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Aštuntasis Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimas Lemonte 1992.VI.30 — 1992 
VII.6.

Pasaulio lietuvių bendruomenės sei
mai vyksta kas ketveri metai. Pirmasis 
įvyko 1958 m. Niujorke. Šio VIII sei
mo motto: “Praeitis — dabartis — atei- 
tis .

i seimą suplaukė rinkti atstovai iš 24 
kraštų. Užsiregistravo ir seime dalyvavo 
94 atstovai.

Daugeliu požiūrių šis PLB seimas bu
vo istorinis: pirmasis Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Jame dalyvavo Lie
tuvos ministeris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Kultūros ir švietimo min. 
Darius Kuolys ir ryšių su užsienio tau- 
tiečiais tarnybos viršininkas Audrys An- ČIKAGA: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo metu buvo surengta įvairių kraštų lietuvių švie 

timo, kultūros ir bendruomeninės veiklos paroda. Toronto lietuvių parodos skyriuje 
dra Paulionienė, Lietuvos premjeras Gediminas Vaqnorius ir Vitas Čuplinskas

tanaitis; pirmą kartą dalyvavo devyni 
atstovai iš buvusios Sovietų Sąjungos ir 
jos okupuotų kraštų — Estijos, Latvijos, 
Mbldovos, Sibiro, St. Peterburgo, Mask
vos, Ukrainos, Lenkijos ir Vengrijos.

Per keturias seimo dienas buvo daug 
pranešimų, diskusijų, siūlymų, mąsty
mų ir unikalių išgyvenimų. Neįmanoma 
visa aprašyti. Todėl, vengdama kartotis 
ir pasimesti, mėginsiu paliesti bendrus 
organizacinius reikalus, atskirų veiklos 
sričių klausimus, būdingesnes kraštų cha
rakteristikas, santykį su Lietuva ir me
siu žvilgsnį į ateitį.
Organizaciniai žingsniai

Organizacinei ir technikinei seimo 
ruošai vadovavo “Pasaulio lietuvio“ re
daktorius, nenuilstamas bendruomeni- 
ninkas Bronius Nainys su dideliu skai
čium pagalbininkų ir bendradarbių.

Sklandžiai vyko seimo registracija 
(Baniutė Kronienė). Patalpų paruošimu 
ir nakvynėmis rūpinosi K. Laukaitis ir 
B. Kronienė, transportu - K. Laukaitis 
ir R. Rimkus, maistu — B. Nainienė, 
bendra svečių globa ir organizacija — 
JAV LB Lemonto apylinkė — Kęstutis 
Sušinskas. Darbai prasidėdavo 8 v.r. ir 
baigdavosi 22 v.

Jau birželio 30 d. vakare prasidėjo 
registracija. Taip pat buvo atidarytos 
parodos: švietimo, tautodailės ir tauti
nių lėlių. Įspūdinga švietimo paroda, ku
rioje atskirų kraštų apylinkių šeštadie
ninės mokyklos ir kultūriniai vienetai 
nuotraukom, piešiniais, išleistom kny
gom ir kitais darbais parodė savo gyvas
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tingumą. Ypač kūrybingas ouvo tauti
nių lėlių kambarys “Šokių sūkury“. O 
Lemonto muziejuje sukauptas lietuviš
kų koplytėlių rinkinys buvo lyg ir ato- . 
dūsių bei susikaupimų momentai mūsų 
kovojančios tautos.

Liepos 1 d. įvyko seimo pradžia. Bro
nius Nainys pasveikino seimą organiza
cinio komiteto vardu. Jautėsi aiškus 
planas, tvarka ir rūpestis, kad vyskas 
vyktų sklandžiai. PLB valdybos pirm, 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas (seimo 
programos pirm, su kitais valdybos ir 
atskirų komisijų nariais) pasveikino at
stovus ir pakvietė į seimo pirmininkus: 
Vytautą Kamantą, Rasą Lukoševičiūtę- 
Kurienę ir Paulių Mickų. Sekretoriavo: 
Birutė Vindašienė, Nijolė Nausėdienė ir 
Eglė Stelmokaitė-Novak. Sudarytos ko
misijos — mandatų: pirm. dr. V. Majaus
kas, dr. J. Čuplinskienė, M. Trinskytė, 
Verbickas ir Migus;nominacijų: pirm. J. 
Polikaitis, G. Paulionienė, V. Čuplins
kas, V. Narutis, Ir. Stankevičienė; nuta
rimų: pirm. dr. P. Lukoševičius, A. Ge
čys, D. Viskontienė, A. Šmitas, V. Len- 
kauskaitė, P. Joga.

Evangelikų vysk. Dumpys sukalbėjo 
invokaciją, o kun. L. Zaremba, SJ, atliko 
mirusiųjų prisiminimą. Buvo paminėt’ 
visi mirę PLB pirmininkai — V. Bačiū- 
nas, St. Barzdokas, J. Matulionis ir prieš 
porą mėnesių žuvęs valdybos vice-pirm. 
Raimundas Kuduixis.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus,

y

iš dešinės: Gi

Nuotr. iš Tėviškės Žiburių"

prasidėjo darbotvarkės priėmimas ir pra 
nešimai. PLB valdybos pirmininko ir 
vicepirmininkų veiklos pranešimuose 
daug vietos skirta Lietuvai ir Lietuvos 
laisvėjimo procesui. Šios valdybos kadei 
cijos metu Lietuva atgavo nepriklauso
mybę. Tai buvo vienas pagrindinių tiks 
lų ir siekių, kuriems išeivija dirbo 50 mt 
tų su kovojančia pavergta tauta.

Bendroji veikla
PLB valdybos pirm. prof. dr. V. Bie

liauskas išsamiai ir kartu suglaustai kai 
bėjo apie šios vaidybos pagrindinius da? 
bus: dalyvavimą Lietuvos laisvėjimo pro 
cese nuo pat Sąjūdžio steigiamojo sei
mo, nepriklausomybės atstatyme, Lie
tuvos valstybės pripažinime. Iškėlė švie 
timo bei kultūros, visuomeninius ir poli 
tinęs veiklos darbus, PLJ kongresą. Tai 
sąmoningų pastangų, darbų, vilties, tikė 
jimo ir rizikos balansas, kurių liudinin
kais ir bendradarbiais buvome mes visi. 
Nuostabu, kad kiekvienos srities, kiek
vieno krašto bendruomenė įdėjo savęs 
dalį j Pagalbos Lietuvai vajų, dovanos 
Lietuvai telkimą, humanitarinės, profeSi 
nes ir ekonominės pagalbos organizavi
mą. Kiekvieno krašto veiklos praneši
muose vingiavo Lietuvos atkūrimo, lie
tuvybės išlaikymo ir tautinio kūrybin
gumo rūpesčių ir darbų siūlas pagal kraš 
tų sąlygas bei poreikius. Pabrėžtina, kac 
pranešimai buvo paruošti, kondensuoti 
ir neprašoko jiems skirto,laiko.
(Nukelta į 4-tą psl.)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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SAVAITĖ LIETUVOJE LIETUVOS SEIMO RINKIMAI

Rinkimu įstatymas numato 4 procen
tu barjerą. Tai reiškia, kad tik surinkusi 
daugiau kaip 4 procentus balsu partija 
galės dalyvauti skirstant mandatus Sei
me.

