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LIETUVOS IR IŠEIVIJOS
RŪPESČIAI SEIME

Šeštasis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas Čikagoje ir jo darbai

Lituanistikos katedra
Vykdant V-jo seimo nutarimą, nu

spręsta lituanistikos katedrą ’įsteigti 
Illinois universitete Čikagoje. Per pen
kerius metus reikia įnešti $600.000. 
Universitetas pridės $150.000 ir ją 
pastoviai išlaikys. Iki 1983.'X. 1 reikia 
mesti $200.000, bet tuo terp" su
trikta tik $140.000 pinigai*- pasi

žadėjimais. Laikas nuo la?‘ sigirs- i 
• balsai, kad tai perdį-- .nojis, 
nukaktų mažesnio m^ - -ddftų cen- 
no ar centrų, kur Jp -į Jakšte. ųkuanis- ’ 
m nes studijos.

Po gausių ir išsamių pasisakymų vi
sų kraštų Bendruomenių atstovai pa
lakė už katedros įsteigimą. Pagrindi
nai pajamų'šaltiniai bus JAV-se ir 

Kanadoje, bet abiejuose kraštuose dar 
nebuvo išvystyta pakankamai gera ak
cija. Katedra bus JAV-se, tai natūra
lu, kad čia butų telkiama didžiausia 
materialinė ir kitokia parama. Sufor
muluota rezoliucija (dr. J. Songailos 
ir dr. A. Butkaus, JAV LB pirm, pri
tarimu), kuria patvirtinama, kad kate
dros įsteigimas reikalingas, prašoma 
JAV LB perimti lėšų telkimo bei prak- 
tiško organizavimo darbą ir raginamos 
visos kraštų Bendruomenės aktyviai 
prisidėti. Ši rezoliucija buvo seimo 
priimta.

Santykiai su VLIKu
Seimo nariai ilgokai diskutavo PLB 
VLIKo santykius ir jų pagerinimą. 

Geri santykiai buvę, kai VLIKui pir
mininkavo dr. K.J. Valiūnas, pablogė
jo išrinkus naują valdybą ir pirminin
ką dr. K. Bobelį. Sakoma, kad pagrin
dinės santykių pablogėjimo priežastys 
buvo šios: a. jtaigojimas, kartais rei
kalavimas, kad PLB neturi teisės j 
bet kurią politinę veiklą Lietuvos lais
vinimui; b. "vyresniškumo" ir autori
teto klausimai, derinant betkurią lie
tuvišką veiklą; c. incidentas VLIKo 
posėdyje tarp pirm. dr. K. Bobelio ir 
PLB atstovo A. Gurecko; d. "reorgų" 
rėmimas. Vėliau pasireiškė nepagrįsti' 
išpuoliai prieš PLB ir net veikėjų šei
mos narius.

Po nesėkmingų bandymų susitarti 
nuo 1980 m. pabaigos PLB valdyba 
ir jos nariai nutarė nereaguoti į bet- 
kuriuos kaltinimus, sąmoningus ar ne-

aí.

Scern iš sėkmingai praėjusio I LITUANI operos spektaklio Chicagos 
Auditorium Theatre per K Pasaulio Lietuvių Dienas.

Jono Tamulaičio nuotrauka

sąmoningus išsišokimus ir neeikvoti 
energijos beprasmėms kalboms apie 
tariamą vienybę.

Australijos atstovai dar prieš seimą 
pasiūlė tam tikrą planą dar prieš sei
mo posėdžius nesantaikai išspręsti. Pa
siūlymas buvo atsiųstas ir KLB valdys 
bai. Žinant sąlygas, pasiūlymas atro
dė nerealus.

1980 m. VLIKo seime Toronte ka
nadiečiai mėgino surasti bendrą kalbą 
tarp PLB ir VLIKo. Buvo pasiūlyta, 
kad trys VLIKo įgalioti asmenys kar
tu su trimis kanadiečiais (dr. J. Sun- 
gaila, PLB garbės teismo pirmininku, 
J.V. Daniu, KLB vicepirmininku ir 
Augustinu Kuolu, VLIKo nariu) su
darytų neutralią komisiją nesklandu
mams tarp VLIKo ir PLB valdybų 
pašalinti bei politinei veiklai suderin
ti. Keletą kartų perredaguota ir sutar
ta su VLIKo pirmininku rezoliucija 
visdėlto ir pirmininko ir seimo buvo 
atmesta; atseit, nesutikta eiti j betko- 
kius pasitarimus.

Atsakydamas į diskusijose iškeltus 
klausimus, PLB pirm. V. Kamantas 
taip pat pareiškė, kad PLB sutinka 
atnaujinti pasitarimus dėl santykių iš
lyginimo.

Atsilankęs j seimą VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis buvo pakviestas pasisa
kyti diskusijose iškeltais klapsimais. 
Jis trumpai išdėstė savo arguments.

Po neformalių pasitarimų, baigia
majame seimo posėdyje buvo pasiū
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lyta rezoliucija dėl santykių išlygini
mo ir ji buvo seimo priimta. Pagal tą 
rezoliuciją, PLB pirm. inž. V. Kaman
tas ir VLIKo pirm. dr. K. Bobelis pa
sirašė tokį pareiškimą:

"Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovai, susitikę VI Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės seimo pro
ga, sutarė bendro respekto, lygiateisiš
kumo ir kooperacijos dvasioje tartis 
dėl Lietuvos laisvinimo veiklos. Nu
matyta, kad artimoje ateityje abiejų 
institucijų valdybos paskirs po tris as
menis tokio pasitarimo detalizuotam 
paruošimui. Paruošus planą, abi valdy
bos susitinka bendros veiklos nustaty
mui". Pasirašė: Vytautas Kamantas, 
PLB valdybos pirmininkas, dr. Kazys 
Bobelis, VLIKo pirmininkas. 1983 
birželio 30, Čikaga, IL.

Abu pirmininkai padarė viešus pa
reiškimus, kad sutinka bendradarbiauti.

Konstitucijos pakeitimai
Vadovaujančių PLB organų kaden

cija pakeista iš 5 į 4 metus. Papildy
ta, kad negalint krašto valdybos pir
mininkui dalyvauti seime, balsavimo 
teisę turi įgaliotas krašto valdybos na
rys. Tas pat laikoma ir kraštų jauni
mo sąjungų pirmininkams.

Pasiūlymas, kad buvusieji PLB pir
mininkai būtų seimo nariai su balsa
vimo teise, buvo nepriimtas, nes nesu
rinko reikalingų 2/3 seime dalyvaujan- 
čių narių balsų. (nukelta j 3-Są psk)
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prie langų). Iš milicininkų rankų išsprūdo 
ir pabėgo klaipėdietis Alvydas VAINORAS 
vėliau jis buvo pagautas ir nubaustas 10 pa 
rų areštu. Sulaikytieji buvo rūšiuojami po 
milicijos mašinas, rūpestingai tikrinami jų 
dokumentai; neturinčius pasų milicininkai 
nuvežė j Lenino raj. milicijos skyrių asme
nybių išaiškinimui, kur be milicininkų jų 
asmenybes "aiškinosi" ir tardė KGB darbuo
tojai. IŠ autobuso buvo iškviesta kaunietė 
Bernadeta RSALIŠKAITČ ir nuvežta j Leni
no rajono milicijos skyrių, kur apkaltinta 
chuliganizmu, — saugumo parinkti liudinin
kai melagingai teigė, jog ji brovėsi j sale, 
neklausė milicininkų, necenzuriškai kalbėjo, 
ir t.t, - ir apiforminta 10 parų. Likusius 
(apie 20 žmonių), išaiškinę asmenybes, mi
licininkai susodino j autobuse ir nuvežė j

