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lietuviu, bendruomenės kraštu,
VALDYBOMS
Liečia VI Pietų Amerikos Lietuvių Kongresą

š EII ran A -IMAŽOJI II TĖVYNĖ
Sakoma: Šeima — mažoji Bažnyčia, nes Bažnyčios bendruomenė
susideda iš šeimų. Šeimos yra tarsi milžiniško Bažnyčios kūno ląste
lės. Nemažiau teisinga yra tvirtinti: Šeima — mažoji tėvynė, kadangi
tėvynės gyvybė ir likimas priklauso taip pat nuo šeimų.

Kokiam krašte šeima begyventų ji nesiliauna priklausiusi ar tai
Bažnyčiai ar tėvynei. Net ir mišriose šeimose išeivijoj, tuo tarpu kai
tėvai priklauso kiekvienas prie savo krašto, vaikai gali pramokti ar
tėvo ar motinos kalbos ar abiejų, nors dažniausiai priklauso prie to
krašto, kur yra girną. Pilietybė dar nepanaikina tautybės. Jos nepa
naikina nei pats gimimas kitam krašte, nors kai kur šiuo atžvilgiu
butų ir skirtingi jstatymai.
Sunku išmokinti vaikus tikybos, jeigu tėvas ir motina jos neišmo
kė. Panašiai tik su dideliu vargu teišmoksta lietuvių kalbos tie vaikai,
kurių tėvai neišmokino. Stebuklai pramokti tėvų kalbos už savojo na^
mo sienų dar {vykdavo pirmaisiais emigracijos laikais Brazilijoje, ka-r
da lietuvių kalba dar turėjo teisės įeiti j pradžios mokyklas ir kada
tikrai gabių ir atsidavusių mokytojų būta, kaip antai Pažėros, Nalivaika, Jurevičius, Majai, Gaigalas, tėvas Mikalauskas, Jurgilas, Bak
šys ir kt.
Dabartiniu metu nedaug beaptinkama šeimų, kurių vaikai kalba
ar bent supranta lietuviškai. Mat, svetimybės banga yra taip stipri,
jog neužtenka, kad tėvai ar seneliai kalbėtų tarp savęs lietuviškai,
bet reikalinga tiesioginės ir ištvermingos akcijos vaikams mokinti,
ypač kai jie pasiekia mokyklinio amžiaus.

Kokios yra tos šeimos, kur jaunoji karta kalba lietuviškai? Kur
jos gyvena? Kiek dar jų yra? Kokiais būdais jos pajėgė prie to priei
ti? Prieš atsakant j šiuos klausimus, yra pravartu iškelti ir pabrėžti
itin svarbią teisybę: nors neskaitlingos tos šeimos, nors gal mažai įver
tintos, nors viešai neatžymėtos ar gal net pajuokiamos, nieks nega
lės užginčyti, kad jos yra tikri lietuvybės šulai emigracijoje, tylūs ir
kuklūs tautos didvyriai, pavyzdžiai kitiems, didžiai nusipelnę pagar
bos ir pagyrimo. Pasisėmusios iš garbingosios Lietuvos praeities ne
palaužiamos stiprybės, liepsnojančios Tėvynės meilės ugnimi, tik per
didelį atsidavimą ir pasiaukojimą jos perdavė tos šventos ugnies ži
bintą sekančiai kartai, ir užtat yra vertos lietuviškos bendruomenės
ir visų susipratusių lietuvių pripažinimo, pasigėrėjimo ir pasėkimo.

Kad tų šeimų praskinti lietuvybės takai svetimose džiunglėse nebeužželtų, kad jų ryžtas ir drąsa nepalūžtų, nuo šios dienos MŪSŲ
LIETUVA statosi sau kaip šventą pareigą jas plačiai supažindinti su
lietuviškąja visuomene, iškelti jų lietuviškus nusistatymus ir atskleis
ti visiems jų gražaus pasisekimo paslaptis. Kokiais būdais jie vaikus
mokino lietuviškai? Kokias priemones vartojo? Kaip juos apsaugo
jo nuo perdaug lengvo nutautėjimo srovių?
Yra labai svarbu, kad užsienio lietuviai, pasiryžę nenumarinti lie
tuvybės kartu su savimi, bet perduoti ją toliau kaip šventą palikimą,
nebesijaustų tam žygyje vieniši, apleisti ir beprasmiai. Reikalinga,
priešingai, kad jie patirtų, kad visa Lietuvių tauta per jų burną ir per
jų oavyzdį šaukte šaukia: — ^Lietuva yra gyvai Lietuva štai esame
mes: Lietuva turi savo ryškią Vietą tautų bendrijoje ir visuomet turės!

Po Pirmojo ir Antrojo didžiųjų karų į Pietų Amerikos kraštus (Ar
gentiną, Braziliją Kolumbiją, Urugvajų, Venecuelą), Pasaulio Lietu
vių Žinyno (1958 m.) pateiktomis žiniomis, į P. A.iš viso emigravo
apie 97.000 lietuvių Po Antrojo karo j P. Amerikos kraštus emigra
vusių lietuvių ten beveik nebeliko, jie persikėlė Šiaurės Amerikon ir
kitur.

Ryšiai su P.A. lietuvių kolonijomis nėra sklandūs, ir ne daug kas
apie jų gyvenimą bei organizacinę veiklą detaliau ką žino. Korespon
dencija paštu (knygos) j ten .ir iš P.A. kraštų kartais užtrunka net mė
nesiūs.
Dėl labai nepalankių materialinio gyvenimo sąlygų iš to didelio
lietuvių skaičiaus jau siekiančio net trečiąją ar ketvirtąją generacijas,
daug nubyrėjo. Bet dar yra ryžtingų ’ietuvių veikėjų, kurie tebedir
ba P.A. lietuvių kultūros bei švietimo darbus. Nors ir nedaug lietu
vių ten yra pasiturinčiai įsikūrusių ir, palyginus su Šiaurės Amerika,
gyvenama kukliau, tačiau iš kitų kraštų jie nori daugiau kultūrinės
paramos, prašo dažniau juos aplankyti, trokšta pajėgesnių menininkų
pasirodymų, bet materialinės paramos nereikalauja ir stengiasi išsi
versti savais ištekliais. Po Trečiojo Jaunimo kongreso P. Amerikoj it
PLB Valdybos tuo laiku suruoštos ekskursijos (skrido 410), labai
ryškiai ten pagyvėjo organizacinė veikla, ypač jaunime, kuris dabar
daugiau mokosi lietuvių kalbos. P. A. lietuviai jaučiasi atskirti nuo
kitų kraštų lietuviškų kolonijų ir atvykę Šiaurės Amerikon nustem
ba išvydę stiprią lietuvišką veiklą, stebisi galimu Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės kultūriniu bei finansiniu jų parėmimu. PLB Valdyba
iš savo sunkiomis pastangomis sutelktų lėšų P. Amerikos lietuvybei
gyvinti per savo kadenciją jau yra išleidusi gal apie 30.000 dol. Pada
rytos išlaidos yra davusios pinigais neįvertinamų, gerų rezultatų. Lie
tuviška veikla ten žymiai paaugo, sustiprėjo. Kad ta lietuviška gyvy
bė ateity stiprėtų, kultūrinė bei finansinė parama yra būtina. Viena
PLB Valdyba nėra pajėgi kultūrinę bei finansinę atsakomybę nešti,
tad prašo LB visų kraštų valdybas šį reikalą pasvarstyti ir prie to dar
bo prisidėti, tuo labiau, kai likimo dėka esame sėkmingiau įsikūrę.

Dabar tokia proga ateina ir P.A. lietuviai ypatingai prašo paremti
jų pastangas išlaikyti lietuvišką gyvybę P. Amerikoj. Prašo juos pa
remti sąryšy su ruošiamu VI Pietų Amerikos Lietuvių kongresu (VI
(PALK). Jau šeštąjį kultūrinį kongresą sutartinai ruošia visos P. Ame
rikos lietuvių kolonijos. VI PALK įvyks 1978 m. vasario 2-5 d.d. Urugvajuje. Kongreso Komitetas pirmenybę skiria visam P. A. lietuvių
kilmės jaunimui ir prašo prisidėti prie to Kongreso didesnio pasiseki
mo. Jaunimo stovykla numatoma 1978 m. sausio 25 — vasario 2 d.
d. Pas juos tuo metu vasaros sezonas.
VI PAL Kongreso Komitetas prašo Š. Amerikos ir kitų kraštų lie
tuvius paremti jų pastangas. PLB Valdyba prašo LB kraštų valdybas
palaikyti su PALK Komitetu ryšį, ir paremti juos finansiškai bei atsi
lankymu į tą kongresą. Kongreso pirmininkas yra Vytautas Dorelis,
sekretorius — Jonas Giedrys, S.J.

Tikime, jog LB kraštų valdybos supras svarbą ir turės galimybę
Pietų Amerikos lietuvių šauksmą išklausyti.
Chicago, 1977 m. rugsėjo 7 d.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

P. L. B. Valdyba
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UŽKLIUVO IR VELYKŲ APEIGOS
iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 27
Kauno arkivyskupijos kurijai
kun. Juozo Vaicekausko, gyv.
Grinkiškyje, Radviliškio rajone,
pareiškimas.

