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Sveikiname
didžiai mielą
KUN. MEČISLOVĄ VALIUKEVIČIŲ,

Sv. Sebastijono (Niterói) Kleboną,
jo kunigystės 25 metų jubiliejaus
proga
ir linkime daug dvasinio
džiaugsmo nelengvam kunigiško
apaštalavimo darbe.

Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė
as
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LIETUVOS DIENA

São Paulo lietuviai, nuvykę me
tinei šventkelionei j Marijos šven
tove Aparecidą, parašė Popiežiui
laišką, prašydami, kad paskelbtų
pasauliui LIETUVOS D I EN Ą (galimai 2. Advento sekma
dieni, pries Kalėdas).
Reikia, kad viso pasaulio lietu
viai imtųsi iniciatyvos šj prašymą
paremti savo ir kitų raštais, ar tie
siogiai j Šv. Sostą
00120 CITTÀ DEL VATICANO
ar per Lietuvos atstovą prie Šv.
Sosto
Sig. Stasys Lozoraitis Jr.
Via Po, 40
00198 R o m a — Itália
Prašymas šią iniciatyvą parem
ti buvo pasiųstas ir Brazilijos Vys
kupų Konferencijai — CNBB, ku
rios pirmininkas yra kard. Dom
Ivo Lorscheiter.

FreroelfcfMsf
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas Europoje jau pasibaigė
Iki šiol negavome korespondencijų
iš musų atstovų, tai pasinaudojame
Kongreso jvykių aprašymu tilpusiu
1979 rugpjūčio 2 dienos "TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIUOSE" 31-32 nr.

RED.

KETURIOLIKA VĖLIAVŲ
Po Anglijos dangum plevėsa
vo 14 vėliavų, priklausančių
toms šalims, kurių jaunimo ats
tovai ir dalyviai susirinko Į St.
Mar y’s kolegiją Strawberry
Hill, netoli Londono, pradėti
kongresinės stovyklos. Išsirikia
vo jaunimas iš Argentinos, Aus
tralijos, Brazilijos, D. Britani
jos, Italijos, JAV, Kanados. Ko
lumbijos, Prancūzijos, Šveicari
jos, Urugvajaus, V. Vokietijos
ir Venecuelos su savo vėliavo
mis, o viduryje buvo nepriklau
somos Lietuvos vėliava, visus
jungiantis tėvų žemės simbolis.
Susipažinę su stovyklos vado
vybe bei tvarka, stovyklautojai
ir svečiai buvo pakviesti Į pri-

IV PLJ Kongreso atstovai ir svečiai Britanijos sostinėje Londone su gėlių vainiku ir Lietuvos trispalve ruošiasi
Nuotr. Romo Kyno
žygiuoti prie Nežinomo kareivio paminklo.

is kongreso
ėmimą, kuri jiems surengė St.
Mary’s kolegijos direktorius
kun. Beirne. Po to prasidėjo iš
kilminga vakarienė ir oficialus
IV PLJ Kongreso uždarymas.
Jo pirm. Andriui Smitui plaktu
ką posėdžiams vesti Įteikė buvu
siųjų kongresų pirmininkai —
R. Sakadolskis (II PLK) ir kun.
A. Saulaitis, SJ (III PLJK). Svei
kino: vysk. A. Deksnys, Lietu
vos atstovas D. Britanijai V. Balickas, PLB valdybos pirm. V.
Kamantas, PL Jaunimo Sąjun
gos pirm. G. Juozapavičiūtė,
Britanijos LB pirm. S. Kaspa
ras, Kanados LB pirm. J. R. Si
manavičius, D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos pirm. J. Alkis.

Po vakarienės dr. R. Petraus
kas supažindino su jaunimo an
ketų duomenimis, kurie buvo
surinkti pirmuosiuose trijuose
kongresuose ir ruošiantis ket
virtajam: lietuvių kalbos varto
jimas jaunimo eilėse smarkiai
susilpnėjęs, merginos labiau no
ri kurti lietuviškas šeimas, negu
vaikinai, vyresnieji (25-30 m.)

daugiau bendrauja su lietuviais
už jaunesniuosius.
Liepos 14 d. Queen Elizabeth
salėje, Londono centre, Įvyko
iškilmingas koncertas, sutrau
kęs beveik 1.000 dalyvių. Jis
pradėtas Įvadiniu kongresinės
stovyklos viršininko A. Vilčins
ko žodžiu. Gražiai skambėjo To
ronto “Volungės” dainos, paį
vairintos choreografija. Kelias
Įdomias kompozicijas atliko
fleitininkas Petras Odinis ir
pianistė Raminta Lampsatytė.
Po pertraukos scena buvo už
leista Montrealio ansambliui
“Gintaras”, kuris buvo atvežęs
tautinių šokių, muzikos, dainų
ir poezijos pynę. Įrėmintą i K,
Donelaičio “Metus”. Gintariečių
pasirodymas gražiai atspindėjo
atskirus metų laikus. Dalyviai
labai nuoširdžiai sutiko visus
menininkus.
Kongresui pasibaigus, visi jo
dalyviai, išsirikiavę prie savo
šalių vėliavų, pradėjo žygi prie
Nežinomo kareivio kapo. Ten
buvo padėtas gėlių vainikas, su
giedota giesmė “Marija, Marija”
ir Lietuvos himnas. Diena už
baigta šokių vakaru Kensington
Town Hall salėje.
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Liepos 15, sekmadienį, 2 v.
p. p., stovyklautojai ir svečiai
susirinko gražioje Brompton
Oratory šventovėje dr. V. Vasyliūno vargonų rečitaliui. Mišias
su kunigais koncelebravo Euro
pos lietuvių vysk. A. Deksnys,
giedant Toronto “Volungei”. Vi
si pamaldų dalyviai sugiedojo
Tautos himną.
Kongresinės stovyklos pro
grama buvo Įdomi, gerai pa
ruošta. Atskiruose būreliuose
stovyklautojai susipažino s u
liaudies architektūra, audimu,
lietuvių kalba, tautiniais šo
kiais, liaudies papročiais. Vaka
rais vyko būrelių pasirodymai
bei diskusijos. Liepos 17 d. visi
buvo Įjungti lietuviškų vestuvių
inscenizacijon, kuri praturtino
lietuvišką stovyklautojų sąmo
ningumą.
D. Juozapavičiūtė

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Kongreso atidarymo iškilmė- '
se Londone liepos 11 d. buvo
Įteiktos žurnalistinės premijos
Europos lietuvių jaunuoliams
už jų reiškimąsi lietuviškoje
spaudoje. Konkurso mecenatai
(nukelta j sekantį pusi.!
*

2

m »■ ■

j»w »*■>■■««,»<

£

j,

-r-t-ttt—-

.

,

Lietuvos
lkb

mm b?, uso■■ i
■■■■■■■j m»

_

LIETUVOS KATAUKŲ GYVENIMAS
IŠRINKUS ŠVENTUOJU TĖVU
JONĄ PAULIŲ Ii-ii
(Tęsinys)

Mes gerai suprantame, kokios
Ateistai visaip bandė sutrukdyti nepaprastai sunkios mūsų sąly
tų atlaidų šventimų — ruošda gose ordinarų pareigos. Joms at
vo festivalius, autoinspekcija ne likti reikia be galo gyvo ir gilaus
leisdavo naudotis
valdiškomis tikėjimo, didelės išminties, dva
sios jėgos, nebijančios paniekos,
ir pan., bet viskas veltui.
Vaikų Lietuvoje krikštijama la persekiojimų, kalėjimo ir net mir
bai daug — kaimuose apie 90 ties.
Lietuvos Ordinarai atsidūrė
proc. ir kiek mažiau dideliuose
tarp dviejų prieštaraujančių po
miestuose.
Didelė dauguma tikinčiųjų sa lių. Eilinė dvasininkija ir tikin
vo mirusiuosius laidoja su reli čioji liaudis nori, kad Ordinarai
būtų idealūs apaštalų įpėdiniai,
ginėmis apeigomis.
Nemaža dalis jaunimo tuokia o ateistinės valdžios pareigūnai
si . bažnyčioje.
Net partiniai iš Ordinam reikalauja, kad jie
tais reikalais kreipiasi* į kunigą klaidintų Apaštalų Sostą, spaus
nuošaliose kaimo bažnytėlėse vi tų uoliuosius kunigus, užleistų
durnaktį arba privačiuose butuo pastoracinę veiklą, atvirai remtų
ateistų planus, t.y. būtų ne eili
se.
Tėvai ir kunigai daugumą vai niai, o kvalifikuoti valdžios kola
kų (apie 70 proc.) pirmajai iš borantai. Paskutiniu metu Lietu
pažinčiai ir šv. Komunijai pa vos ‘Religinių reikalų tarybos įga
liotinis Petras Anilionis Lietuvos
ruošia katakombiniu būdu.
Yra nemaža pasiaukojusių ku Ordinarams padiktavo, kaip jie
nigų, nebijančių nei kalėjimo, turį įgyvendinti LTSR ATP 1976
nei mirties, kurie drąsina tikin m. liepos 28 d. potvarkius, ra
čiuosius ir uoliai kovoja už savo giniams nesibijoti, jei juos pavadins “raudónais”.
teisęs.
Tikintieji vyskupų soste norė
Ateistai vengia kankinių krauíc
—jie tuo tarpu nori, kad tų matyti tokius kaip Dievo tar
RnžnyČia uždustų tyliai, be šauks nas arkivysk. Jurgis Matulaitis,
mo. be vêrfcwô, negaudama nau- arkivykupai Teofilius Matulio
ių gyvybinių jėgų, palaužta ir de nis, Mečislovas Reinys; valdžios
moralizuota. Todėl mūsų parei atstovai norėtų pravesti į vysku
ga kovoti, kad būtų sunaikintos pus tokius pataikūnus kaip caro
Bažnyčios gyvenimą smukdan laikų prelatas Petras Žilinskis, o
čios priežastys ir kovojančiai Baž mūsų laikų — mons. Česlovas
nyčiai nedelsiant būtų suteikta Krivaitis,, mons. Povilas Bakšys
reikalinga parama.
ir kt
Didžiausia persekiojamos Baž
Dauguma oficialiai -einančių
Lietuvos ordinarų pareigas negi nyčios nelaimė — kai Ordinarų
na tikėjimo Lietuvoje. Pastoracinis lūpomis kalba melas. Pvz., labai
darbas daug kur labai užleistas. krito ordinarų autoritetas, kai jie,
Dėl to pagrindinė atsakomybė ateistų liepiami, pasmerkė 17,000
tenka Lietuvos Ordinarų kolegi tikinčiųjų raštą, gynusį tikėjimo
jos pirmininkui J. E. Juozapui laisvę Lietuvoje.
Labukui.
(Bus daugiau)
-
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A. a. KUN. JUOZAS VENCKUS,
SJ, 82 metų amžiaus, staiga mirė bir
želio 30 d. Brooklyne, kur buvo at
vykęs iš Los Angeles pakeisti atosto
gaujančių Apreiškimo parapijos ku
nigų. Velionis anksčiau buvo turė
jęs stiprų širdies priepuolj. Iš ilgo
savo gyvenimo net 60 metų buvo pa
skyręs jėzuitų vienuolijai. Kunigu
Įšventintas 1927 m. Koelne, Vokieti
joje, baigė biologijos studijas Kauno
universitete. Teologijos ir gamtos
mokslų žinias gilino Liuvene, Belgi
joje, o medicinos mokslų kursą iš
klausė Muencheno universitete. Sa
vo gilius pėdsakus paliko Kauno jė
zuitų berniukų gimnazijoje, kur jam
teko būti mokytoju, inspektorium,
rekolekcijų vedėju. Atvykęs i JAV,
dėstė bakteriologiją jėzuitų univers i t e t e Scrantone, profesoriavo
Georgetown universitete Vašingtone,
vėliau jėzuitų universitete Montevi-

