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Dana Baltutytė

lietuviu kalbos reikšme
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O mus šventas lietuviškas žodi, 
Ilgę naktį vergijoj kalėjęs,
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk,
Bet kaip busvas pavasario vėjas.
Lietuvių kalba yra viena iš seniausių 

pasaulio kalbų. Jinai vystės per 3000 
ortų. Lietuvių kalba skiriasi nuo kitų kai- \ 
hų savo skambumu, žodžių gausumu rr 
sudėtingumu. Ja kalba nedaug žmonių, 
ir todėl ji nėra plačiai paplitusi. Kadangi 
ji yra tokia nepaprasta, mokslininkai ją. 
studijuoja ir tyrinėja. Ją ypač vertina ly
ginamojo kalbų mokslo tyrinėtojai ir is
to ri kai.

Lietuviškas žodis yra persekiojamas 
nuo senų laikų, jeigu ne lenkai, tai rusai 
bandė ir dar dabar bando ją suniekinti 
ir net sunaikinti. Bet lietuviai savo užsis
pyrimu ir savo meile kraštui - tėvynei 
yra tąvy patingą kalbą išlaikę. Nepamirš
kime lietuviškos knygos draudimo laikų, 
kai už lietuvišką žodį žmonės buvo bau
džiami. Musų knygnešiai, kurie slaptai 
lietuvišką žodį nešė iš Tilžės j Lietuvą, 
net savo gyvybę rizikavo tėvynei paaukoišsamus aprašymas apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vii seimą bus sekančiame ML numeryje
ti. Nepamirškime ir lietuviškų šeimų, ku--p 
rios slaptai mokė savo vaikus lietuviškai 
kalbėti — tai Vargo mokykla, iš kurios 
išaugo aušrininkai: dr. Jonas Basanavičius, 
Vincas Kudirka ir kiti. Vladas Vijeikis sa
vo knygoj "Lietuva, mano tėvų žemė" 
rašo: "Išeivijoje gyvendami, lietuviai įver
tina savo kalbos reikšmę ir visomis išga
lėmis stengiasi ją išlaikyti ir perduoti atei
nančioms kartoms. Tą uždavinį dirba lie
tuviškos mokyklos, organizacijos, bažny
čios, laikraščiai, knygos. Bet didžiausia 
lietuvių kalbos tvirtovė yra ir bus — lietu
viška -šeima".

Bet tarp išeivijos jaunimo gyvenimo 
faktai vis tiek todo ką kita. Noriu pa
naudoti Australijos, o ypač Adelaidės, 
lietuvius, kaip pavyzdį.

Musų Australijos lietuvių bendruome
nėje veikia lietuviškos mokyklos, orga
nizacijos, bažnyčios, ir turime net saują 
lietuviškų laikraščių. Tai reiškia, kad 
yra daug progų musų Australijos lietu
viškam jaunimui išmokti ir vartoti lietu
vių kalbą. Mūsų vyresnioji karta įsteigė 
organizacijas, siekdama, kad išeivijos lie
tuviška ateitis būtų užtikrinta iki tos 
dienos, kai Lietuva bus vėl laisva. Kodėl
mes dirbame lietuviškoj veikloj? Ar mes pastangų išlaikyti lietuvių kajbą narnuo- AUKA PRISIDĖKPRIE LIETUVIŠKOS 
neturime nieko geresnio veikti per savo se. Liet. r,.' SPAUDOS IŠLAIKYMO

ĖVIŠKĖS ŽIBURIU" klišė

laisvalaikį? Ir kodėl mes mokomės lietu
viškai kalbėti? Juk mes puikiai galime 
susikalbėti su tėvais angliškai.

Daugumas Australijos lietuviško jau
nimo yra gimęs ir užaugęs čia, Australi
joje. Reiškia, kad mūsų gimtinė yra Aus
tralija. Tada mumyse kyla sumišimas: 
kuri yra mūsų tikra tėvynė — ar mūsų 
gimtinė — Australija, ar mūsų tėvų gim
tinė — Lietuva?

Jeigu jaunuolis yra pasiryžęs dirbti 
Australiškoj veikloj, jis galvoja, kad 
Australija yra jo tėvynė, nors ir jo tėvai 
yra lietuviai. Tai kam jam stengtis išmok
ti lietuviškai kalbėti? Juk vis tiek jis gal 
nenuvyks j Lietuvą, tai lietuvių kalbos 
jam nereikės, ir be to, jis neturi laiko lan
kyti lietuvių kalbos pamokų. To jaunuo
lio tėvai gal jau nebeina į lietuviškus pa
rengimus, nebepriklauso lietuviškom or
ganizacijom, nes yra užimti kitais jiems 
svarbiais reikalais. Kam jiems kalbėtis su 
savo vaiku lietuviškai? Vaikas nenori , 
kalbėti lietuviškai — jo mokslas, draugai 
reikalauja australų kalbos. Negi prieš vė
ją pūsi? Nepamirškime, kad reikia daug

Martyno

Nuotr. St. Dabkaus

IŠRINKTA NAUJA 
PASAULIO LIET . BENDRUOMENĖS 

VALDYBA

Per Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
VII Seimą įvyko naujos PLB-nės valdy-' 
bos, Kontrolės komisijos ir Garbės teis
mo rinkimai. Balsuotojams buvo pateik
ti du sąrašai. Iš 98 balsuojančių atstovų, 
65 balsais buvo išrinkti šie asmenys: 
dr. Vytautas Bieliauskas (JAV), Eugeni
jus Čuplinskas (Kan.), dr. Vyt. Dambra- 
va (Venezuela), Algimantas Gureckas 
(JAV), Algis Juzukonis (Kan.) Raimun
das Kudukis (JAV) ir Gabija Juozapavi- 
čiūtė-Petrauskienė (Kan./ Į Kontrolės 
komisiją išrinkti: dr. R. Kriaučeliūnas, 
p. Petrulis, J. Urbonas ir G. Kamantienė, 
visi iš JAV. Nauji Garbės teismo nariai: 
dr. K. Ambrozaitis, dr. A. Damušis, M. 
Lenkauskienė (visi iš JAV/, dr. P. Luko
ševičius, J. Danys (abu iš Kanados). Lau
kiant rinkimų rezultatų, seimo nariai 
stebėjo jaudinančią vaizdajuostę, sukur
tą Vilniuje gegužės 21 dienos demons
tracijų metu.
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Paraginus tokio jaunuolio ar jaunuo
lės tėvus leisti ju sūnui ar dukrai dalyvau 
ti lietuviu veikloje, jie tau atsako: "Well, 
if he doesn't want to, why push him? "

Dabar noriu paklausti — iš ko TAUTA 
susideda? Iš jos žmonių, tradicijų, poli
tikos, religijos? Mano nuomone, tauta 
yra kalba, ir kalba yra labai svarbi tautai. 
Kodėl mes turime skirtingus kraštus pa
saulyje? Ir kodėl tie skirtingi kraštai yra 
tokie ypatingi? Aišku, jie visi skiriasi sa
vo politinėmis sistemomis, savo kultūro
mis, religijomis. Bet ju visų pagrindinis 
skirtumas yra kalba.

