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Užsienio spaudos atstovai stebi baltu
čių pastangas atgautoje laisvėje, seka jų
pertvarką spietimo, ekonomijos ir kito
se srityse

Žymusis prancūzų dienraštis "Le
Monde' 1992.VI 1.9 paskelbė savo ko
respondento Vilniuje Burton Bollag
straipsnj apie švietimo pertvarką Lietu
voje, Estijoje ir Latvijoje.
Vakarų,

link

Pradžioje korespondentas pastebi,
kad Baltijos valstybių aukštosios mokyk
los, atgavus nepriklausomybę, pasijuto
taip pat laisvos, gavo vidinę savivaldą
ir stengiasi orientuotis Vakarų link. Šis
procesas betgi esą nevyksta sklandžiai,
nes pertvarkai priešinasi profesūra ir ki
tos institucijos, nepaisant ministerių ir
rektorių užimtos pažangios linijos.
Vis dėlto pirmieji pertvarkos žings
niai jau esą matomi. Universitetai, išsi
vadavę iš Maskvos varžtų, pradeda megz
ti tarptautinius ryšius bei mainus su
Vakarų pasaulio universitetais. Esą Bal-

Batalha inglória

Sabonis, Pipoca e Paulinho Vilas Boas disputam a bola.
a seleção da Lituânia foi mais forte na luta pelos rebotes
tijos šalių universitetų rektorių konfe
rencija, apimanti 37 universitetus, įsteig
ta 1990 m. Gdanake, padeda Baltijos
respublikoms — Estijai, Latvijai ir Lietu
vai minėtus ryšius megzti. Latvijos uni
versitetų pareigūnė ryšių reikalams Ali-i
na Grzibovska pareiškė: "Mes gauname
neįtiketinu pasiūlymų iš Taivano ir Barcelonos universitetų, iš institucijų, apie
ku r i as a n ksči ąu-meko nebuvome gir dėję'

M.Mažvydo biblioteka

Pirmieji

žingsniai

Jau esą įsteigta iš privačių sukštųjų
mokyklų, remiant vyriausybėms. Antai
Estijoje įsteigta komercijos mokykla,
humanistinių mokslų institutas, Lietuvi
je — universitetas "Vitautas Magnus"
(Vytauto Didžiojo).

Visų Baltijos valstybių aukštosios
mokyklos esą pertvarkė įstojamųjų eg/;
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Lietuvos kultūros ir švietimo ministeris Darius Kuolys pasisakęs prieš profe
Rua Juventus, 28 - Parque da Moóca
03124 SÃO PAULO. - SP. - BRASIL
sūros priešinimąsi pertvarkai. Jo nuomo
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
ne, pagrindinė universitetu problema
Administrador: PETRAS RUKŠYS
eaanti “praeities našta“. Perėjimas dabar
JORNAL CULTURAL "NOSSA LITUÂNIA Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338 tiniu aukštųjų mokyklų į “modernias ir
liberalias“ institucijas būsiąs galimas tik
Atskiro
numerio
kaina:
Cr
J
.000,00
Metinė prenumerata Brazilijoj: Cr.25.000,00
tai plačiu atsivėrimu pasauliui. Ministeris
I
P.
Amerika,
oro
paštu:
45
Dol.
Prenumerata paprastu pastų į užsienį: 35 Dol.
esą paminėjo netgi tragikomiškus atvejus,
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 Dol Į tolimus kraštus: 75 Dol.
kai buvę marksizmo-leninizmo profeso
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 40.000.00
riai dabar dėsto ekonomiką, politinius
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: Cr$. 3.000,00
mokslus ir netgi religiją. O latvių ministe
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Davarzio pasirašyti
naciracvti straipsniai
strsiinRniai nebūtinai išreiškia Redakciios
leidėju nuom
nuomone.
Pavarde
Redakcijos bei
bei leidėjų
onę.
ris pridūręs: “Nenormalu, kad nieks iki
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti
šiol nebuvo pašalintas“.
mtTIiTsTšiemąTjau panaikino juos huma
Praeities našta
Pažangiausia — Estija
nitariniuose fakultetuose ir kai kuriuose
Prancūzų korespondentas ypač pabrė-'
Tos problemos esančios ypač aktualios
technikos universitetuose. Esą vyrauja
žia esamas pertvarkos kliūtis, kurių esą
Lietuvoje ir Latvijoje. Estija pertvarkos
nuomonė, kad reikia lengvinti priėmimo
daug. Jis cituoja Latvijos švietimo minis
srityje esanti pažangiausia. Jos universi
procedūrą, kad kuo daugiau jaunuolių
ter! Andris Piebaigs: “Yra pakeitimų,
tetai tiek pertvarkyti, kad gali jau teikti
galėtų pasinaudoti akademinėmis institu
bet nėra reformų. Aš netgi pakeičiau
daktaro ir magistro laipsnius pagal ameri
cijomis. Kai kurie fakultetai priėmė stu
nuomonę apie autonomijos reikalingu
kietišką sistemą.
dentus, neišlaikiusius Stojamųjų egzami
mą universitetuose, nes ji nėra pakanka
nų, ir leido studijuoti, kol studijų metu
Tačiau ir estai pripažįsta, kad reikės
ma“. Jis norėtų naujos sandaros, nepri
paaiškės jų pažangumas. Jie betgi turi už
ilgesnio laiko paruošti naujai dėstytoju
klausomų komitetų, kurie vadovautų
simokėti už mokslą, kad tuo būdu įrody universitetų laisvėjimui.
kartai, dėstytoju, įsisavinusių demokrati
tų savo pastangų rimtumą studijose. Be
to, tai papildo universiteto pajamas, kū
jų labai trūksta.

MUSU@LIETUVA

Taipogi trūksta stidijinių reikmenų.
Laboratorijos neturi kompiuterių ir kitų
jagrindinių dalykų, nors ir yra remiami
vakariečių universitetų.
|
Visai nepritaikytos bibliotekos, trūks-^
:a vadovėlių. Kai kurios institucijos neleS
jaliai kopijuoja turimus vadovėlius dau-g
lintuvais ir duoda studentams. Vieno ||
miversiteto rektorius pareiškęs: “Mes
aikomės principo - autoriai supras“.