Naujasis rinkimu įstatymas nurodo, 
kad Seimo rinkimuose gali dalyvauti 
Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie tris 
metus išgyveno Lietuvoje. Tokiu būdu 
j Seimą kandidatuoti negalės Tremtiniai 
ir užsienio išeiviai, grįžę j Lietuvą po 
1989 m. spalio 25 d.

Iš Lietuvos vyriausybės gauta infor
macija, kad liepos 14 d. 69 iš 130 turin
čiu balsavimo teisę Aukščiausiosios Ta-

Ypatinga padėtis žemės 
ūkyje

Atsižvelgdama j sausrą (kai kur iškri
to tik 5-10°/o krituliu), trunkančią dau
giau kaip du mėnesius, AT Lietuvą pa
skelbė stichinės nelaimės ištiktu kraštu, 
vyriausybę įpareigojo: 1. parengti nea
tidėliotinu priemonių programą, 2. įkur
ti valstybinį paramos fondą ir parengti 
fondo nuostatus.

Pagal optimistu prognozes tikimasi 
po 16-16,5 cnt. grūdu iš hektaro. Ben
dras javų derlius sudarytu 1,8-1,9 mln. 
tonų (pernai - 3,4 mln. tonu.) Žemės 
ūkio būklę labai pablogino kreditu ne
gavimas. Ousija, kai kurios NVS valsty
bės Lietuvos žemdirbiams už pieną ir 
mėsą prasiskolino apie 3 milijardus rb. 
Nėra lėšų uogoms, vaisiams, daržovėms 
supirkti.

Sausros padariniams apskaičiuoti su
daryta valstybinė komisija. Jai vadovau- ~ 
ja vicepremjeras Algis Dobrovolskis.
"Lietuvoje sustos gyveni
mas, kai mūsų krepšinin
kai žais B a r c e I o n o j e” pasa
kė V. Landsbergis dar metu pradžioje, 
išlydėdamas sportininkus į Albervilio 
žiemos varžybas. O dabar "Draugystės" 
viešbučio salėje į palydėtuves susirinku
siems olimpiečiams palinkėjo nepamirš
ti, kad musu delegacijos pasirodymas 
olimpinėse žaidynėse yra kartu ir visos 
Lietuvos valstybės pasirodymas tarptau
tinėje arenoje", palinkėjo "atsakomybės 
už Lietuvą jausmo". (Visa Lietuvos olim-' 
pine delegacija Barcelonoje susirinks 
liepos 24 d.). 1 

Palydėtuvėse j olimpiečius kreipęsis 
Australijos lietuviu fizinio auklėjimo są
jungos pirmininkas Antanas Laukaitis 
kiekvienam sportininkui įteikė po dova
nėlę.

i.

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças 
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V. Prudente

Fone: 274-0677. Res. 274-1886

Liepos 10 d. Aukščiausioji Taryba 
vardiniu balsavimu nutarė Lietuvos Sei 
mo rinkimus . surengti šių metu Spalio
25 d. Kartu su Seimo rinkimais nutarta 
skelbti referendumą dėl Lietuvos Res
publikos Konstitucijos.

Seimas bus renkamas pagal naują rin
kimu įstatymą, kurį AT priėmė liepos 
9 d.

Naujasis rinkimu įstatymas skelbia 
mišrią rinkimų sistemą: mažoritarinę ir 
proporcinę. 71 Seimo deputatas bus iš
rinktas kaip iki šiol vienmandatinėse 
apygardose mažoritariniu būdu, o 70 
Seimo deputatu duagiamandatinėse 
apygardose — proporciniu. Seime taip 
pat bus 141 deputatas-atstovas. Tikima
si, kad proporcinė rinkimų sistema pa
dės stiprėti Lietuvos politinėms parti
joms.

Vilniaus turguje Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Lietuvos Vyriausybės posėdyje pri
imtas nutarimas laimėjusiems Olimpi
nėse žaidynėse aukso medalius išmokė
ti 10 tūkstančių doleriu, sidabro — 6, 
bronzos - 4 tūkstančius JAV doleriu.

Kitu vietų sportininkai gaus mažes-
i nes premijas. Atitinkamai bus premijuo

jami ir sportininku treneriai.

.........i ................... 11—■

CIRUR8I0ES DENTISTAS
DR. JONAS NICÍPORCIUKAS

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICÍPORCIUKAS
R. Cap. Pacheco Chaves 1206, 1° and 

V. Prudente - Fone273-6696 

rybos deputatu pasisakė už ministro pir 
mininko G. Vagnoriaus pakeitimą. Sąjū-
džio deputatu koalicija "Už demokra
tinę Lietuvą", kurią sudaro apie 60 be
putatų, protestuodama prieš premjero,
betarpiškai vadovavusio ekonomikos 
reformoms nušalinimą, balsavime neda 
lyvavo.

Lietuva pirmoji žengė ekonominiu
ir politiniu permainų keliu, tad dabar 
aukščiausiai patiria permainų laikme
čio sunkumus bei nuostolius. Akivaiz
du, jog šiandien bandoma sustabdyti re
formas Lietuvoje. Kyla pavojus, kad 
kiek vėliau tai gali nutikti ir Rusijoje. 
Todėl ypač šiuo sudėtingu metu demo
kratinio pasaulio dėmesys šio regiono 
problemoms neturėtu silpnėti.

5^-.. ■ ' —— ........ . -
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LIETUVOS PROBLEMOS 
VAKARIEČIU AKIMIS

Prancūzų ir anglosaksų žurnalistų pra
nešimai apie referendumą, didelius kie
kius pavojingų chemikalų Baltijos juroje 
«r kaimynės Latvijos rūpesčius

Referendumas dėl rusų kariuomenės 
įvedimo iš Lietuvos susilaukė nemažo 
dėmesio vakariečių spaudoje. Prancūzu
os dienraščiai gana gausiai komentavo 
tą įvykį, pabrėždami didelį balsavusių 
nuošmtį pasisakiusių už nedelsiamą rusų 
kariuomenės išvedimą ir jos padarytos 
žalos atlyginimą. Esą 90,76°/o balsavo 
"taip". Tai esąs masinis gyventojų pasi
sakymas, kurį turėtų respektuoti Mask
va.

