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NELENGVAS UŽDAVINYS
Kalba - tautos tapatybės išraiška. 

"Pagrindinė tautinė tradicija ir tuo pa
čiu pagrindinė asmens būsena istorijoje 
yra k a i b a", raš^ musu gilus mintyto- 
jas-filosofas Antanas Maceina. Kalba 
perteikia mums tautos tradicijas ir jas 
jneša j dabartį, j šiandienį musu gyveni
mu. "Net ir nekalbantieji tautos praei
ties paminklai, - tęsia autorius, - gali 
būti įimti j dabartį, tik juos prabildžius, 
vadinasi, juos apsakius ar aprašius 
1 o d ž i u. Be kalbos visi šie paminklai 
(dailės ar technikos dirbiniai, pastatai, 
kapai) neatgytŲ musu dvasioje ir todėl 
niekad nevirstu susigrąžinta praeitimi7 .
Ir pabrėžia mums gyvai prisimintiną prin
cipą kuriuo turėtumėm sąmoningiau va
dovautis: "Kiekviena objektyvuota tau
tos tradicija virsta gyva tik tada, kai ji 
gali būti ir yra paverčiama k a l b d".

Tauta nė su vienu dalyku nėra taip gi
liai suaugusi, kaip su kalba. "Kalba yra 
laidininkas, kuriuo teka j mus tautos kū
rybą jos dainos ir pasakos, jos epas ir 
lyrika, jos drama, jos filosofija ir net jos 
mokslas".

Gimtoji kalba savaime pasireiškia šei
moj ir jos aplinkoj, plečiama mokykloj 
ir visuomeniniam gyvenimą, palaikoma 
ir perteikiama per knygą, per spaudą. Ir 
taip atsiranda spausdintas žo- 
d i s.

Arčiau ir giliau pažvelgę, nustebtum 
ž ir būtum priversti stebėtis: prieš kiek 
tūkstančiu metu gimė musu — lietuviu 
- kalba? Kiek šimtmečiu ji vystėsi ir * 
plėtėsi? Kaip ji kitom, didelėm ir svar
biom kalbom, kaip graiku, lotynu sans
krito ir kitos, iš esmės pasikeitus ar net 

° mirus, yra gyva ir šiandien? .
Kiekviena gyva kalba turi kliūčių au

gimui, vystymuisi, išsilaikymui. Vienose 
tautose tos kliūtys kyla iš vidaus — ir tai 
yu natūralūs kaibos vystymasis ar jos 
sunykimas. Kitur, kaip pas mus, atėjo 
kliūčių ir iš lauko. Čia pakanka prisimin
ti lenkinimo pavojus ir pasekmes, ypač 
gi praėjusio amžiaus carinius varžtus. 
Betgi lietuviu kalba, ujama, žalojama, 
persekiojama, visokiu vėtrų blaškoma, 
išsiiaikė: liko qyvo lietuvio pirkioj, per 
knygnešiu pasišventimą, kilniu tautie
čiu nenuilstamu darbu.

Lietuviu kalba yra rimtam pavojuj ir 
dabar — kai Lietuvos vaikai turi kalbėti, 
dainuoti ir net galvoti rusiškai pačiam 
vaiku daržeiy. Tačiau susipratusiu tau
tiečiu yra ugdoma ir puoselėjama — ne 
tik gyvu žodžiu, o ir raštu, kiek tatai ga
lima.

Vysk. MOTIEJUS VALANČIUS
1ÔO1 - 1Q75

DIDIS LIETUVIŠKO RAŠTO IR SPAUDOS APAŠTALAS
europiečiu gyvųjų kalbu seniausio - -oLaisva spauda — laisvo žmogaus iš

raiška.
Laisvai, nevaržomai pasireikšti Lietu

voj negalima. Ten reikia galvoti pagai 
įsibrovėlio kitataučio diktatą; ir tik taip 
viešai išsireikšti.

Mums čia, laisvam pasauly — yra lais
vas ir musu spausdintas žodis. Tų žodį 
galim laisvai vartoti, juo išsireikšti, įu » 
pasireikšti, jį puoselėti, jį perduoti ki
tiems. Tai laimė. Bet ir užduotis.

Nelengvos ir musu laisvam žodžiui 
pasireikšti sąlygos. Esam svetimam kraš
te, apsupti svetimos atmosferos, įtaigo
jami svetimos galvosenos. Išblaškyti, da
linai primiršę gyvą lietuvišką žodį, pame
tę lietuviškas tradicijas, pasimetę, nesu
sijungę — ar net išsijungę iš bendro iTatu- 
viu gyvenimo.

Sunku, taip. Bet ir svarbu dėti visas 
pastangas lietuviškam žodžiui išlaikyti: 
išlaikyti šeimoj, mokykloj, bažnyčioj, 
bendruomenėj, spaudoj. Tik tokiu bū
du galim prisidėti prie to seno — iš indo- 

džio išlaikymo.
Nelengvas, bet kilnus uždavinys. Už

davinys, kuri© sąmoningi kitataučiai 
mums pavydi. Norim pasiklausyti? Pa
minėsiu tik vieną, Theodore S. Thurs 
ton, amerikietį, kuris įsigilino į lietuviu 
kalbą: "Lietuviu kalba yra n^ tik seniau
sia kalba pasauly, bet ir kalba, kuriw vu 
tojo indoeuropiečiai prieš paties Sunscn 
to atsiradimą, taigi dar prieš 2000 metu 
pr. Kr.". Ir cituoja prancūzu Eüsée Re
čius, kuris išsireiškia: "Jei tautos vertė 
būtu matuojama jos kalbos grožiu, Lie
tuva gautu pirmą vietą Europos tautu 
tarpe".

Užbaigai — jo išsireiškimas, sutampan 
tis su mūsų visu troškimu: "Šiandien pa
saulis būtu daug turtingesnis savo kultū
roje, jei Lietuva būtu nepriklausoma.Nes 
lietuviu tauta atstovauja ne tik indoeuro
piečiu civilizacijai ir ju kultūrai, bet ir 
turi didžiausią pasauly brangenybę - sa
vo seną, gražią lietuviu kalbą".

KPG
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LIETUVIŠKOJI SIELOVADA 
KUNIGU SUVAŽIAVIME

Metinis JAV lietuvių kunigų vienybės 
suvažiavimas įvyko Allentown mieste, 
Pensilvanijoje rugpjūčio 6 jr 7 d.d. Suva
žiavimas pradėtas koncelebracinėmis 
Mišiomis, kurioms vadovavo ir pamoks
lą pasakė vysk. P. Baltakis.

