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Reikia stebėtis • ,,išradin-į 
gurnu”, kai priešai (o kai kada 
priešais tapę ir savieji) mėgina 
suniekinti didžiąsias tautos ver
tybes. Dažniausiai puolimai 
nukreipiami prieš religiją, nes 
tikėjimą aukštesne galia galima 
vadinti pačiu svarbiausiu bet 
kurio žmogaus dvasios lobiu. Ti
kėjimas paprastam, eiliniam 
asmeniui, nieku niekuomet
gyvenime nepasižymėjusiam,■ 
neprasikišusiam iš pilkosios mi-M 
nios, suteikia nuostabių galių: 
drąsos, išminties, stiprybės, 
nenugalimos jokiais ginklais. 
Kai žmogus lieka vienas su

ŠV JUOZAPO BENDRUOMENĖS CHORAS pasiruošęs 60-ties metų jubiliejiniam koncertui
' Nuotr. P. Rukhio

nepakeliama kančia, tikėjimas 
ir pasitikėjimas dieviška globa 
padeda tą naštą pakelti.

Lietuvių tauta visais amžiais 
pasižymėjo tvirtu tikėjimu — 
senų senovėje lietuvių likimas 
buvo ,,galingųjų dievų ranko
se”; krikščionybei pakeitus pa
gonybę — lietuvis visa širdimi 
atsigręžė į Dievo Apvaizdos 
globą. Tikėjimas mūsų tautai 
buvo svarbi gyvenimo tikrovė — 
stiprybė ir paguoda, bet ne fana
tiškas, kito tikėjimo žmonių ne
toleruojantis, nusiteikimas. Tai 
nereiškia, kad lietuvis ne
mokėjo savo religinių įsitiki
nimų ginti, nepabūgdamas nei 
galingų pavergėjų, nei jų smur
to. Pernelyg pasyvus ir ramus 
lietuvio žemdirbio būdas 
suliepsnodavo užsispyrėlišku 
ryžtu, jei okupantas pasikėsin
davo prieš jo didįjį turtą — tikė
jimą.

Tas labai ryškiai įrodyta per 
pastaruosius penkis dešimt
mečius, sovietinės okupacijos 
laikais, kai ateistinis bolševiz
mas pasiryžo su visomis šakni
mis išrauti „religinius prieta
rus” iš lietuvių tautos. Tų pa
stangų vyksmą galime rasti 
kiekviename „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos” įraše, 
keliančiame pasigėrėjimą mūsų 
tautiečių sielos tvirtumu. Be 
abejo, beskaitydami ne kartą ir 
mes pagalvodavome: ar būtume 
galėję taip narsiai laikytis 
teismo salėje, kęsti kalėjimų ar 
ištrėmimo kančias, kaip tie, 
dvasios milžinais išaugę, eili
niai lietuviai, persekioti už savo 
tikėjimą;..

Svarbi tų persekiojimų dalis 
buvo šventovių pagrobimas ir iš
niekinimas. Daugybė Lietuvos 
bažnyčių buvo iš tikinčiųjų 
atimta, paverčiant jas sandė

liais, koncertų ar šokių salėmis, 
o kartais net ateistiniais muzie
jais. Kaip turėjo būti skaudu 
parapijiečiams ir apskritai 
tikintiesiems, kurie tose šven
tovėse metų metais garbindavo 
Dievą, kurie jose buvo krikštyti, 
susituokę ir tikėjosi gauti 
paskutinį palajuiinima. išlvdint. 
į amžino poilsio vietą. Juo la
biau, jog daug tų atimtųjų 
bažnyčių žmonės buvo statę 
savo rankomis, aukomis, ati
davę paskutinį centą, kad Dievo 
namai būtų tinkama Jam 
buveinė.

Šiandien istorijos ratas vėl 
apsisuko, sunaikindamas tą, 
kuris troško kitus sunaikinti. 
Krikščioniškoji tauta prisikėlė 
laisvei, o ateistinis milžinas 
nuvirto, visiškai ištižus jo moli
nėms kojoms. Išniekintosios 
bažnyčios vėl grįžo į tikinčiųjų
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globą. Nuolat skaitome ir gir
dime apie Lietuvos parapijų pa
stangas atstatyti bažnyčią, 
užgydyti ne tik okupanto pada
rytas žaizdas, bet panaikinti ir 
jų randus, kad neliktų nė ženk
lo to, kas buvo. Kadangi mūsų 
tėvynės ekonomija dabar „rai
ša” (bent ta, kurią mato eilinis 
gyventojas savo kasdienybėje), 
bažnyčių remontas — nelengvas 
uždavinys. Ieškodami išeities, 
parapijų klebonai ir tikintieji 
kreipiasi į užsienio lietuvius, 
prašydami paramos bažnyčių 
atstatymui ar pataisymui. 
Reikia pasakyti, kad tie 
prašymai nelieka be atgarsio ir 
išeivija gausiai aukoja šiam 
kilniam tikslui. Tačiau peršasi 
keista mintis: ar iš tikrųjų jau 
reikia taip skubėti, kad bema
tant išnyktų visi religijos per
sekiojimo ženklai? Galbūt tas 
skubėjimas yra naudingas ne 
tiek tikintiesiems, kiek buvu
siems komunistams: kas galės 
įrodyti, kad katalikų šventovės 
buvo nusavintos ir išniekintos, 
jeigu jokių matomų žymių ne
bus likę... Ar ne dėl tos pačios 
priežasties remontuojami KGB 
t-ūinai Vilniuje..; ’

