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Dainų šventės savaitė sostinėje
Fai buvo ne vien dainų, tautinių šokių, muzikos šventė. Tai buvo didžioji tautos šventė,
išjudinusi ir visą Lietuvą, ir jos išeiviją
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GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Iš tiesų atsitiko kaip toj liau
dies dainoj dainuojama: “Ant
ru trūbu užtrūbysi - Vilniaus
miestą pribudysi (. ..). Trečiu
trūbu užtrūbysi - visų svietų
sujudysi”. Taip ir įvyko. Oi oi
oi !...
Istorinės, jubiliejinės dai
nų šventės (septyni dešimtme
čiai praėjo nuo pirmosios, įvy
kusios Kaune 1924 m. rugpjūčio
23-ją) pradžia sutapo su Vals
tybės diena, kunigaikščio Min
daugo karūnavimo diena, su
liepos 6-ąja. Kaip pabrėžė per
minėjimą Katedros aikštėje
min. pirmininkas A. Šleževi
čius, tai pirmoji Valstybės
diena be svetimos kariuomenės.
Pamaldos katedroje
Pilnutėlėje katedroje gau
džia vargonai, choras - kated
ros didysis ir “Vilniaus” - gie-

w...
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-Eitynės Kaune nuė Vytauto Didžiojo muziejaus j Dainų slėni

