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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO METAI
AR REIKIA PAGALBOS
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAMS?
'Jeigu per greit bandysi išauginti me
dį, bus kukurūzas", sako kunigas Margis,
paklaustas, kokią naudą Pietų Amerikos
jaunimui duoda vienerius metus Vasario
16 gimnazijoje Vokietijoje, pasimokęs
vienas Argentinos lietuviukas.

Kunigas Juozas Margis yra Amerikoje
gimęs lietuvis kunigas, Marijonų vienuo
lijos narys, jau daug metų besidarbuo
jąs tarp Argentinos lietuvių. Patriotiškai
nusiteikęs ir labai pamėgtas jaunimo,
kunigas Margis daug dirba to jaunimo
labui, kaip tik beišmanydamas ir suge
bėdamas skiepija jame lietuviškumo ug
nelę. Kaip Argentinos lietuvių atstovas,
jis dalyvavo jau keliuose PLB seimuose,
dabar yra paskiausio Vl-tojo PLB seimo
narys ir, lankydamasis Amerikoje vie
nuolijos reikalais, susirado progą vieną
vakarą skirti pokalbiui su Chicagoje gy
venančiais nariais.
Pokalbis daugiausiai ir lietė lietuvišku
mo reikalus, nes Pietų Amerikoje, ypač
Argentinoje, šiuo metu tas klausimas
yra labai jautrus. Į lietuviško darbo pir
mąsias gretas įsirikiavo jau Argentinoje
gimę lietuviai ir ant savo pečių jie neša
atsakomybę už tolimesnį lietuvybės iš
laikymą ir jos perdavimą būsimoms kar
toms. Jie visi dar kalba ir rašo lietuviš->
kai, tačiau svetimo krašto įtaka, o taip
pat ir kasdieniniai rūpesčiai visokiais
buities reikalais gerokai ribojo įų pas
tangas įsigyti lietuviškai veiklai labiau
reikalingų žinių, patyrimo ir išmokti
Bail. VLADOS STANČIKAITĖS-ABRAITIENÉS iliustracija. Vlada Stanéikaité su Vladu
lietuviu kalbą taip gerai, kaip ją mokė
Vijeikiu iliustravo pirmųjų meti, ML-vos numerius, ypač viršelius. Mielai prisimename pirjo iš Lietuvos čia atkeliavę jų tėvai. To
muosius ML-vos bendradarbius i hLPLasisendame
dėl ir nepaprastai sunkus pasidaro tos
įsijungimas sukėlė jau kitokias nuotaireikalam, nei tai pačiai politikui, kurią
kdlbos perdavimas trečiosios ir ketvirto
kas tarp jaunesniųjų Pietų Amerikos
mes laikėme viso mūsų lietuviiko dar
sios kartos jaunimui.
lietuviu veikėjų ir grąžinu juos atgal j
bo pagrindu, nes, kitokios aplinkos vei
Šiaurės Amerikoje jaunimą lietuvių
kiami, Pietų Amerikos, nors r išsimoks tarpusavio bendravimu ir j bendrų užda
kalbos dar ir dabar tebemoko daugiau
linę, jauni lietuviai su Lietuos laisvini vinių vykdymo lauka, nors dar ir ne
j tokį, kokį mes suprantam Siaurės Asiai Lietuvoje išsimokslinę pedagogai,
mu tiesiogiai susijusia politika mažai
geriau sugebėję paruošti ir jau išeivijoje
merikoje.
tesidomėjo. Tarp tenykščių ietuvių su
gimusių bei brendusių mokytojų, tačiau sidarė visiškai kitokia pade*L lietuvišku
Kitoks lietuviškas veikimas ten yra
Pietų Amerikoje naujų ateivių pagalbos! mo ir lietuviškosios politiku; atžvilgiais. dėl to, kad trūksta jėgų, ir didelis rūpės
tėra labai mažai. Ne daug ten jų tebuvo
Tik jaunimo kongreso nusk'aidinimas
tis slegia dabartinių vadovų pečius,kaip
nuvykusiu, bet ir tie patys greitai persi
ir su juo susijęs parušsama.is ir vykdo
jų prisiauginti. Tokia ir buvo kun. Juo
kėlė j šiaurės Ameriką, žymesnės įta
masis darbas nusistovėjusiai i vandenyje zo Margio pokalbio su PLB valdyba tekos jų veiklai nepalikę, šiaurės Ameri
sukėlė naujas bangas, ir gero tai jau nu-* 1 ma, lietusi ir pirmąjį Argentinos lietu
koje naujų išeivių blaškymasis, nenusissilpusi lietuvybė pradėjo žyir’ai atsigau viuką, praėjusiais metais lankiusį Vasa
tovėjimas ir per didelis dėmesys visok
ti, Kelių vėlesniųjų PLB valdybų sustirio 16 gimnaziją. Gal ir keistas atrodė
kiam politikavimui pirmaisiais kūrimo
pritnas dėmesys, žymiai padailintas
kun. Margiui pateiktas klausimas, besi
si metais, taip pat ir dideli nuotoliai
asmeniškų ryšių palaikymas, pasikeiti
teiraujantis apie to lietuviuko naudą,
Pietų Amerikos lietuvius paliko jų pa
mai meno vienetais, pietiečių oMyvavines iš tikrųjų, kokius gi kalnus gali nučių likimui. Tai, žinoma, lietuvybei ne
mas PLB seimuose ir susipažinimas su
: versti vienas jaunas, nors ir labai šmaikšpadėjo. Nepadėjo nei kitiem bendriem
Bendruomenės veikla bei aktyvus j ją
j tus, vyrukas, vieną žiemą pabuvojęs Va-

MŪS U LIETUVA

legacijos vadovas Fedorenka pareiškė,
kad tokių dalykų negalima diskutuoti
tai vidaus reikalai.
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AR REŠKIA PAGALBOS....
sario 16 gimnazijoje ir ten geriau pramo
kęs lietuviu kalbos? Todėl ir jo atsaky
mas buvo įdomus: nenorėkim tos nau
dos pergreit, nes “ne medj išsiauginsim,
bet tik kukurūze“
Bet tas medis jau leidžia gilias šaknis
ir ne taip jau pamažu. Ateinančiais moks
lo metais j Vasario 16 gimnaziją skris
jau net keturi mokiniai ir po metų to
kiu Argentinoje bus jau penketukas. Dar
po keleriu metu tokiu bus jau keliolika,
ir ju įtaka tikrai pasijus. Juk, kaip kuni
gas Margis sako, dabartiniai Argentinoj
lietuviu vadovai yra tie, kurie važiavo į
pirmuosius jaunimo kongresus, ir tie,
kurie buvo įtraukti j Pietų Amerikoje
vykusio jaunimo kongreso paruošia
muosius darbus. Kitaip pradėjo dirbti ir
tie, kurie vasaromis bent į Saiurės Ame
rikos lietuviu jaunimo stovyklas bei j
mokytoju studijų savaites atvažiuoja.
ELB valdyba tai žino. Žino jau seniai.
Žino ir, kiek gali, stengiasi padėti. Tačiau
tai yra taip pat labai sunkus uždavinys,
nes trūksta pinigu, Argentinos ekojiominė padėtis yra tokia biloga, kad ten ir
turtingiausi lietuviai sunkiai suveda “ga
lą su galu“, tik kasdieninius buities klau-»
simus bespręsdami, o visiems kitiems,
kad ir labai svarbiems reikalams, tokiems
kaip lietuvybė skatiko nebelieka. Jis turi
ateiti iš kitur. O tas “kitur“ tegali būti
tik Siaurės Amerikos lietuviai, iš kuriu
tuos skatikus iškrapštyti turi PLB valdy
ba. Ji turi parūpinti lėšas, kuriu reikia
Pietų Amerikos lietuviukams nuskraidin
ti j Vasario 16 gimnaziją ir juos ten išlai
kyti, kuriuos reikia nusiųsti j būsimą Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą Australi
joje, atsigabenti juos j Siaurės Amerikoje
vasaromis vykstančias stovyklas, Moky
tojų studijų savaites. PLB taip pat reikia
parūpinti pinigų siųsti j Pietų Ameriką
Šia u rėš Amerikos jaunimo vadovus pa-

