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LIETUVIAMS PALANKUS LENKO
BALSAS
A. Wireckio straipsnis lenkų išeivijos
spaudoje apie santykius su lietuviais ir
kitais kaimynais

• IBB

Toronte leidžiamas lenkų laikraštis
"Glos Polski" 1986 m. 6 nr. išspausdi
no Andrzej Wireckio straipsnį "Sųsiedzi"
(kaimynai), kuriame jis primena savo
tautiečiams lenkams, esę jie į savo ma
žesnius kaimynus nekreipia reikiamo
dėmesio ir apie juos mažai žino, ypač
po Ribbentropo-Molotovo sutarties.

Straipsnio autorius rašo, kad jau lai
kas keisti lenkams savo politikų. Apie
Baltijos valstybių likimų ir jų išnykimų
iš Europos politinio žemėlapio lenkai
mažai težino. Sis įvykis buvo susietas
su Sovietų Sęjungos armijos užpuolimu
ant Lenkijos 1939.IX. 17 ir atplėšimu
nuo Lenkijos rytinių žemės plotų.
“Kam trukdė ant Vilniaus katedros frontono stovėjusios frys statulos: šv. Elenos su kryžiumi,
Esę lenkai užmiršo, kad tai privedė
prie politinio žlugimo trijų Baltijos vals šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero? Jos transportui netrukdė, tačiau jas nuvertė, nes nepatiko mark
sistams'" ("LKB Kronika" Nr. 32).
(Iš Vilčinskio albumo)
tybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Užmiršo ne tik lenkai, bet ir dabartinė
Suartėjimo linkme
lais. Šių idėjų stipriai remia savo knygo
Europa.
Pasak straipsnio autoriaus, reikia
je P. Wierzbicki Tautiniai demokratai,
Tę nelaimę kartas nuo karto iškelia '
žiaugtis, kad neseniai Lenkijoje pasiro
pasak prof. Lossovskio, lietuvių laisvės,
j dienos šviesę Paryžiuje leidžiamas len
dė dvi istoriko prof. Lossowskio istori
judėjime matė savo priešę. Jie buvo prie
kų žurnalas "Kultūra". Iš jos pasaulis
nės knygos, liečiančios Lietuvę ir jos
šingi Lietuvos nepriklausomybei.
sužino, kad tos šimtmetinės tautos bu
santykius su Lenkija. Tų bešališkų kny^vo artimai surištos su Vakarų Europos
Reikia nuolaidu
gų dėka būsiu galima siekti abiejų tau
kultūra, neteko savo laisvės, nepriklau
tų suartėjimo.
Nedraugiškas lenkų nusistatymas liesomybės ir apie jų vergiję mažai kas už
tuviuatžvilgiu sudarė sųlygas įvairiem
Nežiūrint bendros ilgų šimtmečių
simena. Tai esęs skaudus reiškinys.
lenkų-lietuvių nesusipratimam ir ginčam
praeities, suartėjimas nėra lengvas. Žy
Esę pasklidę po pasaulį lenkai, skelb mus poetas, rašytojas. Nobelio premi
— rašo A. Wierzbicki. Tie nesusipratimai
dami savo tautos vargus, nelaimes ir
baigėsi prievartiniu Lietuvos įjungimu j
jos laureatas Czeslaw Milosz laiške To
kančias, turėtų suprasti skaudžių savo
Sovietų Sujungę.
mui Venclovai sako: "Tu ir aš norime,
kaimynų lietuvių tragedijų ir kančias.
kad lenkų-lietuvių santykiai klostytųsi
Tie nesusipratimai tebėra nepasibai
kitaip, negu praeityje. Abi tautos per
Kiekvienas lenkų vaikas, pradėdamas
gę — jie esę tik pridengti Maskvoj liet
gyveno baisius sukrėtimus. Abi tautos
mokslų, girdi žodžius: "Litwo, ojczyzsargiu" Ir dabartinėje Lenkijoje, net
paniekintos ir sutryptos. Naujoji karta
no moja" (Lietuva, tėvyne mano). Tie
oficialiose sferose, jie pasireiškia.
kalbės kitaip, negu buvo kalbama prieš
žodžiai esę uždeda lenkų tautai sunkių
Istorikas K. Podlaski pastebi, kad
kariniais laikais. Turime tačiau skaitytis,
atminimo pareigų, kuri nykstanti ir už
"Solidarumo" organizacijos atstovų su
kad atsiradusioje ideologinėje tuštumo
leidžianti vietų ginčams bei nesusiprati
važiavime buvo priimtas nutarimas dėl
je, Lenkijoje ir Lietuvoje, nacionaliz
mams.
tautinių mažumų nepateisinamas, nprs
mas vėl jbris j senas vėžes.. "
Teisingai savo naujojoje knygoje, iš
buvo padarytas su gera intencija.
leistoje dabartinėje Lenkijoje "šioje ir
Autorius rašo, kad tas pavojus yra
Lenkijoje ir išeivijoje esę lenkų inte
anoje Nemuno pusėje", prof. Piotr Los- realus. Jis bręsta dabartinėje Lenkijoje
lektualų grupė, kuri jieško kelių ir siekia
sowski rašo: "Ypač mažai žino apie mū oficialiuose sluoksniuose ir net demo
glaudesnių santykių su lietuviais. Jie se
sų kaimynus lietuvius, jaunesnioji karta", kratiškoje opozicijoje. Tautinių demo
ka mirusioj. Mieroszewskio idėję, kad
Iki šiol pasirodydavo vienur kitur pri
kratų programoje siekiama Lenkijos
pirmo reikia pašalinti, išvalyti susidariu
puolamos žinios, dažnai iškraipytos,neproblemų išjungti iš Europos viduriosių nepalankię atmosferę, kuri privedė
parodančios tikro lietuvių tautos veido.
rytų tautų išsilaisvinimu plano progra
prie tokios būklės.
Tai esanti labai apgailėtina padėtis.
mos ir rūpintis vien tik Lenkijos reika-.
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Pirmuoju ir pagrindiniu punktu esą
turėtų būti pripažinimas tautinėm mažu
mom apsisprendimo teisės, ypač ukrai
niečiams, gudams ir lietuviams. Straips
nio autorius cituoja lietuvio Juozo Horbačiausko 1910 m. išleistą knygą "Glos
bolu", kurios pabaigoje pareiškė: "Be
laisvos Lenkijos nebus laisvos Lietuvos".
Dabar, remiantis K. Podlaskio leidiniu
^Gudai, lietuviai, ukrainiečiai", galima ,
sakyti, kad ir be laisvos Lietuvos nebus
laisvos Lenkijos. Tai esą skamba paradok
siškai, bet teisingai. Juk Vidlirio Euro
pos kraštu laisvės klausimas spręstinas
kaip viena problema, kurios tik dalį su
daro Lenkija.
•į Prie geresnio Lietuvos ir lietuvių tau
tos pažinimo gali prisidėti knygos — Alėksahdro Bruecknerio "Starožytna Litvya'";(Senovinė Lietuva), Oskaro MilašiąūšWasnie i legendy litewskie" (Lie
tuvių pasakos bei legendos), Kristijono
?Donelaičio "Metai". Tos knygos gali atsĮdęiSti lenkams savitą lietuvių kultūrą
jų aspiracijas ir pažadinti joms lenkų
pagarbą.

