VILNIAUS BIRŽELIO 24 DIENOS
DEMONSTRACIJOS SUVESTINĖ
(New Yorkas, liepos 7. LIC) Gedimi
no aikštėje penktadienį, birželio 24 d.,
išlydint Lietuvos delegatus j sąjunginę
partinę konferenciją Maskvoje, Lietu
vos persitvarkymo sąjūdis suruošė de
monstraciją persitvarkymui paremti. Są
jūdis išplatino atsišaukimus, kabino
įstaigose, ir jaunuoliai vaikščiojo su pla
katais, nes sovietinė spauda neskelbė
mitingo. Vienas turistas Lietuviu Infor
macijos Centrui pasakojo, kad mašinėle
rašyti skelbimai, kurie buvo iškabinti
Vilniaus universiteto skelbimu lentelė.je, greitai "dingdavo". LIC žiniomis,
Persitvarkymo sąjūdis taip pat ruošė su
sirinkimą birželio 21 d. Vilniuje raginti
žmones dalyvauti birželio 24 d. demons
tracijoje.

Devynioliktos partinės konferencijos
Maskvoj išvakarėse, Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio demonstracijoje Gedimi
no aikštėje dalyvavo inteligentijos atsto
vai, žmogaus teisiu veikėjai ir aukšto ;
rango komunistu partijos nariai. Į aikš
tę susirinko dešimtys tūkstančiu:
TASSas skelbė, kad dalyvavo 10.000;
grįžusieji turistai spėliojo, kad buvo
tarp 15.000-20.000 dalyviu; birželio ,
30 d. Tiesa rašė, kad Mokslu Akademi
jos nario korespondento Jokūbo Mince
vičiaus manymu susirinko apie 40.000;
nepriklausomi šaltiniai Lietuvoj Lietu
viu Informacijos Centrui tvirtino, kad
buvo 50.000 su viršum dalyvių.
Demonstracijos metu buvo pasisaky
ta už suvereniteto grąžinimą Lietuvai,
už respublikos teisę tvarkyti vidaus ir
užsienio reikalus, kaip pvz. užtikrinti
Lietuvos tiesioginių tarptautinių santy
kių su užsienio šalimis ir tarptautinėmis
organizacijomis galimybes, racionaliau
reguliuoti kitų respublikų gyventoju
atsikėlimą į Lietuvą, apsaugoti jos gam
tos išteklius ir ekologiją, atkurti Lietu
vos pilietybę, lietuvių kalbą, užtikrinti
švietimo ir kultūros sistemos decentrali
zaciją.

Demonstracija prasidėjo 6:30 v.v. ir
tęsėsi apie tris valandas. Buvo matyti
apie 50 Lietuvos trispalvių. Demonstra
cijai vadovavo filosofas, Dailės Instituto
dėstytojas Arvydas Juozaitis. Programa
buvo iš anksto numatyta, ir ne visi, kas
norėjo galėjo joje pasisakyti.
Delegatu, vykstančių į partijos konfe
renciją, demonstracijoje dalyvavo keli, t
jų tarpe: Vilniaus miesto pirmasis sekre-

PREL. JUOZAS PRUNSKIS STEIGIA ML SPAUDOS FONDĄ
Pasaulio Lietuviu Kultūrinio Kongreso metu, Toronte, ML-vos
redaktoriui kun. Petrui Ruksiui prel. Juozo Prunskio buvo įteiktas
$5000 (penkių tūkstančių) doleriu čekis MŪSl| LIETUVOS SPAU
DOS FONDO įsteigimui. Su auka prelatas taip pat pateikė pagrin
dines fondo taisykles. Cituojame prelato laišką: "Kiek žinau, Jūsų
globoje eina "Musu Lietuva". Suprantu kiek daug rūpesčio turite
su laikraščiu. Norėdamas Jums padėti, turiu vieną siūlymą: aš Jums
pasiųsčiau penkis tūkstančius dolerių, kad jūs pinigus investuotu
mėte, o augančias palūkanas panaudotumėte honorarams ir tuo bū
du gautumėt geresnių straipsnių, ar skelbtumėte straipsnių konkur
sus, ar platinimo konkursus ir tada duotumėte premijas. Gal dar
kas prisidėtų prie to fondelio ir susidarytų Jums parama..."

Prelatas dr. JUOZAS PRUNSKIS yra didelis spaudos rėmėjas ir
darbuotojas. Nenuostabu, kad turėdamas didelį jautrumą spaudos
problemom, atėjo mūsų savaitraščiui j pagalbą. Prelatas yra parašęs
daug knygų, yra buvęs įvairių laikraščių bei žurnalų redaktorius,
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nuolatos bendradarbiauja su spauda, yra įsteigęs spaudos ir litera
tūros premijas. Paskutiniu laiku yra skyręs $10.000 "Tėviškės Ži
burių" fondui.

Beje, kaip pranešta, roko ansamblio
"Antis" vadovas Algirdas Kaušpėdas va
dovavo lozungams, susirinkusiems skan
duojant "Suvereniteto, suvereniteto".
Sovietinė spauda nutylėjo šiuos šūkius,
pasirodžiusius plakatuose: "KGB lygu
SS". "Lietuva lietuviams", "Laisvė po3
litiniams kaliniams". "Ir aš noriu valgy
ti iš specparduotuvės", "Tiesa, pasakyk
tiesą", "Stalinas jau mirė, draugas Mitkinai", "Salin Mitkinas".

Mes esame be galo dėkingi gerbiamam prelatui dr. Juozui Prunskiui už MŪSŲ LIETUVOS SPAUDOS FONDO įsteigimą su tokia
dosnia auka.

