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Lietuva ir jos išeivija
AURELIJA M. BALAŠAITIENE ’

Rūta Gajauskaitė savo straips
nyje “Lietuva ir jos išeivija” 
(“TŽ”, 1995 m. balandžio. 25 d.) 
tiksliai aptarė Lietuvos ir už
sienio lietuvių santykius pen
kių dešimtmečių Lietuvos oku
pacijos ir “geležinės uždan
gos” laikotarpyje. Atkirsti nuo 
tautos kamieno, užsienio lie
tuviai atkakliai laikėsi savo 
tautinių ir religinių tradicijų, 
išlaikė gryną kalbą, nepaisant 
juos supančios, svetimos aplin
kos, lietuviškoje dvasioje iš
augino naujas kartas ir gyveno 
troškimu matyti savo Tėvynę 
laisvą bei nepriklausomą.

Pagaliau toji svajonė išsi
pildė, bet ją seka graudus nu
sivylimas: esame svetimi savo 
tėvynėje, kurioje tebeviešpa-i 
tauja “persikrikštiję” komu
nistai. Klausiame: kodėl? 
f Su dideliu susidomėjimu 
stebėjome prezidentinius bei 
seimo rinkimus ir negalėjome 
suprasti Lietuvos piliečių apa
tijos demokratinių rinkimų 
procesui, bet ypatingai nusi
vylėme, kad dauguma balsų- 
teko buvusiems komunistams, 
į jų suterštas rankas buvo ati
duotas išlaisvintos respubli
kos vairas. Straipsnio autorė 
pripažįsta, kad demokratinis 
procesas yra puikus ginklas! 
kovoti prieš buvusius kagėbis
tus, bet taip pat prisipažįsta, 
kad nemoka juo naudotis ir jo 
gerai nesupranta. Todėl rei
kia rasti priemonių įtikinti į 
Lietuvos piliečius, kad būtina) 
išnaudoti balsavimo teisę ir 
tuo būdu spręsti tolimesnį ir 
savo, ir visos respublikos liki-. 
mą, nes tokiu atveju jokių pi
lietinių teisių neturintys už
sienio lietuviai negali turėti
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Paminklas Debeikių valsčiaus partizanams, pastatytas čikagiėčip Kazimiero 
• Rožansko lėšomis.įtakos.

Suprantama, Lietuva tebe
gyvena didžiojo kaimyno Ru
sijos, baimėje, nes ne vien jau 
populiarumą praradęs Rusi
jos “Hitleris” Vladimiras Ži- 
rinovskis grasino grąžinti ca- 
ristinės Rusijos teritoriją, bet 
ir dabartinis “demokratinės” 
Rusijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Andrei Kozyrev jau 
kalba apie “galimybę ginklu 
ginti mūsų tautiečius artima
me užsienyje”. Gali būti su
planuotos provokacijos pa
našiai, kaip prieš penkis de
šimtmečius komunistų suor- 
ganižuotuose: mitinguose Lie-
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tuva “prašėsi” prifrąama į So
vietų Sąjungą. Negalina pasi
tikėti vakarinių demokratijų 
pagalba.

Graudu stebėti Lietuvo\vy
riausybės nedovanotiną užsie
nyje gyvenančių tautiečių trakX 
tavimą. Kokiu teisiniu pagrin
du suteikta pilietybė buvusių 
okupantų likučiams, bet ne
grąžinama Lietuvos pilietybė 
jos neatsisakiusiems, su ja 
gimusiems ir augusiems, už 
jos laisvę kovojusiems? Kas 
į tą klausimą atsakys? Nepai
sant visų tų neigiamybių, tėvy
nę mylinčių lietuvių prigimtis 
neleidžia jiems atsižadėti ar-
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timo ir tėvynės meilės, todėl 
ir labdaringasis BALFas, ir 
patyrę pedagogai (APPLE), ir 
pavieniai asmenys įvairiomis 
priemonėmis talkina Lietu
vos ekonomikos ir švietimo 
atstatymui. Kaip ir kovojus 
už Lietuvos laisvę, taip ir ją( 
atgavus, įgimtas idealizmas 
dar išlieka visose užsienio lie 
tuvių kartose. Bet kaip ilgai?

Jei su džiaugsmo ašaromis! 
išgyvenome laisvės atgavimą ■
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žiame bute i^atroclevisko p'ef- 
tekęs. Kai mano bičiulis prašė 
jį nugabenti pas jo vargstan
čius tėvus, svečias atsisaki
nėjo, bet su kitų talka jam pa
vyko nuvykti į tėvų gyvenvietę. 
O ką jie ten rado? Dar labai 
tvirti, sveiki ir guvūs tėvai gy
veno pasiturinčiai, kaip se
name dvare, vaišino svečią 
konjaku ir kepsniais, o kieme 
gulėjo krūvos spekuliantams 
reikalingų automobilių ir sunk- 

ir puolėme Lietuvai pagelbė-' vežimių padangų... Grįžęs į 
ti lėšomis, profesiniais pata- i Ameriką, mano bičiulis griež- 
rimais, mokslo priemonėmis, 
tai, pajutę Lietuvos šaltą abe- tos labdaros...

tai atsisakė nuo Lietuvai skir-

vien religinio, bet ir kultūri
nio gyveninio židin; ai. Yra vil
tis, kad ilgainiui ir Lietuva

atsigaus, atsistatys mor < 
atgaus sovietinės filoso' 
sužalotą dvasią bei sąžinę ! 
rioje buvo iškreiptos gėrio 
blogio sąvokos, įdiegtas Die 
paneigimas. O be Dievo žm< 
gus nejaučia aukštesnės gal 
bės, pradeda siausti kaip la> 

: kinis žvėris. Tai puikiai par< 
do NKVD ar KGB siautėjim.

i istorija. Reikia turėti vii* 
: kad į Lietuvą grįš ir moralės 

ir Dievo, ir tikros demokrat 
jos sąvokos. Tad ji ir užsie 
nio lietuviams taps namai 
O dabar-turime rūpintis sa 
yo išlikimu.

