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Antrosios Pasaulio Lietuviu Die
nos Čikagoje prasidėjo birželio 21 d. 
ir baigėsi liepos 3 d. jos apėmė la
bai daug renginių ir sutraukė gausias 
minias lietuvių iš viso laisvojo pasau
lio.

PLB seimas, posėdžiavus birželio 
26-30 d.d. Jaunimo Centre, turėjo 
pakankamai laiko aptarti visom pro
blemom. Seimo metu atstatyta taika 
tarp PLB ir VLIKo valdybų, kurioms 
atstovavo inž. V. Kamantas ir dr. K. 
Bobelį Pasirašytas bendradarbiavimo 
dokumentas, kuris buvo sutiktas en
tuziastingai. Vyko gyvos diskusijos 
dėl būsimos PLB valdybos. Buvo du 
ąrašai — amerikiečių ir kanadiečių. 

Pirmųjų sąrašui atstovavo V. Kaman
tas, antrajam - dr. J. Sungaila, bu-> 
vąs PLB valdybos pirmininku. Ameri
kiečių sąrašas gavo 68 balsus, kana
diečių - 43. Išrinkti PLB valdybom 
i i. Drunga, A. Gečys, B. Jasaitienė, 
V. Kamantas, R Kudukis, M Len
kauskienė, T. Remeikis.

Seimo darbus sekė "AB" bei "Lais- pracjecjant šeštąjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą Čikagoje 1983 m. birželio 26 d. 
vės radijo atstovai, kurie tuoj pat Jaunimo Centre buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę kovotojai prie jų paminklo gėlių
atitinkamas informacijas perdavė radi
jo bangomis j Lietuvą.

Nemažai dalyvių susilaukė V Basau- 
iio Lietuvių Jaunimo Kongreso atida
rymas Ilinojaus un to patalpose. Pro
gramos pranešėja B. Kemežaitė supa
žindino dalyvius su daugelio laisvojo 
pasaulio kraštų atstovais, kviesdama 
juos tarti sveikinimo žodj. Įspūdingas 
buvo sveikinimas, gautas iš okup. Lie
tuvos jaunimo. Sveikinimą perskaitė 
G. Damušytė Pagrindines paskaitas 
skaitė V. Slotkus iš Kolumbijos ir Ra
sa L ukoševičiūtė iš Kanados. Jiedu iš
samiai gvildeno išeivijos jaunimo lie
tuviškumą, jo pobūdį, galimybes ir 
sunkumus. Kuri. dr. K. Trimakas pa
teikė jdomių duomenų apie dabartinį 
lietuvių išeivijos jaunimą, remdamasis 
naujausios anketos duomenimis.

Opera "I Lituani" "Auditorium 
Theatre" žavėjosi 4000 dalyvių. Spek
taklis buvo labai gerai paruoštas.Ypač 
stipriai pasirodė choras. Sėkmingai 
dainavo ir torontietis sol. R. Strimai
tis.

Sekmadienio pamaldos Quigley se
minarijos šventovėje buvo nepaprastai 
įspūdingos. Dalyvavo per 3000 tautie
čiu. Puikiai giedojo Marquette Parko 
lietuviu par. choras, vad. muziko Li-

T$>

vainiku ir atitinkamomis apeigomis. Nuotraukoje ii kairės: II Pasaulio Lietuvių Dienų rengė- 
ių komiteto pirm. dr. A. RAZMA PLB valdybos pirm inž. V. KAMANTAS, PLB seimui 
rengti komisijos pirm. dr. P. KISIELIUS. Nuotr. J. Tamulaičio

no. Mišias atnašavo su 50 kunigų Či
kagos arkivyskupas kardinolas J. Ber 
nardinąs. Jis pasakė ir pamoksi., apie 
lietuvių tautą ir jos kovą už tikėjimą.. 
Susižavėję tautiečiai užmiršo tradicinę 
lietuviu rimtį šventovėje ir smaukia 
piojo, juoba, kad kardinolas savo pa
mokslą baigė lietuvišku sakiniu.

Evangelikų pamaldos įvyko "T?viš 
kės" parapijos šventovėje.

Tą patj sekmadieni Ilinojaus un-to 
patalpose įvyko VI Pasaulio Lie 
Dainų Šventė. Dalyvavo 8000 Kiaus 
tojų, 1525 choristai, įskaitant 475 
jaunius, 200 šokėjų, liaudies, mstru 
menių orkestras ir simfonfnis orkes
tras. šventė buvo įspūdinga, gerai pa
ruošta. Visus maloniai nuteikė JAV 
prezidento R. Reagano sveikinimas te
lefonu Jį girdėjo per garsiakalbį Viši 
šventės dalyviai. Sveikinimo kalbą pa
sakė sen. Percy pabrėždamas lietuvių 
įnašą j JAV gyvenimą ir jų pastangas 
pagelbėti bei išlaisvinti Lietuvai,

įdomiai originalus buvo jaunųjų ta
lentų vakaras, kurio programą atliko 
pasižymėję talentai, bet mūsų visuo-
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vėnei dar mažai žinomi. Ypač domi
no visus pantomimikas P. Rajeckas iš 
Niujorko, V. Krausaitė iš Kalgario, 
N Kupstaitė iš Čikagos — abi pianis
tės, australiečių trijulė, gitaristas K. 
Ivinskis, "Antro Kaimo" aktoriai ir 
kiti.

Sportinių žymenų įteikime dalyva
vo daug jaunu veidų, pasižymėjusiu 
laimėjimais įvairiose sporto šakose. 
Toronto "Aušra" didžiavosi savo lai
mėjimu krepšinyje - pirmąja vieta.

PLD baigėsi pokyliu "Conrado Hil
ton Hotel" viešbutyje. Dalyvavo labai 
daug tautiečių — turbūt 2000 — 
3000 Iškilmės baigėsi PLB pirm. V. 
Kamanto ir PLD rengėjų komiteto 
pirm dr A. Razmos padėkos bei pa
skatos žodžiu.

Už lietuviškų knygų ir spaudę
iletuvial tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga etovl ir duika kloakų lenty
nose, -laukdama, kol kas ją 
naplrka. -4
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NUTEISTAS JONAS SADŪNAS
V. Vokietijos katalikų žinių agen

tūra KNA gegužės 30 d. išsiuntinėjo 
pranešimą spaudai apie vilniečio Jono 
Sadūno nuteisimą. Agentūra, pasirem
dama pranešimu iš Vilniaus, skelbia, 
kad gegužės 25 d. pusantrų metų 
laisvės atėmimu nuteistas Jonas Sadū- 
nas, kaltinamas apšmeižęs savo virši
ninką. Sadūnas neseniai jj aplankiu- 

..siems vakariečiams turistams pareiškė 
esąs visiškai nekaltas. Jo nuomone, 
Saugumas sudarė jam bylą, kad atker 
šytų už priėmimą savo sesers Nijolės^ 
atlikusios’šešerių metų bausmę.

