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Ko laukia Lie ava iš mūšy?
DR. A. STROMAS
čia pateikiame Lietuvos disiden
to, gyv. Britanijoje, mintis, išdėsty
tas “Europos Lietuvio” 1977 m. 39
nr. rašinyje “Opozicija Tarybų Są
jungoje”. RED.

tvarkai musų žemės rutulio re-'
gijone sukurti, tai tas žymiai
padėtų visoms pasaulio valsty
bėms lengviau susiorientuoti
susidarysiančioje padėtyje ir
palaikyti perturbacijos sąlygo
se tas jėgas, kurios sieks demo
kratinės santvarkos įkūrimo ir
taikos pasaulyje aplamai, o mū
sų regijone ypatingai, įtvirtini
mo. Dabar gi, siekdamos stabi
lumo ir nors reliatyvios taikos
stovio palaikymo, Vakarų vals
tybės pagrindinai suinteresuo
tos egzistuojančio status quo
išsaugojimu ir jokiu būdu ne
nori skatinti esminių politinių
pakitimų TSRS proceso.

Išdėstytos aplinkybės rodo,
kad šiandieną tarybinės san
tvarkos stabilumas yra daugiau
nei reliatyvus. Mažiausia perturbacija, jėgų santykio val
džios viršūnėje pasikeitimas,
kiek radikalesnė valdymo sismos reforma (gimusi net iš gry
nai ekonominės būtinybės) ga
li, tokiom sąlygom esant, bema
tant ir netikėtai išsilieti į tota
litarinės komunistinės santvar
Iš tb, kas pasakyta, darau iš
kos TSRS tokį pat;totalinį suby
vadą, kad aktualiausiu išeivijos
rėjimą. Mes jau matėme, kaip
politinių organizacijų uždavi
netikėtai ir kaip totališkai su
niu reikia laikyti nepriklausobyrėjo politinės diktatūros re
mybinių programų savo tau
žimai Graikijoje, Portugalijoje,
toms sudarymą, pagrindinių saIspanijoje, kaip vos vos tas pats
yo tautų egzistencijos potarybineįvyko komunistinėse Vengri
niame pasaulyje sąlygų nusta
joje bei Čekoslovakijoje (ir
tymą. Įvairių tautų išeivijų po
įvyktų, jei ne tarybiniai tankai;
litinės organizacijos turi suda
tačiau į TSRS tankų, matyt, ne
ryti ir bendrus komitetus savo
bus kas siunčia). Brežnevo ir jo
persenusios politbiuro vadovy nepriklausomybinėm progra
mom koordinuoti, kad, reika
bės neišvengiamas artimoje
ateityje pakeitimas naujais as lui atėjus, egzistuotų jų pastan
gomis sukurti pagrindai taikiai,
menimis gali šia prasme turėti
lemiamos reikšmės. Per šį va kompromiso pagrindais, spręsti
dovybės pasikeitimo procesą
konfliktus keliančias ir kitas
TSRS intrastruktūrinė opozici ginčytinas problemas. Tuo pa
ja gali masiškai iškilti viešu grindu turėtų būti sudarytas ir
mon ir sukurti jau nebesustabvisų tautų išeivijų iš komunisti
domą esminių politinių pasikei nių kraštų bendras frontas kas
timų šalyje bangą.
dieninei kovai su bendru prie
Kyla klausimas, kaip mes
šu vesti ir užsienio valstybėm
čia, išeivijoje, esame pasiruošę
atitinkamai įtaigoti.
tuos galimus pasikeitimus su
Atėjo laikas, kai išeivijai ten
tikti, kokių veiksmų programą
turime tam atvejui išdirbę. Ma ka tapti aktyvia politine jėga.
nau,- kad šiuo atžvilgiu mūsų Tapti, kol dar nevėlu ir kol mes
reikalai gana prasti. Manau taip čia dar galime suvaidinti savo
pat, kad gana prasti šiuo at konstruktyvų politinį vaidmenį
žvilgiu reikalai ir Vakarų pa krašto gyvenime. Prisiminkime,
saulio valstybių. Iš dalies tai ir kad tik čia, užsienyje, mes ga
gi išeivijos kaltė, nes jeigu iš lime. sukurti savo kraštams ati
eivija turėtų aiškų galimos įvy tinkančius jų interesus ir tradi
kių TSRS raidos vaizdą, galimų cijas politinių struktūrų mode
toje raidoje naujų perspektyvų lius. Jie totalitarinės santvarbei konfrontacijų paveikslą, pa i kos. sąlygose kurti kokių nors
galiau konstruktyvią programą politinių struktūrų ar jų mode
naujai vidinei bei tarptautinei lių tiesiog neįstengia, žmonės

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

PAUDA APIE ĮVYKIUS LIETUVOJE
“Antirusiškos demonstracijos
Vilniuje”, “Smarkūs lietuvių
protestai prieš rusus okupan
tus” ir panašiomis antraštėmis
didieji Italijos dienraščiai “La
Stampa”, “II Tempo” ir kiti pla
čiai aprašė neseniai Lietuvoje
įvykusias dideles demonstraci
jas prieš rusus "Vilniuje. Tą ži
nią perdavė taip pat Vatikano
radijas lietuviškoje laidoje, ita
lų radijas ir televizija.
“Lietuvos sostinėje Vilniuje,
— rašė didysis Romos dienraštis “H Tempo”, — spalio 10 dieUOS vakarą įvyko didelės’ demonstracijos prie sporto stadio. Jau futbolo žaidynių metarp Vilniaus “Žalgirio” kondos ir Smolensko “Iskros”
_rovai pasipiktinusiai šaukė:
“Rusai, grįžkite namo”, “Šalin
rusai okupantai” ir panašiai.
Žaidynėm pasibaigus, lietuviai
demonstrantai savo pyktį išreiš
kė, degindami policijos autovežimius ir daužydami krautuvių
langus. Tų didelių neramumų
malšinti buvo iššaukti kariuo
menės daliniai, kurie kitą dieną
jau nuo pat ryto, ginkluoti au
tomatiniais ginklais, budėjo
miesto gatvėse...”
“Šią informaciją Vakarų spau
dos korespondentam Maskvoje,
— rašė “H Tempo”, — perdavė
disidentų
atstovas
medikas
Aleksandras Podrabinek, kuris
priklauso ‘Žmogaus teisių gyni
mo sąjūdžiui’. A. Podrabinek
pats neseniai lankėsi Vilniuje
ir vietoje patyrė apie įvykusius
neramumus. Neramumai prasi-

DEMONSTRACIJOS
PRIEŠ SOVIETUS

ROMOJ

dėjo futbolo žaidynių metu ir
tęsėsi jom pasibaigus. Pikti žiū
rovų šūkiai prieš rusus buvo
girdimi televizijos laidoje, kol
ji nebuvo nutraukta. Žaidynėm
pasibaigus, apie 21 vai. (Mask
vos laiku) 15.000 žiūrovų minia
išsiliejo į miesto gatves ir pra
dėjo žaloti policijos auto maši
nas bei draskyti plakatus, skel
biančius rusų revoliucijos 60čio sukakties minėjimus. Milicija, KGB agentai ir pagalbi
niai milicininkai, bandė sulaiky
ti demonstrantus, suimdami la
biausiai pasireiškusius. Minia.
, dar labiau Įdūko ir bandė išvaduoti suimtuosius: A. Podrabinek žiniomis, tačiau nemaža lie
tuvių buvo nugabenti į policijos
įstaigas. Keturiom dienom pra
slinkus Vilnįuje vėl įvyko nera
mumai, tačiau apie juos nepa
vyko gauti tikslesnių informa
cijų”.
“11 Tempo” korespondentas,
baigdamas pranešimą, pažymi,
kad sovietų disidentai, jų tarpe
prof. Andriejus Sacharovas, ge
nerolas Petras Grigorenka ir
naujasis “Amnesty Internatio
nal” pirmininkas rašytojas Jur
gis Vladimovas, pasiuntė prašy
mą augščiausiam sovietui, kad
numatoma amnestija Spalio re
voliucijos 60-čio proga būtų tai
koma ir visiem politiniam kali
niam. Sovietiniai disidentai taip
pat pranešė, kad spalio 30-ji bu
vo paskelbta “Sovietų politinių
kalinių diena”, kurios proga ne
maža suimtųjų pradėjo bado
streiką.
Mons. Kl. Razminas

liūs, reikalaujančius laisvės Ry
tų Europos šalim. Originali de
monstracija tęsėsi ilgokai: kol at
vykę policininkai:su specialiais
įrankiais galėjo nuplauti studvir •
to užsidėtas grandines, simbuhzuojančias Čekoslovakijos ne
laisvę.

Devintųjų sovietinės invazi
jos į Čekoslovakiją metinių pro
ga 18 metų italas studentas
Luciano Atticcioli geležine
grandine priširakino prie So
Bandė užmušti
vietų Sąjungos ambasados Ro
kun, Juškevičių
moj įvažiavimo vartų. Ant krū
tinės jis laikė kartoną su įrašu
stambiomis raidėmis: “Iš repre
Vilnius. — Žiniomis iš. ok. Lie
sijos pelenų gims naujas pasi tuvos, naktį į rugpjūčio 19 norė
priešinimas”. Kiti trys studentai jo nužudyti Plutiškių kleboną
tuo tarpu dalijo praeiviam lape- kun. Kazimierą Juškevičių. I kle
boniją įsibrovė du vyrai ir pra
dėjo smaugti kunigą. Jis gynešl,
krašte laukia to iš mūsų, jie to
išsirito iš lovos, bet gavęs porą
iš mūsų įsakmiai reikalauja. smarkių smūgių į galvą, neteko
Apvilti krašto mes neturime
sąmonės. Rytą jis buvo rastas
teisės. Masinė opozicija krašte
visas kraujuotas, bet gyvas, tik
jau egzistuoja. Taigi, junkimės
prie jos, padėkime jai, sufor dar neatgavęs sąmonės.
muokime ją ir tuo atlikime de
ramą išeivijai kaip organiškai
ir neatskiriamai savo tautos da
liai istorinį vaidmenį.
Tėviškės žiburiai

Sakoma, kad plėšikai stropiai
ieškomi, nes tai atsitiko labai
nepatogiu laiku, kai Lietuvoje
j viešėjo trys Vakarų Vokietijos
vyskupai.
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ŽEMAITIJOS LIAUDIES MENO
šventė šiemet buvo surengta rugsė
jo 27 d Palangoje. Didžiausio dėme
sio susilaukė liaudies meistru kūry
bos paroda, atidaryta Palangos pa
rodų p.sviljone Jos atidaryme ap e
dabartines iiaiaies meno uždavinius
kalbėjo Lietuve Liaudies Meno
Draugijos vald bos pirm P. Gudynas, parodos dalyvius sveikino Pa
langos miesto vadovai. Palangos
kraštotyrininkai atliko etnografinę
programą pajūrio žvejų tema.