Nuo šiol vienintelė 
oficiali kalba - estų

Talinas (BNS). Nuo balandžio 
1 dienos Estijoje įsigaliojo naujas kai 
bos įstatymas. Jį šalies parlamentas 
priėmė vasario 21 dieną.. Pasak vieno 
iš įstatymo autorių, deputato Marto 
Nutto, naujas įstatymas remiasi 1934 
metų kalbos įstatymu ir “yra tipiškas 
nepriklausomos valstybės kalbos įsta
tymas”. Iki šiol galiojusį įstatymą pri -

jingumą bei visišką paneigi- Kokiu keliu pasukti užsie- 
mą bet kokių teisių į neteisė- /nio lietuviams?- Mano supra
tai nusavintą nuosavybę ar timu, visų pirma jie turi rūpin- 
neprarastą pilietybę, jaučia- tis lietuvybės išlaikymu savo 
me, kad tas meilės ir džiaugs- priaugančiose kartose, išlai- 
mo ugniakuras pradeda blėsti, kyti laisvą savo spaudą, litua-

Užsienio lietuvius dažnai nistinį švietimą, organizaci- 
pasieki.' pagalbos prašymai jas, ir lietuviškas parapijas, 
su tragiškomis ligonių ir inva- - kurios visais laikais buvo ne 
lidų istorijomis, maldavimais 
siųsti lėšas, vaistus, vitami
nus, drabužius, net jnuzikos 
instrumentus... Pas vieną ma
no bičiulį viešėjo vieno Lie
tuvos ansamblio narys, kuris 
su ašaromis pasakojo apie sa
vo tėvų skurdą, ligas ir vargą. 
Susijaudinęs mano bičiulis 
tuoj siuntė siuntinius ir, atvy
kęs į Vilnių, aplankė savo bu
vusį svečią, kuris gyveno gra-

ėmė Estijos Aukščiausioji Taryba 1989 
metais. Nutto nuomone, tai buvo "so
vietų Estijos kalbos įstatymas, jis ne
tinka nepriklausomai valstybei”. Nau
jas kalbos įstatymas numato, kad estų 
kalba yra vienintelė valstybinė kalba 
šalyje bei oficiali visų šalies valstybes 
įstaigų kalba.

Nustatyta ir tautinių mažumų kai 
bos vartojimo tvarka oficialiojoje rašt 
vedyboje tose savivaldybėse, kur ma
žuma sudaro ne mažiau kaip pusę gy

DR.LUIS DE CARVALHO 

KALINAUSKAS 
ADVOGADO

R. dos ESTUDANTES 15.6° and. conj.62 

Fone: 277.35.48

LIPINĖLIS AUTOMOBILIAMS(klijuojamas is’ lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ. 
Lipinėlio kaina su persiuntimu R $2,00. Tulime ir kitu lipinėlių
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LIETUVOJE
TVF ir pasaulio banką 

paskolos
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) 

liepos 11d. sutiko duoti Lietuvai 
32,2 milijonų JAV dolerių paskolą 
ekonomikos reformoms, skelbia BNS, 
TVF valdybai teigiamai įvertinus Lie
tuvos padarytą pažangą ir trejų me
tų ekonominius įsipareigojimus. Nuo 
1992 m. TVF yra sutelkęs Lietuvai 
212 milijonų JAV dolerių. Iš viso 
įvairios tarptautinės finansinės institu
cijos yra pažadėjusios 883 milijonus, 
iš kurių Lietuva jau gavo 501 mln., 
o 30 mln. jau atmokėjo. Lietuvos pa
skolos užsienyje dabar siekia 471 mi
lijoną JAV dol.

Liepos 20 d. Lietuva pasirašė sutar
tį su Pasaulio banku dėl 25 milijonų 
JAV dol. paskolos. Vašingtone pasira
šyta sutartis turės būti patvirtinta Lie
tuvos seimo. Lietuvos komerciniai 
bankai, pvz. Vilniaus bankas, Hermis 
ir Ūkio bankas paskirs lėšų iš šios 
sumos įvairioms investicijoms. Taip 
pat numatoma panaudoti 4 mln. JAV 
dol. techninei paramai privatizuoja
moms įmonėms.

