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VISLI LIETUVIU MALDOS IR SOLIDARUMO DIENA
Baigiantis vasarai, visa pavergta Lietuva rengiasi Šiluvos Dievo

Radiofotr* T

Motinos Šventei. Rengiamės ir mes laisvojo pasaulio lietuviai. Su
pasigėrėjimu skaitome katalikų bažnyčios kronikose, kaip, nepai

Svei kitiaiete

sydami įvairiausių trugdymų ir pavojų pavergtos Lietuvos lietu
viai seni ir jauni, sveiki ir ligoniai skuba j Šiluvą padėkoti Šv. Mergelei Marijai už pagalbą ir paguodą ir paprašyti Jos užtarymo,

0

kad Lietuvos ir lietuvių golgota būtų palengvinta ir sutrumpin
ta.

Jau 1976 metais Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos valdy

PAULI

ba Šv. Mergelės Marijos gimimo šventę — rugsėjo 8 paskelbė viso

pasaulio lietuvių maldos ir solidarumo dieną. Matydamas lietu
vių prisirišimą prie Šiluvos Dievo Motinos, popiežius Povilas VI
1974 m. suteikė Šiluvos bažnyčiai bazilikos statusą tuo atkreip

damas viso pasaulio dėmesį j šią šventovę.

Todėl ir šiais metais kviečiame ir raginame visus lietuvius tin
kamai paminėti Šv. Mergelės Marijos gimimo šventę, kad tuo bū

du, jungdamiesi su pavergta Lietuva,vienu balsu pasibelstume j
Dangaus Vartus, prašydami Aukščiausiojo, per Šiluvos Dievo

Motinos užtarymą, palaimos mūsų nesvyruojamai kovai už tau

“Sveikiname ir prisimename visus tuos, kurie šiuo momentu
kenčia, ligonius, kalinius, įsiremtuosius, persekiojamus, tuos,
kurie ieško ir neranda darbo, arba turi grumtis su sunkiom gy
venimo sąlygom, tuos kurie kenčia dėl savo katalikiško tikėji
mo, kurie negali jo praktikuoti nepaaukojant savo pagrindinių
teisių kaip laisvi žmonės ir geros valios piliečiai".
(Iš pirmos popiežiaus kalbos — pasveikinimo po išrinkimo).

ROMA — Šeštadienį įvyko trumpiausia istorijoj konklava —
24 valandos — ir išėjo 263-čiasis Popiežius: Venecijos patriar-

tos laisvę ir nepriklausomybę.

Su malonumu konstatuojame, kad kiekvienais metais vis di

desnis skaičius parapijų ir organizacijų dalyvauja šioje maldos ir

kas, kard. Albinas Luciani, kuris pasirinko JONO PAULIAUS
vardą.

solidarumo šventėje. Šiais metais dalyvaukime visi! Melskimės,

65 metų kardinolas, ne diplomatas-politikas, o tik vyskupas

kad netrukus galėtume laisvai susirinkti į Šiluvą iš visų pasaulio

—ganytojas, bus, sakoma, tėvas ir užtarėjas, stengdamasis įgy -

kampų padėkos ir laisvės giesmei!

vendinti ir vesti prie įgyvendinimo Vatikano II nutarimų dau

giau prisilaikydamas konservatyvi nes šalies. Betgi, tikimės,tvir
Pasaulio Liet. Katalikų Bendrijos V-ba

f Vysk. V. Brizgys, Tit. Pirmininkas
Pr. Povilaitis, Vykd. Pirmininkas

1978.VIII.9

tai kovos prieš Bažnyčios ir visos žmonijos dabartinį didžiausią

priešą — materialistinį komunizmą.
Mes jį palaikykim malda, ištikimybe Bažnyčiai ir pilnai krikš

čionišku gyvenimu.
Mūsų Popiežiui Jonui Pauliui ILGIAUSIŲ METŲ.

Lietuvos nacionalinė
M .Mažvydo biblioteka
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PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS
okupacųą
KL. RAZMINAS

Vatikano radijo tarnybai pa
sisakyti apie Baltijos kraštų
okupaciją 'gerą progą sudarė
Bendrosios Europos Rinkos 20- »
ties metų sukaktis. Žinomas Va
tikano radijo žurnalistas Antonio Mancini visų radijo progra
mų redakcijom pateikė naują
studiją italų kalba “Pamirštieji
baltiečiai”. čia autorius išsa
miai nagrinėja susidariusią pa
dėtį ir ateities perspektyvas. Jis
rašo:
“Pernai Romos kapitelyje
buvo iškilmingai paminėtos
Bendrosios Europos Rinkos
įsteigimo dvidešimtosios meti
nės. Visų Europos kraštų oficia
lūs atstovai augštai įvertino mi
nėtosios organizacijos pasiektus
laimėjimus ūkio ir prekybos
srityse. Daugiau sunkumų su
tinkama politinėje srityje, bet
ir čia ši organizacija yra jau
daug ko pasiekusi. Ji vis labiau
Įgyja politinį charakterį. Tai
patvirtina ir ateinančiais me
tais rengiami Europos parla
mento rinkimai.-..”

•

*

“Diplomatically, they are in
limbo”.
Kodėl tokia tyla ?, — klau
sia Vatikano radijo bendradar
bis. — Ką reiškia Baltijos kraš
tai Sovietų Sąjungai? Ar jie dar
turi reikšmės europinei bend
ruomenei? Į šiuos ir daugelį ki
tų klausimų aiškiai atsakė prof.
Juozas Eretas savo vertingoje
studijoje “Pamirštieji baltiečiai”, kurią italų kalbon išver
tė lietuvių informacinės tarny
bos ELTA-PRESS redaktorius
mons. V. Mincevičius.

Savo studijoje prof. J. Ere
tas, kaip tikrai modernus euro
pietis, Įgalina visus “geriau su
prasti Baltijos kraštų padėtį, jų
teisę į laisvą ir nepriklausomą
gyvenimą europiniame konteks
te. Reikia pabrėžti, — rašo A.
Mancini,—kad prof. Eretas stu
dijavo istoriją, literatūrą ir fi
losofiją Freiburgo, Bazelio, Lo
zanos universitetuose ir 1918
m. gavo filosofijos daktaro
laipsni. Jis atkreipė savo dėme
sį į Baltijos kraštus, kurių euro
pinė dvasia drąsiai ir kilniai
priešinosi vis labiau plintan
čiai totalitarinio komunizmo
sistemai...” Prof. Eretas buvo
įstojęs net lietuvių kariuomenėų, organizavo jaunimo sąjū
džius ir dėstė Kauno universi
tete.
Baltijos kraštai, — pažymi A.
Mancini, — yra grynai vakarie
tiško charakterio ir lotynų kul
tūros. Pagal prof. Ereto tezę,
jie neturi nieko bendro su bi
zantiškąja Rusija, net ir spau
doje vartoja lotynų raides ...
Po pirmojo pasaulinio karo jie
sudarė su Sovietų Sąjunga tai-

* *

“Įvairių politinių problemų
tarpe, — sako Vatikano radijo
žurnalistas, — ypatingą dėmesį
tenka atkreipti Į Baltijos kraš
tus (Estiją, Latviją ir Lietuvą),
įjungtus į Sovietų Sąjungą pa
gal 1939 metų Molotovo-Ribbentropo sutartį. Yra žinoma,
kad ši aneksija ‘de jure’ iki šiol
dar nėra pripažinta daugelio
nekomunistinių kraštų. 1975
m. gruodžio 2 d, JAV kongre
sas vienbalsiai pasisakė prieš
betkokį aktą, kuris galėtų reikš
ti Baltijos kraštų įjungimo į
Sovietų Sąjungą pripažinimą.
1976 m. vasario mėnesį Kana
dos parlamentas (House of
Commons) priėmė panašią re
zoliuciją, pabrėždamas, kad ir
Helsinkio konferencijos nuta
rimų pasirašymas jokiu būdu
nereiškia Baltijos kraštų įjungi
mo į Sovietų Sąjungą pripažini
mo. Tais pat metais Australijos
vyriausybė, vadovaujama Fraserio, atšaukė Baltijos kraštų
aneksijos pripažinimą, padary
tą buvusios darbiečių vyriausy
bės, vadovaujamos Whitlamo”.
“Šie pareiškimai Baltijos
kraštų atžvilgiu, — rašo toliau
Vatikano radijo žurnalistas, —
neturi mūsų klaidinti, nes dau
gelis kraštų, kurie palaiko dip
lomatinius santykius su Sovietų
Sąjunga, visai nenori liesti šio
kartaus klausimo. Antai “Time”
žurnalas 1976. VI. 28, rašyda
mas apie Baltijos kraštus, susi
dariusią padėtį taip aptaria:
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© TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.
J FRETAS

kos sutartį, kurioje sakoma:
“Šia sutartimi pripažįstame,
kad visos tautos turi laisvo ap
sisprendimo teisę. Sovietų Są
junga pripažįsta naujųjų Balti
jos valstybių suverenumą bei
nepriklausomybę ir savo noru
visiem laikam atsisako nuo betkokių teisių, kurias Rusija ka
da nors yra turėjusi į šias teri
torijas ...” 1920 m. ši taikos
sutartis buvo dar sustiprinta
nepuolimo sutartimi ir Litvinovo protokolu. Bet jau 1939
m. spalio 23 d. buvo pasirašyta
slapta Molotovo-Ribbentropo
sutartis, pagal kurią Baltijos
kraštai pateko į sovietų įtakos
sritį... Sovietai greitai parei
kalavo Įsileisti raudonosios ar
mijos Įgulas į Baltijos kraštus
ir palaipsniui visai juos okupa
vo... Vienam Lietuvos atsto
vui Molotovas pats aiškiai pa
sakė: “Jūs turite suprasti, kad
mažosios valstybės turi pranyk
ti. Baltijos valstybės, kartu su
Suomija, privalo įsijungti į gar
bingos Sovietų Sąjungos tautų
eiles. Jūsų tautos įsilies į tą sis
temą, kuri ateity visur turės
būti įgyvendinta ...” Tai grei
tai ir buvo įvykdyta. Jau 1940
m. buvo jėga pravesti “laisvi”
rinkimai ir išrinktas seimas pa
siprašė leisti įsijungti Sovietų
Sąjungon. Aneksijos pasekmės
greit pasirodė. Dešimtys tūks
tančių baltiečių inteligentų ir
tarnautojų buvo deportuoti į Si
birą. Vakarai griežtai protesta
vo, bet nieko daugiau nedarė.
Gal ir negalėjo grąžinti laisvės
bei nepriklausomybės Baltijos
kraštams...