Pažymėtina, kad Vakaruose demokra
tiniuose balsavimuose remiamasi tiktai 
balsavusių skaičiumi, nekreipiamas dė
mesys į turinčių teisą balsuoti skaičių. 
Pvz. kai kuriuose rinkimuose balsuoja 
tiktai 30°/o turinčių teisę balsuoti. Rin
kimai laikomi galiojančiais. Taip pat ne
silaikoma Lietuvoje praktikuojamos tai
syklės, kad kandidatas į parlamentą sa
vo apylinkėje turi surinkti daugiau kaip, 
pusę turinčių teisę balsuoti asmenų bal
sų. Nebūna jokių perbalsavimų. Mano
ma taip: jei kas nepasinaudojo savo tei
se balsuoti, sutinka su balsavusiųjų spren
dimu. Dėl to skelbiant Lietuvos rinkimų 
bei referendumų duomenis, užtenka mi
nėti tiktai balsavusiųjų skaičių.

Nekontroliuojama jėga
Vieni prancūzų laikraščiai apie refe

rendumą Lietuvoje pranešė trumpomis 
žiniomis, kiti plačiai komentavo. Bene 
išsamiausiai apie tai rašė "Le Figaro" 
1992.VI.16 laidoje — išspaudino ilgoką 
savo korespondento Mathias Luefkens'o 
Vilniuje pranešimą: "Lietuviai balsuoja 
už buvusios Raudonosios armijos iške
liavimą".

Pasak korespondento, Lietuvoje esą 
35.000 rusų karių. Už jų išvedimą pasi
sakė daugiau kaip trys ketvirtadaliai tu
rinčių teisę balsuoti gyventojų. AT pirm. 
V. Landsbergis palyginęs rusų kariuome
nės grėsmę su nežinia kam priklausan
čiu kūju: "Niekad nežinai į ką jisai 
trenks. Mes nemanome, kad toji armija,

MUSU LIETUVA

dabar rusų žinioje, yra pilnai Maskvos 
kontroliuojama". Esą kareivių batai ma
žoje respublikoje ėmė trinksėti, kai Klai- 
pėdpje buvo Lietuvos policijos suimtas 
rusų pulkininkas Černych. Jo draugai 
grasino "žygiuoti į Vilnių", jeigu jis ne
bus paleistas.

Rusų karių elgsena
Lietuvius taipgi neramina Siaurės va

karų rusų armijos vado pareiškimas, esą 
netrukus Lietuvoje pasikeisianti valdžia, 
ir nauja vyriausybė leisianti rusų kariuo
menei pasilikti visam laikui.

Lietuvos vyriausybė ketinanti praves
ti apklausą rusų karininkų gretose ir tuo 
būdu sužinoti kur jie nori būti apgyven
dinti. Nepriklausomų valstybių sandrau
gos teritorijose ir kiek jų norėtų pasilikti 
Lietuvoje. Pasak vicepremjero Aleksan
dro Abišalos (jis yra ministeris be port
felio, G.), mažiausiai 2000 jų norės pa
silikti Lietuvoje, tačiau jų įjungimas 
Lietuvos kariuomenėn galįs būti pavo
jingas.

Nuostoliai
Rusų kariuomenė Lietuvai padariusi 

825 milijonus frankų nuostolių per 50 
metų. Tie nuostoliai numatomi išlygin
ti derybose su Rusija už jos tiekiamas 
žaliavas Lietuvai. Nežinia, ar tai pavyks, 
nes Rusija atsisako tuos nuostolius atly
ginti.

Visų trijų Baltijos valstybių preziden
tai, dalyvavę gamtosaugos konferencijo
je Riodežaneire, kėlė reikalavimą vaka
riečiams teikti Rusijai pagalbą, tiktai 
siejant ją su rusų kariuomenės išvedimu 
iš Baltijos valstybių. Kitaip Baltijos vals
tybių atstovai nesutiksią pasirašyti visų 
Helsinkio konferencijos dokumentų, 
tuo būdu pareikšdami protestą prieš ru
sų kariuomenės laidymą Baltijos valsty
bėse.

Užnuodyta jūra
Baltijos jūros likimu susidomėjo ir 

angliškoji spauda. Montrealio "The Ga
zette" dienraštis paskelbė Reuterio agen
tūros išsiuntinėtą pranešimą 1992.VI.15 
laidoje. Jo autorius Anthony Barker iš 
Petrapilio rašo gavęs žinią, kad jau 50 
metų Baltijos dugne guli tūkstančiai tonų 
mirtinųjų nuodų. Tie nuodai buvo paga
minti vokiečių ir statinėse slaptai suleisti 
jūron sovietinės kariuomenės po II D. 
karo, i

Šia grėsme pradėjo rūpintis Rusijos 
žaliųjų partija. Jos vicepirmininkas Ivan 
Blokov pokalbyje pareiškęs: niekas iki 
šiol nežino kokiame stovyje yra tos dujų 
statinės; jeigu jos prakiurs visos iš karto, 
visi jūros gyviai nugaiš.

Karinių žinovų nuomone, jeigu minė
tos statinės prakiurs ir nuodai pradės 
sunktis, skystieji ar tirštieji nuodai nusės
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i dugną 90 metrų gylyje ir skleisis palen 
va. Negilioje ir.užterštoje Baltijos jūroje 
pasekmės gali būti nepramatomai dideli

P e t r a p i I i e č i ų nuomonės
Petrapilyje įvyko gantosaugos konfe

rencija, kurioje buvęs jūros karininkas 
dabartinis Petrapilio vicemeras Vlačes- 
lav Ščerbakov rėmė sumanymą moksliš 
kai ištirti minėtą grėsmę Baltijos jūroje. 
Blokovas betgi pareiškė, kad kol kas nit 
ko nedaroma dėl biurokratijos nerangu 
mo, karinių paslapčių saugojimo ir lėšų 
stokos. Be to, prisibijoma: jeigu moksli 
niai tyrimai ras, kad reikia minėtus nuc 
dus pašalinti, iškils daug galvosūkių. Gc 
būt ten šalia nuodų yra ir sprogmenų. 
Keliant visa tai į paviršių, gali įvykti 
tragedija. "Ir ką darysime su ištrauk- 
tom statinėm nuodų? Kas sutiks jas pr 
imti į savo teritoriją? Gal tai skamba 
šventvagiškai, bet, mano nuomone,Bai 
tijos dugnas yra geriausia vieta nuodin
gom medžiagom"-- pareiškė Ščerbako 
vas.

