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Argi reikia kvietimo?]
Danutė Bindokienė
At įtinkami Amerikos vyriauvbes sluoksniai pastaruoju
metu vis dažniau pareiškia susii upinimą netikrų šimto dolerių
banknotų pasirodymu apyvar
toje Jie taip tobulai išspaus
dinti, kad kartais apgauna net
aparatūrą, kuri gali susekti
dirbtinius pinigus. Manoma,
kad netikrosios šimtinės nėra
paskirų kriminalistų ar jų gru
puočių paleistos į apyvartą
pasipelnymo tikslais, o nedrau
giškos valstybės — galbūt vals
tybių - pastangos sugniuždyti
JAV ekonomiją, užtvindant ją
netikrų pinigų potvyniu. Be
abejo, valstybė dės daug
pastangų ir ieškos ypatingų
priemonių atskirti legaliąją
. aliutą nuo dirbtinės.
Gyvenime ne visuomet lengva
atskirti pelus nuo grūdų, ypač
i arpusaviuose žmonių santy
kiuose Kartais veidrodis, prieš
kurą pastatomas individo ar net
didesnės grupes elgesys, rodo
(h igubą veidą: tokį, koks jis iš
tikrųjų yra, ir tą, kurį norime
kitiems parodyti. Tai tarytum
amerikietiškos literatūros dvi
veidis veikėjas dr. Jekyl ir Mr.
Hyde - vienas teigiamas, kitas
neigiamas.
Šį dv.ily p iškurną galime ap
tikti paskiruose asmenyse, bet
jis daug žalingesnis, kai pasi
reiškia platesniu mastu, pavyz
džiui, visuomeninėje veikloje.
Dažniausiai tas neigiamas
apraiškas, sumaniai dangsto
mas Įvairių priežasčių lopais,
skatina asmeniškos ambicijos,
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Brazilijos Sao Paulo miesto lietuvių parapijos klebonas kun. JUOZAS
ŠEŠKEVIČIUS prie “Lituanikos”sodybos koplyčios ir kryžiaus
Nuotr. K. J. Ambraso

kai savo „aš” svarba pastatoma
aukščiau visuomenės ar turimo
atlikti darbo vertybių. O am
bicijų stoka lietuviai niekad
nepasižymėjo...
Sakoma: visokių žmonių yra.
visokių ir reikia! Individualu
mas bet kurioje visuomenėje yra
tikra dorybė. Tik galvijų kaime
nė elgiasi vienodai ir, vienam
pasibaidžius, visa mase be ai o
dairos pasileidžia per laukus
Skirtingos žmonių pažiūros,
idėjos ir seikiai suteikia galimy
bę b a rtis—i r—v e i kX. i įvairi e m s
sambht į,a Wyyir gâi)iia c ijoms,

tuo praturtinant bendruomenes
struktūrą. Tik kai kuri grupe
(ar individai joje) praranda savo
vertės perspektyvas ir pradeda
tikėti, kad visi kiti turi atiduo
ti nuolatinę pagarbą. \i
suomenės „apyvartoje" at si
į
randa „dirbtiniai pinigai", ku
rie daro daug žalos ir suskamba j
disonansu darnioje veiklos sirn
fon įjoję.
I
Paimkime pavyzdžiu lietuviš
kus renginius bet kuriame
telkinyje. Tie viešieji renginiai
paprastai yra dvejopi Vieni į
ruošiami lėšų telkimo tikslais Į
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yra patrauklūs tik tam
tikrų žmonių grupėms, kiti —
platesniu mastu. Paprastai
rengėjų komitetai paskelbia
programą, tikslą ir pasirūpina
reklama. Jie taip pat gali kvies
ti specialius svečius iš kitų or
ganizacijų ar šiaip svarbių
žrponių tarpo, atsiųsdami kvie, timus su bilietais. Ši taisyklė
nėra nauja, tad visiems žinoma
ir priimtina. Pakviestasis gali
kvietimą priimti arba jo atsi
sakyti (kartais pasitaiko ir
nepatenkintų, kad rengėjai
nekvietė), o visi kiti, kurie
renginiu domisi ar pritaria jo

nuožiūra bei lėšomis.
Kas kita yra svarbieji vi
suomeniniai renginiai, reikš
mingi visai lietuviškai bend
ruomenei (pvz., Nepriklau
somybės šventės, įvairūs svar
bių sukakčių minėjimai ir pan.).
Rengėjai — dažniausiai jau vi
suomeninė organizacija —
apeliuoja į visus lietuvius, ra
gindama gausiai dalyvauti, nes
būtina parodyti savo tautinį
solidarumą ir saviesiems, ir
svetimiesiems. Čia taip pat
veikia nusistovėjusi taisyklė:
jeigu viešai, sakykime,
spaudą ar radiją, kviečiamos
visos organizacijos, tai joms