Kaip tai liečia mus, lietuvius, Australi
joje - ypač antrą ir trečią kartą - mūsų 
jaunimą? Juk mes visi mokame puikiai 
angliškai kalbėti. Bet ar mes mokame lie
tuviškai kalbėti? Ar mes stengėmės lie
tuviu kalbą vartoti tautiniu šokiu repeti
cijose, skautų sueigose, sporto treniruo- 
ėseirt.t.

Savaime aišku, kad mums yra lengviau 
išsireikšti anglų kalba. Juk mes gyvename 
anglo-saksų krašte. Tai kodėl mums rei
kia lietuviškai kalbėti, jei mes puikiai su
sikalbame angliškai? Kodėl eiti j lietu
višką bažnyčią, jei mes galime nueiti j 
australišką, kurioj pamaldos yra trum
pesnės ir lengviau suprantamos? Kodėl 
mums stengtis rašyti j Australijos lietu
vių jaunimo laikraštėlį "Jaužinios" lietu
viškai, jei jis priima angliškus straipsnius? 
Pati žinau ir jaučiu, kad anglų kalba daug 
natūraliau mums, jaunimui, "skamba".
negu lietuviu kalba. Kai aš su lietuviais ‘ 
draugais kalbu, tai aš dažniausiai, gal per 
dažnai, persimetu j anglų kalbą. Bet juk 
mes žinome, kad mums, jaunimui, reikia 
stengtis vartoti lietuvių kalbą tarpusavy 
tiek, kiek galime, ir ne tik su vyresniąja 
karta. Bet kodėl mes jos nevartojame? Ir 
vis tiek galvojame esantys užsidegę lietu
viai.

Todėl ir kyla dar vienas klausimas; 
ar būtinai turi mokėti lietuvių kalbą,
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Pagrindinis išeivijos lietuviu uždavinys 
yra siekti savo tautai laisvės ir skelbti pa
sauliui Lietuvai padarytą skriaudą. Kal-

Ši nuotrauka buvo padaryta per šv. Kazimiero šventę pries keletą metų. 
Scenoje pasirodė Ana Paula Tatarunaité, Stasiukas Žutautas ir Audris 
Tatarūnas, kurie vaidino lietuvišką mokyklėlę. Dabar ta nuotrauka tapo 
korespondencinio Lietuvių Kalbos kurso JUOSTELIŲ — KASEČIŲ 
VIRŠELIU. Tai simbolizuoja naują ir modernišką būdą pramokti lietu
vių kalbos. Kas gyvena toli nuo Lietuvos Parko — V. Z. ar negali pasisam
dyti mokytojo, gali lengvai užsisakyti juosteles su knygutėm. Kurso 
"KALBĖK LIETUVIŠKAI" tikslas yra išmokyti šiek tiek kalbėti lietu—
viškai, o ne tik gramatikos ir sintaksės.

norėdamas būti geras lietuvis? Ar tas, 
kuris puikiausiai moka lietuviškai kalbė
ti, bet nesirodo lietuviškoj veikloj, yra 
didesnis lietuvis, negu tas, kuris nemoka 
kalbos ir dalyvauja lietuviškos bendruo
menės veikloje?

| šiuos klausimus yra sunku atsakyti. 
Manau, kad lietuvis yra tas, kuris ban
do išlaikyti lietuvišką dvasią — tautos 
dvasią. O išlaikyti tautos dvasią, reiškia 
išlaikyti tautos kalbą, juk be kalbos nė
ra tautos.

Čia noriu pabrėžti, kad valstybė ir 
tauta yra du skirtingi dalykai. Valstybė 
gali neturėti savo kalbos. O tauta, gali 
neturėti savo valstybės. Ryškiausias pa
vyzdys yra žydai, kurie be savo valsty
bės, kaip tauta, išliko per 2.000 metų. 

Kodėl mums reikia išlaikyti tautišką 
dvasią — ypač vienos mažos tautos dva-

šią, Kurios šaknys yra anoj pusėj pasau
lio ir kurios daugumas mūšy jaunimo 
nėra matęs.

Be šaknų augalas miršta. Mūsų šaknys 
yra Lietuva. Ir jei mes tu šaknų nemai- , 
tinsime, augalas nuvys. Ar mes norime, 
kad tie lietuviai, kurie dar vis laiko lietu
višką dvasią Lietuvoje, nusilptų? Juk 
jiems reikia musu išeivijos lietuviu pagal
bos — jiems reikia musu užsispyrimo, 
musu stiprybės.

bos pamiršimas yra žingsnis tolyn nuo 
savo tautos ir jos rūpesčių. Pamiršę kal
bą, greitai pamiršime ir pačią tautą. Pa
miršime Lietuvą. Ji bus kaip Prūsija, Gu
dija — užrašas istorijos knygose.

Juk yra sakoma, kad lietuvis yra karš
takraujis patriotas. Kokie mes patriotai, 
jei mes lietuviu bendruomenėje veikia
me anglu kalba?

Kaip šią problemą išspręsti?
Manau, kad visiems, kurie čia šiandien 

susirinko, rūpi Lietuvos ateitis — musu 
tautos ateitis. Daugumas musu yra pasi
šventę dirbti lietuviškai veiklai ir turbūt 
tikime, kad mes vėl galėsime grįžti į mū
sų tėvų žemę ir joje laisvai lankytis. Jei 
mes taip netikėtumėme, tai mes jau se
niai būtumėme atsisveikinę su visais var
gais, visom problemom, kritikom, kurias 
mes girdime, dirbdami lietuviškoje ben-
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druomenėje.
Bet mūsų entuziazmą, mūsų energiją, 

mes turime perduoti kitam jaunimui, ku
ris yra atitolęs nuo lietuviško gyvenimo, 
kurio čia šiandien nėra. Mes, kurie lietu
viškai kalbame ir suprantame, turime 
stengtis vartoti lietuvių kalbą tarpusavy 
ir su tuo atitolusiu jaunimu. Žinau,kad 
tai nėra lengva, ir gal net keistai jaučia
mės, bet iš pradžių viskas žmogui yra 
sunku - kol pripranti.

Atsimenu, atvykus Vasario 16-tos 
gimnazijon, man buvo nepaprastai keis
ta su vienmečiais kalbėtis lietuviškai. O 
po keletos dienų pripratau. Ir kai dau
giau tą kalbą vartojau, man pasidarė 
lengviau. Grįžusi į Australiją, buvau pa
siryžusi su jaunimu kalbėti lietuviškai 
~ ir neišlaikiau. Jei aš kalbėjau lietuviš
kai, mano draugai man atsakė angliškai, 
ir po kiek laiko, ir aš su jais pradėjau 
kalbėtis angliškai.

