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VILA ZELINA: pirmieji “Mūsų Lietuvos” steigėjai ir darbuotojai 1948 m. Iš kairės sėdi: Jonas Antanaitis, Magdalena 
Vinkšnaitienė, Motiejus Tamaliūnas, Juozas Matelionis, prel. Pijus Ragazinskas, Vladzė Stančikaitė. Stovi: 2-ras Kostas 
Ališauskas, 5-tas Henrikas Valavičius, Klemensas Jura, Bronius Sukevičius, Vytautas V osylius, ?, Endrikas Guzikauska^
Vytautas ir tėvas Kazimieras Bacevičius v

Mūsų darbas dar nepasibaigė
LIETUVA TURI NAUJĄ

PREZIDENTĄ
Jeigu, baigiantis seniesiems 

metams, mada peržvelgti svar
besniuosius jų įvykius —- pasi
džiaugti ar apgailėti visa, kas 
buvo, tai Naujųjų pradžioje, ša
lia skambių linkėjimų bei 
sveikinimų, mėgstama susida
ryti sąrašą pasiryžimų, kuriuos 
vykdysime ar bent manome 
vykdyti ateinančiais metais.

Nauji metai — lyg švarutėlis 
popieriaus lapas, prašyte 
prašosi įrašyti kažką svarbaus, 
išliekančio. Ar ketinimai ir 
pažadai išsipildys, tai jau kitas 
reikalas. Amerikiečiai tuos 
Naujų metų pažadus vadina 
“resolutions” — rezoliucijos. Tą 
žodį ir mes gerai pažįstame, nes

rezoliucijos yra pamėgtoji įvai
rių suvažiavimų bei svarbių po
sėdžių dalis. Jos paprastai 
skamba labai iškilmingai ir ma
loniai paglosto susirinkusiųjų 
savimeilę: štai kokius svarbius 
dalykus nutarėme! Tačiau, kaip 
ir tos, kurias padarome Naujųjų 
metų lyte anos iškilmingos re
zoliucijos išlieka tik senų pro
tokolų archyvuose.

Vis dėlto be atodairos ranka Lietuvos spau
numoti į šią Naujų metų tradi- ELTA pranešė, kad Lietuvos Res- 
ciją nevertėtų. Mes nežinome, 
ką žada šie metai: ar jie bus

GreiGiaušiai-Tte-fK 
nu o _ _a n kstes ni ųj ų

agentūra

publikos vykusiuose prezidento rin
kimuose, antrajame rate, sausio 4 
d., nugalėtoju tapo Amerikos lietu
vis VALDAS ADAMKUS, įveikęs 
kairiųjų partijų kandidatą Artūrą 
Paulauską. Daugiau'sekančiame ps.

ji, ar liūdni; 
nusivylimų, 
tbai skirsis 
o, be to,
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priklausys, kokiomis akimis 
žvalgysimės aplinkui. Vieni, ma
tydami per pus pripiltą stiklinę, 
sakys, kad ji apypilnė, kiti — 
apytuštė...

Kiekvienas turime savo rū
pesčių, vargų ir džiaugsmų, bet 
taip pat (bent tie, kurie neapsi
riboja tik savo asmeniniais inte
resais, o vienaip ar kitaip yra 
įsijungę į bendruomeninį gyve
nimą) turime du pagrindinius 
visuomeninius rūpesčius: tai 
Lietuva ir išeivija.Cia toks pla
tus laukas, kad jame gali tilpti 
viskas, ką tik sugalvosime.

Pernai patyrėme nemaža nu
sivylimo, susieto su Lietuvos.
vidaus ir užsienio politika, su 
savo piliečių (arba “nepiliečių”, 
kaip mums iš tėvynės tvirtina
ma), gyvenančių užsienyje, 
traktavimu, krašte siaučiančiais 
medžiaginiais bei dvasiniais 
trūkumais. Tačiau Lietuvoje 
glūdi mūsų kilmės šaknys ir 
turime stengtis atsiradusias 
spragas tarp išeivių bei tėvynės 
užkamšyti, geriau vieni kitus 
pažinti, suprasti, kartu dirbti.

Džiaugiamės, kad neseniai 
mūsų pasiūlytas “popierinis 
tiltas per Atlantą” gražiai tiesi
amas (nors dar vis labai 
silpnas). Visi užprenumeruotieji 
dienraščiai pasiekia Lietuvą re
guliariai ir labai vertinami, uoliai 
skaitomi. Daugelis tenykščių 
skaitytojų pirmą kartą plačiau 
sužinojo apie išeiviją ir labai 
stebisi mūsų gyvastingumu.

Tiesa, mūsų tėvynė ne
priklausoma, bet į tą gležną ne
priklausomybės diegą tiesiasi 
daug nedraugiškų rankų. Mūsų 
darbas Lietuvai dar nepasibai
gė, todėl svarbu, kad išeivija 
Išliktų stipri, susipratusi, lietu
viška. Atrodo, kad pradedame 
vis tvirtčiau įsitikimi savų 
reikalų svarbumu. Surandame, 
kad mums dar reikia lituanisti-
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nių mokyklų, sėkmingai veiki
ančių (ypač jaunimo) organiza
cijų, tautinių šokių ir dainų an
samblių ir fondų, kurie remia 
visokeriopą veiklą. O juo labiau 
reikia bent vieno tvirto lietu
viško dienraščio, apjungiančio, 
informuojančio, stiprinančio. 
Džiugu pastebėti, kad lietu
viškoji visuomenė šį reikalą su
pranta ir skuba į pagalbą.

Ne gražiomis rezoliucijomis ir 
pažadais, o gyva veikia, nuošir
džiu darbu ir bendradarbiavimu 
remiasi mūsų lietuviškoji 
gyvybė. To ir linkime visiems 
Naujųjų metų proga.

Danutė Bindokienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO RINKIMAI

Į LIETUVOS prezidentus 
buvo septyni kandidatai; Artūras 
Paulauskas, Valdas Adamkus, Vy
tautas Landsbergis, Vytenis P An
driukaitis, Kazys Bobelis, Rolandas 
Pavilionis ir Rimantas Smetona.

Gruodžio 28d. rinkimus, lai
mėjo: Arturas Paulauskas (44,73/o) 
Valdas .Adamkus 27,56/o; Vytautas 
Landsbergis 15,73/o ir kiti mažiau, 
kaip nebuvo 50,8/0 balsų, buvo pas
kelbtas antras turas, sausio 4 d.

(ELTA) sausio 5d., pranešė: 
Preliminariais duomenimis, Prezi
dentu išrinktas Valdas Adamkus.

Vyriausiosios rinkimo komi
sijos (VRK) pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas pirmadienio spaudos 
konferencijoje sakė, kad sekmadie
nį vykusiame rinkimų ture Valdas 
Adamkus surinko 964.095 arba 
50,31 proc. rinkėjų balsų. Tai yra,

SKAITYKITE IR
PLATINKITE
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Z. Vaigausko duomenimis 11.754 
balsais daugiau už kitą kandidatą i 
šalies vadovo postą Artūrą Pau
lauską* Pastarasis, pasak VRK pir
mininko, surinko 952341 arba 
49,69 proc. rinkėjų balsų.