da nemirtingą Strazdelio gies vių dainomis, jų santūrumu; o
mę “Pulkim ant kelių”, o dva jos - tautos dvasios atspindys.
sia kilte kyla. Prie V. Kašubos Vyskupas sustoja prie istori
sukurtos lentos Mindaugui vys jos, praeities, paskutinių de
ta rožės, lelijos, gvazdikai, šimtmečių, kurie tarsi užšal
ąžuolo lapų vainikas. Švento dė, užkietino širdį, meilę. Ir
vės erdvė pilna saulės, švie todėl kviečia, ragina - būkim
palankesni vieni kitiem, turė
sos, dangaus malonės.
Aukojamas už katedros stei kim daugiau išminties, gerumo,
gėją karalių Mindaugą Mišias skatina į naują ateitį be senų
laikė Vilniaus vyskupas pa nuodėmių. Pabaigoje meldžia
galbininkas Juozas Tunaitis Viešpatį: “Padėk jos (Lietuvos)
ir užsienio lietuvių vyskupas veidą puošti tikėjimu, viltim
Paulius Baltakis. Pamokslą ir meile”, jaunimui eiti doros
pasakė vysk. J. Tunaitis. Pa keliais.
sveikinęs atėjusius (“Broliai,
Klausytojai kitokie, nei pa
seserys, brangieji svečiai, su prastai sekmadieniais: daug su
sirinkę iš rytų, vakarų, pietų ir kuprinėm, fotoaparatais, ka
šiaurės”), pradėjo taip jaut merom (net sakykloje), daug
riai, netikėtai nuo mūsų kal- besidairančių trumpakelnių,
bos reikšmės, gamtos, aplin- žilagalvių senučių, kalbančių
kos grožio - dainų, giesmių svetimom kalbom.
šaltinio. Atkreipė dėmesį į Grauduliu nusmelkia choro
didžiuosius Europos kultūros, posmai “Neapleisk Aukščiauliteratūros kūrėjus - Kantą, sias mūsų ir brangįos tėvynės”,
GoetpEr^nikū0si lietu-“Mes tavo per amžius (...)”
M. Mažv ydo b i b 1 i o t ck; i j
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suvalkiečiai: “Atvažiuoją vie
Rua Inácio, 671 - Vila Zelina
nas durnas - pirma ratai pas03142-001 SÃO PAULO - SP. - BRASIL
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
\ kui kuinas”.
Administrador: PETRAS RUKSYS
Aukštaičiai stebino žinovus
Redige Equipe Editorial - Fone: 63-5975
JORNAL CULTURAL '«NOSSA LITUÂNIA
sutartinėmis (dar jų išliko, dar
turim ...): “Čiūto rūta, ta ta”,
Metifté pwiumewta Brazilijoj t R$. 5,00
i
Atskiro numerio kaina R S. 0,25
“Mėtaujėla mėtauj o”.
Prenumerata paprastu pastų į užsienį: 35 Dol
Į P. Ameriką oro paštu: 45 Doi.
I
Dzūkai skardenosi daina
{ Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon; 60 PqL_ l tolimus kraštus: 75 Dol.
--------- ----------- —
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS: R$. 7,00
Ii GARBĖS PRENŪMERATORIUS:1
u78ŽW
» “Tai va, mes ir atvažiavom”.
' Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: R$. 0,35
į
Palei takus ant suolų, stalų
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėjų nuomonę.
| stalelių grožybių grožybės:
: Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti PETRAS RUKŠYS vardu.
Lįgintaras (ak, kas per dirbiniai
. .
- : _
—
nuo skaidraus, skaidraus iki
(Per Mišias pašventinama čios poeto mintys apie meilę
dailininkės Reginos Slipavi- ir mirtį, išdavystę ir ištikimy tamsaus, kone juodo), linas (at
čiūtės sukurta Dainų šventės bę, valdovo dvilypumą - as sižiūrėti negali suknelių, pa
vėliava. Graži, bet, sako, labai mens ir valstybės vyro gyve laidinių; sako, tai paskutinė
nelengva, sverianti gal 25 kg, nimą, moters reikšmę tame gy pasaulio mada...), keramika
su metalo varpeliais, ilgu bal venime. Archeologų atkasta (vazos, dubenėliai, puodynės,
me akmens, mūro sienų plo švilpukai, varpai varpeliai),
tu kotu, juostom iki žemės).
te, beje, didžiausiame iš ti knygos (skirtos dainų šventei
Pagerbti mirusieji
riamų Europoje, siekiančiame bei kitokios), pintinės (ai, kaip
Valstybės dienos, šventės mūsų valstybės kūrimąsi, Min traukiančios akį, didelės, ma
išvakarėse svečiai - Pasaulio daugo, Gedimino, Vytauto val- žos). Meistrai čia pat žiede,
lietuvių bendruomenės vice dymą, jos taip veikė, kad net pynė, mezgė, nėrė ...
Kiti čia pat vaišino bulvėmis
pirmininkė Vitalija Vasarie pagaugai ėjo.
su kanapėmis, sėmenimis, kas
nė, išeivijos tautinių šokių
Daugialypė Lietuva
tiniu, didžkukuliais, sūriais,
meno vadovė Rita Karasiejienė, PLB pirm. Bronius Nainys, Po Mišių Gedimino kalno pa saldžiais, džovintais, kiaulių
kiti - su šeimininkais, Lietu pėdę, Sereikiškių parką, pasi kojomis, uodegomis, krauji
vos liaudies kultūros centro dalijo keturios Lietuvos sri niais vėdarais, “kindziukais”,
direktorium Juozu Mikutavi tys: Aukštaitija, Žemaitija, riestainiais, saldainiais, na
čium, kitais, aplankė Rasų, Suvalkija ir Dzūkija. Į vidu mine duona, grikių bobomis,
Antakalnio kapus. Rasose gė rį jos priglaudė nepalankios Biržų alum.
“Eini kaip per Lietuvą”, pa
lėmis papuošė Jono Basanavi istorijos išstumtus Punsko, Ger
čiaus, Mikalojaus Konstantino vėčių, Pelesos ir iš toliau - Ka sakė sutiktas bibliotekininkys
Čiurlionio kapus, prie jų pa raliaučiaus, Rygos, Maskvos - tės profesorius V. Žukas. Vieš
giedojo radijo ir- televizijos atvykusius lietuvius. Nepa patie, kokia ji graži, švari, mie
vaikų choras. O Antakalnio miršti buvo taip pat artimiau la, dora! Kokia palaima ją ma
kapuose pagerbti žuvę už mū si giminaičiai - šiaurės kai tyti, jausti, girdėti! (Renginio
sų laisvę; čia giedojo jungti mynai latviai (beje, savo prezi - fokloro dienos - siela Vida
dento vardu labai gražiai su Šatkauskienė).
nis choras.
Valstybės diena mus pasveiki
Orkestrai ir jų maršai
Drama “Mindaugas”
nę Katedros aikštėje per miTaip pat Valstybės dienos nėjimą).
Tą pačią dieną (VII.7), kai
išvakarėse pirmą kartą ŽemuO Gedimino kalne įsikūrė šventės iškilmės vyko istori
tinėje pilyje (prie katedros) ansambliai iš Klaipėdos, Pa- niame lopšyje Kaune, į Savi
suvaidinta Just. Marcinkevi- langos, Punios, Utenos, Vil- valdybės aikštę Vilniuje žygia
čiaus drama “Mindaugas”. Įs-—niaus. Jie, kaip tinka prie pi- vo pučiamųjų orkestrai. Mies
pūdingai didžiulėje erdvėje lies bokšto, dainavo karines - to viduryje, nedidelėje aikš
po gaubtais aidėjo nesenstam istorines dainas. Nuo pat kal- tėje, kur visai neseniai tebe
no viršūnės sklido: “Paplūs ka stovėjo generolo Černiachovsraliai kraujuose, o mes stovė , kio skulptūra, jų atžygiavo
FABRIGA DE GUARDA-CHUVAS
Guarga-chuvas de todos os tipos para
dešimt - iš Vilniaus (“Trimi
sim, nedrebėsim”.
nomens, senhoras e crianças
Tuo tarpu papėdėje, parke, tas”, Vidaus reikalų ministeri
Miru-sombrinhas tipo Italiano e Alemão
■?
Vicente Vítor Banys Ltda.
tautiečiai dainavo, šoko, pre jos, 7-os vidurinės mokyklos),
Rua Coelho Barrado;, 104- V. Prudente
kiavo, dirbo, mokė ir ... vai- Panevėžio, Plungės, Telšių, Ky
Fone: 215-80.32Res: £74-1886
. šino. Kaip šmaikščiai traukė bartų, Kauno. Anot šmaikštaus
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pranešėjo, jei būtų atžygiavę
visi - o jų.51 - neatlaikytų Sa
vivaldybės rūmai, “Bingo” sa
lonas ... Dešimtukas atli
ko daugiausia maršų karaliaus
Broniaus Jonušo prieškarinius
maršus: “Gaudžia trimitai”,
“Petys į petį”, “Ramovėnai
žengia” ir kt.
Kelte kėlė širdį, dvasią tų
gaudžiančių trimitų, žengian
čių ramovėnų taktas, ritmas.
Mačiau kaip mergaičiukės lin
gavo visu kūnu, mosavo iškėlusios^rankasv-menustygo < vietoj;
Suvargęs vyriškis^ stf nuklyptP
siais,..dulkinais batais, prisi
spaudęs duonos puskepalį prie
šlaunies, stovėjo, žiūrėjo, klau
sėsi, puskepalį pakėlė aukš
čiau prie krūtinės, prie šir
dies ...
Prisimintas maršų kūrėjas
Pavakare po šimtametėm,
Žydinčiom liepom, po padange
su švytruojančiom kregždėm
įvykęs koncertas išties buvo
nepakartojamas, skirtas ne
tik šventei. Pasirinktais da
lykais orkestrai pagerbė B.
Jonušo, prieš karą reprezen
tacinio Lietuvos policijos or
kestro vadovo, 95-ąsias gimi
mo metines. Kaip miela, kad
tarp klausytojų, pagerbusių
metines, apdovanojusių gėlė
mis dirigentus, buvo nepra
lenkto maršų kūrėjo našlė
Emilija Jonušienė, dukra Ni
jolė - viešnios iš Amerikos.
(Dabar maršų karaliaus kūry
ba susidomėta užsienyje, ypač
Skandinavijos šalyse; praeity
je “Trimito” ji buvo atlikta
ir ... Kremliuje).
______ • .
(Bus daugiau)