Mūsų savaitraštis jau eina 40 metų, turėjo gabių redaktorių ir ta
lentingų bendradarbių. Nors redaktorius jaunesnės kartos, tačiau
laikraštis rodo senumo ir nuovargio žymes. Brazilijoj retas kas stu
dijuoja žurnalistiką, taigi susilaukti naujų bendradarbių yra maža
vilties. Mūsų skaitytojų skaičius mažėja kasdien senesnės kartos
skaitytojams iškeliaujant amžinybėn. Prelato siūlytas spaudos va
jus yra būtinas reikalas, jei norėsime dar kiek ilgiau gyvuoti. Mes
stokojame ne tik plunksnos darbuotojų, bet ir pagalbininkų rašti
nės darbam, laikraščio pakavimui bei išsiuntimui, prenumeratų bei
skelbimų rinkimui... Kai kurie skaitytojai nejautrūs savo atsiteisi
mo pareigai, nors apsimokėjimo būdas yra labai lengvas: išrašyti če
kį ir pasiųsti paprastu-nedraustu paštu. Tikimės, kad prel. dr. Prunskio padrąsinanti auka fondui sužadins dosnumą ir didesnį jautrumą
"Mūsų Lietuvos" skaitytojuose.

Kun. Petras Rukšys
Redaktorius
iorius Kęstutis Žaleckas, Centro Komi
teto sekretorius Algirdas Brazauskas,
Komjaunimo pirmasis sekretorius Alfon
sas Macaitis, Mokslų Akademijos prezilentas Juras Požėla.
Žrnonės buvo nepatenkinti Zalecko
kalba, daugiausia jam švilpė. Jo ir Bra
zausko kandidatūrai iš viso nepritarė.
Pasak ten dalyvavusio Vilniaus jaunimo
teatro darbuotojo Vytauto Bogušio,
Brazauskas kalbėjo netaisyklinga lietu
vių kalba, ir minia jam replikavo "Pir
miausia išmok lietuviškai", o kai jis ėmė
kalbėti apie kalbos mokėjimą, kaip apie
kiekvieno žmogaus veidrodį, žmonės
ėmė švilpti. Brazauskas, kalbėdamas
apie suverenitetą, pabrėžė tik ekonomi
ką, sakė, kad reikia daugiau ūkio auto
nomijos. Jis taip pat sakė, kad respubli
kos vadovybė nėra neveikli kovoje prieš
ekologinę grėsmę: ji pasisakė prieš Balti
jos ir Kuršių marių galimą užteršimą
dėl naftos gręžinių, ir tų gręžinių nebus;

Kalbėtojai pasisakė už lietuvių kalbos,
konstitucijos, himno ir trispalvės naudo
jimą. Rašytojas Vytautas Petkevičius
irgi pasisakė už Lietuvos himno grąžini
mą. Jis pralaužė tylos uždangą apie po
litiniais sumetimais kalinamus raštožmones, kai iškėlė įkalinto poeto ir žur
nalisto Gintauto Iešmanto atvejį. Ieš
mantas, kuris dabar serga džiova, atlie
ka vienuolikos metų bausmę už dalyva
vimą pogrindinėje spaudoje. Petkevičius
paminęjppkad jis su Iešmantu susirašinė
ja ir jo nuomone reikėtų šitą bylą per
žiūrėti. Sovietinė spauda Petkevičiaus
siūlymą neminėjo.

noreta pradėti pramoninę naftos gamy
bą Klaipėdos ir Kretingos rajonuose, ir
jos dar nebus. Jis taip pat pareiškė, kad
Lietuvos vadovybė yra ryžtingai nusitei
kusi pasipriešinti Ignalinos atominės
elektrinės trečiojo bloko statybai.

Demonstracijos metu buvo pasisaky
ta prieš Lietuvos komunistų partijos
antrojo sekretorių rusą Nikalojų Mitkiną. Buvo pareikštas iš Mokslų Akademi
jos darbuotojų nepasitikėjimas sekreto
riaus Mitkino veikla. Žmonės skandavo
"Salin Mitkinas". Kai ėjo kalba apie
stalinietiškus nusikaltėlius, publika pra
dėjo šūkauti "Į teismą, j teismą", "Gėda, gėda", ir dar "Saugumas - gestapo,
saugumas — gestapo". Buvo reikalaujama sulyginti tremtinių teises su dabartį
nių karo veteranų teisėmis, duoti jiems
tokias pat lengvatas kaip karo vetera
nams.

Demonstracijoje buvo iškeltas plaka
tas su užrašu "Lietuvių tautinė konsoli
dacija". Ten buvo nurodyti teisių gynė
Minia daug tikėjosi iš Juros Požėlos,
jų Antano Terlecko ir Andriaus Tučkaus
ragino jį kalbėti, bet nusivylė. Paklaus
telefonai. Lietuvių tautinė konsolidaci
tas dėl Lietuvos trispalvės, jis sakė, kad
ja susikūrė birželio 20 dieną, ji ruošia
jam negražios jos spalvos. Girdi, Gedi
savo programą. Pasak Bogušio, tai ne
mino laikais buvusi kitokia vėliava.
partinė grupuotė, kuri siekia suverenijos
Iš Persitvarkymo sąjūdžio narių gerai
Lietuvos valstybes, konfederacijos ry
kalbėjo muzikologas Vytautas Landsber šiais susieta su kitom Europos šalimis.
gis, ekonomistė Kazimiera Prunskienė
Tautinės konsolidacijos steigėjai: Terlec
ir rašytojas Vytautas Petkevičius, pasisa kas, Tučkus, Bogušis, Eugenijus Krukydami už Persitvarkymo sąjūdžio tiks
kovskis, Genutė Sakalienė, Bronislovas
lus. Tarp jų — reikalavo liaudies savival
Poškus ir Leonas Laurinskas. Kitoje pu
dos užtikrinimo, bei ekonominio, politi sėje plakato buvo užrašyta "Leidžiamas
nio ir kultūrinio suvereniteto atkūrimo.
nepriklausomas leidinys — Vytis". Anks
Kritikavo delegatų "skyrimą", o ne rin čiau "Vytis" buvo leidžiamas pogrindy!
kimą, specparduotuves, ir tuos, kurie
je, išėjo 6 numeriai. Šis žurnalas dabar
naudojasi privilegijom.
,
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Pasaulio lietuvių seimas Toronte
Suvažiavę iš įvairių kraštų atstovai tris dienas svarstė aktualius bendruomeninius klausimus