KAUNO DRAMOS TEATRAS, pra
dėdamas naująjį sezoną, kauniečius
pakvietė į žaliąjį Dainų slėnį ir
jiems suvaidino Keturakio komedi
ją “Amerika pirtyje” Pertaukų me
tu ir po spektaklio tūkstančiams
kauniečių koncertavo kaimiškos ka
pelos, dainų ir šokių ansambliai.
-STYGINIS VILNIAUS KVARTE
TAS, kurį sudaro A. Vainiūnaitė, D.
Katkus, P. Kunca ir A. Vasiliaus
kas. naująjį sezoną pradėjo Vilniu
je, grįžęs iš gastrolių Latvijoje. Pra
diniam sezono koncertui jie buvo
pasirinkę tris M. K. Čiurlionio, D.
šostakovičiaus ir J. Brahmso kvar
tetus. šis vilniečių kvartetas yra lai
mėjęs aukso medalį tarptautiniame
konkurse Belgijoje, Liežo mieste.

• “Gyvataro” šokėjai Anelė Kaminskaite ir Raimundas Butkevičius Melbourne, Australijoje
Nuotr. Z. Gružausko

TŪKSTANČIO DOLERIŲ PREMI-’
JĄ lietuvių leidyklai paskirs Čikago
je sudaryta komisija: žurn. Vladas
Būtėnas, dail. Povilas Kaupas, žurn.
Bronius Kviklys, dr. Juozas Meš
kauskas ir Stasė Semėniene. Premi
ja, kurios mecenatas yra kun, dr.
Juozas Prunskis, numatyta leidyklai,
daugiausia pasitarnavusiai Lietuvos
bei lietuvių tautos reikalams krikš
čioniškos minties knygomis. Leidyk
las iki 1978 m. sausio 15 d. gali siū
lyti visi lietuviai betkuriam vertin
tojų komisijos nariui.
MELBURNIETÉ ALDONA JUŠ
KAITĖ, baigdama bibliotekinkystės kursą universitete, savo diplomi
niam darbui parašė studiją “Lithua
nian Literature in Australian Libra
ries” (“Lietuvių literatūra Australi
jos bibliotekose”), ši jos 100 psl. stu
dija buvo išleista kaip parankinė
knyga visoms Australijos bibliote
koms. Autorė ne tik rašo apie lietu
viškas knygas Australijos*bibliotekose, bet ir pateikia žinių apie Lietu
vos istoriją, lietuvius išeivijoje,
Australijos Lietuvių Bendruomenės
bibliotekas, lietuvių leidinius šioje [
šalyje. Studijos pabaigoje skaityto
jai supažindinami su lietuvių išeivių
leidiniais visame pasaulyje, žymes
nėmis leidyklomis, nurodoma, kur ir
pas ką Australijoje galima gauti to
kių leidinių.
DAIL. VLADAS ŽILIUS spalio 14
21 d d. dalyvavo tapybos ir grafi

kos parodoje Vašingtono dailės klu
be. Jo darbus šiai parodai Vašingto
ne parūpino Norten T. Dodge iš sa
vo rinkinių. Naujųjų dail. V. Žilio
kūrinių paroda įvyks Brooklyne, N.
Y . Kultūros Židinyje, 1978 m. sau
sio 7-8 d.d.

BALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA
“Baltija“, įsteigta Niujorke prieš
vienerius metus, pirmąją savo narių
darbų parodą rengia spalio 29-30 d.
d. Kultūros židinyje. Numatoma iš
statyti apie 90 tapybos, grafikos ir
skulptūros kūrinių. Juos atrinks de
vynių dailininkų komitetas, kuriame
lietuviams atstovauja K. Žoromskis,
V. Žilius ir E. Urbaitytė.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ”,
vadovaujama L. Sagio, laimėjo I
vietą rugsėjo 22-25 d.d. tarptautinia
me festivalyje Cadize, Ohio valstijo
je ŠĮ festivalį kasmet rengia anglies
kasyklų bendroves bei kasimo ma
šinų gamyklos. Tarp parodon suvež
tų mašinų buvo įrengtos šešios sce
nos, kuriose programą atliko net 37
etninių grupių bei amerikiečių an
sambliai ir pavieniai menininkai.
“Grandinėlei” buvo įteiktas auksinės
spalvos trofėjus, nusagstytas ang
lies kristalais.
LIETUVIŲ POEZIJOS DIENOS
jau penktą kartą bus surengtos Či
kagoje, Jaunimo Centro kavinėje,
1978 m. gegužės 26-28. Kavinė yra
užsakyta šiai poezijos šventei, ruo
šiama ir programa.

VILNIAUS BALETO TEATRO so
listai L. Aškelovičiūtė ir V. Kudžma
su kitais šios srities Sovietų Sąjun
gos menininkais lankėsi Italijoje.
Bendriems koncertams Romoje, Mi
lane, Venecijoje bei kituose Italijos
miestuose lietuviškojo baleto atsto
vai buvo paruošę ištraukas iš P.
Čaikovskio “Gulbių ežero”, “Mie
gančiosios gražuolės”, J. Juzeliūno
baleto “Ant marių kranto”, tautinę
choreografinę kompoziciją “Palan
gos Juzė”. Koncertai buvo skirti so
vietinės Spalio revoliucijos 60 me
tų sukakčiai.
VILNIAUS UNIVERSITETO kie
mo teatras, vadovaujamas vyr. rež.
V. Limanto, kiekvieną pavasarį ir
rudenį scenos mėgėjus pakviečia į
tradicinius savo spektaklius. Šį ru
denį buvo pakartoti pavasariniai
spektakliai: Skargos kieme — saty
rinė V. šukšino pasaka “Iki trečių
gaidžių”, Trakų pilyje — V. Krėvės
drama “Šarūnas”, dalyvaujant žy
miesiems dramos aktoriams K. Ky
mantaitei ir H. Kurauskui. Spektak
lių sąrašą papildė muzikinė J. Broškevičiaus komedija “Senos kronikos
receptas”.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS, va
dovaujamas direktoriaus ir vyr. rež.
Stasio Ratkevičiaus, šį rudenį ke
liavo po Dzūkiją ir šiaurinę Lietu
vą su dviem spektakliais — A. Jurkovskio “Rudnosiuku”, N. Gerneto
“Varle karaliene”. Teatro repertua
rą netrukus papildys poetės Janinos
Degutytės pjesė “Aš j ieškau flei
tos”, kuriai bus panaudota M. K.
Čiurlionio muzika. Premjerą ruošia
vyr. rež. S. Ratkevičius ir dail. J.
Stauskaitė - Bičiūnienė. Teatras turi
savo muzėjų, įsteigtą Valerijos Rat
kevičienės. Jame jau yra apie 150
lėlių iš įvairių buvusių spektaklių.
Šiemet Kauno lėlių teatrą padidino
beveik tūkstančio kvadratinių pėdų
ploto priestatas, kuriame yra repe
ticijų salė, dailininkų dirbtuvės, siu
vykla, butaforijos patalpos, sandė
liaiV. Kst.

Baltistikos studijų
draugija
The Association for the Ad
vancement of Baltic Studies
(AABS) — Baltistikos Studijų
Draugija yra -vienintelė tarptau
tinė mokslinė organizacija, ku
rios tikslas kelti ir skatinti
mokslinius darbus apie Pabalti
jį, jo gyventojus, kultūrą bei is
toriją.
Įsteigta 1970 m., AABS yra
pasekmė . pirmosios baltistikos
studijų konferencijos, įvykusios
1968 m. Marylando universite
te. Jau įvyko net 5 konferenci' jos (San Jose, California State
University — 1970; Toronto uni
versitete — 1972; Illinois uni
versitete, Čikagoje — 1974; Ko
lumbijos universitete, Niujorke
— 1976). AABS yra surengusi
keletą konferencijų apie baltiečius su kitais universitetais bei
organizacijomis Šiaurės Ameri
koje ir net Europoje (Švedijo
je). Be to, leidžia kas keturi mė
nesiai žurnalą “Journal of BalĮ tic Studies”.
šeštoji AABS konferencija
įvyks Toronto universitete 4978
m. gegužės 11-14 d.d. Čia bus
paskaitų bei seminarų - diskusi
jų įvairiomis baltiečių temomis.
Bus atstovaujamos šios sritys:
archeologija, liaudies menas, li
teratūra, politika, ekonomija ir
t.t. Be to, specialiai bus palies
tas žydų vaidmuo Baltijos kraš
tuose. Iš lietuvių mokslininkų
dalyvaus: M. Gimbutienė, R. Šil
bajoris, R. Misiūnas, V. Vardys,
A. Landsbergis ir kiti.
Lietuviu visuomenei ši konfe
rencija duos progos ne tik išgirs
ti įdomių paskaitų bei diskusijų,
bet ir arčiau susipažinti bei kar
tu pabuvoti su mūsų mokslo
žmonėmis. Tuo pačiu laiku
įvyks ir keletas parodų. Viena
jų — Kanados baltiečių paveiks
lų ir skulptūrų paroda.
Daugiau informacijų galima
gauti pas organizacinio komite
to pirmniinkę prof. Ilzę Kalnins,
172 Church Ave., Willowdale^
Ont., tel. 978-6051 (darbo), 2557530 (namų).
Jūra