Vatikano radijo žurnalistas
baigdamas savo rašinį, pažymi,
kad 1972 m., besirengiant Hel
sinkio konferencijai, Lietuvos
diplomatinės tarnybos laisvaja
me pasaulyje šefas min. St. Lo
zoraitis savo rašte Jungtinių
Tautu sekretoriui Waldheimui
priminė, jog Sovietų Sąjunga
yra pažeidusi visas sutartis su
Baltijos kraštais. Ministeris rei
kalavo, kad Jungtinės Tautos
pasmerktų šį nusikaltimą.
Bet ką tai būtų padėję? -melancholiškai klausia Vatika
no radijo bendradarbis ir pri
duria:
“Diplomatijai tylint,
šiandieną Baltijos kraštuose
vyksta tautinis pasipriešinimas
prieš Sovietų Sąjungą. Tai vie
nintelis vilties spindulys jų lais
vei. Taip pat svarbu žinoti, kad
šiuose kraštuose vis dar tebe
žydi tikėjimas į Dievą, stiprina
mas Baltijos kraštų kankinių”.
Artojas — Uetavių liamles skulptūra iŠ
km., Raseinių vis.
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Šypsniai iš
anapus geležinės
uždangos
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Tarybinėje mokykloje

Partizaniškas elgesys
- Studentas nesugebėjo atsaky
ti į egzaminatoriaus klausimus ir
išėjo iš auditorijos.
— Na, kaip laikeisi? — pa
klausė draugas.
— Kaip partizanas.
— Kaip suprasti?
— Jie kietai klausinėjo, o aš
dar kiečiau tylėjau.

Mokytojai tikrina mokinius, ar jie nenešioja medalikêKij

Teisiai
V-je vidurinėje mokykloje mo
kytojai pradėjo tikrinti, ar vaikai
nenešioja medalikėlių.
Mokytojos Šiluvienė ir Povilonienė bei inspektorė Matūzienė
pasikviečia vaikus po vieną, rei
kalauja prisipažinti, kad vaikšto
j bažnyčią ir išduoti draugus.
Panašūs dalykai vyksta Že
maitės vidur, mokykloje. Mokyto
jos: Bartkienė, Šerelytė, Ausytė,
Karnišova liepia moksleiviams
atsakinėti j ateistines anketas,
grasina lankančius bažnyčią nu
bausti, o Karnišova net ausis su
kioja. Pamačiusi mokinį prie alto
riaus, gąsdina, jog už ausų nu
tempsianti nuo altoriaus.
Tėvai painformavo apie tai di
rektorių, o šis pareiškė, kad ga
lį vaikus atsiimti iš mokyklos,
tegu juos klebonas moko.
LAIDOTUVIŲ METU MOKI
NIAI LAIKOMI UŽ BAŽNYČIOS
DURŲ
Videniškiai (Molėtų ra j.)

Buvusi Videniškių vidurinės
m-los kiosko pardavėja Apaloniia Rimšienė 1977 lapkričio 30
žuvo autoavarijoje, o praėjusiais
metais gruodžio 30 mirė jos vy
ras Ignas. Liko našlaičiai vaikai:

Sigitas (IV kl.), Vida (VII kl.)
ir Valentinas (XI kl.). Rimšai bu
vo tikintieji ir jų vaikai — pa
vyzdingi. 1977 gruodžio 2 A.
Rimšienė buvo laidojama su re
liginėmis apeigomis Videniškių
kapinėse. Vidurinės mokyklos di
rektorius A. Marcinkevičius mo
kiniams griežtai uždraudė daly
vauti Rimšienės laidotuvėse —
IV, VII ir XI klasių mokiniams
paskelbė: “Kadangi Rimšienę
laidos su bažnyčia — mokiniai
laidotuvėse nedalyvàuj — lai
dotuvėse kad nematyčiau nė vie
no mokinio’’.
Direktoriaus A.
Marcinkevi
čiaus draudimas - ne vieninte
lis Lietuvoje. Mokiniams arba-vi
siškai neleki?iama dalyvauti re
liginėse laidotuvėse, arba per pa
maldas jie turi būti šventoriuje
ir tik lydint į kapines vėl gali
prisijungti prie laidotuvių eise
nos.
UŽ BAŽNYČIOS LANKYMĄ
MAŽINAMAS ELGESYS

Dubičiai (Varėnos raj.)
Dub;čių aštuonmetėje mokyk
loje 1977-78 mokslo metais, už
baigus pirmąjį semestrą, už baž
nyčios lankymą sumažino elgesio
pažymius šiems mokiniams: Al
fredui Avižiniui (II kl.), Virgini
jai Adamavičiūtei (VII kl.), Ma
rytei Skaramakaitei (VII kl.),

Ritai Kirkliauskaitei (VII kl.),
Marytei Avižinytei (VIII kl.) ir
Danutei
Skaramakaitei (VIII
kl.).
I

Kai mokytoja paklausė, kurie
mokiniai lanko bažnyčią, jie drą
siai prisipažino. Tada mokytoja
jiems paaiškino: “Kas lanko baž
nyčią, negali būti pavyzdingo el
gesio”.

MOKINIAI DAUŽĖ KRYŽIUS
KAPINĖSE
Musninkai (Širvintų raj.)

1977 vasarą į Musninkų nves
tclį buvo atvežta į poilsio ir dar
bo stovyklą Vilniaus moksleivių
Liepos 3 naktį buvo nuskubto;
vietinės kapinės: 16 pam’nklų su
daužyta, kiti išvartyti, sudaužy
ta daug Nukryžiuotojo
figūrų.
Milicija išaiškino, kad nusikalti
mą padarė X klasės mokiniai
Bradauskas ir Reimeris.
Širvintų raj. Vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas D.
Tverbutas kelis kartus maldavo
kleboną, kad šis ramintų tikin
čiuosius, suniokotų paminklų sa
vininkus. Musninkiečiai norėtų
pavaduotojo D. Tverbuto dėme
sį atkreipti į jaunimo dorovinį
auklėjimą, nes Musninkų m.
komjaunuolių kasdieniniai užsi
ėmimai — vyno gėrimas ir bjau
riausi keiksmai.

Apkalbos
Kartą žydas, komisaro paklaus
tas, kodėl žydai neina dirbti į
kolchozus, atsakė:
— Mes bijome apkalbų. Visi
sakys: "Kur gera vieta, ten žy
dai lenda.”

Turistai Maskvoj
Du jauni turistai Maskvoj ste
bisi Kremliaus mūrais.
— Kodėl gi padarė tokius
aukštus mūrus aplink Kremliaus
rūmus’?
— Kad banditai neperliptų!
— Iš kurios pusės?
Emigracija

— Palengvinus emigraciją,
mūsų krašte nieko neliks, tik aš
ir tu, Aleksiejau Nikolajevičiau.
— Nebūk tikras dėl manęs,
Leonidai Iljičiau, — atsakė Ko
syginas.
VILNIUJE KONCERTAVO forte
pijoninis japonų Sechiko ir Kunio
Kodamų duetas. Jiedu yra vyras ir
žmona, duetinius koncertus pradėję
prieš 14 metų. Pastaruoju metu, at
sisakę dviejų fortepijonų, skambina
vienu keturiomis rankomis. Pirmo
ji koncerto dalis buvo skirta W. A
Mozarto “Sonatai d-dur”, F. Schub2rto “Vengriškajam divertismenttui”, “Charakteringam maršui”, ant
roji dalis — japonų kompoz. Tanakos kūriniui “Penki peizažai nuo
seno bokšto viršūnės”. Koncertą už
sklendė M. Ravelio penkių pjesių
ciklas “Mano mama žąsis”. Virš
programos atliko kelias F. Schuberto
ir J. Brahmso nvniatiūras.
LIETUVOS MENO DARBUOTO
JŲ rūmuose vilniečiai susitiko su
poetu Justinu Marcinkevičium. Va
karo dalyvius jis supažindino su sa
vo kūrybiniu darbu, naujaisiais eilė
raščiais, atsakinėjo į klausimus. J.
Marcinkevičiaus poemas “Donelai
tis”, “Homo sum” bei kitus eilėraš
čius skaitė dramos aktorius Laimo
nas Noreika.