LIETUVOJE
Kariuomenė bus
iš Estijos

i s’ v e s t a

Liepos 26 d. Maskvoje, Estijos ir Ru
sijos prezidentai pasirašė sutarti dėl Ru
sijos federacijos kariuomenės išvedimo
iš Estijos iki šių metų rugpjūčio 31 d.
Reuterio žinių agentūra taip pat rašė,
jog susitarime Rusijos kariuomenės ve
teranų teisės bus lygiai respektuojamos
kaip ir Estijos piliečių teisės. Išėjusių
j pensiją rusų kariškių Estijoje yra apie
9.000. Lietuvos užsienio reikalų minis
terija pareiškė, kad vertina šį susitarimą
kaip Rusijos federacijos tarptautinių
įsipareigojimų vykdymą ir mano, kad
kariuomenės išvedimas didins saugumą
ir stabilumą Baltijos pakraštyje, stiprins
tarpusavį pasitikėjimą bei atvers pers
pektyvas naujam, teiginiam dialogui
tarp Baltijos valstybių ir Rusijos fedrac.jos.

su prezidentu Algirdu Brazausku buvo
aptarti dvišaliai santykiai bei ryšiai su
kaimyniniais kraštais, Ministeris pirmi
ninkas Major domėjosi Lietuvos ekono
mine būkle ir pažadėjo DB paramą pa
dedant spręsti užsienio politikos proble
mas. Jis susitiko ir su Lietuvos, Latvijos
bei Estijos ministeriais pirmininkais, su
kuriais diskutavo infliacijos pažabojimo
galimybes, privatizavimo eigą bei žemės
ūkio būklę. J. Major teiravosi, kuriose
srityse Lietuva pirmiausia lauktų DB
investicijų ir sakė, kad jo krašto patarė
jai žemės ūkio ir komercinių bankų
veikloje galėtų Lietuvai padėti.

Spaudos konferencijoje jis pabrė
žė svarbą Lietuvos, LatvijosJ r Estijos
pasirašytų prekybos sutarčių su Euro
pos sąjunga ir palankiai atsiliepė apie
pasitarimus dėl narystės ES, bet tvirti
no, jog Baltijos kraštai dar turi daug
įstoti ES nariais. Dėl karinio tranzito
į Karaliaučiaus sritį DB ministeris pir
mininkas teigė, kad to «Jausimo išrišiLankėsi Didžiausios Britą . mas yra svarbus visai Europai, bet pir
n i j o s ministeris pirminin miausia jį turi sprąsti Lietuva ir Rusi
ja derybų keliu.
kas

Rugpiūčio 2 d. Didžiosios Britanijos
ministeris pirmininkas John Major atvyko i Vilnių penkių valandų darbo vizitui, rašo "Lietuvos r,tas". Susitikime

LIETUVOS GYVENTOJAI
Lietuvos Statistikos departamento
pranešimu, 1994 m. pradžioje Lietuvo
je buvo 3.793.000 gyventojų.

J LML dirba Šv. Kryžiaus ligoninėje. Sv. Kryžiaus ligoninė nuolatos aukoja medikamentus ir
I įrangą. Rita Riškienė, Jurgis Riškus, Laura Jokubauskaitė ir Pranė šlutienė.

CIRURGIA DENTISTA.
DRA. SIMONE LAUC1S PINTO
PÇA. REPUBLICA LITUANA 48 S/04
TEL: 63.83.49
V. ZELINA
HORA MARCADA

CLINICA GERAL -CIRURGIA
ORTODONT1A (APARELHOS)
.

. CRIANÇAS E AOA.TCS
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° Gyvenimas be lietiMškos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

NUOMUOJAMI

V.ENDE-S.E.

KAMBARIAI - APARTAMENTAI

Lituanikoj galite praleisti atostogas
ar savaitgalius labai pigiom kainom.
Skambinti V. Tumui: 274-24.96
ar V. Bacevičiui: 63.93.43

t

LOT E NA L I T U A N I K A
OTIMOLUGAR
Falar com Alex ou Geny
\
Tel.: 887-64-23
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PADĖKA

Lietuvos sportinis gyvenimas —
1994 metų balandis

Musų mylimam sūnui ir brolvaikiui

Ruos’iamasi V-osioms PLSŽ

AfA

Vilniuje įvyko pasiruošimo V Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėms darbo gru
pės posėdis» . Buvo pažymėta, kad žai
dynės prasidės 1995 liepos 30 Vilniuje,
jų užbaigimo šventė įvyks rugpjūčio 5
Kaune.
j

REINALDUI

PAVILAVIČIUI

mus palikus amžinam liūdesy
nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus guodė

skausmo valandoje, pareiškė užuojautą ir solida-

Lietuvos sporto federacijos jau baigia
rengti varžybų nuostatus, parinktos
varžybų vietos.

tumo ligos, mirties metu, kurie dalyvavo mišio

se ir laidotuvėse. Ypač dėkojame kun. Petrui Rukšiui už suteiktus saktamentus, mišias ir palydėji

Nutarta į Žaidynes nekviesti profesio
nalų sportininkų, jiems bus surengtos
specialios varžybos,. Buvo tartasi, prisi
menant tautiečių pastabas po IV žaidy
nių, ir apmokėti dalyvių iš JAV, Austra
lijos ir Kanados nakvynes ir maitinimo
išteidas. Šis klausimas bus išspręstas po
to, kai bus gauti oficialūs užsienio lietu
vių sporto organizacijų ir klubų vadovų
atsakymai.

mą į amžiną buveinę.
Dievblis jums visiems teatlygina.

Mama Elena Pavilavičienė ir

teta Stasė Jurgutienė

&&&$&& ■

Pakeliui į Sidnį
Balandžio 23 Klaipėdoje prasidėjo
Lietuvos jaunių sporto žaidynės, kurias
rengia Kūno kultūros ir sporto departa
mentas, LTOK iiRLietuvos sporto federa
cijų sąjunga. Žaidinių programoje 25
olimpinių sporto šakų varžybos, kurio
se tikimasi pamatyti per 5.000 dalyvių
Geriausieji iš jų atstovaus Lietuvai
XXVII Olimpiados žaidynėse Sidnyje
(Australija).