KOa ÂLRW0 SVARSKSKO 
TEISIAS

1983 m. gegužės 3 d. LTSR Aukščiausia
me teisme buvo pradėta nagrinėti Viduklės 
klebono, TTG komiteto nario kun. Alfon
so SVARINSKO byla. Žinia apie teismę ty
liai pasklido po Lietuvą. Daugelis šia žinia 
abejojo, nes net giminės apie busimą "vie
šą" teismo procesą nieko nežinojo. Taššau 
gegužės 3 d. atvykus į Vilnių, abejonės iš
siskleidė. Lenino prospekto kvartalas buvo 
apsuptas milicininkų ir kareivių, aprengtų 
milicininkų uniformomis, o praėjimas j 
Aukšč. Teismą ties Respublikinę biblioteką 
visiškai neįmanomas — uniformuoti ir civi
liai apsirengę pareigūnai j teismą praleidi nė
jo tik su spec, kvietimais, o kun. Alt SVA
RINSKO draugai bei pažįstami, suvažiavę iš 
visų Lietuvos kampelių, buvo grubiai milici
ninkų vejami ji Lenino prospektą ties Res
publikinės bibliotekos sustpjimu. Net gimi
nėms buvo sunku patekti j teismą: 9 vai. 
prie teismo atėjusiai kun. Alf. SVARINSKO 
seserei Janinai PUPKiENEI saugumiečiai įro
dinėjo jog nėra jokio reikalo jai dalyvauti 
teisme. Šiai nenusileidžient, liepė ateiti 10 
vai., o atėjus nurodytu laiku, pareiškė, kad 
jau per vėlu, ir j salę įleido tik po pietų 
pertraukos^9:30 vai. prie teismo rūmų atė
jo teisiamoje kunigo brolis Vytautas SVA
RINSKAS, kartu su juo ėjo ir keletas kuni
gų — jie visi vargais negalais išprašė brolį 
įeiti į teismą. Vytautas SVARINSKAS pasi
sakė dėl senyvo amžiaus mieste pasiklystąs, 
todėl norėtų, kad į teismą kartu su juo bu
tų įleista ir dukra, tačiau šis jo prašymas 
buvo kategoriškai atmestas, Kunigams pa
tekti į salę nepavyko — pareigūnai aiškino, 
kad nėra vietų, nors salė buvo pustuštė, 
apie 60 žmonių, o dvi eilės suolų buvo su
stumtos įkkrūvą. Kun. Sigitui TAMKEVI- 
ČIUI saugumiečiai pareiškė: "Jus kviečiamas 
liudininku, pasiimkite iš Kybartų kvietimą 
ir rytoj galėsite dalyvauti". Ir taip j teismo 
salę, išskyrus brolį ir seserį, nebuvo įleistas 
nei vienas kunigas, nei vienas tikintysis.

' Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------------------------------------------------ ADVOGADOS --------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquíte, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. • conj. 9 • Fone: 37-8958

Dar prieš teismo proceso pradžią gatvėje,ve
dančioje t teismo rūmus, prasidėjo žmonių
gaudynės. į milicijos mašiną pareigūnai ban
dė įgrūsti kunigo Alf. SVARINSKO Šeimi
ninkę Moniką GAVĖNAITĘ, mat ši pareiš
kė norą patekti j teimso salę, užstojusią 
šeimininkę kelmietę Reginą TEREŠIŪTĘ 
keturi milicininkai prievarta įstūmė į maši
ną ir pareiškė, kad jie jos jau seniai laukia, 
nuvežė j Lenino rajono milicijos skyrių,kur, 
apkaltinę chuliganizmu apiformino 10 parų. 
Sulaikytus kunigus — Žalpių kleboną kun. 
Juozapą RAZMA NT Ą Kybartų vikarą kun. 
Joną MATULIONĮ ir Pilviškių kleboną kun. 
Gvidoną DOVYDAITĮ, saugumiečiai apklau- 
sinėjo atskirose mašinose ir, įsakę važiuoti 
į namus, paleido, o kai kuriuos iš jų nuve
žė net į autobusų stotį.

Apie 12 vai. būrelis tikinčiųjų bei kuni
gų su gėlėmis rankose, niekieno ypatingai 
netrukdomi, priartėjo netoli teismo rūmų, 
staiga nemažas milicininkų būrys apsupo 
juos ir pradėjo grūsti į netoli stovėjusius 
autobusus. Respublikinės bibliotekos langus 
užpildė nustebusių žiūrovų veidai (vėliau 
buvo gautas įsakymas skaitytojų neprileisti 

Pirčiupio miškus (apie 50 km.) paleido. Au- 
tobusesbuvo ir kunigai: Jonas MATULION 
NIS, Jonas KAUNECKAS, Rokas PUZO- 
NAS. Sulaikytieji visą kelią garsiai kalbėjo 
rožančių, kurį baigė kalbėti suklaupę miške. 
Vos tik išėjo j plentą, jie susistabdė į Vil
nių važiuojantį autobusą ir vėl atvyko prie 
teismo rūmų. Kai kurie iŠ pareigūnų juokė
si, kad tikintieji veik pirma jų grįžo į Vil
nių. Vakare, žmonėms išsiskirsčius iŠ trolei
busų sustojimo "biblioteka" buvo nuvežti 
suolai, kad atvykusioms į teismą nebūtų 
kur prisėsti.

Gegužės 4 d. toliau buvo gaudomi žmo
nės, atvykę į kun. Alf. SVARINSKO teis
mą. Būrelį tikinčiųjų milicininkai nuvežė į 
miškus už Nemenčinės ir ten po vieną 
(net mergaites) išlaipino kelių kilometrų 
atstumu, kitus vežė j Šalčininkų j Rūdinin
kų girią, kur irgi panašiai išlaipino. Vakare 
iš teismo išėjusi kun. Alf. SVARINSKO se
suo susirinkusiems pasakojo apie vykstantį 
teismo procesą, tai nepatiko pareigūnams ir 
jie ėmė vaikyti ir gaudyti susibūrusius žmo
nes. Susodinę j 3 autobusus, visus nuvežė į 
milicijos skyrių, kur kai kuriuos išlaikė net 
iki 23 vai. nakties. Kartu su tikinčiaisiais 
pareigūnai į milicijos mašinas įgrūdo ir paša
linius, nieko apie teismą nežinojusius, vilnie
čius, tik tuo momentu ėjusius pw Šalį.

(bus daugiau) 

MUZIEJUJE píAUJI EKSPONATAI 
Uetjufvos istorijos ir etoogra^j.os muzie- 

jw gadinta ipamaM naudų dkfipouatų, 
p®staru©&*laifcu surastų įvairiose LfetUr 
vos vietose. Kre&ojgofįe surasta 1*584 me
rais išteista ,,Pastalė“, Vta&ude surasta 
A. VijOkxxKjogieiavièiaw .,Lietuve® isteri
ja“ 1769 metais, (ptonajd
Kaune 1848 We^a taryba Itertúyiu Mbe 
Ttegutesu..“ Biržuose rato
unikalią 1886 rastų isaofâivés meWų ašzy- 
nia. Muzšąjude pat aásiiwkk Vd-feteõs 
DidžksMe gatvėje vetasos cu&ramės to- 
ventorįus -r- senas mažumėlių mMtį 
megftnėiė saaisatolsams ganutortį' Matomų 
iurmds-. ir &t. Padangoje surasti dr. Jono 
Šliūpo ferišfcaž feed dž^tomas. fcas-
net snąfęnfcą spiel&JO naudu e&eponaiūų.

DR." JONAS MICfFOMIIUKAS^
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049
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Nauja vadovybė
Seime pilnateisiais nariais dalyvavo 

115 (iš galimų 140), balsavo 111.
Buvo renkama 7 asmenų PLB val

dyba pagal pasiūlytus sąrašus, kurių 
buvo du Inž. Vytauto Kamanto suda
rytame sąraše (taip pat vadintu JAV 
ar Čikagos sąrašu) buvo pats V. Ka
mantai Mykolas Drunga (Čikaga), Al
gimantas Gečys (Filadelfija), Birutė 
Jasaitienė (Čikaga), Raimundas Kudu- 
kis (Klevelandas), Milda Lenkauskie
nė (Klevelandas), Tomas Remeikis 
(Čikaga). Sis sąrašas gavo 68 balsus. 
Tuo būdu čia suminėti asmenys suda
ro naują PLB valdybą.