Neabejotina, kad nauji bažny
čių bokštai puošia mūsų tėvynės 
panoramą ir kyla į padangę lyg
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vilties malda. Neabejotina, kad 
išniekintas šventoves reikia 
grąžinti į pirmykštį grožį, o jų 
varpai teskelbia dvasinį tautos 
atsinaujinimą, bet gal reikėtų 
vieną ar daugiau okupanto api
plėštų, išniekintų, apgriautų 
bažnyčių palikti, nepataisant 
nei vieno įskilimo, neperdažant 
išbjaurotų sienų, neįstatant 
vitražų į lentomis užkaltas 
langų angas. Tegul šventnamio 
griaučiai stūkso kaip šiurpus 
žvėriško persekiojimo primi
nimas. Tegul tai būna įspūdin
gas paminklas, kad niekas 
nepamirštų smurto ir iškentėtų 
vargų. Tegul prie to paminklo 
renkasi tikintieji, lai jį lanko 
užsienio turistai, mokyklų 
ekskursijos ir susimąsto, ir nu
eina šalin, pasisėmę tos stipry
bės, kuri lydėjo persekiojamus 
tikinčiuosius.

LIETUVOJE
Lietuvos ir Gudijos sutartis

■ ■ '■'i'i'1 k', ; '! i''
Rugsėjo 17 d. Lietuvos sei

mas patvirtino Lietuvos ir Gu
dijos sutartį dėl asmenų, 
kuriems paskirtas laisvės atėmi
mas ir pritaikytos priverčiamo- 

nos pagalbos veiksmuose, ga
benti krovinius ir žmones, pat
ruliuoti, kontroliuoti saugumo 
bei draudžiamąsias zonas.

I Geriausia šventinė j* 
dovana: l

« UŽSAKYKITE "MŪSŲ LIETUVA I
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS f

J. Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus |

sios medicininio poveikio prie 
monés, rašo ELTA. Ši sutartis 
įpareigoja abi valstybes perdue 
ti ir priimti savo piliečius toles 
niam laisvės atėmimo bausmės
arba priverčiamųjų medicininio 
poveikio priemonių vykdymui 
Aiškinama, jog sutartis leis Lie 
tuvos valstybės institucijoms gc 
riau atlikti pareigą, numatytą 
Konstitucijos 13 straipsnyje - glo
boti savo piliečius užsienyje bei 
palengvinti “nuteistųjų ir jų gi 
minių socialinių ryšių palaikymą’

Rugsėjo 13 d. Vilniuje vykę 
Lietuvos ir Gudijos užsieni»' 
reikalų ministerių pasitarimas 
dėl nelegalios migracijos, kuria 
me nuspręsta, kad abiem valsty 
bėm būtų naudinga “readmisi 
jos” - nelegalių migrantų grąži 
nimo sutartis, kuriai derybos 
numatytos šį rudenį. Taip pat 
buvo aptarta paruošiamųjų su. 
nos nustatymo darbų eiga.

ELTA skelbia, kad iki spa 
lio 15 d. Gudija sumokės Lietu 
vai 1.8 milijonus JAV dolerių 
skolą pinigais ir prekėmis už 
patiektą elektros energiją.

Pratybos Danijoje
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Lietuvos karinių oro pajėgų 
lėktuvai dalyvaus Danijoje ren
giamose ŠAS ir Bendrądarbia- 

A

i

vimo taikos labui kraštų praty
bose “Baltic Circle”, praneša 
ELTA. Pratybose įgulos moky
sis prižiūrėti orlaivius, ruošti 
juos skrydžiams, dalyvauti pa
ieškos ir gelbėjimo bei medici
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MAŽĖJA TURISTŲ 
LIETUVOS 

VIEŠBUČIUOSE

„Respublikoje” buvo pàskelb- 
ta, kad per pastaruosius trejus me
tus dėl nepatenkinamos viešbu
čių ir turizmo infrastruktūros 
turistų srautas sumažėjo'dau
giau negu tris kartus. Lietuvos 
viešbučiuose 1990 m. buvo 
užimta 71 proc. vietų, dabar — 
tik ketvirtadalis. Pasak Viešbu
čių asociacijos prezidento, 
Rimanto Mikniaus, vien dėl net
varkos pasienyje bei muitinėse 
Lietuva praranda apie 60 proc. 
turistų iš Europos. Skundėsi 
taip pat dėl turistams taikomo 
18 proc. pridėtinės vertės mo
kesčio ir dėl pramogos vietų 
stokos.