VALDAS ADAMKUS
VALDAS ADAMKUS, gimė 

1926m. lapkričio 3d., Kaune, tar
nautojų šeimoje. Jo tėvas - Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų savanoris, 
vienas pirmiau karo aviacijos mo
kyklos vadovų. Motina daug metų 
dirbo Susisiekimo ministerijoje.

V ADAMKUS mokėsi Kauno 
"Aušros” gimnazijoje. 1944m.liepos 
mėn. su tėvais pasitraukė į Vokieti
ją. Tais pačiais metais grįžo į Lie
tuvą ir įstojo į Tėvynės apsaugos 
rinktinę kovai su sovietų kariuo
mene. Dalyvavo kautynėse prie Se
dos. Nepalankiai susiklosčius 
aplinkybėms antrą kartą atsidūrė 
už Lietuvos ribų. Vokietijoje baigė 
lietuvių gimnaziją įstojo į Munchc- 
no unitersitetą.

1949m. VALDAS ADAMKUS
su šeima atvyko i JAV. 1960-aisiais 
Ilinojaus technologijos institute 
įgijo statybų inžinieriaus specia
lybę. 1967m. buvo “Santaros - 
Šviesos” pirmininkas. 1981-aisias 
tapo JAV.penktojo regiono (Vidurio 
Vakarų) Aplinkos apsaugos agcsv 
tūros administratoriumi.

1993-aisiais V ADAMKUS 
buvo kandidatu į Lietuvos Respu
blikos prezidentus Stasio Lozo
raičio rinkimų kompanijos vado
vas.

V ADAMKŲ S yra Indianos 
koledžo, Vilniaus ir Northwesterno 
univesitetų garbes daktaras. 9pagal 
atsiminimų knygą “Likimo vardas 
Lietuva ”, 1997, “Santara” Kaunas)

Į XXI amžių Lietuva žengia, 
kildama pilnaverčiam gyvenimui. 
Noriu jai padėti, siūlydamas ryž
tinga valstybės reformą.
Dirbsime kartu ir sisgrąžinsime 
pasitikėjimą savo valstybe.
“Laisvas žmogus, atvira visuomenė, 
stipri valstybė”
(Iš V Adamkaus rinkimų progra
mos, pristatytos lapkričio 21-ąją 
Vilniuje) ELTA Press
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Ar egzistuoja Lietuvos siena su Baltarusija?
v._ bių ar kcistokųjopohtniių simpatijų, '• Minske dalis - tai pinigai iš Rusijos

Jūratė Laučiutė bet ir dėl blaivių ekonominių išskai- kaip tik šitai “skylei”.

mia” (ORT, l kanalas) vedėja, nu
gąsdinusi žiūrovus, jog prezidentas 
BJelcinas už blogą darbą žada pa- 

siužetu apie tuo metu dar kalinamą 
Baltarusijoje (o dabar jau paleistą) 
ORT žurnalistą Šercmetą. Labiau
siai apmaudu diktorei buvo dėl to, 
kad kolega kenčia už lokį nieką: pa

uojančią sieną” (“nesuščestvujuš- 
čiuju granicu”).

Lietuvos piliete: nepriklausoma Lie

tus metus, o jei yra valstybė, lai yra ir 
jos siena! Yra ir sienas budriai sau
gantys, -jei ne technikos stebuklais, 
tai bent patriotizmu iki danių apsi-

nal istai arba neišmano naujausios

kaimyninę valstybę. Kita vertus, 
ORT - pakankamai solidi kompanija 
ir vargu ar užsiiminėtų tokio žemo 
lygio provokacijomis, o laidos vedė-

vizijos ekraną atėjo tiesiai nuo kros
nies ir puodų.

Padėtis ima kitaip atrodyti, žvel-

kaip krislas akyse daugeliui Rusijos >

alistų demokratų. Ne vien dėl Balta-h 
rusijos prezidento asmeninių savy-,;

ORATOR! A
PARTICIPE

GRATUITAMENTE 
DEUMA AULA

RESERVASfOI t): 296-7700
_______________ __ ________ _____ •____ _______ _______ ;____

COORDENAÇÃO
ESTÁCIO R. KILCIAUSKAS

Rua Mello Peixoto, 1 1 77 
Metrô Carrão - São Paulo 

turinti resursų) gaminti praktiškai vis
ką, todėl joje vis aukščiau kelia gal

teresuoti apginti vidaus rinkų nuo 

mas. “Susijungus” su Baltarusija, per 
ją j Rusiją plūstelėjo nevaržoma kont
rabanda, pradedant spiritu ir tabako 
gaminiais, baigiant vogtais automo
biliais. Matyt, vietinių “stambiųjų 
gamintojų” užsakymu ORT Lietu
vos-Rusijos pasienyje surengė akci
ją, turinčią pademonstruoti vieną iš 
naujosios sąjungos neigiamybių - 
kiaurą sieną.

Komentuodami ORT žurnalis
tų nuotykius, jų kolegos viename 
Maskvos savaitraštyje rašo: “Visiems 
gerai žinoma, jog ta “skyle” Baltaru- 
sijos-Lictuvos sienoje, į kurią įlindo 
žurnalistai, egzistuoja ne šiaipjau, 
o abipusiu asmenišku Jelcino ir 
Lukašenkos susitarimu (pabr. ma- 

nebiudžetinio prezidento fondo

■A

Paminklas M. K. ČIURLIONIUI Dru
skininkuose skulptoriaus V. Vildžiūno

Kadangi tariamai ar tikrai “sky
lei” demonstruoti buvo pasirinktas 
būtent Baltarusijos pasienis su Lie
tuva, o ne, pavyzdžiui, su Ukraina ar 
Lenkija, Lietuvos pasieniečių vaid
muo šitame iš Rusijos lėšų apmoka
mame spektaklyje darosi vis įdo
mesnis, ypač kai šiuo spektakliu taip 
nenori domėtis prokuratūra at spe
cialiosios Lietuvos sienas saugan
čios tarnybos. Tik tas, kas nori būti 
kvailinamas, gali lyg niekur nieko 
žiūrėti, kaip Lietuvos pasienio sau
gotojas, tarsi Jonelis kvailelis, paste
bėjęs sienos pažeidimą, šoka perspė
jinėti ne savos šalies atitinkamas tar
nybas, o anos, svetimos, “pažeidė
jus”. Tokia situacija įmanoma tik 
tuo atveju, jei pareigūnas neblaivus 
(su susisukusia galvele) arba suvai
kėjęs, arba elgiasi pagal nerašytą, 
bet visiems žinomą taisyklę: kas duo
da pinigus, tas ir muziką užsako...

Bet kad ir kaip aiškintum vie
no, atskirai paimto pareigūno poel
gio motyvus, lieka be atsakymo pats 
svarbiausias klausimas: egzistuoja 
ar neegzistuoja valstybine siena tarp 
Baltarusijos ir Lietuvos? O gal tik 
tiek ir tėra: punktai prie didžiųjų 
magistralių pinigams rinkti iš pra
važiuojančiųjų, o tarp tų punktų - 
“skylės”, pro kurias keliauja ne tik 
sienos pažeidėjai, bet ir pinigai iš 
Lietuvos biudžeto?