Urugvajus
KUN. JONAS GIEDRYS, Monte
vįdeo lietuvių parapijos klebonas
“Lietuvos melodijų” serijoje išleidi
jau vienuoliktą lietuviškų ffhini
plokštelę “Pienės pūkas”. Joje yra
12 pramoginės muzikos dainų, su
kurtų lietuvių kompozitorių ir gauti
iš Vilniaus. Plokštelėje dainuoja so
listai — Z. Jurgutytė, J. Miščiukaitė
N. Paltinienė, N. Tallat • Kelpšaitė
T. Balčytis, B. Gadeikis, E. Ivanaus
kas, V. Malinauskas ir S. Povilaitis
groja — “Nerija”, “Kopų balsai”
“Vilniaus aidai”, “Nemuno ugnys”.
Vilniaus televizijos ir radijo orkest
ras
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Pasaulio Lietuvių Dienos Toronte
PLD informacijos komisija išsiun
tinėjo spaudai didelį pluoštą infor
macijų. Čia pateikiame pagrindines
žinias. RED.

ronams bus Išganytojo parapi
jos šventovėje, Bloor ir Indian
Rd. sankryžoje — apie porą blo
ku i vakarus nuo Toronto Lietuvių Namų. Pamaldos katali
kams bus Šv. Mykolo katedroje.
Tikslus laikas dainų šventės ir
pamaldų dar nenustatytas. Taip
pat gali pasikeisti ir katalikų
pamaldų vieta.
c

Sportinės žaidynės
Pasaulio Lietuvių Sportinės
Žaidynės prasidės 1978 m. bir
želio 28 d. Pagal sporto sąjun
gos suvažiavime padarytą nuta
rimą žaidynes praplėsti, jos gali
prasidėti ir birželio 27 d. Tiksli
žaidynių pradžia turėtų būti ži
noma . 1978 m. pradžioje. Pa
grindinė žaidynių vieta — Eto
bicoke Olympium, 590 Rathburn Road, Etobicoke, Ont.
M9C 3T3. Ten vyks krepšinio,
tinklinio, plaukimo, stalo teni
so ir šachmatų varžybos. Tai di
džiulis, modernus ir naujai pa
statytas sporto kompleksas - sa
lės vakarinio Toronto priemies
ty Etobicoke. Tai vienas moder
niausių pastatų šiame kontinen
te, ypač plaukimo baseinai. Tik
Montrealio olimpiniai įrengimai
yra didesni ir brangesni. Etobi
coke stadijonas buvo baigtas
statyti 1976 m. ir kainavo $6.2
mil. Pastatas įrengtas 260 akrų
parko plote, kuriame taip pat
yra įrengimai lengvaj ai atleti
kai, lauko tenisui, futbolui ir
slidinėjimui. Ten taip pat vyks
lengvosios atletikos ir lauko te
niso varžybos. Išnuomotos ir ki
tos Etobicoke Olympium kaimy
nystėje esančios gimnazijų pa
talpos: Vincent Massey Colle
giate Institute, Richview Colle
giate Institute, Martingrove
Collegiate Institute ir kitos. Vė
liau bus pateikti tikslūs adresai
ir paruoštas žemėlapis, tiksliai
nurodąs visas Pasaulio Lietuvių
Dienų vietas — adresus.
Šaudymo pirmenybės vyks
Hamiltono Lietuvių Medžiotojų
ir Žūklautojų šaudykloje “Gied
raitis” prie Caledonia miestelio.
Golfo pirmenybės vyks Noble
ton Lake Golf & Country Club,
Nobleton, Ont. P.O. Box 594,
LOG INO į rytus nuo Nobleton
miestelio. Futbolo rungtynės
numatytos Earlscourt Park prie
St. Clair Ave. West & Lans
downe Ave. vak. kampo. Slidi
nėjimo varžybos bus 1978 m.
žiemą ir įjungtos į bendrą žai
dynių programą. Laikas ir slidi
nėjimo vietovė bus pranešta vė
liau.
Pasaulio Lietuvių Sportinių
Žaidynių informacijos reikalais
kreiptis šiuo adresu: 32 Rivercrest Road, Toronto, Ontario,
Canada, M6S 4H3. Tel. 1-416763-4429.
Dainų šventė
Penktoji Kanados ir JAV dai
nų šventė įvyks 1978 m. liepos
2, sekmadienį, Maple Leaf Gar
dens stadijone, kuris talpina iki
16.000 žiūrovų.
Pamaldos evangelikams liute

<-

Seimas
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas bus Royal York
viešbutyje, 100 Front St. West,
Toronto, Ont. M5J 1E3 tarp
York ir Bay gatvių (važiuojant
į pietus Yonge ar University po
žeminiais išlipti reikia Union
Station). Įėjimas į Royal York
viešbutį iš požeminio Union Sta
tion veda tiesiai požeminiu tu
neliu. Seimas prasidės birželio
30 d.
Didysis šeštadienio balius ir
sekmadienio banketas po dainų
šventės iškilmių vyks irgi Roy
al York viešbutyje. Baliui paim
tas visas viešbučio augštas, vad.
Convention Floor, kur telpa
apie 3.000 svečių.
Pasaulio Lietuvių Dienų in
formacija nakvynių ar kitais

reikalais gaunama šiuo adresu:
Pasaulio Lietuvių Dienos, 1011
College St., Toronto, Ont., Canada M6H 1A8. Tek 533-0621 ar
ba 533-0977. Skubaus reikalo
atveju galima skambinti ir PLD
organizacinio komiteto pirm. J.
R. Simanavičiui tel. 1-416-2753134.
PLD visų trijų renginių są
mata siekia $160.000: PLB sei
mo — $15.600, dainų šventės
— $74.400, sporto žaidynių —
$70.000.
Aukų rinkimo vajus Kanado
je-pradedamas lapkričio mėne
sį, JAV-se — 1978 m. kovo mė
nesį.
Daugialypis pobūdis
Bendriausia prasme PLD yra
kultūrinis renginys, tačiau ap
imantis daugelį sričių. PLD tu
ri ir bendruomeninį, meninį,
sportinį, religinį, socialinį ir po
litinį atspalvį, kadangi .paliečia
visas visuomeninio gyvenimo
plotmes. Tarptautinė politinė
padėtis PLD suteikia ir stiprų
politinį aspektą. Šiuo metu Bel
grade vykstanti konferecnja ke
lia žmogaus teisių klausimus šia
pus ir anapus geležinės uždan-

gos. Vykstanti konfrontacija at
kreipia viso pasaulio dėmesį į
politinį ir nepolitinį reiškinį.
Todėl gausus lietuvių dalyvavi
mas PLD šventėje ir pareiški
mas demonstracijų ar rezoliuci
jų formoje, kad mes, lietuviai,
suvažiavę į PLD iš įvairių pa
saulio kraštų reikalaujame pa
vergtos tėvynės laisvės, nepri
klausomybės, lietuvio teisių respektavimo, lietuviškosios kul
tūros ir tikėjimo laisvės, gali
sovietų tarptautinę politiką pa
stūmėti į sunkinančią gynimosi
padėtį. Tai jau būtų vienas mū
sų laimėjimas. PLD slepia ir
dar didesnį dalyką, būtent, visų
lietuviškų, .demokratiškai vei
kiančių jėgų vieningą žingsnį.
Nors šiuo metu lietuviškosios
jėgos tarpusavyje nelabai ko
operuoja, tačiau gausus lietuvių
dalyvavimas PLD šventėje pri
mintų ir visiems mūsų veiks
niams, kad lietuviškoji visuo
menė dalyvauja, kur planingas,
ir sutartinis darbas ’dirbamas.
Tai verstų ir visus mūsų politi
nio ir bendruomeninio darbo
vadus rimtai pagalvoti.

Laisvieji neįsivaizduoja, kas yra
koncentracijos stovykla
''Kiekvienas amerikietis turėtą bent vieną dieną praleisti ūoje darbe stovykloje, para
gauti maisto, kurio net kiaulės neliestų"
Dr. Stem spaudos atstovam
New Yorkas. — Amerikoj lan
kosi buvęs sovietų 'politinis kali New Yorke pažymėjo, kad į
nys gydytojas dr. Michail Stem. Ameriką jį atvedė laisvės rūpes
Stem buvo suimtas ir uždarytas tis. Šia proga jis viešai padėkojo
i koncentracijos stovyklą už žmo prezidentui Carteriui už akciją,
gaus teisių gynimą Sovietų Są ginant žmogaus teises. “Ši akcija
jungoje. Vakarų viešosios nuo patarnavo ne tik .persekiojamiem
monės spaudimo dėka kovo mė pavieniam žmonėm, kaip mano
nesį jis buvo išlaisvintas . ir iš atveju, 'bet iaip---pat visų paverg
siųstas į Vakarus. Šešis mėnesius tų tautų laisvės bylai”, sakė
gyveno Izraelyje,
Stem,

Stem plačiai papasakojo amęrikiečių spaudai apie jo paties
patirtas gyvenimo sąlygas Char
kovo priverčiamųjų darbų lagery
je, kuriame nuo 1974 jis atliko
teismo jam,paskirtą bausmę už
‘"Korupciją”. “Paprastais žodžiais
yra neįmanoma apibūdinti ne*
žmoniškas kalinimo sąlygas šia
me koncentracijos lageryje. Kiek
vienas amerikietis turėtų bent
vieną dieną .praleisti šioje darbo
stovykloje, paragauti kaliniam
duodamo maisto, kurio net kiau
lės neliestų, pernakvoti barakuo
se, kuriuose yra sugrūsti ir dusi
nami daugiau negu po tris šim
tus kalinių. 'Kiekvienas turėtų
bent vieną dieną atlikti kaliniaųi
skiriamą vergo darbą, kad supras
tų, ką reiškia žmogui sovietų
koncentracijos stovykla”, pridėjo
Stem.