Sibirinių trėmimų minėjime, surengtame Detroito mieste. JĮ kasmet rengia baltiečių komitetas. Šiemet komite
tui vadovavo estai. Nuotraukoje — komiteto nariai ir svečiai
Nuotr. J. Lrbono

VILNIUJE IR KAUNE GASTRO
LIAVO kamerinis pūtikų ansamblis
“Consortium Clasicum” iš V. Vokie
tijos su savo vadovu D. Kliokeriu.
Atlikti J. F. Haydno, C. Weberio.
W. A. Mozarto kūriniai Lietuvoje
skambėjo pirmą kartą. Taipgi pir
mąsyk vilniečiai ir kauniečiai su
sipažino su klasiku F. Hofmeisteriu
kuriam koncertuose atstovavo jo par
tita “Aidas”.
V. Kst.
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IBfryt@p beipicsi į visuomenę,
XI! JAV ir Kanados mokytojų studijų dienų, įvykusių 1978 m.
birželio 27-30 dienomis Toronte, Kanadoje, rezoliucijos

1. Eeivijos lituanistinės mo
kyklos tikslai, programos ir jų
vykdymas
Lituanistinė mokykla, kaip
iki šiol, taip ir toliau, siekia
dvigubo tikslo: a. kiek galint
daugiau išmokyti lituanistinių
dalykų, ypač lietuvių kalbos, ir
b. grindžia savo darbą giliai su
sipratusios lietuviškosios asme
nybės ugdymu. Esamomis sąly
gomis tautiniam ugdymui pri
klauso ypatingas dėmesys.
Vykdant visuomenini švieti
mą mokyklose, nemažesni dė
mesį reikia kreipti Į:
a. Lietuvių Chartos Įpareigo
jimus ir iš jų išplaukiančias
prievoles Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei.
b. Susipažinimą su lietuvių iš
eivijos
organizacijomis bei
veiksniais, Įskaitant jų struktū
rą, tikslus ir veiklos būdus.
c. Pažinimą realios būklės
okupuotoje Lietuvoje, Įverti
nant kovą už žmogaus teises,
tautinę rezistenciją ir pastan
gas kultūrinėje srityje.
Konstatuojant, kad tikrieji
lietuvių tautos istorijos faktai
formuojami okupuotoje Lietu
voje, kad jie ten ne tik neteisin
gai užrašomi, bet netgi sąmo
ningai klastojami, — rekomen
duojame tuos faktus objekty
viai pažinti, atskirti melą nuo
tiesos ir juos atidžiai bei objek
tyviai mokykloje interpretuoti.
Toks pat dėmesys ir objekty
vumas reikalingas ir Lietuvos
geografijos srityje, ten nuvykusiems stebint ekonominius bei
socialinius pasikeitimus.

Nuo šios krypties negalime atsi
likti ir mes jau vien dėlto, kad
mūsų vaikai didžiąją savo laiko
dalį praleidžia gyvenamojo
krašto mokyklose. Todėl reko
menduojame kreipti daugiau
dėmesio į besikeičiantį mokinių
pajėgumą lituanistiniuose daly
kuose, tam pritaikant mūsų .pro
gramas, mokymo metodus ir
mokslo priemones. Pirmasis
žingsnis ta kryptimi būtų pro
gramų peržiūrėjimas ir perėji
mas į grupinį mokymą, šiuo
metu jau praktikuojamą kažku
riose mokyklose.

3. Mokytojas
Nežiūrint geriausių progra
mų bei mokslo priemonių, pa
grindinis veiksnys mokykloje
visada buvo ir toliau pasilieka
pats mokytojas. Todėl:
a. rekomenduojame visiems
mokytojams aktyviai naudotis
lituanistinio ir pedagoginio pa
sitobulinimo progomis;
■b. kreipiamės Į tėvus, Lietu
vių Bendruomenę, parapijas,
organizacijas ir visą visuomenę,
prašydami paremti lituanistinę
mokyklą ir jos mokytoją viso
mis galimomis priemonėmis.
Tegu meilė Lietuvos dega
mūsų širdyšse.
Ir šviesa ir tiesa mūs
žingsnius telydi.

4. Spauda
Konstatuodami, k-a d lietu
viškoji spauda yra ne tik mūsų
komunikacijos priemonė, bet ir
svarbi lituanistinio švietimo pa
galbininkė, kviečiame mokyto
jus, mokinius, tėvus k visą pla
2. Modernėjimo kryptimi
čiąją visuomenę visais būdais
Modernėjanti vakarų pasau ją išlaikyti, skaityti, ypač lie
lio mokykla vis toliau žengia in tuviškojo ugdymo leidinį “švie
dividualinio mokymo kryptimi. timo gairės”.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA!
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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* ITALUOS MASONŲ VADAS
Lino Šalviai ir Vatikane atstovas
kun. Romeo Panciroli paneigė gan
dus, kad augštieji Vatikano pareigū
nai yra masonai. Paskutiniuoju me
tu kun. R. McKenna, buvęs dominin
konas, tvirtino, jog vyskupų kongre
gacijos vadovo kard. Sebastiano
Baggio, Vatikano valstybės sekreto
riaus kard. Jean Villot ir popiežiaus
vikaro Romai kard. L go Poletti pa
vardės randamos Italijos masonų
sąrašuose. Pasirodo, tai netiesa. Visdėlto, anot Lino Salvini, šiuo metu
ryšiai tarp K. Bendrijos ir Italijos
masonų yra labai geri, ir eilė kunigų
bei vyskupų jau esą masonijos na
riai 1974 m. doktrinų kongregacijos
prefektas kard. Franjo šeper buvo
parašęs laišką kardinolui John Krol,
kuriame nurodė, kad pasauliečiai
katalikai gali priklausyti toms ma
sonų ložėms, kurios nėra nnsistačiusios prieš kataiiybę, tačiau vienuo
liai* bei kunigai net ir tokioms lo
žėms priklausyti negali

★ LENKUOS VYSKUPAI kreipė
si laišku į tėvus, mokytojus .bei mo
kinius, skatindami kovoti prieš isto
rini iškraipymą K. Bendrijos vaid
mens kultūriniame Lenkijos gyve
nime ir prieš slopinimą žinių apie
dabartinę K. Bendrijos veiklą bei
|taką Lenkijos gyvenime. Pasak vys
kupų laiško, dėsiant Lenkijos istori
ją, K. Bendrijos vaidmuo visai pra
einamas tylomis, o visi įvykiai aiški
nami dialektinio materializme nor
momis. Tokiu būdu jaunimas negau
na tikro Lenkijos tautos istorinio
vaizdo. Lenkijos vyskupai pabrėžė,
jog krikščionys tėvai turi teisę rei
kalauti, kad jų vaikams būtų teikia
mos plačiausios galimybės prieiti
prie savos tautas kultūros lobyno.
Lenkijos vyskupų konferencijos
spaudos agentūra šį laišką viešai pa
skelbė Romoje.
★ VIENUOLIJŲ VADOVYBĖS,
kurios turi narių Čekoslovakijoje,
kreipėsi Į Čekoslovakijos prezidentą
Gustav Husak, reikalaudamos pa
grindinių teisių vienuoliams. Reika
laujama leisti: 1. visiems vienuo
liams gyventi savose bendruomenė
se; 2. laisvai vykdyti savo apašta
lavimą Bendrijos gerovei; 3. priimti
ir mokyti naujus narius; 4. turėti
ir savo nuožiūra pasirinkti patalpas
vienuolynams; 5. neturėti priskirtų
valdžios pareigūnų, gyvenančių kar
tu su vienuoliais. Pasak šių vienuo
lijų vadovų, jau 30 metų Čekoslova
kijoje vienuolynai neturi teisės pri
imti naujų nariu. Vienuoliai yra vi
sokiais būdais varžomi ir laikomi
antraeiliais piliečiais. Tai priešta
rauja JT Žmogaus Teisių deklaraci
jai ir Helsinkio konferencijos nuta
rimams. Šis memorandumas . buvo
pasiųstas prezidentui Ifesak š.m..
sausio iiLonesi, o viešai paskelbtas
š.m. balandžio mėnesi Vatikano vie
nuolijų kongregacijos leidinyje “Inioraiatieaes’’.
* ANGLIKONAI TURI RIBĖTAI
PAŽVELGTI į naujai besiformuo
jančią popiežiaus primato sąvoką. K.
Bendrijoje — pareiškė anglikonų
Canterbury
arkivyskupo
Donald
Coggan atstovas Vatikane kan. Har
ry Smythe susirinkusiems šv. Gre-

gonaus ir šy. Augustino Ekumeni
nes Draugijos nariams. Draugija bu
vo susirinkusi pirmojo Canterbury
arkivyskupo šv. Augustino šventei
Romos vienuolyne, iš kurio popie
žius Gregorius Didysis pasiuntė šv.
Augustiną skelbti Evangelijos Di
džiajai Britanijai. Kan. Smythe tei
gimu, anglikonai galėtų priimti po
pi ežia us primatą, kuris yra žmoniš
kas, sielovadinis^ kolegijinis ir kon
stitucinis.
★ MOTINA TERESĖ, kuri dar
buojasi Indijoje ir yra pasaulyje pa
garsėjusių Meilės Misijonierių vie
nuolijos steigėja, šiuo metu įsteigė
naują vyrų vienuoliją. Italijoje, Acilia miestelyje netoli Romos. Nauja
vienuolija vadinasi Dieviškojo Žo
džio Broliai (Fratelli della Parola).
Vienuolijos užduotis — didžiąją lai
ko dalį pašvęsti mąstymui, o kelias
valandas Į dieną — skelbti Evange
lijai žodžiu ir darbais. Panašią vie
nuoliją (Dieviškojo žodžio Seseris)
motina Teresė taipgi neseniai įstei
gė. Naujoji vyrų vienuolija šiuo me
tu turi du naujokus, kurie ruošiasi
pirmiesiems Įžadams, ir keturis postulantus, kurie ruošiasi naujokynui.
★ PRANCŪZŲ JĖZUITŲ ŽUR
NALAS "Etudes'*, plačiai -skaito
mas ne tik Prancūzijoje, bet ir ki
tuose kraštuose, išspausdino septy
niolikos puslapių straipsnį apie K.
Bendrijos slopinimą Lietuvoje (turi
ma informacija nenurodo nei žurna
lo numerio, nei autoriaus. Red.).
Straipsnyje plačiai išdėstoma krikš
čionybės praeitis nuo Mindaugo iki
mūsų laikų, kalbama apie lietuvių
tautos kilmę, kalbą, kultūrą, krašto
okupaciją ir dabartines kovas už ti
kėjimą. Esą K. Bendrija ir dabar
esanti jėga, kuri istveratiagai prie
šinasi materialistinei pasaulėžiūrai
ir tautos rustoimuL

★ S E N I A U S IAS PASAULYJE
VYSKUPAS Antoni® Teutonko mi
rė š.m. gegužės 31 d., būdamas 103
m. amžiaus. Jis buvo išėjęs į pensi
ją 1966 nu, išvyskupavęs 30 metų
pietinės Italijos Aversą vyskupijoje.
Eis buvo gimęs 1874 m., kunigu
Įšventintas 1897 m., kai popiežiavo
Leonas XIII, o vyskupu kousekruo
tas 1936 m. Jam mirus, dabar semausiąs vyskupas yra JAV-se. Tai
100 m. amžiaus arkiv. Edward Ho
ward, kuris iki 1966 m. vadovavo
Portland arkivyskupijai Oregono
valstijoje.
★ TĖVO DIENOS PROGA šiais
metais buvo pirmą kartą paskelbtas
Tarptautinis Metų Tėvas, būtent,
generalinis Jungtinių Tanių sekre
torius Kurt Waldheim. Jis yra kata
likas, augina dvi dukras ir vieną
sūnų.

