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BRAZILIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄ
JUNGA (BLJS), po IV PLJ Kongreso gyvai — 
jungdamiesi j lietuvišką spaudos darbą, laiko 
sau garbe išleisti dalį (Jaunimo Sąjungos) šio
dvigubo naujo formato ML numerio.

Redakcija ir administracija sveikina jauni
mą, jam dėkoja ir linki jgyvendinti Kongrese 
užsibrėžtus tikslus.

LIETUVIŠKOS DOVANOS
POPIEŽIUI

Jaunimo kongreso proga po
piežiui buvo Įteikta sveikinimų 
knyga su visų kraštų jaunimo 
parašais, iš vario nuliedinta 
Hamburge didžiulė 20 svarų 
lėkštė su dviejų jaunuolių tau
tiniais drabužiais vaizdu, Lie
tuvos vyčiu ant viršaus, įrašu 
‘LIETUVA” ir maža metaline 
lentute su Įrašu: “Pasaulio lie
tuvių jaunimas sveikina Jūsų 
šventenybę IV Pasaulio Lietu
viu Jaunimo Kongreso proga, 
1979. VIII. 1”.

Taip pat Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga buvo paruo
šusi raštą, išreiškiantį mūsų 
jaunimo palankumą popiežiaus 
darbams ir prašymą nepamiršti 
Lietuvoje esančio jaunimo ir jo 
teisių pažeidimo. Laiškas buvo 
vieno pilno puslapio ilgumo. Jį 
pasirašė PLJS pirmininkė, PLB 
pirmininkas, PLJ kongreso pir
mininkas, visų kraštų Lietuvių 
Jaunimo Sąjungų pirmininkai 
arba jų Įgaliotiniai. Visus šiuos 
dalykus popiežius pats priėmė

MC?r jįįįį

ir su mumis pasikalbėjo bent
10 minučių. Audiencijos pabai-

Ketvirtojo Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso delegacija 1979 m. rugpjūčio I d. Romoje įteikė popiežiui Jonui- 
Pauliui II ne tik sveikinimą, bet ir lietuviška simboline dovana. Iš kairės: Arvydas Žygas iš JAV. Onutė Virbickaitė iš

goję popiežius mūsų grupę pri- Britanijos. Gabija Juozapavičiūtė iš Kanados. Paulius Kuras iš Kanados.
statė gausiai publikai. Ta proga 
visi atsistojome ir sugiedojome 
Lietuvos himno dalį, iškėlę Lie
tuvos vėliavą. Gale himno po
piežius pakartojo jau dažnai iš 
jo lipų lietuvių tautai taiko
mus .žodžius: “Aš siunčiu Jums 
ir Jūsų tautai specialų palaimi
nimą. o ypatingai Jūsų tautai, 
nes ji man arti širdies.” Jis kal
bėjo angliškai.

Dalyvavusiems audiencijoje 
visą gyvenimą liks neišdildo
mas Įspūdis šio susitikimo su 
Katalikų Bendrijos galva. Tai 
buvo gražus ir Įspūdingas užbai
gimas jaunimo gyvenime svar
baus Įvykio — pasaulinio kon
greso.

Nuotr. Eelici

skiepijimą jaunimui. Skaudu matyti kaip sovieti
nis ateizmas persekioja tikinčiuosius vaikus, mo
kyklose. viešai is'niekindamas ju įsitikinimus ir 
kliudydamas jiems siekti augstesniojo mokslo. 
Mums taipgi skaudu matyti kaip okupantas negai
li jokiu pastangų užgniaužti bet koki dvasini gy
vastingumą. prasiveržianti jaunimo gretose ir išug
dyti vien materializmu pagrista visuomene.

Mes ypač giliai vertiname Jūsų parodyta palan- 
kuma lietuviu tautai bei Jūsų parama tikintie
siems Lietuvoje. Džiaugiamės, kad sv. Petro įpė
dinis yra žmogus, kuris gerai supranta Lietuvos 
padėti bei prašome Jus ir toliau visos Bažnyčios 
vardu smerkti tikintiesiems ir visai lietuviu tautai 
daromas skriaudas. Mes prašome Jus viešai pasau
liui atskleisti Lietuvos padėtį ir savo drąsos bei 
stiprybės teikiančius žodžius skirti Lietuvos jau
nimui. kuris šaukiasi pagalbos kovoje už'religine 
bei tautine laisvę.

jo Šventenybei popiežiui jonui Pauliui h

Laisvojo pasaulio lietuviu jaunimas, suplaukęs 
į savo ketvirtąjį pasaulini kongresą, kuris įvyko 
Federalinėje Vokietijoje. .Altenberge, liepos 19- 
29 dd., labai nuoširdžiai sveikina Jus, Šventasis 
Tėve, ir pras’o Jūsų apaštalis’ko palaiminimo sau. 
savo pavergtajai tėvynei Lietuvai ir jos kovojan
čiam jaunimui. Suvažiavę is’ Anglijos, Argentinos. 
Australijos, Brazilijos, Italijos, Jungtiniu Ameri
kos Valstybių, Kanados. Kolumbijos, Prancūzijos. 
Švedijos, Urugvajaus, Venecuelos ir Vakaru Vo
kietijos aptarti įvairias mus liečiančias problemas 
ir paruošti konkrečius ateities veiklos projektus, 
mes ypatinga dėmesį skyrėme broliams ir sese
rims Lietuvoje, kuria sovietai brutaliai ir nelega
liai užėmė 1940 metais. Mums nepaprastai, skau
du, kad musu bendraamžiai kenčia už savo religi
nius įsitikinimus, o tokie asmenys, kaip Viktoras 
Petkus, yra baudžiami už Dievo ir tėvynės meilės
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POGRBROŽIO L5ETUVA ------------------
Pastaraisiais metais laisvąjį pasaulį pasiekė visa eilė 

pavergtos Lietuvos pogrindžio leidinių. Pirmuoju pasirodė 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” (1972 m.), o po 
kurio laiko atsirado ir daugiau leidinių. Vieni jau mirė, 
kiti tebegyvuoja, treti ką tik gimė (pvz. “Alma Mater”). 
Kiekvienas jų turi savitą veidą, bet visiem bendras bruo
žas — netektos laisvės šauksmas. Tai balsas iš požemio, 
kuriame tūno visa Lietuva. Jei ne pogrindžio spauda, ma
nytume, kad gyvenimo sąlygos dabartinėje Lietuvoje yra 
beveik normalios, nes turistai, pabuvoję Vilniuje penketą 
dienų, dažnais atvejais pasakoja nieko blogo nematę. Prieš 
pogrindžio spaudos atsiradimą sovietinės propagandos ir 
jai artima spauda buvo pradėjusi garsiai skelbti, kad Lie
tuvoje jokios vergijos nėra, kad ten klesti gerovė, kokios 
niekad nebuvo. Net kaikurie išeiviai ėmė tikėti ir abejingai 
žiūrėti į laisvosios spaudos pateikiamus faktus. Atsirado 
net kunigų, linkusių tikėti oficialiajai propagandai, bet 
kai pasirodė pogrindžio spauda, atskleidusi tikrąją būklę, 
beveik visų nuotaikos pasikeitė. Niekas šiandieną apie Lie
tuvos laisvę ir klestėjimą dabartinėse sąlygose nebekalba, 
išskyrus tuos komunistus bei jų simpatikus, kuriems Mask
va yra svarbesnė už Lietuvą. Jie gyvena nebe tikrovės 
jausmu, o maskvine iliuzija.

I
Š LAISVĄJĮ pasaulį pasiekusios Lietuvos pogrindžio 
spaudos aiškiai matyti, kad tautoje tebėra gyvas ne
priklausomo gyvenimo troškimas. Dabartiniai valdovai, 
kurdami naują ekonominę ir idėjinę sistemą, tikėjosi iš

auklėti naują sovietinį žmogų su naujo pobūdžio patriotiz
mu, būtent, “plačiosios tėvynės” Rusijos. Pasak jų, ne
priklausoma Lietuva buvo mažytė, menka, “buržuazinė”, 
išnaudojanti darbo žmogų, o įjungta į Sov. Sąjungą pasi
dariusi plati, galinga ir turtinga, kaip ir visas sovietinis 
ūlilžinas. Sovietiniai valdovai tikėjosi, kad naujasis lietuvis 
bus naujo tipo žmogus, užmiršęs “buržuazinę” Lietuvą ir 
palinkęs veidu į Maskvą, iš kurios kadaise keli komunistai 
atvežė Lietuvon “Stalino saulę”. Po 30 metų intensyvaus 
sovietinimo išaugo nauja lietuvių karta, bet anaiptol neso
vietinė. Tai įrodė ne tik Romas Kalanta savo gyvybės auka, 
bet ir daugybė kitų jaunosios kartos proveržių sporto sta- 
dijonuose, gatvėse ir kitur. Pogrindžio špau-.*
pasirodo ne be jaunosios kartos iniciatyvos. Tak matyti v iš 
straipsnių, kuriuose dvelkia jaunatviška dvasia, autentiš
kai lietuviška, besipriešinanti sovietinei vergijai. Čia pasi
tvirtina posakis, kad dabar nereikia tautos žadintojų, kaip 
Basanavičius, Kudirka ir kiti. Dabar reikia drįstančių ko
voti už aną tautos žadintojų įžiebtą ugnį, kad neužgestų 
vergijos pelenuose.