Mums visiems reikia susijungti — būti 
viena stipri bendruomenė. Jei kam nesi
seka lietuviškai kalbėti, padėkime jiems 
ir nesakykime: "Say it in English — it 
will be easier for you'7. Mums reikia už
sispirti, mes negalime leisti tai senai kal
bai išnykti po 3000 metų vien dėl savo 
apsileidimo ir tingėjimo.

Kai grįšime į savo miestus, junkimės 
j mūsų lietuviškas organizacijas ir kalbė
kime lietuviškai. Yra ir tokių, kurie yra 
užsispyrę ii nenori kalbėti lietuviškai, 
bet mes negalime jiems leisti pamiršti 
nei mūsų tautos, nei mūsų kalbos. Paklaus
kime jų, kodėl jie nenori lietuviškai kal
bėti? Gal jiems niekas niekada nepaaiš
kino lietuvių kalbos vertės — svetimos 
kalbos vertės individualiniam išsilavini
mui. Ar jie žino, ką reiškia priklausyti 
tautai.

Pažįstu nemažai lietuvių jaunų tėvų, 
kurie moko savo vaikus lietuviškai ir su 
jais kalba tik lietuviškai, bet tarpusavy 
kalbasi angliškai. Aš šio motyvo nesu-
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Scena iš “Valdovo” spektaklio, kuris buvo suvaidintas Toronte . .
Pasaulio lietuviu, IV kultūros kongreso metu. Iš kairės: Gytis, 
Krušnos sūnus, — vaidina Arvydas Rauliiiaitis, Danguolė, Kru- 
šnos duktė - Sigutė Mikutaitytė, Skaidra, Krušnos nužudyto 
valdovo sūnus - Sigitas Raūlinaitis

kas bus čia, išeivijoje, po 20 metų? Liksi-: kalėjęs, ir čia, Australijoje bus vergas. Leis- 
me tik mes, antra ir trečia generacija. Jei
gu mes dabar, kol turime daug progų var
toti lietuvių kalbą su musu vyresniąja kar 
ta, kuri mums gali padėti ją išmokti, ne-

kim tam lietuviškam žodžiui pasirodyti, 
kaip šiltam pavasario vėjui po saltos žie
mos. Nesigėdi n kime, nesijaus ki me keis
tai, išlaikykime mūsų tautą, musu kalbą.

sistengsime tarpusavy — jaunuolis su jau
nuoliu — lietuviškai kalbėti, tai lietuvių 
kalbą, kuriai reikėjo tiek daug laiko išsi
vystyti, išeivijoje mes numarinsim. Mes 
turime ją išlaikyti. Per šį kongresą ir per 
visus lietuviškus susibūrimus išeivijoje, 
kalbėkime lietuviškai, — kiek kas moka-

prantu. Puiku, kad vaikas moka lietuiš- 
kai kalbėti, bet jei jis girdi savo tėvus 
tarp savęs angliškai kalbančius, tai kiek 
ilgai jam truks, kad jis persimes j anglų 
kalbą? Ir vėl lietuvių kalba bus palikta 
tik su dėdukais kalbėtis.

Mes turime gausią vyresniąją kartą, su
kuria mes galime kalbėtis lietuviškai. Bet me. Kitaip lietuviškas žodis, Lietuvoje

Tauta be savo kalbos yra kaip medis 
be lapu — negyvas.
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; Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
-lietuviai tiek daug kovojo Ir 
‘kentėjo. Dabar. lietuviška kny- 
!ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdapta, kol kas ją 
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LIETUVOS HELSINKIS 76‘■“) ■V-
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Lietuvos Helsinkio gi upė tęsia savo 
veiklą. Po kelerių metų pertraukos, perėję ■ 
sovietinius susidorojimo teismuSį kalėju 
mus bei lagerius, lietuviškosios Helsinkio 
grupės nariai atnaujina savo veiklą, 
kreipdamiesi i Tarptautinę Helsinkio Fe
deraciją. Grupė toliau veiks nauju „Hel- 

1976“ vardu. Užsienio spauda • 
Helsinkio baigiamojo akto nu- 
vykdymo Lietuvos kontrolinės 

kreipimosi į Tarptautinę Hels-in-

į sinkis 
i skelbia i 
{ tarimų 

grupės I
kio Federaciją tekstą. Grupė, prisistaty- 

• dama Federacijai, prašo - ją laikyti kolek
tyviniu Federacijos narių, štai kreipimo- 

' si tekstas: ’ ■
i’ Helsinkio baigiamojo akto nutarimų

' vykdomo kontrolės Lietuvos visuomeninė 
grupė buvo įsteigta 1975 m. . Įsteigėjas 

i Viktoras Petkus ir jos narys Balys Ga- 
; j suskas po 10 metų kalinimo dar tebėra 
1 Sibiro nutrėmime. Grupės nariai — To- 
■ mas Venclova, Eitanas Fi-nkelšteinas, Vy- ■ 
, tautas Skuodis buvo privęrstį iš Lietuvos 
- emigruoti. Grupės narys kun. Bronius .

Laurinavičius žuvo neaiškiomis aplinky- 
j bėmis. Grupės nariai .— kun. Karolis Ga- 
i niekas ir Ona Lųkau.skaitė-Poškienė mi- 
’ ’rė. Mes, likę šios grupės nariai —; Vytau-- 

tas Vaičiūnas-, Algirdas Statkevičius ir 
Mečislovas Jurevičius, įkalinimo vieto
se prabuvę daug metų, šiuo metu esame . 
laisvi ir atgaiviname grupės veiklą, Mes 
prašome Tarptautinę Helsinkio Federaci
ją priimti Lietuvos „Helsinkis 
kolektyviniu nariu. Šiuo metu 
76“ grupės nariai yra: Vis dar

i nutrėmime, Viktoras Petkus ir 
jąuskas; gyvenantys užsienio šalyse, To
mas Venclova (JAV), Eitanas Finkelštei- 
na-s (Izraelis), Vytautas Skuodis (JAV); 

. gyvenantys Lietuvoje — Mečislovas Ju
revičius, Algirdas Statkevičius, Vytautas

> Vaičiūnas.
Pasirašo: Mečislovas Jurevičius, Algir- 

| das Statkevičius, Vytautas Vaičiūnas. 
| ' Vilnius. 1988 m. balandžio 25 d

!

.• menę: ši teisė duoda bet kokios rūšies in
formacijos bei idėjų ieškojimo, gavimo ir 
platinimo laisvę — žodžių, rankraštinėje, 
spausdintoje, meninės išraiškos formoje 
ar pagal savo pasirinkimą kitais būdais 
visai nepriklausomai nuo 
nų.