★ KUN. AVERY DULLES. SJ.
Amerikos Katalikų Universiteto pro
fesorius, išrinktas naujuoju Ameri
kos Teologinės Draugijos pirminin
ku 1978-79 m. terminui. ši draugija
apima krikščionis ir žydus teologus.
Ji buvo Įsteigta kun. Avery Dulles
senelio, pastoriaus Alien Macy Dul
les 1921 m.
KUN. J. STŠ.
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Jaunas musu daktaras. EDVARDAS ŠEPE1 AUS KAS. dės
to genetika Mogi das Cruzes universitete. Savo profesijos rei
kalais buvo nuvykęs i Amazonija. Čia jis nori pasidalinti su
ML skaitytojais savo kelionės įspūdžiais. Mielajam daktarui
Edv. su padėka, geriausi linkėjimai (Red.).

Jau yra lietuvių, dirbančių Amazonijoj, ir ten susitikti tautie
ti yra nepaprastas malonumas.

Atvykę j Guajará-Mirim miestą, kuris randasi ant Mamorė
upės kranto, pasienyje tarp Brazilijos ir Bolivijos, radome žmo
nių, kurie yra pasiryžę padėti savo artimui.
Du lietuviai gyvena tame mieste Kun. Bendoraitis ir seselė
Ksavera.
Vienintelė ligoninė tame rajone yra vedama kun. Bendoraičio

Galima įsivaizduoti kiek daug darbo įdėta statant tą ligoninę,
ir taip pat prisidėta prie miesto augimo.

Kasdieninė jos kova yra padalint tiek mažai, kiek daug reika
laujantiems.

Abudu ten atvyko maždaug tuo pačiu laiku ir tuoj pradėjo
kovoti su tomis džiunglėmis. Anais laikais Guajará-Mirim mies
telis buvo labai mažiukas, apsuptas vandens iš vienos pusės ir
džiunglių iš kitos.

Kaipo žmogus, jinai yra tikras angelas, kelio žinovė ir teisy
bės atvaizdas.

Buvo tikrai liūdna toji situacija, ir kurioje žmonės turėjo gy
venti: bet tas jų nenugąsdino ir kas kartę davė daugiau dręsos
mūsų didvyriams lietuviams.

Be finansinių pajamų, be vaistų ir tik turėdami savo pasiryži
mą ir Dievo palaimę, jie atnešė naują gyvenimą ir pasitikėjimą
tiems žmonėms.
Šiandien tas darbas jau yra daug lengvesnis, nes yra gydyto
jų grupė, nedidelių finansinių pajamų motorinis laivas lankyt
paupio gyventojus ir pastatas kur veikia ligoninė.
f

Apsiverkiam, kada pajuntam per ten gyvenančius žmones
kiek jiems yra vertas žodis, broliškas rankos paspaudimas ir
draugiškas elgesys.

Grjžus iš kelionės po Lietuvą, jinai man aprašė ten gyvenan
čius žmones taip: Ten baimė yra tokia didelė, kad net turistai
dreba.
Darbas negali čia sustoti, nes reikalinga žiūrėti j ateitį su vilti
mi. Galime jaust, kad kelių metų laikotarpyje turėsime ten di
delę ligoninę.

Šita ligoninė ir ateityje gydys nemokamai tuos vargšus.

Kun. Bendoraitis turi daug vertingų meno išdirbinių savo
darbo aplinkoj, gražių paveikslų, kurie rodo Lietuvos grožj
Tai lietuviškos širdys, kurios plaka Amazonijoj. Ir tikimės,
kad tų širdžių plakimas ten kas kart daugiau padidės.

(Bus daugiau)

Eduardas Šepetauskas

Būt žmogum, tai reikia pasidalinti turtu ir vargu.
Paupio gyventojai laukia laivo-ligoninės su dideliu nekantru
mu ir net dievina jo atvaizdą.

Šituo momentu aš sustoju ir klausiu:
O mūsų broliai Lietuvoje, kurie laukia su dideliu nekantru
mu mūsų pagelbos, kada mes turėsime drąsos eiti jiems padėti?
Kun. Bendoraičio personalas, kur ten atlieka darbą, tiek pade
da brazilams, kiek boliviečiams, o vietiniam indėnam tas lietu
vis turi švento žmogaus atvaizdą.

Sesuo Ksavera yra atsakommga už vaistų išdalinimą ir jos ži
nioje yra pasveikimas tų visų žmonių.

21.8.78

Iš Rondo nijos rašo seselė;

Ačiū, ačiū kad mane aplankote savo
laiškučiais. Džiugu jaustis nesu apleista
savuju-Dėkoju už "Revista . Siuntinio
iki šiol dar nei vieno negavau - manau
kad nepražuvo, gal tik vėluojasi, pama
tysime. Kada man rašote sutrumpinki
te adresą. Užtenka:
Irmã M. Xavier, Cx. o. 21.
Guajará-Mirim, 7S980 Rondônia
Dr. Vitas Kiaušas buvo apsilankęs ir
praleido keletą dienu su mumis. Pažadė
jo galutinai grįžti i Guajará-Mirim atei
nanti Rugsėjį ar Spali. Dar buvo atva'žiave Vito atsiusti pora amerikoniuku
iš Santarém mūsų misijos pamatyti. Tu
rėjom taip pat, keletas vizitu iš Prancū
zijos, misijų rėmėjai norėdami arčiau su
sipažinti su mūsų darbais. Gaila kad
taip mažai lietuviu atsilanko, nors ir
Brazilijoj ju yra geras skaičius.
Kun. Bendoraitis šio mėn. 6 d. gavo
„promoção” iš Brazilijos valdžios da
bar jis yra „Capitão de Fregaté” - šio
mėn. 25 gaus iš Rondonijos Guberna
toriaus „Duque de Caxias ” medali. Tai
tokios mūsų naujienos.

Kitko naujo neturiu jums parašyti
Dirbame, irusiame kol Dievulis dar pa
laiko ant šios žemės.
Ačiū labai už atvirukus, tokius gra
žius ir įdomius. Visokiaropos Palaimom
labai nuoširdžiai linkime Jums.
Sės. M. Ksavera

Sveikinimai nuo kunigo

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
ML redakcijoj yra laiškas iš
Lietuvos rašytas ELENOS BLIU
DŽIŪTES. (Šilutės raj., Švėkšnos
pašt., Žiogų k.) ir siunčiamas ELE
NAI SEVERIANO sekančiu adre
su:
Motores Perkins S/A., Av. Walla
ce Simonsen, S. Bernardo do
Campo, Caixa Postal 30.028, São
Paul - (U.S.A.).
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Sąjungiecių Pobūvis
Rugpjūčio men. 13 d., sąjungiečiai, jų bičiuliai ir kaimynai, bu
vo susirinkę šventadienį oraleisti Sąiungos-Alianęa būstinėje, rua
Lituania, 67, kur, Sąjungos šeimininkės svečius pavaišino skaniai
pagamintais šiltais pietumis, rodos, specialiai paruoštais ūkanotai,
drėgnai ir šaltai dienai. Kadangi rugpjūčio 13 dieną išpuolė plačiai
skelbiama "Tėvo diena' , tai, ta proga, buvo pagerbti, pavaišinti
ir dovanėlėmis apdovanoti tėvai. 0 jų buvo beveik pusšimtis. Te
vus sveikino pirm. J. Antanaitis, o svečius portugališkai J. Žvingi
la. Gimimo metų proga, buvo pagerbtos sąįungietės - Albina
Ambrozevičienė ir Elena Pupelienė, kurioms svečiai sugiedojo "Il
giausių Metų"., panelė Claudia Protai i įteikė po puokštę raudonų
rožių Advokatė Wilma Žvingilaitė pravedė loteriją ir lamingie
siems įteikė paskirtas dovanas. Svečiai vaišinosi ir linksminosi jau
kioje lietuviškoje nuotaikoje, su muzika ir dainomis, iki 20 valan
dos

Trečiosios Imigrantų Olimpiados dalyviams - lietuviams, jų
pasiruošimų išlaidoms, Lietuvių Sąiunga- Aliança paaukojo crS.
3.000,U0. Šią tautų suartėjimo šventę suruošė São Paulo miesto
Sporto Sekretanatas. Ji tęsėsi nuo 11 iki 20 d.
Iš kelionės po Šiaurės Ameriką ir Kanadą, jau grįžo namo.
Brazilijon, sąjungiečiai - prel. Pijus Rągažinskas, Elena Pavilome

SPORTAS

i .ii VI
siaubu Savumu- VTI
Kauno Atletui ’ V III
Pane- ežio
Stiklui
Moterų linkinis v pu me
lų pertraukos aukso medali vėl išm
kovojo J Neustrojevo treniruojama
Kauno “Dinamo-' komanda, II vieto
je palikusi Vilniaus ‘Kooperatinin
ką’- _ pernykštes čempijones, k
rių treneris yra V. Veikus. Bror. s
medalis teko Vilniaus
.Muksiu
tinklininkėms bei iu treneriui 1

