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Aurelija Balašaitienė

"SPAUDA MŪSŲ VEIDRODIS IR 
JĖGA"
Iš spaudos darbuotojų susitikimo Či
kagoje II PLD proga

Tokiais žodžiais pradėjo savo svei- 
• mimo kalbų Lietuvių Žurnalistų Sų- 
jungos pirm. Jurgis Janušaitis liepos 
> d. Čikagoje žurnalistų pobūvį.

PLD proga, laisvojo pasaulio lietu
viškos spaudos darbuotojai, centro 
-aldybos kviečiami, susirinko į "Dai
vos' restorano specialių patalpų. Nuo- 

Mika buvo jauki ir nuoširdi. Kiekvie
nų kartų atsidarius durims, buvo ste- 

•>«mas naujasis svečias ar viešnia. Daly
vavo per 50 asmenų. Jų tarpe buvo 
edaktoriai, žurnalistai, kritikai, [do

mu buvo tai, kad šalia JAV ir Kana
dos spaudos darbuotojų, atsilankė ir 
Australijos bei Britanijos ir P, Ameri
kos spaudos žmonės.

Tas kuklus žmonių būrelis savo ran
kose laiko patį pagrindinį musų lais
vajame pasaulyje komunikacijos ryšį 
ir musų šakotos veiklos gyvastingumo 
siūlų. Visuomeniniai, politiniai, kultu- 
Hniai darbai ir kūryba liktų nežinioje, 
jei garsas apie juos nepasiektų musų • 
išsiblaškiusių tautiečių per lietuviškos 
spaudos puslapius. Spauda, kaip pir
mininkas pastebėjo, yra musų veidro
dis ir mūsų dvasios jėga. Jei neskaity
ti kelių, pilnų spaudos darbų dirbau-' 
čių redaktorių, visi spaudos bendradar
biai yra savo meilės spaudos darbui 
vergai — rašo nuo savo profesinio dar
bo atliekamu laiku, dažnu atveju savo 
raštuose pasiekdami profesinio lygio.

Pobūvyje dalyvavo kun. dr. Pr.Gai- 
da, "Tėviškės Žiburių" redaktorius, 
kun. Kornelijus Bučmys, "Darbininko" 
redaktorius, Jonas Vasaitis, buvęs 
Memmingeno stovykloje leistos ir re
daguotos "Minties" redaktorius. Da
lyvavo Vincas Urbonas, dažnai pasiro
dantis spaudoje, ir trys Australijos 
spaudos atstovai. Vytautas Alantas su 
ponia, Vincas Juodvalkis ir kiti ra
miai svarstė aktualijas. Gerokai pavė
lavęs kun. Petras Urbaitis, salezietis 
iš Brazilijos, pareiškė norų įstoti j mū
sų sųjungų ir apdalino dalyvius leidi
niu apie Petrų Per-kumų.

Pirm. J. Janušaitis pasveikino susi
rinkusius ir padėkojo už dalyvavimų; 
pabrėždamas, kad sųjungos sųrašuose 
yra arti 300 registruotų narių, tačiau 
aktyviai j raštus atsako tik apie 80. 
Padaręs sugteustų. sųjungos veiklos ap
žvalgų, jis pareiškė, kad dabartinės

Koadjutorius VINCAS ALEKSANDRAVIČIUS salezietis, jau 50 metų kai dirba spaudos 
srityje. Baigė vieną geriausių spaudos mokyklų Italijoj, buvo Lietuvių Saleziečių spaustu
vės vedėju, o dabar mokytojauja ir dirba Saleziečių Spaudos mokykoje Romoj.

kadencijos metu valdyba stengsis pri
auginti bent 5 jaunus žurnalistus. Jis 
gėrėjosi jaunimo dalyvavimu praėjusį 
rudenį Čikagoje suruoštoje vakaronė
je tema "Jaunimo žvilgsnis j Aušrų". 
Darbų projektų tarpe taip pat numa
toma 10 metų darbo apžvalga. J. Ja
nušaitis skatino visus laikytis žurnalis
tinės etikos, nes "spauda yra mūsų 
veidrodis, jėga ir gyvybės simbolis". 
Kvietė dalyvius pasisakyti rūpimais 
klausimais.

Buvo gan plačiai diskutuojamas 
spaudos darbuotojų vertinimo klausi
mas musų visuomenėje. Diskusijose 
dalyvavo dauguma dalyvių, pažymėda
mi, kad iš spaudos darbuotojų visuo
menė reikalauja darbų aprašymo, ta
čiau vengia bent mažiausiu mostu pa
rodyti savo dėkingumų bei įvertinimų. 
Spaudos atstovai nesirodo scenoje ir 
negauna katučių — jie ploja kitiems. 
Laikas būtų, kad pagaliau ir visuome
nė spaudos atstovams pareikštų pagar
bų... Ne paslaptis, kad ir premijų 
skyrėjai spaudos darbuotojų kategoriO 
jos neturi, nors premijos, laureatai, 
mecenatai ir rengpjai yra nuolatos ir 
pastoviai garsinami spaudos puslapiuo
se.

Wí

Australijos spaudos atstovas viky®- 
ras Baltutis, pristatęs susirinkusiems 
savo koleges - Izoldų Poželaitę-Dal
vis, meno kritikę, ir p. Gučiubienę 
pasidalino su klausytojais Australijos 
lietuvių spaudos vargais ir problemų1 
mis. Jo kalbos pagrindinė mintis bu
vo: spaudos darbuotojo pareiga yra 
skelbti tiesų. Visus maloniai stebino 
jaunutė Asta Kučinskaitė iš Londono, 
"Europos Lietuvio" bendradarbė. Ji 
yra 21 metų amžiaus ir Anglijoje su 
savo tėvais gyvena nuo 1980 m. Ji 
kvietė visus savo straipsniais remti 
"Europos Lietuvį".

Kun. Pr. Gaida, vertindamas spau
dos žmonių talkų, išreiškė padėkų vi
siems, talkinantiems laikraščių redak
cijoms, nes be jų spauda būtų skurdi 
arba visai negalėtų gyvuoti. Jisai siū
lė LŽS užmegzti ryšius su JAV žur
nalistų organizacijomis. Paklaustas,ko
dėl kanadiečiai išstojo iš LŽS ir suda
rė savo organizacijų, paaiškino neat
stovaująs jų organizacijai. Viena pasi
traukimo priežasčių — noras suartėti, 
su kanadiečiais žurnalistais ir skleisti 
mintį Lietuvių Žurnalistų Federacijoš, 
kuriai priklausytų atskirų kraštų lietu
vių žurnalistų organizacijos,

(nukelta j 3-čių psl.)
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KUN. ALFONSO SVARINSKO 

TEISMAS
(tęsinys is praeito nr.)