KNA pranešime sakoma: Nijolė Sa- 
dūnaitė jau nuo seno yra lietuvių jau
nimui tapusi religinio pasipriešinimo 
simboliu ir gerai žinoma net Vaka
ruose. Iš tikrųjų jos brolis, žemės 
ūkio instituto mokslinis darbuotojas, 
nuo pat sesers sugrjžimo iš Sibiro 
tremties buvo saugumiečių įvairiai var-
ginamas. Neišaiškinti asmenys įsibro
vė j butą ir pavogė tiktai Nijolės laiš
kus, rašytus iš Sibiro. Be jokios prie
žasties buvo padaryta krata Sadūnų 
bute. Kai nebuvo surasta jokių įkal
čių, saugumiečiai prikibo prie maža
metės dukrelės piešinio ir kaltino,kad 
ji mokoma piešti lietuviškąją trispal
vę.

Kai ir to nepakako kaltinimui, Sa
dūnas buvo apkaltintas anoniminių 
šmeižikiškų laiškų rašymu. Ta pačia 
dingstimi buvo pradėta ir nauja bau 
džiamoji byla Nijolei Sadūnaitei, kur- 
pajieškoma.

Pranešime teigiama, kad Sadūnas 
jam iškeltą bylą laiko KGB mėgini
mu su juo psichiškai susidoroti. Jj 
aplankiusiems Vakarų turistams jis pa
reiškė: "Mes išmokome gyventi nuo
latiniame netikrume, pasiruošę suėmi
mui kiekvieną akimirką. Šitas spaudi

kos kariuomenės, kur turėjo kapitono la|Ps 
nj, ir išvyko į Afganistaną mokyti partiza
nus. Vienn laiku jį suėmė palkistanięSiai 
ir jo .veiklą tyrinėjo JAV tardymų/plū- 
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JONAS SADŪNAS, sovietinio teismo nubaustas pusantrų metų kalėjimo 
už sesers Nijolės globojimą, sovietiškai tariant — už sovietinės santvarkos 
bei viršininko “šmeižimą". Su juo — žmona Marija ir dukrele Marytė

mas yra kasdieninio mūsų gyvenimo 
dalis. Tai mūsų tikrovė. Bet mes turi
me būti pasirengę už Kristų eiti j ka
lėjimą".

Sadūnas teismo nuosprendį apskun
dė. Iki jo byla bus persvarstyta, jis 
tebėra laisvėje. Sovietinei teisenai tai 
neįprastas dalykas, pastebi V. Vokie
tijos katalikų žinių agentūra KNA. Šį 
pranešimą paskelbė ir Austrijos, Švei
carijos, Prancūzijos bei Olandijos ka
talikų žinių agentūros. L. R.

i
LIETUVIS i— AFGANISTANO ( 

LAISVĖS KOVOTOJAS
Kaip praneša N.Y. Herald Tribune, gtn. 

ei azimiieiro Ladygos vaikaitis Andrius ZiM- 
va yna aktyvus kovotojas dėl Afganistano 
laisvės. Prielš tris metus jis išėjo ilš Ameri

_____________ NR, 25 (1815) 1983.VI.30 
ras, kiuris norėjo iStirti ar jis nepažeidė’ 
ineutralumo įstatymų.

A. Eiva sako, kad Amerikos pagalba ai- 
ganistandečiaons yra nepakankama; Jis 
matęs pristatytas antitankines minas, ku
riomis trūko degiklių, sprogstamuosius 
įtaisus be reikalingų dalių, blogos kokybės 
sviedinius ir neveikiančias pridšlėktuvi- 
nės raketas. Jis taip pat pasakė, kad ge
resnės rūšies ginklus pakistaniečiai pasi
ima sau;

Neseniai A. Eiva atidarė viėno kamba
rio ‘įstaigą Alexanidlrijoje, Virginijos vals
tijoje. Ten bus Amerikos - Afganistano 
Akcijos būstinė pagalbai teikti kovojan
čiam Aiganfetaw-i. Jis sako, kad nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos Amerikoje 

buvo visas tuzinas tokių organizacijų. 
Pagalba buvo teikiama Lietuvai, Albani
jai, Ukrainai, Lenkijai, Tibetui, Kinijai, 
Kubai, Kuindtetaniui, Angolai, Laosui, Siu>- 
m atrai. Bet jis tikisi, kad trylikta — Afga 
nistanio — bus laimingesnė.

Labiausiai jam rūpi Lietuva, kur jo se
nelis Kazimieras Laigyga buvo generolu 
ir kariavo dėl to kralšlto nepriklausomybės. 
Nuo 1925 iki 1927 metų jis buvo Lietuvos 
generalinio štabo virišininku, Jo svarbiau
sias siekimas buivo Lietuvos nepriklauso
mybė, kuri buvo panaikinta 1940 m. So
vietų kariuomenei okupavus kralStą.

Andrius Eiva buvo gimęs 1948 m. Vo
kietijos pabėgėlių stovykloje ir iša/uklė- 
tas rezistencinėje dvasioje,

KAIMO GAISRAI
Šiemet respublikos kolūkiuose ir tary

biniuose ūkiuose kilę 39 gaisrai padarė 
per 89 tūkstančius rublių nuostolio. Gais
rai buvo kilę Telšių rajono Pavandenės 
tairyb. ūkyje, Širvintų rajono Bagaslaviš
kio kolūkyje ir Tauragėje, kur sudegė pa
ruošų ministerijai priklausantis žolės mil
tų sandėlis.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-66%
R. Itapeva. 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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KUN. PETRAS MASKOLAiTiS 
EKVATORIAUS MISIJŲ PUONIERiUS

Kun. PETRAS MASKOLAITIS, sa
lezietis, yra ilgametis Ekvatoriaus in
dėnų kivarų misionierius: Nuostabu 
matyti, kaip šis taurus must) tautietis 
nugalėjo visas gyvenime sutiktas kliū
tis ir nepalaužiama valia jgyvendino 
širdyje jaučiamą kilnų pašaukimą — 
nešti kitiems, kartu su Kristumi, ger
būvi ir laimę. Savo pilnu pasiaukojimo 
darbu ir pasišventimu jis paliks Ekva
toriaus respublikos istorijoj tikrai žy
maus žmogaus ir misionieriaus vardą, 
o savo Tėvynėj Lietuvoj ilgą ir neiš
dildomą atmintį.

Mums malonu j) pristatyti ypač 
šiais, dvasinių pašaukimų .metais. (Red.).

Gimiau 1907 m. Rukšnių kaime, 
Jurbarko parapijoj, Raseinių apskrity
je. 0 tie Rukšniai tai mažas kaimelis, 
esantis Klaipėdos krašto pakraštyje, 
miškuose. Buvo apie 10 kil. j Jurbar
ką, kur ir buvau pakrikštytas. Mano 
tėvas mirė 1909 m., palikdamas gau
sią septynių vaikų šeimą. Geisdami 
pagelbėti šeimai mano du vyresnieji 
broliai išvyko j Ameriką uždarbiauti.