Naujas ambasadorius
Lietuvos užsienio reikalu 

ministerijos informacijos u 
spaudos skyriaus pranešimu 
prezidentas A. Brazauskas nau
juoju ambasadoriumi Vašingto
ne paskyrė Stasį Sakalauską, 
buvusį užsienio reikalų ministe
rijos sekretorių, 1994-1997 m. 
dirbusį Lietuvos ambasados Va
šingtone patarėju. Jis 1969 m. 
yra baigęs Kauno politechnikos 
institutą, techninius mokslus tę
sęs Leningrade, 1992 m. staža
vosi diplomatų kursuose Angli
joje. Yra vedęs, turi du sūnus.
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“Lūžis prie Baltijos”
Politinė Vytauto Landsbergio autobiografija

ALĖ RŪTA

Kovojome garbingai, nekeis
dami savo principų. Vilniaus įvy
kiai virto tarptautiniais, ilgalaikės 
reikšmės. - V. Landsbergis.

Pažymėtinas knygos leidėjų 
paaiškinimas: “Atsiminimuose 
pasakojama apie sudėtingą tau
tos kelią į Nepriklausomybę, 
analizuojamas taikus Lietuvos 
išsivadavimas, aprašomi lemtin
gi bei tragiški įvykiai, palietę 
pasaulio sąžinę”.

Tai ir visas knygos (340 
psl.), su nedaugeliu reikšmingų
nuotraukų, turinys.

i' NR.1(2347) 1998.1.15

Vytautas Landsbergis gabus 
įvairiopai: ne vien muzikos pro- 
fesoriūs-moksliriinkaš (M. K. 
Čiurlionio muzikos tyrinėtojas), 
bet ir įžvalgus politikas, su pla
čia filosofine potekste.

Autorius stebina geru lietu
vių kalbos mokėjimu bei jos 
tikslia vartosena. Jis rašo leng
vai, stilingai, kiekvienam su* 
orantamu būdu, aiškinant net 
abai sudėtingas politines ir di

plomatines problemas.
Nesu politiškai orientuota, 

nelabai skaitydavau politinius 
straipsnius, juo labiau - knygas. 
Bet pradėjusi “Lūžį” skaityti 
panorau knygą perbrist vienu 
ypu iki pabaigos; gal ir dėl to, 
kad tai- apie mūsų tautos vargus 
ir jos likimą, dėl logiško, teisin-

Knyga išleista labai gražiai, 
skoningu viršeliu. Korektūros 
klaidų beveik nėra. Paties auto
riaus rašymo linkmė - realis
tiška, istoriškai tikslus faktų 
dėstymas, su įtikinančiais asme
niniais paaiškinimais bei ko
mentarais. Nėra liaupsių nei sa
vo darbams, nei kitų, nors Šiltai, 
su užuojauta minimi žuvusieji 
idealistai, be smerkiančių pasta
bų aptariami kiek nukrypusių 
politikų veiksmai (pvz. prem
jero Šimėno). Žinoma, prie
šams skiriami aštrūs, vaizdingi 
žodžiai ir sakiniai.

“Lūžis” perskirtas į dvi dalis 
su įdomių antraščių pradžios ir 
pabaigos straipsniais. Autoriaus 
žodis pereina j Prologą ir Epi
logą, bet ne pabaigą (autorius 
pasisako, kad būdamas iš profe

sijos muzikas, pasilieka prie po
litikos).

Tarptautinius žodžius auto
rius vartoja saikingai, retai. 
Knygoje jaučiama pagarba ne 
vien laisvės kovų dalyviams, bet 
ir gimtajai lietuvių kalbai.

Prologe pasisakoma: ši kny
ga buvo skiriama užsieniečiams, 
ruošiama (1992-93 m.) prancū
zų leidyklai, bet jai sužlugus, tik 
neseniai knyga išleista vokiečių 
kalba. Todėl knyga gal būtų bu
vusi kiek, plonesnė. Mat joje 
smulkiau pasakojama ir apie 
tuos dalykus, kurie visiems lie
tuviams ir taip jau žinomi. Bet 
norėta užsieniečius supažindinti 
su Lietuvos žmonių labai sun
kiu, nors taikingu keliu į laisvę, 
neišvengiant skaudžių įvykių bei 
aukų.

go, nuoširdaus įvykių aprašymo. 
Kiekvienas sava tauta besi

rūpinantis turėtų į šią knygą at
kreipti dėmesį.

Vytautas Landsbergis LŪŽIS 
PRIE BALTIJOS. Politinė au
tobiografija. Redagavo M. 
Dautartienė.. Knygos dailinin
kas A. Žvilius, meninis redak
torius L. Spurga. Išleido 1997 
m. UAB “Vaga” (Gedimino 
pr. 50, 2600 Vilnius). Spaus
dino A. Jakšto spaustuvė (Gi
relės 22, 4230 Kaišiadorys).

• Atkuriama marijonų gimnazi
ja Marijampolėje. Jos kurato
riumi ir administratoriumi 
paskirtas kun. Remigijus Gaidys 
MIC, studijas bebaigiąs Romoje. 
Šiuo metu Lietuvos marijonų
provincijoje yra 36 nariai: 35 
kunigai ir 1 brolis. Daugumas 
marijonų dirba parapijose. Pro
vincijolu yra kun. Pranas Račiu-

CURSO LITUAN
Por correspondência

_____ nas MIC ------

«274-1886
Metodo modemo
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LIETUVIŠKOS KULTŪROS rinkimuose, renginiuose, šven
tėse.

IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE
KUN. AUGUSTINAS STEIGVILAS. MIC

Mūsų lietuvių tautos išeivija, 
išsisklaidžiusi po.platų pasaulį 
po kovos už mūsų tautos išlais
vinimą iš komunistinio jungo, 
atsistoja ant kryžkelės ir pra
deda abejoti ar lietuvybės iš
laikymas išeivijoje yra reikalin
gas ir ką reikia daryti, kad ją 
išlaikytume. Tai svarbus klau
simas, į kurį mes turime kuo 
greičiau atsakyti.

Visų pirmą turime savęs pa
klausti, kas lietuvybės išlaiky
mui yra svarbiausia? Atsaky
mas yra labai paprastas. Tauti-

Turime rūpintis išlaikyti lie
tuviškas mokyklėles, lietuvių 
kalbos kursus, organizuoti 
grožinės literatūros vakarones, 
konkursus su premijomis, tal
pinti spaudoje jaunimo poeziją, 
straipsnius. Turime palaikyti 
savo lietuvišką spaudą, kad ji 
būtų turtinga ne vien tik vieti
nėmis žiniomis, bet taip pat 
savo grožine literatūra, kuri yra 
labai turtinga išeivijoje.

Sekančiais metais minėsime 
450 metų jubiliejų nuo pirmos 
lietuviškos knygos, Mažvydo 
„Katekizmo”, pasirodymo. Te
gul visas pasaulis sužino apie 
mūsų kultūrinį įnašą į pasauli
nę raštiją. Nepasilikime tik ju-

nę mūsų tapatybę išeivijoje ga
lima išlaikyti per veiksnius, ku
rie sudaro lietuviškos kultūros 
pagrindą: lietuvių kalba, daina, 
tautiniai šokiai ir menas.