deo mieste, Urugvajuje. Moksliniais
klausimais daug rašė žurnaluose bei
laikraščiuose. Velionis buvo pervež
tas Į Čikagą ir pašarvotas didžiojoje
Jaunimo Centro salėje. Atsisveikini
mo akademiją liepos 4 d. pradėjo
kun. J. Borevičius, apžvelgdamas velionies gyvenimą bei jo nuveiktus
darbus. Po jo kalbėjo: kun. P. Cini
kas, MIC, “Draugo” administraterius ir Lietuvių Kunigų Vienybės
Čikagos skyriaus pirmininkas, buvu
sių Kauno jėzuitų gimnazijos moki
niu vardu — V. Statkus, jaunystės
laiku draugų — V. Tallat-Kelpša,
Ateitininkų Federacijos — kun. K.
Trimakas, SJ, Čikagos jėzuitų vie
nuolyno vadovas kun. J. Vaišnys, SJ,
kuri 1932 m. rašytas velionies laiš
kas paskatino pasirinkti jėzuitų vie
nuoliją. Po iškilmingų pamaldų lie
pos 5 d. Jaunimo Centro salėje ve- 1
lionies palaikai palydėti į §v. Kazi
miero kapines.

Clevelande pabaltiečių demonstracijose sudegino dvi sovietinęs vėliavas. Nuotr Teklės

Pranešimai
iš kongreso
i Atkelta is l mo psl '

-- pasižymėjęs D Britanijos vi
suomenininkas P. Varkala ir
Šveicarijos lietuvių veikėja dr.
J Pečiulionytė.
Premijas laimėjo: jaunas inž.
Jonas Podvoiskis iš Mančeste
rio — 200 svarų, Bonnos uni
versiteto studentas Kęstutis
Ivinskis — 100 svaru ir Nottinghamo universiteto studentė
Ona Virbickaitė — 100 svaru.
Pažymėtina, kad O. Virbickaitės rašinys “Anglijos lietuvių
jaunimas laukia” buvo atspaus
dintas “Tėviškės Žiburių” bir
želio 14 d. laidoje, “Jaunimo Ži
burių” skyriuje.
J. Vilčinskas

KANADOS ATSTOVYBĖJE
Prieš vykdami i IV PLJ Kon-.
gresą, Kanados atstovai numatė
apsilankyti jos atstovybėje Lon
done, susitikti su pareigūnais,
supažindinti juos su pasauliniu
lietuvių jaunimo kongresu. Vi
sa Kanados lietuvių jaunimo at
stovų delegacija buvo priimta
liepos 12 d. specialiai paskirto

.HHĮsrn pTmmjunn i,enrg( 1 row
lev neblogai Misipaztnusio
dabartine Lietuvos bet musu

tautos būkle Kanados Lietuviu
Jaunimo Sąjungos pirm. Paulius
Kuras jam papasakojo apie kon
gresi nę stovyklą prie Londono
pagrindinius kongreso uždavi
nius. Kili delegacijos nariai, iš
anksto gerai pasiruošę, iškėlė
nemažai aktualiu klausimu, ku
riuos G. Crowley bandė atsakv
ti.
Bene didžiausio dėmesio susi
laukė ryšiai su okupuota Lietu
va: kaip juos megzti bei vykdy
ti. kad mums butų kuo daugiau
naudos? G. Crowley nuomone,
nevisus esamos galimybės yra
panaudojamos. Gal daugiau pa
siektume. jei ryšiai su okupuota
Lietuva nebūtu vien tik asme
niški. pvz. su giminėmis. Siūlė
kartu ryšius ir su tam tikrais
pasirinktais patyrusiais asmeni
mis.
,.
Aplamai jaunimo delegacija
buvo patenkinta susitikimu su
G. Crowley. Įdomiu pokalbiu.
Prieš grįžtant Į stovyklą, Kana
dos atstovui P. Martinui buvo
paliktos kelios dovanėlės, tarp
jų ir knyga “Lithuanians in Ca
nada”.

L. Beržinytė
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laiškus broliui Antanui i Kiniją,
savo tėveliams i Lietuvą, gera
dariams ir pažĮstamiems. Teira
vausi iliustracijų bei Petruko
fotografijų šeimoje, mokykloje
ir pas pažįstamus. Daugiausia
man pagelbėjo surinkti žinių
apie Petruką brolis kun. Anta
nas Perkumas, jo buvusieji mo
kytojai bei mokslo draugai, ku
rie šiandieną dar gyvi. Visos ki
tos Petruko relikvijos yra lai
komos didelėje pagarboje ir ap
saugoje. Tai jo piešiniai, kny
gos, darbo ir mokslo sąsiuviniai,
kurie yra saugomi saleziečių
centre Italijoje.
Ar kilo kada nors mintis, kad
"Petrukas"ateityje gali būti pas
kelbtas šventuoju?
Nevienas popiežius yra pasa
kęs: “Duokite man jaunuolį, ku
ris visuomet stengėsi būti ištiki
mas savo pareigoms, aš jį pa
skelbsiu šventuoju”. Petrukas

gi siekė dar toliau. Tai matyti
jo posakių: “Tyra širdis, duosn
dvasia, plieninė valia”. Prieš
pat mirtį yra pasakęs: “Aš drau
gausiu su Domininku Savio”
kuris jau yra paskelbtas šven
tuoju, nors mirė tik 15 metų
amžiaus.
Kam bus dedikuojama knyga?

Ji bus dedikuojama mūsų
vyskupams išeivijoje ir plačiai
mūsų visuomenei. Visa išeivija
yra susirūpinusi dvasinio pašau
kimo problema. Šioje knygoje
bus įvairių autorių straipsniai
ta tema. Be to, minėtu leidiniu
bus paminėta lietuvių saleziečių
50 metų veiklos sukaktis.
Lietuviai tik dabar pradeda
Petruką Perkumą pažinti, įver
tinti jo kilnų gyvenimą. Reikia
tikėtis, kad minėtoji knyga pa
skatins lietuvius dar labiau do
mėtis savo tautiečiu

?>2

Iš kairės: kun. P. Urbaitis, A. Vaisiūnienė, kun. A. Perkamas Venecueloje

Garsos
saviems

vS

Šauksmas iš Lietuvos
SOS! SOS! SOS! Padėkime Saugumo aukoms —
Braunui Jaugeliui ir Zinaidai Dapšienei!

ALEKSANDRA VAISiŪNJENĖ

Pokalbis su buvusiu Kinijos misijonieriumi kun. Petru Urbaičiu
apie jauną švento gyvenimo lietuvį

1979 m. sausio pradžioje Venecuelos lietuvius lankė svečias
iš Brazilijos — kun. P. Urbai
tis. knygų autorius ir buvęs Ki
nijos misijonierius.

Buvo spėjęs išgarsėti visame sa
leziečių gyvenime kaip dvasinio
idealo siekiančio jaunuolio pa
vyzdys. Jis paliko gilius pėdsa
kus saleziečių gyvenime.

Koks jūsų kelionės tikslas?
Norėjau aplankyti seną, neiš
skiriamą draugą kunigą Anta
ną Perkumą, nes su juo esame
pažįstami nuo 1928 m. Kartu
važiavome tame pačiame trauki
nyje iš Lietuvos į Italiją pas sa
leziečius. Tada važiavome 30
asmenų grupė. Be to, noriu ar
čiau pažinti Venecuelos lietu
vių veiklą.
Kinijoje man teko ilgokai gy
venti. net porą metų ir su “nau
jąja išlaisvintųjų valdžia”. Grį
žęs iš Kinijos 1952 m. atsidėjau
grynai.kunigiškai veiklai Euro
poje ir kituose lietuvių gyvena
muose kraštuose.

