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Vl-sios JAV ir Kanados Liotuviy Dainų šventės.įvykusios š, m. liepos 3 d. .Illinois universiteto paviljone, 
bendras vaizdas. M- Nagio nuotrauka
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Alfonsas Nakas

SPALVINGOJI; DINAMIŠKOJI
DAINŲ ŠVENTĖ

Po beveik savaitę trukusio PLB sei
mo, po sporto varžybų, po visokiu 
II PLD proga rengtu parodu ir paro
dėlių. rengimų ir renginėlių, 1983 m. 
liepos 3 d. išaušo trims masiniams 
pasaulio lietuvių susibūrimams: vėly
vą rytmetj - pamaldoms, kurias lai
ke CiKagos kardinolas Bernardin; anks 

v-vą popietę JAV ir Kanados lietu 
>ių v'l damų šventei: vakare pabaig- 

..tuvių .baliui.
Šeštoji JAV ir Kanados lietuvių 

damų šventė buvo pats didžiausias ir 
reikšmingiausias II PLD renginys. Ji 
jvyko netoli Čikagos vidurmiesėio, 
University of Illinois paviijono, Raci
ne Uarrison gatvių sankryžoje. Pra
sidėjo absoliučiai punktualiai 2.00 v. 
p.p. ir, vidury programas padarius 22 
minučių pertrauką, užbaigta 5.15 v.

Keletą minučių prieš 2 v.dar vėluo
ti pratusiai publiką® daliai vietas besi
renkant, arenoje priešais choristams 
skirtas pakopas susėdo orkestro daly
viai, o jų priešaky — garbės svečiai. 
Programos vadovė dr. Vitalija Vasaitie- 
nė ten stojo prie gerai veikiančio mi
krofono. Gal porą minučių prieš nu

statytą laiką pasigirdo muzika ir pra
nešėjos balsas. įnešta JAV, Kanados 
ir Lietuvos vėliavos. Ėmė žygiuoti cho
ristai. Pirma jaunučiai, po žygio užė
mę kėdes vakariniame arenos galejpas- 
kui vyresnieji, arenos pakraščiais ratą 
apsukę, nuėjo j rytinį paviljono pa 
kraštj ir rikiavosi ant pakopų.

Kiekvieno choro priešakyje buvo 
nešamas transparentas su pagrindine 
informacija: choro pavadinimas ir vie
tovė, kurioje choras gyvuoja. Kas 
transparentuose surašyta, per mikrofo
ną vis skelbe programos vedėja, o pu
blika entuziastiškai-ptdioy Transparan
tai, palikti arenos pakraštyje, bent pu
sei publikos visą laiką buvo matomi.

Kelios dešimtys chorų ir mažesnių 
vokalinių vienetų buvo atvykę iš Ka
nados ir. JAV artimų bei tolimų vieto
vių. Apie juos T.Ž. V. 26 laidoj, dau
giau buvo papasakota mano pokalby
je su Vaclovu Momkum. Tuomet skel
bėme, kad dalyvaus ir Brazilijos, São 
Paulo choras "Volungė’', bet jis, deja, 
nepasirodė. Paradas užtruko tik 25 
minutes.

Šventę oficialiai pradėjo jos rengėjų 
k-to pirm. Vaclovas Momkus. Labai 
trumpai, keletu šiltų, džiaugsmingų 
sakinių. Publika supažindinta su gar
bės svečiais, kurių tarpe buvo JAV se

natorius Charles Percy su ponia, vysk. 
Vincentas Brizgys, Lietuvos gen. gar 
bes konsule Juzė Daužvardienė, PLB 
vyr. v-bos pirm. Vytautas Kamantas, 
II PLD vyr. k-to. pirm. dr. Antanas 
Razma.

Senatoriui Charles Percy keletą mi
nučių pakalbėjus (šventės rengėjus bei 
visą lietuvių tautą paliaupsinusi, priei
ta prie programos taško, pavadinto 
"supažindinimas su garbės svečiu" Tas 
"supažindinimas" buvo ir dramatiškas, 
ir komiškas. Dr. A. Razmą telefonu 
šaukė JAV prezidentas Ronald Reagąn 
Bandyta surežisuoti, 'kad šaūkia'dabaf: 
bet mažam, sumišime paaiškėjo, kad 
šaukimas įgrotas į magnetinę juostą u 
prezidentas kalbėti baigė jau dr. Raz
mai j savo kėdę grįžus. Prezidento 
sveikinimas telefonu išrūpintas Baltųjų 
Rūmų tarnautojo etninių grupių reika
lams Lino Kojelio. Ir prez. Reaganui, 
ir L. Kojeliui publika ilgai, karštai plo
jo.

Dioeij įspūdį padarė vokalinė šven
tės įžanga. Algio Modesto diriguoja
mam orkestrui grojant, garbės dirigen
tui Alfonsui Mikulskiui diriguojant, 
jungtinis suaugusiųjų choras, o iš da
lies ir publika, galingai, jaudinančiai 

(nukelta j 3-čią psl.) r
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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
MINĖJIMAS WASHINGTONE

Šiais metais Pavergtųjų Tautų Ko
mitetas suruošė minėjimą su ypatin
gai gausia programa, paminėti 25-ių 
metų jubiliejų nuo prezidento Dwight 
D. Eisenhower pasirašytos Pavergtų
jų Tautų Savaitės proklamacijos.

I atidaromąjį minėjimo posėdį — 
priešpiečius, kvietimus komiteto var
du išsiuntinėjo Atstovų Rūmų nariai, 
Gerald Solomon ir Samuel Stratton. 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo Anti-Bol- 
ševikinės Lygos pirmininkas, Yaros
lav Stetsko ir buvęs Valstybinio Sau
gumo patarėjas, Richard Allen. Minė
jimą pravedė Atstovų Rūmų narys, 
Philip M. Crane. R. Alien, aptaręs po
litinę padėtį nuo pirmosios Pavergtų
jų Tautų Savaitės proklamacijos pasi
rašymo pabrėžė, kad amerikiečiai bu
vo ir yra optimistai, nors daugeliu at
vejų pasitikėjimas Sovietų Sąjunga ne
pasiteisino. Tačiau dabartinė adminis
tracija esanti labiau realistinė. Jis ra
gino ir toliau nenustoti vilties siekiant 
pavergtųjų tautų laisvės.

Didžiausio susidomėjimo susilaukė 
pagrindine kalbėtoja, Jeane J. Kirpa- 
trick, JAV Smbasadorė prie Jungtinių 
Tautų. Anot jos, svarbiausias klausi
mas yra, kaip apsaugoti taiką, ir už
tikrinti laisvę bei laisvą tautų apsis
prendimą. Didžiausia kliūtis - Sovie
tų Sąjungos plėtimasis jėgos pagalba. 
Anot Lenino, jie paveldėjo tautų ka
lėjimą, bet jis įvedė dar žiauresnę 
tvarką, kuti tapo paremta ginklu ir 
smurtu. Hitlerio-Stalino paktas buvo 
agresijos paktas. Europą padalijo ne 
Jaltos paktas, bet Sovietų armija. Jo
kia Sovietų pavergta tauta nepriėmė 
sovietinės santvarkos, kuri buvo įves

ta su kariuomenės pagalba. Ambasa
dorė Kirkpatrick priminė ir Lietuvo
je vykusį partizaninį karą, užsitęsusi 
iki 1952 m., bei dabar tebevykdomą 
rusifikaciją ir sovietų vedamą klaidini
mo propagandą.

