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S. PAULO-CAMPO DE MARTE : altorius ir vieta kunigams, kurių buvo apie 300

KUN. STASYS ŠILEIKA

Po įtemptų pasiruošimų išaušo
miglotas 3 liepos rytas.
Lygiai 9:30 vai. nusileido Congo
nhas aerouoste Brazilijos Prezidento
lėktuvas, Boeing 737, garbinguoju Sve
čiu vežinas. Susižavėjusios Popiežium
per televiziją iš Brazilijos ir Riode Ja
neiro miestų, Jo laukė milijoninės mi
nios žmonių. Per 15 km abipus kelio
Campo de Marte link,buvo keliamos
pravažiuojančiam Popiežiui ovacijos,o
Mišioms prisirinko pusantro milijono
žmonių. Bene gražiausiai atrodė lietu
viškoji grupė, išsiskirianti iš visų tauti
niais rūbais, iškelta trispalve, plakatu
LITUANIA ir 6 m. ilgio drobe su už
rašu. "Tylos Bažnyčia sveikina Popie
žių" Diena buvo šalta ir debesuota,
bet niekas i tai nekreipė domės. Vos
išlipus Popiežiui iš lėktuvo, Ji pasvei
kino S.Paulio kardinolas E.Arns, Gu
bernatorius ir Burmistras su poniom,
o pradėjus judėti atviram autobusui,
5 tūkstančiai vaikučių giedojo "Jėzau
Kristau, esu čia".’

Nuo altoriaus ir kunigų pakopos gražiai matėsi, kaip ryškiausia iš visų, lietuviškoji grupė.
Drobę su užrašu laiko Elisabeth Vazgauskaitė, Kristina Valavičiūtė ir Sandra Saldytė.
Ši nuotrauka buvo įdėta paskutiniam puslapyje O ESTADO DE S.PAULOÍ4.07.80)
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Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio CrS.500.00
Prenumerata paprastu paštu t* užsieni; 18 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 25 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$ 3.000,oo

Fone: 27 3-033^

Xtskiro nume no kaina Cr.10.00

Į P. Ameriką oro paštu: 20 DoL
į tolimus kraštus 30 DoL
Vieno Numeno GARBĖS LEIDĖJAS Cr. 1.500,00

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anunėios) mokami už skilties (Colunai centimetrą po Cr.50.oo

Už skelbimu kalbą ir turirų, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.

Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei ieideju nuomone.
Čekius, Perlaidas u administracinius laiškus rašyti “STANISLAO ŠILEIKA’ vardu.

Reikalaujama paleisti
Sasnauska
Byla Nr 58 — „Hitleriniai žmonių
grobimai“

TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
PIRMMNKUI
TSRS GENERALINiIAIM (PROKURORUI
RUDENKAI
TARPTAUTINEI ORGANIZACIJAI
„AMNESTY INTERNATIONAL“
1979 XII. 11 Vilniuje grupė siaiugunrtiečiių. vadovaugteimų Adomaičio, įsiveržė į
narnos, kiuriuose įgyveno Sasnauskas, ir,
ertrisaikę ..pateikti sulaikymo onderį, išsive
žė J Sasnauską į Vikriams KGB rūmus
Kaip ipaaiSkėjo vėliau sekusios kratos
meitfu, ėie gėdingi saugumiečių vedksmaa
buvo alttUiefcami jau suėjusios (pagarsėti
‘bylos Nr. 58 pretekstu. Šios (bylos dings
timi Lietuvoje, Estijoje ir Maskvoje atlik
ta dauigwau kaĄp 14. itafbųf. daug asmenų
tardyta, o žinomas žmogaus teisių gynė
jas Antanais Terleckas areštuotas.
Byla Nr. 58 iškeflita už „antitarybinio
pobūdžio titeratūros gaminimą, laikymą
ir ipbatinimią“. Tokia fonmufluotė primena
„raganų medžioklių“ žvėriškumus Stalino
tironijos laikais. Šios bylos iškėlimais
prieStaraiuja tarptautiniams TSRS įsipa
reigojimams suteikti 'savo pifllečdiaims pa
grindines žmogaus teises, į kurdas įeina
sąžinės, įsitikinimų, žodžio, spaudos lais
vės ir teisė gauti bei platinti informaciją
visais įgalimais būdais, Europos valstybių
pasitarimo Helsinkyje (Baigiamasis Ak
tas, Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaraci
ja, Politinių teisių paktai — štai tie do
kumentai, kurduos TSRS iškilmlingai įsi
pareigojo vykdyti ir kurde nedalo laisvių
i ^tarybines“ ir ,^antitarybines“. Todėl
pats tokio pobūdžio bylos iškėlimas yra
neteisėtas (ir nusikalstamas. Tai, kad ntusįlkaitimas daromas KGB, prokuratūros
ar 'kitokios valstybinės įstaigos, tik dar
Labiau paryškina šios nusikalstamos veik
los pavojingumą ir sukelia teisėtą dorų
žmonių pasipiktinimą.
Tokių neteisėtų areštų negalima kvali
fikuoti kitaip, kaip žmonių grobimu. Hit
lerinėje Vokietijoje irgi- buvo vykdomi
panašaus pobūdžio «arėštai pagal Hitlerio
įsaką ,,Nacht .und Nebel“ (naktis jr mig
la) ir baigėsi Niurnbergo tautų teismo
nuosprendžiu tokios „teisėtas“ praktikos
aktoriams ir vykjdytojiams. ši istorijos

pamoka (primena, kad negalima remtis
įstatymais, kurie pnieStaraujia žmonišku,
mui ir tarptautinei teisei.
Kadangi Julius Sasnauskas pagrobtas
ryšium su byla Nr. 58, tikrosios (susido
rojimo priežastys yra aiškios. Julius Sa«snauskas pasirašė 45 pabal'tječių kreipi
mąsi į pasaulio visuomenę dėl nusikalsta
mo (Molotovo-Ribentropo pakto pasmerki,
mo. Remiantis šiuo paktu 'buvo sudaryti
slapti 'susitarimai dėl Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Rumunijos
teritorijų pasidalijimo tarp hitlerinės Vo
kietijos ir stalininės TSRS. Kadangi to
kie ‘susitarimai yra nusikaltimai prieš
žmoniją, tai Sasnauskas turėjo ne (tik tei
sę, beit ir doro žmogaus pareigą reikalau
ti Mbldtovo-Ribentropo pakto ir po jo se
kusių slaptų susitarimų pasekmių likvi
davimo.
Tas taktas, kad vieno didžiausių nusi
kaitimo žmonijos istorijoje dalyvis V.
M. Molotovas išvengė Ribentropo likimo
ir yra globojamas valstybės, paaiškina
\tą) nesiskaitymą su priemonėmis Ju
liaus Sasnausko (atžvilgiu. Mes reikalaulįame, kad ne (Sasnauskas, pasipiktinęs
Molotovo nusikaltimais, o būtent Riben
tropo kolega Molotovas turi būti patrauk
tas atsakomybėn kaip tarptautinis nusi
kaltėlis, kuriaim, negali būti taikoma se
natis.
Nusikaitimas, vykdomas Juliaus Sa
snausko -atžvilgiu, yra išties (kraupus, ka
dangi! Šis dvadešimtmėtis jaunuolis yna
sunkus ligonis, dėl stuburo ligos net at
leistas iš 'armijos. 'Visi, kurie pažįsta Ju
lių Sasnauską, žino jį kaip retos doros
ir moralinio tyrumo jaunuolį. KGB re
presijos prieš jį rodo, kad iškilo pavojus
pačiam teisingumo supratimui. Tai iššū
kis žmonių tikėjimui į visais moralines
vertybes.
Kupini pasipiktinimo, mes reikalauja,
me nedelsiant paleisti saugumiečių pa
grobtąjį Julių Sasnauską, nutraukti gė
dingai pagarsėjusią bylą Nr. 58, patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn neteisėtų
veiksmų autorius ir vykdytojus, prade
dant respublikos prokuroru Kairėtiū, su
kurio pritarimu vyksta nusikalstamos re
presijos, demaskuoti ir patraukti bau
džiamojon atsakomybėn V. M. Molotovą,
paidairiusį didžiausius nusikaltimus prieš
žmoniją', pasireiškiusį (groteskišku sandė
riu su Ribentropu
iMtes tuo pačiu kreipiamės į pasaulio
visuomenę, į visus geros valios žmones,
prašydami1 paramos ginant šlykštaus nu
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sikaltimo auką — Julių Sasnauską. Ne^leiskime tyčiotis iš žmogaus teisių nusiikarstamo MolatOvcuRibeniti^po pakto re
-mėjams ir gynėjams.
1979 m 'gruodžio 16 d., Lietuva
Parašai:
Vytautas Bogušis, Algirdas MariufManJis,
Leonora Sasnauskaitė, Andrius Tuokus,
Petras Cidzikas, Jonas Pmtiusevióiius,
Mari Nikius, Enn Tarto, Jueri Kukk, Ri
mantais iMlatuflis, Algirdas Statkevičius,
Ona IrikantskaitėjPcškienė, Jonas 'Petkevidinis, Jadvyga Petkevičienė, Mečislovas
Jurevičius, Kęstutis Subačiaus, Genutė
šakalienė, Vladas Šakalys, Alberta Ždlitniskas.
(ELTA i
LIETUVIŠKOS MIŠIOS PER VATIKANO
RADIJO STOTĮ