Kaip Jums pasisekė surinkti
medžiagą apie šį iškilų jaunuo
lį? Ir kodėl Jums kilo mintis ap
rašyti jo gyvenimą?
Italų, portugalų, kiniečių ir
kitomis kalbomis jau buvo apra
šytas jo gyvenimas. Toks sveti
mųjų susidomėjimas Petruku
paskatino mane atskleisti jo as
menybę lietuvių kalba. Sveti
mieji jį pagerbė šventovių vitra
žais. paveikslais ir kitais pagar
bą išreiškiančiais būdais. Me
džiagos dalis jau buvo surikta
prieš II D. karą kun. dr. Jono
Puišio, saleziečio. Karo metu šis
kunigas žuvo, o su juo dingo ir
surinkta medžiaga apie Petruką
Perkumą. Medžiagos rinkimo
darbas vėl buvo pradėtas iš
naujo, tarpininkaujant jo bro
liui kunigui Antanui Perkumui.
Buvo tartasi ir su kunigu Pra
nu Gavėnu, kuris atsimena Pet
ruką dar iš Italijos laikų.

Koks buvo Jūsų pirmasis
spausdintas leidinys?
Pirmasis mano spaudos dar
belis vadinosi “Šiandienai ir ry
tojui”. Tai kristoforinių minčių
rinkinys lietuvių kalba. Antroji
knyga buvo “Kinija — Azijos
milžinas”, išleista 1974 m. Pir
moji laida jau pasibaigė. Kita
laida, jei bus išleista, pasirodys
kita kuria kalba."-

Rodos, esate paruošęs naują
knygą apie Petro Perkumo gy
venimą? Kas buvo tas Petras
Perkumas?
Petras Perkumas, saleziečių
mokinys, mirė labai jaunas, ne
turėdamas nė 20 metu -’mžiaus

Kur daugiausia radote me
džiagos?
Italijoje gavau Petruko gy
venimo aprašymą. Medžiagą su
rinkti padėjo daugiausia dail.
Vincas Aleksandravičius, kun.
Mečys Burba, brolis Vladas Sa
baliauskas. Medžiaga yra sale
ziečių archyvuose Toline ir Romoje, Brazilijoje surink atėjėk*
man iki šiol pasisekė,Petruko

I.
BRAUNAS JAUGELIS. 40
metų amžiaus. Jo tėvas — reemigrantas iš JAV prieš II pa
saulini karą. J augelių šeima po
karo buvo ištremta i Sibirą, kur
tėvas ir mirė. B. Jaugelis yra
baigęs Baumano vardo institu
tą. Dabar dirbo statybos ir ar
chitektūros instituto eksperi
mentinės bazės gamykloje inži
nieriumi. Du kartus buvo užda
rytas i psichiatrinę ligoninę dėl
to. kad rašė pareiškimus i Įvai
rias įstaigas, prašydamas, kad
jam leistų emigruoti, nes jo tė
vas buvo JAV pilietis.
1978. XI. 16 apie 22 vai. ke
turi asmenys R. daugelį iš Basa
navičiaus ai. 50 (instituto bend
rabučio) nugabeno i psichiatrinę
ligoninę (Kuzmos g-vė).
Prieš tai jis buvo padavęs pa
reiškimą išvykti i užsieni, skam
binęs JAV ambasadai dėl išvy
kimo dokumentų.
Ligoninėje jis ypač žiauriai
terorizuojamas skyriaus vedėjo
Vernerio.

jo “liudytojų” ir statistų, o
svarbiausia — sudaryti įspūdį,
kad teisiama ne tiek už atsišau
kimo platinimą (žr. “Aušra” 12
nr. — Red.), o už. . . šantažą, že
mą moralę ir t. t. KGB vertė
Dapšienę prisipažinti “šantaža
vus” vyrus, už tai žadėjo bausti
tik 3 m. laisvės atėmimo.

Eksperimentinio metalo pjo
vimo staklių• mokslinio tyrimo
instituto gamyklos darbininkas
Guiga ši kartą turėjo suvaidinti
.Judo vaidmenį.*
Z. Dapšienė teismo salėje at
rodė labai sumenkusi: bado
streikai, tardymai gerokai su
silpnino jos sveikatą.

‘•Teismas” tikėjosi'greitai ap
sidirbsiąs. Deja, išėjo kitaip —
užtruko keletą dienų. Z. Dap
šienė. nors ir labai išsekinta tar
dymu ir kalėjimo, visdėlto liko
principinga: “teisme” viešai pa
reiškė. kad KGB vertė ją prisi
pažinti prie nepadarytų nusikal
timų. Z. Dapšienė nieko nekal
tino. neatgailojo ir nesistengė
gauti iš tokio “teismo” malonės.
II.
Z. Dapšienė gavo ketverius
1978 m. lapkričio 17 d. prasi metus kalėjimo. Jos sveikata la
dėjo ZINAIDOS DAPSIENÈS bai menka. Tad visų dorų lietu
teisminė komedija. KGB prirei vių pareiga padėti šiai drąsiai
kė vos ne pusės metų (suimta moteriai.'
gegužės men. pabaigoje), kol
“Aušra”,- nr. 14 (54)
galėjo sulipdyti ‘bylą” Reikė
L. Varlinis
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STOVYKLAUTOJAI RAŠO
APIE STOVYKLĄ

IŠ ANTROSIOS^INKSMOSIOST
Kai mes nuvažiavom į stovyklą,
PUSĖS PAŽIŪRĖJUS

mus paskirstė j dvi grupes. VieReportažas Radio P)M p am
nos grupės vardas buvo "Morkos”, p|JM reporterių AL Aleknavi
čių Pamidorai .
įjgus jr
Remenčiūtės.
Kiekvieną dieną is ryto būdavo
pasikalbėjimas,.
rankdarbiai ir
Dienoraštis
dainos. Po pietų žaisdavom tinklinį Kelias geras. Atvažiavom be
ir"ping pong".Sodindavom rhe- didesnių nuotykių. Tik pakeliui
džius.Vakare būdavoŠv. Mišios ir nusirito vienas ratas ir iškrito au
žaidimai. Man labai patiko.
tomobilio motoras.
Kiekvieną vakare buvo skirtin
Kai važiavom, žemė drebėjo
ga programa. Laužas, partizanų (nuo šalčio). Keletas "Sky Labo"
vakaras, televizija; matėm Kudir skeveldrų nukrito ant Lituanikos^
kos filme -ir kit.
Stovykla buvo paskirstyta j dvi
Iš ryto gerdavom kavą, naktj pasi- grupes. Tai labai darbščios grupės.
meldę eidavom miegoti. Stovykloje Viena nieko neveikė, antroji jai
aš išmokau dauq dalyku ir daug pądėjo.
dainų. Vadovė Daina Kojelytė —
gera draugė. Daug dalyku pramo- Penktadienis
kom iš Dainos, taip pat iš Rober
Matėm tūkstantj skaidrių apie
to. Abudu buvo geri vadovai.Man Lietuvą, 800 apie Trakų pilį ir
labai patiko žinios apie ateitinin 200 apie Rūpintojėli.
kus, kurias pasakojo Daina.
Šeštadienis
Mano grupei "Pamídorãms" pri
Ėjom pas kaimyne žiūrėti tele
klausė: Milda,.Sandra, Audra,Aud
ris ir Douglas. Gaila Stovykla bai vizijos. Filmo herojus iš Lietuvos
pabėgo į Sibirą.
gėsi: Buvo labai smagu.
Sekmadienis
Ona Beatričė Bendoraitytė