P
OGRINDŽIO Lietuvoje rusena autentiškas tautišku

mas, kuris iki šiol pasirodė atsparus, tačiau turi grum
tis su dideliu rusišku spaudimu, apimančiu visas sri

tis, neišskiriant nė religinės. Vyksta tyli kova už tautinį 
išlikimą, su kuriuo glaudžiai siejasi ir religinis gyvenimas. 
Pastarasis tautos tradicijoje yra taip giliai įaugęs, kad jo 
atskyrimas reikštų tautos sielos žalojimą. Drauge jis su
daro tą dvasinį pylimą, saugantį tautą nuo svetimų žalo
jančių įtakų. Totalistinis režimas to nepakenčia ir yra už
simojęs tą pylimą išgriauti bei įplukdyti savus vandenis. 
Dėlto galbūt religinėje srityje yra labiausiai jaučiamas 
sovietinio totalizmo spaudimas, pasireiškiąs prievartiniu 
dusinimu. Pvz. jis leidžia tik vieną katalikų kunigų semi
nariją visoje Lietuvoje, iš kurios kasmet išeina vos 5-6 
nauji kunigai, o miršta — apie 20 veteranų. Tai prievarti
nė dusinimo taktika, kuri iššaukė pogrindžio seminarijos 
atsiradimą. Ji veikia katakombiniais metodais, bet nepri
klausomai nuo totalizmo komisarų. Tuo būdu ji gelbsti 
susidariusią tragišką būklę. Kaip visas autentiškas tautos 
gyvenimas rusena pogrindyje, taip ir religinis. Kai plėš
rusis žvėris tykoja paviršiuje, tenka slėptis pogrindyje, 
kurti ateities gyvenimą, kuris prasiverš tada, kai pasaulyje 
vėl pakils tautų laisvės bangos ir nušluos nuo paviršiaus 
vergijos sargus.

ii—

WDÉL PASIKEITĘS FORMATAS?

ML-vos spausdinamoji mašina — japoniškas ofsetas RICOH - 
išdirbusi apie 10 metų, jau visai sušlubavo: kas savaitę reikėjo 
šaukti mechaniką, kad taisytų, o šis net neturėjo pakeitimui rei
kalingų dalių, kadangi jau pasenęs modelis. Tad, norint neno
rint, reikėjo ieškoti kitos, kad tęstų spaudos darbą. Buvo nužiū
rėta DAVIDSON 501: ji galėtų spausdinti dvigubą lapą, kad ne
reikėtų segioti, ir spausdinys įgautų laikraščio formą. Šis malo
numas tačiau atsieina Cr. 992.250, kuriuos reikia išmokėti iki 
1980 m. vasario mėn pabaigos.

Tačiau ir šios mašinos formatas nedidelis: 33 x 43,1 cm. Di
desnio formato mašina kainuotų apie‘3 milijonus kruzeirų,kas 
mums atrodė neapžiojama.

Tikimės, kad šią mašiną sutelktom jėgom įstengsim išsimokė
ti — nereikės parduoti, kad išbristom iš skolos.

Ji pirkta ne kokio asmens vardu ar jo naudai, o vien tik lie
tuviškos spaudos darbui tęsti; taigi ji skirta lietuvių visuomenei, 
kuri lieka faktina jos savininkė.

Tad ir jos išsimokėjimui reikia visuomenės paramos.

Siam tikslui kviečiami visi — pavieniai ir organizacijos — pri
sidėti gerais pasiūlymais ir konkrečiu įnašu.

Kun. Pr. Gavėnas

urs s

Lietuvaitė, gimusi Kanadoje, reikalauja laisvės VIKTORUI PETKUI, kali
namam Sibire Nuotr. E. Stungevičiaus

PADRES LITUANOS APELAM AO PAPA
Mqscou: Cinco padres católicos lituanos lançaram, em 

Moscou, um apelo ao Papa. “Para que ele defenda a Igreja, 
os que são oprimidos por sua fé”, afirmaram os padres 
lituanos, durante uma entrevista quando anunciaram a 
criação de um “Comitê católico de defesa dos direitos dos 
crentes”.

Um deles, o Pe. Alfonsas Svareinkas, 55 anos, — que 
já passou mais de 16 anos em campos de concentração 
soviéticos — afirmou que 75% da população na Lituânia 
é católica e que quase todas as crianças são batizadas. O 
Comitê de defesa queixa-se especialmente da supressão dos 
mosteiros, das gráficas e editoras religiosas e da impossi
bilidade de os católicos manifestarem-se pela rádio.

A entrevista do Comitê de defctsa teve a participação 
do padre ortodoxo dissidente Gleb Yakumine, fundador, 
em 1977, de um Comitê ortodoxo de defesa dos crentes 
(Ctec-SP). ,.SEM FR0NTEIRAS»
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1978 metų muzikos premija skambinimas per toli jį nuneša, 
net iki suklupimų ir atitaisymų 
— tačiau nepamirština, kad čia 
yra vienkartiniai koncertiniai 
atlikimai, įrašyti plokštelėse be 
jokių pakartojimų.

O vis dėlto čia yra tik dvide-

paskirta jaunam pianistui Vy
tautui Smetonai. Premija yra 
1000 dolerių. Jos mecenatas — 
Lietuvių fondas. Premija pa* 
skirta per- JAV. LB Kultūros 

; tarybą. Jos rūpesčiu 5 buvo su
daryta premijai skirti jury ko- šimties metų pianistas, kas’ po 
.misija: Stasys' Baras, Aleksand- kelių »minučių klausymosi tuoj 
j ras Kučiūnas ir Algis Šimkus, jaučiama, ypač ilgoje ir be galo 
; Komisija savo gegužės 18-tos jautrioje Liszto B minor sona- 
įdienos posėdyje ir paskyrė pre- toje pirmoje plokštelės pu§Aį|\ 
miją pianistui x Vytautui Sme-

: tonai.
; Premijos laureatas Vytautas 
t Smetona yra, palyginti, dar jau- 
:nas, tačiau daug pasiekęs ir dar

rišku jo skambinimu turėjo1 
progos gėrėtis ir musų lietuviš
kųjų kolonijų bei -- lietuviškųjų 
salių muzikinė publika. Lygiai 

: malonu, kad jaunasis pianistas 
jau yra stipriai koją Įkėlęs ir į 
Amerikos 
aplamai.'

Štai tik
• pavyzdys.
’ viena jo koncertinė plokštelė, 
kurios metrika yra tokia: “Vy- 
tautas Smetona Plays Chopin, 

muzikinį gyvenimą

vienas naujausias 
Minty čia turima

: Liszt, Rachmaninoff. Sirius 
1001, stereo, (28001 Chagrin 

.Blvd., Ohio* 44122). Muzikos 
I žurnalas ‘"Audio” šių metų bir
želio mėnesio laidoje čia mini
mą. Vytauto Smetonos plokštelę 
aptaria šitaip:

“Taip, jo technika yra fantas
tiška, bet, kas dar svarbiau, 
jis supranta savo muziką pla
tumo perspektyvoje, tartum ji 

i būtų pati neo-romantizmo siela, 
tačiau nesvajinga ir ūkanota, 

i kaip kitų. ■ Jis turi puikią ritmo 
: nuovoką, puikią klausą ir. deta
lių supratimą. Jis daug skam
bina staccato — trumpomis, 
stuktelėtomis — natomis, ir 

j daug įdeda į vidinius balsus, ką 
greičiausiai išmoko iš savo se
nesnių mokytojų — jie taip da
rydavo. ' Jis taip pat turi pui
kią ff ir pp dramos nuovoką •— 
garsiai ir švelniai. Dažnai jo

P’S®*#

Vyt. N as vyčio nuo t r.

kūrinyje, kurių nedaug pašau» 
lio pianistų gali apvaldyti dėl 
jo milžiniško ilgio. Sonatos ge
rosios vietos šioje plokštelėj 
tos ugningosios —- yra nuCtoX 
biai atliktos, ypač pabaigoj©/! G 
mažiau stebinančios dalys,Vytautas Smetona, kurio piano rečitalis įvyko lap- 
ku, yra tos giliai, brandžiai^rieto 26 dieną Carnegie Recital saleje, New Yórke. 
kontempliatyvios. Šitoms gêsãl 
atlikti reikia septuaganmrhl 
Smetona daugiau jaučiasi-<WWsj 
elemente trumpesniuose RáchA 
maninovo ir Chopino kürini&ésà 
ir, jeigu jis yra ko vertas] Bt0 
su laiku įaugs , į ilgesmudèféis 
kūrinius”. Arorn

Toks dvidešimtmečio piarHSt# 
plokštelės įvertinimas reikliame 
amerikiečių žurnale, be abfèje]'
liudija, kad Vytautas Smetona* 
paskirtosios mūsiškės -muzikom- 
premijos tikrai yra vertas. '

Jaunimo Premija
GABIJAI -JUOZAPAVIČIŪTEI

Kovo 18 d. Jaunimo Centro kavinėje 
Chioagoje, buvo įteikta PLJ S-gos pirmi
ninkei Gabijai Juozapavičiūtei Eugenijaus 
KriaučeOiūno vardo jaunimo premija už 
1978 metų veiklą.

Popietę pravedė Vida Jonušienė. Ko
misijos aktą perskaitė Loreta Stončiūtė. 
Mecenatų šeimos vardu pasveikino ir 1000 
dol. premiją įteikė Jolita Kriaučeliūnai- 
tė.

Jaunąją veikėją šiltai pasveikino gen, 
konsule J. Daužvardienė} PLB pirm. 
V. Kamantas, kun. Pr. Garšva, JAV JS 
pirm. B. Zdanytė iir Ateitininkų Federa
cijos vardu V. Kleiza. Pati laureatė pa>- 
sakė ilgesnį, kuklų ir visuomeniškai su- 
b rendu&į žodį.

PAGERBTA RAŠYTOJA PETRONĖLĖ
ORINT AITÉ

Lietuvos Moterų federacijos Čikagos 
'klubas paskyrė savo susirinkimą pagerbti 
maišytojai P. Orintaitei kūrybinės .50 m. su
kakties proga.

Paskaitą apie ją ir jos kūrinius skaitė 
E. Songimienė, ypač plačiai sustodama prie 
jos istorinio romano „Erelių kuorai“. Bu
vo skaitomos jos raštų ištraukos.

„GYVATARAS“ NEBETURI KUR 
KONCERTUOTI

Hamiltono (Kanados) šokių grupė „Gy- 
vataras“ (30 šokėjų) buvo nuvažiavusi 
koncertuoti į Čikagą.

Programoje dalyvavo ir hamiltoniškė 
solistė A. Pakalniškytė.