1977 kovo 17 buvau iškvies
tas pas Radviliškio rajono vyk
domojo komiteto pirmininko
pavaduotoją Alfredą Krikštaną. Mane nusivedė į 22 kabi
netą, kuriame susirinkusi spe
ciali komisija, susidedanti iš
komisijos pirmininko A. Krikštano, narių — Radviliškio rajono
laikraščio “Komjaunimo aušra”
redaktoriaus Antano Mikelio, fi
nansų skyriaus vedėjo Vaišučio, Petro Vaičiūno ir Valen
tino Palūno, apkaltino mane,
kad aš organizavęs vaikų susi
rinkimą 1976 metų Velykų nak
tį Pašušvio bažnyčioje, parašęs
vaikam pakvietimus, kad pas

mane į namus lankosi moks
leiviai ir moksleivės.
1976 metų Didįjį Šeštadienį,
pasibaigus vakarinėm pamal
dom Grinkiškio bažnyčioje, nu
ėjau į Pašušvį. Apie 22 vai.
įėjęs į Pašušvio bažnyčią, radau
ją pilną suaugusių, vaikų ir
jaunimo. Kaip žinote, Pašušvio
bažnyčia neturi savo kunigo.
Žmonės kantriai manęs lauke
net kelias valandas. Iki 24 vai.
klausiau išpažinčių. Po to pra
sidėjo Didžiojo Šeštadienio
pamaldos ir tęsėsi iki 2 vai.
nakties. Pamaldom pasibaigus,
žmonės nesiskirstė, laukė Pri
sikėlimo apeigų. Vidurnaktį ne
buvo ir autobuso. Motinos ėmė
manęs prašyti, kad leisčiau
’bent mažesniem vaikam pernak
voti ant grindų Pašušvės bažnvčioc komitetui priklausančia

me name. Pačios motinos pri
nešė šiaudų, suguldė savo vai
kus ir, sugrįžusios į bažnyčią,
meldėsi iki ryto. Tai labai ne
patiko Pašušvio ateistam. Visus
vaikus, kurie naktį buvo baž
nyčioje. mokyklos direktorė
Jadvyga Baltraitiene privertė
parašyti pasiaiškinimus. Kai ku
rių vaikų pasiaiškinimus man
perskaitė komisijos pirmininkas
Krikštanas.
Komisijos pirmininkas man
įrodinėjo, kad aš pažeidęs tary
binius Įstatymus, kad visus vai
kus turėjau išvaryti iš bažny
čios. Jam pntarė komisijos na
riai. Kai bandžiau aiškinti, kad
aš, kunigas, neprivalau žmonėm
aiškinti tarybinių įstatymų, kad
neturiu teisės išvaryti vaikų iš
bažnyčios, komisijos nariai ėmė
mane visaip įžeidinėti. Ypač
viešai savo neapykantą rodė

Chicagos Lietuvių Moterų Klubo delegacija, Įteikusi senatoriui Robert Dole peticijas su
20,000 parašų, prašant JAV vyriausybės dėti visas pastangas išlaisvinti Nijolę Sadūnaitę iš
tremties ir įkalinimo. Nuotraukoje iš kairės: Stasė Semėnienė, peticijų komiteto narė, sen.
Bob Dole, Leontina Dargienė, klubo vicepirm. ir Marija Krauchunienė, klubo sekretorė. Peti
cijų komplektas Įteiktas ir Baltiesiems Rūmas. Tikimasi, kad greitu laiku bus galima įteikti
dar vieną komplektą peticijų JAV ambasadoriui prie Jungtinių Tautų Andrew Young.
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Antanas Mikelis. Jis įrodinėjo,
kad kunigai nesilaiko celibato,
kad ir aš esu tas pats, kaip
ir kiti. “Iš kur jūs žinote, juk
aš pas tamstą išpažinties nei
nu?” — paklausiau jo. Po ma
no klausimo sekė komisijos na
rių juokas ir pasityčiojimai. Be
to, A. Mikelis tardė mane, ko
dėl atleidau Pašušvio bažnyčios
vargonininką. Kodėl iš Kauno
atvažiuoja skalbėja. Kišosi į baž
nyčios reikalus pačiu grubiau
siu būdu, po kiekvieno mano
atsakymo visaip tyčiodamiesi.
Komisijos narys Petras Vaičiū
nas Šaukė ant manęs, kad aš
atidaręs viešuosis namus, komi
sijos pirmininkas A. Krikštanas
bandė nuraminti besityčiojan
čius kolegas, bet šie neklausė.
Kai bandžiau teisintis, komisi
jos narys Vaišutis šaukė: “Nu
tilk!” A. Mikelis tardė toliau
klausdamas, kokiu būdu užsie
nio spaudoje pasirodė straips
nis apie Pašušvio tikinčiųjų per
sekiojimus. Man grasino, kad
aprašysiąs laikraštyje, perduosiąs prokuratūrai.
Komisijai priminiau, kad ne
kartą rašiau, kad ateistai per
sekioja Pašušvio ir Grinkiškio
tikinčiuosius, grasina kunigui,
bet negavau jokio atsakymo.
Priminiau, kad 1977 kovo 13,
išėjus iš Pašušvio bažnyčios, ti
kintieji skundėsi, kad J. Balt
raitiene nesiliauja persekiojusi
vaikų, kad mokykloje tėvų su
sirinkimo metu draudė vaikus
vesti į bažnyčią, sakė, kad mane,
kunigą, sutvarkysianti. Komisi
jos narys Antanas Mikelis su
šuko: “Ir sutvarkysim, būsi iš
keltas!”
Neįmanoma aprašyti visko. •
Gana ilgai mane mokė ir barė,
tyčiojosi, kaip tik jiem patinka.
Galų gale paskelbė sprendimą:
įspėjimas. Įspėjo, jei nesiliau
siu pažeidinėjęs tarybinių įsta
tymų, būsiu griežtai nubaustas.
Priminė mano padarytus “nusi
kaltimus” Balninkų ir Pajiesio
parapijose.
Jeigu šitaip elgiasi ateistų
grietinėlė, viršūnės, tai galite
įsivaizduoti, kaip elgiasi eili
niai ateistai su tikinčiaisiais ir
kunigu Grinkiškyje ir Pašušvy
je. Apie tai pasakojau savo drau
gam kunigam. Netylėsime!
Pranešu Kauno arkivyskupi
jos kurijai, kad aš, kaip kimi;
gas, negaliu pilnai atlikti savo
pareigų Grinkiškio ir Pašušvio
bažnyčiose dėl nuolatinio ateis
tų kišimosi į bažnyčios reikalus,
dėl asmeninių persekiojimų il
gias i n imu.
Kun. J. Vaicekauskas
1977.111.22
Grinkiškis
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€> IJETll VIAI PASAULYJE
Argentina
VAIKO DIENOS IŠKILMES Min
daugo Draugija Berisse surengė rug
pjūčio 6 d. Tautinių šokių programą
atliko dvi didesniųjų ir mažesniųjų
šokėjų grupės, paruoštos E. Šaulie
nės bei jos talkininkės N. Sivenytės.
Keletą lietuviškų dainų padainavo
sol. Adriana Jocytė. Pirmą kartą pa
sirodė ir. busimasis sol. P. šaulys.
Vaikus saldainiais apdovanojo salėn
atvykę klounai. Mažieji šios šventės
dalyviai įteikė gėlių puokštes savo
mokytojoms E. Šaulienei, N. Sivenytei, sol. A. Jocytei, tautinių drabu
žių siuvėjai J. Siočkūnienei. Vaiko
Dienos proga Mindaugo Draugijos
tautinių šokių ansamblis ir mažųjų
“Pumpurėlių” grupė buvo pakviesta
Į .Marijos Auxiliadoros surengtą
šventę atlikti dalies programos. Lie
tuviški šokiai labai patiko Berisso
gyventojams, susirinkusiems vienuo
lės Konosiano vardo salėje.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ Fizi
nio Auklėjimo Sąjunga, telkdama lė
šas sportininkų kelionei į pasaulines
lietuvių sporto žaidynes Toronte, pa
prašė kiekvieną sporto klubą šiam
tikslui surengti specialų vakarą. Pir
masis atsiliepė Sydnėjaus “Kovas”,
pakviesdamas tautiečius Į Lietuvių
Klubą, kur buvo renkama gražiausia
“Kovo” sportininkė. Ja tapo Regina
Laukaitytė, žaidžianti krepšinį ir
tinklinį, norinti dalyvauti žaidynėse
Toronte. Jai Įteikta šimtinė dolerių,
paaukota P. Brikmanio. Sportininkės
taipgi varžėsi dėl savišalpos karalai
tės vardo, pardavinėdamos loterijos
bilietus. Šį titulą laimėjo Silvija
Dambrauskaitė, pardavusi tūkstantį
bilietų po 20 centų. Vakaras kelio
nės fondą papildė $1.000,

JĄ Valstybės
DAIL. JONAS RIMŠA, sunegalavęs širdimi ir plaučiais, savo gimta
dienį rugpjūčio 21 d. sutiko šv. Jono
ligoninėje Santa Monikoje, Kalifor
nijoje, Bene labiausiai jį pradžiugi
no iš Paryžiaus gauta telegrama, kad
jo aplankyti atskrenda buvęs geriau
sias mokinys Mario Vargas, kuris da
bar yra žymus tapytojas Paryžiuje.
Dail. J. Rimšos gyvenimo ir kūrybos
kelią atskleis Kardės Pažėraitės Či
kagoje spaudai ruošiama knyga. Pa
gerėjus plaučiams, dail. J. Rimša
rugpjūčio pabaigoje buvo išleistas iš
ligoninės Į sveikstančių pacientų na
mus.

KUN. DR. J. PRUNSKIO straips
nį “Gyvenimas ateistams valdant
kraštą” paskelbė Čikagoje leidžiamas
ukrainiečių laikr.aštis “New Star”.
Jame, remiantis konkrečiais faktais,
atskleidžiama Lietuvai atnešta sovie
tinio ateizmo priespauda.
ENCIKLOPEDINIO POBŪDŽIO
informacinę knygą apie Lietuvą ang
lų kalba rašo Mykolas Dranga, .pa
kviestas VLIKo. Su parašyta knygos
dalimi jis jau supažindino VLIKo vi
cepirmininkus dr. B. Nemicką, J.
Valaitį ir valdybos narį informacijos
reikalams B. Bieliuką.
BALTIEČIŲ TAUTODAILĖS ga
miniams skleisti keturi jauni lietu
viai — Gintaras Karosas, Rimas Ma
nomai tis, Norbertas Lingeraitis ir
Petras Sandanavičius įsteigė preky
bos bendrovę Baltic Enterprises, P.
O. Bpx 8241, Boston, Mass. 02114,
USA. Jos paslaugomis kviečiami pa
sinaudoti audėjai, medžio drožėjai,
metalo kalėjai, lietuviškų ženklų bei
suvenyrų gamintojai, plokštelių lei
dėjai, dailininkai. Numatoma išleis
ti spalvotą 24 puslapių katalogą su
įvairių sričių lietuvių, latvių ir estų
menininkų kūrinių pavyzdžiais.