Švedija pradės praves
ti elektros Laid juss

BNS pranešimu, Švedijos Vatten- 
fal bendrovė žada padėti Lietuvai pra
vesti elektros laidus į Lenkiją. Pra- . 
vedimas iš Alytaus į Eik (Lenkijoje) 
ir iš ten j Vakarų Europą, galintis kai
nuoti 250- milijonų dolerių, sujungtų^ 
Lietuvą su Vakarų Europos tinklu, leis 
tų Lietuvai eksportuoti elektrą ir už
tikrinti saugesnes sąlygas Ignalinos jė
gainėje. Švedijoj lankęsis energetikos 
ministeris Arvydas Lesčinskas susiti
ko ir su SKB.bendrovės atstovais tar
tis dėl atominių atmatų tvarkymo, ku-|||| 
riam planą ruošia SKB ir finansuoja 
Švedijos vyriausybė.

sis, kuris įsigalios taipgi seimui patvir
tinus ir patvirtinimo raštus įteikus 
ET, įpareigojo susitariančias valsty- * 
bes vykdyti sankcijas pagal kitų daly
vių teismų priimtus nuosprendžius 
bei jų pateiktus atitinkamus paklausi
mus.
Skurdi sveikatos 
apsaugos būklė •

• Lietuvos sveikatos apsaugos siste 
mai, kaip ir kultūrai bei švietimui, 
trūksta lėšų, pranešė ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ir sveikatos 
apsaugos ministeris Antanas Vinkus. 
Kaip rašo ELTA (liepos 19 d.), nors 
11,7°/o Lietuvos valstybinio biudže
to buvo paskirti sveikatos apsaugai, 
dar liko 46 milijonai litų skolos nuo 
praeitų metų. Dėl biudžeto trūkumų 
per pirmą 1995 metų pusmetį skola 
jau siekia 33 milijonus litų. Yra medi
cinos institucijų, jau neturinčių iš ko 
mokėti atlyginimus savo darbuoto
jams. Ministeris pasakė, kad 1996 me
tams reikėtų daugiau kaip 1 bilijono 
litų viską subalansuoti.

"Lietuvos aide" (liepos 29 d.) rašo-, 
ma, kad "Respublikiniam sveikatos 

centrui" seimas buvo patvirtinęs 20 
milijonų litų, bet paskirta tik 65 °/o 
tų lėšų. Per pirmą pusmeti gauta tik 
53°/o lėšų, numatytų profilaktiniam 
skiepijimui. Centrui reikia 50 milijo
nų litų per metus. Dabar jau 90°/o 
visų skirtų lėšų išleidžiama medikų 
atlyginimams.

Birželio ir liepos mėnesiais 30°/o 
padaugėjo susirgimų infekcinėmis ligo
mis Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje ir 
Marijampolėje. Lietuvos vyriausiasis 
valstybinis gydytojas — higienistas 
Vyt. Butkevičius spaudai patvirtino, 
jog "dažnai ligoninės neturi būtinų 
lėšų, medikamentų, aparatūros... gy
dytojai dirba naudodamiesi sena apa
ratūra ir prėetaisais. Todėl apie ligą 
dažnai sužinoma tik praėjus 3-4 die
noms nuo tyrimų pradžios". Infekci
nės ligos plinta ir dėl prastos sanitari
nės tvarkos gamybinėse įmonėse, par
duotuvėse bei gyvulių skerdyklose.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ: 
išrašyti čekį PETRAS RUKŠYS vardu _ 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.
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Pasirašyti žmogaus 
teisių protokolai
Lietuvos URM informacijos ir 

spaudos skyrius rkelbia liepos 13 d
kad Lietuvos ambasadorius Europos 
taryboje, Aurimas Taurantas, pasira
šė Europos žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių gynimo konvencijos 1990 
m. devintąjį protokolą bei 1970 m. 
Europos sutartį dėl tarptautinio bau
džiamųjų nuosprendžių pripažinimo. 
Pirmasis dokumentas suteikia galimy
bę fiziniams asmenims kreiptis į Euro 
pos žmogaus teisių teismą tiesiogiai ir 
įsigalios Lietuvoje pirmąją mėnesio 
dieną praėjus trims mėnesiams po pa
tvirtinimo seime bei patvirtinimo raš
tų įteikimo Europos tarybai. Antra-

Liaudies meistras ADOLFAS TERESIUS Berčiūnuose baigia pirmąją Kryžiaus kelio stotį

LUMAF
STATYBOS MEDŽIAGŲ, HIDRAULIKOS, ELEKTROS DIRBINIŲ^,

KRAUTUVE
SAVININKAI

ALBINAS ir MAURICIO S E L I O K A S
Rua dos Ciclames, 536 — V. Belą - Tel.: 215-62.47

3



M Ú NR. 17 (2295) 1995.IX

sporto apžvalga Jurgis Kairys - trečias
Jurgis Kairys, akrobatinio skraidy

mo lakūnas, antri metai iš eilės tapo 
Pasaulio taurės varžybų vicečempionu. 
1994 spalio pabaigoje Floridoje Or
lando aviacijos šventės metu vykusio
se akrobatinio skaaidymo "Breitling" 
Pasaulio taurės paskutiniojo etapo 
varžybose, susumavus jų ir buvusių 
ankstesnių etapų varžybų rezultatus, 
laimėtojais tapo: 1 vieta — X de Lap- 
parent'as (Prancūzija) su 50 tšk. 2 v.— 
Jurgis Kairys (Lietuva) su 45 tšk. 3 v. 
— N.Nikitiuk'as (Rusija) su 40 tšk. 
ir 4 c. — R-.Paris'as (Prancūzija) su 33 
tšk. Pastarasis — praeitų metų Pasau
lio taurės laimėtojas. Šios prestižinės 
akrobatinio skraidymo varžybos pradė
tos praeitais metais. Pernai J. Kairiui 
dėl klaidos paskutinio varžybų etapo 
metu (sumaišius skrydžio programas va
riantą), išsprūdo pasaulio čempiono ti
tulas. Šiais metais jam teko valdyti 
kuklesnių galimybių lėktuvą — SU-26.