Iš Vatikano radijo stoties lietuviškų
mišių transliacija duodama (kiekvieną pinmąjį mėnesio sekmadienį, Lietuvos laiku
12:20 vai. Lietuvišką programą iš Vatika
no finansiškai remia Tautos Fondas.
ROMOS RADIJO (LIETUVIŠKOS
TRANSLIACIJOS

Kasdieninės Romos Radijo lietuviškos
laidos, perduodamos per Italijos valsty
binį radiją, Lietuvoje girdimos nuo 7 vai.
45 min. iki 8 vai. 5 min. 31,33 ir 41,24
metrų bangomis, arba 9575 ir 7275 kilohencų dažnumu. Šią programą finansiškai
rgi remia Tautos Fondas.

"LIŪDNAJAM BIRŽELI»"
PRAĖJUS
Nėra tos dienos, kad laisvojo pasaulio
lietuviai neprisimintų savo brolių ir sesių
kenčiančių įvairiuose plačiosios Rusijos impe
rijos kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse,
koncentracijos stovyklose ir kitokiose vergu
stovyklose. Tačiau ne tik šios kartos broliai
yra kentėję nuo rusiškojo žmogaus-žvėries
hestijališkumo - kentėjo ir praeitųjų kartu
tėvai ir protėviai.
Tiek šiems, tisk aniems kankiniams
būdingas nepalaužiamas tikėjimas lietuviu
tautos nemarumu ir gyvastingumu.
1863 m. sukilimo vadas Kalinauskas
iš Vilniaus kalėjimo savo laiške Lietuvos
žmonėms rašo:
“Mano broliai,mieli mužikėliai. Aš jums
rašau nuo rusiškų kartuvių, gal jau paskutini
kaitą. Skaudu yra palikti savo gimtine žeme
lę ir jus, mieli tautiečiai. Mano krūtinė dras
koma, mano širdis plyšta, bet aš nesigailiu
mirštąs dėl teisingumo jūsų kovoje. Priimkite
broliai, mano žodžius su pasitikėjimu, nes
jie jus pasieks jau iš ano pasaulio, o juos ra
šiau turėdamas dėmesyje vien tik jūsų gerove
Broliai, nėra didesnės laimės pasaulyje, kaip
turėti protą ir mokslą galvoje. (Ir toliau Kali
nauskas rašo). Bet kaip naktis ir diena ne
vaikščioja drauge, taip neeina drauge ir tikro
ji apšvieta su rusiška vergija. Tol, kol ta ver
gija viešpataus mūsų šalyje, tol neturėsime
nei tiesos, nei gerovės, nei apšvietos, o mus
valdys, kaip kokius neišmintingus gyvulius ir
ne mūsų labui, bet mūsų pražūčiai. . Jūs ga
lėsite laimingai gyventi tiktai tuomet kai
maskolių nebebus ant jūsų sprando.
Kalinauską rusų užgrobėjai pakorė Vil
niuje 1864 m. kovo mėn. Jis mirė kankinio
mirtimi už Lietuvą,bet gyvena ir gyvens am
žinai dėkingų ateities kartu sąmonėje ir širdyje.
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LIETUVIAI

PIETŲ AMERIKOJE
URUGVAJAUS LIETUVIU
KULTŪROS DRAUGIJA
Montevideo
Inž. Vytautui Kamantų i
PLB Valdybos Pirmininkui
1110 69th. St.
Darien,. 111., 60559
U.S.A.

Did. Gerb. Pirmininke,
Širdingai dėko
jame Jums, ò per Jus ir visai PLB Val
dybai ir PLB Kultūrinės Talkos Komi
sijai už tą didelę garbę, kurią suteikėt
mūsų kolonijai pakviesdami mūsų tau
tinį ansamblį "Ąžuolyną" j JAV ir Ka
nadą,sumokėdami visas jų kelionės iš
laidas ir jį rūpestingai globodami.
Si kelionė subrandino mūsų an
samblį ir sustiprino jo pasitikėjimą sa
vimi, matant, kad jo kūrybingas dar
bas ir pastangos buvo palankiai įvertin
ti, parodė naują jam lietuvišką pasaulį
atvėrė platesnius horizontus ir padidi
no mūsų jaunimo džiaugsmą priklau
syti lietuviškai šeimai,o malonūs kelio
nės prisiminimai pasiliks ilgai ąžuolyniečių atmintyje ir širdyje ir, tikimės,
paskatins juos dar aktyviau įsijungti j
mūsų kolonijos lietuviškąjį veikimą.
Už visa tai malonėkite priimti
mūsų pagarbą ir tikrai nuoširdų dėkin
gumą.
Su geriausiais linkėjimais,

• Miguel Dorelis dalyvavo Fokolarų kon
grese Romoje. Miguel gerai skambina gitara
ir charango. Jis skambino Flamingo sta
dione per jaunimo šventę, o taip pat ge
gužės 18 d. šv. Mišių momentu, kurias at
našavo popiežius, šv. Petro aikštėje, Ko
moje. Į Romą buvo suvažiavę 50.000 iokolariečių jaunimo. Iš Urugvajaus buvo iš
rinkti 3 atstovai, jų tarpe M. Dorelis.
• Vaikų “Rintukų” liet, kalbos, tauti
nių šokių bei dainų repeticijos vyksta liet,
parapijos patalpose trečiadieniais. Priima
mi vaikai turintieji bent 5 metus.
• Mirė. Jonas Masiukevičius, Janina Masiukevieiūtė Sakalauskienė.
“Žinios”.

ARGENTINOJE
SVEČIUOSE PAS LENKUS
Argentinos lenkų kolonija balnadžio 27
d. paminėjo garsiųjų Katyno žudynių 35
metų sukaktį, kai rusai bolševikai Katyno
vietovėje išžudė virš 15.000 aukų - lenkų
karininkų ir šiaip žymių asmenų (jų tarpe
buvo ir lietuvių iš Vilniaus krašto ir Len
kijos teritorijos).
Dalyvaujant gausiai publikai buvo padė
tas vainikas prie Plaza de Mayo Piramidės
ir vėliau 12 vai. buvo atnašautos šv. Mi
šios šv. Pranciškaus bazilikoje.