Mums jau kiek paūgėjus, prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas. Vokiečių 
kariuomenė tuoj užėmė mūsų ūk) ir 
išvežė visa, ką galėjo ir išsivarė gyvu
lius. Pragyvenimo padėtis buvo sunki. 
Mes tarnavome vokiečiams ir iš jų ga
vome maistą. Vėliau gi, karo metu, 
siautė apie mus didelės ligos, kaip 
raupsai, vidurių šiltinė ir disintenja. 
1917 m. nuo tų ligų mirė du mano 
broliai, o sekančiais metais mirė ir 
mano motina. Trys maži vaikai liko
me našlaičiais. Esant tokioms aplinky
bėms, vienas mano brolis turėjo grįž
ti iš Amerikos, o mirusios motinos 
vieton atvyko mano teta mumis laiki
nai rūpintis. Brolio Amerikoje uždirb
tais pinigais kiek atsistatėme apgriu
vusius ūkio trobesius, įsigijome vėl 
kiek gyvulių bei ūkio įrankių ir pra
dėjome dirbti žemę.

Karo pabaigpąe atsidarė pradžios 
mokykla gretimame kaime. Aš ją lan
kiau ir baigiau du skyrius. Tuo tar
pu vyresnysis brolis sukūrė šeimą, ki
tas brolis išvyko lankyti Jurbarke at
sidariusią progimnaziją, o mus, kiek 
paauginusi,teta išvyko Kaunan.

MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão
Fone: 265-7590

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

MÜSU LIETUVA

atvyko iš Italijos kun.tarpu

0. '

brolį. Tuo tarpu vis man 
iš Italijos brolis Juozas, 
mane stoti gimnazijon.Pri- 
ruošiuosi tai padaryti, ta-

Jau susikūrusios Lietuvos nepriklau
somybės laikais mano brolis pardavė 
savo ūkį Rukšniuose ir nupirko Dau- 
girdiškiuose - Šakių apskrityje, Šeme- 
to dvaro centrą. Brolis Juozas išva
žiavo pas saleziečius j Italiją, vienin
telė mano sesuo ištekėjo, o aš vienas 
likau pas brolį ūkyje, kaip darbinin
kas Gelgaudiškyje baigiau keturis 
skyrius pradžios mokyklos, kurioj bu
vo mokytoja Marytė Zubrytė. Ji, 
1921 m. įteikdama man mokyklos 
baigimo liudymą, tarė: — Tu, Petrai, 
turi tęsti mokslą...

Tas jos patarimas liko man giliai 
įstrigęs mintyje, bet tik mintyj. Ne
turėjau galimybių stvertis mokslo, 
bet, kaip sakiau, jau buvau 16 metų 
amžiaus ir pilnai įsijungiau j ūkio 
darbus pas 
parašydavo 
ragindamas 
vačiai kiek 
čiau jau buvo per vėlu dėl bręstančio 
amžiaus.

Gavęs iš Italijos kai kurias knyge
les, galėjau susipažinti su šv. Jono 
Bosko gyvenimu ir veikla. Tai man 
patiko, bet persekiojo mane vis min
tis kaip įsigyti tinkamo mokslo. Su 
kaikurių pagalba ruošiaus ir mokiausi 
pats privačiai. Tuo metu atsirado 
kliūtis iš namiškių pusės: turimam ū- 
kiui reikėjo darbo jėgos bei spaudė 
užsitrauktų skolų mokėjimas. Taip 
praslinko dar pora metų, ūkyje besi
darbuojant.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

Tuo
A. Skeltys su keliais jaunais lietuviais 
klierikais saleziečiais. Stengiausi su 
jais susitikti ir apie pas juos apsistoji
mo reikalą pasikalbėti. Buvau jų šiltai 
priimtas, painformuotas ir paskatintas 
ryžtis tam žygiui.

Lemiamoji gi, man skirta valanda 
išmušė, bekraunant laukuose rugių pė
dus j vežimą. Vežimo krovėja — ma-' 
no brolienė — nelauktai mane paklau
sė: — Petruk, ar dar vis manai vykti 
j Italiją?

— Ar jau mane leisit? — aš jai at
sakiau.

— Taip, leisime — pridūrė. — Būti
nam reikalui esant,pasisamdysime ber
ną. Tai minčiai pritarė ir mano brolis.

Turėjau jau 19 metų amžiaus ir 
dar neturėjau jokio išeitojo mokslo 
pažymėjimo. Besirūpinant išsiimti už
sienio pasą, man buvo pasakyta, jog 
negalėsiu jo gauti, kadangi sekančiais 
metais būsiu šaukiamas į karinę tar
nybą. Tokiu būdu mano kelionė į Ita
liją vėl susitrukdė.

Po kelių mėnesių buvau pašauktas 
į kariuomenės komisiją ir buvau pri
imtas j artilerijos skyrių. Pradėjau su
sigyventi su mane ištikusiąja nauja 
padėtimi. Stojančiųjų naujokų buvo 
202, o jų tereikejo tik 200. Dėl dvie
jų atleidžiamųjų nuo kariuomenės rei
kėjo traukti burtus. Ir laimė, netikė
tai, pasitaikė kaip tik man. Tokiu bū
du, per nežinia kokio šventojo (aišku 
per šv. Jono Bosko) užtarimą buvo 
nugalėta didžiausioji kliūtis. Gavęs 
nuo kariuomenės atleidimo liudymą, 
pradėjau ruoštis kelionėn tik ateinan
tiems metams. (bus daugiau)

3



4 MUSU LIETUVA f'JR. 28 (1818) 1983.VII.21

LIETUVIU SnJUNGOS-millNÇ® PflSraOFJE 
fintanas Butkus

PRIES 50 METU TRAGIŠKAI ŽUVO LIETUVIAI 
LAKŪNAI DARIUS IR GIRĖNAS

Iš tolimo krašto gandas atėjo,
Gandas, kaip tekanti saulė.
Du vyrai sukurė sparnuota idėją
Iškelti Tėvyne pasauly.

Petras Babickas

Lietováfflí lakánaí

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 

•> No. 173, José Menino, 11100 Santos. 
' TgL 37-1913

Su vakarine lankštingalų daina, su rytmetine gegutės liūde
sio ir gailesčio aimana. Ne čia senelis Nemunas ir rūstusis 
Nevėžis lydėjo šienpiūvių dainas. Ne čia. ... Ne čia mūsų 
žemė. ... Mes esame ateiviai. Taip, mes išėjome iš savo na 
mų palike savo šalį, savo žemę. Išėjo mūsų daug — dešim
tys, šimtai, tūkstančiai... Išėjome pasaulin palikę savo lūš
neles j nežinomus kraštus, išėjome jieškoti naujos tėvynės, 
pažinti naujus plotus, plačius horizontus, naujo gyvenimo. 
Mes tapome išeiviais. Būdami išeiviais, nepamiršome to

..krašto, Lietuva vadinamo, mūsų gimtosios tėvynės, kaip 
|||||nepamiršo Jos DARIUS IR GIRĖNAS, kurių tragiška mir- 
^®tis davė pradžia mūsų Išeivių Dienai.
■MM Kad sustiprinus ryšius su savo gimtuoju kraštu, savo bro 
■yį^liais gyvenančiais Lietuvoje, juodu, pasirinkdami oro erdvių 

kelią, ryžosi pasveikinti Lietuvą ir pasakyti savo broliams, 
’ visai lietuvių tautai, kad IŠEIVIU KRŪTINĖJE ŠIRDIS 