Gyvos lietuvių kalbos 
išlaikymas

kytų savo kalbą amžių bėgyje. 
Užtenka tik prisiminti lietuvių 
kalbos ir raštijos draudimo lai
kotarpį.............

Nepaisant visų kliūčių, lietu- 
vių kalba išliko gyva, ir mes dies dainų lobyną, sudėtą amžių
galime didžiuotis, kad tokia bėgyje. Lietuva yra dainų šalis.

biliejaus paminėjime, bet sten
kimės išlaikyti savo kalbą atei
nančioms kartoms.

Lietuviškos dainos
Mūsų tauta turi didelį liau-

Mes labai gerai žinome, kad 
gyvoji lietuvių kalba yra pagrin
dinis veiksnys lietuviškos kul
tūros išlaikyme. Mūsų tautos is
torija liudija, kokias kliūtis 
tauta turėjo nugalėti, kad išlai-

VILNIAUS TRIO 
S.Paule koncertavusių meni
ninkų įgrota muzikos juoste- 
lė(kasetė) su visom koncerte 
atliktom muzikom.
Galima gauti ar užsisakyti 
Mūsų Lietuvos redakcijoje.
* — • .

maža tauta išlaikė savo seną ir Užtenka tiktai prisiminti nepri- 
labai turtingą kalbą, kuria klausomos Lietuvos gyvenimo 
domisi garsieji kalbotyros apraišką: lietuviški kaimai bu- 
žinovai. Tačiau mums gresia vo liaudies dainų aruodai, ku- 
rimtas pavojus prarasti tėvų riais naudojosi mūsų jaunimas, 
kalbą išeivijoje. Kas daryti šiuo subatvakariais dainuodamas so- 
kritišku momentu, kad išlaikyti džių pakelėse.
savo tėvų kalbą? Lietuviška išeivija nuo savo

Mes turime susirūpinti lietu- įsikūrimo irgi išlaikė dainos 
vių kalbos vartojimu lietuviš- tradiciją. Kur tiktai lietuviai sa
kose šeimose, draugijose, susi- eidavo krūvon, ten užtraukdavo

I DICIONÁRIO I
Į PORTUGUÊS - LITUANO |
I LITUANO - PORTUGUÊS Į
I SEGUNDA EDIÇÃO j
Į MŪSLĮ@LIETUVA Į
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lietuviškas dainas, vėliau ku- . Tautiniai šokiai 
rėsi chorai, kurie pagražino ■
, v . i „ Lietuvių tauta nuo senų laikųšvenčių programas, buvo orga- ....... T . ,. . , . .
ūkuojami lietuviški koncertai, <ra sahs' Llaudlea 
tautiniu ar tarptautiniu mastu.

Svarbu yra mums ne tik išlai
kyti lietuviškos dainos meilę,

Šiam planui įgyvendinti reikia 
kurti vaikų ir. jaunimo dainų 
būrelius, mažus chorelius 
kviesti juos į meno programas. 
Reikalui esant, įteikti dovanas.

Neleiskime, kad mūsų jauni
mas dainuotų ir grotų šių laikų 
puslaukines moderniškas melo
dijas. Paruoškime lietuviškų 
melodijų kasetes, kad galėtų 
naudotis savo namuose ar susi
rinkimuose, pobūviuose. Yri 
sakoma, kol tauta dainuoja, dai 
gyvuoja. Galime papildyti — ko 
išeivija dainuos, ji dar gyvuos 

Su mūsų tautos poetu Mairo tyjė „auginama” su tokiu en- 
niu galime kartoti: „Tegu] tūziazmu, kaip iki šiolei. Kad 
skamba mūsų dainos po šalis tautiniai šokiai išsilaikytų atei- 
plačiausias” ir tegul skamba tyje, reikia organizuoti vaikų ir 
lietuviškų dainų melodijos iš jaunuolių šokių grupelės ar an- 
kartos į kartą!

išreiškia mūsų tautos buities 
gyvenimą, kuriame yra įpinti 
svarbiausi laukų ir namų dar
bai, švenčių ir vakaronių, ves
tuvinių apeigų interpretacijos. 
Natūralu, kad išeivijoje tauti
nių šokių tradicija išliko gyva iki 
šių dienų.

Lietuviškose draugijose, ren
giniuose mes neapsieiname be 
tautinių šokių programos. Tai 
labai gražu. Per kelis dešimt
mečius yra ruošiami tautinių 
šokių festivaliai Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje. Šiemet 
tautinių šokių šventė bus Čika
goje.

Svarbu, kad ši mūsų lietuviš
kos kultūros šaka būtų ir atei- 

sariiblius, skatinti jaunimą, kad 
neužsidarytų siaurame kavinės 
ratelyje, bet išeitų ir pasirodytų 
scenoje.

Tautinis dailės menas

Labai svarbią rolę lietuviško
je kultūroje vaidina dailės me
nas įvairiomis formomis. Užten
ka prisiminti mūsų liaudies me
ną: pakelių kryžius, koplytėles, 
statulėles, margaspalvius audi
nius, gintaro dirbinius, įvairius 
namų papuošalus.

Išeivijoje sutinkame lietuviš; 
ko stiliaus bažnyčias, meniškus 
paminklus, gražius medžio dro
žinius, gamtos vaizdus paveiks
luose, kurie puošia lietuviškus 
židinius, muziejus ir šventoves.

Šie meno kūriniai mums bylo
ja apie lietuviškosios dvasios 
įkūnijimų medžiagoje, ar tai 
būtų liaudies, ar profesionalių 
menininkų atlikti, jie mums by
loja apie meilę lietuviškai kul
tūrai, kuri amžių bėgyje išliko 
gyva liudininkė.

GAUDŽIA TRIMITAI
DVYLIKA LIETUVIŠKŲ MARŠŲ

STUTTGARTO PUČIAMŲJŲ
I ORKESTRAS
Juostelė gauns.na V.Zelinos parapijoje

SIUNČIAME TAIP PAT PAŠTU

ūotraukoje ma-

F 1 A;.-.

MARILIA - SP: Prof. Eduardas Jakštys atsiuntė vietinį in- 
formatiokos laikraštį su šia nuotrauka ir sekančiu prierešu: 
“Lietuviai baigiasi Brazilijoje, bet lietuviškų pavardžių ran
dame visose gyvenimo srityse Brazilijoje. Nuotraukoje ma
tome ELIZENDĄ ORLICKAITÇ, kuri pristato savo naują 
knygą spaudai ir informatikos publikai. Knygos titulas: Con
sultoria Interna de Recursos Humanos. Tikimės gauti dau
giau žinių apie šią lietuvių palikuonę ir apie kitus lietuvius 
gyvenančius Marilijoj.
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MŪSŲ SPORTAS
Pasaulio čempionai nugalėjo 

Vokietijoje
Atvirajame Vokietijos sportinių' 

čempionate, kuris jau vienuoliki 
metai vyko Manheime, jaunimo(16- 
18 metų) grupėje klausikinių šokių 
programoje nugalėjo šių metų pa
saulio čempionai - Kauno “Dile- 
ksos” šokėjai Linas Koreiva ir Aira 
Bubnelytė, treniruojami Juozo A- 
leksandravičiaus.