Straipsnyje pastebima, kad 
Lietuvoje veikia apie 400 firmų 
teikiančių turizmo paslaugas, 
bet visos jos linkę aptarnauti tik 
iš Lietuvos išvykstančius klien
tus. Norinčių rūpintis atvyks- 
tančiaisiais vis mažėja.

Lankėsi Japonijos ministeris
Kaip praneša ELTA, balan

džio 2 d. Lietuvoje lankėsi Ja
ponijos užsienio reikalų minis
terijos parlamentinis viceminis- 
teris H. Ogawa su diplomatine 
delegacija. Susitikime su Lietu
vos prezidentu Algirdu Bra
zausku jam buvo perduotas 
kvietimas lankytis Japonijoje
ryšium su numatomu Japonijos 
ambasados atidarymu Lietuvoje.

„LIETUVOS ENERGIJA” 
TURI NAUJĄ VADOVĄ

Valstybinė įmonė „Lietuvos 
energija”, kuri tiekia vartoto
jams elektrą bei šilumą, išsi
rinko naują generalinį direkto
rių ir valdybos pirmininką Rim
vydą Rukšėną, iki šiol buvusį 
bendrovės generalinio direkto
riaus pavaduotoju. Viena iš pa
grindinių problemų, liečiančių 
šią bendrovę, yra kaip sumokėti 
via augančias skolas savo ener
gijos tiekėjams, Ignalinos atomi
nei elektrinei ir dujininkams. 
„Lietuvos energija” norės ir 
toliau plėsti eksportą. Jau taria
si su JAV bendrove, „Plūs Ęner- 
gy Group” dėl galimo elektros 
energijos eksporto į Vakarų Eu
ropą.

....

rmasis McDonald s restoranas, atidarytas Vilniuje. Šiuo metu jau veikia dvi McDonald 
ikandinės.

PLEČIASI „McDONALD’s”

Rugpjūčio 1 d. Vilniaus centre 
atidarytas antrasis „McDo
nald’s” restoranas Lietuvoje. Į 
restoraną investuota 1.2 mln. 
dolerių. Vienu metu čia gali 
valgyti 150 žmonių.

Pasak „McDonald’s Restau
rants” generalinio direktoriaus 
Kevin Murphy, gegužę atidary
tas pirmasis restoranas prie 
sostinės geležinkelio stoties jau 
aptarnavo 435,000 klientų, ir 
tai pranoko visus lūkesčius. 
Spalį ir lapkritį Vilniuje bus 
atidaryti dar du „McDonald’s” 
restoranai, į kuriuos ketinama 
investuoti dar 2.4 mln. dolerių. 
Pasak K. Murphy, šios investici
jos paprastai atsiperka per 3-5 
metus. ... -

KAI RĖK LIETUVIŠKAI!^?ItHLDER curso litu ano
POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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PRADĖKIME ŽAIDIMUS....
'Tęsinys iš praeito nr.) 

žinoma, kad sportas įtaigoja 
mums vertės sąvoką. Ypač dabar, 
kai daugelis vaikų mato 
žaidžiančius garsius sportininkus 
milijonierius. Prisimena istoriko 
Daniel Boorstin pasakymas prieš 
35 metus, kad vieninteliai dalykai 
iš “pseudo-įvykių” pasaulyje liks 
nusikaltimas ir sportas. Senovės 
graikų bendruomenės pakentė 
homoseksualizmą, netgi jį 
pripažino madingu. Kaip sportas 
šiandien yra naudojamas 
pardavinėjant įvairias prekes, taip 
ir graikai sportą naudojo vyrams 
susitikti berniukus. Įdomu, kad 
žodžio “gymnasium” šakinis 
gymnos neturi nieko bendro su 
sportu, bet reiškia “nuogas”. Ir 
todėl olimpiečiai, tik vyriškai lyčiai 
žiūrinčiai žaidimus, varžėsi visškai 
nuogi, bet išimtis buvo daroma 
deivės Demetros vaidilutėms -- jos 
galėjo būti žiūrovės.

Nors sportas gali būti pasau
linis, bet mus daugiau dominantys 
žaidimai daug ką pasako apie mus. 
Pavyzdžiui, Britų emigrantai, 
namie buvę kaimynai, atvykę į 
Ameriką įvežė visiškai kitokius 
sportus į naująją šalį. Puritonai, 
gyvenę rytų Anglijoje, susispietę 
Naujosios Anglijos kaimuose, žaidė 
priminius “baseball” (town ball -