Dr. Juozo Sungailos sudarytame 
sąraše (taip pat vadintu Kanados ar 
Toronto sąrašu) šalia jo paties buvo 
Eugenijus Čuplinskas (Torontas), Sil
vestras Čepas (Torontas), Haris Lapas 
(Torontas), Petras Lukoševičius (Mon- 
trealis), Jonas Račkauskas (Čikaga) ir 
Rita Rudaitytė (Otava). Sis sąrašas 
gavo 43 balsus.

Garbės teisman išrinkti: dr. P. Ki
sielius (Čikaga), V. Kleiza (Čikaga), 
A. Raulinaitis (Los Angeles), V. Izbic- 
kas (Bostonas) ir J. Danys (Otava )įi 
kandidatais liko dr. P. Vileišis ir V. 
Vaitkus.

Kontrolės komisijon išrinkti: M.Šil- 
kaitis, A. Rugienius ir J. Urbonas; 
kandidatais — R. Bublys.

“Pasaulio Lietuvis“
“Pasaulio Lietuvio“ redaktorius 

Bronius Nainys savo apyskaitiniame 
pranešime pareiškė, kad “PL“ nėra 
valdybos oficiozas (oficiozas reiškia 
vyriausybės ar organizacijos požiūnįj 
JVD). Redaktorius yra laisvas ir sava
rankiškas nustatyti “liniją“, atitinkan
čią Bendruomenės reikalus, pasirinkti 
bendradarbius, rašinius. Tokią pačią 
laisvę turi ir leidėjai (PLB valdyba); 
ji gali rašyti ką nori. Redaktoriui ru
pi žurnalistinė kokybė. Taip pat “Pa
saulio Lietuvis” nėra biuletenis, taigi, 
nespausdina bendraraŠčių ir panašių 
raštų. Siekiama, kad žurnalas būtų 
įdomus skaitytojui.

B r. Nainys pareiškė, kad norimą 
laisvę turėjo ir konfliktų su valdyba 
nebuvo.

Pagal tokį aptarimą (jis būdingas 

C Dra. HELGA HERING >
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.

V KALBAMA LIETUVIŠKAI J

MUSŲ LIETUVA

Š. Amerikos žurnalams, JVD), betku- 
ris straipsnis, korespondencija ar ži
nutė, jei nepasirašyta PLB pareigūno, 
pažymint jo einamas pareigas, nėra 
oficialus PLB pareiškimas. Redakto
rius laisvas spausdinti ir kontroversi
nius straipsnius, nes jų turinys nereiš
kia PLB nuomonės.

Bet “Pasaulio Lietuvis“ yra PLB 
organas (organizacijos leidinys, JVDJ, 
todėl diskusijose buvo reiškiamos 
nuomonės, kad PLB organas negali 
virsti visiškai savarankišku žurnalu, 
stovinčiu šalia PLB. Reikalingos tam 
tikros gairės, kad “Pasaulio Lietuvis“ 
išreikštų Bendruomenės interesus ir 
populiarintų jos siekimus.

Atstovai išreiškė pasitenkinimą žur
nalo lygiu ir jo redagavimu.

Kaikurios pastabos
Apie šį didelį ir svarbų įvykį — 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mą su plačia programa ir 115 atsto
vų iš 16 kraštų galima daug rašyti ir, 
be abejonės, bus dar rašoma.

Be minėtos dr. V. Vardžio paskai
tos buvo dar dvi pagrindinės — pro-

Balzeko muziejuje po sėkmingos 
žemėlapių parodos. Iš kairės :viešnia 
iš Australijos dail. E. Gaputytė, mu-— 
ziejaus direktorius Stanlei Balzekas 
jr. ir Ingrida Bublienė - II Pasaulio 
Lietuvių Dienų kultūrinių renginių 
pirmininkė. J. Tamulaičio nuotrauka

Guarda Chuvas de todos os tipos. ;-para homens, senhoras e crianças.

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor' Banys Ltda.

Res.: 2744886
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“Pasaulio Lietuvio“ redaktoriaus, “Di
džioji Bendruomenės misija — žvilgs
nis j išeivijos ateitį“ ir kun. dr. Paa- 
no Gaidos, “Tėviškės Žiburių“ redak
toriaus, “Aušra“ — Kelrodis ateitin“, 
kurios bus paskelbtos spaudoje. <

Taip pat ir švietimo (M. Drunga), 
kultūros (dr. K. Keblys) ir politinės 
(A. Gureckas) komisijų pirmininkų 
pranešimai buvo gerai paruošti ir pa
skaityti.

Švietimo srityje jieškoma naujų bū
dų lietuvių kalbos mokyti. Siūloma 
centralizuoti modernių mokymo prie
monių (akivaizdiniam ir neakivaizdi
niam mokymui) paruošimą ir paskirs
tymą bei tėvų įtraukimą aktyvion tal
kon. Jaunimo sekcijoje siūlyta net ir 
kai kurie detalizuoti planai švietimui.

Kultūros srityje siūloma sudaryti 
spaudos komitetą, užmegzti glaudžius 
ryšius sy lietuvių mokslo organizacijo
mis, rūpintis archyvinės medžiagos tel
kimu, tęsti kultūrinę paramą P. Ame
rikai ir kultūrininkų pasikeitimą su ki
tais kraštais.

Politinėje — Lietuvos reikalų srityje 
niekam nėra abejonės, kad PLB šią 
veiklą turi vykdyti. |domu, kad kraš
tuose, kaip Šveicarija ir Prancūzija, 
kur lietuvių skaičius yra labai mažas,’ 
palyginti daug padaroma Lietuvos rei
kalams, palaikant ryšius su įtakingais 
asmenimis, organizacijomis ir valdžios 
atstovais.

Šešiblikos kraštų pranešimai buvo 
įdomūs daugeliu atwjlgiu. Jie parodė 
didelius ekonominius, socialinius ir pa
jėgumo skirtumus. Bet lietuvybės ry
šys tiek stiprus, kad galime vieni kitus 
suprasti. Užjūrio Bendruomenės reiškė 
pasitenkinimą buvusios PLB valdybos 
veikla ir parama.

Rezoliucijų, pasiūlymų ir sveikinimų 
buvo labai daug (perdaug ir perdaug 
žodingų), nes jie pasiūlyti penkiose 
komisijose priešpaskutinės dienos vaka
ro sesijoje. Nebuvo laiko juos konden
suoti.

Seimo darbai per visas 4 darbo die
nas, paįvairinti II PLD ir specialių sei
mo kultūrinių renginių, vyko labai 
sklandžiai. Programa atlikta numatyto 
laiko rėmuose. Diskusijos, net ir kon
troversiniais klausimais (buvo leidžia
ma kalbėti visiems norintiems, tik ri
bojant laiką trimis minutėmis) nepa
liko jokių nesusipratimų.

PLB Seimas paliudijo laisvojo pa
saulio lietuvių pasiryžimą ir toliau 
dirbti lietuvybei bei Lietuvai.
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Antanas Butkus
LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ

(tęsinys iš praeito nr >
Kokią gerovę atnešė musu kraštui, 

kada tauta nedalyvavo valstybės tvar
kyme, matėme. Pavojui pasirodžius, 
"tautos vadas" palikęs kraštą, spruko 
lauk, leisdamas svetimiesiems įkelti 
koją.

Tokie "Lietuvio" tvirtinimai ir as
meniškos užgaulės, iššaukdavo reakci
ją kituose laikraščiuose, kas privesda
vo prie neleistinu ir smerktinų įsišo
kimu. Kad nutildžius savo oponentą 
ir jį nutildžius, griebtasi net policijos 
pagalbos - skundų.