Bosiiioįi @aiw švente
Penktajai Kanados ir JAV lie
tuviu darnu šventei, kuri įvyks
1978 m. liepos 2 d. Kanadoje,
Toronte, jau pradėta intensyviai
ruoštis. Sudaryti organizaciniai
ir darbo komitetai su pirm. J.
R. Simanavičium, vicepirm. L.
Skripkute, muzikinio komiteto
pirm. Vcl. Verikaičiu, sekreto-,
riatu, kuriam vadovauja J. And
rulis, iždininku Vyt. Bireta ir
dviem koordinatoriais — toron
tiškiu J. Karasiejum ir hamiltoniškiu dr. V. Kvedaru, kuras sa
vo koordinavimo talentą Įrodė
jau 1975 m. Hamiltone rengiant
pirmąją Kanados lietuvių dainų
ir tautinių šokių šventę. Leidi
nio redaktorium pakviestas Č.
Senkevičius, sudarytos įvairios
darbų komisijos, kaip inform?

PAVERGTŲ TAUTŲ
EISENA

Pavergtų tautų savaitės,
proga, š. m. liepos 16 d. Chicagos miesto centrinėmis
gatvėmis, papuoštomis tau
tinėmis vėliavomis, žygiavo
per 3000 egzilų.
Demonstracijoje dalyva
vo ne tik pavergtos tautos,
bet taip pat ir kai kurios
amerikiečių organizacijos,
kovojančios prieš komunis
tinę vergiją.
Gausiausiai demonstraci
joje dalyvavo lietuviai ir
ukrainiečiai.
Lietuvaitės,
pasipuošusios tautiniais rū
bais, nešė didžiulę tautinę
vėliavą. Buvo nešami plaka-

cijos anglų ir lietuvių kalbom,
parengimų, nakvynių, jaunimo
chorų globos, plakatų - ženkle
lių, bilietų platinimo ir kt. Mu
zikinis komitetas išsiuntinėjo
visiems dainų šventėje dalyvau
siantiems chorams anketas, ’ iš
kurių yra laukiama greito atsa
kymo. Dainų šventės repertuare
yra padarytas mažas pakeitimas
— vietoj dainos “Mes su rū
tom” D. Andrulio yra įdedama
Br. Budriūno “O, Nemune”.
Gaidos tuoj bus išsiųstos. Dai
nos šventės komitetas tikisi, kad
visi chorai jau gyvena entuzias
tinga būsimos šventės dvasia,
stropiai repetuodami ir ruošda
miesi tai didžiajai lietuviškos
dainos manifestacijai.
Dainų šventės inf.

tai, raikalaują Lietuvai lais
vės. Organizacijos dalyvavo
su savo vėliavomis, o ’’Lais
vosios Lietuvos” redakcija
vežė Romo Kalantos dideli
paveikslą su užrašu —
LAISVĖS LIETUVAI! ;
Pavergtų tautų eisenoje
dalyvavo, be jau minėtų
lietuvių ir ukrainiečiai, len
kai, čekai, vengrai, albanai,
estai, latviai, serbai, gudai,
kubiečiai ir net vokiečiai.
Latviai pasižymėjo savo
plakatu kurį nešė grandi
nėmis susirakinęs Zievins.
Į demonstracijas buvo
įsijungę-ugniagesių ir.grei
tosios pagalbos daliniai ir
‘gyvieji paveikslai.
Eisenąnstebėjo Pavergtų
Tautų komiteto nariai, sve
timų valstybių konsulai, ku
rių tarpe buvo ir gen. kon?
šulė J. Daužvardienė. Tri
būnoje taip pat buvo mies
to, ALTos ir LB-'atstovai.
Demonstracijos buvo fil
muojamos ir parodytos per
TV visus kanalus. Rašė ir
didieji Chicagos amerikie
čių laikraščiai, Įsidėdami
būdingesnes nuotraukas.
Priėmimo metu, kuris
įvyko tuojau po demonstra
cijų Palmer House viešbu
tyje, mūsų gen. konsulei
Juzei Daužvardienei buvo
įteikta Pavergtų Tautų me-*
dalis.
Demonstracijos
buvo
tvarkingos ir įspūdingos.
Nors diena buvo karštoka,
bet nuo ežero pučiąs vėjelis
gaivino ir žmonės nebuvo
per daug išvarginti.
DIRVA

Dalis baltiečių demonstracijos Vašingtone prie Linkolno paminklo rugsėjo 24 dieną

Nuotr. J. Bilmanio
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W*. tiesa IR GYVENIMA S
repeticijos, kaip vaidinimams, kaip šokiams
bei dainoms, būdavo atliekamos tai pas Pet
raičius, tai pas Buragus, tai pas Skorupskius, dtai pas Šukius ir Jurevičius, visuomet
lydint kun, Vladui Mikalauskui.
Negailestinga mirtis išskyrė iš gyvųjų tar
po a.a. kun. Vladą Mikalauską 1956 m. sau
sio 23 dieną. São Paulo ir Tautų Sodybos
lietuvių širdyse jis yra gyvas ir pasiliks min
tyse ir vaizduotėje per amžius".
Tėvas Jonas Giedrys buvo pradėjęs eiti T.
VI. Mikalausko pramintais takais mūsų ko
lonijoje, tačiau neilgam. Savo vyresniųjų
buvo nukeltas į Urugvajų.
1956 m. rugpjūčio 31 d. iš Čilės j Brazi
liją persikelia - iki 1961 m. rugpjūčio 5 d.
kun. J. KARDAUSKAS .

PRISIMENANT LIETUVIUS KUNIGUS
(Pagal PENKIASDEŠIMTMETĮ atrinko
KPU)

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS MIŠIOS
BRAZILIJOJE
Iš T. Arthur Rabuske S.J. žinome apie jo
konfratro veiklą lietuvių tarpe.
"Rio Grande do Sul, Guaporé vietovės
lietuviai nepaprastai džiaugėsi, kad jie pir
mą kartą šventė Mišias ar apeigas lietuviškai,
giliuose miškuose..." Tai buvo 1900 m. Ka
lėdų — Naujųjų Metų proga.
Mišias laikė Tėvas JOSÉ VON LASSBERG, vokiečių kilmės jėzuitas, kuris pra
eityje rūpinosi, „dingusių miškuose" lietuvių
ir kitų imigrantų dvasine būkle, Brazilijos
pačiuose pietuose.

LIETUVIAI KUNIGAI BRAZILIJOJE

MUSU MIRUSIEJI KUNIGAI

.

Po jau minėto lietuvių bičiulio ir pirmo
jo jų misininko Rio Grande do Sul valstijo
je, kitas sielovados pionierius, tikras lietu
vis, buvo kun. JERONIMAS VALAITIS,
Apie jj rašo LIUDA MAJIENÉ:
"1930 m. aš su vyru buvome nuėję ap
lankyti pirmą Brazilijos lietuvį kunigą VALAITį, kuris gyveno prie šv. Antano
bažnyčios (Pari) ir aprūpino lietuvius religi
nėmis apeigomis.
Be kitų kalbų, jis mums pasiskundė, kad
per kairiųjų lietuvių spaudą labai skaudžiai
buvo paliestas visokiais melagingais apkalti
nimais.
Mėgino paimti advokatą ir per teismą rei
kalauti pletkų atšaukimo, bet, deja, advoka
tas vis daugiau prašydavo pinigų, o byla ne
sijudino.
Po kiek laiko atėjo pas mus atsisveikinti
ir grįžo j Lietuvą".
Ryšium su "Tautų Sodybos" (Parque
das Nações), ir jų lietuviais, rašo St. Jūrinis
apie kitus du ten dirbusius kunigus.
"Kurį laiką, orieš (Maironio) mokyklos
pardavimą (.J, joje buvo apsigyvenęs lietu
vis kunigas STASYS GRIGALIŪNAS. Jis
greitu laiku pradėjo steigti parapiją. Parapi-

Dievo Tarnas, Arkivysk. JURGIS MATU
LAITIS (1871-1927), kuris bus paminėtas
spalio 23 dieną, jo mirties 50-òio proga.

ja buvo įkurta, bet pati lietuvybė nė kiek
nepagerėjo".
Kun. Stasiui Grigaliūnui išvykus į Urug
vajų, po kiek metų../' štai vieną gražią die
ną atsirado "Tautų sodyboje" misininkas
kun. VLADAS MIKALAUSKAS S.J. ir,
kaip tas šauklys, kuris senovėje kviesdavo
lietuvninkus į kovą už savo kraštą, pradėjo
lankyti visus lietuvius čia gyvenančius. Jis
pakėlė iš apsnūdimo, jis įkvėpė naujos dva
sios, naujos jėgos dirbti kultūrinį lietuvišką
darbą.
Buvo suorganizuoti tautiškų šokių grupė,
teatro mėgėjų būrelis ir pradėta ruoštis prie
viešo pasirodymo.
. .
Neturint nuosavo lietuviško pastato, visos

ŠEIMŲ, LANKYMAS - HAW, LAIMINIMAS
KALĖDOJIMAS

Žodis ' kalėdoti" lietuviams suprantamas nuo žodžio KA
LĖDOS, surišto su pasiruošimu Kalėdoms — Kristaus Gimi
mui — ir kunigo apsilankymu šeimose.
Nuo seno Lietuvoj vyravo paprotys, kad kunigas nors vieną
kartą metuose aplanko šeimą ir pašventina namus. Buvo sako
ma, kad kunigo apsilankymas neša Dievo palaimą. Ir taip yra
iš tikrųjų
Suprantama, kad bent vieną kartą į metus kunigo ir parapiečių gerai suplanuotas susitikimas ir išsikalbėjimas turi dide
lę svarbą sielovadoje bei socialiniam susiartinimui.
Kai kuriuose kraštuose ta praktika vyksta artimo Vely
koms pasiruošimo metu, kai kunigas eina pašventini namų.
Tas lankymas kartais būna labai skubotas, vos tik kelių die
nų bėgyje (Romoje, pavyzdžiui, visi namai turėjo būti pa
šventinti Didįjį Šeštadienį) ir, žinoma nepasiekia to, ką rames
nis, asmeninis — šeimyninis kontaktas pasiekia.