GAUDŽIA TRIMITAI
z DVYLIKA LIETUVIŠKU MARŠU
STUTTGĄRT'p PyČIĄMyjy ORKESTRAS 
DIRIGUOJA BRONIUS JONUŠAS “

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

MUSU LIETUVA 

žaidimas) / ' žaidimai, reikalaują 
bendruomenės suderinimo. Tuo 
tarpu Virginijos kavalieriai ir jų 
tarnai, emigravę iš pietvakarinės 
Anglijos, labiau mėgo kraujinius 
sportus - priklausomai nuo dalyvio 
socialinės padėties - medžiojo 
viską: nuo briedžių iki paukščiu. 
Kilmingesnieji labai mėgo arklių 
lenktynes, nes čia buvo galima iš 
pinigų lažintis. Lenktynėse buvo 
laimima ir pralaimima daug 
pinigų. Didelė trečioji emigrantų 
grupė, šiaurės britai, atvykę į 
Apalačus (pietryčių JAV dalis) 
atsivežė “atletinio nugarkaulio” 
sportus, bandančius asmens 
pajėgumą: bėgti, šokti, sviesti, 
žiauriau laukiniškas imtynes ir 
netgi kruvinas muštynes. Po tokių 
“rungčių” dalyviai būdavo 
skaudžiai sužeidžiami.
Todėl, neatsitiktinai amerikietiškas 
Futbolas, aiškiai modernus 
kariškas žaidimas, yra taip 
mėgstamas tos trečios emigrantų 
grupės palikuonių. Šios rūšies 
futbolas nėra įtrauktas į Barono de 
Coubertin klasiško sporto teatrą. 
Keista, bet amerikietiško futbolo 
pradžia kaip tik buvo de Coubertin 
rūšies asmenų išradimas - bejėgių 
Ivy League (prestižinės Rytų JAV 
kolegijos) aristokratų, norinčių 
šiurkščiu žaidimu parodyti masėms 
savo trykštantį vyriškumą. Bet 
pažiūra į sportą ir atletus visada 
svyravo: vieniems tai buvo kvailys, 
o kitiems - didvyris, Platono sveiko 
kūno ir proto žmogus.
Žinoma, graikai buvo tie, kurie
labiausiai pasišventė sportui. Bet 
mėgo jie ir kitas varžybas: graikai 
lenktyniavo gerdami, varžėsi 
dainuodami, rungtyniavo grožio 
parinkimuose, žinoma - vyrų. 
Sokratas samprotavo, kad sportas

Rasa Mažeikytė ir treneris Antanas Jakimavičius gali džiaugtis - Rasai tik 
dvidešimt, o ji tarp šešių greičiausių Atlantos dviratininkių
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ir menai yra tie du pagrindiniai 
veiksniai pilnam žmogaus 
išsivystymui. F. Deford kandžiai 
pastebi, kad sportas ir menas kaip 
tik ir yra tie du labiausiai kenčia 
dalykai, kai Amerikos mokyklos 
pritrūksta lėšų.

Nebūtų tikslu perdėtai 
romantizuoti senąsias žaidynes. 
Nepaisant mitų, žaidynių metu, 
graikai karų nesustabdydavo, ir 
varžovai nebuvo būrys lenvabūdžių 
mėgėjų, lakstančių ir besigrumen- 
čių visoje nuogybėje vien savo 
monumui. Tokią pažiūrą apie 
graikiškus sportinius žaidimus 
mums įbruko baronas. Teisybę 
pasakius, varžybose pergalė nie
kada nebuvo atsitiktinė. Olimpijos 
atletai sakydavo: “ainikas ar mir
tis” (Atstekai ir majai tai priėmė 
pažodžiui -- pralaimėtojų gyvybes 
jie “aukojo” dievams.) De 
Çloubertin tuo tarpu paskelbė 
alimpinį šūkį: “Olimpinių žaidynių 
pagrindinė svarba yra dalyvauti, 
bet ne laimėti”.

Daug bėdų sukėlė draudimas 
olimpiadose dalyvauti profesiona
lams. Ir pragaro vartai gerais 
norais grįsti. De Coubertin buvo 
prancūzas, bet jis buvo anglofilas, 
uždegtas anglų aristokratų sporto. 
Jo “šventos” kelionės buvo į Rugby 
bei Eton, vietoje Olimpijos. 
Žaidvnes atkuriant, jam reikėjo 
britų paramos. Todėl de Coubertin 
prisitaikė prie anglų tariamo 
sporto mėgėjo minties, nors iš 
tikrųjų tai buvo anglų kilmingosios 
klasės veidmainiška mintis išskirti 

i

žemesnį luomą nuo galimų pergalių 
prieš “mėlynkraujus”.
Nėra daug sričių, kur atlikėjai 
jaustųsi nors kiek suteršti gavę 
atlyginimą už savo gabumujs. 
Visuomenės akvse vos
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beįsilaikantis menininkas vis dar 
sutapatinamas su sportu, ir jis 
lieka olimpiku, nors Olimpiada 
pasuko jau kitu keliu, ir dabar 
atletai būna atlyginami. Graikijos 
Olimpinių žaidynių nugalėtojai 
buvo gausiai atlyginami -- 
apdovanojami pinigais, atleidžiami 
nuo mokesčių ir nuo būtinos 
karinės prievolės. Dargi, nors 
varžovai turėjo prisiekti Zeusui, 
kad jie žais garbingai, kpamišimas 
laimėti buvo svarbesnis negu 
priesaikos ištęsėjimas. 
Būtų labai romantiška, jei 
tikėtume, kad žaidžiama tik dėl 
žaidimo, negalvojant apie pergalę, 
kad tai yra sporto siekis. Bet tai 
būtų lyg tikėtume senovės dainiaus 
(taigojimui, kad tikroji meilė yra 
toji, kuri yra be aistros. Iš tikrųjų 
visais laikais sporte buvo kovojama 
pačių geriausiųjų, ir jie buvo 
atlyginami už savo pastangas. Kaip 
ir visada, kur buvo žaidžiama, buvo 
lažinamasi ir sukčiaujama. Mes 
niekada negrįžime į tas senąsias 
dienas, kai žaidynės buvo tik 
pramogai. Taip niekada nėra buvę. 
Niekad. Bet kur.
F. Deford mano, kad Olimpiados 
nedaug beprisidėjo prie sporto 
sklidimo. Pradinės naujosios 
(tikrai sportinės) varžybos kaip 
Pasaulio taurė (futbolo -- soccer), 
Amerikos Pasaulio serijos (World 
Series), Pranašiausias stadijonas 
(Super Bowl) ir kitos Europos bei 
Azijos komandų runtys išstūmė 
Olimpiadų aistras.______________

