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ĮSRUTYJE IR NAUJOJE VILNIOJE
VEIKIA PSIOKALÉJWAI
Anglų kalba Muenchene
(V. Vokietijoje) leidžiamas
vengrų disidentų žurnalas
Laisvės Sargas skilty šiur
pus gyvenimas sovietų ko
lonijose. plačiai ir su stebė
tinai gera informacija, rašo
apie disidentus ok. Lietuvo
je. Rašinys iliustruotas
dviem nuotraukomis: Molo
tovas ir Ribbentropas, Sta
linui besišypsant, pasirašo
’’draugiškumo” sutartį; ir
krūva lavonų — tai patrio
tai lietuviai, masiniai nužu
dyti Nacių ir Sovietų ’’drau
giškumo sutarties” pasėko
je, sarkatiškai pastebi žur
nalas. Dar pridėtas žemėla
pis, rodąs Sovietų militarinę ekspansiją 1940 metais.
Neturiu< u skilčių* rašinvs
glaustai ir detaliai nurodo j
ryškius nepasitenkinimo ir
protesto apsireiškimus oku
puotoje Lietuvoje. Tai su
liepsnojusi protesto žiežir
ba per Smolensko futbolo
komandos ir Žalgirio (lietu
vių) rungtynes. Išsivysčiu
sios riaušės privertė nu
traukti televizijos progra
ma. ’’Rusai, lauk iš Lietuvos!” skambėjo šūkiai gat
vėse. Buvo daužomi langai,
deginami sovietų milicijos
automobiliai.
Būta riaušių 1956 metais,
po Vengrijos sukilimo mal
šinimo. Stambios riaušės
vyko ir 1972 metais, Kalan
tai susideginus.
Greta aktyvaus minių iš
ėjimo į gatves su protesto
šūkiais, veikia vis nesunai
kinamas ’’samizdatas”. Po
grindiniai lietuvių leidiniai
yra pavyzdys; šalyje neblė

P. Rauduvė

sta laisvės siekis, yra nepa
kanta vienpartiniam valdy
mui, protestas prieš rusifi
kaciją. Kaip lietuviško ”samizdato” solidumą, nurodo
ma, kad 1977 Lietuvių ka
talikų bažnyčios kronika
pasirodė 56 puslapių, po
grindinė Aušra turi 50 pus
lapių !
Leidinių rašiniai yra reto
iškalbingumo kaltinimai so
vietiniam okupaciniam re
žimui. Kaltinami medžiaga
autentiška, puikiai atrink
ta, ryškiai pristatvt.a Po
grindiniai lietuvių leidiniai
išeina iš lokalinės apim
ties kreipiasi Į vadinamo
jo ’’eurokomunizmo” vadus,
kviesdami juos pasmerkti
Sovietu vykdoma ’’dvasini
genocidą”.
700 metų senumo valsty
binės Lietuvos tradicijos
yra neišsenkamas pasiprie
šinimo šaltinis, tvirtina žur
nalas.
Greta mums žinomų lie
tuviško disdentizmo faktų,
ką žurnalas patiekia taip
Įspūdingai, mus gali domin
ti detalės, kuriomis ilius
truojamas minimas rašinvs.
Įsrutyje veikia psicho-kalėjimas. Įsrutis, sovietų pa
vadintas černiachovs k i u,
nutolęs tik 50 kilometrų nuo
Lietuvos sienų, ’’vaišingai”
priima lietuvius disidentus
Į savo kalėjimo kameras.
Voldemaras Karaliūnas ir
Arvydas čechanavičius, ku
riems sovietiniai ’’psichiat
rai” prikabino ’’šįzofrenikų” etiketę už jų dalyvavi
mą pogrindinės spaudos ’
platinime, nuvežti Į Įsrutį.

Poetas

(1966)

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame visai Brazilijos lietuvių kolonijai, kad šių metų
spalio (outubro) 15 dieną bus rinkimai j Brazilijoj Lietuvių
Bendruomenės tarybą bei revizijos komisiją ir kad

1. kandidatai j BLB-nės organus gali būti kiekvienas narys, tu
rintys nemažiau 21 metus amžiaus;
2. kandidatai gali registruotis iki š. m. rugsėjo (setembro) 24 die
nos BLB-nės būstinėje, rua Juatindiba 28, Parque da Moóca, S. Pau
lo;
3. balsavimo teisę ir pareigą turi visi Brazilijoj gyvenantieji lietu
viai ir lietuvių kilmės vaikai, nejaunesni kaip 18 metų;
4. kandidatų sąsrašas ir balsavimo būdas bus paskelbtas per MŪ
SŲ LIETUVĄ rugsėjo (setembro) 29 dienos laidoje.
São Paulo, 1978 m. rugsėjo 11d.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdyba

Čia juos ’’gydys” vadinama
me ’’specialiame” psichokorpuse.
Devyniolikametis Romas
Grigas, Vilniaus universite
to studentas, nublokštas i
Naujosios Vilnios psichokalėjimą. Romas Grigas
Įmetė Į upę Lenino statulė
lę. Už šitą protesto veiks
mą, kur nėra nė krislo psi
chinio sutrikimo, sovietiniai
’’psichiatrai” nukišo jau
nuolį i psichokalėjimą ...
žurnalas rašo apie išei
vių organizacijų pagarsintą
apeliaciją dėl genocido Pa
baltijo valstybėse. Tai ’’Ap
peal for Human Rights in
the Baltic States”. Apeliaci
ja suderinta su Helsinkio

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

pasitarimo baigiamuoju ak
tu (1975). Okupacinis reži
mas apibudintas, kaipo ”totalistinė diktatūra su ko
munistine socialine sistema,
su sovietų įstatymais ir
cenzūra”. Apeliacijos tekste
kalbama apie laisvių atėmi
mą ir terorą. Tarp daugelio
kitų, šią apeliaciją pasirašė
Švedijos lietuvių draugijos
pirmininkas V. Vilkenas.
Vengrų žurnalas ’’Lais
vės Sargas” paskelbė tikrai
įdomų, tvirtai dokumentuo
tą rašinį apie dabartinį lie
tuvišką disidentizmą.
(rd)
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NOBELIO TAIKOS PREMIJA
DISIDENTAMS
Ir Kanadcs parlamentas priėmė rezoliuciją,
reikalaujančia Nobelio premiją skirti disidentams
Toronto. — Kanados parla
mentas ir senatas, kaip skelbia
■‘Tėviškės Žiburiai”, vienbals:ai
’iriėmė
rezoliuciją,
siūlančią
978 m. Nobelio taikos premiją
paskirti penkioms Helsinkio susii a rimų pažeidimus sekančioms
disidentų grupėms Sovietų Sąjuní >je — Maskvos, Ukrainos, Gru• i -s, Armėnijos ir Lietuvos. Pai.iiias rezoliucijas yra patvirtinę
B’itanijos, Belgijos ir Norvegijos
>a rlamentarai.
Rezoliucijos pravedimu Kanai. >į<> rūpinosi parlamentinis Hel
sinkio grupės komitetas, vadovau
jamas liberalo MJ‘O’Conell, ku
ri sudaro: NDP socialistų atstoas A. Brewin, liberalų sena to
nus J. Marchand ir progresyvių'u konservatorių senatorius P
Yuzyk. Spaudai išsiuntinėtame
pranešime pabrėžiama: rusų, uk
rainiečių, gruzinų, armėnų ir lie
tuvių grupės jau nuo 1976 m.
reikalauja, kad Sovietų Sąjunga
nelaužytų 1975 m. pasirašytų

Helsinkio susitarimų, užtikrinan
čių žmogaus teisių gerbimą, bet
Sovietų Sąjungos valdžia tų įsi
pareigojimų nesilaiko. Pažeidi
mus sekusių grupių vadai buvo
suimti, nubausti kalėjimu nuo 5
iki 10 metų, pridedant ir 5 me
tus tremties.
Vienbalsiu priimta Kanados
parlamentarų rezoliucija yra pri
moji, susilaukusi visų partijų pri
tarimo. Daroma išvada, kad No
belio taikos premijos paskyrimas
minėtoms disidentų grupėms So
vietų Sąjungos vyriausybę, nieku
pavertusią Belgrado konferenciją,
pastatytų į keblią būklę viso pa
saulio akivaizdoje. Šia proga taip
gi prisimintinas keturių kanadie
čių teisininkų atviras laiškas
“The Toronto Star” dienraštyje,
reikalaujantis laisvės neseniai nu
teistam Jurijui Orlovui.
Laiško autoriai, ragina kanadieč us įsijungti į pasaulinio
masto protestą, nes J. Orlovo teis
mu prasideda ištisa tekių bylų
serija Sovietų Sąjungoje.