Dėstytojai

ir rusakalbiai

Baltiečiai tikisi paveikios pagalbos iš sao tautiečių Vakaruose. Manome, kad Va
iruose yra tiek pat dėstytojų, kiek ir
iose Baltijos valstybėse. JAV-se esą vel
ia daugybė draugijų, galinčių pagelbėti,
tai kurie profesoriai jau sugrįžę. Koresondentas mini kaip pavyzdį Arvydą-Pet-i
Žygą, gimusį Čikagoje iš lietuvių tėvų,
9n įsikūrusių 1944 m. Jis esą dėsto Vyauto D. universitete jau treji metai. Ki- |
i profesoriai atvyksta tik trumpam laikui
Mta naujove — rusakalbių sekcijų
aurinimas. Mat baltiečių universitetai

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis kalba Sąjūdžio Seimo Taadovybėašiuo klausimu bando išlaiky- rybos ir Sąjūdžio koalicijos “Už demokratinę Lietuvą” mitinge Vilniuje, Nepriklauso*
pusiausvyrą. Iš vienos pusės jos sten- mybės aikštėje, gegužės 17 d. Jis ir kiti kalbėjusieji pabrėžė reikalą dirbti nepriklau
asi išlaikyti valstybinę kalbą, iš kitos somai Lietuvai, kurioje bųtų.< atsakomybė ir tvarka. Pasisakyta prieš jėgas ir veikėjus,
nenori grubiai panaikinti rusakalbių
norinčius sukelti Lietuvoje vėl kokią nors socialistinę revoliuciją. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
"iima 1 5°/o — 30°/o rusų studentų.

kcijų, nes jos esą padeda jungti įvairių
utybių studentus.

FABBBCA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga—chuvas de todos os tipos para
homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barrados. 104- V Prudente
Fone. 274-0677. R*,. 274-1886
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neš ir liberalias idėjas. Tartu universiteto ““vokacijas"Rusų karinių dalinių ~ kio rajone, kuris 1927 m. su vyru Repšiu
rektorius pareiškęs: '"Rytų Vokietijoje
būklė esanti sunki — dažnai jie bandomi Baliu ir su sunumu Jonu gimusiu 1927 m
buvo galima panaudoti buldozierius ir vis- įvelti į konfliktus.
o kelyje gimė duktė Ona, gyveno Brazili
kę iš naujo pastatyti. Baltijos šalyse neturL
joje ir iki 1973 m. susiražinėjo Brasil,
Kariai
ir
taikus
civiliai
žūsta
nuo
rime vakarietiškų buldozerių mums padėti
São Paulo, Rua Toaguim Murtinho, 58.
v ekstremistų rankų. Anksčiau ar vėliau
Naujoji karta
teks reaguoti. Žmonės ieško apsaugos
informacija menka, bet gal pavyktų
Kaip ir kitose buvusio sovietinio bloko nuo gresiančios mirties kareivinėse. Tik nors iš šios šeimos surasti. Labai prašytu
šalyse, studentai Baltijos valstybėse esą
tai kariuomenė gali išgelbėti tūkstančių me mums parašyti, su kuo mes galėtume
pasyvūs, pasireiškę gana nežymiai kovoje žmonių gyvybes civiliniame chaose, san- bendradarbiauti ieškant Brazilijoje išvyuž nepriklausomybę, kovoje, kuriai vado kirčiuose, tarpetniniuose konfliktuose
kusių lietuvių, nes nesame nei karto gavę
vavo vyresnieji.
ir išsaugoti gėrį bei respektą, apginti
atsakymo, nors rašėme daug kartų.
draugystę, šventą tautų brolybę" —
Vis dėlto reformatoriai tikisi sulaukti
Su Lietuviškais linkėjimais
skelbia
Gračevas.
jaunosios kartos suaktyvėjimo. Esą jį jau
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Šio retoriško generolo pareiškimo
pradeda orientuotis, rūpintis ateitimi.
draugijos respublikinio
Kaip vienas profesorius Vilniuje pareiškė, korespondentas nekomentuoja, bet ir
komiteto pirmininkas
"jie jau pradeda galvoti apie savo ateitį, be to aišku, kad okupacinei rusų kariuo
J. Šapoka
menei Baltijos valstybėse atėjo laikas
tai matyti jų žvilgsniuose".
ne "reaguoti", ne ginklais grasinti, o
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugi
Latvijos universjtete naujieji studentai
pasitraukti- j savo žemes — buvusią
ja pakartotinai prašo (pirmą kartą prašė
privalo dabar pasirašyti pasižadėjimą siek Sov. Sąjungą.
me 1990 m.) surasti SARTAUSKĄ LEO
ti licenciato laipsnio. Pasak rektoriaus,
NĄ Juozo gim. 1910 m. Kelmės rajone,
Ta mintis matyli kitų koresponden
tai daroma sieki-ant pažadinti studento
atsakingumą, nes "kaip ir komunistinė tų pranešimuose, kuriuose primenamas Kuršių km. (motina Sartauskienė Anasta
Europos saugumo ir bendradarbiavimo zija Jono, tėvas Sartauakss Juozas Jono),
je santvarkoje, jie mano turj teises, bet
konferencijos nutarimas Helsinkyje, ra kuris 1930 m. išvyko j Braziliją ir gyveno
ne pareigas".
ginantis Rusiją pradėti derybas su Bal São Paulo mieste, gatvė Rua Mauá, 207.
Ryšiai su Rytais
tijos valstybėmis dėl karinių dalinių iš Žmonos vardas Marija, turėjo dvi dukteris
vedimo iš Baltijos valstybių teritorijos. Antonė ir Klaudia. Paskutinis laiškas gau
Straipsnio pabaigoje korespondentas
tas 1953 m.
grįžta prie baltiečių universitetų santy
kių su rytų kaimynais. Esą baltiečiai,
Su Lietuviškais linkėjimais
nors ir išsivadavę iš Maskvos varžtų, ma
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Lietuvos Raudonasis Kryžius gavo Au
no, kad geri santykiai su ekssovietiniais
draugijos respublikinio
Igno laišką, prašant surasti seserį
universitetais vis dėlto yra būtini. Latrai- gulio
1
komiteto pirmininkas
jos universiteto rektorius Juris Zakis, re AUGULYTĘ-REPŠIENE KONSTANCI
JĄ Igno, gim. 1903 m. Lietuvoje, RokišJ. Šapoka
formų šalininkas, esą mano, kad mažos
valstybės, kaip šiuo atveju Baltijos šalys,
daugelyje specialybių negali likti vienos:
"Mūsų ryšiai su rusų mokslininkais mums
yra pliusas, o ne minusas". Tačiau socia
listinių muksiu srutyje baltiečių aukšto- _
sios mokyklos gali remtis tiktai savo pa
jėgomis, nes čia esą reikia viską iš naujo
statyti, kaip ir visoje buvusioje Sov. Są
jungoje.