LIETUVIŲ KETVIRTOJI VIETA
1994 m. balandžio 2-9 d.d. Vokieti

jos Mannheimė įvyko Europos jaunių 
krepšinio žaidynės, dalyvaujant 12-kos 
valstybių rinktinėms: JAV, Ispanijai,
Australijai, Lietuvai, Izraėliui, Slovėnijai, 7) Prancūzija, 8) Italija, 9) Graikija, 
Prancūzijai, Italijai, Graikijai, Vokieti- 10) Vokietija, 11) Rusija, 12) Turkija, 
jai, Rusijai, Turkijai. Jos buvo į du pogru-Daugiausia taškų laimėjo mūsiškis K. 
pius, išskiriant praeitų metų baigmės 
dalyvius Lietuvą ir JAV. Į Lietuvos 
grupę pateko Ispanija, Turkija, Izraelis, 
Vokietija. Mūsiškiai įveikę Ispaniją 86: 
79, Vokietiją 78-56, Turkiją 88-66, Ita
liją 87:52, bet paskutinėse sekundėse 
pralaimėję Iztaeliui 75:36, tačiau turė
dami geresnį krepšių skaičių, iškovojo 
pirmą vietą. Tokiu būdu; pabaigmėje 
Lietuvai teko susitikti su B. grupės an
trosios vietos laimėtoju — JAV rinktine. 
Puikiai mūsiškiai kovojo pirmame pus- 
laikyje, laimėdami jį 42:33, tačiau visiš
kai stiprūs amerikiečiai vėliau pralaužė 
lietuvių atsparumą, laimėdami rungty
nes 99:91 (33:42), Vokiečių spauda 
plačiai aprašė šias rungtynes, įdėdama 
net nuotrauką ir kartu pažymėdama, 
kad tik rungtynių pabaigoje Lietuva 
buvo paklupdyta. Rungtynes stebėjo 
3 tūkst žiūrovų, daugiausia JAV kariš
kiai, nes rungtynės vyko jų bazės sporto 
salėje. Po šio pralaimėjimo dėl trečios

V£.*.ÇV.vX,.<WÍL

vietos mūsiškai susitiko su Australijos 
rinktine. Žaisdami be jokio entuziazmo 
(atrodė kad mūsiškiai susitaikė su ket
virta vieta) lietuviai pralaimėjo kengū
rų žemės atstovams 61:11026:48. Baig
mėje JAV nugalėjo Ispaniją 91:71. To
liau valstybės išsirikiavo taip: 3) Austra
lija, 4) Lietuva, 5) Izraelis, 6) Slovėnija,

Šeštokas — 138, amerikietis Carteršs — 
135, Izraelio Šteinas — 134, australas 
Tharahairis — 131.

K. Baronas

IŠ 40 PORLĮ LIETUVOS ATSTOVAI 
9-TIEJI

Japonijoje, Čibos mieste, vykusiose 
1994 kovo antroje pusėje Pasaulio dai
liojo čiuožimo pirmenybėse dalyvavo 
keturi Lietuvos sportininkai. Ledo šo
kio rungtyje jau kelintą kartą šio lygio 
varžybose pasirodę Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas. Atskiruose moterų 
bei vyrų varžybose pirmą kartą — še
šiolikamečiai iš Kauno Ingrida Zenkevi
čiūtė ir Vaidotas Juraitis. Abu kaunie
čiai šiais metais yra rungtyniavę Euro
pos čempionate, o Zenkeviciūtė, 1992 
ir 1993 metais yra dalyvavusi Pasaulio 
jaunimo čempionatuose, tačiau debiuta- 
vimas šiame Pasaulio čempionate pirmą 
kartą abiem buvo naudingas. Tarptauti- 

nėję plotmėje pradėję pirmuosius žings 
nius, jie turėjo progos mokytis ir kaupti 
patyrimo.

Vyrų varžyboms užsiregistravo 41 
dalyvis. V. Juraitis savo grupėje liko pas 
kutiniuoju. Moterų varžybas pradėjo 
42 sportininkės. I. Zenkevičiūtė savo gru 
pėje tarp 21, liko 18-tąja.

Šokių ant ledo varžybose (dalyvavo 
40 porų) po privalomojo pasirodymo 
pirmavo rusai, olimpiniai čempionai. 
O. Griščiuk ir J. Platovas. Mūsiškių po
ra — M. Drobiazko ir P. Vanagas — su 
prancūzų pora — A. Anisiva ir G. Peizei 
rat, daljjosi 10-tąja vieta, surinkę po 
42 taško. Vėlesnėje varžybų eigoje, M. 
Drobiazko ir P. Vanagas, dar laimėję 
keletą taškų pasistūmė auks’tyn ir paga
liau išsikovojo 9-tąją vietą ir pateko į 
pirmąjį dešimtuką pasaulyje.

Lietuvos sportininkams, kaip ir vi
siems čempionato dalyviams, kelionės 
išlaidas į šias pirmenybes apmokėjo 
ĮSU (Tarptautinė čiuožėjų sąjunga).