Pirmąją dieną buvo svarstytos ketu
rios temos atskiruose būreliuose: 1. Lie
tuviškai nekalbančios lietuvių parapijos; 
2. skaitytuvo-kompiuterio panaudoji
mas lietuviškoje parapijoje; 3. Šv. Kazi
miero lietuvių kolegija Romoje. 4. Pagal
ba tikinčiajai Lietuvai.

Pirmajai temai vadovavo kun. P. Go- 
bitas (Gobaitis). Pastebėta, kad didmies
čiuose lietuviškai nekalbančios lietuvių 
parapijos žūna, nes ten lietuviai po did
miestį ilgainiui išsisklaido ir nebemato 
prasmės j tokią parapiją toli važinėti. 
Aplink gyvenantieji svetimtaučiai tada 
į tokią parapiją jungiasi ir perima. Ta
čiau mažuose miesteliuose tokios para
pijos puikiai gyvuoja, nes ir nemokant 
lietuvių kalbos visi lietuviai gyvena ne
toli nuo savo šventovės, ją lanko, palai
ko lietuviškas tradicijas, sielojasi lietu
vių reikalais bei puoselėja lietuviškąją 
kultūrą.

Antrajai temai vadovavo Marijona 
Skabeikienė, kuri talkina kun. K. Puge- 
vičiui Religinės lietuvių šalpos centrui. 
Skaitytuvo-kompiuterio panaudojimas 
lietuviškoje parapijoje galįs būti labai 
naudingas parapijiečių sąrašų, parapijos 
administravimo bei žiniaraščio paruoši
mo srityse. Taipgi galįs būti labai nau
dingas įvairių žinių bei medžiagos pasi
keitime su kitomis lietuviškomis parapi
jomis. Centrinė, per kurią viskas eitų, 
galėtų būti Religinės lietuvių šalpos cen
tras Bruklyne, kuris turi visas reikalin-* 
gas IBM skaitytuvines mašinas bei joms 
paruošto lietuviško raidyno programą.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Trečiajai temai vadovavo naujasis 
Šv. Kazimiero kolegijos rektorius prei. 
A. Bartkus. Kolegija esą reikia gerokai 
atnaujinti, nes visi baldai 40 m. senumo. 
Vieno klieriko kambario reikalingiausių 
baldų įgijimui reiktų apie $1.500. Butų 
gera, kad atsirastų šiam reikalui gerada
rių — paskirų kambarių fundatorių. 
Taipgi kolegijoje reikia įvesti naujų van
dentiekio sistemą ir naują elektros laidų 
tinklą. Šiuo metu lietuvių klierikų nėra 
daug, tačiau tikimasi, kad atsiras lietu
vių sielovadai norinčiu pasišvęsti jaunuo
lių.

Ketvirtajai temai vadovavo Religinės 
lietuvių šalpos centro vedėjas kun. K. 
Pugevičius. Tikinčioji Lietuva esanti re
miama įvairiausiais būdais. Toji parama 
labai vertinama Lietuvoje ir išeivijai už 
tą paramą nuoširdžiai dėkojama.

Apie kazimieriečių vienuolijos steigė
jos sesers Marijos (Kazimieros Kaupai
tės) beatifikacijos bylos pradžių kalbė
jo tos bylos postuiiatorė sės. Marilyn 
Kuzmickaitė. Byla esanti pradėta Čika
gos arkivyskupijoje. Apie arkiv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos bylos sėkmin
gą užbaigimą painformavo marijonų 
provincijolas kun. V. Rimšelis, MIC.Da
bar jau esą tikra, kad Lietuvos krikščio
nybės sukakties dieną, birželio 14, po
piežius jį paskelbs palaimintuoju.

Lietuvos krikščionybės sukakčiai pa
siruošimo darbus aptarė suvažiaviman 
specialiai pakviestas centrinio komiteto 
pirm. J. Kavaliūnas. Jis pateikė eilę at
liktų bei atliekamų darbų, kurie jau 
skelbiami protarpiais spaudoje, nurodė, 
kad Romos iškilmėse dalyvaus Čikagos 
lietuvių operos choras ir nušvietė veiklą' 
Lietuvos komiteto, kuriam vadovauja 
vysk. J. Preikšas. Komitetas esą kreipėsi 
j valdžią, prašydamas tikintiesiems sugrą
žinti Vilniaus katedrą, Klaipėdos švento
ve ir Šv. Kazimiero šventove Vilniuje.
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Prel. A. Bartkus susirinkusius painfor
mavo apie Lietuvos krikščionybės sukak
ties Romos komiteto paruošiamuosius 
darbus. Pagrindinės popiežiaus Mišios 
su lietuviais būsiančios sekmadienį, 
birželio 14, apie 9.30 v.r., o audienciją 
su popiežiumi lietuviai turėsią arba bir
želio 13, šeštadienį, arba birželio 15,pir
madienį. Jau išnuomota netoli Vatika
no esanti ''Angelo7' pilis, kurioje numa
tyta religinio Lietuvos meno paroda, o 
sekmadienio vkarą — vaišės.

Po palaimintojo paskelbimo paprastai 
tris dienas iš eilės laikomos jo garbei iš
kilmingos Mišios, kurioje nors iš pagrin
dinių Romos šventovių. Jas laiko aukš
tieji dignitoriai. Taigi ir mūsų iškilmės 
metu tokios bendros šventei suvažiavu
siųjų Mišios būsiančios tris dienas iš ei
lės. Rūpinamasi, kad trečiadienio rytą 
tos Mišios būtų "Maria Maggiore" bazi
likoje ir ta proga įvyktų visų suvažiavu
sių lietuvių iškilmingas Krikšto pažadų 
atnaujinimas.

Antrąją suvažiavimo dieną vyko val
dybos pranešimai. Apie valdybos iždą 
pranešė kun. J. Rikteraitis, vietoj nega
lėjusio dėl brolio ligos suvažiavime daly
vauti ižd. kun. Z. Smilgos. Apie kunigų 
savišalpos fondą pranešė kun. J. Pakal
niškis. Nominacijų komisija, pirminin
kaujama kun. M. Čyvo, vadovavo vaidy
bos rinkimams. Perrinkta buvusioji val
dyba su vienu nauju nariu — kun. P. Go- 
bitu (Gobaičiu). Taigi dabartinė JAV ' 
kunigų vienybės valdyba yra tokia: pir
mininkas— kun. Albertas Kontautas, 
vicepirmininkai — kun. Juozas Matutis, 
kun. V.Cukuras, iždininkas — kun. Z. 
Smilga; visuomeniniams reikalams — 
kun. V. Dabušis, kun. R. Krasauskas, 
kun. A. Petraitis ir kun. V. Pikturna. 
Revizijos kamisijon išrinkti: kun. J.Ste
ponaitis, kun. J. Grabys ir kun. M. Gy
vas.

