PASTORACIJA VISŲ ATSAKOMYBĖ

Atėjo laikas lietuviams imtis žygių
([gaivinti ir sustiprinti savo Bažnyčią.
Laikas sąžiningai įvertinti teigiamą
krikščionybės įtaką kiekvieno lietuvio
n visos tautos gyvenime. Laikas taip
pat pažvelgti į kritišką išeivijos lietuvių
parapijų būklę ir su pasiryžimu stoti
joms į talką.

Šiuos reikalavimus turbūt pramatė
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, paskirda
mas lietuvių išeivijai naująjį vyskupą —
Jo Ekscelenciją Tėvą Paulių Baltakį,
OFM, kuris yra daugumai Kanadoje ir
Amerikoje žinomas, kaip antras organi
zatorius, didžiųjų planų vykdytojas ir
visiem toks malonus draugas, kad ir da
bar daug kas jį tebevadina paprastai Tė
vu Paulium...

Gerasis vyskupas Tėvas Paulius rei
kalingas pagalbos. Ne sau, bet lietuvių
katalikų Bažnyčiai. Tuo tikslu 1988 m.
liepos 1 ir 2 d. Toronte jis buvo sušau
kęs pirmąjį Lietuvių Pastoracijos Sim
poziumą. Apie j jau buvo daug spau
doje rašyta, todėl skaitytojus supažin
dinsime tiktai su pagrindiniais bruožais.
Pirmąją dieną simpoziumo atidary
me vysk. P. Baltakis nušvietė dabarti
nę lietuviškų bažnyčių padėtį, pabrėž
damas parapijų tikslą ir pasauliečių par
eigą aktyviai jose dalyvauti. Lietuviai
yra plačiai išsisklaidę po visą pasaulį,
i kur nėra nei kunigų, nei parapijų, to
dėl pasauliečiams tenka atsakomybė
išlaikyti lietuvių tautines ir religines
tradicijas.

Simpoziumo eigoje buvo eilė svarstybų ir paskaitų apie lietuvių pastora
cijos uždavinius ir rūpesčius. Teologi
jos profesorė Aldona Zailskaitė apibū
dino krikščioniškos bendruomenės vys
tymosi raidą Naujojo Testamento švie
soje. Kanados vyskupų konferencijos
švietimo skyriaus narys Jonas Abro
maitis kalbėjo apie tikinčiųjų rolę isto
rijos perspektyvoje ir šių dienų bažny
čioje. Gabija Petrauskienė, Jaunimo Sąungos veikėja, atskleidė susirūpinimą
z eimų dalyvavimu bažnyčios gyvenime.
Kun. Antanas Saulaitis SJ, Tėvų Jėzui
tų Provinciolas, išdėstė lietuviškų para
pijų ir kunigų veikią, vargus, džiaugs
mus ir uždavinius. Almis Kuolas, nega
lėdamas dalyvauti simpoziume, atsiun
tė referatą apie diakonų reikalingumą,
i kur} perskaitė Vytas Kliorys.

Užbaigiant 1988-sius metus ir seselių Pranciskiečių Brazilijon atvykimo penkesdesimtmetį, kun.
Juozas Šeškevičius surengė pietus seselėms pagerbti '"Lietuvos terasoj'. Su seselėm pietuose da
lyvavo keli is’ pirmųjų vienuolijos bei mokyklos rėmėjų kaip Ona ir Petras ŠIMONIAI
,

Antrąją dieną įvyko steigiamasis
Vyskupo Sielovados Tarybos posėdis.
Paaiškinus apie tarybos struktūrą, da
lyviai susiskirstė į numatytus veiklos
būrelius. Kadangi organizacinė ir pas
toracinių darbų dirva yra reikalinga
daug talkininkų, šių būrelių tikslas bu
vo sudaryti pradinį veiklos ir darbo ko
misijų branduolį. Ilgainiui komisijos
papildys ir praplės savo narių skaičių
idant veikla turėtų tęstinumą.
Po pasitarimų ir diskusijų, kiekvie
no būrelio atstovas davė pranešimą.
Jaunimo auklėjimo komisijos pasiūly
mus pateikė kun. Gediminas Kijauskas,
SJ. Suaugusių evangelizacijos, arba re
liginio vystimosi planus pranešė Vin
cas Koiyčius. Parapijų komisijos vardu
kalbėjo Saulius Kuprys. Liturgijos ko
misijai atstovavo prei. V. Balčiūnas.
Šventraščio komisijos pranešimą davė
Aldona Zailskaitė. Pašaukimų ir pasau
liečių diakonų reikalu kalbėjo kun dr.
P. Stravinskas. Ekumeninės komisijos
principus pristatė Diana Dunčik. Infor
macijos komisijos planus pasiūlė Gintė
Damušytė ir Finansų komisijos prane
šimą padarė dr. J. Sungaila. Tai yra de
vynios pagrindinės komisijos, kurios
sudaro vykdomojo vieneto branduolį.
Kiekviena komisija sieks tęstinumo
kasmet pasirinkdama 3-jų metų kaden
cijai grupę narių, o pradžia bus padary
ta burtų keliu, paskiriant dalį narių
.vienerių, kitą dalį dviejų ir trečią dalį

,

trijų metų kadencijai

Nuotr. P. Rukšio

Maldomis ir pasižadėjimais papra-'
šius Aukščiausiojo pagalbos, pastoraci
nės komisijos tapo nauju.įrankiu lietu
viškumo ir religinio gyvenimo išlaiky
mo darbuose. Komisijų nariai kas an
trą mėnesį turės posėdžius koordinuos
veikią su vyskupu ir atliks savo uždavi
nius vykdomojo vieneto rėmuose.
Sielovados Taryba, vadovaujama pa
ties vyskupo, yra sudaryta iš lietuvių
dvasiškijos ir pasauliečių religinių orga
nizacijų atstovų. Ji rinksis posėdžiams
bent vieną kartą į metus ir nustatys
gaires vykdomajam vienetui. Kartu dir
bant ir pasitikint Dievo palaima, nauja
sis lietuvių katalikų sąjūdis atnesš ir
mums religinio bei tautinio atsinaajinimo viltį.
"Vyskupo Informacijos" biuletenis