Liudvikas Simutis, tuoj po sugrįžimo pernai iš Sibiro

irt

/’lakatų miškas Toronto lietuvių demonstracijoje, reikalavusioje laisvės so
vietu nuteistam ok. Lietuvos veikėjui VIKTORUI PETKUI Nuotr. St. Dabkaus

SPAUDOS ŽMONES - SANTYKIŲ
SU MASKVA BAROMETRAS
Maskva. — Vakarų pasaulio
žurnalistai Maskvoje dažnai pir
mieji nukenčia, kai pablogėja'
Amerikos-Sovietų Sąjungos san
tykiai. Per paskutiniuosius dvi
dešimt metų apie 30 Vakarų ko
respondentų buvo apkaltinti įvai
riausiais prasižengimais ir ištrem
ti. Kartais žurnalistai būna ap
stumdomi, primušami, apkalti
nami pinigų spekuliacija, ištvirki
mu ar, paprastai, — “elgesiu,
nesuderinamu su žurnalistiniu
statusu”.
Paskutinės šitokios Kremliaus
politikos aukos yra “New York
Times” korespondentas Craig
Whitney ir “Baltimore Sun” re
porteris Harold Piper. Jiedu k 1—
tinami “sovietinio teismo šmei-1
žimu”. Sovietų teismas ne tik . eikalauja atšaukti tų dviejų kc espondentų “melagystes”, bet ir su
mokėti piniginę baudą po 1.700
dolerių “teismo išlaidų”. Baltimorės laikraštis
jau paskelbė,
kad jis jokių pabaudų nemokės.
Šį kartą valstybės departamen
tas nepraleido tylomis amerikie
čių korespondentų užpuolimo.
Buvo pakviestas sovietų ambasa
dos diplomatas ir jam buvo pa
reikšta, kad teks peržiūrėti sovie
tų žurnalistų Amerikoje darbo ■
sąlygas. Tuo Maskvai buvo pa
reikšta, kad jei ji toliau tęs ame
rikiečių spaudos atstovų persekio
jimus, tai ir sovietų koresponden
tai gali laukti atkirčio.

Vienas iš Maskvoje nukentėju
sių amerikiečių žurnalistų James
Tribune” apie “žurnalistų naudo
jimą, kaip pėstininkų visuose
Amerikos-Sovietų Sąjungos gin
čuose”, primena prieš dvidešimt
metų įvykusį sovietų konfliktą su
Šveicarija. Kai Maskva pagrasino
ištremti vienintelį šveicarą žur
nalistą,
“Neue Zuericher Zeitung” krespondentą, Šveicarijos
vyriausybė, apsvarsčiusi padėtį,
paskelbė, kad nutarta ištremti
visus Šveicarijoje reziduojančius
sovietų žurnalistus. Maskva tuoj
nusileido ir šveicarą paliko ra
mybėje. Yuenger, kurį Maskva sa
vo laiku puolė, kaip “purviną
antitarybinį -rašeivą”, rašo, kad
tinkamas atsakymas ir paspaudi
mas dažnai pakeičia Maskvos
planus bauginti ir šmeižti žurna
listus.
Kaip paskutinieji sovietų disi
dentų teismai parodė, Kremlius
daugiausia bijo disidentų ryšių
su užsienio, spaudos atstovais.
Amerikos atsakymas į žurnalistų
persekiojimus turėtų būti ne sim
bolinis protestas, bet kas nors
daugiau.
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CARTERIS PRIMINĖ PETKŲ
JAV prezidentas Jimmy Car
ter liepos 20 spaudos konfe
rencijoje priminė ir trečiąjį nu
teistą sovietijos disidentą Vikto
rą Petkų, šalia dažniau minimų
Ščaranskio ir Ginzburgo. Tai bu
vo išdava mūsų visuomenės su
gebėjimo savo rūpestį Petkaus
reikalu perduoti į Washingtoną.
JAV Krašto valdyba nuošir
džiai dėkoja LB vienetam, br-

ganizacijų vadovybėm, laikraš
čių redakcijom ir paskiriem tau
tiečiam už įsijungimą į Pet
kaus nuteisimo iškėlimo akciją.
Ypatinga padėka tenka Margu
čio radijo vadovybei už telegra
mų siuntimą ir Neringos stovyk
lautojom už plačiai nuskambėju
sią demonstraciją.
JAV LB Krašto valdyba nuo
širdžiai dėkoja Baltųjų Rūmų

Estas liudijo Petkaus byloje
Helsinkio grupės Lietuvoje pirmininko grumtynės su
saugumiečiais • Jis kaltinamas dalyvavimu
vyriausio tautinio baltiečių sąjūdžio komitete
*TŽ” redakciją pasiekė doku
mentacija, rodanti, kaip buvo
tardomi estų liudininkai Vikto
ro Petkaus byloje. Tardymas
vyko Vilniuje, Lenino gatvėje
40 nr., Saugumo komiteto rū
muose. Tardė majoras T. Lazarevičius, vyresnysis Vilniaus
KGB tardytojas. Jis klausinėjo
estą Enn Tarto iš Tartu mies
to. šildymo sistemos prižiūrė
toją.

1978 m. vasario 21 d.
Kai E. Tarto atvyko Vilniun,
paaiškėjo, kad nėra estiškai mo
kančio vertėjo. Tardytojas Lazarevičius neleido klausinėti
liudininko be vertėjo. Jis taip
pat neleido liudininkui surašy
ti pareiškimo savo ranka. Tuo
met liudininkas pats surašė es
tiškai klausimus ir atsakymus
ir padiktavo telefonu vertėjai
Taline. Pastaroji atvyko tiktai
4.30 v.p.p. Jos raštiškas verti
Prieš tai tą patį liudininką ir
toje pačioje byloje tardė Tar mas buvo įjungtas Į tardytojo
tu mieste KGB atstovas iš Ta dokumentaciją.
Liudininkas paprašė leidimo
lino majoras M. Žukovas 1978
m. sausio 18 d. Vertėju buvo. susipažinti su sovietinės Lietu
Tartu KGB tarnautojas Kozle-~ vos kriminaliniu kodeksu. Tar
dytojas leido, bet ragino sku
vas. Liudininkas E. Tarto norė
bėti. Tardymas prasidėjo 5.30
jo pasinaudoti Estijos krimina
v.p.p. ir truko iki 8 v.v. Štai
linio kodekso 134 (4) paragra
tardytojo klausimai ir estų liu
fu. leidžiančiu pačiam parašyti
dininko atsakymai.
savo liudijimą, bet M. Žukovas
Tardytojas. Pasakykite visa,
neleido. Jis taip pat atsisakė
ką žinote, apie Helsinkio sutar
paaiškinti kuo kaltinamas V.
ties vykdymui sekti grupę Lie
Petkus. Kadangi tuo būdu tar
dytojas pažeidė teisines tardy tuvoje, apie jos sudarymą bei
mo taisykles, E. Tarto atsisakė veiklą.
Liudininkas. Esu įsitikinęs,
liudyti bei atsakyti į klausimus.
Taipgi jis atsisakė pasirašyti kad Viktoras Petkus yra auka
tardymo protokolą. Jo nepasi neteisėtų KGB puolimų. Taip
rašė nei tardytojas, nei vertė pat manau, kad toks pat pavo
jas. Tardymas truko 4 valan jus laukia ir manęs. Dėlto atsi
sakau liudyti apie visuomeninę
das.
Apie vasario 10 d. nepažįsta
mas žmogus atnešė liudininkui
E. Tarto į namus Voką, adresuo
tą kažkokiam V. P. Lisovskiui,
kuriame buvo įdėtas šaukimas
atvykti į Vilniaus KGB būsti
nę 1978 m. vasario 15 d. Ka
dangi šaukimas buvo klaidin
gas, liudininkas atsisakė jį pri
imti ir apie tai laišku pranešė
tardytojui T. Lazarevičiui. Tuo
met minėtam Tarto atnešė ki
tą šaukimą darbovietėn 1978
m. vasario 18 d. Tartu KGB
tarnautojas Kalev Vahe. šį kar
tą šaukimas buvo tvarkingas,
ir liudininkui buvo nustatyta
atvykti Vilniun 1978 m. vasa
rio 21 d., 9.30 v.r.

pareigūnam Ann Wexler ir Vic
toria Mongiardo, kurios Viktorui
Petkui skyrė dėmesį, susitiko ir
palaikė ryšius su JAV LB Kraš
to valdybos atstovu Washingto
ne Alg. Gurecku ir JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos
pirm. Aušra Z e it. Jų pastango
mis LB paruošta dokumentacija
buvo pateikta aukštesniom Bal
tųjų Rūmų ir JAV Tautinės Ap
saugos Tarybos instancijom.
Yra svarbu, kad JAV preziden
to J. Cąrterio parodytas dėme
sys sulauktų įvertinimo iš lietu
vių visuomenės. Padėkos tele
gramas ir laiškus prašome siųs
ti: Jimmy Carter, President of
USA, White House, Washing
ton, D.C.

JAV LB Krašto vaidyba
V. Petkaus veiklą .. .
T. Paaiškinkite, ką reiškia
Jūsų pasakymas, esą V. Petkus
yra auka neteisėtų puolimų' ir
esą Jums gresia toks pat pavo
jus.
L. Taip manau dėlto, kad pa
žįstu aną žmogų. Jis visuomet
pabrėždavo respektą Sov. Są
jungos įstatymams ir tarptau
tiniams įsipareigojimams, pasi
rašytiems Sov. Sąjungos. Aš ne
laikau V. Petkaus nusikaltėliu
tik dėlto, kad jis kaltinamas
kriminaline veikla. Aš nelai
kau jo nusikaltėliu dėlto, kad
kaikurie saugumiečiai sako jį
esant homoseksualu. Tardymo
metu Tartu mieste 1978 m. sau
sio 18 d. tardytojas Žukovas
kelis kartus klausė mane apie
pusryčius I. Caličio bute Rygoje
1976 m. Jei V. Petkus yra kal
tinamas dalyvavimu tuose pus
ryčiuose, tai ir aš galiu būti tuo
pačiu kaltinamas.-

1978 m. vasario 22 d.
T. Vakarykščiame apklausi
nėjime Jūs minėjote pusryčius
Caličio bute 1976 m. Paaiškin
kite, ką tuo norėjote pasakyti.

