
Mažvydu

tirtis aiškiai rodė, kad laisvėjimo ar re- 
formavimosi pastangos pasibaigdavo 
"vyresniojo brolio" tankų įvedimu, jė
gos pademonstravimu ir neklaužadų 
išblaškymu. Ar gorbačiovinis laikotar
pis ieškos kokiu kitų priemonių "tvar
kai" atstatyti, dar negalima nei spétjjii 
nei įsivaizduoti. Yra nuomonių, kad 
kelio atgal nebėra. Pajudėjimas nieka-

Yra tikra, kad išeivių dauguma nesi-' 
jaučia vien tik stebėtojais. Bendras tė
vynės laisvinimo uždavinys ir patrioti
nės nuotaikos rišasi tais pačiais siekiais
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SENATAS RAGINA SOVIETUS 
GRĄŽINTI VILNIAUS KATEDRĄ

(Washingtonas, 1988 rugsėjo 23,

Šviesūs ženklai
įspūdis didelis. Net sukrečiantis. Sun

kiuose okupacijų laikotarpiuose jau ko
ne penkiasdešimt metų nematėme tūks
tantinių minių su trispalvėm Vilniaus 
aikštėse. Gal ir niekada nematėme? Dar 
taip neseniai tai būtų buvusi brangi lais
vės vizija. Dabar — tikrovė. Ji nuotrau
kose, skaidrėse, vaizdajuostėse ir šią va
sarą Lietuvą lankiusiųjų prisiminimuo
se. Žiūrėti į visaitai ar dalyvavusiems 
prisiminti ne tik miela ir džiaugsmingai 
graudu, bet ir pagrįstai viltinga, nes atsi
skleidžia visiškai nauja tikrovė, tiesian
ti kelius į laisvėjimą. Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžio Vudovai nedviprasmiškai 
reikalauja daugiau tautinių teisių, visiš
kos kultūrinės laisvės, įskaitant ir labai 
svarbų lietuvių kalbos pirmumą respu
blikoje, ekonominių bei gamtosaugos 
reformų. Žodžiu — gana plačios auto
nomijos. Šalia visos eilės įspūdingų de
monstracijų ir susirinkusių spaudoje 
pasipylė gausių straipsnių, remiančių 
sąjūdį.

Stebintiems įvykius okupuotoj Lie
tuvoj solidarizuotą nuotaiką seka ir kas
dieninis klausimas: kas bus toliau, kaip 
toli sąjūdžiui bus leista eiti, kur viso to

.. .     ... ,, , j, į , _____ ___________ ____ _ _______

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS grįžęs iš Sibiro tremties sveikinamas draugu Vilniuje. Kun. A 
Avarinskas buvo išleistas vykti V. Vokietijon gydytis. Prie jo stovi NDDLÉ SADUNAITE

da nebebus sustabdomas. Taipgi pasi
girsta prielaidų, kad yra galimas ir ka
rinis perversmas pačiame Kremliuje, 
norint išgelbėti griūvančią, nors ir rau
donai dažytą Rusijos imperiją. Kaip 
ten ateityje bebūtų, šiuo metu išsiver
žęs tautinis sąjūdis, pats tasai teisėtų 
reikalavimų faktas, antrosios, net ir tre
čiosios pokarinės kartos tautinis sąmo
ningumas — jau yra nebeatšaukiami 
laimėjimai ir šviesūs ženklai ateitin. Už
tat okupuotos Lietuvos laisvėjimo link
mei negalima nepritarti, nors dar toli 
gražu iki visiško išsilaisvinimo, priklau
sančio jau nuo politinio bei strateginio 
rytinių Europos valstybių persitvarky
mo. Bet šiandieninis pasistūmėjimas 
kultūriniuose, religiniuose, ekonomi
niuose laukuose yra pralaužimas pirmų
jų fronto linijų, kur reikia įsitvirtinti 
ir ruoštis tolimesniems žygiams.

gelbėti Lietuvą nuo rusifikacijos, atsi-t 
remti į tautos praeitį, kurioje ir papras
tas liaudies žmogus, ir kunigaikštis vie
nodai mylėjo savo tėvynę. Šitaip verti
nama praeitis tampa šių dienų idealu, 
griaunančiu svetimųjų primestas galvo
senas, utopinius svaičiojimus apie pasau
lio žmogų ir žemiškąjį rojų. Šiandien 
Lietuvos sąjūdžiuose dar nedrįstama pa
sisakyti prieš Leniną ar komunistinę 
sistemą. Tačiau laisvėjimo srovėje, tik
rosios dem jkratijos siekimuose vargu 
ar bus įmanoma išlaikyti stabus, įsteigu
sius naujųjų laikų vergiją. Vieną kartą 
jų atsisakę, atsistosime visai arti galuti
nių tiksiu. Tai tikroji linkmė, jungianti» 
visus lietuvius ir virstanti kelrodžiu.Yra 
daug vilčių. O nuotraukoje Vingio par
ke ant motinos rankų užmigusi mergy
tė sugniužusi tebelaiko lietuvišką tri
spalvę — argi tai ne šviesėjanti ateitis?

LIC) JAV Senatas rugsėjo 16 d. priėmė 
rezoliuciją, kuri pageidauja, kad Vilniaus 
katedra fki šių metų galo būtų sugrąžin
ta Lietuvos tikintiesiems.

Rezoliucija atkreipia dėmesį į tai, 
kad 1988 metai yra katedros steigimo 
600 metų sukaktis. Net ir prieš tai,kaip 
nurodoma rezoliucijoje, vieta kur ka
tedra pastatyta Lietuvos žmonėms bu*/ 
vo religinio gyvenimo simbolinis cen
tras, nes tenai stovėjusi pagonių šven
tykla.

Rezoliucijoje prisiminta Lietuvos 
okupacija bei inkorporavimas 1940 me
tais ir juos sekęs bažnyčių konfiskavi
mas bei paskyrimas kitiems tikslams, 
nepaisant, kad tai buvo prieš tikinčiųjų 
valią. Sovietų valdžia pranešusi 1950 
metais, kad Vilniaus katedra pereina j 
valdžios rankas, o 1956 metais katedra
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paversta j meno galeriją. Toks katedros 
konfiskavimas bei išniekinimas pužei- 
džiąs pastraipas dėl religinės laisvės tarp 
tautinėse žmogaus teisių sutartyse.