Gegužės 5 d. Vilniuje jau plačiai buvo 
kalbama apie kun. Alf. SVARINSKO teis
mą, net troleibusuose girdėjosi kalbos: 
“Koks galingas kunigas — prieš jj sutelktos 
didžiausios jėgos; Vilniuje, kaip ir Lenkijoje, 
karinė padėtis; neturi prieš kunigą įrodymų, 
todėl ir žmonių j teismą neleidžia“. Tą die
ną Lenino prospektu jau nuo ankstyvo ryO 
to vaikštinėjo būriai milicininkų ir saugumie- 
ÊÚÜ 10 vai. sustojimą “Respublikinė biblio
teka“ apsupo kardonas milicininkų, o tro
leibusai pradėjo važiuoti nesustodami. Parei
gūnai sulaikė' visus stotelėje buvusius žmo
nes, ir išlaikę porą valandų mašinose, nuve-' 
žė prie Dubingių (apie 50 km.); apie 11 
vai. prasidėjo gaudynės net Lenino prospek
te: buvo renkami ir sodinami į mašinas 
žmonės, sustoję prie gazuoto vandens auto
matų, prie ledų bei spaudos kioskų ir 11. 
Senutė, atvesta j milicijos mašiną, dejavo: 
“12 metų nebuvau Vilniuje, šiandien atva
žiavau ir suėmė. Ar jau į Vilnių draudžia
ma važiuoti? “ Kiti juokavo: “Draudžiama, 
močiute.“ Vienas ministerijos darbuotojas 
sakėse, kad jam 12 vai. reikia būti ministe
rijoje, bet pareigūnai tik šaipėsi ir į prašy
mus paleisti nereagavo. Kartu su kitais bu
vo sulaikytas ir kun. Alf. SVARINSKO sū
nėnas, Lenino prospekte laukęs iš teismo 
išeinančios motinos. Sulaikytieji buvo gabe
nami j gretimus kiemus ir ten saugumiečių 
bei milicininkų rūšiuojami. Tie, kurie pa
kliuvo pirmą kartą, buvo nuvežti prie Du
bingių ir ten paleisti, kartu su jais pakliu
vo ir kun. Alf. SVARINSKO sūnėnas (mo
tina iki vėlyoo vakaro ieškojo jo po Vil
niaus milicijos skyrius — Lenino raj. mili
cijos skyriuje ji įėjo j vieno pareigu no,api
forminančio baudoms ir areštui paromis 
kabinetą, iš kur buvo jėga išvaryta). Žmo
nės, pakliuvę antrą-treČią kartą, buvo nu
vežti į Lenino raj. milicijos skyrių, ten ap
klausinėti, o vėliau nubausti baudomis ar 
paromis. Po 50 rub. nubaudė: kun. Anta-
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ną lUKOŠAITI, garliavietj Saulių KEIPŠĄ, 
kaunietę Kleopą BUDVYTYTĘ'ir kt 10 
parų garliavietį Arūną REKAŠIŲ.

Kunigus — Roką PUZONĄ, Algimantą 
KEINĄ, Edmundą Paulionį, Kazimierą ŽE- 
MĖNĄ, Gvidoną DOVYDAITI, Joną Vaito- 
nį, Igną PLIORAITj, Joną KAUNECKĄ, 
Kęstutį DAKNEVIČIŲ h- kt. pareigūnai nu
vežė į Lenino raj. milicijos skyrių, ten če
kistų tardomi ir auklėjami jie buvo išlaiky
ti iki 15 vai., o po to paleisti. Dalis kuni-
gų, vos juos milicija paleisdavo, vėl grįžda
vo atgal prie žmonių, kurie, nors ir neturė
dami kur prisiglausti, atovėjo ant gatvės 
(kun. Jonas MATULIONIS, kun. Juozas 
RAZMANTAS buvo sulaikyti net penkis 
kartus). /

Gegužės 6 d. kartojosi jas pats. Buvu
sius Lenino prospekte (nei nuo suoliukų) 
dėl žmonių akių garsiai rrplagingai apkaltin
tus spekuliacija tikinčiuosius milicijos parei
gūnai ir čekistai kišo j srįyo mašinas ir vežė 
į milicijos skyrių. Milicij ą skyriuje 5 pa
roms buvo apiformintos: ;:kapsukietė Janina 
JUDIKEVIČIŪTĖ, kaunietė Teresė MAČIO- 
KaMTĖ ir vilnietė Roma'TAMAŠAUSKAITĖ.
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Gegužės 3—6 d. nemažai kunigų iŠ skir
tingų Lietuvos kampelių buvo atvykę prie 
teismo rūmų ir prašėsi įleidžiami j salę. Be 
aukščiau minėtų buvo atvykę kunigai: Leo
nas KALINAUSKAS, Juozas ZDEBSKIS, 
Kazimieras ŽILYS, Jonas ZUBRIUS, Jonas 
LAURIÜNAS, Valentinas ŠIKŠNYS ir kt.

Kunigams — Kęstučiui DAKNEVIČIUI, 
Algirdui PAKAMANIUI, Julijonui MIŠKI
NIUI ir kt.- skambėjo rajonų atsakingi dar
buotojai, reikalaudami, kad gegužės 3—5 d.d. 
jie butų namuose, nes žada atvykti komisijos. 
Nemažai aktyvių tikinčiųjų buvo taip pat 
dirbtinai sulaikyti darbuose, kad negalėtų 
nuvykti į teismą.

Teismo procesui vadovavo LTSR Aukš-1 
čiausiojo teismo pirmininko pav. IGNOTAS, 
prokuroras — BAKUČIONIS, sekretoriavo 
CAIKAUSKAITÉ. kun. Alf. SVARINSKAS 
buvo kaltinamas antitarybinio turinio pa-, 
mokslais, TTGKK organizavimu bei jo do
kumentų rašymu, platinimu ir persiuntimu 
j užsienį. Teisme buvo kalbama, kad yra 
apie 200 užrašytų jo pamokslų, iš kurių 18 
— antitarybinio turinio, Antitarybiniais bu
vo laikomi visi pamokslai, kuriuose kun. 
Alf. SVARINSKAS kalbėjo'apie bažnyčių 
apiplėšimus, kunigų nužudymus, Švenč. Sa
kramento išniekinimus Pagramantyje, Veivir 
žėnuose, Viduklėje; antitarybiŠkumu buvo 
palaikyta ir kun. Alf. SVARINSKO ragini
mai švęsti sekmadienį, sekmadieniais nedirb
ti, kvietimas melstis už tikėjimo laisvę ir to
kių maldų organizavimas Žemaičių Kalvari
joje, Šiluvoje (matyt, saugumui labai nepati
ko minia žmonių, su kunigu priešakyje, ei
nanti keliais apie bažnyčią).