Sakoma, kad pasiruošimu ir profesiona
lumu „Gyvataras“ lygiuojasi su Clevelan- 
do „Grandinėle“. Tačiau jo vadovė G. 
Breichmanienė prasitarė, kad grupė su 
koncertais jau yra apvažinėjusi visą lais
vąjį lietuvišką pasaulį, tik dar nebuvusi 
Los Angeles.

J. JURAŠAS STATYS TEATRE 
LIETUVIO VEIKALĄ

Jonas Jurašas Niujorko teatre statys iš 
Lietuvos gautą anoniminio autoriaus vei
kalą „Pasivaikščiojimas mėnesienoje“, ku
rį į anglų kalbą išvertė Algirdas Lands
bergis.

J. Jurašas buvo teatrui pasiūlęs pasi
rinkti 4 veikalus, ir teatro vadovybė pasi
rinko lietuvio autoriaus.

Prie pastatymo dr. J. Valaičio vadovau
jamas komitetas prisidėjo 3.000 dolerių.
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jiems malonumo. Vaikę supykindama,
VAIKAI IR TELEVIZIJA

Musų moderniame gyvenime tarp 
daugelio vaiko auklėjimo faktorių svar
bią rolę atlieka televizija. Čia paveiks
lais pateikiama medžiaga, kurią daž
nai įstengia suvirškinti dar nemoką 
skaityti, t.y. priešmokyklinio amžiaus 
vaikai. Knygos ir žurnalai neabejotinai 
padaro geros ar blogos įtakos vaikams, 
tačiau televizijos įtaka yra nepalygina
mai didesnė, nes paveikslai daug leng
viau pasiekia vaiko vaizduotę ir ilgiau 
joje palieka.

Tėvai, kurie nori išauginti gerus ir 
psichiniai išbalansuotus vaikus (o kas 
to nenori? ), turi iš arti stebėti vaiko 
laisvalaikius ir užsitikrinti, kad jie bu
tų sveiki ne tfk’kūniškai, bet ir dvasi
niai. Tėvu kontrolėje turi būti ne tik 
vaiko draugystės, žaidimai, bet ir tele
vizijos naudojimas. Tik mažesnė pusė 
TV programų skirta vaikams, bet ir 
tos pačios dažnai būna vaikams kenks
mingos.

Visų pirma atsiminkime, kad komer
ciniu būdu išlaikoma televizijos progra
ma vaikams turi aiškų tikslą: parduoti 
kokią nors prekę. Tai stengiamasi at
likti trejopu būdu. Pirma: vaikai įtiki
nami pirkti jiems siūlomą produktą. 
Antra: Siekiama, kad vaikai paveiktų 
tėvus pirkti reklamuojamą prekę. Tre
čia: paskutinis ir, gal būt, svarbiausias 
tikslas yra užtikrinti firmai pastovias 
pajamas ateityje, taip suformuojant 
vaikų galvoseną kad ir užaugę jie pirk
tų prekes, kokias jiems pasiūlys TV 
reklamos.

Dabar dėl vaikams skirtų televizijos 
i programų.

Garsus sociologijos daktaras Burlegh 
' Gardner su savo bendradarbiais ilgą lai- 
. ką tyrinėjo TV programas ir priėjo iš
vadų, kurios atrodo taip: ruošiant prog
ramas vaikams, visuomet atsižvelgia
ma į du svarbius faktorius. 1. Siekia
ma patenkinti vaiko viduje paslėptus 
troškimus. 2. Tėvų akimis žiūrint, 
programa turi atrodyti tinkama vai
kams.

Dr. Gardner taip pat sužinojo, kad 
vaikams skirtos programos ne būtinai 
turi vaikus palinksminti an suteikti 

nugąsdindama ar sujaukdama jo blai
vų protavimą, programa pasieks savo 
tikslą, jei tik vaiko viduje paslėpti troš
kimai gaus pasitenkinimą. Tuos "vai
ko viduje paslėptus troškimus" dr. 
Gardner galutinai suveda į vieną: pasi
priešinimo dvasią. Vaiko pasipriešini
mas paprastai nukreipiamas į tėvus, 
bet, kaip taisyklė, jis pasireiškia prieš 
betkokį autoritetą.

Beveik visose vaikų programose rasi
me du vienas kitam priešingus charak
terius: jauną didvyrį — gėrio atstovą ir 
senesnį asmenį — blogio atstovą. Vai
kas, bežiūrėdamas TV, taip suauga su 
savo mėgiamu herojum, kad šis tampa 
to vaiko dalim. Vaikas pradeda galvoti, 
elgtis ir viską vertinti tokiu pat mastu, 
kaip filmo herojus. Tai priklauso taip 
pat nuo vaiko amžiaus.

Reikalinga, kad tėvai praktiškai ži
notų, kokios TV programos vaikams 
yra tinkamos ir kokios žalingos, nes 
tai yra labai svarbu sunkiame vaikų 
auklėjimo darbe.

T. Rafaelis Š. - OFM.

PARAMA BENDRUOMENEI

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
rugsėjo 9 d., Tautos Šventės ir Šiluvos 
atlaidų proga, turėjo išvyką į Lituani
ką. Tenai vieton "šurasko" buvo suor
ganizuota, vadovaujant M. Vinkšnaitie- 
nei, įvairių lietuviškų valgių užkandinė, 
kuri, atrodo, svečiams patiko.

Visi užkandinėje gauti pinigai, su
moje 2.486,00 kruzeirai buvo įteikti 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Val
dybos pirmininkui p. Jonui Tatarūnui.

Maisto produktus, arba jau pagamin
tą maistą, užkandinei suaukojo Liet. 
Kat. Moterų draugijos narės: V. Vosy- 
lienė, M. Maželienė, A. Guzikauskienė, 
Ap. Baltaduonienė, O. Šimonienė, M. 
Vinkšnaitienė ir D. Silickaitė-Jones. 
O prie bufeto dirbo Alb. Saldienė, S. 
Silickienė ir S. Pilypavičienė.

Valdybos pirmininkas už šią para
mą Bendruomenei moterims nuošir
džiai dėkoja.
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BAZARUI ARTĖJANT

Rankdarbių kursai, kurie V. Zelino- 
je veikia be pertraukos nuo balandžio 
mėnesio, jau artėja prie galo.

Kursų tikslas buvo dvigubas: išmo
kyti naujų rankdarbių ir paruošti dalį 
eksponatų bazarui, kuris jau šių metų 
pradžioje buvo įtrauktas į Sanpaulio 
lietuvių veiklos kalendorių.

Tiek rankdarbių kursų eiga, tiek ba- 
zaro rengimu rūpinasi Liet. Kat. Mote
rų draugija.

Visas gautas iš bazaro pelnas bus pa
naudotas lietuvių senelių sušelpimui 
Kalėdų Švenčių proga, nes yra senelių, 
kurie reikalingi paramos.

Todėl bazaro reikalas ir pasisekimas 
turėtų rūpėti visiems lietuviams. Užtat 
ir yra kviečiami visi, kas kuo gali, baza- 
rą paremti.

Atrodo, kad kiekviena namų šeimi
ninkė, peržiūrėdama savo stalčius ir 
lentynas, nesunkiai gali surasti keletą 
įvairių naujų daiktų, kurių ji nenaudo
ja, o tik užima ten vietą. Gi bazarui 
tinka viskas: rūbai, indai, medžiagos, 
knygos, maistas, gėlės ir tt. O jau daug 
kas pripažino, kad žymiai lengviau yra 
duoti kokį nors daiktą negu piniginę 
auką.

Bazaras yra panašus į kermošių. Rei
kia pririnkti įvairių daiktų ir paskui 
juos parduoti, paversti į pinigus. Bet 
parduoti tenka viską žymiai pigiau, 
negu krautuvėse. Tačiau bazare galima 
rasti daiktų, kurių nėra jokioj krautu
vėj, t.y. įvairūs originalūs rankdarbiai 
(juostos, piešiniai, mezginiai ir tt.)

Bazarui eksponatus galima įteikti 
V. Zelinos ir Mokos klebonijose arba 
šeštadieniais 9—12 vai. Jaunimo Na
muose.

Bazaro proga bus trumpa meninė 
programa. Taip pat veiks įvairiausių 
lietuviškų valgių užkandinė (bufetas), 
grojant lietuviškai muzikai.

Tebūnie spalio 13 ir 14 d.d. lietuvių 
susitikimo proga Vila Zelinoje. Baza
ras veiks tik po pietų—pradedant 16 
vai.

Rengėjos rūpinasi, kad šalia labda
ringo tikslo, bazare būtų — kaip per 
Šv. Onos pietus — visiems linksma, ska
nu ir gražu.

linksmiau
Algutis žiWuBievtzųos laidą, kurio

je piktoji ragana užkeri vaikus. Iš visų 
pusių jis apčiupinėja televiziją ir paga
liau sako:

— Mamyte, kodėl televizija be dure
lių? Aš įeičiau ir išvaduočiau tuos vai
kučius.

© Be lietuviškos spaudos nebus są- 
moningos tautos.
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IV PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
Sandra Saldy té

- IV PLJ K ATG ARS 1 AI

LINKĖJIMAI IŠ LIETUVOS 
IV PU KONGRESUI

IV PLJK-sas įvyko liepos 1 1-29 dienomis Europoje. Brazilija prisidėjo su 7 da
lyviais ir 5 atstovais

Kongresas prasidėjo stovykla Londone Oras buvo labai geras ir vietovė labai 
graži Apsistojome St Mary’s kolegijoj, kun užima 600 akru dar turi pilį, kuri bu
vo pastatyta XVIII šimtmetyje ir yra ju prižiūrima.

Stovykloje dalyvavo lietuviu jaunimas iš 13 kraštų, t.y. Argentinos. Australi
jos Brazilijos, Did. Britanijos, Italijos, J A. V . Kanados. Kolumbijos. Prancūzijos. 
Švedijos. Urugvajaus. Venecuelos ir Vokietijos

Puikiai buvo paruošta kongresinės stovyklos programa. Turėjome įvairių darbo 
būrelių, kurie veikė stovyklos metu, audimo, architektūros, lietuvių kalbos, L.B. 
Kronikos. Lietuvių papročiu, teatro, choro, lietuvišku valgių, poezijos, prozos ir 
tautinių šokiu.