Ateitininkų ženkliukas yra lie
tuviško pavasario gėlė-stilizuota
Parengė iš Stovyklos užrašų tulpė. Moksleivių ženkliuko spal
Milda Remenčiūtė, Andrius Va va yra žalia (simbolizuoja viltį),
lavičius ir Stasys Žūtautas.
studentų raudona —kovą, sendrau
Ateitininkų vardas kilęs iš žo gių auksinė — subrendimą. Atei
džio Ateitis. "ATEITIS" yra atei tininkų šūkis
"Visa atnaujinti
tininkų žurnalas. Ateitininkai įsis Kristuje"!
teigė dar prieš Lietuvos • nepri
Šiandien ateitininkų yra visose
klausomybės paskelbime. Nepri pasaulio šalyse kur tik yra lietu
klausomybė buvo paskelbta 1918 vių. Visur jie kovoja už tuos pa
Vasario 16 diene. O ateitininkų čius idealus - Kristų ir Lietuvą.
jsisteigimo metai yra 1910. Pra Okupuotoje Lietuvoje komunis
džioje ateitininkai kilo, kaip sąjū tai nepakenčia jokio organizuoto
dis. Rusų priespaudos laikais jie katalikų veikimo, tuo labiau atei
kovojo už lietuviškume ir prieši tininkų. Tačiau ten yra tūkstan
nosi j made beeinančiai bedievy čiai žmonių, kurie gyvena tais
bės dvasiai. Jie jungė būrin lietu pačiais idealais.
višką mokslus einanti jaunime ir
Pirmą kartą stovyklavau su Li
auklėjo jj sęmoningais lietuviais
nu, antrą su Daina. Linas ir Daina
ir katalikais. Jie kovojo už Lietu
— labai geri draugai. Abudu man
vos prisikėlime, davė didelį skai
labai patiko.
čių žmonių Nepriklausomybės ko
Tik per sporto šventę, tiek
voms ir laisvai Lietuvai. Daug au
pernai, tiek šiemet lijo. Dabar aš
kų
ateitininkai sudėjo kovose
galvoju: Ar kitąTnetą bus stovyk
prieš paskutinius okupantus ru
la? Jei bus, kas atvažiuos jai va
sus komunistus ir vokiečius.
dovauti? Už vis. labiausiai man
Laisvės metais ateitininkai su
patiko iškylos.
siorganizavo j Federaciję. Federa STOVYKLOS DAINOS
z
Ačiū Dievui už Dainą, už Liną
cija apjungia tris sąjungas.
kaip Meškiukas Rudnosiukas, jr už stovyklą.
Moksleivių Ateitininkų Sąjun (Guida
V
gai priklauso vidurinių mokyklų Sliumpu, pumpu, sliumpu pampu,
Audris Paulius Tatarūnas
Dėde Juozas takeliu
mokiniai.
Dar jam reikia pasodinti
Studentų Sęjungai — Universi
Išvažiavom liepos 12 d. iš São
Daug ,puselių medelių.
tetų studentai ir Sendraugių —
Paulo j Atibają.
mokslus baigusieji.
Kartu stovyklavo iš JAV atva
(Gaida visi sunes loja)
Po paskutinio kongreso buvo
žiavusi Daina. Ji labai daug mums
įsteigtas jaunųjų ateitininkų ir jau Visi vaikai miega (2 k.)
padėjo. Pravedė pasikalbėjimus,
Tiktai
vienas
Andrius
ne
nučių padalinys, kuriam priklau
mokino dainas ir padėjo suruošti
so žemesniųjų gimnazijos klasių Jam nuolat vaidenas (2 k.)
vakarines programas.
ir pradžios mokyklos mokiniai. Matematikos knyga,
Turėjom gerų draugu ir daug
Ateitininkų Federacijai vadovau Audris turi kepure,,
užsiėmimų: sportas, programos,
ja Federacijos Vadas ir Vyriausia Kepure turi jis.
dainavimas, iškylos ir labai geras
Federacijos Valdyba, o atskiroms Jei neturėt kepures,
maistas. Per dešimt dienų daug
. sąjungoms pirmininkai ir valdy Nebūtų Audris jis.
ką išmokom ypač rankdarbių ir
bos. Moksleivių vienetai vadina
naujų dainų. Turėjom pašneke
si kuopos, studentų draugovės (Gaida — Mano tėvelis buvo kalvelis)
sius su Dėde Juozu ir Daina. Dai
ar korporacijos ir sendraugių sky
Oi tas Stasiukas,
na mums suteikė daug žinių apie
riai.
ateitininkus ir mūsų tautą - Lie
Tai kaip žydukas
Ateitininkai savo veiklą remia
tuvą.
Tak tiku, tak taku
penkiais principais: katalikišku
Mūsų, berniukų vadovas, Ro
Tai kaip žydukas.
mas, tautiškumas, visuomenišku
bertas r. labiau mylėjo mergaites,
Ne tik žydukas,
mas, intelegentiškumas ir šeimy
- -ypač kai kurias iš jų, negu ber
Bet ir siaudukas
niškumas. Kad principai būtų įgy
niukus. Ir neturėjo daug laiko
tak tiku...........
vendinti, reikalingas šeštasis, pa
mums - berniukams.
To neužteko peštuku tapo
grindinis - veiklumas.
Praturtinau savo neturtingą lie

Kas jie ir ko jie siekia.

tak tiku.......... ...

^šaulyje vienas iš túfistanèio žmonių Haifa
UetuvišHai...

tu vienas iš jų?

CURSO DO IDIOMA LITUANO POR CORRESPONDÊNCIA

C.P.44214)1000S.fbub.SP

tuvių kalbos žodyną. Tai buvo
dar viena maloni ir linksma sto
vykla. Mes čia turėjom viską.
Džiugiai praleidom tas dešimt
d*enŲ‘
Labai ačiū
Andrius Valavičius

Privažiavo daug svečių, atsirado
ir daugiau indų virtuvėje plauti.
Indus plovė visa stovykla. Faktiš
kai dirbo tik trys: mano rankos,
muilas ir aš.
Vakare turėjom lauže. Buvo
labai geras laužas, net mėnulis
verkė programos žiūrėdamas.

Pirmadienis
Buvo "Gincana". Kiekviena gri
pe turėjo pagauti žiurkę, atvesti
karvę, užmušti katine ir išrauti
"mixirico" medi Sebastijono so
de

STOVYKLAUTOJAI
1

Aleksas — geriausias stovyklauto- j
jas
Stasiukas — geriausias komedijantas
Ana Paula — geriausia dainininkė *
Audris - geriausias klapčiukas^

Robertas — Aš esu berniukų va
dovas, o vadovauju mergaitėms.
Audra — pradėjo nepykti.
Nida — Niekad tave nepaleisiu.
Andrius — Geriausias "baguse•
n
1
nūs
f
Renato — Dar dar, bernužėli. '
Milda — Geriausiai išaiškino at-ki
principus.
Regina, Beatriz ir Sandra — nepa
sidavė iki galo.
Truliu — surimtėjo.
Douglas — perdaug kalbėjo.
Mes atsiprašom, jei ką užmir
šom.

Iki pasimatymo!
(bus daugiau)
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* Veja as pinturas do M.K. Čiurlionis *
| na Exposição do Imigrante.
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MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS nasce
em 1875 numa pitoresca região do Sul da Lituânia cham;
da Dzūkija. É reconhecido como pioneiro e iniciador dí
novas manifestações artísticas. Em suas obras teve o dor/
de unir harmoniosamente a pintura e a música. Seus tra
balhos possuem nobres sentimentos como a crença em un
futuro melhor, sem egoismos e sem pobreza moral. Sua*
primeiras pinturas trazem idéias de filosofia e ficção co
mo também aspectos de sua vida e ambiente. Mas, a carac
teristica principal — em seus trabalhos é a diversidade d<
temas. Ele pesquisou sobre o sentido da vida humana e dsuas in ter relações, mergulhou profundamente nos proble
mas da natureza e do cosmos. A arte popular, com sua?
canções e lendas foi também sua grande fonte de inspira
ção.
A vida de Čiurlionis foi curta e dura, mas mesmo a?
sim sua herança musical é de mais ou menos trezento
trabalhos. Entretanto não é o numero, mas sim sua orig>
nalidade a grande contribuição para a rnúsica lituana
Nos seus poemas sinfônicos “Na floresta” e “O Mar”
o homem conversa com a natureza sentindo-se como parí
dela. Ele é um lituano, com suas ligações vitais à terra na
tiva, sua música e canções. De outro lado, ele possui uma
real percepção cósmica das dimensões do universo. Nesta
apreensão, eternidade, infinito e totalidade não são concei
tos abstratos, mas origens de existência.
As associações de cores e espaços são o grande momen
to de Čiurlionis. Motivos separados nos poemas sinfôni
cos são transformados em simbolismos, com imagens.

Na harmonização das canções folclóricas, Čiurlionis
se preocupou em não modificar sua originalidade, procu
rando uma fórmula criativa para cada uma delas. Assim
uma simplicidade marcante domina em algumas harmoni
zações, enquanto que outras possuem - passagens refina
das com combinações polifônicas de tons que fascinam
pela maestria da composição.

Cirulionis escreveu: “As melodias que nascem da alma
humana são muito profundas e encantadoras, assim como
nossas genuínas canções antigas”.

Suas obras forám muito avançadas para sua época e
hoje, cada dia rnais, cresce o número de seus admiradores.

1

Aulas de lituano
i!

Todos os sábados
>-

15,00

16,30

Rua Inácio 621

V Zehna
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Dn Alice Rūgyte

UNIVERSIDADE DE VILNIUS
RENAS»BENTO NACIONAL LITUANO

O czar Nicolau I tinha ódio da cultura ociden
tal européia e via claramente que todo o esforço
de russificação seria em vão, enquanto houvesse
um baluarte da cultura ocidental européia, e, por
tanto, em 1842 fechou a faculdade de medicina
em Vilnius e em 1844 transladou a faculdade de
teologia para Petersburgo.

Tradução de Rymanté Steponaitytė

(continuação do número anterior)

O fechamento da Universidade de Vilnius foi
um gesto bárbaro e um grande golpe para a vida
cultural da Lituânia Esta Universidade havia se
transformado numa das melhores universidades da
civilização ocidental européia. Estarrecida, a socie
dade lituana assistia a esta destruição cruel da cul
tura Ela não esperava uma ação tão bárbara E ao
tomar alento, começou a preparar a insurreição
de 1863. Ao perder o seu lar das ciências, o país
foi condenado à estagnação cultural. Apesar do
fechamento da universidade, os ideais patrióticos

Fechamento da Universidade
A Universidade de Vilnius desde a sua fundação
foi uma unidade autônoma dentro do país. Ela se
ordenava pelo seu Estatuto, independentemente
do governo da Lituânia. Depois de 1795, apôs a di
visão da Lituânia e Polônia, a Universidade conser
vou a sua autonomia até 1825, enquanto a Russia
foi governada pelo czar Alexandre I e a Província
de Vilnius pelo governador designado Adornas
íartoriskis, Quando se deu a abdicação do Alexan
dre I e o afastamento1 de Cartoriskis, a Universida
de ficou sem nenhum protetor. 0 reitor Pelikanas
começou a tolher a autonomia da Universidade, o
ensino porém prosseguia de forma habitual.

disseminados por ela não se apagaram. Os escravizadores da Lituânia não conseguiram arrancar pela
raiz os fortes brotos de amor à pátria, nem apagar
as chamas do patriotismo. Elas continuaram a ar
der, até que, sobrevindo circunstâncias políticas
mais favoráveis, se transformaram num grande in
cêndio - e no dia 16 de fevereiro de 1918, eis que
se declarou livre a Lituânia.