NAUJA JUOSTELĖ

ANTANAS ŠABANIAUSKAS garsiausias 
Lietuvos pramoginės muzikos artistas nau
jai jgrotoj jo gražiausių interpretacijų juos
telėj. "MŪSŲ LIETUVA.".'

________ M Ū S L| LIETUVA

Ar tikrai sportas tik populiarius, 
bet vulgarus kultūros pusbrolis? F. 
Delford nuomone, būsimam 
tūkstantmečiui galima pranašauti, 
kad moterys daugiau įsijungs į to 
paties laipsnio sportą kaip ir vyrai. 
Nebebus vien tik vyriškos lyties 
sportas, ir kita lytis prisidės prie 
visapusiškumo.
O be to, sporto atsiekimai yra 
abstraktūs ir laikini, kai tuo tarpu 
sporto statiniai (skulptūros, 
piešiniai, dainos) tikri ir išlikę. 
Disko metėjo statula išsilaikė ir yra 
gerbiama. Kaip toli metėjas 
nusviedė diską? Nežinoma. 
Aistringos varžybos -- kone iki 
valstybinių diplomatinių santykių 
nutraukimo -- vyksta tarp didžiųjų 
pasaulio miestų. Šimtametinę 
sukaktį nuo Olimpiadų atkūrimo 
minėjo Atlanta, Georgia (JAV). Tai 
XXVI-oji Olimpiada (3 dėl karų 
niįvyko: 1916,1940 ir 1944). Tapo 
paproty s, kad žaidynių atidarymo 
ir uždarymo iškilmės ntgi užgožia 
sportinius įvykius. Bet melijonams 
pasaulio žmonių en vien tik puikūs 
renginiai yra svarbūs ir 
jaudinantys. Svarbu pamatyti savo 
krašto sportininkus, žygiuojančius 
iškilmių kartu su kitų kraštų 
sportininkais.k Matyti savo krašto 
vėliavą plevėsuojant tarp kitų. Tai 
patvirtina krašto padėtį tarp 
pasaulio tautų. Šiuo metu yra du 
matai, pagal kuriuos matuojamas 
krašto valstybingumas: narystė 
Jungtinėse tautose ir žygiavimas 
Olimpiadoje. Todėl daugeliui 
kraštų atidaromosios ir 
uždaromosios žaidynių iškilmės 
būna vienintelė proga būti 
pripažintais lygiateisiais.
Lietuva Atlantos Olimpiadoje 
dalyvavo su daugiau kaip šimtu 
sportininkų, trenerių, gydytojų ir 
vadovų. Daugiausia buvo 
krepšininkų, sekė abiejų lyčių 
dviratininkai, irkluotojai, 
lengvaatletai, plaukikai, vyrai 
boksininkai, moteris gimnastė, 
šaudytoja ir stalo tenistė.
Gaila tik, kad JAV žiūrovai per 
NBC TV laidą matė tik R. Mažuolio 
nešamą Lietuvos vėliavą ir Don 
Nelson atstovaujamus Lietuvos 
sportininkus. Pastarieji kažkaip 
buvo labai atsilikę eisenoje, ir TV