Lituanistinio švietimo sunkumai
Trečiadienio rytą lituanistinio švieti
mo posėdį pravedė PLB švietimo komi
sijos pirmininkė Birutė Jasaitienė. Įver
tindama švietimo svarbą lietuvybės išlai
kyme ji pabrėžė, kad pagrindinė lietuviš
kumo puoselėtoja yra šeima: reikia jau
nas šeimas stiprinti ir joms padėti. Yra
būtina remti jaunimo organizacijas ir
srovyklas ir parapijos turėtų burti apie
save jaunimą ir jaunas šeimas. Pastebė
tas trūkumas tinkamų vadovėlių litua
nistiniam švietimui.
Išsamų pranešimą apie Vasario 16-tosios gimnaziją V. Vokietijoje padarė di
BRAZILIJOS ATSTOVAI Pasaulio Lietuvių seime Toronte. Iš kairės: Markus Lipas, Marcelo
rektorius Andrius Šmitas, peržvelgda
Šapola, Nilza Guzikauskaitė—Celešauskienė, Jonas Tatarunas ir Aleksandras Valavičius. Trū
mas jos praeitį, programą ir finansinius
ksta kun. Petro Rukšio, kuris darė šią nuotrauką.
reikalus ir ragindamas telkti gimnazijai
Kova už tautos laisvą
mokinių bei lėšų. Pačiame seime dalyva
tį Lietuvos laisvinimo kovoje pateikė ke
“Šiandieninė Lietuva ir jos kova už
vo keietas jaunuolių, kurie Vasario 16
turi pranešėjai popietiniame posėdyje.
gimnazijos dėka labai pagerino savo lie laisvę“ temą vystė dr. Saulius Girnius iš Gintė Damušytė, Lietuvių informacijos
tuvių kaibos žinojimą ir tautinį susipra V. Vokietijos. Jis pasidalino savo plačio centro (LIC) atstovė, teigė, kad jeigu
mis žiniomis apie Lietuvoje kintančią
timą.
Lietuvių Bendruomenės skyriai remtų
Apie lituanistikos katedrą (JAV Ilino padėtį, apibudindamas naujausią anti-so- centrą, jis žymiai geriau veiktų. Tik su
jaus universitete) kalbėjo prof. dr. Bro vietinip pobūdžio veikią, demonstraci jų pagalba centras gali užpildyti spragas
nius Vaškelis. Vytautas Kamantas papa jas, pastangas rehabilituoti Stalino nu vietovėse, kur informacija neperduoda
skriaustuosius, mokyklų reformą bei
ma. Ji skatino rašyti laiškus redakcijoms,
sakojo jos finansinę istoriją, įsteigtas
skambinti radijo ir televizijos stotims,
specialus PLB fondas. Kraštai raginami ekologinių problemų iškėlimą.
remti abi švietimo institucijas.
Savo referate “Tautos ryšiai su išeivi perduoti žurnalistams kaip galima dau
ja“, docentas Vytautas Skuodis pabrė-' giau informacijos.
VILNIAUS BIRŽELIO 24 DIENOS
žė kultūros kongresų svarbą keliant tau
Viktoras Nakas, kitas LIC vadovas,
DEMONSTRACIJOS SUVESTINĖ
tinį sąmoningumą ir paruošiant tautą
patarė nekreipti perdėto dėmesio į veiks
bus leidžiamas viešai. Laikini redakto
Lietuvos išlaisvinimui. Jo nuomone,
nių vienybės pasiekimą, bet savo veiklo
riai Vytautas Bogušis, Andrius Tučkus
nuolatinis žinių skleidimas, greitas rea je nuolat laikyti Lietuvą prieš akis, steng
ir Eugenijus Krukovskis. Naują “Vytis' gavimas į įvykius Lietuvoje, atkaklus ,
tis sudominti kuo daugiau jaunimo, ir
Nr. 7 numatoma išleisti liepos viduryje.spaudimas vietinei ir sovietinei vyriausy- kada įmanoma, samdyti profesionalus
Kol kas saugumas į viešą skelbimą apie bei Lietuvos išlaisvinimo reikalu bei
specifiniams darbams. Egzaminas išeivi
Lietuvių tautinės konsolidacijos sukūritamprus ryšiai su kitais baltiečiais ir su
jai
kiek mums rupi Lietuva — bus
mą ir žurnalo “Vytis“ atnaujinimą, ne tėvyne, yra pagrindinės priemonės artin
Molotovo-R ibbentropo pakto 50 metų
reagavo, tik tiek, kad nurodyti telefo ti lietuvių tautos išLisvinimo valandą.
sukakties minėjimas, kurio proga skati
nai buvo išjungti.
Per bendrus pietus docentas Vyt. Skuo nama Šiaurės Amerikoje suruošti masi
Demonstracija Gedimino aikštėje
dis ir dr. A. Statkevičius supažindino su nę demonstraciją Vašingtone, D.C.
baigė Lietuves himnu, tautinėm dai
savo darbų santrauka ir užsimojimais
— Kaip reaguoti į įvykius Lietuvoje, ge
nom — partizanų, tremtinių dainomis. Helsinkio grupės veiklos rėmuose.
susiai parodė Paulius Klimas. Jis pes
(LIC)
Išeivijos darbų rekomenduotiną krypas ėjo iš Ročesterio į Vašingtoną, noĮ damas atkreipti spaudos ir vyriausyI is dėmesį į jo bendraamžio, sąžinės kaL no Petro Gražulio padėtį. Klimas ro-
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dė skaidres ir papasakojo savo žygio
sunkesnius ir šviesesnius momentus.
Inž. Juozas Danys (Kan.) ir Narcizas
Prielaida (Šveic.), pateikė seimui išsamią
informaciją apie PLB įnašą Vienos kon
ferencijai ir kitose institucijose.
Šiuolaikiniai jautrūs
klausimai