SKUNDAI PRIES "LIETUVIŲ AIDĄ 
BRAZILIJOJ"

Darydami anų metu (1937/38) lie
tuviškos spaudos apžvalgą, o tada jau 
turėta čia gerai išsivysčiusių ir laikraš
čių ir žurnalų, negalima nepaminėti 
ir tarpia i kraštinės kovos, kuri prieida
vo iki neleistinų kraštutinumų, negeis
tinų pasekmių. Pavaizduosime čia vie
ną įvykį, kaip musų atsakomybės ir 
DULRo žmonės dėjo visas pastangas 
sunaikinti Birutės spaustuvės savinin
ką ir "Lietuviu Aidą Brazilijoj" leidė
ją Konstantą Uckų ir laikraščio redak
torių Antaną Dutkų, o po to ir patį 
laikrašti, kad "nedrumstų ramybės", 
(grjsus K. Uckui ir A. Dutkui nuola
tiniai "vizitai" ir laikraščio kompletų 
"rekvizavimai", oficialiu raštu (prašy
mu), kreipėsi j specialų Departamentą se&indo os meamos assentamentos, n&> houve e não tex ifi 
išaiškinti autorius. Į prašymą gautas querito policial aberto a proposlto da citada queixa. r 

atsakymas, kurio vertimas buvo pas 
siųstas Kaunan, ministerijai, o taip 
pat ir DU L R ui susipažinti. Ne po il
go, iš Lietuvos atvyko R. Skipitis, o 
iš Buenos Aires, Argentinos, pribuvo 
ministeris J. Aukštuolis, ištirti pa
skleistas "naujienas" São Paulo lietu- to’,S0reSectIvo*wv«íií<

Čia pavaizduotas įvykis, sukrėtr 
Brazilijos tuolaikinę Brazilijos lietu 
koloniją Incidentas baigėsi tuo: ko* 
sulas P. Gaučys buvo pašauktas j K.; 
ną pasiaiškinti, kodėl ir kokias "infor 
macijas" yra teikęs svetimo krašto 
saugumui prėeš savo piliečius. Iš Kau

Niekas juk negalėjo tikėti, kad to
kie dalykai dedasi tarp lietuvių, ku 
rių centrinė ašis buvo konsulatas ir 
laikraščio "Lietuvis" redakcija. Kad 
supažindinus svečius J. Aukštuolį ir 
R. Skipitį "su naujienomis", tam 
tikslui buvo sušauktas skaitlingas, 
apie 50 asmenų, tada veikiančių orga
nizacijų atstovu, posėdis. Dalyvavo 
taip pat ir parapijos kunigai - Pijus 
Ragažinskas ir Aleksandras Arminas. 
"Lietuvis" sužinojęs apie šią konferen
ciją, lapkričio mėn.27 d, 1938 m.pra- 
bilo ironišku tonu: "Paskutiniame 
"centro" posėdyje, Dutkus rodęs iš 
vienos vietos įstaigos, kažkokį rašteli 
Tą raštelį mačiusieji, pasakojo, kad 
ten esą pasakyta, jog kons. P. Gau
čys davęs informacijas tai įstaigai apie 
K. Uckų ir A. Dutkų. Ar tos infor
macijos geros ar blogos, nėra nieko 
pasakyta. Tai nėra joks įrodymas,kad 
tuos du "centro" narius kas tai skun
dė..."

Ne tiesa, kad tame "raštelyje" nie
ko nepasakyta, skaitykime iš žemiau 
spausdinamo "raštelio" nuotraukos:

Certifico, a requerimento do pro 

prlo interessado, que de conforaldade coa os assenta- 
oentos dos nossos arquivos, existe, neles, usa queixa 
formulada pelo consulado da Lituania contra Konstatlno 
Ükos, ou Kastantas UKos e outros. certifico, anis que,

no P. Gaučys nebegrįžo. Jo vieton, 
Lietuvos konsulu Brazilijon buvo pa* 
skirtas Alėksandras Polišaitis, kuris 
São Paulyje ir baigė savo diplomatinę 
tarnybą Lietuvai.

Nors P. Gaučys prisipažino Ministe 
rijai daręs lietuviams blogo, tačiau 
dauguma yra įsitikinimo, jog jisai bu
vo tiktai kitiems įrankiu.

S. Paulo, 3 d« AgOStp ds 1938.

0 selo desta certidSo foi apoj 
to ao respectivo requerimento.

Konsulas P. Gaučys
Kad davus pilną laikraščio "Lietu

vis" vaizdą, negalima nepaminėti jo 
priedo skiriamo priaugančiai lietuviu
ku kartai, lietuviškas mokyklas lan
kantiems jaunuoliams, o taip gi ir at 
siskyrusiems nuo lietuviu gyvenimo 
centro, — gyvenantiems fazendose, 
mažiesiems. Tai "Mažųjų Pasaulis" 
Apie tai - kitame numeryje.

• Namai bs lietuvičkas spaudos
— pilis be totinàs šviesos

Ministeris J. Aukštuolis

LIETUVIŠKAI - "Liudiju, pačiam 
interesantui prašant, kad pagal įvykių 
registraciją musų arkyvuose, yra juo-’ 
se užrggistruotas skundas, formuluo
tas Lietuvos konsulo, prieš Konstanti
no Ukbs ar Konstantas Ukos ir kitus. 
Litkfiju taip pat, kad pagal musų at- 
žymėjimus, nebuvo rr nėra užvestos 
policinės kvotos dėl minėto skundo. 
São Paulo, 1938 m. rugpjūčio m. 3 
d". - Seka parašas.

DU MAUSIMAI
LAIKRAŠČIO
SKAITYTOJUh

1. AR ATNAUJINOTE

ML PRENUMERATĄ ?

2. AR NETURITE GIMINIŲ

- DRAUGŲ, KURIEMS

GALĖTUMĖTE

užsakyti m.l. ?
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ATEiTiNiKKU ŽODIS*c*

i O V Y K L A

Pasinaudodami žiemos atostogoms, lie
pos 15-17, nuvykome j Lituaniką savaitga
lio stovyklai. Sutvarkėm "Ateitininkų Pa- 
uksnę". Kai prisidedam savo rankų darbu, 
kai išliejam lašą prakaito, tai tas akmenų 
ir medžių apsuptas kampelis darosi vis la
biau savas. Visi sutinka, kad tai yra pati 
gražiausia vieta Lituanikos sodyboje. Rin
kom malkas. Deginom laužą. Turėjom du 
pašnekesius: vieną apie šv. Kazimiero Jubi
liejų ir apie šventąjį bendrai, kitą apie 
"Ateitininkų Žodį" "Musų Lietuvoje".

PRIMINĖME KUN. STASĮ YLĄ

Šeštadienio vakare, jau beveik naktį, su
sirinkome į sodybos koplyčią melstis už ne
senai mirusį Ateitininkų Federacijos Dvasios 
Vadą Kun. St Ylą. Kunigas Šeškevičius 
priminė, kai kuriuos įvykius iš Velionies 
gyvenimo ir jo ryšį su jaunimu, bei visuo
met jauną jo dvasią. Nakties tylumoje iš
klausėm šventas Mišias ir giedojom jo para
šytas giesmes. Jautėme gyvą ryšį su šiuo 
nenuilstančiu jaunimo vadu, kurį Viešpats 
pašaukė amžinybėn.

Sekmadienį šventėm trisdešimtąsias Dė
dės Juozo (k.J.Šeškevičiaus) kunigiško dar
bo metines. Sukaktis buvo atžymėta MiŠio- 
mis, sveikinimais ir pietumis.

Po pietų rašėme straipsnius "Ateitininkų 
Žodžiui".

Stovykla buvo negausi, bet nuotaikinga. 
Kaip vienas dalyvis išsireiškė, nuotaika buvo 
atvirkščiai prpporcinga dalyvių skaičiui.

ATEITININKŲ STOVYKLOJE ŠEIMI
NINKAVO — ponios Angelika Trūbienė ir 
Teklė Kizeliauskienė. Ateitininkai nuošir
džios padėkos ženklan stovyklai baigiantis 
įteikė gėlių ir sugiedojo Ilgiausių Metų.

PASIAUKOJANTIS ŠEIMININKIŲ DARBAS

Kiekvieną kartą stovykloje mes turime 
šeimininkes. Jos nežiūrėdamos savęs su dide
liu pasiaukojimu dirba mums — jaunimui 
Važiuodamos jos žino, kad važiuoja ne pail
sėti, o dirbti ir vistiek važiuoja.