PAŠVENTiNTA KLAIPĖDOS
BAŽNYČIA
Telšių vyskupas Antanas Vaičius,
su kalėdiniais sveikinimais, praneša:
"Neseniai pašventinau Klaipėdos baž
nyčią. Neapsakomas tikinčiųjų džiaugs
mas ir entuziazmas: skaitlingai renkasi
j pamaldas, padeda atstatymo darbuo
se" - Tai turi būti Klaipėdos Taikos
Karalienės bažnyčia, iš filharmonijos
grąžinta kulto tikslams.
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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PRISIKÉLIMAS ATEIS

Kristaus prisikėlimas yra ženklas,
nuolat kalbąs silpniesiems ir pavergtie
siems, kad pergalė anksčiau ar vėliau
sušvinta pavergtajam. Sis faktas šviečia
ir šiandieną visiems tiems, kuriu laisvė
yra palaidota. Pavergėjo akmuo, užriš
tas ant laisvės kapo, atrodo nepajudina
mas, saugomas didžios ginklo galybės.
Visa krikščionija kalba apie Kristaus
iš numirusiu prisikėlimą ir ji apipina li
turginėmis apeigomis,pavergtieji svajo
ja apie tautinį prisikėlimą. Svajoti ir ti
kėtis juos skatina Golgotos neviltis, ta
pusi didžiausia viltimi, kuri įkvepia silp
nuosius žvelgti aukštyn.
Laisvės paminklas išsprogdintas, nė
ra nė žymės. Daug kam galbūt atrodo,
jog tai visiškas laisvės sunaikinimas.Bet
tai iliuzija: laisvės paminklo išsprogdi
nimas nereiškia laisvės sunaikinimo. Di
namitas sprogdina akmenis, bet nepa
siekia širdžių, kur tyliai rusena nemari
laisvė ir laukia prisikėlimo aušros.

Santrauka is Vyskupo Dr. V.PadoIskiò
minčių.
ŠV. RAŠTAS - ŽINIŲ LOBYNAS
Šv. Raštas buvo ir yra milijonams
žmonių gyvenimo kelrodis, ju gyveni
mo formuotojas. Jis žmogaus ir žmoni
jos gyvenime užima ypatingą vieta.

Šv. Raštu savo gyvenimą grindžia ne
tik katalikai ir šiaip krikščionys; juo re
miasi izraelitai, kurių tautoje Šv. Raš
tas yra kiięs. Pagonims, kurie turėjo
progos Šv. Raštą, ypač Naująjį Įstaty
mą pažinti, šv. Raštas yra nepaprastai
įdomi religinio ir dorinio turinio knyga,
kurios mintimis negali nesižavėti kiek
viena kilnesnė siela.

Tokią ypatingą vietą žmonijos gyve
nime šv. Raštas, formaliai imant, uži
ma todėl, kad jis yra Dievo Žodis "Die
vo Laiškas žmonėms", kaip sako Baž
nyčios tėvai. Savo turinio kilnumu bei
pranašumu, lyginant jį su kitais veika
lais, Šv. Raštas užima ypatingą vietą.

nés ir dorinės tiesos. Religiniam ir.do
riniam žmogaus gyvenime ir mažiausia
klaida gali būti didžiai žalinga. Juo la
biau, jei tai liečia pačius žmogaus gyve
nimo pagrindus: žmogaus priklausymą
pasaulio Kūrėjui, jo gyvenimo tikslą,
prasmę, j- gyvenimo tikslo realizavimą
ir t.t. Tu dalyku nežinojimas ar klaidin
gas ju supratimas žm gui būtu neatitai
soma nelaimė. Štai kodėl Dievas Šv.Raš
te, tame savo laiške žmonėms ir įalba
apie tuos pagrindinius bei esminius
žmogaus gyvenimui dalykus.

Šv. Raštas, savo esmėje būdamas religijos ir doros grindėjas žmonėse, pir
miausia patiekia žinių apie patį Dievą,
nors Jis pats apreiškė žmonėms, kad
Jis yra ir kas Jis yra; Jis nusakė taip
pat, ko iš žmogaus nori, kaip šisai turi
savo gyvenimą tvarkyti, kad būtų lai
mingas ir pasiektų Dievo jam užbrėžtą
tikslą.
Šv. Rašte visa tai pirmiausia ir apra
šoma: Dievas ten aprašomas kaip pasau
lio ir žmogaus Kūrėjas, kaip Jis skiria
žmones laimėje gyventi, bet drauge ir
reikalauja pildyti Jo vaiią, Jo įsakymus,
grąsindamas už jų laužymą bausmėmis.
Ypatingu atsidėjimu Šv. Rašte pabrė
žiama tiesa, kad Dievas yra vienas.

Naujame Įstatyme paduodamos ži
nios apie Dievą dar nuostabesnės: pa
tvirtinant senai žinomą tiesą, kad Die
vas yra vienas, čia atskteidžiama tiesa -Svč. Trejybės paslaptis, parodant koks
intensyvus gyvenimas vyksta pačioje
Dievybėje. Tai prašoka bet koki žmo
gaus proto numanymą. Net ir tą tiesą
apreiškus, žmogaus protas, lieka bejėgis
ją apimti bei pilnai ją suprasti.

Šv. Rašte kalba Dievas. Jis turėjo
daug ką pasakyti žmonėms, Jis ten kal
Kol tauta gyva, tol gyvena ir jos lais
Jei Sename Įstatyme žmogus dažnai
vė. Ji gali laikinai nužengti į kapą, būti
ba ne betarpiškai, bet per savo pasirink
vadinamas Dievo vaiku, tai Naujame
tus žmones. Jis apšvietė jų protą ir pa
palaidota, bet negali būti sunaikinta.
pilnai atkleidžiama visa to posakio rea
veikė jų valią, kad rašytų tai ir tik tai,
Vienintelis pavojus galimam prisikėli
lybė, parodant, kad žmogus, tapdamas
mui yra tautos sunaikinimas. Su žūstan ką Jis norėjo pasakyti. Taip Dievas tapo
Dievo vaiku, tampa "dieviškos prigim
čia tauta, žūsta ir jos prisikėlimo galimy pirmuoju tų knygų autorium, žmogui
ties dalyviu".
pasiliekant tik Dievo įrankiu. Tokia tai
bė. Dėlto reikia bijoti ne vergijos, ne
laisvės laidotuvių, o tautos sunaikinimo. formalinė šv. Rašto pusė.
Neabejotinai Šv. Raštas yra labiausiai
Kol tauta bus gyva, gyvas bus ir jos pri
skaitoma ir studijuojama pasaulyje kny
Būtų klaidinga jame ieškoti astrono
sikėlimas. Žadinti reikia visas tautos jė
ga. Čia randama to, ko nerandame kito
mijos žinių ar matematikos formulių
gas, ir prisikėlimas ateis su laisvėjančio
se knygose; naujas žvilgsnis į žmogų, i
sprendimo. Nėra jis taip pat koks agro
pasaulio aušra.
jo gyvenimo prasmę, naujas žvilgsnis į
nomijos ar amatams išmokti vadovėliu.
visatą, nurodant kaip viskas trykšta iš
Nėra jis ir gamtos mokslų knyga. Šiems
Dievo ir vėl į Dievą grįžta.
dalykams yra pakankamai pajėgus Die
vo daotas žmogui protas, ir žmogui tu
AUTOMOBI LIAMS
|
Vyturys
ri to pakakti. Todėl apie gamtos daly
kus Šv. Rašte išsireiškiame populiariai, ” MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
kaip jie pajučiomis atrodo.
GALIMA „UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
|
VĖLIAVĖLĖS
I
Šo. Rašte mestu rime ieškoti religi- r ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
I ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
X B R I C A DE GUARDA - CHUVA
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Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.
Mini-sombrinhas. tipo italiano e Alemão
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Čiurlionis — plouctiĮ isuzikss
Nauja monografija anglų kalba
POVILAS GAUČYS
Alfred Erich Senn, John C. Bowlt, Danutė
Staskevičius. Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis: Music of the Spheres. Newtonville, Massachussets: Oriental Research Partners, 1986. 121
psi. Kietais viršeliais. Kaina — 29 dol.