VENDE-SE
OTIMO LUGAÜ
Fąlar ęom Arūnas ou Margarete
Fone: 549-34.47
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atskiri kvietimai nesiunęiami.
Išimtį kąrtais sudaro tų organi
zacijų vadovai, bet ir čia atski
rai kvįęsti nebūtina — tai
savaime ąišku. O vis dėlto kai
kas be tokio atskiro nusilen
kimo pasijunta įžeistas: nekvie
tė, nepagerbė manęs, tai ir nei
siu... Deja, tuo savo nepasirodymu meta šešėlį ne ren
gėjams, o tik sau ir organi
zacijai, kuriai atstovauja, ypač
jeigu ji tikrai svarbi ir jos
nedalyvavimas labai paste
bimas.
Ateina Vasario 16, po to Kovo
11-tosios šventė. Matome skel
biamas minėjimų datas kone
kiekvienoje vietovėje, kur susi
telks būrelis lietuvių. Nejaugi
net ir šia svarbia mūsų tautai
proga lauksime, kol kas spe
cialiai pakvies? Nejaugi visos
kėdžių eilės salėje yra ^negar
bingos”, išskyrus pirmąją? Atėjo
laikas užrakinti asmenines ar
organizacines ambicijas į tvirtą
skrynią ir raktą išmesti. Kai or
ganizuotosios susipratusių
lietuvių gretos kaskart trum
pėja, reikia užpildyti atsiran
dančias spragas, paduodant vie
ni kitiems rankas, suglaudžiant
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pečius. Sudaryki^ ,,lietuviu
kelią” — kaip mūsų tautiečiai
tėvynėje buvo sudari Baltijos
kelią — sujunkime visus lietu
vįus, gyvenančius šiapus Atlan
to (nepaisant, kada jie čia at
vyko), tuomet tapsime toki?,
galinga jėga, prieš kurią neatsi
laikys joks, blogis nei. mūsų
tarpe, nei Lietuvoje!
.i_________ ____ _ __________

LIETUVOJE
Mažina išlaidas

Eltos pranešimu, Lietuvos
akcinis inovacinis bankas palei
kė savo veiklos atnaujinime
programą akcininkams, klien
tams, indėlininkams, seimui bei
Lietuvos bankui. Pridėtas ii
verslo planas, kuriame siūlomi
atnaujinimo būdai. Programoje
ir plane svarbiausias užmojis
sumažinti išlaidas. Iki kovo 1 d.
iš šio banko jau išėjo 125 dai
buotojai. Numatyta iš viso at
leisti 400 tarnautojų. Taip pa
sielgus bus sutaupyta 600 tūks
tančių litų per metus.
Naujas ambasadorius Izraelyje

ELTOS žiniomis, kovo 2!
d. prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasirašė dekretą, pask
riantį Romą J. Misiūną Lietu
vos nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadoriumi Izraelyje. R
Misiūnas, JAV-ėse baigė ir dės
tė istoriją ir politologiją, 1990
92 m. dirbo patarėju Lietuvos
aukščiausioje taryboje, vėliau
JAV privačioje firmoje, pasku
tiniu laiku (daugiau kaip metus)
ėjo Lietuvos laikinoj© reikalų
patikėtinio pareigas Izraelyje.

I Geriausia šventinė j
į
dovana:
K
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ARVYDAS SABONIS POPULIARIAUSIAS LIETUVOJE
Šį sezoną NBA lygoje Amerikoje,
žaidžiantis Lietuvos milžinas — Arvydas
Sabonis "Lietuvos sporto" laikraščio
kaitytojų buvo išrinktas geriausiuoju
1995-jų metų Lietuvos sportininku.
Sir rinkimai jau vykdomi 40-jį kartą.
• juose Sabonis laimi penktąjį kartą.
Jis buvo geriausiuoju 1984-85-86 ir
1994 metais. Rinkimų rezultatai buvo
paskelbti gruodžio 19 d., kai Sabonis
šventė savo 31-jį gimtadienį. Antroje
vietoje šiuose rinkimuose liko gerokai
nuo Sabonio atsilikęs, taipgi NBA ly
gos krepšininkas Šarūnas Marčiulionis.