.’ Lenkijoje leidžiamas pogrindžio lai
kraštis "Niepudieglosc" siūlo sutartis
su nepriklausomomis Ukrainos, Gudi
jos ir- Lietuvos valstybėmispatsisakant
jų naudai buvusių rytinių Lenkijos že
miųabiem pusėm laiduojant mažumų
teises.
Viso to minėtame straipsnyje siūlo
ma siekti atitinkama programa, kurią
apibūdina P. Lossowskio žodžiais:"Geriausia programos pradžia yra laužymas
barjeru — lenkų ignoracijos, rezervuotumóíhnet neapykantos rytų broliams".

Tėviškės Žiburiai
KOS SPAUDOS RĖME.
,'v /pij’/'.
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SAVOS TAUTOS GYNĖ.

PAVOJINGAS PRIÊTAISAb
Žinomas britų spaudos komentatorius
Bernard Levin THE TIMES (X. 17) dien
raštyje parašė savu įspūdžius iš Rumuni
jos, kur jis neseniai turėjo progos susipa
žinti su vienu keisčiausiu "Valstybės ta
rybos įsaku".

Jau daug metų jokiam privačiam Ru
munijos gyventojui neleidžiama turėti
fotokopijavimo aparato. Priežastis —
kad toks prietaisas gali būti panaudotas
uždraustu minčių dauginimui ir skleidi
mui — pakankamai aiški. Bet pastaruoju
laiku Rumunijoj diktatoriaus dėmesys
buvo atkreiptas ir j kitą pavojingą prie
taisą — rašomąją mašinėlę.

Rašomųjų mašinėlių Rumunijoje yra
žymiai daugiau negu Xerox aparatų.Nie
kas ligšiol jų neregistravo, todėl tik savi
ninkas žinojo, kad tokią turi. Bet rašo
moji mašinėlė, turint pakankamai kan
trybės, gali prikalbėti tiek pat herezijų.
kiek ir moderniškiausias Xeroxas, štai
kodėl Rumunijoje buvo paskelbtas nau
jas Valstybės tarybos įsakas. Jame tarp
kitko pasakyta:

"Rašomųjų mašinėlių nuomavimas ar
skolinimas uždraustas. Kiekvienas maši
nėlės savininkas privalo gauti jai laikyti
milicijos leidimą, kuris išduodamas pada
vus prašymą. Visi privatūs asmenys, tu
rintieji rašomąją mašinėlę, privalo kelių
dienu laikotarpyje paduoti prašymą jai

pristatyti j milicijos įstaigą,ku
ri paims šrifto pavyzdį. Toks pavyzdys
turės būti suteikiamas kasmet, pirmųjų
dvieju mėnesiu laikotarpyje, ir po kiek
vieno mašinėlės remonto. Jeigu prašy-'
mas bus nepatenkintas, mašinėlė privalo
būta parduotu 10 dienu laiku tokiam as
meniui, kuris turi leidimą mašinėlei lai
kyti.
Kiekvienas, kas nori nusipirkti sau ra
šomąją mašinėlę, privalo prieš tai gauti
milicijos leidimą. Kas gavo mašinėlę per
palikimą, arba kaip dovaną privalo tuoj
pat paduoti prašymą leidimui gauti jai
laikyti.

Sugedusias mašinėles, kuriu negalima
pataisyti, savininkas privalo nusiusti į
panašiu daiktu surinkimo punktą, prieš
tai išėmus jos šriftą, numerį ir raktą, ku
rie turi būti atiduoti milicijai.
Jeigu rašomosios mašinėlės savininkas
persikelia gyventi kiton vieton, jis priva-'
lo 5 dienu laikotarpyje pranešti milicijai
savo naują adresą.
Nors apie Rumunijos diktatorių Ceau
sescu Britanijoje buvo pasklidusi palan
kesnė nuomonė, palyginus su kitais va
deivomis Sovietu imperijoje, disidentu
persekiojimas Rumunijoje yra žymiai
žiauresnis negu kituose Rytu Europos
kraštuose, išskyrus pačią Sovietu Sąjun
gą. Bernardas Levinas sako, kad rašomų
jų mašinėlių kontrolė Sov. Sąjungoje yra
žymiai griežtesnė, negu Rumunijoje.
Tas britu žurnalisto straipsnis lietuviui
skaitytojui primena caristiniu laiku poe
to Antano Vienažindžio žodžius, kurie,
beje, tinka ir Raudonųjų caru laikams:
Anei rašto, anei druko
Anys mums neduoda.
Sako, tegul būna mus Lietuva
Ir tamsi ir juoda...

Europos Lietuvis
LEIDINYS APIE TEISIŲ
PAŽEIDIMUS

Lietuvių Informacijos Centro New Yo.ke bendradarbė Gintė Damušytė parengė
Su raštišku prašymu turi būti suteik
spaudai dokumentinio veikalo anglų kal
ta tokios informacijos: prašytojo pavar
ba „Žmogaus teisių pažeidimai sovietų
dė ir vardas, tėvų vardai, gimimo vieta
okupuotoje Lietuvoje" naujų leidimą.
ir data, gyvenamosios vietos adresas, už
Tai bus iš eilės jau dvyliktas metraštinis
siėmimas, kur dirba, mašinėlės tipas ir
raportas apie žmogaus teisių pažeidimus
numeris, kokiam tikslui naudojama.
Lietuvoje, apimantis 1983-84 metų laikoJeigu prašymą patenkins, <eidimas bustarpi. Knyga bus išleista šių metų pavaišduotas 60 dienų laikotarpyje, Po to,mi- sarį, Amerikos lietuvių bendruomenės rū
pesčiu.
^âafSEEüggIgsy
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KNYGA APIE KELIONES
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠ
TUOSE, Algirdas Gustaitis, 311 psl. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas, 1985 m.
Pirmoje dalyje: Japonija — Thai — Sin
gapūras — Malazija — Indonezija —
Hong Kong — Kinija — Macau — Atgal
•į Kaliforniją. Antroje dalyje: Žvilgsnis į
Meksiką. 140 įdomių iliustracijų, daugiaušia autoriaus nuotraukos. Kaina 9 dol.
Spausdino „Draugo“ spaustuvė, 4545
West 63rd St., Chicago, IL. 60629.
* ■»
ALGIRDAS GUSTAITIS šioje savo
knygoje lengvai ir gyvai dėsto savo įspū
džius ir pastebėjimus Tolimoje Azijoje
ir Meksikoje. Jo plunksna tarsi teptuku
vaizduoja daugeliui nematytas vietoves.
Puslapis iš puslapio duodama įdomių, daž
nai netikėtų, negirdėtų žinių, naudingų
ne vien pasiskaitymui, bet ir pasinaudoji
mui.
Skaitydami „Kelionės nežinomuose kraš
tuose“, nors sėdėtume už tūkstančių kilo
metrų nuo aprašomų vietų, sutiksime, tar
si keliautume po Japoniją, jos senąją kul
tūrą, mitologinių akmenų garbinimą; gei
šas ūžiančiame Tokyo didmiestyje; japo
nų pagarbą savo Imperatoriui, pagal ku
rio gimimą kalendorius skaičiuojamas;
japoniškas žuvis, kurios vandenyje kute
na pirštus, šventąjį Fuji kalną; maudy
mąsi japoniškoje pirtyje; už plepėjimus t
nubaustą jų dievą (Budą), stengimąsi vai
kus pagimdyti laimingomis dienomis, švil
piančius „Kulkos“ traukinius — japonų
briedžius; gerąsias ir blogąsias Budos
pranašystes
Toliau -- spalvingasis Thai kraštas,
kur upėje gyvenama, maudomasi, plau
nami dantys, viskas metama į tą upę, sli
dinėj ant dviejų metrų iguanai; 2000 metų
senumo emeraldinis Buda; gražiosios mer
gaitės klaupiasi patamaudamos.
Algirdo Gustaičio knygoje, tarsi gyvoje
pasakoje, prabėga pasaulyje švariausias
Singapūro miestas, kylanti Malazija, dau
gybės salų Indonezija, visko turintis Hong
Kongtas, atsilikusioj i komunistinė Kini
ja, joje esanti portugalų kolonija Macau
ii kaip tenai gembleriaujama.
Algirdo Gustaičio rašymo skalė plati, jo
paruoštus senuosius Lietuvos žemėlapių
nagrinėjimus palankiai vertina lenkų
mokslininkai. A.G. pavardė minima ke