Šioje grupėje trečią vietą užėmė 
šių metų Lietuvos Lotinų Amerikos 
ir 10 šokių programųčempionai Do-. 
natasVėželis ir Lina Chatkevičiūtė 
(Kauno “Sūkuris”).

Suaugusiųjų klasikinių šokių pro
gramoje, kurioje varžėsi net 520 po
rų, geriausiai iš Lietuvos šokėjų pa
sirodė praėjusių metų šių varžybų 
jaunimo čempionai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė (“Sūkuris”). Šį 
pora pateko į pusfinalį ir užėmė 
vienuoliką vietą.Kitą “Sūkurio” po
ra Artūras Nabutas ir Sandra Čel- 
kytė užėmė keturioliką vietą.

Iš viso čempionate įvairiuose am
žiaus grupėse varžėsi apie 2000 po
rų iš viso pasaulio.

Lietuviai atostovavo Kauno “Sū
kurio”, “Dileksos”, “Kaspinio”, 
“Varūnos”, “Santakos”, “Viesuo- 
lo”, “Vermės”; Šiaulių “Šipsenos”; 
Panevėžio “Tango” ir Vilniaus 
“Glorijos” klubų poros.

Šio čempionato metų vyko ir tarp
tautinis sportinių šokių seminaras. 
Jame klausikinių šokių programą 
demonstravo A.Bižokas ir E.Daniū- 
tė. Čempionate teisejavo tartauti
nęs kategorijos teisėjas Lietuvos 
sportinių šokių federacijos prezi
dentas Česlovas Norvaiša.

ELTA
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.

MUSU LIETUVA 1 i 111 ■ ■ ..............—

Lietuvos dviratininkė
Europos čempionė

V

Lietuvos dviratininkė Diana Zi- 
liūtė Australijoje vykstančiame Eu
ropos dviračių sporto čempionate 
ketvirtadienį tapo Senojo žemyno 
čempionė - laimėjo asmeninės 24 
km atskiro starto lenktynes, pra
nešė Eltai Lietuvos dviračių federa
ciją.

Kita Lietuvos sportininkė Edita 
Pučinskaitė šiose varybose užėmė 
ketvirtą vietą.

Neoficialiais duomenimis, sida
bro ir bronzos medalius laimėjo 
Ispanijos ir Švedijos dviratininkės.

ELTA

Apie Nataliją 
Murnikovienę

Šiuo metu viena geriausiųjų pa
saulyje fizinės kultūros (Amerikoje 
vadinamo “Bodybuilding”) sporto ša
kos specialisčių yra klaipėdietė Na
talija Murnikovienė. Ji pasaulio pro
fesionalų pirmenybėse vykusiose At- v
lamoje ir Čikagoje, dvejus metus iš 
eilės “Ms Olympia” varžybose iško
vojo bronzos medalius, nors dauge
lio žinovų nuomone, jos pasirody
mas Čikagoje turėjo, būti įvertintas 
aukštesne vieta.

: . . i . .
- Apie Nataliją jau ne pirmą kartą 

plačiai rašo šios sporto šakos žurna
las - “Flex”, kurį leidžia tarptautinė 
fizinės kultūros federacija-IFBB.

__________________________ 7
Šio žurnalo 1997 m. gegužės mėn.. 
numeryje net 10 puslapių paskirta' 
mūsiškei. Žurnalo redakcijos nario
- Jim Rosenthal parašytas straips
nis “Lithuanian Legs of Steel’'. '

L Rašinyje aiškinama Natalijos 
J treniruočių programa, pateikiamas 
\ jos vartojamo maisto ir vitaminų

• aprašymas. Pažymima, jog gyvenda- 
\ ma Lietuvoje ji neturėjo didelio pa- 
>sirinkimo šioje srityje, o dabar

Amerikoje turi didesnę galimybę 
rinktis valgį, vitaminus ar treniruo
čių įrankius. Pažymima, kad Murni- 
'kovienei buvo pasiūlyta likti Ame
rikoje po jos gero pasirodymo 1996 
m. “Ms Olympia” varžybose Čika
goje. Šiuo metu ji gyvena San 
Diego mieste Kalifornijoje, kur be
,treniravimosi ji stropiai mokosi an
glų kalbos, susipažįsta su šio krašto 
^ultūra bei papročiais. Kaip atrodo, 
■mūsiškė yra rengiama pasaulio 
ičempionatui.

Natalija Murnikovienė Ameri- 
’ koje jau spėjo įsigyti nemažai ger

bėjų, kurie jai rašo. Žurnale yra 
nurodomas ir jos adresas: Natalija 
Murnikovienė, P. O. Box 9426, San 
Diego, CA 92169.

Viktorija Cmilytė 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.

Šventasis Raštas 
vienoje knygoje
Lietuvių tauta, išgyvenus 

skaudžią fizinio ir dvasinio geno
cido sovietinę okupaciją, susilau
kia didžiulės dvasinės dovanos: 
Manhattano kolegijos profesorius 
mons. Antanas Rubšys užbaigė 
Senojo Testamento knygų verti
mą iš originalių graikų ir hebrajų 
kalbų; kun. Česlovas Kavaliaus
kas Lietuvoje yra išvertęs NaująjįV
Testamentą. Šios dvi knygos yra 
redaguotos į vieną Šventojo Raš-
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to leidinį, kurį leidėjai tikisi dar 
šiais metais atspausdinti.

Knygos spausdinimą atliks 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
Adomo Jakšto spaustuvė Kaišia
doryse. 20,000 egz. atspausdini
mas kainuos $217,000.00. Kadan
gi Lietuva šiuo metu nėra pajėgi 
finansuoti šią taip reikalingą kny
gą, kreipiamės į Jus, mieli gera
dariai. Kiekvienas prisidėkime, 
pagal savo išgales, prie šios di
džiosios dovanos tautai, siekian
čiai dvasinio, moralinio ir sociali
nio atsinaujinimo.

Paaukoję $100.00 ar daugiau 
gaus du Šv. Rašto egzempliorius: 
vieną sau, o kitas, aukotojo var
du, bus įteiktas Lietuvos bibliote
koms. Auką prašom siųsti: Li
thuanian Catholic Religious Aid, 
Inc., 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207-1910, USA, pažy
mint, kad tai Šv. Rašto spausdini
mui. Inf.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Halina Mošinskienė

ONOS ŽIBIENĖS ATMINIMUI
- , t T“**’ .

ONA andbiuškevičiūte žibienė
gimė Darsūniškyje 1913 m. liepos 
26 d. Kaišedoryje baigė pradžios

rummokyklą, Žiežmariuose baigė gim
naziją. Panevėžyje lankė Mokytojų 
Seminariją. Kadangi turėjo gražų 
balsą, po vienų metų išvažiavo į

MŪSŲ LIETUVA

Kauną ir įstojo į Konservatoriją, 
kur lankė dainavimo ir piano 
klases.

Kaune susipažino Alfonsą 
Žibą, kuris buvo žinomas Lietuvoje 
padarytais kultūriniais filmais ir 
fotografijomis Lietuvos vaizdą. Ap
sivedė 1931 m. Gimė sūnus Prati
ciškus Algimantas 1935 m.