Be jau minėto mirusio 1917 metais, pir
mųjų lietuviškų Mišių laikytojo, T. JOSÉ
VAN LASSBERG, SJ, šie mūsų kunigai jau
iškeliavusieji į amžinybę:
- Kun. JERONIMAS VALAITIS - Lie
tuvoj.
- T. VLADAS MIKALAUSKAS, SJ São Paule, 1956.1.23.
- T. ANTANAS AUSENKA, OSB - São
Paule, 1958.3.30.
- Prel. KAZIMIERAS MILIAUSKAS São Paule, 1968.7.24
-..Kun. BENEDIKTAS SUGINTAS Čikagoj, 1972.4.20.
- T. JONAS BRUŽIKAS, SJ - São Pau
le, 1973.3.13.
- Kun. JUOZAS JANILIONIS, Niteroi,
1974.12.28.
- Prel. ZENONAS IGNATAVIČIUS, Ro
moj, 1975.5.20.
- Prel. ALEKSANDRAS ARMINAS, Mauá, 1975.6.6.
Taigi, yra dešimt (ar net daugiau) šiame
krašte lietuviams su pasišventimu dirbusių
kunigų, kurių nevertėtų užmiršti - galint
jų kapus aplankyti, o bent Vėlinių proga už
juos nuoširdžiai pasimelsti. Juk kunigai daž
nai yra labiausiai užmiršti.
KPU

RONTE, Kanadoj, Tėvų pranciškonų parapijoj. Tokiu būdu
galima, ypač vakarais ir pagal iš anksto susitarimą, rasti na
mie ir senus ir mažus, ir pensininkus, ir dirbančius. Taip gali
ma susipažinti ir atpažinti visos šeimos narius ir sustiprinti
bendravimo ir veiklos ryšius. Galima su ramybe ir bendru pasi
tenkinimu išsikalbėti, daug ką išgirsti ir pasakyti. Tatai pasi
tarnauja ir parapiečių kartotekos patikrinimui ir atnaujinimui.
Atrodo, kad šis pastarasis kalėdojimo būdas tiktų geriausiai
ir S. Paulo lietuviams. - Tačiau, gali būti ir skirtingųnuompnių.
Šiuo ir norima pranešti apie pastoracinį šeimų lankymą —
kalėdojimą — šv. Kazimiero parapijoje; ir tuo pačiu atsiklausti:
KOKIU LAIKU ir BŪDU KUNIGAS GALĖTU, JUS APLAN
KYTI bei PALAIMINTI NAMUS?
Dėkingi už atsiliepimą telefonu, laišku, asmeniškai ar per ki
tus —
x

Šv. Kazimiero parapijos kunigai — Saleziečiai
Skirtingi

kalėdojimo būdai

Kalbant apie išeivijos lietuvius, šeimų lankymas ir namų
šventinimas kai kur tęsiasi per visus metus, kaip pav., TO

NB - Šv. Kazimiero parapija
Rua Juatindiba, 28 — Pque da Mooca
03124 SÃO PAULO, SP.
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Pasaulio lietuvių sportinės žaidynės
Bronius Keturakis yra paruošęs
PLS Žaidynių nuostatus, kurie bus
tvirtinami ŠALFASS suvažiavimo
metu Klevelande. Štai kaikurios šių
nuostatų ištraukos.
žaidynių tikslas, 60-mečiui nuo
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo (1918. II. 16), 40-mečiui nuo
pirmosios Lietuvos tautinės olimpia
dos (1938 m. Kaune), stipresniam
pasaulio lietuvių sportinės jaunuo
menės tautinių apraiškų ugdymui
rengiama ši šventė.
PLS Žaidynių sporto šakų progra
ma. Lengvoji atletika, plaukimas,
kamuolio žaidimai — futbolas, krep
šinis, tinklinis. Kitos žaidimų sporto
šakos — lauko tenisas, golfas.
PLS Žaidynių visų organizacinių
komitetų nariai dėvi šią uniformą:

ilgose.Jaltos kelnės (moterims balti
sijonėliai), balti viršutiniai baltiniai
su tautiniu kaklaraiščiu ir žalios
arba mėlynos spalvos vienodo sukir
pimo (formos) švarkeliai. Baltos
spalvos avalynė (be 3 dirželių —
stripe ar kitų priedų). Ant kairės
rankovės turi prisegtą tautinę juos
telę 8-10 cm. pločio ir tinkamai pa
ruoštą lietuvių spalvų derinio juos
telę prie kairiojo šono, krūtinės augštyje.
Balti marškinėliai su dali. Teles
foro Valiaus suprojektuotu ženklu ir
PLS Žaidynių Įrašu jau pasiekė Lie
tuvą.
Balys Stančiūnas rugsėjo 15-16 d.
d. lankėsi Toronte kaip Australijos
lietuvių sporto sąjungos įgaliotinis.
Turėjo pasitarimą su PLS žaidynių
vykd. komiteto pirm. Pr. Bernecku.

SPORTAS LIETUVOJE
Sovietų Sąjungos jaunimo šaudy
mo turnyre .Kaune taikliausi buvo
“Spartako” draugijos atstovai, o
“Žalgirio” rinktinei teko IX vieta.
Asmeninėje Įskaitoje neblogai pasiPaaiškėjo, kad Į PLSŽ iš Australijos
atvyks 120 spoi-tininkų — ne 65 kaip
anksčiau buvo tikėtasi. B. Stančiū
nas Melburne turi savo kelionių
Įstaigą ir rūpinsis australiečių išvy
komis i Torontą. Be to, sportinin
kams yra pažadėjęs 5-kias keliones
nemokamai. Jis yra didelis buriavi
mo entuziastas ir žinovas — prisidė
jo prie jachtos “Australia” paruoši
mo “American Cup” regatai. ?
Jonas Gustainis ir Stasys Pulky.s
yra pakviesti į Pasaulio Lietuvių
Dienų informacijos komitetą, kaip
PLS Žaidynių atstovai.
Įsisteigė du nauji sporto klubai,
kurie numato dalyvauti P.LS Žaidy
nėse; Los Angeles Lietuvių Sporto
Klubas Banga ir Cicero Lietuvių
Sporto Klubas Ateitis. A, S.

KEPURINĖ. Senovėje ir vyrai, ir moterys šokdavo vienokį ar kitokį šokį su kepurėmis: kepurini, kepurniką,
kepurėlę, kepurinę, kepuriečių, kepurinskį, skrybėlių šokį. Kepurinės choreografija (tik merginų), kurią mes dau
giau ar mažiau pažįstame, atrodo, pradėjo susiklostyti apie 1935 metus, kai Lietuvos šokėjai (vad. Aid. Rūgytė ir
Br. Juškevičiūtė) dalyvavo Londono liaudies šokių festivalyje. M. Baronaitė-Grėbliūnienė 1941 m. pavasarį šokį
paruošė su Lietuvos liaudies ansamblio šokėjomis. Muzika — Jono švedo. Tai buvo (ir liko) lyg pagrindinis (kla
sikinis) Kepurinės šokio sceninis variantas, išsilaikęs visą pokario metą Vokietijoje ir buvo atliktas pirmoje šokių
šventėje Čikagoje. 1953 m. Juozas Lingys šokį pertvarkė: praplėtė šokio brėžinį, įvedė naujas figūras, išryškino
šokio “pasisveikinimo” motyvą ir, šiek tiek vėliau, pagal J, Pakalnio muziką, pritaikė masiniam šokių atlikimui.
Atmetus programinius, laiko dvasiai skirtus šokio brėžinio elementus, J. Lingio masinės ^kompozicijos Kepurinė
buvo sušokta ir 1968 m. šokių šventėje Čikagoje. Mūsų šokėjų dabar atliekama Kepurinė remiasi tuo klasikiniu
arba J. Lingio stilizacijos brėžiniu, šioje Jono Garlos nuotraukoje Klevelando “Grandinėlės” šokėjos Diana Strimaitytė ir Dana Palubinskaitė vasaros festivalyje pradeda Kepurinę