TOMAS PŪKŠTYS TIKISI
OLIMPINIO MEDALIO
JAV rekordininkas ieties metime,
tris kartus šioje šakoje laimėjęs Ame
rikos pirmenybių aukso medalius. To
mas Pūkštys, Kalėdų šventėm sugrįžo
pas savo tėvus — Rasą ir Romą Pūkš
čius, gyvenančius Čikagos priemiesčiuo
se. Jis sutiko papasakoti apie praėjusį
sezoną, kurio metu dalyvavo 21 varžy
bose daugiau negu dešimtyje pasaulio
valstybių, nuo kovo 24 iki rugsėjo 15
dienos. Sezono pradžia jam buvo gana
sėkminga, ir jis laimėjo Amerikos leng
vosios atletikos pirmenybėse I vietą,
o taip pat ir keletą kitų tarptautinių
susitikimų. Tačiau po to gavo kojos
traumą ir tarėjo pasitenkinti kuklesnė
mis pasekmėmis, o aštuoniose varžybo
se jis iš viso negalėjo dalyvauti. Bet se
zono pabaigoje jis vėl atsigavo ir pradė
jo rodyti gerus rezultatus. Šiemet jo
geriausia pasekmė buvo 84.50 metro, ,
kurią jis pasiekė Vokietijoje ir laimėjo
I vietą. Taip pat Tomas gerai ietį sviedė
ir Tokijo mieste, kur su 84.06 metrais
buvo trečiasis.
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Jis jau kuris laikas stropiai ruosiąąi Atlaptps olimpiniams žaidimams, kuriuo
se jis jau antrą kartą is eilės tikisi atsto
vauti JAV rinktinei,
Čia norisi pažymėti, kad Tomo tėvas
Romas yra žymus Čikagos prekybinin
kas, kuris vadovauja '“Transpak'' bendro vei, remiančiai lietuvių radijo programas
bei spaudą. Linkime Tqmui kuo geriau
sios sėkmės 1996-siais metais.

specialiu batu. Jis pareiškė, kad
be Minesotos profesionalų klubo,
Žydrūnu domisi Seattle ir dar ke
lių miestų komandos. Kitais mėtais
per naujokų atrinkimą Ilgauskas
tikisi pakliūti į pirmąjį dvidešimtuką, o gal net dar geriau. Tokia aukš
ta vieta jam garantuotų bent 2-3
milijonus uždarbio metams.

Lietuvaitės laimėjo
Savo viešnagę Amerikoje dviem
laimėjimais pradėjo Lietuvos mote
rų krepšinio rinktinė. Ji Waycross
mieste, Georgijos valstijoje, žaidė
prieš: Brewton-Parker kolegiją ir
ją įveikė net 94 - 49. Antranke susi
tikime prieš žymiai stipresnę - “Val
dosta State” universiteto rinktinę
ji jau turėjo stipriau pakovoti, bet
vis tiek laimėjo 85 - 65. Po to lietu
vaitės turėjo nusileisti vienai stip
riausiųjų JAV komandų - “Univer
sity of Georgia” 59 - 95, o tada nuga
lėjo “University of Florida” 1Q1 - 73.

Artūras Poviliūnas, Lietuvos
Olimpinio k-to pirmininkas, Eu
ropos O.K. sąjungos suvažiavime
buvo išrinktas į sąjungos vykdo
mąjį komitetą. • •
Tarptautinė dviratininkų są-ga
paskelbė šių metų geriausių pa
saulio lenktynininkų sąrašą. Są
raše ne mažai Lietuvos dvirati
ninkų, bet aukščiausias pripaži
nimas teko plente rungtyniavu
sioms lietuvaitėms - antroji vieta.
Jas pralenkė tik rusės. Kanadie
tės buvo trečios.
A. Sabonis ir Š. Marčiulionis,
didieji
Lietuvos
krepšininkai
(banginiai - kaip juos Lietuvoje
vadina), pradėjo labai sėkmingai
žaisti NBA lygoje. A. Sabonis rung
tynėse prieš Čikagą komandai
surinko daugiausia taškų - 23.
Š. Marčiulionis žaidžiant su New
Jersey taip pat surinko daugiau
sia taškų - 25.
Viktorija Čmilytė dalyvavo jau
nųjų šachmatininkų pasaulio pir
menybėse Brazilijoje. Dvylika
metė šiaulietė, žaisdama šveica
riška sistema, surinko 9 taškus
iš 11 galimų, laimėjo pirmą vietą ir
tapo savo amžiaus FIDE meistere.