Tik vienas tikintysis buvo pakviestas liu
dyti apie kun. Alf. SVARINSKO pamoks
lus. Visi kiti asmenys, liudijantys apie tei
siamojo kunigo pamokslų antitarybiškumą 
buvo KGB ar kitų įstaigų darbuotojai. Jie 
visi buvo, neva, atsitiktinai išgirdę kun, 
Alf. SVARINSKO pamokslus, bet turėję su 
savim magnetofonus ir užrašę pamokslus. 
Reiškia visi buvo iš anksto pasiruošę, prie
šingai nusiteikę kun. Alf. SVARINSKO at
žvilgiu, o pagal teisingumo normas suinte
resuoti asmenys negali būti liudininkais, ta
čiau Aukščiausias teismas j tai visiškai ne
kreipė dėmesio. Salėje nuolat girdėjosi tie 
patys melagingi liudininkų žodžiai: “atsitik
tinai, pamačius šventoriuje daugybę žmonių, 
smalsumu apimti užėjome pasižiūrėti, kas 
ten dedasi, pamatėme kunigą, sakantį pa
mokslą, vėliau sužinojome, kad tai kun.Alf. 
SVARINSKAS; pamokslą įrašėme j magne
tofoną, dar kartą namuose perklausėme, po 
to nusiuntėme j tam tikras įstaigas, prašy
dami sudrausminti pamokslininką“.

(bus daugiau)

Už lietuvišką knygą ir spaudą lietu
viai tiek daug kovojo ir kentėjo. Dabar 
lietuviška knyga stovi ir dulka kioskų 
lentynose, laukdama, kol kas ją nupirks.

DK. JOMAS mPORGIWAS 
’ CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 foae:273-6696
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

POSĖDŽIAVO NAUJOJI PLB 
VALDYBA

VI PLB seimo išrinktoji PLB valdy 
ba pirmo savo posėdžio susirinko lie
pos 30 d. PLB Valdybos būstinėje 
Chicagoj. Posėdžio pradžioj valdybos 
nariai taip pasiskirstė pareigomis: Vy
tautas Kamantas — pirmininkas; dr. 
romas Remeikis - pirmininko pava
duotojas ir administracinių reikalų vi
cepirmininkas; Milda Lenkauskienė - 
kultūrinių reikalų vicepirmininkė; Bi
rutė Jasaitienė - švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalų vicepirmininkė; Al
gimantas Gečys — visuomeninių reika
lų vicepirmininkas; Raimundas Kudu- 
kis - teisinių reikalų vicepirmininkas; 
Mykolas Drunga — spaudos ir infor
macijos reikalų vicepirmininkas. Pagal 
PLB konstitucijos jau suteiktas teises 
valdyba netrukus kooptuos aštuntoj 
narį finansinių reikalų vicepirmininko 
pareigoms. Devintuoju valdybos nariu 
ex officio yra Gintaras Grušas, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo S-gos pirminin
kas. Reikalų vedėja ir toliau bus Da
nutė Korzonienė.

Kadangi valdybos nariai gyvena ge
ografiškai išsiskirstę, nutarta valdybos 
veiklą šiek tiek decentralizuoti, kiek
vienam valdybos nariui patikint atski
rą darbo sferą. Kiekvienai sferai bus 
sudaryta komisija, kuriai vadovaus 
atitinkamas valdybos narys. Komisijos 
sudėtin kviečiami kiti valdybos nariai, 
o taip pat asmenys iš šalies. Tvirti
nant bei tikrinant valdybai, komisijos 
savarankiškai planuos ir vykdys joms 
priklausančias užduotis.

SPAUDA MOSI) VEIDRODIS. . .
'Darbininko/ red. kun. K. Bučmys, 

OFM, trumpai painformavo visus, 
kad Brooklyno Kultūros Centre vei
kianti informacijos įstaiga, kuriai sėk
mingai vadovauja kun. K. Pugevičius 
ir Gintė Damušytė. Ji vykusiai sklei
džia lietuvišką informaciją didžiojoje 
spaudoje ir televizijoje.

Dar kalbėjo p. Dumčius iš Austra
lijos, V. Juodvalkis, St. Sližys, "Drau
go" red. Pužauskas, Z. Juškevičienė 
ir kt. Pagaliau žodj tarė ir rašytojas 
V. Alantas, pasigėrėdamas šiuo pir
muoju pasaulinio pobūdžio spaudos 
darbuotojų pobūviu ir primindamas, 
kad ir po daugelio metų žurnalistinės 
problemos nepasikeitė.

Dar buvo pasidalinta keliomis nuo
monėmis, dalyvaujant visiems. Po pie
tų buvo progos asmeniškai pabendrau
ti, pajuokauti ir pasikalbėti.

Tėviškės Žiburiai

M fl C II I I C T II U A

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės sėdi: Milda Len
kauskienė, Tomas Remeikis, Vytautas Kamantas, Birutė Jasaitienė; antroj 
eilėj : Raimundas Kudukis,Mykolaš.Drunga,Gintaras Grušas ir Algiman
tas Gečys. \ J. Kuprio nuotrauka

Pasiskirsčiusi pareigomis, naujoji 
illdyba šioms pareigoms perimti su

rinko bendro posėdžio su senosios 
valdybos nariais, kurie pasidalino min
timis apie savo atliktus darbus ir nau
jajai valdybai paliko nemaža naudin
gų patarimų. Atsisveikinant su seno
sios valdybos nariais, kiekvienam įteik
ta plaketė-žymuo kaip įvertinimas už 
gerai eitas pareigas.

Bendrajam posėdžiui pasibaigus, 
naujoji valdyba pasiliko aptarti toli
mesnius su jos veikla susijusius klau
simus.

"Pasaulio Lietuvio" redaktoriaus 
pareigas ir toliau eiti pakviestas da
bartinis jo redaktorius Bronius Nai
nys. Taip pat savo pareigas tęsti pa
kviesti dabartiniai žurnalo administra
toriai Baniutė ir Romas Kronai.

Lituanistikos katedros Illinois uni
versitete atžvilgiu išsiaiškintas bendra
darbiavimo su JAV LB krašto valdy
ba pagrindas. Kaip sutartį su univer
sitetu pasirašiusioji šalis, PLB valdy
bos įsteigtas ir nuo mokesčių atleis
tas organas vardu PLB fundacija 
(Lithuanian World Community Foun
dation) ir toliau lieka teisiškai atsa
kingas už katedros steigimo realizavi
mą. Tačiau JAV LB krašto valdybos 
narių pasiūlytu ir PLB seimo priimtu 
nutarimu ligšiolinė padėtis pasikeitė
tik ta prasme, kad JAV LB krašto ba savo ateinančiame posėdyje.