Dasak rezoliucijos, Lietuvos tikintie
ji reikalauja Katedros sugrąžinimo. Pa
vyzdžiui, Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus komitetas 1985 m. pateikė pra
šymą valdžiai, kad jubiliejaus proga ka
tedra bei kitos dvi konfiskuotos bažny
čios butų atiduotos tikintiesiems. Be 
to,, per paskutinius kelius metus, šim
tai Lietuvos kunigų, įskaitant 60 nuo
šimčių Vilniaus arkivyskupij s kunigų, 
pasirašė peticijas pageidaujančias kate-» 
droš sugrąžinimo.

Rezoliucijos gale surašyti senatorių 
sprendimai Vilniaus katedros klausimu. 
Senatoriai:

1) Pareiškia gilų susirūpinimą dėl so
vietų valdžios atsisakymo sugrąžinti ka
tedrą Romos Katalikų Bažnyčiai.

2) Išreiškia paramą Lietuvos žmonių 
pastangoms atgauti savo katedrą ir už
tikrinti sau teisę laisvai naudotis pagrin
dinėmis religinėmis teisėmis.

3) Prašo Prezidento ir Valstybės de
partamento sekretoriaus iškelti kate
dros klausimą pasimatymuose su sovie
tų pareigūnais ir liepti JAV valdžios at
stovus tarptautinėse žmogaus teisių fo
rumuose stipriai pasisakyti dėl katedros 
sugrąžinimo.

4) Ragina JAV Kongreso narius besi- 
Lnkant Sovietų Sąjungoje įtraukti ir ka
tedros sugrąžinimo klausimą į diskusijas 
su sovietų pareigūnais.

5) Ragina sovietų valdžią pakeisti sa
vo nusistatymą, draudžiantį katalikams 
Dievą garbinti Vilniaus katedroje, ir su
grąžinti ją Katalikų Bažnyčios priežiū- 
ron iki 1988 m. gaio.

Rezoliucijos pagrindiniai sponsoriai 
buvo senatoriai John Heinz (resp.-Pen- 
sylvania,)ir Donald Riegle (dem.- Michi-
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gan). Ši rezoliucija į Kongresą įvesta Phi- 
ladelphijos Lietuvių Bendruomenės apy
linkės vadų iniciatyva. JAV LB krašto 
vaidyba kartu su Lietuvių Informacijos 
Centru darė spaudimą, kad rezoliucija 
būtų pravesta.

JAV Atstovų rūmuose pernai įnešta 
panaši rezoliucija koi kas nepravesta.

(LIC)

RUGSÉJO 28 d. VILNIUJE VĖL 
RUOŠIAMAS MINĖJIMAS
Rugsėjo 15 d. A. Terleckas is’ Vilniaus 
telefonu perdavė sekančią skubią infor
maciją:

1979-ų metų rugpjūčio 23 dieną mi
nint 40-tąsias Molotovo-Ribbentropo 
pakto metines, 45 pabaltiečiai savo me
morandumu atkreipė pasaulio visuome
nės dėmesį į tas istorijos aplinkybes ku
rios nulėmė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
likimą. Memorandume pirmą kartą bu
vo viešai paskelbtas nusikalstamas dvie
jų diktatorių sandėris ir pareikalauta 
likviduoti jo padarinius: išvesti svetimą 
kariuomenę iš Pabaltijo respublikų. Ne
trukus apie 10 memorandumo signata
rų buvo suimta ir nuteista kalėti.

1987 metų rugpiūčio 23 dieną grupė 
vilniečių suorganizavo viešą miting4 
prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 
kur susirinkę keli tūkstančiai žmonių 
smerkė stalinizmo vidaus ir užsienio 
politiką, reikalavo laisvės Pabaltijo res
publikoms. Artimiausi to mitingo daly
viai vėliau buvo šmeižiami spaudoje ir 
atvirai terorizuojami.

1988 metų rugpiūčio 23 dien., j Per
sitvarkymo Sąjūdžio sušauktą ir val
džios sankcionuotą mitingą Vingio Par
ke Vilniuje susirinko apie 200.000 žmo
nių. Mitingo metu oratoriai vieningai 
įvertino Molotovo-Ribbentropo puktą 
tarp dviejų totaiitaristinių valstybių, są

X B R I C A DE GUARDA - CHUVA 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e enanças.

Mmi-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda. '

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886

mokslą prieš taiką ir tautų laisvę. Buvo 
pabrėžta, kad 1940 m. Lietuvoje nebu
vo '"revoliucinės situacijos", kad "Lietu
vos įstojimas" į TSRS sudėtį buvo Sta
lino suruoštas farsas. Molotovo-Ribben
tropo pakto padarinys — valstybingu
mo netekimas, atnešė Lietuvai didelių 
moralinių ir materialinių nuostolių(apie 
300.000 Lietuvos gyventojų buvo iš
tremta į žmogui gyventi netinkamus 
TSRS rajonus, kur žymi dalis jų žuvo 
nuo bado, šalčio ir nepakeliamo darbo/.

Pilnai pritardama tokiam Molotovo- 
Ribbentropo pakto įvertinimui, Lietu
vos Laisvės Lyga Likosi nuomonės,kad 
apie 1939 m. rugpiūčio 23 dieną negali
ma kalbėti tik kaip apie istorinį faktą. 
Lietuvos statusas, patekus j TSRS įta
kos sferą ir 1940 metų birželio mėnesį 
įvykdžius jos inkorporavimą, iki šiol te
bėra nepasikeitęs. Konstutavus, kad Lie
tuva tapo TSRS dalimi agresyvios stali
ninės politikos dėka, būtina žengti dar 
vieną žingsnį - pareikšti savo reikalavi
mus durtinei Tarybų Sąjungos vyriau
sybei.

Šiuomi Lietuvos Laisvės Lyga kviečia 
visuomenę šių metų rugsėjo 28 dieną, 
minint Molotovo-Ribbentropo sutarties 
antrojo slapto protokolo pasirašymą, 
susirinkti 18:00 vJandą Vilniaus Gedi
mino aikštėje ir iškelti TSRS vyriausy
bei šiuos reikaiavimus:
1. Paskelbti centrinėje spaudoje visus 

slaptuosius Štaiino-Hitlerio sandėrio 
dokumentus;

2. Paskelbti šį sandėrį nusikaltimu prieš 
taiką ir tautų laisvę;

3. Patvirtinti, kad Lietuva buvo inkorpo
ruota į TSRS prievartos būdu;

4. Paskelbti Staliną tarptautiniu nusikal
tėliu;

5. Nustatyti apytikre d.tą kad<> iš Lietu
vos bus išvežta Stalino atsiųsta kariuo
menė

LIETUVOS LAISVES LYGA 
Vilnius. 1988 m. rugsėjo 8 d.