Mykolas Sluckis, pasak Miller'io,tdip
pat pasipiktino. “Mes visi skirtingi,“ pa
brėžė jis. Miller'is atsakė: “Jūs, be abejo
esat, bet (kai jūs kalbat) su mumis, jūs
nesat skirtingi. Su mumis jūs visi vieno
di. Jei aš manyčiau, kad jūs visi vienodi
nebūtu prasmės čia atvykti'.' Bet jis nesu
tiko su manim; jis tebuvo pasipiktinę^
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“Neįmanoma tęsti tą diskusiją klau *
-Š-"
mu, kuri kultūra (amerikiečių ar sovietų/
mokyti vadovaujamojo darbo ir taip pat yra gyvybingesnė ir daugiau prisideda
prie 20-to šimtmečio kūrimo,“ kalba
lietuvių kalbos. Prašu pagalbos ir iš ten
j tautinių šokiu šventes norinčios atvyk Miller'is,“nes didelė jų kultūros dalis
yra senamadiška ir neįdomi. Ji nieko ne
ti jaunimo grupės. Ir ta visa pagalba yra
būtina, jeigu norim, kad lietuvybė Pietų sako mūsų laikui. Jie neturi sąlyčio su
(pagrindine) problema. Jie nežino, ka.
Amerikoje nežūtų. Ją išlaikyti noro ten
ta problema. Privačiai, jie apie tai prisi
dar pakanka, bet reikia jiems pagalbos,
ypač pinigais. Kun. Juozas Margis tai dar pažįsta“.
kartą jautriai priminė.
Lietuvos spauda rašė, kad amerikiečiui
svečiai buvo nepaparastài susižabėję Eriš
Tad, mieli šių mano žodžių skaityto
kių kolūkiu ir jo pirmininku Giedraičiu
jai, Siaurės Amerikos lietuviai, ir jų vi
Miller'io žodžiais: “Sakoma, kad koicho
sokie fondai, būkite atlaidūs PLB val
zinė sistema Sovietų Sąjungoje esanti
dybai už tuos visus graudenimus ir įky
bergždžia. Ji bergždžia visur.. Man ji su
rius lėšų prašymus, nes jų reikia tikrai darė labai slegiantį įspūdį - tamsa ir ty
gyvybiškiems lietuvybės reikalams.Ko ia. Atrodė, kaip OrweWio scena. (Koi
kiems gyvybiškiems reikalams, rodo ir chozui) vadovauja labai energingas lietu
t
šis Pietų Amerikos lietuvių pavyzdys. vis.. Mes turėjom su juo pokalbį ir pa
klausėm keletą klausimų. Bet jis jau turi
Bronius Nainys
pasiruošęs atsakymus. Aš jo paklausiau
ARTHUR'O MILLER'IO ĮSPŪDŽIAI
kaip jie apmoka žmones, ar visi gauna
iŠ LIETUVOS
tą pačią algą; kiek žmonių lieka kolch.»
Žurnalo Baltic Forum naujame nume ze, ar kas išstoja, ar jiems galima išstot ’
ryje (Spring 1986) išspausdintas pasikal Jis pradėjo kalbėti bendrybėm. Aš kupr 
bėjimas su žymiuoju amerikiečių drama
iau, kad jis turi taip kalbėti, kad vbkos
turgu Arthur'u Miller'iu, kuris pasakoja
puikiausia. Supratau, kad iš jo nesusilauk
apie praėjusių metų lapkričio mėnesį
siu jokių atsakymų“.
Vilniuje įvykusį amerikiečiu - sovietų
Miller'is labai susižavėjo lietuvių teu
rašytoju susitikimą ir rusų bei lietuviu
tru, už kurį geresnio jis niekur nebūvu
aparatčikų pastangas manipuliuoti sve
matęs. Režisierių Nekrošių jis vadina
čius. Šis pasikalbėjimas dar sykį patvirti
genijum — jei jis b.utų gimęs Anglų -p
na kaip labai oficialioji spauda iškreipė
ar Prancūzijoje, šiandien būtų puSuui»
ar visai nutylėjo amerikiečiu pasisaky
nė figūra. Miller'is suprato, kad p pa
mus. (Grįžęs iš Amerikos, Miller'is sau
ties pjesė “Komivuajažieriaus mirtis
sio mėnesį PEN spaudos konferencijoje
Lietuvoje nebevaidiniama, cenzūros už
pavadino Lietuvą “okupuota šalimi“).
drausta dėl jo “nuodėmių“ Lietuviai
Anot Miller'io, buvo susitarta, kad
teatralai amerikiečiu dramaturgą sutik
susitikimo pradžioje kiekvienas rašyto
“nepaprastai šiltai'. Jo manymu, jie
jas papasakos apie save. Tačiau sovieti
mėgino mane painformuoti, kad jie bu
niai atstovai pradėjo pamokslauti apie
vo labai patenkinti mūsų, ypač manu
JAV problemas: indėnus, negrus, porno
apsilankymu. Jie kartojo, kad vieną die
grafiją. Tada Miller'is atskleidė Sovietu
ną jie vėl vaidins mano pjeses" i E LT A)
Sąjungoje kalinamu rašytoju sąrašą,ku
riame buvo ir lietuviu pavardžių, ir pra pETUVISKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
dėjo skaityti poetės Irinos Ratušinskajos bylą. “Tas juos labai sujaudino“ De YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

♦

NR. 39 (1978) 1986.X.30

Vicente Vítor Banys Ltda.

Roa Coe ho BatràdasJ04 • V. Prudente Fone: 274-0677

Res.: 274-J8&

.