Suvažiavimui sekretoriavo kun, V. 
Cukuras, o pirmininkavo pirmąją dieną 
— svečias iš Kanados Pasaulio bei Kana
dos lietuvių kunigų vienybės pirm. kun. 
J. Staškus, o antrąją dieną — svečias iš 
Romos Sv Kazimiero kolegijos rekto
rius prel. A. Bartkus.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją at- ' 
kreipti laisvojo pasaulio dėmesį j reika
lavimą grąžinti Lietuvos tikintiesiems 
Vilniaus katedrą, Klaipėdos šventovę ir 
Sv. Kazimiero šventovę Vilniuje. Suva- <• 
žiavimas buvo baigtas bendromis Mišio
mis su savo suvažiavimą ten pat prade
dančiais Lietuvos vyčiais Allentown vys
kupijos katedroje. Koncelebracinėm Mi- 
šiom vadovavo vysk. P. Baltakis, o pa
moksią pasakė kun. A. Jurgelaitis, OP.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coe ho BarradasJ04 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res.: 2744886

J. Stš.
"Tėviškės Žiburiai"
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MEDITACIJOS 
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

Nepamiršk: 

1986 
SĄMONINGO 
TIKĖJIMO 

METAI

i Į»
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

ài ay iaoT)

SĄMONINGO TIKĖJIMO

“Norėtume kaukaitėmis priminti vi
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems:
SEKMADIENI PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDI KATEKIZMUI".

LIETUVOS VYSKUPAI IR 
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI

VEIKLOS KALENDORIUS
Lapkričio mėnuo:
2.
7.

17.

30.

VĖLINĖS
Pirmasis mėn. penktadienis: nakti
nė adoracijų (20 vai.) Petro Perku- 
mo Namuose.
Švenč. Mergelės Globos diena — 
Dievo Motina Aušros Vartuose, 
Vilniuj.
Sąmoningo Tikėjimo Metu progra1 
ma šv. Kazimiero p-joj:
16 vai.: Mišios už mirusius kuni
gus, kolonijos veikėjus, Laisvės ko
votojus, Lietuvos kankinius. — 
Plotkelių pašventinimas.
Maldos galia

O Gyvenimas yra pati didžiausia dovana, 
ir be duonos gyvent neįmanoma, 
bet Šventosios Dvasios duodama išmintis leidžia pajusti 
kad Dvasia, Auka ir Meilė yra brangiau 
už gyvenimą ir už duoną.
Tikėjimo Paslaptyse gludi gilios tiesos 
ir tikri nurodymai, kad gyvenimas butu tiesus 
Šventosios Dvasios duodama supratimo galia 
padeda atskleisti, atkasti, suprasti tu Paslapčių prasmę.
Stovim kryžkelėj, ir galimybė ne viena 
kaip laimė, kaip pagunda saldi moja mums — 
Šventosios Dvasios duodama patarimo mintis 
padeda rinktis, apsispręsti ir pasukti teisingu keliu 
Ir geri būdami mes pavargstam, 
norisi nepabaigus ilsėtis, nuleisti rankas, teisintis "pavargau", 
šventosios Dvasios duodama ištvermė gėrio kelyje 
padeda vėl keltis, neatidėti rytdienai, baigti.
Viskas mums siūlosi kaip reikalingi 
ir net būtini dalykai, — lyg be jų neapsieitum, — 
šventosios Dvasios duodama pažinimo malonė 
pasako: čia — našta, čia — nuodai, o šito — reikia.

Viskas yra Dievo sukurta ir duetą — 
Šventosios Dvasios duodama pagarbos malonė 
palenkia suprasti, užjausti, rūpintis, padėti 
kiekvienam Dievo kūriniui ir nieko laukiniu neprakeikti.
Visom Dievo duotom dovanom reikės patarnauti, 
už viską, kas man pavesta, reikės atsakyti, 
viskuo, kiek ranka pasiekia, reikia pasirūpinti — 
Šventoji Dvasia šventa baime apsileisti neleidžia.

Padeda Šventoji Dvasia ir daug kas,
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Kelias

Diena ilga, ir jos našta 
atrodė persunki mano jėgoms; 
staiga ji pakilo — man nežinant, 
kažkas suklupo maldai.
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Kas nors tą valandą paprašė Dievą 
palengvint mano naštą.
O Jis — be galo gailestingas — 
nužengė ir paėmė ją iš manęs.

Nežinome, kaip dažnai, mums besimeldžiant 
už paklydusį, sužeistą, nelaimingą, 
išklausoma. Nejučiom jų širdyse 
atsiranda ramybė ir tyla.

Kas nors pasimeldė.
Tikėjimo ranka palietė Dievą
ir atkvietė Jį žemėn 
tą dieną.

Daugybei širdžių reikia maldos,
tiek daug maldos:
tad, MELSKIMĖS!________

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

O Nulipa vaikas nuo motinos keliu 
ir visą gyvenimą bėga toiyn, 
svajodamas, kad laimė jo laukis tenai toli 
ir ją galima tiktai tenai - toli - sugauti. - 
Išėjo žmogus iš Viešpaties ranku 
ir jam vaidenosi, kad laimė ir laisvė — tas 
0 kas atsitinka, kai upės iš krantu išsilieja, 
kai siaučia uraganai, įsismarkauja vėtros? 
Kai traukiniai nu .» bėgiu nušoka? 
Kai pasiunta patrakęs žmogus 
ar nesulaikomai bėga, kur aistros ur pagundos gena? 
Žabojo žirgus, pančiojo arklius, mušė botagais, 
kinkė piūgan ar vežiman — kol prapuldavo polėkiai - 
visi vyresni didesni tą patį darė su mažesniJs broliais 
O Mozė Dievo vardu ribas nustatė 
(o gal parodė nusižmoginimo pakraštį? ), 
įsakydamas "Švęsi, gerbsi", uždrausdamas "nedarysi šitaip". 
Visi įstatymai — Dievo, 3ąžnyčios, Valdžios, — 
atrodo, vis pančioja žmones, pakerpa sparnus, 
pritupdo prie žemės ir.., šaukia sukilti.