‘ paieškojus

Generolo

grasinimai

Baltiečiams palankus prancūzų dien
raštis "Le Figaro" 1992.VI.30 atkreipė
skaitytojų dėmesj j Rusijos krašto ap
saugos ministério generolo Pavelo Gračevo pareiškimą, liečiantį rusų karinius
dalinius Baltijos valstybėse ir Sandrau
gos respublikose. Pasak jo, daug kur
provokuojama rusų kariuomenė vieti
nių karinių pajėgų bei gyventojų. Ji anks-j
člau ar vėliau
į tas
• . -turėsianti
, _—... reaguoti
, — ......
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Istorinis išeivijos seimas
Mokyklos
Švietimo klausimai pareikalaus dide
lių pertvarkymų. Svarstybų metu, vado
vaujant vicepirm. M. Lenkauskienei, pa
sisakė R. Kučienė, A. Smitas, kun. A.
Saulaitis, SJ, ir G. Paulionienė. Ypač ge
rai išmąstytas mintis pateikė G. Paulio
nienė, iškeldama pagrindinius elemen
tus sėkmingos švietimo sistemos. Jj kė
lė klausimus - kas gerai, kas blogai, kas
pavėluota ir davė konkrečius pasiūlymus:
1. sudaryti tolimesnę ateitį pramatančius
planus; 2. planingai ir sąmoningai ruošti
mokytojus, atsakančius į laiko sąlygas;
peržiūrėti ir pertvarkyti programas; 3.
paruošti naujus vadovėlius ir pritaikyti
jų turinį mūsų vaikų realybei (pvz. mū
sų vaikai negrybauja, nepijia vainikėlių
ir pan.); 4. tobulinti metodiką, pripažįs
tant, kad lietuvių kalba daugeliu atvejų
dėstoma kaip svetima kalba; 5. sudaryti
skaitymo knygelių seriją, pradedant nuo
lengvesnės kalbos ir siekiant praturtinti
žodyną. Linkėtina, kad šie pranešimai
būtų paskelbti spaudoje arba paskleisti
visų mokyklų mokytojams per kraštų
švietimo komisijas.

Kultūros klausimai
Šiose svarstybose tikslas buvo - pa 
žvelgti j išeivijos kultūrinį stovį ir numa
tyti orientaciją ateičiai. Vicepirm. Iren
na Lukoševičienė pakvietė Ireną Ross
šių svarstybų pirmininke.

Rasa Kurienė plačiau gvildeno mūsų
išeivijos kultūrinį gyvenimą, nevengda
ma kritiškų pastabų, bet laikydamasi
principinėje plotmėje. Dalia Viskontienė metė platesnį žvilgsnį į praktinę mū
sų kultūrinio gyvenimo pusę, iškelda
ma kultūrinių vienetų telkimą ir jų iš
laikymą dabar, pasikeitus sąlygoms ry
šium su Lietuvos nepriklausomybės at
gavimu. Ji pažėrė visą eilę pastabų kul
tūrinės veiklos stiprinimui išeivijoje.
Elena Bradūnaitė kalbėjo apie lietu
vių liaudies kūrybą bei tautosaką, jos
reikšmę praeityje ir dabartyje, pateikė
keletą sugestijų tautosakos panaudoji
mui išeivijos gyvenime.

Danutė Bindokienė, “Ateities“ ir
“Draugo“ redaktorė, daugelio knygų
jaunimui autorė, dinamiškai ir vaizdžiai
iškėlė lietuviško žodžio bei lietuviškos
spaudos reikšmę ir svarbą.
Dr. Dalios Katiliūtės-Boydstun ana
lizė, pateikta raštu , davė rėmus šioms
svarstyboms. Gaila, susidėjus aplinky
bėms, dr. S. Goštautas šiose svarstybo
se negalėjo dalyvauti, o jo tekstas pasie
kė per vėlai ir nebuvo panaudotas.
Šių diskusijų išvados buvo konkre
čiai suformuluotos ir pateiktos seimui
kaip nutarimai (bus paskelbti spaudoje).

Ministério

mintys

Baigminės pastabos

Aplamai, seimas praėjo planingai
ir pozityviai. Atrodo, kad mūsų veiklos
atstovai ir vadovai darosi daugiau su
brendę, moka reikšti nuomones, anali
zuoti iškeltus klausimus, skaitosi su
laiko sąvoka, koncentruojasi į esminius
dalykus. Siame seime nebuvo daug iš
puolių “dėl tvarkisš“, nors dar vis ne
trūko norinčių iš klausimo padaryti vi
są paskaitą. Bet pirmininkų nuovoka
ir bendras seimo narių nusistatymas
visą eilę šenkorių atstatė j savo vietas.