«u

L. Aš atsisakau liudyti V. Pet
kaus byloje. Mano tardymo me
tu paaiškėjo, kad man gresia
pavojus būti atsakingu už tą pa
tį nusikaltimą. Aš jaučiu, jog
esu savigynos būklėje (žiūr. sov
Lietuvos kriminalinį kodeksą
14 par.).
T. Ar pažįstate Rygos gyven
tojus — Viktorą Kalninšą, Intsą Calitį, Ivarsą Žukovskį ir
Jurį Žiemelį?
L. Jau pareiškiau, kad atsisa
kau liudyti V. Petkaus byloje.
T. Viktoras Kalninš, Ints Calitis, Mart Nikius, Ivars Žukovs
kis tardymo metu pareiškė, kad
Jūs drauge su Nikius buvote
Rygoje 1978 m. rugpjūtyje ir
kad Caličio bute jų akivaizdo
je svarstėte tautybių būklę Bal
tijos respublikose. Papasakoki
te man apie tą posėdį.
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti. Manau, jog esu
savigynos pozicijoje.
T. Iš minėtų liudininkų pa
reiškimų matyti, kad V. Pet
kus taip pat dalyvavo tame po
sėdyje. Pasakykite, koks buvo
V. Petkaus vaidmuo.
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti šioje byloje
T. Kokie yra Jūsų ryšiai su
V. Petkumi?
L. Į tą klausimą aš jau esu
atsakęs.
T. Kada paskutinį kartą esa
te matęs V. Petkų?
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.
T. Liudininkas Mart Nikius
tardymo metu pareiškė, esą V
Petkus aplankė jį Tartu mies
te, išbuvo kelias dienas 1977 m
rugpjūtyje. Ar Jūs tada matėtės
su V. Petkumi?
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.
T. Ką žinote apie sudarymą
Vyriausio Estų, Latvių, Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio Komite
to?
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.
T. Ką žinote apie dokumen
tus, paruoštus ir multiplikuotus
Vyriausio Estų, Latvių, Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio Komi
teto?
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti.
T. Kratos metu V. Petkaus
namuose konfiskuotas doku
mentas nr. 11, kuris paruoštas
Helsinkio sutarčiai sekti grupės
Lietuvoje. Iš to dokumento ma
tyti, kad Jūs kreipėtės į ją raš
tu.
L. Aš jau pareiškiau, kad at
sisakau liudyti V. Petkaus by
loje.

Šis tardymas prasidėjo 10.20
v.r. ir baigėsi 3 v.p.p.
N. B. Šios autentiškos žinios
paimtos iš Vakarus pasiekusio
estų dokumento, rašyto 1978 m.
kovo 10 d.
Tėviškės žiburiai
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TARPTAUTINĖ MOTERŲ KONFERENCIJA
PRIĖMĖ LIETUVIŲ REZOLIUCIJĄ
1978 birželio 4-9 Phoenix,
Arizona, vyko General Federa
tion of Women’s Clubs' 87-oji
metinė konvencija, kurioj Lietu
vių Moterų Klubų Federacijai
atstovavo Margarita Samatienė.
Mūsų atstovė konvencijai prista
tė rezoliuciją, kuria General Fe
deration of Women’s Clubs įpareigojama įsteigti žmogaus
teisių komitetą. Šią rezoliuciją
moterų atstovėm vieningai pri
ėmus, General Federation of
Women’s Clubs prezidentė Mrs.
Harry Wagner Jr. viešai paskel
bė: . . . “Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos • pristatyta rezoliuija priimtą^ ir .^pąująLjšrinktąi
tioj konferencijoj General Federation of Women’s Clubs administracijai tenka atsakomybė įste igti žmogaus teisių komitetą.

Apie šį įvykį kitą dieną pa
skelbė The Arizona Republic
dienraštis.
Ištraukos iš rezoliucijos

KADANGI žmogaus teisių varžymą.ir niekinimą griežtai smer
kia Vakarų pasaulio demokrati
nės santvarkos; ir
KADANGI tūkstančiai žmo
nių šiandien kenčia priespaudą
ir yra brutaliai persekiojami įvairiuose pasaulio kraštuose, o
ypatingai laisvojo pasaulio dė
mesį atkreipė drąsieji kovotojai
disidentai komunistų valdo
muose kraštuose, rizikuodami
savo gyvybe ir savo šeimų sau
gumu, atkakliai gindami žmo
gaus teises; už tai jie atleidžia
mi iš darbų; draudžiama jiem
kalbėti ir jų klausyti; neleidžia
ma jiem išvykti į laisvojo pasau
lio kraštus pas savo šeimos
narius; jie deportuojami į gula
gus; ir

taliai niekinamos, neatidėliojant
į tai reaguoti ir pradėti atitin
kamai veikti.
r
Rezoliuciją pasirašė Margarita
Samatienė.
-oPristatydama šią rezoliuciją,
Margarita Samatienė pasakė įžanginę kalbą, kuri buvo pri
imta plojimu.

statyti pasaulio opinijai žmogaus
žiaurumą žmogui? Ar ne mūsų
pareiga mobilizuoti viešą opini
ją prieš besiplečiantį terorą, su
kurtą tų, kurie dedasi lygybės
skelbėjais, liaudies rojaus staty
tojais? Argi mes, moterys, netu
rėtume kelti organizuoto balso,
apeliuojančio į pasaulio sąžines,
kad pagelbėtume pavergtie
siem, nužmogintiem įvairiuose
pasaulio kraštuose? Argi mes
negalėtume efektyviai panaudo
ti savo jėgos ir įtakos?

Kalbėtoja pabrėžė, kad “žmo
General Federation of Wo
gaus teisės priklauso kiekvie
men’s Clubs organizacijai, tu
nam žmogui; jos ateina kartu su
rinčiai pasaulinį prestižą ir įta
žmogaus užgimimu, ir niekas
ką, labiausiai tinka pradėti šią
„ neturi teisės jų atimti. Bet, deja,
humanišką misiją. Todėl Lietu
= šiais laikais yra kraštų, kurių
vių Moterų Klubų Federacijos
valstybinės santvarkos elgiasi
su žmogum kaip su vergu ir pa vardu siūlau šios konvencijos at
vergtasis negali protestuoti nei stovėm priimti mano pristatomą
apsiginti. Vakarų pasaulį vis rezoliuciją ir prašau ją rekomen
dažniau pasiekia žinios apie so duoti naujai išrinktai General
Federation of Women’s Clubs
vietinių teismų procedūrą, apie
nekaltų žmonių deportacijas į administracijai.”
Sibiro koncentracijos stovyklas.
LMKF Informacija
Tačiau, nepaisant žiaurios baus
mės, ne tik pačioj Rusijoj, bet ir
jos pavergtuose kraštuose atsi
randa vis daugiau disidentų. Pa
minėtini keli iš daugelio: SachaGiminės
rov, Kovaliov, Orlov, B. Gajaus
Po Čekoslovakijos okupacijos
kas, V. Petkus, N. Sadūnaitė,
O Lukauskaitė-Poškienė. Ar ne komunistai vykdė narių “valy
mūsų pareiga už juos pasiskųsti, mą”. Viena sena čigonė buvo
kalbėti? Ar ne mūsų pareiga pri atvesta pas komisarą, kuris pa
klausė:

Garsusis XV amžiaus tô©»
ninkas Ghillebert de Lmmoy
(1386-1462)» lankęsis Trakuos
Vytauto laikais (1414 m.)s
kad Trakai tada buvo didelį
miestas; ežero pakrantėje stovėjo
senoji •pilis, ikiia — muja mwdné
— ežero saloje. Pats /kunigaikštis
Vytautas buvęs labai vaišingas
ir palankus svetimsaliaws. Oe»
tuvos valdininkams buvę Sakyta
globoti keliautojus ir žiūrėti, kad
jiems nieko bloga neatsitiktų. Be
to, kunigaikščio paliepimu buvo
rūpinamasi, kad keliaują per Lie
tuvos žemes svetimšaliai neturė
tų jokių išlaidų, net maistas’ jiems
buvo teikiamas nemokamai Pats
Vytautas, pasak minėto de Lannoy, buvęs labai karingas, savo
paties pulke turėjęs apie 10.000
raitelių (pabalnotų arklių).
B. Kviklys

Šypsniai iš anapus geležinės uždangos
— Nuo kada esi partijoj?
— Daug metų, drauge komi
sare.
— Ir tavo tėvas?
— Taip, ir mano senelis, ir
prosenelis, visi buvo partijos na
riai.
— Klausyk, meluoji! Tais lai
kais dar nebuvo kompartijos.
— Bet tai nesudaro gi jokio
skirtumo, — atsakė čigonė. —
Mūsų-gimi nė visą laiką vogė.