Bordo mieste Prancūzijoje vyku
siose plaukimo varžybose Raimun
das Mažuolis, 50 m laisvu stiliumi 
pasiekė naują Lietuvos rekordą 
(22,08 sek). Tai ketvirtas rezultatas 
per visą pasaulio plaukimo istoriją, 
taip pat jis yra geriausias pasaulyje 
šiais metais. Tose varžybose dalyva
vo 20-ties valstybių plaukikai.
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v v torių: Mr. Vincas Mamaitis,

V. MAMAIČIO MIŠIŲ GIESMES 568 Quail Ave., Sunny Hills, 
ir dviejų nenusifotografavusiųjų FL 32428-3018.

Šių (1995-jų) metų kovo mėne
sį iš spaudos išėjo kuklus, bet, 
mano manymu, labai naudin-. 
gas leidinys „ŠV. MIŠIŲ’ 
GIESMĖS”. Leidinio autorius

Floridoje, Sunny Hills, pensi- 
ninkaująs muzikas (kompozito
rius, chorvedys bei vargoni
ninkas) Vincas Mamaitis.

Leidinio formatas — mašin
raščio puslapio, maždaug 
8.62x11 colių (22x28 cm). Apim
tis — 24 puslapiai. Baltas 
viršelis papuoštas lietuviška 
koplytėle bei tautinės juostos or
namentais, tituliniam puslapy 
koplytėlės įvaizdis pakartotas.

Turinyje 19 (devyniolika) V. 
Mamaičio komponuotų giesmių 
bei skirtingųjų variantų, Tarp
lietuviškų giesmių „Dievo 
Avinėli” ir „Viešpatie, pasi
gailėk” turi po tris variantus, 
„Šventas” — du, visos kitos po 
vieną. Leidinio gale sudėtos 
keturios angliškos Mišių 
giesmės.

Kadangi paskutinį tuziną 
metų su mėnesiais muz. V. Ma
maitis vadovavo Sunny Hills, 
FL „Antrosios jaunystės” 
chorui, leidinio išspausdinimą 
aukomis parėmė minimo choro 
nariai. Leidinio gale išspaus
dintos dvi nuotraukos, abi labai 
ryškios: vienoje — trijų asmenų 
choro valdyba, kitoje beveik vi
sas choras (trūksta tik dviejų
asmenų). Pagirtina, kad sura

šytos visų nuotraukoje matomų 

pavardės.
Žodinius tekstus sudaro „Ant

rosios jaunystės” choro v-bos 
pirm. Vyto Macio sveikinimas 
leidinį pasitinkant, paties V. 
Mamaičio žodis. Chorą perduo
dant Genei Beleckienei ir Alfon
so Nako rašinys apie V. Ma- 
maitį, žmogų bei muziką. Gai
la, kad kuklus leidinio autorius, 
nors ir labai prašomas, nesutiko 
duoti savo portretinės nuo
traukos, kuri būtų labai tikusi 
jo biografinei apybraižai pa
puošti.

Aptaręs leidinio bibliografinę 
dalį, nieko nepasakiau apie 
pačią esenciją — giesmes. 
Nepasakiau todėl, kad muzikos 
rašmenys — gaidos man labai
mažai pažįstama sritis. Galiu 
tik pasakyti, kad gaidos surašy
tos ir išspausdintos nuostabiai 
švariai bei aiškiai. Choristai, 
sąsiuvinį į rankas paėmę, ir prie 
menkos šviesos neturės vargo 
skaityti, giedoti. Geros mašinė
lės nauja juostele atspausti ir 
gaidas lydintys žodžiai.

Muz. V. Mamaitį kalbin
damas sužinojau, kad išleista 
tik 300 egzempliorių. Taikyta 
mažiems išeivijos bažnytiniams 
chorams. Į Lietuvą nusiųsta tik 
arti 10 egz. Pats autorius dalį 
tiražo išsiuntinėjo pažįstamiems 
JAV lietuvių vargonininkams 
bei mūsų laikraščių redakci
joms. Norintieji giesmių leidinį 
gauti, gali kreiptis į patį au-

Manau, kad apie leidinio 
giesmių gaidas, melodijas pasi
sakys muzikai.

Vincas Mamaitis
ŠV. MIŠIŲ GIESMĖS, 1995
Gaidas ir tekstus paruošė 

Kazys Skaisgirys
Spausdino Mykolas Morkū

nas, Chicago
Kaina nepažymėta.

Alfonsas Nakas
1995 m. rugpiūčio mėn 3 d.

Gerbiamas kun. Klebone Ruks’y
Jūsų laiškas, gautas liepos 31 d., 

mane nustebino, nes nedaug klebonų 
rūpinasi savo bažnyčių chorų reika-< 
lais. Ilgus metus dirbau vargonininku, 
bet tokių klebonų neteko sutikti.

Giesmės chorams yra lengvai išpil
domos.

Dėkoju už dėmesį mano išleistam 
giesmynui ir linkiu sveikatos ir sėk
mės Jūsų pareigose.

Šv. Mišių Giesmyno 2 egz. pasiun
čiau š.m. rugpjūčio 1 d. oro paštu 
Jūsų adresu. įvyko klaida, turėjo bū
ti 3 egz., užtai dar vieną egz. siunčiu 
atskirai Jūsų adresu.

P. S. 1993 m. pasitraukiau iš var
gom pareigų dėl senatvės ir sumenkė- 
jusios sveikatos. Savo archyve turiu 
daug gaidų giesmėms ir dainoms, ku
rias rengiuosi siųsti į Muzikologijos 
Archyvą Chicagoj. Jeigu Jums būtų 
kas naudinga, malonėkite pranešti ir 
aš Jums atsiųsiu.