Boksas

Remigijus užėmeKvietą ir buvo ap
dovanotas diplomu, o Rabenas buvo
Prasidedant naujam futbolo sezonui,
dešimtas. Lietuvai pripažinta 19 vieta,
balandžio 20-ąją Vilniuje įvyko dvejos Lie o abu sportininkai pelnė įskaitinius taš
tuvos ir Izraelio futbolininkų rungtynėm
kus atrankai į Atlantos olimpines žai
dynes.
Dieną “Vingio” stadione žaidė mūsų
šalies ir Izraelio jaunimo rinktinės. Rung
Krepšinis
tynės baigėsi 1:0 izraeliečių naudai.
Lietuvos krepšinio federacijos aukš
Vakare “Žalgirio” stadione susitiko Lie
tuvos ir Izraelio valstybinės rinktinės. Lie čiausiosios lygos 1994 metų vyrų pir
menybių nugalėtojais tapo Lietuvos po
tuvai atstovavo: G. Staučė, T. Žiūkas, R.
licijos akademijos krepšininkai. Antrą
Mažeikis, V. Baltušnikas, V. Sukristovas,
vietą užėmė Šiaulių “Kelininkas”, tre- •
A. Tereškinas, A. Skarbalius, V. Olišanskis I. Stumbrys (60 min. V. Apanavičius), čią - Vilniaus “Savy“.

Futbolas

Tarptautiniame bokslo turnyre Hel
sinkyje, kuriame dalyvavo 100 sporti
ninkų iš 11 šalių, Barcelonos olimpinių
R. Vaineikis ir V. Šlekys (75 min. A. Da- Stalo tenisas
žaidynių dalyvis Gttas Juškevičius (super- rincevas). Lietuvos rinktinės vyriausiasis
Birmingeme geriausios Lietuvos sta
sunkus svoris) užėmė pirmą vietą. Sidab treneris Algimantas Liubinskas,
lo tenistės Rūta Garkauskaitė ir Jolan
ro medali laimėjo Vladas Grigorjevas
Valstybinių rinktinių rungtynės baigė ta Prūsienė (abi — kaunietės) iškovojo
(54 kg) bronzos medaliais apdovanoti
si lygiosiomis 1:1. įvarčius įmušė izraelie Europos pirmenybių bronzos medalius.
Robertas Nomeika (63,5 kg) ir Vidas
tis R. Hazaris (7 min.) ir lietuvis V. Baltuš
Bičiulaitis (57 kg).
Tinklinis
nikas (40 min.)
Pasibaigė Lietuvos tinklinio pirmeny
Dviračių sportas
Imtynės
bės. Šalies nugalėtojais tapo Vilniaus
Balandžio pirmosiomis dienomis Klai
Du Lietuvos graikų-romėnų stiliaus im “Lamaringo” tmklininkai. Antrąją vie
pėdos “Vakarų banko” dviratininkai da tynininkai — Remigijus Sukevičius ir Rubetą užėmė Vilniaus "Morena”, o trečiąlyvavo keturių dienų lenktynėse “Memo nas Vartanovas sėkmingai dalyvavo Europosją Vilniaus “Perkūnas”,
rial Denis Menete” Gvadelupoje. Nugalė- čempionate Atėnuose, kur buvo susirinkę ----------------------------- —
jo klaipėdietis Remigijus Lupeikis. Komaras sDortinii?taHŽ32 saliu'
• Lietuviškos spaudos rėmėjai
du įskaitoje taip pat pirmi buvo "Vakarų
sportininkai is 3Z saliu,
banko” dviratininkai.

yra savo tautos gynėjai
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Jurgis Janušaitis
KELIAUJANTIEMS l LIETUVĄ
Informacinis leidinys anglų kalba,
gaunamas Amerikoje

Prieš* ketverius metus Lietuvai at
stačius nepriklausomybę, kelionės té'
vynainių į Lietuvę žymiai pagausėjo:
į tėvynę pas gimines keliauja giminai
čiai, įvairūs mūsų ansambliai, kultūri
ninkai, menininkai, organizacijų ats
tovai. Daugumas keliaujančių, skren
dančių su ekskursijomis, apgyvendin
dami viešbučiuose. Ilgesniam laikui
vykstantys giminaičiai bando apsisto
ti pas gimines, o kartais pas pažįstamus
ar draugus.
Tokios sęlygos, be abejonės, paleng
vina keliaujantiems kelionių nas’tę, pi
giau atsieina, susitaupo pinigo, kurio
dalis tenka svečius priglaudusiems.

Bet keliaujančių į Lietuvę yra ir
kitokių. Tai turistai, neturintys Lietu
voje artimųjų. Nemažai jų keliauja is*
įvairių valstybių, norėdami susipažin
ti su gražiąja Lietuva, jos istorija, isto
rinėmis vietomis, kultūros centrais ir
pan. Tokiems lankytojams yra būti
na išsamesnė apie Lietuvę informacija:
apie miestus, apsistojimo sęlygas, paagyvenimę ir pan. Neperdaugiausia,
sakoma, turime tokios informacijos,
nors kelionių įstaigos bando šias spra
gas užkišti.
1994 m. pavasari lietuvaitė žurnalistė, dabar gyvenanti Lietuvoje, Klaipė
doje, besirūpinanti turizmu, Snieguolė
Zalatorė paruošė įdomios informacijos
1

i L:

'

keliaujantiems į Lietuvę leidinį anglų
kalba, jį pavadindama "Bed e Breakfast
— Lithuania". Šiame informaciniame
leidinyje sukaupta informacija is* 23 di
džiųjų ir didesnių miestų, kurie lanky
tini, įdomūs, turintys istorinių vieto
vių, kultūros centrų, įvairių muziejų.

Leidinio autorė Snieguolė Zalatorė
kruopščiai surinko apie kiekvieną re
komenduojamą aplankyti miestą įdo
mią medžiagą, o pradžioje leidinio duo
da trumpę santrauką apie pačią Lietu
vę -• primena buvusią ilgę sovietinę
okupaciją ir gyvenimą Lietuvoje dabar.
Primena, kad arti Vilniaus yra geogra
finis Europos centras, kad per Lietuvę
planuojamas Baltijos kelias ir pan.

kuriomis kalbomis kalba, jų amžius, o
tai p pat ir galimybės pasinaudoti vado
ve. ekskursuojant mieste ir apylinkėse.
Kainos kiekviename mieste kitokios,
priklauso nuo kambarių ar butų dydžio

Taigi šį informacini leidinęlį pravartu
turėti kiekvienam keliaujančiam po Lie
tuvę. Jis palengvina kelionę, padeda su
sirasti patogias apsistojimo sąlygas.
Leidinio autorė Snieguolė Zalatorė
yra ir Amerikos žurnalistė, besirūpinanti
turizmu Lietuvoje.