Išbaidė kiaulę

KADANGI General Federation
of Women’s Clubs yra plačiau
sia ir pirmaujanti tarptautinė
moterų organizacija, turinti pa
saulio moterų lyderės vardą
ir svarbią įtaką Amerikos visuo
meniniame ir politiniame gyve
nime; todėl
PRAŠOMA, kad 87-oji Gene
ral Federation of Women’s
Clubs konvencija priimtų šią
rezoliuciją ir pavestų naujai iš
rinktai General Federation of
Women’s Clubs administracijai
įsteigti žmogaus teisių komite
tą, kurio pagrindinis tikslas būtų
. inkti žinias apie nusižengimus
/!;-■ gaus teisėm ten, kur jos bru

XV amžiaus uteri<s9’
jspüd&í iš Lietaflos

Marija Šulskienė, lydima dr. Elonos Vaišnienės, kuri buvo
vertėja, Brattleboro Reformer laikraščio redaktoriui įteikia
laišką, kuris simbolizuoja spaudos laisvę. Laiške ji prašo, kad
Amerikos spaudoje būtų aprašyta nuteisto Viktoro Pet
kaus istorija. Kai ji buvo Lietuvoje ir kai norėjo išlaisvinti savo
sūnų Simą Kudirką, V. Petkus daug jai padėjo. (Klišė iš Brattlebo
ro Reformer'

Važiavo kartą Stalinas -keliu
ir pamatė skersai kelio-gulinčią
ilgą kiaulę.
— Pasitrauk iš kelio! — sušu
ko Stalinas. Bet kiaulė nesijudi
no iš vietos. Dar smarkiau su
riko Stalinas, bet kiaulė vis nejudėj&ir gulėjo lyg negyva.
Tada Stalinas tyliai priėjo prie
kiaulės ir pasilenkęs pasakė jai į
ausį:
— Jei tu iŠ čia geruoju nepa
sitrauksi, tai aš paliepsiu tave
uždaryti į kolchozą.
Tai išgirdusi, kiaulė Šoko, lyg
perkūno trenkta, ir dingo.
© Gimimas svetur ir Lietuva» aęgrįžimas dar nereiškia nebuvimo lie
tuviais. Esmingiau yra ne tai, kur
gimta, o iš ko gimta ir dėlto —kuo gimta.
J. GIRNIUS
®ja> ■
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Sąryšy su mirtimi kun. J. Zeliausko, saleziečių instituto įkū
rėjo Italijoje, talpiname šj vieno buvusiųjų auklėtinių atsiliepi
mą, rašytą dar 1962 m.

R ASO

BUVUSIEJI

Ką man davė
lietuviška mokyklai
Evar/s/as Lukšaitis,

Manchesteris

laisvame pasaulyje nėra daug lietuvišku mokyklų
bei gimnazijų. Europoje yra tik dvi: Vasario I6 — osios
gimnazija Vokietijoj ir Saleziečiu Italijoj.
Tas jaunimas, kuris turėjo progos lankyti lietuvišką
gimnaziją, gali skaitytis laimingesnis už tą, kuris tos
progos neturėjo.
Man teko mokytis šiose abiejose gimnazijose. Po
karo emigravęs su tėvais j Angliją, lankiau vietines
mokyklas. Tik 1957 metais atvykau j t’astelnuovą, kur
išbuvau trejus metus. Po to lankiau 6-tą ir 7-tą
klase Vasario 16 gimnazijoj. Paskui, patogumo dėlei
stojau Anglijoje j «Technical College», kur ir dabar te
besu .
Būdamas vienoje vietoje, žmogus nepamato, ką jis
ten pelno, ir tik atsidūrus kitur, jo akys atsiveria.
Dabar, kadangi esu toli nuo Castelnuovo, galiu laisvai
i ji pažiūrėti ir duoti savo nuomone.
Kiekviena jtaka palieka savo pėdsakus, jei ne gerus,
tai blogus. Tokiu pat būdu Castelnuovas paliko manyje
kai kurias žymes; kai ką atėmė, kai ką pridėjo. Visai
nesigailiu praleidęs trejus metus Castelnuove ir esu
pilnai patenkintas, kad tėvai manė ten pasiuntė, nors
nelabai norėjau važiuoti.

BUDRŪS BERNIUKAI
Brazilijoj skaičiuojama apie 15 milionų
apleistų vaikų: reiškia maždaug penkios Lie
tuvos sudėtos kartu. Sanpaulyje jų yra trys
milionai,o Belo Horizonte — 600 tūkstančių
Kaip tik šiam mieste man teko aplankyti tą
būstinę, kur saleziečiai vysto labai gražią
veiklą vargingo jaunimo labui. Prasidėjo
1973 metais su . lūšnelių" jaunimu. Pir
miausiai susitinkama su vaiku, nuo 13 iki
16 metų amžiaus, po to aplankoma jo gyven
vietė ir surašoma davinių kortelė: tėvai ar
globėjai, namelis, išsilavinimas. Tinkamumo
lygis, nustatomas taškais. Nebojama j jokias
rekomendacijas, priimami tik patys vargingiausieji. Kartą priimtas, vaikas nuvedamas
j specialiai tam tikslui pastatytus namus, kur
per vieną mėnesi pamokomas pačių pagrin
dinių prasilavinimo dėsnių: kaip apsieiti su
žmonėmis, kaip vartoti telefoną patarnauti
raštinėj, pašte, krautuvėj, banke, užlaikyti
švarą ir higieną. Alfabetizacija eina savo
ruožtu. Būna egzaminai ir tam tikra atran
ka. Po to vaikas įstatomas į darbą. įmonė
ar šeimininkas moka "mažiausiąją algą' sa
leziečiams, plius 30 °/o dėl socialinių mo
kesčių. Darbdaviui yra nauda, kad nereikia

Buvau bebaigiąs anglų «secondary school», o
paskui laukė juodo darbininko likimas. Tiktai atvy
kus j šią lietuvišką mokyklą atgimė .noras siekti
mokslo. Atgavau visas progas pradėti iš naujo ir šj
tą sužinoti apie savo tautą, kuri pirmiau man visai
nerūpėjo. Taip pat turėjau visas galimybes rūpintis
ir savo sielos reikalais, nes mokytojai buvo dva
siškiai .
Tokiu būdu nyko visi vaikiški sapnai ir atsivėrė
prieš akis tikras, realus gyvenimas ir būdas jam
tinkamai pasiruošti...
Esu kitur girdėjęs kalbant, jog Castelnuovas ruo
šias tik j dvasiškius. Tai iš tiesų juokingas pasa
kymas. Niekas neverčia jaunuolio pasirinkti šj kelią;
bet jei kas jaustų pašaukimą, Castelnuovas gali ati
daryti ir j (ai vartus, kaip jis atidaro tam, kuris
eina j pasauli.
Su malonumu prisimenu Italijoj praleistas dienas
ir su kupina dėkingumo širdimi linkiu savo buvu
siems auklėtojams Dievo palaimos jų svarbiuose
da rbuose.

rūpintis mokesčiais, o saleziečiai, mėnesio
pabaigoj, gali išmokėti vaikui ištisą algą, pa
gal sutartį ir kortelę.
Sekmadieniais vaikai saleziečių namuose
turi visokių pramogų bei sporto galimybių,
religinio pamokymo, padrąsinimų, praneši
mų bei pastabų apie darbą, kurį saleziečiai
visada akylai seka, ir t.t. Vieną kartą j mėne
sį susirenka tėvai ar globėjai ir kartą į metus
švenčiama iškilminga Don Bosko jaunšmo
šventė. 17 — 18 metų vaikinai turi galimy
bės pramokti kai kurių amatų Tam tikslui
jie siunčiami keletai mėnesių į saleziečių
mokyklą Pará de Minas, iš kur išeina geri ar
bent pusėtini gizeliai.
Tokių vaikųikasmet praeina apie pusant
ro tūkstančio. Jie nešioja uniformą, susigy
vena su savo geradariais, beveik visuma darb
davių būna jais patenkinti. Jų ženklas — at
vira akis su šūkiu ' Budėk' . Dėl to ir vadina
si „Budrūs berniukai' .
DabartįnėseBrazilįjos sąlygose toks prasila
vinimo būdas atrodo pats geriausias. Gimna
zija, amatų mokykla, internatas, su šios rū
šies vaikais neduoda rezultatų.
Kun. Stasys Šileika
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LIETUVIU, INFORMACIJAI
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(de 25 a 30 de Setembro de 1978)
Promoção e realização da LEB - LIGA DE ESTUDOS BÍBLICOS
Participação do C F C J - CONSELHO DE FRATERNIDADE CRISTÁO-JUDAICA e do
MOFIC - MOVIMENTO DE FRATERNIDADE DAS IGREJAS CRISTÃS
Organização e coordenação do P. Joaquim Salvador, SDB
Local: Salão do Colégio Sion, à Avenida Higienópolis, 983 (Higienópolis)

PROGRAMA

SEMPRE ÀS 20^ HORAS

ENTRADA

FRANCA

" D COLÉGIO MARIA IMACULADA, das Irmãs Concepcionistas do Ensino, apresenta: 1. “Mimeto” (1,° Primário); 2. “Parábola

DIA 25

(9

-

‘

-

do Bom Samaritano”.
0 Prof. ISAAC NICOLAU SALUM, Presbiteriano, falará sobre “Alguns problemas de exegese bíblica”.
0 COLÉGIO S. JOSÉ, das Irmãs de S. José, estará presente com: 1. “0 Milagre” (quadro vivo); 2. “Sonho de palhaço”
(tema vocacional).
A Prof.a Dr« EDDA BERGMANN dirá o que é o CFCJ - Conselho de Fraternidade Cristão-Judaicai
Pelo EXTERNATO N.a S.a DO SAGRADO CORAÇÃO, das Irmãs Filhas de N.a S.a do S. Coração: Dramatização de
“0 Deus Negro” (passeando pelo mundo).
0 tenor PAUL NOVAK, da CIP - CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA, interpretará algumas músicas e canções religiosas
judaicas.

- 0 GINÁSIO “BONI CONSILII”, das Irmãs Missionárias do S. C. J. de Madre Cabrini, apresentará: 1. Números variados de

DIA 26

-

■ '

'

-

violão; e 2. a serviço da Arte...
Pelo COLÉGIO S. CORAÇÃO DE JESUS, das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração, serão apresentados: 1 “Cristo, Super Star”
2. Pelo Coral das Alunas: Canto.
0 P. JOAQUIM SALVADOR mostrará em palestra audio visual: A mais antiga celebração da Páscoa bíblica ainda hoje
vivida pelos Samaritanos da Terra Santa”.
A COMUNIDADE CATÓLICA LITUANA. em trajes típicos, oferecerá danças folclóricas, sob a direção da PROF.a EUGÊNIA
BACEVICIUS.
Participação do Coral da CIP - CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA, com várias interpretações, sob a regência do
M.o CARLOS SLIVSKIN.