MOSU

NR. 39 (1978) 1986 X.30

LIETUVA

13
»T4-<Mr>ry»^yy^>/Tg-y

ANTANAS IWTKUS
<

W

■&

PO SBSIASDESIMT METŲ
_^xxl_-j-_J_u-uuaiMiwii«iiiiiiiiwi»iriiiwirtiTBmnnni«iiii i imu i

Lietuviu Emigracijos Rrazilijon
—• Sasiasdessmtmeêiui Paminėsi —

EMIGRACIJA | PIETŲ AMERIKA

Tąsa iš 37 (1976) nr.

Toli, labai toli, prieš didžiuosius ka!
rus, prieš nusiaubtas revoliucijas, prieš
ištiktą juodąjį marą ir baisius badmečius,
kurie pavertė didelius Lietuvos krašto
plotus tyrais, Lietuvos žemę užplūdo
dar kitos nelaimės. Besiplečiant savitar
piniai krašto vadovų nesantaikai ir žiau
rioms kovoms, iškilo svetimu ginkluo
tas veržimasis krašto vidun. Gamtos ir
pačių žmonių iššauktos nelaimės, stūmė
šalies gyventojus jieškoti svetur sauges
nės vietos. Kaip minėjome ankstyves
niuose aprašymuose, esame sutikę musu
tautiečiu «vairiose pasaulio šalyse nukly
dusių naują gyvenimą kurti. Tai buvo
pavieniai, visokiose profesijose iškilę as
menys ir svetimiesiems atidavę savo įgy
tus gyvenime patarimus, sugebėjimą, iš
minti ir mokslo žinias. Apie tai sužino
me ne vien tik iš lietuviškos spaudos su
istorinės reikšmės susijusiais įvykiais,
bet ir kitų tautų raštuose aptinkame
|
užuominų apie asmenis, pasižymėjusius
darbo, mokslo bei meno srityse ir atida-^
vę svetimo krašto aktyvui savąjį dvasinį
turtą.

Apie lietuvių klajones po įvairius pa
saulio kraštus istorijos amžių bėgyje su žinome remiantis spaudoje išreikštais
daviniais, kurie, kartais mums atrodytų
neįtikinantys, pasakiški nuotykiai. Ta
čiau verčia mus jais tikėtis, nes paimti
iš autoritetingų šaltinių, istorikų raštuo
se aprašyti.
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pirkęs iš ispanu karaliaus ir tanai juos
apgyvendino. Mūsų tautiečio.istoriko, •
Simono Daukanto aprašymus patvirti
na, tik kitoniškai nupasakoja, Pittsburghe, Ž. Amerikoje, ėjęs žurnalas 1922
m. "The School of Thinkers", kur sako
ma:
.

"XVI I-tojo amžiaus pradžioje, stipri
lenkų kariuomenė, Romos katalikų baž
nyčios remiama, įsiveržė j Lietuvą, kad
atversti lietuvius liuteronus ir kalvinus į
katalikybę. Lietuviai protestantai grie
bėsi ginklo, tačiau buvo sumušti.. Kurie
pasiliko gyvi, pasklido po visą pasaulį..."
Ten yra minimi Lietuvos didikai protes
tantai, kuriems Jokūbas Kurlandietis,
būdamas liuteronu, padėjo įsikurti Tabago saloje. Išvežtieji yra minimi -siais var
dais: Butvilai, Zubrickai, Gedvilai, Ardvilai, Landžiai, Purviai, Daukantai ir kt.
Jų dvarus ir turtą pasiglemžė lenkai atė
jūnai ir su jais kartu atkeliavę dvasiškiai.

Kad Tabago saloje lietuvių būta, gy
venta, pažymi St. Michelsonas savo knyj
goję "Lietuvių Išeivija Amerikoje" K.
Bielinio, žinomo senosios Lietuvos vi
suomenininko poiitiko-socialdemokrato, pasakojimus. Bielinis sakosi radęs .ži
nių apie Tabago Salą Stokholme, Švedi
joje išleistoje latvių enciklopedijoj. Pagal
enciklopediją, Tabago saloje 1658 me
tais gyveno 4500 Latvijos žmonių ir
7000 kitokių tautybių gyventojų. Kas
tie kitoki gyventojai? Istorikai mano,
kad tai galės būti lietuviai, apie kuriuos
kalba Simonas Daukantas savo raštuose.
SIMONAS DAUKANTAS
Mykolas Biržiška, Gineitis ir kiti istori
Gravura iš filmo Vilniaus V. Kapsuko Universi
kai ir rašytojai kitoniškai aiškina lietu
tetui 400 metų.
kubas Kurlandietis, kunigaikščio Radvi vių bubimą ir ju atsiradimą Tabago salo
lo giminaitis, Lietuvos didžiūnų padeda je. Mes j juos nesigilinsime ir ju nenagri
nėsime, o tik priminsime, kad mes, Bra
mas, pasistatė laivyną ir juo išgabeno iš
savo valdomos srities, Kuršių kunigaikš zilijos lietuviai ne pirmutiniai palikome
savo šalį ir išėjome j kitus kraštus. Daug
tijos, daug savo tautiečių į Tabago s«l 9/
šimtų metų atqal Pabiatijos kraštų žmoje, kurių buvo nuVenecuelos

Sakoma, kad jau nuo Kolumbo laikų,
nuo Amerikos žemyno atradimo, lietu- viai pradėjo irtis per audringąjį vande
nyną į naujus pasaulius laisvės ir duonos
jieškoti. Žmogų supantys įvairūs pavo
jai, nuolatinė baimė taip pat buvo svar
bus akstinas, kuris vertė žmogų šalintis
iš savo gimtinės ir jieškoti apsaugos sve
tur. Lietuvos istorikas Simanas Daukan
tas, rašydamas apie Lietuvos padėtį
1688 metais, savo raštuose "Būdas Se
novės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaičių"
mini, kad tūlas Kuršių kunigaikštis, Jo-
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PAGERBTAS ANTANAS SAUIAITIS
Lietuviu skautų sąjungos veteranas,
JAV Lietuviu Bendruomenės vienas iš
steigėju-

S.m. balandžio 6 Worcester, Mass, v.s.
Antanui Sauiaičiui buvo įteiktas Sv. Sil
vestro Ordinas, kurio popiežius Jonas
Paulius II jį apdovanojo Tarptautiniu
jaunimo metu proga.
Nao 1920 A. Sauiaitis atidavė didžią
ją savo gyvenimo dalį lietuviškajai skautybei, kuriant ją nepriklausomoje tėvynė
je, atstatant ją tremty, Vokietijoje, ir bu
dint jos sargyboje laisvajam Vakaru pa
saulyje.
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liai suprasti lietuviškosios skautybeo bien
mus ir reikia karštos meilės lietuviškajam
jaunimui".
AN.

JUOKAI
Karoliai

Žmona giriasi vyrui:
- Man dėdė padovanojo perlu karo
lius.
Vyras suabejoja:
- Arba tie perlai netikri, arba netik
ras dėdė juos padovanojo.