liose latvių Knygose. Brazilai suteikė jam
Kristaus Kryžiaus Kavalieriaus ordiną,
apdovanojo garbės diplomu, kaip kovoto
ją prieš komunizmą. Visuomenei žinomi
jo raštai filminėmis temomis, knygų ap
žvalgos, jaunimui skiriama literatūra ir
kitkas.
Lietuviškos Knygos Klubas

LIETUVOS LAIVA]
• ■ —I
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VOKIEČIŲ ŽURNALAS RAŠO APIE

LIETUVOS LAIVININKYSTĘ

Vakarų Vokietijoje išeinantis žurnalas '
STRANDGUT Nr. 10 rugsėjo mėn. 1985
m. „Materialien zur Schiff ahrtsgeschichte“ — „Medžiaga laivininkystės istorijai“
išspausdino išsamų straipsnį apie nepri
klausomos Lietuvos laivininkystę. Duota
trumpa istorinė apžvalga Klaipėdos kraš
to po I-jo Pasaulinio karo, aprašytos vo
kiečių vietinės laivininkystės bendrovės
ir vėliau įsteigtos lietuvių laivininkystės
bendrovės. Teisingai pažymėta Lietuvos
jūrų laivininkystės pradžia, kai pirmieji
jūros prekiniai laivai, KASTYTIS ir JŪ
RATĖ registruoti Jurbarke 1921 metais po
LIETUVOS vėliava išplaukė į plačiąsias
jūras. Iki šiol buvo priimta klaidingai
skaityti mūsų prekybos laivyno pradžią su
„Lietuvos Baltijos Lloydo“ bendrovės
įsteigimu 1936 m. Kaune. Išspausdinti
taip pat tų laivų statybos planai, Lietuvos
žemėlapis, Klaipėdos uosto planas, Lie
tuvos vėliavos ir laivininkystės bendrovių
ženklai ir vėliavos. Gaila tik, kad jos ne
spalvotos ir ant brėžinių spalva nepažy
mėta. Parodytos 58 jūros ir vidaus van
denų laivų metrikos. Laivų sąrašas-registras (lentelė) su paaiškinimais lietuvių
kalboje. Eilė dokumentų kopijų lietuvių
kalboje. 19 laivų fotografijų ir keletas
brėžinių. Lietuviški vardai ir vietovių pa
vadinimai parašyti teisingai, kas tokiais
atvejais svetimų kalbų spaudoje atsitin
ka retai, žurnalo 1 psl. viršelį puošia Ni
dos žvejų valtis ir viršelio (4 psl.) užpa
kalyje motorlaivis KURŠIŲ MARĖS Ne
apolio uoste 1968 metais. Straipsnio auto
rius jau po II-ro Pasaulinio karo gimęs
jūrininkystės istorikas T. Dorgeist, ku
ris glaudžiai bendradarbiauja su jūrų kaAUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS pitonu R. Vilku (Floridoje), kurie abu yra
Pabaltijo kraštų laivininkystės istorijos
SPAUDOS IŠLAIKYMO
draugijos nariai.
Tame pačiame žurnale, straipsnyje
„Klaipėdos garlaiviai ir motorlaiviai“,
jauna istorikė Cornelia Duden apžvelgia-

f RESTORANAS

f"ūra. HELGA HtHINtPi
VIKTORAS

MÉDICA - GYDYTOJA

/lukavičius

HOMENS

Savininkas

Ltotuvtški ir eurapietiSki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito Santo, 118- TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

SENHORAS

CRIANÇAS

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

aprašo 96 laivus, pradedant pirmu reginį
truotu garlaiviu Klaipėdoje 1839 metais
Straipsnis gausiai iliustruotas fotografi
jomis, ‘įdėti uosto ir miesto planai ir sta
tistikos lentelės. Visi lietuviški vardai pą
rašyti teisingai. Žurnalas didelio format*
(8jxll| colių), iš 178 puslapių tie dt
viršminėti straipsniai užpildo 115 pusią
pių. Žurnalas išeina neperiodiniai ir j»
paskirtis, kaip pats skelbia tituliniame la
pe, tai medžiaga laivininkystės istorija*
Leidėjas: R. Schmelzkopf, Cuxhaven‘e
Žurnalas siunčiamas tiktai iš anksto užsi
sakiusiems, bibliotekoms ir archyvams p<
visą žemės rutulį. Kaina 26 DM. be’ per
siuntimo.
Ta pačia proga reikia pažymėti, kad jai
baigiama paruošti didelės apimties knyg?
apie Pabaltijo valstybių laivininkystę, ku
rioje bus išsamiai aprašyta ne tik jūrų
bet ir vidaus, žvejų laivininkystė nuo se
niausiu laikų. Knygos pavadinimas: „Esi
land, Letland, Litauen“ 1 dalis. Knygo
leidėjas: V. Vokietijos laivininkystės mu
ziejus.
Eduardas Voroneckas
„Lietuvos Jūrininkystės ir
Laivininkystės Archyvo“
bendradarbis Europoje.

BBC RADIJO TRANSUAOJOS
NATO kariuomenės vyr. vadas gen. Bei
nard Rogers, kalbėdamas vasario 2 c
Muenchene vykusiame gynybos simpozių
me, pasisakė dėl Vakarų valstybių stra
tegijos karo metu, jeigu toks bet kad
kiltų Europoje. Kaip pranešė DAIL1
TELEGRAPH (III.3), generolas pasakę:
kad tuo atveju Vakarai turėtų skatin’
Rytų Europoje sukilimą.
Tokios mintys nustebino kai kuriuo
simpoziumo dalyvius, bet britų parlamer
to atstovas John Wilkinson jam pritart
Jis pasiūlė sudaryti NATO rėmuose Ps.
jhologinio karo departamentą.
J. Wilkinson, kuris yra Britanijos kor
servatorių partijos gynybos komiteto v
epirmininkas, pareiškė nuomonę, jog tok.
epartamentas galėtų suvaidinti svarb
✓aidmenį karui išvengti. Psichologiniam
Kare naudingu ginklu galėtų būti Briti
radijas BBC, tad jis stebėjosi, kodėl BBf
užsienio tarnyboje ligšiol nėra transliac
jii tokiomis svarbiomis kalbomis, kaip lat
ių, lietuvių, estų ir ukrainiečių.
Išklausęs gen. Rogerso planą sukelt
Rytų Europoje neramumus, kitas simpo
ziumo dalyvis, JAV gynybos departamen
to pasekretorius Fred Ikle, pasiūlė giliai
patyrinėti Sovietų imperijos gyventoji
lojalumą valdžiai.
RAMINTA IR MYKOLAS KOLLARSA
AMERIKOJE

Pianistė Raminta Lampsatytė-Kollars
jos vyras Mykolas lankėsi Chicagoje.
pasKUi koncenavu Allaskuju ..
JAV vietovėse. Kovo 9 d. Raminta akon
panavo sol. G. Puzinauskaitei ir klarnj
tistui R. Kireiliui.