Žydrūnui Ilgauskui nuimtas gipsas
Kauno “Atleto” aukštaūgis, 217
centimetrus turintis Žydrūnas Il
gauskas, kuriam prieš pusę metų
Amerikoje buvo padaryta kojos
operacija, po kurios jis turėjo ne
šioti gipsą, vėl turėjo atvykti į Ame
riką, kur Minesotos mieste NBA

Taip pat šiais metais jis gavo magistro
laipsnį iš prekybinės administracijos
Providence, R.l. kolegijoje, o be to,
Žydrūnas Ilgauskas
buvo lengvosios atletikos trenerio asis
tentu Broh universitete. Dabar jis sako krepšinio lygos medicinos specia
listai prižiūri jo gydymą. Atgal na
esąs 95°/o pasveikęs nuo nelemto su
mo jis grįžo jau be gipso, apsiavęs
žeidimo, kuris jį ilgą laiką kankino.

***

Vladas Vitkauskas siekia iškelti
Lietuvos vėliavas visose žemynų
viršūnėse. Jo dėka neseniai Lie
tuvos trispalvė suplevėsavo aukš
čiausioje Australijos Kosciuškos
viršukalnėje. Tai buvo penktoji
vėliava ir aplinistui beliko užkop
ti į P. Amerikos viršukalnę Akonkagua (6960 m.).
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Pries 85 metus, 1911 metų balandžio
10 dieną, su s’iuo pasauliu atsiskyrė garsus
mūsų tapytojas ir kompozitorius MIKA
LOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS.
Kiek galėdami, mėginsime pristatyti MLvos skaitytojams jo kūrybą ir svarba ne
tik lietuvių tautai, bet ir visam kultūri
niam pasauliui.
Red.

1911-ųjų pavasarį Rasose
prie MJK.Čiurlionlo kapo bu
vęs Jo mokytojas F.Ruščicas
kalbėjo apie dvi menininko
tėvynes: gimtąją žemę ir vi
suotinę dvasios, meno tėvy
nę. Ir šiandien, formuluo
jant sąvokas bei vertini
mus, dera skirti abi sritis,
nes jose svarstoma idėjų ir
darbų palikimo reikšmė
nėra visai tolygi. Nebus tai
kategoriškas menininko
reikšmės skyrimas vienu
ar kitu atveju, bet noras ge
riau susivokti ir tiksliau
kalbėti, dalijantis kai ku
riomis mintimis.
Čiurlionis - viena ryš
kiausių, savičiausių XXa.
pradžios tarptautinio me
no asmenybių. Tačiau toks
Jo reikšmės suvokimas nė
ra nei visuotinis, nei kieno
nors autoritetingai plačiai
įteisintas.
Po Antrojo pasaulinio ka
ro Vakaruose, o kiek vėliau
ir Lenkijoje apie Čiurlionį
imta rašyti kaip apie galimą
"pirmąjį abstrakcionistą”,
davusį paskatų oficialiai
pripažintam šios srovės pra
dininkui bei teoretikui
V.Kandlnskiui. Prasidėju
sios diskusijos tam tikra
prasme pagarsino Čiurlio
nio vardą, ir dabar Jis daž
niau minimas šiuolaikinės
dailės istorijose bei enciklo

pedijose.
Dešimtmečius lietuvių
muzikams Čiurlionis buvo
genialus dailininkas, o dai
lininkams - įžymus praeities
reiškinys ir, be abejo, tikras
muzikas.
Kai kas šitoje situacijo
je atrodytų gal psichologiš
kai ir natūralu, kai kas lyg paradoksalu, o priežas
tys nuo seno glūdėjo pačia
me Čiurlionio mene bei Lietuvos istorinė Je-kultūrinėJe aplinkoje. Aplinka buvo
nepriaugusi, kūrėjas - per
nelyg ją pranokęs, nors tai,
tiesa, nekliudė pamažu pe

rimti konkrečias dalines Jo
pamokas, gal kiek suvo
kiant ir didžiąją principi
nę meno pamoką.
Čiurlionį Jaučiame šian
dien ir nacionaline, ir idė
jine, ir estetine prasme
kaip integralią mūsų kul
tūros dalį.
V.LANDSBERGÍS