Leidinį spausdino "Zoom Internatio
nal" (P.O. Box 6532) Evanston, IL.
60204, USA) leidykla. Leidinio apipavi
dalinimas — Laimos Day. Redaktorius
— Kingslei Day. Iliustruota istorinių vie
Prie kiekvieno aplankyti rekomen
tovių nuotraukomis Vytauto Karaciejaus.
duojamo miesto yra trumpa tos vietovės
Knygoje taip pat įdėti įvairių firmų skel
istorinė informacija. Pažymimi atstu
bimai. Knygos kaina - 12 dol., siunčiant
mai nuo Vilniaus ir kitų didesnių mies
paštu - 15 dol. Gaunama Čikagpje Vaztų.
nelio prekyboje, Balzeko muziejuje, Kroci
Turisto patogumui pateikiami, gele
s e Brentano's knygyne (Čikagoje, 20 So.
žinkelio ir autobusų stočių adresai, pini Wabash Ave. Arba rašyti tiesiog leidėjui gams išsikeisti bankų, pašto ištaigų ad
"Zoom International".
resai, orauosčiai.

Kiekviename mieste nurodomi žmo
Lietuvos Vyskupų ..onferencųa pa
nių vardai, pavardės, adresai, kurie pri
ima trumpesniam ar ilgesniam apsigyveni skelbė kreipimąsi, kuriame sakoma,
kad spauda, radijas ir tele Jzija neatsa
mui turistus savo butuose. Nurodomi
telefonai, tokių išnuomuojamų kamba kingai naudojasi laisve ir prisideda prie
visuomenės klaidinimo. Kreipimesi visų
rių ar butų kainos vienai parai, vienam
asmeniui su pusryčiais. Apie išnuomuo visuomeninio bendra/imo priemonių
jamų kambarių ar butų savininkus sutei- darbuotojų prašoma būt labiau atsakin
kiama trumpa informacija, kas jie tokie, giems ir nesivaikyti sensacijų, kurios są
moningai ar nesąmoningai griauna ti
Tėvai, kurie nemoko savo vaikų
kėjimą ir prieštarauja Bažnyčios moky
lietuvių kalbos, bėga nuo save
mui.
tautos

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSFELES?!
DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ - Graži V. Verikaičio ir "AIDO" interpretacija
GEGUŽINĖ - Tradicinės subatvak^rio dainos ir šokiai

DU

GA.CDŽIA TBIMITAI
1 DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠU

STUTTGART'O PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

Juoatelė gaunama V. Zelinos parapijoje

GAIDELIAI - Dainelės vaikams su Muštruota knygute

K I S K I

P I S K I - Vaiku dainelės • sutartinė

A. ŠABANIAU S K A $ - dainuoja pramoginę šokiu muzika
GERIAUSI’ A^T o V A N A K IE K V I E N A PROGA
Rua Inácio, 671 -- Vila Zelina - Fone: 63.59.75
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MANO BROLIS
4;

Marija Stankus-Saulaitė
Mielai perspausdiname šį kun. Antano Sau—
laiėio sesutės jaudinantį straipsni taip norėda
mi prisiminti Jo sidabrinį kunigystės jubiliejų.
Red.

Žavią pavasario dieną, chorui džiu
giai giedant pripildytoje Šv. Juozapo
bažnyčioje, šventimų dieną mano bro
lis atsigulė pries’ altorių, kaip kasmet
matom kunigus darant Didįjį ketvir
tadienį. Per dvides’imt penkerius metus
nuo to momento nesu jo paklausus,
ką galvojo, ką jautė. Ką tai reięskia se
seriai, tačiau žinau.

Brolis Vokietijoje mane vedė į vai
kų darželį. Būtinai jis, ir tik jis tai tu
rėjo padaryti. Mama is’ tolo sekė, bet
jis ėmėsi atsakomybės. Per bombarda
vimus jis būdavo salia. Atsimenu, kad
vienu laiku jis nebenorėjo bėgti į slėp
tuvę — gal nematė prasmės, nežinau,
Antanas Saulaitis, SJ, įšventintas kunigu
Patekti į pradžios mokyklą, kuri buvo
1969.05.17, tad šiais metais jis švenčia 25-rių
toli, turėjom praeiti pro JAV kareivi
metų kunigystės sukaktį. Sveikiname!
nes: ten vaikai ant mūsų rėkdavo ir
pratau, kas pasibaigė,. Nei prieš tai, nė
mus vydavo, tai su broliu, rankom susiė
po to nesu mačiusi jo taip verkiančio.
mę kasdien pro juos lėkdavom. Kai
Visas gyvenimas buvo suris’tas su juo.
brolis laikydavo egzaminus, as’ sėdėda
Rogutėmis pasileisdavom nuo kalno,
vau už durų ant laiptų, kol jis baigė.
ir vieną kartą spygliuota viela jam perBunkerius kartu tyrinėjom: kartu mau
drėskė delną; sirgdavo ausimis; kartu
dėmės netolimoj upėj; žiūrėdavom pro
išvaikštinėjom miškus ir kalnus. Mūsų
langą kepyklos kitoj pusėj gatvės į ska
interesai skyrėsi, bet gyvenimas ėjo kar
numynus, kurių negalėjom nusipirkti;
tu. Kai buvau vienuolikos metų, mano
graužėm morkas su žeme ir duoną lai
trylikmetis brolis pirmąkart išvažiavo į
kėm burnoj, kol sucukrijo. Vakarais
Kennebunkport pranciškonų stovyklą.
laukdavom tėvų grįžtančių is’ darbo —
mama vertėjavo JAV kariuomenei, tėvas Nuo mažumės stovyklavome, bet su šei
ma. Tris dienas savo kambaryje verkiau.
dirbo Raudonam kryžiuije; as’ kaskart
Tai buvo pirmasis atsiskyrimas.
(tėvams to niekad nepasakėm) verkda
vau, manydama, kad jie niekad negrįš',
Po šventimų žmonės sveikino, kai ku
o brolis būdavo tylus. Mes buvom karo
rie džiaugėsi, kad turime šeimoje kuni
vaikai, kaip ir visi kiti vaikai tuo metu
gą. Ką galėčiau pasakyti: kunigas nėra
Vakarų Vokietijoje.
šeimai, ir šeima neturi kunigo. Verčiau,
Prisiminimų, kaip ir kito, turim labai šeima bendruomenei duoda sūnų ar bro
lį, kad būtų kunigas visoms, visiems.
daug: bombos, gaisrai,, badas, baimė.
Ir mus visad supo Dievo malonė; mūsų
Mūsų tėvai mums leisdavo apsispręsti,
tėvai pasitikėjo Dievo globa. Mūsų ma jie mūsų sprendimus gerbė ir rėmė. Neži
mos tėvelis buvo buvęs liuteronų pasto nau, kada susigaudžiau, kad brolis stos
rius, kaip ir jo tėvas ir mūsų senelės tė pas jėzuitus; apie tai nekalbėjome; anks
vai ir kiti. Šv. Rašto mintys bei pažiūros
čiau jau buvau supratusi, kad bus kuni
ir bažnytinės bendruomenės reikšmė mū gas. Tėvelis tik norėjo, kad jis pirma baig
sų mamai buvo suprantamos ir savos.
tų chemijos studijas (jėzuitų) universitete;
Mūsų tėvo mama, katalikė, tikėjo ir pasi tai padarė. Kitose jo iškilmėse negalėjau
tikėjo Dievu; tai buvo kasdienio gyveni dalyvauti, nes sekiau savo kelią. Po trupu
mo tikrovė. Nuo pat mažens mūsų tėvai tį susipažinau su kitais jėzuitais, pajutau
mums pasakojo šeimos istoriją, kaip
jų dvasią, draugiškumą. Jie gyveno kiDievas įvairius asmenis lydėjo ir globojo • tiems, kaip ir mano brolis. Mano brolis
Mano vaikystė užsibaigė pakeliui į
uostą traukinyje iš Augsburgo, kai atsisveikinome su Vokietijoje pasirinkusia
likti senute: brolis atsisėdęs nulenkė galvą iki kelių ir pradėjo raudoti. Tada su-