SPORTAS LIETUVOJE

XIV tosios tarptautinės “Pravdas”
prizų lengvosios atletikos varžybos
Tbilisio ‘ Dinamo-' sfadijone susilau
kė atletų iš 20 šalių. Zaporožietis
studentas V. Jaščenka šuolyje į
augštį pagerino pasaulinį savo reorda vienu centimetru iki 2.34 m.
Devintoji vieta su 2.15 m teko pa
žanga darančiam vilniečiui R. Kaz‘auskui. Moterų šuoliuose i toli I
vieta ir “Pravdos” prizą laimėjo vil
niete Vilnį.. Bardauskienė. nušokusi
6 m 73 cm. kurios pernai pasiektas
I ivtuvos ir Sovietų Sąjungos rekor
dą» >ra 6 m 82 cm. šuoliu Tbilisyje
j; pasiekė geriausią šio sezono re
zultatą Europoje. V. Bardauskienės
pagrindinė varžovė leningradieti* 1.
T .nofejeva tenušoko 6 rn 42 cm.
Klaipėdietė Jadvyga Pulinienė. nors
n užimdama H vielą, šiemet jau ket
virtą kartą pagerino Lietuvos jieties
metimo rekordą iki 59 m 58 cm. Pa
skutinis jos rekordas buvo 59 m 52
cm Tbilisyje J. Putinienę pralenkė
leningradiete N. Nikonova (62 m 62
cm i. Naują Lietuvos rekordą —
46.77 sek. 409 m. bėgime pasiekė
vilnietis R. Valiulis, išsikovojęs IV
vietą. Vilnietė A. Kasteckaja, 400 m
<u kliūtimis nubėgusi per 59,20 sek.,
turėjo tenkintis VI vieta, bet jos
pasiektas rezultatas taip pat yra nau
jas Lietuvos rekordas.
Baigminis Lietuvos tinklinio var
žybų ratas Įvyko Kaune, “Dinamo’'
salėje. Vyrų tinklinyje penktus me
tus iš eilės aukso medali laimėjo
Vilniaus “Kuro aparatūros“ koman
da, treniruojama V. Matuševo. Si
dabro medalis teko K. Pačėsos pa
ruoštai Alytaus šiluminių tinklų ko
mandai. bronzos — Kauno “Maisto“
i ink Ii n inkams su j u treneriu P. Mo
zei m Kitos vietų-, toko. i V — Vil
maus “Mokslui“. V — Vilniaus “Aus-

Tulkai. Kitos moterų komandos išsi
rikiavo šia tvark.
siaubu “Saru
nas” — IV viela. I ictuvos mokslei
vių rinktine •• V Kauno “Politech
nika" — VI Vilniau.- inžinerija"
— VII. Klaipėdos Ailim-aV
VIII.

Pirmojoje futbolo lygoje debiu
tuojantis Vilniaus “Žalgiris" varžy
bų lentelėje laikosi dvidešimties ko
mandų viduryje — X ■ XII vietose.
Liepos 4 d. duomenimis, žalgiriečiai,
sužaidę 18 rungtynių ir surinkę 18
taškų, buvo dvylikti. Pirmoje vietoje
tada buvo “Krylja Sovetov” vienuo
likė, surinkusi 26 taškus per 19
rungtynių. “Žalgiris” net 10 rungty
nių yra baigęs lygiomis, o tai gero
kai sumažina taškus: už jas gauna
mas tik vienas taškas, už laimėtas
rungtynes — du. Teisę žaisti pirmo
joje lygoje žalgiriečiai išsikovojo
pernai, tapdami antrosios lygos čempijonais. žalgiriečių dabar laukia
proveržis į augščiausiąją lygą, ku
rion patekti tuo -tarfių. nėra j o ki o s
vilties.
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nė ir Algirdas ir Lidija Idikai. Kelionėje išbuvo apie porą mėnesių.

- Teko sužinoti, jog sąjungiečiai ruošiasi sutikti pavasarį, rug
sėjo pabaigoje, su "Festa da Primavera", su įvairia ir įdomia prog
rama. Neužmirškite pasveikinti pavasarį lietuviškoje pastogėje.

— Lietuvių Sąjungos-Alianęa Moterų sekcija įteikė Legião brasi
leira de Assistência, Diretoria Estadual de São Paulo, 114 vienetų
šiltų rūbų, apie 20 tūkstančiu kruzeirų vertės. Rūbai bus išdalyti
neturtingiesiems, pagal LBA nuožiūrą. Be to, pinigine pašalpa su
šelpti Marija Klimavičienė ir Vaclovas Meckaitis.
— Motinos Dienos minėjimo metu, gegužės 21 dieną, vienas iš
svečių; yra palikęs skrybėlę, kurią pajutęs šaltį, gali pasiimti bile
kada rua Lituânia, 67.
- Sąjungos kiemo pušaitės, daug daug metų puošusios kiemą,
atgyveno jau savo amžių ir bus iškirstos. Jų kamienas nebeatlaiko
30/40 metrų aukščio svorio ir gręsia pavojumi palūžti. Viena jų,
besigfumdama vieną naktį su didele vėtra, neatlaikė kovos ir krito
palaužta ištisai ant kiemo, visiškai sugriaudama aluminiaus pasta
tytą apdangą. Nuostoliai dideli - netekome vienos pušaitės ir nau
ją apdangą reikėjo statyti.

S-gos Krsp.

SANTOS DUMONT GIMTINĖJ
Praeitą sekmadienį, susitarę pasisamdėm kombi ir 10 asmenų
išvykom pasižmonėti į JUIZ DE FORĄ ir į SANTOS DUMONT
Pirmasis, 350 tūkstančių miestas, išsišakojęs per keletą slėnių,
nuo taip vadinamo "Imperatoriaus kalno" viršūnės, kur 998 m
aukštumoj spindi Kristaus Išganytojo stovyla, matosi kaip ant del
no. Tenai pasilikom iki pusiaudienio: aplankėm katedrą, įvairias
bažnyčias ir įdomų parką, kur kadaise įvyko garsi saleziečių misi
jų istorijoj Mons. Lasagna mirtis, traukinio nelaimėje.

Antrasis miestas, SANTOS DUMONT, turi labai gražią bažny
čią, bet kuo labiausiai pasižymi, tai kad tenai 20 birželio 1873 m.
gimė vadinamasrs"aviacijos tėvas", Albertas Santos Dumont Jo
tėvas, Henrikas, prancūzų kilmės inžinierius, o motina. Pranciška
dos Santos — brazile. Alberto gimtinė — 16 km. nuo miesto paša
kiškai graži vieta, milžiniškas ir švarutėlis parkas, apunku aukštkalnai, šalia autokiemas ir geležinkeiis (stotis Cabangui, vidury
dailiai įrengti keturi vokiško stiliaus muziejai. Juose sutelkta apsti
medžiaga, su visokiais daiktais ir didžiulėm fotografijom apie išra
dėjo gyvenimą, mokslus, bandymus ir laimėjimus.
Kaip žinoma, iis buvo pirmutinis Europoje, kuris pagamino diri
žablį ir, 12 spalio 1901 m., sėkmingai jį išmėgino, apskrisdamas
aplink Eifelio bokštą Paryžiuij, kur prieš 10 metų visa Dumontų
šeima buvo persikėlusi. Laimėjo 4.500 frankų pinigų. Domėjosi
taip pat pirmaisiais automobiliais ir jų buvo įsigijęs keletą. Pasta
tęs iš viso net 14 dirižablių, 1906 m. pradėjo studijuoti skraidymą
sunkesnę už orą priemonę, būtent lėktuvu. 23 spalio 1906 m. >aimingai išmėgino savo pirmąjį aeroplaną, atrodo tuo pačiu metu,
kai Amerikoj tą patį darė broliai Wright ir, pagaminęs jų keletą,
priėjo prie standartinio modelio "Demoiselle", kuris turėjo 30 ark
lių jėgos motorą, pakildavo j 6 sekundes, pariedėjęs 10 m. ant že
mės, ir skrisdavo 90 km. j valandą.
Prasidėjus pasauliniam karui, Santos Dumont pamatė, kad jo
išrasti pabūklai buvo naudojami mūšiuose. Nuo to taip susijaudi
no, kad pasijuto esąs tiesiog karo kaltininkas. Jam susimaišė pro
tas ir, 23 liepos 1932 m., jis nusižudė.

Kun. St. Šileika — Minas

•
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ITiter&tttra
Inžinieriai ir architektai išeivijoje
XIII inžinierių ir architektų suvažiavimas Bostone

J. V DANYS

1978 V 27-29 d.d. Bostone
avkn XIII PLIAS-ALIAS (Pa
saulio ir Amerikos Inžinierių ir
mhitektų Sąjungos) suvažiavi
mas Dauguma Sąjungos narių
vra JAV-se '8 skyriai) ir Kana
doje 3 skyriau. Australijoje yra
4 skyriai, taip pat yra Londone.
Anglijoje. Buenos Aires, Ar
gentinoje. Sao Paulo. Brazilijo
je n Maracaibo, Venecueloje.
Oficialūs atstovai suvažiavime
bu\o iš Bostono. Čikagos. Kle\elando. Niujorko, Filadelfijos,
Otavos ir Toronto. Suvažiavi
lias pradėtas gegužės 27 d. JA
\ bių ir Lietuvos himnais bei
kun Antano Baltrašiūno invokaci ja
Pažangiausia organizacija