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP 
Atendimento Domiciliar fone :273-5438
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filmuotojai, airodu, pritruko 
kantrybės jų sulaukti.
Kas buvo tas modernios 
Olimpiados “tėvas”? Baronas 
Pierre de Coubertin atsisakė 
privilegijuoto aristokrato gyvenimo 
ir tapo švietimo reformatorius bei 
veiklus tarptautinio taikos 
judėjimo narys. Gimė 1863, 
septynetą metų prieš pabaiga 
Prancūzijos ir Prūsijos karo, 
kkuris nusiaubė Prancūzija. 
Coubertin daug keliavo po Europąk 
bei Ameriką, susipažindamas su 
bėdomis, kurios slėgė kraštus 
pakeliui į pramonės amžių. 
Besilankantį Anglijoje Rugby 
mokykloje jį paveikė krikščionių 
socialistų reikalavimai mokykloje 
auklėti jaunimą “raumeningų 
krikščionių” davioje, pabrėžiant 
komandinį sportą, kuris stiprintų 
jaunuolio asmenybę ir 
krikščioniškąsias dorybes. 
Coubertin tai labai patiko: sportas 
padės auklėti demokratšką laisvę. 
Amerikoje jis buvo nustebintas 
“Jankių žaidimų” gyvybingumu. Jis 
buvo sužavėtas arvard - Yale 
futbolo (football) žaidimu, 
pritraukusiu 50.000 žiūrovų. Nieko 
panašaus nebuvo Europoje. 
Pamažu brendo mintis apie viso 
pasaulio atletų susibūrimą. Tai 
minčiai pritarė daugelis 
mokslininkų, kurie numatė naują 
Olimpiadą būsiant priešprieša 
militarizmui ir auklėjančia jėga 
skeisti pagarbą tarp tautų. 
Naujajam alimpiniam judėjimui 
Cubertin sukūrė ženklą iš penkių 
ratų, penkių pasaulio žemynų 
simbolį, kuris po krikščioniško 
kryžiaus ir islamiško mėnulio yra 
labiausiai atpažįstamas simbolis 
pasaulyje.
Cubertin buvo įsitikinęs, kad 
sportas išauklės geresnius 
individus, o geresni individai 
sukurs geresnį pasaulį. 
(Šalia National Geographic, 
naudotasi Encyclopaedia Britanica, 
Lietuvių ir Lietuviškkąja Tarybine 
Enciklopedijomis, Paul Gallowy 
rašiniu “Whose Olympics?” 
Chicago Tribune liepos 16 laidoje 
ir Draugo liepos į Sporto apžvalga.) 
Pranas Naris.
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Ilgametei musų choristei

MONIKAI STASIULIONIENEI 
iškeliavus iš mūsų tarpo 

giliai užjaučiame vyrą NORBERTĄ ir visas 
gimines S. Paule ir Lietuvoj.

Šv. Juozapo Bendruomenes Choras

choristai ir publika pagerbė ne daina, 
o tylos minute.

Emilia ŠLIKTA 20,00
Stanislova Stankevičius ENSEL

JIEVA JUREVIČIŪTE 
AMBROZIENE

Po ilgos ligos mirė lapkričio 18 
dieną. S. Lucas ligoninėj. Velione bu
vo gimusi 1905 metais Kaune. Brazi
lijon atvyko 1927 metais ir pradžioj 
gyveno Colina mieste, S. Paulo inte- 
riore. Itapetiningoj ištekėjo už Stanis
lovo Ambroziejaus ir išaugino tris 
vaikus: sūnų Juliju/miręs/ ir Jeroni
mą, o taip pat dukrą Irene. Kai kuri 
laiką gyveno Carapicuiboj ir paga
liau isikure V. Prudentej.

Jieva ir šeima dalyvaudavo mūšy 
kolonijos lietuviškame veikime ir 
buvo ML-vos skaitytoja.

Velione' buvo pašarvota Quarta 
Parada kapinių šermenine] ir tose 
pačiose kapinėse palaidota.

Nuliūdę liko sūnūs Jeronimas ir 
duktė' Irene su Šeimom, anūkai 
Julijus, Virginia, Vilma, Rogerio 
Marcelo ir proanukai Bruno bei 
Izabela.

Monika gimė 1929 metų balandžio 
14 d. S. Paulo mieste. V. Beloj lanke' 
pradžios mokyklą, lankė gimnaziją ir 
buhalterijos kursus. Daug metų buvo 
banko tarnautoja. Vėliau išvyko į 
Amerikąjr Kanadą, kur praleido tris 
metus. Grįžusi iš Amerikos 1970 me
tais ištekėjo už Norberto Stasiulionio 
su kuriuom gražiai ir darniai išgy
veno 26 metus.

15,00 
Stasys MILINAVIČIUS 15,00 
Olga Vasiliauskaite P. Marcos 

20,00 
Isabel BARIA 20,00
Anupras TUMĖNAS 15,00
Aida Gavelis da COSTA 15,00 
Irene PETRAITIS 15,00
Maria JAKIŪNIENE 30,00
Lidia SAKAVIČIUS 25,00
StaseJURGUTIS 100,00

MONIKA JONAVIČIUTE 
STASIULIONIENE

Monika buvo pilnai isigyvenusi i 
Vila Belos - Zelinos lietuviška gyve
nimą. Nuo jaunystės įsijungė į bažny
čios chorą ir kitas organizacijas. Bu
vo ilgametė Sąjungos narė, ir pri
klausė' Lietuvių bendruomenei.

Prieš porą metų Monika pradėjo 
sirgti kaulų vėžiu ir turėję daug ken
tėti kol pagaliau buvo išlaisvinta is 
kančių lapkričio 24 diena São Cris
tóvão ligoninėj.

Buvo pašarvota V. Zelinos para
pijos šermeninėj. Mišias bažnyčioje 
prie karsto atlaikė Kun. Juozas Šeš
kevičius. Buvo palaidota Quarta Pa
rada kapinėse.