M DAR NENUSTOJO PLAKUSI VISAM GINTARO KRAŠ- 
J^TUI, JO ŽMONĖMS.
|||||l Džiaugsmo pagauti ir ilgesio ištroškę, jie leidosi virš au- 
l&Tdringo Atlanto aršiųjų bangų, skriosdami rūsčias debesų 
žąsienas, kad tik greičiau, kad tik greičiau pasiekus tėviškės 
Lžemę, gimtąjį kraštą, jos lygumu plotus ir tenai, po švie- 
lllljsiu tėviškės dangum, apkabinus brolį, sesutę, tėvelį ir išbu 

čiavus močiutę, sušukti visai savo Tautai: "MES GRĮŽOME
Ugi PASVEIKINT TAVE, LIETUVA".
čS||į Jie lėkė metalinio paukščio sparnais. Vis labiau ir labiau 
ijįLM iie artinosi prie savo tėvų žemės slenksčio. Vis smarkiau ir 
SĮa smarkiau jų širdys plakė neišmatuojamu jausmų dūžiais.
, .’Bet... Deja... Jie nejuto, nesuprato paslaptingos putojàn- 

čios Atlanto bangų šnekos, laidotuvių maršo jiems ruošia-
H® mos muzikos. Juos lydėjo mistiškos nakties dvasios ir mir- 

ties vainikus pynė. Ir štai ant paties Tėvynės slenksčio, iš- 
davikiška likimo ranka, pakirto sparnus metaliniam paukš- 
čiui. Ir du Lietuvos sūnūs, du išeiviai, kaip ir mes, — Da-

IgHįg rius ir Girėnas, — nešdami pasveikinimo žodį savo tautai, 
krito amžinai ilsėtis Soldino miške . Jų žygis ir jų mirtis

KAP. STEPAS DARUTI STASYS GIRĖNAS
1897 - 1937 1895 _ 1937

Lietuvių lakūnų - Darius ir Girėno •• tragiškos mirties sukak
čiai ir garbingo įrašo savo vardų Išeivių f.iorijon paminėti. Lietuvių 
Sąjunga-Alianęr. ir "Sąjunr bs Pastogės" redakcija atžymi čia šios 
epopėjos įvykį.

’ f

Lietuva būdama emgracijos šal į ii, daug savo sūnų yra
išleidusi svetur. Beveik rečdalį sa' j tautos vaikų yra paiy-

sukūrė legendinę epopėją lietuvių tautai ir išeiviams.

Gerbdami savo kraštą, savo gimtinę, kuri mums davė 
gyvybę ir suteikė jėgų kovai už geresnį rytojų, už blaives
nę mūsų vaikų ateitį, neprivalome pamiršti taip pat ir an
trąją mūsų tėvynę - Braziliją, kuri mus priglaudė savo pa
stogėn, ištiesė savo ranką ir, lyg bejėgį kūdikį ant darbo 
kelio pastatė. Antroji mūsų tėvynė taip pat verta pagarbos

dėjusi j Ivetimus kraštu, šiandie” išsiblaškę yra po visą pa
saulį. Šundiena lietuvis vienu ak mirksniu susikaupia vidi-

ištikimybės ir meilės.
Minėdami šiandieną mūsų išeiviu dieną ir prisimindami 

nueitą išeivio kelią, dedame pagarbos vainiką ant DARIAU
niai pąUhinėmis savo jėgomis, ji/ giasi su savo tokio paties 
likim.- broliais, prisimij.darni išc iais esą. Nuo 1934 metu 
liejos mėn. visas lietui o išeivi/j pasaulis pradėjo švęst; Iš
eivių Dieną,

Ne be pirmą jau ka tą t< j .ą minime. Ne be pirmą 
kartą visa išeivija susifaupu <vo mintyse, žvelgia praei
tin ir ilgesio pagauta, š si gelmių, šaukia: "Ne čia mū-

IR GIRĖNO kapo, judviejų 50 metų tragiškos mirties pro-

i . Ne čia mūsų tėvai, duoda- 
ę savo tėvynei ir išmokė mus

r . Ne čia mūsų protėviai iš- -
SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos

sų namai . Ne čia mū?'; ž 
mi mums gyvybę, jky pė 
mylėti tą "bakūžę s/ na' 
braidė neįžengiama'/gi r ovoje su krašto priešais 
čia Krivu-Krivaičią’ m Perkūnui tarnavo, o Vaidilų-Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

automobiliams
tės jam amžiną u .aį / to . Ne čia žaiiagalvių kaniklinin- 
ku dainų garsai ajos ' jungėsi su girių paukščių balsais, ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLA

H BENDRUOMENĖ'
AKYBOS PIRMININKUI IŠVYKUS

| vykstantį P L Bendruomenės sei
mą išskrido ir mūsų atstovai. Ten jie 
ne tik atstovaus Brazilijos lietuvius, 
bet kartu ir susipažins su kitų kraš
tų lietuvių veikla. Prieš išvykdamas j 
šį seimą, BLB Tarybos pirm. Jonas 
Tatarūnas sutiko pasikalbėti su "Mū
sų Lietuvos" korespondentu.
"Mūsų Lietuva — Poną pirmininke, 

kokie planai nuvykus j PLB seimą?
J. Tatarūnas — Visų pirma, manau, 

kad ten bus progos supažindinti 
kitų kraštų lietuvius, o ypač Šiau
rės Amerikos tautiečius, su mūsų 
padėtimi. Jie turi galimybių mums 
padėti. Čia, kaip jau žinome, mū
sų kolonija tirpsta labai greitai.Tu
rime problemų su lietuvių mokyk
la, chorais. Kiek mažiau sunkumų 
su tautinių šokių grupėmis. Mums 
netrūksta pinigų, kaip galėtų atro
dyti iš pirmo pažvelgimo. Turint 
mintyse nepaprastai didelę infliaci
ją, finansinė problema atrodytų pa
grindinė. Bet taip nėra, mums trūks
ta pirmoje vietoje kultūrinių jėgų.

ML - Bet kaip jūs manote jie galėtų 
mums padėti?

JT — Reikalas yra gana sudėtingas.
Bet galime pasvarstyti vieną - kitą 
galimybę. Pavyzdžiui, jau pats kitų 
kraštų svečių-veikėjų atvykimas 
mums yra labai naudingas. Ameri-. 
kps lietuviai turi žmonių tam reika
lui užtektinai, bet mažai siunčia. 
Tai, mano nuomone, mes turėsime 
to prašyti iš jų. Kai amerikiečiai ei
na j pensiją, ypač technikai, atva
žiuoja čia ir dirba pusmetį ar me
tus laiko didelėse įmonėse ir per
duoda savo gyvenimo techninius pa
tyrimus Brazilijos industrijai. Kodėl 
JAV-bių lietuviai, jau išėję j pensiją, 
negalėtų atvykti čia j šiltesnį kraštą 
ir pabuvoti tarp mūsų kokius 6 mė
nesius ar kiek daugiau ir mums pa
dėti savo patirtimi mūsų lietuviškam 
veikime? Aš manau, kad galėtų 
mums labai daug padėti ir atgaivin
ti mūsų veikimą. Mūsų pajėgos kas 
kart silpnėja ir be naujų jėgų, naujo 
kraujo, kurio mes negalime gauti iš 
Lietuvos, mums bus kas kart sun
kiau. Ir kaip tkk šias mintis manau 
išdėstyti per seimą.