(tęsinys iš 1988 m. 49 numerio;
Norėdamas pabrėžti savo paveikslų
muzikalumą, Čiurlionis juos pavadino
muzikiniais vardais: "Laidotuvių simfo
nija", "Vasaros sonata", "Allegro",
"Scherzo", "Finale". Tačiau retai kada
jis pasiekė tikros koreliacijos tarp muzi
kinės formulės ir vizualinės patirties,
kaip, pvz., "Preliudo" fugoje, viename
iš geriausių jo darbų.
Nagrinėdamas skrydžio temą, Bowlt
pažymi, kad Čiurlionio suartėjimas su
tapybine erdve matomas iš jo "paukščio
akies žvilgsnio" paveiksluose "Aukuras",
M. K. Čiurlionis
"Pilies pasaka" ir "Piramidžių sonata".
gai Kandinskiui, Čiurlionis neturėjęs tin
Tose kompozicijose centrinis vaizdas
karnų priemonių, kurių pagalba butų ga
atrodo lyg iš lėktuvo pakabintas virš
įėjęs kurti nevaizdinio meno kūrinius.
Čiurlionio sapnuojamų vandenynų ir
kalnų. Atrodo, kad Čiurlionis mėgo
Čiurlionio laikais buvo paplitęs, ypač
"paukščio akies žvilgsnį", tačiau iš tikrų Prancūzijoje, susidomėjimas rytietiška
jų jis ryškiai parodo jo filosofinius bei
filosofija bei menu. Juo domėjosi ir Čiur
psichologinius siekius. Jis liudija atsime lionis. Bowlt'ui yra aišku, kad Čiurlio
timą nuo 19-to amžiaus realizmo ir sim nis, prieš nutapydamas "Laidotuvių sim
bolizmo įsivyravimą.
foniją", matė prancūzų dailininko DeniČiurlionio paveiksluose iškilimo j
so reprodukcijų albumą ir pasuskolinb
aukštį motyvas gali būti aiškinamas
iš jo motyvus.
kaip susižavėjimas skrydžiu ir svaiguliu,
Čiurlionio orientalinė kryptis nesiribo
ar kaip atsimetimas nuo konvencinių
ja vien Indija, nes taip pat gilų įspūdį
normų. Čiurlionio ir kitų dailininkų
jam darė kinų ir japonų tapyba. Jo "Fu
paveikslai rodo simbolizmo iškilimą, da
ga" ir "Allegro" (Pavasario sonatoje) rqvusį pradžią abstrakčiam menui.
do jo šilko tapybos supratimą: meninių
Laikydamas Čiurlionį vertikalės daili-priemonių taupumą, švelnią pusiausvyrą
ninku, Bowlt pabrėžia jo norą leistis į
tarp nutapytos ir nenutapytos erdvės,
astralines keliones, ką rodo jo "Zodiako
abstrakčias ir labai stilizuotas užuominas
ženklai". Kiekviena vertikalė yra žemišnatūralaus pasaulio, išsklaidytas tempera,
gyvenimo neigimas. Polinkis į vertikalę,
kurios mums primena Li Ti ar Ch'ien
į skrydi į erdves reiškėsi ir pas kai ku
Ku. Jų darbų pavyzdžius Čiurlionis galė
riuos to meto rusų dailininkus. Čiurliojo matyti, lankydamas Muencheno, Dresnis, kaip nurodo, Bowlt, iš Vrubelio pa deno, Prahos ir Varšuvos muziejus. Neiš
siskolino idėją savo "Raitelio" paveiksvengiamai Čiurlionis turėjo žinoti japonų
lui. Bowlt nepritaria kai kurių kritikų
meno kultą Paryžiuje 19-to amžiaus gale;
teigimui, kad Čiurlionis buvo abstrakti
jo "Jūros sonatos" Finale yra aiški nuo
taus meno pradininkas. Anot jo, priešin- roda į Hokusai, o gal ir į garsią Bilibino
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parafrazę — "Statinę, plūduriuojančią
jūroje". Taip pat iH.o piešinys "Vartai"
turi neabejotiną japonų šaltinį.
Kalbėdamas apie Čiuriiųnio studijas
Varšuvoje, Bowlt pažymi, k?d jo moky
tojai Ruszczyc ir Stabroski domėjosi
simbolizmu ir stipriai veikė Čiurlionį.
Tai matyti, palyginus jo "Jūros sorAtą"
su Stabrovskio "Jūros pasaka". Rusz\s
zyc darė įtakos Čiurlionio temų pasirinX
kimui ir tapybos metodams. Didelį įspū
dį jam darė žymus lenkų poetas ir daili
ninkas S. Wyspianskis. Gyvendamas Var
šuvoje 1904-1906 metais Čiurlionis su1
kūrė daug svarbių darbų, kaip, pvz.,
"Pasaulio sukūrimas", "Ramybė","Ty
la", ir labiausiai išbaigtus bei sofistikuotus darbus, kaip "Zodiako ženklai" ir
"Saulės sonata". 1906 metais Petrapily
je buvo surengta Varšuvos dailiųjų me
nų mokyklos studentų darbų paroda,
kurioje dalyvavo ir Čiurlionis. Jo paveiki
lūs rusų meno kritikai aukštai įvertino.