OnjR6I@NIi
SIMFONINĖ POEMA "JŪRA
SIMFONINĖ POEMA "MIĖKE'

STYGINIS KVARTETAS C—MOLL
KŪRINIAI VARGONAMS
LIAUDIES DAINOS CHORAMS
Harmonizuotos M. K. Cii'rliorup

Juostelės- KASETĖS GAUNAMOS
Sv. Juozapo parapijoj. Tel: 63.59.75
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Aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos dainavimo mokytoju, o
1930 m. j Trečiąją dainų šventę
jau atsivežė 65 dainininkus. Bet
1931 vm. įvyko netikėta staigmena: Švietimo ministerija val
džios lėšomis jam pasiūlė vykti
į Braziliją ir darbuotis lietuvių
tarpe. Pasiūlymas buvo viliojan
tis, ir jis diplomatiniu pasu at
vyko į Sao Paulo miestą.

A.4A. MUZIKAS STANKŪNAS
t

Vasario 14 d., eMamas 90-tuo-..
ms metus sa\o namuose Eliza
beth, New Jersey, mirė kompo
zitorius Juozas Stankūnas. Bu
vo palaidotas vasario 17 d. Ever
green kapinėse prie savo šeimos
Hillside, New Jersey.
Vargonininkas, chorų vado. as ir kompozitorius Stankūnas
buvo įdomi asmenybė. Gimė
’ undone, Anglijoj. Kilme buvo
suvalkietis. Ankstyvoj jaunystėj
u tėvais sugrįžo į Lietuvą, ap
sigyveno Griškabūdyje ir gyve
no kaip jis pats yra išsitaręs
.grytelninko šeimoje”. Jau nuo
pat jaunystės pajuto pašaukimą
muziką!. Kartą jis man išsitarė,
kad žmanių paprašytas už ke
lias kapeikas padainuodavęs
dainuškas apie žyduką ir pelė
dą Vėliau savo dėdei, kaimo
muzikantui, vakaruškose ar
vestuvėse pritardavęs smuiku.
Stankūno ruošimasis gyveni
mui prasidėjo Kretingoj, kur jis
pranciškonų gimnazijoj baigė
keturias klases. Raštinės darbas
jo nesuviliojo, nes jau tada
muzika buvo jo tikroji traukos
jėga. Būdamas 17 metų, jis tapo
vargonininku Višakio Rūdos pa
r apijuj.
Pirmąsias muzikos pamokas
jam teikė Pranas Ambrazas. Vė
liau, kaip jis pats sakydavo, jam
teko didelė garbė mokytis Kau
no konservatorijoj pas vargo
nininkų „tėvą” Juozą Naujalį,
kurį jis labai vertino. Naujalis
reikalaudavęs, kad studentai
kai kuriuos jo užduotus kūri
nius išmoktų mintinai. Tuos,
jei* 11 iLM.i .
....... ■ i

MIAS DE LITUÀNQ
NA ÇA£A DA JUVENTUDE
VILA ZELINA
serąo ęnįnįstradas por Lucia J. Butri
ma vjčijjs ás terças feiras de 19:00
até 21 ;3p hs. PARTICIPEM.
'g'.'-Ų «.ĮlĮl .ĮIJl'l

Atvykęs į šį miestą, jis įsijun
gė į aibes darbų: vadovavo lie
tuvių chorams, dėstė vaikams
dainavimą šeštadieninėse mokyk- lose, turėjo privačią fortepijono
studiją, spausdino gaidas, leido
žufnalą ,,Muzikos menas” ir
paruošė nemažą 100 dainų lei
dinį. Be to, jis rengė koncertus
ir vykdė meno apžiūras bei
įvairiais būdais propagavo lie
tuvių dainas. Baigęs Sao Paulo
konservatoriją ir neblogai išmo
kęs portugališkai, gavo pasiū
lymą mokytojauti valdiškose
mokyklose. Tačiau, jausdamas
patriotinę pareigą dirbti su
lietuviais, nuo pasiūlymo atsi
sakė ir liko ištikimas lietuvybės
puoselėjimui Brazilijoje. Čia jis
ištarnavo 18 metų.