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e A.iemàa
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valdybas žinion perkelta katedrai rei- 
kalingųMėšų telkimo funkcija. Kons
tatuota, jčg^šią funkciją JAV LB 
krašto valdybą jau pradėjo atlikinėti; 
paskirdama anksčiau sudarytam lėšų 

 

telkfrookkorrtiifetūKvadovauti savo val

 

dybos narį, JAV švitimo tarybos 
pirm. Joną Kavaliūną, omiteto at

 

stovas M. Drunga posėdyjepranešė, 
jog komitetas yra priėmęs pradė
jęs vykdyti realistišką darbo p^ną 
pirmajai 200,000 dol. įmokaLi Š|Sy- 
denj sutelkti. Tačiau šis darbas neaįS^ 
sieis be koncentruotų ir skubių pa
stangų, prie kurių ir PLB valdyba įsi
pareigojo pilnai prisidėti.

Pritarta taip pat ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro Chicagoje 
steigimui. Pagal to centro įstatus j jo 
direktorių tarybą kviečiamas ir PLB 

atstovas, kuriuo paskirtas ir sutiko 
būti dr. Antanas Razma.

Vykdant seime PLB pirm. V. Ka- 
manto ir VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lio pasirašyto pareiškimo įsipareigoji
mą, nutarta PLB valdybos visuomeni
nių reikalų vicepirmininkui ir jo suda
rysimai valdybos visuomeninių reika
lų komisijai pavesti suformuluoti gai
res pasitarimams su VLIKu ir numa 
tyti 3 PLB atstovus tiems pasitari
mams pradėti. Komisijos pasiūlytas 
gaires ir atstovus tvirtins PLB valdy-



4 musų Lietuva

Butanas Paikus

(tęsinys iš praeito nr.)

LAIKRAŠTIS ^AŽiSIE^S

Draugija Užsienio Lietuviams Rem
ti, netiesioginiai, išlaikė Brazilijoje 
(São Paulyje) lietuviškas mokyklas, 
prie kurių dirbo keliolika mokytojų, 
lietuvių ir brazilų. Visiems mokyto
jams algos buvo mokamos Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoj vardu. Buvo mė
ginta gauti iš miesto valdybos pinigi
nė parama nors brazilų mokytojams 
apmokėti. Bet to nepasiekta, mat Są
junga savo įstatuose pirmame paragra
fe pasisakė, kad jos veikimas — Savy- 
globa (Autoprotetora). Jei taip, tai 
kitų globa nereikalinga. Reikėjo ten
kintis DULRo globa, - kuri ateidavo 
Sąjungos vardu, mokyklai ir spaudai 
išlaikyti. Lietuvių Sąjunga Brazilijoj ’ 
buvo mokyklų, visų pastatų ir žemės 
sklypų juridinė savininkė. Ji galėjo 
turtą didinti, jsigydama naujus pasta
tus, taip g: galėjo turtą likviduoti sa
vo nuožiūra, nieko nesiklausdama. 
Net ir mokytojai ir kiti Sąjungos tar
nautojai neturėjo balso Lietuvių Są
jungos Brazilijoj turto atžvilgiu. Mo
kytojai ir redaktoriai buvo Sąjungos 
tarnautojai. Mokykloms prižiūrėti ir 
mokytojams vadovauti iš- Lietuvos žu
vo paskirtas inspektorius Simas B A- 
šys, kuris taip pat ėjo ir mokyto t 
pareigas. Mokytojai, kurių buvo virš 
dešimts, turėjo plačią kolonijoje dk 
vą. lietuviškam darbui visose sritys k 
ypač jaunimo tarpe, bet ne visi jo/ 
turėjo norą pasireikšti, kultūrinio dar
bo pėdsakus palikti. Buvo išimčių, 
bet nedaug. Muzikas J. Stankūnas / - 
kūrė pas mus tris gražius chorus. Z 
Mokytojas, dainos meno mėgėjas e- 
liksas Girdauskas gražiai prisidėję/ bu
vo prie lietuviškos dainos meno uuo^ 
selėjimo ir sėkmingai vadovavo cuni- 
mo sąjungos “Vyčių“ chorui. IV Jsų 
spaudos archyvuose lietuviško ca bo. 

žymių paliko mokytojas Simas Bak
šys. Be tiesioginio užsiėmimo mokyk
lose, jis sujungė Brazilijoj augančią 
jaunuomenę ir užmezgė ryšius su ki
tuose kraštuose gyvenančią lietuvišką 
atžalą, per laikraštį “Mažųjų Pasaulį“.

Graži "Mažėjų Pasaulio" šeimynėlė

lietuviukai baigę São Paulo pradžios mokyklą. Iš dešinės stovi Simas Bakšys, o iš 
Kairės, antras E. Pažėra, 1935 m.

Simas Bakšys
/“Mažųjų Pasaulis“ pradžioje buvo 

V'k priedu vieno lapo laikraštyje “Lie
tuvis“, bet nuo liepos 15 dienos pra
dėjo eiti atskiru leidiniu, žurnalo for
mos, 24 puslapių. Jj leido Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoj, o redagavo moky
tojas Simas Bakšys. Pirmuoju savo 
žodžiu “Mažųjų Pasaulis“ pasveikino 
būsimus savo skaitytojus sekamai: 

; “Sveiki Pasaulio lietuviukai . Šian
dien, dėka mūsų mylimų mokytojų 
darbo ir pasišventimo, mes išeiname, 
j pasaulį su spausdintu lietuvišku žo- - 
džiu. Mums linksma, kad galime pa-
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sveikinti Jus, brangūs mūsų broliukai 
ir sesutės, bet pilnai džiaugiamės tik 
tada, kada mes vieni su kitais palai
kysime tikrai artimus ryšius, kaip vie
nos motinos vaikai.

“Pasaulio Lietuviukai. Vis tiek, 
kur Jūs esate: ar Pietų ir Šiaurės A- 
merikoj, ar laisvoj Lietuvoj, ar lenkų 
užgrobtuose Lietuvos žemėse, ar karš
tojoj Afrikoj, ar Europoj, ar Tolimuo 
se Rytuose išgirskite mūsų balsą iš 
Brazilijoj priimkite mūsų pasveikini
mą ir leiskite mums pažinti Jus ir 
Jūsų gyvenimą.

“Mes šventai tikime, kad nuošir
dus mūsų bendradarbiavimas, suriš 
mus vienybės ryšiais ir viso pasaulio 
lietuviai bus vieninga tauta, pasaulio 
tautų šeimoje. Per “Mažųjų Pasaulį“ 
mes ištiesiam Jums savo dešinę — 
Sveiki Pasaulio Lietuviai."

Pasveikinęs savo mažuosius skaity
tojus išblaškytus pasauly, “Mažųjų 
Pasaulis“, savo redaktoriaus lūpomis, 
prašo savo močiutės, mažųjų skaity
tojų vardu, jiems dainą padainuoti 
apie tėvynę, kurios daugumoje jos 
nepažinojo ir tik dabar sieloje pajuto 
jog ji randasi ten, kur Nemunas ir 
Dubysa...