ML -»• Kuri sritis, jūsų nuomone, pone 
pirmininke, yra sunkesnėje padėtyje?

JT — Gal daugiau kultūrinė. Jaunimas 
išėjęs aukštuosius mokslus, deją,prie .

kolonijos veiklos jų labai maža dalis 
prisideda. Labai mažai kas kalba lie
tuviškai. Taigi, yra pasiruošusių žmo
nių, bet ne pasiruošusių dirbti musų - 
kolonijoje lietuvišką darbą. Bet jei
gu atvyktų iš Amerikos koks moky
tojas, tai mes galėtume suorganizuo
ti kursus, žinoma, ne vaikams, bet 
suaugusiems, panašiai kaip A. Petrai
tis kelis metus pravedė. Tačiau atvy- 
kusis iš užsienio daugiau suinteresuo
tų, gal net. ir jaunimą. Prieš kurį lai
ką čia dirbo su jaunimu kun. Ant. 
Saulaitis. Ne kartą aš prašiau, atsiųs
kite vėl kun. Saulaitj, kad jis vėl ap
lankytų visas lietuviu kolonijas Pietų 
Amerikoje ir atgaivintų musų veiklą. 
Per keturis metus laiko, jis buvo at
siųstas tiktai vieną kartą. O tai jau 
labai mažai.

VIL - O kalbant apie lituanistinę mo
kyklėlę...

JT — Aš manau, kad mes dar pajėgtu
me turėti lietuvišką mokyklą, be ku
rios reikalai bus dar sunkesni. Pavyz
džiui, musų dauguma, kaip mano am
žiaus, kurie čia ir valdyboje randasi, 
lietuviškai gerai kalba, lankė lietuviš
kas mokyklas. Tačiau kas bus po mu-i

sų, tai nežinau. Todėl mums tikrai 
yra skubiai reikalinga, kad kas nore, 
mums padėtų.

M L — Tai, jūsų nuomone, svečiai iš 
užsienio butų viena išeitis?

JT — Jeigu tie pensininkai ameriko
nai turi galimybių išvykti j šiltus 
kraštus ir ten praleisti pusmetį: ir 
užsimokėti viešbučius, tai jie galė
tų, pavyzdžiui, tai iškeisti j Brazili
ją. Čia pažintų kraštą, jų išlaidos 
dėl to nepadidėtų. Deja, mes tų iš
laidų neturime galimybių padengti 
— tai mes turime aiškrai pasakyti. 
Dabar Amerikoje yra keli fondai. 
Skaičiau prieš kurį laiką "Tėviškės 
Žiburiuose", kad jeigu tų įvairių 
fondų pinigai nebus pavartoti, ateis 
laikas, kad Amerikos lietuviai turės 
daug pinigų, bet nebus lietuvių. 
Manau todėl, kad tie fondai galėtų 
padėti išmokėti kelionių išlaidas. 
Brazilijos lietuvių bendruomenė 
jfiėms neturi galimybių padėti, ne
gali užmokėti kelionių, bet prisidė
tų kuo gali. Lygiai kaip ir mes da
bar važiuojame į seimą, kiekvienas 
užsimokėdami savo kelionę ir pa
dengdami visas savo išlaidas. Kodėl 
jie to negalėtų padaryti? Aišku,jei 
gu mes tai galėtume padaryti, bū
tų labai gerai. Galėtume net įdėti 
skelbimą: pageidaujame to ir kito, 
sumokame taip ir taip, būtų tikrai 
lengva. Deja, dabar jie negali lauk
ti iš mūsų kitos paramos, išskyrus 
gerą norą juos priimti.

ML — Jūs anksčiau minėjote, kad 
tautinių šokių grupės laikosi kiek 
geriau. Tai joms gal paramos iš už
sienio netiek reikėtų, apsieitų vie
tos talka.

JT — Šioje srityje būtų galima panau
doti panašią mintį. Prieš kurį laiką 
vyko iš Brazilijos j tautinių šokių _ 
kursus tai vienas, tai kitas mūsų 
jaunuolių. O jeigu iš ten atvyktų 
vienas instruktorius, tai jo buvimu 
čia pasinaudotu ne du-trys jaunuo
liai, bet visos mūsų šokių grupės. 
Deja, iš grįžusių Amerikoje lankiu
sių šokius kursus jaunuolių nevisi li
ko musų veikloje. Tik vienas an
tras įsitraukė j veiklą, kiti dingo.

® Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos

TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO
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Prof. Waldomiro Constantino Hawrys:
LICENCIADO PELA FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PORTUGUÊS - LATIM - GREGO

: Públicas, Comerciais. Cientificas e Técnicas. Latim. Polonês. Russo. Ucramano. 
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Pça. Patriarca. 78 - 4o andar - Sala 43 - Fone: 35-1779

Rua das Tordesilhas. 194 - Alto da Lapa - São Paulo
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ML— Seimo metu jus galėsite pasi
rinkti įvairias komisijas. Kuriose 
manote dalyvauti ir kaip pasidalin
site šiuo darbu?

JT — Nebus lengva, nes gali pasitai
kyti, kad teks kam dalyvauti tokio
je komisijoje, kur jis tam nepasiruo
šęs, ar temos gerai nepažįsta, nežiū
rint, kad turime bendrą žinia apie 
tai.

ML — Bet jūs turite pramatę, kurio
je komisijoje teks jums asmeniškai 
dalyvauti, ar bent kas svarbiausia 
mūsų krašto reikalams7

JT — Viena iš svarbesniu temų tai, 
da>- iki šiol nebuvau minėjęs, pirmi- 

mrniokų susirinkimas, liečiantis sekan
čio Pietų Amerikos lietuvių ben- 
d'ruomenių kongresą. Ten bus nu
tarta,'kur bus tas ateinantis kon
gresas. Yra numatyta, kad tas kon
gresas bus Venecueloje. Atrodo, 
kad dr. V. Dambrava labai norėtų, 
kad tas kongresas įvyktų kaip tik 
ten. Tai jau įvyktų ateinančiais me
tais. Aišku, visi prie to prisidėtu
me. Aš nemanau, ar daug kas gates 
ten važiuoti Tačiau jeigu dė' kó 
kių nenumatytų priežasči.; Venesu
ela negalėtu sūruošt' to kongresai 
tuomet mums tektų organ zuoti tą 
kongresą, t'ktai ms? negalėtume to 
padaryti 1984 metais. Būtų mums 
per mažai laiko. Tektų daryti jau 
1985 metais. V^necuela kongresą 
ruoštų liepos mėnesį, Kartu su šv. 
Kazimiero švente. Jie ten turi viena
miestelį šv. Kazimiero vardu. Jiems 
laiko užtektų. O mes čia paprastai
ruošiame Vasario 16-tos proga, tai 
sekančiais metais mums laiko pa
ruošti kongresą neužtektų. Venecu- 
eia dar neturėjo progos suruošti 
Pietų Amerikos lietuvių kongreso, 
tai dr. V. Dambrava kaip tik norė
tų, kad tai įvyktų pas juos.