TSRS Konstitucijos 49 
soma: „Kiekvienas TSRS 
sę pateikti valstybiniams 
šuomeninė-ms 
dėl jų veiklos gerinimo, kritikuoti 
trūkumus. Persekioti už kritiką 
ūžiama“.

Kad nedovanotinus tironiškus 
spaudos neteisėtumo bei 
aktus organizavo ir jiems asmeniškai va
dovavo Stalinas, kad nuo panašių dalykų i 
nebuvo laisvi ir visi po stalininiai penk
mečiai. TSRS piliečius nuolat supažindi
na visos masinės informacijos priemonės. : 
Vadovaujantis sveika logika, derėtų iš- ■ 
aukštinti ir pagirti visus tuos rezistentus, i 
kurie iš vyriausybės reikalavo gerbti TS 
RS konstitucijos nuostatus bei priimtus 
tarptautinius- Įsipareigojimus, kurie vie
naip ar kitaip priešinosi ir aktyviai kovo- 

_jo su valstybės pareigūnų savivaliavimu.
Jų siekimai sutapo su dorovingos žmoni
jos dalies interesais. Ir mes manome, 
jog 1988 balandžio 4 laikraštis „Pravda“’

valstybinių sie

ra- 
tei-

76“ grupę 
„Helsinkis 
tebesantys 
Balys Ga-

DOKUMENTAS NR. 35
Helsinkio pasitarimo baigiamojo akto 

signatarai 1975' m. įsipareigojo gerbti vi
sus tris tarptautinius paktus liečiančius

. žmogaus teises. Tarptautiniame pakte pi- 
lietinės- ir politinės teisės, ratifikuotos 
TSRS Aukščiausios tarybos prezidiume, 
trečioje dalyje 19 str-nyje pasakyta: 1) 
Kiekvienas žmogus turi teisę netrukdomai 
reikšti savo nuomonę, 2) Kiekvienas ’mė
gus turi teisę laisvai išreikšti savo nuo-__.

straipsnyje 
pilietis turi 
organams ir vi- 

organizacijoms pasiūlymus 
darbo 
drau-

prie-
nežmoniškumo

tikro- 
visai 

kurie
pa-

ele-mentais. Daug jų ir dabai

wbuvo teisus-’kai teigė, jog patriotas yra 
tas, kuris nebijodamas jokių sunkumų 

1 dirba šalies interesų naudai, liaudies ge
rovei. Kaip tiktai tokiais tikslais rezisten
tai vadovavosi-savo, veikloje.
Tačiau realioje TSRS gyvenimo 

vėje mes matėme ir tebematome 
priešingą vaizdą. Daugumas tų, 
pasinaudojo laisvo savo nuomonės 
reiškimo teise, ir kritikavo, vali
bei visuomeninių organizacijų darbo trū
kumus, kurie vyriausybei teikė savo pa
siūlymus, buvo neteisėtai apkaltinti šmei
žimu kenksmingos agitacijos bei propa
gandos skleidimu, buvo apšaukti socialiai 
pavojingais
tebelaikomi įkalinimo bai nutrėmimo vie
tose. Daug 
tėvynėje ar užimti labiau atsakingas pa
reigas, jiems trukdoma išvykti į užsienį, 
ir 1.1. Konkrečiu tam pavyzdžiu gali būti 
Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavi
čius, lietuviai kunigai — Alfonsas Sva
rinskas ir Sigitas Tamkevičius, Lietuvos 
Helsinkio 76 grupės nariai — Viktoras 
Petkus ir Balys Gajauskas, aktyvūs re
zistentai — Povilas Pečiulaitis, Algirdas 
Žyprė, Gintautas Iešmantas, Boleslovas 
Lizūnas, Petras Gražulis bei didelė 
gybė įvairių kitų tautybių žmonių 
dieną persekiojamų už 
ginius ‘įsitikinimus-.- 

.. Helsinkio pasitarimo 
, nuostatus bei tarybinę 
norime matyti ne vien

I pieriaus,

ju neturi teisės gyventi savo

tautinius ir

cia u- 
šian- 
reli-

akto
mes

baigiamojo 
konstituciją 
parašytą ant po- 

bet ir veikiančius kasdienybės

E

Rua Solon, 773 Fone: 221-6377
CEP 01127 — São Paulo - Cap

ANGIE

.MODAS

áiàbíiA;..-••-.-Ái’

Bom Retire

taikos, lais- 
. , pilnaverčių ■ gyvenimo 
mes reikalaujame TSRS

Laisvės kovotojas ir "Helsinkio 76" grupės narys dr. ALGIRDAS STATKE— 
VIČHJS ir dukra RASA, keisti is okupuotos Lietuvos, su gėlėmis buvo sutik
ti Čikagoj birželio 10 dieną Nuotr; J. Tamulaičio

! tikrovėje. Todėl teisingumo 
vės.. įj/j^ąųbįngo

i siekimo' vardu,
! vyriausybę pilnai gerbti -visus Helsinkio 
{pasitarimo baigiamuoju aktų, priimtus 
į įsipareigojimus ir nedelsiant amnestuoti 
.visus tuos, kurie bet kalia 70-ties 

/bėgyje pasipriešino nežmoniškumo 
Heisėtumo praktikuotojams.',;
, z Algirdas Statkevičius. gydytojas,
I čislėvąs Jurevičius, • darbininkas, 
; tas Vaičiųnąs. Jnžjnįęrju?^ ,3.

met ii
ne-

Me-: 
Vytau-
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LIETUVA — MARIJOS 
ŽEMĖ

DIEVO MOTINA KAZOKISKESE
Šventė Spalio 7 d.
Mažas miestelis prie Neries, apie 30 

km. į šiaurę nuo Trakų žinomas stebukl. 
Marijos Nugalėtojos paveikslu, parvež
tu 1660 T. Liudviko Scickio OP iš Itali
jos. Paveikslas, pieštas Neapolyje, yra 
kopija stebuklingo Maria de Victoria pa
veikslo. Pristačius Romai stebuklų tyri
nėjimų aktus, buvo gauta iš pop. Pijaus 
VI bula, suteikianti pilnus atlaidus mal
dininkams, atvykstantiems Sekminių, 
šv. Jono krikštytojo, šv"Kazimiero ir 
ypač Rožinio šventėse. Maldininkai at
vykdavo iš Trakų, Maišiogalos, Vilniaus 
ir kitur, nepriklausomybės laikais — iš 
Vievio, Žiežmarių,Kaišiadorių, Žąslių, 
Kernavės, net iš Kauno. Ligi 1867 ši 
vieta priklausė Paparčių domininkonų 
parapijai, po to Žąslių parapijai, o ne- 
prikl. laikais nuo 1926 savaranki para
pija. Stebuklingas paveikslas iš senų lai
kų apdengtas brangaus metalo "rūbu" 
ir Marijos galva papuošta vainiku. Visa 
tai padaryta iš susirinkusių gausių votų.
Dievo Motina galinga, 
Nugalėtoja klaidų.
Žvelk į žmogų nelaimingą, 
t, kovas savų vaikų.