Liūdesy liko vyras Norbertas, dėdė 
ir dvi tetos S.Paule, viena teta Lietu
voje bei pusbroliai ir pusseserės.

7-tos dienos mišios bus sekma
dieni gruodžio 1 dieną, 11 vai. Sv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje.

Ilsėkis ramybėje ir giedok su 
angelais danguje.

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML”

Lapkričio 24 dieną Sv. Juozapo 
Lietuvių Bendruomenes choras 
surengė 60-ties metų jubiliejinį 
koncertą seselių pranciškiečių 
amfiteatre. Choristų tarpe šį kartą 
nebuvo Monikos. Já, porą valandų 
prieš tai apleidusią šį pasaulį,

50,00Ona GORSKIENE

SflUDP COM MUITAI

ALtFGRlA Pt CHEGADA

aus a/ascfu ffíuLo
di'a IS /uoverv\ôA?o

P IR IR A 1B£ MS ?Leonas MEŠKAUSKAS 50,00
Ana ŠEŠKAS 50,00 .
Naste LENKTAITIS 15,00
Birute Maria ŠLIKTA 15,00

Kalėdines plotkeles galima 
gauti Šv. Juozapo parapijos 
klebonijoj arba užsisakyti 

paštu pas kun. PetreĮ Rukšį 
Tel.: 63-5975

AOS PAPA-ÍS

CRP. 06/38477-2
g Rua Fernando Falcao, 1232 - Sala 3 
= Mooca - 03180-003 SÃO PAULO - SP
| Tel: 963-74.44

IllllllllllllC
lIIllU
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SiiiiHiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiuiiaiiiiimiHiaHHiiBUUouiuiiR-

6



NR 20 (2324) 1996.XII.01

MUSŲ ŽINIOS
60 METU CHORO KONCERTAS į

Lapkričio 24, turėjom labai gražų 
koncertą 60 metų “Švento Juozapų 
Lietuvių Bendruomenes Choras” mi

nėj imą Seselių Pranciškeciu salėje.

Buvo nuostabus koncertas. Daina
vo įvairiausias dainas ir giesmes lietu
vių, portugalų, italų, ukrainų ir anglų 
kalboms. Vadovė Elvira Kilciauskaitė 
Bellucci repetavo su choristais. Aišku 
kad ji turėjo pagelbininkų - Caetano 
Taschetto, Adriana E. B. JakuČiene, 
Maestro Itagiba ir Maestro Jose 
Minczuk.

Mums labai patiko koncertas, bet 
man labiausiai patiko paskutinė da
lis, kada dainavo “Lietuviai esame 
mes gimę” ir “Mes gryšim ten" 
pastebėjau su kokiu entuziasmu visi 
choristai ir vadovai dainavo. 
Tikrausiai aš dar kartą sakau 
“BUVO NUOSTABU!!!!”

Lietuvių Skautų Tuntas 
“Palanga” sveikina visus vadovus, 
padėjėjus ir choristus kurie viską 
organizavo ir sutvarkė. Kad Dievas 
duotu dar 60 metų musų chorui ir 
visada garbindami Dievą ir musų 
gražią Lietuvą.

SĄJUNGOS METINE ŠVENTE
Lapkričio 9 dienų Lietuvių, Sąjun

gą Į£razjįijoj Šventė savo metiny Šven
tę Šiemet tai buvo ypatinga švente, 
nes Sajųpgai sueina 65 metai nuo jos 
įsteigimo.

Svenljwi minėjimų atidarė Sąjun
gos pirmininkas Algimantas Saldys 
pasveikindamas svečius ir susirin- 
ku^ps narius. Buvo prisiminti Sąjun
gos kurėjąi ir tylos minutė pagerbti 
Sąjungos mirusieji nariai. Sąjungos 
pirminiųlkas kviete' narius daugiau 
įsijungti i Sąjungos veiklų ir ragino 
kaodidaUiotis į sekančių metų valdy- 
bps rinkimus. . .

Ilgametei Sąjungos narei

MONIKAI STASIULIONIENEI 
po ilgos ligos mirus 

gilia užuojauta reiškiame vyrui, 
buvusiam Sąjungos valdybos nariui, 
NORBERTUI ir giminėms Lietuvoje. 
Taip pat užjaučiame a. a. Monikos 
gimines Brazilijoj ir Lietuvoj.

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

GRUODŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie 
švenčia gimtadienį šj menesj ir 
linkime daug sėkmės.
03 - Justino Julio Zvingila
04 - Bruna Yolanda S. Pjevac
04 - Albina Grigaliūnas
05 - Daniela Maria Siaulys
05 - Nilza Guzikauskas Cilisauskas
05 - Antonio L. de Abreu Carvalho
06 - Adolfina Simanavičius
09 - Jenny Marcinkevičius Bumblis
15 - Anibal Nicoluk
20 - Rogerio Puodžiūnas
22 - Izabel Seliokas
23 - João Carlos Magila
28 - Anete Cristina Zvingila Seixas
29 - Helena Ostrinski Kučinskas
30 - Anna Godliauskas
31 - Mare Jovaiša
31 - Rosmarli Ąžuolas 

MAR
Apresentação reuniu a colônia lituane na Vila Zelina 

Prityręs Skautas Klaudijus R.
Kupstaitis - L.S. Tuntas “Palanga” -
S.P. Brazilija._________

• Gyvenimas be lietuviškos spaudos 
yra bėgimas nuo savo tautos.