Išlaikė žodį

Nuomininkas: - Sj mėnesi negaliu su
Salia įvairiu pareigų, A Sauiaitis 22
mokėti tamstai nuomos.
metus buvo LSS Tarybos narys, o pirmi
Savininkas: - Tą patį juk tamsta sakei
ninkas — 1966-1975, buvo viršininkas
ir pereitą mėnesį.
1948 ir 1968 Tautiniu bei 1963 ir 1973
Nuomininkas: - Taigi, matot, aš išlai
jubiliejiniu stovyklų "Skautu aidą" reda
kiau savo žodį.
gavo 1929-1940 ir 1964-1.969. Ypač
daug darbo vadovu lavinimui Gilwelliu
vių Bendruomenės steigėju, Laikinoj j
kursuose, "Gintaro" ir "Ąžuolo" mokyk
organizacinio komiteto sekretorius 1951
lose.
1955.
vaitot
Iš profesijos teisininkas, baigęs Vytau
a 2. AMANHÍ
Antano ir a.a. Onos Saulaičių suima
to Didžiojo universitetą, 1939-1941 buvoskautai. V.s. Ona Marija Saulaitienė
3, CHA
4. 'R.OÜA
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus reikalu ve — mokytoja, auklėtoja, pagrindinė A.
dėjas Lietuvoje ir 1945-1949 Vokietijo
Saulaičio padėjėja. Išvertė j lietuviu kal 5~ julho 6. Agulha
je. A. Sauiaitis yra vienas iš JAV LietuLUZ
S. O^TA
bą ir papildė lordo Baden-Powellio
"Skautybė mergaitėms", kurios pirmoji
PO ŠEŠIASDEŠIMT METU
laida išėjo 1938, trečioji 1947. Sūnus
— v.s. Antanas — lietuvių jėzuitų vyres
nes jau braidžiojo po tropiku miškus ir
nysis, "Skautu aido" redaktorius, kelių '
kure savo sodybas. Jokūbas Kuriandieskautišku knygų autorius, nepaprastas
tis žuvo švedu nelaisvėj, o Tabago salą
užvaldė anglai Koks likimas ištiko Taba jaunimo draugas, visur laukiamas, nepa
go salos lietuvius, niekas nežino. Kur ilsi sidalinamas. Dukrelė — s. fil. dr. Marytė
si pirmųjų Lietuvos emigrantų kaulai ne Stankus-Saulaitė, poetė, jau kelinti me
sužinosime. Juoz uždengė tolimos praei tai globojanti smūgio ištiktu tėvelį.
ties dulkės ir musu istorijai jie yra dingę.
Šia ypatinga proga noriu pasidalinti
Tik užsilikę vietovardžiai liudija, kad
su lietuviškąja visuomene keliais žodžiais,
jie buvo duoti iš Pabaltijo krašto atkelia kuriuos v.s. A. Sauiaitis 1975 m. skyrė
vusiu žmonių, o pasklidusius Amerikos
skaučių vadovių sąskrydžiui:
žemyne pavardės su lietuviškomis galū
"Visų vadovų ir vadovių skautybės są
nėmis — Purvis, Kurtis, Luomis, — tą pa
jūdyje pareigos svarbios ir dažnai įtakin
tį nusako. O kas nežino ir negirdėjo var
gos. Kiekvienas ar kiekviena savo poste
du: Belinis, Dorneles, Vargas, Covas ir
turi dažnai skirtingus konkrečius uždavi
dar daug kitų, dabartinės mūsų tėvynės
nius, bet visų veikla gaių gale pasireiškia
Brazilijos šalyje? . Kq jie mums primena? .
bendra jungtim į pagrindinį lietuviškojo
skautavimo siekimą — ugdyti lietuvišką
asmenybę, ištikimą ir pasišventusią DIE
Trumpai peržvelgę atskirai pavienių
VUI, TĖVYNEI, ARTIMUI.
mūsų tautos žmonių praeities gyvenimą,
Teigiamiems vaisiams pasiekti reikia ne;
susijusį su emigracija, sužinojome, kokį
dvasinį turtą jie yra palikę svetimiesiems tik veikti, bet reikia ir lavintis, reikia gijvairiose srityse ir iškėlę svetimu krašto
gatbę. Kokios priežastys judino emigra
cijos bangą ir skatino palikti savąją'šalį,
o savo proto ir fizines jėgas paaukoti sve
timųjų naudai Kol dar visiškai neapgaubė storas rūko sluoksnis mūsų gyvenimo
ir veikios žymių, pandysime objektyviai
prisiminti ir išsamiai išdėstyti, ką nuvei §
CHOPP-PIZZA-QUEIJOS-FRIOS
»
B
4
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
|
kėme per 60 metu BRAZI LIJOJ.
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
g
SEKA — Pirmieji žingsniai — organi I

/. ALV

/
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zacijos — spauda — švietimas.
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LIETUVA

MEDITACIJOS
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

i ir LA

(Katalikų Kalendorius Žinynas Kaunas - Vilnius 1986)

Nepamiršk
1986
SĄMONINGO

O
kas
kas
kas

■

Kas klausė — sužino ir žinos,
kas ieško — suranda ar suras,
kas gyvenimą kuria — gyvens ir gyvuos amžinai.

SĄMONINGO TIKĖJIMO

VEIKLOS KALENDORIUS
Lapkričio mėnuo:

2.
7.

17.

30.

VĖLINĖS
Pirmasis mėn. penktadienis: nakti
nė adoracijų (20 vai.) Petro Perkumo 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. Plotkeliu pašventinimas.

LIETUVA - KANKINIŲ ŠALIS
Kun. S. Tamkevičiaus pamokslo žo
džiai (Kronika, nr. 64): Mus, Lietuvos
kunigus ir tikin-ciuosius, bando įtikinti,
kad virvė, kuri$ bedieviai neria ant mu
su kakio, yra ne virvė, o gražus kakleraištis. Jis meta Lietuvos tikintiesiems
ir šūkį:... privalome pasiryžti drąsiai
nešti Kristaus vėliavą. Grumiantis su
bedieviu prievarta, diegiama baime bei
melu, jis kviečia susimąstyti: visu pirma,
mes šiandien kiekvienas privalome su
prasti ir giliai įsisąmoninti, kad musu
tylėjimas, pasyvumas yra didelis nusi
kaltimas prieš tautą ir Bažnyčią. Tuo
taiku, kai visas pragaras stoja prieš Kata
liku Bažnyčią, kad ją sugriautu, kad Lie
tuvos žeme nevaikščiotu tikintis žmo- •
gua, jei mes tylėtume ir nieko nedary
tume, būtume bailiai, dezertyrai ir nusi
kaltėliai. Jis šaukia visą tautą kuribingon veiklom šiandien per maža vien
melstis, per maža galvoti tik apie savo
gyvenimą, mirtį ir laimingą amžinybę;
šiandien privalome matyti plačiai, savo
širdimi apimti visus tautos ir Bažnyčios
brolius bei seseris. Jis skatina išsinešti
drąsiųjų ugnį savyje, kuria pavyzdžiui
degė kun. Karolis Garuckas ir ją paskleis
ti po visą tautą.