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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su: Mrs. Regina Piečaitis, 6121 LaSalle
LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS Blvd., VERDUN, Quebec, H4H 1P7,
CANADA.
8R BATONAS IEŠKO VASAROS

STAZISTO
Lietuvių Informacijos Centras ir BATUNas, pabaltiečių organizacija prie
Jungtinių Tautų, rengia bendrą stažą
studentui, norinčiam dirbti šią vasarą
New Yorke.

Vertinimo (jury) komisijos sudėtis
bus paskelbta netrukus.

Ši premija skiriama kas antri metai
jau nuo 1952-ųjų metų ir iki šiol ją yra
laimėję sekantys mūsų rašytojai: Jonas
AISTIS, Jonas MEKAS, Algimantas
MACKUS, Kostas OSTRAUSKAS, Vin
Internas dirbs aštuonias savaites Lie
cas RAMONAS, Marius KATILIŠKIS,
tuvių Informacijos Centro įstaigoj BrookAntanas VAIČIULAITIS, Liūne SUTE
lyne ir BATUNo įstaigoj Bronkse. Parei
MA, Kazimieras BARÉNAS, Juozas
gos pabaltiečių sąžinės kalinių duome
KRALIKAUSKAS' Eduardas CINZAS,
nų susinkimas ir įvedimas j kompiuterį,
Tomas VENCLOVA, Henrikas NAGYS,
ryšių palaikymas su nevaldinėm organk
Eduardas CINZAS (antrą kartą; ir Ka
zacijom ir diplomatais prie Jungtinių
zys B RADONAS.
Tautų, ir kiti pavesti darbai, įskaitant
Autoriai ir leidyklos prašomi įsidėmėti,
straipsnio parašymą apie vasaros stažą
kad neatsiųstos knygos nebus svarstomos.
pabaltiečių spaudai.
Visos knygos turi būti atsiųstos iki šių
Kandidatai į internus turi būti bent
metų gegužės mėn. 4-tos dienos.
18 metų, laisvai vaidyti angių kabą ir
Lietuvių Akademinis Sambūris
turėti mašiną.
Montrealyje (Kanadoje)
Stažistui bus mokoma $1200 (US)
Algis Norvilas
už aštuonias darbo savaites. Bus parū
pintos gyvenimo patalpos ir apmoka
VIENAS EPIZODAS, ORGANIZUO
mos pragyvenimo bei su darbu surištos
JANT PENKTOJO MOKSLO IR KORY
išlaidos. Pirmenybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovoką apie Žmo BOS SIMPOZIUMO PROGRAMĄ
v
gaus teisių klausimus.
Čikagos dienraštis DRAUGAS kovo 15 d.

Didesnė stažo dalis bus atliekama Lie
tuvių Informacijos Centre.
Lietuvių Informacijos Centras ir BA
TU Nas veikia principu, kad taikli infor
macija yra reikalinga efektyviai akcijai,
ir todėl suteikia galimybę studentui
praktiškai patirti informacijos ir diplo
matinio darbo svarbą.
Reziumę siųsti iki gegužės 2 d. į
Lithuanian Information Center, 351
Highland Blvd., Brooklyn NY 11207,
tel (718) 647-2434.
LIC

XVI-TOJI VINCO1 KRĖVĖS
LITERATŪRINĖ PREMIJA
Lietuvių Akademinis sambūris Mon
realyje jau šešioliktąjį kartą paskirs ’
VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĘ
PREMIJĄ už grožinės lietuvių literatū
ros kūrinį, dar nepremijuotą, ir išleistą
1984-1985 metais laisvajame pasaulyje.
Leidyklos arba patys autoriai prašomi
siųsti bent du egzempliorius 1984-1985
metais iškėstųjų knygų šiuo dabartinės
Liet. Akad. sambūrio pirmininkės adre-

Saidoj skyriuje "Mokslas, Menas, Literatūra"
patiekia vieną "epizodą", liečiant musų tautie
tį misionieriaujantį Amazonijoj. "Epizodas"
gali būti įdomus ir mums, dar mažai pažįštantiems ir vertinantiems savuosius žmones, ir
net daugiau to "žmogaus" iškeltos mintys, ku
rios tilps sekančiam ML numery, (Red.)

botyros, tiek antropologijos sritis. To- .
dėl padaviau jo pavardę ir dr. Janinai
Rėklaitienei, organizavusiai kalbotyros
sekciją, ir dr. Liucijai Baškauskaitei, be
sirūpinančiai atropoiogijos sekcija, nes
abiejų šių sekcijų sudarymas, nesant di
deliam lietuvių kalbininkų bei antropo- ,
logų skaičiui, kiek sunkokai klostėsi. Ką
gali žinoti, jei ne viena, tai gal kita tema
patrauks, ir paskatins atvykti. Tačiau
kartu perspėjau, kad vargu ar pavyks
kun. Bėkšta sumedžioti, nes jis gyvena
giliai Brazilijos džiunglėse.

Abi sekcijų vadovės ryžosi bandyti
su kun. kun. Bėkšta susisiekti dr. Liuci
ja dar pridūrė, kad jei ne laiškais, tai te
lefonu jį pasiekianti.

Mano nustebimui, dr. Liucijai pavy
ko kun. Bėkštą susekti. Jį atrado Šiau
rės Brazilijoje, Manaus mieste, stovinčia
me didingoje Amazonės upės baseino
centre.
Čia pateikiam kun. Bėkštos laišką, ra
šytą dr. Baškauskaitei, kap dokumenti
nį paliudijimą vieno lietuvio mokslinin
ko einamo kelio išeivijoje. Nors kun.
Bėkštos savęs kaip mokslininko vertini
mas gal kiek kuklus, paliestas net ir švel
naus humoro, iš informacinės anketos
sužibome, kad jis pastaraisiais metais
yra išleidęs net du mokslinius veikalus:
Simbolismo de maloca Tucano e Dessana (Manaus, 1984) ir Cartilha de língua,
Yanomani (Manaus, 1985).

Manaus, 1985 m, gegužės mén. 26

Prof. Dr. Liucija Baškauskas
Ruošiant platesnio masto įvykį, apstu California S ta te University
nevilties, džiugesio ir staigmenų. Prie pa Northridge, California 91330
starųjų reikėtų priskirti sėkmingą kun.
18111 Nordhoff Street
Kazio-Jurgio Bėkštos, SDB pakvietimą
Didžiai gerbiama Ponia,
dalyvauti Simpoziume.