Nuo 1906 m. Čiurlionis tapo plačios
tarptautinės simbolistų dailininkų bendruomenės nariu. Ji vartojo visuotinę
turinio ir formos kalbą. Čiurlionis į ją e
įvedė lokalinius motyvus: pakelių koply
tėles transformavo j pasakiškus pastatus,
nutapė mitologinį žaitį, praturtindamas
dar viena gyvačių rūšimi simbolistų gyva
čių ir žalčių šeimą, pateikė galbūt labiau
siai ištęstas augalų formas "Pasaulio su
kūrimo sonatos" 7-toje ir 10-toje dalyse,
folklorines tulpes, rožes ir loto vaizdavi;
mą. Bet tas sąlytis su lietuvių liaudies tra
dicija yra proginis ir netgi dirbtinis. Čiur
lionio tapyba išeina iš tautinių ribų, sko
lindamas} savo sudėtines dalis iš Prancū
zijos, Lenkijos, Rusijos, Čekoslovakijos,
labiau tinkamas kosmopolitinei Varšuvai
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•u Petrapiliui, nei Vilniaus visuomenei.

Baigdamas savo studiją, John Bowlt
Jaro tokias išvadas: Čiurlionis per anksti
mirė, nespėjęs pasiekti savo meninės vir
šūnės, kurią paskutiniai jo darbai žadėjo.
Jo paveikslai mums suteikia ypatingą pa
sigėrėjimą savo nepaprastu nuoširdumu,
dėl autentišku sapnu, dėl gilaus dvasinio
turinio. Kai kuriuose savo darbuose jis
buvo meistriškas, o kartais bejėgis tech
ninėje srityje, bet musu akyse tai nebuvo
vda... Tikro pripažinimo jis susilaukė tik
po mirties. Po metu jo darbu parodos
buvo suruoštos Vilniuje, Maskvoje, Lon
done ir Paryžiuje. Jo kūryba tapo moksnniu studijų objektu, pradedant B. Lemano monografiją 1912 metais. Netgi jo
\/ardu buvo pavadinta viena kalnu gran
dis Pranciškaus Juozapo salyne. Jis pri
kėlė iš numirusiu Atlante. Jis mums at
skleidė užburtą karalyste. Jis giliai tikė
jo savo misija, Vertindamas jo nuopelnus,
jo buvęs mokytojas F. Ruszczyc per jo
laidotuves atsisveikinimo kalboje paša- <
kė: "Mes atsisveikiname su krištolinio
tyrumo žmogum, su tauriu pastangų,
draugu, ir ilgai musu atmintyje išliks
taip staigiai ir tragiškai nutrūkusi jo dai
na... Jis buvo naujo ir jauno meno prana
šas,<jis jam nurodė kryptį, o savo kraštui
ir savo tautiečiams jis skelbė grožį ir sa
vo pavasario atbudimą",

GYVASIS jonas bos kas

rių metų Jonukui praskleidžia ateities
šydą. Apsireiškusi sapne skiria jam rū
pintis apleistais vaikais ir ne prievarta, j
o meilingumu ožiukus paversti avinė
liais.
i 6

Sapnas sapnu - sunku patikėti, kad
Bekių neturtingos šeimos vaikas galėtu
tapti kunigu. Tačiau, kas neįmanoma
žmonėms, dangui visai nesunku. Ir dan- >
gus pamažu ima ruošti pasaulinio mas
to apaštalą...
/I
- Jei tapčiau kunigu, - svajoja ma J
žasis Bekių piemenėlis, - labai mylė
?!
čiau vaikus.
/.

Neseniai iš Lietuvos atėjo 1988 me
tu KATALIKU KALENDORIUS-ŽINYNAS. Jame, skyriuje "Asmenybės",
kun. Krizentas Juknevičius (Kaune),
trumpai, bet su ypatingu pergyvenimu,
pristato ir šv. Joną Bosco, šiemet suei
nant jo mirties šimtosiom metinėm.

Malonu šio kauniškio apžvaiga pasi
dalinti ir su ML skaitytojais ir pasigėrė
ti jo taip gyva kalba. (KPG).

Šventasis kunigas Jonas Boskas \Bos
co) — devynioliktojo amžiaus šventasis,
modernus visiems laikams. Šiais 1988
metais minime šimtąsias jo mirties me
tines, o jis gyvas ir šiandien visame pa
saulyje.

Tokios yra, suglaustai atpasakojus,
prof. John C. Bowlt mintys apie Čiur
lionio vizualine kūrybą. Nagrinėdamas
praėjusio šimtmečio pabaigos ir šioj o
Margaritos sūnelis
pradžios meno judėjimus, sroves ir su
1815 metais rugpiūčio 16 dieną šiau
jais susijusią dailininku tapybą, autorius
rės Italijoje, Bekiu kaimelyje, gimė Jo
stengiasi Čiurlionį surišti su rusų simbo-'
nukas Melchioras. Mirus tėvui, visa šei
listų srovėmis, su tos krypties dailinin
mos našta atiteko pamaldžiai ir ener
kais, nors Čiurlionis tik su kai kuriais iš
gingai Jonuko motinai Margaritai.
ju susipažino, atvykęs į Petrapilį 1908
Kas laukia Jonuko? Kuo būti?
m. rudenį, o 1909 m. gale, kaip sunkiai
sergąs, buvo išvežtas į Druskininkus. Tai
į Jonuko vaikystės svajonių pilį atei
gi per maža turėjo laiko pažinti daugelio
na iš dangaus Gražioji Ponia. Ji devyne
John Bowlt minimu rusu dailininku ta
pybą. Neatrodo, kad Čiurlionis buvo pa
tyręs gilesnį rusu dailininku poveikį savo
tapybai. Ieškodamas to poveikio žymiu*
Bowlt teigia, kad tas ar kitas Čiurlionio

Šaunioji Jonuko motina Margarita,
pavedusi savo sūnų Marijos globai, ste
bi jį. Jos svajonės sutampa su sūnaus
svajonėmis. Bet kas iš to? Laukia, kas
bus toliau.

D

k
a’

Linksmina savo draugus akrobatiškais žaidimais, moko katekizmo, o
šventadieni visi traukia į bažnyčią.