Mes sportuojam, žaidžiam, klausomės 
muzikos, dainuojam, meldžiamės, dalyvau
jam pasikalbėjimuose, o Šeimininkės visą die
ną praleidžia virtuvėje. Jų dėka mes turim 
maistą, keturis kartus per dieną, dienotvar
kėje numatytą valandą. Valgome nebetkokj 
maistą, bet labai skaniai pagamintą maistą. 
Kas butų, jei šimininkių nebūtų! Patiems pa
sigaminti būtų sunku ir tikra, kad maistas 
nebūtų toks skanus.

Ir mes sekdami šeimininkių pavyzdžiu,tu
rėtu me daugiau rūpintis kitais ir mažiau sa
vimi. Ir mes turėtume išmokti kitiems padė
ti.

Kur mes bebūsim, mes negalim užmiršti 
šeimininkių ir jų pasiaukojančio darbo. O 
dabar Šeimininkėms didelis ir nuoširdus 
AČIŪ, ir Ilgiausių Metų (labai garsiai, taip, 
kaip stovykloje). .

Ona Paulė Tatarūnaitė

DŽIAUGIUOSI VĖL SUGRĮŽĘS I LITUA
NIKĄ

Esu dėkingas už progą, kad galėjau su
grįžti j Lituaniką, susitikti su ateitininkais 
ir kartu praleisti pora dienų.

Kai persikėliau gyventi j Rio de Janeiro 
miestą, pasigedau tų susitikimų mėnesiniuo
se ateitininkų susirinkimuose. Tik prieš ke
turias dienas atvykau j São Paulį ir labai 
apsidžiaugiau sužinojęs apie stovyklą. Tai 
buvo geriausios atostogų dienos čia S. Pau; 
lyje. Kiekviena stovykla mus praturtina lie
tuviškumu. Mes pasitobuliname lietuvių kal
boje, įgyjam katalikiškų žinių ir atsigaunam 
lietuviška dvasia.

Mes laivyne dažnai vartojam vieną posa
kį - "Visuomet bus kas daryti", jeigu tei
singai išversčiau. Visuomet mes galime dary
ti pažangą lietuvių kalboje, tradicijų pažini
me ir šeimyniškumo dvasioje. Gera, kad 
bent kelias dienas, lietuviškas jaunimas gali
me pabūti kartu.

Šiandien paskutinę stovyklos dieną, jau
čiu, kad pasidariau geresnis ateitininkas.Bu- 
vo ne tik malonu, bet ir naudinga. Dėl mū
sų veiklos ateityje neužmirškime, kad visuo
met bus kas daryti.

Noriu padėkoti Dėdei Juozui ir šeiminin
kėms už stovyklą.

Stovyklos nuotaika buvo atvirkščiai pro
porcinga dalyvių skaičiui. (Dalyvių nedaug, 
nuotaika labai gera))

Andrius Valavičius

KĄ AŠ NORĖČIAU RASTI ATEITININKU 
ŽODYJE

Ištikrųjų esu patenkintas pradžia. Paten
kintas, kad jaunimas rašo ir rašo lietuviškai. 
Bet norėčiau, kad jaunimas daugiau reikštų 
savo mintis. Žinome, kad jaunimas yra stip
ri jėga, bet taip pat žinome, kad jaunimas 
yra tikra tinginių mokykla.

Jeigu visi pradėtų savo mintis pasakyti. 
Jei skaitytų kitų parašytas mintis, jei vienas 
kitą skatintų rašyti, tada jaunimas galėtų 
didžiuotis, kad jis tikrai jaunimas.

Skaitydami vienas kito mintis geriau vie
nas kitą pažinsime ir tas msis jungs. Gal 
kils naujų idėjų, kurios atrodys priimtinos 
kitiems. Gal mes atrasim mūsų kelią, kurio, 
ne vienas jieško. Gal surasime talentus, ku
rie sugebės tam darbui vadovauti.

Ateitininkų Žodyje norėčiau rasti ir ra
šančiųjų ir skaitančiųjų mintis. Juk nebūtų 
rašančiųjų, jeigu nebūtų skaitančiųjų. Abeji 
laikraščiui būtinai reikalingi.

Labai norėčiau, kad mūsų skaitytojai 
skaitytų, ne svetimomis akimis kas ten pa
rašyta. Man atrodo, kad jaunimas nenori 
pakeisti pasaulį, nė jo sistemą,' bet jaunimas 
su daug kuo nesutinka.

Atsiprašau, tuos, kurie su mano minti
mis nesutinka. Kurie mano, kad rašyti yra 
kažkeno privilegija. Aišku, kad jaunimas ne
turi daug patyrimo - praktikos rašyme. Ra
šydami mokomės. .Jei rašysime, išmoksime 
ir nebus taip sunku.

Douglass Saldys

SĖDĖKIME IR KOVOKIME DĖL LIETUVOS

Per paskutinį ateitininkų išvažiavimą (lie
pos 15-17) išėjo tbfcs "šposas". Vienas sto
vyklautojas vietoj sakęs, kaip giedame ateiti
ninkų himne,- "Dirbkim ir kovokim dėl 
Lietuvos", pasakė: "Sėdėkim ir kovokim dėl 
Lietuvos".

Tačiau atydžiau galvodami ir žiūrėdami 
pastebėsime, kad taip ir atsitinka mūsų kolo
nijoje. Lengva yra kritikuoti. Nesunku surasti 
negeroves ir numatyti kaip galėtų būti geriau. 
Nes ištikrųjų daug ką galima pagerinti lietu
viškoje veikloje.

Bet žmonės užmiršta, kad jie taip pat lie
tuviai. Kritikuoti lietuvių kolonijos veiklą, 
reiškia pirmoj vietoj kritikuoti save. Toks yra 
faktas. Juk visi gali dalyvauti lietuviškoje vei
kloje ir savo pastangomis sustiprinti, padaugin
ti lietuvišką veiklą, padaryti tai, ką dirbantie
ji nepadarė ar negalėjo padaryti.

Labai gaila, bet ir jaunimas daugiau m 
mėgsta kritikupti, negu dirbti, daugiau lauk
ti, kad kiti padarytų, eegu patys kurti.

Kad būtų aiškiau ką noriu Šiuo straips
niu pasakyti — skirstau lietuvišką jaunimą 
į tris grupes: Pirmoji grupė tie jaunuoliai, 
kurie nė nepasirodo mūsų kolonijoje. An
troji, kurie ateina; Trečioji, kurie aktyviai 
veikia. Pirmoji grupė (manau pati skaitlin
giausia) — Jaunimas, kuris nesidomi lietu
viškais reikalais, ir tie, kurie sakosi, laukią 
progos pradėti dalyvauti, ir tie, kurie jau 
dalyvavo, bet dėl ko nors užsigavę pasitrau
kė, ir sako, kad dalyvautų, jei veikla būtų 
kitokia.

Antrajai grupei priklauso tie, kurie atei
na, arba dalyvauja, bet nesutinka prisiimti 
jokių organizacinių įsipareigojimų, tuo la
biau vadovaujančių pareigų. Nors patys bi
jo įsijungti į rimtesnp darbą, bet mielai kriti
kuoja vadovus, organizacijas ir niekuomet 
nėra patenkinti.

O jaunimas yra mūsų viltis - kad mūsų 
veikla tęsis ir stiprės. O jei pats jaunimas 
tuo nesirūpina, kam rūpės?

Jaunimas turėtų įsisąmoninti, kad jis yra 
ne tik mūsų kolonijos ateitis, bet ir dabar
tis. Nėra ateities, be dabarties.

Trečioji grupė - Veikėjai. Jie stengiasi 
organizuoti, pravesti susirinkimus, stovyklas 
ir t.t Tačiau ši grupė neskaitlinga. Atsitin-' 
ka, kad tie patys jaunuoliai turi vadovauti 
dviem ar net trim grupėm. Jie būna per
krauti darbu ir kritika, dėl to pavargsta ir 
sustoja. Ir nesunku suprasti, kad taip atsi
tinka.