rodė kaikurie Lietuvos šauliai ir
šaulės. Apkasų aikštelėje I vietą lai
mėjo Vilnietis V. Galinaitis, iš 150
galimų taškų surinkęs 137. Apvalio
je aikštelėje sidabro medalį gavo
kaunietė E. ^armolaitė, bronzos me
dalius — vilnietė S. Praninskaitė ir
kaunietis ,v. Biržietis.
Tarptautinį moterų rankinio tur
nyrą Lvive laimėjo pirmoji sovietų
rinktinė, kurioje žaidė ir kaunietė
A. česaitytė. Antroji vieta teko So
vietų Sąjungos merginų rinktinei.
Jos eilėse buvo dvi lietuvaitės —
vilnietė S. Mažeikaitė ir kaunietė G.
Garšvinskaitė.
Vilma Bardauskienė Kišiniove įvy
kusiose “Izvestijų” laikraščio taurės
lengvosios atletikos varžybose į to
lį nušoko 6 m 78 cm, pasiekdama
naują Lietuvos rekordą. Taf iš tik
rųjų gražus rezultatas net pasauli
niu mastu, šiemetinėse varžybose
toliau už V. Bardauskienę tėra nu
šokusi R. Vokietijos sportininkė B.
Kiusel (6 m 87 cm). Nuo Sovietų
Sąjungos rekordo, priklausančio L.
Alfejevai, Vilmą skiria tik vienas
centimetras. Pirmasis Lietuvos mo
terų šuolio į tolį rekordas, prieš 55
metus pasiektas E. Garbačiauskienės, tebuvo 4 m 15 cm. Anksčiau
įvykusiose atvirose Gruzijos lengvo
sios atletikos varžybose V. Bardaus
kienė laimėjo dvi pirmąsias vietas:
šuolyje į tolį — 6,75 m ir 100 metrų
bėgime — 11,5 sek. šiose varžybose
R. Plungė rutulį nustūmė 20 m 20
cm, J. Putinienė nusviedė jietį 57 m
82 cm, o R. Kazlauskas į augštį iš
šoko 2 m 13 cm.
Vilniaus “Žalgirio” futbolininkai,
žaidžiantys antrojoje Sovietų Sąjun
gos lygoje, gerokai pralenkė savo
pagrindinius varžovus — Smolensko
“Iskrą” ir Rygos “Daugava”. Po 31
rungtynių žalgiriečiai turi 53 taškus,
“Iskra” — 44 taškus po 29 rungty
nių, “Daugava” — taip pat 44 taškus
po 32 rungtynių. Yra vilties, kad
“Žalgiris” taps šios lygos čempijonu ir po šešerių metų pertraukos
vėl bus grąžintas į pirmąją futbolo
komandų lygą. Antrojoje lygoje
žaidžia dar viena Lietuvos komanda
— Klaipėdos “Atlantas”, šiuo metu
užimanti VII vietą su 28 taškais
po 31 rungtynių. “Žalgirio” laimėji
mus vilniečiai kartais sutinka net
perdaug entuziastiškai. Pvz. po Vil
niuj įvykusių rungtynių, kuriose
“Žalgiris” Įveikė “Elektrono” ko
mandą 2:0, žiūrovų minia didelėmis
grupėmis demonstratyviai žygiavo
gatvės viduriu, sustabdydama visą
eismą. Šio įvykio aprašyme žiūro
vams prikišamas negražus elgesys.
Patariama visada laikytis eismo tai
syklių: ir kai “Žalgiris” laimi, ir kai
pralaimi.
Pabaltijo šaudymo iš lanko pirme-..
nybes Estijoje, Piarnu mieste, ko
mandiniu požiūriu laimėjo estai.
Lietuviams teko tik III vieta, âfes
pavėlavo atvykti jaunių komanda.
Vyrų grupėje taikliausias buvo kau
nietis K. Maksimavičius su 1171 su
rinktais taškais. Antrą vietą laimėjo
klaipėdietis A. Butkevičius, atsili
kęs 4 taškais.
® Jaunimas yra mūsų gyvenimo
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.
M. KRUPAVIČIUS
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LITERATŪROS RATELIS SKELBIA

dailaus skaitymo

KONKURSĄ
TAISYKLĖS:
1) Amžius: pirmame prisistatyme gali dalyvauti betkas.
Jei atsiras pakankamai konkurentų,galės susidaryti net trys gru
pės: vaikų - paauglių — suaugusių:
2) Tekstas: kiekvienas turi pasiruošti gerai paskaityti — vieną
bendrą privalomą tekstą ir - kita, laisvai pasirinktą tekstą
B ;s juri komisija, kuri įvertins kiekvieną skaitytoją.
Numatytos ver+ingos PREMIJOS.
TĖVAI prašomi padėti savo vaikams ir šiuo atveju.

VASARĄ

Lietuvaitė rodo šiaudinuku gaminimą Ontario Mokslo Centre (mažėjuje),
kur buvo surengtas kalėdinis tautinių grupių festivalis
Nuotr. S. Dabkaus

Saulė juokias,
Ežerėly
Plaukt plaukiu.
Tai man gera,
Lyg antelei.
Tai smagu!
Pasigaunu sau
Žuvele
Štai ranka —
v

Ir paleidžiu
Laisve džiaugtis
Į bangas.
Pievom bėgu,
Lyg plaštakė
Tarp žiedų —
Švyst, pralenksiu
Avinėlius
Debesų.

LĖKTUVAS

-KIRMĖLE

Užbaigiau pamokas gruodžio
mėn. 23 d. Kūčių dieną aš su
broliu žaidžiau, o vakare su
broliais puošiau Kalėdų eglutę.
Vėliau vakare valgėme Kūčių
vakarienę. Po vakarienės ėjau
pažiūrėti, ką Kalėdų senelis at
nešė. Gavau gražių dovanų,
bet iš visų dovanų man labiau
siai patiko lėktuvas.
Andrius Valinskas,
Montrealio lit. m-los mokinys.
Kanada. ‘'Liepsna’’.

— Na, Vincuk, ar tau patin
ka mano šilkinis švarkelis? —
klausė motina sūnaus.
— Labai gražus, mama, —
atsakė vaikas.
— Tai matai, Vincuk, visus
tuos siūlus, kurie yra tame švar
kelyje, man davė tokia maža
kirmėlaitė, — aiškino motina.
— Tai mūsų tėtė, mama, ar
ne? — įdomavosi vaikas.

ŽIOGO ISTORIJA
Vida Kazlauskaitė

piešinys — Rimos Valiulytės

Labas! Aš esu senas žiogas: žalias su raudonomis kojytėmis, kurios jau
nebėra stiprios. Daug žinau apie platųjį pasaulį. pažįstu pievas ir krūmus.
Nors mano tėvai yra mirę, bet turiu daug draugų. Žiogeliai, kelios muses,
svirplys ir skruzdelė — visi mano pažįstami. Neblogai gyvenu: drauge su
kitais randu skanių grūdelių ir žolių. Nors žinau, kad greitai mirsiu, esu
patenkintas gyvenimu. Jums visiem- linkiu to paties!
EGLUTĖ
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literatūra - Wilt - B okto
Didis poetas išeina iš tamsos
Oskaro Milašiaus minėjimai Prancūzijoje šimtųjų gimimo metinių proga
DR. JONAS GRINIUS
Nors pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos atstovas - Prancū
zijoje Oskaras Milašius buvo gi
liai susigyvenęs su prancūzų
kultūra, nors jis prancūzų kal
bos plonybes jautė labiau negu
daugelis prancūzų, tačiau, gy
vas būdamas. Prancūzijoje ne
buvo populiarus: iš poeto pavar
dės piliečiai jautė, kad jis nėra
prancūzas. O Prancūzijoje na
cionalizmo su slaptu šovinizmo
pamušalu nestigo nuo seniai.
Tad ko čia domėtis kažin kokiu
lyriku, kurio nė pavardės neži
nai kaip ištarti' Žinoma, “kal
tas” ir pats poetas, kad dėl savo
jautrumo nesugebėjo palaikyti
kontakto su prancūzų spauda,
kuri lig II-jo pasaulinio karo
Prancūzijoje buvo labai galinga.
Antra vertus, pačio Milašiaus
kūriniai, dažnai ištryškę iš poe
to egzistencinių problemų, ne
buvo patrauklūs plačiajai visuo
menei. kurią sensacijomis mai
tindavo ana masinė spauda.

OSKARAS MILAŠIUS-MILOSZ, ra
šytojas ir diplomatas, nuo kurio gi
mimo suėjo šimtas metų (1877. V.
15 — 1939. III. 2)

go vardu “Tamsybės ir sviesa”.
Jame ant labai gero popieriaus
yra išspausdintos ne tik Mila
šiaus gyvenimo datos., charakte
rizuoti visi eksponatai, bet taip
pat daug paskelbta retų nuo
traukų ir meno reprodukcijų.
Tarp nuotraukų galima pama
tyti fotografiją viso Lietuvos pa
siuntinybes personalo, koks jis
buvo Paryžiuje 1931 m. su P.
Klimu ir O. Milašium priešaky.
Kas norės pamatyti visus žy
miuosius Milašiaus atvaizdus,
juos ras šitame kataloge. Kad ir
nieko daugiau nebūtų padariusi
Bibliothèque nationale. vien už
šitą stamboką ir puošnią katalo
go knygą reiktu tarti, kad ji tin
kamai pagerbė Milašių kaip di
delį poetą ir nepailstantį dva
sios primato skelbėją.
* *
Gretimai parodos beveik visą
birželio mėnesį Paryžiuje kas
antra diena buvo vaidinama Mi
lašiaus “Mephibosetho” miste
rija. Ją statė “Įvykio teatras”,
kuris vaidina kuo, nors aktualius
dramos kūrinius arba juos suak
tualina pačiu pastatymu, nes
dažniausiai vaidina be scenos
tarp žiūrovų tik su vienu antru
dekoracijos elementu ir atitin
kamais kostiumais. Taigi ir-Milaišaus religinė drama apie Iz
raelio karaliaus Dovydo dvigu
bą nusikaltimą (žmogžudystę ir
svetimoterystę) bei jo atgailą vy
ko ne teatre, bet Šventoje kop
lyčioje (Sainte chapelle), vieno-