Bet žmogus būna laisvas tik Viešpačiui Dievui paklusdamas, 
kuria laisvai tik Dievo kūrybą pratęsdamas, 
gyvena laisvai tik tikruoju savim ištesėdamas. 
"Išmokit mylėti Dievą ir žmones, 
tada busit laisvi, nereikės nei įstatymu, nei pančiu", — 
Jėzaus dvasią skleisdamas, mokė šventasis Augustinas.
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Aleksandras Bumblis

MANO KELIONĖ i LIETUVĄ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

KLAIPĖDA IR PALANGA
Jau pirmadienį iš vakaro ruošėmės 2 

dienų kelionei per visą Lietuvą. Buvo pa
rinktas specialiai didelis autobusas (44 
vietų) su šaldytuvu ir net su dviem šofe
riais. Mes vežėmės 10 bonkų šampano, 
mineralinio vandens ir net kavos. Su visa 
grupe dar važiavo du žurnalistai iš ' Tėviš
kės" Draugijos, o be to ir mus 2 nuolati
nės palydovės — Nataša ir Eimutė. Tad 
šiuo atžvilgiu buvome labai gerai aprūpin
ti Į Klaipėdą nuvažiavome pu trijų. Ap
sistojome "KLAIPĖDA' hotely. Tai mo
derniškas gana gražus hotelis, veik pačia
me miesto centre. Tuoj pat aplankėme 
senamiestį, naujamiestį ir skulptūrų par
ką. Klaipėda ištikrųjų labai gražiai atsista- 
čiusi. Vakarieniavom Vakarieniavom mo
derniškoj gražioj kavinėj. Be to, buvome 
ir pajūry. Deja, vandens temperatūra ne-' 
buvo mūsų skoniui, tik 15° C. Bet vistiek 
buvo keletą drąsuolių moterų, kurios pa- 
siraičiusios sijonus braidžiojo po Baltijos 
jurą

Trečiadienį oras dar pablogėjo, pradė
jo po truputį lynoti. Mas išvažiavome į 
Palangą. Čia mes apžiūrėjome daug pa
statytų poilsio namų. Ypatingai didelis 
poilsio namų kompleksas yra pastatytas 
žemės ūkio darbuotojams. Aplankėm 
taip pat ir gintaro muziejų, kuris užima 
buvusio grafo Tiškevičiaus rūmus. Pie
tauti grįžom į Klaipėdą. Pietavom iaive- 
restaurane, kuris buvo specialiai mums 
rezervuotas. O po to skubėjom ruoštis 
grįžimui j Vilnių Kelionė buvo parma- 
tyta grįžti kitu keliu, bet, deja, oras bu
vo per daug biogas, užtat vėl grįžome pa
čiu trumpiausiu keliu.

ATSISVEIKINIMO BALIUS
Ketvirtadienio ryte dar turėj o būti 

vieną ekskursija j Rumšiškes. Deja, del 
blogo oro mes turėjome jos atsisakyti. 
O be to — turėjome ruoštis atsisveikini
mo vakarienei — baliui. [ balių galėjome 
kviesti mūsų gimines nr pažįstamus. Susi
rinko virš 100 žmonių. Mes patys ir sve
čiai rinkosi beveik punktualiai. Visiems 
ekskursijos dalyviams prie įėjimo mer
gaitės prisegė po tautinę juostelę. Vaka
rienė buvo "LIETUVA' Kotelio sekly
čioj. Siame baliuje dalyvavo ir valdžios 
atstovai: generolas P. Petronis su ponia 
ir Dr. R. Vaigauskas, "Lietuvos" viešbu
čio direktorius ir Lietuvos ' Intouristo" 
vadovas. Buvo trys dideli stalai svečiams 
susėsti. Visi susigrupavo su savaisiais.Sve- 
čius aptarnavo tautiškais drabužiais apsi1 
vilkusios mergaitės. Pirmas užgėrimas bu
vo su "caipirinha". Jos mes padarėm net 
visą viedrą. Tai buvo didelis siurprizas mū

sų svečiams. O iš gėrimo, nei iš valgymų 
netrūko nieko. Buvo ir skilandžių ir vie- 
darų, ir visokiausių lietuviškų valgių. 0 
iš gėrimų, be ' caipirinhos', dar buvo 
degtinės, konjako, gero lietuviško alaus 
ir keletas statinių midaus. Netrūko nei 
šampano. Bet, pati svarbiausia šio Vakaro 
atrakcija, be abejonės, tai buvo lietuviš
koji kaimo orkestrėlis - kapela: smuike
lis, armonika, bosas, dainininkas ir barš
kučiai. *

Balių-vakarienę atidarė šio vakaro šei
mininkė, hotelio tarnautoja, puikiai tau
tiniais drabužiais apsirėdžiusi. Po jos kal
bėjo tos ekskursijos organizatorius Aleks. 
Boguslauskas, po jo Dr. R. Vaigauskas 
ir gen. P. Petronis. Ekskursantų vardu 
kalbėjo ir mūsų kolonijos veikėja Aldo
na Valavičius. Kalbų temos: lietuvišku
mas, draugiškumas, bendradarbiavimas 
ir brolystė tarpe lietuvių.

Mūsų kaimo kapela išjudino visus. Čia 
šoko visos: Vila Zelina, prudente, Moó- 
Cu ir visas San Paulis. Nors buvo jau iš 
anksto nustatytas baliui laikas iki vidur
nakčio, bet to neužteko, turėjome balių 
iki pirmos valandos pratęsti. Ir tai jau 
buvo penktadienis, o 5:00 valandą jau 
turėjome važiuoti į aerodromą. Turėjo
me dar kiek laiko čemodanams sutvarky
ti ir kiek prigulti. Ketvirtą valndą mūsų 
Nataša kėlė mus visus sveikindama lietu
viškai. Tad kėlėmės, prausėmės ir siun
tėme čemodanus j autobusą. Atsisveiki
nome su gražiuoju ' Lietuvos' viešbučiu 
Lauke, prie autobuso, vėl visas būrys ‘ 
mūsų buvusių svečių iš baliaus. Jų visas 
būrys, muzikantas su armonika, ir visi, 
kartu su mumis, užtraukėme vėl lietuviš
ką dainą Važiuojame j aerodromą, o te
nai vėl kita grupe, vėl kitas būrys drau
gų, ir vėl armonika, ir vėl griaudi atsisvei
kinimo sutartinė. Sklinda juokas, kai ku
rie verkia ir viens kitę ramina, ir tikisi 
vėl kada nors pasimatyti. Net įteikė gru
žų kvepiantį meilės laiškelį, (mūsų inži- 
nieriui).Atsisveikiname ir lipam j lėktu
vą. Lėktuvas pakyla ir skrenda Leningra
do link. Lėktuvo kapitonas Jonušas.

rūmai. Visas miestas neparastai didin 
gas. Ypač gražūs senieji pastatai.