Programos komitetui nusprendus ir
tolėliau prelegentų pasidairyti, teirauta
si, kas jie tokie galėtų būti. Žvelgiant
Pietų Amerikos link, kun. Antanas Saulaitis tarp kitų pasiūlė ir kun. Bėkštos
pavardę. Jis su entuziazmu jį rekomen
davo kaip žymų Pietų Amerikos indė
nų kalbų tyrinėtoją bei kultūrinės antro
pologijos žinovą. Informacinėje anketo
je kun. Bėkšta save šitaip apibūdina:
"Praleidau 17 metų džiunglėse tarp in
dėnų. Dabar daugiau kaip 15 metų mies
te kalbu apie indėnus". Jis dirba CENESC
teologijos ir filosofijos fakultete kaip
pritaikomosios kultūrinės antropologi
jos profesorius-dėstyt ojas.
Taigi, kun. Bėkšta aprėpia tiek kal-

C

advocaci
i
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EDSON

Labai nuoširdžiai dėkoju už Jūsų išra
dingas ir nepailstančias pastangas norint
perduoti man garbingų pakvietimų j Lie
tuvių Mokslo ir Kūrybos Simpoziumų
Negalėjau atsakyti Jums per telefonų,
nes esu apkurtęs, ir telefonu nieko negir
džiu. Jūsų balandžio 10 dienos raštinis
pakvietimas mane pasiekė gegužės 15
d. (labai greit, nes buvo keliavęs žemės
paštu, kur paprastai užtrunka kelis mė
nesius, kol mus pasiekia).
Aplinkraštyje prašoma, kad Ugi balan
džio 10 dienos butų pasiųstus paskaitų
santraukos ir kad paskutinis tekstas tu
ri būti aukšto moksliniu lygio.Štai, ir
mano sunkenybė patenkinti Jūsų prašy
mų.

IMÓVEIS
DEOMKIfíRS

Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito TRABALISTA

FONE: 449-4379
Conj.,

2

• Vila

COMPRAS
VENDAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Sacadura

Cabral

-

S.

André

MUSU
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1) Nesu joks mokslininkas. Net duo
damas antropologijos paskaitas, esu vos
vos autodidaktas, nes mano viršininkai
buvo man uždraudę stidijuoti antropolo-'
giją kada to prašiau.

LIETUVA

PRIMEIRAS LETRAS PARA O POVO

2) Tas menkas žinutes, kurias iš kny
gų surašiau, išmokau per trumpą laiką.
Čia labai sunku gauti kokį tekstą anglų
kalba, kada Jūsų pakvietime buvo pami
nėtos paskaitos sutraukimas anglų kal
ba, mačiau, kad tą nesunku padaryti.
Paskaitą pasiųsti lietuvių kalba — kaip
tačiau vertinu Jūsų pasiryžimą, man
dar sunkiau, nes neturiu lietuviško žody
no moksliniams išsireiškimams.

CASIMIRO BĖKŠTA

!>iii.MWiįiĮįW>

■įfrįr,
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3) Kad nebūčiau tačiau atsisakęs pri
imti Jūsų pakvietimą, stengsiuosi ką
nors lietuviškai pasiųsti, nors tai ir nėra
prašyto lygio. Tai tik mąstymas, pirmiemetmenys, kurį pridedu Jums palinks
minti. Galėsit smagiai pasijuokti iš tokių
nemoksliškų svaičiojimų.
4) Jeigu neturėčiau gėdos nuvykti j
Jūsų minčių daktaru otų antropologų su
sitikimą, jaučiu, kad lapkričio çné&esj iš- ;
važiuodamas, kada pas mus baigiasi
mokslo metai ir prasideda egzaminų laikas, žiauriai pankenkčiau mano mokiniamspneužbaigus paskaitų skaičiaus,
jiems nebus suteikti kreditai, ir jie ture- |
tų pakartoti paskaitų klausimą kitą pus- |
metj, su dideliu piniginiu ir laiko nuo
stoliu.
i

lIMtt

Visus tuos dalykus išdėstęs y turiu la
bai Jus atsiprašyti, kad negalėsiu priimti
Jūsų gražaus pakvietimo, net su kelionės
pinigais apmokėtais. Jaučiuosi labai Jūsų
pagerbtas, gavęs pakvietimą, bet dabarti
nėse sąlygose nematau galimybės pasinau
doti šia proga.
Linkiu Jums geriausios sėkmės organi
zaciniame ir susirinkimo dieną darbuose.
Pasimelsiu iš tolo, kad Jums Viešpaties
malonės netruktų.

Prašau perduoti ir gerb. prof. dr. Jo
nui Biliūnui, kuriam už anglišką pakvie
timą taip pat nuoširdžiai dėkoju.

Su pagarba:

-rU'

KOHORO *- XITARI - YANONAMI
ir KUN.KAZIMIERAS BĖKŠTA, SDB

Kun. Kazys Bėkšta, SDB
Caixa Postal 437
69.000 MANAUS, AM.
BRASIL

Amazonas Valstijos ilgametis indėnų
misionierius — Kun. Kazimieras Bėkšta,
SDB, Salezietis, iš Venezuelos — per
Manaus grįžtančiam Sanpaulan kun.PeToliau skelbiam kun. Kazio Bėkštos
trui Urbaičiui — įteikė savo naują, stam
atsiųsto pranešimo "Kaip pergalvoti mu
bų veikalą apie Yanonami indėnus.
sų išeivijos padėtį kultūrinės antropolo
Didelio formato, ant gero popieriaus
gijos šviesoje" santrauką bei tekstą.

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

švariai išleistas SEDUC — AM., Recur
sos Tecnológicos, 198 puslapių veikalas
ir Amazonas Valstijos gubernatoriaus —
Gilberto Mestrinho — finansuotas, tik
rai gražiai prisistato ir dar kartą iškelia
musų tautiečio, antropologijos profeso
riaus, kalbančio 15 indėnų genčių kal
bas, talentą ir naujausių studiją "PRI
MEI RAS LETRAS PARA O POVO KO
HORO H ĮTARI - YANONAMI".

Kun. prof. Kazimieras Bėkšta garsė
jantis Alto—Rio — Negro indėnų genčių
misionierius ir tos srities tytinėtojas —
kalbininkas, dažnai gauna kvietimus iš
užsienių j antropologų įvairius semina
rus, tačiau dėl klausos sušlubavimo ir
virš didėjančių darbų — asmeniai niekur
nedalyvauja, o pasireiškia savo giliais
straipsniais - studijomis.

MUSŲ
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Stasys Vancevičius

SAVANORIO. KARO VALDININKO,
’ONO SILICKO BIOGRAFIJA
(Tęsinys iš praeito numerio)
Jonas Silickas man įteikė kelių pusla
pių Tarnybos Lapę, iš kurio padariau išvadę, kad jis per eilę metų, tai yra nuo
1918 metų pradžios, iki pasiliuosavimo
iš kariuomenės, 1927 metais, ėjo atsa
kingas pareigas ir buvo pasižymėjęs įvai
riose srityse.

JONAS SILICKAS
Savanoris, Karo Vaidininkas, laimingai su
laukęs 1986 metų Balandžio 10 dieną 90
metų amžiaus.

iš Cananeios jų pasitikti. Jis negalėjo
vežti šeimos į miškus, kur yra maliarija,
o São Paulyje neturėjo paruošęs butą
šeimai.
Tuo laiku Jono Silicko žmona laikė
lietuvių klubą ir vaikai buvo atiduoti j
vokiečių vaikų darželį, o jis pats gavo
darba Telefonikos kompanijoje, kaipo
braižytojas inžinierifos departamente.
Atrodė, kad dabar jau viskas tvarkoje. .
Bet pabaigoje I929 metų įvyko ekono
minė depresija. Čia. Telefonica mažino
savo tarnautojų skaičiųsir Jonas Šiliukas
buvo atleistas iš savo pareigų be jokio
atlyginimo.