tam buvo augintas; gyventi kitiems. Kai
slėptuvėje per karą mūsų tėvai skurdžiai,
šąlančiai (šeimai, o mums buvo taip šėlta)
paskolino pūkinę, supratome kitų svarbą,
Kai mama jį, vaiką, siuntė su dėže drabu-
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žiu čigonams, iš mūsų neturtingų namų,
ji jį mokė dalytis ir nebijoti. Kai po sun
kaus darbo vakarais tėvai rašė ir redagavo,
supratome. Brolis visą miestą išvaikš
čiodavo, organizacinius raštus nešio
damas: išmoko nežiūrėti nuovargio,
ištvermės. Matėme, kaip tėvai gyveno
ir tvarkėsi, supratome.
Jėzaus Draugija įvairi ir įdomi. Brolis
turi draugą, ilgus metus Irake ir Egipte
tarnavusį, kurio nebebuvo galima atskir
ti nuo arabo; jis paskui dirbo Kinijoje,
bet ten jo ūgis kliudė su vietiniais su
tapti. Kitas draugas dvasia ir veidu į
brolį panašus: būna daug juokų, kai
žmonės juos sumaišo. Amerikietis jėzui
tas, kuris nuvyko į Braziliją vasarą su
broliu dirbti, prieš kiek metų staiga
mirė; jo prašau tebedirbti kartu. Per
tuos metus mačiau, kaip jie visi, kartu
įstoję, studijavę, toliau atskirai dirbę,
augo ir užaugo, kiekvienas kitoks, bet
kažkaip labai panašūs.

• Tarp kunigystės sunkiųjų momentų
yra tėvų laidotuvės. Žiūrėjau į brolį
prie altoriaus ir galvojau, kaip jis išlai
kys, nes jam tenka maldą vesti, pakalbė
ti, išlydėti. Per tėvelio laidotuves jis
zakristijoj užmiršo užrašus, bet nėjo
pasiimti, kad manęs neišgąsdintų. Šim
tą kartų per tuos dvidešimt penkerius
metus esu mačiusi jį sunkioje padėtyje,
pavojuje, ir tegalėjau stovėti šalia, tyliai
laukti, melstis ir nepasiduoti.
Jeigu mano brolis -- jėzuitas, aš —
jėzuito sesuo. Vienąkart gavau laišką,
kuriame užsiminta, kdd vis dėlto esu
broliui svarbi ir todėl galiu kažką ten
paaiškinti. Visiškai nesupratau. Jėzuitui
svarbus yra tas, kuris tuo metu labiau
siai reikalingas paguodos;svarbi yra ta,
kuriai reikia pagalbos. Pritardama pa
šaukimui ir jį remdama, šeima pati atsi
veria, save atiduoda. Nors mes tų pačių
pažiūrų ir gal panašiai galvojame, jaučia
me ir elgiamės, mes nesame sau. Visada
pirmoj vietoj yra tie per visą pasaulį iš
sisklaidę artimieji, kurie sudaro jėzuito
šeimą. Ta šeima surišta meile, patirtimi,
sakramentais malda, rūpesčiu, darbu.
Tai tikroji šeima, Jėzaus Kūnu ir Krau
ju jungiama. Jos specifiškas reiškinys yra
Jėzaus draugija. Jėzuito vaikystės šeima
tėra tos šeimos dalis.

Broliui šventimo apeigoje atsigulus
prieš altorių, ir jo šeima atsidavė jo gyve
nimo kelio tikslui. Žinojome, ko tai iš
mūsų reikalaus. Džiaugėmės, galėdami
Bažnyčiai, žmonėms atiduoti asmenį,
kurį pažinome, užauginome, mylėjome,
kurį branginome kaip nuostabią Dievo
dovaną — duotą, kad būtų atiduodama.
GERIAUSIAS BODAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ:
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
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Halina Mošinskienė
IŠ PRAEITIES SEMKIME STIPRYBE

tai padės išspręsti dabarties problemas.
Paskutini kartą susitikau su Broniu
Šukevičiumi kai vyko pašventinimas
naujos patalpos "Mūsų Lietuvos”
spaustuvės Šv. Juozapo bažnyčios šven
toriuje šiais 1994 metais.