TREMTINYS VYSKUPAS 
ROMOJE

"The Toronto Star" rugsėjo 30 d. pa
skelbė, kad Lietuvos Katalikų Bendrijos 
vadas (leader) vyskupas Julijonas Stepo
navičius, prieš 27 metus ištremtas iš sa
vo valdytos Vilniaus vyskupijos, netikė
tai rugsėjo 25 d. su kitu dvasininku at
vyko į Romą. Laikraštis pažymi, kad 
plačiai yra tikima, jog vyskupas J. Ste
ponavičius popiežiaus Jono P.uiiaus II 
1979 m. buvo slaptai paskirtas kardi- 
noiu. _ •
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LIETUVA SU KARDINOLU

Lietuva savo kovomis už tikėjimą •! 
yra parodžiusi daug ryžtingumo, ypač 
carinės ir sovietinės okupacijos laikais. 
Kitos tautos, kaip airiai, olandai, italai 
taip pat yra parodą didelio uoiumo sa
vo laiku krikščionybės skleidime bei 
jos įtvirtinime plačioje visuomenėje. 
Jos nuo seno dalyvauja aukščiausio 
laipsnio Katalikų Bendrijos hierarchijo
je. Nei Airija, nei Olandija, nei kitos pa-| 
našios valstybės nepasižymėjo piliečių į 
gausumu, tačiau aukščiausioje K. Ben
drijos hierarchijoje nebuvo ignoruoja
mos — turėdavo savo kardinolus. Lietu
va, kad ir pasižymėjusi krikščionišku 
savo tikėjimu, pastaraisiais šimtmečiais 
savo kardinolo neturėjo. Į tai skaudžia 
širdimi žiūrėjo visa Lietuva, yp^č pasta-Į 
raišiais laikais, kai kardinoių skaičius 
buvo gerokai padidintas ir kai jų eilėse 
atsirado net nedidelių Afrikos bei Azi
jos valstybių vyskupai. Sis klausimas 
pradėjo kilti ypač išeivijos spaudoje. Ir 
kai latviai gavo kardinolą, o ne lietuviai, 
pastarųjų širdys gana skausmingai 
sprendė mįslę - kodėl taip padaryta? 
Buvo visokių aiškinimų, bandymų guos-! 
ti save, tačiau jie nieko neįtikino — tik 
paaštrino Lūkimą, L.pusį kai kur net 
reikalavimu. Be kitko buvo manoma, 
kad kaip praeityje, taip ir dabar, Vati
kane viską blokuoja lenkai.

Bandžiusieji gu jSti lietuvių visuome
nę -ėmė tvirtinti, kad Lietuva jau turi 
net du slaptus kardinolus (in pectore), 
būtent arkiv. Teofilių Matulionį ir vysk 
Julijoną Steponavičių. Deja, iki šiol 
nepaaiškėjo, ar tiesa. Aiškintojai remia
si įvairiais ženklais, ypač vysk. J. Stepo
navičiaus atveju, bet kol kas nieko tik
ro nėra žinoma. O jeigu tai ir būtų tie
sa, Lietuvai maža paguoda, nes slap
tas kardinolas dabarties sąlygomis nega
li turėti jokios įtakos į viešąjį tautos gy
venimą. Jis niekur negali dalyvauti kaip 
kardinolas ir pasirodyti su savo autori
tetu. O autoritetas kardinolo misijai 
yra pagrindinis dalykas. Jo žodis yra 
aukščiausios hierarchijos paraiška tu
rinti didžiausią moraiinį svorį tikinčių
jų visuomenėje., O slaptas kardinolas vi-doksas: lietuvį kardinolu paskyrė popie- 
so to neturi ir pasilieka savo uždarume, žius lenkas, Lietuvos sutemų laikotar- 
kuris gali atsiskleisti tiktai pasikeitus pyje parinkęs 23-jus metus išbuvusi so-

esminėm sąlygom. Buvo ir tokių guodė
jų, kurie rėmėsi istorija, esą praeityje 
Lietuva turėjo net tris kardinolus — 

^’Fridriką Jogailaitį (1468-1 505), Jurgį 
Radvilą (1556-1600) ir Joną Kazimie
rą (1809-1672). Deja, pastarasis tik iš 
dalies buvo lietuvių kiimės, kiti du - 
lietuvių kilmės, bet su Lietuva buvo ma
žai susiję, tarnavo daugiausia Lenkijos 
Katalikų Bendrijai. Tik J. Radvila išbu
vo Vilniuje 8 metus, bet vėliau buvo 

7n perkeltas Krokuvon. Taigi ir istoriniai 
argumentai mums yra maža paguoda.

Pagaliau atėjo laikas neatskiriamai 
su Lietuva susijusiam kardinolui, ku
riuo tapo vyskupas Vincentas Sladkevi
čius 1988 metais. Įvyko nelauktas para-
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Šv. Tėvas JONAS PAULIUS II sveikina po apeigų naująjį Lietuvos kardinplą Jo Eminenciją 
VINCENTĄ SLADKEVIČIŲ Romoj 1988 m. birželio 28 d. Tarp jų kardinolas JAQUES MAR
TIN, buvęs popiežiaus namų prefektas Nuotr. Fehci

m

vietinėje tremtyje vyskupą, slaptai 
įšventintą veiionies arkivyskupo Teofi- 
liaus Matulionio, nesusitepusį jokiomis1 
sovietų vilionėmis, buvusį kunigų semi
narijos profesorių, mažiausios vyskupi
jos administratorių. Šis naujas kardino- 
linis išaukštinimas ateina ne tiktai cu 
garbe, bet ir su dviguba misija — būti 
švyturiu Lietuvai ir visai Katalikų Ben
drijai. Pastaroji turi ne vieną moralinį 
švyturį, bet Lietuva teturi vieną toki c 
hierarchinio lygio švyturį, labai reikalin
gą dabarties lietuvių tautos sutemose. 
Tokią misiją vykdant, reikia stovėti tau
tos bei viso krašto priešakyje, t.y. cen
tre. Dėl to natūrali Lietuvos kardinolo 
vieta yra ne Kaišiadorys, o Vilnius -- 
krašto sostinė. T^ reikalauja ne tiktai 
kardinoio misija, paskirtis, bet ir valdan
čiųjų prestižas. Juk sovietiniai Lietuvos 
valdovai nuolat kalba apie religijos lais
vę. Kokia tad gali būti laisvė, jeigu kar
dinolo buveinė randama ne krašto sosti
nėje, o jo užkampyje. Tai būtų gėda 
valdžiai viso pasaulio akyse. Kardinoio 
sostas turi būti Lietuvos sostinėje, kur 
stovi garbingoji katedra. Ji yra tikrasis 
kardinolo sostas, kur dabar turėtų pasi
tikti naująjį kardinolą ir vėi tapti pagrin
dine Lietuvos šventove. Pr. G.