Žaliųjų veikėjas Blokovas savo įstaig 
je paaiškino Reuterio korespondentui, 
kaip tos nuodingos medžiagos atsirado 
Baltijos jūroje. Mat 1945 m. sąjunginir 
kai, laimėję karą prieš hitlerinę Vokiet 
ją, sudarė komisiją, kuri turėjo nuspręs 
ti vokiečių paliktų nuodingų chemikai! 
likimą. Vakarų valstybės savo dalį pala 
dojo kitur, o Sov. Sąjunga pasirinko Be 
tijos jūrą.

Pasak rusų žaliųjų partijos, minėtų 
chemikalų iš viso rasta 200.000-350.0C 
tonų. Iš jų 50.000 suversta į Baltijos jū 
rą, Taip sako vakariečių ir rytiečių info 
rnacijos šaltiniai. Švedijos žalieji mano, 
kad vėliau tas nuodingų medžiagų kiek 
buvo padidintas Sov. Sąjungos ir Rytų 
Vokietijos nuodingomis atliekomis. 
Tarp jų minimos nervų dujos "Sarin" ii 
"Tabun", taip pat fosgenai, difogenai i 
garstyčinės dujos, nuo kurių žiauriai 
kentėjo kareiviai I D. karo frontuose.

Esą žinių, kad 200 Baltijos pakrančii 
gyventojų buvo apnuodyti. Kai kurie 
mirė. Tai įvyko tinklais ištraukus nuo
dingų chemikalų kiautus bei būgneliui 
arba bangomis išmetus juos j krantą.

Imperialistų veikla
"Le Figaro" 1992.VI.15 paskelbė ži 

nutę iš Maskvos, kur įvykęs pirmasis ru 
sų nacionalistų suvažiavimas. Pagrindi
nis jų siekis - atgaivinti "didžiąją rusų 
imperiją". Vienas pagrindinių jų veikė
jų Stanislovas Karpov pareiškęs, esą rei 
kia imtis skubių priemonių ta linkme. 
Dabar būtina steigti gerai organizuotas 
slavų bei rusų bendruomenes buvusiose 
So,. Sąjungos respublikose. Tos bend
ruomenės būsiančios bazės naujajai ru
sų imperijai. G.

w ? ./ J L. / x
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ISTORINIS IŠEIVIJOS SEIMAS
Išryškėjo didelis susirūpinimas tauti 

niu ir kultūriniu išlikimu išeivijoje, fški 
lo visa eilė gyvybinių klausimų: kalbos 
išlaikymas, tautinės sąmonės ugdymas, 
kultūrinio išlikimo elementai, mokyto
jų, organizacijų ir kultūrinių vienetų va 
dovų paruošimas, kunigų ir dvasinių ins 
titucijų stoka, dvasingumo skiepijimas, 
planingas lėšų telkimas išeivijos veiklai. 
Buvo pasiūlyta ir priimta visa eilė esmi
nių nutarimų, įpareigojančių PLB valdy
bą ir kraštų valdybas.

Iš už geležinės uždangos
Naujas dalykas buvo atstovai iš buvu

sios Sovietų Sąjungos ir jos okupuotų 
kraštų. Jų buvo devyni: Estijos ~ Milda 
Trinskytė, Latvijos — dr. R. Ražukas 
(jis taip pat Latvijos "Sąjūdžio" pirmi
ninkas), Moldovos — pirm. D. Skramtai, 
St. Peterburgo — pirm. V. Bačkutė, Mas; 
kvos — pirm. V. Viliūnas, Sibiro - V. 
Bermatonis, Lenkijos — E. Petruškevi
čius, Ukrainos — R. Malikinaitė, Vengri
jos — D. Balint. Estijos, Latvijos, Moldo
vos ir Vengrijos lietuvių bendruomenės 
jau anksčiau buvo oficialiai įsijungusios 
j PLB. Kitos dar pertvarko savo,įstatus, 
kad atitiktų PLB buostatus.

Šiame seime įsijungė Sibiro lietuvių 
bendruomenė, apimanti apie 60.000 na
rių, kurių dauguma yra apsisprendę gy
venti ir dirbti Sibire. Visi minėti atstovai 
seime buvo sutikti atsistojimu ir ilgom 
ovacijom. Jų veikla, jų išgyvenimai ryš
kiai paženklinti nuoskaudom, priespau
da, kančia, baime, skurdu ir nuolatine 
kova už būv|.

Klausai jų, bendrauji su jais ir jauti 
slogutj gerklėje, apmaudą širdyje ir ne
jučiom susigūži iš gėdos, iš gailesčio, iš 
nejaukumo — kokie mes išlepę, nesupran 
tantys, reikalaujantys - nejvertinam 
savo perpildytų gyvenimų ir turimų są
lygų ir drįstame dejuoti. Ir tokia daugy
bė — nieko nedarom (net apie 50 leidu
sių save išrinkti atstovų, seime nepasiro
dė), bet kritikuojam ir matuojam kitų 
darbus, pasiekimus ir sąžines. O mūsų 
broliams iš anapus ir malonus šypsnys, 
žodis, dėmesys atrodė karališkas. Padė
koms nebuvo galo. Ir nejauku, kai pre
tenduojami i dvasingumo, veiklos pavyz
džius, net j prezidento postus, o toj sa
vo prabangoje realybėje darbais - la
bai smulkučiai.

MCMca—c= ir, ■ m—i—na 
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Kreiptis j šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0339 
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Lietuvos kultūros ir švietimo minis- 
teris DARIUS KUOLYS kalba PLB 
seime Lemonte

Nuotr. P. Lukoševičiaus

Išlikimo rūpesčiai
Pietų Amerikos poreikiai labai rea

lūs. Jie nuolat šaukiasi pagalbos išliki
mui. Nuo pirmojo • jaunimo kongreso 
šis milžinas juda ir nepraranda vilties, 
JAV Lietuvių fondo, keleto nuolatinių.n 
rėmėjų ir Lietuvos mokytojų dėka, atro-, 
do susiformuos nuolatinė planinga tau
tinio išlikimo parama,