Sekantis seimo posėdis buvo skirtas
naciu karo nusikaltėlių klausimui, kurį
•'eferavo prof. Romas Vaštokas, ryžtin
gai dirbąs Kanadoje ginant lietuvių išei
vijos gerą vardą ir stengiantis išsaugoti
gerus mūsų santykius su kitomis tauto
mis. Šioje srityje, kaip ir kitose, išryškė- a
jo ypatinga svarba rūpintis viešąja opi
nija. Taip pat reikalinga tęsti darbą vie
netuose, kuriuose veikla buvo efektingą.
Telkti jėgas bei lėšas ir glaudžiai bendra
darbiauti su kitomis grupėmis.
Prie prezidiumo stalo atstovai (iš kairės): A. Mikučionis iš Argentinos, D. Baltutienė iš Aus
tralijos ir A. Valavičius iš Brazilijos
Nuotr. S. Dabkaus
Algimantas Gureckas (JAV) seimui
Bendruomenės leidinys
pateikė lietuvių politinės konferencijos dr. P. Lukoševičius, J. Danys (abu iš
Vašingtone (1987 m. spalio 23.25 d.d.) Kanados,. Laukiant rinkimų rezultatų,
Seimo atstovams pranešimą apie PLB
seimo nariai stebėjo jaudinančią vaizda leidinį padarė jo redaktorius Bronius
išvadas. Jos rodo aiškias gaires išeivijos
juostę, sukurtą Vilniuje gegužės 21 die Nainys. Jis išreiškė padėką visiems talki
veiklai, būtent: aktyviai talkinti Lietu
nos demonstracijų metu.
vai jos kovoje už laisvę: plėsti ryšius su
ninkams ir PLB pirmininkui Vyt. Katėvyne ir bendradarbiavimą su ukrainie
mantui už palankių sąlygų sudarymą ir
Pranešimai, pasiūlymai,
čiais bei lenkais; priešintis Molotovo-Ripozityvius įvertinimus. Redaktorius pra
pasisakymai
bbentropo paktui. Mažosios Lietuvos
šė kraštus siųsti tik originalius straips- ‘
Ketvirtadienio rytą buvo specialus
sunaikinimui ir lietuvių religiniam bei
nius ir nereikalauti, kad jis darytų san
pranešimas apie vysk. V. Sladkevičiaus'
tautiniam persekiojimui: ugdyti žurnatraukas jų veiklos aprašymų. Diskusijo
įvedimą į Kardinolų kolegiją. Ateitinin
listus-publicistus; skirti didesnį dėmesį
se buvo atstovų pareikšta, kad mažose
kų federacijos pirmininkas Juozas Poližinioms iš Lietuvos; kreiptis į Popiežių
vietovėse sunku neduplikuoti medžiagos,
prašant įjungti Vilnių j Lietuvos Bendri kaitis pranešė telefonu iš Romos, kad
kardinolas V. Sladkevičius sveikina kul norinti pasiekti platesnę spaudą. Pirmi
jos provinciją.
ninkas Vyt. Kamantas padėkojo Br.Naitūros kongresą, Vll-ąjį seimą ir aštuntą
niui už jo ir administracijos pasišventi
Valdybos ir kitų vienetų
ją tautinių šokių šventę. Taip pat gautas
mą leidžiant žurnalą, kuris, pasklidęs po
rinkimai
sveikinimas iš vysk. P. Baltakio, OFM.
visą pasaulį, jungia visos išeivijos lietu
Trečiadienį po vakarienės pertraukos
Tolimesnis šio pusdienio posėdis bu vius, kartais net netikėtais būdais.
buvo įvykdyti naujos PLB valdybos,
vo paskirtas organizaciniams reikalams
Priešpaskutinis seimo posėdis praleis
Kontrolės komisijos ir Garbės teismo
gvildenti. Dr. A. Razma (JAV) iškėlė
tas diskutuojant ir balsuojant seimui pa
rinkimai. Balsuotojams buvo pateikti
PLB lėšų problemas, ragindamas nesu
teiktus nutarimus, kurie lietė visokias
du sąrašai. Iš 98 balsuojančių atstovų,
silpninti veiklos, dirbti vieningai. Narių
veiklos sritis. Jie bus paruošti spaudai
65 balsais buvo išrinkti šie asmenys:
pasisakymuose buvo padėkota senai val
artimoje ateityje.
dr. Vytautas Bieliauskas (JAV), Euge
dybai ir palinkėta sėkmės naujai. Dar
nijus Cuplinskas (Kan.), dr. Vyt. Dam-.
kartą iškilo skatinimas gerinti švietimą,
Seimo uždarymas ir pokylis
brava (Venezuela), Algimantas Gurec
išleisti naujus vadovėlius, didesnį skai
Seimą užbaigiant, JAV LB pirminin
kas (JAV), Algis Juzukonis (Kan.) Rai
čių vaizdajuosčių bei skaidrių; sustiprin
kas Vytautas Volertas pareiškė padėką
mundas Kudukis (JAV/ ir Gabija Juoza- ti ryšius tarp kraštų, sušaukti švietimo
pavičiūtė-Petrauskienė (Kan.). Į Kon
konferenciją; steigti lituanistinių mokyk PLB valdybai už jos darbus ir pasiauko
jimą. Paskutinis žodis teko Vytautui
trolės komisiją išrinkti dr. R. Kriaučelų tinklą, dalintis žiniomis leidžiant ži
Kamantui, kuris baigdamas savo kaden
liūnas, p. Petrulis, J. Urbonas ir G. Kaniaraštį. Pietų Amerikai labai reikalingi
ciją susirinkusiems priminė visų lietuvių
mantienė, visi iš JAV. Nauji Garbės teis paskaitininkai, chorvedžiai ir veiklos
mo nariai: dr. K. Ambrozaitis, dr. A.
koordinatoriai, kurie padėtų ruošti jau pareigą kovoti už tėvynės laisvę ir ugdy
ti lietuvių tarpe tautinį sąmoningumą ir
Damušis, M. Lenkauskienė (visi iš JAV), nimo stovyklas ir kitus renqinius.
meilę lietuvio lietuviui.

ANGL

MASCULINA

Rua Solon, 773
CEP 01127

E

Fone: 221-6377
São Paulo
Capital

FEMININA'

Bom Retiro

Seimo pokylio metu buvo įteikta do
vana pirmininkui Vytautui Kamantui
Kanadoje vykusiam seimui prisiminti —
eskimų skulptūra, vaizduojanti pelėdą.
Trumpą, gražią, meninę programą atliko
Toronto dainos vienetas "Sutartinė".
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
ZELINOS-PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

nR.