Gegužės 4 d. minėjo 1791 m. lenkų kons
titucijos paskelbimą. N. S. de Guadalupe
koplyčioje buvo atlaikytos šv. Mišios, kurhj eigoje lenkų kolonijos kapelionas per
skaitė Lenkijos episkopato suredaguotą
maldą prašant laisvės pavergtiems kraš
tams, minint vieną iš pirmųjų - Lietuvą.
Po to buvo pilietinis minėjimas N. S. de
Guadalupe mokyklos salėje.
Šiose minėjimuose specialiai pakviestas
atstovavo lietuvių koloniją Lietuvai Išlais
vinti Centro prm. p. Zeferinas Juknevičius
su Ponia.
L. SENELIU ŽIDINYJE
Senelių Židinio Valdyba turi naujų pro
jektų - ruošiasi statyti salę. Tam tikslu
bus išgriautas senas pryšakinis namas. Sa
lė bus 14 per 8 metr. Bus statomas na
mas dviejų aukštų. Šita statyba pagražins
S. Židinio išvaizdą iš gatvės pusės. V aldyba tikisi, kad lietuvių kolonija parems šią
statybą savo aukomis.
NAUJIENA
Susikūrė naujas dainų ir šokių ansam
blis - “Papartis” - “Birutės” draugijoje,
Adrogue mieste. Jo vadovė - Zuzana Gražulevičienė. Lietuvių Centre atsirado du
ansambliai: naujas vaikų chorelis ir pa
auglių dainų būrelis. Visi šie nauji ansam
bliai pirmą kartą pasirodė savo organiza
cijose per Motinos dienos minėjimus —
gegužės 4 ir gegužės 25 d. .

BERISSO
• Mindaugo Dr-ja steigia orkestrėli, su
sidedanti iš 6 jaunuolių, kurių vienas iš
pagrindinių yra mums pažįstamas Alek
sandras’ Šaulys, gyvenąs La Platos mieste.

Gividas Mačanskas
Pirmininkas
Antanas Gudynas
Sekretorius
D r. Alfredas Stanevičius
"Ąžuolyno" vadovas

Pastaba: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė pajėgė atsikviesti Urugvajaus
"Ąžuolyną" ir Argentinos "Žibutes"
tik JAV ir Kanados lietuvių dosnu
mo dėka.
PLB Valdyba
• VLIKo pirmininkas dr. Kazim. Bo
belis su žmona ir dukra ir sūnumi lankėsi
Urugvajuje. Urugvajų jie pasiekė gegužės
2 d. Gegužės 3 d. turėjo bendrą posėdi su
U. L. Kultūris D-jos valdyba ir asado pie
tus. Sekančią dieną turėjo susitikimą su
Urugvajaus lietuviais. Taip pat tarė žodi
per abi lietuvių radijo valndėles, VLIKo
pirmininkas savo kalbose iškėlė Tėvynės
laisvinimo darbo eigą.

A. Lietuvių Centro naujai susitveręs jaunų mergaičių — choras. Dabar į jį įsijun
gė ir berniukai sudarydami mišrų chorą. Choras pasirodė per Motinos dienos mi
nėjimą L. Centre ir lietuvių parapijoj.

P A LTV ANAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS
TOCA FITAS —

RODAS —

PNEUS — RADIOS AM, FM.

SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS.
SÃO CAETANO DO SUL

AV. GOIÁS, 3324

FONE: 4414766.
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Savaitei bėgant»
Savaitės bėga, laikas bėga ir štai atėjo
diena, kai mūsų kultūros misija “Nemunas“
išskrenda i Ameriką, parodyti, kaip Brazi
lijos jaunimas šoka.
Šį kartą “Nemuno“ vadovas Jonas Lu
koševičius viską labai tvarkingai organizavo,
net lietuvių kalbos “žaibini“ kurselį suruošė.
Štai kas lankė tuos kursus ir išmoko minima
liai susikalbėjimo žodynėlį. Garantuoju, kad
bent vandens jie išmoko pasiprašyti, o pa
klausti kelio tai paliko vadovybei.
Mokiniai—keliauninkai. Mauricio Bendoraitis, Ricardo Bendoraitis, Ana Beatriz
Bendoraitis, Ivani Popic, Sandra Cristina
Mikalauskas, Elaine Cristina Kozakas, Rosa
na Virginia Kozakas. Doris Kūniški, Ivone
Medveder, Sonia Regina Bareisis, Ana Emi
lia Silickas, Antonio Oliveira Silickas, Anto
nio Baltušis, Irutė Petraitis. Gisella Paula
Caleffi, Claudio C.Dylis. Miltons Sergio Ju
nior, Jose Tadeu Roquette Machado Ri
cardo Eimantas, João Carlos Magila ir Luiz
Alberto de Andrade. Dar mokinosi lietuviš-'
kai Aleksiukas Sergio Liblik, bet jis šį teartą
niekur nevažiuos. . .
Visą grupę sudaro 30 žmonių, kurių
24 yra šokėjai, kiti turistai.
“Nemuno"kelias bus ilgas ir vingiuotas
Pažiūrėkime, kur mūsų vaikai bus ir kokio
mis dienomis jie pasirodys. Taip galėsime
bent mintimis juos kasdieną palydėti.
Išvykimas iš Congonhas aerodromo bir
želio 28, 17 vai. 29.6.80 jau Miami mieste
Iš ten išvyksta į St. Petersburg Beach, kur po
pietų 15 valandą rodys šokius vietos lietuvių
klūbe. Birželio 30 išvyka į Chikagos link.
Liepos 1 poilsis po kelionės, 2.7.80—šventė,
3.7.80- žiūrės futbolo rungtynių, 4.7,80—ki
ta šventė, 5.7.80—generalinė repeticija ir su
sipažinimo vakaras Čikagos Jaunimo Centre,
6.7.80— Šokių Šventė Internacional Hali am
fiteatre. Po to iškilminga vakarienė. Sekanti
diena laisva, o 8.7.80-išvyka į Clevelandą.
9 7.80—kelionė į Niagaros krioklius. 10.7.80
važiuoja i Kanadą. 10.7.80-Iankymasis
Hamiltone ir Toronte, 11.7.80-Programa
Hamiltono lietuviams. Seganti diena laisva,
o 13.7.80-kelionė į Montrealį. 16.7.80“Nemunas“ atvyksta į Bostoną, o sekančią
dieną bus New Yorke ir 19.7.80-Washingtone. Nuo 21 iki 26.7.80—grįžta į St.Petersburg>, kur turės savaitę laiko ir galės ramiai
aplankyti visiems pasauly žinomą Disney
World ir kitas žymesnes vietas. Liepos 27
išskrenda iš Miami Brazilijos link.
São Paulyje jie grįžta liepos 28, pirma
dienį, 9 vai. ryto Congonhas aerodrome.
Lauksime visu sugrįštant su gražiais prisimi
nimais Dėkojame iš anksto toms šeimoms,
kurios priglaus mūsų jaunimą. Labai ačiū,
ačiū
Šis planas galės kieik ir pasikeisti, bet
šiuo momentu jis numatytas be pakeitimų.
Linkime mūsiškiams gražiai pasirodyti. O tai
nelengva, nes visai neseniai ten lankėsi Urug
vajaus šokėjai. Ir visi žinome, kaip jie gerai
šoka. Svarbu tačiau, kad Šiaurės Amerikoje
lietuviai pažintų ir Brazilijos jaunimą,šokėjus.
Ateityje turėsime progos b dainininkus paro
dyti. Gal būtų laikas pagalvoti ir apie “Vo
lungės“ chorą. Ateis laikas ir jai skristi.

ONA BEATRIZ BENDORAITYTÉ 1> m
skautė ir ateitininkė, buvusi “Rūtelės" šokėja
jau antrus metus šoka Nemune Onute šie
met baigia gimnaziją. Studijuoja piano ir pai
šybą.
JONAS LUKOŠEVIČIUS tautinių šokių gru
pės “Nemunas“ steigėjas ir jos vadovas.
Apie save mums nedavė žinių, bet kiek ži
nome, Jonas yra dalyvavęs tautinių šokių
vadovų kursuose čia Brazilijoj 1971 m. ir
JAV-bėse, taigi yra gerai pasiruošęs ir turi
pažinčių su vietiniais kultūros darbuotojais,
kas įgalina dažną Nemuno pasirodymą tele
vizijoj ir festivalhose.

MAURYTIS BENDORAITIS 20 m ateiti
ninkas, antrus metus lanko civilines inžine
rijos fakultetą, yra geras sportininkas ir pro
fesionalinis plaukikas. Nemune šoka nuo U*"’*
m.