©

Lietuviškos spaudos rėmėjai

yra savos tautos gynėjai

Europos lietuvių studijų savaitėje Kingswood Hall, Egham, Britanijoje.
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SEIMĄ ~ MAŽOJI TĖVYNĖ
Planalto Paulista rajone gyvena simpatiška emigrantų šeima. Ji
gana gerai gyvenanti, tvarkinga, giliai lietuviška, bet taip kukli,
kad nenori nei jos vardas būtų minimas laikrašty.
Tėvas iš Zarasų Motina gimusi Kaune, abudu išvykę iš Lietuvos
per karę. Vargo keturis metus Vokietijoje ir atkeliavo Brazilijon
1947 metais. Čia susipažino, vedė 1953 m. ir dabar turi du sūnus
ir,dukterį.
Sunku pasakyti ar Brazilijoj lengviau nutautėja senieji ar naujieji emigrantai. Daug kas sako, jog naujieji. Šitoj Šeimoj viskas prie
šingai: pas juos po religijos, pirmoj vietoj eina lietuvybė. Užtat gi
tėvai, stebėtinu patvarumu, niekad neatlyžo nepamokinę vaikų
bent kelis kartus į savaitę lietuviškai skaityti ir rašyti. Pasinaudo
davo bent kokia knyga, o ypač įdomu, kad užduodavo diktantus ir
neleisdavo vaikams atsakyti portugališkai, nebent jau kitaip būtų
buvę neįmanoma.
Didelį veiksnį vaikų lavyboj suvaidino taip pat Tėvelių daugia
kalbiškumas: abudu laisvai valdo pagrindines europietiškas kalbas:
Motina dirba žydiškoj senimo klinikoj ir, kaip tik dėl savo gabumo

bei daugelio kalbų mokėjimo, yra ne tiktai tos 360 senukų ligoni
nės, bet ir daktarų departamento vedėja, turinti pilnutinį vadovy
bės pasitikėjimą Pasekmėj to, vaikai nuo pat mažens išmoko domė
tis kitom kalbom ir bematant atskirti, būtų tik iš poros žodžių, ko
kios čia kalbos esama.
Tėvai priskiria lietuviško vaikų auklėjimo pasisekimą Dievo Ap
vaizdos parėdymams. Vyresnysis sūnus, baigęs gimnaziją, oradėjo
tolti nuo lietuvybės. Tėvams buvo graudu ir gaila tiek padėtų pa
stangų. Kaip tik tuomet pasitaikė Jaunimo Kongresas Amerikoje.
Jis pakeitė iš pagrindų jaunikaičio nusistatymus ir praplatino jo aki
račius. Jis pamatė, kad lietuviai nereiškia vien tik Vila Zelina arba
Mooca, bet yra imponuojanti tauta visam pasaulyje. Kaip tik tada
jis pasiryžo laikyt save visuomet lietuviu ir tą pasiryžimą taip išlai
kė, kad dabartiniu metu organizuoja lietuvišką radijo valandėlę,
plačiai skaito lietuvišką literatūrą, daug baldosi po Enciklopediją,
kruopščiai surašo per naktis medžiagą registracijai ir randa nepap
rasto pasitenkinimo tam darbe, apart visų mokslų egzaminų ir kito
kių užsiėmimų.
Duktė apsisprendė lietuvybei ypač per šokių ansamblį “Nemu
nas' . Bedalyvaudama jame, turėjo progos susipažinti su savo ir ki
tų tautų jaunimu ir neabejotinai patirti emigracinio jaunimo pranašumą? jo aukštesnės užmačios, olatesnis išsilavinimas, gilesnė asme
nybė. Visa tai sudaro žymų kontrastą su neryškia vietinio jaunimo
kultūra. Emigrantų jaunimas kalba apie istoriją, apie praeitį, moka
daugiau kalbų ir turi bendrai vadovaujamos reikšmės savo draugų
tarpe. Užtat, kuomet kas nors iš jos paklausia iš kur ji tiek daug
visokių dalykų mokanti, ypač muzikos srity, jinai atsako:-— Aš esu
lietuvė.
Kuomet turėjo atvykti iš Kanados į Braziliją mergaičių choras
“AIDAS' , jinai pravedė tiek propagandos tarp studentų, kad įsten
gė parduoti šimtą pakvietimų
Svarbią rolę atliko tos šeimos židiny kun. Antanas Saulaitis. Visi
jį nepaprastai mylėjo, gerbė ir daug ką yra iš jo pasisėmę.

Stiprinti religinę veiklą išeivijoje
JAV lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas šjn. spalio 12-13'd.d. Putname, Conn.,
iškėlė reikalų pradėti beatifikacijų arkiv. T. Matulionio, arkiv. M. Reinio, prof. Pr.

Dovydaičio ir prof. St. Šalkauskio
1. Jaunimui reikia savaitgali
nių religinių susikaupimų, va
dovaujamų keleto asmenų (ku
nigo, seselės vienuolės, pasau
liečio) ir rengiamų pokalbių
forma, neatitraukiant jų iš pa
rapijos. Vyresniesiems parapi
jose reikalingos rekolekcijos.
Galima taip pat ruošti jas ir spe
cialiuose uždarų rekolekcijų na
muose. Stiprinti religini auklė
jimą. Šalia asmeninio atsinauji
nimo, reikia susirūpinti ir visų
gyvenimo sričių atnaujinimu
Kristaus dvasioje.
2. Religijos persekiojimas
Lietuvoje yra daug didesnis ir
gilesnis, negu mums žinoma.
Blogiausia, kad sistemingai die
giamas ateizmas vaikams iš pat
mažens per mokyklas, vaikų ir
jaunimo organizacijas bei įvai
rius parengimus. “LKB Kroni
ka” yra didelė priemonė pasau
liui Įrodyti, kas daroma Lietu
voje. Dėlto reikia jas skaityti ir
platinti, remti jų spausdinimą,
aukas
siunčiant
Lithuanian
Catholic Religious Aid vardu,
kun. K. Pugevičiaus adresu:

351 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207, USA.
3. Suvažiavimas atkreipia dė
mesį į naują Lietuvos Vyčių ak
ciją parapijoje: jieškoti lietuvių
kilmės žmonių (antros, trečios
kartos), juos sudominti lietuvių
parapija, traukti į. chorus, į vi
sokią parapijinę veiklą.
4. Suvažiavimas kviečia kuni
gus ir tkinčiuosius paremti pa
rašų rinkimo akciją parapijose
dėl arkiv. Jurgio Matulaičio be
atifikacijos, melsti, kad beatifi
kacijos byla būtų greičiau baig
ta, paremti šią bylą aukomis. Ša
lia arkiv. J. Matulaičio, suva
žiavimas iškėlė reikalą susirū
pinti beatifikacija trijų kanki
nių — arkiv. Teofiliaus Matu
lionio, arkiv. Mečislovo Reinio,
prof. Prano Dovydaičio, prof.
Stasio Šalkauskio ir nutarė pra
šyti mūsų vyskupus, kad skirtų
tam reikalui kunigą postuliatorių.
5. Suvažiavimas prisiminė nesutarties reiškinius išeivijoje.
Kunigo vaidmuo tokiais atvejais
yra žmones taikyti, nešti Kris

taus ramybę. Suvažiavimas ap
gailestauja, kad atsiranda kuni
gų, kurie prasilenkia su savo
pašaukimo paskirtimi, priside
da prie puolančių, lietuvių vie
nuolijas, jų spaudą, ardo vie
ningą lietuvių darbą.
6. Suvažiavimas reiškia susi
rūpinimą moraliniu nejautru
mu, įtakojamu amerikinės spau
dos ir televizijos. Viešasis pa
dorumas yra pažeidinėjamas.
Šiuo atžvilgiu girtinos reakci
jos, tačiau smerktina tokia ak?
ei j a, kuri, gindama viešą pado
rumą, vartoja neetiškas priemo
nes >ir būdą.
Suvažiavimas sveikina arki
vyskupą Kazimierą Salatką.
Pasiųstas laiškas su suvažia
vimo dalyvių parašais vyskupui
Vincentui Brizgiu!, linkint kuo
greičiausiai pasveikti (tuo metu
sirgo, Red.). Išreikšta padėka
arkiv. Joseph Bernardin, JAV
vyskupų konferencijos pirmi
ninkui, už tai, kad š.m. gegužės
3 d. JAV vyskupai aiškiai pasi
sakė už žmogaus teisių gynimą.

RUSŲ
KRIKŠČIONIO
ATSIMINIMAI
Šveicarijoj neseniai pasirodė
daug kartų Sovietų Sąjungoj
bausto rusų disidento Anatoli
jaus Levitino-Krasnovo knyga
“Boese Jahre” (Pikti metai). Šios
knygos turinį susako antroji ant
raštė — “Rusų krikščionio atsi
minimai”. Tuose atsiminimuose
autorius skelbia Levo Tolsto
jaus krikščioniškąsias mintis,
kurias jis bandė platinti Sovietų
Sąjungoj per jo paties įsteigtą
krikščionišką Samizdatą — po
grindinę spaudą.
Levitinas-Krasnovas buvo tris
kartus suimtas, kalintas ir iš
tremtas. Jam pasisekė išvykti į
Vakarus, nes tėvas buvo žydų
kilmės. Gavęs vizą į Izraelį,
pastoviai apsigyveno Šveicarijoj.
Ryšium su knygos “Pikti metai”
pasirodymu jis spaudos atsto
vam papasakojo apie religijos
padėtį Sovietų Sąjungoj. Tarp
40 ir 50 milijonų Sovietų Są
jungos gyventojų esą atvirai ti
kintys krikščionys. Paskuti
niuoju metu ten esąs jaučia
mas grįžimas į Bažnyčią.
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Pabaltiežių žygis

Rugsėjo dvidešimt ketvirtoji
Amerikos lietuviams, latviams ir
estams buvo istorinė diena. Tuo
metu JAV-bių sosotinėje, Wa
shingtone, buvo suruoštos vie-»
ningos pabaltiečių demonstraci
jos, sutraukusios daugiau kaip
4000 dalyvių, kurių didžiąjį dalį *
sudarė jaunimas. Lietuviai suda
rė pusę minėto skaičiaus.
Demonstracijų vieta pasirink-'
ta ne pripuolamai: Washingtonas yra ne tiktai JAV-bių, galin
giausios pasaulio valstybės, bet ir
• lyg viso laisvojo pasaulio politi
nis centras. Pagrindinė demons
tracijų dalis vyko prie garsaus
Linkolno paminklo — jo statu
los. Ir ši vieta ne atsitiktinai pa
rinkta: Abraomas Linkolnas bu
vo didžiausias kovotojas dėl žmo
gaus teisių. Šis šešioliktasis Ame
rikos prezidentas (1860 - 1865
m.) paskelbė, kad visi žmonės,
įskaitant ir tuometinius vergus negrus, yra lygūs, visi turi būti
laisvi. Šis, palyginti, anksti pada
rytas žmogaus teisių sulyginimas
A. Linkolnui kaštavo gyvybę:
pirmiausia jam teko vesti sunkų
pilietinį karą, o 1865.IV.4 Fordo
teatre, Washingtone, jis buvo sa• vo politinio priešo pistoleto Šūviu nušautas.
A. Linkolnas giliai tikėjo demokratija ir žmogaus teisių pergale. Jo siekimai kiek vėliau išsi
pildė: Amerika, kitados buvęs
kietos vergijos kraštas, tapo lais
viausia pasaulyje šalimi, politinių pabėgėlių iš įvairių kraštų
globėja.