LIETIME RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS 
SAN PAULYJE

JONAS VALAVIČIUS 
Cônsul Honorário

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

Po oficialios dalies seke šeimyniš
kos vaišes ir pasizmonejimas. Pada
lintas buvo perpjautas 65-mecio tor
tas ir pavaišinta Šampanu. Sąjungą 
pageidauja, kad kuo daugiau lietuvių 
įstotų j jos eiles.

T

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO CRE° 3-684 

COMPRA - VENDA 
Rua Topelio n° 76 - Aclimação 
04105-060 - São Paulo - SP.

ITANH AE M
LIGAR (013)424-1344

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSU LIETUVOS PRENUMERATA 
išrašyti čekį PETRAS RUKSYS vard 
ir pasiųsti laiške paprastu paštu.

Fone: 277-4855
Fax: 277-6948
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MŪSŲ ŽINIOS
KUN. JUOZO SESKEVTCIAUS į

GIMTADIENIS ‘
y Lapkričio 17 dieną, sekmadienį, 
Sv. Juozapo parapija pagerbė kun. . 
Juozą Šeškevičių švenčianti 75-tą j 
gimta-dienį. Jubiliatas buvo prisi- j 
mintas ir pasveikintas per visas i 
mišias. ;

Trečią valandą po pietų parapijos 
organizacijos surengė gražią arbatėlę, 
kurioje dalyvavo apie 150 parapieciu. ' 
Buvo daug skanių valgių ir aišku 
didelis sukaktuvinis tortas. Buvo su- S 
giedota “Ilgiausių metų”, įteiktos do- 4 
vanos ir supiaustytas tortas. J

Šioje arbatėlėje dalyvavo daug 4 
lietuvių, ypač choristų. Mês tikimės ( 
iškelti kun. Juozui gražią šventę | 
sausio 19 dieną.

PADIDĖJO MŪSŲ SEIMĄ
Lapkričio 15 dieną Šio pasaulio < 

sviesą išvydo LINAS gražus ir sveikas < 
berniukas. Tai Aušros ir Flavijaus 
Bacevičių pirmagimis, kurios * 
pralinksmino netik tėvelius, bet taip 
pat senelius ir, kode! ne, visą mūsų 
koloniją. Aušros mamytė Regina 
Drungiliene, iš Lietuvos, nespėjo 
atvykti laiku, nes netikėjo kad 
Linukas taip skubės užgimti.

Sveikiname tėvelius, senelius ir 
prosenelius._______________

APRENDA A CANTAR
EM LITUANO

COM A FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARES LITUANOS 

Dicção clara. Acompanha a letra

Šio “ML”numerio
GARBĖS LEIDĖJA

MARIJA JAKIŪNIENĖ 
mylimojo vyro 

ČESLOVO JAKIUNO
tryliktųjų mirties metiniu progaįlapkricio 23 d.) 

Širdingas aciu mielai skaitytojai uz parama musu 
spaudai ir pagarbiai prisimename a a Česlovą.

Redakcija ir administracija

Šio “ML”numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS CHORAS 
60 metųjubiliejaus proga, 

Nuoširdžiai sveikiname chorą tiek metų 
tarnaujantį mūsų parapijai, dėkojame už paramą 

spaudai ir linkime, kad dar daug metų «alėtų 
giedoti mūsų bažnyčioje.

Redakcija ir administracija

90-TASIS GIMTADIENIS .melg sukaktį. Tai gnuus ir
««m. I

LINKSMAI 
DAINUOKIME

ENVIAMOS PELO CORREIO , 
(FITA + CORREIO= R$5,00)

#■

MARIJA MAZURKEVICIENE
Lapkričio 30 dieną laimingai pasi-

pavydėtinas amžius, kuriuom ne visi 
gali džiaugstis. ,

Nors dabar sukaktuvininkės svei
kata susilpnėjusi, tačiau anksčiau ji 
buvo judri ir veikli tautietė. Kiek 
atsimenu, nuo mano atvykimo Brąizi- 
liion, ponia Marija visuomet dirbo ir 

talkininkavoŠv. Kazimiero parapijos 
veikloje. Daug metų dirbo prie 
‘‘MŪSŲ LIETUVOS” sulankstymo ir 
išsiuntinėjimo.

Dabar Marija Mazurkevicienė gy
vena pas dukra Elena Baužiene, su 
kurią ir žentu Algirdu gražiai atsves 
ši brangų gimtadienį. Linkime mielai 
sukaktuvininkei daug laimės, geros 
sveikatos ir gausios Dievo palaimos.
_____ Kum Petras Ruksys

ŽODYNAS
DICIONÁRIO 

PORTUGUÊS LITUÃMO 
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÁO

Mūsų® Lietuva
X333BXXXKSK
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