. Tarp eilės sveikintojų nuošir
džiausiu.^ sveikinimus perdavė
Elona Vasyliūnienė. Amerikos
l.iei Moterų Federacijos Bos■ me pirmininkė, pareikšdama,
k.id Inž ir Archit. Sąjunga yra
pažangiausia lietuvių organiza•iu ne- joje sutelpa Įvairių poit.niu įsitikinimu, įvairiu relijįjii ir ideolcgiiu -žmonės o
Bo-lono skyrius yra išsirinkęs
pirmininke moterį — Dalią
Ivj.škienę. Iš tikrųjų D. Ivaškiene vra ne pirmutinė‘pirmininkė
šioje smarkiai vyrų dominuoja"<ije organizacijoje. Jau 1968
■ Lo> Angeles Žibutė Brinkiei:o buvo išrinkta skyriaus pir
mininke. o vėliau dvejus metus
hino centro valdybos narė.
Kaikurie atlikti darbai

sąjungos pirm, archit. Alberi.t- Kerelis savo Įžanginėje kai
noje ir centro valdybos praneši
te išvardino svarbiausius at
liktus darbus per praėjusius
trejus metus
Daugiausia darbo Įdėta ruo
šiant III Mokslo ir Kūrvbos
Simpoziumą Čikagoje 1977 m.
Architektūros, technologijos ir
tiksliųjų mokslų dalyje skaity
ta 41 paskaita. Inžinierių sąjun
gos nariai atliko daug organiza
cinių darbų, dalyvavo lėšų tel
kime ir simpoziumo leidinio iš
leidime. “Simpoziumas” forma
liai Įsiregistravo, ir jo tarybon
Įeina 2 PLIAS nariai, kiti yra iš
Lituanistikos Instituto. Gydyto
jų S-gos ir JAV Bendruomenės.
Žieminė studijų konferencija
Įvyko St. Petersburge, Florido
je" 1976. II. 28—III. 6 su 9 pa
skaitomis. menine dalimi ir pov! i j i Išleistas j u bi 1 ė j i n i s
• lunkus žodis" PLI.AS-ALT

Architektas ALBERTAS KERELIS
— Pasaulio Lietuvių ir Amerikos
Lietuvių Inžinierių bei Architektų
Sąjungos pirmininkas

AS 25 melu .A.mt.iK-'je veiklai
paminėti. taip pat 'Inžinierių ir
Architektu vardynas' Paskelb
tas konkursas paruošti projek
tui paminklo inž. Stepono
Kairio, Vasario 16 akto signata
ro ir didelio veikėjo Lietuvos
nepriklausomybę atstatant.
Darbai Australijoje

Centro valdyba sustiprino ry
šius su Brazilijos ir Venecuelos
skyriais, kurių atstovai lankėsi
Čikagoje. Pirm. A. Kerelis ir
vicepirm. S. Jokūbau.skas lan
kėsi Australijoje ir susitiko su
Adelaidės. Kanberos. Melbur
no ir Sydnėjaus skyrių valdybo
mis bei nariais. Australijoje
esantieji inžinieriai (sąrašuose
yra apie 90) susidomėjo Mokslo
ir Kūrybos Simpoziumu ir ma
no. kad jie gali panašų suorga
nizuoti Australijoje. Iniciatyvos
imasi Melburno skyrius, turin
tis per 50 narių. Jau paskyrė du
asmenis simpoziumui organi
zuoti ir mano, kad jis galės Įvyk
ti 1979 m. Ir Amerikoje simpo
ziumo idėją iškėlė Inž. ir Arch.
Sąjunga 1978 m. suvažiavime
Klevelande. Praktiškai tai galė
jo įvykti, kai inž. B. Nainys,
kaip tuolaikinis JAV Lietuvių
Bendruomenės
pirmininkas,
ėmėsi organizavimo ir lėšų tel
kimo darbo.
Kritiškas žvilgsnis į save

no (Lituanistikos Instituto pir
mininkas). inž. Juozas Danys iš
Otavos (dirbantis KLB ir Kana
dos Baltiečių Federacijoje) ir
prof. P Zunde iš Atlantos, Ga.
(buvęs Vokietijos LB pirminin
kas. vienas iš Vasario 16 gim
nazijos organizatorių).
Sunkumai prasideda kaikuriuose skyriuose. Sunku Įtrauk
ti jaunimą, nors tai bendra
problema visoms organizaci
joms. Trūksta vadovų, bet jų
būtų, jei inžinieriai taip akty
viai, neįsijungtų i kitas organi
zacijas. kaip Bendruomenė, me
no ansambliai, kultūriniai sam
būriai ir 1.1. Potencialas dar yra
didelis, ir Sąjunga atlieka sva
rų darbą, kai prisideda prie
svarbių projektų. Sąjungos stip
rumas yra jos neutralumas po
litiniams ir ideologiniams sam
būriams.
J. V. Danys pasiūlė- keletą
programinių idėjų, iš kurių
daugiausia dėmesio susilaukė
siūlymas, kad Sąjunga Į savo
tikslus Įrašytų, jog lietuvių
mokslinio ir profesinio paliki
mo išlaikymas (heritage» yra
vienas iš svarbiausių Sąjungos
tikslu.
Ar bus pasaulio galas?

Dr. Jonas S. žmuidzinas iš
Kalifornijos skaitė paskaitą
“Dalelių fizika ir kosmologija”.
Pirmiausia nagrinėjo medžiagos
sudėtį ir šių dienų pažiūras i
mažiausių dalelių sudėtį ir jų
saviveiką. Šių dienų kosmologi
joje — visatos sąrangos bei jos
dėsningumo aiškinime pagal
moderniąją atomo fiziką iškilo
naujos teorijos. Bene daugiau
sia yra pripažinta “sprogimo”
teorija. Atsiradus perdidelei
medžiagos koncentracijai. Įvy
ko sprogimas. Taip sukurta
mums žinoma visata plečiasi.
Plečiantis nustojama šilimos.
Jei šis procesas nesustos, tai,
temperatūrai nuolatos krintant,
palaipsniui viskas sušals. Bet
toks procesas nebūtinai turi ei
ti viena kryptimi — visata gali
pradėti trauktis ir tankėti. Tada
temperatūra kils ir karštis vis
ką išnaikins. Taigi, pagal šią te
oriją pasaulio galas bus... Ar
reikia susirūpinti? Tai tik tiems,
kurie viską planuoja bilijonams
metų, nes tiek laiko truks šis
procesas.
Bendrybės

Šis suvažiavimas buvo dauSimpoziumo forma svarsty ! giau ataskaitinio pobūdžio be
tos Sąjungos problemos. Pa
paskaitų serijos, parodų ir pan.
grindiniai referentai buvo dr.
Tai bene dėl neseniai įvykusio
inž. Jurgis Gimbutas iš BostoMokslo ir Kūrybos Simpoziu

mo. kur inžinieriai įdėjo daug
darbo.
Ateinantiems trejiems me
tams centro valdyba išrinkta i
Bostono inžinierių:*. Vytautas
L
v
bickas — pirmininku, nariai
K. Devenis. R. Bričkus. J Da
čys, V. Žiaugra, J Štuopis. B
Galinis ir G. Banaitis.
Pokylis ir suvažiavimas Įvyki
istoriniame Bostono viešbutyje
“The Coopley Plaza” Koncerti
nę dalį atliko Genė Ugianskie
nė. akompanuojant kompozito
riui Jeronimui Kačinskui.
• Stiprių žmonių esame reikalingi,
nes stovime pricė didelį uždavinį —
nesunykti trąša svetimuosiuose, o
išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu,
kuriant dvasinės erdvės Lietuvą.
DR. J. GIRNR >

V

....

S YPSENOS
Nemelavau...
— Gėdinkis, — sako tėvas sū
nui. — Aš, būdamas tavo metų,
niekada nieko nemeluodavau.
— O kada tu pradėjai?
smalsiai paklausė sūnus.

Žiūrovas
Vyras pareina užrišta akimi
— Kas atsitiko? — aikteli
žmona. — Bene mušeisi?
— Ne. Aš tik žiūrėjau, kaip
kiti mušasi. ..

Sibelijaus priėmime
Garsiam suomių kompozito
riui Sibelijui surengtame pager
bime dalyvavo tik biznieriai.
— Kodėl tik biznieriai? — bu
vo paklaustas pats Sibelijus. —
Apie ką gi su jais kalbėjote?
— Apie muziką, — nė kiek
nenustebęs atsakė Sibelijus.
Kiek lukterėjęs pridūrė:
— Juk aš negaliu pasikalbė
ti apie muziką su muzikais. Jie
visuomet kalba tik apie pini
gus...
Partijos egzaminuose
Priimant Į partiją kandida
tas egzaminuojamas:
— Ar tu galėsi dirbti dvigu
bai, kad galėtum parodyti, kaip
komunistai dirba? — klausia
partietis
— Žinoma, dirbsiu dvigubai,
— atsakė kandidatas.
— Ar tu galėsi dirbti ir sek
madieniais, kad pakeltum ga
mybą?”
— Dirbsiu ir sekmadieniais.
— Ar pasižadi ir galvą padėti
už komunizmą?
— Žinoma, pasižadu, juk
taip šuniškai gyvenant mirti vi
sai nebaisu, — atsakė kandida
tas.
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TREČIAI IMIGRANTU OLIMPIADAI PASIBAIGUS
São Paulo miesto prefeitūros, sporto ir turizmo departamentas,
siu metų rugpjūčio mėn. 11—20 dienomis suorganizavo trečią imi
grantų sporto olimpiadą.
Pažiurėjus olimpiados programon, vardas nėra tikslus, nes programon jeina ne vien sportas, bet ir dainos, tautiniai šokiai, liaudies
meno, ar paskirų menininkų kurinių parodos. Tiksliau butų pava
dinti vieton imigrantų olimpiados, imigrantų kultūrinėmis dieno
mis. Lietuviai šiais metais dalyvavo su sportininkais, jungtiniu ir
jaunučių choru, dviem tautinių šokių grupėm, liaudies meno,rank
darbių ir atskirų menininkų paroda, kuri gan gausiai buvo lankoma,
nes tuo pat metu, tame pat pastate vyko Brazilijos knygų paroda.
Knygos parodos lankytojai panaudodavo progą ir imigrantų paro
das aplankyti.
Sporte lietuviai dalyvavo su krepšiniu, futbolu (salės), stalo te
nisu, plaukime, bėgime, svorio kėlime, šokime j tolį, šachmatų lo
šime.
Sporte pirmųjų vietų nepavyko pasiekti, nes vėlokai buvo suži
nota iš imigrantams skirto leidinio apie olimpiados ruošimą, vos
prieš pora mėnesių. Pasiruošimui nedaug beliko laiko. Bet pasek
mės buvo patenkinamos.
Tuo pat metu reikėjo rūpintis ir sportininkams uniformų jsigiji-'
mu, kurios atsiėjo apie 30 tūkstančių kruzėirų. Tiek sportininkų
organizavime, tiek uniformų įsigijimu, daugiausia rūpesčio ir dar
bo įdėjo Vytautas Tumas.
Išlaidoms padengti buvo kreiptasi laiškais j Organizacijas, atski
rus asmenis. Atsiliepusių, davusių piniginę oaramą, vardai, jei dar
nebuvo, tai bus paskelbti, artimiausioj ateityje, laikrašty. Bet dar
nevisos išlaidos padengtos. Neatsiliepę j 'aiškus prašomi artimiau
sioj ateity tai padaryti.
įsigytos, su lietuviškais ženklais, uniformos bus vartojamos kai
lietuviai dalyvaus kuriose nors sporto žaidynėse.
Kas dėl pasiektų oasekmių olimpiadoje, jos yra patenkinamos,
ypač kad buvo vartojama eliminatorinė sistema. Dalyvaujančių kamanctos, ar paskiri asmenys įvairių sporto sričių buvo suskirstytos
i grupes. Pralaimėjus pirmą lošimą, sekančiuose lošimuose jau nebeaali dalyvauti