DIA 27

- A presença do COLÉGIO N. S. DA CONSOLATA, das Irmãs Missionárias da Consolata com: 1. Ginástica rítmica feminina.

r4a í\
a •'

2; “A Bíblia” e “Estrela do Mar”, pelo Coral.
- COLEGIO “STELLA MARIS”, das Irmãs Franciscanas do Imac. Coração de Maria, de Boníanden: Números de ginástica rítmica
e expressão, corporal.
- 0 Rabino Prof. CLAUDIO KAISER, da CIP - CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA, tratará do tema: “Como ensinar a
Bíblia para o homem moderno: a Bíblia no enfoque judeu-cristào.
- Várias interpretações pelo CORAL DA IGREJA PRESBITERIANA “JARDIM DAS OLIVEIRAS”.

DIA 28

- COLÉGIO MADRE CABRINI, das Irmãs Missionárias do S.C.J., de Madre Cabrini: 1. Danças Folclóricas; 2. Danças modernas.
’ ‘-.ICEU CORAÇÃO DE JESUS, dos Saiesianos, trará os “Canarinhos Liceanos”, dirigidos pelo Prof. João dos Santos, com
escolhidos cantos
- COLÉGIO N. S. RAINHA DOS APÓSTOLOS, das Irmãs de Nossa Senhora (NOTRE DAME), encenará: “Immanuel” (tema bíblico);
- 0 Pai nosso: oração ecumênica e libertadora”: palestra do Mons. HELÁDIO CORREIA LAURINI.
- A IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA de S. Paulo (da Av. Rio Branco) estará presente com seu Coral, regido pelo
M.° Carlos Wacyk.

Í5a f)
ç

DIA 29

- 0 Coral do COLÉGIO CRISTO REI, das Irmãs Agostinianas Missionárias executará vários números artísticos.

(6a f)
■'

' ^e*° COLÉGIO SANTA INÉS, das Irmãs Salesianas: “Vigília” (baseado em Mt 24,13: “ ...mas quem perservar até o fim
será salvo”), de Alfonsus de Guimarães Filho.
- P. JORGE DURGALI, Pároco da IGREJA SIRIAN ORTODOXA de São João falará sobre: “A influencia da Bíblia na
Igreja Sirian Ortodoxa”. 0 Coral da mesma comunidade Ortodoxa cantará em língua aramaica (o idioma falado por Jesus!)
1. “Pai Nosso”; 2 Trechos do Rito Matrimonial; 3. oração extraída da Celebração Eucarística
- A COMUNIDADE CATÓLICA JAPONESA apresenta EM TRAJES TÍPICOS, bailados folclóricos, pelo Grupo Japonês do Imirim.

DIA 30
(Sábado)

- 0 CONJUNTO DA PARÓQUIA EPISCOPAL DA SSMA. TRINDADE apresenta canções com mensagens bíblicas.
- “A Bíblia e a existência, de Deus” - Palestra pelo Rev.ndo Pastor HUMBERTO LIMA DE ARAGÃO FILHO, da Igreja
Betânia, Presbiteriana.
- 0 Grupo Folclórico da Espanha da Sociedade Hispano Brasileira de Mútuo Socorro, de São Paulo apresentará danças e
canções típicas
- 0 Coral: Eucarístico-Comunicação de S. Paulo”, do Centro Bíblico Católico encerrará a Semana Bíblica com o quadro
'apoteótico: 1. Salmos - 2. Personagens bíblicas. - 3. Coral.

LEVE A BÍBLIA! VAMOS REZAR A BÍBLIA JUNTOS!
2.a feira: 3 a feira: 4 a feira: 5. a feira: 6. a feira: Sábado : -

Isaias 55,10-11 + Amós 8,11 = 1 Tessalonicences 1,2-5;2,13
Salmo 139,1-18 (em hebraico) = SI 138 + Rom 11,33-36
Salmo 23 (em hebraico) = SI 22 + Evang de S. João 10,11-16
Salmo 136 (hebraico) - 135 + 1 Corintios 13,1-13
Salmo 16 (hebraico) = SI 15 + Rom 8,18-27
Salmo 150 + SI 117 (hebraico) = 116 + Apocalipse5,11-14
i
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LIETUVIU KALBOS KURSAS BRAZILIJOJE IR KITUR
Pasikalbėjimas su jo autorium Alfonsu D. Petraičiu "Mūsų Lietu
vos" redaktorius: Prieš kurį laiką , Mūsų Lietuvoje' buvo jdomus
straipsnis apie lietuvių kalbos kursus suaugusiems Čikagoje. Apie
tai rašė kun. Ant. Saulaitis. Ta proga buvo vartojamas jūsų paruoštas metodas. Kaip jis atsirado ir kokios jo savybės?

Alf. D. Petraitis: Jis atsirado iš lietuvių kalbos pamokų Mookoje.
Nors mes tuo metu jau turėjome šiek tiek vadovėlių, bet dauguma
buvo skirti mokiniams, kurie jau gerokai moka lietuviškai. Knygų
tiems, kurie visiškai nieko nemoka kalbėti ir nieko nesupranta, tuo
metu neturėjome. Tai reikėjo ką nors išrasti. Pasitariau su ten mo
kytojavusia mok. Lucija Jodelyte-Butrimavičiene ir pirmoje vietoje
nutarėme paruošti eilinių ir reikalingiausių žodžių žodynėlj. Šis pa
sirodė 1974 metais. Šalia jo ėmiau ruošti ir tvarkyti surinktą me
džiagą j vieną vienetą. Taip gimė ir pats kursas.
Jis šiandien jau turi galutinį vaizdą, jis remiasi vienu paprastu
principu: pirma girdėti ir suprasti, vėliau kalbėti ir skaityti-rašyti.
Klasės ribose negalima visko turėti po ranka. Tų daiktų, ko klasėje
nėra, parodau skaidrių pagalba. Mokinys mato daiktą, girdi garsą —
žodį. Pamažu susidaro paprastas sakinys: čia stalas, čia kėdė, ten se
sutė ir t.t. Sakinys vėliau didėja: čia mano stalas, ten tavo kėdė, kur
mano geltonas lietsargis, kur tavo geografijos vadovėlis ir t.t. Visos
pamokos iliustruotos spalvuotomis skaidrėmis ir įkalbėtos j mag
netofono juosteles. Šalia to yra dar taip pat iliustruoti tekstai skai
tymui ir pratimams.

"ML" red.- Ar jūsų metodas turėjo pasisekimo Brazilijoje ir kokios
jo dabartinės galimybės?
A.D.P. — Tift' dalinai kai kurios pamokų dalys buvo vartotos Brazi
lijos lietuvių šeštadieninėse mokyklose. Nebūtų tai galima skaityti
pasisekimu. Dalinai gal dar ir dėl to, kad šio metodo vartojimas yra
surištas su tam tikra mokymo technika. Gal būtų reikėję iš anksto
paruošti specialius mokytojams kurselius nurodant, kaip vartotišj.
metodą. Šios rūšies sunkumų, pavyzdžiui, nebuvo rasta Šiaurės A‘ merikoje, kur vizualinė technika yra mokytojų tarpe daugiau papli
tusi.
Dabartinės galimybės yra surištos su pačiu mokyklų reikalu. Vi
si metodai yra geri, jeigu tam yra tinkamos sąlygos, geri mokytojai,
tinkama mokyklos aplinka, vienodo kalbos pažinimo klasės. Gal pa
ti didžiausia kliūtis, tai didelis mokinių įvairumas ir nelygumas kal
bos atžvilgiu. Vienoje klasėje mokyti nieko kalbos nemokančius,
kartu su jau šiek tiek susikalbančiais yra tiesiog neįmanomas dar
bas. Vieni nuobodžiauja, kitiems per sunku. Šiems sunkumams nugalėti nėra metodų Reikia turėti atskiras klases, daugiau mokytojų.
Kas liečia mano paruoštą metodą — šis tinka tik tiems, kurie prade
da kalbos kursą.
"ML" red. — Ar Brazilijoje lietuvių tarpe yra susidomėjimas lietuvių
kalba ir, dabar,Jūsų metodu?

A.D.P. — Susidomėjimas lietuvių kalba yra gyvas. Net ir nelietuvių
tarpe. Pats metodas tačiau rodo šiek tiek pasisekimo lietuvių kal
bos pamokose neakivaizdiniu būdu, atseit, oer paštą. Jau yra grai
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PER IMIGRANTU PARODĄ DIDELES SĖKMĖS
SUSILAUKUSI LIETUVIŠKOS LINKSMOS SUBATVAKARIO MUZIKOS KASETĖ.
GRAŽI DOVANA VISIEMS!
GALIMA ĮSIGYTI V. ZELINOS KLEBONIJOJ IR
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ.

__

žus skaičius mokinių kurie mokosi lietuvių kalbos toli nuo S. Pau
lo. Iš pratimų matosi gana puiki pažanga.
Mokyklose, sakyčiau, nebuvo didesnio atgarsio, nes niekas iki
šiol tuo reikalu nesiteiravo. Tik vieną kartą daviau pavyzdinę meto
do pamoką. Jeigu ir kas vartoja kurso medžiagą, tai tik taip, kaip
bet kokio kito vadovėlio tekstą oamokoms pravesti.