Mes apsistojome' PRIBALTYSKA 
Y A" hotely. Tai pats geriausias hoteiis 
Leningrade. Jisai taipogi ant Nevus 
kranto, o kitoj Baltijos juros pusėj jau 
yra Suomija. Hotely yra 1200 kambariu 
iabai švarus ir tvarkingas. Patarnavimas 
netoks mielas kaip Lietuvoj.

Leningrade hotely tvarka buvo kaip 
ir Vilniuj: nustatytos valandos kada vJ 
gyti, kada ekskursijos ir 1.1.. Čia, per 
tris dienas, mes aplankėme: 1) visa mies 
ta, 2) Ermitažo muziejų, 3) Pedrodvo 
retz (Petro I vasaros rūmai), 4) Petro 
pavlosko tivrtovę ir 5) Izaaku katedrą

Gaila, jog oras jau nebebuvo toks gra 
žus kaip Lietuvoj. Net kartais būdavo 
kiek šaltoka.

Jau sekmadienį musu ekskursijos 7 
žmonės, išvažiavo 'raukiniu per Vilnių 
j Varšuvą. O likusieji 13 važiavo vėliau, 
irgi traukiniu. Vilniuj vėl musu draugai 
mus sutiko. Turėjome 20 minučių L-iko 
šiam pasimatymui. Vėl buvo pilno gėlių 
laiškų, dovanų, šypsenų ir daug ašarų 
Dar kartą suskamba bendra lietuviška 
daina, >r sudiev. Varšuvoj mes vėl nakv 
jame tam pačiam hotely.

Antradienj po pietų, musų ekskursi 
jos didžiuma skrenda j Vokietija O va 
kare 22:00 valandą ‘ LUFTHANSA' 
jau pakyla Brazilijos link. 07-10 vaiando 
jau esame São Paulo mieste.

VENDROS IŠVADOS. Bendrai paė 
mus, skaitau šią ekskursiją pavykusia 
visu 100 °/o. I štai dėl ko: neturėjome 
jokios nelaimės, niekas rimtai nesusirgo, 
pervažiavom visą Lietuvę j pats svai 
blausias pasisekimas, tai, kad visi gaiėp 
savo gimines ir pažįstamus aplankyti ■ > 
visi važiavo po Lietuvą kur kas norėjo 
o taipogi aplankėm Kauną, Klaipeda h 
Palangą.

Didžiausias pasisekimas: šitie 20 eks 
kursantu taip susibičiuliavo, jog jie lik 
kaip giminės. Grįžo visi kalbėdami lietu 
viškai.

DUOK DIEVE DAUGIAU TOKIU 
EKSKURSIJŲ.

LENINGRADAS
Jau iš lėktuvo matosi didelis penkių 

milijonų gyventoju miestas. Tai buvusi „
Rusijos carų sostinė. Nepaprastai gražus LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA) 
miestas ant Nevos upės kranto. Čia dar yra SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 
iki šiolei išsilaikė buvusių rusų didikų

GHOPPERIÃ "
MjESGGHGPP IíT&A

CHOPP—PIZZA —QUEIJOS — FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro—Tel. 223-2333
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ANTANAS BUTKUSPO SĘSĮASDĘSĮĮĮT METU
Lietuvių Emigracijos Brazilijon

— Paminėti —
NESIŽAVĖJO SIUVĖJO AMATU

Tąsa išNr. 37 (1976)
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Pietų Amerikos kraštus pasiekė ir 
juose gyveno ir dirbo — ne mažiau žy
mus už V. Mozurkevičiu ir kitus, — ato
grąžų srityse garsi nęs Lietuvą ir jos žmo
nes, menininkas Jonas Rimša. Tėvo nu
matytas būti žymiu siuvėju ir puošti 
aukštąją Lietuvos, ypač Kauno, aristo
kratiją, Jonas Rimša nepatenkino tėvo 
užmačių ir, su aukštos vertės Paryžiaus 
siuvėjo diplomu, apkeliavo Pietų Ameri
kos kraštus, siekdamas savo dvasinio pa
šaukimo, aukštesnio tikslo. Bandė įsi
kurti Brazilijoje, kurį laiką pagyvenęs ir 
nesuradęs savo palinkimu! tinkamos dir- _________
vos, nusikėlė j Argentiną, o iš čia, siekda^^^AS RIMŠA paveikslų parodoje 195 i m 
mas savo idealo, apsistojo Bolivijoje ir ! 
čia paliko gilius pėdsakus Savo gyveni
mo menui skirtus metus. Netik Bolivi
joj ., bet ir kituose meno pasauliuose 
menininko Jono Rimšos vardas sklido 
plačiai. Daug apie jį rašė lietuviu spau
da, teigiamai atsiliepė brazilu ir kitu 
kraštu meno kritikai. Jam besilankant 
Brazilijoj 1951 m., A Gazeta rašė: “Pas 
mus lankosi žymus menininkas, Bolivi
jos meno ir kultūrinės misijos atstovas 
Juan Rimša, neseniai Bolivijos vyriausy
bės apdovanotas “Condor dos Andes“ 
ordenu. Juan Rimša yra kilęs iš'Sveda- 
su, Lietuvos, naturalizuotas Bolivijos 
krašto piliečiu, su meno parodomis ap
lankęs yra didesnius kultūrinio pasaulio 
centrus: Paryžių, Madridą, Londoną ir 
Buenos Aires. Juun Rimša yra Bolivijos 
Aukštosios mokyklos direktorium“.

Tarybų Sąjungos Mokslo Akademi
jos Lotynu Amerikos Instituto žurnalas ‘ 
“Latinskaja Amerika“, — rusu — ispanu 
kalbomis, — neseniai išspausdino straips
nį pavadintą “Lotynu Amerikos Jono 
Rimšos kūryboje“, kur rašoma, jog Jo
nas Rimša yra lietuviu dailininkas, kuris 
Lotynu Amerikos medžiagų sukūrė ori
ginalią, didelės socialinės ir meninės jė
gos tapybą.