Tokie buvo pirmieji jaunojo apašta
lo žingsniai. Kas neturi silpnybių? Jo-į^
nukas žino, kad reikia gyvenimu įrody
ti, jog esi vertas kunigystės. Prasideda ar
kova su savimi.
Susigavęs kartą mažą strazdelį, augiab
no rr rūpinosi kaip tik išmanė. Tik neila ■
gam. Vieną dieną paukštelis nugaišo . )et
Tada Jonukas kad puls j ašaras... Mamlp
Margarita ėmė barti ir mokyti: kas my,e j
Ii Dievą, neturėtu taip prisirišti prie jojfj
kūriniu-.- Jonukas nusišluostė ašaras ja\
ir vėl linksmas.
;et
Mama Margarita negali atsigėrėti sū-ier
neliu. Gal būtu ir geras kunigas, bet...^
(bus daugiau) <al

Petrapily nutapytas paveikslas esąs sukur

Reikia labai apgailestauti, kad ši ver
tinga ir įdomi John C. Bowlt studija nė
ra pailiustruota Čiurlionio paveikslų nuo
traukomis, nors ir vienaspalvėmis, kurios
amerikiečiui skaitytojui padėtų suvokti,
kaip atrodo Čiurlionio sonatos, fugos,
preliudaL
(Bus daugiau)

n

Mažasis Jonukas karšto būdo. Pilnas
energijos ir judrumo. Labai greit aplinką
save sutelkia vaikų būrį ir pavadina ji e
"Linksmuolių draugija". Visur ir visa- n(
da pirmas.
ju

IŠĖJO NAUJAS

tas to ar kito rusu dailininko įtakoje. Tai
tik iš dalies tikra, nes M. Dobužinskis,
gerai pažines Čiurlionio tapybą, teigė,
kad "Čiurlionis velniškai originalus, į nie
ką nepanašus". Atrodo, kad daugiausia
Čiurlioniui įtakos turėjo abu jo mokyto
jai, F. Rusczyc ir K. Stabrovski. Būtu ge
ra, kad Čiurlioniui įtakų klausimą kas
nors giliau pastudijuotu.

<
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ML PO PLATU PASAULĮ
iSTITUT DÉTUDES LITTÉRAIRES

e L'Academie Hongroise Dės Sciences
H-1118 Budapest, Mėnesi Ut 11-13
Tek: 667-271,451-156

Hdžiai Gerbiamas Pone Reduktoriau,

norėčiau kreiptis į Jus su prašymu.
1an būtų labai reikalinga reguliariai
âUti Jūsų laikraštį, kurio keletą numejų aš visiškai atsitiktinai esu peržiūrė>s būdamas Vokietijoj, Hūttenfeide,
/asario 16 gimnazijoj, i Ypatingai įdo nu buvo irun perskaityti straipsnį
pie lietuvių ir vengrų ryšius 37.
2072 - 1988.IX.22).numeryje. Iš
;ur paėmė autorius — "Vyturys" avo duomenis? /

Esu vienintelis Vengrijoj lietuvių
kultūros propaguotojas ir literatūros
ertėjas ir todėl norėčiau kiek daugiau
medžiagos surinkti apie lietuvių daiy:us>

Iš anksto Jums dėkoju.

'Jūsų
Endre Bojtar
1093 Budapest Szamuely 17 “

informuoja apie šių metų paskutinį susirinkimą—pietus Terraço Itaiia dango
raižy gruodžio 7 dieną. Įdomu pastebė
ti, kad 2/3 biuletenio skirta Lietuvai ir
lietuvių pasireiškimui. Faktinai ir bu
vo Lietuvos bei lietuvių diena: iškiliau
sioj salės vietoj buvo iškelta, kartu su
Brazilijos ir São P^uio vėliavom, Lietu
vos Trispalvė; keturi lietuviai sėdėjo
prie garbės ir pirmininkystės staio:,
vienas lietuvis buvo pakviestas ir priim
tas nariu į São Paulo valstijos Istorijos
Akademiją ir Tautini Vėliavnešių Ordi

ną; iš lietuvių pusės buvo įteikta Prê
mio LITUANIA Istorijos Akademijos
skretoriui rašyt. Henrikui L. Alves, vi
siems dalyviams (80) buvo išdalinta
knygelė apie lietuvių Kūčias ir visos
kalbos sukosi apie Lietuva.

Publika itin susijaudino, kai kun.
Gavėnas, priėmęs Istorijos Akademi
jos ir Vėliavnešių Ordino diplomus ir
pabrėžęs, kad Istorijos svarbą individo
bei tautos gyvenime iškelia ir Lietuvių
Tautos Himnas, pabučiavo Lietuvos
Trispalvę ir Brazilijos vėliavą.___

MUSU M R U.S i E J 1

.AIŠKAS IŠ LIETUVOS

Gautas laiškas iš Rokiškio, kuriame
arp kitko rašoma:
"Pastaruoju metu pas mus Lietuvoje
abai daug naujienų ir pasikeitimų. Vyksa tautos atgimimas, stiprėja Lietuvos
jersitvarkymo sąjūdis, Lietuvių kalba
apo valstybine kalba Lietuvos miestuoe ir kaimuose, nuo šio mėnesio praižios plevėsuoja trispalvė Lietuvos ve
iava, kuri plevesavo 1938 metais gal
eta ir prisimena prieš karą. Giedamas
lėnasis Lietuvos himnas. Lietuvos her- _
)u vėl tapo Vytis. Didesnes teises gavo
catai i kų bažnyčia. Kas kart įgaunamą
ris didesnės teisės viešumas ir demokra- MIRĖ JAPONIJOS MISIONIERIUS
:ija, kas anksčiau buvo draudžiama, tai
Antraeiliais keliais, per Italiją, mus
iabar laisvai keliama viešumon visi už pasiekė žinia, kad praėjusio rugsėjo 2
tepti įvykiai, gali laisvai kalbėti arba
d. Japonijoj, Tokyo saleziečių misijų
ašy t i."
centre, mirė lietuvis kun. ALBINAS
‘FĮYS KETVIRČIAI "BANDEIRAN
MARGEVIČIUS, 75 metų. To misijos
TE" - LIETUVAI
I
centro direktorius, kun. Yokoi per Ja
ponijos saleziečių provincijos biuletenį
Atėjo BAMDEIRANTE - Noticia"News Letter" įspūdingai aprašo Veiio
io bimestral da Ordem Nacional dos
nio
paskutines gyvenimo valandas ir iš
bandeirantes — Vėliavnešių Ordino
1
kilmingas laidotuves.
žiniaraštis (1988 m. gruodžio men.b
552
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GIR CKUSs C I A. LTDA
Ss28o*sEí

MASCULINA

E

FEMININA

MODAS
Rua Solon, 773
CEP 01127

Fone: 221-63^7
São Paulo - > Capital

Bom Retiro

Tikimės sulaukti daugiau informaci
jų apie šį "aukso širdies" misijonierių
ir su jo nuveiktais darbais supūžindinti
tautiečius.
NAUJI KUNIGAI LIETUVOJ

Vyskupas Antanas Vaičius taip pat
praneša: "Įdarbinau keturis neoficialiai
pašventintus kunigus. Tai didelė para
ma mūsų vyskupijai".
Tikime Bažnyčios atsigavimu na tik
Lietuvoj, o ir išeivijoj. Tik "prašykit
Pjūties Šeimininką".