"Tė/iškės Žiburiai”
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Bendro darbo vaisius -
ALFONSAS NAKAS

( Tęsinys iš pereito numerio)
Banketas

Liepos 3 vakare dar kartą susirinkome 
j Convention Centre bei Sheraton vieš
bučio ir dar kažkurios institucijos sales, 
tradiciniu banketu užbaigti visas iškilmes 
Sako, puotavę arti trijų tūkstančių žmo
nių. Man teko dalyvauti Chedoke salėje, 
kurioje susitalpino 1.100.

Apie pusę devintos, prieš vakarienę, 
susirinkusius pasveikino LB Hamiltono 
apyl. v-bos pirm. Bernardas Mačys. Pri
minė, kad šventei rengęsi dvejis metus ir 
džiaugėsi jos sėkme. Ypač sveikino daly
vaujančius svečius iš Lietuvos. Kun. Juve
nalis Liauba, OFM. Aušros Vartų parapi- 
os klebonas sukalbėjo maldą.

Apie vakarienę nerašysiu, nes ji visuo- 
e S. Amerikos banketuose labui panaši.

Po vakarienės, prieš šokius, buvo iški
lųjų tautinių šokių vadovų pagerbimas, 
turį labai sklandžiai pravedė Rasa Kurie- 
iė. *

Pirmuoju čia kalbėjo jau minėtas Ha
miltono burmistras Bob Morrow. Pradė
jęs su 'labas", po pauzės gražiai paklo
jo ir visą sakinį! "Šiandieną aš esu lietu
vis". Pagerbti buvo Ona Ivaškienė, Vy
tautas Bielajus, Jadvyga Meiliūnaitė-Ma- 
tulaitienė, Genovaitė Dumčūtė-Breich- 
manienė. Liudas Sagys, Rita ir Juozas 
Karasiejai. Jiems žymenis įteikus, pa
skelbtos buvusios PLB valdybos nario 
pavardės ir paaiškinta, kad prieš keletą 
dienų Toronte išrinkta nauja PLB vai
dyba, kurios pirm. Dr. Vytautas Bie- 
.iauskuS pakviestas tarti žodį. Tas žodis 
išsitęsė į keletą minučių, bet nepabodo 
dėl originalumo. Dr. Vyt. Bieliauskas 
metė šūkį, sutelpantį į vieną žodį KO
MUNIKACIJA. Gaila, neturiu vietos jį 
plačiau pakomentuoti. Pagaliau buvo 
prisimintas ir muz. Jonas Govėdas, jam 
padėkota. Na, ačiū Dievui-.

Dar noriu pateikti truputį komenta
rų apie tuos visus "susipažinimų" ir
"pabaigtuvių" vakarus. Būčiau gal ir ty
lėjęs, bet Copps kolizėjuje sutiktas vie
nas šviesus mokytojas \ne koks senis; 
iš vidurinės kartos) paskatino. Banke
tam visada sukišam dideles dolerių su
mas, o naudos jokios. Jau prieš kelio-

SOC. NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 
E PEÇAS Ltda

A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

RUA JOAO PESSOA, 261 -• SANTOS 1 Ei., 35-3721

Dr. VAIDOTAS KVEDARAS
VHI-tosios Laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės rengimo komiteto 
pirmininkas ___ _____ .

iika.metų, po tokių banketų Čikagoje, 
siūliau rengti didelį pikniką (tarkim ge
gužinę) kuriame miesto purke. Vidudie
nį ar pavakarį, bet’šviesoj, ir kad galė
tume judėti, vieni kitų pajieškoti, vieni 
kitus pamatyti, pažintis atnaujinti, nau
jas užmegzti. Pradžioje trumpai apra
šiau tokį miniatiūrini "susipažinimo 
vakarą" pas p.p. Kvedarus. Argi sunku 
būtų suruošti pobūvį p^rke ir keliems 
tūkstančiams? Tiesa, dėl visko reiktų 
užimti kokią patalpą išskirtinai blogam 
orui. Bet rizikuoti galima. Kiek džiaugs 
mo būtume turėję Hamiltone, jei susi
rinkę į kurį didelį parką. Kiek liktų atsi 
minimų. Juk už ketverių metų ar pen- 
kerių metų, kai bus rengiama devintoji 
šokių šventė, keli šimtai čia dalyvavu
siųjų jau bus šį pasauiį apleidę...

Leidinys

Česlovas Senkevičius suredagavo ir 
padedamas šešių asmenų komisijos iš
leido impozantišką 232 puslapių šios 
šventės leidinį. Jį atidžiau perskaityti

sven tė
turėsiu laiko tik grįžęs namo, už mėne
sio. Dabar, keliaudamas, tik porą kartų 
perverčiau, kai kuriose vietose sustoda
mas ir truputį akis paganydamas. Apla
mai, jis man daro gerą įspūdį. Ypač, 
kad prie kai kurių šokių grupių aprašy
mu pridėta ir puošmenų: čia vytis, čia 
kokia saulutė, koks abstraktus orna
mentas. Nuotraukos gal ne tokios ryš
kios, kaip išeina M. Morkūno spaustu
vėj, bet neblogesnės už mūsų laikraščių 
leidyklų. Jaučiu, kad redaktorius daug 
pasidarbavo, daug pasikankino, kaip 
ir kiti ankstesnių švenčių leidinių re
daktoriai, nes medžiagą siųsti jaunimas 
nesiskubina, ir dar daug kitokių proble
mų atsiranda.