Pabaltiečių
demonstrantų
tikslas ir buvo atitinkamu laiku
(Belgrado konferencijos išvaka
rėse) ir atitinkamoje vietoje
(prie Linkolno paminklo) iškel
ti, kad šiuo1 metu, praslinkus
daugiau kaip šimtui metų nuo
Linkolno mirties, eilėje pasaulio •
kraštų, pirmoje eilėje kultūrin
gose Pabaltijo Šalyse, nėra lais
vės, kad ten paneigtos žmogaus
teisės, kad žmonės dėl savo reli
ginių, politinių, tautinių ir kito
kių įsitikinimų yra persekiojami,
teisiami, kalinami, siunčiami į
koncentracijos stovyklas ar psi
chiatrines ligonines.
Demonstracijų vienas tikslų
buvo iškelti, kad Sovietai savo
pažadų nesilaiko, žmogaus teises
ir toliau pamina, kad sovietinių
rusų yra mindžiojamos ir jų pa
vergtų tautų bei valstybių teisės,
nežiūrima jų noro laisvai gyven
ti.

Apie demonstracijų eigą buvo
plačiau rašyta . Padarydami iš
vadą, galime trumpai pasakyti,
kad demonstracijos visais požiū
riais pasisekė, kad jų organizaci
nė pusė buvo labai gera, kad po
litiškai daug ko pasiekta ir turi
ma gerų vilčių ateičiai.
Demonstracijų ruošėjas — lie
tuvių jaunimas. Latvių ir estų jau
nimo indėlis buvo mažesnis, ta
čiau nereiškia, kad jų pagalba
nebūtų buvusi efektyvi. Veikta
visais atžvilgiais sutartinai.
Visai demonstracijų ruošai va
dovavo jaunimas, studentai. Visi
mūsiškiai, lygiai Taip jų kolegos
latviai su estais, veikė labai vie
ningai, sutartinai. Patys išgavo
reikalingus leidimus, išsirūpino
įtakingų amerikiečių (senatorių
ir kongresmanų) globą, rinko žy
giui aukas, organizavo reikalingą
informaciją amerikiečių ir lietu
viškoje spaudoje, per radijo tink
lą ir kitais būdais. Jaunimas pa
rašė ir išsiuntė tūkstančius laiš
kų, daugybę įvairių rašinių, atli
ko eilę kelionių, posėdžių, pasitarimų, pravedė daug pokalbių te
lefonu. Pagaliau ieškojo Lietuvai
ir lietuviams draugų ir jų pakan
kamą skaičių rado.
*
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pių pažymėjimų. Nesinaudojo ir
anksčiau mūsų kai kurių politi
nių veiksnių “pramintais keliais”,
“kanalais” nei veiklos taktika.
Patys kūrė naujus darbo meto
dus, ieškojo Lietuvai draugų įta
kingų žmonių tarpe ir jų rado,
nors šie metai nėra rinkiminiai.
Žinoma, mūsų jaunimas šiuo
ii* kitais žygiais'Lietuvos neišva
davo, lygiai kaip per 37 metus
jos neišvadavo ir mūsų veiksniai
bei politikai. Kaltinti vienus ir
kitus dėlto negalima, nes Lietu
vą išvaduoti iš okupacijos vis
dar nėra tinkamų sąlygų ir- neat
rodo, kad jos greitai galėtų atsi
rasti.
*

■

Visiškai žmogiška, kad jaunie
ji pralenkia vyreniuosius, vaikai
savo tėvus. Ir dėlto nė vienas tė
vas, nė viena motina neliūdi,
atvirkščiai — tikri tėvai didžiuo
jasi iškiliais vaikais.
Šie “vaikai” — nebe vaikai. Jie
jau ne tik dideli, bet ir geri, ap
dairūs politikai. Jiems vadovauti
nebereikia, nes jie patys gali bū
ti geri vadovai. Taigi gerai pa
darė JAV Liet. Bendruomenės
pareigūnai, šiam jaunųjų žygiui
patys nevadovavę, tik iš šalies
šį žygį stebėję ir rėmę. Įsivaizduokime, kas būtų buvę, jei mūsų tradicinės politinės partijos
Jautų tokiam žygiui vadovavusios,
o jaunieji tik statistais prie vėlia
vų buvę? Šiuo žygiu jaunimas
gražiai įrodė, kad ne tiktai “pa
Mūsų veiksnių ir politinių or teptieji”, bet ir kiekvienas lietu
ganizacijų bei partijų pagalba vis, nežiūrint kokio amžiaus jis
buvo, palyginti, labai menka.
Pasitenkinta
Lietuvių
Bend- ir vadovas kovoje dėl Lietuvos
ruomenės globa, ir tai daugiau laisvės.
*
dvasine.
Didžiausius sunkumus nuga
Apsvarstydami .sėkmingą de
lėjo pats jaunimas, neturįs nei monstracijų eigą, turime mes vi
partinių bilietų, nei, politinių gru si, ypač mūsų veiksniai, daugiau

pažvelgti į save, į mūsų politines
organizacijas, partijas ir į pačią
kovos dėl Lietuvos laisvės akciją.
Pažvelgę pamatysime, kad da
bartinėje veiksnių sandaroje kaip
ir nėra vietos mūsų, jaunimui.
Kartais net atrodo, kad partijos
ir sudaryti veiksniai lyg ir neturi
didesnio realaus pagrindo nei
t?utoje, nei išeivijoje. Ar ne lai
kas “išeiti į pensiją” ne tiktai kai
kuriems politinio gyvenimo va
dovams, bet ir politinėms parti
joms bei jų junginiams? Gal jau
pats laikąs perduoti jauniesiems
kovos dėl Lietuvos laisvės vedi
mą, patiems pasiliekant patarė
jais, stebėtojais.
Bijoti, kad po mūsų “viskas su
grius”, kad musų jaunimas “ne
priaugęs”, netenka, nes tam nėra
duomenų. Musų vidurinioji ir
jaunesnioji karta yra politiškai ge
rai pasiruošusi. Lietuvą ir Lietu
vos reikalus žino geriau, kaip vy
resnieji, nes yra gerai su jais su
sipažinę, studijavę Lietuvą ne
tik iš toli, bet iš arti, dažnai iš
pirmaeilių. šaltinių.
Jų pačių paruoštas žygis į Washingtoną buvo nelengvas egza
minas. Reikia džiaugtis, kad ‘vidu
rinioji ir jaunesnioji karta, mora
liai ir materialiai remiami vyres
niųjų, tinkamai pasirodė. Tie, ku
rie aukomis parėmė jaunimo žy
gį, neturi gailėtis: jie davė savo
auką ne mažareikšmiams dàrbams, bet tikrajai kovai dėl Lie
tuvos laisvės ir lietuvybės išlai
kymo reikalui.
b, kv.
DRAUGAS

• Lietuviškoji šeima yra mažoji
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

IC

r''-iv.

HUI i
RlG

Astronautas ir senatorius Jack Schmitt kalba pabaltiečiam Washingtone, D.C., rugsėjo
24. Nuotr. V. Maželio
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Musų Lieíuva M aži e stems
PAIŠYBOS

KONKURSAS

Otoy
GALI BŪTI ATVAIZDUOTA:
- Kūčios
- Prakartėlis
- Trys Išminčiai
- Šventoji Šeima
- Kristaus krikštas
- Eglutė. . . ir panašiai.

Pageidaujama LIETUVIŠKI MOTYVAI
PIEŠINIO DYDIS: paišybos lapo (maždaug)
TERMINAS: įteikti ML-vai sausio (janeiro) 15 d
PARODA-KONKURSAS: sv. Kazimiero p-jos
patalpose, sausio 29 d., Don Bosco šventėj.

GALI DALYVAUTI KONKURSE:
a) nuo 4 iki 12 metų (kat. A)
b) nuo 13 iki 18 metų (kat. B)

PS; BŪTINAI REIKALINGAS
KONKURSO. MECENATAS

BUS SKELBIAMAS ir. VASARIO 1.6-TOSIOS
KONKURS AS
- rasiniu
- - rr piešinių
A

Taip prisimena Kalėdas bei Naujus metus torontietis Linas GarbaHauskas
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Mūsų tautos didžiosios vertybės
M. STONYS
Lietuvių tauta nėra gausi ar
didelė, bet dvasiniu ir tautiniu
požiūriu ji labai turtinga. Tuos
lietuvių tautos turtus vadiname
tautinėmis vertybėmis.

tetus ar "kitus dainos sambūrius
ir nori juose suburti visą dainą
mėgstantį jaunimą. O Lietuvių
Bendruomenė nesigaili nei jė
gų, nei pinigo surengti dideles
ir iškilmingas dainų šventes.