Antroji pranešimų dalis vyko po 
priešpiečių Senato Rūmuose, pirmi
ninkaujant generolui John K. Sing- 
laub. Čia kalbėjo aštuoni pranešėjai. 
Iš jų mums įdomiausi buvo D. Brita
nijos Parlamento narys ir Europos 
Laisvės Tarybos prezidentas, John 
Wilkinson, ir buvęs Australijos Parla
mento narys, Douglas Darby. Jie abu 
reiškė solidarumą su pavergtųjų tautų 
vedama kova, ir gan aštriai papeikė 
JAV spaudą, kad ji nieko nerašanti 
apie Sovietų priespaudą ir Pavergtųjų 
Tautų Savaitę.

Vakare vykusioje iškilmingoje vaka
rienėje, kuriai vadovavo buvęs Kon
greso narys ir dabartinis Valstybės 
Departamento patarėjas, Edward J. 
Derwinski, pagriniiinę kalbą pasakė 
JAV vice-prezideruas, George Bush. 
Savo kalboje Jis paminėjo Pabaltijo 
valstybes kaip Sc'/ietų Sąjungos agre
sijos aukas, ir grąžtai pasmerkė So
vietų Sąjungos imperializmą bei pasau
lyje keliamą nesintaiką.

Liepos 19 d. prezidentas Reagan 
Baltuose Rūmudie priėmė Pavergtųjų 
Tautų atstovus Ir pasakė kalbą, kurio
je jis priminė, kad praeitą mėnesį bu
vo susitikęs su Pabaltijo kilmės ame
rikiečiais Pabalį i o Laisvės Dienos pa
gerbime. Jis tail j pareiškęs, jog susi
rinkta tapn, kac atkreipti dėmesį j Pa
baltijo žmonių Šiaurią! padėtj ir užtik
rinti pasaulį, ka; Amerika nelaiko jų 
pavergimo amžinu, "pandien aš kal
bu j visus Rytų Europiečius", pasakė 
prezidentas Reaciin,/užtikrindamas,

„ELTA“ KRITIKUOJA JfHty YORK O 
TIMES“ TERMINOI.OOIiA

ELTOS biuletenio UBgįų k ąplūio nu- 
rneryje išspausdintas $caipenis Jprit±kti>oj»i 
„The New York Titanas“ dienraâ&v termi
nologiją, maišančią ritme su aerus-q tau
tomis Sovietų Sąjt.inąH>. ELTA klausia, 
„koks fantazijos skrydis .rusais paverčia 
lietuvius ar ukrainiečius estus ai armė
nus? Jų kalbos, kultūros tautybės i iste
rijos nerusiškos Jie net ne . .Rusija va
dinamas valstybės, o .Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos* pavaldiniai

Straipsnyje toliau rašoma, kad * laiškus 
šiuo klausimu „The Now Yorke Times“ 
paprastai atsako, jog tokia terminologija 
remiasi dienraščio stiliaus Ir vartosenos
vadovo instrukcijomis („The JTYT Manu
al of Style and Usage“) „Tokiu būdu jtvir 
tinamas absurdas“, komentuoja ELTA. 
Biuletenio skaitytojai kviečiami pasiųsti 
šio straipsnio fotokopiją N Y Time'ui ir 
reikalaukite paaiškinimo Dienraščio at
sakymus prašoma siųsti ELTAI

ELTOS akcijai pritarė Z. Onufryk, New 
Jersey Gubernatoriaus Patariamosios Et
nines Tarybos Švietimo Komiteto pirmi
ninkas. Šis ukrainiečių kilmės pedagogas 
ir žurnalistas lapkričio 18 d paraše laišką 
New York Times leidėjui. A. Utehs Sulz- 
berger'iui, kuriame pareiškė, kad jo dien
raštis yra „vienas pagrindinių šaltinių, 
skleidžiančių badsiai klaidingą terminolo
ginę informaciją" apie SoVietųSąjungą ir 
rusų bei nei-usų tautai. Toji klaidinga in
formacija esanti ypač žalinga, nės dienraš 
čiu plačiai naudojasi mokvkly bibliotekos 
ir moksleiviai. '(Eltai

kad "Jūsų kova yra mūsų kova n vie 
ną dieną Jūs irgi būsite laisvi'

Liepos 20 d. Atstovų Rūmuose 
jvyko priėmimas Pavergtų Tautų Sa
vaitei paminėti. Priėmimą suruošė Ao 
hoc Kongreso Komitetas Pabaltijo 
valstybių ir Ukrainos reikalams, vado 
vaujant Kongreso nariams Brian Don
nelly ir Don Ritter, kartu su Washing 
tono Pabaltiečių organizacijomis. Ta 
proga kalbas pasakė keli Kongreso 
nariai.

Minėjimuose dalyvavo Lietuvos at
stovas dr. Stasys A. Bačkis, VLIKO 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis su 
žmona, dr. D. Krivickas su žmor a, 
dr. K. Jurgėla, Dr. J. Stikliorius, inž 
L. Grinius su žmona, VLIKO/ELTOS 
įstaigos vedėja Margarita Samaitienė; 
ALTO atstovai - dr. L. Kriaučeliū- 
nas, Dr. J. Valaitis ir dr. J. Genys; 
JAV Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos pirmininkas, dr. Antanas Butkus, 
ir gausus būrys kitų lietuvių.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO K'/LINAUSKAS
-----------------------------------------------------  ADVOGADOS ------------------ -/---------------------- -

' /
lrw®rrtário, Despejo, Desquitt, DivorcifL.
Processo Crime, Processo Trabalhista, E?

Ruí 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Cooj. 9 ■ Few a 3Í-895S

DR. JONAS NICfPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049 
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone.273-6696 

R. Itapeva, 49 ■ Cj. 35 fone: 2884 770
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SPALVINGOJ! DINAMIŠKOJI 
DAINŲ ŠVENTE

sugiedojo JAV bei Lietuvos himnus 
ir Jono Dambrausko "Maldę už tėvy
nę".

Dabar jau prasidėjo tikroji dainų 
šventės programa. Pirmoji daina — 
Emeriko Gailevičiaus "Lituanica", 
skirta Dariui su Girėnu pagerbti. Po 
jos — Juozo Naujalio "Jaunimo gies
mė" (Maironio žodžiai), Juozo Stro- 
lios "Vai ir prijojo" (liaudies kūryba) 
ir Broniaus Budriūno "0 Nemune" 
(Bernardo Brazdžionio žodž.). Visa 
tai atliko mišrus choras, Aloyzui Jur- 
gučiui diriguojant, j J. Strolios dainą 
įsijungė solistės Roma Mastienė ir A- 
nita Pakalniškytė.