Ministeris D. Kuolys dalyvavo švieti
mo ir kultūros klausimų svarstybose.
Jo pasisakymai buvo konkretūssir rea
lūs. Situacija ir Lietuvoje, ir išeivijoje
yra pasikeitusi: Lietuvoje jau nereikia
kovoti rezistencijoj dėl išlikimo, bet
Lietuvai reikia įsijungti į pasaulio tau
tų šeimą. Lietuvos vizija - tai 1988 m.
skydas-egzistencinė branda ir galimy
bės bendrauti kaip lygus su lygiu. Mi
nisteris išvardino visą eilę kultūrinių
renginių, kurie yra tarptautinio lygio
Svarstybose dalyvavę buvo gerai pa
ir vyksta Lietuvoje. Jis taip pat suminė
siruošę, jiems skirtą laiką maksimaliai
jo daug institucijų ir galimybių Lietu
išnaudojo ir pateikė apgalvotos me
voje, kurios galėtų būti labai naudin
džiagos svarstyboms. Dr. V. Bieliaus
gos išeivijos praturtinimui ir krašto pa
ko analizė “Tapatybės beieškant nau
žinimui, istorijai, menotyrai, tautodai
joje laisvėje L- Lietuvoje ir išeivijoje"
lei, tautotyrai, mokytojų, vadovų pa
buvo giliai išmąstyta ir teoriškai, ir
ruošimui irt.t. Reikia išmokti bendrau
•praktiškai. Ši analizė galėtų būti pro
ti vieni kitus praturtinant ir giliau pa
graminiai rėmai mūsų ateities veiklai
žįstant. Prieita išvada, kad būtinai reikia
kuriant ir ugdant lietuvišką sąmonę
dirbti kartu, planuojant didesnius rengi
ir Lietuvoje ir išeivijoje.
mus ir numatyti konkrečius planus, kur
Dalyvavimas Lietuvos vyriausybės
dirbtų kartu išeivijos ir Lietuvos kultū
rininkai bei darbuotojai. Smagu paminė premjero G. Vagnoriaus, Kultūros ir
švietimo ministério D. Kuolo ir parei
ti, kad ministeris buvo maloniai nuste
gūno išeivijos reikalams A. Antanai
bintas visų šių PLB seimo renginių pro
Čio, jų nuolatiniai kontaktai su seimo
fesionalumu.
atstovais, dalyvavimas svarstybose,
PLB būstinė Lietuvoje
susitikimuose davė progos vieni kitimpažinti, išryškinti vieni kitų poten
Ji buvo numatyta steigti buvusios
cialą, poreikius, galimybes. Aišku, ben
PLB valdybos. Pagal AT ir Lietuvos vy
dras darbas nelengvas, o keliąs duobė
riausybės pageidavimus buvo nutarta
tas, kaip teigė A. Antanaitis. Svarbu,
atidaryti ją šį rudenį Vilniuje. Kraštų
nesirinkti kraštutinių sprendimų ir
bendruomenės ir atskiri asmenys pasisa
orientacijų. Nuolat buvo pabrėžta,
kė už tokios institucijos pozityvią nau
kad išeivija turi išlikti stipri ir sąmo
dą ir Lietuvai, ir išeivijai. PL jaunimo
ninga. Nevertėtų skubėti grąžinti Lie
sąjungos ir jos valdybos narių, kraštų
tuvon išeivijoj sukauptų vertybių ir
pirmininkų pareiškimai, seimo posė
kultūrinių lobių - reikia numatyti
džiuose tuo klausimu buvo labai ryškūs
labai rimtus planus, kas kam svarbiau
ir pozityvūs.
ir daugiau reikalinga. Buvo pabrėžta
Su pasididžiavimu sekėm profesional
ir primygtinai kartota, kad Lietuvai
liai pirmininkaujančius seimui, reiškian
išeivija labai reikalinga, ir Lietuva »a
čius nuomones visiems svarbiais klausi
didžiuojasi. Išeivija yra kovojančios
mais.
tautos dalis, o išeivijos istorija yra n
Šiame seime jaunimo atstovai ir iš
Lietuvos istorija.
viso jaunesnės kartos žmonės buvo lab
Šis istorinis seimas, o po jo'Tautinių
bai sąmoninga ir potenciali seimo narių
šokių šventė buvo rypkus Pasaulio lietu
dalis. Tuo galime pagrįstai didžiuotis.
vių bendruomenės pajėgumo įrodymas.
Tai užtikrinimas mūsų išlikimo.
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
MŪSLĮ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
tai išrašyti čekį Petras Rukšys vardu
ZE L INOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
ir pasiųsti paprastu paštu.

T. TUMKUS & TUNCKUS
MATERIAIS PARA CONSTRUCÃO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO
Conte c/crediário mais flexível da região.
SÁO PAULO - AV.DO ORAI ORIO, 3.330 - PARQUE SÃO LUCAS FONE: 271^3222?
SANTO ANDRÉ - RORATORIO, 4.9Ó6 - JÃRDÍM ANA MARIA - FONE: 7 lt-3199/415-0800
SANTO ANDRE - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063
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Šokio sūkury - Lietuva širdy!
£¥Išeivijos lietuvių taktinių šokių šventė Čikagoje
Oficialioji dalis

Nuskambėjus paskutiniams maršo
garsams, prasidėjo trumpa oficialioji
dalis. Šventės šokėjus ir rengėjus sveiki
no Čikagos burmistras Richard M. Da
ley, Lietuvos ministeris pirmininkas Ge
diminas Vagnorius (jis dalyvavo PLB
seime ir pasiliko tautinių šokių šventei).
Šventei remti komiteto pirmininkas
dr. Petras Kisielius paskelbė šventę pra
dėtą.
Šokio sūkuryje
Pirmosios išeivijos taut, šokių šven
tės buvo ieškojimas būdų, kaip gražiau
ir patraukliau pristatyti žiūrovui masi
nį šokėjų pasirodymą, sujungiant iš
įvairių vietovių atvykusius šokėjus j vię^
ną žiūrovo akiai patrauklų derinį. Per
keturias pirmąsias šventes buvo išdirb
tos taisyklės ir būdai kaip to pasiekti, in
dauguma vadovų tuo naudojosi. Kiekvie
nai šventei vadovauja vis skirtingas asmuo su skirtingu skoniu ir reikalavimais.
Tad derinys — jo vaizduotės kūrinys daugiau ar mažiau yra skirtingas. Šventės
repertuaras taip pat turi reikšmės. Jis
keičiasi pagal vyriausios meno vadovės
planus ir reikalavimus.

Darbo šokiai

Šventės leidinyje rašoma, kad pirmo
ji programos dalis skirta darbo šokiams,
nes tai "simbolizuoja 50 metų trukusį
nenuilstamą darbą bei rūpestį, siekiant
tėvynei Lietuvai laisvės". Darbo šokiai
tai trumpi, paprastučiai, seni šokiai, ku
rie vaizduoja įvairius kaimo žmonių
darbo judesius. Šokiai turi dvi dalis: pir
moji vaizduoja darbą, o antroji, šiek
tiek greitesnė, vaizduoja pasilinksmini
mą po atlikto darbo. Pirmąją programos
dalį paįvairino "Blezdingėlė" ir greitas
"Malūnas". Abu šokiai tinka masiniam
pasirodymui ir publika parodė savo pri
tarimą. Gaila tik, kad pagal Čikagos lie
tuvių skaičių, publikos mažai.
Džiaugsmo sūkurys

"Antrosios programos dalies šokiuo
se atsispindi užbaigtuvių džiaugsmas,
pasilinksminimų siautulio nerūpestin-

- MOŠŲ MIRUSIEJI
Liepos 22 dieną staiga
mirė TIITCftlJA JURGUTIS
ZABEfTI, mūsų a. a. Vlado
Jurgučio jaunesnioji se
suo. ’.Buvo ištekėjusi ir
paliko seserį Juliją, dukfą ir sūnų su šeimom.
.Buvo palaidota Quarta
Farad-a kapinėse.

gumas"... - rašoma šventės leidinyje.
Antrąją programos dalį pradėjo vaikų
grupės, pašokdamos tris šokius. Po jų
sekė jau linksmesnių ir greitesnių šokių
pynė. Paskutinis šokis Suktinis buvo šo
kamas visų šventės dalyvių kartu. Vete
ranai ir jauniai kartojo tik refreną salės
šonuose, o studentų grupės salės vidury
je šoko Suktinį. Dabar aiškiai matėsi,
kad grindų plotas tokiam skaičiui šokė
jų yra per mažas.