Prieš karą dar dainavo gar
siame Įgulos Bažnyčios chore, ku
rio dirigentas buvo muzikas Damb
rauskas.

1944 m. pasitraukė su šeima 
j Vokietiją, kur sulaukė karo pabai
gos. 1944-1949 m. gyveno Munche- 
ne(Bavarijoje), kur dar patobulino 
savo dainavimo meną ir dalyvau
davo lietuviškuose parengimuose 
bei davė savo privatų koncertą. Su
žinojusi, kad sesuo Eufironė po, ka
ro apsistojo su šeima Brazilijoje, 
panoro būti kartu, todėl išemigravo 
iš Vokietijos atvykdama su šeima 
vasario 13 d. 1949 m. į S. Paulo.

Daug metų prisidėjo drauge 
su vyru prie lietuviškos kultūrinės 
veiklos paįvairindama parengimų 
programas savo dainavimu ir inter- 
pretcija.

Pastaruoju 5 metų laikotar
piu, kai sveikata reikalavo didesnės 
priežiūros, gyveno pas s«ų Algi
mantą Vila Marijonoj kartu su 
anūku Rikardu ir marčia Dagmar. 
Kūčių dienos rytą, gruodžio 24 d. 
atsiskyrė su gyvenimu, kurį tikrai 
mylėjo ir buvo šeimoje ypatingai 
mylima ir gerbiama.

Taip likimas lėmė, kad bū
damos kraštietės to pat Panevėžio 
Lietuvoje, susipažinome ss Onute 
ir Alfonsu Zibais tik 1953 metais 
Sanpaulyje. Tai buvo man brangi 
draugystė, nes praeities prisimini
mai rišo, dar nepraėjęs pašauki
mas SAVO KALBA KALBĖTI, savo 
tautiečių bendruomenėje dalvauti. 
Onos asmenybė šiuo atveju buvo 
jautri. Ji buvo linksma draugystėje, 
mėgo šokius, mėgo dainuoti, inter
pretuoti kai kurias populiaresnes 
arijas... Su vyru visada dainuodavo 

įvairuose lietuviškuose parengi
muose, rėmė mūsų kultūrinę ir pa
rapinę veiklą.
Šeimoje gyveno kukliai, bet Alfon
sas yra net padaręs ilgo metražo

^JNR.1(2347į 1998. L15

filmą iš lietuvių rengiamų kongresų 
ir kitų iškilmių. Onutė irgi visur 
dalyvaudavo.

Ji didžiavosi savo sūnumi, 
kuris ir šiandien nepamiršta tėvų 
kalbos, tebesilaiko lietuviškų tradi
cijų šeimoje, ir to nuoširdaus drau
giškumo.

Šio straipsnio daviniai, duo
ti sūnaus Algimanto Žibo, įro
do, kaip jis rūpinosi pažinti* savo 
tėvų praeitį ir ją perduoti savo gen
ties palikuonims.

STASYS BUTRIMAVIČIUS
mirė 1997 m. gruodžio 28 d. ap
rūpintas Bažnyčios sakramentais 
Hospital das Clinicas ligoninėj.

Velionis buvo gimęs 1903 
m. rugsėjo 6 d. Alytuje. Brazili
jon atvyko 1929 m su šeima: na
šle motina Marija, vyriausiu 
broliu Juozu su šeima ir seserim 
Anele Pesaravičiene su vyru.

1934 m. birželio 24 d. 
vedė Mariją Saldūnaitę. Išaugino 
tris sūnus ir dukterį pagal mora
lės ir tikėjimo taisykles. Visi lan
kė seselių pranciškiečių mokyk
lą. Sūnūs baigė aukštąjį mokslą. 
Žmona Marija mirė 1985 m.

Stasys Butrimavičius bu
vo tikintis ir praktikuojantis ka
talikas iki savo paskutinės gyve
nimo dienos. Priklausė įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms ir 
šv. Juosapo Vila Zelinos parapi
jai. Per ištisus dešimtmečius gie
dojo ir dainavo šv. Juozapo Liet. 
Kat. Bendruomenės chore moky
tojų Stankūno, Girdausko, Stro- 
lios, Ambrozaičio ir Tatarfino 
laikais.

Nuliūdę liko sūnūs Vla
das, Pijus ir Jonas, marti Lucija

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų-spauda. Ji turi būti tvirta ir laisva. Skaitytojau, tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują saitytoją! Nedelsk!

8



NR.1(2347) 1998.1.15

Marija, anūkai Paulius ir To
mas, JAV-bėse gyvenanti duktė 
Marija Aldona, žentas Algis; a- 
nukai Aleksandras ir Eduardas 
su žmona Katherine ir proanū
kei Joseph ir Anne Marie.

Butrimavičių šeima nuo
širdžiai dėkoja visiems dalyvavu
siems šermenyse, laidotuvėse ir 
7-tos dienos mišiose. Ypatingą 
padėką reiškia kun. Petrui Ruk- 
šiui už aplankymą ligoninėj ir7 
suteikimą ligonių sakramentų. 
Dėkojame seserims Marinai ir 
Elzbietai Strumskytėms už 
paslaugas ir tėvuko globą ligos 
metu.

Seimą kviečia gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
30-tos dienos mišiose šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje vasario 1 

d. 11:00 vai Ryto.

A I N D A 19 9 7
Embora já façamos parte do ano 
de 1998, não devemos nos
esquecer do ano que recém 
passou. As atividades foram 
muitas. Principalmente para quem 
frequenta os ensaios de nosso 
Coral, viu a conhecida “Sala 4” da 
“Ramove” receber mão de pintura 
nova, ficando bem mais clara à 
noite, combinando com as 
lâmpadas fluorescentes. Vimos 
também esta sala ganhar um 
armário novinho em folha, 
podendo ele servir de abrigo ao 
material do Coral, sobrando 
espaço para utilização de outras
organizações. De fato, 
somente foi possível

VIDEOS
LIETUVA

tudo isso
com a

LIETUVIŠKOS

MUSU LIETUVA

colaboração mútua de quem 
dirige e de quem participa dos 
ensaios. Para quem não sabe o 
Corai é um setor integrante da 
Comunidade Lituana Católica 
Romana de São José, sendo que 
o apoio material e espiritual 
passado principalmente pelo 
Padre Petras Ruksys foi digno de 
merecimento, partindo dele em 
conjunto principalmente com as 
Senhoras Elvira Kilciauskas 
Belluci e Sra. Angelina Dirsyte 
Tatarunas a efetivação de todas 
estas melhorias. Tudo isso foi 
premiado no mês de Novembro 
com a brilhante apresentação do 
Coral, prosseguindo no Encontro 
dos corais pertencentes à 
Paróquia em comemoração à 
festividade natalina, cujo templo, 
diga-se, foi agraciado com um 
trabalho decorativo sempre de 
muito bom gosto realizado pela 
nossa querida Irmã Cristina 
Zakareviciute. Ao reiniciar nosso 
trabalho para o ano em curso, 
ainda é tempo de agradecer a 
aedicação desses mencionados 
benfeitores, e a todos que pelejam 
pela difícil missão em promover a 
lituanidade. Outro ano, novas 
esperanças. Recebam eles e os 
amigos leitores os melhores votos 
de um Feliz Ano Novo.
CORAL DA COMUNIDADE
LITUANA CATÓLICA ROMANA 
DE SÃO JOSÉ.