Jeigu atkreipsite dėmesį į šį straipsnį ir 
jį skaitysite, pagalvokite, ar kartais ir Jūs 
negyvenate pagal šūkį — "Sėdėkim ir kovo
kim dėl Lietuvos".

Robertas Jonas Saldys 

PARDUODAMAS] 
vertingas sieninis

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, į 
RJuatindiba, 28, tek 273—0338
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NAUjJOS KMYCW
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA •;

„Vilkaviškio vyskupija“ yra naujâ Bro
niaus Kviklio redaguota knyga, kuri šiais 
metais Išėjo LIETUVOS BAŽNYČIŲ seri
joje» kaip H tomas.. Anksčiau išėjęs pir
mas tomas buvo apie Teisių vyskupiją.

Naujoji knyga rūpestingai. paruošta, 
meniskai apipavidalinta ir puikiai atspaus 
dinta. Joje aprašytos 136 katalikų bažny
čios Vilkaviškio vyskupijoje, ir dar 21 
bažnyčia dabartinėje Lenkijos teritorijoje, 
Lomžos vyskupijoje, šalia istorinių duo
menų . apie kiekvieną bažnyčią dr parapiją, 
iš -įvairių šaltinių, knygoje aprašomi baž
nyčių ir koplyčių architektūriniai ypatu
mai, kuriuos paruošė dr. Jurgis Gimbutas

Kum Pr. Garšva, rašydamas apie šioje 
knygoje pavaizduotą kultūrinį ir religinį 
Lietuvos. >tųrtą, sako, kad ,,Lietuvos baž
nyčių“ tomai -turėtų būti kiekvieno lietu
vio bibliotekoje nuolat matomoje vietojęs, 
kad jais galėtume gaivinti savo tautinį 
gyvenimą, semti stiprybės Iš praeities. 
Bent savos vyskupijos, kurioje yra sava 
parapija, sava bažnyčia, savi renginiai pa 
statai ar paminklai, reiktų turėti kiekvie
nam-, kurio atmintyje dar žėruoja tėviškės 
ar tėvų tėviškės bent iš pasakojimų prisi
minimai.

„Kai vartai tuos Lietuvos bažnyčių“ 
tomus, tai ‘pirmiausia pagalvoji apie jų 
autorių. Jis savo nepaprastu darbštumu,

ATEITININKU ŽODIS
KĄ DARĖM STOVYKLOJE

Šeštadienio rytą valém ir tvarkėm Atei
tininkų Paunksnę. Pavakare rinkom malkas 
dėl laužo. Vakare sveikinom kun. J. Šeške
vičių 30 metų kunigystes proga. Po to turė
jom pasikalbėjimą apie šv. Kazimiero jubi
liejų, mišias ir laužą.

Sekmadieni dar vienas pasikalbėjimas, 
mišios ir rašymas. Po pietų rengėmės namo.

Audris Paulius Tatarūnas

KO REIKIA LITUANIKAI

Pirmiausia reikia pripažinti, kad Lituani
ka yra visų ’kr-ųvių. Reikia, kad visi ją my
lėtų, naudotųsi ir saugotų. Reikia, kad 
kiekvienas, kurs naudojasi, atsimintų, kad 
po jo naudosis kitas, tad vietą reikia palik
ti sutvarkytą ir švarią. Kiekvienam reikalui 
turėtų būti paskirta vieta, pavz. Kur kurti 
laužą, kepti "churrasco", žaisti futbolą ir 
Lt

Reikėtų baigti įrengti sporto aikštę. Rei
kėtų turėti vietą dėl "Gremio", kur butų 
visokių žaidimų.

Reikėtų, kad kas savaitgalį būtų nebran
gus susisiekimas, tarp S. Paulo ir Lituani
kos pav. KOMBI, tada daugiau žmonių ga
lėtų Lituanika pasinaudoti. Turėtų progos 
pažuvauti ir lietuvių tarpe pabūti.

Daug dalykų galima būtų padaryti, jei 
būtų pinigų, todėl visi turėtų prie Lituani
kos prisidėti, tie kurie gali, ir didesne suma. 
Nežinau ar visi sutiks su mano sugestijomis, 
bet man taip atrodo.

Lituanika yra gera idėja. Mes negalim 
ją apleisti. Reikia, kad visi ją populiarintų, 

-remtų ir naudotųsi.

Stasiukas Žutautas
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sugebėjimo organizuoti medžiagą ir žmo
nes — talkininkus atliko sunkiai įkaino
jamos vertės darbą savo «tėvynei, kuri šiuo 
metu naikinama okupanto tautiškai, reli
giškai ir kultūriškai. O juk tose senose me
dinėse ar mūrinėse bažnyčiose, kurių da
lies šiandien jau nebėra, praeities tautie
čiai sukrovė savo meninius, kūrybinius 
architektūrinius sugebėjimus, kartais net 
pasitelkę svetimus Vakarų Europos meno 
galiūnas.

Bronius Kviklys, šių dviejų tomų auto 
rius, nesustoja tik $rie dviejų vyskupijų 
Jis eina toliau — jau yra paruošęs Kau-. 
no arkivyskupijos ir baigia Panevėžio vv$ 
kūpi jos istoriją ir parapijų vaizdus, jų 
įkūrimą ir kūrėjus .prikeldamas ir su jais 
supažindindamas išeivijos lietuvius. Tie 
veikalai ir bus Lietuvos religinio bei kul
tūrinio turto aruodai. Iš jų semsis kultū
ros istorikai medžiagą ne tik savo tautai 
gaivinti, bet ir prisidėti prie žmonijos kul
tūros ipraturtinimo“.

Br. Kviklys „Lietuvos bažnyčių“ I tome 
sako, kad „projektuojame išleist-' 6 tomus, 
kiekvienai Lietuvos vyskupijai skirdami 
po tomą.Nesame tačiau tiki ar sumany 
mą ištesėsime. Gal medžiagos, lėšų ir 
tų dalykų stoka, o taip pat mūsų amžius 
bei sveikata ir kitos aplinkybės mūsų su
manymą sutrukdys. Tačiau drįstame pra
dėti“. Ir toliau tame pačiame tome sako: 
„Vienas pagrindų šios knygos tikslų yra 
uždokumentuoti ir palikti ateities kar
toms galimai tikresnį ir neiškraipytą, mū- 
mūsų bažnyčių ir kitų religinių pastatų 
vaizdą, kad ateities 'lietuvių kartos maty
tų, kiek daug meniškų, religinių Tr.archi-' 
tektūrinių vertybių Lietuvos žmonės am
žių (bėgyje savo Viešpaties garbei yra su
kūrę.

Surinkti medžiagą ir parašyti tekios 
apimties veikalą, ypač išeivijos sąlygomis, 
nėra lengvas darbas. Todėl yra dovanoti
na, jeigu knygoje pasitaikytų klaidų ar ne 
apsižiūrėjtimų. Kiek tas liečia II-rą tomą, 
tai D. Britanijos lietuvai pastebės, kad 53 
psl. yra praleista Londono lietuvių para
pijos rektoriaus kun. dr. Jono Sakevičiaus. 
įkilusio -iš Vilkaviškio vyskupijos, pavar
dė. Kitas toje vyskupijoje gimęs kunigas 
dr. Pijus Bielskus (Balsupių km., Ketur
valakių parapijoje), buvęs ilgametis Lie
tuvos Prezidento kanceliarijos vedėjas, 
taip pat pepaminėtas.

Pajavonio parapijos klebonas buvo kun. 
Matas Sakevičius, o ne •Sakavičius. Prie 
Patašinės parapijos nuotraukos (247 psl.1 
parašyta: „Patašinės parapiečiai su Vilka- 

PARDUODAMÀS
LITUANIKOJ sklypas. * 
Kreiptis pas kun. J. Šeškevi
čių. Tel. 63-5975. 

viskio vyskupu J. Karosu“. Turėtų būti 
„su arkivysk. Pr. Karevičium“, buv. Kau 
no vyskupu. Be to vyskupas Karosas 'bu 
vo Antanas.