' Viena iš didžiausiufc mūsų*• tau-

Tokia penktoji dainų šventė

tos vertybių — sena, graži ,ir
turtinga kalba. Ji turtinga ne
tik žodžiais, bet ir gramatinių
formų Įvairumu bei gausumu.
Todėl nenuostabu, kad kitų tau
tų kalbininkai ar filologai susi
domėjo lietuvių kalba, jos mo
kėsi šalia graikų, lotynų ir
sanskrito, apie ją rašė • mokslo
darbus ir knygas. Dabar lietu
vių kalba dėstoma daugelyje
universitetų, beveik visuose že
mynuose: Europoje, Ameriko-.
je ir net Australijoje. Tik
Maskvos ir kituose rusiškuose
universitetuose lietuvių kalba
nebuvo ir nėra dėstoma, nes ru
sai nori pavergtas tautas nutau
tinti ir surusinti.
Jei svetimieji mokosi ir bran
gina lietuvių kalbą, juo labiau
mes turime savo kalbą gerai iš
mokti, ją visur vartoti ir bran
ginti. Reikia lietuvių kalbą ir
rašybą, lietuvišką knygą ir laik
raštį laikyti dideliu tautos tur
tu, didele lietuviška vertybe,
dėl kurios mūsų tauta sunkiai
ir ištvermingai kovojo, lietuviai
įbuvo tremiami Į Sibirą ir mi
rė. Ir šiandien pavergta Lietu
va bei tauta visomis jėgomis
spiriasi rusinimui, stengiasi ap
ginti savo lietuvišką rašybą ir
kalbos grynumą. Įsijunkime vi
si pasaulyje išsibarstę lietu
viai į tą kovą ir drauge stenki
mės išlaikyti lietuvių kalbą gy
vą, gražią ir gryną, be svetimy
bių, nes ji — didžiausias mūsų
tautos turtas, pati didžiausia
tautinė vertybė. Skirkime jai
daug valandų mokslo ir atosto
gų metu, kad ją tobulai išmok
tume žodžiu ir raštu, galėtume
didžiuotis, įsisavindami tą lie
tuviui brangią tautinę vertybę.
Kita didelė tautinė vertybė
— daina. Ji lydėjo lietuvį
džiaugsme ir liūdesyje, varge,
darbe ir pobūviuose. Daina gai
vino ir guodė lietuvį visais lai
kais. Ir dabar dainų šventėje
nubraukiame ašarą, pralinksmėjame, o išeidami išsinešame
lietuviškos atgaivos ir paskatos
gyventi bei branginti lietuvybę.
Daina yra ne tik mūsų tauti
nės poezijos pagrindas — joje
slypi ir lietuviškos muzikos pa
grindiniai motyvai. J^enųostabu, kad patriotai lietuviai orga
nizuoja chorus, kvartetus, ok

bus 1978 m. Kanadoje, Toron
te. Kad ji būtų didinga, garsi
ir tarptautinio pobūdžio lietu
viška šventė, jau dabar viso
laisvojo pasaulio dainingasis
jaunimas pluša, dirba, mokosi
lietuvių kalbos, dainos ir taupo
pinigus tolimai kelionei į To
rontą, į dainų šventę. Daina —
didelė įr brangi lietuvių tautos
vertybė. Dėl jos verta ir padir
bėti, ir pataupyti.
• Dar viena lietuvių tautinė
vertybė — mūsų lietuviški šo
kiai, kuriuos vadiname tauti
niais šokiais. Lietuviškos išei
vijos menų rikiuotėje jie užima
gan svarbią vietą. Kur tik dau
giau susispietusių lietuvių, ten
yra didesnis ar mažesnis šokių
ratelis ar ansamblis, gavęs lie
tuvišką vardą: Grandinėlė, Gyvataras, šilainė, Nemunas, Rū
ta... Tie rateliai moko ne tik
lietuviškų šokių, bet ir duoda
dažną progą bendrauti su lietu
viais, ateiti į organizacijas ir

padėti dirbti lietuviškus dar
bus, neatitrūkti ar nenutolti
nuo savos tautos ir neprarasti
savo lietuviškumo. Į tuos šokių
ratelius ateiną ir tokie jaunuo
liai, kurie sunkiai kalba lietu
viškai ar jau atitolę nuo lietu
vių. Bet grakštus šokis, skonin
ga apranga ir lietuviška šilima
pritraukia juos ir gan dažnai
grąžina į sąmoningų lietuvių
eiles.
»
Tikėjimas yra kiekvieno žmo
gaus brangi dvasinė vertybė.
Lietuviui gi tikėjimas yra kar
tu ir tautinė vertybė, nes jis ei
na ranka rankon per visą lietu
višką gyvenimą. Lietuvio tikėji
mas puošė šventoves, sodybas
ir pakeles rūpintojėliais, įmant
riai išpjaustytais kryžiais ir
koplytėlėmis. Lietuvių .tikėji
mas sukūrė gražius Vėlinių,
Kūčių, Kalėdų, Užgavėnių, Ve
lykų ir Sekminių papročius,
kuriuose tiek daug pagarbos ir
dėkingumo Augščiausiajam ir
daug kilnaus žmoniškumo bei
meilės savo broliui lietuviui.
Kryžiaus ženklu lietuvis pradė
davo savo darbus, valgį ir po
ilsį. Kryžius nulydėdavo lietu
vį ir į amžinastį. Išeivijoje gi

Toronto ateitininkų stovykloje N. Wasagoje jaunieji stovyklautojai stato
kryžių, prisimindami okupuotoje Lietuvoje naikinamus kryžius

i

VISA ATNAUJINTI KRISTUJE"
galioja ne kuriai nors organizacijai,
bet visiems tikintiesiems.

Br. Zumeris

gražiai išpjaustytas 'kryžius ta
po lietuviškumo ženklu.
Dabar okupuotoje Lietuvoje
šventovė yra ne tik dvasinė, bet
ir tautinė tvirtovė. Lietuvis
kenčia nuo okupanto ir dėl ti
kėjimo, ir dėl lietuvybės.
Skriaudžiamajam lietuviui liko vienintelė pagunda
Jei lietuvis iki šiolei Įstengia at
sispirti ateistiniam komunizmui
ir rusinimui, tai tik dėl savo di
delio ir labai stipraus tikėjimo.
Silpnieji seniai nuplaukė į oku
panto ežerą. Stiprieji laikosi ir
leidžia “LKB Kroniką”, šaukda
miesi užsienio4 pagalbos. Mes,
gyvendami laisvėje, turime sa
vo lietuviškas parapijas, kurios
aptarnauja ne tik mūsų sielos
reikalus, bet ir yra stiprus
ramstis bei didelė pagalba lie
tuvybei išlaikyti. Prie parapijos
glaudžiasi lituanistinės mokyk
los, organizacijos, parapijos sa-.
Įėję vyksta susirinkifhai, viso
kie kultūriniai ir pramoginiai
renginiai. Tuo būdu parapija
yra gan svarbi lietuvių institu
cija ir kartu didelė, brangi ver
tybė tikintiesiems.
Lietuvių tauta turi ilgą, di
dingą ir garbingą praeitį. Tie
sa, Lietuvos rašytinė istorija
prasideda vėlai, tik su karalium
Mindaugu, sujungusiu atskiras
Lietuvos kunigaikštijas ar val
das į vieną Lietuvos valstybę.
Lietuvos istoriniai įvykiai ro
do lietuvius buvus sumanius,
ryžtingus- ir narsius. Vytautas
Didysis — narsus karo vadas,
geras diplomatas ir nepralen
kiamas politikas. Jei ne bičiu
lystė su lenkais, jei lietuvių di
duomenė nebūtų palinkusi į
lenkiškumą ir nebūtų nuėjusi
lenkų bajorų keliais, Lietuvos
valstybė būtų palikusi stipri ir
vieninga. Gal tada nebūtų su
stiprėję Maskvos rusai, gal ne
būtų įvykusios Lietuvos-Lenki
jos valstybių dalybos ir nebūtų
Lietuva visam šimtmečiui pate
kusi Į Rusijos carų okupaciją,
kuri buvo tamsiausia mūsų tau
tos naktis. Bet ir ji nepalaužė
noro turėti savo, valstybę ir
tvarkytis pagal savo norą.
Visa Lietuvos praeitis, visa
rašyta ir nerašyta istorija yra
mūsų tautos patirtų ir išgyvenu
tų įvykių rinkinys. Tai didelis
tautos turtas — didelė ir bran
gi lietuvių tautos vertybė, ku
rios niekas nesunaikins, niekas
iš mūsų neatims, joks rusas į
Maskvą nenusineš.
Lietuvių tauta turi daug bran
gių vertybių, čia paminėtos tik
kelios svarbesnės. Kita proga
prisiminsime kitas.
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LIETUVA

Organizuojamas
LIETUVIŲ KALBOS bei KULTŪROS KURSAS
suaugusiems
PROGRAMA:
1. LIETUVA: vardas - herbas - vėliava
2. LIETUVOS ISTORIJA: lietuvių kilme - trumpa
istorine apžvalga - lietuvių tautos istorine pa
skirtis
3. Ką sako pasaulio RAŠYTOJAI - MOKSLININKAI
- KULTŪRININKAI apie
: lietuvių kultūrą bei civilizaciją
: lietuvių meną
: lietuvių dainas
: lietuvių tautinius šokius
• : lietuvių tautinius drabužius
: lietuvių KALBĄ
\

TIKSLAS:
pažinti (sau) ir
METODAS: nagrinėjimas JSIRAŠYMAS-MATRICULA:
KURSUI VADOVAUJA: kun.

siainmi fasisauo
SR. REDATOR DO "MŪSŲ LIETUVA',
Achei uma falta de respeito muito grande, fazer do símbolo Iituano Vytis, uma simples publicidade de um guarda-chuva. Só fal
ta agora, que algum lituano fabricante de biquínis, pusesse a Nossa
Senhora de Aušros Vartai de biquini para fazer publicidade.
Se quem fez este anuncio pensou em estar fazendo gracinhas, se
deu mal, porque qualquer lituano que respeita a sua Pátria não gos
tou disso.
Só não posso entender, como é que a redação permitiu tanta
falta de bom senso.
Eu, que só sou filha de lituano, me sinto muito humilhada, e
nem posso imaginar como é que os litu anos natos devem estar se
sentindo.
Respeitosamente
Irutė Petraitytė
*

1. Vytis. "Musų Lietuvoje'' yra komercinis skelbimas, papuoštas
vyčio ženklu, kur raitelis vietoje kardo laiko lietsargj.
Vytis - tai lietuvių tautinis ženklas (Lietuvos herbas nuo XV a.)
ir, mano supratimu, priėjo negalima nieko pridėti nei atimti.