MIRUS

sūnui generaliniam Lietuvos garbės kon
sului Brazilijoj dr. Vincui Pauliui Tubeliui su žmona Irena ir vaikais, giminėms
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą
ir kartu liūdime.

Tada man prisiminė laikai kai teko
pirmą kartą peržengti spaustuvės slenks
tį, bene 1953 metais Vila Zelinos avenidoje. įėjome su kun. Piju Ragažinsku
Sąjungos — Aliança
I dūmuose "skęstančią" spaustuvę. Réftel
Valdyba
Redaktorius pristatė mane Broniui Šukevičiui, kaip naują bendradarbę. Jis
nepadavė man rankos, nes jo pirštai bu
vo pajuodę nuo raidžių rinkimo, o aš
ilgus metus padėjėjo raidžių rinkėjo jaunuc
Tais
laikais
savo
kūryba
bendradarbia

nustebusi klausinėjau kodėl patalpoje
lio lietuvio Algirdo, kuris rodos dar ir
vo
mieloji
menininkė
ponia
Vlada
Stancitiek dūmų. Šypsodamas man paaiškino:
Mokon išsikėlus ten darbavosi ir mokėjo
kaitė
Abraitienė
paruošdama
žurnalui
ypa

"Matot, ponia, mes tokiu būdu šildo
lietuviškai skaityti ir kalbėti. Būdavo ma
tingai įspūdingus viršelius Lietuvs ilge
me mašiną, kad aiškiau spausdintų..."
lonu ten užeiti pasikalbėti savo tėvų kal
- - Jis pravėrė duris, kad durnai greičiau sio motyvais. Poezijos eilėraščius rašė A. ba, sužinoti naujienų kurios vėliau bus
Sadauskaitė, vedamuosius straipsnius vi
išplauktų laukan.
atspausdintos.
sada p ruošdavo pats redaktorius kun.
Redaktorius — kun. Pijus įteikė Bro
Man asmeniškai teko vienu metu pa
Pijus Ragažinskas. įvairiomis temom.s
niui "medžiagą" sekančiam numeriui,
rašė Jonas Antanaitis, Jurgis Sliesoraitis, vaduoti ponią Karolę korektūros taisy
(Tiesa, tada - "M. Lietuva" buvo lei
me. Kadangi gyvenau netoliese tas dar
Henrikas Valavičius, Vileikis, Magd.
džiama žurnalo formato, daugelio pusla Vinkšnaitienė, Karolė Pažėraitė, Edv. Pa bas man buvo malonus: parūpindavau
pių ir su meniškai pieštu viršeliu), ir
lietuvių poetų kūrybos ir buvo atspaus
žėra. Al Boguslauskas.
pats atsisveikinęs išėjo, o aš dar užtrukau,
tas bene I960 metais atkarpose visas
’
Bronius
Šukevičius
dalyvaudavo
ir
nes įdomu buvo apžiūrėti pačią spaus
Vinco Mykolaičio-Putino romanas "Suki
organizuotojo
lietuvių
veikloje.
Spausdin

tuvę. Tai buvo labai primityvus įrengi
lėliai", 590 puslapių, išleistas 1957 me
įvairių
lietuviškų
p^
rengimų
progra

davo
mas, patalpa tamsi ir dulkėta. Ponas
tais Lietuvoje. Tai vis dėka kantrybės
mas
ir
pakvietimus.
"Mūsų
Lietuvai"
ta

Bronius pats raides rinko paruošdamas
ir kropštumo mielo pono B. Šukevičiaus.
pus
savaitraščiu
jis
ilgą
laiką
darbavosi
ir
puslapio klišę, pats popierį padėdavo ir
Ramaus charakterio žmogus, buvo tikrai
jo
darbą
remdavo
"M.L."
iniciatorių
gru

vėliau sukdamas didelį ratą prityrusiai
draugų mėgiamas ir sulaukęs gražaus
pė
kurią
sudarė:
kun.
Pijus
Ragažinskas,
manipuliavo spausdinimą. Taip ėjo pus
amžiaus, taip pat ramiai ir tyliai pasitrau
broliai
Matelioniai,
Tamoiiūnas,
K.
Bace

lapis po puslapio. Man b* vo įdomu nes
kė, palikdamas mumyse garbingo lietu
vičius
ir
kt.
Laikraštis
buvo
malonus
ir
nebuvau lankiusi jokios spaustuvės
vio gražių atsiminimų vainiką ir tautinio
laukiamss svečias šeimose. Bronius Suke- susipratimo pavyzdį. Tebūnie lengva
Bronius Šukevičius buvo įdomus pa vičius dirbo spaustuvėje kol ji išsikėlė iš
jam Brazilijos žemė — o jo vėlei poilsis
šnekovas, pasakojo kaip kūrėsi Brazili V. Zelinos į Moką ir buvo perleista nau
tarp lietuvių genčių Amžinybėje, drauge
joje pirmieji ateiviai lietuviai, kaip or jiems redaktoriams kolonijai vis labiau
su Kostu Ališausku, kuris buvo jo pagelganizavo chorus, mokyklas ir spauda
retėjant.
bininkas — "ML" parengime ir išnešioji
rūpinosi. Jis buvo vyras apsiskaitęs,
me.
įdomus, pastabus, kai gaudavo naujus _ Taipogi negalima pamiršti p. Broniaus
M
straipsnius iš bendradarbių juos visada
perskaitydavo. Korektūrą duodavo tai
syti poniai Karolei Pažėraitei. Tai lai
kais rašytoja K. Pažėraitė mokytojavo
lietuviškoje mokykloje Mokoje. Ji rašė
į užsienio lietuvių spaudą koresponden
i
cijas iš Brazilijos, kūrė naujas noveles
ir patiekdavo naujos medžiagos, ypač
poezijos "Mūsų Lietuvai" — tuo pačiu ir
atlikdavo korektūrą.
P. Bronius buvo jau tiek išprusęs, kad
gavęs spausdint medžiagą ją paskirstyda
vo, jei kartais kun. Pijui tekdavo pasi
traukti, ir jau žinojo kaip programuoti
naują numerį,

Mano pirmieji kūriniai pasirodė "M.
Lietuvos" puslapiuose. Klausdavau p.
Broniaus kaip patiko — skatino daugiau
rašyti. Draugiškai bendradarbiaujant
tęsėsi mūsų pažintis.