Baigmei šventės meno vadovė Dalia
Dzikienė pasirinko jos pačios sukurtą
inscenizavimą "Brangiauskissspalvos".
Graži melodija ir žodžiai K. Vasiliausko,
orkestracija — šventės orkestro,ir choro
dirigento Dariaus Polikaičio.
Skambant dainai "Mums pavydėjo
saulės, žalios lankų spalvos, bet negailė
jo kraujo žemelei Lietuvos"... dvi šokė
jų grupės viduryje salės atliko judesius
su geltonos, žalios ir raudonos spalvos
vėliavėlėmis. Visi kiti šokėjai salės pakraščiuose dainavo kartu su choru,

Pokyliai

Lietuviai po sunkių darbų mėgsta pa
sidžiaugti baigtu darbu. Todėl ne tik '
senovėje, bet ir dabar ruošiamos pabaig
tuvės — baigto darbo puota. IX šventei
ruošti komitetas labai gražiai suorganiza
vo suaugusiųjų ir jaunimo pokylius dviejossipuošniose "Hyatt Begency" viešbu
čio salėse.

Pokylį pradėjo šio vakaro šeimininkė
Marija Remienė, pakviesdama vysk. P.
Baltakį sukalbėti maldą. Pokylio metu
kalbėjo Lietuvos min. pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, pasidžiaugdamas gra
žiai praėjusia švente. Prisistatė naujai
išrinktas Pasaulio lietuvių bendruome
nės pirmininkas Bronius Nainys. V. Adamkus pranešė džiugią naujieną, kad
Lietuvos krepšinio rinktinė dalyvaus
olimpiadoje Barcelonoje. Taip pat jis
parodė Japonijos dovaną — naujas uni
formas olimpiados dalyviams lietuviams.

Kas dar turėjo jėgų ir noro galėjo
šokti, grojant Stelmoko orkestrui.

Baigminį žodį tarė JAV Lietuvių ben
Leidinys
druomenės pirmininkas Vytautas Maciū
Šio renginio kuklesnis negu praėjusių
nas. Sekdami išnešamas vėliavas, areną
švenčių. Ant viršelio - šventės ženklas,
paliko ir šokėjai, įrašydami IX Tautinių
kuris pasikartoja pradedant naujus sky
šokių šventę lietuvių išeivių kultūrinės
rius. Leidinyje yra du straipsniai: leidi
veiklos istorijon.
nio redaktorės D. Bindokienės lietuvių
Bendros išvados
kalba ir Silvijos Kučaitės-Foti anglų kal
ba. Abiejuose straipsniuose apžvelgta"
Vyriausiai meninės dalies vadovei D.
trumpai lietuvių tautinių šokių pradžia
Dzikienei pagal pasirinktą repertuarą
ir raida. Leidinio pradžioje yra žymių
pavyko išgauti iš šokėjų tai, ko ji norė
ir svarbių asmenų sveikinimai, rengėjų
jo. Šventės programa praėjo gražiai be
komiteto narių nuotraukos,šventės
jokių trukdymų. Šokėjų grupės paruoš
programa, programos dalyvių nuotrau
tos gerai. Veteranų, studentų, jaunių ir
kos, aprašymai ir reklaminiai sveikini
vaikų grupės, iš įvairių JAV vietovių, ,
mai, kurie gražiai meniškai apipavida
Kanados, Argentinos, Brazilijos, Vokie
linti.
tijos ir laisvos Lietuvos, gražiai susijun-,
gė bendrame derinyje.
Lauksime sekančios
Labai malonubuvo stebėti veteranus,
vedančius už rankų savo mažus vaiku
čius, kurie, pasipuošę tautiniais drabu
žiais, laukė eilės išeiti į areną ir parody
ti savo sugebėjimus. Tai mūsų švenčių
tęstinumas, mūsų ateitis. Vadovams
džiugu, kad veteranų eilės didėja. Reiš
kia, kad priklausydami grupei jie kažką
gavo, nes prisiminimų vedini» jie vis grįž
ta atgalios, o taip pat įtraukia ir savo
vaikus.

Šventės orkestrą ir chorą, kuris buvo
sudarytas iš įvairių Čikagoje veikiančių
chorų, paruošė ir dirigavo jaunas muzi
kas Darius Polikaitis. Choras gražiai pa
pildo šokius ir parodo, kad lietuvis ir
dirbdamas, ir šokdamas dainuoja. Daina
IF šokis — ar tai linksmi, ar liūdni — yra
neatskiriama lietuvių folkloro dalis.

šventės
Jaunimo entuziazmas šventės metu,
pakili nuolaika parado metu aiškiai sa
ko, kad šventės labai reikalingos. Jau
nuoliai, turėdami uždavinį gerai pasi
ruošti sekančiai šventei, dirba porą me
tų ir suvažiuoja pabendrauti, pasirody
ti, pasidžiaugti, atgaivinti senas pažin
tis. Visi, pasipuošę naujomis darbo uni
formomis, stengiasi savo grupę kuo ge
riau parodyti. Atsisveikinant su drau
gais dažnai girdisi: "Kaip gaila, kad vėl
reikės ketverius metus laukti sekančios
šventės". Skirstėsi Visi į tolimus namus;
spėliodami kur bus sekanti šventė. Gal
Los Angeles, gal Niujorke, o gal Vil
niuje? ... Bet ar tai būtų išeivijos šven
tė? Su šiais spėliojimais ir mintimis vi
si sakė paskutinį sudiev" ..
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MARIJAMPOLÉ mintojo JURGIO MATULAIČIO asmePALAIMINTOJO JURGIO ATLAIDAI nybe. Tenai, Brazilijoj, meldėmės už Jo