Juozas Stankūnas,

kurie taip daryti nesistengė, jis
užsirūstinęs. apibardavo: , ,Ko
jūs taip kišat savo galvas nuolat
į gaidas, reikia gaidas kišti sau
į galvą!..”
Kauno konservatorijoj studen
taujant, Stankūnui teko dirbti
įvairius darbus: buvo miesto
ligoninės vargonininku, grojo
Laisvės alėjos restorane, vaka
rais kino teatre seansų metu
skambindavo filmui pritaikytą
muziką pianinu, nes tais laikais
garsinių filmų dar nebuvo. Kar
(bus daugiau)
tą, pastebėjęs Juozo meilę mu k”
zikai, kompozitorius Konradas
Kaveckas paskatinęs jį pasilikti
Kaune ir visiškai atsidėti muzikos
BAMBARIA: - APARTAMENTAI
Lituanikoj galite praleisti atostogas
studijom konservatorijoje.
N
<r savaitgalius labai pigiom kainom.
1928 m. J. Stankūnas su cho
Skambinti kun. Juozui Šeškevičiui
ru dalyvavo Antrojoj dainų
parapijos klebonijoj tel: 63.59.75
šventėj. Vėliau jis tapo Alytaus gžjii! ]

LITUANIKOJ
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SAP CAS1MIRO
PRiMfIRO SANTO JOVEM LEIG
DA ERA MODERNA
1458-1484
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ręįkia, tomis virtuvėse jaunyn
dienomis įgytomis žiniomis
praktika neretai pasinaudoju
Pokalbis Brazilijos mieste Sao Paulo su lietuvių parapijos klebonu
_ Kaip tarp kalnų ir džinu,
kunigu JUOZU ŠEŠKEVIČIUMI, kadaise dirbusiu virėju Kaune, Uų, keliasdešimt kilometrų m
dabar išeinančiu pensijon ir skatinančiu savo tėvynainius nenusivilti Sao Paulo 24 hektarų plote i<>.
go lietuviškas kaimelis "Litu,,
penkeris
metus
ir
tada
po
trejų
- Jūs prieš keliasdešimt metų
ka” su salėmis, gražiomis i<
metų
buvau
įšventintas
kunigu.
garsiuose Kauno restoranuose
bomis, baseinu ir jaučių kainu <■
dirbote virėju. Kas paskatino
- “Lituanikos” istorija
keisti gyvenimo kelią ?
nystės metais įsigytos kulinaro
tokia. Sao Paulo mieste jv\,
specialybės?
- Anuomet buvau įsigijęs
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
tokią profesiją ir neblogai už
- Ne be reikalo žmonės sa- gresas. Po jo liko neišnaudob
dirbau. Tik atėjęs bolševikmetis ko “Ką moki, ant pečių nene- 70.000 kruzeirų. Už juos miksi
viską apvertė aukštyn kojom. šioji”. Virėjo amatas man labai lietuviškoji bendruomenė nui >
Savo akimis pamačiau baisiai pravertė studijų metais, ypač rė pirkti stovyklavietę. Pradėjo
niekinamą žmogų. Tuomet man pokario laikais. Aš vis susiras- me ieškoti sklypo. Man laba
atrodė, kad taip negali būti. davau ką nors pasigaminti, o patiko dabartinės “Lituanikos
Reikia kažką daryti. Nežinojau, kiti mano kolegos tiesiog ba- aplinka - čionai stūksojo kalnai
ko turėčiau griebtis. Pradėjau daute badavo. Todėl ir jiems
rymojo slėniai, viliojo rami vici
mokytis. Paskutinę gimnazijos šiuo tuo pagelbėdavau. Ir šian
ir greta yinguruojąs nedideli.'
klasę baigiau Vokietijoje. Įsto dien, kai kas paprašo arba para- upokšnis. Žemė kainavo 900.(11 h
jęs į Fridriko universitetą Frei- pijos kasdieniam ovwnirmií nriburge, studijavau filosofiją, pe
dagogiką, istoriją ir geografiją.
Norėjau būti mokytoju. Po dve
jų metų perėjau į teologiją. Pa
simokius metus, pasitaikė proga
persikelti Romon, kur Gregorianum’o universitete mokiausi

“Juk praslinks ta šmėkla...