Darbo būreliu, paskaitų ir vakarinių programų tikslai buvo, kad geriau supras
tume mūsų liaudies kūryba ir bendrai lietuviškos kūrybos raida, bei turėtume gi
lesni dabartinės Lietuvos pažinimų. Dar prie stovyklos programų turėjome spor
tavimą bei dainavima.

PASAULINIS LIETUV jAi 
NIMO IV KONGRESAS M" 
Anglijoje liepos menes/ o natas 
Vokietijoje menesio pabaidoje 
kongrese supiaoKs netuviu auri 
mas iš visu našauto KonnnenG 
Tikimės,KAD kongresaspRa 
EIS TURININGAI KAD SVE 
TUR ESĄS JAUNIMAS AtS- 
LIEPS | PAVERGTOS T E v T 
NÉS GYVYBINIUS REIKALUS 
LINKIME KONGRESO dalv 
VIAMS GERIAUSIOS KLOTIES

t Alma Mater Nr 3

LAIŠKAS LIETUVOS POGRINDŽIO 
SPAUDOS LEIDĖJAMS

Laepos 14 d. įvyko IV PLJK-so koncertas. Queen Elizabeth salėje ir eisena prie 
Nežinomo Kareivio Kapo paminklo.

Koncerte dalyvavo ..Volungės" mergaičių oktetas iš Kanados, fletininkas Pet
ras Odinis, pianistė Raminta Laipstytė. “Gintaro” ansamblis iš Montrealio su tau
tiniais šokiais, dainomis, poezija ir muzika.

Prie Nežinomo Kareivio Kapo jaunimas padėjo vainiką ir gėlių, sugiedojo Ma
rija, Marija ir Lietuvos Himną.

Vakare visi susirinko šokiams Kemngstone Town Hall.
Liepos 15 d. po Šv. Mišių. Brompton Oratory, turėjome ekskursija po Londo

no miestą, greitai apžiūrėdami turistines vietas
Stovykloje kiekvieno krašto Jaunimo Sąjungą davė krašto pranešima. Aš bu

vau įgaliota kalbėti apie Braziliją.
Kai kurie kraštai aplankė savo ambasadas .Anglijoje bei Vokietijoje, išaiškinti 

truputi apie mūsų Kongresą.
Plaukėm laivu iš Anglijos i Europos žemyną. Laivas paliko Doverio uostą

1 OO vai nakties ir pasiekė Oostende. Belgijoje, apie 6:00 vai, ryto.
Tada atsiskyrėme: jaunimas, kuris važiavo i ekskursijas, ir jaunimas, kuris va

žiavo i studijų dienas.
Suvažiavo apie 120 jaunimo dėl studijų dienų. Altenbergo miestelyje. Vokieti

joje Oras buvo blogas beveik visa savaite, pagerėdamas tik per paskutines 2 die
nas. Turėjome labai smagią ir draugiška savaite, nors ir daug darbo buvo.

Studijų Savaitė prasidėjo liepos 19 d. ir baigėsi 27 d. Studijų dienose dalyvavo: 
kraštu atstovai, jaunimo stebėtojai, spaudos atstovai. PUS valdybos nariai ir prog
ramos atlikėjai.

Visa studijų dienu programa buvo paskirstyta į 3 bendras sritis: politine. vi
suomenine ir kultūrine.

Kiekvienai sričiai buvo paskirtos 2 dienos. Dienotvarkė atrodė taip: paskaita, 
diskusijos darbo būreliuose ir sesijos dėl nutarimų balsavimo.

Pirmoje, politinėje, srityje paskaitininkai buvo:Dr.K.J.Česinskas iš Vokietijos 
ir p. Stasys Lozoraitis Jr. iš Italijos.

Po paskaitos turėjome simpoziumą, kur dalyvavo Linas Kojelis, Viktoras Na
kas (JAV) ir Jonas Mockūnas (Austr.)

Antroje, visuomeninėje, srityje paskaitininkai buvo: Rasa Lukoševičiūtė (Kan.) 
ir Algis Norvilą (JAV). Simpoziume dalyvavo Marytė Barzdžiūtė (Arg.), Dr. Ge
rardas Bauras (Vok.) ir Violeta Abariūtė (JAV).

Trečioje, kultūrinėje, srityje paskaitas laikė Tomas Venclova (JAV) ir Marytė 
Stankuvienė-Saulaitytė (Vok.) Simpoziume dalyvavo Emilija Sakadolskienė (JAV) 
ir Aleksandras Valavičius (Braz.)

Mielieji broliai ir seserys,

Mes, Pasaulio lietuvių jaunimo ketvirtoji-, 
kongreso atstovai, susirinkę iš trylikos kras 
tų svarstyti išeivijos lietuviu jaunimo veikiu-, 
gairių, sveikiname Jus ir Imkime Jums ištver 
mes.

Kongreso svarstymuose musu demesv* 
nuolat krypsta j okupuota Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalus. Kiekviename Kongrese tas 
dėmesys nuolat didėja ir todėl, kad pe, pa 
staruosius kelerius metus taip pagausėjo po 
grindžio leidinių iš Lietuvos Jums galbūt 
sunku jsivaizduoti kokj dideli poveiki tu. 
Lietuvos pogrindžio spauda Vakaruose gv 
venanėiam lietuviu jaunimui. Jaučiamės su 
artėja su lietuvių tauta, geriau suprantame 
savo uždavinius talkinti Jums Jūsų asmenis 
kos laisvės rizikavimas įpareigoja mus laisve 
je gyvenančius, kaip galima plačiau kitatau 
čių tarpe paskleisti Jūsų suteikiamas žinias 
apėe Lietuvos būkle. Su džiaugsmu jungiamės 
j šio uždavinio vykdymą, nes tai jprasmma 
mūsų buvimą lietuvių tautos dalimi

Mus giliai sujaudino ir pradžiugino Ai 
ma Mater" leidėjų betarpiškas sveikinimas 
Jaunimo kongresui ir skatinimas atsiliepti 
pavergtos tėvynės gyvybinius reikalus. Uz ta 
nuoširdžiai dėkojame. Iš savo pusės tikimės 
kad šis sveikinimas yra tik pradžia Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių jaunųjų kartų dialogo. 
Esame jsitikinę, kad laikas yra ten pnbren 
dęs.

Tikimės vėl iš Jūsų išgirsti. Tikimes. kao 
Jūs išgirsite mus.

Jaunimo kongreso vardu 
Gabija Juozapavičiūte buvus.

PLJS pirmininkė

Gintaras Aukštuolis — dabartinis 
PLJS pirmininkas

Kraštų atstovų vadovai:

Violeta Abariūtė — JAV
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Per susirinkimus, Pietų Amerikos atstovai tarp savęs nusprendė įsteigti PALJ 
Komitetą (Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Komitetą), kurio pagrindinis tiks
las yra pastiprinti ryšius tarp visų Pietų Amerikos kraštų lietuvių jaunimo.

Šie asmenys buvo paskirti kaip ryšininkai:

-- Argentina: Graciela Morkūnaitė
Tristan Šimanauskas

- Brazilija: Sandra Saldytė
— Kolumbija: Gina Gaurišaitė
— Urugvajus: Mindaugas Mačanskas
- Venecuela- Luis Rosales

Elena Baronaitė.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESO

ATSTOVAI

Be kiekvienos srities nutarimu atstovai nubalsavo vietą ir data dėl sekančio 
kongreso ir išrinko naują PLJS valdyba.

Kongrese nubalsuota, kad V PLJK įvyks JAV ir Kanadoje 1983 m.
Sekančiai valdybai buvo išrinkti: Gintaras Aukštuolis (pirm.). Emilija Saka- 

lolskienė. Linas Rimkus. Saulius Čyvas.
Liepos 27 d. visi suvažiavo į Koenigsteiną. Vieni iš studijų savaitės, kiti iš ivai- 

iu ekskursijų. Visi dėl kongreso uždarymo.
Tos dienos pabaigoj turėjome Jaunųjų Kūrėjų Vakarą. Dalyvavo daug jaunimo, 

š Brazilijos, gitara skambino B. Bacevičiūtė.
Kongreso uždarymas įvyko liepos 28 d. rytą, su kongreso nutarimais, naujos 

PLJS valdybos pristatymu bei sekančio kongreso vietovės ir datos nustatymu.
Daug kas sveikino Kongresą, bet didžiausias siurpryzas buvo, kai gavome svei

kinimus iš Šv. Tėvo, Pop. Jono Pauliaus 11.
Po pietų turėjome gražų koncertą. Jame dalyvavo Ričardas Daunoras, Ramin

ta Lamsaitytė, Volungės oktetas ir Sodauto Etnografinis Ansamblis iš Bostono.
Naktį vyko šokiai Restaurant im Palmen Garten salėje, Frankfurte. Buvo la

nai smagu, šokome beveik visą naktį (iki 1:00). Išrinkta vieta buvo labai graži ir 
iškilminga. Orkestras geras, bet linksmiausia buvo, kai vienas Venecuelos berniu
kas pradėjo skambinti gitara prie garsiakalbio ir visas jaunimas šoko karnavalą.

Sekmadienį, 29 d. buvo Kongreso uždarymo iškilmingos Mišios. Haus der Be- 
gegnung bažnyčioje Koeningsteine.

Po Šv. Mišių jaunimas pradėjo skirstytis. Vieni grįžo i namus, kiti pradėjo va- 
žijiėtis po Europą. Per šį Kongresą daug kas važiavo i Lietuvą, vieni prieš, kiti 
iam pasibaigus. Vienur ir kitur žmonės pradėjo ekskursuoti.

Rugpiūčio 1 d. lietuviai gavo audienciją pas Popiežių Joną Paulių 11. Lietu
viams teko 30 vietų audiencijoje. Popiežiui buvo išaiškinta trumpais žodžiais apie 
Kongresą ir jaunimą jame dalyvavusį. Buvo įteiktajam dovana ir laiškas su atsto
vu parašais.