PADAINUOK

Padainuok, močiute, dainą 
Apie Lietuvą Tėvynę, 
Kur mažutis bėginėjau 
Linksmas sukdamas švilpynę.

Kur gegutė man kukavo 
Vyšnios, lyg skara apgobyos, 
Kas pavasari žydėjo 
Prie bakūžės samanotos...

Ir sesutė baltu grėbliu
Sklaidė pradalges gėlėtas...
O, Tėvyne, būtų aklas, 
Jei tavęs kas nemylėtų.
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Bet namie lietuviui ankšta: 
Mes iškljidom j pasaulį 
Žino mus šalti ledynai 
Ir karšta pusiaujo saulė.

Ansktų rytą ošė miškas, 
Vyturys aukštai čireno, 
Kai apleidau tą namelį, 
Kur tėvų tėvai gyveno.

AŠ išklydau savo laimės 
Svetimoj Šaly ieškoti 
O, atleisk, brangi Tėvyne. 
Siela amžinai nesoti..

Padainuok, močiute, dainą 
Apie Nemuną, Dubysą... __
Tegul mūs Tėvynės vardas 
Skamba po pasaulį visą.

''Mažųjų Pasaulis" savo adreso ne
paduoda, o tik skelbia pašto dėžutės 
numerį. Bet būdamas "Lietuvio" prie
du, lengva jisai buvo ir surasti. Ir 
daug kas, — iš Brazilijos, iš Lietuvos 
ir kitų kraštų, — jį surado. Dalinosi 
visi nuotykiais, mintimis, jausmais, 
Mato Grosso nostalgija piešdami pra
dėtą jaunąją gyvenimo kelionę. Lietu
viškas mokyklas lankantieji jaunuoliai 
pradėjo reikšti savo gabumus per "Ma
žųjų Pasaulį", o Lietuvos pradžios 
mokyklų mokiniai, susipažinę su lai
kraštėliu, sveikino jį ir teikė Brazilijos 
mažiesiems lietuviukams istorinių ži
nių apie Lietuvos kraštą, valstybę, 
santykius su kaimynais ir kt.

Marytė Kruopytė, 12 metų amžiaus, 
gyvenanti su tėvu ir broliais Mato 
Grosso estade, prie Livramento mies
to, (javus! "Mažųjų Pasaulį", rašo re
dakcijai, dėkodama už dovaną ir pa
sakoja apie savo gyvenimą. Mes gyve
name už 30 mylių nuo Livramento, 
j visas puses, kur tik akis užmato, tę
siasi didelės lygumos, esančios baisiau
sios balos, liūnai (pantanal) kur veisia
si daugybė gyvačių, krokodilų ir gra
žiausiomis spalvomis paukščių. Mano 
tėvelis turi daug karvių ganyklose,kai 
parduoda miestan, jas išlydi ir mane 
vieną palieka namuose su dviem dide
liais šunimis. Dar turiu šautuvą apsi
ginti nuo žvėrių..."

Kauno Jablonskio pradžios mokyk
los mokiniai, gavę iš Brazilijos "Mažų
jų Pasaulį", sveikina São Paulo lietu
viukus laiškais. "Mūsų širdys džiaugs
mu plaka, pamačius "Mažųjų Pasaulį" 
ir papasakoja apie savo kraštą, Lietu
vą: "Šių dienų (1938 m.) siekia 
55.670 krrr ploto, kuriame gyvena 
2,5 mil. gyventojų. Jos plotą riboja 
pavojingų» jvo kiečių siena, klastingų 
lenkų, pagrobusių mums apie 27.000 
knrr ploto ir sostinę Vilnių. Toliau 
eina latvių siena ir mūsų durys j pa
saulį - Baltijos jūra". Ir savo sveikini
me baigia Kauno pradžios mokyklos 
mokiniai: "Graži tu mano brangi tė
vynė".

"Mažųjų Pasaulis" buvo įdomus ir,

MŪSŲ LIETUVA

AMERIKIEČIO PROFESORIAUS 
STUDIJA APIE LIETUVIU PERSE 
KIOJIMĄ

Rutgers universiteto New Jersey 
valstijoje profesorius Thomas Oles- 
zczuk Smoloskyp žurnale (Winter 
1983) paskelbė ištraukų iš savo išsa
mios studijos apie "kitaminčių" repre
savimą Sovietų Sąjungoje. Savo dėme
sį jis telkia j "politinius teismus" Lie
tuvoje nuo 1940 metų iki šių dienų. 
Amerikiečių profesorius iš įvairių šal
tinių surinko gausios medžiagos apie 
kalinius bei persekiojamus lietuvius, 
tautinę bei religinę rezistenciją. Skai
čiavimo mašinoje yra užregistravęs be
veik tūkstantį lietuvių politkalinių ir 
rezistentų.

Profesorius Oleszczuk stengiasi nu
statyti, kokie veiksniai Sovietinėje sis
temoje apsprendžia bausmės dydį. Jo 
duomenimis, vyrai nuteisiami trimis 
sykiais ilgesniam laikui, kaip moterys. 
Studento bausmės vidurkis apie pus
trečių metų, žemdirbio — beveik sep
tyniolika metų. Nacionalistams pritei
siama tris kart daugiau metų lageriuo
se ar tremtyje nei religijos ar žmogaus 
teisių veikėjams.

Pasak Olesczuk, būdingas kaltinama
sis politiniuose teismuose tarp 1940- 
jų metų ir šiandienos yra vyriškis — 
jų virš 85 proc., lietuvis — jų virš 98 
proc., katalikas — daugiau, kaip 70 
proc., pagrindinių miestų gyventojas 
(daugiau kaip 70 proc. kaltinamųjų 
gyveno rajonų sostinėse). Dažniausiai 
jis tautinio sąjūdžio dalyvis, arba jo 
veikla bent iš dalies siejasi su nacio
nalizmu — tokių yra mažiausiai 87 
proc.. Tad prokuroro aiškus taikinys 
yra miestuose gyvenantys lietuviai ka
talikai ir nacionalistai.

Studijos autorius prieina išvados, 
kad sovietinių teismų sprendimai "po
litinėse bylose" nėra atsitiktiniai ir ne
priklauso nuo oaskirų asmenų "kapri
zų". Tie sprenc mai nuosekliai vykdo 
represavimo politiką. Kai teismai 
sprendžia politines bylas, jie nėra sa
varankiški, bet seka iš viršaus nurody
tas gaires bei instrukcijas.

Kodėl profesorius Oleszczukas savo 
studijos centre pastatė Lietuvą? Pir
miausia,, rašo jis, kadangi Lietuvoje 
nuo 1972 metų klesti savilaida, ku
rios ne tik nepalaužė keletas prieš jos 
pogrindinį leidinį — LKB Kronika — 
nukreiptų teismų, bet kuri pastarųjų 
metų bėgyje dar pagausėjo. Tai esąs 

naudingas, nes jis mažuosius sužadino 
daugiau žinoti, pažinti, jaunąjį akiratį 
plėsti. Gaila tik, kad ir "Mažųjų Pa
saulio" kelionė buvo trumpa.