Brazilijos lietuvių sodyba “Lituanika”, kurioje rengiamos jaunimo
stovyklos ir kiti įvairūs pobūviai
Nuotr. K. J. Ambraso

ŽODYNAS
DICIONÁRIO
DVYLIKA LIETUVIUKŲ MARŠŲ
STUTTGĄRrp PŲČiĄMyjy ORKESTRAS
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS

Juostelė gaunant V. Zelinos parapijoje.
SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU.

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS
SEGUNDA EDIÇÃO
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Kruzeirų. Žemę buvo nutarta q
parduoti po 1000 kvadratinių *5
už
metrų lietuviams. Apžiūrėjus
AtA
pasiūlytą vietą, vieni priešinosi,
PREL. KAZIlftIERĄMSLIAlSKA
kiti pfjt|rė. Sukvietėme klebomirusi 1968 metų liepos 24 dėeną, mirties
nijon pasitarimą, kur buvo ap
metinių proga, bus atlaikytos misios liepos
svarstytas statybų planas ir dr.
28 dieną, 11 vai. sv. Juozapo parapijos
bažnyčioje, V.Zelmoj.
advokatas Vincas Tūbelis čia
pat nusipirko tris sklypus. Geru
S pasitikėjome sutana .
pavyzdžiu pasekė ir kiti. Tą va
siems ir ramaus poilsio užsitar
karą parduota 20 sklypų. Bra
' - Ar vyksta kokie nors bendri navusiems žmonėms.
zilijos lietuvių bendruomenė jaunimo ar lietuviškos bendruo
- Koks parapijos ir asmeniš
(mokėjo tuos 70.000 kruzeirų. menės renginiai Jūsų “Lituanikų Jūsų sukauptų knygų, archyvo
Siam darbui itin pritarė tuome
ir kitų lietuviškų vertybių liki
tinis lietuvių bendruomenės pir
- “Lituanikoje” buvo ren mas?
mininkas Jonas Tatarūnas, labai giamos ateitininkų ir skautų
energingas ir veiklus stovykla stovyklos, pasaulio lietuvių jau
- Jas norėtume pasiųsti Lie
vietės organizatorius. Kitus nimo kongresas. Pasaulio lietu tuvon. Tiktai persiuntimas yra
70.000 kruzeirų pridėjo Sao vių jaunimo kongreso dienomis labai brangus, tad vis dar kažin
Paulo Šv. Juozapo katalikų mūsų stovykla priglaudė 200 ko delsiame. Tikimės, gal netru
bendruomenė. Kai buvo baigti dalyvių. Čionai viešėjo Argenti kus vėl atplauks lietuviški laivai.
išmokėti pinigai už žemę, pa nos lietuvių jaunimo ekskursija.
- Koks Jūsų 75-ųjų gimimo
dėkojau sklypininkams už pasi Šiandien, kaip ir kituose pasau
metinių proga žodis Lietuvai?
tikėjimą, kad jie sumokėjo pini lio kraštuose, taip ir braziliška
gus tada, kai dar nebuvome nu sis įkarštis ir visa lietuviška
- Man labai liūdna, kad
pirkę žemės. Anuomet Alek veikla, ypač lituanistinis judėji daugelis žmonių, didžio skurdo
sandras Vinkšnaitis pasakė: mas, mąžta. Mūsų stovyklavie ir nepriteklių prispausti, pa
tėje dar vieši skautai, bet jie jau miršta džiaugtis tokia milžiniška
kąlba portugališkai. Kartais į kaina atgautąja laisve. Linkė
mūsų stovyklą atvažiuoja Bra čiau visiems nenustoti vilties.
zilijos lietuvių bendruomenės ir “Juk praslinks ta šmėkla, lyg ir
COM A NOVA FITA CASSETTE DE Šv. Juozapo parapijos lietuviai, nebuvus, saulutė džiugins ir vėl
CANTOS POPULARES LITUANOS
mažesnės^ ar didesnės jaunimo patekėjus...”
Dicção clara. Acompanha a letra.
grupės. Šiaip nuosavuose na
kalbėjosi kun. K. J. Ambrasas
muose savaitgaliais ir kitomis
LIETUVOS RESPUBLIKOS
progomis ilsisi nemažai lietuvių,
GENERALINIS KOfBULATAS'
jų pažįstamų ir draugų.