Kaimelio parapijos, klebonas (159 psl.) 
šiuo metu yra kun. Juozas Barauskas (ne 
Barkauskas). Jis gerai tvarko parapiją ii 
sėkmingai kovoja prieš alkoholizmą.

Tos smulkios klaidelės, beabejo, nesoma 
žiną knygos vertės. Teisingai kun. Pr 
Garšva sako, kad šie tomai yra Lietuvos 
ir lietuvių kūrybinis gyvenimas, tikėjimo 
išreiškimas. Jie 'kartu parodo ir Lietuvos 
kultūros istoriją, kurios mes negalime už
miršti, kaip savo pačių gyvenamos dalies. 
Tuos tomus reikia turėti regimoje vietoje 
bent tiems, kurie yra gyvenę vienoje ar ki 
toje vyskupijoje ir kurie yra matę ar nori 
matyti tėvynę gyvą vaizdais, religinį gyve
nimą savo vyresniuose broliuose, kūrybą 
savo pašauktuose menininkuose, pajėgu
siuose išreikšti tautos dvasią religiniais ar 
chitektūros ar skulptūros kūriniais.

Bronius Kviklys, LIETUVOS BAŽNY
ČIOS, U TOMAS. VILKAVIŠKIO VYSKU 
PIJA. Išleido Amerikos Lietuvių bibliote
kos leidykla Chicagoje, 1982 m. Adresas: 
3001 W. 59th St, Chicago, IL 60629. Ar
chitektūrinius tekstus paruošė dr. Jurgis 
Gimbutas, žemėlapius Albinas Karnius ir 
Rimantas A. Žemaitaitis. Dailininkas ir 
techninis redaktorius - Petras Aleksa. 
Spausdino M Morkūno spaustuvė Kaina 
23 dol.. su persiuntimu 25 dol O.

NAUJA PLOKŠTELE
Neseniai gavome išimtims ir vaeniníte- 

les teises platinti Montreaūo garsiosios 
dainininkės Gitads Čapkaus&aeg^-nmijąją 
klasikinės muzikos dainų iir atrijuplokšte
lę — albumą.

Pagausėjusi po visą pasaulį savo taukš
to lygio koncertais. Gina Čajpfcaustenė 
šiuo laiku- įdainavo savo maująjį .albumą, 
kuris, 'be dbej<\ yra nekantriai laukiamas 
visur.

Plokštelė yna tvarkoma ir gairinama gaę 
sėjiančiio MontreaMo lietuvių miUE^ko, kotn- 
pozitoffftaufi -ir impressario Atoandko 
Stankevičiaus, vienoje iš geriausių Kana
dos studijų, Montnsalyje.

Danielius
Vilnius Records, Montreal, 'Cansada

MIŠIOS 
g ALBINAS VASILIAUSKAS j 
j mirė 1981 m. gegužės 13 d. Ca- I 

sa Verde Mirties metinių aršios | 
už velioni bus atlaikytos 1984 

j metų, gegužės 13 d. 9 vai. šv | 
Kazimiero parapijos koplyčioje. I

Giminės, pažįstami ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.



NR. 32 (1821) 1983.VIII.18 MUSU LIETUVA
į i .■■ii.iii.»» i įiii  .......................... ■■ -i.................................... —■———— »W

•**1 I ;

IMIGRANTU PARODOS RENGIMO ' 
KOMISIJOS PADĖKA

Lietuviu Kolonijos dalyvavimas Imi
grantų Parodoje nėra keletos asmenų 
darbo rezultatas, bet gana didelis mu
sų kolonijos lietuvių noras parodyti 
brazilams ir kitoms tautoms mūsų 
kultūrą, papročius ir meno turtus. 
Jaučiame pareigą šiandien, parodai jau 
sėkmingai pasibaigus pranešti kiek 
tautiečių prisidėjo savo darbu, savo 
eksponatais, savo padėjimu ir savo 
laiko pašventimu tam, kad šita paro
da būtų įvykdyta.

Parodos organizatoriai be šios dau
gelio žmonių bendros talkos negalėtų 
suorganizuoti lietuvių skyrių, tokioje 
formoje kaip jis buvo paruoštas ir iš
laikytas per 10 dienų. Norime širdin
gai visiems padėkoti už pagelbą, para
mą ir pasiaukojimą.

Eksponatus paskolino:
Marija Remenčienė 
Ivone Remenčienė 
Prel. Pijus Ragažinskas 
Kun. F. Jokubauskas 
Janina Draugelienė 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
Petras Šimonis 
Elena Antanaitienė 
Elena Pupelienė 
Pranciška Vaikevičius 
Silvija Bendoraitis Machado 
Emilija Bendoraitienė 
Kleb. Joozas Šeškevičius 
Stasė Steponaitienė 
Angela Joteikaitė 
Sv. Kazimiero Parapija 
Domicėlė Čepu kas 
Audra Katafay 
Magdalėna Vinkšnaitienė 
Antanas Girckus 
Silene Silickas

Reprezentavo Lietuvos Jaunimą 
Parodos Princesės rinkimuose:
Solange Maria Banevičius 
Marcos Sauka

Šoko Parodos Festivalyje:
"Nemunas" — Veteranų Grupė 
"Nemunas" — Studentų Grupė 
"Rūtelė" - Šokių grupė.

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

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

GUARUJÁ Fone 86-6789

Knygutės "Lituânia" atspausdinimas: 
Kun. Petras Rukšys 
Alfonsas Kublickas

"Mūsų Lietuva" spaustuvė

Planavo, ruošė, montavo, prižiūrėjo, 
šeimininkavo:
Marija Remenčienė 
Antanas Rudys 
Janete Z ižas
Ana Emilija Silickas
Ana Beatriz Bendoraitis
Claudia Pratali
Anita Pratali
Angela Joteikaitė
Ana Coralov
Ivani Popic
Marcelo Chapola 
Rimantas Valavičius 
Aleksandras Boguslauskas 
Silene Silickas 
Algimantas Saldys 
Ona Popic 
Cintia Silickas 
Janina Draugelienė 
Monica Pastorello 
Douglas Saldys 
Angelina Tatarūnas 
Claudia Piniewski 
Sandra Mikalauskas 
José C. Dias Baeta 
Willi Ambrazevičius

Ypatingą padėką ir įvertinimą nori
me pareikšti mūsų jaunimui: Studen
tams ir šokių grupėms. Susilaukėme 
daugiau pagelbos ir entuziazmo negu 
galėjome tikėtis. Jaunimas daug padė
jo darbu, reprezentavo savo šokiais 
ir parodė, kad jie turi norą ir jaučia 
reikalingumą aktyviau dalyvauti kolo
nijos gyvenime.

NEMUNAS — Studentų Grupė

Vadovai - Ricardo Bendoraitis 
Ivani Popic

Muzikai - Claudio Butkus, Antanas 
Golskis, Eduardo Umaras 
Šokėjai:
Simone Laucis Pinto (V. Zelina) 
Monica Pastorello (V. Prudente) 
Vitor Urbonas (Jardim Independência) 
Sergio Popic (Pque. da Moóca) 
Solange Mikalauskas (V. Bela) 
Marina Lucia Penachio (Ipiranga) 
Carlos Alberto Trovareli (V. Zelina) 
Maria Irena Petraitis (Sumaré) 
Claudinei Gomes (V. Zelina) 
Alberto Dilys (V. Zelina) 
Wagner Rimkus (V. Zelina) 
José Vytautas Silickas (V. Zelina) 
Daverson Rodrigues (V. Zelina) 
Gisella Caleffi (Casa Verde) 
Sandra C. Mikalauskas (V. Bela) 
Ana Beatriz Bendoraitis (V. Bela) 
José Ricardo Imbriunas (V. Zelina) 
Sandra Pakalnis (V. Zelina) 
Rogério ^aodjuenas (S. Caetano) 
Elizabeth Jurčiukonis (V. Prudente) 
Marcelo Chapola (V. Zelina) 
NEMUNAS — Veteranų Grupė 
Vadovai — Silvia Bendoraitis Machado

Jonas Lukoševičius 
Muzika - Claudio Butkus 
Šokėjai:

Suzana Lukoševičius (Ri») 
Mauricio Bendoraitis (V. Belą) 
Jonas Silickas (V. Belą) 
Ana Lucia Butkevičius (Braz) 
Ana Emilia Silickas (V. Zelina) 
Antonio Silickas (V. Zelina) 
Ivone Medveder (V. Belą) 
Antonio Baltušis (V. Belą) 
Claudia Pratali (Brooklin) 
Ivani Popic (P. Mooca) 
Arlete Silickas (V. Belą)



MŪSŲ ŽINIOS
KELIAUJA

ALUIZAS RACKEVIČIUŠ darbo 
reikalais išvyko į Manaus. Aluizas 
yra, elektronikos inžinierius gimęs 
Argentinoj apsivedęs su sanpauliete 
Vita Petkevičiūte.