SONIA REGINA BAREIŠYTE 21 m. viena
iš pirmųjų Nemuno šokėju,, dirba kaip labo
ra toristė S.Paulo Biologijos Institute ir stu
dijuoja biologija

SILVIA BENDORAITYTÉ
MACHADO
22 m. viena iš pirmųjų Nemuno šokėju n
Jono Lukoševičiaus pavaduotoja.baigusi m<>
kytoju seminariją ir dabar studijuoja mate
matika PUC universitete. Silvia rašo apn
Nemuno veiklą MUSU LIETUVOJ!

ANT ANAS BALTŪSIS 22 m. tautinius šo
kius šoka nuo mažens, dalyvavo Žilvityje“/
I Nemuną įsijungė 1974 m. Antanas dirba
prekyboje ir yra geras sportininkas

--------- CURSO ----------AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITI \M'
POR ( ORRLSPONDT N< I '
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RIKARDAS BENDORAITIS 17 m. skautas
• i ateitininkas. studijuoja inžineriją, yra ge
ra^ dviratininkas, plaukikas ir vandens ka
muolio žaidėjas Nemune šoka nuo 1977m.
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KLAUDIJUS CLEMENTE DYLIS 23 m.
kompiuteriu teknikas ir geras sportininkas,
nemunietis nuo 1972 m.

DORIS KUNISKAITÉ 17 m. gimusi Chicagoje, skautė, lanko gimnazija, studijuoja pie
no ir paišybą, lošia tinklini ir antrus metus šo
ka Nemune.
iar aiaiyauu.

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ
MAŽIESIEMS
Soné Tomarienė, LAPĖ SNAPé,Jau-

|

nimo Bibliotekos leidinys. Iliustravo Nf

|

jolė datų lyte. Eiliuotos pasakos apie la
pę snape ir jos gudrumą, Čia tepė kamin- I

krėtys, čia laputė pataikūnė.

SANDRA SIMONE KOSAKAITÉ 19 m. j
lanko industrialinio braižymo fakultetą, lošia
tinklini ir yra nemunietė nuo 1974 m.

1AN1A KRISTINA EIMANTAITÉ 21 m.
M»ka Nemune nuo 1974 m. baigė mokytoju
seminarija ir dabar dirba VASP oro kompanijoi (omissario de bordo/ Tania yra ge
ra sportininkė ir lošia
krepšini.

I

c LAINE KRISTINA KOSAKAITÉ 16 m.
lanko gimnazija (curso colegial), lošia krep
šini, i Nemuno ansamblį įsijungė prieš du
metus.

RIČ ARDAS EIMANTAS 22 m. baigęs staty
bos projektavimo kursus ir dirba toje srityje,
geras rankinio žaidėjas ir buvęs kategorijos
čempionas, Nemune s’oka nuo 1974 m.

I

Kaina Cr. 4Q.oo
Sonė Tomarienė, KARALAITIS IR
LELIJA, Jaunimo Bibliotekos leidinys,
iliustruotas Juozo Kibura įdomi pasa
ka apie karaLaitj, kalvį, pilis ir lelija.
Gražios spalvuotos iliustracijos. Nesun
ki lietuviška kalba.

Kaina Cr. 40,©o
Grasė Petroniene, VAIKUČIO
DŽIAUGSMAI, išleista Petro Petrėno

Kanadoje. Gražios spalvuotos autorės
iliustracijos. Tai pasakų ir gražių eilių
rinkinys. Knygos pradžioje rašoma:
"Prašau jūsų, paskaitykit, mano mintis
pasyarstykit Kas šioj knygoj parašyta
tai jums yra pasakyta. Noriu laimės
jums ir gero palinkėti aš be galo. Aukit
sveiki ir laimingi, bukit tautai pavyzdiny *

Kaista Cl 6Q»oo

Sonė Tomarienė, UGNIES ŽIRGAS,

|

iliustracijos Danutės Švedienė!. Tai virš

100 puslapių gražių pasiskaitymų kny
ga apie ugnies žirgą, tinginį kurmį, dar
žovių karą, aitvaro vaisius ir kitokius rei
kalus. Dalis knygos yra eiliuota. Kalba
į
prieinama musu. Jaunimui
Kaina Cr. 60,oo
J. Narūne, MIŠKO VIEŠNIA, Vinco

I

Aleksandravičiaus iliustruotas Jaunimo
bibliotekos leidinys. Pasaka apie sniegą,
svečius ir Kilčių vakarą. Labai graži pro

|
|
j

ga tą knygelę paskaityti Kalėdų proga

ROSANA VIRGINIA KOSAKAITÉ 16 m.
kaip ir sesuo Elaine, lanko gimnazija (curso
colegial técnico), lošia tinklinį ir antrus me
tus šoka Nemune.

Kaina Cr. $40,00

1
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SANDRA KRISTINA MIKALAUSKAITĖ,
15 m. jauniausia nemunietė. lanko gimnazi
ja, groja flauta ir lošia krepšinį.

JONAS CARLOS MAGILA 24m gimęs S.
Caetane, matematikas ir studijuoja filisofiją. Nemune šoka nuo 1973 jn. Jonas yra
gabus muzikas ir groja gitara.

ANTANAS DE OLIVEIRA SILICKAS 21 m
gimęs Šautose studijuoja industrialinj plana
vimą, Nemune šoka nuo 1974 m., lošia tin
klinį, o laisvu laiku užsiima tapyba
IVONI POPIKAITÉ 20 m. studijuoja meną
(faculdade de belas arte), pianistė, lošia
rankinį JUVENTUS klubo komandoje ir yra

Šyp senos

IVONE MEDVEDER 18 m. dirba S.Paulo
biologijos Institute ir studijuoja biologiją,
baigusi muzikos konservatoriją, lošia krepši
ni ir šoka Nemune nuo 1975 m.

MILTON SERGIO JR. 20 jn. baigęs staty
bos braižymo fakultetą ir dabar dirba toje
srityje miesto vailsciaus vaidyboje, žaidžia
krepšinį JUVENTUS klubo komandoje. Šo
ka Nemune nuo 1978 m.

JOSE TADEU ROQUETTE MACHADO 26
m. Silvijos vyras, baigęs fizikos fakultetą
ir specializaciją atominėj fizikoj, dirba VW
do Brasil. Aktyviai įsijungė į Nemunp veikla
ir tapo geru šokėju.

.«*,______ ui--------------------------------

----------- L,___

ONA EMILIJA SILSICKAITÉ B. DE BAR
ROS 23 m. gimė Santose ir yra viena iš pir
mųjų Nemuno šokėjų. Ona yra chemikė ir
specialistė keramikoje.

Įvertinimas
Henrikas Kleistas, prieš ati
duodamas savo veikalus spaus
tuvei, prašydavo savo draugą
Ferdinandą Hartmaną garsiai
juos paskaityti.
— Kodėl tamsta visuomet
prašai Hartmaną? — nustebęs
paklausė Kleisto pažįstamas Juk jis visai nemoka garsiai
skaityti!
— Kaip tik dėlto ir prašau jį.
— atsakė Kleistas. — Jei ir po
jo bjauraus skaitymo mano vei
kalai vis dar man patinka, bū
nu tikras, kad jie geri.