Emilijai Sakadolskienei diriguojant, 
atlikta liaudies instrumentų rapsodija 
"Klonių aidai". Čia dalyvavo jungtinis 
liaudies instrumentų orkestras. Solis
tai: Balys Pakštas — birbynė, Elena 
Muliolytė — kanklės.

Jungtinis moterų choras, Daliai Vis- 
kontienei diriguojant, dainavo Vytau
to Jančio "Daržely rūtelė pražydo", 
Vlado Jakubėno "Augino močiutė" 
ir Juozo Tallat-Kelpšos "Gale lauko 
toli" (visų trijų žodžiai -- liaudies). 
Vėl mišrus choras, jau diriguojamas 
Vaclovo Verikaičio, atliko ilgesnį Sta
sio Šimkaus kūrinį "Atsisveikinimas 
su tėvyne" (Antano Baranausko žodž.) 
Dalyvavo solistai Algis Grigas, Roma 
Mastienė ir Anita Pakalniškytė. Čia ir 
visur kitus, kur reikėjo instrumentų 
palydos, tai atliko orkestras, Algio 
Modesto ditiguojamas. Pirmąją dalį už
baigus pasakytina, kad moterų choras, 
toks gausus skaičiumi, dainavo perdėm 
tykiai, nepaisant to, kad puiki dirigen
tė D. Viskontienė stengėsi iš daininin
kui daugiau išgauti.

Antrąją programos dalj pradėjo jung-gauti iš užsienio siuntinių. Tarp išvar- 
tinis mišrus jaunių choras, diriguoja- dintų asmenų yra dvi lietuvės: Irena 
mas Fausto Strolios. Pradėjus liaudies Gajauskienė, gyv. Kaune, ir Irena Skuo- 
kūriniu "Ganiaus. karves ant kalnelio", dienė, gyv. Vilniuje.

sekė Kazio Žiž'ūno "Šlama šilko vė
jas" (Vytės Nemunėlio žodž.», Giedros 
Gudauskienės "Gegutė" (Jono Minel- 
gos žodž.) ir liūdna, ilga Fausto Stro
lios "Sibiro giesmė" (žodž. iš "Sibiro 
maldaknygės"). | paskutinę giesmę įsi
jungė solistas A. Grigas.

Alfonso Gečo diriguojamas jungtinis 
vyrų choras padainavo Alf. Mikulskio 
"Balnok,' tarne, bėrą žirgą" (senovės 
raitelių daina), J. Taliai-Kelpšos "Dai
noj lilio čiūto" ir Juozo Žilevičiaus 
"Oi kad išauštu* (paskut. abi — liau
dies kūryba).

Dar mišrus choras atliko M.K.Čiur- 
lionio "Beauštant! aušrelė" ir J. Žile-
vičiaus "Pasakyk,mergele" (abi liaudies 
dainos), diriguojant Jonui Govėdui. . 
Pafckutieei dainai tebeaidint, visais pa
viljono takais j areną pasileido keli 
šimtai šokėjų — jungtinė Čikagos jauni
mo t. šokių grupė. Orkestrui grojant, 
mišriam chorui, Algio Modesto diriguo
jamam dainuojant, jie pašoko "Kalve
lį" (Jono Švedo), "Audėjėlė" ir "Suba
tėlė" (vėl.J. Švedo).

Šventės programa užbaigta Juozo 
Naujalio daina-giesme "Lietuva braggi" 
(Maironio žodž.), kurią A. Modestui 
diriguojant, dainavo visi, kas gyvas, 
kiekvienoje paviljono vietelėje, dažnam 
ir ašarą graudžią nubraukiant.

Beveik visi bilietai j šią Šventę buvo 
išpirkti, tad žiūrovu atėjo apie 8.000,' 
o su choristais paviljoną pripildė apie 
10.000 žmonių.

UŽDRAUSTI SIUNTINIAI
Kestono žinių tarnyba praneša, kad 

Vak. Vokietijoje veikianti Žmogaus tei
sių tarptautinė draugija (Gesellschaft 
fuer Menschenrechte) buvo painformuo
ta iš siuntinių bendrovės, kuri turi lei
dimą siuntiniams siųsti j Sov. Sąjungą, 
kad 20 sovietų piliečių neturi teisės

MŪSŲ TAUTINĖ BŪKLĖ SAUKIASI 
VISU SUTARTINĖS VEIKLOS

Šaukiu lietuvi burtis prie lietuvio 
ir gyvą širdį prie gyvos širdies I

Bernardas Brazdžionis
Kristus paskelbė pasauliui taikę.Ka

talikų Bažnyčia visada, tęsdama tę 
misiją, yra davusi žmonijai daug gero. 
Paskutiniais dešimtmečiais tę misiję 
ji skelbia drąsiau ir garsiau. Tuo tiks
lu ir Naujų Metų diena paskelbta ir 
liturgiškai pavadinta taikos diena. Tu
rėtų būti aišku kiekvienam žmogui, 
kad be taikos negali būti normaliai 
ramaus žemiško gyvenimo.

Ir visuotinė taika prasideda indivi
duose. Kai nėra taikos pačiame asme
nyje tarpe jo gyvenimo būdo ir sąži
nės, žmogaus vidaus nerimas pamažu 
pereina visuomeninėn sritin. Kai nėra 
taikos šeimoje, nėra jo nariams lai
mės, jų namai neišsilaikys (plg. Mat. 
12,25). Be taikos narių-piliečių tarpe 
negali išsilaikyti nė tauta, nė valsty
bė. Kariai gali pasakyti, kuo baigtųsi 
jų kova su priešu, jeigu dėl kokių 
norsnnDomonių skirtumų jie pradėtų 
fronte kovoti vieni prieš kitus. Tokiu 
atveju priešas galėtų ramiai palaukti, 
kol jie sunaikins vieni kitus. Praeitis 
pamoko, kaip lengvai teko kitiems 
tos šalys, kur vietinių gyventojų gen
tys kovojo viena prieš kitę. Visokios 
nesantaikos pabaiga būna tragiška.

Žvelgiant j mūsų lietuvių išeivių 
būklę, turim daugiau kuo pasidžiaug
ti ir didžiuotis. Tų gražių vaisių galė
tų būti daugiau, o tikrai būtų ma
žiau nemalonių išgyvenimų, veltui 
eikvojamos energijos, jeigu, siekdami 
to paties gero, skirtingas nuomones 
derintų kultūringais broliáfrsais išsiaiš
kinimais, o ne užgaulia vienų prieš 
kitus polemika, beprasmišku lenkty
niavimu. Mūsų tautos būklė šaukiasi 
visų sutartinės veiklos.