Jonas Silickas padavė buvusiam Res
publikos prezidentui K. Griniui prašy
mą ir buvo iš kariuomenės paleistas.Čia
jis padarė neleistiną klaidą. Po jo pasiliuosavimo įvyko perversmas ir tautinin
kai paėmė valdžią. Lietuvos kariuomenę
vėl grįžo j savo senas vėžias. Silickas no
Lietuvių klubas užsidarė ir tokiu bū
rėjo gauti tarnybą vidaus reikalų minis
du jis buvo išmestas iš gyvenimo vėžių.
terijoje, bet laikas užtruko ir jis gavo
Jonas Silickas ieškojo darbo įvairiose įs
laišką iš savo bičiulio Kiršteino, kuris
taigose, bet viskas buvo veltui. Tuo me
tuo metu gyveno Brazilijoje. Jis kvietė
jį atvažiuoti j Braziliją, prižadėdamas vi tu Jonas susirašinėjo su savo švogeriu,
sokių gėrybių. Jonas nieko nelaukdamas, kurss gyveno Siaurės Amerikpje. Susita
ręs, išvyko į Naujorkq.
palikęs šeimą Palangoje, išvyko į tą "pa
šakiškę šalį".
New Yorke Jonas Silickas išgyveno
15 mėnesių ir dirbo vienoje nejudinamo
Pradžia gyvenimo buvo sunki ir Jo
nas Silickas buvo nutaręs vėl grįžti į Lie turto įstaigoje. Toliau jam nebuvo prail
tuvą. Nuėjo į Gavonskio laivakorčių ras gi nta viza ir jis grįžo atgal j Braziliją.
tinę pirkti laivakortę. Bet Gavonskis jį
Grįžęs į São Paulo, buvo priimtas į
sulaikė ir pasiūlė nueiti kartu į Dr. Aus
Čia. Antarctica "Contabilidade Industri
tin Nobre kolonizacijos įstaigą, kur jis
al skyrių". Vėliau buvo paliuosuotas į
gavo darbą išmatuoti 10 alkierių skly
pensiją. Savo sūnaus vardu nusipirkp 40
pus vienoje fazendoje Cananeia rajone.
alkierių žemės plotą Siaurės Paranoje,
Čia jam buvo pasiūlyta gera felga — 750
60 kilometrų nuo Maringá miesto, kur
milreisų į mėnesį. Tokiu būdu susidarė
10 metų tvarkė kavos ūkį. 1953 metais
galimybė atsikviesti visą šeimą iš Lietu
šfelna sunaikino kavos ūkį, o 1955 metais
vos. 1929 metais vasario 29 dieną, atvy
ko žmona su dviem vaikais ir jis atvyko

OR.PAULO ŠLEPETYS ]
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Rua Augusta, 2.709 — Conj, 32
Fone: 881-8077 — Hor. 12—18 h.

í
|

KALBAMA LIETUVIŠKAI

]

I

•t

11.1.1-™——

-

įtįj

,

.. . i

■ ■ '■ —

Jonas Silickas savo prisiminimuose
pastebi, kad jo išvykimas iš Lietuvos nu
lėmė jų gyvenimą. Jeigu jis būtų pasili
kęs Lietuvoje, II-jo Pasaulinio karo pasė
kose vargiai ar būtų išvengęs savu sunai
kinimo. Patekęs į rusų komunistų ran
kas, tikrai būtų buvęs sunaikintas ir ne
sulaukęs 90 metų amžiaus.

Pagal jo teigimą, kol Lietuvę valdė
krikščionių denrtoratų partija, kariuome
nė buvo gerai aprūpinta ir nerūpėjo kas
bus ateityje. Pavyzdžiui, jis būdamas
XÍ kategorijos Kuro valdininkų, gauda
vo 750 litų j mėnesį. Vėliau, laimėjus
rinkimus valstiečiams liaudininkams,vis
kas pasikeitė. Kavalerijos brigados šta
bas buvo išformuotas ir Jonas Si liekas
buvo paskirtus 2-jj ulunų pulko ūkio
skyriaus viršininkų, be pulko Vado suti
kimo. Pulko Vudas pradėjo su juo nepa
lankiai elgtis ir jam teko sužinoti, kad
jis generaliniame štabe reikalavo jį iš
pulko iškelti. Prie tokių aplinkybių jis
negalėjo eiti atsakom i ngų pareigų ir to
dėl prašė iš kariuomenės paliuosuoti.

CIRURGIA PLÁSTICA

—-

kita šalna sušaldė 52.000 kavos medelių.
Nebuvo kitas išeities kaip parduoti ūkį
ir apsigyventi São Paulo mieste. Nuo
1960 metų gyvena Vila Zelinos rajone,
kartu su visa šeima nuosavuose namuose.

Jis prisimena, kad neturėdamas kari
ninko laipsnio, o tik karo valdininko, ir
būdamas dar jaunas, nebaigęs aukštojo
mokslo, padarė didelę karjerą, užimda
mas aukštas kariuomenėje vietas įvairio
se administracijos srityse. Svarbiausia
priežastis, tai jo dalyvuvimas Lietuvos
«artizanų savanorių eilėse, ginant karo
luke Lietuvos žemę nuo rusų kariuomeės dalių įsiveržimo.
Lietuvos valdžia partizanų savanorių
?iklą aukštai vertino ir Jonui Silickui
slias buvo atidarytas Joniškėlio Batalio3. Vėliau jis 9 pėstininkų pulke ėjo mainimo valdininko, ginklų užvaizdas ir ižninko pareigas, sąžiningai jas pildyduas.
Jonas Silickas tarnaudamas Lietuvos
iriuomenėje visur ir visada labai sąžinini atliko visas jam pavestas pareigas. UžidamaS aukštas uietas jis buvo didelis
•vyzdys kariupmenės eilėse.

Baigiant Jono Silicko prisiminimus kajomenėje ir kitose gyyenimo srityse,
ikia jam palinkėti dar ilgus metus gynti jo numylėtoje Vila Zelinoje, kur jis
laukė tokio ilgo ir gražaus amžiaus,
eve padėk jam dar ilgesnį laiką pagynti mūsų kolonijos tarpe.

Du nauji kandidatai
Po dviejų metų, tai yra 1988 metais,
aplinkybės leis ir sveikata padės, suiksime dar dviejų 90 metų amžiaus suįkusių mūsų išeivių. Tai savanoris kapilas J. Čiuvinskas ir vienas iš didžiausių
įsų kolonijos industrialų, Jonas Rimša,
ms tiek vienam, tiek kitam 1988 mes rugsėjo 1 dieną irgi sukaks 90 metų
žiaus. Palinkėkime ir jiems gerus svei
ks, kad ts i p pat laimingai sulauktų 90
tų ilgo amžiaus.

QH@PPERIA.
ÂbE93GH@PP WOA
CHOPP — PIZZA«QUEIJOS- FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel. 223-2333
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PETRO PERKUMO NAMŲ ŽINIOS
Praeito pirmojo mėnesio penktadie
nio naktj (IV.4) Petro Perkumo Namuo
se (R ua Tabajaras 556, Parque da Mouca)
gedulinėms Mišioms už a.a Ruzaliją Mus
teikienę Butrimavičiūtę ir lietuviškos
Adoracijos valandai susirinko gražus bū
relis tautiečių — daugiau moterų, negu
vyrų.