Kraujo rožėmis kasdieną 
Puošias kryžkelės, takai, 
O, Rožinio Karaliene, 
Siųsk pagalbos iš aukštai.

O, ateiki, Stebuklinga, 
Kaip tvirtybė iš dangaus' — 
Tavo pergalei didingai 
Šauks trimitai, kanklės gaus.

MEDJUGORJE DIEVO MOTINA
Kaip jau pranešta, šio mėnesio 14 die

ną, užbaigiant ypatinguosius Marijos 
Metus, šv. Kazimiero parapijoj lankysis, 
per iš Jugoslavijos atvežtą statulą, Med- 
jugorjėj apsireiškianti Dievo Motina. . 
Statula pasiliks visą dieną parapijos sa-

Nors tą dieną yra keli parengimai, » 
bet, tikimasi, kas norės, galės nors trum
pai susitikti su Svč. Marija. Jinai kiekvie
nam turi ką nors pasakyti.

Frei Duarte, pranciškonas iš Largo S. 
Francisco, kuris buvo Jugoslavijoj ir ma
tėsi su regėtojais, atsivežė vaizdajuosčių 
.iš Medjugorjės ir jas projektuos.

TĖVELIU kraštas

Tu nematei tėveliu krašto 
Lauku nei upių mėlynų, 
Nei jo dangaus žvaigždėto rašto, 
Kai miega pušys ant kainų.

Tu negirdėjai kaip gegutė 
Rytais kukuoja ąžuole, 
Kaip skamba dalgiai šienapiutėj 
Su vyturėlių giesmele.

Gražus tėvelių tavo kraštas, — 
Didvyrių žemė - Lietuva. 
t,ausk širdin jos kalbą, raštą, 
Kovok, kad butų ji laisva.

. Rua Voluntários da Pátria, 1275 
Santan» . ■ ■ Tel. 290-4899

5

*.'• |r'

AR DAUG PAŠAUKTŲJŲ 3 ; 
KUNIGYSTĖN?

Dievas nori išgelbėti visus žmones. Tai 
tikėjimo tiesa (Plg. I.Tim., 2,4).

0 jei Dievas nori tikslo, tai nori ir prie
monių šiam tikslui atsiekti. Kitaip sa
kant, Dievas taip pat nori, kad visi žmo
nės turėtų pakankamų dvasinių priemo
nių savo amžinajam tikslui pasiekti.

Tačiau "Dievo išminčiai ir gerumui 
patiko išgelbėti žmones Kristuje, vienin
teliam mūsų Išganytojuje, bet ne be žmo
nių pagalbos" (Paulius VI).

Taigi Dievas, norėdamas visus žmones 
išgelbėti, nori ir reikiamo skaičiaus pagal
bininkų — dvasiškių.

Kaip tik todėl Viešpats taip apsčiai sė
ja pašaukimo sėklą, ypač jaunose sielose.

Tai apgalima žinoti, kiek žmonių Die
vas šaukia j dvasiškius?

Taip, šiandien gakimos statistikos ir 
šiuo klausimu.

Atsižvelgiant j realius šių dienų Baž
nyčios ir pasaulio reikalus ir remiantis 
keliom Italijoj, Belgijoj, Prancūzijoj ir ki
tur padarytom anketom, galima rimtai 
atsakyti, kad, pilnai katalikiškose srityse, 
nors 10% vaikų ir jaunuolių turi dvasinį 
pašaukimą, būtent turi reikiamas koky
bes ir tam tikrą patraukimą į dvasinį luomą 

Atsižvelgiant, sakėm, j realius Bažny
čios ir pasaulio dvasinius reikalus.

400-500 tikinčiųjų parapija šiandien 
jau perdidelė pilnam vieno, kad ir ener
gingo, sveiko ir uolaus, kunigo aptarnavi
mui. Tatai pabrėžia vyskupai, patys ku
nigai ir kas tik giliau įžvelgia sunkią šių 
dienų kunigo užduotį.

Taip pat daug kunigų įpareigoti dar
buotis seminarijose, kurijų raštinėse, mo
kyklose, įvairių profesinių luomų dvasi
nėj tarnyboj.

Didelis kunigų skaičius turėtų kasmet 
iš katalikiškų kraštų vykti j misijas. Juk 
450.000.000 atsiskyrusių krikščionių ir 
1.700.000.000 pagonių dar laukia katali
kų kunigo, "kad visas pasaulis taptų Šven 
tąja Žeme" (Pijus XII.

. Tokiam milžiniškam Dievo karalystės 

(i930 m. rugsėjo 4 d.)
Išvažiuojant iš savo Tėvynės mylimos 
O ką aš vežiausi iš jos?
— Mamytė davė kąsnelį duonos juodos 
ir karštą ašarą, kad neužmirščiau jos. 
Sudėjau viską j pintiną, kad nepamesčiau jų. 
Ašara išdžiūvo jau, o duoną seniai suvalgiau.
Tačiau mamytės žodžius nešioju savo širdyje palaikymo ir plėtimo darbui šiandien ne-

- ir dabar. -----------------
Ona Janeckaitė-Po likai tienė 

(Vila Anastácio)

būtų perdaug 10-12 milionų kunigų.
Čia kaip tik ir būtų tas 10°/o vaikų ir 

jaunuolių, kuriems Dievas įkvepia pašau
kimą.

Gi tragiška šiandienė tikrovė - visam 
pasauly tėra tik 425.000 kunigų.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Ruks’ys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.
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Vilniaus Jaunimo Teatras erikoie
M—I——i- » ■ ■ - --- - ——"l—

Prieš 10 metų besilankant Vilniuje daly
vavau teatro festivalyje. Tada pirmą kar
tą man teko girdėti lietuviškai kalbant 
scenoje ir pabendrauti su lietuviais ak
toriais, savo profesijos bendradarbiais. 
Tą viešnagė Lietuvoje paliko gilų įspū- 
č<į tuo labiau, kad vaidinimus girdėjau 
gimtąja kalba, bet deja, pergyvenau, dėl 
pastatymų mankavertiškumo.

Šiais metais gegužės mėnesį vyko an
trasis Čikagos tarptautinis teatro festi
valis. Kadangi mano vynas su Anglų 
Šekspyro kompanija lankėsi Amerikoje 
ir aš tuo metu buvau Čikagoje. Mes visi 
labai maloniai nustebome sužinoję, kad 
Vilniaus Jaunimo Teatras yna pakviestas „ vavo Vienuos teatro festivalyje. Tikėki-___ tvėriau iki pabaigos. Gi pati pabaiga
į šį festivalį. Šis kolektyvas atvyko į fes- me, kad sekančiais metais jie bus Edin- kiek įdomesnė.
tival'į su dviem pjesėm: Čechovo „Dėdė 
Vania“ ir gruzino Korastylevo „Pirosma- 
ni, Pirosmani“. Nors visi bilietai buvo 
išparduoti, man pasiekė, per mano vyro 
malonę, vargais-negalais gauti bilietus į 
abu spektaklius.