Mane tik nemaloniai nustebino net 
kelios akivaizdžios klaidos garbės komi
teto sąraše. Antai, Antanas Juodvalkis 
padarytas "President, Lithuanian Jour
nalist Association", bet jis tokiu nėra 
ir niekada nebuvo. Priešingai, Rūta Kle- 
va-Vidžiūnienė, kurios pavardė deda
ma po Juodvalkio, dargi be vardų, o tik 
su inicialais, yra ta LŽS c. v-bos pirmi
ninkė. Baisiu žiūrėti j pavardę "Mr. Vai- 
tonienė", Viešpatie, iš kur tas Mr.? Ir 
be vardo, net be Kanadoj įpratusių ini
cialų. Tautinio meno instituto vadovė, 
garbės komiteto narė, o nežinoma net 
kad ji moteris... Bet labiausiai mane ap
stulbino "Alfonsas Nakas, Publischer, 
Encyklopedia Lituanica Press". Kadan
gi kito Alfonso Nako Amerikoje nėra 
(pažįstu, arba bent iš tolo žinau apie 
visus Nakus/, tai turbūt čia.apie mane . 
Niekas manęs į garbės komitetą nekvie
tė. Jei kvietę, veikiausia nebūčiau suti
kęs. Jeigu būčiau sutikęs, būčiau nuro
dęs ir savo "titulus". O dabar? Reikėjo 
didelės fantazijos, tokį titulą prisegti, 
kokio nei sapne nebūčiau išsapnavęs, 
į kitų garbės k miteto narių tituius ne
besigilinau, Nežinau, kiek dar jų su pro
testais atsilieps. Redaguodamas VII t.š. 
šventės leidinį, su tokiu sąrašu neturė
jau jokio vargo, tad ir stebint tos aki
vaizdžios klaidos. Garbės komiteto są
rašą išplėšus, man leidinys būtų labJ, 
labai patraukius ir mielas.

Pabaigai

Šį reportažą rašiau keliaudamas, Strat- 
fordo festivalį lankydamas. Jį rašyti pri
vertė koiega Kazys Mileris. Jis buvo 
pats geriausias šventės spaudos komisi
jos pirmininkas, su kuriuo kartu dirbti 
— tikras malonumas. Užtat norėjau 
jam atsidėkoti. Tik mudu nesusipratom:, 
žadėdamas įspūdžius parašyti, maniau 
tai atlikti už 2-3 savaičių, kai sugrįšiu 
namo, o jis įsakė tai atlikti iki liepos 14. 
Tad už tokį rašinio padrikumą nenoriu 
imtis atsakomybės...
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Lietuviškos juostos Prof. Joana Vaštokienė

Anastazijos ir Antano Tamošaičių 
knyga "Lithuanian Sashes" (Lietuviš
kos juostos), išieista 1988 m., yra jau 
trečiasis tomas knygų serijos apie lietu
viškąją tautodailę. Jiedu jau yra parašę 
1979 m. išleistą knygą "Lithuanian na
tional Costume" (Lietuviškieji tautiniai 
drabužiai) ir 1982 m.— "Lithuanian 
Easter Eggs" (Lietuviškieji margučiai). 
Visas šias knygas išleido Lietuvių tauto
dailės institutas Toronte.

Pirmosios dvi knygos yra moksliškos, 
nuoseklios ir gražiai iliustruotos. Tačiau 
trečiasis tomas ypatingai žavi teikiamo
mis žiniomis apie tariamai kuklią meno 
formą --juostas, kurias net 6-10 m.mer
gytės mokydavosi austi. Tiems,kurie 
per vieną, dvi ar net tris kartas atitolę 
nuo lietuviškųjų šaknų, ši knyga sutei
kia ne tik išsamios medžiagos bei tech
ninės ir stilistinės įžvalgos apie populia
riąją meno formą, bet duoda nuorodų 
ir gilesnei kultūrinės bei simbolinės 
reikšmės sampratai.

Kaip entografinis veikalas ši Tarno- . 
šaičių knyga yra visa apimanti, gausiai 
iliustruota spalvotomis bei nespalvoto
mis plokštėmis, suteikianti daug faktiš
kų žinių.

Antano Tamošaičio aprašytoje pir
moje dalyje sužinome apie juostų paskir 
tį bei reikšmę tradiciniame Lietuvos kai 
mo gyvenime. Nors įprasta galvoti, kad 
tautiniai drabužiai yra svarbiausia tradi
cinė medžiaginės kultūros apraiška, pa- 
aiški, jog iš tikro pintos bei autos juos
tos turi didžiausią simbolinę vertę.

Antroje dalyje Anastazija Tamošai
tienė aprašo juostų gamybos technikas 
bei audimo stilius. Ji labai išsamiai nu
sako verpimo bei audimo įrankius ir ■- 
vartojamus pluoštus bei gijas. Ji puikiai 
išaiškina bei pailiustruoja įvairiausių 
juostų audimą, audinių rūšis ir panašu
mus bei skirtumus juostų iš įvairių Lie
tuvos sričių.

Archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad 
lietuvės audžiusios juostas jau IX a. po 
Kristaus. Juostų gabalėliai bei audimo 
įrankiai yra rasti beržo tošies dėžėse 
prie palaidotų to meto moterų. Anksty
viausi rašyti dokumentai apie lietuviš

Dail. A. Tamošaitis aiškina vysk. M. Valančiaus mokyklos auklėtiniams meno kūrinius

kas juostas yra išlikę tik iš XVII am
žiaus. Nežiūrint juostų amžiaus ir kil
mės, Tamošaičiai nurodo, kad juostų 
audimas yra pasiekęs savo estetinę beJ 
techninę aukštumą Dzūkijoje, pagarsė
jusioje savo dainomis.

Nors ši knyga pateikia daug naudin
gų žinių technikos bei stiliaus atžvilgiu, 
ji yra itin vertinga etnografiškai, nes 
nurodo visokiausius juostų panaudoji
mo būdus ir simbolines juostų reikšmes 
iki kultūrinę permainą atnešusio XX 
amžiaus.