Popiežius davė specialų palaiminimą mums ir mūsų tautiečiams.
Popiežiaus palaiminti, manau, kad mes galime skaityti kaip gerai atlikta savo 

darbą Europoje. •
Man atrodo, kad visas darbas buvo gražus ir reikšmingas, ir kad jo vertę mums 

parodys ateitis, per kiekvieno krašto būsimą veiklą.

BRAZILIJA
■ ' ! Vi ..e

Beatričė BACEVIČIŪTĖ
18 m. iš Sao Paulo; lanko ko
ledžo 11 skyrių; skautų skilti- 
ninkė, dalyvauja ,.Volungės“ 
chore ir „Rūtelės“ tautinių šo
kių grupėje.

CARTA AO PAPA

Por ocasião da audiência concedida pelo Papa 
João Paulo II aos lituanos. foi-lhe entregue 1 pre
sente e uma carta. Esta carta, abaixo publicada 
na integra, cumprimenta o Papa em nome dos jo
vens lituanos que participaram no IV Congresso 
Mundial da Juventude Lituana. Explica quais os 
objetivos do Congresso e pede a Bênção Papal 
aos jovens lituanos. à nossa pátria Lituânia e aos 
jovens lituanos que lá lutam pela sua liberdade.

Explicou-se a situação .da, Lituânia ocupada, a 
luta pela liberdade religiosa. Pedindo-lhe para 
que divulgue esta condição.

II RomojeKetvirtojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai Įteikia sveikinimą popiežiui JONUI-PAULIUI 
audiencijos metu.
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Gerbiamieji,
PRANEŠIMAS

Sandra Saldyté

Brazilijos Jaunimo Sąjungos, savo, bei visų Brazilijos lietuvių vardu, sveikinu organizato
rius, pasaulio lietuvių jaunimo atstovus bei dalyvius, atvykusius j IV PLJK-są, linkėdama 
broliškos nuotaikos ir pozityvių darbo rezultatų.

Kalbant apie Brazilijos veiklą, reikia pažvelgti j praeitį, kad ją galėtume geriau suprasti.
Neskaitant pavienių imigrantų dėl rusų caro persekiojimų Lietuvoje, po 1863 metų suki

limo, pirmoji emigrantų banga atvyko į Braziliją maždaug 1888 metais. Tą bangą sudarė 
apie 800 žmonių, kurie įsikūrė pietinėje Brazilijos dalyje, t y., Rio Grande do Sul valstijoje, 
ir kurios dauguma dirbo prie geležinkelio tiesimo darbų.

Antroji ir pagrindinė lietuviu emigracijos banga prasidėjo 1926 metais ir tęsėsi iki 1929- 
30 metų. Tada atvyko į Braziliją apie 40.000 lietuvių.

Trečioji ir mažiausia emigracijos banga pasiekė Braziliją po Ii Pasaulinio karo. Su ja maž
daug 500 žmonių.

Šiandien, pusė arba dauguma lietuvių gyvena São Paulo mieste ar jo apylinkėse. Vila Ze- 
linos rajonas, São Paulo mieste, yra tirščiausia apgyventas lietuvių. "Mūsų Lietuvos" laik
raščio vardynuose randame pavardes ir adresus lietuvių trylikoje Brazilijos valstijų, o São 
Paulo valstijoje 103-juose miestuose bei valsčiuose.

Lietuvių organizacijos, parapijos, spauda turi vienokių arba kitokių ryšių su 20.000 Bra
zilijos lietuvių, išbarstytų po visą Braziliją. Bendrai paėmus, Brazilijoje turėtų būti apie 
150.000 lietuvių kilmės žmonių.

Antra lietuvių kolonija Brazilijoje yra Rio de Janeiro mieste.

Brazilijoje pasibaigus negrų vergijai 1888 metais, negalėdami daugiau pirkti ir atsivežti iš 
Afrikos darbininkų, brazilai atidarė imigraciją europiečiams, pirmiausiai portugalams, ita
lams ir ispanams, dirbti prie kavos bei medvilnės plantacijų. Tiems nuvykus dėl uždarbio 
bei gyvenimo sąlygų, ta imigracija sumažėjo. Vis augant Brazilijos ūkio plantacijom ir 
trūkstant darbo rankų, "kavos bajorai" per laivų agentūras pradėjo ieškoti darbininkų ūkio 
darbams po visą Europą, pažadėdami gerą uždarbį bei sąlygas.

Lietuva, "nualinta" per rusų okupaciją I Pasaulinio karo metu ir per nepriklausomybės 
karą, turėjo daug sunkumų atsistatydama. Todėl daug lietuvių rizikavo emigruoti, kad tu
rėtų geresnes gyvenimo sąlygas. Bet čia atvykę gerokai apsivylė. Gražios pažadėtos sąlygos 
kavos plantacijose buvo melagingos. Tada žmonės pradėjo naktimis bėgti iš kavos plantaci
jų į didmiesčius ir ten ieškoti darbo pramonėse.

Telkiamomis aukomis iš vietos lietuvių ir gauta parama iš Lietuvos, sujungti tų pačių in
teresų, imigrantai pradėjo susiorganizuoti. įsikūrė mokyklos, chorai, tautinių šokių grupės, 
sporto organizacijos ir 11

Pirmasis Brazilijos lietuvių laikraštis pasirodė 1929 m. sausio mėn. 12 d. Pradžioje jis va
dinosi "Lietuvis Brazilijoje", o vėliau sutrumpintas į "Lietuvį". Jis išsilaikė iki 1940 metų.

Po II Pasaulinio Karo ir Lietuvos okupacijos, Lietuvos konsularinės ir diplomatinės įstai
gos užsidarė. Dėl brazilų valdžios potvarkių, mokyklos turėjo persitvarkyti. Dvi mokyklos 
buvo likviduotos. Liko trys, kurios neveikia.

Dabartis
Lietuviškai jaunimo veiklai organizuoti yra įsisteigusi BLJ Sąjunga, kuri veikia savaran

kiškai, BLB-nės globoje.
Jaunimas turi ir kitus vienetus. Veikia skautai, ateitininkai, tautinių šokių ansambliai 

"Nemunas" ir "Rūtelė". Stipriai veikia "Volungės" choras.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO KOMITETO STATUTAS

j IV PLJ Kongresą atvykę Pietų Ame
rikos atstovai jausdami, kad reikia 
kreipti ypatingą dėmesj j veikios koor
dinavimą ir ryšių palaikymą tarp Pie
tų Amerikos kraštų steigia Pietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Komitetą.

PAL.J K veikia PLJS rėmuose. Ar
gentinos, Brazilijos, Kolombijos, Urug
vajaus ir Venecúelos LJS vienetai re
mia šio komiteto veiklą.

Komitetą sudaro paskirti kraštų LJS 
valdybų nariai (ir Urugvajaus išrinktas 
ryšininkas tarp IV PLJK atstovų).

Komiteto centras randasi komiteto 
nubalsuotoje vietovėje ir keičiasi kas 
dveji metai.

Komiteto Centro pareigos:
1. platinti LJS bei jaunimo veiklos 

informaciją tarp Pietų Amerikos kraš
tų valdybų,

2. skatinti ryšius Pietų Amerikos 
jaunimo tarpe,

3. suorganizuoti bendrą Pietų Ame
rikos jaunimo veiklą, pav. suruošti jau
nimo stovyklas, studijų dienas, kursus,

4. raginti Pietų Amerikos jaunimą 
dalyvauti PALK-e,

5. platinti švietimo medžiagą kraš
tų tarpe,

6. raginti ispanųTietuvių kalbos žo
dyno išleidimą.

Komiteto narių pareigos:
1. surinkti ir išsiųsti krašto veiklos 

informacijas Komiteto Centrui,
2. platinti gautas informacijas savo 

kraštų jaunimo tarpe,
Kasmet ruošiama stovykla vaikams-jaunimui vasaros bei žeimos atostogų metu. Lietu-

viškai kalbantiems, kasmet ruošiama ateitininkų stovykla.
3. perduoti informacijas spaudai.

Nilda 
Guzikauskaitė
18 m. iš Sao Paulo; lanko h 
ledžo 11 skyrių; skautinink 
ateitininkė, „Rūtelės" tau 
nių šokių grupės bei merg;' 
čių choro narė ir „Volungei 
choristė.

Sandra
Saldytė
21 m. iš Sao Paulo; studijuoja 
odontologiją; moksleivių atei
tininkų kuopos vadovė, skau
tų globėja, BUS valdybos 
kultūrinės veiklos vedėja.

Komiteto veiklą finansiniai remia 
aštai, kurie priklauso komitetui.
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Nelengva visų veiklą suderinti. Bendrai jaunimas dirba, kad galėtų mokytis, todėl neturi 
laisvalaikio, o paskui dažnai tas pats asmuo priklauso keliom skirtingom organizacijom.

Didžiausias veiklos centras yra São Paulyje. Veikia taip pat Rio de Janeire. Be minėtų 
jaunimo organizacijų, pagrindinės lietuviškos organizacijos yra: BLB, BL Sąjunga, LK Šv. 
Juozapo Bendruomenė, BLJS, Literatūros būrelis, PLIAS-os Brazilijos sekcija.

Kalbant apie jaunimo amatus, berniukai labiau mokinasi mechanikos ir elekžrikos srity
se, o mergaitės techniškų mokslų nelabai ieško. Vyrų ir moterų profesijos skiriasi. Vyrai 
renkasi griežtuosius mokslus, o moterys renkasi daugiausiai humanitarinius.

Apie BLJ Sąjungos veiklą kalbant, didelis žygis buvo III-jo PLJK pinigų likučio panaudo
jimas įsigyti "Lituanikos" stovyklavietei.

Bendradarbiaudami su BLB-ne, prisidėjome prie parodų paruošimo, priėmimo svečių 
kaip dr. A. Klimo, Hamiltono mergaičių choro "Aido", Simo Kudirkos, Rimo Petrausko 
ir kt

Pradėjome ruošti ll-rą bei lll-čią Imigrantų Olimpijadą, kuri yra São Paulo valstijos ruo
šiamas bei remiamas jvykis.