Pralaimėjo
Joseph Chamberlain dare
pranešimą apie muitines. Vie
nas klausytojų nuolat pertrauk
davo jį pastaba: “Visai klaidin
gai!” Chamberlainas pagaliau
sušuko:
— Jei aš išdėstyčiau visas
priežastis, dėl kurių reikia pa
kelti ir sugriežtinti muitus, tai
mano oponentui pasišiauštų
plaukai!
— Visai klaidingai! — dar
garsiau suriko oponentas ir, nu
siėmęs skrybėlę, parodė bliz
gančią plikę. . .

ri—COSTURA
ESCOLA
SOFIA
—
E MODELAGEM X
KALBAMA LIETUVIŠKAI
Rua da Graça, 381 - Casa 6 -

Fone 220-8319

Bom Retiro
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TĖVAS JUOZAS ANCHIETA
mUMMNTASIS
1980 m. birželio 22 dieną Popie
žius Jonas Paulius II paskelbė Tėvą
Juozą Anchietą (Anšietą) nauju Baž
nyčios palaimintuoju.
Taigi, pagaliau, po virs 350 metų
pries' pačiam Popiežiui atvykstant jos
aplankyti, Brazilija susilaukė pakelto
altorių garbėj savo didžiojo apaštalo
ir civilizatoriaus, José de Anchieta.
Tokiu būdu buvo įvertintas ir
oficialiai pripažintas Tėvo Anšietos,
jėzuito, ilgu, sunkiu, pionierišku metų
apaštalavimas Brazilijoj.
Pats Tėvas Anšieta tegyveno tik
63 metus (1534—1597). Jis mirė
1597 m. birželio 9 dieną Aldeia de
Reritiba miestely, kuris dabar pava
dintas “Cidade de Anchieta“ — An
šietos miestu.
1553 metais 19-metis kanarietis
(gimąs Ispanijai priklausančioj Kanarų
saloj) atvyko j “Pietų Kryžiaus kraštą“
ir apsigyveno tarp indėnų tupy Piratiningos aukštumoj. Išmoko indu kalbą
ir paruošė net pirmą tupy kalbos gra
matiką ir žodyną, kaip priemonė ir ki
tiems misionieriams lengviau susikalbė
ti su vietiniais gyventojais.
Anšietos misija buvo sudėtinga,
pavojinga, kebli — tarp įsibrovėliu ko
lonizatorių ir vietinių indėnų;bet ir na
ši. Jo pastangomis buvo pakrikštyta
apie 100.000 vietinių, kaip jis pats ra
šė dar 1584 metais.
Kaip pirmasis Tėvų Jėzuitų provinciolas, Tėvas Anšieta rūpinosi ir Pa
ragvajaus indėnais guarany — ir jiems
pasiuntė pirmuosius misionierius j Rio
da Prata apylinkes.
Rūpinosi jis ir pirmaisiais vergais,
kolonizatorių atsigabentais iš Afrikos
įvairių genčių.
Rūpėjo jam ir patys kolonizato
riai — ateiviai europiečiai. Lankė jis jų
šeimas, globojo ir katekizavo jaunimą,
gydė ligonius (neretai ir stebuklingai),
stengdamasis būti, kaip šv.Paulius
sako apie save, “viskas visiems ir kiek
vienam“.
Iš Portugalijos ir Ispanijos atsi
vežtas liaudies dainas bei giesmes pri
taikė besikuriančiai Brazilijos Bažny
čiai. Ir pats rašė net teatrinius veikalus
— garsiuosius “Autos“, kai kuriuos
net trim — portugalu, ispanų ir tupy —
kalbomis.

Pal. Juozas Anchieta

(ėjo jis gyvai j Brazilijos religinę
ir tautinę istoriją, prisidėdamas prie
nauju miestų — ypač São Paulo ir Rio
de Janeiro — kūrimo. Jam ypač dėkin
gas São Paulo miestas. Čia, kur jis ant
Piratiningos
kalvos apylinkės
in
dėnams pastatė pirmą mokyklą—kole
giją, pavadintą tautu apaštalo šv.Pau

liaus vardu, išaugo dabar 12-kos mili
jonų didmiestis.
Iš viso Tėvas Anšieta Brazilijoj
paliko didelio apaštalo — misionie
riaus — civilizatoriaus neišdildomus
pėdsakus.
Nors buvo nestiprios sveikatos ir
gyveno sunkiais Brazilijos kūrimosi
laikais, paliko pasišventimo, uolumo,
kantrybės, atgailos, skaistybės ir kitų
krikščioniškų dorybią atminimą.
Tai “naujas Kristus naujam pasau
ly“, pagal vieno garsaus brazilų poeto
išsireiškimą.
Tarp kita ko, jis taip pat Brazili
jos literatūros pradininkas — ypač sa
vo poezijomis, istoriniais bei religi
niais kūriniais. Jo “Obras completas“
— veikalų rinkinys apima 12 tomu.
Ypač garsi jo lotiniška 5800 eilių
“Poema de Beata Virgine“ — poema
apie Švč. Mergelę. Tai tikras mariologijos traktatas.
Tai tik trumpas žvilgsnis j šį trūni
ją p a I a i m i n t ą j į, teisingai vadina
mą B r a z i I i j o s apaštalu.
Šis brazilų tautos didvyris ir vi
suotinės Bažnyčios palaimintasis Tė
vas Juozas Anšieta, šių metu liepos 3
dieną jo paties įkurtam mieste — São
Paulo — buvo paties Popiežiaus Jono
(Nukelta j sekantį puslapį)

S.Paulo miesto centras - pirmoji t.jezuitų misija: “Patio do Colégio
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PADANGIŲ
KELIAIS
Pr. Gavėnas
KELIONĖS

ĮSPŪDŽIAI

(tęsinys iš praeito numerio)

LIETUVOS

LINK

Numatęs iš Romos vykti j Seinus,
neturėjau kliūčių lenkų vizai gauti.Vie
nintelė sąlyga - Lenkijoj kasdien iš
keisti j zlotus 15 dolerių (nesvarbu ar
tu juos išleisi, ar ne).
Gi vykstant j Lenkiją ir jau taip arti
Tėvynės, susigundžiau prašyti leidimo
ir j Lietuvę, nors žinojau, kad daug kas
prašė, bet leidimo negavo. Tad Romoj
kreipiausi į agentūrą 1NTURIST,
- Ar galima vykti j Lietu
vę?
- Taip, galima.
- Tai kokios sęlygos?
- Tik priklauso nuo vietos Vilniaus
viešbučiuose. Mat, reikia būtinai apsi
stoti Vilniaus viešbuty, už viskę sumo
kant iš anksto.
- O tam sužinoti, ar reikia daug laiko?
- Kadangi rusai dirba 5 dienas savaitėj,
tai . . . reikės dviejų savaičių. O paskui
vizę konsulatas išduoda j dvi dienas.
Dar informavo,kad už "penkias nak
tis" Vilniaus viešbuty reikia iš anksto
sumokėti 270.000 lirų (kas išeina apie
66 doleriai dienai). Įmokėjau 60.000
lirų reikiamam sužinojimui apmokėti
ir išėjau laukdamas, kada bus "laisva
vieta" Vilniaus viešbuty. Tačiau ne
praėjus dviem dienom agentūra jau
skambina, kad "iš Vilniaus jau atėjo tei
giamas atsakymas — vietos yra". Reiš
kia, atviri vartai j Lietuvę. Dar reikia
trijų fotografijų — ir viza už dviejų die
nų bus gatava.
Reikėjo numatyti ne tik Vilniun nu
vykimo dieną, bet ir valandą ir, kartu
su nuotrauka bei asmeniniais duome
nimis, viskę pasiųsti Vilniun. "Kokiam
viešbutin pakliūsi, sužinosi tenai,nes vis
kę tvarko INTURISTo agentūra Vil
niuj", perspėjo mane italas Romoj.
“POPIEŽIUS

DŽIAUGIASI“

Kelionės metas, kuris man išpuolė,
buvo pats netinkamiausias turistinei
kelionei — pats žiemos vidurys. Betgi
kitaip neišėjo. Mat, pasisiūlęs būti ma
no palydovu Lenkijon asmuo užima
svarbię vietę Saleziečių Centro Tary
boje; ir jo posėdžiai baigėsi kaip tik
sausio 10 dienę. Man gi buvo svarbu
vykti kartu su juo. Tai ir turėjau prisi
taikyti.