Kaip ir daugelio pasaulio kultūrų, 
juostų audimas, su kai kuriomis išimti
mis, buvo mergaičių ir moterų amatas., 
Nors juostų audimas yra žinomas įvai
riose pasaulio kultūrose, tačiau iš Tarno 
šaičių knygos sužinome, jog tai ypatin
gai svarbus dalykas lietuvių medžiaginė
je kultūroje. Niekur kitur juostos nesu
silaukia tokios kultūrinės svarbos. Nie
kur kitur juostos nėra taip įvairiai ir 
gausiai audžiamos. Galima būtų tiesiog 
tvirtinti, kad juostos yra centrinė ir 
simbolinė apraiška ne tik lietuviškos 
tradicinėm medžiaginės kultūros, bet ir 
tradicinės lietuviškos visatos sampratos.

Pirmoje vietoje juostos būdavo au
SBEEBSKBK8B 

džiamos kaip dovanos, užėmusios labai 
svarbią vietą tradicinėse vestuvėse. Mer
gaitės ir merginos ausdavo juostus ruoš
damos savo vestuvių dovanas ne tik sa
vo busimajam vyrui, bet ir jo giminei} s 
piršliui, svočiai bei visiems vestuvių da
lyviams. Kraunamos ištisais metais j 
jaunosios kraičio skrynią, juostos būda
vo taipgi ir liudininkės jaunosios gabu
mo bei darbštumo.

Juostų dovanojimas atlikdavo,ir ry-, 
šių sutvirtinimo paskirtį gimimo bei 
krikšto metu arba laidotuvių proga. 
Juosta būdavo dovanojama naujagimiui, 
kaip apsauga nuo pavojų ir užtikrinto-' 
ja laimingos ateities. Taip sužinome, 
kad juostos turėjusios ir magišką paskir
tį, nes buvo tikima, jog apsaugojančios 
nuo pikta. Todėl juostos būdavo nau
dojamos karsto kapan nuleidimui. Ma
žojoje Lietuvoje būdavo audžiamos 
net specialios juostos .aidotuvėms. Jos 
būdavo iki 6 metrų ilgio ir vadindavosi 
šimtą ritėmis, nes jų raštai būdavę skir
tingi. Tamošaičiai nurodo:

"Senoliai pasakojo, kad šios juostos 
buvę naudojamos karstų į kapus nuiei- 
dimui ir jų raštai esą simbo.iniai žodžiai 
bei ženklai, gelbstintys mirusiajam sau
giai žengti anapus. Šios juostos būdavę

ANGIE komos, nes j jas buvę žiūrima kaip j
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Dailininkų ANTANO ir ANASTAZIJOS TAMOŠAIČIU sodyboje lankosi Toronto Maironio 
mokyklos kokiniai su vedėja GIEDRA PAULIONIENE'KURI [TEIKIA ŠEIMININKAMS 

Nuotr. R. Pranaičio

jungtį šio pasaulio su kitu" (psl.57/.

juostos atlikdavę gyvybės — metafori
nį vaidmenį, simbolizuodamos apsaugą 
tęstinumą ir sveik .tą. Antrinė juostų 
vartosena kaimo apyvokoje taipgi Ta
mošaičių nurodoma kaip savininkystės 
ženklas: juosta užrišama ant maiūnan 
gabenamo grudų maišo, juosta apjuo
siama kelionėje, juostomis aprišami bei 
papuošiami karvių kaklai.

Suglaustai paėmus, lietuviškos juos
tos matomai turėjo magišką jėgą savy
je bei savo raštuose. Kaip ženklai tęstr- 
numo, apsaugos ir slaptingų galių jos 
buvo naudojamos ne tiktai svarbiausiais 
gyvenimo momentais, ne tik pvz. krikš
to, santuokos ar mirties atvejais, bet ir 
ant pagrindinių apyvokos daiktų bei 
vietų: ant vartų, rankenų, krosnių, prie 
šulinių ir šaltinių, ant vaismedžių.

LIETUVIŠKOS TAUTINĖS JUOSTOS iš nau-
jos A. ir A. Tamos’aičių kiygos apie juostas Taip lietuvių žodiniame padavime

aCHOPP - PIZZA - QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062- Bom Retiro - Tel. 223-2333
i < wxww jwct jo» wr wi x» .w» jaxrasa y&k jsjrassA

MOKYKLOS DOVANAS'

Tamošaičiai cituoja neseniai (1970 
m./ parašytus Mažosios Lietuvos rašy
tojo Edvardo Gisevičiaus žodžius, su
teikiančius svarbią užuominą ne tik 
apie giliai įsišaknijusią lietuviuose juos
tos reikšmę, bet ir apie juostos ryšį su 
dar senoviškesnėmis indoeuropietiško
mis tradicijomis. Grisevičius rašo:

"Nuo gimimo akimirkos verpėja pra
deda verpti kiekvienam gimusiam liki
mo giją, nusitesiančią iki jo žvaigždės. 
Kai mirtis šį asmenį pasigrobia, jo gija 
nutrūksta ir žvaigždė degdama krenta 
žemėn" (psi.32). Taip paaiškėja reikš
mė lietuviškosios juostos kaip "gyveni
mo gijos", "rišančios" bendruomenę 
su visata. Iš palyginamosios etnografi
nės medžiagos galime daryti išvadą, 
kad lietuviškoji juosta galiausiai siejasi 
su senoviškiausiomis indoeuropiečių 
tradicijomis. Čia visa panašiai kaip se
novės Indijos hindų vedose: visata su
varstyta gijomis tarsi didžiulis audeklas. 
Visata įsivaizduojama kaip makroskos- 
minis audinys, kuriame visa — žmogaus 
ūkimas, žvaigždės, planetos ir gamta - - 
darniai suausti gražiausiais raštais.

Laima, laimės ir likimo deivė, pristato
ma kaip toji visatos verpėja:

"Deivė Laima naujagimiui ištiesė jo 
gyvenimo juostą" \psl.31). Tad lietuviš
koji juosta nėra vien gražių ir lietuvišką
ja tradicine kultūra paremtų raštų audi
nys. Iš Tamošaičių tyrinėjimų bei raštų 
sužinome, kad ji yra taipgi metafora 
žmogiškojo gyvenimo tęstinumo ir at
lieka simbolinę bendruomenės bei visa
tos darnos puoselėjimo funkciją.

Turime būti dėkingi Tamošaičiams 
už jų praleistus ilgus metus, ruošiant 
šią svarbią lietuviškų juostų knyg^. Tai 
nėra vien mokslinis darb. s, bet kaip ir 
pati juosta, jungia bei stiprina tradicijų 
tęstinumo vertę dabartinėje sutrūkinė
jusioje ir materialistinėje visuomenėje.