N R. 37 (1622) 1979.1X20

Aleksandras
Valavičius
24 m. iš Sao Paulo; inžinie
rius; „Volungės“ choristas, 
„Nemuno“ tautinių šokių 
grupės ir Sao Paulo literatū
ros būrelio narys, J3LJS val
dybos politinės, veiklos 
koordinatorius, III PLJK. 
atstovas.

Dalyvaujame lietuviškuose parengimuose bei minėjimuose. Rašome spaudoje, "Mūsų 
Lietuvoje" bei Brazilijos laikraščiuose.

Siuntėme atstovą į V-jj Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą.

Darome vertimus iš "L.K.B. Kronikos" ir "Aušros" ir išleidome portugalų kalba verti
mų leidinį "Erškėčiams žydint".

Suorganizavome ir dalyvavome stovyklose.

Iš tikrųjų, pirmoji BLJS valdyba neturėjo didelio patyrimo ir nebuvo pribrendusi admi
nistracijos darbams, kas mums pakenkė.

Kai pirmą kartą susiorganizavome, mes rėmėmis Šiaurės Amerikos pavyzdžiu. Po metų 
veiklos, pradėjome pastebėti ir jausti tikrą mūsų situaciją ir kas mums buvo reikalinga ir 
kas ne.

Paskutiniuoju laiku, atrodo, kad lietuvių kolonija Brazilijoje pradeda pripžint BLJS-gą.
Tai atsitinka ypač dėl to, kad IV-to PLJK-o reikalai yra tvarkomi vien tik BLJS-gos. Tai 
duoda mums didesnę įtaką tarp organizacijų ir tas mums atrodo daugiau padės sekančiai 
valdybai. Mūsų didžiausius sunkumus kaip tik ir sudaro BLJS-gos įvertinimas bei įtaka kito
se organizacijose.

Taip pat mums truko didesnės veiklos ir vyresnio jaunimo, tiek JS-gos valdyboje, kiek 
ir bendrai visose jaunimo organizacijose. Daugumoje jaunimo organizacijų amžiaus vidur
kis 16-kos metų. Dabar atrodo, kad tas gerėja — jaunimas užaugo ir nepasitraukė iš veiklos. 
Dar prie tos veiklos sugrįžta vyresnis jaunimas, kuris buvo pasitraukęs anksčiau.

Mūsų ryšiai su kitais kraštais daugiausia yra korespondencija. Ji gerai vyksta su Siaurės 
Amerika ir Vokietija, silpniau su kitais Pietų Amerikos kraštais. Kiti ryšiai yra palaikomi 
su grupėmis ar asmenimis, kam atvykus į Braziliją, arba atvirkščiai.

Turime gerus santykius su Š. Amerika ir Kanada. Mūsų jaunimas dalyvavo Vl-jame Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongrese Urugvajuje, kur ir stovyklavo. Šitą metą ateitininkai pa

statė veikalą "Ilgesio Pasaka" ir gastroliavo po Urugvajų ir Argentiną.

Baigdama dėkoju už dėmesį.

Jaunimo kongreso stovyklos dalyviai Britanijoje klauso pranešimų — A 
Vilčinsko (kairėje) ir G. Aukštuolio Nuotr R Kynė

Sofija
Žutautaitė

Ne žemės derlumu, ne drabužių 
įvairumu, ne s’alies gražumu, ne 
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja 
tautos, bet daugiausia laikyda
mos ir vartodamos savųjų kalbų, 
kuri didina ir palaiko bendrumų 
santaiką ir broliškų meilų. Gimto
ji kalba yra bendrosios, meilės ry
šys, vienybės motina, oilietišku- 
mo tėvas, valstybės sargas.

Kan. Mikalojus Daukša
(Prakalba iš Postilės, 1599 m.)

19 m. iš Sao Paulo; lanko 
koledžo 11 skyrių; „Nemu
no" tautinių šokių grupės, ir 
„Volungės“ choro narė, atei- 

-tmkikė.
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Didžiavomės esą lietuviai
Žvilgsnis į praėjusį jaunimo kongresą — įspūdingieji momentai bei renginiai

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ.
buvusi PLJS pirmininkė

Ilgai lauktas Ketvirtasis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas prasidėjo oficialiai 1979 
m. liepos 11 d. St. Mary’s kole
gijoje, Strawberry Hill, netoli 
Londono, Anglijoje. Tai didelio 
ploto patalpos, kuriose tilpo be
veik visi 450 stovyklautojų iš 
trylikos kraštų. Kiti buvo apgy
vendinti pas netoliese esančias' 
anglų šeimas ir galėjo kasdien 
ateiti Į stovykloje . vykstančią 
programą. Patalpos stovyklavi
mui buvo puikios: didelės spor
to aikštės lauke, geras Įrengi
mas. salės bei patalpos Įvairių 
būrelių darbui, didžiulė valgyk
la, kurioje, deja, teko valgyti 
dviem pamainom. Patalpos tik
rai buvo puikios, tačiau netoli
mas Londono miestas nevieną 
stovyklautoją gundė vykti apsi
dairyti. Nepaisant tokios dide
lės pagundos, stovyklos progra
moje kasdien dalyvavo arti 300 
asmenų o vakarop susirinkda
vo n daugiau

Pirmosios kregždės
Anglijos jaunimas ir pagalbi

nis Britanijos komitetas kuriam 
vadovavo Aleksas Vilčinskas, 
vyriausias kongreso organizato
rius Anglijoje, kartu su talki
ninke iš JAV — Viktorija Len- 
kauskaite. — stovyklavietėje 
triūsė jau nuo savaitės pradžios. 
Stovyklautojai pradėjo rinktis 
nuo pirmadienio ir antradienio, 
taigi, valgi bei nakvynę teko pa
rūpinti dvi dienas anksčiau. 
Nakvynei patalpos puikios: pri
vatūs arba pusiau privatūs už
rakinami kambarėliai bendra
butyje bei atskiruose senoviško 
angliško stiliaus namuose. Vi
sur Įrengtos mažos virtuvėlės, 
kur betkurią valandą buvo gali
ma pasigaminti tradicines ang
liškos arbatos bei kavos.

Daugiausia jaunimo suvažia
vo trečiadieni: autobusai vežio
jo iš Gatwick ir Heathrow aero
dromų be sustojimo pamaino
mis visą dieną. Prie registraci
jos kambario laukė ilgos eilės 
iki visi buvo paskirstyti i savo 
kambarius. Kanadiečiai ir ame
rikiečiai po nemigo nakties ke
lionėje iš Š. Amerikos jieško- 
jo kuo greičiau savo kambarių, 

kad galėtų numigti Visų veidai 
išblyškę nuvargę Pietų amen 
kiečiai, atvykę jau anksčiau ir 
praleidę kiek laiko Britanijos 
lietuviu globoje Londone, jau 
po 24 valandų keliones atrodė 
atsigavę gyvesni judresni Bū
relis Anglijos jaunimo su A 
Vilčinsku priekyje vikriai bė
giojo, tvarkė. Kom?r»»so ruošos 
komiteto nariai tvarkėsi su įvai
rių kraštų valiuta. Australijos 
jaunimo 25 asmenų grupė taip 
pat jau apsipratusi nuo savo 
dviejų dienų ilgumo kelionės. 
Visi dalinosi kelionės Įspūdžiais. 
Įdomu ir džiugu buvo klausytis, 
kaip visi, nors su įvairiausiais 
akcentais, kalbėjo lietuviškai, 
nes tai buvo vienintelė visus 
jungianti kalba. Tikiuosi, nevie
nas ■ atvykęs galų gale suprato 
kongreso rengėjų raginimą 
prieš atvykstant į jaunimo kon
gresą išmokti lietuviškai susi
kalbėti.

Istorinis plaktukas
Vakarop susirinko visi vėlia

vų aikštėje, kur ant baltų stie
bų plevėsavo trylikos kraštų vė
liavos. Paskelbus pagrindinius 
stovyklos vadovus, vėliavos nu
leistos. giedant “Marija Marija“ 
ir Lietuvos himną. Tada visi rin
kosi valgyklon prie papuoštų 
stalų, kur prieš vakarienę Įvy
ko oficialus kongreso atidary
mas. Pagal prigijusią jaunimo 
kongresų tradiciją, IV PLJK 
pirmininkui Andriui • Smitui iš 
V. Vokietijos buvo įteiktas III 
PLJK pirmininko Antano Sau- 
laičio ir II PLJK pirmininko 
Romo Sakadolskio plaktukas. 
Juo stukteldamas, Andrius Šmi
tas oficialiai pasklebė IV PL 
Jaunimo Kongreso pradžią. 
Plaktuko perdavimo apeigas su
galvojo ir jas Įvedė Pirmojo Pa
saulio Lietuviu Jaunimo Kon
greso pirm Algis Zaparackas. 
Ant plaktuko galvos įrašytos 
visų buvusių jaunimo kongresų 
pirmininkų pavardės ir kongre
sų datos. Plaktuką pasilaiko sau 
kaip prisiminimą tuometinis 
kongreso pirrhininkas, o sekan
čiam nuperkamas naujas plak
tukas ir pridedama dar viena 
pavardė. Tai labai gražus ir 
reikšmingas mostas, kuris per 
atidarymą sudarė tęstinumo 
Įspūdį ir sujungė buvusius jau
nimo kongreus su dabartiniu.