PASAUKIMO RATELIAI
Kun. Aug. Steigvilas, MIC., dar
'88.11.13 rašė iš Buenos Aires, kad, grį žes iš kelionių, bandys kurti pašaukimo
ratelius, kur Petras Perkumas galės būti
globėju.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Kazys LIPAS
Cz. 5.000,00
Lioginas GAIGALAS Cz. 8.000,00
Regina BRASLAISKASCz.8.000,00
Lionginas GAIGALASCz. 4.500,00
Vytas Algirdas SUKYS Cz.8.000,00
Algirdas SUKYS
Cz. 8.000,00
Aleksandras BAGDONAS 3.000,00
Vanda Veronika KAROSEVIC
Cz. 4.500,00
Liuda MATELIONIENÉ
Cz.10.000,00
Albertas MINDERAS Cz. 4.500,00
Konstancija SUKYS VILKAS
Cz.10.000,00
Cz. 5.000,00
Vladas ZIZAS
Cz. 9.000,00
Jonas BAJORINAS
Cz.30.000,00
Algirdas BAUŽYS
Jonas ŠEPETAUSKAS Cz. 5.000,00
Vencesiau JACOCIUNAS 10.000,00
Cz. 8.000,00
Belkis RABELLO
Cz. 5.000,00
J. VAIKŠNORAS
Cz. 4.500,00
Birutė BAGDŽIUS
Sofija MISIUKAITÉ Cz. 5.000,00
Algimantas ŠLEPETYSCz.10.000,00
Lidia SAKAVIČIUS Cz. 4.500,00
Roberto PETROKAS Cz. 4.500,00
Marijona JAKiŪNAS Cz. 5.000,00
Cz. 4.500,00
Bronius MECELIS
Mikalina NEMICKAS Cz. 4.500,00
Cz. 4.500,00
Ivo GAVĖNAS
Cz. 4.500,00
Victor ŠI AULYS
Maria MAZURKEVIČIENÉ
Cz. 8.000,00
Elena VOJEVODSKIENÉ 4.500,00
Sofia PILIPAVIČIUS Cz. 5.000,00
Alfonsas ALIONiS
Cz. 5.000,00
Ona STOPKA
Cz.10.000,00

^LIGONIU DĖMESIUI
Sv. Kazimiero parapijoj yra
dvi ligonių lovos. Jos kartais
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra
dvi ratuotos ligonių kėdės. R ei-
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Dėkojame už kalėdinius sveikinimus
žodžiu ir raštu, iš arti ir toliau, už dova
nas ir ypač už maldas.

LICA E MÁRTI R. Traduzia-a logo para publicar na Revista 'Movimento mun
dial da Fatima: II Cuore deila Madre'
que vai para a Italia toda. Quando sair,
enviar-lha-hei". Tai vis Lietuvos primi
nimas.

Čia — tik keli reikšmingesni išsireiški
mai, gulintys praturtinti mūsų dvasinį
nusiteikimą:

- Kanados "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
persispausdino B. Brazdžionio maldą—
linkėjimus visai lietuvių tautai:

KALĖDINĖ PADĖKA

— Prašau priimti nuoširdžiausius svei
kinimus šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Linkiu ištvermės ruošiant VIII P.A.
L.K..— Aleksandras Arturas Mičiudas,
V LIKO įgaliotas Argentinoje.
— Nuoširdūs sveikinimai Kristaus gi
mimo šventėje ir Naujų metų sąvartoje.
Aukščiausiojo palaima ir skaidri viltis
telydi jus ateities keliuose. Jums dėkin
gi ''Tėviškės Žiburiai" (Kanada).

...Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau,pūgą,
Mes be Tavęs tiek metų žiemą salom,—K
Tegu paliaus čia siaurės vėtros stūgaut,Tegrįš pavasaris į musų vargo salį.

Taip, tegrįžta — su tikėjimo laisve —
laisvės pavasaris į iškamuotą, varganą
mūsų Tėvynę.
Tai ne tik kalėdiniai linkėjimai ir
troškimai, o galėtų būt ir kasdienis
kiekvieno tautiečio bei visos tautos šir
dies atodūsis.

— Prašydamas Jums nuolatinės Die
vo globos ir palaimos, aukojame SV.MI
— Telšių vyskupas, Antanas Vaičius,
ŠIŲ NOVENĄ, kuri bus atlaikyta mūsų
rašydamas Kalėdoms kun. Pr. Gavėnui,
koplyčioje Kalėdų laiku. Tat mūsų KA
sako: "Sveikinkite brolius lietuvius,
LĖDINĖ DOVANA. - Nekaltai Pradė
ypač savo Šeimos Narius".
tosios Marijos Seserys, Putnam, JAV.
O vienas tautietis iš Kauno: "Gerieji
— Com muita amizade, estima e vo
tos de dias melhores para o povo da Li broliai, sveikinu su šv. Kalėdom.
Prie mano linkėjimų mielai priside
tuânia. Li com muito interesse e como
vido o folheto de "Eeliz Eterno Natal". da mūsų 11 FMA seserų ir 5 broliai".
Tai vis Namiškiai. (PG)
Parabéns. Grato. — Dom Pedro Fedaito, Arcebispo de Curitiba.
JAPONU RAŠYTOJA APIE
ŠV. KAZIMIERĄ
— Rašo išTorino^ Italijos:

"Recebí a pagela LITUANIA CATÔ-

PETRAS ŠIMONIS pasakoja, kaip padėjo se
selėms su pirmosios mokyklos statyba.
Nuotr. P. Rukšio
KULTŪRINIS KAZĮM I E R I N I S FONDAS
1985 metų rugpjūčio 25 die
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimierinių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas - Cr. 1.000,000.