Prieš kelioliką metu, Jono Rimšos 
buvimo metu São Paulyje, teko su juo 
susitikti ir pasikalbėti Itá galerijos pu

jo darbus jsigyja Buenos Aires ir Rio de 
Janeiro muziejai. Tai labai retas dalykus 
svetimtaučiui, dar tik pradedančiam me
no kelią. Tėvu žemės ilgesys, pašlijusia 
sveikata, neįsigyvenęs j svetimo krašto 
žmonių dvasią, palieka viską ir J. Rim
šos palydėtas, su juo atsisveikina, patar
damas: “Žiūrėk, nesėdėk čia ilgai, nes 
prapulsi“' Grįžęs j Lietuvą, džiovos pa
laužta sveikata, sukūrė dar nemažai 
skulptūrų ir 1942 m. mirė Kauna, o bai
siojo karo ugnis supleškino Mato Men- 
činskio didelę meno darbu dalį. Gi, Jo
nas Rimša besiryždamas vis labiau pra
šviesi i lietuvišką pasaulėjautą, nebesugrį
žo j tėvų namus, j gimtąją žemę - mirė 
toli nuo savo krašto, Los Angeles mieste.

lta galerijoj kalbasi su žurnalistu S. Paulo mieste 
veikslu parodoje. Menininkas džiaugėsi 
kad jo paveikslu parodą gausiai lanko 
lietuviai.

Tuo pačiu metu kaip ir Jonas Rimša , 
varstė Pietų Amerikos, Brazilijos ir Ar
gentinos, meno akademijas ir pradėjo 
reikštis ir kilti aukštyn dar vienas musu 
tautietis, Sūduvos krašto sūnus, skulpto
rius Matas Mečinskas. Nepalaužiamu ryž
tu, per kančias ir vargą, patenka į Bue
nos Aires vaistybinę dailės akademiją,ku
rioje vadovybės pripažįstamas geriausiu 
mokiniu. Už skulptūrą “Žvejai“ apdova
notas Argentinos nacionaline premija ir

LAIMINGOS KELIONĖS MATUI ŠALČIUI

Jį priglaudė Bolivijos 
žemė

Kada pradėjo didesniais skaičiais iš 
Lietuvos veržtis į Pietų Amerika emi
grantai naujo gyvenimo kurti, gausiau 
užplūsdami fazendas, kada Jonas Rim
ša, Matas Meneinskas, lyg paklydę Ne
muno krašto pakeleiviai varstė duris 
jieškodami kelio į meno galerijas, paro
du sales, studijų katedras Brazilijoje, 
Bolivijoje, Argentinoje, kada Vl.Mazur- 
kevičius per Brazilijos džiungles tiesė 
geležinkelius, įrenginėjo vandens kana
lus, statė uostus, garimpuose plovė auk
so smiltis, — panašiai kaip ir kiti ku
riuos perleidome ir palydėjome, — pra
dėjo savo kelionę tėviškėje, Suvalkijos 
žemėje, per Europą, Aziją, Ameriką,iš
bujojęs svečiu use pas '40 tautu“, nu
traukė savo kelionę Pietų Amerikos že
myne, Bolivijos žemėje, Guajaramirim 
miestelyje prie Brazilijos sienos, — tai

FOTOS 3X4- CASAMENTO
XEROX - REVELAÇÕES E 

AMPLIAÇÕES
PLASTIFICAÇÃO DE FOTOS

E DOCUMENTOS ■
R. Bemini R. Mônaco 85 - B
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Sanpaulieciai lietuviai susirinkę prie Lietuviu Sąjungos namų rua Lituânia, 67 
atsisveikinti su M. Šalčiu. (Vidury kryžiuku pažymėtas) išvykstant iš Brazilijos 
kelionėn po P. Ameriką,

"SPINDULYS" JUOSTELĖJ

Turime juosteliu-cassete "JAUNIMO ANSAMBLIS SPINDULES? 
Tai pilno SPINDULIO choro dainos, išimtos iš profesionalu įrašytos 
plokštelės, kurią “Spindulys“ mums atvežė iš JAV-biu.

Galima gauti ML redakcijoj. Kaina — Cz. 70.



Mato Šalčio medžio skulptūra tėviškėje.

Matas Šalčius, žymus Lietuvos rašyto
jas ir keliautojas. Jisai domėjosi kelio
nėmis, troško matyti ir jausti kaip žmo
nės gyvena kituose kraštuose, apie ką 
galvoja, ko siekia ir parodyti jų gyveni
mo būdą. To paties tikslo vedamas, Ma
tas Šalčius aplankė Braziliją, svečiavosi 
Argentinoje, dirbo prie DULRo leidžia
mo laikraščio "Išvien", nukeliavo Urug- 
vaįun ir pasiekė Boliviją, kur šio nera
maus žmogaus kelionė nutrūko. Matą 
Šalčiu priglaudė amžinai Guajaramirim 
miestelio kapai, u jo gimtinės Čiudiškiu 
kaimo gyventojai, prisimindami savo 
sūnų, prieš daugeij metu iškeliavusį j pa
saulį ir daugiau nebesugrjžusj j tėviškės 
laukus, pastatė jo medinę skulptūrą su 
gaubliu rankoje, su išdrožtais žodžiais: 
"Buki laiminga, Lietuvos žemė, amžiais 
žydėki ir kilki".

Bus daugiau

MOŠŲ MIRUSIEJI
VINCAS VANKEVlClUS

mirė spalio 4 dieną João XXIII ligoni
nėj sulaukęs 84 metu. Buvo pašarvotas 
savo namuose V. Zeiinoj ir palaidotas 
Congonhas kapinėse. 7-tos dienos mišios 
buvo spalio 9 d. V. Zelinus bažnyčioje.

Nuliūdę liko dvi seserys, sūnus Alber
tas ir duktė Valda su šeimom.

PLASTIFIQUE SEU TITULO > 
DE ELEITOR

RUA BERNINI R. MONACO 85- 
B - MOÕCA - TRAVESSA DA 
RUA JUMANA.

MŪSŲ LIETUVA

MARIJA SNARSKAITÉ STANKŪNIENE

mirė praeitos savaitės pirmadienį, spalio 
13 d. Instituto Central do Cancer ligoni
nėj. Vėžio liga pasireiškė visai nesenai: 
birželio mėnesį Marija dar buvo suorga
nizavusi autobusą iš Casa Verde šventke- 
lionei j Aparecidą. Daktaru sprendimu 
turėjo būti operuota. Buvo operuota 
mėnesio pradžioj ir atrodė, kad viskas 
bus gerai, nes greit atsigavo, galėjo vaikš
čioti ir kalbėti. Ligonė buvo linksma ir 
niekuom nesiskundė. Lankytoju būda
vo pilnas kambarys. Kun. P. Rukšys ap
lankė ligonę tris dienas prieš mirtį ir su
teikė ligoniu sakramentus. Marija, kaip 
gyveno ramiai, taip ramiai ir atsiskyrė 
su šiuom pasauliu.