CKconisa imóveis
-----------------------  Instalada no Prédio “Grão Duque Vytautas’’- Vila Bela

ATPNPÁÍ1 III CONISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos/ Ml Lll^MU !!! VENDEMOS. COMPRAMOS, ALUGAMOS E ADMINISTRAMOS

IMÓVEIS EM GERAL

Nòs 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

.Rua Santo Amásio, 327 - Vila Bela — (Esq. c/ Rua das Giestas, alt. ns I.090) - Creci 22.140 
Fones; 274-9002 - 274-8187 - e 274-2192
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Untanas Puikus
LIETUVIŲ SPAUDU BRAZILIJOJ

Tąsa iš Nr. 28 (1818)

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti SantŲ ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913

LIETUVIŠKAS ŽODIS BRAZILU 
SPAUDOJE

Tai kaip čia dabar? Nėra ko ste
bėtis. Jei lietuviškon spaudon įterpia- ■ 
me "braziliškai", galima tai padaryti 
ir atvirkščiai. O buvo taip. São Pau
lo mieste, 1930 metais, buvo leidžia
mas didelis brazilų, (be abejo - ir 
teisinga brazilų kalba) dienraštis, 
"Folha, da Manhã”, kuris atstovavo 
ir gvildeno stambių žemvaldžių ir be
sivystančios šalyje pramonės reikalus. 
Tai buvo didelio formato ir plačiai 
skaitomas ne tik brazilų, bet ir kita
taučių tarpe. Laikraštis turėjo įvedęs 
mišrių kalbų sistemą, kur buvo įvai
rių tautų skyriai su etninėmis (tauti
nėmis) kalbomis spausdinami. Jame 
galėjai pasiskaityti, apart braziližkų 
tekstų, ir vokiškai, ir rusiškai, ir ara
biškai, ir lenkiškai, ir vengriškai ir ki
tomis, čia besikuriančiomis imigrantų 
kalbomis. Nors lietuviai anais metais 
turėjo daugiausia iš visų laikų savų, 
lietuviškų laikraščių, bet ir jie įsirikia
vo mišriojoj spaudos rikiuotėn.

1930 metais pradėjus cirkuliuoti 
mūsų kolonijoj lietuviškam laikraščiui 
"Lietuvių Aidas Brazilijoj", redakcija 
gavo kvietimą iš "Folha da Manhã" , 
dienraščio, prisidėti prie įvairių tautų 
spaudos konglomerato su lietuvišku 
skyrium. "Aido" redakcija priėmė 
kvietimą ir tam skyriui tvarkyti, pa
vedė savo redaktorių A. Dutkų. Lie
tuviams buvo paskirtos 3 dienos sa
vaitėje, būtent — sekmadienj, antra
dienį ir ketvirtadienį, po dvi ištisas 
skiltis kiekvienoje laidoje. Pradžioje 
buvo sunku prisitaikyti prie darbo. 
Reikėjo tenkintis lotinišku šriftu be 
lietuviškų akcentų, o antra, linotypis- 
tas vengras nelabai noriai priimdado 
rankraščius rašytus ranka, reikdavo 
mašinėle rašytus. O kur tu tokią "mo- 
dernybę" gausi iš nieko besikuriančio
je spaustuvėje ir redakcijoje? Kilo 
rūpestis dėl reikalavimų patenkinimo, 
kad išlaikius tame dienraštyje lietuviš
ką skyrių ne dėl to, kad brazilus lie
tuviškai išmokyti, bet, didžiausiame 
darbo kriziuje, nepraradus geros ir 
pakankamai apmokamos tarnybps. 
Dienraščio redakcija svetimiesiems tų 
"moderniųjų” rašomų priemonių ne
suteikdavo ir jomis reikėjo patiems 
pasirūpinti, ("se vira", — kaip pratę ' 
sakyti). Išgelbėti lietuvišką skyrių ir 
pasilikti tarnyboje, buvp didžiausias

rūpestis. Geriems žmonėms patariant, 
reikalas buvo išspręstas.

į "Lietuvių Aidas Brazilijoj" redak
ciją dažnai užeidavo "senesnės" imi
gracijos jaunuolis, kuris, kaip sužino
jau, dirbo raštinės darbą, - Jonas 
Bratkauskis. Išdėsčiau jam savo "bėdą" 
Mane nuramino ir patarė išsinomuoti 
rašomąją mašinėlę. Ką ir padariau. O 
būdamas mašinraščio "analfabetu”, 
kol išsilavinau su ja dirbti, mano pa
tarėjas J. Bratkauskis, net pirmus 
rankraščius, kurie turėjo eiti j "Folha 
da Manhã” spaudai, perrašė mašinėle. 
Už tai jam likau dėkingas.

Dienraštis "Folha da Manhã, plačiai 
buvo "skaitomas” lietuvių tarpe, ypa-' 
tingai sekmadieniais, kada jo puslapių 
skaičius siekė virš šimto. Neilgai lietu
viams teko džiaugtis "savu”, trijų die
nų savaitėje laikraščiu. 1930 metų 
krašte revoliucija pakeitė planus visų. 
Nors São Paulo estadas ilgiausiai prie
šinosi sukilėliams, bet sukilimo bangai 
apėmus visą kraštą, turėjo ir mūsų es
tadas pasiduoti ir pergyventi visas su
kilimo pasekmes. Dienraštis "Folha . 
da Manhã°buvo sunaikintas. Nukentė
jo ir kiti laikraščiai, kurių tarpe ir 
kun. J. Valaičio redaguojamas "Lietu
vis Brazilijoj". "Lietuvių Aidas Brazi
lijoj" to išvengė dėl pasitaikiusio lai
mingo išpuolio. Sukilimo pergalės die
noje, iš Imigracijos Departamento, rua 
Visconde de Parnaiba, kaip tas kas
dien beveik pasitaikydavo "Aido" re
dakcijoje, užėjo tik ką iš Lietuvos at
vykusi pas savo vyrą, Ona Vasiliaus
kienė su trimis vaikais mažyčiais — 
Juozu, Leonu ir Olga, kuri, rodos,dar
motinos kelių reikalavo, — pas savo 
šeimos galvą - vyrą ir tėvą, jau prieš 
porą metų Brazilijoj gyvenantį Juozą 
Vasiliauską. Revoliucijos entuziastų 
būrys jau buvo prisiartinę prie "Ai
do" durų, bet pamatę mažus vaikus 
įsikibusius motinos sijono, pasišalino, 
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nieko blogo nepadarę. Didesnė spaus
tuvės "Birutės" reikmenų dalis, buvo 
pergabenta j kitą vietą, padedant lai
kraščio rinkėjams. Tai įvyko spalių 
mėn. 1930 m.

Tokiu tai laiku baigė savo dienas 
"Folha da Manhã" svetimšalių sky
riai, drauge ir lietuvių. Dienraštis bu
vo sunaikintas, bet vėliau atstatytas 
ir eina dar ir šiandieną "Folha de 
São Paulo" vardu. "Lietuvių Aidas 
Brazilijoj" nenukentėjo, bent galima 
taip manyti, nenukentėjo dėl Vasi
liauskų šeimos, ypač dėl mažytės Ol- 
gos Vasiliauskaitės, šiandieną — Olga 
Penedo Marcos.

(Bus daugiau)

ŠVELNUMU NUGALĖSI

"Na sesele, ar tamsta matei kokią 
tai sielą? " paklausė chirurgas gailestin
gosios seselės po vieno kliento operaci
jos.

"Aš ne, pone daktarė", atsakė sese
lė: "O'Tamsta ar matei kpkj tai skaus
mą, kurį stengeisi pašalinti? "

Tvirtas, bet mandagus, atsakymas 
tiems, kurie tyčiojasi iš religijos, gali 
privesti prie susimąstymo.