mieste (kur mirė ir palaidotas
Milašius) ruošia viešą poeto pri
siminimą su paskaita apie Mila
šių, su jo poezijos skaitymu, jo
kapo bendru lankymu ir visų bi
čiulių bendrais pietumis tame
Tačiau Prancūzija yra visdėl- viešbuty, kur apsistodavo poe
to senos kultūros kraštas, kuria tas gyvas. Ta draugija taip pat
me niekada nestigo nei gero
kasmet išleidžia bent viena są
skonio, nei giliai mąstančių
siuvinį vardu “Les Amis de Mi
žmonių. Taigi nestigo nė tokių losz”, kur spausdinama O. Mi
prancūzų, kurie O. Milašiaus ly lašiaus korespondencija, smul
rinėje poezijoje atpažino ir stip kesnės paskaitos, recenzijos ir
rų poeto talentą bei turtingą as kitokios informacijos, liečian
menybę. Tas Milašiaus talento čios mūsų poeto kūrybą. Tų bi
bei jo kūrybos gerbėjų būrelis,
čiulių sąsiuvinių lig šiol yra iš
palaikomas kelių literatūros kri spausdinta 12.
tikų, pamažu gausėjo. Tačiau
* * *
staiga 1939 m. kovo 2 d. nuo
Šiemet, sukankant 100 metų
širdies smūgio Milašius mirė.
Kas gi bus su poeto literatūri nuo O. Milašiaus gimimo, jo bi
niu palikimu? Kas juo rūpinsis, čiulių draugija užsimojo pami
jei Prancūzijoje Milašius netu nėti poetą plačiu mastu ir įvai
rėjo jokių artimesnių giminių? riai. pasikviesdama garbės glo
Šitokį klausimą kėlė poeto bėju net Prancūzijos kultūros
draugai ir bičiuliai, tarp kurių minister). Minėjimus pradėjo
taip pat buvo Lietuvos pasiunti balandžio 19 d. rašytojų draugi
nys Prancūzijai Petras Klimas ja (la Société des Gens de Letir pasiuntinybės sekretorius dr. tres), surengdama “apskritą sta- L
lą” su Milašiaus poezija Pary
Stasys Bačkis. Jiem tada kilo
mintis Įsteigti poeto raštams žiaus centre neseniai pastaty
leisti bei jo atminimui palaiky tuose, labai naujoviškuose me
no ir kitokių humanistinių ren
ti bičiulių draugiją, kokios
įprastos Prancūzijoje žymiems ginių rūmuose “palais Beaukūrėjams pagerbti: Deja, II-sis bourg”.
Vėliau, gegužės 26 d., centri
pasaulinis karas, daug ką su
griovęs, neleido susiorganizuoti nė valstybinė biblioteka iBiblionė projektuotai draugijai, o ne thèque nationale) savo rūmuose
vienas Milašiaus artimųjų drau atidarė O. Milašiaus raštų, rank
raščių, fotografijų ir kitokių do
gų turėjo palikti šį pasaulį.
Tik jau gerokai po karo dr. kumentų parodą, kurią suorga
St. Bačkio sugestijomis ir pa nizuoti padėjo Ž. Mikšys.
Paroda vyko gražiame salone,
stangomis Andre Silvaire apsi
ėmė leisti visus Milašiaus skelb bet 210 eksponatų erdvės buvo
Milasiaus namas Fontainebleau,
tus ir dar neskelbtus raštus. Da permažai. Tačiau šį trūkumą ga
netoli
.Paryžiaus, kur jis gyveno ir
bar kiekvieneriais metais pava lima atleisti vien dėl puikaus ir 1939 kovo 2 mirė
sari ta draugija Fontenebleau didelio (96 psl.) parodos katalo
ejC

-p

j e gražiausių gotikos šventovių
Paryžiuje. Ten žiūrovai sėdėjo
koplyčios (nebevartojamos) pa
kraščiuose, o vidury navos judė
jo aktoriai (stilizuoti senovės iz
raelitai), įkūnydami Milašiaus
poetinį tekstą.
Pirmą kartą tokio vaidinimo
žiūrėti buvo Įdomu; tačiau ne
galima būtų pasakyti, kad dėl ši
tokios inscenizacijos būsų lai
mėjęs Milašiaus kūrinys. Prie
šingai: lyriškieji misterijos mo
nologai koplyčios didelėje erd
vėje rezonavo prastai, prarasda
mi žodžių prasmę, o vienas gra
žiausių monologų — pavasario
giesmė — išėjo tiesiog sužalo
tas. nes tą džiaugsmo giesmę
Dovydas ir Betsabėja turėjo su
vaidinti (pagal režisoriaus M. J.
Robin.sumanymą), gulėdami ant
grindų ir tik susiliesdami kojų
pirštais.
Reikai turėti viltį, kad kituo
se Prancūzijos, miestuose (vasar
vietėse) “Mephibosetho”. miste
rijai bus parinkta palankesnė
sceninė aplinka, nors ir netòkioje gražioje koplyčioje.

O. Milašiaus minėjimų viršū
ne turbūt reikia laikyti tarptau
tinį kolokviumą arba simpoziu
mą, kuris vyko š.m. birželio 18 19 d.d. Fontenebleau mieste
(netoli Paryžiaus) pagal bendrą
temą “Skaityti Milašių 1977 me
tais”. Per tas dvi dienas buvo
perskaityta 11 referatų, neilges
nių kaip 30 min. Po jų buvo
skirta 15 min. diskusijoms, ku
rioms vadovavo vieno Paryžiaus
universiteto (VIII) prof. Jean
Bellemin-Noėl, vienas valdybos
nariu Milašiaus bičiulių draugi
jos. Tarp referentų, žinoma. vyravo Prancūzijos universitetų
profesoriai ir du jų rašytojai.
Tarptautinį charakterį šiam
Milašiaus žinovų susibūrimui
teikė kitų tautų atstovai. Jungti
nėms Amerikos Valstybėms at
stovavo
Connecticuto
un-to
prof. Mortimer Guiney su refe
ratu “Milašius ir realybė”. Len
kams atstovauti iš Berkeley uni
versiteto turėjo atvykti Česlo
vas Milašius, bet už jį sutrukdy
ta *jo referatą paskaitė Jalinskis.
Lietuviams iš Vokietijos atsto
vavo buv. Kauno universiteto,
docentas Jonas Grinius, kuris"
1929 m. pirmasis parašė dakta
ro disertaciją apie Milašių poe
tą ’dabar apie jo kūrybą yra be
ne 6 daktarinės disertacijos).
Simpoziume J. Grinius kalbėjo
apie “L’Amoureuse initiation”
(Meiles įvadai kaip centrinį vei
kalą, kuriame glūdi didžiuma
Milašiaus problemų pradų. Į ko
lokviumą neatvyko ir savo refe-
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LIETUVA

MŪSŲ ŽINIOS

‘ AIDAS' RAŠOBLB-nės
PIRMININKUI

1977 m. spalio 2 d.

AUGŠTAS ĮVERTINIMAS

S. PAULO

Sao Paulo, 30 de Agosto de 1977

limo. Sr.
Dr. MELDUTIS LAUPINAITIS
CAPITAL

Recebi, com grande apreço, o boletim
“Liberdade ou Escravidão", que Vossa
Senhoria teve a amabilidade de enviar-me.
Impressionada com a contundente de
núncia das barbaridades praticadas nos paí
ses bálticos, congratulo-me com a ação anti
comunista e coloco-me, neste Parlamento,
à sua inteira disposição para qualquer provi
dência no mesmo sentido.

Respeitosos cumprimentos

Deputada
DULCE SALLES CUNHA BRAGA
2a. Secretária

skaitė Karolina Masiulytėj.

rato neatsiuntė sutrukdytas Da
vid Mendelson, Tel Avivo un-to
profesorius.

Visi Milašiaus žinovų refera
tai buvo gerai paruošti, augšto
lygio. Įdomūs. Kaikurie atsklei
dė visai naujų dalykų, nes jų re
ferentams buvo prieinami dar
nespausdinti Milašiaus raštai.
Ypač pakiliai skambėjo literatū
ros kritiko Jean Cassou refera
tas apie pomirtinę mūsų poeto
dalią. Gaila, kad šis asmeninis
Milašiaus dienų draugas buvo
susirgęs, o jo referatą kaip už
baigos žodį perskaitė kolokviu
mo vadovas.
*

Gaila taip pat, šiame Mila
šiaus kūrybos žinovų susibūri
me tarp klausytojų nedaug te
buvo lietuvių: tik Milašiaus
šimtmečiui rengti komiteto na
rys. Ričardas Bačkis, dr. Vikto
rija Skrupskelytė (iš JAV), dail.
ž. Mikšys, B. ir A. Venckai ir
dar trys studentės.
Tarptautinis kolokviumas bu
vo baigtas Milašiaus kapo aplan
kymu ir bendrais pietumis, ku
rių pabaigoje buvo skaityta mū
sų poeto lyrinių kūrinių (du jų

Kolokviumo proga, kad ir jo
neaprašinėdamas, vienas didžių
jų Paryžiaus dienraščių “Le Fi
garo" paskelbė dideli Gėrard
Guillot straipsni “Milašius —
didelis poetas išeina iš tamsos”,
šiame straipsnyje prisimenama
taip pat Milašiaus kaip Lietuvos
pasiuntinio veikla. Kad šis lie
tuviškos kilmės poetas būtų daž
niau prisimenamas, ne tik per
sukaktis, Milašiaus bičiulių
draugija pasirūpino jo romaną
“L’Amoureuse initiation” išleis
ti kišenine laida, kad dėl pigios
kainos knygelė būtų prieinama
kiekvienam studentui.
Milašiaus šimtmečio minėji
mai bus baigti apie spalio mė
nesi, kai turėtų būti išspausdin
ta J. Bellemin-Noėlio daktarinė
disertacija apie filosofinę Mila
šiaus poeziją.
Trumpai tariant, prasmingi
Milašiaus minėjimai poetą gra^
žiai išpopuliarino. Reiktų, kad
lietuviai, kurie, važinėdami po
pasauli, užsuka Į Paryžių, neuž
mirštų Milašiaus draugo Andrė
Silvaire knygyne (16, rue Bellchasse, Paris VII) nusipirkti
mūsų poeto kūrinių.
TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Mes iš po tokios ilgos kelionės
dar nespėjome atsigauti. Kelionė
labai išvargino, bet grįžome pilni
gražiausių įspūdžių, orisiminimų.
AIDAS labai širdingai dėkoja
BLB-nės valdybai už tokį gražų
suruoštą mūsų oriėmimą. Jūsų vi
sų parodytas nuoširdumas ir tas
mielas draugiškumas liks visada
mūsų širdyse. Ypač gi Jums p.
A. Saldy, už tą visą rūpestį mūsų
atvykimu į Braziliją, tariame nuo
širdžią padėKą

Didelė padėka tenka Al DO ad
vokatui, Algirdui SIiesoraičiui,ku
ris taip rūpestingai tvarkė choro
reikalus, kaip pas gubernatorių,
televizijoj, koncerte ir kitur. Jam
AIDAS yra už tai labai dėkingas.
Taip pat kunigams saleziečiams
— kun. P. Rukšiui, kun. Urbaičiui, kun. Pr. Gavėnui už tą glo
bą ir rūpestį visais grupės nariais,
o ypač už solisto V. Verikaičio
globą, nuoširdus lietuviškas ačiū.
Širdinga padėka adv. Joanai
Satkūnaitei, kap. J. Ciuvinskui ir
visiems, kurių nebegaliu prisimin
ti.
Taip pat padėka jaunimui, ypač Antanui Aleknavičiui, kuris
visiems paliko neužmirštamą, sa
vo gražią elgseną, įspūdį. Jonui
Lukoševičiui ir visiems kitiems
jaunuoliams ir jaunuolėms už pa
rodytą draugiškumą aidietėms.
Nors man iš kai kurių jūsų jau
nuolių teko girdėti ir "gražių išsi
reiškimų". Bet gyvenime pasitai
ko įvairių žmonių — jiems reikia
atleisti, nes nežino ką daro.
Šiaip kelione esame labai pa
tenkinti. Mergaitės susirado daug
naujų draugų, naujų pažinčių.
Laiškai plaukia iš P. Amerikos į
Kanadą, o iš Kanados pas jus. At
rodo, kad užsimezgė gan gražus
ryšys. Tikime, kad ateinančiais
metais, liepos mėnesį, aplankysi
te Kanadą, tai yra atvyksite į Pa
saulio Lietuvių Dienas. Visi būsi
te mielai priimti, svetingoje Kana
doje. Lauksime visų
Negaliu baigti laiško nepadėkojęs mūsų vadovui į Rio, p. J. Bagdžiui, už rūpestingą globą, už la
bai įdomius pietus. Jam viso AI
DO grupės nuoširdus ačiū. Taip
pat São Paulo Lietuvių Sąjungai
už gražias išleistuvines vaišes lie
tuviškas ačiū.