PLB struktūros, pareigų ir visuomeni
nių reikalų klausimai seime bent trim 
laikotarpiais užėmė apie 7 valandas lai
ko. Buvo iškelta pasiūlymų dėl vardo 
ir struktūros keitimo. Sekančiai valdy
bai pasiūlyta sudaryti Komisija, kuri 
peržiūrėtų konstituciją ir pasiūlytų rei
kalingus pakeitimus ar patobulinimus 
pagal pasikeitusias sąlygas. Dauguma 
buvo nuomonės, kad nereikia keisti var
do, reikia sąžiningai vykdyti seimo nu
tarimus. Reikia labai rimtai spręsti išei
vijos veiklos finansavimą, jei norime iš
likti gyvi ir kūrybingi. Primygtinai bu
vo pabrėžiama Lietuvių chartos išmintis, 
prie kurios raginama nuolat sugrįžti ir 
apmąstyti jos prasmę mūsų -šių dienų 
gyvenime. Buvo nutarta sudaryti eko
nominių klausimų komisija, kuri galėtų 
būti naudinga Lietuvos ekonominio at- 
statymo procese. Bus daugiau
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MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

1992 liepos 6

1992 liepos 1 - 4 dienomis Lemon
te, JAV (prie Chicagos), jvyko aštun
tasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas, kuriame dalyvavo 19 Bendruo
menių. Buvo atstovaujama Argentina, 
Australija, Belgija, Brazilija, Didžioji Bri
tanija, Estija, jAV, Kanada, Latvija, 
Lenkija, Maskva (Rusija), Moldova, Si
biras, St. Peterburgas (Rusija), Šveicari
ja, Ukraina, Urugvajus, Vengrija, Vokie
tija.

Seime dalyvavo Lietuvos Respubli
kos vyriausybės ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, Kultūros ir švieti
mo ministras Darius Kuolys, ir Kultūros 
ir švietimo ministerijos ryšių su užsienio 
lietuviais direktorius Audrys Antanaitis.

Seimui pirmininkavo Vytautas Kaman 
tas, Rasa Kurienė ir Paulius Mickus, se 
kretoriavo Birutė Vifidašienė, Nijolė 
Nausėdienė ir Eglė Stelmokaitė-NovaK.

j naują Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą išrinkti pirmininkas Bronius 
Nainys, vicepirmininkai Rimas Česonis, 
Vacys Garbonkus, Vytautas Kamantas, 
dr. Petras Kisielius, dr. Vitalija Vasarie
nė, ir sekretorė Baniutė Kronienė. Pagal 
PLB Konstituciją j valdybą dar įeina ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninkas Paulius Mickus, išrinktas Vl.l-ja- 
me Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese.

į PLB Garbės teismą išrinkti pirminin
kas dr. Adolfas Damušis, dr. Vytautas 
Bieliauskas, dr. Zigmas Brinkrs, Daina 
Kojelytė ir dr. Antanas Razma (visi iš 
JAV). | PLB Kontrolės komisiją išrink 
ti Eugenijus Čuplinskas ir Antanas Rašy- 
nas iš Kanados, Rūta Juškienė, Linas 
Norušis ir Vacys Šaulys iš JAV.

Naujas PLB Valdybos adresas yra:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
Lithuanian World Community 
14911 127th Street 
Lemont IL 60439 USA 
Telef. 708-257-8714 
Fax 708-257-9010 ,

GERIAUSIAS BUDAS UŽSIMOKĖTI 
LIETUVOS PRENUMERATĄ, 

tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu 
ir pasiųsti paprastu paštu.

77 TUMKUS & TUNCKUS
" v MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM 
PERDER SĖU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.
SÃO PAULO ■ AV.DO ORATORIO. 3.330 • PARQUE SÂO LUCAS FONE: 271 -3222. 
SANTO ANDRĖ - R. ORATORIO, 4.906 - JARDIM ANA MARIA;- FONE: 7 Í6-3199/415-0800 
SANTO ANDRÉ • R. RIO GRANDE OO NORTE. 449 • STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063
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Šokio sūkury - Lietuva širdy!
IX Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė Čikagoje

Jau devintą kartą išeivijos lietuviškas 
jaunimas suskrido iš įvairių kraštų į tau
tinių šokių šventą 1992 m. liepos 5 d. 
Čikagos priemiestyje “Rosemont Hori
zon" salėje. Devintoji šventė turėjo būti E|g 
skirtinga, nes musų Tėvynė yra laisva, feg 
atsikračiusi sovietų OKupacijos ir jsijun- ft'*- 
gusi į laisvų Europos tautų eiles. Rengė- p ; 
jai skelbė, kad tai bus džiaugsmo šven- K.:■ 
tė. Pradėdamas aštuntąją tautinių šokių SKi 
šventą Hamiltone prieš keletą metų, . Eg 
šventės rengėjų komiteto pirmininkas 
dr. V. Kvedaras palinkėjo, kad sekančio-||S 
je šventėje dalyvautų grupė iš laisvos 
Lietuvos. Atrodo, tie jo žodžiai buvo ||| 
pranašingi, nes šventei rengti komiteto, « 
mecenatų ir Lietuvos respublikos vyriau-R 
sybės pastangų dėka į devintąją šventą 
atskrido ir laisvos Lietuvos grupė "Vėt- « 
rungė" iš Klaipėdos.

"Vėtrungė" yra ansamblis sudarytas |l| 
iš Klaipėdos konservatorijos. Choreo
grafijos katedros studentų. Tai busimie- H 
ji tautinių šokių ratelių vadovai ir nnoky-B 
tojai, kurie yra supažindinami su lietuvių®

Ill
>
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liaudies meno pagrndais, darbo metodi- lietuvių tautinių šokių šventės atidarymo iškilmėse iš Lietuvos atvežtą juostų “Vėtrungės’
ka bei choreografija. Mokslas trunka 5 ► dalies vadovei Daliai Dzikienei Nuotr. O. Burzdžiaus
metus. "Vėtrungą" įsteigė choreografas 
Juozas Gudavičius 1967 m. Jis ir dabar 
"Vėtrungei" vadovauja.

Pramogos
2000 šokėjų suskrido į Čikagą ketvir

tadienį (liepos 2 d.), nes penktadienis ir 
šeštadienis buvo skirti repeticijoms. Kad 
šokėjai nenuobodžiautų ir butų užimti, 
šventei rengti komitetas, vadovaujamas 
dr. Petro Kisieliaus, parupijo įvairių pra
mogų: penktadienį — gegužinę ir vaka
re laužą Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre; šeštadienį -- mokytojų pagerbi
mą ir susipažinimo šokius jaunimui Jau
nimo centro salėse Čikagoje.