Bendrai tokie žmonės nėra blogi, 
nors jų žodžiai kartais gali atrodyti aš
trūs ir pajuokiantys. Neretai tokiuose 
pašaipos žodžiuose jie nori paslėpti 
juos kankinančią abejonę.

Labai svarbu su tokiais elgtis manda
giai ir meiliai. Daug daugiau gali juos 
paveikti mandagumu ir švelnumu, ne
gu mėgindamas jiems įrodyti jų klaidą.

"Aš turiu ir kitų avių, kurios ne iš 
šios avidės, man reikia ir jas atvesti, jos 
klausys mano baiso, ir bus viena avidė 
ir vienas ganytojas". (Jo 10 16)

— tai dar ir šiandien pilni aktualumo 
Viešpaties žodžiai.

Viešpatie, išmokyk su meile vesti kitus 
prie Tavęs.
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KUH. PETRAS MASKOLAITIS ' 
EKVATORIAUS MISIJŲ PUONIERiUS

lia misijos židinio buvusieji auklėti- drabučius. Tam tikslui nuvykau j Ek- 
niai pasistatė savo namus, įsikūrė skait-vadoro sostinę - Quito. Ten gavau 
lingas kivarų kaimas, kuris 1958 m. leidimą ir šiek tiek paramos. Ten nu-

(tęsinys iš praeito nr.)

1925 m. saleziečiai misijonieriai at
vyko j Macas, organizavo parapiją, įs
teigė mokyklas ir nuolatos pėsti lankė 
džiunglėse gyvenančius indėnus - kiva- 
rus. 1930 m. čia buvo įkurtas bendra
butis kivarų vaikams.

Vėliau jis buvo perkeltas į kitą pu
sę Upano upės, kur buvo daugiau dir
bamos žemės ir gyveno daugiau kiva
rų šeimų, t.y. j Sevilla - ne de Oro, 
bet Don Bosco. Šios pastarosios misi
jų stoties vadovu ir viršininku buvau 
nuo 1947 iki 1957 metų. Šioje vieto
je jau buvome du kunigai, vienas klie
rikas ir du saleziečiai broliukai. 1952 
m. čia įsirengėm elektros gaminimui 
hidroelektrinę stotį, pristatėm dau
giau namų berniukams ir mergaitėms. 
Jų skaičius vis didėjo ir teko pravesti 
auto kelią ūkio darbams ir bendrabu
čio išlaikymui. O to projekto vykdy
mui vykau nupirkti sunkvežimuką,ku
rį išardę, pakrovėme orlaiviu į Sucua. 
Tačiau iš Sucua į Macas nebuvo jo
kio vieškelio ar kelio, o tik siauras 
takas raitiems joti ar pėstiems eiti.O 
tai buvo 12 km atstu. Vienas mano 
pagelbininkas broliukas salezietis su 
30 kivariukų išvyko jį rankomis par
tempti. Truko visa savaitė laiko kol 
jie, visas kliūtis nugalėję, pasiekė na
mus. Buvo didelis džiaugsmas ir pa
tiems kivariukams važinėti j tolimus 
dirbamos žemės pakraščius ir didelė 
lengvata kitiems parsivežti laukų vai
sių, malkų ir pan.

Tokiu būdu žymiai pagerėjo šio 
misijų centro gyvenimo sąlygos, pa
lengvėjo bendrabučio išlaikymas. Ša- • 
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i KALBAMA LIETUVIŠKAI j

buvo pakeltas j valstybinę savivaldy
bę.

1952 m. saleziečių misijų vyskupas 
pasiuntė mane j Chiguaza parapiją, 
kurią buvo palikę tėvai dominikonai, 
kadangi neturėjo tam kunigų. Bent 
vieną kartą j mėnesį (vis gyvendamas 
Sevilla Don Bosco) turėjau aplankyti 
tos parapijos vis skirtingą vietovę 
džiunglėse. Ten patekti turėjau eiti 
per miskus-laukus, juos religiniai ap
tarnauti ir, jų pavaišintas, grįžti atgal 
vėl pėsčias. O tarp jų vaišių vis būda
vo duodama gerti jų “tautinio" gėri
mo — “chicha“ (čičia). O tą chichą 
gamina senos moterys kramtydamos 
saldžias bulves ir jas spjaudamos j di
delį katilą. Tas mišinys, išrūgęs ir iš
koštas, turi kiek ir alkoholio. Juo ir 
vaišina svečius.

Žinoma, tekdavo užsimerkus valgy
ti ir kitus jų džiunglėse pagamintus, 
mums neįprastus ir atstumiančius val
gius.

1953 m. gavau iš vyskupo pageida
vimą,kad toje parapijoje, kurią jau bu
vo pervedę saleziečiams, su savo kiva- 
riukais pastatyčiau misijų centrui pa
status. Pastačiau geroką namelį, pa
ruošiau daržą vietinėms daržovėms, 
cukrinėms nendrėms ir pan. Ten apsi
gyvenusiam misijonieriui turėjau daug 
kuo padėti, nes buvo sunki pradžia 
gyvenimo tokioje tolumoje.

Po trjjų metų, t.y. 1957, buvau 
perkeltas j Chiguaza, kur vieta ir 
žmonės man jau buvo pažįstami. Ten 
buvo apsigyvenusios ir seselės, Mari
jos Krikščionių Pagalbos Dukterys su 
30 mergaičių kivariukų. Joms turė
jau pastatyti dviejų aukštų namą, ku
rio apačioje buvo klasės, o aukštai 
miegamieji. Kiek vėliau ten; pastačiau 
ir bažnytėlę. Ten jau buvo hidroelek
trinė stotis ir lentpjūvė.

Abu bendrabučiai žymiai padidėjo, 
o su tuo ir rūpestis juos maitinti, 
auklėti ir prižiūrėti. Susisiekimas su 
Sevilla ir Macas buvo tik pėštute. Vi
są tiekimą teko ant pečių nešioti. O 
to nenorėjo nė patys kivarai. Jiems ' 
svarbu buvo turėti šautuvą, kuo prisi
dengti ir žemės ūkio įrankių. Į visa 
kitą jie nekreipė dėmesio.

Pasiryžau statyti aerodromą bent 
500 metrų ilgio. Priešingu atveju buvo 
vo neįmanoma išlaikyti misiją ir ben-

pirkau ir džypą, kurį atvykę j Patazo, 
išardėme ir orlaiviu pasiuntėme j Ma
cas, o iš ten, perkėlę per upę Upano, 
ant pečių nešėme j Chiguazą. Po sa
vaitės laiko džypas jau riedėjo tarp 
kelmų ir vežė žvyrą j oruostj. Vos 
tik baigėme pirmus 200 metrų, ten 
nusileido pirmas orlaiviukas Senna 
lingvistų. Vėliau net kas savaitę ats- 
skrisdavo kiti. Dirbom išsijuosę, kol 
paruošėm 500 metrų kelio. Tai buvo 
patogiausia priemonė parsivežti kas 
reikalinga. Tuo būdu Chiguaza misi
jos ir gyventojų sąlygos žymiai page
rėjo.