' ML" red.— Ką manote, kad reikėtų daryti S. Paulo kolonijoj dėl
lietuvių kalbos ir kokie jūsų planai su šiuo metodu.
A.D.P. — Gal vienas skubesnių reikalų būtų jaunimo kongreso reika
las. į tą kongresą vyks ir mūsų atstovai. Jiems būtų oravartu kuo ga
lima greičiau ne tik pramokti ir sutvirtinti lietuvių kalbos pažinimą
Audiovizualinė technika yra tam pati geriausia priemonė. Gal bū
tų verta pasvarstyti tuo reikalu ir pasinaudoti jau čia turima prie
mone geriau pramokti lietuvių kalbos, ypač tiems, kurie sunkai su
sikalba lietuviškai. Žinoma, kas jau moka lietuviškai, tam to nerei
kėtų.

"ML' red.- Kokius sunkumus turėjote ruošdamas šj metodą ir ko
kie tie sunkumai dabar jį vykdant?

A.D.P.— Pradžioje turėjau beveik išimtinai technikus sunkumus.
Ypač gaminti skaidres be tinkamų priemonių tai beveik neįmano
mas darbas. Pradžioje gavau paramos iš PLBendruomenės, kuri da
linai užmokėjo už pirmąsias skaidres. Vėliau verčiausi pats vienas.
Išmokau gaminti skaidres, tai yra nupaišyti, spalvuoti ir fotogra
fuoti. Šiuo metu čia atvykę kunigai saleziečiai, lygiai kaip ir anks
čiau kunigai jėzuitai, remia šį darbą. Pradėjome didesniu mastu ga
minti pamokas, skaidres ir juosteles. Dabar didesnių sunkumų ra
dome su juostelių gaminimu. Tačiau didėjantis mokinių skaičius
drąsina šiam darbui. Paštu naudojasi gražus skaičius lietuvių kal
bos mokinių.
Norėčiau pridėti, kad užsienyje šis metodas rado didesnį atgarsį
Šiaurės Amerikoje vartojamas įvairiose vietose, Urugvajuje verčia
mas j ispanų kalbą, gauta susidomėjimo ir iš Argentinos.
Pramokti susikalbėti, nors ir nedaug — tai gal pagrindinis šio me
todo tikslas. Tam nereikia tiek daug laiko, kaip kas gal mano. Skaityti lietuvių rašytojų knygas, rašyti straipsnius čia jau kitas reika
las. Tam reikia ilgų metų studijų. Tačiau eiliniame gyvenime pasi
kalbėti, suprasti kitą kalbant, suvažiavimuose trumpai pareikšti sa
vo mintis, parašyti paprastą laiškutį tai nėra gilių studijų reikalas.
Čia tik kasdieninė kalba. Jai pramokti nereikia daug laiko. Pilnai,
užtenka audio-vizualinio kurso. Ir kaip tik šitų minčių vedamas pa
ruošiau šį lietuvių kalbos kurselį.

LIETUVOS VYČIŲ 142-ros kuo
pos pastangų dėka Georgtowno uni
versitetas Vašingtone šį rudenį įves
lietuvių kalbos kursus, taikomus as
menims, kurie jos nemoka. Kursų
vadove pakviesta iš Bostono Vašingtonan atsikėlusi Skirma Kondratienė. Kursai bus pradėti rugsėjo vidu
ryje ir užbaigti gruodžio pradžioje.
Paskaitos bus skaitomos kiekvieną
šeštadienį nuo 9 v. r. iki vidurdie
nio. Jeigu atsiras daugiau klausyto
jų, kursai galės būti tęsiami ir po
Kalėdų. Kursų mokestis — $80.

KETURIASDEŠIMTOJI BALTIS
TŲ KONFERENCIJA R. Berlyne,
Humboldtų universitete, buvo skir,ta “Lietuviškųjų istorijų” autoriaus
Hermano Suedermanno atminimui.
Paskaitą apie šį baltistą skaitė R.
-,v
dailės akademijos prof.
•h Vokietijos
Wilhelmas Gimus. Konferencijai va
dovavo baltistikos komisijos pirm,
prof. Viktor Falkenhahn.

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTČ
ROS ARCHYVAS, plačiau žinoma:
ALKOS santrumpa, buvo įsteigtas
prel. Pr. M. Juro Putname, Conn.
Steigėjas jame yra sutelkęs apie
100.000 knygų bei kitų literatūrinių
vienetų, tūkstančius meno bei tauto
dailės kūrinių. Dabartinės 2.400 kv.
pėdų talpos patalpos archyvui yra
permažos. ALKĄ prel. Pr. M. Juras,
turintis jau 87 metus amžiaus, per
davė Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijai, pasilikdamas tik steigėjo,
teises. Archyvo patalpas 6.400 kv.
pėdų praplės statomas vieno augšto
priestatas su pusrūsiu. ALKA dabar
rūpinasi LKM Akademijos sudary
tas dešimties asmenų direktoriatas.
kuriam talkina ALKOS globos komi
tetas, turintis 47 narius, atstovau
jančius įvairių pažiūrų lietuviams.
DAIL. JURGIO JUODŽIO tapybos
parodą š.m. gruodžio 13-16 d.d. ren
gia Lietuvių Klubas savo patalpose
St. Petersburge, Floridoje. Kūrinių
temos atspindės Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimo šešiasdešimtme
tį.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 5ÀO PAULO
8EC RET A RIA MUNICIPAL DE ES POETES
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ESPORTIVAS
DIVISÃO DE PROMOÇOEb ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

XADRÉS-ŠACHMATAI

Išėjo oficialus Sporto Olimpiados leidinys - OLIMPIADA
DOS IMIGRANTES, Boletim Oficial, kur pateikiami visi sporto
bei atletizmo ir kitu rungtynių rezultatai. LIETUVIŲ atžvilgiu
susidaro toks vaizdas:

1- as lošimas: LIETUVA (S. Markevičius) X WO (C.F. Panno): 1 x 0
2- as lošimas: Rumunija (Sternederg) X LIETUVĄ (Markevičius)
1 x0
3- as lošimas LIETUVA (Markevičius) X Italiją (Stacchini): 0 x 1
4- tas Lošimas: Portugalija (R.Cadevilla) X LIETUVĄ (Markevi
čius): 1 x0
5- tas lošimas: LIETUVA (Markevičius X Portugaliją (H.Caldevilla)
0x0

BASQUETEBOL - KREPŠINIS

KINIJA X LIETUVA: 30 x 68
ITALIJA X LIETUVA: 65 x 46
Klasifikacija 1
2
3
4

—
—
—
—

Arab-Sirija
Vokietija
Italija
Libanas

Klasifikacija: 1 - Rumunija
2 - Italija
3 - Japonija

TENIS DE MESA - STALO TENISAS

LEVANTAMENTO DE PESO-SVORIO KĖLIMAS

PRANCŪZIJA X LIETUVA: 0x5
L'ETUVA X KINIJA: 0x5

Médios:
Iš 6 vietų LIETUVA (Wanderley Procopio Siqueira) išsikovojo
4-tą vietą

Galutinėj klasifikacijoj, tarp 6 vietų LIETUVA užima 6-tąja

1 — Ispanija
2 - Kinija
3 — Japonija
4 — Italija
5 — Čilė
6-LIETUVA

NATAÇÃO - PLAUKIMAS

Iš 15 vietų, LIETUVA (Fredy R. Lutkus) liko 13-toj vietoj.
PS. Lietuvės moterys pasižymėjo savo... nedalyvavimu jokioj spor
to šakoj.

FUTEBOL DE SALÃO - SALĖS FUTBOLAS
Bolivija X R. Vokietija: 4 x.0
Libanas X Armėnija?? x 5
LIETUVA X PRANCŪZIJA: 1 x 4
Japonija X Jugoslavija: 2x5
Kolumbija X Arab-Sirija: 2x4
Čilė X Paragvapj: 4x5
Ispanija X Boliviją: 5 x 1
LIETUVA X PRANCŪZIJĄ: 9 x 1
Jugoslavija X Arab-Sirija: 2x3
Paragvajus X Itahjąr.1 x 10
Ispanija'X Libaną: 4 x 1
Arab-Sirija X Italiją: 1 x 3
Libanas X Arab-Siriją: 0 x 1
Ispanija X Italiją: 1 x 3

MEDALIAI IR KARALAITES
Daugiausia medaliu sporto varžybose nunešė ITALIJA: 52
aukso, 43 sidabro ir 33 bronzos medalius.

Po vieną medalj laimėjo Argentina, Armėnija, Kinija, Kolum
biją, Indonezija, Rumunija ir Škotija.
Tarp nelaimėjusių jokio medalio nėra vien tik LIETUVA, o ir
Australija, Bolivija, Čilė, Korėja, Estija, Graikija, Jugoslavija, Lat
vija, Monakas, Paragvajus, Šveicarija ir Venezuela.

Olimpiados KARALAIČIŲ varžybose laimėjo kandidatės is
Italijos (karalienė - rainha), Čilės, Rumunijos, Libano ir Korėjos

Galutinė klasifikacija: 1 — Italija
2 — Ispanija
3 — Arab-Sirija

SPORTAS LIETUVOJE
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Lina Kachushits (à direita) foi a primeira soviética a obter
um novo recorde no Mnndíai

O ESTADO DE S. PAULO

Iii pasaulio vandens sporto šakų pirme
nybėse (jos vyko Vakarų Berlyne j, net dau
gumai specialistų stebintis, 200 m krūtine
plaukimuose dominavo ne pasaulio rekor
dininkė J. Bogdanova, o vilnietė L. Kačiušytė. Dviejų TSRS komandos brasisčių dvi
kovą laimėjo Lina: ji pirmąkart tapo pasau
lio čempione ir rekordininke — 2 min.
3f,42 sek.
Maždaug prieš šešetą mėtų ji atėjo į
Vilniaus 7 vidurinės mokyklos „Starto" ba
seiną. Jame mažyliai mokėsi plaukimo abė
cėlės. Trečiokė Lina,- patekusi į specializuotą plaukimo klasę, gana greitai atkreipė trenerio A. Gražiūno dėmesį. Sporto
meistrui patiko mergaitės. darbštumas, itin
stipri sveikata, Judesių koordinacija ir
giedra nuotaika.
Treniruotės buvo įtemptos,
nelengvos,
Kasdien įvairia sparta (dažn?ausia! g<eita|
tekdavo nuplaukti apie «4 km.