Com o novo czar Nicolau I, o governo russo ini
ciou uma russificação mais intensa. Ele via que a
Universidade de Vilnius se opunha à russificação
da Lituânia, e decidiu fechá-la, esperando somente
uma ocasião. Tal oportunidade logo apareceu quando houve a insurreição de 1831. Imediatamen
te após, a 1o de maio de 1832 a Universidade foi
fechada, suas propriedades confiscadas e uma gran
de parte de suas instalações transladadas para a Rus
sia. Este decreto cruel do czar apagou a lareira de
educação lituana, que desde 1579 iluminava os lituanos.

Foram deixadas em Vilnius duas faculdades ape
nas: a de medicina e a de teologia, pois ainda a es
ta altura considerava-se que a sociedade lituana
não poderia prescindir de médicos e de padres. To
do movimento ideológico e patriótico foi impedi
do e abafado. Mas, mesmo assim, continuou o mo
vimento secreto de professores e estudantes das
duas faculdades restantes. A vida particular dos es
tudantes foi ficando cada vez mais dificil. Inspeto
res especiais designados implantaram um regime
de exército nas repúblicas estudantis. Desconten
tes com a russificação e com a opressão reinantes,
os estudantes aderiram à insurreição de 1831. Os
estudantes de medicina estavam bem organizados.
Apesar da severa inspeção, conseguiam realizar as
suas reuniões secretas, sob a liderança de alguns
professores.

Konarskis tomava parte nas reuniões de uma socie
dade secreta estudantil. Teve inicio uma sindicân
cia, muitos médicos foram exilados de Vilnius e
presos dois professores. 0 movimento secreto dos
estudantes foi abafada E o estudante S. Konarskis
fuzilada
71 7

Tenhamos esperança, que apôs a opressão russa
comunista de agora, virá de novo a manha da liber
dade, e a Universidade da Lituânia, transforman
do-se de novo em farol da cultura nacional, irá re
construir o que foi arruinado, e endireitar o que
foi deturpado.

OSLEITORESmm
Rio, 18.6.79
Prezado Sr. A.D. Petraitis

Eu queria lhe dar os parabéns pelo seu “Curso do idio
ma lituano por correspondência”. Ele é ótimo.
IGREJA DE $. JOÃO, DA UNIVERSIDADE DE VILNIUS

Na faculdade
i ♦ de teologia - ou Academia Espiritual - o ensino estava num nivel bem elevado.
Havia muitos mestres famosos: o futuro bispo Ma
teus Valančius, pa Barauskas, pe. Skidelis; pa Ba
ginskis e outros. E o reitor da Academia era o en
tão famoso escritor A. Osinskis.
Sôbre os estudantes das duas faculdades, que
sobraram em Vilnius, V. Koritinskis escreveu: eles

colaboraram entre si; os médicos assistiam às aulas
de teologia e os de teologia - às de medicina

Como tanto na academia como na faculdade
de me 'icina o governo russo tinha implantado um
regime severo, qualquer manifestação de movimen
to anti-governo ou mesmo à menor suspeita as fa
culdades poderíam ser fechadas. Em 1839 o gover
no suspeitou que o estudante de medicina Simas

Há muito tempo que eu quero aprender pelo menos
algumas coisas em lituano, mas por falta de professor ou
de alguma outra possibilidade, até hoje não consegui. Foi
aí que um dia eu descobri o seu cursinho no jornal lituano
e desde então estou estudando e aprendendo um pouqui
nho.

Não desista desta boa idéia que o Sr. Teve, pois em tam
bém não quero desistir de estudar. O lituano nao é uma
língua fácil, e talvez o Sr. podia dar algumas explicações
gramaticais sôbre: declinaçao, conjugação etc. e coisas
próprias só desta lingua.

Sua aluna por correspondência
Atenciosamente
Luise 8. Gaulia
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- Jis turėjo miestely atlikti kokj uždavinį — galvojau, ar buvo iš
baidytas staigiai iš poilsio vietos. Gal būt, tai jo paties lėkė ieškoti
vežimas, kuris pralenkė mus. Visokios mintys sukosi man galvoje,
einant vienam,

Ir man atrodė, kad nesu vienas, kad, matau ar nematau, visas
kraštas yra pilnas tų pavargusiu, bet budrių akių ir negird imu žings
nių.

PASAULIUI NEMATOMA KOVA
Viena turgaus diena buvau užtrukęs ilgiau Kretingoje su reikalais,
• r jau lyg temo, kai pasukau namo eiti. Dar pakeliui sutikau pažįsta
ma mergaitę, tai sumėtėme po žodį, sustoję gatvės pakraštyje.
- Ar nebijai vaikščioti, kad ruskiai nepagautų, - pajuokavau,
nes netoli praėjo keletas kareivių, ir ji linksmai susijuokė.

- Taigi, — sako, — kitąsyk temstant žmonės bijojo baidyklių ir
nelabųjų o dabar juos pakeitė maskoliai. .

Taip ir buvo. Ir ne tiktai nuo tų dienų. Pradžia atsirado nuo pat
pirmos okupacijos, kai atsivėrė pogrindis pirmiausia su slapta spau
da. Vėliau jau, kaip pavieniui vyrai mėgino išvengti areštų, tikėdami
į netolimą vokiečių-rusų karą,-daugiau atsirado per pirmuosius trė
mimus 1941 m. birželį. Ir jau pasirodė, prasidėjus karui, kai ištisus
miestelius ir miestus, kad ir tokį Kauną, patys partizanai apgynė ne
tik nuo didžiausių bėgančių rusų gaujų bet ir nuo kariškų, nesusimušusių dalinių. Tokių stebuklingų drąsos žygių, kaip Ūda, mums
atrodė, negalima pakartoti. Bet paskui matėme, kad tai buvo daug
lengviau, vienos savaitės didvyriškumas, negu metai ir metai, be jo
kios vilties laikytis, kaip dabar yra.
(bus daugiau)

i

- Na, taip, — sakau, visai apsivertė ir pasakos, nes pirma velniai
pasirodydavo vokietuko pavidale, o dabar, greičiau pasirinks bolše
viko kepurę ir plačias kelnes.

V. Gylis

Ir nespėjau nė pabaigti, kaip iš gretimos siauros gatvelės taip stai
ga išniro, kaip iš po žemių. Kaipgi, žiūrim, ar tik ne velnias — pla
čios kelnės, auliniai batai, kepurė ant vienos ausies, ir dainuoja,
kaip šiandien atsimenu, vieną iš tų nesibaigiančių talalaikų: ''Tolko
nogi, kak na griech, nevedut obratno' . Ei — rėkia, artėdamas, ir svy
ruoja. Mergaitė tiktai krūptelia, bet, žiūrim, ne kareivis ir ne enkave
distas, taip sau bernas. Bet eina prie mūsų. Jau ir aš nesavyje, ką ga
li žinoti, kas ir ko, o mergaitė net nubalo.

Ak buvo laikai
[r gimtines laukai
Nuo musų dainų juk skambėjo
Ūkanoto dangaus
Akys musu niekada neregejo.

AK, BUVO LAIKAI

Kilniai plauke daina,
Kaip giedrioji diena,
[ darbą mus meiliai ji kvietė.
0 po darbo sunkaus
Melsvas tolis dangaus
Ir mėnulis kelią mus iviete.

- Nu, balandėliai, - sako, taip išsišiepęs ir žegsi, - namo laikas,
per ankstyvas pavasaris taip ilgai stovėti ant vėjo.

- Koks čia vėjas, — tariu, ir nežinau, ar sakyti jam ' Eik sau po
velnių' ar juoktis. Bet geriau, manau, neprasidėti su girtu ir geruo
ju nukalbėti.

Pavargę kovose
Ir kovu audrose
Mes traukėme dainą galinga.
M ūs žygį kiek vie ną
Kūrėjas kasdiena
Laimino ranka stebuklinga.

— !r papūtė vėjelis ir papūtė šiaurasai, - dainuoja ir svyruoja, 'r
užlinksta iki pat nosies. Atrodo, nemano pasitraukti, o visai man ne
matytas veidas, tai taip nejauku. Ir mano pažįstamoji tokiu baimin
gu balsu sako:
»
- Tai jau lik sveikas, eisiu, — ir, nė rankos m cm neduodama, nori
eiti, bet girtasis stveria ją už suknelės.

K A L É D O

IMAS

- Palauk, rūtele, ir mes su kaimynu trauksime namučių, tai tu
mus palydėk kokį gabaliuką

Pradedant šią savaitę, Šv. Kazimiero parapijos kunigai ims lankyti
šeimas. Jie tikisi, kad ši būdinga mūsų tautos tradicija susilauks ir šiais
Jau aš beveik į veidą jam noriu duoti, bet nepadoru gatvėje tam metais malonaus pritarimo ir bendradarbiavimo sekančiais tikslais:
pytis, dar be reikalo prisikabins kas iš šalies. Ir, kaip tyčia, kitoje
1. Geriau pažinti šeimas ir jų reikalavimus.
gatvės pusėje beeinąs vienas iš valsčiaus pareigūnų:
2. Užmegzti artimesnius santykius su jaunimu.
- Ką tu čia, Juozai, jomarką keli?
3. Pravesti lietuvybės ir spaudos iniciatyvų.
- Nieko, — sakau, — traukiu kaimyną į namus, perdaug užvožė
4. Palaiminti namus ir sąmoningiau pasiruošti Kalėdoms.
ant kepurės. Aš ir pats nežinau, kodėl taip atsakiau ir, kai jis jsikabi5. Aplankyti ligonius, senelius ir reikalingus paramos tautiečius.
no į mano petį, nestūmiau jo, ir dar mergaitei pasakiau:
- Paeik su mumis iki miestelio galo.