Nepamirštamai mūsų tautietei 
AÍA

amžiname poilsyje, 
reiškiu gilią užuojautą sūnui inž. Algir
dui su šeima ir giminėms bei vėlionies 
sesutei Eufronei Antanaitienei su šeima.

Su gilia pagarba ir liūdesiu 
Halina Mošinskienė

RASO IŠ LIETUVOS
Gerb. “Mūsų Lietuva” redakcija

Aš iš Lietuvos Brazilijoje 
svečiuojuosi pirmą kartą. 
Pakliuvo jūšų laikraštis į mano 
rankas ir nutariu trumpai 
parašyti. Gal būt jums ir 
neįdomu tai.

Leiskite išreikšti lietuviš
kus svekinimus jūsų savaitraš
čio arte jaučiam Penkiasdešimt
mečiu.

Brazilijos Lietuvių Ben
druomenei linkiu daug laimės 
metų, gražių pavasario dienų, 
sėkmės darbuos, geras svei
katas, kas dieną vis naujų jėgų!

Kadangi mano gimtinė 
Anykščiai, siunčiu eilėraštį apie 
šį kraštą. Eiliraščio autoriaus 
važiuodamas iš Lietuvos nepa
rašiau.

Anykščiu kraštas 
Šventi miškai, šventai žemė 
Šventosios upės pakraščiais, 
Palink ties ja ir delnas semia 
Jos_ tyrą vandenį purslais 

Šventa tyla rasotą rytą, 
Kai rūkas tirpsta žolėje, 
Ikrisk į jį ir tu pajusi 
Tą šviesų kuždesį joje. 

Tėvų namai, Anykščių žemė, 
Praminti protėvių takai. 
Ir mes visi čionai užaugę, 
Ir pasiliksim jos vaikai.

Šventi miškai, šventoji žemė 
Šventoji upė ir tyla.
Čia juk visur manoji žemė 
Šventoji žemė Lietuva.

(autorius nežinomas)
Vytautas -1997.11.07

- GRAŽI LIETUVA
- POPIEŽIUS LIETUVOJ 1993
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

HAMILTONE 1988 M.
VAIZDAJUOSTES GALIMA GAUTI
“MŪSŲ LIETUVOS” REDAKCIJOJ f

Rua inacio,671 - V. ZeMna |

vaizdajuostes.- j {jerįaiisia šventinė 
I dovana:
1 UŽSAKYKITE ‘MUSU LIETUVĄ” 

GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS 

Šią brangią dovaną jie prisimins visus metus

TEL: 274-18.86
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MŪSŲ ŽINIOS,
SKAUTŲ KŪČIOS

Dar kartą S. Paulo “Palan
gos” skautai atšventė skautiškas 
šeimos Kūčias. Dalyvavo virš 120 
žmonių tarp skautų ir jų tėvų. Kun. 
Petras Rukšvs atlaikė šventas mi
šias, per kurias skautų-skaučių 
chorelis giedojo lietuviškas kalėdi
nes giesmes.

Aušra Bacevičienė su Linuku gauna 
dovalėlę nuo Kalėdų senelio

Po mišių visi susirinko Ra
movės salėje, kur buvo iškilminga 
vakarienė. Paskautininkas Jurgis 
Prokopas paaiškino lietuviškų Kū
čių tradicijas ir jų prasmę. Kun. 
Petrukas palaimino plotkeles ir 
sukalbėjo Kūčių maldą. Tada visi 
sveikinosi ir broliškai laužė tarp 
savęs plotkeles.

Po Kūčių vakarienės skautai 
giedojo ir deklamavo. Vargonėliais 
palydėjo skautas -vytis Paulius 
Butrimaičius.

Nors buvo karšta ir tvanku, 
tačiau Kalėdų senelis turėju kant
rybės su skautukais pasikalbėti, 
juos pasodinti ant kelių ir padalinti 
dovanėles.

“Palangos” skautai ir vadovai 
tuomet linkėjo visiems linksmų šve
ntų Kalėdų, o dabar visiems linki 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

PRANEŠAME visiems, kad 
skautu vasaros stovvkla bus LITU-i 
ANIKOS SODYBOJE sausio mene
si nuo 11 iki 17 dienos, c

MUSU LIETUVA 
aagjggg» ■ -ir-unmnTnriii'iijii "i|||'|||M iiiĮiiinmil

NR.21(2346) 1977. XII.
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LIETUVIU BATU FABRIKAS
Miestas FRANCA, apie 100 

km. nuo S. Paulo, yra žinomas kaip 
pasaulinis batų gaminimo miestas. 
Čia kas met gaminama milionai 
porų batų, kurių didelė dalis išve
žama į užsienį.

Siame mieste gyvena Plaugų 
šeima, kuri taip pat mėgina savo 
laimę batų gaminime. Naujos batų 
gamyklos savininkai ir pagrindi
niai darbininkai vra Rosimar Plau- *>
gas ir Antonio Carlos Fereira Da- 
vanęo. Fabrikėlis visai ne didelis - 
200 kvadratinių metrų. Dirbtuvė 
pagamina iki 60 porų batų per die
ną. Batai yra geros kokybės, nes 
darbas mažai mechanizuotas. Ga
minamos dvi rūšys batų: tradiciniai 
mokasinai ir naujos-jaunos mados 
mokasinai.

ROSIMAR PLAUGAS yra 
lietuvių imigrantų anūkas. Jo sene
lis Algirdas Plaugas atvyko Brazili-

FRANCA - SP: batų dirbtuvės PLAUDAS savininkas Rosimar Plaugas su 
išstatytais savo darbo gaminiais

*v*o*s*s*ví>p*

FISIOTERAPEUTA
Felix Ricardo Andrusaitis 

formado pela USP
í Atendimento Domiciliar fone :273-5438
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STASIU BI’TRIMAVICH I 
iškeliavus amžiny bėn. 

V 

nuoširdžiai užjaučiame visą šeimą, ypač 
anūkus skautus Paulių ir l omą ir kartu 
liūdime.

Palangos Skautų Vietininkija

jon 1927 metais , turi 85 metus »r 
gyvena Patrocinio Paulista. Seniau 
skaitydavo ML-vą.

Markės parinkimo vardas 
yra suprantamas: reikia pagerbti 
savo tėvų tvirtą vardą ir garantuoti 
pasisekimą.

Iš tikrųjų yra malonu suži
noti, kad mūsų tautiečiai ir jų vai
kai didžiuojasi savo lietuviškumu ir 
nori įamžinti savo pėdsakus Brazi
lijoj. Linkime, kad vardas PLAU
GAS būtų sėkmingas ir išgarsėtų 
kaipo geros koky bės batų ženklas.

Batų gamvklos adresas vra: 
PLAUGAS - Ind. e Com. de Calça
dos Ltda., Av. Presidente Vargas 
1930,14.401-120 Franca- SP. 
TeL/Fax: (016) 727-40.22.