Seka: žurnalas "Viltis" ir "Giedra"

_________________ Jį
ryškus kontrastas geriausiai žinomam 
disidentizmo centrui, Maskvai, kur 
tarp 1972 ir 1973 metų KGB spaudi
mas privedė prie savilaidos susilpnėji
mo.

Antra priežastis — Lietuvos "disi
dentinio" sąjūdžio apimtis: autorius 
cituoja Kronido Liubatskio 1979 m. 
paskelbtus duomenis pagal kuriuos 
šiam sąjūdžiui priklauso penktadalis 
Lietuvos gyventojų. Todėl šis sąjūdis 
yra vienas svarbiausių Tarybų Sąjun
gos disidentizmo padalinių ir todėl juo 
taip "domisi" Tarybų Sąjungos prie
vartos aparatas bei kiti valstybiniai or
ganai. Pastarųjų metų duomenys rddo, 
kad lietuvių (ir ukrainiečių) naciona
listai paprastai nubaudžiami aršiausio
mis bausmėmis.

Be to, primena profesorius Oleszc
zuk, apie Lietuvos disidentinį sąjūdį 
užsienyje pasirodo všs daugiau teori
nės literatūros. O, galiausiai, Lietuvos 
atvejį galima panaudoti kaip įdomų 
pagrindą palyginimui su kitomis gru
pėmis Sovietų Sąjungoje ir visame pa
saulyje, nes Lietuvos disidentinio są
jūdžio reikalavimai apima nacionaliz
mą, religijos, laisvės, kalbos ir žmo
gaus teisių gynimą. Į tuos reikalavi
mus režimas atsako visoms diktatū
roms būdingomis prievartos priemonė
mis. ir taip formuojasi "užburtas ra
tas" - disidentizmas iššaukia prievar
tą, o prievarta skatina tolesnį disiden- 
tizmą.

Oleszczuk dabar stengiasi ištirti'ry
šį tarp ypatingo Vakarų dėmesio kai 
kurioms tautinėms bei religinėms gru
pėms ir bausmės dydžio. Tokį ryšį 
tiksliai nustatyti esą labai sunku.

Studija apie lietuvių politkalinių re
presavimą jau susilaukė nemažo dė
mesio Amerikos akademiniuose sluoks
niuose. Ji akivaizdžiai paneigia kai 
kurių vakariečių optimistinius tvirtini
mus, jog tarybinė sistema jau esanti 
"po-totalitarinė biurokratija" ir vis la
biau panašėjanti j Vakarų visuomenes.

LIETUVOJE MIRĖ
Liepos 7 d., eidamas aštuoniasdešimt 

ketvirtos metus, Lietuvoje mirė vienas žy
miausių mūsų operos solistų Antanas Ku
čingis.

Liepos pradžioje Lietuvoje taip pat mi
rė daili. Bronė Min^ilaitė-Uogintienė, 
įgim. 1919 m.

Irã. HELGA HERING š
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 LI ETUVIŠKAI J



Lietuvių Opera.
Lietuvių operos vadovybė, turėda

ma galvoje, kad II-jų Pasaulio Lietu* 
vių Dienų proga gali susilaukti virš 
5000 žiūrovų ir norėdama juos visus 
patenkinti vienu spčktakliu, išnuoma 
vo Čikagos miesto centre profesinę 
salę - ” Auditorium Theatre”. Ši salė 
talpina apie 5000 žiūrovų, turi nepap
rastai gerą akustiką, didžiulę, sceną 
ir visus kitus didiesiems parengi
mams reikalingus privalumus. Jos 
nuoma taip pat prieinama, jeigu nes
kaityti unijos tarnautojų išpūstų atly
ginimų.

"I Lituani” operos spektaklis čia 
įvykęs liepos 1-mą dieną turėjo labai 
didelį pasisekimą. Publikos prisirin 
ko pilna salė. Scenos dekoracijos at
rodė labai žavingai. Orkestras, cho
ras ir visi solistai reiškėsi ir skam
bėjo profesionališkai, įspūdingai.

Jonas Vaznelis, Dana Stankaitytė,

SSg^
į ttt*'
Í

••lin,
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Algirdas Brazis, Rimas Strimaitis,
Bernardas Prapuolenis, Margarita 
Momkienė ir Edward Ozaki savo ro
les tiek dainavimo, tiek vaidybos .at
žvilgiais atliko pasigėrėtinai ir įtiki- 
nančiai. Violetos Karos aitės baletas 
- jo dalyviai pasirodė austame lygyje 
ir sudarė ne mažą siurprizą. Bale- . 
tas įnešė daug gyvumo į operos dra
matinę įtampą. Žiūrovų tarpe sėdė
jusi buvusi Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybinės Operos primadona - so
listė Vincė Jonuškaitė - Zaunienė - ' 
Leskaitienė pareiškė savo susižavėji 
mąi "Tokios operos mes Lietuvoje 
neturėjome, ji pralenkė Kauno ope
rą". Po to ji teiravosi: "Iš kur atsi
rado tas dirigentas Alvydas Vasaitis 
Kaip jis pasiekė tokios aukštos diri
gavimo technikos?" Kažkas jai pa
uškino, kad tai yra jo profesorių 
įuopelnas...

Akylesni operos žiūrovai suprato, 
kad ruošiant šį spektaklį visi jo daly
viai turėjo įdėti nepaprastai daug dar 
30, pasiaukojimo, talento ir meilės 
lietuvių tautai.

Todėl publika aukštai vertino rėži* 
sieriaus Kazio Oželio, chormeiste- 
iių Alfonso Gečo ir Emilijos Saka- 
dolskienės, choreografės Violetos 
Karosaitės, dailininko Vlado Vijeikio 
šviesos tvarkytojo Dennis Mae, sce
nos vadovo Jono Paronio ir akompa 
niatoriaus Roberto Mockaus įdėtą d a: 
bą.

Tačiau bene didžiausias nuopelnas, 
kad Lietuvių Opera egzistuoja ir pa
jėgia pastatyti tokius veikalus, yra 
valdybos pirmininko Vytauto Radžiau 
vice-pirmininkų Vaclovo Momkaus, 
Jurgio^Vidžiūno ir Rūtos Graužime - 
,1 Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
f RESTORANAS VÍP5 į 
I Lietuviški ir europtettški valgiai 
g MALONUS PATARNAVIMAS 
■I Rua Espirito Santo, 118 T@L441-6S46 l 
I__ SÂO CAETANO DO SUL

nės, sekretorės Valerijos Žade ik le
nds, iždininko Algirdo Putriaus, val« 
dybos narių Eglės Rūkštelytes-Sunds 
trom, Evelynos Oželienės ir Jono Žu 
kausko* o taip pat ir revizijos komi 
sijos Jono Mockaičio, Zenono Paš

ūkaus ir Jonės Bobinienės.
Daug pastangų yra įdėję ir užsce- 

niniai dirigentai Jonas Govėdas ir 
Alfonsas Gečas. Grimuotojai Julius 
Balutis ir Art Anthony savo darbą at 
liko puikiai.