Ana Suzuki čia laikoma japonų kul
tūros stebėtoja, nagrinėtoje ir skleidėja.
Įdomu, kad jinai, kiek pažinusi, ypatin
gai pamilo ir lietuvių kultūrą - ir ją
studijuoja. Ką tik dabar išleido JONETSU — romaną, kurio pagrindiniai vei
kėjai: daktarė lietuvė ir tapytojas japo
nas normaliam brazilų miesto gyveni
me. Dabar ji parašiusi O SANTO PRIN
CIPE: Sv. Kazimieras brazilų vaikams.

Fondo tikslas — KKFdas turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, > paė spaudos,
mokyklų ir, ben irai, jaunimo
reikalams.
Fondo kapitalas —
KKF-do kapitalą sudarė laisvas
tautiečių bei kitataučių įnašas,
palikimai, tam tikslui renkamos
aukos.

Parašė knygq; tačiau, kadangi knygai
išleisti reikia laiko ir formalumų, ji ban
dys leisti O SANTO PRINCIPE skyre
liais per ML em português. Tokiu būdu
tuoj patys pamatysim kaip jis prisista
to, bus lengviau paskleisti ir, jei bus
C
rastas tinkamas pasirodyti knyga, galės
f
išeit tobulesnis leidinys. Tuo tarpu ML
r
,
em português galės didžiuotis, turinti
tokią bendradarbę.
Seselė KAROLINA kalba per iškilmingus pie^ .
..
,
,
tus" Lietuvos terasoj". Ji yra viena ispirmųjų
Ta'.a.r tlk ne P!rmas bandy mas pnatvykusių seselių Brazilijon pries 50 metų
statyti šventąjį Lietuvos kai aiaitį Vai- _
Nuotr. P. Ruks'io
kams? . Ir kaip tik brazilų vaikams.

Kapitalas lieka nejudomas;
tik kapitalo uždarbis galės .būti
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.
Fondo administra
vimą s — KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti
pareigūnai.

Fondo likvidacija
— Jei užsibaigtų ir pranyktų
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per:
leistas panašiais tikslais veikiančiom organizacijom kitur.

PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
CHOPP
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rúa SOLON 1062- Bom Retiro - Tel, 223-2333

PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS
| KK FONDĄ.
_
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MŪSŲ ŽINIOS
KŪČIŲ DOVANA - ŽODYNAS
Kūčių išvakarėse, nors lijo kaip iš
kibiro, atsibaladojo j ML administraciją
viena tautietė. Atvyko nusipirkti nese
niai išėjusio DICIONÁRIO LITUANO
PORTUGUÊS ir Portugalų — Lietuvių
Žodyno.

- Su tokiu lietum... tik žodyno ieš
koti, — sutiko ją pardavėjas.

-- Tai kad rytoj Kūčios, — stengėsi
aiškintis viešnia, maišydama lietuvių ir
portugalų kalbų žodžius; — ir kaip tik
noriu Kūčioms padovanoti mamai šių
kalbu žodyną, — Ir aiškinosi, kad ji su
prantanti viską lietuviškai, tik sunku
kalbėti; ir su motina kalbanti lietuviš
kai, o jei kokio žodžio nežinanti, tai
kiausia motinos, tačiau ir ji kai kada
kokio žodžio nežino — ir jai susidaro
nemalonumas. — Tad manau, kad žo
dynas jai bus maloniausia kalėdinė
dovana.
Tokio žodyno (dviejų egzempliorių)
prašo ir buvęs konsulas, p. Povilas Gaučys, iš Madison, JAV.
Dalis seselių per iškilmingus pietus, kuriuos parengė kun. Juozas Šeškeviciusfdesinėje/

LIETUVIŠKOS KŪČIOS PAS
KITATAUČIUS

Lietuviški papročiai daug kur retėja;
kaip retėja ir mažėja susipratusios lietu
viškos šeimos. Ypač skaudu stebint,
kaip lietuvių kiimės jaunimas nemoka
deramai įvertinti lietuvišku papročių ir
jų įgyvendinti.

Nuotr. P. Ruksio

statymą ir pastebėdama, kad, aišku, ne
visi tame pristatyme galėjo dalyvauti,
pilnai prisimindama lietuvių papročius,
pabrėžė: "Jei šiandien butų Kūčios, tai
turėčiau prie stalo palikti kelias tuščias
vietas". Ir prašė jai pasiųsti j Campinas
100 knygelių su paplotėliu, kad galėtų
padalinti bičiuliams, daugiau susidomė
jusiems Lietuva.

Ir Lietuvių Sąjunga-Aiianca suruošė
Naujųjų Metų sutikimą. Gana daug daly
vių, užsisakiusių iš anksto. Ir v.skas ge
rai suruošta: staliukai muzika, šampa
nas, žerandolės, šokiai... Bet be jokio re
liginio jausmo; tartum visai netiktų išsi
duoti, kad... esam krikščionys.

Kad ir šiemet, pav., toko Dr Benja
mim buvęs Regionai da Mooca admi
nistratorius, iš anksto prašė lietuviškos
plotkelės su knygele "Feliz eterno Na
tal", o Kalėdų išvakarėse, susikvietęs
apie 40 tarp namiškių, giminių ir arti
mų bendradarbių, atšventė Kūčias su
maldomis ir paplotėlio laužymu, mels
damiesi ir už Lietuvą.

Tačiau ne visur taip. Kitas pasakoja:
"Buvom apie 40 žmonių. Valgėm, gė
O prieš Kalėdas Terrayo Itaiia dango rėm... bet išmušus vidurnaktį, pasisveiraižy susirinkusiems akademikams (Aca kinom, pJinkėjom vieni kitiem, laimin
demia Pauiistana da Historia ir Ordem
gų metų ir, susikabinę rankom, pasimel
Nacionai dos Bandeirantes) kun Gavė dėm. Juk krikščioniui tinka pradėti me
nas padalino knygeię FELIZ ETERNO
tus ir su Dievu".
NATAL su paplotėliu. Vėliau tų kultū
rinių institucijų svarstymuose kilo pa
GIMTADIENIS
siūlymas įvesti gruodžio mėnesį metinę
Gruodžio 31-ą dieną, Emilija Pupie“ Lietuvos dieną".
nienė, Nijolės Mikaikėnienės, "Mūsų
IR NAUJU METlį SUTIKIMAS
Lietuvos" sekretorės, mamytė, atšven
tė 86-tą gimtadienį. Dar laikosi gana
Naujųjų Metų sutikimas čia, bendrai

Rašytoja Ana Suzuki, išleidusi roma
nu JONETSU, aprašydama knygos pri

imant, daug plačiau jaučiamas, negu
mūsų Kūči jS ir pačios Kalėdos.