Su geriausiais linkėjimais 
Jūsų

V. M.

Vincas Mamaitis 
568 Quail Ave 
Sunny Hills, FL 32428 

U. S. A.
• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 

yra bėgimas nuo savo tautos

f PSICÓLOGA
CRP - 06/38477-2

CONVÊNIOS e PARTICULAR
. Av.Paes de Barros, 1994 

Moóca
Tel.: 273-27.59

IMPERMEABILIZAÇÕES
Eng. Antonio Rimkus

INDUSTRIAIS - RESIDENCIAIS - COMERCIAIS 
PISCINAS - CAIXAS D’ÁGUA - LAJES - RESERVATÓRIOS

Materiais e Serviços

Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( próximo à Av. Zelina) 274-0114
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KAIMIŠKA STOVYKLA ■ 
”Acampamento do interior "tema I 

escolhido para o encontro dos < 
escoteiros nestas férias de julho. <

Não existe avaliação ou expressão - 
para elogiar o trabalho e a dedicação 
dos responsáveis, comandantes que se 
empenharam em desenvolver um 
programa super diversificado.

Muitas crianças e jovens, por volta 
de 68 pessoas, participaram nesta 
semana do ac amp ament o.Ficaram 
acomodados na casa de "pic-nic", os 
menores e os maiores em barracas. 
Todos trouxeram uma bagagem maior, 
do que de costume, principalmente 
utensílios de cozinha, pois, 
recentemente a casa foi assaltada. O 
grupo também paga para a 
Bendro mene uma taxa para utilizar a 
casa e suas dependências. Também foi 
necessário, alugar duas " Topines" e uma 
"Kombi" para o transporte do pessoal
e suas bagagens.

Relembrar os costumes folclóricos 
nacionais e lituanos, tiveram sua 
evidência pelo tema da Stovykla./ <5 
ambiente produzido pelos acampántes 
lembrava uma saudosa festa de arraial, 
com bandeirinhas e outros enfeites.Com 
0 clima tão propício, as oportunidades

APRENDA AÜANTAR
EMLITUANO

COM A NOVA F/TA CASSETTE DE 
CANTOS POP'/lARES LITUANOS

Dicção clerá. Acompanha a letra.

LINKSMAI 
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

MUSU LIETUVA
■iiiiiiilinui niiiiMiiniiiiiiii'~~iir"i jiiiiiiiiiinii\wnwTrrrtnri'''ii 11 ..............  ...i iiin iiiiriiiiiiirrin^i-niTriiiiniririiiirTiiiiriiiiiiMBMMMMiMiBįiaMiĮM—įiil—iHawiiniiiiiw'riiwiJi

Bendra "KAIMIŠKOS STOVYKLOS" dalyvių nuotrauka

de fazermos " laužas" (fogueiras), 
ampliou-se, foram nobres momentos, de 
encontro musical e ludico.Dentre as 
brincadeiras sucedeu-se a 
dramatização de um genuíno 
casamento caipira
com noivos, familiares e convidados 
muito especiais, que finalizaram a festa 
com uma quadrilha e brindes de 
"quentão " . ( detalhe: sem álcool).

A parte esportiva, as gincanas e a 

BUDÉKIT SKAUTAI
Budékit skautai broliai.
Su Dievu už Tėvynę. .
Už Lietuvą brangią, 
Prie pilies Gedimino.

Lai j u su mintys skrenda,
Ten kur tėvai gimė.
Ji — brangi musų žemė, 
Budékit už jos didybę.

Mes skautai lietuviai
caça à bandeira são os preferidos de 
todos os jovens, também pudera, com o 
cenário que temos a nossa volta e o 
clima puríssimo, nào existe melhor 
incentivo. Essa "Lituânika "é demais, 
não?

Fazer e empinar pipas, foi uma 
experiência nova pai a muitas crianças.

Com a argila, muitos descobriram 
suas habilidades na expressão da 
modelagem, ficaram surpresos com o 
próprio resultado, foi fantástico.

Sempre temos um dia especial 
dedicado à reflexão, com palestras 
sobre o valor humano, o respeito e a 
amizade. O auge deste dia, é 
oportunidade de termos uma missa, que

Cia tbli nuo mus tėvynės.
Mes skautiškai dirbsim, 
Už idealą musų vienybės.

Su Dievu už artimą, 
Budėsime mes tvirtai.
O skautiškai žygiuodami, 
Dainuosime dainas linksmai.

Skautai ir skautės, 
Žvalus Lietuvos vaikai.
Jūsų rankose st i p ra i,
Plevesuos musų trispalvė aukštai.

Vytautas Skripka

REIKIA
BALTU V2 LITRO BUTELIU

(Sucos de frutas)
ŠV. JUOZAPO PARAPIJAI

MATERIAIS ZELINA
Rimkus, Indriūnas & Devus

ALVENARIA - HIDRÁULICA - ELÉTRICA
FERRAMENTAS - FERRAGENS - UTILIDADES

Rua Pinheiro Guimarães, 860 ( próximo à Av. Zelina) 274-0114
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foi realizada pelo Pe. Juozas I 
Seskevicius,. num ambiente envolvido! 
pela natureza e unificado por todos os 
participantes, como se todos fizéssemos 
parte de uma única família.Á noite, 
escrevemos bilhetes, com promessas 
individuais, que são jogados na 
fogueira, e simbólicamente através da 
fumaça, elevam~se ao céu até Deus.A 
magia de uma pequena flor de papel,, 
abrindo-se para cada participante, traz 
uma mensagem para finalizar e gravar 
nos corações esses momentos.