Originali paskaita
Po iškilmingos vakarienės, 

kurią paruošė bei salę išpuošė 
anglai virtuvės tarnautojai, au
ditorijoje prasidėjo atidaromoji 
paskaita, kurią skaitė dr. Ky
mantas Petrauskas, psichologas 
iš Toronto, Kanados. Tema: 
“Dabartinė jaunimo padėtis“. 
Tai buvo analizė lietuvių kalbos 
mokėjimo, Įsijungimo į lietuviš
ką gyvenimą bei veiklą, pažiū
rų religiniais, .politiniais bei vi
suomeniniais klausimais ir 1.1. 
Paskaitininkas savo analizę pa
darė. remdamasis 500 surinktų 
anketų, kurios buvo renkamos 
visuose kraštuose ir kurioms 
talkino Lietuvių Jaunimo Są
jungų valdybos. Savo paskaitą 
kalbėtojas iliustravo skaidrė
mis. Ir vėl išryškėjo tęstinumas 
nuo praėjusių jaunimo kongre
sų. Per šį IV PLJK buvo galima 
padaryti palyginamąsias anali
zes su buvusių trijų jaunimo 
kongresų anketomis bei jų re
zultatais. Pirmasis kongresas 
įvyko 1966 m., taigi palygini
mus galima buvo daryti dešim
ties metų laikotarpio. Per trum
pą laiką buvo sunku perduoti 
visą detalią analizę, todėl pa
skaitininkas ribojosi Įdomesnių 
momentų paryškinimų. Publi
kai paprašius, sutiko po kon
greso tęsti analizę ir paruošti 
išsamesnę studiją spaudai. Di
delio dėmesio susilaukė palygi
namosios analizės jaunimo: a. 
pagal amžių, b. pagal lytį, c. 
pagal profesijas, d. pagal kraš
tus. Tikimės, kad bus sudary
tos galimybės ir plačiajai vi
suomenei įvairiuose miestuose 
pateikti anketos duomenis, ku
rie tikrai sudomins ne tiktai 
jaunimą, bet ir vyresniuosius, 
ypač psichologus, sociologus, vi
suomenės veikėjus, tėvus.

Stovyklos programa
Kasdien stovykloje vyko pa

skaitos. kurios nagrinėjo da
bartinės Lietuvos padėtį: mene, 
moksle, literatūroje, gyvenimo 
sąlygose, ekonomijoje ir t.t. Pa
skaitas skaitė: dr. A. Štromas 
iš Bradford©. Anglijos, Iccho- 
kas Meras iš Izraelio, dr. Šilba
joris iš JAV. Violeta Rakauskai
tė iš V. Vokietijos. Popietinėje 
programos dalyje buvo pasi
rinkimas pratybinių būrelių, 
kuriuose stovyklautojai galėjo
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LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

MUSU LIETUV A NR, 37 (1622) 1979.IX.20

Vaikučių I-ji Komunija pamaldų metu Punske
PUNSKAS

Aleksandras VALAVIČIUS

IMPRESSÕES DE

A Polonia tem muitas coisas em comum com a Lituânia e decidi que após o Congresso 
Mundial da Juventude Lituana iria para este país. E daí veio-me à mente a palavra Punskas. 
Apôs o último evento do Congresso e um dos mais importantes, a gloriosa audiência junto 
ao Papa João Paulo II, na Praça São Pedro, onde participara, trinta jovens.vindos do Con
gresso recém-terminado, formou-se um pequeno grupo que viajou para Punskas: três jovens 
do Brasil e quatro jovens dos EUA.

Tomamos um trem em Frankfurt-am-Main e após 24 horas estávamos em Varsóvia. Mais 
330 km e chegamos também de trem, a Suwalki que é a maior cidade do “triângulo de Su- 
walki". Com uma população de cerca 25000 habitantes, a maior parte poloneses;chavendo 
poucos lituanos, esta cidade é o maior centro comercial da região. Na Basilica local, cons
truída no século XIX, pude apreciar vitrais de São Casimiro, Jogaila e Jadvyga com o nosso 
“Vytis" ao lado do brasão polonês caracterizado pela águia.

Mas a nossa viagem continua. Com um trem puxado por uma maria-fumaça, depois de 
28 km, alcançamos Trakiški. Nesse trajeto, sentíamos que estávamos na Lituânia, ao olhar
mos pela janela: relevo plano, bosques, bétulas, casas de fazendeiros rodeadas por campos 
arados.

Tínhamos mais três quilômetros para serem percorridos a pé até Punskas e logo já se avis 
tavam as duas torres da igreja. Já se ouvia o lituano pelos campos, um lituano da Dzūkija. 
"Duok Dzieve“ era o que diziam. Um dos nossos amigos já conhecia diversas famílias de 
Punskas, as quais nos receberam por dez dias.

Vivem nessa aldeia cerca de duas mil pessoas. Na sua maior parte são fazendeiros com 
sua terra própria (em média 30 hectares) e seus animais que formam básicamente a sua ali
mentação. __

„tukas ir pridedama dar viena 
pavardė. Tai labai gražus ir 
reikšmingas mostas, kuris per 
atidarymu «'----sudarė tęstinumo 
Įspūdį if-"su jungė buvusius jau
nimo kongreus su dabartiniu.

Originali paskaita
Po iškilmingos vakarienės, 

kurią paruošė bei salę išpuošė 
anglai virtuvės tarnautojai, au
ditorijoje prasidėjo atidaromoji 
paskaita, kurią skaitė dr. Ky
mantas Petrauskas, psichologas 
iš Toronto, Kanados. Tema: 
“Dabartinė jaunimo padėtis”. 
Tai buvo analizė lietuvių kalbos 
mokėjimo, Įsijungimo į lietuviš
ką gyvenimą bei veiklą, pažiū
rų religiniais, politiniais bei vi
suomeniniais klausimais ir 1.1. 
Paskaitininkas savo analizę pa
darė, remdamasis 500 surinktų 
anketų, kurios buvo renkamos 
daug stovyklautojų — dažnai 
buvo matyti merginos, pinan- 
čios vainikus iš gėlių ar šiau
dų kuriai nors liaudies moty
vais paruoštai vakaro progra
mos daliai. Didy’sis. stovyklos 
laužas vaizdavo Joninių naktį 
su raganomis (Kanados atsto
vai atliko tikrai kūrybingą vai
dinimą apie raganas, keikė kaip 
tik virš stovyklavietės kas ant
rą dieną pakylančius ir nusilei
džiančius didžiuosius lėktuvus). 
Vakarinių programų viršūnė 
buvo paskutinį vakarą sureng
tos lietuviškos vestuvės su pirš
liu, svočia, tėvais, pamergėm, 
Fausto Strolios vestuvinėm dai
nom ir Lt. Manau, nevienas sto
vyklautojas, kuris kada nors at
eityje planuos savo vestuves, tu
rės daug medžiagos pritaikyti 

__ liaudies motyvus.
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A hospitalidade e a amizade desses lituanos è algo indiscritível: só estando lá para sentir. 
Sentíamos a alegria constante desta gente nas suas faces e nos seus corações, por ter hóspe
des da América do Norte e Sul (era primeira vez que recebiam lituanos do Brasil). Estavam 
muito interessados como vivem os lituanos neste país exótico para eles. Num domingo vi
mos, através da televisão polonesa, um programa muito bom sobre a Amazonia.

Passeamos muito pelas aldeias vizinhas: Oškinių, Agurkų, Burokų. Como são lindos os 
campos cobertos de cereais e enfeitados pelas flores de linho, papoulas e girassóis. Às vezes 
víamos um ninho de cegonha no alto de uma árvore. Visitamos uma “močiutė'' que possuia 
um antigo tear e, enquanto trabalhava, cantava velhas canções. Antes de voltar para casa, 
nada como passar pelo restaurante Rūta para uma cervejinha. Na hora da janta, aquela co
mida lituana fresquinha que a terra deu, sem produtos artificiais. Nunca faltava alguém que 
puxasse uma canção após o jantar, mesmo que nos campos. Aparecia então o acordenista 
e vamos dançar. Como era a época da “rugiapiüté", já estava sendo cortado o feno e guar
dado para o inverno. E por que não, depois de tanta festa não dormir no feno? É o que fi
zemos duas noites embalados pelo aroma do campo. No domingo, assistimos à missa em li- 
tuano celebrada pelo vigário Ignas Dzermeika, com uma participação incrível dos fiéis (de 
todas as idades) cantando do inicio ao fim para depois fazer estremecer a igreja no final, 
quando foi cantada “Marija, Marija“. Nesse dia, assistimos pela televisão de Vilnius, dois ex
celentes programas: um de danças folcóricas apresentado pelos estudantes da Universidade 
de Vilnius e outro musical apresentado pelo consagrado grupo Armonika. Quando estive 
em Varsóvia, encontrei-me ocasionalmente na casa de um lituano, um integrante deste con
junto; que para mim e para ele foram momentos de grande emoção. Eu havia conhecido 
um instrumentista e compositor do conjunto que tanto admirava e contei-lhe que, quando 
dirigia um programa lituano pelo rádio aqui em São Paulo, sempre tocava músicas executa
das pele Armonika.

Em Punskas conhecemos um colecionador de material etnográfico lituano. Possuia ferra
mentas e objetos antigos, faixas e tecidos feitos a dezenas de anos atrás; a sua casa era um 
verdadeiro museu.

Em Punskas funciona uma escola secundária, onde as aulas são dadas em lituano. Há 
também a Casa da Cultura Lituana, onde são feitas reuniões culturais, ensaios de corais e 
grupos de danças. Vale a pena lembrar que no ano passado os lituanos ganharam o segundo 
lugar num concurso nacional de danças folclóricas onde participaram 120 grupos de toda a 
Polônia.

Estávamos realmente próximos da Lituânia, no entanto quis senti-la ainda mais. Assim 
um dia de manhã fomos de ônibus a Rutka Tartak, cerca de 40 km de Punskas. E por ali cor
re o Šešupė em direção ao Nemunas. Como ele nasce não muito longe dali, o seu caudal é 
humilde, com uma largura em torno de 5 metros. Então veio-me à mente aquelas palavras 
de Maironis “Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...”

A essência de nossa estada nesta pequena Lituânia, clarificou-se com a festa de “Žolinės" 
no dia 15 de agosto, comemoração da assunção de Maria para o céu. Neste dia, apesar de 

ser dia comum da semana, a vila se esvaziou e todos foram à missa de manhã. Todas as al
deias vizinhas prepararam coroas de flores e pequenos altares enfeitados para serem levados 
à igreja e abençoados. E muitos para não perderem a tradição, foram de carretas puxadas 
por dois cavalos. Após a missa solene, seguiu-se uma pequena procissão em torno da igreja, 
na qual participaram muitos jovens vestidos com trajes tipicos lituanos. Esse dia ė tão im
portante para Punskas, que ali estava presente a televisão de Varsóvia para fazer uma repor
tagem. Após a missa, formamos um pequeno grupo e fizemos um pic-nic à beira do lago 
Punia que banha Punskas com suas águas tranquilas. Eram momentos e imagens que eu só 
tinha apreciado através de fotografias ou conversas.