APRENDA A CANTAR
EMLITUANO

SAN PAULYJE

- Ką Jūs manote veikti išėjęs
- Tikiuosi gyventi “Lituani
koje” ir talkinti dabar jau bai
giamuose statyti senelių globos
namuose, kurie skirti pagyvenu-

Consulado Gerai da República
da Lituânia em São Paulo

JONAS VALAVIČIUS
Cônsul

Honorário

Rua Cap. Otávio Machado 207
04718-000 SÃO PAULO - SP
Fone: 522-42.24 e 247-08.71

3»

Jener imóveis ltda.
LINKSMAI
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

ADMINISTRAÇAO - LOCAÇAO
COMPRA-VENDA
Rua Topazio n° 76 - Aclimação
04105-060 - São Paulo - SP.

CRECÍ J-684

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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SALOMÉ

NARUSlENĖ

sulaukiusi 90 metų amžiaus
Širdingai sveikiname ilgametę ML-vos skaitytoją
bei bendradarbę sulaukiusę tokio gražaus amžiaus ir
linkime geros sveikatos bei gausios Dievo palaimos.
Redakcija ir administracija

Svei kiliame
mielą ir nenuilstamą kleboną

Prašome nedelsiant užsisakyti vietas
autobuse ir įsigyti pietų bilietus. Autobu
so ir pietų bilietų kaina yra tik po
DEŠIMT REALŲ.

PAS

numerio

GARBĖS

Mūsų šv. Juozapo Bendruomenės cho
ras dalyvaus šventėje ir yra užsakęs dar
vienų autobusą.

SVEČIUOSE

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio "ML

STOGO ŠVENTĖ LITUANIKOJ

Senelių poilsio namų stogo uždengi
mo šventės ruoša eina pirmyn. Dabar
jau daromi elektros įrengimai. Pačių na
mų įrengimui dar reikalinga daug dalykų
ir todėl prašoma mūsų tautiečių pagal
ba. Tikimės, kad ruošiama šventė duos
šiek tiek pelno ir padės užbaigto darbus.

LIETUVA

<.

KUM. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
43-čių kunigystės šventimų progafliepos 12 d J
Linkime mielam sukaktuvininkui geros sveikatos
ir gausios Dievo palaimos, kad galėtų laimingai f;

MUS

užbaigti ryžtingai pradėtus savo gerus darbus

pas savo seserį Juliją Joteikaitę Galvão.
Abi seserys praeitą sekmadienį dalyvavo
lietuviškose pamaldose Vila Zelinoj, kur
buvo progos susitikti su senais draugais
ir pažįstamais.

Š V. JUOZAPO L .R.K

M0SU MIRUSIEJI

ŠAUKIAMAS Šv. Juozapo Romu
Katalikų Lietuvių Bendruomenės ekstr
ordinarinis narių susirinkimas LIEPOS
21 DIENĄ, 15 VAL. Jaunimo Namuos.

PRANEŠIMAS

ANELĖ PAŠKAUSKAITĖ
ŠEPETAUSKIENĖ
mirė savo namuose liepos 11 dieną. Buvo Kun. Juozas Šeškevičius
pašarvota Šv. Juozapo bažnyčios šermenim Pirmininkas
nėj ir sekančią dieną palaidota Quarta •
Vytautas J. Bacevičius
Parada kapinėse.
Sekretorius

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VĄ,
7-tos dienos mišios busKketvirtadienį,
liepos 18 dieną 19.30 vai. Šv. Juozapo
Vladas KUČINSKAS R$. 20,00
parapijos bažnyčioje.
Elvira JAKŠTYS
ONUTĖ JOTEIKAITÉ KULIEŠIENĖ
Maria MAČIULAITIS R$. 15,00
SKAITYK IR PLATINK
atvyko keliom savaitėm is’ Čikagos aplan
Feliksas ANDRUŠAITIS
20,00
kyti savo giminių. Viešnia yra apsistojusi

ŠVENTE
SEKMADIENI LIEPOS

M ĮSI O S H?@0

VALANDĄ

PIETUS- 12’30 VALANDĄ
AUTOBUSAS IŠ VILA ZELINOS IŠEINA 7:30 VAL.
BILIETUS AUTOBUSUI IR PIETUMS UŽSISAKYKITE KLEBONIJOJ
RENGIA ŠV. JUOZAPO ROMOS KATALIKU LIETUVIU BENDRUOMENĖ