MŪSŲ
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LIETUVA

Didelis darbas baigtasLIETUVOS BAŽNYČIOM PAMINKLAS PASTATYTAS
(Tęsinys is pereito numerio)
BRONIUS KVIKLYS

ueruvos
W BAŽNYČIOS

kojęs net $6,100 ÜS dolerių. Nors pats
karonės paaiškėjo, iš Kviklio mes prašoir skurdžiai gyvena, tačiau šiam darbui
me dar daugiau. Bet ar prašydami nors
nepagailėjo beveik nė "paskutinio grašio", menką honorarą pasiūlom, nors ir toki,
Įdomu, kaip j tai atsižvelgia musų daukokį kartais skiriame musų nutarimų
giau pasiturintieji kunigai, iš kurių turbei rezoliucijų rašytojams?
būt ir ne vieną milijonierių "iškastumėm".
BRONIUS KVIKLYS

' -' TÜTHUÁNIA

Panevėžio vyskupija
Nors sunkųjį "Lietuvos Bažnyčių"
darbą atliko pats autorius, tačiau jis pra
šo nepamiršti ir jo nors ir negausių, ta
čiau labai nuoširdžių bendradarbių, be
kurių visgi ir jis to darbo nebūtų galėjęs
taip gerai atlikti. Pirmiausiai iš jų minėti
nas dailininkas ir techniškasis redakto
rius Petras Aleksa, kurio vadovaujama
"Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyk
la" tas septynias knygas išleido. Kitas
labai daug padėjęs talkininkas yra dr.Jurgis Gimbutas, paruošęs architektūros ap
rašus. Daug dokumentų parūpino ir iš
lenkų kalbos išvertė istorikas Jonas Dainauskas, įvairios medžiagos surado arba
padėjo surasti kunigai Juozas Vaišnora,
Ignas Urbonas, Anicetas Tamošaitis, taip
pat ir buvęs Sibiro kalinys inž. Povilas
Vaičekauskas. Techniškai daug padėjo ir
nemažai tekstų surinko rašytoja Danutė
Bindokienė.

Salia viso to redagavimo ir techniško
darbo autoriui pačiam teko rūpintis ir lė
šomis ir karčiai pastebėti, kad šykščiausias buvo kaip tik tas luomas, kuriam Lietuvps bažnyčių istorija kaip tik labiau
siai turėtų rūpėti. Bet buvo ir išimčių.
Tarp nedaugelio iš jų atsirado ir vienas '
idealistas kartu ir stambiausias aukoto
jas Vokietijoje gyvenantis kun. Justinas
Vaišvilas, iš savo labai jau kuklių santau
pų "Lietuvos Bažnyčių" išleidimui paau-

Stambiausias aukotojas kun.
Justinas Vaišvilas.

Bronius Kviklys darbą pradėjo 1980
(iš tikrųjų tais metais buvo pradėtas kny
gų leidimas, o medžiagos rinkimas ir jos
paruošimas pradėtas žymiai anksčiau),-užbaigė 1988. Ką jis tuos aštuonerius
metus dirbdamas patyrė, kiek kantrybės
turėjo, kiek nervų paaukojo, sunku ir ap
rašyti. Bet kas gi visa tai supras, išskyrus,
žinoma, tik šeimą, kuri su juo tuo darbu
kasdieną gyveno. Ir niekas nesuskaičiuos
io darbo valandų. Juk ir iš sutiktuvių vaBRONIUS KVIKLYS

Míietuvos

Í

MjŽNYČIOS

Vilniaus arkivyskupija II
Ką čia... Toks jau gyvenimas: taip ra
dom, taip rr paliksim. Tad, mielas Bro
niau, priimk iš musų nors nuoširdų pade
kos žodelį. Gal ir nedaug Tau jis vertas,
bet kaip galim, taip mes atsilyginanr Ta
vo darbas svarbus, didelis, naudingas, ish
liekantis. Tai niekas negali nei paneigti,
nei nuginčyti. Tas lietuvių visuomenės
pripažinimas ir čia, ir Lietuvoje ir yra
Tau didžiausias atlyginimas, kuriuo veri
tai gali pasididžiuoti, ligai, ilgai, gal šimt
mečius, gal dar ilgiau Lietuvoje stovės
tos bažnyčios, tačiau Tavo jom pastaty
tas paminklas išliks ilgiau už jas visas.

Bronius Nainys
PASAULIO LIETUVIS
Klišės: THE OBSERVER
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ŠYPSENOS
LENGVAS DARBAS
Viršininkas, radęs vaiką be darbo,
paklausė:

Vilniaus arkivyskupija I

POSTO DE SERVIÇOS

— Ar prižiūrėtojas nesakė, ką šian: dien po pietų turi daryti?

— Taip, pone Viršininke, — atsakė
vaikas. — Jis liepė man jj pažadinti, ka
da aš jus pamatysiu ateinant.