O ką jau bekalbėti apie pasišventi
mą 84 choristų, kurie aukojo savo 
laisvalaikius daugybei operos repeti» 
cijų. Visi jie nusipelnė didelės pa
garbos ir įvertinimo. Jie visi dirba
be jokio atlyginimo. Jiems individu
aliai padėkoti čia būtų neįmanoma. 
Tepriima jie visi širdingą lietuvių 
meile ir bendrą ačiū <Jonas Vasaitis

Laukiu Jūsų žinių

Edith KHmeikaitė Zanuttu
Jacarei, 17.08.83

SKAITYTOJAI RAŠO...
Gerb. Musų Lietuvos Redaktoriau

Pranešu, kad mano tėvelis Vincas 
Klimeikaf kuriam pernai suėjo 80 me 
tų, gegužės mėbesj turėjo trombozę. 
Dabar jis lovoj su dešine puse para ti- 
žuotas ir negali kalbėti. Praleidęs 15 
dienų ligoninėj sunkiose sąlygose. 
Buvo priėmęs Ligonių Patepimą ir 
pradėjo gerėti. Dabar jau pradėjo da
ryti fizioterapiją.

Mano tėvelis pageidauja, kad atva
žiuotų lietuvis kunigas jo aplankyti. 
Ar galės kas atvykti?
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Halina Mošinskienė

JIS NESITENKINO ESAMU
k

(Zenono Bačelio mirties dešimtme
čiui)
"Nerimo siela per visą gyvenimą", 

bet atšventus 80-jį amžiaus jubiliejų, 
neužilgo 1973 m. VIII.23, Mirties 
Angelas nusinešė j dausas Zenono Ba
čelio sielą j dausas.

Sunku įsivaizduoti, kad jo nebema
tome, nebegirdime, kad išvyko nebe
sugrįžtamai iš kur nebepasiekia mus 
io svajonės, liepsningi idealai, drąsus 
žodis.

Per pastarąjį dešimtmetį, labai pra
retėjo lietuvių išeivijos gretos, daug 
gerų žmonių netekome. Jų vietom ne
drąsiai kyla naujos atžalos subrendu
sio jaunimo, bet iki šiol dar neatsira
do kito tokio, kutis tuo pačiu vulka
niniu veržlumu vis karts nuo karto 
sudrebintų snūduriuojančią lietuvių 
išeivijos sąžinę, kaip tuo reiškėsi per 
visą savo turtingą patyrimais gyveni-' 
• iią velionis inž. Zenonas Bačelis, ne
pamirštamas ir gal nepavaduojamas.

Jei gyventų, šiandieną jau būtų 90 
metų senelis. Man rodos, jis lygiai 
taip savo įpročiu rašytų spaudon, ne
nuilstamai ragindamas tautiečius rem
ti lietuviškas kultūrines apraiškas, ska
tindamas remti viskuo. Pas. Lietuvių 
Bendruomenę, kurios steigėjas jis bu
vo Brazilijoje, plačiais užmojais vyk
dyti tai, kas atrodo kitiems "neįvyk
doma", sudominti jaunąją kartą savo 
patirtimi ir jaunatvišku entuziazmu, 
realiais faktais.

"Literatūros Būrelis", kurio velio
nis buvo aktyvus dalyvis irgi jo pasi
genda. Aišku per tą laiką visi paseno
me, išsisėmėme, keletas narių pasimi
rė, kiti "atvėso" po to„ kai tapo 
"įamžinti" knygelėje "Mūsų Dešimt
metis".

Todėl su pasiilgimu mąstau — kaip 
būtų gera, jei rastųsu mumyse vėl 
panaši nerimo siela, kuri ne savo am
bicijai, bet visuomenei tikrai nuošir
džiai save atiduotų, sekant a.a. Zeno
no Bačelio pėdomis. Šviesiam atmini
mui pagerbtiajcfedu jo paties rašytą

S- Paulyje ,1988 m- "Pratarmę" sav 
atsiminimais, čia skaitytojas pajus jj 
tokį, kokį pažinojo.

Zenonas Bačelis

P R A TARTIS
Žmonės skiriasi nuo paprastų gyvū

nų savo protu, valia ir kalba. Be eg
zistencinio klausimo — išlikti gyviems; 
gražiai ir maloniai pragyventi savo 
skirtąjį amžių turį svarbesnių - t. y. 
dvasinių siekimų: pasitarnauti visos 
žmonijos idealams ir palikti, savo gy
venimo laikotarpio kultūrinių žymių.

Retos asmenybės yra apdovanotos 
išimtinu protu ir dideliu talentu, ku
riems žmonių aplinka sudaro tik klau
sytojų auditoriją ir žiūrovų minią.

Dauguma žmonių taip pat ir dvasi
nius siekimus turi labai ribotus, ku
riuos dėl įvairių sąlygų retai gali rea
lizuoti. Gi tie, kurie turi palankias 
galimybes reikštis kultūrinėje plotmė
je, bet pasitenkina tik materialiniais 
siekimais — tėra tik dvikojai gyvūnai.

Nebuvau apdovanotas talentu, bet 
ir nesijaučiau dvasiniai ar protiniai 
gamtos nuskriaustu. Dažnai be savo 
noro išsiskirdavau iš bendraamžių ko
lektyvo. Vieni laikė gabiu matemati
ku, kiti visuomenininku, treti net me- 
ninių.<poraiškų manyje surasdavo.

Artėdamas prie 70 metų amžiaus 
jubiliejaus, jaučiu: niekas nebus drą
sus primesti, kad esu tik vegetavęs; 
jaučiuosi gyvenęs, veikęs, dirbęs, kė

lęs net ir labai stipriems pečiams sun
kiai pakeliamas naštas.

Neturėjau palankių sąlygų išarti gi
lesnę vagą, bet kiek mano silpnos jė
gos leido — pėdas palieku giliai įspaus
tas, ypačiai musų tautinės kultūros 
dirvoje, kurias gal ir negreit užpustys 
laiko dulkės.

Nerimo siela per visą gyvenimą. 
Nêsitenkino esamu. Neaptingo ir ne 
apsamanojo dešimtmečių rutinoje. Vi
satos Kūrėjo įdiegtas veržimasis A ne
buvo realizuotas ir tuo pačiu - ne
buvau laimingas.

Labai daug savo gyvenime patyriau 
bepriežastinio pavydo, o kartais net 
gilios neapykantos. Už širdingumą ir 
ištiestą pagalbos ranką, dažniausiai,su
si laukdavau nedėkingumo ir atsilygi
nimo piktu...