Pamaldos
Sekmadienio rytą iškilmingas šv. Mi

šias atnašavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
šventovėje. Lietuvių evangelikų pamal
dos vyko liuteronų "Tėviškės" švento
vėje. Kadangi šokėjai buvo apgyvendin-

LIVERPOOL SCHOOL
................ ............. i r ■ — ■ I.. ■—■■ ■ • ■ Į ■ JIWilll

inglês
CONVERSAÇÃO IMEDIATA 
JET COURSE - CURSO SUPER RÁPIDO

gražiau ir puošniau pristatyti savo vie
netą. Grupes gražia lietuvių kalba pri
statė Antanina Žmuidzinaitė ir Edvar- 

inglês pela universidade de m'ichTgan”' .... das Tuskenis — šios šventės pranešėjai.
R. Siqueira campos, 486 - CEP 09020 - SANTO ANDRÉ Suėjįis šokėjams į salą, buvo sugiedoti

TEL. - 440-5026 JAV, Kanados ir Lietuvos himnai.

VITO SUKYS
DIRETOR

FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO PELA GETÚLIO VARGAS 

ti aplink orauostį esančiuose viešbučiuc 
se, toli nuo Čikagos, jiems šv. Minias 
atnašavo kun. A. Saulaitis "Holiday 
Inn" didelėje salėje.
Garbės svečių priėmimas

"Rosemont Horizon" salėje kviesti
niams svečiams buvo suruoštas priėmi
mas. Svečių tarpe matėsi Lietuvių ben
druomenės atstovai, dvasiškiai, svečiai 
iš Lietuvos ir lietuviams palankus JAV 
valdžios pareigūnai. Visi buvo pavaišin
ti vynu ir skoningai paruoštais užkan
dėliais. Po trumpo priėjmimo garbės 
svečiai buvo nuvesti j jiems skirtas sėdė
jimui vietas, nes tuojau turėjo prasidėti 
IX tautinių šokių šventė.

Paradas
"Rosemont Horizon" salė - arena 

yra žemesnė ir mažesnė grindų plotu už 
bet kada t. š. šventei rengti turėtas patai 
pas 2000 šokėjų sunku buvo sutilpti 
arenos pakraščiuose, nors ir labai jie 
spaudėsi.

Garbės svečiams pasiekus jiems skir
tas vietas, prasidėjo šokėjų paradas - 
jžygiavimas arenon. Paskui vėliavas neš
dami savo grupės plakatus, vieni po kitų 
žygiavo grupės šokių ansambliai ir ma
žesni šokių sambūriai. Visi stengėsi kuo

Juosta iš Lietuvos
Paskutinė j aikštę įžygiavo "Vėtrun

gė", nešdama juostą. Pasitikti jų išėjo 
vyr. meno vadovė Dalia Dzikienė. Jai 
buvo perduota ši juosta. Tačiau nei žiū
rovui, nei šokėjams nebuvo aišku, ką ta 
juosta reiškė ir kodėl ji buvo perduota. 
Tik vėliau teko sužinoti tos juostos pa
skirtį ir kilmą.

Kai Lietuvoje 1990 m. Vilniuje, ne
žiūrint sovietų'blokados, įvyko trylik
toji tautinių šokių šventė, tik Klivlan- 
do "Grandinėlei" pavyko gauti vizas ir 
dalyvauti šventėje, nors ir daugiau gru
pių buvo pasiruošusių vykti į Vilnių. 
Šventės metu rengėjai "Grandinėlei" 
perdavė šią juostą, prašydami perduoti' 
ją sekančios šventės rengėjams išeivijo
je, kad ta juosta jungtų mus visus, ne
žiūrint kur mes bebūtume. Prašė šią 
juostą įteikti šiais žodžiais:

Už jūrų marių būdami ir šokių 
šventes rengdami,

Jūs buvot tarsi Lietuvoje...
O šventėje šioj mes būsime su jumis, 
Su juosta šia, kurion jaudėme 

dalelę Lietuvos...

Kažkodėl šie žodžiai ar kitoks paaiš
kinimas nebuvo ištartas, nors p.p. Sa- 
giai, perduodami šią juostą "Vėtrungei" 
įteikti šventės meno vadovei, ją pakar
totinai prašė, kad šventės pranešėjai 
perduotu tekstą ir paaiškintų iš kur ta 
juosta atsirado ir ką ji reiškia.

(Bus daugiau)
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AUKSINE VIENUOLINIO GYVENIMO SUKAKTIS
kun. Juozo rankų priėmė amžinųjų įža
dų atnaujinimą, jau nuo 1'960 metų be
sidarbuojąs Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Rosario mieste, nusipelnęs didžios pagar
bos, globodamas septynius marijonų se
minaristus, kun. Juozui Lietuvon apsilan
kyti išvykus.

Po visų bažnytinių apeigų 12,30 vąl. 
"Republica de Lituania" patalpose vyko 
iškilmingi pietūs: "Kepti gaidžiai" su 
prieskoniais ir reikiamais priedais bei įvai
riais gėrimais. Vaišėse dalyvavo virš 400 
asmenų. Sukaktuvininkas susilaukė daug 
įvairių dovanų apart prineštų tonų. Ro- 
sariečių parapijos moterų sekcija išsiuvi
nėjo vieną labai gražią altortiesę ir prašė 
kun. Juozą nuvežti į Lietuvą dėl TT Ma
rijonų atnaujintojo palaimintojo Jurgio 
Matulaičio altoriaus Marijampolės bažny-
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turėtų įvykti mano darbo pertraukos 
metu, mokykloje, nes esu mokytojas), 
susitikčiau su fotografu. Visą tą ir pada
riau.

Žurnalistas buvo pasižadėjęs man at
siųsti laikrašti, bet jo negavau. Straips
nyje neišėjo mano nuotrauka. O kaip 
straipsnis išėjo? Žurnalistas ne tik neį
dėjo tų nuotrauką bet padarė pokalbių 
iškarpą. Valandos pasikalbėjimas buvo 
parašytas ant keletos eilučių, kurios iš
kreipė keletą minčių.

Parašiau atsakymą tam laikraščiui, 
bet "makalinė" jau buvo išspausdinta. 
O aš dar nežinau, po viso šito, atsakyti 
į klausimą: "Kaip geriau skleisti žinias" 
apie Lietuvą".