SPAUDOS IŠLAIKYMO

i*' v-
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Pirmasis paklydimas nesugadino žmogaus iš esmės,
neišrovė sąžinės, nesunaikino noro siekti laimės.
Ir Dievas neapleido savo ranku kurinio —
palaima ar tvanu — bet vis grąžina vėl į kelių,
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įgimtas ir nepaprastas noras būti laimingam,
Dievo Žodžiai — prigimtim, šviesiu žmonių
ar Jėzaus Kristaus lupomis pasakyti, —
yra tikras kelias žeme j Tenai.
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Ir musų malda:
"Dieve, atverk akis ir ausis,
pakelk suklupusį, gydyk susirgusį,
gaivink apnuodytą, parodyk Tąjį Turtą,
Kurio verta ir reikia siekti visą gyvenimą.
Amen (tebūnie)".
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Dievas žmogui įsakė:

"DARBUOSIES
ir savo prakaitu aplaistysi duoną",
todėl tas, kuris tingi
arba plėšosi nepakeldamas gaivos,
— neteisingai gyvena ir žmogaus vardo nevertas.
Visa yra Dievo sukurta, gera ir žmogui paduota —
"NAUDOKIS, ŽMOGAU",
T .
todėl tas, kuris Dievo dovanas niekina
arba kaupia, slepia, gailėdamas net sau,
— neteisingai gyvena ir žmogaus vardo nevertas.
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"AUKITE IR SKLEISKITÉS'!
nes žemėj pabaiga ir mirtis yra,
todėl tas, kuris žemėj nieko gera nesukuria
ar kursto neapykantą, griuvėsiais nusėja,
skaudina ir virkdo kitą,
— neteisingai gyvena ir žmogaus vardo nevertas.
11
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"PIRMĄJĄ DALĮ IR PIRMĄJĄ VIETĄ
TIKRAJAM DIEVUI PASKIRS!",
todėl tas, kuris Dievą ir žino, ir turi,
— ne veltui žmogaus vardą nešioja ir gyvena teisingai

Tai yra pirmieji ir tiesioginiai Dievo Žodžiai
žmogui kaip žmogui —
darbuosies, naudosies, skleisies, Dievą pažinsi, —
kad žmogus žmogumi būti galėtu ir ištesėtu.
d <5

□ I — Žmogui reikia be galo daug
ir — iabai mažai.
Žmogus niekada nesako "gana",
nors širdies gelmėse puikiai supranta,
kad jis jau turi per daug.

ADVOCACI
Dir.

IMOVEIS

CRIMINAL

FONE:

Direito TRABAL1STA

Av.

Novo

Horizonte,

213

COMPRAS

-

Conj.,

449-4379
•• •

2

-

Vila

ADMINISTRAÇÃO DE

Sacadura

Cabral

-

■
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Direito. CIVIL

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS

Li

1

Kas klaidžioja - klydo ir klys,
barsto — išbarstė ir gyvena tuščius,
žudo — pražuvo ir dar pražus,
miega ar stovi — stovės ir samanos kaip akmuo..
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ANTROJI IŠEIVIJOS BANGA
Dėl antrosios Tarybų Sąjungos okupa
cijos iš Lietuvos pasitraukė apie 40.000
lietuviu, tarp ju nuostabiai daug inteli
gentijos. Palikę, atrodė laikinai, brangią
tėvynės žemę, bet nepasitraukę iš tau
tos â" jos reikalu, kur bebūdami kibo j
kultūrinius ir visuomeninius darbus, j
juos pradėdami, kur prieš tai nebuvo, o
kur buvo, juos gaivindami ir stiprinda
mi.
Labai gausius naujosios ateivijos mu
zikinės kūrybos derlius. Salia sukurtu
daugybės dainų, giesmių, sonatų, simfo
nijų, Budriuno, Gaidelio, Jakubėno, Ka
činsko, Lapinsko ir Simučio kantatų,
sės. Bernardos, Budriuno, Kačinsko ir
Mikulskio lietuvišku mSių. Išeivijoje sukurta.net 11 operų, būtent: Banaičio,
"Jūratė ir Kastytis", Gaidelis "Gintaro
šaly", "Dana" ir jo paskutinė opera
"Mindaugas" kuri dar nesuorkestruota,
Kačinsko "Juodas liavas", Lapinsko
"Lokys", "Maras", "Amador" ir "Dux
Magnus", Marijošiaus "Priesaika" ir kun.
Markaičio "Kalanta" Kuri tebėra dar
rankraštyje.

Taip pat plati ir muzikinė veikla. Jau
Austrijos ir Vokietijos stovyklose meno
ansambliai ir chorai garsino lietuviu var
dą ir kėlė pačių lietuviu dvasią. Išemigra
vę savo veikią tęsia visose laisvojo pasau
lio šalyse. Štai Čikagos lietuviu opera su
sidarė gerą vardą ir pas nelietuvius, o
JAV federalinė valdžia pradėjo remti lė
šomis. Siūlo ir visas išlaidas apmokėti,
jei operos būtu statomos anglu kalba.
Čikagoje, Jaunimo centre veikia turtin
gas muzikologijos archyvas, kurio pa
grindą sudaro muziku J. Žilevičiaus ir
J. Kreivėno rinkiniai. Leidžiamas biule
tenis Muzikos žinios.
Buvę Lietuvos valstybiniu teatru ak
toriai steigė dramos teatrus Vokietijoje
ir vėliau Amerikoje, Kanadoje ir Austra1
lijoje, pastatė daug aukšto meninio pajė
gumo dramos veikalu, verstiniu bei savu
autorių. Reikšmingi yra Amerikos ir Ka
nados lietuvių teatrų festivaliai, kurie
nuo 1968 kas treji metai vyksta dažniau
siai Čikagoje ir kartais Toronte. Vaidina
mi tik lietuvių autorių veikalai ir pasiek
ta beveik profesinio pajėgumo.

Šalia ruošiamų rajoniniu dainų ir tau
tiniu šokiu švenčiu ypač minėtinas Ame
rikos ir Kanados lietuviu dainų šventės,
vykstančios jau nuo 1956 kas penkeri
metai Čikagoje ar Toronte, ir tautiniu

PLASTIFIQUE SEU TITULO
DE ELEITOR
RUA BERNINI R. MONACO 85B - MOÔCA - TRAVESSA DA
RUAJUMANA.