Mūsų Lietuvos»

Taip mes ir nusvyravome. Jis žegsėjo, dainavo po truputį ir svyri
nėjo. Čia visai užgriūna ant manęs, čia j gatvės vidurį nulinksta, bet
prisikasėm j smulkias priemiesčio gatveles. Ir tada jis sako mergai
tei, beveik verkdamas:
— Ką tu čia su mumis pijokėliais gerą savo vardą gadini, bėk na
mo, ir greitai, kaip šaudyklė, - suspiegė jis ir vos nepateko po veži
mu - kažkur labai skubiai nešėsi pora milicininkų.

Mergaitė taip ir nudūmė, o mes krypuojam tolyn, temsta, ir ke
liai dar purvini nuo pavasarinių lietų. Kojos vietomis grimsta ir ne
lengva tempti, kai vyras atsišlieja j mane.
Ir staiga jis išsitiesia ir susitampo apsmukusį švarką. Kaip ir įta
riau, jis nebuvo nė trupučio girtas. Pirmas žvilgsnis man rodė, kad
jo kvapas buvo blaivus. Jis pažiūrėjo j mane; pro tamsą mačiau jo
įdubusias, bet skaidrias akis. Atrodė, kad, gal būt, jam trūko miego
ir buvo išvargęs, bet baimės jis neatrodė turįs. Jis man nepasakė nė
vieno žodžio. Tiktai padėjo ant peties ranką, pažvelgė dar kartą ir
truputį pasuko mane j šoną. Kai aš vėl atsisukau, jo nebuvo matyti
nei girdėti. Čia buvo miškas pakelėje, ir partizanai mokėjo vaikščio
ti, kaip katės.

Bus įvairi PROGRAMA
į
c
<
|

PELNAS skiriamas
laikraščio popieriaus pagerinimui.
Veiks BUFETAS.

?
íe

Pakvietimai parduodami abiejose
klebonijose ir per platintojus.

įvyks &.m.
rugsėjo 1S.
” âsètadíeuI,
ŠV. KAZIMIERO i

i PARAPIJOS
SALĖJ

Pradžia 8 V.V.,
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IV Olimpíada
is Imigrantes
TABELAS DOS JOGOS

a.a A) xgo
20:00 b
^enc I x Venc 2 jogo *
HANDEBOL
22:00 b — Venc 3 x V enc 4 jogo 0
Local: Centro Esportivo Ibirapuera
Concorrentes: Alemanha, Armênia, Espanha, Pales' dia 21 Ago
20:00 h — Vein j v Venc 6 jogo 10
tina. Tabela: dia 21 Ago
22:00 b - Verx h x V ene 9 jogo 11
21:00 h — Alemanha x Palestina Jogo 1
’dia 22 Ago
21:30 h — Espanha x .Armênia Jogo 2
21:00 h — V enc io x v em. : jogo 12'
&a 22 Ago
dia 23 Ago
28:00 h — Alemanha x Espanha Jogo 3
21:00 h - P»'ró ; x Perd. 12 jogo 14
21:30 h — .Armênia x Palestina Jogo 4
22:00 h
^enc II x Venc 12 jogo 13
dia 23 Ago
após
premiar,ao
28.00 h — Alemanha x Armênia Jogo 5
21:30 h — Palestina x Espanha Jogo 6
após — Premiaçáo
NATAi, AO

TÊNIS DE MESA

* * *s

ça, Utuânia. Espanha, descendentes de italianos.
descendentes de portugueses, Iugoslávia, Hungria,
Japèo, Palestina, Indonésia, Colômbia.
Tabela: dia 25 de agosto, às 14 horas.
Ia Prova - 400 livre — Masculino
2* Prova — 400 livre — Fentiahso
a 3a Prova - 109 peito — Masculino
4a Prova - 100 peito — Feminino
5a Prova — ICO livre — Masculino
6a Prova — 16® livre — Feminino
7* - Prova — 100 cestas — Masculino
8* - Prova — 100 costas — Feminino
9* Prova - 409 MetkSey — Masculino
10a Prova — 4x100 livre — Masculino
11* Prova - 100 livre — Feminino
12* Prova - 200 Metfley — Feminina
13a Prova - ICO Borboleta — Masculino
14* (‘rosa -• 100 Borboleta - Feminino

Tabela: dia 1» de agosto
mase. 09:00 hs Argentina x Iugoslávia — Jg I
mase. 10:60 hs Alemanha x Líbano — Jg 2
fem. U.OOhsChina x Holanda — Jg 1
mase 14:00 hs Japão x Chile — Jg 3
mase. 15:09 hs Uruguai x Patestiaa — Jg 4
fem 16:06 hs Japão x Estônia — Jg 2
mase 17:00 hs Síria x Indonésia — Jg 5
mase 18:08 hs Israel x Colômbia — Jg 6
fem 19:00 hs Espanha x Israel — Jg ■
mase 20:6® hs China x Lituânia — Jg 7
mase 21:00 hs Coréia x Hungria — Jg 8
Dia !S de agosto
fem 30:00 hs — venc. 1 x venc. 2 — Jg. 4
mase. 21.00 hs — Espanha x venc. 1 — Jg 9
lha 21 de agosto
fem. 20:68 hs — perd.7 x perd. 4 — Jg 6
fem 21:00 hs — venc. 7 x venc. 4 — Jg 5
após premiação
Dia 22 de agosto
mase. 20:00 hs — venc. 9 x venc. 8 — Jg. 10
mase. 21:00 hs — venc. 6 x venc. 7 — Jg 11
Dia 23 de agosto
mase 20:00 hs — venc. 5 x venc. 4 — Jg 12
mase. 21:00 hs — venc. x venc. 2 — Jg 1
Dia 24 de agosto

FUTEBOL DE SALÃO

XADREZ
local: CLUBE DE XADREZ DE SÃO PAULO
Rua Araujo, 154 — 3” andar Tel: 259-6442
Concorrentes: ARGENTINA, BOLÍVIA, CHILE
COLÔMBIA. ESTÔNIA, ESPANHA,
HOLANDA,
IUGOSLÁVIA, JAPÃO, LITUÂNIA, PALESTINA,
INDONESIA, LÍBANO, HUNGRIA. SÍ1RIA.
SUÉCIA
ALEMANHA, DESCENDENTES DE
—ITALIANOS. I Kl Gl Al. FRANCA. ROMÊNIA.

Local: Centro Eduacional e Esportivo da Mooca
Concorrentes: Alemanha, Armênia, Bolívia, Chile
Colombia, Dinamarca, Descendentes de italianos
Espanha, França. Grécia, Indonésia, Iugoslávia.
Japão, Líbano, Utuânia, Palestina, Paraguai, Siria
Uruguai.
Tabela: dia 18 Ago:
08:00 b — Alemanha x Bolívia Jogo 1
10:00 h — Chile x Colombia Jogo 2
15:00 b — Espanha x França Jogo 3
dia 19 Ago:
20-.00 h — Arrnênia x Uruguai Jogo 4
21:30 b — Desc. Italianos x Síria Jogo 5
dia 20 .Ago:
20:00 h — Dinamarca x Líbano Jogo 6
21:30 h — Paraguai x Indcnésis Jcgo 7
dia 21 .Ago:
20:00 b — Lituânia x Palestina Jogo 8
21:30 b — Iugoslávia x Japão Jogo 9
dia S Ago:
20:00 h — Venc. 3 x Grécia Jogo 10
21:30 h — Venc. 1 x Venc.2 Jogo 11
dia 23 Ago:
20:00 h — Venc. 4 x Venç, 5 Jogo 12
21:30 h — Venc. 6 x Venò, 7 Jogo 13
dia 24 Ago:
20:00 h — Venc. 8 x Venc. 9 Jogo 14
21:30 b — Venc. 10 x Venc. 11 Jogo 15
dia 25 Ago:
08:00 h — Venc. 12 x Venc. 13 Jogo 16
10:6© h — Venc. 14 x Venc. 15 Jogo 17
dia 26 Ago:
08:00 h — Perd. 16 x Perd. 17 Jogo 19
10:08 h — Venc. 16 x Venc 17 Jogo 18
após — premiaçáo
.«

BASQUETEBOL

• • *

Iteocas-. Teatro de
rs 'b».rapvera — 2’ andar
Tabeia dia !?•'_.
20.00 hs •hmgria. Lituânia. Espanha
da 12
28:00 hs Argentina. Paraguai. Japão
ria 13
20:00 hs - Armeasa. Palestina, Síria
da 14
20:00 hs — China. Ubino. Grécia
(fia 15
20:00 bs - Israel Bolívia, Chile
dia 16
28:60 hs — Bolivia. Palestina. Armênia, .Argentina
(fia 17
30:00 hs - Finlândia, Paraguai. Espanha, Israel
da 19
29:00 hs - Lituânia. Chile. JapSo, China.

lacal Clube Atlético Paulistano
Concorrentes Finlândia Alemanha. Estônia. Fran-

Incal: SE. Palmeiras
Concorrentes: Argentina. Iugoslávia, Coréia.
Hungria. Libano. Indonésia. Palestina, Espanha.
Uruguai. Alemanha. Japão. Chile, Colômbia, Holan
da, Síria, Israel. Ijtuânia, Estôsda, China.