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos

. Rua Voluntários da Pátria, 1275
Santana
Tel. 290-4899

SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Aurelija Balašaitienė

Swei lei name
Musų Lietuvos" talkininką

1910 metais Ohio Valstijoje, Kento
atšventusį.dar vieną gimtadienį(rugp.. 16 d.)
miestelyje įsteigtas valstybinis universi
Linkime daug laimės, stiprios sveikatos ir gausios
tetas yra viena iš iškiliausių JAV moks
le institucijų, kurioje lietuvių kilmės dr
Dievo palaimos.
"MUSU LIETUVA"
Jono Cadzow pastangų dėka 1970 metais
i vo pradėta telkti lietuviški archyvai ir
Ohio Valstija. Taigi, archyvai gyvuos tol,
.šita lituanistikos programa. 1972 mėmo lietuvių mitologijos antrą studiją
kol gyvuos JAV.
• Clevelando mieste buvo sudarytas
„Tautos atminties beieškant"
.nto lituanistinei programai remti koSuinteresuotieji asmenys, tiek stipendi
Kiekvienas asmuo skiriąs { metus 20
. u etas, kurio pirmininku iki šios dienos
dol. knygų leidimui bus laikomas fond>
jų prašytojiai, tiek archyvų savininkai, ga
a aktyvus ir energingas jaunesnės karnariu, gaus veltui populiarią, Liuksusinę
li tiesioginiai kreiptis į Etninės progra
i s visuomenininkas dr. Viktoras Stan
Antano Gustaičio knygą „'Saulės šerme
mos direktorių H. Hochhauser PhD., c/o
io s. šių eilučių autorė tam komitetui
Kent State University, Ethnic Heritage
nys" ir jam automatiškai bus siunčiami
p įklauso nuo jo įsteigimo dienos. IlgaiProgram, Kent, Ohio 44242 — USA. Pa
.naujai pasirodantys fondo leidiniai.
■. buvo įsteigtas stipendijų fondas, kubrėžtina, kad labai svarbu atskirti archy
Tad kviečiame ir jus prisidėti prie mū
gal'i pasinaudoti bet kuriame pasauvinę medžiagą nuo išliekančios vertės
sų darbo, užpildyti žemiau pridėtą atkar
i krašte gyvenantys lietuvių kilmės
neturinčių šeimyninių suvenyrų, laikraš
pą ir su pirmu įnašu grąžinti ją nurodytu
lentai. Studijuojantiems teikiama 1000
: adresu.
čių iškarpų, juodraščių, ir 1.1. Kreipian
stipendija metams, o baigusiems ir
tis į Dr. Hochhauser, būtų patartina pa
Norintieji AMKLF-dą paremti ir įsigy
liautiems magistro ar daktaro laipsminėti šį skelbimą mačius spaudoje. Ke
si vertingų knygų prašomi rašyti:
stipendija duodama 2000 dol. Taip
lionės išlaidų stipendijos fondas negali
AM & M PUBLICATIONS
vasaros metu lituanistiniam tyrinėjppadengti, nes tai prieštara u j.a galiojan
c/o Gintautas Vėžys
7338 S Sacramento Ave( Chicago, I1L 60629 į
■ i gali būti duodama stipendija, dvi sa
tiems ’įstatymams. Kelionės ar persiunti
res užmokant už butą ir maistą ir primo išlaidas reikia padengti patiems arba
,:-ant 200 dol. mokymosi išlaidoms pakreiptis į liet. JAV organizacijas, prašant
agti. Pagrindinė sąlyga yra ta, kad diparamos. Į vasaros dviejų savaičių tyri1985 metų rugpjūčio 25 die
.minio darbo ar tezės tema liestų Liemo kursą dar yra laiko įsiregistruoti,
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
• vą ar sietųsi bet kuriuo būdu su lietu
Stipendiją svarsto komitetas, todėl bus
RINIS KAZIMIERINIS FON
ką tematika, nors tai būtų griežtųjų
reikalingi ne vien mokslo dokumentai,
mokslų srityje. Kaip žinome, lietuviai
bet ir „curriculum vitae“ ir oficialus paDAS (KKF) - FUNDO CUL
O; plačiai pagarsėjo savo laimėjimais
reiškimas, iš kurio taip pat paaiškėtų ir
TURAL CASIMIRIANO, Fon
varematikos srityje. Taip pat ekologilietuvių kalbos mokėjimas. Nėra reikadui pradžią sudarė Kazimieriai klausimai, istorija ar lyginamuoju ' laujama tobulo kalbos žinojimo, tačiau
- nių Metų Ruošos komiteto pir
eto’du parašyti darbai gali remtis lietusugebėti kalbėti ir skaityti yra būtina.
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
iškiais šaltiniais» kurių Kento universišas — Cr, 1.000,000.
KREIPIASI ALGIMANTO MACKAUS
• -.to archyvuose ir bibliotekoje yra nepa
KNYGŲ ĮLEIDIMO FONDAS
Fondo tikslas - KKFrastai daug. Oficiali statistika parodo,
Plėsdami mūsų fondo knygų leidimą,
das turi tikslą sudaryti finansi
ad Kento archyvuose yra sutelktas disiekiame prisitraukti kuo daugiausiai na
nę paramą lietuviškam kultūri
Šiaušias lituanistinės medžiagos kiekis
rių iš lietuviškos visuomenės tarpo, ku
• įsvajame pasaulyje.
niam veikimui, ypač spaudos,
riems rūpi lietuviška knyga, jos tolimes
mokyklų ir, bendrai, jaunimo
Š.m. kovo mėn. 18 dieną komiteto na nis išlaikymas ir ateitis. Didėjant leidžia
dai, Dr. V. Stankus, Aurelija Balašaitiereikalams.
mų knygų skaičiui ir kylant spausdini
uę ir Gailė Mariūnaitė, posėdžiavo su
mo išlaidoms, norime praplėsti pastovių
Fondo kapitalas —
. -.ento universiteto archyvų direktoriuskaitytojų tinklą, kurie savo įnašais pa
KKF-do kapitalą sudaro laisvas
1, bibliotekos mokslų profesoriumi ir
dengtų dalį knygų leidimo išlaidų.
tautiečių bei kitataučių įnašas,
rchyvų tarnautojais su tikslu aptarti
1987 m. išleidome Antano Gustaičio
palikimai, tam tikslui renkamos
-etuviškų archyvų sutvarkymą pagal bisatyrines elegijas „Pakelėje 'į pažadėtą
aukos.
ukotekos mokslų principus ir juos įvesti
ją žemę" ir Henriko Nagio verstą Rainer
Kapitalas lieka nejudomas;
kompiuterių sistemą, kad būtų prieina 'Maria Rilke „Sakmę apie korneto Kris
tik kapitalo uždarbis galės būti
mi plačiu universitetų kompiuterių tin
tupo Rijikės meilę ir mirtį". Viso jau iš
panaudotas aukščiau numaty
klu. Užklausimai yra gauti ne tik iš JAV
leidome 58 knygas iš kurių keturiolika
tiems tikslams.
universitetų, bet taip pat iš Europos ir
prernijuota įvairiomis premijomis, šiais
Australijos. Viena yra svarbu įsidėmėti,
metais žadame išleisti Kosto Ostrausko
Fondo administra
kad tokia archyvų apsauga yra garandramą „Eloiza ir Abelard as", Vinco
vimą s — KKF-dą globos, val
’ uotą ir tolimoms kartoms, nes tuos ar
Trumpos straipsnių rinkinį apie XIX a.
dys ir administruos šv. Kazimie
chyvus, kaip ir patį universitetą, išlaiko
Lietuvos istoriją ir Algirdo Juliaus Greiro parapijos atsakingi ir teisėti
pareigūnai.
7Í

CHOPP PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS ~ MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062-Bom Retiro-Tel. 223-2333

Fondo likvidacija
- Jei užsibaigtų ir pranyktų
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas butų per?
leistas panašiais tikslais veikianciom organizacijom kitur.

PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS
I KKFONDĄ
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"LIETUVA - MARIJOS ŽEMĖ"

<

Šiemet sueina 380 metu nuo Švč.
Marijos Apsireiškimo Šiluvoj (1608).
Tai pirmasis žinomas viešas Marijos ap
sireiškimas Europoj. Tačiau nelabai ži
nomas tarp pačiu lietuviu, o tarp kita
taučiu -■ mažai kieno girdėtas.

uz "Mūsų Lietuvos" steigėją ir ilgametį redaktorių

Deja, neteko nei girdėti, nai skaityti,
kad šiais, sukaktuviniais, metais šis ne
paprastas įvykis nors tarp lietuviu butų
kaip nors paminėtas — ir, galimai, pri
statytas taip pat ir kitataučiams.

sekmadieni, rugpjūčio 28 dieną, 16 valandą.

Čia, pas mus, kun. Pr. Gavėnas imasi
iniciatyvos, ir stengiasi, nors trumpai,
pristatyti - portugališkai - šią didelę
Lietuvos privilegiją, būtent, kad LIETU
VA YRA MARIJOS ŽEMĖ. Ir stengsis
šią kuklią studiją paskleisti ypač Kuritiboj (Paranos valstijoj)

PRELPIJŲ RAGAŽINSKĄ
ir žurnalistą

STASĮ VANCEVIČIŲ
bus atlaikytos šv. Kazimiero parapijos koplyčioj

Kviečiame visus spaudos mylėtojus ir rėmėjus
dalyvauti.
Mišias ušprašo ' Mūsų Lietuvos"_______
redakcija, administracija ir bendradarbiai
I

_____ - —'--------- —a,r*------------- r**-

_

____________

didi menkysta, visdėlto, plati ir galinga
yra.

mes vieškelį, anaiptol nevien ti k tam gy
vena.
Žmogaus pasirinkimo keliai šioje že
Deja, šio meto žmogus perdaug scrmamėje nevienodi, nevienodai jis ir pražy
terijalėjo — pasidarė pinigo vergas. Jis
giuoja šio laikinojo gyvenimo vieškelius.
ėmė skaičuuoti ir paties žmogaus vertę
Todėl žmogų, jo tikslus ir jo misiją, šio
pagal sumą savo turtu — pinigu. įsimy
je žemėje, apibūdinti yra begaliniai sun
lėjęs bernaitis bėrė mergaitės panagirkas:
LITUANIA, TERRA MARIANA stu ku. Čia pat pabrėžtina, jeigu žmogus sa
kokia tu graži, kokia žavi... Tavo plau
dija susideda iš šešių skyreliu:
kai, tavo akys, tavo lupos — viskas, o
vo žemiškojoj kelionėj elgiasi visada ir
viskas taip brangūs, tai... tikras pinigas.
• Popiežius Jonas Paulius II cituoja
visur žmoniškai — jis, tuo pačiu, užsitar
kitą Popiežių, Piju XI, kuris, kaip Apaš- nauja pagarbos ir pas žmones ir pas Dievą. Vadinasi, viskas matuojama pinigu
mąstu..,
talinis Vizitatorius apsilankęs Lietuvoj,
Visi žmonės šioje žemėje sutverti pa
susidarė išvadą, kad tikrai "Lietuva yra
Žmogaus gyvenimas žemėje tiesa, nė
gal Dievo paveikslą. Visiems yra vieno
Marijos žemė",
ra lengvas. Jis pilnas kančios, lūkesčių
dos pareigos — būti žmonėmis, garbin
— Marijos žemė. Kodėl?
ir rūpesčių, bet reikia pabrėžti, kad
ti Augščiausiąjį ir stengtis laimėti sielos
- Į visą tautą įėjęs pamaldumas;
žmogaus gyvenimas labai tampriai turė
išganymą. Apie žmogų galima visiškai
— Švč. Marijos buveinės Lietuvoj;
tų rištis su dviem didelėm pareigom,
maža pasakyti, gal tik pabrėžiant, kad
— Pačios Švč. Marijos liudijimas Šilu
skirtomis Dievui ir žmogui, kaip Dievo
jis yra tobuliausias žemės sutvėrimas ir
vos laukuose;
žodyje pasakyta, savo artimui.
apie jj galima begaliniai daug kalbėti,
- "Čia mano žemė" ir šiandien: Gir
daug rašyti. Žmogų, jo tikslus injo misi
Vyturys"
kalny, Skiemuonyse, Sibiro Kankiniu
ją šioje žemėje apibūdinti yra begaliai
■a-.V.
Motina.
sunku.
The Observer, anglų kalba leidžiamas
— Bet kodėl taip mažai žinoma? ?
Žmogui — žmogumi būti, sakytume,(
mėnesinis laikraštis apie Lietuvą ir
lietuvius plačiame pasaulyje, gegužės
yra tarytum jo pareiga žmonėms ir visai
, numeris yra atspausdintas ir išsiuntinėtas
žmonijai. Taigi taip mus kriokė dr. Vin
prenumeratoriams.
cas Kudirka anuomet — tebemoko ir da
bar savojo eilėraščio posmu:
ŽMOGAUS PASKIRTIS
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
"Gyvenimo knygą skaityk laps i lapą,
Nestodams, kad kartais, į tinginius
Musu garsus poetas, Putinas, savo eilė
Cz. 1.000,00
Feliksas MEILUS
kliuvęs
raštyje įbrėžė štai tokį gyvenimo laikinu
Cz. 3.000,00
Romualdas GAULIA
Tu nesupelytum ir nueitum į kapą
mo pažymėjimą:
Cz. 5.000,00
„ Kazimieras'GAULIA
Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs
Cz. 2.000,00
/Jadvyga BRAKNYS
"Trumpo gyvenimo didi menkysta.
Troškimas turėti geresnes gyvenimo
Cz. 1.500,00
Juozas KRUMZLYS
Kaip tu plati ir galinga esi.
sąlygas, kiek daugiau turto, daugiau pi
Cz. 2.000,00
Liliana STREITAS
Tavo šešėliuos gyvastis vysta
nigų, savaime, nėra blogi dalykai, vie
Adelia MISIŪNAS
Cz. 1.500,00
Merkiasi žvaigždės ir saulė šviesi".
nok jie negali pasidaryti žmogui tam tik
Algimantas ŠLEPETYS Cz. 5.000,00
Toks posmas — labai būdingas, gali
rais stabais, savo rūšies dievaičiais, nes
Teklė GIRCIENÉ
Cz. 1.800,00
ma sakyti, šios žemės valdovui — žmo
žmogus, bemindamas laikinąjį šios žeOna TAMALIŪNAS
Cz. 2.000,00
gui. Nes tikrai — jo trumpo gyvenimo
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ŽOLINĖS LIETUVOS PARKE