Tuo pačiu keliu ir Popiežius su
žinojo, kad koks tai tipas vyksta į Lie
tuvę; ir džiaugėsi. . .
ROMA - VARŠUVA

Taigi, 1980 m. sausio 12 dienę, 11
vai. buvau Romos aerodrome. Mudu
priėmė lenkų susisiekimo LOT linijos
lėktuvas, rusų gamybos.
Lauke, apačioj — rūkas, šaltoka; pa
kilus virš debesų — saulutė.
Iš Romos lėktuvas tuoj kerta Italiję
su Apeninų kalnais, Adrijos jūrą, Ju
goslaviją, Austriją, Boemiję. Visur gie
dra, be jokio debesėlio..
Europa — mažytė, ir dar tartum šal
čio surakinta, po sniegu. Visur balta,
lygu. Tik kalnai iš vienos pusės juoduo
ja — matyt, šiaurys vėjas nupučia snie
gu
12 valandą — sausi lenkiški pietūs.
Ir tuoj, 13:25 — jau Varšuvoj.
PIRMIEJI

SANTYKIAI

Didelis skirtumas nuo Romos, nuo
pietiečių pasaulio. Čia tylu — žmonės
kalbėdamiesi tartum kužda j ausį.
"Trūksta pasitikėjimo", man pastebi
mano palydovas.
Muitinėj tik užklausia, ar neturi
aukso bei auksinių dalykų. Paskui rei
kia iškeisti atitinkamą sumą dolerių
(aš iškeičiau tik "aštuoniom dienom/
nes tiek buvau numatęs, prieš vykda
mas j Lietuvę).
Ateina pasitikti (ne manęs, o mano
"palydovo") Krokuvos saleziečių provinciolas, Varšuvos viceprovinciolas,
Švč. Jėzaus Širdies bazilikos klebo
nas, Lenkijos vyskupų konferencijos
generalinis sekretorius, irgi salezietis,
ir kiti.
Antri pietūs saleziečių parapijos kle
bonijoj; susipažinimas, sveikinimai.
Paskui tuoj su "palydovu" automo
biliu j Čenstochovą (250 km). Čia, ki
toj Švč. Jėzaus Širdies saleziečių para
pijos klebonijoj, 19 vai. vakarienė — iš
Romos atvykusiam svečiui "kūčios":
su plotkele ir gausybe "vigilijos" patie
kalų, su kalėdinėm giesmėm, sveiki
nimais. Sveikinu ir aš, kalbėdamas itališkai, ir pristatau savo kelionės tiks
lą,,

NR.27 (1662) 1980.VIL12

Su provincioiu aplankom gretimą
saleziečių noviciatą,įkurtą buvusiam se
nam malūne, o dar prieš tai Kopiez sale
ziečių namus, kur apsinakvoju. Novi
ciate randam 18 novicijų ir apie 20
vaikinų, atvykusių "susipažinimo die
nai". Jie ten praleido pusantros dienos
su saleziečių novicijais. Noviciate su
provincioiu spėjam kaip tik ant vaidi
nimo (pjesė iš kun. Bosko gyvenimo).
Paskui koplytėlėj bendros vakaro
maldos. Mane pakviečia tarti žodį no
vicijams, prieš užbaigiant dieną. Tai
Lenkijoje pirmas mano salezietiškas
"labanaktis". Nemoku nei žodžio len
kiškai; negaliu ir lietuviškai, nes nėra,
kas išverstų.Tai kalbu itališkai,pačiam
provinciolui esant vertėju. Gal ir gerai:
tegul lenkai pakeičia savo senę jsitikinimę, kad lietuvis kalba - ar turi kal
bėti — ir lenkiškai.
Betgi, manau, dabartinė lenkų karta
jau daugiau atskiria Lietuvę nuo Lenki
jos ir daugiau lietuviams pripažįsta tei
sę į savo kalbą. Kaip įrodymą imu ir šį
faktą, kurs mane stebino: jau Čenstochovoj pastebėjau, kad radijo aparatai
lietuviškas stotis žymi vien tik lietuviš
kai: Vilnius, Kaunas (nors žemelapiuo
se paprastai rašo dvikalbiai Kovvno
Kaunas. . )
ČENSTOCHOVOJ

Po pusryčių aplankau saleziečių
namus. Tai mažoji seminarija ir vieša
bažnyčia. Visurpavyzdingasvienuoliš
kas neturtas.
Pirmas "susitikimas su Lietuva"
vyksta virtuvėj: Čia šeimininkauja sese
lė Stasė (salezietė), 9 metus dirbusi

TĖVAS JUOZAS ANCHIETA
Pauliaus II pirmos jo garbei laikomose
Mišiose pristatytas kaip sektinas Dievo
ir žmonių tikrosios meilės pavyzdys
Šiose iškilmėse "Campo de Mar
te" aerodrome dalyvavo virš pusantro
milijono žmonių; 6 kardinolai, 150
vyskupų, apie 1000 kunigų, São Pau
lo valstijos miestų atstovai, įvairios et
ninių grupės ir tik kompetetmgų as
menų apskaičiuojama minia.
ir lietuviai, ypač su 6 m juosta su
užrašu "A IGREJA DO SILENCIO
SAUDA O PAPA" ir savo vėliava su
plakatu "LITU AN I A—LI ETŲ V A", tau

tiniais rūbais jaunimas ir keliolika po
nių — visa tai atkreipė dėmes) publi
kos, TV ir net tokio dienraščio, kaip
O ESTADO DE SÃO PAULO, kuris
paskutiniam puslapy atspausdino di
delę nuotrauką.
Kun. P.Urbaitis.
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ŠEIMOS

CENSTOCHOVOS miesto bendras vaizdas su šventove ant kalno
Vilniui
tuviškai

i

dar moka kelis žodžius lie

Pasku* vyksta oficialus priėmimas
pačiam noviciate, kur nueinu su provinciolu. Sutinka su maršu (visi 18 no
vicijų groja dūdų orkerstre) ir keliom
dar kalėdinėm giesmėm. Kai kuriu me
lodija ta pati,kaip ir mūs giedamu gies
mių. Pasveikinu, padalinu provinciolo
parūpintą Dievo tarno, kun Augusto
Chartoryskio relikviją—paveiksliuką,ne
bijodamas pabrėžti, kad jis - gedimi
naitis, taigi ir Lietuvos sūnus, (nors
lenkai, aišku, ji laiko tik lenku, ir gana)
10 vai. sekmadienio Mišios Čenstochovos šventovėj prieš Juodąją Mado
ną, ypatingą uenkijos Globėją. Koncelebruoju su provmciolu šventovės
klebonu ir kitais dviem kunigais. Kle
bonas primena,kad "čia ir lietuvis, mi
sionierius iš Brazilijos". Meldžiausi,
aišku,už visus; ir už savo kelionės tiks
lus. Paskui padėjau dalinti komuniją
- išilgai šventovės, kuri buvo sausa
kimšai pilna maldininkų. Po Mišių
daug kas, mačiau, ėjo keliais prie ste
buklingo Dievo Motinos paveikslo,kaip
kad, atsimenu, būdavo Lietuvoj.
Aplankiau "skarbą" - muziejų, kur
pririnkta ^rangių religinių dovanų,sales ir aikštę, kur buvo priimtas Popie
žius Jonas Paulius II.

C Dra. HELGA HERMG >

TARP “KRAKAVIAKO“ ŠOKĖJŲ
Prieš ketvirtą valandą jau buvom
Krokuvoj - saleziečių provincijos būs
tinėj, kur ir didelė Jėzaus Širdies bazi
lika— parapija.Gretimoj seminarijoj yra
50 seminaristų, tarp filosofijos ir teo
logijos studentų. Tą vakarą jie davė
vaidinimą — Kalėdų misterija. Tai tri
jų veiksmų operetė, užtrukusi pustre
čios valandos. Ten pasirodė ir Betlie
jaus piemenys, ir Trys Karaliai, ir
"krakaviako" šokėjai. Faktinai, tai
savotiška katekizmo pamoka, pamo
kanti .ir kartu palinksminanti,kaip kad
saleziečių tradicijoj. Nedidelė salė sau
sakimšai pilna - nei vienos tuščios vie
tos. Mano vertėjas — klierikas buvęs
Bolivijoj ir Ekvadore, taigi kalbantis
ispaniškai, sakė, kad Velykoms jie pa
statys KRISTAUS KANČIĄ; todėl kai
kurie klierikai jau dabar auginasi barz
das. Ir visi žmonės laukia, ypač vaikai.