. IKAL
AŠ •-'

CONCURSO DA RAINHA - Desfiles parciais
CBS O ensaio será
próxima dia 7, às 20:00
horas, na Bienal do Itxrapuera — 2° andar -presença indispensável.
Tabela: dia 11
30:C0 its — Alemanha, Argentina, Armênia

ao

(fia 12
20:00 hs — Bolívia, Chile. China
(fia 13
20:00 hs — Colômbia. Coréia
(fia 14
20.00 Es — Dinamarca, Espanha, Estônia
(fia 15
20:03 hs — Finlândia, Grécia, Holanda
(fia 16
20:00 hs — Indonésia, Descendentes de italianos
Iugoslávia. Japão
(fia 17
20:00 hs — Leiôma. Lituânia. Paraguai. Descen
deates de portugueses
(fia 19
20:00 hs — Romênia. Sria. Uruguai

KULTŪRINĖ IMIGRANTU PARODA
Rugpjūčio 10 dienos popietėj "Bienal" parodos rūmų verandoj,
tarp daugelio kiti) Valstybių vėliavų, SUplevésaVO ir LietUVOS Trispalvė,
O vakare jvyko oficialus parodos atidarymas, dalyvaujant vyriausybés, kariuomenės ir jvairių tautų konsulatų atstovams.
Sugiedojus Brazilijos Tautos Himną, po trumpų organizatorių svei
kinimo žodžių valdžios pareigūnams bei kolonijų atstovams, São Pau
lo valstijos vicegubernatorius, M.M. Marin, paskelbė atidarytą III Kul
tūrinę Imigrantų parodą.

"Violinos do Rio" styginis orkestras pasveikino dalyvius tarptauti
nes muzikos programa. Paskui pasirodė kandidatės j karalaites. Gro
jant jvairiems maršams, pro gausią ir plojančią publiką bei juri komisi
ją praėjo, demonstruodamos savo tautinius rūbus, Vokietijos, Argen
tinos, Armėnijos, Bolivijos, Čilės, Kinijos, Kolumbijos, Korėjos, Danijos, Ispanijos, Estijos, Suomijos, Graikijos, Holandijos, Indonezijos,
Italijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Portugalijos,JAV,
Rumunijos, Sirijos ir Urugvajaus kandidatės. Lietuvai atstovavo
DORIS KUNICKAITÉ ir ELIANE KORSAKOVAITÉ.
Po to pirmas skubotas bendras žvilgsnis j parodų standus.
Nesigilinant j smulkmenas tenka pažymėti, kad lietuvių standas,
šiemet dvigubai didesnis, prisistato kaip vienas iš turiningiausių.

PASKIRTA LIETUVIO VISUO^E^HMINKO PREMIJA

ATI ETISMC
Ijocal Conjmte Vax Guimarães
Concorrentes: Palestina. Espanha. Israel. Estônia.
iMônia. França. Colômbia. Japão, Dinamarca, Sué
cia. Lituânia. Finlândia. Holanda. Bolivia. Grécia.
Romênia. Líbano, Descendentes de italianos.
Tabela: dia 18 de agosto
14:30
100 Metros rasos • Masculino semifinal
Salto em Altura - .Masculino Final
Lançamento do Disco • Masculino Final
Arremesso do Peso - Feminino Final
Salto em Distância - Feminino Final
15,00
100 metros c/ Barreiras
Feminino Fiijal por
tempo
15,30
1.500 metros rasos • Masculino Final
Arremesso do Peso - Masculino Final
Saldo Triplo - Masculino Final
Lançamento do Disco • Feminino Final
Salto em Altura - Feminino Final
16.00
100 metros rasos • Masculino Final
16,30
Rev. 4x100 metros rasos • Feminino Final por
tempo
Dia 19 de agosto
9,30
5.680 metros rasos • Masculino Final
Salto em distância - Masculino Finai
Lançamento do Dardo - Feitínino Final

Local: abertura no Ginásio do Ibtrapuera e demais
jogos no Ginásio do Pacaembu.
t

”0 metros c/ Barretras • Masculino Fina! por

Concorrentes: /Alemanha, Bolívia, Colômbia, Chile, tempo
China Espanha, Estônia, Japão, Líbano, Lituânia, Lançamento do Dardo - Masculino Final
’
10,50
Palestina, Paraguai, Siria, Uruguai.
400 metros rasos • Masculino Final por tempo
Tabela: dia 18 Ago
11,10
21:00 h - Espanha x Uruguai jogo 1 (abertura)
86» metros rasos - Feminino Final
;dia 19 Ago
11,30
08:00 h — Alemanha x Colômbia jogo 2
1G3 metros rasos - Femitáno Final
10:00 h — Líbano x Lituânia jcgo 3
11,50
15:00 h — Palestina x Ctãie jogo 4
Rev. 4x188 melros rasos • Masculino Final por
17:00 h — Bolívia x China jogo 5
tempo
-i
30:00 h — Japão x Paraguai jogo 6
12,68
22:00 h — Esttaiá X Siria jogo 7
Resultados Finais
C\• t.v» a' /•
'

Australijos lietuvių katalikų sudarytoji visuomenininko premijai
skirti jury komisija, susidedanti iš pirm. kun. Pr. Vaserio, sekr. V. Vai
tiekūnienės, narių Pr. Daknio, R. Kaunienės ir S. Balčiūno, posėdyje
1979 kovo 7 d., Melbourne, vienbalsiai nutarė PLK Bendrijos visuo
menininko 1979 m. premiją skirti Viktorui Laukaičiui. Kandidatais
buvo pasiūlyti 7 asmenys. Ilgametis premijos mecenatas yra kun. dr
Juozas Prunskis. V. Laukaitis.yra plataus masto visuomenininkas, or
ganizatorius, krikščioniškų idealų skiepintojas, Australijos Liet Kat
Federacijos pirmininkas, išvysiąs gerus ryšius su Australijos katalikų
vyskupais ir energingai pasireiškiantis didžioje Lietuvos laisvės kovoje

Pasaulio Lietuviu Katalikų Bendrijos
Centro Valdyba

melodias de íituania.
IR KITOS

LIETUVIŠKOS MUZIKOS KASETĖS
PARDUODAMOS

ėHERO PARAPIJOJ
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NR. 32 1,1617) 1979. VI11.16
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ
STOVYKLA

BALDOS DIENA UŽ LIETUVA
MOINHO VELHO, IPIRANGA ir apylinkių tautiečiams į

pranešame, kad šio mėnesio 19 diena yra šiai apylinkei ypatinga MALDOS DIENA UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ, pagal bendrą
Religinės Šalpos kalend orių. Tą dieną 12 vai. São Vicente de
Paulo bažnyčioje bus laikomos Mišios šia intencija ir pravestos
\ kitos maldos už Lietuvą.
X
Surinktos aukos bus skiriamos CRÔNICA DA IGREJA CAJ TOLICA NA LITUÂNIA išleidimui paremti.
LIETUVIŲ PARAPIJA. Musų
parap. Kun. J. Giedrys išvažiuoja
trumpam laikui j Š. Ameriką rugp.
19 17,40 v. Varig lėkt, linija.
Rugsėjo pradžioj dalyvaus Pas.
L let. Kat. Bendrijos seime, Kat.
Mokslo Akademijos narių suvažia
vime Vilniaus Akademijos ir Uni
versiteto 400 metų sukakčiai pa
minėti ir liet, jėzuitų, gyvenančių
už Lietuvos ribų, suvažiavime.
Visa tai jvyks Chicagoje, Jaunimo
Centre.
"ŽINIOS"
Urugvajaus Liet.Kat.
Informacinis Biuletenis
Kiek girdėjome, t. Giedrys pa
keliui j Ameriką sustos keletą die'
nų ir S. Paulyje. Tikriausia bus
pas mus to pačio sekmadienio
(rugpj. 19 d.) vakarą.

("M.L." red.)

h
{
IJ
\
\
į

URUGV.LIET.KULT. DRAU
GIJOS narių balsavimas už nau
ją valdybą bus šiandien nuo 15
vai.; per Visuotinj tos draugijos
narių susirinkimą bus paskelbti
balsavimo rezultatai.
Naujos valdybos sąstatas: Gvi
das Mačanskas — pirm. Algetdas
Vitkauskas — vicepirm., Leonar
das Grigorio Šleivys ir Roza Pretkienė — sekr... Roza Vitkauskienė
ir Teresė Dorelytė - kas., Antanas Gudynas - narys; revizijos
komisija: Pranas Stanevičius, Vy
tautas Josponis ir Vytautas Dore
lis. Kandidatai: valdybos: Ant.
Zupka ir Edv. Fabianovich-Okunevičius; revizijos: Stasys Kamins
kas ir Romas Mačanskas.
Kiekvieno tos draugijos nario
pareiga yra dalyvauti balsavime
ir Visuotiniame susirinkime.

organizuojama Lituanikoje nuo
10 iki 15 rugsėjo. Stovyklautojai
vyks 9 dieną j Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės organizuojamą Tau
tos Šventą ir pasiliks Stovyklai. '
Priimami abiejų lyčių stovyklau
tojai nuo 50 iki 100 metų! Kaina
penkioms dienoms,jskaitant kelio
nę, 500 kruzeirų. Užsirašyti pas
p. Angeliką Trūbieną (telef. 2153135) ar pas Dėdę Juozą Vila Zelinos Klebonijoje (telef.63-5975).