ML — Pone pirmininke, manote šalia 
seimo darbų dar aplankyti ir kitas 
lietuvių kolonijas?

JT — Taip. Visuomet galima pasimo
kyti iš kitų veiklos, pasinaudoti jų 
patirtimi. Dar šalia Šiaurės Ameri
kos manau aplankyti ir Europą.To- 
dėl mano grįžimas atgal kiek užsi
vilks, jums čia teks apsieiti be ma
nęs. Tačiau tikiuosi, kad seimas at- 
oeš mums visiems labai daug ir ge
rų rezultatu. Per paskutinį Tarybos

- «STUBS s: M0UEIA6EH X,
KALBAMA LIETUVIŠKAI

R na d a Grata, 381 - Casa 6 

susirinkimą buvo iškeltas reikalas 
suruošti jaunimo vadų paruošimo 
kursus. Suruošti tam specialią sto
vykla, kuri padėtų paruošti iš čia 
esamo jaunimo busimuosius vado
vus. Kad ir, pavyzdžiui, Vasario 16- 
tos gimnazijos programa to nepra
mato, nors tai mūsų veiklai nepap
rastai svarbus reikalas. Mėginsiu ir 
šį reikalą ten pajudinti. Tiek BLB 
Tarybos nariai, lygiai kaip ir j Sei
mą vykstantieji mūsų atstovai, tą 
reikalą skaito esminiu. Be gerai pa
ruoštų jaunimo vadų, bus sunku 
prieiti prie konkrečių rezultatų.

ML — Tai būtų kitas projektas, šalia 
minėtų svečių iš užsienio?

JT - Darbo dirva labai plati. Jauni
mo vadovų reikalas daugiau apsiri
botų- su pačiu jaunimu ir jo prob
lemomis, kai kultūrinė dirva liktų 
gera dalimi suaugusių rankose.Kad 
ir, pavyzdžiui, spaudos reikalai,Jei
gu čia atvyktų kas su žurnalistine 
patirtimi, mūsų spaudos darbas ga
lėtų stipriai pakilti. Mes neturime 
pakankamai spaudos darbihininkų, 
neturime ir tam darbui prieauglio, 
todėl bet kokia parama šioje srity
je būtų nepaprastai svarbi. Apie 
tai ir apie patį seimą pasikalbėsime 
Kita proga

ML — Linkime geros kelionės, sėkmės 
jūsų darbuose ir labai ačiū už po
kalbį.

Šį pokalbį užrašė Alf.D.Petraitis

MŪSŲ MIRUSIEJI 
G

Liepos 10 d. Roseli Sinkevičiūtė 
B. Rezende su vyru ir 2 sūneliais bu
vo nuvažiavę pas draugus į ūkį netoli 
Represa Billings

Visi džiaugėsi gamta, vandeniu,plau
kiojo su laiveliu... Staiga laivelis, ku
riame su kitais buvo Alexandre Sinke
vičius M. B. Rezende, apvirto. Žmo
nės griebėsi gelbėti, ir nors visai neto
li kranto nesuspėjo sugauti Alexandra 
— jis nuskendo ir tiktai antrą dieną 
gaisrininkai įstengė surasti jo lavoną.

Alexandrui birželio 26 d. buvo su
ėję tiktai 4 metukai. Buvo labai ga
bus ir linksmas berniukas, ir taip tra
giškai atsiskyrė su šiuo pasauliu. Ne
apsakomai nuliūdusius paliko mamy
tę Roseli, tėvelį Roberto, broliuką 
Gustavo, senelius, prosenelius rr kitus 

Fone 220-8319 Born Retiro

gimines.
Buvo pašarvotas V. Zelinoje ir 12 

dieną, sudegintas V. Alpinos kremato
riume. ________

POVILAS JOTEIKA
po sunkios ligos, mirė šių metų lie
pos 17-tą dieną, João XXIII ligoninėj, 
turėdamas 86 metų amžiaus.

Velionis, kilęs iš Ukmergės, atvažia
vo Brazilijon 1927 m.

Buvo pašarvotas V. Zelinoj. Pirma
dienį, liepos 18-tą, buvo atlaikytos 
mišios V. Zelinos bažnyčioje "corpo
ra presente" kun. dr. Antano Miliaus 
giedant chorui. Kun. Feliksas Jaku
bauskas palydėjo velionį kki Getsema- 
ni kapinių, kur buvo palaidotas.

Liūdesyje paliko dukterys Ona Ku
liešienė. Julia Joteikaitė Galvão su 
šeima, Angelė, Vanda Olga Maitini su 
šeima ir sūnūs Stasys ir Marius Juo-, 
zas, anūkai ir proanūkai.

Septintos dienos mišios bus sekma
dienį, liepos 24 d. 11 vai. V. Zelinos 
bažnyčioje. Šeima kviečia gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti.
MŪSŲ LIGONIAI
IGNAS VIJŪNAS; buvęs ML ben- 

dradarbis išnešiotojas, turėjo lengvą 
trombozę ir buvo paguldytas SERVI
DOR MUNICIPAL ligoninėj ant Cas
tro Alves gatvės — Vergueiro. Ligonį' 
aplankė kun. Petras Rukšys. I. Vijū
nas jau eina 83 metus ir niekad ne
sirgo. Dabar po truputį sveiksta. Li
goniui linkime greit gijžti namo svei
kam ir drūtam.
RELIGINĖ PROGRAMA TELEVIZIJOJ

Pradėjo veikti televizijoj religinė ka
talikų programa: šeštadieniais, 10 vai. 
ryto, canal 11, TV Gazeta.

Naudinga taip pat ir radijo progra
ma: Programa Católico "Caminhando 
com Jesus", Radio Super Cultura de 
Santos, 930 Kilowertz — AM, nuo 7 
iki 8 vai. ryto, kasdien.

KIEKVIENĄ SEKMADIENI, 8 V AL. 
VAKARO, V. ZELINOS BAŽNYČIO
JE VYKSTA CHARIZMATINIO SĄ
JŪDŽIO LIETUVIŠKOS GRUPĖS 
MALDOS VALANDA. VISKAS VYKS
TA LIETUVIŠKAI. B ET KAS GALI 
DALYVAUTI.
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MŪSŲ ŽINIOS
PAMINĖTI DARIUS IR GIRĖNAS

Liepos 17 suėjo lygiai 50 metų 
nuo mūsų didvyrių STEPONO DA
RIAUS ir STASIO GIRĖNO, karžy
giško skrydžio ir tragiškos jų mirties 

Ši sukaktis mūsų kolonijoj buvo 
paminėta šv. Kazimiero p-jos salėje. 
4 vai. po pietų kun. Pr. Gavėnas at
laikė Mišias už kritusius lakūnus ir 
"visus mūsų ir šiandienius didvyrius, 
nebijančius aukoti n i savo gyvy
bę iš meilės Tėvynei".