Pernai Lurá tapo sporto meistre, šiemet
kovo mėnesį dalyvavo tarptautinėse „Kom
somolskaja pravda" laikraščio taurės var
žybose. Faktiškai tik per jas pasaulio spor
to mėgėjai išgirdo apie L. Kačiušytę:
ji
įveikė olimpinę Monrealio čempionę M.
K ošėva ją, tapo TSRS tarptautinės
klasės
sporto meistre.
Lina, kaip ir metais vyresnė jos sesuo
Dalė, M. K. Čiurlionio meno mokyklas mo
kinė (būsimo»! pianistėj, laisvalaikiu mėgs
ta klausytis muzikos, kolekcionuoja plokš
teles, mezga. Mokykloje Linai labiau patin
ka mokytis kalbų, geografijos, istorijos.
Pirmoji iš Tarybų
Lietuvos
plaukikų
olimpinių žaidynių dalyve tapo kaunietė
B. Užkuraitytė, vilnietis A. Juozaitis pkmasis iškovojo Olimpiados medalj, o dabar
penkiolikmetė Vilniaus
moksleivė
Lina
Kačiišyiė tapo pasaulio čempione,
VYTAUTAS VOLUNGEVlCR's

NR. 37 (1572L 1978.IX.21
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NE NUŽENK NUO AKMENS

Nenuženk nuo akmens, o Marija,
Pušynėly žaliam Šiluvos.
Krauju ten ir ašarom lyja Nepalik, nepalik Lietuvos....

TAUTOS m MERGELĖS MARIJOS ŠVENTĖ
Šiais metais šv. Kazimiero parapija gražiai suderino šias dvi lietu
viams katalikams svarbias datas - Mergelės Marijos Gimimas ir Tau
tos Diena - j vieną iškilmingą šventę rugsėjo 10 dieną.

Šventė prasidėjo su Švč. Marijos statula, lydima trijų dvasiškių kun.
pr. Gavėno, prel. P. Ragažinsko ir Tėvų Jėzuitų atstovo, t. Vincento
Pupinio.
Nenoromis man stojpsi pries’ akis Panelės Švenčiausios atvaizdas Ši
luvoje, j kurią s’iandien veržiasi musų pavergtos Tėvynės broliai ir se
sės, o ypač jaunimas, nepaisydami jokių komunistinių trukdymų, gra
sinimų, galimų teismų ir net Sibiro. Niekas negali jų sulaikyti, nes ši
savaitė - astuonios dienos - yra Marijos apsireis’kimo šventė toj vie
toj, kur jau daug anksčiau buvo švenčiamas Marijos Gimtadienis (rug
sėjo 8 dieną). O pats apsireiškimas yra pirmas^ viešas Marijos apsireiš
kimas Europoje, jvykęs 1608 metais, taigi lygiai prieš 370 metų.

Tūkstantinės minios, seni ir jauni, Šilinės atlaidų metu, vyksta pa
gerbti savo Globėjos ir Motinos. Visi jie tiki Marijos globa ir pagalba
nelaimių suspaudimo metu. Ligoniai atgauna sveikatą, nusidėjėliai bei
tikėjime atsalę Šiluvoje atranda malonę ir dvasinę šviesą. Persekioja
mieji randa tenai jėgos ir stiprybės nešti kasdieninj vargų gryželj ar
kryžių nes ir Ji, Marija, kentėjo ir net verkė savo pamiltoj žemėj Lietuvoj.
Gi pažvelgus j mūsų tą mažytę procesiją - apie 200 žmonių - susi
daro kitas jausmas. Ir kyla mintis: Nejaugi daugumai mūsų tautiečių
jau visai nereikia prašyti Marijos pagalbos ir globos? O jeigu jau tik
rai ir nereikėtų prašyti, tai ar neprivalome dėkoti už visa
tai, ką turime?
Esame laisvi, naudojamės visokiom gėrybėm, gal
nieko, kas yra medžiaginio, netrūkstam. Tačiau esame taip sumedžiagėję, sumaterialėję, kad... nesurandam nei tos valandėlės laiko susitik
ti su Dievu, su ypatinga Lietuvos Globėja - Šiluvos Marija jos šventės
dienoj: Ją pasveikinti, Jai padėkoti, Jai, kaip Mamytei, nors mažą do
vanėlę (kad ir gėlelę) atnešti? Ir ar mūsų lietuviška širdis taip atšalusi,
kad joje nėra nei kibirkštėlės meilės mūsų sesėms-broliams Lietuvoj,
kurie, ypač tokios šventės proga, laukia mūsų maldos - kad Visagalis
palengvintų jų sunkią dalią, jų kančias, jų vergiją? . Marija Fatimoj
pažadėjo, kad ateizmas bus nugalėtas ir komunizmas pranyks, bet k
pakartotinai pabrėžė, kad norint kad tai greičiau jvyktų, reikia maldos,
asmeninės aukos, atsivertimo. Bet visa tai nepalikim tik kitiems aniems, už „geležinės uždangos' .

Jei pavergtos ir didvyriškai kovojančios mūsų Tėvynės sesės-broliai pamatytų mūsų indiferentizmą, mūsų religinį atšalimą mūsų permenką rūpinimąsi pavergta mūsų Lietuva, pagrįstai nustebę klaustųsi:
Ar šitie yra lietuviai? ...

Ir ar pati Švenčiausioji Dievo Motina, jeigu čia apsireikštų, ar ir vėl
neturėtų verkti, kad kadaise tvirtos lietuviškų šeimų šventovės
griūna ar net jau sugriuvusios, kad asmeninio religinio gyvenimo š i rd ž i ų dirva apleista ir apaugusi piktžolėm, kad lietuviai, užuot jau
tęs! vienos Motinos vaikai ir dėlto kuriantys vieną vieningą bendruo
menę, buriančią visus kovon prieš vienintelį didžiausią mūsų tautos
priešą - bedievį komunizmą, visas jėgas išeikvoja ginčams, peštynėms
ir kovai tarp savęs? ..

AUSROS chorui giedant ir visiems tikintiesiems pritariant, laisvai
skambėjo šitos, antros tėvynės žemėje, „Sveika Marija. ' . už kurią
Šiluvoj galėtum net Sibiro susilaukti. O kai priėjo prie giesmės posmo
„Tu mūsų žemę karštai mylėjai, kai ji nuklydo, ašaras liejai; Lietuvos
žemė ir vėl vergijoj, teikis ją gelbėt, Sveika Marija.' , žodžiai veržėsi,
rodosi, net iš pačių širdies gelmių o nevienam ir ašaros skruostus su
drėkino.
Mišių metu klebonas pasakė labai turiningą šventei pritaikytą pa
mokslą, o jaudinančias giesmes labai sklandžiai išpildė AUŠROS cho
ras, vadovaujamas Mo. Liudo Ralicko, vargonais pritariant muz. Felik
sui Girdauskui.

Jaudinantis ir aukojimo momentas, kai moterys ir mergaitės (dau
gelis tautiniais rūbais), nešė po gėlę Marijai savo ir tautiečių ypač Lie
tuvoj persekiojamų, vardu.
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Nenuženk nuo akmens, o Marija,
Piemenėliams pravirkuš kadais.
‘^es Vpuošim šventovės talijom
nevystan^ rožiu žiedais.
Kotryna Grigaity!é

Po komunijos susikaupimo klebonas, užuot išreiškęs jprastą padė
ką dalyvavusiems, meldė Mariją palaiminti AUŠROS chorą,
Mookos ir Zelinos Maldos apaštalavimo moteris, dvi artimiausias para
pijos bendradarbes švenčiančias gimtadieni — Marcelę ir Angeliką šv.
Juozapo broliukus, vaišių šeimininkes ir šeimininkus, jaunimą ir jo mo
kytojus bei vadovus, abi lietuvių parapijas, visas ir visus prie šventės
prisidėjusius. Šiuo tikslu prel. P. Ragažinskas suteikė vadinamąjį Mari
jos Krikščionių Pagalbininkės palaiminimą.

Po Mišių toj pačioj salėj vyko trumpa patriotinė programa, kuri šj
sykį visa buvo išpildyta jaunimo.

Pirmuoju prisistatė moksl. FLAVIJUS BACEVIČIUS, supažindin
damas su tautiniu šios šventės aspektu. Vytautas Dięlysis, pravedęs Lie
tuvos krikštą, kvietė ir Dievo Motiną j Lietuvą pastatydamas, iš 26
bažnyčių, 14 švč. Mergelės Marijos garbei. Ir savo karūnavimuisi išsi
rinko Marijos Gimimo šventės dieną - rugsėjo 8-tąją. Ši ir tapo lietu
vių TAUTOS diena.

Paskui prisistatė mergaičių oktetas “RŪTELĖ DAINUOJA', Bea
tričei Bacevičiūtei su Rosana Jurčiokonyte gitarom palydint, oktetas
sudainavo „Lietuva brangi“, „Mylėk ir lauk“, „Devynbalsę“ ir, publi
kai triukšmingai šaukiant „bis“, . Šlama miško vėjas“.
Meninę dalj užbaigė Vi.Zelinos mokyklos „didieji“ (kurių gal tik
vienas prašokęs 10 metų'. Jų ketvertukas mokyt. Magd. Vinkšnaitienės išlavintas, publiką irgi labai pozityviai nuteikė savo lietuviškų eilė
raštukų pyne. Dalyviai stebėjosi ne tik jaunaisiais „vaidintojais“ o ir jų
jų mokytojos nepaprastu gabumu, kantrybe su „artistais“ ir meile sce
nai. Betgi ši - gal sėkmingiausia mokykla.