Velionė buvo gimusi Rokiškyje 1915 
m. kovo 26 dieną. Brazilijon atvyko su 
šeima 1927 m. ir ilgą Liką gyveno prie 
Mariljos. Jauna ištekėjo ir iš pirmųjų 
vestuvių turėjo sūnų Alfonsą ir dukrą 
Joaną. 1950 m. atvyko Sanpaulin ir ap
sigyveno pradžioj Bom Retire. Cia ište
kėjo už Andriaus Stankūno ir susilaukė 
dukros Ivonės. Neužilgo persikėlė į Ca
sa Verde, kur iki dabar gyveno su dukra 
Ivone.

Stankūną šeima, dukros ir žentai da
lyvaudavo visose lietuviu šventėse, eks
kursijose ir parengimuose. Marija Stan
kūnienė buvo Casa Verde lietuviu kolo
nijos širdis ir gaivintoja. Ji padėdavo ku
nigams kalėdoti, platindavo bilietus j vi
sokius parengimus, organizuodavo auto
busus j šventkeliones ir išvykas. Marija 
buvo labai darbšti moteris ir dirbo kaip 
siuvėja beveik iki paskutiniu mėnesiu-

Velionė buvo pašarvota šv. Jono baž
nyčios šermeninėj, Casa Verde. Kun. P. 
Rukšys laikė mišias prie karsto ir paly
dėjo j Congonhas kapines paskutiniam 
poilsiui.

Septintos dienos mišios buvo C Ver
de bažnyčioje, kur laikomos lietuviškos, 
pamaldos. Žmonių buvo labai daug, 
ypač tautiečiu atvykusiu iš tolimu apy
linkių net iš Sto, Andrė.

Mūsų kolonija prarado didelę tautie
tę ir veikėją. Nuliūdę ūko sūnūs Alfon
sas su šeima, duktė Joana, žentas Iray 
ir 5 anūkai, duktė Ivonė, žentas Alber
tas ir anūkėlė. Dievas teatlygina taup 
miela sese, už visus gerus darbus ir mums 
teduoda tavęs niekad nepamiršti.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ"

I BROOKLYN1
REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

Rua Georgia,675
Bairro Brookiin Novo |
04559 SÃO PAULO, SP. j
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ALEKSAS VINKSNAITIS
mirė, po ilgos ligos, spalio 16 dienq tu
rėdamas 71 metus. Į Braziliją atvyko 
i947 metais ir visą taikų gyveno V. Zeli- 
noj.

Giliame nuliūdime liko Žmona Magda
lena, dukterys Nijolė ir Asta bei sūnus 
Eduardas su Šeimomis.

Sv. Mišios uža.a. Alekso vėlę bus 
penktadienį, spalio 24 d. i9:30 vai. Vila 
Zelinos šv. Juozapo bažnyčioje

&Ó'TA £/dá ■

DR.PAULO ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2,709 — Conj. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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A A BIČIULIO ALEKSO ATMINIMUI

Ir vėl praeis pavasariai — vis lauks tėvų šalis.
Kai pumpurus p raski eis gimtoj sodyboj vyšnios. 
Bitelė medų rinks — svaigiam žiedų kvepėjime.. 
Deja., nei tu, nei aš — j tėviškes negrįšim.

Negrįšim, ne. Tenai, kur tylios mėnesienos..
Kristalais žėri, blizga baltas sniegas — 
São Paulyje nuvysta ir vėl lietuvis vienas. 
Nugrimsta vėl į amžių amžinąjį miegą.

0 lygumos. O tėviškėlė — raudoja., šaukia... 
Žegnojasi ten liepa, vinkšna ir gluosnis linksta...
Negrįš i m e. Negrįši me — gėlėtomis palaukėm — 
l tamsų mirties glėbį svajonės musų grimsta.

Kai visos skausmo gamos pražįsta gedulo žiedais — 
/ amžinybę gūdžiai ir vėl pašauks varpai... — 
Kūrėjau. Maldą skausme suklupusią išgirski.
Ir maloningai šviesą pažadėtąją suteik.

Ir kad akių rasa, širdžių malda — nuplautų dulkes 
Nuo naujo vieškeliu į Amžinas Dausas..
O mirgančios graudulinės liepsnelė — 
Nušviestų dangiškos vilties šviesa.

Klemensas Jura
Suarão, 16.10.86

AfA
ALEKSUI VINKSNAIČIUI

MIRUS
Jo žmonai Magdalenai, sūnui Eduardui ir mar- 

čiai, dukroms Nijolei ir Astai su žentais, ir visiems 
giminėms bei artimiesiems nuožirdžią užuojautą 
reiškia

Brazilijos Lietuviu Bendruomenė

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-759Ü
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

MUSU LIETUVA

BRANGIAM BIČIULIUI IR 
TAURIAM LIETUVIUI

AGRONOMUI
ALEKSUI VINKSNAIČIUI

mirus,
SEIMĄ IR ARTIMUOSIUS GILIAI UŽJAUČIA 

IR KARTU SU JUMIS LIŪDI:
Klemensas Jūra
Regina Jūraitienė
Rimgaudas Jūraitis
Emantė Jūraitienė

Živilė Selmys 
ir 
seimu

Ona Mikuckienė

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Savaitei bėganti
■ ■■■■■—< ........... ■■ m A H. D. Petraitis

Lituanikos sodyboje mano artimiausi kai
mynai — tai Robertas ir Elena. Gerai sugyve
nant, pasikalbam, tvirtai laikomės principo, 
kad sodyboje reikia būti, kiek tik įmanoma 
daugiau laiko. Jie tai atvyksta penktadienio va 
kare ir tik pirmadienio rytų atsiranda São Pau
lyje. Taip sakant, sąžiningai vartoja gerą ir ty
ru Lituanikos orą.

Praeitą savaitę gaunu pranešimą: Robertas 
rado net 200 gramų kiaulienos ir kviečia vaka
rienei. "Rado mėsos? Kiek jis mokėjo? " Atsi 
kymas tvirtas: ' Pirko ir nemokėjo * ūgio' Nie 
kas nenori tikėti, nemokėti ‘ agio" šiandien ta 
tikras stebuklas. Ir nuvykau pažiūrėti. Žiūriu 
dar daugiau kaimynų susirinką. Ir čia atsitiko 
kitas ' stebūklas", tų vadinamų 200 gramų už
teko labai skoningai paruoštai vakarieni, vi
siems.