Žurnalistas Stasys Vancevičius pa
ruošė MŪSŲ LIETUVAI šio 50-me- 
čio įprasminimą. Mokyt. Halina Mo- 
šinskienė vaizdžiai peydavė savo ir k 
tų lietuvių pergyvenimus, patirtus 
prieš 50 metų, šio Lietuvai svarbaus 
įvykio metu.

Užbaigai buvo perduotas radijo 
montažas "Atlanto Didvyri ji", kuris 
šiai progai bi'-'O gautas iš Vau vuelos. 
Tai ištrauka i' Amerikos Bt.iiiúi Euro
poje paruoštos programos, kurią iš
pildė Vyt. L.rmbrav. Juozas Lauč- 
kas, Ona Raslavičiūte, Jonas Stonys, 
Leonas Trilupaitis, jonas Vaitkus, re
žisūra ir montažas Vytauto Dambra- 
vos.

Visas montažas yra cassete" juos
telėje. Kol dar negrąžinta Venezue- 
lon kas nori, gali pasiskolinti — ir 
pasiklausyti. Užtrunka 16 minučių.

INDAS -
LIIĖTUVIU PARAPIJOS KLEBONAS

Jau ištisi metai kai kun. Viktoras 
Dabušis, Patersono (prie New Yorko) 
šv. Kazimiero parapijos klebonas 
emeritas (išėjęs pensijon), nesiliauja 
raštu Leidęsis j saleziečių duris ir šau
kia. Saleziečiai, perimkit šią lietuviš
ką šv. Kazimiero parapiją '.

ir aprašo, kad bažnyčia, nors nedi
delė, bet gana graži, parapiečiai — ir 
dypukai, ir senieji čiagimiai lietuviai 
prie jos prisirišę, uoliai remia ir rūpi
nasi turėti lietuviškai kalbant) kunigą.

Buvo jam nurodyta kreiptis ; Sale
ziečių Centrą Romoje, tik kur tokie 
dalykai svarstomi ir sprendžiami. Bet
gi "praėjo jau visas pusmetis — rašo 
— ir nieko nesigirdi". Gi ir ten sun
ku išgauti pozityvų sprendimą — juk 
iš piršto klebono neišlauši'."

"Po daugelio įvairių mėginimų — 
rašo birželio 22 dieną —, mums iki 
šiol nepavyko rasti lietuviškai kalban
tį kunigą tolimesniam šv. Kazimiero 
parapijos pastoraciniam darbui. Šiuo 
metu yra laikinai paskirtas kuri.Jacob 
Pallivathukkel, studentas iš Indijos,ku
ris reziduoja mūsų klebonijoje... Jis 
yra labai stropus kunigas, bet iki šiol 
dar nepramoko lietuviškai. Angliškai 
kalba gerai, tik su Indijos akcentu".

ALBINAS UCKUS tąsia tėvo Konstanto spaudos darbą. Mokoj, ant Rua Dias Leme turi 
didelę ir puikiai veikiančią spaustuvę, kurią veda su sūnumi Armandu. Albinas Uckus 
yra užmokėjęs ML Garbés-Réméjo prenumeratą. Ne tik auka, bet ir darbu Albinas pade
da mūsų spaudai ir šv. Kazimiero parapijai: kai reikia atlikti kokj spaudos^ darbelį, su- 
piaustyti popierį, ar kitą darbą, tai viską padaro tuoj pat ir nemokamai. Širdingai dėko
jame spaudos veteranui už auką ML-vai ir visokeriopą paramą, o taip pat linkime sėkmės 
darbe. Nuotraukoje Albinas Uckus su anūkais.

Lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
kieounas — indas ! Ir dar studentas, 
taigi nepastovus šiai misijai. Ir tai dar 
šiais — jau jubiliejiniais — šv. Kazimie
ro metais!

0 kas kitas iš lietuvių kunigų galė
tų tą parapiją perimti, jei visur stoka 
kunigų? I

Ir kas bus r su kitom lietuvių pa
rapijom, jei nesimato lietuvių kunigų 
prieauglio? I Ar neturėsim ir mes šauk
tis kokių indų, afrikiečių, azijatų?'. Ir 
kaip tęsis mūsų ne tik religinė, o ir 
tautinė-kultūrinė veikla?!

Tai ar nors meldžiamės už pašauki
mus? Bet tikrai, nuoširdžiai, ištvermin
gai ! Atskirai, individualiai, o ir ben
drai. kartu su kitais?

Juk šis yra mūsų gyvybinis reikalas.
Kun. Pr. Gavėnas

"SHOW DO QUILO"
Gavę, perduodam:

PREFEITURA DO M UNICI Pi C
DE SÃO PAULO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DA M0ÓCA

' São Paulo, 1G de Ju.no de 1983
Prezado Senhor,

Temos a grata satisfação de parti
cipar a V.Sa., bem como aos astrais 
membros dessa atuante Entidade,que 
estamos iniciando a ''CAMPANHA 
DO ALIMENTO", uma iniciativa oas 
Administrações Regionais da Vi Ia Pru 

dente, Penha, São Miguel (Ermelino 
Matnrazzo, /taquera) Guatanazes e 
desta Regional.

O objetivo primordial desta campa- 
nha que ora comunicamos a V.Sas., 
é arrecadar a maior quantidade de 
alimentos possível, os quais serão des
tinados ao CMV — Corpo Municipal 
de Voluntários e ao Fundo de Assis
tência Social do Palacio do Governo 
do Estado de São Paulo.

Para que possamos atingir os nos
sos objetivos, faremos reaiizar um 
"Show Artístico", no dia 31 de julho 
p.f. ás 16:00 horas, no Ginásio de 
Esportes do Corinthians, no Parque 
São Jorge, denominado "SHOW DO 
QUILO", o qual será promovido com 
a participação da Paulistu' e com a 
valiosa colaboração da Radio Capital.

Os interessados em colaborar conos
co poderão adqum seus ngressos. 
no Gabinete desta Regionai, em troca 
de alimentos destinados à -eferida 
campanha, no horàrrn das 8,00 as 
18,00 horas ou nos Rostos de moca 
que serão implantados com a mesma 
finalidade.

Certos de podermos contar com a 
vahosa colaboração de V.Sa., no sen
tido de ui vulgar a - mização do Show, 
subscrevemo-nos, ■ terando os nossos 
protestos de estima apreço.

Cordic "ente
Antonio L. ^ Rodrigues 

Administrador Regim-a' da Mbóca
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MŪSŲ ŽINIOS
Šventos onos šventė

Sekmadienį, liepos 24 d. 16 vai., 
V. Zelinoj švęsime šv. Onos šventę. 
Sveikinsime visas Onas su suneštine 
arbatėle.