4. Ką Lietuva DAVE kitiems:
•Lenkijai
: Rusijai
: Vokietijai
; Prancūzijai
: Anglijai
:
Amerikai
: P. Amerikai

NB 1.
2.
3.
4.

8

perduoti (kitiems)
pesquisa
Cr. 50, 00
Pr. Gavėnas,

Jei atsiras nors 10 kandidatų, kursas numatytas
pradėti po N.Metų Mookoje, šv. Kazimiero p-jos
patalpose.

Kūčios. Skaitau „M.L7: rengiamos Kūčios gruodžio 17 d..gruo
džio 22 d.
Man tai yra keista,.nes'pagal lietuvių ir kitų tautų pap
ročius, Kūčios arba Kūčių vakarienė yra rengiama šv. Kalėdų išvaka
rėse, t.y. gruodžio mėn. 24 d. (taip, kaip Naujų Metų sutikimas —
tiktai gruodžio 31 d.)
Kūčių vakaras yra, nepaprastas; jis šventas, mistiškas, vienintelis
metuose - kada mūsų mintyse spindi virš Betliejaus žvaigždė, kada
angelų chorai gieda ,.Gloria..I' kada dieviškasis Kūdikėlis paguldo
mas prakartėlėje..
Todėl Kūčių atskyrimas nuo Kalėdų,, arba jų šventimas keletą kar
tų, man dvelkia kažkokia propaganda arba noru dažniau pasivaišinti..
Be to, pagal lietuvišką paprotj, Kūčių vakarienės valgių skaičius yra ne 13, o 12.

3. Spaudos pietūs. Jau yra tradicija: Kartą j metus šv. Juozapo Vy
rų Brolija rengia ,.Mūsų Lietuvai' paremti pietus. įjuos susirenka apie 250 asmenų, kurių tik maža dalis nelietuviškos kilmės. Pietų me
tu būna prakalbų, sveikinimų, linkėjimų liet, laikraščiui. Buvo ir šie
met pietūs ir prakalbos, bet.., lietuviškai nė žodžio. Atrodo, kad mo
kame lietuviškai rašyti ir skaityti, bet viešai kalbėti- nedrįstam. Be
to, manau, kad, jei buvo pakviestas kalbėti buvusis „M.L." atsakomingasis redaktorius, tai norėjosi išgirsti ir dabartini - o "gal jis bū
tų prabilęs lietuviškai?
Aleksas Vinkšnaitis
Pasikalbėjimas prasidėjo. Kas dar nori tarti
žodį7 Bet tik raštu!
A

Šypsenos
Pas advokatą
Valkata ateina pas advokatą
ir prašo išmaldos.
— Kaip tamstai negėda elge
tauti, tokiam dar stipriam
esant? Nejaugi tamsta negali
sau duonos užsidirbti padoriu
darbu?
— Aš maniau, kad duosite
man kitokį patarimą! šitokį aš
iš kiekvieno girdžiu!

Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras” garsėja savo vaidinimais. Vienas

populiariausių vaidinimų yra “Bubulis ir Dundulis”.

Dialogas
Parke ant suolo sėdi du seni
anglai. Sėdi ir tyli. Valanda,
dvi, trys. Pagaliau vienas pra
bilo:
— Gražus oras šiandien.
— O ar kas sakė, kad negra
žus?

Pašnekesys
— Ką? Tamsta dėvi penti
nus? Juk niekad nej odinėj at
ant arklio.
— Ar reikia būtinai jodi
nėti? Ponia nešiojate skrybė
laitėje plunksnas, bet niekad
neskrajojate . . .
Vairuotojas
Instruktorius tikrina prade*
dančiojo vairuotojo žinias:
— Įsivaizduokime, kad, maši
nai lekiant visu greičiu, nulėkė
ratas. Ką jūs darysite?
— Dar padidinsiu greitį ir pa
sistengsiu tą ratą pavyti!

Bausmė
— Andriuk, pabučiuok tetą!
— Mama, argi aš šiandien kuo
nors nusikaltau?
Parinko Pr.Als.

LI E T U V A
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS

BALIAUS

ŽINIOS

Spaudos Baliaus proga, neatsiradus kam kitam, teko MŪSŲ LIE
TUVOS redaktoriui, kun. Pr. Gavėnui, tarti sveikinimo žodį.
Jis pirmiausia kreipėsi portugališkai j prof. dr. JOSÉ FERREI
RA CAR RATO, buvusi laikraščio "savininką ir atsakingąjį redakrių". "Kiti galėtų prirašyti puslapius apie Jūsų kilnią asmenybę,
ir jokių pinigų neįvertinamą bendradarbiavimą; Jūs pats dar galėsit
pridėti kelis puslapiukus (drįsčiau sakyti — priedą), kur būtų pažy
mėti rūpesčiai, nemalonumai, net nusivylimai. Tai kartumai, kurie
praėję, oalieka tik dar didesnį saldumą bei malonų prisiminimą. Vi
sa tai. įrašyta Jūsų didelėj ir dosnioj širdy; visa tai įrašyta taip pat ir
istorijoj bei širdy ir šios tautos, kuri, nežiūrint įvairių savo trūku
mų, moka atpažinti kas jai tikrai gero trokšta ir moka išlaikyti ne
išdildomą dėkingumą. Betgi kas dar svarbiau žmogui ir krikščioniui
kaip Jūs, tai prisiminimas, kad visa tai yra įrašyta Gyvenimo Kny
goj, kurią tik vienas Dievas gali atversti ir moka skaityti. Todėl
kaip tik šia proga atrodo tinkamiausia Jums pakartoti tą prasmin
gą, ir tikrai brazilišką, linkėjimą: QUE DEUS LHE PAGUE"!

Paskui, kreipdamasis j p. VYTAUTĄ BACEVIČIŲ, prisiėmusį
naujo atsakingojo redaktoriaus pareigas, kun. Gavėnas pabrėžė:
"prisiėmė jis šią atsakomybę taip, kaip ir aš — tartum katę maiše.
Prisiėmėm ją vien tik pasitikėdami savo ir kitų gera valia. Sutikom
vesti laikraštį, jį laikyti ir išlaikyti. Taigi, prisiėmėm tokį dalyką,
kuris tik dalinai nuo mūsų priklauso. Juk laikraštis nėra redakto
riaus (nei administratoriaus) — LAIKRAŠTIS YRA SKAITYTOJŲ.
Apie tai reikėtų kalbėti plačiau, ir kokiam tikrai rimtam susirinki
me". ir priminė, kas skaitoma "Penkiasdešimtmety" apie mįjsų
spaudą*
"Pokario metu palengva pradėjo atsigauti lietuvių tautinis ir kul
tūrinis gyvenimas. Tik visiems buvo aišku, kad jau buvo vėlu...
Vėl atsigavusi spauda jau turėjo labai menką tiražą. Per keletą metų ėjusios ŽINIOS, MUSŲ LIETUVA, GARNYS nepajėgė įgyti nei
po 1000 skaitytojų. Pasiliko vos viena MŪSŲ LIETUVA, kuri nepasimirė vien tik Tėvų Jėzuitų dėka. Jų pastangomis ir pasišventi
mu dar laikosi, nors ir GARBĖS PRENUMERATORIŲ palaiko
ma suveda metus, manau, su nemažu deficitu".
Ir užbaigė: "Kad MŪSŲ LIETUVA laikytųsi, ir išsilaikytų, tai
jau ne tik redaktoriaus bei atsakingojo redaktoriaus, o visų jūsų,
visos kolonijos ATSAKOMYBĖ".
Po to prašėsi žodžio dr. J. CAR RATO, kuris ilga ir ugninga kal
ba iškėlė pavydėtiną lietuvių tautos charakterį, jos kultūringumą,
ištvermę, ryžtą ir kitas kokybes, kurios dabar, čia, praturtina ir
brazilų tautą. Ir, cituodamas lietuvių istorijos lapus, skatino Gedi
mino, Algirdo, Kęstučio, Vytauto Didžiojo ainius vieningai vesti
kultūrinę kovą, kad Lietuva vėl būtų didelė ir laisva.
Dr. Carrato žodžiai nevieną sujaudino iki ašarų ir iššaukė garsias
ovacijas.
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suomet talkininkauja įvairiuose
darbeliuose prie MŪSŲ LIETU
VOS, o dabar padeda rengti nau
ją 1978-ų metų kalendorių. Visi
gražiai kalba lietuviškai ir priklau
so ateitininkams.
Daug laimės ir Dievo palaimos Maristelai, pradedančiai svarbius 16-uosius metus.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Lapkričio 30 d. Hospital
das Clinicas mirė PRANAS MA
SANTOS, S. VICENTE, GUARUCULEVIČIUS, gimęs 190Š m.
JA ir apylinkių tautiečiams
Lapainiuose, Trakų apskrity.
pranešama, kad nuo gruodžio
Atvyko į Braziliją 1926 m.
(dezembro) 7 iki 12 dienos tenai
Paliko žmoną Mariją ir duktelankysis šeimose (kalėdos) kun. . | ris Janetę ir Ivonę su žentu ir
PETRAS URBAITIS iš asmeninės
vaikaičiais. Palaidotas Congon
lietuvių šv. Kazimiero parapijos.
has kapinėse. 7-tos dienos Mi
Jo numatyta apsistojimo vieta
šios buvo atlaikytos Hospital
Santose: Casa Pia S. Vicente, Av.
das Clinicas koplyčioj gruodžio
Epitácio Pessoa, 139 (Embaré),
6 d., 9,30 vai.
telef. 32.6189.
Amžiną atilsį Velioniui. Ir
gili užuojauta namiškiams bei
giminėms.

IŠVYKO SVEČIAS

Svečias iš Venezuelos, kun. An
tanas Perkumas, salezietis, pavie
šėjęs São Paule ir kiek atsigavęs svei
katoj, grįžo atgal į Venezuelą kur
tęs savo sielovadinį darbą kaip Po
piežiškosios Lietuvių Misijos vedė
jas. Šį mėnesį jį tenai pavadavo kun.
Nikodemas Saldukas, salezietis, iš
Kolumbijos.