Tačiau atsiranda vL daugiau kitatau
čių, kurie atranda ir įvertina kilnius lie
tuviškus papročius, tuo pačiu vis dau
giau įvertindami ir pačią lietuvių tautą.

n

CURSO LITUANO - Fone: 273-033S

MŪSŲ

8
mu ■niiii'iin

NR. 1-2 12086-87) 1989.1.12

LIETUVA

wtwTwnrawmiMUmmmatM-Ji—i—i—_ULULilMa»Mll!l

I I"

&
KAS NAUJO PO NAUJŲ METŲ

Pirma naujiena, kuri jau tapo ne nau
jiena, tai Ra d pasikeitė ML-vos kainos.
Atskitas numeris kainuoja Cx300, me- '
tiné prenumerata Cz.8.000, garbės teid ?dejas Cz.15.000, skelbimų stu.pJio cm.
Cz.600.
SVEIKINAME SU NAUJAIS METAIS
ML-va šiemet išeina be dideliu pasikeitumų. Redakcinis k . lektyvas ir ad
ministracija sveikina skaitytojus ir bend
radarbius ir visiems širdingai dėkoja.

Šio fWIL"numerio

GARBĖS leidėjas
ALEKSANDRAS MIKALAUSKAS
80-to gimtadienio proga(Xh.24 d.)
Širdingai sveikiname mielą sukaktuvininką
gimtadienio proga, linkime geros sveikatos
g>usLs Diebo palaimos. Taip p~t širdingai
dėkojame už paramą spaudai.
Administracija

Iwl felttaws®

Džiaugiamės, kad Lietuva išsikovo
jo savo spaudos įaisvę su sidele kova ir
pasiaukojimu. Deja, pas mus mažai ko
vojama už mūsų spaudos išlaikymą:
mažėja skaitytųjų skaičius, kai kas ne
sirūpina apsim keti prenumeratą, para
ma mažėja, bendradarbiai retėja. . .

KUNIGĄ PETRĄ RUKŠl

gimtadienio progaisausio 5 d.)
linkime daug laimės, geros sveikatos ir
sėkmės savo apaštalavimo darbe ypač
su ligoniais ir seneliais. Dieve padėk.
Labdaros Ratelis

Tikimės, kud Nauji Metai ir mums
atneš panašių pasikeitimų kaip Lietuvoj.
T. ANTANAS SAULAITIS PAS MUS

VALIO 80-MEČIUI

SEKMADIENI, SAUSIO 15:

Pastovus ML-vos skaitytojas ir visų lie Sv. Kazimiero parapijoj 8 vai. Mišių
tuviškų švenčių dalyvis ALEKSAND nebus — Aušros choro iniciatyva jo* per
RAS Ml KALAUSKAS iš Guaruihos,
keltos į 15 vai. Atvažiavo iš Rio Grande
gruodžio 24 dieną atšventė savo^ 80-tą do Sul buvęs choristas JONAS BAJOgimtadienį. Gaila, kad apie tai sužino RYNAS. Tai bus susitikimas, choro su
jom, kai jau buvo išėjęs paskutinis pra eiga, kartu sugiedotos Mišios, prisimini
eitų metuML-vos numeris.
mas visų choristų, vaišės. Ir atšvęstas
Nors pavėluotai, sveikinam mūsų re- kun. Petro Rukšio gimtadienis.

T. Antanas Saulaitis, SJ, yra lietuvių
Jėzuitų provincioias, reziduojantis Čika
goj. Kaip religinis viršininkas, nors kar
tas nuo karto aplanko savo bendrabrolius, dirbančius apaštalinį darbą įvairio
se vietovėse. Dabar \18.XI 1.88/ jis mums
praneša: "Skrendu į B. Aires - ten bu
siu 1.16. Per Urugvajų atvykčiau j SP
stovyklai Lituanikoje L22-28..."
Po stovyklos apsistotu São Paule;
lankytųsi Guarują bei šen ten. "Galite
man duoti betkokių darbų, kol būsiu
pas jus", sako. Išskris atgal j JAV-be*
iš Rio vasario 17-tą, ten apsiiankęs vie
ną kitą dieną.

SKAUTŲ STOVYKLA

rą tautietį sulaukusį Ūkio gražaus am
žiaus ir linkime geros sveikatos bei gau SAUSIO 29:
DON BOSCO ŠVENTĖ
sios Dievo pJJmos
Taip pat pamaldos perkeltos iš 8-tos
valandos į 15-tą, švenčiant Don Bosco
- saleziečių įkūrėjo — dien^ ir užbai
giant jo šimtmečio minėjimą. Ypatingus
prisiminimas a.a. kun. Antano Perkumo,
Venezuelos lietuvių misijos vedėjo, prieš
trejus metus mirusio Caracas mieste.

SAUSIO MĖNESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime duug
sėkmės.

01/01
01/01
01/01
13/01
14/01
KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS
17/01
šv. Juozapo parapijos kleb. nas, vakar 17/01
išvyko mėnesiui atostogų j Ameriką, > 17/01
kur aplankys broiį ir kitas gimines. |
20/01
Guaruihos aerouostu jį palydėjo kun. 22/01
Petras Rukšys, Angelina, Audris ir Vik- 28/01
toras Tatarūnai bei Ona Coraion. Rei 31/01
kalui esant, kun. Petras Rukšys pagaibes parapijos darbuose.

Nuo sausio 22 iki 29 dienos įvyks
Skautų Stovykla Lituanikoje, kurioje
dalyvaus ir kun. Antanas Saulaitis.
"Palanga" kviečia visus buvusius
skautus šioje stovykl ojedalyvauti.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI,
Informacijos pas p. Eugeniją Bacevi
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
čienę, tek: 63-9343.
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Norbertas Stasiulionis
Eiena Pavilionis
Joana Satkūnas
José Armando Tatarūnas
Irene V.Butvinskis Barbosa
Liudvikas Jarmaiavičius
Endrikas Guzikaukkas
Aldona L. Boguslauskas
Aleksandrus Just. Valavičius
Siivuna Aradzenka
Ciaudia Prataii
Ramutis Idika

Sąjungos-Alianę„
Valdyba
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© Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