"LITHUANIAN SASHES", parašyta 
Anastazijos ir Antano Tamošaičių. Iš
leido Toronte Lietuvių tautodailės ins
titutas 1988 m. 316 puslapių su 50 
spalvotų plokščių ir 142 nespalvotom 
iliustracijom, su paaiškinamuoju žody
nu ir bibliografija. Kaina S.50.

"Tėviškės Žiburiai"
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Halina Mošinskienė
KAI GRETOS RETĖJA, REMKIME 

LIKUČIUS
Gyvenu Brazilijoje 40 metų. Kai at

vykau į S. Paulį 1953 m. sausio mėn. 
10 d. jaučiausi lyg savo ilgesio tremty
je apmalšinta: — "esu su lietuviais, gir
džiu savo kalbą... esu jų tarpe ir... nee
su." Kodėl? — tai jau kitą kartą gvil
densime progai pasitaikius.

Gyvename šia diena -- visi. Ar seniu
kai kuršinami, ar tie savyje, ar koks pa
klydęs į namus "Lituanikon" — visi 
mes esame vienos tautos vaikai. Ir kaip 
visada būna, mus skaldo gyvenimo 
smulkmenos. Turtingieji nusišalina nuo 
lietuvių parapijps, bet pastato ten pat 
"Laisvės" paminklą Lietuvos Imigran
tų vardu. Viia Zelinos priemiesčiui išrū
pina vardą "Parque Lituânia". Randasi 
visai naujos pajėgos, nauji mokiniai lie
tuvių kaibos norį išmokti advokatai, 
profesoriai, medikai.

Kodėl? Nes Brazilijos kultūrinis nuo
smukis nebepatenkina jų siekimų. O 
lietuvių veržlumas reiškiasi pastoviai 
savo tradicijų pynėje.

Lietuvių vaišingumas, kur bebūtum 
visur gausus. Lietuviai dalyvauja ten 
kur juos kviečia savo tautinių šokių ža
vėjimu. Lietuviai yra kuklūs, bet jauni
mas pasiruošęs.

Kad ir kritikos smaukęs, bendrauja- 
savo išmone. Lietuviai šiandieną S.Pau- 
lyje yra tikrai pagarboje, kur bebūtum.

Taigi tuo pačiu remkime ir savo tau
tietį Dr. Antaną Šiaulį rinkimuose j 
"Vereadorius". Žmogus iš "nieko iški
lęs" į medicinos stambius neurologijos 
specialistus yra vertas mūsų ir Brazilijos 
piliečių pagarbos. Ypač lietuvių tarpe: 
Kai kam ko prireikia, pageiba čia pat. 
Dukterys studentės padeda visur, kur 
bent kokie parengimai vyksta, svečiu iš 
kitų kraštų yra "vadovės", nes moka to
bulai angių ir ispanų kalbas.

Dr. Antanas Šiaulys yra visų "ubagų" 
gydytojas. O galėtų būti nepasiekiamas 
savo specialybėje. Žmogus žmogumi už
gimęs ir juo likęs žmogaus gyvybės gel
bėtojas. Ir jis yra lietuvis, niekur neišsi

MŪSŲ LIETUVA

žadėjęs savo kilmės, o kai jau išgarsėjęs 
gydytojas neurologas, dabar jis savo kil
me prisideda visur, kur lietuviai jo pa
ieško. Ir aš tikiu, kad lietuvių išeivijoje, 
o ypač senos kartos ateiviams jis bus 
labai svarbi atrama. Ilgiausių metų lin
kime gimtadienio sukaktyje — mūsų ge
radariui.

Halina ir Algirdas Mošinskiai

ROMUALDAS JULIJUS GUIGA 
mirė spalio 7 dieną. Velionis buvo gimęs 
1949 m. lapkričio 3 d. S. Paule. Buvo 
ateitininkas, jaunučių šokėjų grupės mo
kytojas. Baigęs veterinarijos mokslus, dir
bo Brazilijos pietuose, Rondonijoj ir Bo
livijoj.

Buvo pašarvotas V. Alpines kapinių 
šermeninėj ir draugų lydimas buvo palai
dotas tose pačiose kapinėse. Laidojimo 
apeigas atliko kun. Feliksas Jakubaus
kas.

Nuliūdime liko motina Ona, tėvas Ju
lijus ir dukrelės Audra, Fabiola, Taina 
bei Daina.

7-tos dienos mišios bus penktadienį, 
spalio 14 d. 19:30 vai. šv. Ju.zapo para- 
pij .s bažnyčioje, Lietuvos parke.
Antanas Augustaitis

keliones
Kelionės ir pažintys su žmonėmis pra

turtina žmogų dvasiniai. Gyvename tik 
vieną kartą. Žmogus yra laiko kūdikis. 
Todėl reikia išnaudoti visos gyvenimo 
galimybės, kad gyvenimo saulėlydžio 
dienomis, ar valandomis išlaikyti gerą 
nuotaiką, kuo tai nors įdomautis. Tad 
reikia: — knygos, meno, muzikos, gėlių, 
dainos, šokių bei juokų — žmogaus gero 
draugo-ės.

Todėl gera nuotaika, gera s .vyjauta 
palengvina žmogaus gyvenimą. Laimin
gas tas žmogus, kuris moka sukurti sau 
džiaugsmo mirksnį. Todėl dažniau atsi
gręžkime į saule, i gamtos žavėjimą, gė
lės pražydusį žiedą, į grožį, į žmogaus 
šypseną, į gyvenimą. .. O kad būtume 
laimingi reikia taikaus rytojaus,matyti 
brėkštančią saule ir naktelei artinantis 
stebėtis paskutiniais jos spinduliais.

Suprantama, kad kelionės, jei tik 
sveikata ir galimybės leidžia, geras daly
kas, nes sustiprina ir sudaro žmogaus 
dvasinį pasaulį.

Šioje planetoje yra tiek daug grožio, 
tik reikia mokėtis jais džiaugtis. Nors 
kartą susidomėkime, kokia harmonija, 
simetrija, koks grožis viešpatauja gam
tos spalvų audime...

Tuomet žmogus jautiesi kaipo drą
sesnis, jautringesnis ir veide sodriai gy
vuoja gyvenimo viltis.

Čia nubėga guotai palšų debesų, pa- 
bėrę gaivinančią nuojauką, randasi jaus
mų malonumas ir nuoširdumas. Net 
kelionės pailgina mūsų išvakarių pasku
tines dienas.