Com muita importância e solenidade1 
é realizado o dia do juramento. De 
acordo com a idade e as experiências 
adquiridas durante as reuniões, os 
escoteiros recebem lenços 
correspond entes ao grau atingido. 
Vermelho para os lobinhos
andorinhas, Amarelo pai a os escoteiros 
e escoteiras, Bordo para os seniors e 
guias e Violeta ou Azul, paia os

MOŠŲ MIRUSIEJI

mirė rugpjūčio 23 dieną Buvo pašarvo
tas šv. Juozapo parapijos šermeninėj ir 
kitą dieną nuvežtas j v. Alpinos kremą 
toriumą.

Velionis turėjo 71 metus ir paliko 
e žmoną Mercedes, brolį kazį ir seseris 

Oną Martinaitienę bei Janiną Kazakevi 
čienę, o taip pat brolvaikį Feliksą Anr 
drušaitį su šeima.

Telefonu gavome žinią iš Lietuvos, 
kad rugsėjo 2 dieną Vilniuje mirėmūsų 
kolonijos veikėjas OKTAVIJUS RUT
KAUSKAS MACHADO.

Oktavijus buvo gimęs S. Paule 1962 
m. kovo 9 dieną. Su musų kolonija įėjo 
į santykius per lietuvių kalbos kursą 
"KALBĖK LIETUVIŠKAI". 1984 m. 
lankė Vasario 16-sios gimnaziją ir vė
liau dėstė lietuvių kalbą Vila Zelinoj.

Oktavijus buvo baigęs ekonomijos 
mokslus S. Paulo universitete.
Nuo I990 metų gyveno Lietuvoj ir dir- e 

bo diplomatinėj tarnyboj: 1-mioju sek 
retoriumi Lietuvos ambasadoj Prancū
zijoj ir vėliau mokėsi diplomatijos Ispa
nijoj.

Oktavijus buvo.vedę su Rita Meilute 
ir turėjo dviejų metų sūnų Andrių Learte

Nuliūdę liko tėveliai Learte ir Linda, 
broliai Danilo, Fabijus ir Learte Jr., žmo
na Rita ir sūnelis Andrius Learte Jr.

pioneiros. Portanto, é muito 
importante, a participação dos 
interessados nas reuniões dos sábados, 
realizadas no periodo da manhã, atrás 
da paróquia de São José, na Vila 
Zelina, principalmente para melhor 
entro sarnento dos princípios de 
escotismo e paia
entendendo melhor às regras de um 
acampamento.

Colocamos em prática através de 
testes a cooperação e a sobrevivência, 
no dia de preparar seus próprios 
alimentos , cozinhando ao ar livre com 
os recursos da natureza.Os grupos 
obtem pontos ao final da "stovykla ”, 
participam do "skautorama" que é 
uma ginkana com provas com várias 
modalidades e são premiados pelo 
melhor desenpenho.

Agradecemos imensamente a nossa.—1 ...... ... ........ ... ■■■■■■■■■■■ .. .
querida Elizabethe "Lisa” que ”Sese"Nádia Dzigam como nossa 
fantásticamente utilizou seus dotes representante, não só por Seu carisma, 
culinários, dando excelente sabor e mas, [ 
calculando a quantidade para que ter sido por ela elaborada 
iodos fossem alimentados. coordenada.

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENOS 
KANADOJ

Que tal passar o Ano Novo no Ca
nadá?

Acontecerá em Hamilton e Toronto 
entre os dias 26/12/95 e 01/01/96 
o "Lietuvių Jaunimo Diejos" — "Se
mana da Juventude Lituana".

O evento organizado pela Juventu 
de Lituana do Canadá tem por obje 
tivo intensificar os vínculos e a ami
zade entre nós, Jovens lituanos do 
mundo. O programa abrange passeios, 
festas, exposições e como não pode
ría deixar de ser debates de bnteres- 
se geral da Juventude.

Os organizadores também convi
dam músicos, dançarinos, atores e ar- 
tistas em geral para se inscreverem e 

.mostrarem seus dotes artísticos, n
O preço? 380 dólares canadenses 

neloTàtò de toda a programação <até 06/11/95) incluindo estadia, trans 
r _porte interno e todas outras ativida-

edes.

JULIJA JUSEVICIENÉ mirė rugpjūčio 
27 dieną turėdama 63 metus. Buvo pa
šarvota parapijos šermeninėj ir vėliau r 
nuvežta į V. Alpinos krematoriumą. 
Kun. Juozas Šeškevičius atliko visas 
religines apeigas.

Julija daug metų dainavo Bendruo-
adaptar-se* menės chore.

7-tos dienos mišios bus sekmadienį 
rugsėjo 3 dieną 11 vai.

BERNARDAS BEN. SURVILA mirė 
rugpjūčio 24 d. Boenos Aires mieste, 
Argentinoje.

Velionis turėjo 83 metus ir buvo 
geras patriotas. Daugelį metų priklausė 
Argentinos Lietuvių Centro valdybai, 
dalyvaudavo visuose lietuviškuose pa
rengimuose ir darbuose.

Paliko žmoną Dusę Vladzę ir sūnų 
Hektorą.