Sekantį sekmadienį, rugpiūčio 21 d.
bus iškilmingai švenčiama Dievo Motinos
Dangun Ėmimo šventė — Žolinės šv. Juo
zapo parapijoj, Lietuvos Parke.
11 vai. bus iškilmingos pamaldos su
procesija. Mišias laikys ir pamokslą sa
kys svečias iš Kanados kun. Paulius Mališka. Giedos L. K. Bendruomenės cho
ras. Tikimasi gražios dienos ir gausių
dalyvių.
PASIBAIGĖ PAŠTO STREIKAS

Mėnesį užsitęsęs S. Paulo pašto strei
kas pasibaigė praeitą savaitę. Laiškane
šys visti k teatneša po keletą laiškų kas
dien palikdamas laikraščius ir žurnalus
vėlesniam laikui.

Tiesa, gavom pora "Europos Lietu
vio" egzempliorių, bet su ne labai malo
nia staigmena: formatas ir raidės suma
žėjo. Tai pažangos, ar situacijos pablo
gėjimo ženklas?

PRISIMINĖME
a. a. MAGDALENĄ MAKAREVIČIENĘ
Praeitą sekmadienį buvo lietuviškos
pamaldos Tautų Parke -- Parque das
Nações. Meldėmės už tėvus, o taip pat
prisiminėme a.a. Magdaleną Makarevi-*
čienę mirties metinių proga. Velionė
nepraleisdavo nei vienos šventės nei mi
šių, kuriose nedalyvautų.
TRUMPAI IR AIŠKIAI
i

Dr. Antanas Siaulys, BLB-nės tarybos
pirmininkas ir Sąjungos-Alianęa revizi
jos komisijos narys, yra kandidatas į S.
Paulo miesto savivaldybę (Câmara Mu
nicipal), ateinančio lapkričio rinkimuo
se. Kiekvienas lietuvis turėtų pasižadėti
balsuoti už šį kilnų lietuvį gydytoją.
Bet tiek neužteks. Reikia, kad kiekvie
nas dar surastų mzžiausia dešimt balsų
ir,tik tada tikrai turėsime kas mus atsto
vaus miesto reikaluose.

GARBĖS

LEIDĖJAI

Širdingai dėkojame dosniems mūsų spaudos rėmė
jams už paramą ir linkime geros sveikatos bei gausios
Dievo palaimos
Administracija

0

—
---- --- ——
te tylos jo prisiminimui. Sj pagerbimą ,
pasiūlė PLB pirmininkas, Aleksandras
Valavičius. Prel. Pijus Ragažinskas daly
vavo visuose priešpaskutiniuose PLB
seimuose.

"Nemunas" gerai pasirodė Tautinių
Šokių Šventėje, Hamiltone. Vėliau gas
troliavo Chicagoj ir Floridoj, St. Petersburgo mieste. Chicagos lietuvių spauda
labai palankiai aprašė mūsų šokėjų pasi
rodymą. St. Petersburge "Nemunas" irgi
Dr. Vytautas Bieliauskas buvo išrink buvo labai gražiai priimtas ir puikiai pa
tas PLB pirmininku, Vytauto Kamanto sirodė to miesto publikai, kuri nesigailė
vietoje. Pereito Musų Lietuvos numerio jo gausių plojimų.
jis buvo ML garbės leidėjas.
Mums gerai pažįstamas Dr. Vytautas
Dambrava, is’ Venezuelos, taip pat buvo
išrinktas j PLB valdybą. Taip pat buvo
is’rinkta Gabija Juozapavičiūtė Petrauskienė, kuri buvo Kanados vadovė III Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, įvy
kusiame Buenos Aires, Montevideo ir
S. Paulo, 1975/6 metais.

**********
Jonas Tatarūnas, Brazilijos lietuvių
atstovas Seime, buvo .priimtas dr. Kazio
Bobelio, VLIKO pirmininko, St. Petersburgo mieste. Ilgai kalbėta apie VLIKO
veiklą ir jo nuveiktus darbus Europos
parlamente. Mažai kas yra susipažinęs,
tarp mūsų apie VLIKO politinę veiklą.
Ji yra, kaip ir PLB, labai svarbi Lietuvos
išlaisvinimo baruose.
*

UŽ A.A. PREL. PIJU RAGAŽINSKĄ

Rugsėjo mėnesio 7 dieną, 10 vai. Li
tuanikos koplyčioje bfis laikomos pamaldos už a. a. Kun. Prelatą Pijų Ragažinską, ta pačia proga jo pelenai bus pa
dėti prie paminklo.
Norintieji pietauti Lituanikos svetai
nėje, prašomi užsirašyti Sv. Juozapo kle
bonijoje iš anksto. Telef. 63-5975.

M0SU
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LIGONIAI

Vytautas CAM ARKA serga ir kun.
J. Šeškevičiaus dėka buvo paguldytas
Santa Marcelina ligoninėj.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu

AU JA S

Didelis lietuvių bičiulis, federalinis
deputadas Roberto Cardoso Alves, per
eitą savaitę buvo paskirtas Pramonės ir
Prekybos ministeriu (Ministro de Indus
tria e Comércio).
Ateinanti mėnesį, S. Paulyje lankysis'
Australijos muzikinis vienetas "Svajo
nių Aidai", keturių artistų grupė. Kon
certuos Seselių Pranciškiečių salėje, rug
sėjo 11 dieną. Numatytas pasirodymas
Sąjungos-Alianęa salėje. Diena ir laikas
bus paskelbta vėliau.
Per įvykusį PLB seimą Toronte, prel.
Pijus Ragažinskas buvo pagerbtas minu-
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