Mūsų krepšininkai pateko kiniečių ir italų grupėn.Su kiniečiais
nesunkiai susitvarkė laimėdami pasekme 68 X 30. Italams pralai
mėjo, nes jų kamandą sudarė profesionalai, pasekme 64 X 45. Mū
siškiams, žaidžiant be trenerio, kuris orientuoja žaidimo metu, pir
mas pustai kis buvo nesėkmingas, baigtas 24 taškų skirtumu italų
naudai. Antrą puslaikj 5 taškų skirtumu, mūsiškiai laimėjo.
Mūsų futbolistai pirmame lošime susitiko su prancūzais, pralai
mėdami jiems 4X1.
Stalo tenise grupė (VI. Gudliauskas, M. Ed. Eimantas, ir Č. Tokarevicius) nesunkiai nugalėjo prancūzus 5X0. Bet neatsilaikė
prieš kiniečius, kurių grupėje buvo tarptautinio garso žaidėjų. Lie
tuviams teka 5a vieta.
Plaukime, tarp 10 varžovų Fr. Liutkus atplaukė penktuoju.
Sunkumų kilnojime teko septinta vieta.
Nepavyko gauti davinių šachmatų lošimo, bėgimo ir šokimo j
tolj.
Lietuviams sportininkams yra būtinas reikalas susiorganizuoti
ir planingai veikti. Turint sporto organizaciją, lietuvių jaunimui ne
reikės ieškoti kitų klubų Bet veikimui reikalingos patalpos, sporto
aikštės. Kaip lig šiol, taip ir toliau galima naudotis, susitarus, Vila
Zelinoj seselių pranciškiečių, nors ir neuždengta, aikšte. Uždengtą
aikštę, vieton salės, būt galima jrengti Mokoje Lietuvių Sąjungos
Brazilijoj kieme. Kad Liet. Sąiunga remia jaunimo veiklą, rodo ir
Sąjungos trijų tūkstančių kruzėirų parama uniformoms jsigyti. Rei
kalas yra aktualus, nes per sportą daug jaunimo galėtume grąžinti
j lietuvių bendruomenę, organizacijas. Šis svarbus reikalas galėtų
būt svarstomas, spaudoje, organizacijų bei iu valdybų susirinkimuo
m

įdėtas darbas, dalyvavimas olimpiados programoj nebuvo veltui
Lietuvos ir lietuvių vardas buvo minimas spaudoj, aidėjo radijo
bangomis, televizijoj. Todėl stenkimės stiprinti chorų veikimą,tau
tinių šokių vienetus, remkim sportininkus, kad lietuviai būtų kul
turingai atstovaujami olimpiadoj, kuri vyksta kas metai ir kitomis
panašiomis progomis.
_
,
•
.P. Ragazinskas

Dalis ponios Marijos Remenčienės eksponatų

IMIGRANTUI OLIMPIADAI UŽSIBAIGUS
Ši Olimpiada jvyksta jau treti metai iš eilės. Mes dalyvaujame
tik pirmą kartą, nes praeitais metais, mes Baltiečiai, kaip ir visuo
met, ruošėme atskirai. Visus šešerius metus iš eilės Roozevelto
aikštėje "Portinari'' salėje. Šiais metais, oirmininkaudamas Balti
jos Komitetui, aš ir vėlei buvau gavęs salę ,Portinari",ir buvo ruoš
tasi atidaryti 7-ją kultūrinę parodą. Bet staiga buvo gautas oficia
lus pakyietimas dalyvauti parodoje „Bienal' patalpose, kartu su
visomis kitomis tautomis. Buvo sušauktas Baltiečių pasitarimas
ir ndtarta atsisakyti ruošti parodą , Portinari" salėj, o dalyvauti
kartu su visomis tautomis "Bienal"patalpose. Man kaip Baltijos
Komiteto Pirmininkui, teko pareiga derinti visų trijų kolonijų da
lyvavimą. Dalyvauti buvo nutarta todėl, kad buvo daug didesnė
proga išgarsinti Pabaltijo tautų vardą, supažindinti didesnį žmo
nių skaičių su mūsų kultūra, menu, mūsų papročiais, su mūsų ko
lonijos gyvenimu ir mūsų Tėvynės padėtimi bolševikų okupacijoj
je.
Baltijos Valstybėms sutikus dalyvauti III Imigrantų Olimpiado
je, ruošimo Komitetas paprašė, kad mes, ypač lietuvių kolonija,
kaip judriausia ir kultūriniai geriausiai veikianti, dalyvautume su
visomis savo meninėmis pajėgomis, chorais, šokių ansambliais, me
no ir kultūros paroda ir kit.
i

t

Visos Valstybės dalyvavo Imigrantų Olimpiadoje per savo Kon
sulatus. Mums tokio neturint, mūsų kolonijai atstovavo Brazilijos
Lietuvių Bendruomenė "Comunidade Lituano-Brasileira”, o visas
derinimo darbas pasiliko man, kaipo Baltijos Valstybių Komiteto
Pirmininkui.

Pirmas mano žingsnis buvo per spaudą pakviesti visus prisidėti,
bet kokiu būdu prie dalyvavimo šioje Olimpiadoje, nes to reikala
vo mūsų kolonijos ir Tėvynės garbė. Visų trijų kolonijų vadovy
bes sukruto ruoštis šiam darbui, kuris reikalavo didelių pastangų.
Buvo sušauktas pirmas susirinkimas Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės spjspprtininkais, kuriem faktinai vadovavo V. Tumas. Nors
iš pradžios sportininkų pasirodė nedaug, bet po keliolikos dienų,
t.y. kitos savaitės posėdyje, jau buvo galima priskaityti daugiau
kaip tris dešimts vyrų kaip ąžuolų, pasirengusių apginti lietuvių
garbę Olimpiados įvairiose sporto šakose. Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė pasiėmė globoti sportininkus, nes svarbiausia tai nau
jos sportinės uniformos, kad jie galėtų tinkamai pasirodyti visų
Tautų sportininkų šeimoje. Ir tikrai jie pasirodė pavyzdingiausiai.
(Dauoiau aoie sportą bus parašyta atskirai).
1
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MUSŲ IBiOS

Rugsėjo (setembro) 9 d., 19 vai. šv. Kazimiero p-jos
koplyčioj Mišios už a.a.

40 METU SESELĖMS PRANCIŠKA ETÉMS BRAZILIJOJ

URŠULĘ

LAUČIENĘ (metinės) ir
s

ft

Rugpjūčio mėn. 28 d. suėjo 40 metų kai seselės pranciškietės at
vyko Vila Zelinon. Is’ 5 pirmūnių šiuo metu yra tik Seselė M. Karo
lina, gyvenanti Vila Zelinoj. Seselę Norbertą Dievas prieš pora metų
pašaukė amžinybėn. Gi kitos trys seselės: M. Julia, M. Evangelista ir
Marcelina gyvena Amerikoje.
Seseles Brazilijon atkvietė Prel. p. Ragažinskas.
Didžiausias seselių darbas yra įdėtas ir dabar dirbamas jaunimo
auklėjime.
Tai rodo jų gausiai jaunimo lankomos mokyklos.

PARODA.

.

Sutvarkius sportininkų reikalą, skubiai buvo reikalinga pradėti
paruošimus kultūros ir meno parodai. 0 šiais metais ji turėjo būti
dar iškilmingesnė kaip kitais metais, nes turėjome pasirodyti tar
pe 34 valstybių, kurios, turėdamos savo Konsulatus ir laisvas sa
vo Valstybes, eksponatų netrūko. Bet pasirodė viskas priešingai:
Lietuvių Latvių bei Estų parodos buvo pačios įdomiausios ir turtingiausios savo eksponatų įvairumu, tikriausiai atvaizduodamos
mūsų kultūrą, mūsų tautinį meną mūsų kūrybą ir mūsų papro
čius. Begaliniai esu patenkintas, kad visi, kurie buvo pakviesti da
lyvauti su savo eksponatais parodoje, nei vienas neatsisakė, bet su
malonumu užleido savo begalinės vertės daiktus Olimpiados pa
rodai. Prie eksponatų oarodai buvo reikalinga piniginė parama
įvairiausioms išlaidoms, buvo reikalingas transportas ir fizinės pa
jėgos. Buvo kaukiama prisidėjimo visos kolonijos, buvo reikalingi
net ir tie gražiai čiulbą kaip lakštingalos per spaudą tik jokiame
veikime niekuomet nei krislu neprisidėję — ir šį kartą aš jų nema- .
čiau. Kreipiausi į visus, ir prisidėjusių skaičius, nors buvo ir ne
skaitlingas, bet tikrai jie man užleido eksponatus, kuriais mes lie
tuviai ir visi svetimšaliai buvome sužavėti.