S. Paulo mieste PLAUGAS 
batai yra parduodami sekančise 
parduotuvėse: Ramos Magazine, 
Calçados Village, Calçados Ultra- 
modas, Brasileira Calçados, Multi 
Marcas, Rodrilan Calçados, Krikor 
Marcossian.

s
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MUSŲ ŽINIOS
KUČOS LITUANIKOJ

Svečių namo svetainėje Kū
čios buvo pagal visas lietuviškas 
tradicijas: Šienas ant stalo, lininė 
namų darbo staltiesė, tradiciniai 
valgiai: džiovinti baravykai, aguo
nų pienas, šližikai (KŪCIUKAI). 
Plotkelės buvo ne tik kun. Petruko, 
bet ir iš Lietuvos ir vyskupo Balta- ~ 
kio atsiųstos.

Prieš Kūčias p. Norbertas 
Metelis perskaitė Kalėdų Evange
liją, kun. J. Šeškevičius sukalbėjo 
maldas, buvo uždegta žvakutė, pali
kta tuščia vieta prie stalo prisime
nant iškeliavisius [amžinybę ir ki
tus asmenis, kurie nebuvo prie Kū
čių stalo.

Kūčiose dalyvavo 20 asmenų, 
kurie priklausė penkiom šeimom. 
Šeštoji šeima buvo poilsio namų gy
ventojai. Buvo lietuviškai šventiška 
nuotaika. Regis, visi buvo patenkin
ti. Dr. Ronaldas pareiškė, kad se
kančius 25 metus švęsime Lituani
koj, o po to tarsimės iš naujo.

22 vai. visi svečiai dalyvavo 
Bernelių mišiose. Didelė dalis daly
vavo ir Kalėdų pietuose.

Naujų Metų sutikimui 
neatsirado kandidatų ir jis neįvyko.

KAZIMIERUI ŠEŠKEVIČIUI 
po Kalėdų mirus JAV-bėse, 

broliui prel. Juozui Šeškevičiui 
reiškiame gilią užuojautą ir soli
darumą.

Lietuvių kolonija 
ir parapiečiai

LITUANIKA: kun. Petras Rukšys 
įteikia prel. Juozui Šeškevičiai raštą 
ir $.7938,00 čekį a. a. Povilo Kirs
tuko palikimo skirto senelių poilsio 
namams.

Iš viso, tiek per šventes, tiek į 
tarpušvenčių daugelis Lituanios na
mų turėjo svečių” kai kurie namai 
labai gausiai. Lankytojai ne tik vai
šinosi, bet ir baseine vėsinosi.

SKAUTŲ STOVYKLA 
LITUANIKOJ

Sausio 11-17 dienom vyko Pa
langos skautų vietininkijos stovykla 
Lituanikoj. Buvo virš 50 stovyklau
tojų. Stovyklai vadovavo Jurgis 
Prokopas ir Eugenija Bacevičienė. 
Komandantas buvo Klaudijus 
Kupstaitis.

Stovykla buvo pavadinta ^Mū
sų Lietuva” laikraščio 50-mečiui 
paminėti.

Gražus oras padėjo stovyk
lautojams gerai pasinaudoti gamta 
ir kitokiomis pramogomis.

sekančia-
kitokiomis 

Platesnis aprašymas bus 
me ML-vos numeryje.

APRENDA A CANTAR 

EM LITUANO
COM A FITA CASSETTE DE 

CANTOS POPULARES LITUANOS■ 
Dicção clara. Acompanha a letra

d

Varnauskaités ir v Osvaldo Piovan sūnaus FLAVIO ir

Fone: 2774855
Fax: 277-6948

Jener imóveis ltda.
CRECI J484 

ADMINISTRAÇAO - LOCAÇÃO 
COMPRA-VENDA

Rua Topázio n° 76 - Aclimação 
04105-060 - São Paulo • SP.

LINKSMAI 
DAINUOKIME 

ENVIAMOS PELO CORREIO 
(FITA -f CORREIO- R$5,00)

VILA ZELINA: Elzos
THAIS vestuvės spalio 26 d. Šalia jaunosios tėvai Sebastião ir Maria Virgilia 
Pereira Terra

Sc
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MŪSŲ ŽINIOS
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Pietų Amerikos jaunimo su
važiavimas vyksta sausio 17-25 die
nomis. Iš Kanados atvyko kun. Edis 
Putrimas, o iš Lietuvos seselė Asta 
ir panelė Ilona. Taip pat grupė jai- 
mmo iš Argentinos ir Urugvajaus.

JADVYGA ir ALGIRDAS ŠUKIAI 
Ruošiasi atšvęsti vedybinio gyveni
mo auksini jubiliejų sausio 25 dieną 
su lietuviškom mišiom Vila Zelinòj 
ir vaišėmis Sąjungoj.

SVEIKINAME!
» v** ** ** • • • — • *

į> ŠIO ML-VOS NUMERIO ■ 
GARBĖS LEIDĖJAS

POVILAS PIPIRAS
Prisimindamas žmonos ONOS SADAUSKAITĖS 

PIPIRIENĖS šeštąsias mirties metines (sausio 6 d) 
Širdingai dėkojame mielam ML-vos skaitytojui už 

paramą spaudai ir pagarbiai prisimename
fc, amžinybėn iškeliavusią a. a. Oną. 
tk Redakcija ir administracija

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

UŽSIMOKĖJO UZ ML-VA.
Vladas Zizas R$.25,00
Jonas Baltaduonis “ 20,00
Vladas Stulgaitis “ 20,00
Adilson Puodžiūnas “ 25,00
Antanas Rudys “ 25,00
Alfonsas Jočys “ 20,00
Antanas Stonis “ 100,00
Liudas Bendoraitis “ 30,00

“PIETŲ AMERIKOS JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS”
Acontecerá nos dias 17 a 25 de janeiro o Encontro Sul Americano da 

Juventude Lituana, ou como sempre nos referimos, o “Suvažiavimas” Até o 
momento ja confirmaram a presença 15 participantes da Argentina, Uruguai 
e Lituânia, bem como o padre Putrimas do Canadá e o vice-presidente da 
Aliança Mundial da Juventude Lituana, Mario Kalninis.

O suvažiavimas está dividido em duas partes: os dias de estudo, em São 
Paulo, onde discutiremos vários temas, tendo como central o vínculo de nossas 
colônias com a Lituânia. A segunda parte, um acampamento na Lituanika, 
tendo como “tema”o lazer.

Durante a stovykla será ministrado um Curso de Liderança por duas 
pedagogas vindas especialmente do Centro da Juventude de Klaipeda. Esta 
oportunidade única partiu da Aliança Mundial da Juventude Lituana e só foi 
possível graças ao empenho do padre Putrimas que as convidou.

Além dos participantes destes países, aguardamos a presença de ou
tros, entre eles, você! Qualquer informação entre em contato com Alexandre 
Indriūnas (274-0114 ou 818-3871) ou Silvia Tūbelis 277-4855)

Ona Nemickas “ 40,00
Algirdas Baužys “ 120,00
Eduardo Jakštys “ 25,00
Joana Sofia Jacot “ 20,00
Stasia Vilutis “ 20,00
Anupras Tumėnas “ 20,00
Venceslau Jakočiūnas “ 50,00
Henrikas Valavičius “ 25,00
Aleksandras Bumblis “ 30,00
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