Ate* .«

A.a. BRONIUS ŠUKEVIČIUS. uoliai dalyvavęs lietuviškoje Brazilijos
lietuviu veikloje, žvelgia i to krašto lietuvių laikraštį
Lietuva*,
kuris buvo pradėtas leisti kaip žurnalas IMS m. Leidėju
taw
ir Br. Šukevičius
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ ŽINIOS

Sio ML numerio

garbės leidėjaJmmhm

IŠVYKA L LITUANIKA^
ALB I NAS BUDREV8CIUS
gimtadienio progafrugséjo 1 d.)

Išvykai į Lituaniką, rugsėjo 7 dieną,
jau yra pripildyti 3 autobusai ir dar yra
norinčių žmonių važiuoti. Kito autobu
so jau nebeimsime. Taigi, jei kas iš ke
liaujančių savo priemonėm dar turi ko
kią laisvą vietą, prašoma pranešti šv. Juo
zapo parapijai tel.: 63-5975.

Širdingai dėkojame mielam ML-vos skaitytojui už paramą
spaudai ir linkime daug laimės bei geros sveikatos.

Administracija

PIETUMS PAKVIETIMUS - BILIE
TUS PRAŠOMA UŽSISAKYTI IŠ
ANKSTO IKI SEKMADIENIO, RUG
SĖJO 3 DIENOS.

RUGSĖJO MĖNESIO
GIMTADIENIAI ~
Sveikiname savo narius, kurie švenčia
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug
sėkmės.

TARPTAUTINIS TAUTINIU ŠOKIU
FESTIVALIS PRIE JŪROS
PRAIA GRANDE

01
01
01
02
06
06

Ne tik Lietuvoje ruošiami didingi
tautinių šokių festivaliai, kur suplaukia
beveik 30.000 šokėjų ir dainininkų,±J£t
ir Brazilijoj. Šį kartą netyčia sužinojom,
kad Praia Grande pajūryje rugpiučio
15-30 dienomis vyko tarptautinis tau
tinių šokių festivalis.

Šiame festivaly dalyvavo iš Lietuvos
tautinių šokių vaikų ansamblis "MALŪ
NĖLIS". Tai nebuvo keletos tūkstan
čių vaikų grupė, o tik kukli 15 šokėjų
grupelė su 4 vadovais.
Apie patį festivalį ir mūsų jaunimo
pasirodymą dar nespėjome surinkti dau
giau žinių, taigi paliekame sekančiam
numeriui šio įvykio aprašymui.

07
09
10
12
15
20
22
23
24
24
25
25
30
30

—
—
—
—
-

Aleksandras Boguslauskas
Flávio Bacevičius
Roberto Pakalniški
Magdalena Buitvydas
Aniele Dutkus
Nazareth Pimenta
Ambrozevičius
— Roberto Bratkauskas
— Vanda Greičius Buono
— Anele Trubienė
— Marijona Polgrimas Magila
— Ljūbom ir Pjevac
- Elvira Greičius Costabile
— Helena Godliauskas Baužys
— Stasys Gervetauskas
— Douglas Rudolfo Saldys
— Antonio Siaulys, dr.
— Helena Leitas
— laroslav Aradzenka
— Zofija Mikalkėnas
— Nelson Daniliauskas

UŽSIMOKĖJO ML

Teklė GIRČIENĖ
Anielé DUTKUS
Elena PUPELIS
Adelė GODLIAUSKIENÉ
Mathias BALTRUŠIS
Vanda HIDUK
Elvira JAKŠTIS
Ana SIDARAVIČIUS
Joana Sofia JACOT
Feliksas ANDRUŠAITIS

v

VA
R$.5,00
R$.5,00
R$.5,00
R$.5,00
R$30,00
R$10,00
R $.5,00
'R$10,00
R$.5,00
R$.5,00

APRENDA A CANTAR

EMLITUANO ”

COM A NOVA FITA CASSETTE DE
CANTOS POPOLARES LITUANOS.
Dicção clara. Acompanha a letra.

Sąjunga-Aliança

TARPTAUTINIS MOTERŲ KREPŠINIO
"MUNDIALITO"
Pries porą savaičių Hamiltone ir To
ronte, Kanadoje, vyko pasaulinės vyrų
krepšinio žaidynės, sutraukusios viso
pasaulio televizijos ir spaudos dėmesį.
Dabar GUARULHOS mieste vyksta
moterų pasaulinis krepšinio turnyras.
Apie šį turnyrą sužinojome taip pat tik
pries’ kelias dienas ir nebuvo laiko pa
skelbti ML-je. Šiame turnyre dalyvauja
taip pat LIETUVOS MOTERŲ KREP
ŠINIO RINKTINĖ. Vietinė spauda ir te
levizija s’į įvykį smarkiai išgarsino.
Rungtynės buvo perduodamos tiesiogi
niai ("ao vivo"). Tikimės gauti daugiau
žinių iš turnyro organizatorių, o taip pat
laikraščių iškarpų iš ML-vos skaitytojų.

Valdyba

MUSU MIRUSIEJI
BOLESLOVAS TŪBELIS mirė rugpjū
čio 25 dieną. Buvo palaidotas Perus
kapinėse.
Velionio nekrologas bus pateiktas
sekančiame ML-vos numeryje.
DR. LUIS DE CARVALHO

KALINAUSKAS

ADVOGADO
R. dos ESTUDANTES 15,6° and. cwij.62

Fone: 177-35.48

LINKSMAI
DAINUOKIME
** ■■■ I
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SVYKA | LITUANIKĄ
RUGSĖJO 7 SETEMBRO
M I S I OS

PROGRAMA

IR MARIJOS ŠILUVOS ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS

A. A. KUNIGO FELIKSO JOKUBAUSKO PELENU PALAIDOJIMAS
P I E T O S SVEČIU NAMUOSE

AUTOBUSĄ UŽSISAKYTI PARAPIJOS KLEBONIJOJE
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