Kviečiami giminės, pažįstami, bičiuliai

ponios Marijos Čiuvinskienės, Veronikos Nizevičienės ir kit. Pas
kutiniuoju eina tai parodos pažiba — septyni paveikslai lietuviš
kais motyvais. Tais paveikslais gėrėjosi visi, didi ir maži, meninin
kai ir tapytojai, tautiečiai ir svetimšaliai, nes tai aukštos meninės
kokybės ir didelės vertės. Visi tie paveikslai nutapyti mūsų Rio
de Janeiro lietuvių kolonijos žymaus veikėjo p. Inž. Kazio Audenio. Jis pats asmeniniai tuos paveikslus atvežė ir dalyvavo III Imigrantų Olimpiados atidaryme ir po 10 dienų atvyko antru kart
j Olimpiados uždarymą. Tai didelė garbė mūsų kolonijai jo atsi
lankymas, dalyvavimas mūsų parodoje ir jo geraširdumas tuos pa
veikslus padovanojant.

(Bus daugiau)

Kapit. J. Čiuvinskas
Įsteigtas Alekso ir Teodoros
Kojelaičių vardo stipendijų fon
das lituanistiką studijuojan
tiems ir lietuviškoms mokslo
Įstaigoms remti. Til';™asi. kad
šis stipendijų fondas skatins
ruošima moksliniu darbu iš lie
tuvių tautos ir valstybės gyve
nimo bei palengvins lietuviš
kam jaunimui ryžtis imtis litu
anistikos studijų.

A.a. Juozas Rajeckas, nepn
klausomos Lietuvos atstovas JA
V-bėms, po ilgokos ligos mirė
Vašingtone š.m. liepos 2 d. n
tą. Velionis buvo gimęs 1897
VI. 17 Shenandoah, Pa. Nuo
1929 m. buvo diplomatinėje Lie
tuvos tarnyboje. Uoliai gynė
Lietuvos reikalus tapęs m. P
Žadeikio įpėdiniu. Palaidotas
Vašingtone.

Lietuviškai kalbanti „

Parodos sutvarkymas vyko sekančiai: Pirmoje eilėje mes matė
me ponios Marijos Remenčienės eksponatus. Tai įvairiausi rank
darbiai lietuviškais raštais, ypač juostų įvairiausio platumo ir ilgu
mo. Čia buvo atvaizduojamas mūsų senovės rankdarbių menas,
kuris ir dabar dar domina svetimšalius ir mūsų jaunąją kartą.

Vyrų — moterų — vaikų

Laike parodos, ponia M. Remenčienė ir jos anūkės demonstra
vo praktiškai juostų audimo procesą. Ponia M. Remenčienė su sa
vo meno eksponatais užpildė beveik vieną ketvirtadalį mūsų paro
dos. Toliau sekė ponios Aldonos Valavičienės dalis su keramikos
pavyzdžiais jos pačios išpaišytais ir išdegintais ant porcelanos, lie
tuviškais motyvais: beto buvo iškabintas jos pačios rankų dafbo
Šv. Kazimiero paveikslas, kuris darė visiems puikų įspūdj, nes dau
gelis lankytojų nežinojo, jog Šv. Kazimieras yra Lietuvos šventa
sis, nes lenkai jį tebesisavina iki šiai dienai. Toliau sekė įvairūs
eksponatai, užleisti parodai: Klebono kun. J. Šeškevičiaus, adv. A.
Sliesoraičio, ponios 0. Steponaitienės net keturi paveikslai, po
nios V. Tatarūnienės neseniai atvežti iš Lietuvos, ypač tautinis
himnas išaustas ant lietuviškos lininės drobės ir kiti, ponios O.
Šimonienės, ponios M. Vinkšnaitienės, oonios Laucevičienės Ge
ležinis Vilkas iš gintaro šmotelių padarytas, labai įspūdingas mo
tyvas legendos Vilniaus įkūrimo, ponios Irenes Zarakauskaitės,

HOMENS - SENHORAS

gydytoja
DRA. HELGA HERING

médica

CRIANÇAS

nuo 8 iki 12 vai.:
Av. Eulina, 99 — V. Sta.
Maria (skersgatvis ties nr.
2214, Av. Deputado Emi
lio Carlos - B. do Limão)

Nijolė - Lietuvos Joana d'Arc.
Inz. Kazio Audenio paveikslas. '

nuo 14 iki 18 vai.:
Rua Quartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis onibus
Vila Santista - Bairro do
Limão).
Tel. 265.7590

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual: 104.519.617

R. Coelho Barradas, 104

V. Prudente

C.R.C.80.882.909/001

Fones:274.0677 - (Res.274.1886)
São Paulo
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MŪSŲ
ŽINIOS

SODYBA LITUANIKA
Svečių namo sienos jau beveik
durų aukštyje. Sodybos pakelėse
jau pasodinti keli šimtai pušelių.
Praeita savaitę buvo įvesta šviesa
j senelių namuką.
Jei kas norėtų oraleisti „feria
da' 7 rugsėjo piknikų namas sve
čiams bus atidaras visa diena No
rintieji sodyboje nakvoti, prašo
mi susitarti iš anksto, telef. 635975. Kalbėti su Dėde Juozu.
Sodyboje jau yra 27 vietos nak
vynei.
Naujai nupirktoje žemėje skly
pus įsigijo: Vytautas Vosylius,Ka
rolis Galeckas, Valteris Galeckas
ir Ona Vaitkevičiūtė Vazzani. Dar
du sklypai yra užprašyti.’ Beliko
tik du laisvi sklypai.

LIETUVIU KALBOS KONKUR
SAS
Vietinė spauda paskelbė žinią,
kad lapkričio mėnesy bus valdiški
egzaminai — konkursas svetimų
kalbų vertėjams (tradutores jura
dos). Yra 5 vietos ir LIETUVIŲ
KALBOS VERTĖJUI. Neužleiskim tokias vietas svetimiems, o
patys lietuviai pasinaudokim ir
proga, ir valdiškos tarnybos vieta.

BALTlĖClŲ KULTŪROS VAKA
RAS
Yra konkrečiai svarstoma orga
nizuot vieną kartą į mėnesį BAL
TUČIŲ KULTŪROS VAKARĄ
portugališkai, galimai rinktinei pu
blikai. Tai bus proga lietuviam,lat
viam ir estam pasireikšti su savo
kultūra-(literatūra, paišyba, muzi
ka, rankdarbiais, foto menu ir pan.),
o kitataučiams susidarys galimybė
arčiau ir giliau pažinti Pabaltijo
kraštus. — Iniciatyva sveikintina.
Ir jai linkime geriausios sėkmės.
Konkretesnė programa bus pa
skelbta vėliau.

CASA VERDE

Sekančio sekmadienio (rugp,
3 d.) lietuviškos Mišios bus už a.a.
Juozą Baranauską (šešių metų
mirties proga).
Rugsėjo 17 d. N. S. das Dores
bažnyčioje dus atlaidai — titularinė šventė. Klebonas Pe. Francis
co Amarai pakvietė Aušros cho
rą giedoti per mišias ir salėje.
MINĖJIMAS RIO DE JANEIRO

Kapit. J. Čiuvinskas, Baltijos
Valstybių Komiteto Pirmininkas,
su ponia, išvyksta į Rio de Janei
ro dalyvauti minėjime kurį rangia
"CENTRO BRASILEIRO DA EU
ROPA LIVRE' . Bus minima 100
metų Bulgarijos ir 60 metų Nepri
klausomybės Lietuvos, Estijos,Lat
vijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos.

STAMBI AUKA
P. Mečys Paleckis įteikė Senelių
Namų reikalams 5.000,00 kruzeirų auką'. Didelis ir nuoširdus ačiū.

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS
RINKIMAI
24 rugsėjo tuoj po lietuviškų pa
maldų, jaunimo namuose bus rinki
mai į Lietuvių Katalikų Švento Juo
zapo Bendruomenės Valdybą sekan
čiai kadencijai. Visi bendruomenės
nariai prašomi pagalvoti ką rinksi
me į valdybą

Ateitininkų stovyklos
LAIKRAŠTĖLIS

A T L A

ŠILINĖS

D A

ir
Šv. Kazimiero parapijos patalpose

P R O G R A M O J E: 16 valandą

— trumpa procesija

— Mišios už Marijos mylimą Lietuvą ( su
giesmių palyda)
- religiniai tautinis minėjimas
- vaišės/pasižmonėjimas
Tai visu lietuvių

Atibajoj - LITUANIKOJ sto
vyklavę ateitininkai išleido sto
vyklos laikraštėlį vardu DAR TIK
TAI DAR. LaikraštUs iliustruo
tas ir su fotografijom. Redagavo
Sandra Šaltytė ir Linas Kojelis.
Redakcinis kolektyvas: N. Guzikauskaitė, D. Saldys, R. Saldys,
Kr. Valavičiūtė, S. Žutautaitė.
Iliustravo J. Nikitin. Nuotraukos
P. Rukšio. Spaudos priežira St.
Žutauto. Spausdino ML spaus
tuvė. Tiražas 50 egz.
MONTEVIDEO TELEVIZIJA Vtu kanalu transliavo programą, ku
rioje gražiai pasirodė “Ąžuolynas”
ir vyresnieji “Rintukai”, nors abi
grupės buvo nepilnos sudėties — tu
rėjo tik po šešias šokėjų poras.
“Ąžuolynas” atliko Audėjėlę ir Au
dėją, “Rintukai” — Gyvatarą. Gai
la, kad nebuvo įvado, žiūrovus su
pažindinančio su šiais tautiniais mū
sų šokiais.

IŠVYKA
IŠNOMUOJAMAS NAMAS

Spalio mėnesio 22 dieną Litua
nikos Sodyboje įvyks pirmojo se
nelių namuko pašventinimas. Visi
lietuviai prašomi šią dieną reservuoti šiam maloniam susitikimui Litu
anikoje.

Rugsėjo (setembro) 10 dieną

Išnomuojami du kambariai, vir
tuvė ir išeinama.
Kreiptis j Rua Lourenęo Fran
co, nr. 16 (ponto final do ônibus
Vila Industrial, priešais Capela
de São Pedro).

«.„■SU
LIETUI
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