Tokia proga ne taip dažnai pasitaiko.
tena?
mažai
kam
žinomas.
Tiesa,
Kurti
bos
ma
Ir reikia ją prisiminti.
rijonai (daugiau) lenkai, jo beatifikaci
Šių metų liepos 5-12 dienomis Mari jos proga prisiuntė ir man, kaip asmeni
jampolėj vyko palaimintojo Jurgio Ma- nės lietuvių šv. Kazimiero parapijos kle
tulaičio-Matulevičiaus atlaidai, išsiplėtę bonui, San Paule, brošiūrėlę (portugališ
per 8 dienas. Kiekvieną dieną pasireikš kai) apie jį, jo medalikėlių, raktinukų
davo tai vienas, tai kitas Vilkaviškio
su jo atvaizdu...
vyskupijos dekanatas. Lippos 8 išpuo
Man būtųrlengviau kalbėti apie arkiv.
lė Alytaus dekanatui — su įvairių para
pijų kunigais, parapiečiais, būriu jauni Teofilių Matulionį, kurio biografiją (por
tugališkai) išleidom, sakyčiau, didžiau-'
mo ir to jaunimo choru. Kun. Pr. Ga
vėnui teko koncelebruoti prie pel. Jur šos Marijos šventovės - Aparecidos gio paiaikų-altoriaus ir pasakyti panoks arkivyskupo viešai, per pamaldas už Lie
tuvą, prašomi. Ją pasiunčiau visiems Bra
ią. Tatai stengiausi atlikti valdydamas
zilijos vyskupams (o jų yra apie 400), o
susijaudinimą (juk virš 50 metų likęs
pirmąjį egzempliorių skyrėm Šventajam
atskirtas nuo Lietuvos) ir atstovauti
Tėvui. Ir teko jį pristatyti rinktinei 4000
Brazilijos lietuviams.
publikai tarptautinio TFP kongreso ati
Žinau, kad jūs menkai pažįstate gy
darymo proga.
venimą šio palaimintojo lietuvio, kurį,
Arba kalbėti kad ir apie šv. Kazimierą,
kaip buvo pranešta, ateinančiais metais
atvykęs Lietuvon Popiežius gal paskelbs kurio biografiją (portugališkai) dar anks
čiau išleidom, gan plačiai pravedėm kazišventuoju. (Tik dabar negaliu jums jo
mierinius metus, ir kurio atžvilgiu di
gyvenimą nors kiek atpasakoti, nebent
džiausio Brazilijos dienraščio, A FOLHA
kitam ML puslapy).
de SÃO PAULO, korespondentas pasta
O sekmadienį, liepos 12 - iškilmin
giausia ir atbaigtinė atlaidų diena. Sumą tė klausimą: Ką jums, lietuviai, reiškia
šv. Kazimieras?
laikė pats Lietuvos kardinolas su visais

|,iW ,ni,|

pranašiškoj paskirty, jis per Krikštą ir
pašvenčiamas pranašu. Taigi, krikščio
nis yra pranašas; ir turi juo būti.
Mes, bendrai, ir vykdom šią pranašys
tės įpareigojimą, tik gal nežinodami, neį
sisąmoniną (tuo ir mažiau pelnydami).
Mamytė, mokanti sūnelį 10 Dievo įsaky
mų, jau kalba “Viešpaties vardu; (tėvelis,
kai, nusijuosęs diržą, uždroždavo nepa
klusniam sūneliui per skaudamąją, kad 1
ir nežinodamas, pildė šią pranašystės
dovaną...) Ir mūsų mažytė Lietuva, sa
vo didvyriškai krikščioniška ištverme,
tapo “pranašu“ všsom tautom...

O kaip ir koks PRANAŠAS buvo
(ir liko) pal. Jurgis Matulaitis?
Jis buvo, sakytum, ypatingas Dievo
apvaizdingumo pranašas. Jis visu savo
gyvenimu, kad ir be žodžių, kalbėjo ir
liudijo, kad Dievas yra apvaizdos Tėvas,
o kaip vėliau sakys trumpai pontifikavęs
pop. Jonas Paulius I: Dievas yra Tėvas,
o-kartu ir Mama. Nors, iš pirmo ir pa
viršutinio žvilgsnio, kai kam galėtų at
rodyti ir kitaip..

Skaitydamas poetizuojančio Matu
laičio biografo lapus, cituoju:

Berniukui buvo tik pusketvirtų metelių,
Tačiau tėvelį Dievas pašaukė ir tiek.
Atsimenu šį klausimą plačiau panagri Jurgutis su visais lankydavo kapelį;
vyskupais (iškyrus arkiv. Bačkį, išvyku
sį Romon, ir Šv. Sosto Nuncijų, susirgu nėjęs Caracas mieste, Venezueloj, Pietų. Mama jam dažnai sakė: "Melskis ir ken
sį). Prie jų prisidėjo du lenkų vyskupai
Amerikos Lietuvių kongreso uždarymo
tėk"
(kurių vienas salezietis; taigi, aš maniau,
pamaldų proga. Ir atsakymą stengiausi
Ir lyg to nebūtų užtekę, dar kita ne
sutraukti į tas tris kokybes, kurias, te
būsiąs vienintelis salezietis, o pasirodė,
nai, pas mus, Brazilijoj, kunigas per krikš laimė:
kad buvo dar kitas, ir net vyskupas).
tą patepdamas krizmos aliejumi, išsako: Nors dar Jurgutis dešimtmetin is pieme
Dalyvavo ir daug kunigų, užplūdusių
nelis,
Aš tave patepu, kad Dievo tautoje bū
Lietuvą ne tik iš Šiaurės, o keletas ir iš
Bet Dievas mamą pašaukė kaip tik tada,
tum pranašu, kunigu ir karaliumi. —
Pietų Amerikos.
Tai trys pašvenčiamosios Dievo malonės Kai biro nesulaikomai jam ašarėlės,
Visą laiką pamaldose, o ir po jų sekan
Pajuto, kaip skaudi šita širdies žaizda,
kokybės, kurias Šv. Dvasia per Bažny
čiuose pietuose dalyvavo ir Aukščiausio
čią duoda kiekvienam mūsų; tiktai kad
Dešimties metų berniukas, be tėvelio,
sios Tarybos pirmininkas Vytautas
jos, aišku, ne kiekviename pasireiškia
be mamytės — našlaitėlis. Ir dargi tuoj
Landsbergis. Teko jį pasveikinti ir Brazi
tuo pačiu gausumu ar švytėjimu.
pajuto skausmus kojoj - kaulu'džiovą,
lijos lietuvių vardu, nors neseniai ten bu
i
Sunku, aišku, tokią sudėtingą asme
kuri visą gyvenimą jį lydės. Kam pasis
vo ir sakėsi susitikęs su lietuviais.
nybę, kaip pal. Jurgis Matulaitis, sutal
kųsti? Pas ką pagalbos prašyti? Ko vil
pinti į šiuos siaurus rėmus, ir dar tik to tis iš gyvenimo?
LENKAI MALDININKAI LIETUVOJ
kiu ribotu tempu. Betgi, broliai-sesės, pa
Sakytum: O, koks vargšelis. Kas iš
700 maldininkų lenkų pėsti keliauja
bandysim. Juk į tuos rėmus esame įstaty
jo išeis? Kam jį Dievulis taip baudžia?
j Aušros Vartus, bendrai, lydimi ne tik
ti ir kiekvienas/kėekviena iš mūsų.
kokio kunigo, o net vyskupo. Ir, praei
Arba: Matyt, Dievulis jį apleido. Ar net:
dami, aplanko ir kitas Lietuvos šventas
O gal tikrai to Dievo nėra.
Taigi, L MRGIS MATULAITIS vietas.
Kaulų džiova; vaikščioja su ramentais
PRANAŠAS
Prieš tris savaites į Alytų užsuko ir
“Propheta magnus surrexit in nobis“, — šlubiukas; gano aveles, ir siūbčioja pass
būrelis latvių, iš Rygos; jie pėsti eina į
kui plūgą. -• O vistik ryžtasi, vistik vilia
galėtum sakyti Šventraščio žodžiu.
Vilnių, į Aušros Vartus. ILhuni, ir žy
si, nepasiduoda “likimui“, kuo nors pa
Bet kasgi yra PRANAŠAS? — Tai ne sitiki. Ir eina j mokyklą, nors ir koją ge
giuoja sau maldos, susimąstymo ir atgai
koks išminčius, raganius, žinovas ar burti lia, nors ir sušalusios rankos, ir menkas
los dvasioj.
ninkas; ir ne telepatas, tolregis, ar nusa jo drabužėlis...
r
.
Ką mums teiškia JURGIS MATULIONIS? kantis ateitį, ne. Pranašas — tai “Dievo
burna“, kalbantis gal ne tifek žodžiu, kiek^753^ Jurgutį kviesdavo Slekienė,
Jaučiausi mažiausiai tinkamas tokiai
savo asmeniu, savo nusiteikimu, savo nu- Bekūrenant krosniai kaimiškam name,
apžvalgai pravesti ir dar tokios šventės
sistatymu, savo gyvenimu; ir tuo išreiš- Pamėlusias rankutes* ne kartą trynė,
proga. Tačiau prisiėmiau kaip garbingą
kiantis gilią Die v t? m i n t j.
duoklę savo, ir itin Brazilijos lietuvių
Aišku, didžiausias ir pagrindinis krikš- ... Ir glostė, šildė prieš ugnele ne ką kitą,
vardu. Iš netolimos Kalvarijos, bet jau
čionybės pranašas yra Kristus. Tačiau
Kaip busimojo arkivyskupo rankas.
virš 50 metų toli nuo Lietuvos; ir netu
(kaip pabrėžia Vatikano II dokumentai)
rėjęs progos plačiau susipažinti su palaiTaip. Gimnazija. Seminarija. Diakonas
i
~
kiekvienas krikščionis dalyvauja Kristaus Kunigas. Vyskupas. Nuncijus vošatgi-