Tik liko-troškimas, kad atsiras
tų ir lietuvių, kurie norėtų tokį
"kursą' pereiti. O tatai nesunku
- galima į jį įsirašyti per šv. Kazi
miero parapijos kunigus; ir laukti
savo eilės, kada atsiras... "vaga".

UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Campos do Jordão, Vila Dom
Bosco būstinėj, kas savaitę vyks
ta uždaros trijų dienų rekolekci
jos — C.V.C. (Curso Vivência Cris
tã): vieną savaitę vyrų kitą — mo
terų, trečią — jaunimo.

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba

WiiiillllOTmm'im' I
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Liatuviskai kalbanti

Vyrų —motam — vaikų
Praėjusią savaitę 73-čiam vyrų
gydytoja .
CVC buvo pakviestas bendradar
biauti ir kun. Pr. Gavėnas.
DR A. HELGA HERING
(domu ypačiai, kad daugumą
paskaitų-konferencijų praveda pa
médica
sauliečiai, jau praėję tuos kursus;
HOMÊNS-SENHORAS
jie vadovauja pokalbiuose, pamal
CRIANÇAS
dose, prižiūri ir veda visą dienot
. Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria
varkę, viską numatę iki paskutinės
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
iš bėdos: juos ištiko tvanas.
iš
detalės. Ir kaip malonu pastebėti,
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
ŽINIOS
vamzdžių.
kaip kursanrai rimtai ima dalykus,
mão)
J. Matelionis ir C. Verde lietu
užlaiko
tylą,
diskutuoja
savo
gyve

į Jurgio Matelionio užprašytas viai dėkoja Liudui Ralickui ir AušTel: 220-0439 / 266-3569
Mišias už a.a. K. Tijūnėlį, J. Dim- ros chorui, Broliukams ir visiems nimą — ir išeina atsinaujinę, kito
kie.
šą, D. ir U. Laučius, U. Joteikienę, svečiams už dalyvavimą Mišiose.
B. Raišką praeitą sekmadienį Ca
sa Verde suėjo ir suvažiavo daug GRAŽIAI ATŠVĘSTAS GIMTA
Até o “Cavaleiro Vytis’ já está usando
žmonių. Per Mišias giedojo Auš
DIENIS
a nova linha de guarda-chuvas práticos,
ros choras Advento metui pritai
ipodemos e duráveis da
kytas giesmes. Svečių buvo iš V.
Praeitą šeštadienį Maristelai ŽūZelinos, Moocos, Agua Rasa, Utautaitei sukako 15 metų šiam įtingos. N. S. das Dores bažnyčios vykiui atžymėti Maristela nenorė
FÁBRICA DE
klebonas buvo sužavėtas gražiu
jo baliaus ir šokių, paprašė salezie
giedojimu, kurio pasiklausyti pri čių, kad šeimoje atlaikyti Mišias su
GUARDA-CHUVAS'
ėjo taip pat kitų žmonių.
kalėdojimu. Mišias laikė kun. P.
Chorui ir svečiams priėmimas
Rukšys, o tikinčiųjų maldas sukū
buvo surengtas Jono Stankūno
rė mama ir vaikai: Sofija, Mariste
namuose. Per vaišes buvo pagerb la ir Stasiukas. Šioje gražioje šven
Vicente Vitor Banys
tas Jonas Šepetauskas, kuris šeš
tėje dalyvavo taip pat Gražvydis
R. Coelho Barradas. 104 - V. Prudente
tadienį šventė savo gimtadienį.
Remenčius su šeima, Antanas ir
Fones: 274-0677 ( Res .274-1886)
Kas tai galėjo tikėti, nes tą dieną* Anelė. Dutkus ir kelios Maristelos
jis praleido gelbėdamas saleziečius draugės. Maristela su Stasiuku vi-
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MŪSŲ ŽINIOS

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJAI yra

MARIJĄ ir ALEKSANDRAS;

PALKo ŽINIOS
Yra organizuojamas PALYDO
VŲ AUTOBUSAS j VI PALKą
Montevidėjuj.
Norintieji pasinaudoti proga,
gali kreiptis j p. JONĄ BAGDŽIŲ
(telef. 273-1865).
Numatytos taip pat ekskursi
jos kongreso laisvalaikio metu.

PANORAMA LITUANO

Lietuviškoji radijo valandėlė
dar yra bandymo tarpsnyje, todė .
ir transliacijos laikas nenusistovėPRANEŠIMAS
jąs. Bet vadovybė dabar užtikrina,
BAZARO NEBUS
kad PANORAMA LITŲANO bus
pastoviai perduodama kas šeštadie
Paskutiniam PALK Komiteto
nį, 11,45 — 12,15 vai.
posėdy, dėl kilusių sunkumų bu
Taigi klausykitės lietuviškos RA vo nutarta BAZARO NEBEDA
DIJO VALANDĖLĖS šeštadienį
RYTI. Užtat atšaukiama kas bu
nuo 11,45 iki 12,15 valandos.
vo paskelbta 47 M L numery ir
prašoma šiam reikalui nerinkti
Pastabas, patarimus, pasiūly
jokių fantų
mus, o taip pat ir padrąsinimą
siųskit valandėlės vadovybei: PA
NORAMA LITUANO, R. Con
solação 2608, Conjunto
11 ,
01302 SÃO PAULO; Capital.

Kongreso Komitetas

savo vedybinio gyvenimo jubiliejaus proga.
Mieliesiems Jubiliatams ir visai šeimai gili
padėka ir geriausi linkėjimai
ML administracija

Lietuviškai būtų - GEGUŽINĖ. įvyks ateinantį sekmadienį
gruodžio 11 d., pp. Bagdžių vasarvietėj, su lietuviškom Mišiom,
o po to skaniom vaišėm, lošimais ir kitokiais paįvairinimais.Links
mybė priklauso nuo visų ir nuo kiekvieno, o gražus oras nuo Die
vo Apvaizdos.
Pelnas bus skiriamas jaunimo stovyklai apmokėti, Kongreso
proga, Urugvajuje. Galima bus važiuoti sava mašina arba autobu
su. Autobuso kaina, 60 kr., mokamą išvažiuojant iš V. Zelinos, 9
vai. ryto. Norintieji važiuoti autobusu yra prašomi pranešti kuo
greičiausiai p. J. Bagdžiui, p. J. Šepetauskui arŠv. Kazimiero Pa
rapijoj, nes autobusą reikalinga užsakyti iš anksto. Telefonų nu
meriai: 273.18.65 - 63.53.36 - 273.03.38.
Valgiai ir gėrimai bus apmokami ant vietos. Gero pasižmonėjimo visiems?

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
GERIAUSIA KALĖDŲ bei N. METŲ DOVANA

JAUNIMO
IŠVYKA - STOVYKLA
įvyks SUARÃO pajūryje gruo• džio 17 ir 18 dienomis. Stovyklo
je bus trys grupės su atskiromis
programomis-studentų moksleivių
ir jaunesniųjų. Studentų grupei
vadovaus Aleksandras Valavičius.
Pašnekesius praves adv. Algirdas
Sliesoraitis ir mokt. Lucija Jodelyte-Butrimavičienė, dainas mo
kys mokt. J. Joteikaitė. Dalyvau
ti gali jaunimas galįs susikalbėti
- lietuviškai. Užsirašyti pas ponią
Vinkšnaitieną, kun. P. Rukšj ir
Dėdę Juozą.
Kaina 30 kruzeirų dienai.

NAUJŲJŲ METU SUTIKIMĄ
Vila Zelinoj Seselių Pranciškiečių Salėje rengia L.K.Šv. Juozapo
Bendruomenė ir L.K. Bendruo
menės Choras.
Šokiams gros
GRUPO MUSICAL
BLACKOUT
Sutikite Naujuosius Metus sa
vųjų tarpe-lietuviškoje nuotaiko
je.
Parengimo pelnas skiriamas So
dybos reikalams.

Kalėdinių sveikinimų — ATVI
RUKŲ galima gauti VILA ZELINOJ laikraščių kioske, Avenida
Zelina, prie bažnyčios.

giminei ar tautiečiui —

UŽSAKYTI

MŪSU LIETUVĄ 1978 metams.

Ji kas savaitę per visus metus primins Jūsų gerumą.

NETURTO LIUDIJIMAS
Esame prašomi paskelbti:

Delegacia de Policia do 42. Dis
trito Policial išdavė 22.XI.1977
poniai Izabel Alves Laupinaitis,
dabar gyvenančiai Vila Ema, ne
turto liudijimą (atestado de po
breza) įstatymų numatytiems tiks
lams.

O GAL DAR NEATSITEISEI UŽ MŪSU LIETUVĄ ?
MALONĖK TAI PADARYTI GALIMAI GREIČIAU,

TIESIOGIAI ar PER ML ATSTOVUS.
Ačiū.

VEIKLOS KALENDORIUS

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Gruodžio 17: Šalpos Ratelio ruošia

Juozas Lisauskas — 105 kr.
Liudas Ralickas už 1978 m. - 200
Pranas ir Lidija Sakavičiai už 1978
m. — 150 kr.
Kazys Sadlickas — 105 kr.
Joana Bilevičius už 1977 m. 105 kr.
“
_ ‘
už 1978 m. 150 kr.
Teresė Šešelgis už 1978 pusmetį —
100 kr.
NN
120 kr.
Jurgis Garško už 1978 m. 200 kr.
Aleksandras Bumbi is: garbės pren.700 kr.
Motiejus Tamoliūnas:
"
500 kr.
Našlė:
700 kr.

se.
Gruodžio 22: SKAUTŲ ŠEIMOS KŪ
ČIOS šv. Kazimiero p-jos patalpose: susi
taikinimo apeigos, Mišios, Kūčios.

1978 m. sausio 8-15: STOVYKLA lie
tuvių kilmės vaikams bei jaunimui nuo
- 8 iki 18 metų ITU apylinkėj.
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Užsisakykite ir paremkite
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nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį*, vietinės žinios
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GARBĖS LEIDĖJAS:

mos Kūčios šv. Kazimiero p-jos patalpo
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