SENHORAS

Saleziečių seminarijoj, po vakarienės
ir vakarinių maldų, rektorius mane pa
kviečia duoti seminaristams "labanaktj", kaip kad praktikuojama saleziečių
namuose. Jis, išėjęs studijas Romoj,
verčia mano itališką kalbą lenkiškai.
Lankant seminarijos patalpas, savai
me išsiveržė išsireiškimas: "Viskas dar
kaip prieš karą". Būtent visur spindi
religinis neturtas, paprastumas, stoka
visų tų modernių patogumų, kuriais
didžiuojasi vakarietiškas pasaulis, bet
kuriam trūksta "dvasios". Čia gi visur
dvelkia paprastumo, religinio neturto,
šeimyniškos nuotaikos dvasia. Niekas
nestato didelių asmeninių reikalavimų,
o stengiasi patarnauti kitiems. Gal dėl
to čia tiek pašaukimų: tiek diecezinės,
kiek vienuolių seminarijos pilnos semi
naristų. Ir daug jau išėjusių mokslus
stoja seminarijon - medikui, inžinie
rių .. .
Tas paprastumas ir paslaugos dvasia
mane dar labiau sujaudino pačiam provinciolate. Neturėdami kitos vietos,
svečią (mane) apnakvydino tarybos sa
lėj, kur provinciolas su namų direkto
rium man pataisė lovą
1 Bus daugiau)

Konkursas Novelei
Parašyti
Hamiltono Lietuvių Pensininkų
Klubas skelbia konkursą novelei pa
rašyti . Konkurso sąlygos:
1. Novelei temą iš lietuvių pensi
ninkų gyvenimo.
2. Rašinys turi būti gautas iki š.
m rugsėjo 15 dienos.
3. Kūrinėlis turi būti originalus,
pasirašytas slapyvarde ir prie jo pri
dėtame atskirame užklijuotame voke
autoriaus pavardė ir pilnas adresas.
4. Už geriausią novelę autoriui skiriama $ 100.
5. Vertinimo komisija bus sudary
ta vėliau.
Rašinius siųsti adresu: HL Pensi
ninkų Klubas, P. O. Box 1045, Hamil
ton, Ont. L8N 3R4 Canada.

U. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

- GYDYTOJA

MEDICA
HOMENS

Po pietų saleziečių klebonijoj, su
Krokuvos saleziečių viceprovinciolu
ir provincijos ekonomu vykstam j Kro
kuvą (120 km). Pravažiuojam pro Katovicės plieno valymo fabrikus, kurių
dūmai tęsiasi iki pačios Krokuvos.

DVASIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc.

CRIANÇAS

COMERCIAL. Falência, Cobrança, etc

TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda. ICM, IPI

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av Eulina. 99
das

(tua Barão de iguape, 212 - 4o aixLs/45 - Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9áX) às 11 áM) e das 14DO às 18D0

v S ta. Mana das 8 DO as 12 h.

14:00 as 18:00

Rua Quartim Barbosa, 6 •

Fone: 265-7590
B. do Limão

Rua Campos Novos, 590 - V. Zeiíaa • Horário das 19 D0 às 21 áM)
,

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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mūsų žinios
"NEMUNAS"
IŠKELIAVO AMERIKON
Šeštadieni Congonhas aerouoste
didelis judėjimas. Kai kas teigė, kad
pusė Zelinos sugužėjo. Mat, vyko
Amerikon NEMUNAS — ir daug kas
atvyko jų palydėti. Taigi, išskrido 24
nemuniečiai — šokėjai, o su jais dar ki
ti 6 turistai.
Paskutinę valandęjau einant j or
laivį, buvo sulaikyta Irutė Petraitytė,
kadangi Argentinos pilietė ir neturinti
išvažiavimo vizos. Nors, sako, pasas
visę mėnesį išgulėjo agentūroj (LAU
— Lineas Aereas Uruguaias) ir buvo
"viskas tvarkoj", tačiau paskutiniu
momentu policija sulaikė. Jaunoji ke
liauninkė turėjo išgauti vizę ir. . .vytis
nemuniečius kitę dienę.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

STAKÜNIENÉ Marija
500 Cr.
VINKŠNAITIS Aleksandras 350
ŽALKAUSKLENĖ Nijolė
"
“
DE BRITO Osvaldo Henrique500
BANAITIS Vladas
500
SALDYS Algimantas
500

LIETUVA

SAULĖTA UŽBAIGA
Viskas gerai, kas gerai baigiasi,
taip sako žemaičiai. Taip užsibaigė ir
V Imigrantų kultūrinė bei sportinė
Olimpiada, kurios apvainikavimas įvy
ko sodyboje "LITUANIKA".
Dėka Brazilijos L.Bendruomenės
valdybos pirmininko p. J.Tatarūno
iniciatyvos, buvo suruoštos puikios
vaišės pagerbimui visų tų, kurie bet
kokiu būdu prisidėjo prie Kultūrinės
parodos pasisekimo ir sportininkų, ku
rie dalyvavo įvairių sporto šakų rung
tynėse su įvairių tautų kolonijų sporti
ninkais. Visiems buvo įteiktos simboli
nės dovanėlės, kaipo atmintis dalyva
vimo 5-toje Imigrantų Olimpiadoje ir
visiems buvo paruošti puikūs pietūs.
Visi dalyviai, kurių ten prisirin
ko apie 100, išklausė Mišių aukos, kurię atnašavo Kun.P.Rukšys. Per Mišias
buvo paminėti taip pat visi dalyvavu
sieji Jonai, Vladai, Petrai ir Povilai. Tai
buvo begaliniai jauki šventė, nes nors,
po didelių lietų ir keletos šaltų dienų,
išaušo gana vėsokas rytas, bet po po-'
ros valandų jau saulė žeme riedėjo.Tad
visų dalyvavusiųjų ūpas buvo kuo pui
kiausias, išsiskirstę po plačius "Litua
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nikos" plotus vieni apžiūrinėjo savo
sklypus kiti gi džiaugėsi jau pastaty
tais vyliojančios išvaizdos pastatais.
Visi apgailėjo tuos, kurie suabejoję pa
siliko dulkėtame ir užterštame São
Paulyje.
Prieš Mišias įvyko vėliavų pakėli
mas, sugiedant Brazilijos ir Lietuvos
himnę, o vakare nuleidžiant vėliavas,
nuskambėjo aidas po plačias Atibajos
padanges, "Marija, Marija išgelbėk nuo
priešo baisaus. . .".
Visų dalyvavusiųjų vardu, aš tariu
ačiū Brazilijos L.Bendruomenės Val
dybai, taip pat ir ponioms dirbusioms
su atsidavimu ir paruošiusios tokius gar
džius pietus ir visiems, kurie prisidėjo
prie šios išvykos,organizavimo, ir joje
atliko įvairias pareigas.
Sodyba "Lituanika" vis auga ir
didėja ir didžiuojasi savo naujais^ir gra
žiais vasarnamiais, kurie dygsta kaip
grybai po lietaus. Tai begaliniai ver
tinga lietuvių kolonijos ateities "OA
ZĖ", kur visuomet, visi lietuviai ir jų
įpėdiniai, seni ir jauni, ras sau poilsio
gryname ir neužterštame "LITUANI
KOS" prieglobstyje.
Kap. J. Čiuvinskas

LITUANIKA. Iš kairės: Vytas lumas - sporto vadovas, Jonas Bratkauskas - atostogautojas.
Kap.J. Čiuvinskas - Kultūrinės Parodos koordinatorius, Jonas Tatarūnas - BLB pirmininkas.