7

NR. 15(2225) 1992.VIII.15

■ MŪSŲ LIETUVA

ietuvai. Tai ar ne simbolis, ar
ne ženklas, ar ne "pranašystė", kad su
Dievo apvaizdinga pagalba galima pa
siekti tikrai nuostabių rezultatų? .

B®

mūšiai

‘

Sveikiname . |
Lietuvos nenuilstomss platintojas

Ir mano pasirinktasis biografas poetiš
kai komentuoja:

Kas busimąjį Šventąjį mylavo —
Tą švyturį, kuris per amžius švies.
Kuris užgars pas Dievą brangią tautą
savo,
Ir sielas trokštančias aukos ir meilės
kvies.

t 1

ną.
kimo ui i e 3i s m

Betgi Dievo šventasis ne tam, kad
aš galėčiau prieš jj žvakutę uždegti, ar
jj pasmilkyti, ar jam kokį vainiką nu
pinti, ar net, reikalui užėjus, jo kokios
malonės paprašyt... Šventasis - tai pa
veikias, pavyzdys, pamoka kaip aš tu
riu elgtis, kaip gyventi.

Tad ką šiuo atveju man sako pal.
Jurgis Matulaitis?

)/•

Ir ,

chegado da Lituânia, Padre Aleksan
dras Milašius, no desempenho das au'aSi Comunidade Lituano Brasileira

COMUNIDADE LITUANO BRASI
LEIRA CHEGA TAMBÉM À BAR
CELONA
i

per Argentinos garbės konsulą, su žinia,
kad Brazilijos lietuvių paaukoti pinigai
per PAGALBA LIETUVAI fondą, 2106
dolerių sumoj, bus paskirti Tremtinių
Fondo steigimui.
Lietuvos prezidentas Vytautas Lands
bergis, kalboje parlamente, teigė, kad
rasti gyvenvietes išvedamajai rusų ka
riuomenei nėra vienintelė musų proble
ma, bet taip pat įkurdinimas Lietuvoje
musų Sibiro tremtinių.

Por ocasiao do transcorrer dos XV
Jogos Olímpicos de Barcelona, a Dire
toria da Comunidade Lituano Brasilei
- Kad Dievas yra tikrai apvaizdus
ra enviou sua Mensagem de apoio e in
Tėvas. Ir kad aš, nors silpnas it mažai
centivo à Delegação da República da
Čia spausdiname dalį V. Landsbergio
ką sugebantis, bet Juo pasitikėdamas
faksuotos kalbos iš "Lietuvos Aido".
ir leisdamasis Jo vedamas, galiu pasiektiį Lituânia que lá se encontroo, confor__
lodeioabartlgajtikrai nuostabių rezultatų, net nesibai _mejexto seguinte:
giančių mirtimi.
voju apie kokį nors vietinį UetuvUką
Para: com’TE organizãocjr
fonda, kuris padėtų grįsti mūsų tremti ■
SŪGCĖJC MlSESIC
OLÍMPICO BARCELONA/1992
.
T.
2
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■aumaiPjųptiumoainu iIRytų. Tannm
.grįžti yra, w bus tikriausiai ir daugiąy.
galbūt p^ai Steigi^tó-