Sveikinai**®
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Vandą Greičiuvienę, Antaną Greičių ir Alber
tą Greičių jų gimtadienio proga spalio mėnesi
Linkime jiems daug laimės, Dievo palaimos ir
geros sveikatos.
Giminės ir bičiuliai

sios mokyklos. Bengiami lituanistikos
seminarai, organizuojamos jaunimo va
saros stovyklos. Parengti ir išleisti vado
vėliai bei pratimai nuo pirmojo pr. mo
Dėl Lietuvos okupacijos į Vakarus pa
kyklos skyriaus iki paskutinės aukštes
sitraukė daugiau kaip 100 lietuviu daili niosios mokyklos klasės. Taip, lietuviš
ninkų. Jau Vokietijoje jie rengė grupines kojo švietimo srityje dirbamas didelis
ir atskiru dailininkų parodas, kartais drau kultūrinės reikšmės darbas. Naujosios
ge su latviais ir estais sutraukdami daug
ateivijos lietuviškoji mokykla auklėja
lankytoju- Toki$parodą Schangau mies jau antrąją lietuvių generaciją. Tuo
te aplankė apie 10.000 žmonių. Meno lei džiaugiamės, bet nesame be rūpesčių.
diniais buvo supažindinamos kitos tautos
Naujos vilties duoda lietuviai moksli
• su lietuvių meno laimėjimais ir tautos pa
dėtimi. Išeivijoje turime nemažai lietuvių ninkai, šiuommetu jau siekia suburti vi
so pasaulio lietuvius mokslininkus, pasi
dailininkų, susidariusių vardą ir tarptauti
dalinti patirtimis ir apžvelgti, kiek yra
nėj plotmėj. Savo kūryba lietuviai daili
atsiekta humanitariniuose bei sociali
ninkai laimėjo premijų ir atžymėjimų Va
niuose, girežtuose bej technikos, medici
karų Europoje, Amerikoje, Kanadoje ir
nos moksluose ir kitose mokslo srityse.
Australijoje. Jų darbai atrenkami j repre
zentacines Amerikos parodas, kurios siun Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų
čiamos ir kitur. Architektai naujuose pa sąjungos taip pat Pasaulio lietuvių gydy
statuose stengėsi vystyti lietuvišką stilių. tojų sąjungos skiria dėmesį visoms moks
Štai architekto J. Muloko suprojektuota lo sritims.
Lituanistikos institutas turįs 130 na
Màspetho bažnyčia Brooklyne buvo pri
pažinta prie to meto geriausių tos apskri rių, Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga,
turinti apie 240 narių ir Pasaulio lietu
ties pastatų.
| Vakarus pasitraukė didžioji dalis tias- vių inžinierių ir architektu sąjunga, tu
tuvių kritikų ir apie 70°/o Lietuvos rašy rinti savo skyrių visuose žemynuose ir
leidžia savo darbų leidinius.
toju — tai tikras rašytoju egzodas. Nete
Gilią ir plačią vagą varo mokslo srity
kę tėvynės, jie gyveno Lietuvos dvasia, iš
sakydami save savąja kūryba, kurioje per je Lietuvių katalikų mokslo akademija,
gyvenamas tikras tėvynės netekimo skaus- atsisteigusi 1956 Romoje ir turinti 246
narius. Ji rengia kas treji metai suvažia
mas, jos ilgesys ir guodžiamas! ateities
vimus su paskaitomis. Mokslo darbai lei
viltimi. Turime būrį ir gerų poetų, susi
laukiama ir kitų tautų dėmesio. Naujosios džiami stambiais tomais kej&riomis šeri
išeivijos vyresnioji ir naujoji karta davė * jomis: suvažiavimo darbų, neperijodinių
metraščių, kur spausdinamos ilgesnės
daugeau kaip šimtą romano kūrinių.
Išleista gana daug ir vaikų literatūros. studijos, žymesnių asmenų biografijų ir
Jos kūrybpje dalyvauja jaunieji ir vyres Lietuvos istorijos šaltinių (Fontes Historiae Lituaniae).
nieji rašytojai.
Toks maždaug mūsų čia išeivijoje kul
Literatūrai klestėti, visų žanrų dailia
tūrinis veiklos suglaustas vaizdas, toli
jai literatūrai plėtotis padėjo Lietuvių
Bendruomenėms ir kitų įstaigų skelbia gražu nepilnas, bet yra iš tikrųjų mūsų
išeivijos istorija.
mi konkursai bei skiriamos premijos.
šokių šventės, vykstančios nuo 1957 kas
ketveri metai Čikagoje ir paskutinioji
įvykusi Klevlande.

Kartu su nauja lietuvių ateivių banga
kultūrinis gyvenimas atkuto. Prie para
pinių mokyklų ar salia jų buvo steigia
mos šeštadieninės pradžios ir aukštesnio-

BROOKLYN
REPRESENTAÇÕES SC LTOK
Rua Georgia,675
Bairro Brooklin Novo
04559 SÃO PAULO, SP.

Vyturys

fflAíSIlEPÜ' 1
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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alina Mošinskienė

GYVENIMO RUDENIO NAKTĮ
(A. A. Alekso Vinksnaičio šviesiam
atminimui)
'Tyli naktis, šviesi rudens naktis,
skambi kaip dainiaus kankiiai šikastygiai,
Vikus laukus, ir pievas, ir girias
Jžleijo sidabru taip lygiai lygiai,

/ėlai aš nuklydau i tuščią lauką
ravim pasigėrėti, gilus dangau,
lakėliau veidą i žvaigždėtą aukštį
r tartum lašas juroj išnykau".
Brazilijos lietuviu išeivijoje, taip be
aiko, taip skaudžiai palieka mus, o ypač
ą jaunąjį prieauglį, dar nepasenę, dar
/(Inoje sąmonėje Lietuviu stipriosios paėgos, lyg rodos Dievo "įspėjimo" ženkle.
Netekome atsparios, prieš visokias
vėtras" jėgos Alekso Vinksnaičio asmelybėje. Žmogus dirbo, kūrė sau ir šei- „
nai gerbūvio gyvenimą, ne vien tik "sau"
ies savo didžiai patriotine dvasia jis ją
dalinosi su aplinkoje gyvenančiais lietu
kais, Lietuvių Katalikų Bendruomenėje,
>arapijos reikaluose (kol jinai buvo tik
ietuviu), chore, įvairiuose parengimuoe, spaudoje, radio valandėlėse, Šv. Juoapo Brolijos reikaluose.. Aleksas Vinkšlaitis su Magdalena Vinkšnaitiene buvo
jatys patikimiausieji bendradarbiai visa
me Brazilijos Lietuvių ateivių gyvavime
po antrojo Pasaulinio karo, begelbstmt
prel. Pijui Ragažinskui tada vadovavu
siam visame musu ypač bendravime su
vadinamais "dipukais". Savo taikingu
būdu, savo subtiliu prisitaikymu prie vi
suomeninio k u I t ū r i n lio ir pro
gresyvinio darbo lietuviu išeivijo
je, jis buvo pirmūnas.
Jis buvo patenkintas, kai vaidinimuo
se pralinksmindavo tas visas "močiutes",
kai radio valandėlėse klausydavosi taip
suglūdę šeimose visi, net patys "raudoniausieji" tų programų sekmadienio vakatais.