Šalia misijos įsikūrė virš 40 šeimų 
kivarų krikščionių ir besiruošiančių 
jais tapti. Vietinis saleziečių vyskupas 
su valdžios pritarimu tą kaimą pavadi
no San Pedro (t.y. mano vardu).

Visur mano būtose vietovėse teko 
eiti ir klebono ir viršininko pareigas 
ir tvarkyti piniginius reikalus. Cuchan- 
zoje turėjau pagelbininkus du kunigus, 
vieną klieriką ir du broliukus. Kivariu
kų skaičius vis augo. Visus teko išmai 
tinti iš savųjų dirbamų žemių.

Ši misija turpjo taipgi apie 80 kar
vių. Taigi, kada ne kada galėjome pa
ragauti ir mėsos. Vieškelio ten dar ne 
buvo. Taigi, iš artimesniųjų kaimyni
nių miesteliu daug ko atnešdavo ant 
arklių ir mulų.

Netrukus buvo pravestas ir vieške
lis, kuris labai pagerino kolonų ir ki
varų gyvenimą.

Cuchanza misijoje, kur buvau nu
keltas vadovauti, prie vaikų beddrabu- 
čio buvo atidaryta pirma stalių dirbtu 
vė, į kurią stojo kivarai, baigę pra
džius mokyklą, kad vėliau jie galėtų 
darbuokis misijų centruose kaip namų 
statytojai, ligoninėms, bažnyčioms bal 
dų dirbėjai.

(bus daugiau)

RELIGINĖ PROGRAMA TELEVIZÍJO.
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.

ICA DE GUARDA - CHUVAS
Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 ■ V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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J. V Danys

LIETUVOS IR IŠEIVIJOS 
RŪPESČIAI SEIME

Šeštasis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas Čikagoje ir jo darbai

VI-sis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas įvyko 1983 m. birželio 
26-30 d.d. Čikagoje, Jaunimo Centre.

Birželio 26 d. pavakarėje prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo Centro 
aikštelėje pagerbti žuvusieji. Tarp šau
lių garbės sargybos išsirikiavo apie 20 
vėliavų - dalyvaujančių seimą kraštų 
ir vietos organizacijų. Vienuolikos 
kraštų Bendruomenių vadovai padėjo 
po gėlių puokštę prie aukuro žuvusių
jų kovotojų atminimui. Kūjį. J. Bore- 
vičius, S.J., paskaitė maldą, o simbo
linę ugnj uždegė PLB pirm. V. Ka- 
mantas, II PLD org. komiteto pirm, 
dr A. Razma ir VI-jo seimo rengėjų 
k-to pirm. dr. P. Kisielius.

Po šių iškilmių Jaunimo Centro 
apatinėje salėje JAV LB kultūros ta
rybos pirm. Ingrida Bublienė atidarė - 
"1883-1983 m. draudžiamosios spau
dos" parodą. Kun. P. Garšva, MIC, 
tarė įvadinį žodį . Jis pastebėjo, kad 
nė vienai tautai dėl spaudos istorijo
je nereikėjo tiek daug rizikuoti turtu 
ir gyvybe, kaip lietuviams.

Paroda buvo labai gausi autentiš
kais rodiniais — laikraščiais, knygomis 
ir dokumentais iš "Aušros", "Varpo" 
ir knygnešių laikų, taip pat ir iš šių 
laikų Lietuvos pogrindžio spaudos. 
Parodą surengė Bronius Kviklys iš sa
vo turimų archyvų. Br. Kviklys at
kreipė dėmesį, kad lietuviška spauda 
laisve naudojosi tik. nepriklausomoje 
Lietuvoje, taigi, palyginti neilgą laiką.

Seimo atidarymas
Po parodos atidarymo dr. P. Kisie

lius, VI seimo rengėjų komiteto pirm., 
didžiojoje Jaunimo Centro salėje ofi
cialiai pradėjo seimą. Jis pabrėžė pa
grindinius PLB tikslus - išlaikyti lie
tuvybę ir padėti Lietuvai siekti lais
vės. Šio seimo šūkis "Vienybėje su 
kovojančia tauta" tai išryškina. Pro
gramą pranešinėjo Milda Lenkauskie

AR JAU TURITE ISIGI$IAS JUOSTELES?)
LK.BENDRUOMENÉS CHO /□ KONCERTAS 1980 
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nė. Trumpai kalbėjo PLB pirm. V. 
Kamantas ir II PLD org. k-to pirm, 
dr. A. Razma. Supažindinta su seimo 
atstovais iš įvairių kraštų, kurių buvo 
16: Argentina, Australija, Belgija,Bra
zilija, D. Britanija, Italija, JAV-ės, 
Kanada, Kolumbija, Prancūzija, Sau
di Arabija, Švedija, Šveicarija, Urug
vajus, V. Vokietija, Venecuela. PLB 
turi Bendruomenes ar joms atstovau
jančias organizacijas 19 kraštų; atsto
vų nebuvo iš Austrijos, Olandijos ir 
N. Zelandijos.

Pirmąją pagrindinę seimo paskaitą 
skaitė prof. dr. Vytautas Vardys,Ok- 
lahomos universiteto politikos depar
tamento direktorius, tema "Lietuva 
istorijos tėkmėje: sovietinis laikotar
pi".

Trėmimai kolektyvizacija ir indus
trializacija pakeitė Lietuvos veidą, 
t;\p pat moralinį ir socialioj balansą. 
Lietuvoje jau 64% žmonių gyvena 
riestuose, jau nėra to kaimo ir jo 
d/asios, kuri išlaikė lietuvybę carų 
I J. kais. Didėia rusu avventoiu skai

čius, stiprinama rusifikacija. Bet lietu
viai kovoja visais galimais būdais.Lei
džiama pogrindinė spauda, surinkta 
150,000 parašų po peticija grąžinti 
Klaipėdos šventovę, 36,000 parašų 
— kad paleistų suimtą kun. A. Sva
rinską. Tai liudija žmonių kovos dva
sią ir ryžtą aukotis, nes tokia akcija 
iššaukia persekiojimus bei veda j ka
lėjimus in iišt remi mus.

Darbo posėdžiai
Birželio 27, pirmadienį, pradėti 

darbo posėdžiai. Sudarytas prezidiu
mas iš pirm. A. Raulinaičio (Los An
geles) ir 11 vicepirmininkų, kuriais 
buvo įvairių kraštų Bendruomenių 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai.

Po kun. A. Bernatonio (V. Vokie
tija) perskaitytos invokacijos sekė svei
kinimai. Žodžiu sveikino gen. Lietu
vos konsule J. Daužvardienė savo ir 
dr. S. Bačkio, Lietuvos atstovo JAV- 
se, vardu. Perskaitytas sveikintojų są- 
eašas, kurių tarpe buvo visi Lietuvos 
diplomatai, VLIKas, ALTa ir kiti.