Šia proga kaip tik norime pasveikinti p. Magd. Vinkšnaitienę ir p.
Eug. Bacevičienę, kurios atlieka begaliniai didelį darbą mūsų kolonijo
je, dirbdamos su jaunimu. Juk jaunimas - mūsų kolonijos pažiba ir
ateitis. Lai Dievo Motina, kurios mes prašėme gelbėti mūsų Tėvynę,
nepamirštų šių dviejų mokytojų (ir kitų veikėjų) ir mūsų jaunimo

Po meninės programos sekė vaišės, kurios praėjo draugiškoj nuotai
koj. Ir su lietuviška muzika?
Šventės proga buvo pasiųsta visų lietuvių vardu telegrama naujajam
Popiežiui, iį sveikinant ir prašant palaiminimo išeiviams ir kenčiančiai
Lietuvai.

Kapit. J. Čiuvinskas

LITERATŪROS BŪRELIS
Mėnesinis Literatūros Būrelio
popietis - susirinkimas įvyks rug
sėjo 30 d., 20 vai. pas Arūną ir
Margaritą Steponaičius, Av. Chibarás 504, apto.81 (telef. 5497197).

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.
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está promovendo, no dia 24 de Setembro de 1978 - Domingo
— âs 13 horas, no salão da Entidade à

ŠVJUOZAPO BENDRUOMENĖS NARIŲ ŽINIAI
Šių metų rugsėjo mėnesio 23 dieną nuo 16 vai. iki 17 valandos
įvyks rinkimai j Bendruomenės valdybą ir revizijos komisiją.
Rinkimams pravesti komisijon yra pakviesta: Jonas Tatarūnas,
Angelika Triūbienė, Liudas Bendoraitis, Viktoras Tatarūnas ir 0na Šimonienė. Nariai prašomi iki balsavimų sumokėti nario mo
kesti.

Vytautas Bacevičius
sekretorius

SKAUTU VEIKLOS MINĖJIMAS
Brazilijos lietuviai skautai mi
nes savo skautiškos veiklos 45metj šių metų lapkričio (novem
bro) 18 dieną, 19 vai., šv. Kazi
miero parapijos patalpose.
Skautai kviečia visus lietuvius
rezervuoti tą vakarą šiam minėji
mui, kuris numatytas įvairus ir
turiningas. Tiksli programa bus
pranešta vėliau. z

ŠVENTE CASA VERDÉJ

NR. 37(1572) 1978.IX.21

K. J. Šeškevičius

Rua lilHM, il ■ Mõóta
(ALMOÇO BENEFICENTE)
Cuja renda será destinada à assistência social

Pirmininkas
Casaverdiečiams toks pilnas lie
tuvių meninis prisistatymas — tai
istorinis jvykis. ir, manau, ilgai pa
siliks jų atminty.
N. S. das Dores klebonas, pe.
Prancisco Jorge Amarai, pakarto
tinai dėkoja chorui ir šokių ansam
bliui už tokią pilną ir gražią prog
ramą.

II Š II O S
Šio mėn. 23 dieną, šeštadieni, 18 vai. šv. Kazimiero
koplyčioj bus koncelebruotos gedulingos Mišios už a.
a. KUN. JUOZĄ ZELIAUSKĄ 30-tos die
nos po mirties proga. (Pig. ML nr. 36, psl.7).
Parapiečiai ir saleziečių bičiuliai mielai kviečiami
šiose pamaldose dalyvauti. Už ką iš anksto dėkojame.

IR V8ETINIAI ATŠVENTĖ ŠI
LINES ŠVENTĘ
seneliai Petraičiai ir Liblik'ai, o
Sekmadienj. rugsėjo 17, ri vieti
ir gausūs ypač estų kolonijos at
niai šv. Kazimiero „parapiečiai' at stovai. Jie, nors luteronai, užmez
šventė pasirodžiusiosios (Apareci
gė gražius santykius su katalikų .
dos) šventę Išpuošė koplyčioj esan kunigu. Ypač per krikštynų vai
čią Marijos statulą, suėjo j 9-tos va šes, kurios buvo senelių Liblikų
landos Mišias giedodami giesmę Ma namuose, V. Prudente.
PRIEŠKALĖDINIS SEIMU LAN
rijai, o per aukojimą, kartu su euchaKYMAS
ristinėm atnašom, nešė gėlę prie Matijos statulos kojų. Klebonas, kun.
Iki mėnesio galo, kun. Stasys
Pr. Gavėnas, nušvietė apsireiškimo
Šileika lanko šeimas Pq. das Na
istoriją, dar pabrėždamas, kad Ma
ções, Utinga ir Sto. Andrė. Atei
rija turi tikrai mylėti Lietuvą, jei ir
nanti mėnesj "kalėdos" V. Anas
mūsų laikais ten apsireiškė net du
tácio ir Lapa. Plotkelių galima
kartus (Girkalnyje 1943 m. ir Skie
gauti tuojau ar, kas nori, vėliau.
monyse 19b'2, čia pasirodydama
Kunigui besilankant, galima susi
net dvi dienas iš eilės).
tvarkyti su ' Mūsų Lietuvos' užsi
Jaudinantis momentas, kai, po
sakymu ar apsimokėjimu.
komunijos, ėmė visi kalbėti dar kardinol© Jaime Camara aprobuotą
Lietuvių kalbos KORESPONDENCINIAM KURSUI vra reikalinga
maldą už Lietuvą: "u Senhor, que
Adomo Mickevičiaus poezijų lietuviškas vertimas.
criastes os povos e lhes destes o aPonas Tadas - vertė V. Mykolaitis - Putinas
mor pela liberdade, nos Vos pedi
Konradas Valenrodas — vertė Putinas
mos: restitui aos nossos irmãos liMeilės Sonetai - vertė Just. Marcinkevičius
tuanos a liberdade de sua pafria. "
Informacijas prašoma teikti ML redakcijai tel.273-o338 arba
Ir nevienas pranešė, kad, išgirdęs
paštu: C.P.4421 - 01000 S.Paulo, SP
apie lietuvių kančias ir jų tvirtą tikėjimą, šeimoj kalbėdami rožančių
kasdien meldžiasi už Lietuvą
SEMANÁR10
NOSSA LITUÂNIA
Vietinės šv. Kazimiero "parapieCaixa Postal 4421
tės" ruošia arbatėlę — "Chá benefi01000 São Paulo, SP.
ciente" šio mėnesio 28 dieną parapi
Diretor responsável
VYTAUTAS
BACEVIČIUS
jos, ypač šv. Kazimiero koplyčios
Redige: Equipe Editorial
naudai.

Praėjus) sekmadienj Casa Verdej, N. S. das Dores parapijos baž
nyčioj (kur laikomos mėnesinės
pamaldos lietuviams), buvo Supulingosios atlaidai. Šventė vyko at
naujintoj parapijos bažnyčioj ir
reformuotoj salėj. Klebonas iš
anksto pakvietė lietuvius atlikti
vieną ir antrą programą. I ad per
pamaldas Aušros ir LKB-nės cho
ristai, diriguojami Mo. Viktoro Tatarūno ir vargonais palydimi Mo.
Felikso Girdausko, sugiedojo
1 portugališkai, lietuviškai ir loty
niškai) giedamąsias Mišių dalis, o
per programą salėj išpildė net sep
tynis numerius, pradėdami lotynifc;
kai:' Avė, Maria , o užbaigdami iš
Verdi Nabuco operos tremtinių
giesmę "Lėkit, mintys (Va, pensiero)". Kiti numeriai buvo: Juzeliū
no "Kėlės Kristus', Naujalio „JauL
nimo giesmė", Luiz Vieira "Prelú
dio' , Ludwig Seier „Noite gaúcha
ir Alekso "Berneli mūsų".
Prieš programą V. Tatarūnas pa
sveikino kleboną ir parapiečius šven
tės proga visų lietuvių vardu.
Tautinių šokių ansamblis NEMU
NAS išpildė keturis šokius. Nors
paikas mažytis ir šokėjų porossturėjo būti sumažintos, ansamblis gra
KmKŠTYHOS MüÒKOJ •
žiai išpildė savo programą, sutrum
Rugsėjo 17 šv. Kazimiero kop
pinęs pasikartojančias figūras
ir
tyčioj klebonas kun. Pr. Gavėnas
veiksmus.
pakrikštijo LAIMIĄ (RENĘ, Onu
Programos išpildytojai — choras
tės Petraitytės ir Sergio Liblikų
ir šokiu ansamblis ■ — buvo pirmieji
dukrelę. Kūmais buvo Irutė Ma
pavaišinti šventės tortu — , bolo'rija Petraitytė ir Alfredo Keller.
bei gėrimais.
Krikšto apeigose dalyvavo ne tik

Administrador: Stanislao Šileika
METINĖ PRENUMERATA: 150 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 700 kr.
Paskiro numerio kaina: 3,00 kr. Užuojautos ir sveikinimai nuo 60 kr. pagal
diduma- Dėl kitų skelbimu tartis su administracija. Čekius rašyti: “Stanislao
Šileika" vardu.
Straipsnius ir korespondenciją redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai
nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turi
nį redakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios
ir pranešimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktįhi nevėliau kaip iki sekma
dienio vakaro.