Jis džiaugėsi, visas švytėjo, buvo lai
mingas... Kur dabar rasi kas jį užvaduo
tų tuo entuziazmu, tuo pasigardžiavimu
"duoti nors balsu smūgį okupantui? !
Kur yra visi tie, kurie jo žodžio klausėsi?

mirus
žmonai Magdalenai, sūnui Eduardui su marčia, dukroms Nijolei ir Astai
su žentais reiškiame nuoširdžią užuojautą.

galinis ilgesys našlės žmonos širdyje, vai
ku ir anūku ašarose ir — S. Paulo lietu
viu tarpe dar viena tuštuma, kurią var
giai kas užpildys tokio entuziazmo ir
prieraišumo gal ia prie V. Zelinos Sv.Juozapo Bendruohne^ės, Lituanikos "gūžte
lės" ir mūsų visų darbų Laisvos
Lietuvos labui.

"Po kryžium klupo musu dienos,
Kaip motina kad^s...
Kurtu?... Kuraį?,„ Kur dar nevienas?
Kur tūkstančiai ®ueis?
Pbdange nulingavę paukščiai,
Jieškoti sau lizdu,
Tik m ūsų niekas jau nešaukia
Iš svetimu namu..

Miške liūdnai paukšteliai gieda,
O kaime taip tylu...
Širdin karčiu nuodu vis rieda
Tiek metu, tiek dienu"*
(Pranas L embertas)

Su gilia pagarba Velionio našlei Mag
dalenai, dukrai Nijolei su šeima, sūnui
Eduardui su šeima ir dbkrai Astai su
vyru, giminėms ir artimiausiems drau
gams reiškiu užuojautą, savo širdyje ir
atsiminimuose, visada ir visur turėdama
pavyzdžiu Šviesia žvaigžde ateities jauni
mui ištikimą Lietuvai bendramintį ir
bendradarbį Aleksą Vinkšnait j Amžinybėje per visus amžius.
Halina Mošinskienė ir šeima

Savaitei bėganti
A H. D. Petraitis
Jau artėjame prie valstybinių rinkimų die
nos. Vidury lapkričio sužinosime, kokios bus
naujienos musų valstybėje. Spauda pilna skel
bimų, miesto sienos, stulpai aplipdyti rinkimi
ne propaganda. Taip sakant visi žada rojų, ge
resnes ateities dienas, aišku, jeigu tie ponai bus
išrinkti.

Liga atėjo, kaip "alkanas žvėrys" au
Žinoma, jau visi esame pripratę prie rinki
mų pažadų. Pries rinkimus visi rodosi tiesiog
kos, Mirties Angelas nusinešė jo tyrą,
šventi, nepaprastai sąžiningi ir visi pasisako už
skaidrią sielą, išplėšęs negailestingai iš
tokios jaukios gražios šeimos — jo, Alek liaudies reikalus. Bet kai rinkimai praeina, ne
paprastai greit viskas lieka užmiršta ir tai kas
so ir Magdalenos kūrybos! — už valan
buvo balta, pasidaro juoda. Jeigu esant opozicidos, kitos — tik pelenų "sauja"? — Be-
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KALBAMA LIETUVIŠKAI

joje koks reikalas buvo palankus gauti daugiau
balsų, tai kandidatai pasisako už tą reikalą. Vė
liau jis visiškai kitaip žiūrimas.
Manau, kad pati sunkiausia profesija, tai
politika. Jis turi paprast u sakyti, ką jo grupė
sako, mąstyti, kokios gi upės instrukcijos tuo
reikalu jam nurodo. Ir r rtoj, jeigu bus reikalas,
jam partija nurodys kiti ; instrukcijas ir šis nė
nemirktelėjęs turės pas į akyti visiškai atvirkšciai.
r

Mūsų laimei, kad dar turime ir kitokiu rin
kimu, j kuriuos niekas nesiveržia, niekas balsų
neperka, nežada nieko ir vistik buna išrinktas,
jeigu liaudis turi juo pasitikėjimą. Tai musų
lietuvių veiklos aplinka. Čia nereikia muštis j
poziciją, nereikia šmeižti oponento, nereikia
knistis opozicijos privačiame gyvenime ir ne
reikia nė cento pridėti, mokant rinkiminę pro
pagandą. Štai artėja laikas pagalvoti apie Brazi
lijos lietuvių bendruomenės rinkimus. Jie ne
už kalnų ir pats laikai» pamastyti, ką mes pada
rysime sekančiais metais, kas paims veikios
vairą ir parodys pilietiškos drąsos atsisakyti sa
vo poilsiui skirto laiko ir atsidėti visuomeni
niam darbui.

Kad bendruomenė reikalinga, šiandien jau
niekam nėra abejonės. Kai iškyla koks reikalas,
visi nutariame, kad čia tai jau tikisi bendruo
menės atsakomybė. Taip pat jeigu kas neišei
na, kaip reikiant visi vienbalsiai pasisakome,
kad čia musų bendruomenės apsileidimas. ’
Aš čia norėčiau prisiminti J. F. Kenedy vie
ną pasisakymą, kurj priderinčiau šiai temai.
Jis kartą pasakė: “Neklauskite, ką jums tauta
padarė, bet ką jus savo tautai esate padarę“.
Tiksliai neatsimenu tų žodžių, bet esmė butų
šitokia: ką mes duodame savo tautai, čia mu
sų sąžinė turi atsakyti. Matote, pakritikuoti,
pasiguosti yra nepaprastai lengva. Bet jeigu aš
čia paklsusčiau šių eilučių skaitytojo ‘ ar sutik
tum kandidatuotis j BLBendruomenės rinki- a
mus", kiek man atsakytų "taip, mielai' ? Esu
tikras, kad atsirastų tikrai nenumatytai įdomių
pasiteisinimų. Vienas atsakytų, kad turi darbo,
atseit, bendruomenės valdyba jam atrodo pen
sininkų grupė. Kitam toli atvykti, lyg bendruo
menės susirinkimai butų šaukiami kas vakarą.
Tų pasiteisinimų esu daug girdėjęs, bet palauk
siu, gal rasiu įdomesniu ir sekančia proga papa
sakosiu. Žinau, kad yra daug originalesnių ne
gu čia minėti. Vieną tačiau yra aišku, kad ma
žai kas nori prisidėti prie visuomeninio darbo
ir ypač už dykai, niekas už tai nemoka nei algų,
nei kokių pašalinių uždarbių.
O gal nereikia būti tokiu pesimistu, gal kas
atsiras ir mielai prisidės prie taip reikalingo vi
suomeninio darbo. Rinkimai ne už kainų, lai
kas pagalvoti ir paklausti savo sąžinės: "Ką
aš sšiais metais padariau savo tautai? "
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SEXED

MUSŲ ŽINIOS
GEDULINĖS PAMALDOS VĖLINIŲ
DIENĄ
Lapkričio 2 — Vėliniu dieną, sekma
dienį, tiek šv. Juozapo, kiek šv. Kazi
miero parapijoj pamaldos yra už
visus mirusiuosius, įprastą
valandą.
Sudėtinės mišios už mirusius Casa
Verde bus lapkričio 2 d. 16:15 vai. N.
S. das Dores bažnyčioje.
PARQUE DAS NAÇÕES lietuviai
turės vėlinių pamaldas lapkričio 9 d.
seselių Pranciškiečių mokyklos koply
čioj 10:30 vai.