"O kaip lietuviškai -gio"? — klausėme vie
nas kito. Niekas to nežinojo. Grįžus namo, pa
žiūrėjau žodyną, gerame, nebetkokiame, o net 
iš tėviškės gautame. Ten išaiškinta, kad tai' la 
žas, pelnas". Taip sakant beveik priimtinas rei 
kalas. Pasipelnyti visi nori, ypač dabar purduo 
dant mėsą, kurios dauguma jau poru mėnesių, 
kaip nemato. Manau, kad nemažas piliečių, 
skaičius, ypač tokių kurie turi galvijų bundas, 
šiais metais taps milijonieriais, vien dėl to ma
žo žodelio "agio'. Todėl lietuvišku žodynėliu 
nepasitenkinau, pažiūrėjau j didyjį vietini žod 
ną. Aha, čia jau kitaip išaiškinta. Čia be ceri- 
monijų parašyta, kad tai skirtumas tarp oficia 
lios kainos ir kitos, kuri atskirai damokama. 
Kitaip sakant patepimas, kyšys, damokėjimas 
primokėjimas, bet viskas tylomis. O kas yra 
"agiota", tai jau geriau neklausti, ypoč šiomis 
dienomis... tokių dabar nepaprastai daug atsi
rado. Net ir valdžia susirūpinusi.

Kaibant apie žodynus, dažnai manęs pakis 
šia kas nors iš pažįstamų: ‘ Kaip lietuviškai ta 
ar kitas daiktelis' Dar dažniau nežinau, ką 3 
sakyti. Yra visa eilė lietuviškų žodžių, kurių 
anais laikais Lietuvoje ar dar nebuvo, .r buvo 
vartojama kokie rusiški ar lenkiški pakeitalai, 
nes tie produktai masiniai buvo gaminami ki 
vėliau. Kas gali juos žinoti? Ypač aplink,.s 
reikmenys, kuriu is kasdien vartojame ir žino
me portugališkai. Kaip ten tėviškėje tie daikt 
vadinasi, niekas iš musų nežino. Tai čia ir išk- 
la svarba mėginti ruošiant naują žodynėlio U 
dą įdėti tuos žodžius. Jeigu skaitytojoj padėt 
ir primintų redaktoriams, gal sekanti laid^ išc 
jau.ir su mums nepažįstamais žodžiais ir žody 
nėlio kaina CZ... sem agio.

r RESTORANAS

VI KTORAS\/LUKAV1CWJS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Skinto, 118 • TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

iii <
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MUSŲ ŽINIOS
GEDULINĖS PAMALDOS VĖLINIŲ 

DIENĄ
Lapkričio 2 — Vėlinių dienę, sekma

dienį, tiek šv. Juozapo, kiek šv. Kazi
miero parapijoj pamaldos yra už 
visus mirusiuosius, įprastų 
valandą.

Sudėtinės mišios už mirusius Casa 
Verde bus lapkričio 2 d. 16:15 vai. N. 
S. das Dores bažnyčioje.

PARQUE DAS NAÇ0ES lietuviai 
turės vėlinių pamaldas lapkričio 9 d. 
seselių Pranciškiečiu mokyklos kjpiy- 
čioj 10:30 vai.

SĄMONINGO TIKĖJIMO METŲ 
PROGRAMA

Paskutinį mėnesio sekmadienį esant 
SPAUDOS DIENAI, visa "'Sąmoningo 
Tikėjimo Metų programa44 jvyks V. Ali
noj, 11 valandos pamaldų metu. Taigi 
vakare šv. Kazimiero parapijoj šiuo reika 
!u nieko kito nebus. ,
PAVYZDINGI JAPONAI

Sekmadienį Yoshiaki Yanagi Hara ir 
Iracema Nossi Yanagi Hara minėjo savo 
vedybinio gyvenimu sidabrinj jubiliejų. 
Kaip geri katalikai, užpras'ė Mišias, ku
rias "Juventus44 Klube atlaikė kun. Pr. 
Gavėnas. O paskui vyko šeimyniškas ja-' 
poniškas priėmimas.

Visam šitam ėmėsi iniciatyvos sukak-' 
tuvininkų amrti, šv. Kazimiero parapijos 
kaimynė.

Pavyzdys ir paskatinimas visiems svar
bius savo gyvenimo įvykius paminėti ne 
tik kokiu daugiau ar mažiau saldžiu "py
ragu44 oei " Ilgiausių metų44 linkėjimais, 
o ir liturginėm apeigom, kurios Dievą 
pakviečia (ar gali pakviesti) ir į musų as
meninį gyvenimą. O tatai krikščioniui 
yra esminis dalykas._____ ____________

MŪSŲ LIETUVA NR. 38 (1977) 1986.X.23

Candidate à Constituinte

Šio ML numerio

ALGI RDAS SLIESO
Tėvo JURGIO SLIESORAIÕIO i3 metu mirties proga.

Dosniam lietuviškos spaudos rėmėjui gili padėka ir 
geriausi linkėjimai.

Redakcija ir administracija

STASYS ROBERTAS KILČIAUSKAS kal
ba Lietuvos miestu herbų parodos atidaryme 
Vila Formozoj.

DEMOKRATINIS SOCIALIZMAS
Žmogus ieško visuomenės lygsvaros, 

karu pabaigos, bado pasauly panaikini
mo, taikingo sugyvenimo. Kaip tik šito 
ir siekia Demokratinis Sočia 

I i z m a s: kur liaudis, o ne tik ją Val
dantieji, galės sakyti, ko nori, kas reika
linga.

Kiekvieno valia bus gerbiama " pluri- 
partidarizmo", »r kiekvienos bendruo
menės troškimai turi būti svarstomi; ir 
liaudžiai priklausys pristatyti savo reika
lavimus bei apspręsti jų patenkinimą.

Dabartinė Brazilijos politinė valanda 
kaip tik paranki naujom idėjom skleisti, 
bet tik kad butų teigiamos, pozityvios, 
sekant kitu demokratiniu valdymo sis 
temų pavyzdį Geležinės Uždangos mo 
delius pažįstam; Kiniečiu Muro tai pat 
— jie mums netarnauja.

Jei Jus norit man padėti, prašau 
skambinti man j namus (215.6197) ar 
ba j mūsų mokyklas -(35-5505 ir 
453.3845). Ir toip tęsim kulbę.

PIRMOJI KOMUNIJA
Spalio 19 penki vaikučiai Patricia, 

Larissa, Karen, Marcfelus ir Paulo iš Spa 
dari Popic, Spadari Olivu ir Spadari Fer 
reira šeimų šv. Kazimiero parapijos kop 
tyčioj priėjo Pirmos Komunijos. Šiam 
svarbiam krikščionio susitikimui su Kris 
tumi vaikučius rūpestingai paruošė p. 
Emilija Bendoraitienė.

* Daugiausia tie peikia, kūne 
’’ausiai veikia

metinė
i

SPAUDOS ŠVENTE
alio (Outubro) 26 dieną

à

1230 VALANDĄ
A Z EtTflOJ - JAUN I M O NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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