S? LIGONIŲ DĖMESIUI
Šv. Kazimiero parapijoj yra 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei
kalui esant kreiptis į parapiją: • 

tel. 273-0338
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'Italijos terasa -- Terraço Italia" — 
iaikomas augs’čiausiu São Pauto restora
nu, kuris yra paskutiniam — 42-ame — 
ItJij s vardo pastato aukšte. Kad ir ne 
a1 igščiausias \Palacio Zanzur turi 51 
a kštą), bet garsiausias. Tai São Paulo 
p. žiba ir pasididžiavimas, turistų atrak
cija, ypač naktį. Iš ten, iš pačios aukštu
mos, São Paulo didmiestis lieka po ko
jų ir beveik leidžiasi apkabinamas. Tik 
jau ne visas. Juk vien tik São Paule galė
tų tilpti keturios Lietuvos su savo gyven
ti Jais.

Praėjusią savaitę Terrayo Italia pami
nėjo 21 metus.

ir tą pcčiq savaitę spalio 5, Italijos te
rasoj vyko São Paulo Valstijos Istorijos 
Akademijos įAcademia Paulistana d- 
Historia) iškilmingas posėdis, su pietum. 
Buvo pagerbti pasižymėję istorikai, įteik
tos kelios dipiomos. Mėnesio svečiu bu
vo pakviestas kun. Pranas Gavėnas, kurį 
akademikai norėjo pasveikinti jo 70 me
tų sukaktuvių proga. Pristatytą ir apibu
dintą kaip lietuvių kolonijos veikėją, iš
šaukė tarti žodį. Ir prašė, kad butų kal
bama lietuviškai: em lituano.

Tad tenai, gal aukščiausioj São Paulo 
didmiesčio auditorijoj, gai pirmą kartę 
pasigirdo lietuviškas žodis. Nevienas iš 
akademikų gal pirmą kart, išgirdo kal
bant lietuviškai. Visi sužinojo, kad tai 
sena, seniausia indo-europiečių kalba, 
dar ir šiandien turinti formų senesnių 
už klasinę sanskrito kalbą; kad kalba, ku
ria domisi ir kurią studijuoja garsūs pa
saulio kaibininkai-filoiogai; kalba, kuria 
žmonės susikalba ne tik mūsų gimtinėj 
Lietuvoj, bet ir pačiam São Paule: tai 
lietuviai imigrantai arba net jau čia gimę 
jų Vaikai.

Po to pasireiškė didesnis susidomėji
mas lietuviais ir Lietuva. Vienas prancū- 
..ų kiimės šveicaras, besidomįs ypač Pa
baltijo kraštais, kėlė įdomių kLusimų lie
tuviškais miestų vardais: vienas brazilų 
istorikas, pernambukietis Edgardo Pireo 
Ferreira, parašęs 365 puslapių studiją 
A MÍSTICA DO PARENTESCO ir pagerb
tas Akademijos diplomu, nepaprastai di
džiavosi "suradęs", kad jo veikalo prista
tytoja (Apresentação/ Laima Mesgravis,

MŪSŲ LIETUVA

šį "Mūsų Lietuvos " numerį išleidžia prisimindami

J

dviejų metų mirties sukaktį(X-16 d.) 
našlė ir vaikai su šeimomis.

Departamento de Historia da USP, yra 
lietuvė (Laima). Kitas vėl prisipažino 
anksčiau manęs, kad Henrique L. Alves 
"yra lenkų kilmės, o dabar sužinojo, kad 
... lietuvis". Ir São Paulo Istorijos bei 
Geografijos Instituto sekretorius kvietė 
kun. Gavėną apsilankyti jų Institute ir 
"pakalbėti apie Lietuvą".

Cz. 10.300,00

Cz. 2.000,00
Cz. 2.500,00
Cz. 2.500,00
Cz. 3.000,00

BRAZILIJOS LIETUVIU FONDAS
Pereitą mėnesį į Brazilijos Lietuvių 

Fondą, įnašus įteikė sekantys tautiečiai.
Geny Baltušis Dirsė 
Helena Vaitkevičius 

de Uzeda
Vytautas Vosylius 
José A. Tatarūnas 
Vytautas Bacevičius
Veronikos Bacevičienės atminimui: 
Casimiro Bacevičius Cz. 3.000,00
Fondo kapitalas 1988 m. rugs. 30 d.:

Cz$. 214.664,54
Pinigai investuoti C.Poupança Bradesco 

nr. 6701004/3
BRAZILIJOS LIETUVI, ar tu pasi

dėjai prie mūsų kolonijos fondo? Įnašą 
gali įteikti BLB iždininkui Petrui Barei- 
šiui ar BLB Tarybos ar Valdybos na
riams. • _________ _

PASIUNTINYBĖS PRANEŠIMAS
Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone 

praneša, kad p. J. Žmuidzinui papra
šius ir Lietuvos atstovui p. S. Lozorai
čiui pritarus, Lietuvos Diplomatijos Še
fas sutiko paskirti p. Henriką Lapą, Ge
neralinio konsulo Toronte pavaduotoju. 
Vašingtonas, 1988 m. spalio mėn. 1 d.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

PRANEŠIMAS
A Biblioteca Aureliano Leite (Av. Zeiina, 

177/, realizará, gratuitamente, nos dias 17 e 
21 de outubro, curso de confecção de leques 
ornamentais e nos dias 24 e 28 de outubro, 
curso de confecção e montagem de pierrots, 
no horário das 13:00 hs. às 17:00 hs., minis
trados pelas Profas. Marlene de Andrade Kop
ti e Lidia Pagnozzi Cerione.

As inscrições poderão ser feitas no periodo 
de 06 a 12 de outubro, no horário das 9:00 
às 18:00 hs. na Biblioteca, situada à Av. Zeli- 
na, 177 e para maiores informações ligue pa
ra 272-9263.

Para primeira aula será -necessário trazer 
um pincel para fiiete n° 0.

/ Hilda Moribe
Bibliotecária Chefe

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, ' 

, tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Ruksys vardu ir pasiųsti paprastu , 
paštu.

G3

[PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMSI LIPINĖLIUS - Adesivos 

{SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

SS

iDICIONÁRIO
PORTUGUÊS LITUANO
LITU ANO PORTUGUÊS

S.EGUNDA EDIÇÃO
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