A-A. JONAS STUKAS

gimęs 1909 m. gegužės 24 d., štai
giai mirė šių metų birželio mėn.
20 d. (Braziliją atvyko 1927 me
tais, iš pradžių gyveno Sanpauly
je, o paskutinius 25 metus gyve
no Carnpo Largo - Paraná. Jis bu
PAVASARIO PIETŪS
vo industrialas.
LITUANIKOJE
Ilgus metus buvo ML skaityto
L.K.Šv. Juozapo Bendruome jas.
nė rugsėjo 23 rengia Svečių na
Nubudime paliko žmoną Oną,
muose, Lituanikoje, PAVASARIO sūnų Antaną, dukrą Eugeniją ir
PIETUS, Svečiai turės progos da 5 anūkus.
lyvauti, tą dieną rengiamoje Pava
C. Verdėj Dzimidų šeimą trum
sario Šventėje.
Norintieji gali vykti iš vakaro pu laiku ištiko dviguba nelaimė.
Prieš mėnesi mirė a.a. JUOZAS
ir nakvoti svečių namuose.
Vietas rezervuoti pas P. Ange- DZIMIDA (paliko žmoną su dviem
liką Trūbieną (telef. 215-3135) vaikais), o rugpj. 6 d. mirė Juozo
tėvas ANTANAS DZIMIDA su
ar Dėdą Juozą 63-5975.
Pietūs kainuos tik 100 kruzei

C 8 V 8 L - Inventário, Despejo, etc.

COMERCIAL - Falência, Concordata
Execução, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA - Imposto de Renda, ICM, IPI

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ESCR8TORIOS:

M a t e I i o nd

šeima

ų

dėkoja
visiems dalyvavusiems M I Š 8 O S E už

SERAFINĄ

a.a JUOZĄ

Rua Barão de Iguape, 212 -4° and. s/45 — Liberdade
- Fone: 279-5937
Horário: Das 9:00 às 11:00 e das 14:0ü às 18:00

Rua Campos Novos, 590 — Vila Zelina
Horário: Das 19:00 às 21:00

MATELIONIUS.

ALEKSAS
Lietuviškai kalbanti
Vyrų

LITERATŪROS BŪRELIS

moterų - vaikų
gydytoja

dra. helga hering
médica

PAULO

K A L
KALI

A D V O GADO

Inventário, Despejo Desquite, Divórcio, Processo
Crime, Processo Trabalhista, etc.

Rua XV de Novembro, 244 x 4o and. conj. 9
Tel. 37-8958

HOMENS - SENHORAS
CRIANÇAS

Sekantis būrelio susirinkimas
jvyks rugpjūčio 25 d. 20 vai. pas
pp. Rosą ir Alfonsą Petraičius,R
Nova York, 28 - ap. 32 - Sumaré
Tel.65-3286.

nuo 8 iki 12 vai.
Av. Eulma, 99 - V Sta.
Maria (skersgatvis ties nr
2214, Av. Deputado Emi
liò Carlos • B do Limão)
nuo 14 iki 18 vai.
Rua Quartim Barbosa, 6
(paskutinė stotis ônibus
vila Santista Bairro do
Limão)
Tei 265.7590

Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras 3
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.

Bánys Ltda.
Vicente Vitor
i
C. R. C. 80.882.909/001
Inscr. Estadual:404.519.617'

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

Fones:274.0677 - (Rw.274.1886)

São Paulo

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI
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MŪSŲ ŽINIOS
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KUNIGAS MEČISLOVAS VALIU
KEVIČIUS, Šv. Sebastijono (Barretos,
Niterói) klebonas, šiemet švenčia sida
brinį kunigystės jubiliejų. Šia proga
jis aukos šv. Mišias Vila Zelinos baž
nyčioje rugpjūčio 19 diene 11 vai.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

Dama Kojelytė, ateitininku sto
vyklos vadovė, prieš grįždama j
JAV-bes Sao Paulo ateitininku
vardu įteikė ML-vos administraci
jai Cr. 1500, kaip jaunimo para
mą lietuvis’kai spaudai.
Gili padėka -panelei Dainai ir
lietuvių jaunimui.
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Praeitą sekmadienj j namus par- '
skrido inž. Edvardas Umaras. Kon
gresui pasibaigus Edvardas ir Inž.
Vytas Baranauskas nuvyko Len
kijon, o iš ten pateko Lietuvon.
Penkių dienu Lietuvos viešnagė
labai patiko ir abu paskatino stro
piau tęsti KORESPONDENCINIO i
LIETUVIŲ KALBOS KURSO PA-1
MOKAS.

UŽSIMOKĖJO už ML
JA F ET Genovaitė
I
500
Cr
BILEVICIENÉ Joana
:
250
"
GERVETAUSKAS Stasys
JANULEVIČIUS Kazys 220
STANKEVIČIUS Kardos
Adelė
210
KAUŠINIS Adolfas
(Uruguay)
220
DOBILEVIČIENĖ Ona
(Uruguay)
200
LINGĖ Kazys (Uruguay) 120
SVEÕIULIENÉ Ona "
110

Pasaulio Lietuvių Inžinierių
ir Architektų

ir

LUIZ ANTONIO COLOMBO
jų sutuoktuviu proga.

' KONGRESO DALYVIAI
GRĘŽTA NAMO

JAUNIMAS "ML-vaš"

Adresas:Rua Joana Taržinski, 1210, B. de Cotegipe.

JAUNAVEDŽIAI SOMIA REGINA BAGDŽIUS

Sąjungą

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

BRAZILIJOS SKYRIUS
Pasaulio Lietuviu Inžinierių ir
Architektu Sąjungos-Brazilijos Sky
riaus nariu susirinkimas jvyks š.
m. rugpjūčio (agosto) 31 d. penk
tadieni 20 vai. pas inž. Algirdą
Mošinskj, rua Prof. João Arruda
Perdizes,
telef
65-0907

RUGSĖJO (Setembro) 2 DIENÂ

ir

Šv. Kazimiero parapijos patalpose

PROGRAMOJE:
- 16 vai; trumpa procesija

- Mišios už Marijos mylimą Lietuvą
(su giesmių palyda)
- religiniai tautinis minėjimas
- vaišės (bufetas) - pasižmonėjimas
Tai

lietuviu

visu

MALDOS ir SOLIDARUMO
D

E

- Mišių Casa Verde tą diena nebus - jos per
keltos j antrą sekmadieni, rugsėjo 9 d.,
16,15 vai.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 19: Moinho Velho
Rugsėjo 9: bendra visų malda
Spalio 14: Bom Retiro
Lapkričio 18: Agua Rasa
Gruodžio 9: Jaçanã
Gruodžio 16: Moóca

Maloniai kviečiame visus atsilankyti j

rugpjūčio 19;,sekmadienį, 13 vai.
DR. X BASANAVIČIAUS ROMUOSE
RENGIA A ASSOCIAÇÃO LITUANO-BRASILEIRA
DE VILA ANASTÁCIO

SEMANÁRIO

mossa Lituam i a

ZAÚSL
LIETUVAI

Endereço: Caixa Postai 44 21
01000 São Pauto, SP.
Impressão: R® Jmtmdíba, 28
Pą. da fefoóca
03124 São Piįtėo, SP.
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Vietinės žinios ir pranešimai 9 - ÍÔ
Reáâkc^á jtdktM
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1. Kur įėjo vienas vyras?
2. Kur atsisėdo tas vyras?
3. Ko jis paprašė?
4. Ką darė padavėjas?
5. Kas yra šviežia mėsa?
6. Kas vartoja sušaldytą žuvį?
7. Ar viską vartoja sušaldyta?
8. Kas dar nesušaldyta?
9. Ką reiškia sušaldyta mėsa?
10. Ką reiškia sušaldyta kaina?

!
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VALGYKLOJE
Vienas vyras įėjo j valgyklą, atsi, sėdo prie stalelio ir paprašė valgia-,
raščio. Padavėjas įteikė valgiaraštį
ir laukia.

— Ar ši mėsa yra sušaldyta?

j

— Taip, vartojame sušaldytą mė-

— Ir žuvį vartojate sušaldytą?
— Taip, nes nėra šviežios žuvies.

— Atseit, jus viską vartojate su
šaldytą.
— Kaip viską? Aišku, kad ne.
Pavyzdžiui, kainos nėra sušal
dytos.
(E).

Taisyklės... taisyklės.

Regras., regras...

Palavras derivadas :-kla, -iné
valgis — comida
valgykla — lugar onde (se come)
siūti — costurar
siuvykla — Sugar onde (costuramos)
kava — café
kavinė — lugar onde (tomamos ca
fé)
duona — pão
duoninė — lugar onde (se acha pão)
arbata — chá
arbatinė — lugar onde (tomamos
chá)
/

•
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ŽODYNAS

Valgykla - restaurante
Užkandinė — lanchonete
Arbatinė - casa de chá
Kavinė -bar café
pieninė — vendinha de leite
mėsine — açougue
duoninė — padaria
kirpykla - barbearia
siuvykla — alfaiataria

— I arefa ------—---- ------ ,--- -------------—--------------------- —
-----------------------

Valgykla — restaurante
atsisėsti - sentar
padavėjas - moço
valgiaraštis - cardápio
valgis - comida
raštas - escrita
mėsa — carne
sušaldytas — congelado
laukti — esperar
žuvis - peixe
vartoti - usar, utilizar
šviežias - fresco
atseit - isto é, por isso
aišku - daro
pavyzdžiui - por exemplo
kaina - preço

Sudaryti <0 sakinių su naujais žodžiais:
pavyzdžiui
Vienas vyras įėjo j pieninę
Viena me^-sštė įėjo į.............
Jonukas rusėjo j..................
ir taip toliau (etc.)
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