Teatre, savo kaimynų didžiausiam nu
stebimui, aš perduodiamo vaidinimo ver- 
.imo nesiklausiau, bet ausines padėjau 
prie rankinuko. Spektaklis prasidėjo ty
lia. Ir štai po kelių minučių, Amerikos 
teatro scenoje, lietuvių kalba! Buvau ti
kra. kad mano kaimynė girdėjo ne tik 
aktoiių balsus, bet ir mano sujaudintos 
širdies plakimą. Čechovo veikale „Dėdė 
Vania“ žmonės verkia, juokiasi, mylisi, 
kenčia. Nekrošiaus pastatyme tas viskas 
vyksta lyg tai sapne; stilizuotos scenos 
pereina į surrealistinę plotmę. Lietuviai 
aktoriai parodė universalų žmogiškai 
trapų jautrumą, ko anglų aktoriai, dėl 

''įgimtos savitvardos, nepajėgia. Vėliau, 
kai kalbėjau su English Shakespeare 
Company režisiere Sue Best, buvau at
sargi, gir jama Vilniaus teatrą. Ji per
traukė mans sakydama: „tai buvo fan
tastiškas pastatymas!“

„Pirosmani, Pirosmani“ pjesėje teko 
sėdėti prie vyresnio amžiaus ameri-

kiečio, kuris negalėjo atsistebėti, kad 
didžioji dalis žiūrovų buvo lietuviškai 
kalbantis jaunimas. Kartoju jo žodžius: 
„Ten, kur kalba gyva, gyva kultūra ir 
tautos ateitis!“

„Pirosmani, Pirosmani“ yra pjesė aipię 
Gruzinijos tapytojo gyvenimą; joje Ne

Mano profesiniame gyvenime „Piros- 
ma>ni, Pirosmani“ yra istorinis įvykis, žo 
džinais neapsakoma, kiek patyriau pro- . 
fesinio subrendimo, kai dirbau su Peter 
Brook jo teatre. Svajoti tegaliu, dabar | 
būti scenoje po Nekrošiaus režisūrine 
ranka.

Išėjau iš teatro su daugybe minčių: 
didžiajai Amerikai štai kokią magiką 
atnešė maža Lietuva su savo teatru. No
rėjau šaukti visam pasauliui: pamatysit 
Eimantu Nekrošiaus teatrą!

Živilė Šlekytė-Roche

P ..S. Šis teatras prieš Čikagą gastrolia
vo Houstone ir grįždami 'į Vilnių daly-

burge, gal ir Londone, jei juos pasi
kviesime? Z.S.

KINO PASAULYJE
Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

EGIPTIEČIŲ FILMAS 
„SVARBAUS ŽMOGAUS ŽMONA“

Vakarų pasaulyje pamatyti egiptiečių 
filmą — retas atvejis. Juo labiau JAV- 
ėse, kur dauguma filmo pramonės, įvai
riuose tarpsniuose, valdoma žydų. Jie 
turi didžiules filmų studijas, 

_ geriausius rašytojus, įvairiose
agentūras, tūkstančius kino teatrų, ku- 
riuose rodo savo gamybos filmus, ir tik
tai retkarčiais užsienietiškus, bet iki 
šiol dar nebuvo teikę matyti arabiško fil
mo.

Egiptiečių filmas, kaip jų krašto var
žoves su užsienietiškais filmais, nuola
tos rodomais užsienio spaudos atstova
ms. Gal ir šiuo kart jie visi buvo kvies
ti, bet iš Hollywood© „Foreign Press As-
sociation“, kuri yra įtakingiausia užsie
nio spaudos. atstovų organizacija ir ku-
riai priklausau nuo 1956 metų, atsilankė 
tik keliolika žurnalistų. Todėl didelėje 
amerikiečių filmų reprezentacijos salėje 
buvo skystokai svečių. Pradžioje egiptie
čių kalbėtojas vardino svečiams 
nereiškiančias egiptiečių pavardes, 
linkui keletas filmuotojų, o ant 

nieko spaudos
Ap- 

tyliąi

glišikas': frimb pavadinimas „Wife of an 
important -person“./Direktorius Mohamad 
Khan, rankraštis Raouf Tewfik. Vaidina 
Ahmed Zaki, Mervet Amin ir kiti. Tele
vizijai ir kino tėatrainas filmą pagamino 
Al-Alamija, Sufian Co. Egypt Chamber 
of Cinema Industry, Cairo.

Pažiūrėjus vos keletą minučių paaiš
kėjo, kad filmas pagamintas be jokio 
modernaus filmo supratimo. Tebu
vo išlaikyta pasigailėtina eiga. Sakyčiau, 
kad nebuvo jokio rankraščio, nebuvo re
žisieriaus, nemokėta filmuoti, artistai ne
turi supratimo apie vaidybą, filmas su
raižytas ir tiek neįdomus, jog nemaža 
atsilankiusių nesulaukė galo. Kaip 
vienas užsienio žurnalistas pasakė, aš tu
riu turėti nuostabią kantrybę, kad iš-

Filmo turinys trumpai, kaip aukštose 
pareigose esantis policijos vyras, nusi
žiūrėjęs merginą, prie jos kvailai taiks
tėsi, ir pasakojo apie save. Po vedybų vy
ras persekioja vyriausybei nepritarian
čius studentus. Kyšiavimai visur ir vi
suotini. Jis atleidžiamas iš slaptosios po
licijos, jo žmoną tėvas nori vežtis namo, 
tada jis nušauna tėvą ir pats nusišauna.

Betgi filmas, atrodo, pagamintas teisin
gai, drąsokai. Nėra pašėlusių ar baisiai 
pliaškancių bučiavimų, kaip rodo ame
rikiečiai. Didžiausias nuogumas — tai 
žmonos kojos, kokie 10 eentimetrų virš 
pėdos.
■ Nematyti kokio nors paleistuvavimo, 

kapitalą, svetimoteriavimo. Jokio alkoholinių gė-
valstybėse __ rįnių. Filmas pagamintas, nevykusiai.

Keista, tūkstančiai egiptiečių mokosi už
sieniuose, tikriausiai skaito užsieniečių
knygas, mato užseniečių filmus, o paga
mino taip nemokšiškai, kad net buvu
sieji pažįstami egiptiečiai nedrįso pa
klausti, ar mums patiko?