Bet kol kas nepasidaviau.
Marcos Lipas

Kurio Juozas. Margis, MIC
1992 m. gegužės 31 d., kun. Juozas 

Margis, MIC paminėjo "50" vienuoli
nio gyvenimo metų sukaktį Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Rosario mieste. Iškilmingas Sv. Mišias 
10 vai. atnašavo pats sukaktuvininkas 
ir prelatas Pedro Martino. Sv. Evange
liją skaitė kun. Juozas, o specialų pa
mokslą pasakė monsinjoras, kuriuo bu
vo prisimintas visas kunigo - vienuolio 
nueitas kelias per 69-rius gyvenimo me
tus: 1941 metais įstojo į kun. Antano 
Švedo vadovaujamą Tėvų Marijonų

Pulk, kurio Antanas Švedas, MIC 
naujokyną, o po metų padarė pirmuo
sius įžadus. 1949 m. birželio 5 d. vysku
po Pranciškaus Bučio, MiC buvo įšven
tintas į kunigus. Spalio mėnesyje atvy
ko Argentinon ir prieš 35 metus paskir
tas Rosario mieste, Sv. Kazimiero bažny
čios klebonu. Sv. Mišių auką nešė parapi
jos mažieji, kurie čia mokosi "Republica 
de Lituania" mokykloje. Mišios įspūdin
gos tuo, kad buvo pagerbtas pulk. kun. 
Antanas Švedas, MIC, gimęs prieš 83-jus 
metus, įžadus padaręs prieš 66 metus, 
kunigystės - 58-rius, šventė drauge 50 
metų Naujokyno Vadovo sukaktį ir iš

čioje, kur jo palaikai garbinami.
Jonas Papečkys

KAIP GERIAU SKLEISTI ŽINIAS
APIE LIETUVĄ

Toks klausimas vis dažniau man atei
na į galvą. Atsakymo pats neturiu, bet 
norėčiau pasidalinti keletą minčių su 
mano čia skaitytojais. Manau, kad kiek
vienas kuris galvoja esąs sąmoningas lie
tuvis, kai pasitaiko proga, bando Lietuvą 
iškelti, savo problemas, ypatingumą, išei
viją ir 1.1. Dalinai dėl to taip skaitome 
knygas apie Lietuvą, stengiamės pasito
bulinti, išmokti jos istoriją ir t.t. Nors 
aš taip darau.

Kaip aš viršuje išreiškiau, kartais ir 
pasitaiko, o taip atsitiko prieš keletą sa
vaičių, kai žurnalistas norėjo sužinoti, 
kokia yra musų bendruomenės situaci
ja po Lietuvos išsilaisvinimo. Per telefo
no ragelį žurnalistas ruošė tikrą interviu 
ir mes kalbėjome beveik vieną valandą, 
per kurią išdėsčiau daugelį musų ben
druomenės ir aplamai lietuvių veiklą: 
apie Musų Lietuvos laikraštį, neakivaiz
dinį kalbos kursą, Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresą, Šokių šventę, Seimą, Lie
tuvos kultūrą, kalbos senumą, ir t.t. Po 
tiek laiko, žurnalistas dar norėjo mane 
nufotografuoti dienos metu: prašė, kad 
aš nuneščiau Lietuvių kalbos knygų, 
(keletą, ne tik vieną). Kad nuotraukos 
butų gražesnės, o tam tikru laiku (o tas

VENDE-SELOTE20

ESTÂNCIA LITUANIKA

TEL. 275-2619
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PREÇO: US$ 5.000,00

BE TĖVYNĖS
Uršulė Gauliené, savimokslė, 
Rio de Janeiro lietuvių veikė
ja, savo 90-to gimtadienio pro
ga.

Mes lietuviai, broliai-sesės, 
pasklidę po pasaulį,

mes naš kaičiai be Tėvynės, -
skausmai spaudžia mus' krūtinę.

Kur mes einam ar sustojam, 
musu sirdys aimanuoja.

Mus' Tėvynėj mylimojoj 
svetimieji įsikūrė...

Ak Dievuti brangus musų, 
kada mus Tu išvaduosi?

kada išlaisvinsi nuo žiaurių,priešų
Lietuvą, mielą Tėvynę musu?

Tada mes vėl linksmi busim, 
lietuviškas daineles dainuosim.

Mes, našlaičiai be Tėvynės,
Nebūkim bailiai ir nusiminę.

Dreba piktas pavergėjas
prieš mūsiškį baltą Vytį.

Dievas Lietuvą mums skyrė,
Jis padės ir priešą išvyti.

Lietuva mus' buvo ir bus, 
ir per amžius nepražus.

Uršulė Gauliené
Kitos žinios

~ V. Landsbergis, birželio 14 d. grįžda
mas iš Brazilijos, norėjo susitikti su Len 
kijos prez. L. Walensa. Pasimatymas bu 
vo atšauktas. Susitikime būtų buvęs 
sprendžiamas Lietuvos-Lenkijos sienos
itidarymas Lietuvos-Latvijos, Estijos- 
juomijos ruožu. Manoma, kad Lenkija 
aukia rinkimų Vilniaus rajono savival- 
dvbese. , 1

TRADUTOR PUBLICO 
VERTĖJAS

ALEKSANDRAS B0GUSLAUSKAS

iF:241-2831)
Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi
dões de casamento, obitos, etc. .
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LIETUVA
BARCELONOS OLIMPIADOJ

Gauname mažai žinių apie lietuvių da
lyvavimą XXV olimpiniouse žaidimuose 
Barcelonoj: mūsų laikraščiai vėluoja, o 
vietiniai beveik nieko neras’o apie mus.

Olimpiados atidarymo iškilmėse, j 
olimpinį stadioną įžygiavo apie 50 Lie
tuvos sportininkų. Mūsų didžiausia pa
žiba, tai krepšinio vyrų komanda. At— 
rinktinėse olimpiados varžybose mūsų 
komanda, savo grupėje, laimėjo pries vi
sus, net rusus ir kroatus.

Olimpinėje antroje — B grupėje, Lie 
tuva iki šiol laimėjo visas rungtines: 
prieš Kiniją 111-76, prieš Venecuelą 
87—79, prieš Porto Rico 104—91. Šiuo 
būdu Lietuva jau klasifikavosi į ketvir- 
finalus. Šioje grupėje dar turi žaisti prieš 
Rusiją ir Australiją.

Kitų Lietuvos sportininkų rezultatų 
dar nesame pastebėją brazilų spaudoje.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Žinios, kad žmonės miršta, mus kar

tais pasiekia po ilgesnio laiko. Vistiek, 
manau, kad yra verta mūsų skaiiyto- 
jams pranešti, kad jie butų prisiminti.

Prieš kiek laiko Jaçanã senelių namuo 
se mirė JOANA STANKŪNIENĖ. Ji bu 
vo našlė ir anksčiau gyveno Moinho Ve
lho apylinkėj.

Liepos 23 dieną mirė TEKLĖ ŠAR- 
KANIENÉ. Ji gyveno Casa Verde. Pa
liko sūnų Joną, dukrą Vandą su žentu 
Albertu Varkana ir anūke Monika.

Keletą dienų vėliau mirė Alberto ma
ma ONA VARKALIENÉ šv. Helenos 
ligoninėj. Ji turėjo 83 metus.