Aleksandras Boguslauskas'
ax
o
Pedimos
gentilmente
Hegar
este paFlâvio Bacevičius
Deleaacion de
dp Ia
Ia Republica
Rpmihlira da Li
i 
Roberto Pakalniški
oielii a Delegación
kį fondą panaudoti vieną kuklią auką,
Magdalena Buitvydas
tuânia:
Anele Butkus
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUC^Ü^lamai Brazilijoje, garse Sãq Paulo
Nazareth pimenta
MENE širdingai sveikina visus LIETU lietuvių surinktą ir jiems atlikusią sumą
Ambrozevicius
VOS RESPUBLIKOS sportininkus,
• 2I06 dolerius, Sako, nelabai žino kį
RobertoBraflauskis
ypač Krepšinio Ringtynei už gerą daly
Vgnda Greičius Buono vavimą Barcelonos Olimpiadoje, linkė- daryti, gal mes čia ką nors sugalvosim.
<iąmi geros sėkmės.
Anele Trubiene
Ką gi, galima nupirk', dcįmtt Uutuvų
Marijona Polgrinas MagilaBrazilijos Lietuvių Bendruomenė,
savanoriams, galima nupirkti vaistų Ib
Ljubomir pjevac
Elvira Graižius CostabileBRAZ,LIJ0S LIETUVIŲ PARAMAgojjjjjėmS, arkokj (rehgimą. Bet galbūt
StiZvs
B“UŽy* Lietuvos gautaifaVs iLingtinių prasminga būtų .padėti fokia Eiiriu SU-

Douglas Rudolfo

SaldysTautų

Antônio Siaulyst dr
Helena Leitas
laroslav Aradzenka
Zofija Mikalkenas
Nelson Daniliauskas

Lietuvos delegacijos Mew York’e,rinkta

auka tremtinių grįžimo akcijai,

MARIJA GIMBUTAS

Sąjunga-Alianęa Valdyba

AULAS DE IDIOMA LITUANO
A Comunidade Lituano Brasileira in
forma ao público em geral que as aulas
de idioma lituano estão sendo normal- t
&
mente ministradas com a colaboração ,
do Professor Markus Lipas, sempre às
HISTÓRIA DA ORIGEM DOS ANTIGOS PRUSSIANOS LITUANOS E LETONIANOS.
segundas-feiras no horário das 19:30 hs.
até 21:30 hs., numa das sfalas-de-aula, Iocalizadas na parte posterior ao templo MONUMENTALINIS DARBAS: 0 S B A L T A S. Su nezmonrtku MStfyzimu
da Igreja Sa~o José de Vila Zelina. Não ir nepaprasta orąsa advokatas ANTANAS GAULIA e'do porWgalų kaarchehá mnimitos de idade nem tamoouco ologés ir oaitistes Marijos Gimoutienés mokslini veikalą THE BALTS Portugaliiką
MM» mÕ-NEmS. amm <W» n,T> p.r.do, k,
se e participação. A Comunidade tam- lietuviai Brazilijoj dar neišnyko, ir kad musų kultūra dar gyvuoja ypač Jio de Janeire
bém conta com a colaboração do recent!
SlĄ KNYGĄ GALIMA GAUTI ML-VOS REDAKCIJOJ: TEL12734J338
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LIETUVOS NACIONALINĖ

MŪSŲ L I EI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ MINIOS

Šio "ML- numerio

'BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEID1ÜOMEBÈS PARAMA MUSŲ
LIETUVAI

GARBĖS LEIDĖJAS

Praeito antradienio,
rugpilčio 18 dienos susi
rinkime, BLB-nės valdyba,
suprasdama mūsų spaudos f
nansinius vargus, nutarė

NUTIES METIKIU, PROGA
Pagarbiai.prisimename mūs
velionę ir širdingai dėko
mai už paramą spaudai.
Redakcija ir adminisrac

kruzeirų/ auka

ILB-nei už šį solidarumo
pareiškimą ir linkime,
kad jos veikla stiprėtų
ir plistų Brazilijos lie

imamais reikalais,
rpač įvykusio Jaunimo
pręstom
problemom,
m t nravedė

Administracija

sta imigranti
j ar odoj e ei ai;}

Šiomis dienomis,
, J x ■' v v J V T H ~
lė IMDIÈ T. BALČIUJAITĖ.
Ji čia bus kelias savai
tes darbo reikalais. Indrė
yra AITRUS AJDESSEJ kom
panijos egzekutyvinė tar
nautoja .
Viešnia, praeitą sekma
dienį dalyvavo lietuvių
pamaldose V. Zelinoj ir fé
vų Dienos pietuose Sąjun
goje. Tarp mūsų buvimo
metu Indrę globojo Vera
Tatartnienė ir Aleksan
dras Valavičius.
Iš Lietuvos, šiuo lai
ku, yra atvykęs r. DASIUS GUZEVIČIUS Jis yra
ų suva
žiavime Londrino j , kur j.
globojo Emantė ir Rimgau
das JUKAIČIAI. S. P
yra BLB-nės globoje ir apkleboBRAZILUOS LIETUVIŲ
BEIMÜOMEIÉS
SUSIKIBKI M A
Praeitą antradienį,
rugpiūčio 18 dieną, šv
Kazimiero parapijos sa
je, įvyko BLB-nės fary
kimas. Susirinkimui pir
mininkavo BLB-nės pirmi
ninkė Vera fatarūnienė.
Pagrindinį pranešimą,
padarė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seimo atsto
vė Magdalena Yinkšnaitie-’
nė. Seimo reikalais dis
kusijų neb uyo
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deli, tai gal mūsų
nija toje parodoj e
1

svektės s V
LIT L.t
lugpiūčio 7 dieną, ve
lugpilčio
iks svečių namo svetainė
prašomi paskambinti kle
bonijai: 65.59.75.
Gyvenimas be lietuviskos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos
■ ............................. ............. ... ..... .....
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Už dosnią auką nuoširdžiai dėkojame
ML-vos a
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Cr.25.000,00
Roberto TOTH.
Jonas JAKATANVISKY Cr.35.000,00
Cr.35.000,00
Petras BAREIŠIS
Bruna BALTADUONIS Cr.25.000,00
Cr.25.000,00
Ona GALECKAS
Cr.30.000,oo
Gražvydas BAČELIS
Cr.17.000,00
Aleksandras KERŠYS
Casimiro VAZGAUSKASCr.45.000,00
Marijona JAKIŪNIENĖ Cr.20.000,00
Roberto TAMOŠAUSKAS 15.000,00
Algimantas ŽIBĄS
Cr.50.000,00
Endrikas GUZIKAUSKAS 30.000,00
Nilza GUZIKAUSKAS Cr.30.000,00
Cr.25.000,00
Kęstutis SIPAVIČIUS
Cr.25.000,00
Roberto KARSOKAS

DIDŽIAUSIA RELIGINIAI - TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTE

RUGSĖJO
13-dieną
16 va landę
SV KAZIMIERO PARAPIJOJ
.

- Sį

__ ;_______

PROGRAMA:
Procesija ir Mišios
Minėjimas

Meninė dalis
Arbatėlė — suneštinės vaišės

tautos Šventes minėjimas ir Šiluvos. Marijos atlaidai