Iš salės išeinant — egiptiečių filmų 
studija filmavo keliais aparatais. Platūs 
stalai su vaišėmis, įvairus maistas, gėri- 
mui išrikiuoti du ilgi stalai: ant vieno 
stikląj su Coca Cola ir pašaldymui le
dais, o antras stalas su tokiais pat sti-
klais, ledais, bet be Coca. Cola. Aš ir dar 
kažin kas paėmėme po šaldytą gėrimą, 
bet daugelis nei nelietė. Tokiomis pro- 

__ gomis amerikiečių filmų gamintojai 
atstovams pilsto šampaną, ku

klesniu atveju, skirtingų spalvų vyną,

krošius parcdo dailininko likimą, jo kū- veikiančių aparatų užrašyta: arabų fil- Ir suaidi vėl iš praeities

CHOPP

mai. Bent pora kartų ir mane nutraukė
Filmas įkalbėtas egiptietiškai. Paveiks

lų apačioje užrašai anglų kalba, bet rai
dės neaiškios ir kartais mirguliuoja. An-

pXlGONIU ptMESIUų - 
šv. Kazimiere» parapijoj yŽa 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
"dvrratuotos ligonių kėdės. Rei 
kalui esant kreiptis j parapiją: 
v . ; tel. 273-0338. ~ JS

Dainos, mįslės pasakos nutilę 
Ir pakyla tiltai iš nakties 
I didžiųjų kunigaikščių pilį.

B. Brazdžionis

rybos paslaptį. Pirosmanio tragedija- glite 
di tame, kad jautraus kiūrėjo, eiliniai 
žmonės nesupranta, neįvertina, ir,, tokio
je giubioje atmosferoje, jį sunaikina.

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

Rúa SOLON 1062- Bom Retiro-Tel. 223-2333
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Nafta buvo žinoma prieš du tūkstan
čius metp. Nafta yra didelis energijos 
šaltinis. Didelis jos panaudojimas prasi
dėjo šiame šimtmetyje pirmiausia žiba
linėms lempoms, paskui gazolino moto-. 
rams, turbinoms ir sprausminiams lėktu
vams.

Jei turimi naftos ištekliai nebus pa
pildyti naujai atrasta nafta ir produkcija 
nepasikeis, jie pasibaigs. Lengvai randa
ma nafta prieinamose vietose pasibaigė. 
Ji dabar ieškoma visur sunkiai prieina
mose vietose: po jūros dugnu, dykumo
se. džiunglėse ir gilesniuose žemės 
sluoksniuose. Sunkios gręžimo sąlygos 
ir gilūs šuliniai gerokai pakelia naftos 
kainą. Apie 60°/o visos naftos valyklo
se paverčiama gazolinu, likusi dalis — 
aviacijos ir dyzelio kuru, petrochemika- 
lams, laivu kuru, alyva ir asfaltu.

Pirmas žmogus, panaudojęs naftą ži-' 
balinėms lempoms ir jas patobulinęs li
ko milijonierium. Tai buvo Alfredo No
belio, dinamito išradėjo, brolis. Kai Hen
ry Fordas pradėjo gaminti automobilius, 
prasidėjo įtemptas naftos ieškojimas.

Naftos suvartojimo karštoj e pasiekė 
kulminacinį tašką apie 1980 metus, pra
ėjo. Naftos kainos, kilusios per kelerius 
metus stabilizavosi. Tokiu būdu Viduri
niai Rytai dabar turi naftos išteklius 
90 metų.

Naftos ištekliai nėra amžini, bet ir 
nepasibaigė visiškai. Ji bus taupoma 
petrochemikalams, aviacijai, trakto
riams ir būtino reikalo automobiliams. 
Vienu metu naftos atsargos buvo nuse
kusios net iki 7 metu. Dabartinį metu 
skaičių padidino sumažėjęs gazolino su
vartojimas.

Atominė energija dar nėra pilnai iš
vystyta. Iki šiol nebuvo pakankamai 
kreipta dėmesio į spinduliavimą, pašali
nimą nusidėvėjusiu įmonių ir valyklos 
atmatų. Įmonių statyba, ju planavimas 
ir tvarkymas, kaip rodo pavyzdžiai, vi
suomenei darosi pavojingi ir brangūs. 
Dar prabėgs daug laiko kol atominė 
energija įsiskverbs į visuomeninį gyveni
mą ir po truputį pradės keisti naftos 
energiją. Vyturys

L&URSO LITUANO - Forte: 273-0338<
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PREL. KAZIMIERĄ MILIAUSKĄ

Liepos 24 d. suėjo 20 metų nuo a. a. 
prelato Kazimiero Miliausko mirties. Da
ta praėjo beveik nepastebėta, bet velio
nis buvo primintas per lietuviškas mišias 
tiek šv. Kazimiero kiek šv. Juozapo para
pijose. Neturime prelato fotografijos, 
kurią galėtume įdėti į musų savaitrašti, 
bet esame labai dėkingi pone i Halinai 
Mošinskienei už šį kad ir trumpą prisi
minimą.

Kazimieras Miliauskas (g.1913.III.19 
d. mirė 1968 m. Brazilijoje) kunigas. » 
1931 m. baigė Alytaus gimnaziją ir 1937 
kunigu Seminarija Viikaviškyje. Vikara
vo Kapčiamiestyje, Rumbonyse, Miros
lave, kapelionavo A. Panemunėje. Buvo 
A. Panemunės šauliu dvasios vadu, veikė 
krikščioniu darbininku s-goje ir pavasa
rininkuose. 1940.VII.18 - 1941.VI.22 
bolševiku kalintas .Marijampolės, Kauno 
ir Minsko kalėjimuose. 1944 m. pasitrau
kė j Vokietiją, kur 1945-47 buvo Olden- 
burgo lietuviu gimnazijos kapelionu.

1947 išvyko Brazilijon ir iki 1954 bu
vo Vila Zelinos bažnyčios, lietuviu Sv. 
Juozapo parapijos vikaru, po to Šv. Cae
tano parapijos klebonas, vėliau kanau
ninkas darbavosi Sto. Andrė vyskupijo
je su J.E. vysk. Dom Žorže.

Bendradarbiavo "Musu Lietuvoje" ir 
keletą metu buvo to laikraščio adminis
tratoriumi. Lietuviu kalbos mokykloje 
mokė lietuviu vaikus paruošdamas juos 
pirmajai komunijai.

Būdamas labai draugiško būdo, buvo 
lietuviu ateiviu labai gerbiamas ir ypač 
gyvenantiems Sto, Tndrė daug padėda
vo moraliniai, juos palaikydamas dvasi
nėje ištvermėje.

■t

Tačiau sunkūs pergyvenimai praeity
je, vėliau atsiliepė į nervu sistemą, to pa 
sekose buvo patalpintas j ligoninę. Page
rėjimo nesimatė, buvo operuotas — lo
botomija. Palengva sąmonė gęso, taip tę 
sėsi apie 2 metus, kol 1968 m. (berods 
kovo mėn.) Augščiausias jį pasišaukė 
pas save.