Todos os comandantes e auxiliares Parabéns à todos que participaram Maiores informações: 
merecem muitos elogios, destacamos a^ ® colaboraram com a "Stovykla . Alexandre Indriūnas

i u 11 . .lanefe N. 7Jzas. fone: 274-0114

SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA

PÇA. ST A. HELENA, 81 
V. PRUDENTE - SÃO PAULO 

l • FONE: 914-49.50
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MUSŲ ŽINIOS į 
SPAUDOS PIETUSį

Spaudos s'ventė yra ruos'iama spalio \ 
15 dieną. Kai kas sako, kad ši data yra ( 
netikusi, nes pasitaiko per ilgą savaitgalį, ) 
Daud kas iš Z
Daug kas apleidžia S. Paulį ir tik grįžta * 
sekmadienio vakarą. Tačiau turime žinių į 
kad dau kas grįžta sekmadienio rytą, f 
kad išvengtų didelio eismo judėjimo.
Kaip matome, kas norės dalyvauti spau_ ,..

Šio 'TVIL "num® r !<■■■■■ 
GARBĖS LEIDĖJA.
SEVERA PUTV8NSKIENÉ IR ŠEIMA
mylimo vyro ir tėvo VACLOVO ketvirtų mirtįes 

metinių proga (rugp. 21 d.) 
širdingai dėkojame mielai poniai Severai ir šeimai 
už paramą mūsų spaudai ir pagarbiai prisimename 
taurų musų kolonijos tautietį Vaclovą.

Redakcija ir administracija

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

dos pietuose, galės grįžti namo anksčiau. Angelika Trubienė, Angelina Tatarūnie-
ir nereikės gaminti pietųmaamie, nes jų- nė, Severa Petrokaitė, Marcelė Idienė, 
lauks SPAUDOS PIETŪS. Madalena Vaidotienė, Adilsonas Puo

L.K.Sv. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
IŠVYKA | LITUANIKA

Rugrėjo 7-tos dienos šventės proga bu
vo suorganizuota išvyka į Lituaniką. Au
tobusas buvo pripildytas ir dar daug žmo 
nių nuvyko savo priemonėm.

10 vai., atnaujintoje Lituanikos koply
čioje, kun. Juozas Šeškevičius laikė mi
šias už a.a. Bendruomenės nario Vytauto 
Tumo ir kitų vėles kartu prisimindamas 
visus Lituanikoj palaidotus ir Antaną 
Serbentą. Prieš mišias kunigas padėkojo 
seselėms už gražų koplyčios atnaujinimą. 
Mišiose dalyvavo V. Tumo artimieji, 
draugai, seselės ir gražus būrys tautiečių.

L

Po pamaldų V. Tumo pelenai buvo 
palydėtoj amžinojo poilsio vietą, kur jau 
ilsisi 12 tautiečių, tarp jų du kunigai. 
Kapas gražiai pražydęs pavasario žiedais.

Po laidojimo apeigų buvo pašventin-
ti Poilsio Namų pamatai. Keletas tau
tiečių išreiškė viltį, kad tikisi senatvės ATEITININKAI IŠKYLAUJA

metine

Rugpjūčio mėn. 26 d. ateitininkai tu 
rėjo specialų susirinkimą ponios Angeli 
nos Tatarūnienės sodyboje, Kaukajoj.

dienas praleisti Lituanikos Poilsio na
muose.

Svečių namuose, dėdės Juozo ekipė

VILA ZELINOJE - JAUNIMO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME'

Rua Lituania, 67 - Mooca
Rengia Brazilijos Lietuvių Bendruomts

SPAUDOS ŠVENTE
Spalio (Outubro) 15 dieną

............. HUI II

MIŠIOS H* VALANDĄ, UŽ SPAUDOS DARBUOTOJUS

PIETŪS 12-30 VALANDA,

džiūnas ir Anastazija Idaitė parengė 
svečiams skanius pietus.

Po pietų svečiai ilgai šnekučiavosi 
gėrėdamiesi gražia gamta ir gražia diena.

16 vai., pasistiprinę kelionei kavute 
ir pyragais, 17 vai. autobusas grįžo at
gal į 8. Paulį. Visi grįžo patenkinti, gyrė 
pietus ir klausinėjo kada bus kita proga 
atvažiuoti, pasivaišinti ir pabendrauti.

J. J.

FLAVIJUS VĖL NAMIE
Praeitą trečiadienį, rugsėjo 13 d. iš 
etuvos grįžo Flavijus Bacevičius su žm- 
ia Aušra. Jų pasitiktiiį Guarulhos oro- 
>stą nuvyko tėvai , senelė ir kun. Juozas. 
iškevičius.
Sveikiname laimingai sugrįžusį į S. Pau-' 
Flavijų ir Aušrą ir linkime, kad galėtų 

ažiai gyventi mūsų tarpe.

Buvo šilta ir graži diena, saulė šviet' 
buvo labai linksma ir gražu.

Turėjome išvyką, dainavome, šokome 
ir valgėme "Mc kopūstus"(hamburgerį 
su kopūstų salotom), buvo labai skanu. X

Labai ačiū ponei Angelinei, kad paskn 
lino namą dėdei Juozui
lino namą, dėdei Juozui už kombi ir pie 
tus, Adilsonui Puodžiūnui, kad buvo mų 
sų vairuotojas. Taip pat ačiū visiems ku- 
riedalyvavo ir ačiū Dievui, kuris mus ap
saugojo.

Laukiame kitos tokios geros progos.
Klaudijos Kupstaitis
At-kų kasininkas

ARBAT Ė L Ė 
SU BINGU

SĄJUNGOS RŪMUOSE 
SPALIO 5 OUTUBRO

14 - 17 VAL.
BUS TAIP PAT

MADŲ PARODA
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