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA

JURAMENTADA

L ITU ANO
Horário Comercial:
Teis.: 853-0026
881-7792

Das 19 as 21 horas:
R.Pedroso Alvarenga,

505, - ap.57 TeL:
852-0677, São Pauto

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

--------- ----------------------------------------- ADVOGADOS -- ---------------------------------------Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. - Conj. 9 • Fone: 37-8958
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SPAUDOS VAJUS
Yra labai malonu susilaukti pa
ramos lietuviškos spaudos darbui iš
musų tautiečiu, bet yra nuostabu, kai
ta parama ateina iš pensininkų ir taip
jau nelabai pasiturinčių žmonių. Šir
dingai dėkojame C. Verde gyvenančiam
ML platintojui MOTIEJUI SEJUNUI
už 1000 kruzeirų paramą spaudos ma
šinos skoloms sumažinti.
Motiejus yra susipratęs lietuvis ir
kiek jo sveikata leidžia, dalyvauja vi
suose lietuviškuose parengimuose. ML
platintojui ir rėmėjui linkime sveikatos
ir gausios Dievo palaimos.

XL.

r

3 C

Šv. Onos Šventės proga, Liepos 27 d., 12 vai. (tuoj po

sumos) Jaunimo

Namuose — V.Zelina, rengiame

PI ETUS
ir kviečiame lietuvius, ypatingai Onas, juose dalyvauti

Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto, V.Zelinos parapijo
je, pas platintojas, arba telefonais: 274-9924 (Anna),
63-8413 (Onutė), 273-5740 (Wanda), 2735799 (Angelina).

ML administracija

Liet.Kat. Moterų Draugija

ŠVZ KAZIMIERO PARAPIJOS

KERMOŠIUS

c

Pirmojo šv. Kazimiero parapijos
KERMOŠIAUS rengėjai susirinkę ap
žvelgė iniciatyvos eigą ir davinius.
Pirmiausia patirta, kad visi —
kiek rengėjai bei darbuotojai, tiek da
lyviai - patenkinti ir net entuziastai
gražia kermošiaus eiga; ir tik laukia ,
kada bus kita panaši manifestacija.
O kad nereikėtų perilgai laukti, nutar
ta rugpjūčio (agosto) 17 dieną, per
keltos Žolinės proga, suruošti KEPSNĮ
- CHURRASCO.
Atsirado pasiryžėlių,norinčių pra
dėti leisti vietini propagandini lapiuką
— biuletenį, per kuri bus pranešamos
visos iniciatyvos.
Finansinis kermošiaus įnašas — Cr.
31.356,00. Ši suma skirta sudaryti kad
ir mažam pagrindui leisti lietuviškai
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ sąsiuviniais.

gt c

z e—

— Trr

STOVYKLA JAUNIMUI
Ateitininkų organizuojama stovy
kla jaunimui ivyks liepos mėnesį nuo 19
iki 28 dienos. Vadovaus DAINA KOJELYTÉ ir SIGUTĖ LENKAUSKAITÉ iš
JAV-bių. Norintieji stovykloje dalyvau
ti turi užsirašyti iš anksto.
SENDRAUGIU STUDIJŲ DIENOS bus
šj savaitgalį.

MŪSŲ

LIGONIAI

Marcelė Stankevičienė. 80-ties
metų, prieš kelias dienas gavo smarkų
širdies priepuolį. Surasta parkritusi gat
vėje ir nuvežta į ligoninę ANNA NE RY, guli įtemptos priežiūros - "tera
pia intensiva" palatoj. Ji dar vis tikisi
pagyti, ko mes jai linkim ir meldžiam

ŠEŠERIU METU MUZIKANTAS

Sergio Alexandre Liblik, Onutės
Petraitytės ir Sergio Liblik 6 metų sū
nus, lanko pradžios mokyklą ir tuo pa
čiu metu mokosi muzikos. Dalyvauja
mokyklos jaunučių orkestre ir groja
pianinu.
Šeštadieni Colegio Arquidiocesasalione buvo įvairių kursų muzikos mo
kinių pasirodymas—koncertas. Ir jau
nasis Aleksandras, koncerto atidaryme
mažučių orkestre prisistatęs kaip ryž
tingas lėkštininkas, vėliau pianinu pa
grojo savo kūrini kaip pirmųjų konser
vatorijos metų lankytojas. Publika ne
pašykštėjo katučių.
METINĖS
už
A.A. ELŽBIETĄ

MIŠIOS

Popiežiaus belaukiant ir Jo atsilankymo atminčiai, kaip "Mūsų Lietuvos"
portugališkas priedas, buvo išleista Esperantininkų biuletenis - "BRAZILĄ
KATOLIKO" ir keletas tūkstančių prisiminimo lapelių.
Porto Alegre Arkivyskupas Kardinolas, gavęs tuos spaudinius, labai juos
įvertino ir, kaip čia matome, už juos dėkoja.

FÁBRICA

DE

GUARDA-CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.
ŠUKIENĘ

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

šv. Kazimiero parapijos koplyčioj

liepos 9, trečiadienį, 8 vai. ryto.
Užprašė sūnus, Pranas Šukys.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04

V. Prudente Fone: 274-0677

Res.: 2744886
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

«iMwawi nr i^į’i

POPIEŽIUS SAH PMILYJE

5000 vaikučių gieda: "Jėzau Kristau, esu čia"

11:30 vai. autobusas sustojo ties
altorium ir Jonas Paulius H, sveikinda
mas bei laimindamas žmones, užlipo
laiptais Mišių aukai. Dešinėj pusėj alto
riaus sėdėjo miesto Valdyba, kairėj
apie 30 vyskupų, o už altoriaus, ant
pakilių laiptų, virš 300 kunigų, apsirė
džiusių balta tunika ir raudona stula.
Ant trijų aukštų pakopų tilpo televi
zijos mašinos ir žurnalistai. Prieš Mišias
Popiežių pasveikino Kardinolas, dėko
damas už S.Paulio miesto įkūrėjo, Juo
zo Anchietos, beatifikaciją praeitam
sekmadieny ir už pirmąsias Mišias laiko
mas Jo garbei.
Pamokslo pradžioj, kai Popierius
dėkojo už Jam suteiktą S.Paulio gar
bės pilietybę, minia per 15 minučių
kėlė Jam ovacijas ir neleido kalbėti.
Kuomet apsiramino, Šv.Tėvas labai
gražiai pristatė Palaimintojo Anchie
tos gyvenimą, sugretindamas jj su
savo misija bei atsilankymu S.Pauly.
Prie progos ragino jaunimą j dvasinius
pašaukimus, žadino misionierišką dva
sią ir maldingumą j Mariją.
Giesmes išpildė patys žmonės,
dirigentui Pe. Marques ir orkestrui
vadovaujant. Per atnašavimą paaukota
Popiežiui būdingų S.Paulio miesto bei
valstijos dovanų. Išdalinęs apie šimtą
Komunijų, Šv. Tėvas užbaigė Mišias
13:30 vai. pasveikino jį apsupusius ku
nigus ir pranyko už mažų altoriaus ga
le padarytų durelių.Nuo ten siauri laip
tai vedė prie elikopterio, kuriuo Popie
žius išskrido j Morumbi pietų. Truko
tris valandas kol žmonės išsiskirstė.

Nors per lietų, bet stadionas prisipildė -

Prie altoriaus buvo daug gėlių, bet ne
liko nei vienos, nes tikintieji jas išpe
šiojo atminimui. Tiršti debesys, visą lai
ką grąsinę, bet neliję, vos Popiežiui iš
skridus, prapliupo lietum.
Popietyje Šv. Tėvas susitiko su
15 tūkstančių seselių Ibirapueroj, su
120 tūkstančių darbininkų Morumbi,
su vienuoliais ir studentais Sv.Ameriko
kolegijoj ir galop su žydų bei stačiati
kiu grupe. Varginanti diena dar buvo
apsunkinta lietaus ir šalčio. Laikraščiai

S'oto Domicio Ptnhmv

rašė, kad Popiežiui pasitik- issųudmo
5 milijonai žmonių, skaitosi puse mies
to gyventojų.' Tai tur būt vienintele
įvykis S.Paulio istorijoj.
Šv. Kazimiero parapijos klebonas
kun. P.Gavėnas, įstengęs prisiartini
prie Popiežiaus ir paprašyti palaimiu
mo Lietuvai, Šv. Tėvas jam atsakęs
— Kaip ne? Aš laiminu Lietuva kiek
vieną dieną
Tai neužmirštini žodžiai mums
lietuviams.