Palaidotas Šv. Sakramento kapinėse 
S. Paulo mieste. Tose pat kapinėse ilsisi 
kun. Jonas Bružikas, S.J., Vladas Mika
lauskas, S.J. Amžiną Atilsį visiems... Jie 
liko bendralaikiu atmintyje šviesiais pri
siminimais. ,,

Halina Mosmskiene

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma LIDIJA GRYBAITĖ BAL 

TRAMIEJUS gimusi apie 1919 m. Šiau
liuose. Prieš karą (apie 1940 m./ išvažia
vo Vakaru Vokietijon.

Tėvai gyveno Šiauliuose, Muziejaus 
gatvėj, nr. 11. Tėvas buvęs gimnazijos 
direktorius,Šiauliuose — dėstė matema
tiką. Motina vokietė.

Lidija studijavo atomolegiją Kauno 
Universitete.

Turintys žinių terašo "MŪSŲ LIETU 
VAI" Rua Juventus 28, 03124 São Pau 
Io - SP.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Nori susirašinėti su moterim maždauc 

to paties amžiaus.
Zigmas Šukys yra apie 50 metu am

žiaus, baigęs aukštus mokslus ir yra 
smuiko mokytojas. Seka adresas:

USSR
LITHUANIA
Palanga
Gintaro 19
Šukys Zigmantas
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MŪSŲ ŽINIOS F
ML NAUJOS KAINOS

«=

Šio krašto infliacijai vis kylant ir me$ 
turime laikytis einamų kainų.

MŪŠI) LIETUVOS paskiro numerio 
kaina pakeliama iki Cz,80,00, Metinė 
prenumerata - Cz.2.500,00, Garbės Lei
dėjas Cz.4.000,00. Skelbimo ~ užuojau
tų — sveikinimų stulpelio centimetras 
Cz.200,00.

Mūsų ska.tytojai, manau kad pilnai 
supras šiuos kainų pakėlimus. Dažnai 
mums yra nesmagu, kai tiek daug darbo 
įdedi ir laikraštis išeina nublukęs ir vos 
įskaitomas.

Turime pripažinti kad mūsų foto ko- 
piavimo ir plokščių pagaminimo maši
nos jau senos. Kita problema, tai kad 
perkamas materiolas yra kas kart vis 

. prastesnis ir yra vis sunkiau jo gauti.
Materiolas turi būti importuotas ir nevi-

o

.. .....

Šio "ML"numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

JONAS C H OROCIEJUS

skaitytojui širdingai dėkojameMielam mūsų savaitraščio 
uá paramą spaudai.

ML redakcija ir administracija

UŽ A.A. PREL. PIJŲ RAGAŽINSKĄ

Rugsėjo mėnesio 7 dieną, 10 vai. Li-' 
tuanikos koplyčioje bus laikomos pa
maldos už a. a. Kun. Prelatą Piju Raga- 
žinską, ta pačia proga jo pelenai bus pa
dėti prie paminklo.

Norintieji pietauti Lituanikos svetai
nėje, prašomi užsirašyti Šv. Juozapo kle- 09/08 - Margarete Bumbles Steponaitis

o«

RUGPJŪČIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
04/08 — Elaine Cristina Karsokas Magila 
06/08 — Zenia Žukas Ferrari
08/08 — Jonas Jodei is

suomet gaiima garantuoti jo kokybės.

M.L. Asministracija

VALIO ONUTÉMS
Šį sekmadienį, nors kukliai, bet gra

žiai, buvo atšvęsta šv. Onos šventė.

bonijoje iš anksto. Telef. 63-5975.

MOŠŲ MIRUSIU I
STASYS VANCEVIČIUS

mirė praeitą šeštadienį liepos 30 d. Bu
vo palaidotas Lapos kapinėse sekmadie-

11/08 — Antanas Dutkus
12/08 — Marijona Polgrimas Magila 
14/08 — Silvia Bendoraitis Machado
14/08 — Elena Pupelis
15/08 — Marijona Jakiūnas
20/08 — Sonia Žukas
24/08 — Albina Ambrozevičius

Iš Kanados atvykęs jaunas ir naujas 
kunigas Paulius Mališka laikė sumą. Gra
žiai giedojo choras. Aukas prie altoriaus 
nešė dvi grakščios Onutės. Viskas sudarė 
nuostabų šventišką įspūdį. Po pamaldų, 
šventoriuje buvo sugiedota ilgiausių me
tų primiciantui kun. Pauliui Mališkai ir 
visoms Onoms gimtadieninkėms.

Po piet, 16 vai. buvo malonus pasivai- 
šinimas su pačių Onų suneštom gerybėm. ,

Sveikiname visas Onas ir apgailestau
jame, kad ne visi šventėje galėjo dalyvauti.^

Vyturys
Onų arbatėlė buvo gausi patiekalais, , 

iš “Terraço Lituania“ gražūs vaizdai j 
apylinkę, viduj jauki aplinka. Iš sveikini
mų Onoms išsiskyrė ypač sveikinimai p. 
ONAI PAUKŠTIENEI, su vardadieniu 
švenčiančiai ir 80-tąjį gimtadienį. Tad 
tenai, aukštybėse, plačiai skambėjo “Il
giausių metų“ ir “Parabéns“. O paskui, 
prisimenant jau toli prabėgusius laikus, 
“Subatos vakarėlį, šėriau žirgelį, Ar aš J 
tau, sese, nesakiau“ ir kitos senoviškos 
dainelės.

Malonu pastebėti, kaip lietuviškoj 
organizacijoj dar vis rusena lietuviška 
liepsnelė. (KPG)

nio rytą.
Tikimės galėsią parašyti atitinkamą 

nekrologą apie šį žymų žurnalistą ir di
delį kolonijos veikėją.

7-tos DIENOS MIŠIOS BUS SEK
MADIENĮ, rugpjūčio 7 dieną, 16 vai 
ŠV. STANISLOVO BAŽNYČIOJE ■ 
VI LA ANASTACIO.

24/08 — Angelina J. Tatarūnas
25/08 — Vytautas Tumas
26/08 — Helenice Kairys Collela
31/08 — Austina G. Stonis Stankevičius

Sąjungos-Alianęa
Valdyba

e Kas bėga nuo Ifetaviškos spau
dos. bėgi nuo savo tautos

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATA 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

SĄJUNGĄ ALIANÇA

RUGPJŪČIO 14 DIENĄ-SEKMADIENĮ - 13:00 Valanda,

— TĖVU DIENOS PROGA _
Parque Lituânia (V.Z.) Parapi

jos terasoje bus iškilmingi pietūs. 
Norintieji -dalyvauti, prašomi už
sirašyti iki rugpjūčio 10 dienos 
klebonijoje. Telefonas: 63-5975.

Užsirašyti Te.: 274-5116 ir 92-3309

- S gos Namai
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