A. a. Teklė ir Ona buvo palaidotos 
Getsemani kapinėse.

Liepos 28 dieną, Taboão da Serra 
mirė PRANAS RATKEVIČIUS.

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?'

Peça chave
Marciuliunis, que joga no basquete dos EUA, foi peço 
chave da Lituânia na boa vitória sobre a Venezuela
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MUSŲ ŽINIOS
SĄJUNGA PARĖMĖ ML-VĄ
Kun. Petro Rukšio sidabrinio kuni

gystės jubiliejaus proga, Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoj, pripažindama Jo nuopel
nus spaudos darbe, parėmė "MUSŲ 
LIETUVĄ" Cr.200.000,00 auka.

Širdingai dėkoju Sąjungai,jos valdy
bai ir ypač pirmininkui Algimantui Sal
džiui už šią dosnią paramą mūsų spau- 
da’’ Kun. P. Rukšys

PASTATYTAS PREL. PIJUI 
PAMINKLAS

Jadvyga ir Algirdas ŠUKIAI, prieš po
rą dienų grįžę iš Lietuvos, kur praleido 
42 dienas, parvežė gražią žinią. Buvo pa
statytas ir pašventintas iškilmingai prel. 
Pijaus Ragažinsko paminklas. Tai buvo 
liepos 3 dieną. Algirdas Šukys padarė 
daug nuotraukų. Tikimės, kad galėsime 
jų keletą patalpinti ML-je, o taip pat ir 
ilgesnį įvykio aprašymą.

ŠVENTOS ONOS ŠVENTĖ
Šv. Dvasia žmones pašventina per sa

kramentus. Nepakartojama Dievo ma
lonės dovana, kurią gali priimti. Kiek
vienas žmogus yra krikšto sakramentas. 
Krikščionis per krikštą atgimsta ar tik 
iš vandens ir Šv. Dvasios, kartu gauna 
iš Šventojo Globėjo krikšto vardą. Lie
tuvaitės labai myli Šv. Onos vardą, to
dėl daugelis jų tuo vardu yra krikštija
mos. Šv. Ona yra Švč. Mergelės Marijos 
Motina. Dievo baimės, maldos ir pasiau
kojimo dvasioje jinai išauklėjo šv. Mari- •, 
ją, kad ji Dievo valiai pasireiškus sutiko 
būti, mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus 
Motina. Katalikų bažnyčia savo kalen
doriuje šv. Onos vardą mini liepos 26 
d. Tą dieną lietuviams Vila-Zelinos šv. 
Juozapo bažnyčioje šv. Mišias atlaikė • 
ir pamokslą pasakė kun. Aleksandras 
Milašius. 16 vai. parapijos salėje vyko 
šcentinis pobūvis, kuriame dalyvavo 
norintys tautiečiai. Šventinio vakarėlio 
programą vedė ponia Angelika Tatarū- 
nienė. Skambėjo lietuviškos dainos. 
Linksmais pasakojimais visus juokino 
klebonas Juozas Šeškevičius ir kunigas 
Petras Rukšys. Gražiai eilėrašti paskaitė 
Tomukas Butrimavičius.

Susitikimo rengėjams nuoširdžiai dė
kojame. „ A .... ..K. A. Milašius

GĖDA MŪSŲ KOLONIJAI
Didelio paplitimo savaitraštis SHOPPING 
NEWS, liepos 21 dienos laidoje rašė apie 
POVOS DA EX—URSS. Apie lietuvius 
čia S. Paule rašoma, kad iš 80.000 lietu
vių TIK TRYS ŠEIMOS KALBA LIETU
VIŠKAI.

Mums laikas susirūpinti savo tėvų kal
ba, arba geriau informuoti spaudą.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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GARBĖS LEIDĖJA
URŠULĖ VARTIBAVIČIUTĖ GAULIENÉ

Su ilgesiu mūsų mylimai motinai, mus apleidus 

prieš du metus, prisimena jos sūnūs ir visa 
Gaulių šeima.
Pagarbiai prisimename a. a. ponią URŠULE 
ir dėkojame Gaulių šeimai už paramą spaudai.

Redakcija ir administracija

NEMUNYČIAI GRĮŽO NAMO

S. Paulo tautiniu šokių ansamblis NE
MUNAS dalyvavo IX LIETUVIŲ TAU
TINIU ŠOKIU ŠVENTĖJE Čikagoj. Mu
sų jaunimas nuskrido iki Miami, o i-š ten 
nomuotais automobiliais, nuvyko j Čika
gą. Po tautinių šokių šventės dar lankėsi 
Toronte, Kanadoj ir kituose miestuose.

Dabar dar laukiam Pasaulio Lietuvių 
Seimo atstovų Veros Tatarunienės ii' 
Magdąlenos Vinkšnaitienės. Tikimės, 
kad mums parveš daug gražių ir gerų ži
nių.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

"PAGALBA LIETUVAI" 
FONDUI AUKOJO

Vaclovas KONTAUTAS Cr.50.000,00
Musų tautiečiui iš Piedade, SP Fondo 

komisija širdingai dėkoja.

Tėvai, kurie nemoko savo vaiky 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos. ’ - ------

Endrikas GUZIKAUSKAS Cr.30.000, 09
Nilza GUZIKAUSKAS Cr.30.000, 14
Kęstutis SIPAVIČIUS Cr.25.000, 14
Roberto KARSOKAS Cr.25.000, 21
Petras ŠUKYS Cr.30.000, 24
Antanas ZALUBAS Cr.20.000, 24
Jadvyga BRAKNYS Cr. 10.000, 24
Emilia PETKEVIČIUS Cr.25.000, 25
Jonas JAKATANVISKY 35.000,00 26
Petras BARElSlS 35.000,00 29

RUGPJŪČIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienj šį mėnesį ir linkime 
daug sėkmės.

01 — Henrique Sinopoli
04 - Elaine Cristina Kozakas Magila 
08 — Jonas Jodei is

! - Margarete Bumblis Steponaitis
— Helena Popelis
- Silvia Bendoraitis Machado
— Claudio Butkevičius
— Albina Ambrozevičius
— Angelina Tatarūnas
— Victor Dzigan
— Vytautas Tumas
— Helenice Kairys Colella

Teima de Morais Favero Choro- 
ciejus

31 — Austina G. S. S. Santiago
 Sąjunga—Aliança Valdyba

axmiTOia

-

B

5.PAUL0-8R.SĄJUNGĄ

RUGPJŪČIO 16 AGOSTO - SEKMADIENI, .13 VALANDĄ

UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO Tel: Saldys-273.32.24 - Jenny-887.64.23 
Wilma-278.>65D0 - Alda-93.67.51 - d. Francjsca-241.05.27
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