Kviečiame visus ir prašome kad vi
si atsineštų ką nors skanaus dėl arba
tėlės.

Lauksim Jūsų atsilankymo.
Ačiū

L.K. Moterų Draugija

M L-vos PLATINIMAS V. ZELINOJ
Daugumas V. Zelinos ir V. Belos 

ML skaitytojų pasiima laikraštį Vyto 
bafe arba klebonijoj. ML administra
cija širdingai dėkoja klebonui kun. 
Juozui Šeškevičiui ir Antaninai Guda- 
vičienei už šį patarnavimą, o taip pat 
Vytui Tyjūnėliui ir Armandui.

Jei kas daugiau norėtų atsiimti ML 
V. Zelinoj bare, klebonijoj arba spaus
tuvėj, prašoma pranešti redakcijai.

išdalina sk ,• -jjams.

MŪSŲ LIETUVA

OTTO ir AUŠRA ŠIMKEVIČIAI

BLB-nės VALDYBOS POSĖDIS

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

NR. 28 (1818) 1983.VII.21

Liepos 14 BLB-nės valdyba turėjo 
savo eilinį posėdį. Pradžioj p. Aldona 
Valavičienė, Lietuvių Archyvo ir Mu
ziejaus Kūrimo komisijos pirmininkė, 
suruošusi Vl-toj São Paulo Imigrantų 
Parodoj lietuvių kultūrinės parodos 
stendą, pristatė finansinę parodos apy
skaitą (ji bus paskelbta Ml-voj).

Šios Imigrantų Parodos proga bu
vo išleista apžvalginė brošiūra LITU
ÂNIA, kurią paruošė Jonas Valavičius. 
Jos išleidimas kainavo 170.000 kru- 
zeirų.

Brošiūros išlaidos padengti jau pra
ėjusiam BLB-nės Tarybos posėdyje 
prisidėjo, kiekvienas 5.000 kruzeirų 
auka: Jor.as Tatarūnas, Alfonsas D. 
Petraitis, Jonas Bratkauskas, kun.Pr. 
Gavėnas, msgr. Pijus Ragažinskas, 
ybão Šermukšnis, Henrikas Valavičius, 
Juozas Vaikšnoras, Alg. Saldys, Jonas 
Silickas (ir, vėliau, kiti du tautiečiai, 
kurių pavardžių redakcija neįstengė 
sužinoti). Taigi buvo sudėta 60.000 
kruzeirų.

Šio posėdžio metu dar prisidėjo 
Jonas Valavičius Cr.30.000 įnašu.

Taigi viso susidarė Cr.90.000,oo 
suma.

Skirtumą padengė pati BLB-nės 
valdyba.

Posėdy buvo peržvelgta ir numaty- kiais.

l
toji kultūrinė akademija — Dariaus
ir Girėno minėjimas liepos 17 dieną 
šv. Kazimiero p-jos salėj.

Sekantis BLB-nės posėdis numaty 
tas rugpjūčio 11 d., ketvirtadienį.

NEMUNAS 
"CENTRO EDUCACIONAL" SALĖJ

São Paulo miesto savivaldyba ruo
šia ir skelbia "bendras atostogas" 
mieste, ypač vaikams ir jaunimui. Ir 
atidaro laisvam įėjimui valdiškus so
dus, parkus, gimnastikos bei sporto 
sales. Ir stengiasi pravesti kultūrinius 
pasireiškimus.

Vienas tokių kultūrinių pasireiški
mų buvo pravestas šeštadienį, liepos 
16-tą, Mookos savivaldybos centre, 
"Regional da Moóca", Centro Educa
cional patalpose. Čia vyko tarptauti
nio folkloro popietė — "Folclore in
ternacional", j kurį buvo pakviestos 
visų tautybių folklorinės (ypač šokių) 
grupės su savo numeriais. Popietę rė
mė kai kurios plataus masto organiza
cijos, kaip sporto laikraštis "Gazeta 
Esportiva" ir São Paulo Turizmo ben
drovė "Paulistur".

Šioje "Tarptautinio Folkloro" po
pietėj Centro Educacional sporto sa
lėj gražiai pasirodė ir mūsų NEMU
NAS su keliais lietuvių tautiniais šo-

GÍCI Z uTOS LIETUVOS JAUNIMAS SVEIKINA 
JAUNIMO KONGRESĄ

Vakarus pasiekė okupuotos Jetuvos jaunimo kreipima
sis j V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso dalyvius.

Jis buvo perskaitytas š.m. Fepos 1 d. V PLJK atidary
me Čikagoje.

Tekstas nedatuotas.

I PENKTĄJĮ P/ASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ dan Lietuvos kančios kelio sutrumpinimo.

Mielas Pasaulio Lietuvių Jaunime,
Mes, okupuotos Lietuvos jaunimas, sveikiname visus su

sirinkusius į V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Svei
kiname jus visi, maži ir dideli, tiek laisvi, tiek kaliniai iš 
Lietuvos ar ištremti už jos ribų. Nors fiziškai esame toli, 
atskirti vandenynų ir spygliuotų užtvarų, bet dvasioje esa
me ir būsime kartu su jumis, nes irus visus jungia stipri 
kraujo ryšiai, vienija bendros idėjos, tikėjimas, kovos tiks
lai. Mes visi esame tos pačios lietuvės motinos vaikai,nors 
ir išsibarstę po visą platųjį pasaulį. Mus riša karšta Lietu
vos meilė ir susirūpinimas visos tėvynės I kimu. Mes visi 
esame viena Tauta, viena galinga jėga, kuri dar sudrebins 

pasaulj.
Mes nuolat stebime jus, jaučiame jūsų mintis, žavimės 

jūsų žygiais ir darbais. Jūs esate mūsų balsas pasaulyje. 
Tebūnie tas balsas skambantis ir nesustabdomas, Tebūnie 
jūsų veikla ir darbai sėkmingi. Linkini turiningai su paki
lia nuotaika pastovyklauti, o atstovams studijų dienų me
tu apsvarstyti iš kur mes atėjom, kas mes esame ir kuriui 
keliu turim eiti bei padaryti svarbius nutarimus. Telaimi
na jus Dievas ir tepadeda įprasminti savo egzistenciją vai

Žvelkite į Lietuvą, kaip mes žiūrim į jus. Padėkite 
mums dvasiniai ir fiziniai, kad mūsų visų vieninga kova a 
neštų mus j laisvą nepriklausomą Lietuvą .

Dar labiau, sutelkime gretas, aktyvinkime veiklą, stiprii 
kime savo tautinę sąmonę, tobulinkime savo lietuvišką kr 
bą, ir skelbkime Lietuvos vardą visame pasaulyje. Išgirski 
me Kudirkos varpo baisą: kelkitės, kelkitės, kelkitės.

Įprasminkim tėvų, senelių ir bočių pralietą kraujo ir aš 
rų auką už mylimą tėvynę.

Pirmyn į šviesią Ateit) kartu su jumis .

Okupuotos Lietuvos Jaunimas
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