Sudarytos ar papildytos anksčiau 
sudarytos komisijos: nominacijų (pirm, 
dr. K. Ambrozaitis), registracijos-man- 
datų, kultūros (pirm. dr. K. Keblys), 
švietimo-auklėjimo (pirm. M. Drunga), 
politinės veiklos įpirm. A. Gureckas),

(PARDUODAM Í
GRAŽŪS GINTARINIAI 

_KAROLIAI (Cr.350.000)
Skambinti Janinai Draugelienei

Tel. 446-12.61
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■aunimo (pirm. K. Sušinskas), organi
zacijos ir lėšų (pirm. J. Gaila), nuta
rimų (pirm. J. V. Danys).

Valdybos paanešimai
PLB pirm. V. Kamantas ir kaikurie 

valdybos nariai padarė praaešimus,ku
riuose buvo kalbama tik apie svarbes
nius atliktus darbus. Platesni valdy
bos ir kraštų Bendruomenių praneši
mai buvo išspausdinti II PLD leidiny
je (p.p.60-125). Per penkerius metus 
nuveikta labai daug. Paminėsime kai- 
kuriuos būdingesnius darbus.

Parūpinta mokslo priemonių litua
nistinėms mokykloms P. Amerikoje 
ir Europoje; siųsta knygų ir plokšte
lių. Paremta Vasario 16 gimnazija, 8 
jaunuoliams iš P. Amerikos ir kitur 
apmokėta už mokslą.

PLB valdyba skatino meninių jėgų 
pasikeitimą, lėšomis ir kitokiais bu
dais prisidėjo prie meno vienetų, an
samblių, solistų, muzikų ir rašytojų 
kelionių j kitus kraštus. Ansambliai 
iš Urugvajaus ir Argentinos lankėsi Š. 
Amerikoje; Klevelando, Čikagos, Los 
Angeles ansambliai lankėsi P. Ameri
koje ir Australijoje.

Artimesniems ryšiams palaikyti val
dybos nariai lankė kraštų Bendruome
nes, taip pat buvo siunčiami jaunimo 
atstovai. Aplankyta Argentina, Urug
vajus, Brazilija, Kolumbija, Venecue- 
la, Anglija, Prancūzija, Šveicarija, Ita
lija, V. Vokietija ir Australija.

Kartu su JAV ir Kanados Bendruo
menių ir jaunimo sąjungos atstovais 
surengtos politinės konferencjjos Va
šingtone (1980) ir Niujorke (1981). 
JAV valdžios atstovai jose padarė pra
nešimus. Per JAV pirmininką žmo
gaus teisių komisijoje ir Kanadps am
basadorių Jungtinėse Tautose įteiktas 
memorandumas generaliniam Jungti
nių Tautų sekretoriui. 1978 m. įteik
tos Jungtinėms Tautoms, tarpininkau
jant Kanados delegacijos parlamenta
rui Y. Shymko, penkių tautų (lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių ir gudų) 
memorandumas dėl Sov. Sąjungos ko
lonizacinės politikos Baltijos valstybė
se. Šios tautybės per savo organizaci
jas memorandumą paskleidė visame

x---- SHELL-------
AUTO-POSTO 
IGUARUJAI

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

Av. Puglisi, 550
(Esq. da Rųa Buenos Aires) 

\GUARUJÁ Fone 86-6789 

pasaulyje. D. Britanijos, V. Vokieti
jos ir Šveicarijos LB kraštų atstovai 
pradėjo tą reikalą kelti tarp Europos 
parlamento narių. Daug pasidarbavo" 
Šveicarijoje dr. A. Gerutis.

Talkinta T. Venclovai ir R. Česo
niui Madrido konferencijoje, kur Če- 
sonio informacine medžiaga pasinau
dojo JAV ir D. Britanijos delegacijos. 
L. Bendruomenės JAV-se, Kanadoje, 
Šveicarijoje ir kitur informavo savo 
kraštų delegatus Madrido konferenci
joje.

Artimai bendradarbiauta su Lietu
vių Jaunimo Sąjungomis ir kitomis 
jaunimo organizacijomis. Kartu su 
PLJS rūpintasi dviejų jaunimo kon
gresų organizavimu: VI-sis jvyko Eu
ropoje, V-sis vyksta šiemet JAV-se ir 
Kanadoje.

PLB rėmė sportininkų išvyką j 
Australiją.

Finansiniu atžvilgiu PLB yra silp
nokoje padėtyje. Kultūriniai ryšiai, 
švietimo priemonės, užjūrio kraštų 
lankymas, informacijos centro rėmi
mas; Vasario 16 gimnazija, adminis
tracija reikalauja nemažų išlaidų, o 
pastovių pajamų PLB turi mažai.PLB 
įklauso nuo LB kraštų valdybų 
(ypač JAV ir Kanados), Lietuvių 
Fondo ir atskirų aukotojų geros va
lios. Pagrindinės pajamos turėtų būti 
15°/o nuo solidarumo įnašu (jų visi 
kraštai mažai surenka) ir 30% nuo 
Vasario 16 aukų (už jas kraštų Ben
druomenės pagal nustatytą nuošimtį
neatsiskaito).

Suvestinė valdybos, "Pasaulio Lie
tuvio" ir fondų-projektų 4,5 metų 
sąmata rodo, kad turėta $406,693 
pajamų, $439,944 išlaidų ir ižde tuo 
tarpu buvo $18,595.

Didžiausia išlaidų dalis tenka "Pa
saulio Lietuvio" leidybai — 50%, 
švietimui tenka apie 10%, kultūros 
reikalams — 15%, politinei veiklai 
ir pogrindžio spaudos leidimui —10% 
Vasario 16 gimnazijai — 5%.

Didžiausios pajamos gautos iš "Pa
saulio Lietuvio" prenumeratų ir au-

- kų jam - 45%. Organizacijų ir as
menų aukos sudaro 20%, JAV, Ka
nados LB ir kitų kraštų įnašai ir au
kos — 15%, Lietuvių Fondo para
ma - 5%, aukos Vasario 16 gimna-

Į zijai ir pan. — 5%.

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para rrunnres tnjormaçòcs'
Caixa Postal 4421 Rua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP.

Nutarimuose siūlyta, kad kraštų 
Bendruomenės skirtų PLB 30°/o su
rinktų aukų Vasario 16 proga ir būti
nai atsiųstų jau seniai sutartus 15% 
solidarumo jnašų. Taip pat siūlyta, 
kad įvairūs fondai skirtų tam tikras 
sumas tiesiai PLB.

Ansamblių pasikeitimai su P. Ame
rika davė žymius nuostolius, “Pasau
lio Lietuvio" leidimui kasmet teko 
pridėti po maždaug $5,000. Dabar 
"Pasaulio Lietuvio" leidžiama 4,000 
egzempliorių. Padidinus prenumerato
rių skaičių 2000 "PL" lengvai išsivers- 
.tųrbe skolų.

Paskutiniais valdybos kadencijos 
metais teko mažinti ir keliones, ir 
projektus, nes pajamos nedidėjo, kaip 
kad tikėtasi.