šio ML numerio

garbės leidėjas
JONAS

RAČKAUSKAS

Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame.

Administracija

São Paulo' Palangos' skautai nuoširdžiai
sveikina

SPAUDOS PIETŪS

gimtadienio proga (X.29), laukdami apsilankant
po 10 metu.

Tradiciniai ir metiniai spaudos pietūs
ir šiemet gražiai praėjo. Viso pasisekimo
nuopelnas tenka kun. Juozui Šeškevičiui,
zdz/J
kuris, nežiūrint visko stokos, įstengė pa PAJO RIU TAUTIEČ1AMS
AUŠROS linksmavakaris
ruošti skanius pietus su gera mėsa ir ki
IS ANKSTO PRANEŠAMA
- ŠOKI Ai
tokiais skanėstais. Laikraščiui greit einant j spausdinimo mašiną nesuspėjom
Kad, kaip Dievas duos, laikas ir svei
Praeitą šeštadienį, spalio 25 d. mūsų
šventės įvykius plačiau aprašyti. Tai pa
kata leis, kun. Petras Urbaitis, pradedant tautinių šokių grupė "AUŠRA" suren
liekame sekančiai savaitei.
lapkričio 10 dieną, ar kiek vėliau, darys
gė iinksmavakarį - šokius šv. Kazimie
prieškalėdinį šeimų lankymą įvairiose
ro paeapijos salėj pirmiems metams
Nauji garbės leidėjai
pajūrių vietovėse.
įkūrimo ir veikios paminėjimui.
Džiaugiamės galėdami paskelbti nau
Ką noriu šiame aprašyme pažymėti,
ją sątašą garbės leidėjų šių metų pabai
PRASIDĖJO PRIEŠKALĖDINIS
tai mano meile ir prielankumas grupei,
gai ir sekantiems metams. Matome,kad
SEIMŲ LANKYMAS
kuri parodė didelio vieningumo, nenu
aukotojai ir rėmėjai yra dosnūs, nes su
ilstamo darbo ir drąsos.
. Sv Kazimiero Asmeninės Parapijos
pranta spaudos darbo sunkumus ir dide kunigai, kaip kasmet, taip ir šiemet, pa
Visi prisidėjo prie šokių paruošimo,
lės išlaidas. Visiems širdingas ačiū.
taip kad nieko netrūkttj-isukviestie
naudoja kiekvieną patogią progą lanky
siems. Sunkiausia, tai buvo gauti gėri
ĮSIRAŠĖ | ML GARBĖS LEIDĖJUS
ti šeimas, šventinti namus, apdovanoti
mus. Mūsų nelaimei, šalia visų darbo
parapijiečius plotkelėmis.
Cz. 3.000,00
1. Aliança - Sąjunga
yra ir daug asmeniškų problemų. Šokių
Lankyti susitarus visuomet yra prak
2. Alexandre Bumbi is Cz. 500,00
išvakarėse viena šokėja turėjo automo
tiškiau ir kunigui ir žmonėms. Parapi
3. Norbertas Stasiulionis Cz. 200,00
bilio avariją ir susižeidė, du šokėjai tą
jos telefonas pasitarnauja norintiems ir
4. Ona šermukšnienė Cz. 200,00
pačią savaitę buvo operuoti, ir vienos
tame reikale (Tel. 273-0338).
5. Izabela Seliokienė Cz. 200,00
poros dukrelė taip pat turėjo būti ope
Cz. 200,00
6. Petras Bareišis
ruota sekančią dieną. Kai kas juokau
MŪSŲ LIGONIAI
Apolonia Baltaduonienė 200,00
damas pasakė, kad tai daugiau luošų ir
Tarp įvairių ligonių dera maldoje, lan
8. Aleksandras Mikalauskas 200,00
raišų šokiai. Tačiau vieningumas ir tar
kyme, ar dar kitaip ypač atsiminti, at:
Cz. 300,00
9. Povilas Pipiras
pusavio meilė nugalėjo visas kliūtis,
jausti sunkiai sergančiuosius.
Cz. 300,00
10. Sofija Misiukaitė
kad viskas gerai išeitų.
Pastarųjų tarpe dabar randasi —
11. Kap. Jorge Garsko Cz. 400,00
Ačiū mieli draugai: daugiau negu
João XXIII ligoninėje ANTANAS KU
Cz. 300,00
12. Anielė Dutkus
grupė esame viena šeima.
ČINSKAS, o Pedro II ligoninėje - MELCz. 300,00
13. Jonas Jodei is
Patricia Greičius
DUTIS LAUPINAITIS.
Cz. 300,00
14. Vladas Jurgutis
Būkime mielašridingi ir susilauksime
15. Pijus/Lucija Butrimavičiai300,00
LIETUVOS ATSTOVYBĖ
mielaširdystės.
Cz. 300,00
16. Jonas Tatarūnas
VAŠINGTONE
17. Lenyra Ca marco FraccaUŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Lietuvos atstovui, Dr S. A. Bačkiui
roli
Cz. 200,00
Cz. 1.640,00 1986 m. spalio mėn.16 d., kartu su
Algirdas SLIESORAITIS
Cz. 250,001
18. Marcelo Kozuki
Cz. 200,00 žmona išvykus atostogų sveikatai susti
Aldona GHIAVELLINI
19. Jonas Chorociejus Cz. 500,00
Kazimieras SKARUPSKAS Cz. 200,00 printi, p. Stasys Lozoraitis jr. laikinai
20. Algimantas Saldys Cz. 200,00
Maria K.MISEVIČIENĖ
Cz. 200,00 eis Lietuvos atstovo pareigas Vašingto
200,00
21. Marija Mazurkevičienė
Adelė MISIŪNIENĖ
Cz. 200,00 ne, kartu likdamas Lietuvos atstovo pa
Cz. 200,00
22. Jurgis Tijūnėlis
Cz. 150,00 reigose prie Šventojo Sosto.
Roberto KARSOKAS
Cz. 200,00
23. Anelė Baužienė
Cz. 150,00
Ana SASNAUSKAS
Už lietuvišką knygą Ir spaudą
24. Elena Vidmantas
Cz. 200,00
Albinas BUDREVlClUS
Cz. 200,00 lietuviai tiek daug kovojo Ir
Auka ML-vai:
Albinas Henrikas TAUJANSKAS 300,00
kentėjo. Dabar lietuviška kny
Izabela Seliokienė
—IQÍkQO
Gražina BOLECKIS
C^. 200,00

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TÁIP PAT V.
ZELlNOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVA "

ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją

nupirks.

