sv. Mišios 11 vai. V. Zeli- 
nos bažnyčioje, 16 vai. Jubiliejiniai 
pietūs Jaunimo Namuose. Norintieji 
pietuose dalyvauti, prašomi užsirašy
ti iki birželio 15 V. Zelinos kleboni
joje.

Visi lietuviai kviečiami šioje neeili
nėje šventėje dalyvauti.

LITUANIKA RENGIASI ŽIEMAI
Praeitą savaitę Lituanikos svetainė

je pastatyta lietuviška krosnis apšildy
mui. Krosnies planai buvo gauti iš 
Lietuvos. Mūrininkus statyboje orien
tavo p. J. Jodelis. Tuo tikslu jis iš
buvo Lituanikoje penkias dienas. Pa
statymo išlaidas apmokėjo Vera Pe- 
trokienė ir Kasilda Tamošaitienė. Vi- 

- siems nuoširdus ačiū. Žiemos atosto
gautojai turės šiltą jaukų kampą.

Pasinaudojant paskutiniais lietumis 
sodyboje pasodinta maždaug pora 
šimtų gluosnių.

Antrojo senelių kaimo namuko pa
matai jau išmūryti. Vartininko namas 
jau baigiamas dažyti.

Arkitektas Reginaldas Pavilavičius 
pažadėjo padaryti projektą koplyčios 
varpinei. Varpinė laukia fundatoriaus.

INFORMACIJA
CNBB SEKRETORIATUI

Rajoninis vyskupas ir CNBB (Brazi
lijos Vyskupų Konferencijos) Genera-> 
linis Sekretorius, Dom Luciano, nujz 
širdžiai rūpinasi Lietuvos ir lietukų 
reikalais. Kaip žinoma, jis ir š^met 
pasiuntė visiems Brazilijo^Z/yskupams 
laišką, prašydamas sa^Zvyskupijose 
pravesti Maldos Dj/flą už Lietuvą; ir 
birželio 12 SãoZaulo katedroj laikys 
Mišias už Lie/uvą. Jis išreiškė pageida
vimą turėt/uaugiau informacijų Lietu
vą lieciaXiais klausimais.

Jan/ouvo įteikta "Genocide in the 
Sg/5t occupied Lithuania", LKB Kro- 

j^Koms tomas ispaniškai ir keli LKB

jos koplyčioj. Giminės ir pa 
žjstami prašomi dalyvauti.

Marija Mazurkevičienė

MISIOS 
už VINCĄ MAZURKEVIČIU 
4 mirties metinių proga bus 
sekmadienį, birželio 5 dieną
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Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

Kromkos sąsiuviniai anglų kalba.
Kun. Pr. Gavėnui tarpininkaujant, 

V LI Kas pažadėjo siųsti tiesiai į CNBB 
Sekretoriate Brazilijoj Dom Luciano 
vardu ELTA anglųKkalba, ir yra papra
šyti mons. V. Mincevičiaus (Romoj) 
siųsti ELTA-Press jtalų kalba ir p. B.
Venskuvienė (Paryžiuj) ELTOS biule
tenį prancūzų kalba; o ALKT (Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarnyba), vado
vaujama kun. K. Pugevičiaus, yra pa
prašyta Sekretoriatą aptarnauti LKBK 
sąsiubiniais angliškai ir siųsti kitas in
formacijas svetimom kalbom.

NAUJI PARAPIJOS KAIMYNAI
Mirna ir Lionginas Gaigalai sugrįžo 

j Mooką ir apsigyveno Madre de Dėus 
gatvėj. Prieš įeidami tačiau į naujus na
mus, per Sekmines pakvietė kleboną 
pašventinti naują krikščionių gyvenvie
tę.

Ta proga susirinko ir daugiau kai
mynų - ir paminėjo p. Mirnos Gaiga
lienės bei p. Salotės Narušienės gim
tadienius.

GEGUŽĖ^MĖNUO MOOKOJ
SeJZnadieniais žmonės mielai susi- 

ri/Tdavo j šv. Kazimiero koplyčią pus
valandžiu anksčiau ir atlikdavo geguži
nes pamaldas, kalbėdami rožinį ir gie
dodami Marijos Litaniją su atitinka
mom maldom. Pamaldom vadovavo p. 
Mirna, o giesmes vesdavo p. Liudas 
Raiickas su keliais kitais choristais.

SENELIU IR LIGONIU POPIETE
Paskutinį gegužės sekmadienį, gegu

žės mėnesio užbaigai, Labdaros Rate
lis skyrė ypač seneliams ir ligoniams.

Šiurpiojo Birželio minėjimas ir
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ:
birželio 12-tą, 10,30 vai. Sao Paulo katedroj

MIŠIAS UŽ LIETUVĄ
laikys Brazilijos Vyskupų Konferencijos Generalinis Sekretorius, 

vyskupas Dom Luciano Mendes Almeida, 
visos São Paulo Arkivyskupijos vardu.

Tad visi lietuviai į Praça da Sé ir São Paulo katedrą.
Ypač choristai, moterys, jaunimas —
visi tautiniais rūbais.

Per pietus, kuriuos suruošė klebonijoj 
Ratelio darbuotojoms, pakvietė, kartu 
su parapijos kunigais, ir senelių atsto
vus, kuriems gal pilniausiai atstovavo 
stipri, žvali, iškalbi ir protinga 90 me
tų ir septynių mėnesių senutė - Mag
dalena Valaitytė Pastorczyk.

Trečią valandą vyko pamaldos salė
je. Liudo Ralrcko vadovaujamas cho
ras sugiedojo Marijos Litaniją, o po to 
sekė Mišios, kurias laikė kun. Pr. Ga
vėnas. Buvo meldžiamasi už visus pa
rapijos ligonius (keliolika jų buvo ir 
išvardinti). Per homiliją buvo paveiks
lais aiškinama senatvės ir ligos prasmė 
bei Ligonių Sakramentas. Po to, su 
atitinkamu įvadu ir maldom, Ligonių 
Patepimo sakramentą priėmė penki 
parapiečiai.

Itin jaudinantis momentas, kai au
kojimui taurę.atnešė vežapooj kėdėj 
sėdinti Bruna Sapolaitė ir 90-metė 
Magdalena.

Popietė užsibaigė šeimyninėm suneš
tinėm vaišėm. Tačiau žmonės, ypač gi 
seneliai, dar ilgai nenorėjo skirstytis. 
Ir nuoširdžiai dėkojo tokio jaukaus 
popiečio rengėjams.
VEIKLOS KALENDORIUS

Birželio 12: tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas - BL Kunigų Vienybės ruošiama 
Maldos Diena už Lietuvą: Mišios S. Paulo 
katedroj 10,30 vai.;

Birželio 26: Vyrų B-jos ruošiama šventke- 
lionė į Aparecidą;

Liepos 17: Dariaus ir Girėno minėjimas 
— ruošia B L Bendruomenė.

Rugsėjo 11: Šilinė - Tautos Diena - 
Jaunųjų paišytojų paroda.

Sekantis B LB-nes valdybos posėdis nu
matytas liepos 14 d., Mookoje.
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