(Bus daugiau)

MOTINOS RAUDA
Kodėl ne aš? Kodėl Tu? —
Mano sūnau, kodėl palikai mus?
Ar tau buvo negera?
Ar stigo tau meilės?...
Kodėl, kodėl išėjau neatsiklausęs 
l Dievo namus?...
Puošiau Tavo vygę gyvenimo gėlėmis 
Visomis, skaisčiausiomis
Rastomis mano kelyje —
Maitinau krūtimi savo meilės — 
Motinos medės širdies lopšine —

Kode] išėjai, Radvilai brangus?
Kodėl išėjai j Dievo namus ???...

Krenta šalta rasa ant gėlių
Su ašaromis karti ir skausmo pilna — 
Pabusk, sūnau, pakilk iš grabo lentų 
Priglausk prie motinos širdies sūnaus 
šiluma. ...

O Dieve. Kodėl šj skausmą man skiri? 
Kodėl ne mane, bet Radvilą pasišaukei 
pas save?
Ties grumstų žemės raudoje
Motina klausia — "kodėl ne mane? " —

Su gilios užuojautos jausmais MA
RIJAI GORAUSKIENEI, broliui Min
daugui ir visiems giminaičiams

Halina Mošinskienė
S. Paulo, 1983.VII.27.
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MŪSŲ ŽINIOS
dėmesį oi

Praeitame ML numeryje skelbtos 
REKULEKCIJOS LIETUVIAMS Li
tuanikoj, rugpiūčio 6 ir 7 dienomis^ 
yra NUKELIAMOS j kitą savaitgalį, 
t.y. rugp. 13 ir 14 dieną. Dėl infor
macijų kreiptis sekančiu telefonu: 
63-84.13.

LITUANIKA
Antrasis senelių kaimo namukas 

jau su stogu.
L.K.M. Draugija paaukojo svečių 

namui naują pečių.
P. Pumputis dovanojo elektros vie

las vartininko namui. Jis taip pat 
per savo darbinihką kas mėnesį su
tvarko koplyčios kiemą (šventorių) 
ir nupjauna žolę.

Svečių name visą savaitę atostoga
vo Petrokų šeima. Paskutiniam savait
galiui į Lituaniką išvyko vyresnieji 
nemuniečiai. Nuosavuose namuose 
kiekvieną savaitę atostogavo kelios 
šeimos.

NEMUNAS DIRBA
Nemuniečiai ryžtasi dalyvauti sekan

čių metų Tautinių Šokių šventėje JAV- 
bėse. Lėšas kelionės išlaidom padeng
ti jau pradėjo rinkti: pravedė dvi ge
gužines, loteriją ir sekantį sekmadienį 
vėl bus kita gegužinė. Tai linksmi pa
rengimai, kuriuose galėtų dalyvauti ir 
senimas, iš simpatijos ar smalsumo.

NEMUNIEČRJ PIETOS
Rugpiūčio 28 d.- sekmadienį Nemu

nas rengia smagius pietus Sąjunga-Ali- 
anęa būstinėj, Bilietus spausdina "Mū
sų Lietuva ', Juos bus galima įsigyti 
ML redakcijoj, Vyto bare, ir pas ne- 
muniečius. Pietuojant bus galima links
mai pasišokti.

Dėl informacijų skambinti Silvijai: 
914.77.69.

Nemuniečių veiklą koordinuoja Iva- 
ni Popic ir Maurytis Bendoraitis.
LIGONIAI

Sunkiai serga BRONYS ŠATAS, bu
vęs, rodos, Vyčių choro narys. Pagul
dytas Sta. Rita ligoninėj, Vila Maria
na. Namiškių rūpesčiu, ligonį aplankė 
ir kun. Pr. Gavėnas su religiniu aptar
navimu.’ M

IŠVYKSTA POILSIUI

KUN.PRANAS GAVĖNAS išvyksta 
kelių savaičių atostogoms - poilsiui 
į Caragūatatuba. Apsistos seselių po
ilsio namuose ESTELA MARIS'. 
Linkime atsigauti ir sustiprėti.

MAURYTIS BENDORAITIS 
5-tų metų inžinerijos studentas rū
pinasi Nemuno parengimų ūkiniais 
reikalais.

IVANI POPIC 
pernai dalyvavo Tautinių Šokių kur
suose JAV-bėse, o dabar yra Nemu
no tautinių šokių mokytoja.

SVEIKINIMAI IŠ VILNIAUS
Kun. St. Šileika, šv. Kazimiero lie-' 

tuvių parapijos klebonas Montrealy, 
Kanadoj, nuvykęs Lietuvon aplankyti 
91 metų Mamytės ir sergančios sesers, 
pasiuntė "São Paulo bičiuliams sveiki
nimų iš Vilniaus, iš Aušros Vartų ir 
nuo šv. Kazimiero karsto".

Atvirukas, išsiųstas iš Vilniaus 30.6. 
atėjo tik 29.7, siuntėjui jau seniai su
grįžus j Kanadą.

j» ■■■■■■■ n

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
RESTORAMAS VITUS 

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

Rua Espirito Santo, 118 Tei.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL

MŪSŲ MIRUSIEJI
Liepos 26 stagiai mirė (cukraus li

gos antru priepuoliu) inž. RADVI
LAS KAZIMIERAS GORAUSKAS. 
Gimęs 1941 m. vasario 3 d. Kaune, 
su tėvais (Algirdas ir Marija Goraus- 
kai) ir broliu Mindaugu 1947 m. at
vyko Brazilijon ir visą laiką gyveno 
São Paule. Mackenzie universitete įsi
gijo civilinio inžinieriaus diplomą ir 
dirbo Civiltec Construções firmoje.

Radvilas mėgo sportą ir kelerius me
tus buvo krepšinio žaidikas Sirų klu
be.

8 metus padėjo motinai slaugytį 
sunkiai sergantį tėvą.

Paliko žmoną Alviną ir sūnus Jonę 
"r Leonardą.

Buvo pašarvotas Araçá kapinių šer- 
neninėj, kur kun. Pr. Gavėnas atlaikė 
Vlišias. Palaidotas Cem RMemptor 
capjnėse.

PAIEŠKOJIMAI
RAUDONASIS KRYŽIUS IEŠKO

Per Brazilijos Raudonąjį Kryžių 
(Cruz Vermelha Brasileira) iš Lietuvos 
paieškomas šis tautietis:

lonas Moteiaons (Jonas Motiejus? ) 
Zajankaduskas, lituano, de 80 anos, 
dono de um bar ou cervejaria.

Jei kas apie tokį ką žinotų, prašo- ~ 
mas pranešti ML-vos redakcijai ar tie
siogiai Cruz Vermelha Brasileira, tel. 
543-3211.

ANGELA ROSA KARŠINSKAS, ’ 
Juozo mirusio 1936 m. spalio 21 d. 
duktė ieško pusseserės MURAUSKAI
TĖS (vardų neatsimena), Murauskp 
ir Karšinskaitės Murauskienės (moti
nos brolis). Pusseserė dabar turėtų 
apie 65 metus.

Murauskų šeima: motina, tėvas ir paieš
koma duktė. Nuotrauka daryta 1929 m. 
ant Rua Aurora, S.P.

Informacijas siųsti ML redakcijai: Rua 
Juatindiba, 28 - 03124 São Paulo, SP. 
Tel. 273-0338.
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