DVI SESUTĖS - IRMÃS DIRE
TORAS

Taip, nuostabu ir džiugu, ir ne
vien 'Tautų Sodybos' tautie
čiams, išgirdus, kad Seselė ONA
VANDA BURAGAITÉ, salezietė,
yra dabartinė viršininkė ir lietu
viams žinotinos "Pensão AuxiliunT (Rua Guaianases, 1282,
Campos Eliseos, telef. 220.9771),
o jos kiek jaunesnė sesuo, seselė
OLGA CLARA BURAGAITÉ,
Pranciškietė vadovauja "Colégio
Franciscan© (Rua Argentina, 423
Pque das Nações, telef.446.2286).
Kaip kadaise jų tėveliai a.a.
JONAS ir MARIJONA RUZGY
TĖ BURAGAI, buvo tos apylin
kės parapiečių pavyzdys (pas juos
buvo ir tuometinė "Klebonija'),
taip dabar abi jaunimo įstaigų
vedėjos yra labai prielankios lie
tuviams bei lietuviškai veiklai.
Seselė Olga Clara mielai užlei
džia mokyklos patalpas PARQUE
DAS NAÇÕES- UTINGA lietu
viškom pamaldom PIRMĄ MĖ
NESIO SEKMADIENĮ, 10,30valandą. Ten yra vietos ir subuvi
mams.
Dieve duok daugiau tokių šei
mų su tokiais pašaukimais.

PAIEŠKO

STASYS JŪRAITIS iš Austra
lijos, sūnus Elenos Jadvilaitės Ju
rašienės, oaieško ONOS JADVI
LAITĖS KANČIUVIENĖS, kilu
sios iš Virbalio, išvykusios iš Lie
tuvos į Braziliją 1924 m.
Ji turi sūnų Juozą ir daugiau
vaikų.
Stasio Jūraičio adresas:
9 Marian St.
Enmore, Sydney
N.S.W - Australia 2042
VIKTORO KURGONO, gyve
nančio Muenster mieste, Vakarų
Vokietijoj, Brazilijoj gyvenantys
giminės prašomi atsiliepti šv. Ka
zimiero parapijos adresu ar tele
fonu:
Caixa Postai 4421
01000 São Paulo, SP.
Telef. 273-0338

BAJORŪNAS ALEKSAS, su
nūs Jono, gyvenantis Kaune, Star
to g-vė, Nr. 11 — 1, prašo atsiliep
ti pusbrolio BRAZIO JONO,'sū
naus Kazio, vaikams Jonui, Vytau
tui ir Onutei, gyvenantiems Bra
zilijoj, São Paulo mieste ar kitur.
J. Pleinys
Prieš 50 metų tėvas BRAZYS
PS. São Paule kalbėjome apie JONAS, s.K... išvyko j Braziliją iš
susuktą filmą AIDO kartu su Jū Lietuvos, Biržų apskr., Joniškėlio
sų dviem tautinių šokių grupėm. vise.. Gružų parapijos, VienžinBūtų labai malonu gauti jos kopi džių kaimo.
ją. Kiek ji kainuotų, mes atsily
ginsime.

J.P.
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musų žinios
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
ŽINIOS

— BRÁS ir apylinkių paupie
čiai: kviečiami dalyvauti šv. Kazi
miero koplyčioj, spalio 2 d., 8
vai. ryto, ar 6 vai. vakaro.

KALĖDOJIMAS
Spalio mėnesio pradžioj pararapijos kunigai paintensyvino šei
mų lankymą- kalėdojimą
Kun. P. URBAITIS šeimas lan
ko BOM RETIRO ir MOINHO
VELHO rajone; kun. PETRAS
RUKŠYS JAÇANÃ ir CASA VER
D E apylinkėj.

NB. Nesuspėjusieji anksčiau įsi
rašyti, galės tai padaryti betkokioj vietovėj prieš pat Mišias.

GARBĖS SARGYBA

Mišiose už mirusius kunigus
bei Dievo Tarno, Arkivysk. Jur
gio Matulaičio paminėjime, spalio
(outubro) 23 d., 16 vai. šy^ Kažimiero p-jos patalpose dalyvaus,
be kitų jvairių organizacijų Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos atstovai
ir Skautų garbės sargyba.
SIU LAIKU KNYGNEŠIAI

ĮKURTUVĖS JAÇANQJ

Prieš savaitę atvykusiai iš interioro — Minas poniai Cecilijai
BIKELIENEI, ios sūnui Edvar
dui ir dukrai Helenei su šeima
VĖLINIU MIŠIOS
(vyru ir vaikais: Ferdinandu 13
Sudėtinės Vėlinių (Uždūšinių) m. ir Denise 10 m.) buvo sureng
Mišios šv. Kazimiero parapijos tos įkurtuvės su namų pašventini
numatytos sekančiai:
mu.
— MOOKOJ (šv. Kazimiero
Cecilija Bikelienė, orieš 50 me
koplyčioj) lapkričio (novembro) tų su 8 vaikų šeima atvykusi iš
2 d., 8 vai.ryto ir 6 vai.vakaro lie Utenos, buvo labai laiminga, galė
tuviškai; 9 vai. ryto portugališkai. dama pradėti naują gyvenimą S.
- BOM RETIRO (Colegio Sta, Paulyje su Dievo palaima. Pasi
Ines, ma Três Rios, 362): lapkri naudota ta pačia proga atšvęsti
čio (novembro) 13 dieną 10,15 Cecilijos 79 gimtadieni Denisė
vai.
iškepė tortą, o kun. P. Rukšys ap
— JAÇANÃ (Instituto de Ja dovanojo sukaktuvininkę ir visą
çanã): lapkričio 2 d., 8,30 vai. šeimyną devocionalais. Atsisvei
ryto.
kinant Edvardas pasakė, kad. šis
- CASA VERDE (N.Sra. das kunigo apsilankymas senai ma
Dores): lapkričio 6 d., 17,15 vai.
mytei prailgino gyvenimą bent
įsirašymo lapus turi Marija Stan
kitais penkeriais metais.
kūnienė).
Visai šeimai daug sėkmės nau
- VILA ANASTÁCIO (Dr. J. jame darbe ir gyvenvietėje, o
Basanavičiaus mokyklos salėj) spa poniai Cecilijai "ilgiausių ir lai
lio 30 d., 11 valandą
mingiausių metų", o taip pat ge
— MOINHO VELHO lietuviai
ros sveikatos.
paankstino bendrą savo MIRU
SIŲJŲ PAMINĖJIMĄ s. Vicente
de Paulo bažnyčioje spalio 16 die
ną.

Marija Paleckienė,
savanorė
knygnešė, j 3 mėnesius išplatino
19 knygų Ar neatsiras norinčių
ją pasekti?
LIETSARGIAI KUNIGAMS

Vincas Viktoras Banys — FÁB
RICA DE GUARDA-CHUVAS
Mookos kunigams padovanojo po
''automatini' lietsargi- kad, kalė
dodami, būtu apginti nuo neišven
giamo lietaus. Apdovanotieji nuo
širdžiai dėkoja.
• Kas aukojasi pinigam, jų neaukoja geriem darbam
i.

.................... ...

ii

.■■■, n................ ....

MŪSŲ MIRUSIEJI
Spalių 15 d... šeštadieni, po
ilgos ligos iškeliavo j amžinybę
URŠULĖ MEILUTÉ-JOTEIKIENÉ, sulaukusi 80 metų am
žiaus. Iš
ligoninės Servidor
Publico buvo atvežta j V. Zeliną, kur sekmadienį 14 vai.
Prel. Pijus Ragažinskas atlaikė
Mišias už Velionies sielą Palai
dota Morumbi kapinėse.
Paliko liūdintį vyrą Paulių
sūnus Stasį, Marijų, dukras,
Angelę, Juliją Galvão, Vandą
Martini ir Oną Kuliešienę at
skridusią iš Amerikos ir stau
gusią Mamytę jos ligoje.
7-os dienos Mišios bus šeš
tadienį 22 spalio, 20,15 vai.
V. Zelinos bažnyčioje.
Visai šeimai — gili užuojau
ta.