Gal dėl šitų priežasčių per eilę me
tų tapau griežtai kritiškas, karštas,bet 
— daugelio nuomone — tiesaus ir at
viro budo.

Niekada neturėjau intymių draugų, 
kurie butų kėlę ir žadinę mano dva
sinius siekimus. Eilinių, rutinos vado
vų pats vengiau, o su įžymesniais ar
ba nesutikau, ar jie manęs nebesupra
to. Todėl dvasiniai visada jaučiau di
delę tuštumą ir vienišumą.

Tai spragai užpildyti - uoliai ir 
ryžtingai aukojausi tarnybai ir profe
siniam darbui.

Visomis jėgomis stengiausi savo dar
bais pasitarnauti karštai mylimai tėvy
nei, bet kai juose nebuvo pasireiškęs 
koks ypatingas menas, tai gali būti rr 
j juos įdėtas kūrybingumas — liks ne
pastebėtas.

Tikiu nebūsiu nusidėjęs, jeigu rašy
damas šiuos atsiminimus, be pagrindi
nio noro pavaizduoti mano gyventos 
epochos reikšmingesnius įvykius ir 
duoti medžiagos to laikmečio istori
jos tyrinėtojams, dar turiu noro pri
sistatyti gerbiamam skaitytojui, kaip 
žmogus, per daugel gyvenimo dešimt
mečių ieškojęs ir siekęs kilnesnių ir 
tauresnių žmogaus paskirties tikslų.

Autorius

São Paulo, 1958 metai.
SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

I

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

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

GUARUJÁ Fone 86-6789

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ &
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MŪSŲ ŽINIOS
I

LITUANIKA
Savaitgalį 13/14 rugpjūčio LituanF 

koje įvyko Katalikių Moterų suorga
nizuotos rekolekcijos lietuviams. Da
lyvavo 13 moterų ir vienas vyras. 
Rekolekcijas pravedė kun. J. Šeškevi
čius.

Antrasis senelių kaimo namukas

MUSU LIETUVA NR. 33 (1822) 1983.Vin.25

> Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

GRAŽVYDAS BAČELIS
tėvo inž. ZENONO BAČELIO 10 mirties metinių proga.

Pagarbiai prisimename a.a. Zenoną Bačelj ir širdingai dėkojame
sūnui už dosnią paramą spaudai. c

Administracija jv

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTĖ
jau visai prie pabaigos. Tereikia įves
ti šviesą, vandenį ir išdažyti.

JIEVA ir JONAS TATARŪNAI 
paaukojo 50.000,00 kruzeirų, koply
čios varpinei. Tokią pat sumą jie pa
aukojo prisidėdami prie V. Zelinos 
išdažymo.

Didelis ir nuoširdus ačiū jiems.
Lituanikos senelių kaimas priima 

gyventojus. Kreiptis j kun. J. Šeške
vičių.

Parsiduoda vienas sklypas Lituani- __ 
koje. Skambinti 63-5975.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA gavo 
3 egzempliorius Lietuvoj išspausdinto 
"Skaitiniai šventadienių Mišioms ir 3 
egz. "Katalikų kalendorius — žinynas". 
Darbas labai kruopščiai ir gerai atlik
tas, nors pati išorinė knygų išvaizda 
yra kukli. Jas atsiuntė Vilniaus arki
vyskupijos kūrija.

Iš Žinyno sužinome, kad Lietuvoje 
yra kunigų netoli 700, o jų amžiaus 
vidurkis — 61 metai. Dabar Lietuvo
je veikiančių bažnyčių yra 631. Šiuo 
metu Lietuvoje nemaža parapijų, ku
rias aptarnauja gretimų parapijų kle
bonai, nes kasmet daugiau kunigų 
miršta, negu /šventinama naujų. Prieš 
keliolika metų kunigų seminarijoje 
mokėsi iš viso vos 25 klierikai (Sovie
tinė valdžia buvo apribojusi jų skai
čių. Red.), šiuo metu sąlygos pagerė
jo, klierikų yra netoli 100. Nuo 1948 
metų seminarija yra buvusiose salezie
čių vienuolyno patalpose prie Svč. 
Trejybės bažnyčios, Kaune. Prieš tre
jetą metų seminarijai grąžinta Svč. 
Trejybės bažnyčĖe, kuri iki tol buvo 
sov. valdžios konfiskuota. Nesenai 
buvo sugrąžintas ir seminarijos rekto
rato pastatas, trijų aukštų. Seminari
ja — jos dėstytojai ir auklėtiniai — 
išlaikoma ir patalpų remonto išlaidos 
padengiamos visos Lietuvos tikinčių
jų aukomis. Mokslas seminarijoje tę
siasi 5 metus. Priimami kandidatai 
baigę — atlikę karo tarnybąnir turin
tieji gimnazijos diplomą.

VOLUNGĖ, po žiemos atostogų,vėl 
pradėjo repeticijas su nauja dirigente 
Lucija Banyte. Choras laukia grįžtant 
senų choristų ir daug naujų dalyvių.

ONA SASNAUSKIENĖ ML skaitytoja, 
gyvenusi Mokoj(rua dos Trilhos), išsi
kėlė gyventi prie jūros į São Vicente. 
Išvykdama aplankė ML-vos redakciją, 
davė naują adresą ir paliko auką spau
dai. Gerų įkurtuvių ir ačiū už auką.

SUGRĮŽO
Po dviejų mėnesių j Sanpaulą’grį

žo II Pasaulio Lietuvių Dienų daly— 
viai ir PLB-nės Seimo atstovai Jonas 
Bratkauskas, Marytė ir Aleksandras 
Bumbliai, Jenina ir Henrikas Valavičiai. 
J. Bratkauskas parvežė Bendruomenės 
skirtą spaudos vajaus premiją "Mūsų 
Lietuvai", kun. Urbaičiui ir Klaudijui 
Butkui.

VERA ir JONAS TATARŪNAI 
dar liko Š. Amerikoj. Kurį laiką bus
Floridoj paskui keliaus Europon. V. 
Tatarūnienė ketina nuvykti j Lietuvą.

ELIZABETE VAZGAUSKAITÉ, po 
cunimo kongreso pasiliko trumpam

laikui Kanadoj anglų kalbos patobu
linti.

TAUTOS ŠVENTĖ 
S I L IN Ė 

RUGSĖJO
U

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ 

16,00 valandą

MARKUS LIPAS 
kaip teko girdėti, po Kongreso vyks 
Vokietijon j Vasario 16-sios gimnaziją 
Markus Vokietijoj išbus metus. Čia 
skautukai jaus jo trūkumo.

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS’

-------- CURSO--------- -
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITLANO 
POR CORRESPONDÊNCIA
CR44214JJ000S,fauio.SP
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