Prieš išsiskiriant, viršutinio augšto
erdviose patalpose jvyko šeimyniškas pa
sitarimas "Petro Perkumo Savanorių Są
jūdžio' išvystymo reikalu.
Šiuo tarpu PP Namuose vyksta kai ku
rie pastatų remontai. Namas yra lyg kū' dikis reikalaująs pastovios priežiūros.

Sj savaitgalį (IV. 11-12) laukiama dar
kitų svečių iš Rio de Janeiro.

sužinoti kada ir ir kur ir kaip kas pasi
mirė.
PavyzdžiuLapie mano tėvelio Kaži- '
miero mirtj., 1947 metais, Lietuvoje, aš
sužinojau vos išėjęs iš Kinijos komunis
tų kalėjimą ir atvykęs Italijon, 1951 me
tais.
Brolis Pranukas mirė Chicagoje^JAVbėse, 1905 metais, tada mano šeimai
tame didmiestyje begyvenant. Tada aš
nebuvau nei gimęs.
Kiti du broliai — Domininkas ir Pau
lais ii gus metus gyveno Argentinoje ir
ten mirė. Juos aplankiau kapuose — Ro
sario ir Buenos Aires miestuose.
PRANĖ KRIŠČIŪNAITĖ
Sesuo Elzbieta, broliai — Juozas, Jo
nas ir Stasys mirė Lietuvoje, kur aš nebe
buv. S. L. Arg. veikėjo Povilo Urbaicio našlė,
silankau nuo 1931 metų.
panevėžiete, 79 metų, mirė 7.1.86 Vicente Lo
Brolis Juozas mirė vosgrjžęs iš Siberipez mieste. Palaidota Olivod kapuose. Liko vanjos po 10 metų katorgos, nežinia už ką...
türé duktė Elda su vyru H. Gregores ir jų duk
Gyva belieka mano sesutė Emilija,
nos: Marcela ir Silvina ir svainis kun. salezietis,
77-metė, kuri 15 metų išvargo Sibire, ir
rašytojas Petras Urbaitis, gyv. Brazilijoj. Mūsų
prietelių šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautų kurios vyras ten ir mirė.

Gegužės mėn. 2-trą dieną, bus pirmasis mėnesio penktadienis ir Adoracijos .
"Argentinos Lietuvių Balsas"
Tai liūdnas, sakytum, vaizdas, gal net
Valanda sekant "Gegužinių Pamaldų"
Vasaris - kovas 1986
dramatiškas, o kai kam ir tragiškas...
tradiciją — giedant Litaniją, kalbant roži Seka kun. Petro M. Urbaicio prierašas:
Reikia, tačiau, neužmiršti, kad tokių
ni ir priimant Palaiminimą su Švenčiausar panašių skaudžių atvejų, gi,yra šimtaiPraėjus beveik trims mėnesiams, grį
siu Sakramentu.
šimtų, tūkstančiai-tūkstančių šioje mūsų
žęs iš Venezuelos Sanpaulan, sužinojau
ašarų pakainėje^teroro, perversmų, karų,
Kun. Pranas Gavėnas, Sv Kazimiero
apie mano mielosios brolienės Pranutės
vergaujančių ištisų tautų/nūsų planetoje
parapijos klebonas, atsižvelgdamas ir j
Krikščiūnaitės, brolio Povilo našlės, mir žemėje.
šių "Sąmoningo Tikėjimo Metų" skubų
tj, Argentinoje.
Atrodo, kartais, kad blogis aiškiai per
bėgimą, asmeniai praves "Gegužinių Pa
Amžiną Atilsį duok,Viešpatie, tavu
sveria gėrį.
maldų" vakarą, gegužės 2-trą, 20 valandą.
dukrai Pranutei, gerai katalikei ir patrio
O vis tik taip nėra ir nebus.
(PPN krsp.)
tei lietuvaitei.
Dieviškoji Apvaizda tą ir kitą dalyką
SUŽEISTAS LIETUVOS ATSTOVAS
daleidžia Jai Vienai žinomais sumetimais
Atsitinkazypdč keliaujantiems misio
Ji moka blogį paversti j gėrį.
nieriams, mažai ką sužinoti kas dedasi
Lietuvos diplomatijos šefas, Lietuvos
Orientalinės išminties posakiu teigia,
aplinkui.
atstovas Vašingtone dr. Stasys Bačkis
kad Dievas neapleidžia žmonijos, ir vos
Kas daug keliauja, paprastai jaučiasi
š.m. kovo 10 d., apie 4 v.p.p. buvo sun
tik vienam kokiam Šventajam mirus, j
pavargęs ir neturi nei noro, nei galimy
kiai sužeistas eismo nelaimėje •- jj einan bės sekti bet kokią spaudą ir laiku suži jo vietą tuoj įstato kitą. Taip iššilaiko
tį per gatvę partrenkė pravažiuojantis
pusiausvyra tarp gėrio ir blogio dvikovos
noti net apie savo tėvo ar motinos mir
automobilis. Ten buvusi policija iššaukė
pasaulyje.
tį.
greitųjų pagalbą, kuri sužeistąjį nugabe
Tad, drąsos ir pirmyn, žinant,«kad gali
Iš
mano
neužmirštamos
šeimas
devy

no ligoninėn. Kovo 11 d. iš Romus at
tinė pergalė yra mūsų Dangaus Tėvo ran
nių
mirusiųjų,
man
neišėjo
nė
vieno
jų
skrido jo sūnus prel. Audrys Bačkis, dir
kose.
laidotuvėse
dalyvauti,
ar
net
tuoj
pat
bantis Vatikane. Sužeistojo sveikata pa
(KPU)
lengva gerėja.
KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDASUŽSIMOKĖJO UŽ "ML“
FUNDO CULTURAL C A S I M I R I A N O
::

Liudas BENDORAITIS
Silvia BENDORAITIS
MACHADO
Albertas VARKALA
Justinas ŽVINGI LA
Veronika NIZEVlClENĖ

Cz$.300,00

Cz$.300,00
Cz$.150,0Cf
Cz$. 150,00
Cz$. 160,00

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ"
A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

AUTO POSTO
ITAPEMA LTDA.
Ėst. Velha Rio-SP. Km.84
Jacarei —Tel. 51-4963

| 1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas
.................... Cr. 1.000.000
| 2. N.N. Poeto Venancijaus Aušo atminčiai.................... Cr. 5.000.000
I 3. Šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko, SJ, atminčiai .. . Cr. 1.000.000
4. Kun. Dr. J. Prurnskis MŪSŲ LIETUVAI.................... Cr. 2.240.000
5. Jadv.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai.. Cr. 557.000
:: 6. S. Paulo "Palangos" skautai........................................ Cr. 200.000
Cr. 2.000.000
7. Alg.Baužys a.a. Ju^z.- Baužio atminčiai..................
8. Antanas Gaulia MŪSŲ LIETUVAI........................... Cr. 1.000.000
Cr.
50.000
9. Vaclovas Kontautas......................
■113.
E.Bačelio
Vidmantienė
a.a.Česlovo
Alfonso
Vidmanto
atminčiai
10.G.
ir A. Slies'uraičio
vardu
.............
12. M.
Jakiūnienė
a.a.
Jakiūno
atminčiai
..... Cr. 500.000
Cr.
50.000
j 11 N. N. a.a. Juozu Karpavičiaus atminimui
Cz. 1.000,00
Cz.
50,00
PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
ĮRAŠYDAMI JUOS j KK FONO
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MUSU LIETUVA
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MŪSŲ ŽINIOS
BUS PAGERBTOS MUSŲ TAUTIETIS
Kultūrinis Centras “Centro Cultural
Francisco Matarazzo Sobrinho" ir São
Paulo Literatūros Akademija ruošia pa
gerbimą keliems “daugiau nusipelnusiems kultūros srity“ asmenims. Tarp
šių devynių yra ir mūsų tautietis — kun.
Pranas Gavėnas.
Vieno mūsų tautiečio pagerbimas —
visos lietuvių kolonijos iškėlimas.
Iškilmės — medalio ir diplomo įteiki
mas — jvyks “salão nobre da Academia
Paulista de Letras (Largo do Arouche,
312), balandžio 17 dieną, 19 vai.