A.A. GENOVAITEI STONIENEI
iškeliavus amžinojon Tėvynėn, ios vyrui prof. Antanui Stoniui
su šeima ir Ambrozevičių, Catafaijų bei Jokūbaičių šeimoms
reiškia širdingą užuojautą —

Karele Pažėraitė

į amžinybę iškeliavus savo uoliai narei,

a.a. URŠULEI JOTEIKIENEI
kartu liūdime ir reiškiame užuojautą ios vyrui Pauliui, sunums,
dukterims, žentams ir vaikaičiams-anukams.
Maldos Apaštalavimo Moterų D-ja

PADĖKA

Mūsų mielajai MAMYTEI iškeliavus į amžinybę, nuoširdžią
padėką reiškiame visoms ir visiems, kurie ją lankė ilgos ligos metu,
budėjo ir meldėsi prie jos karsto ir ją palydėjo į amžino poilsio vie
tą. Ypač gili padėka prel. Pijui Ragažinskui, kuris už ją atlaikė egzekvines Mišias, kitiems kunigams, seselėms ir visiems, dalyvavu
siems gedulingose atsisveikinimo pamaldose.
Dar kviečiame ir į 7-tos dienos Mišias, kurios bus atlaikytos V.
Zelinos bažnyčioj šeštadienį, spalio 22 dieną, 20,15 vai.
Joteikų šeima

Lietuviškai kalbanti

Mirus a.a. URŠULEI JOTEIKIENEI,
gilią užuojautą reiškiame Velionies vyrui Pauliui, sūnums Sta
siui ir Marijui, dukterims Angelai, Julijai Galvão, Vandai Mar
tini bei Onai ir Vincui Kuliešiems.
Angelika ir Vytas Triubas

A. A. URŠULEI JOTEIKIENEI mirus,
Joteikų šeimai gilią užuojautą reiškia
AUŠROS choristai

Ate o “Cavaleiro Vytis' ja está usando
a nova linha de guarda-chuvas práticos,
modernos e duráveis da

Vyrų — moterų — vaikų
gydytoja .

DRA. HELGA HERING
médica

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS
. Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

SPALISMISIJŲ

"FÁBRICA DE

GUARDA-CHUVAS'

ROŽINIO
mėnuo

Vicente Vitor Banys
R. Coelho Barradas. 104 - V. Prudente
Fones: 274-0677 ( Res .274-1886)

LIETUVOS NACIONALINĖ
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10

' NR. 42 (1525) 1977.X.20

Spalio (outubro) 23 dieną, sekmadie
rapijos salėje bus bendros

MIŠIOS
čiais pietinėje Amerikoje, kurie
domisi Filatelija, oašto ženklų rin
kimu ir kokia nors kitokia litua
nistine medžiaga. Rašyti aukščiau
nurodytu adresu.
♦

Toronto Lietuvių Filatelistų
Klubas, Kanada

RADIJAS
PANORAMA LITUAJMiO"
Atsiprašome gerbiamųjų klau
sytojų, kad programa PANORA
MA LITUANO nebuvo perduota
per radiją pereitą šeštadienį dėl
pačios radijo stoties techninių
kliūčių, nepriklausomai nuo prog
ramos rengėjų.
Šia proga norime patvirtinti,
kad sekančios transliacijos vyks
normaliai - ŠEŠTADIENIAIS,
pradedant 12 vai. ir 15 minučių.
Aleksandras Valavičius

SPAUDOS BALIUS
yra numatytas lapkričio 27 d.. V.
Zelinoje. Tuoj po Sumos jvyks
naujojo lietuviško kryžiaus pa
šventinimas, o paskui bus pietūs
Ramovėj. Toji pat proga yra ski
riama galutiniam "MUSŲ LIETU
VOS' atsisveikinimui su Prof. J.
Ferreira Carrato, kuris tiek daug
yra nusipelnąs laikraščiui ir bend
rai lietuviams.
Pakvietimus galima gauti jau
dabar abiejose klebonijose ir pas
Vyrų Broliją. Raginama dosniai
paremti mūsų spaudą, viršijusią
‘ Mūsų Lietuvoj" 1.500-ąjį nume
ri ir besiartinančią j 30-ąjj jubi
liejų.
Rengėjai

FILATELISTU DĖMĖSIU!

LIETUVIŠKAS ŽIDINYS

UŽ

MŪSŲ,

M IRUSIUS

ir
Dievo Tarno, Arkiv. JURGIO

KUNIGUS

MATULAIČIO

paminėjimas
Koncelebruos galimai visi lietuviai kunigai. Bus giedama egzekvi
jos su LIBERA. Seks spalvotas filmelis "Tu esi Petras - Uola".
Kviečiamos visos religinės, tautinės ir kultūrinės organizacijos,
bei visi atsimenantieji Brazilijoj dirbusius ir mirusius kunigus daly
vauti pamaldose, minėjime ir, pagal pirmų krikščionių prasmingą
oaprotj, suneštinėse vaišėse.

į
Į

Spalio 14 dieną V. Zelinos iiiiMnomiiiiinimiiiiiĮĮOĮiiiiiiimiMMiiiiiiioiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiii^
bažnyčioje sumainė žiedus ARLETÉ DYLYTÉ ir JONAS SILICKAS. Šliūbą suteikė prei. Pijus
S BESIARTINANČIU VĖLINIU PROGA
Ragažinskas.
$
Plačiojo São Paulo sektoriuose - baituose planuojamos SU
Paskui vyko vestuvinės vaišės
SI DÉTINÉS MIŠIOS Vėlinių (uždūšinių) proga.
— recepção ' Demarchi' restaurane. São Bernardo de Campo.
S
V. A N A S T Á C I O, D-ro J. Basanavičiaus Mokyklos Glo-^įį
Arletė yra uoli žilvitietė, tauti
| bėjų Ratelio valdyba kviečia visus savo mirusiųjų narių giminių šokių šokėja ir ateitininkė;
'į nes ir mokyklos rėmėjus bei bičiulius dalyvauti spalio (outubJonas lankė lietuvišką mokyklą ir
ro) 30 dieną, 11 valandą sudėtinėse Š V. MIŠIOSE, kurios
dalyvavo Žilvity.
S bus laikomos mokyklos patalpose, o po to - pagal pirmųių
Naujam
lietuviškam židiniui
S krikščionių gražų oaprotj — suneštinėse VAIŠĖSE IR PASIdaug laimės ir gausios Viešpaties
§ ŽMON ĖJIME.
palaimos.
Valdyba
Per Mišias giedos AUŠROS choras.

RUOŠIAMI LIETUVIŠKI KALĖ
DINIAI ATVIRUKAI

ii

Labdaros Ratelis ruošia spaudai
lietuviškus kalėdinius atvirukus (pos
tais), kuriuos bus galima įsigyti abie
jose klebonijose ir pas platintojus.
Pelnas skiriamas BENDRŲ KŪ
ČIŲ rengimui ir LABDAROS DAR
BAMS. Todėl tautiečiai kviečiami
kalėdiniams sveikinimams panaudo
ti šiuos lietuviškus KALĖDINIUS
ATVIRUKUS. - Labdaros Ratelis.

ROŽINIO ŠVENTĖ
Metinė šv. Rožančiaus (Roži
nio) šventė šv. Kazimiero parapi
joj buvo atšvęsta, pagal programą.
spalio 9 dieną. Pamaldas su šventei pritaikytu pamokslu atlaikė
kun. P. Urbaitis, gale Mišių duo
damas Marijos Krikščionių Pagal
<
bininkės palaiminimą, Aušros cho
ras su bažnyčia sugiedojo bažny
tines giesmes. Per pačias Mišias, o
vėliau suneštinių vaišių metu, bu
vo primintas dr. VYTAS KIAU
ŠAS,
išvykstąs j Amazonijos
džiungles padėti kun. F. Bendoraičiui gydyti ne tik kūnus, o ir
... sielas. Vaišes ir išleistuves suruo
šė besikuriantis Šalpos Ratelis.

Lietuvių tautos atgimimo ža
dintojo, pirmojo lietuviško laik
raščio ‘ Aušra" leidėjo ir laisvės
kovotojo, Dr. Jono Basanavičiaus,
mirusio 1927 m.vasario mėn. 16
d. Penkiasdešimt metų sukakčiai
paminėti ir jį pagerbti, Toronto
Lietuvių Filatelistų Klubas jšleido specialų oašto voką. Voką me
niškai paruošė Dail. V. Pačkauskas. Vokas išleistas keturių spal
vų; geltona, žalia, raudona ir juo
da. Vokų kainos, kanadiška vaHutą:
— su Kanados pašto ženklu ir ant
spaudu "1977.2.16" data: 50 et.;
— be ženklų (galima naudoti susi
rašinėjimui), vienas 25 et.
Kas pageidautų užsisakyti, pra
šome kreiptis pas klubo narį šiuo
adresu: Mr. A. Dilkus, 91 Medland
Cres. Toronto, Ont. Canada,
M6P 2 N3,
Be to, mūsų klubas norėtų už
megzti ryšį su lietuviais gyvenam ,
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iš anksto nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie TELEFONU (2730338), RAŠTU ar net ASME
NĮ Al informuos šv. Kazimiero
p-jos kleboniją ar Ratelio narius
apie jiems žinomus VIENIŠUS
SENELIUS ir kitus, REIKALIN
GUS BETKOKIOS PAGALBOS.
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Sąjungos ■ ftlianęa Metinės
Lietuvių Sąjungos-Alianęa 46-rių metų sukakties minėjimas

’
►
►
*

įVYKS LAPKRIČIO MÉN. 6 DIENĄ 17 VAL.
-SEKMADIENĮ-

’
]

Nariai ir Sąjungos-Alianęa bičiuliai maloniai kviečiami apsilankyti j šj jaukų pobūvį.
|

ĮTURTINGAS BUFETAS MUZIKA DAINOS PASILINKSMI- 1
NIMAI SĄJUNGIETIŠKOJ NUOTAIKOJ.
4
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Rezervuokite sau vietą iš anksto telefonais:
274-5116 - 93-5470 - 02-3309.
-A,

A Aaft A 4.UÀ A A

MIŠIOS
Kviečiame visus dalyvauti Mi
šiose už a.a. DOMINIKĄ LAU
ČIŲ, spalio (outubro) 30 d. 17
vai. šv. Kazimiero p-jos koplyčio
je. Per šias Mišias prisiminsime
ir neseniai mirusią a.a. URŠULĘ
LAUČIENĘ.

SEMANÁRIO

1
J

A «h. 4» A

Kas aukoja lietuviškai spau
dai. remia gyvybines lietuvybės
pastangas.
VEIKLOS KALENDORIUS

Spalio (outubro) 28 d.. .2030 vai. PLIAS
Brazilijos skyriaus nariu susirinkimas pas inž.
Algirdą Mošinskį, Rua prof. João Arruda. 17í
apto. 12 (Perdizes). Tel. 65-0907.

NOSSA

LITUÂNIA

Caixa Postal 4421
,'01000 São Paulo. SP.

LIETUI
LABDAROS RATELIS
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