ONA ADAMAVIČIŪTĖ RUTKAUS
KIENĖ išvyko kelių mėnesių atosto
goms pas seserį Emiliją Krutulienę j 
Kalifornija. Praeitą penktadienį drau
gės surengė nelauktas išleistuves, o 
šeštadieni palydėjo j Congonhas aero
uostą.

KONSTANCIJA RUTKAUSKIENE 
praeitą penktadieni išskrido Kanadon. 
Pirmiausia vyks į Montreal j, kur tikisi 
susitikti su kun. Šileika, paskui j To
rontą ir Hamiltoną. Tikisi taip pat il
giau pabūti Čikagoj.

"RETRANCA"
yra Rio de Janeiro spaustuvių savinin
kų organizacijos informatyvinis leidy 
nys, kurio pirmas numeris pasiekė 
ML redakciją, ši grafikų organizacija 
(ASGRAF) buvo jsteigta prieš metus 
Kazimiero Gaulios iniciatyva. Bolete- 
nis pristato 10 spaustuvių savininkų, 
duoda daugelio spaustuvių adresų, 
gvildena grafikų problemas ir siekius 
ir ant galo skiria ištisą puslapį Kazi
mierai Gauliai bei organizacijos įstei
gimo istorijai. Apie Kazimierą Gaulią 
rašoma, kad jis s Lietuvos naturali- 
zuotas brazilas, 57 metų amžiaus, tu
ri K AG E Ltda. spaustuvę su 50 dar-

kų Sąjungos pirmininkas, baigęs eko
nomijos ir administracijos mokslus,
Guanabara estado garbės pilietis, Rio 
de Janeiro estado garbės pilietis, ko- 
mendatorius... Džiaugiamės ML skaity
tojo ir rėmėjo Kazimiero Gaulios lai
mėjimais ir linkime daug sėkmės atei- » • • ciai.

SKAITYK IR PLATINK

“MŪSŲ LIETUVA "

EMILIJA SUKTAIJUOZAS

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

"ML" numerio 
É S

ALDONA KAROLZ-GERENSCEZ 
iš Pedreiros, SP lankėsi šv. Kazimiej 
ro parapijoj, užsimokėjo ML prenu
meratą ir paliko auką parapijai. Šir
dingai dėkojame už prenumeratos ap
mokėjimą ir auką.

MOŠŲ MINUSIEJI
Marta Pultinavičaitė (VAŠKIENĖ 

mirė rugp. 9 dieną San Paule, turė
dama 78 metus. Marta buvo Marijos 
ir Juozo Pultinavičių duktė ir Prano 
Ivaškos našįbė. Paliko dukterį 0lgą. 
Buvo palaidota šv. Petro kapinėse V.
Alpinoj.

MŪSŲ LIGONIAI
IGNAS VIJŪNAS grįžo iš Servidor 

Público Municipal ligoninės ir gydosi 
namie.

PATIKSLINIMAS
Halines Mošinskienės straipsnis 

Pagerbta Lietuvaitė Izraelyje buvo 
pirma atspausdintas "Tėviškės Ži
buriuose". ML jį persispausdino.

IMIGRANTU PARODOS RENGIMO 
KOMISIJOS PADĖKA

Claudio Butkevičius (V. Zelina) 
Claudio Dilys (V. Zelina) 
Marcia Pratali (Brooklin) 
Gilberto Dilys (V. Zelina) 
Luiz Alberto de Andrade (V. Zelina) 
Ana At ra (Pa ra i so)

RŪTELĖ - Šokių Grupė 
Vadovė — Irena Martinaitis 
Šokėjai:
Augusto Zaluba (V. Lucia) 
Jorge Prokopas (V. Matilde) 
Marcia Pavilonis (V. Belą) 
Priscila Gercov (Moóca) 
Andrea Vilkelis Silez (Ipiranga) 
Edna Kavarich (V. Zelina) 
Carlos Pakalnis (V. Prudente) 
João Butkus Filho (V. Alpina) 
Claudia Cecilia Daniel (V. Zelina) 
Solange Maria Banevičius (V. Zelma) 
Simone Renata Vilkelis (V. Prudente) 
Cristina Karsokas (V. Zelina)

Visiems jums mūsų didelis ir nuo
širdus lietuviškas AČIŪ. Esame tikri, 
kad ir ateinanèáais metais galėsime 
gauti iš jūsų visų tą pačią ir dar ge
resnę paramą.

Aldona ir Jonas Valavičiai

DĖMESIO
Queremos dar um aviso à Juventude da 

Colonia lituana.
É o seguinte:
O Nemunas tem realizado Domingueiras 

no salão dos Padres Salesianos na Rua Jua- 
tindiba n° 28 que começam às 18:00 h. e 
terminam às 23:00 hs.

Ao invés de ficar em casa, venha se di
vertir conosco. Além de dançar, você dá 
boas risadas com “shows", como por ecem 
pio o do domingo passado, que tivemos a 
presença de OSCAR que trabalha coma 
equipe do "Show' de Rádio".

Fez várias imitações, dentre elas, Ibraim 
Sued, Emerson Fittipaldi, Rivelino, Juca
Chaves, Benito de Paula, Lula, Maluf, e 
muitos outros com perfeição.

Sempre temos várias trações, pois abri
mos o palco para quem quizer fazer um 
número, e assim vão aparecendo novos "ar
tistas", como CHAPOLA, RICARDO, LO
CO, DITO, GiSELLA, e muita gente mais.

Mas isto não 6 tudo, a domingueira pas
sada foi a do chapéu.

Todos deveríam usar chapéu, depois hou
ve o concurso do mais exótico, e o prêmio 
que foi uma camiseta do nosso amigo Bal
ta, foi entregue ao Berá, que levou quase 
3 semanas para confeccionar o seu "Gedi
mino Pilis" com luz dentro e 1500 recor
tes de cartolina, imitando pedrinhas.

Se você quer conferir, venha e participe.
A próxima, será do paletó. Todos deve

rão vir com um, não importa o tamanho, 
cor ou modelo, vamos nos divertir.

Aguardem a publicação da data. . .
A comissão organizadora é formada por 

Maurido, Ivani, Loco, Chapola e Sandra.
Até lá, e contamos com vocês, hein?.. .

Nemunas Ansamblis

EXCURSÃO AO MUSEU DO ■ 
FOLCLORE

Em comemoração ao mês do Fol
clore, a Biblioteca de Vila Prudente 
(Av. Zelina, 177), convida as pessoas 
interessadas em conhecer o Museu do 
Folclore no Parque do Ibirapuera, pa
ra uma excursão no dia 23/8 às 
14:30 hs.

Faça sua inscrição na Biblioteca e 
garanta o seu lugar.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vacys PUTVINSKIS Cr.5.000,00
Liliana STREITAS Cr.5.000,00
Ana STANKI Cr.5.000,00
Vladas STULGAITIS Cr.5.000,00
Jonas JAKATANVISKY Cr;5.000,00 
Jeronimas LABUTIS Cr.5.000,00
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