VYSK. P. BALTAKIO
SVEIKINIMAI SĄJUNGAI - ALIANÇA
Mielas Pirmininke,
linksmų šventų Velykų ir nuoširdus
ačiū Jums ir visiems Brazilijos Lietuvių
Sąjungos nariams-ėms už parodytą prie
lankumą lankantis Jūsų svetingoje kolo
nijoje.
(pas.) Paulius Baltakis, OFM
^Montevideo, 1986.111.10

JUBILIEJAUS RUOSOS
SUSIRINKIMAS
Balandžio 4, penktadienį, V. Zelinos
klebonijoj įvyko Jubiliejaus ruošos “Vei
kimo Plano' peržiūra.

Sukalbėjus iš Centrinio Komiteto Re
liginės Programos skyriaus (JAV-bėse)
gautą “Jubiliejaus Maldą“ lietuviškai,
kun. Pr. Gavėnas pristatė ir jos vertimą
portugališkai. Po nekuriu diskusijų žo
džių ir stiliaus atžvilgiu, vertimas buvo
priimtas ir, padarius reikiamus patikslini
mus, viena komisijos sekcija pasirūpins
maldos išleidimu portugališkai, kad mū
sų jaunimas (ir kitataučiai) galėtų ją są
moningai kalbėti.

Tačiau ryžtingesnė susirinkusiųjų da
lis nusistatė Benuleisti rankų. Reikia pla
nuoti, reikia veikti, reikia ieškoti naujų
kelių ir įvairių priemonių. Kaip tik tam
Jubiliejus; kaip tik tam sąmoningo tikėji
mo metai.

Kun. Gavėnas taip pat pristatė reikalą
kiekviena organizacija nusistatyti meti
nį savo veiklos planą, kad ateinančiam
susirinkime jau būtų galima nustatyti
bendrą lietuvių kolonijos šių metų veik
los kalendorių. Šiam tikslui buvo išdaly
tos ir atitinkamos blankos.

SEKANTIS SUSIRINKIMAS
Balandžio 13 d., 15 Vul.
Dar rekolekcijų išvadose Lituanikoj
buvo nutartas ten iškilusiom veiklos ša
koms konkrečiai aptarti bendras susirin
kimas, kuris įvyks balandžio 13, sekma
dienį, 15 vai. Ramovėje. Tad j šį susirin
kimą kviečiami visi turintieji idėjų ir ge
ros valios tautiečiai.

ML EM PORTUGUÊS
AUGŠTOSE SFEROSE

Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį
Academia Paulista de Historia ir Ordem
Nacional dos Bandeirantes užkopia į
Terraço Italia mėnesiniam susirinkimui
— pietums. Ten vyksta visi organizaci
niai veiksmai. Akademijos sekretorius ir
kas, paprastai, susirinkimą praveda, tai
mūsų Henrique Lošinskas Alves. Pasku
tiniam susirinkime jis tarė pasveikinimo
Klabant apie „veikimo planą“, kai kas žodį naujam Brazilų Vaikų ir Jaunimo
Literatūros akademikui, rašytojui Fran
pastebėjo, kad pLnas labai platus, vei
cisco Brasileiro, užimančiam 38 kėdę
kiantieji tik keli, ir vis tie patys. Kad ir
toje akademijoje. Sveikinimo žodis jau
j tokį susirinkimą atėję tik keli, o kiti —
pasiteisinę įvairiais kitokiais užsiėmimais. anksčiau buvo išspausdintas ML em pop
Taip kad, išvadoj, nėra ko tikėtis ką nors tuguês (Nr. 82) ir todėl, po sveikinimo,
nauja pasiekti. (Taigi, geriau nieko nepla- išdalintas visiems akademikams.
nuoti — tegul dalykai sau vystosi savaiTame numery, virš minėto H. Lošinskio Alves žodžio, yra ir A. J. straipsnis

CICS
JAD

Centro Integrado de Computação e Sistemas S/C Ltda.
Prestação de serviços em computador
Desenvolvimento de sistemas e serviço de programação
Jonas Paulo de Oliveira SHickas

Suprimentos para Informática
Formulários, disquetes, discos, fitas para impressoras,
e todo tipo de material para computador
Aríete Dylis SHickas
RUA STELA 515 - BLOCO D - CONJ. 22 TELS. 570-6969 / 575-0187

atsakantis j TV pravestą tarp gatvėje su
tiktų žmonių anketą: “Você sabe o que
ė o comunismo (Ar žinai kas yra komu
nizmas)? “ Tuo straipsniu A. J. atsako,
nors trumpai, kas yra komunizmas, nes
“mano Tėvynė Lietuva ir mano namiš
kiai, giminės, tautiečiai yra komunisti
nio režimo auka“. Ir nupiešia, kokį “ro
jų“ komunizmas garantuoja ten, kur įke1lia koją.
Straipsnis, užkopęs į Terraço Italia
Respublikos aikštėj, gal nors kiek atver;
akis ir nevienam, nors ir akademikui,bet
naiviai tikinčiam į ružavom spalvom api
brėžtą — dabar jau laisvą — komunistų
propagandą ir Brazilijoj.

PAJŪRIU TAUTIEČIAMS PRANEŠAMA
Kadangi jau gerokas laiko tarpas, kai
pajūrių tautiečiai nebeturėjo bendrų lie
tuviškų pamaldų, pranešama, kad šio ba
landžio 25 dieną — penktadienį, 16 Va
landą, Sv Vincento Parapijos bažnyčioje,
Biquinha, bus atminta ir Vasario 16-toji
ir Šv. Kazimieras ir J. E. Vyskupas Pau
lius Baltakis.

Melsimės ir už mūsų kunigus, ypač už
a.a. kun. Antaną Perkumą, mirusį Venezueloje, šių metu sausio 31 dieną. Jis bu
vo labai prielankus ir dosnus Brazilijos
lietuvių misijai.
Būtina, bent retkarčiais prisiminti mi
rusius pajūrių tautiečius, kaip štai JuuZq
Pūkelį ir Joną Vosylių, laidotus be lietu
vio kunigo.
Be to pranešama, kad kun. Petms Ur
baltis, prieš išvykdamas j Venezuelq, ta
pačia proga, lankys pajūrių lietuvius se
nelius ir ligonius, bei kitus apsilankymo
laukiančius tautiečius.

“ML“ skaitytojai/a proga, galės užsi
mokėti prenumeratą.
KPU

DĖMESIO!
Jaunimo Sąjunga kviečia lietuviškąjį
jaunimą ilgam Dievo Kūno šventės savait
galiui (gegužės 29 — birželio 1 dienom)
j LITUANIKĄ. Bus pramogų, paskaitų
ir diskusijų apie Lietuvių Kultūrą.
Informacijos pas Oktavijų Rutkauską
telefonais 869-2135 ir 211-3322 ram.40.