Aqui havia verdadeiros lituanos; esses nossos irmãos estavam taõ perto da nossa Pátria, 
mas ao mesmo tempo tão longe. Aqui aprendi deles o que muitos livros não conseguiram 
me transmitir: o significado e a minha origem lituana.

O tempo passou e já era hora de partir. Apesar dos nossos tristes olhares sentia-me enri
quecido, pois levei de Punskas um verdadeiro tesouro: um entendimento mais profundo das 

minhas raizes lituanas.

______11

Lietuviškas koncertas
Liepos 14, šeštadienį, visa 

stovykla autobusais vyko i iš
kilmingąjį koncertą Queen Eli
zabeth Hall, National Arts cent
re Londone. Čia susirinko 1,500 
asmenų, kurie tilpo salėje. Daug 
kas liko už du^u be bilietu šne
kučiuotis, laukdami susitikimo 
su jaunimu bei pažįstamais po 
koncerto.

Koncertas pavyko puikiai, 
tikrai buvo iškilmingas ir lie
tuviškas. Programą atliko “Vo
lungė” iš Toronto, Raminta 
Lampsatytė, pianistė iš V. Vo
kietijos, ir Petras Odinis, flei- 
tistas iš V. Vokietijos. Jie atli
ko pirmosios dalies programą. 
Antrąją dalį atliko Montrealio 
“Gintaro” ansamblis, publiką 
sudominęs savo įdomiais lietu
viškais instrumentais: rageliais 
trimitais, kanklėmis, skudu 
čiais ir kt., lietuviška daina de 
klamacijomis ir tautiniais šo
kiais. Visi iš koncerto išėjo pa
tenkinti, kad yra kuo didžiuo
tis lietuviškame mene. Koncer
tas buvo augšto lygio, vertas pa
rodyti betkuriai tarptautinei 
publikai. Koncerto paruošimu 
rūpinosi Alekso Vilčinsko žmo
na latvė Mara.

Žygis per miestą
Po koncerto tūkstantinei mi

niai pasipylus iš salės,-jos jau 
laukė Britanijos pagalbinio 
komiteto nariai, kurie ją rikia 
vo pagal kraštus eitynėms per 
centrines Londono miesto gat
ves prie Nežinomojo Kareivio 
kapn pstob West, m m st. e r Ab
bey ir parlamento rūmų. Tauti
niais drabužiais pasipuošę Ang
lijos jaunuoliai ir Toronto “Vo
lungės” narės ėjo priekyje, neš
dami Lietuvos ir Anglijos vė
liavas, taipgi plakatą, lietuviš
kai ir angliškai skelbiantį, kad 
čia žygiuoja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas. Po jų se
kė: Europos lietuvių vyskupas 
Antanas Deksnys, Lietuvos at
stovas V. Balickas su ponia. 
PLB pirm. Vytautas Kamantas 
PLJS pirm. Gabija Juozapavi
čiūtė, IV PLJK pirm. Andrius 
Šmitas, Kanados LB pirm. J. 
R. Simanavičius, D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos bei LB val
dybų nariai. Po jų žygiavo jau
nimas, išsirikiavęs po keturis, 
nešdamas savo kraštų vėliavas. 
Kadangi man teko būti eitynių 
priekyje, dažnai atsisukdavau 
atgal pasižiūrėti, kiek iš viso 
jaunimo žygiuoja. Nustebau, 
nes ant gatvių posūkių buvo to
kia didelė masė žmonių, kad 
net perėjus Londono tiltą prie
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Durante os dias 7,8 e 9 do més de setembro a BUS 
realizou, em Atibaia. reuniões e simpósios com a ju
ventude oresente.

Inicial mente toram colocados em discussão meios 
de participação de todos os jovens no trabalho da 
Jaunimo Sąjungą, sendo necessária, para tanto, a exph 
cação da filosofia, objetivos e condições de funciona
mento da organização Apos a conscientização trava- 
iam-se debates, que tiveram, como pauta central, a 
maneira de conseguir treiar o atual êxodo da juventu
de das diversas atividades e conseguir um movimento 
ascendente de adesões à causa. Começou-se por anali- 
zar as consequências psicológicas da imigração de 
1929. culminando com a conclusão de que. para se 
conseguir o objetivo almejado, deveriamos instigar o 
orgulho da descendência lituana. mas como poderia
mos fazê-lo? Uma das conclusões mais exequíveis 
loi a de se conseguir uma maior difusão dos aconteci
mentos da Lituânia nos jornais brasileiros, que pos
suem grande repercussão. Na grande maioria das ve
zes. a própria pessoa não tem oportunidade de ler o 
artigo. Então outras pessoas o alertam, por saberem 
de sua descendência. Conseguiriamos, assim, o duplo 
objetivo, qual seja, a divulgação através daqueles que 
alertam tal pessoa e a conscientização desse que é 
alertado.

Duas proposições a BLJS se incumbirá de realizar:
1. Fornecimento para os jornais, através da coleta . 

de informações das diversas fontes.
2. Agradecimentos oficiais a todos os meios de co

municação que independente ou não do Io item, di
vulgarem o nome da Lituânia, com menções à recep
tividade do artigo pela colônia.

Após o jantar foi feito o relato dos acontecimen
tos durante o quarto congresso. Sandra Saldy té con- 
tou-nos sòbre a semana de estudos. Nilza Guzikaus- 
kaité. sòbre a stovykla e Alex Valavičius, sobre a visi
ta ao Papa.

No dia seguinte, uma reunião que durou várias ho
ras. a atual diretoria féz a proporção do terreno para 
a futura diretoria, que dentro em breve tomará posse. 
Como tema central foi abordada a estrutura adminis
trativa da diretoria, que teve como resultado a seguin
te estruturação:

1) Presidente:
2) Secretário:
3) Tesoureiro;
4) Relações Públicas ( Ryšininkas);
5) Coordenador dos assuntos culturais:
(■>) Coordenador de assuntos politicos
Durante a noite, Alexandre Valavičius nos contou 

sobre sua visita à Punskas.

parlamento rūmų, nebuvo ma
tyti eitynių galo. Spėjama, kad 
eitynėse iš viso dalyvavo arti 
2000 asmenų. Lydėjo garsi Lon
dono miesto policija — “Bob- 
by “Volungė” visą laiką trau
ke lietuviškas dainas, retkar
čiais prisidedant arčiau esan
tiems eitynių dalyviams. Prie 
paminklo sugiedota “Marija, 
Marija” ir padėtas vainikas su 
jaunimo kongreso įrašu anglų 
kalba. Įdomu buvo pastebėti, 
kad eitynes sekė tūkstančiai tu
ristų, kurie viską fotografavo, 
ypač tautiniais drabužiais apsi
rėdžiusias merginas. Daug kam 
ir vėl ištryško ašaros — verkė- 
ne tik vyresnieji, bet ir jauni
mas, kuris-tikrai pajuto garbę 
priklausyti lietuvių tautai.

Vakaro šokiai
i‘u eitynių buvo laiko aiški- . 

ra i pasivaikščioti po Londoną. 
Bet kadangi buvo tiek daug be

Fleitistas Petras Odinis ir
pianistė Raminta Lampsatytė

Finalizando, restam nossos agradecimentos ao 
padre Juozas Šeškevičius, pela preparação da infra-es
trutura necessária para a realização do acampamento, 
e também à dona Angélica e dona Uršule pelo gostoso 
cardápio a nós oferecido.

Arnaldo Zizas
BLJS pirmininkas

IV-jame Psaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese buvo išrinkta nauja Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba: pir
mininkas Gintaras Aukštuolis, vicepir
mininkai Emilija Sakadolskienė ir Sau
lius Čyvas, nariai Kupcikeviciüté ir Li
nas R imkus. Daugumas jų gyvena Chica- 
goje, JAV. Naujoji valdyba pareigas per
ims iš buvusios valdybos ir jos pirminin
kės Gabijos Juozapavičiūtės spalio mėne
sį.

tuvių, visur jų užtikdavai. Atro
dė, kad Londono miestą buvo 
“užėmę” lietuviai. Anglijos lie
tuviai nesigailėjo savo laiko, 
ėjo kartu ir rodė įdomesnes vie
tas.

Vakare visi susirinko į Ken
sington© Town Hall, modernią 
salę gražioje Kensingtono prie
miesčio dalyje, kur Įvyko kon
greso šokiai. Deja, muzika ne- 
vjsą jaunimą patraukė šokti. Di
delė dalis šnekučiavosi priean
gyje arba aikštėje. Tačiau per 
pertrauką, pasirodžius gitarai ir 
būgnams (dviem jaunuoliam su 
gitara iš Venecuelos ir su būg
nais iš Anglijos), šokių salė pri
sipildė sausakimšai Grojo ir 
dainavo lietuviškai, visi jungėsi 
i ratelius, polkas su ragučiais, 
šoko iki sušilimo ir nenorėjo
leisti orkestrantams grįžti. Va- 
kras praėjo smagiai. Atvažiavę 
samdyti autobusai išvežė visus
atgal į stovyklą.

(Bus daugiau)

Tėviškės Žiburiai

TRUPUTIS DUOMENŲ APIE JAUNIMO 
KONGRESO DIENAS BRITANIJOJE
Dabar gautame informaciniame biule

tenyje rašoma, kad kongreso stovykloje 
Britanijoje dalyvavo 435 jaunuoliai ir 
i.ii.nuolės iŠ 13 kraštų. Daugiausia jų bu
vo iš JAV, Kanados ir Vokietijos.

Queen Elisabeth Hali suruoštam kon
certui buvo parduota 900 bilietų, bet 
klausytojų buvo daugiau kaip 1.000. Ba- 
lius.šokiai sutraukė daugiau kaip 700 aš
menių.

J vysk. dr. A. Deksnio pontifikalines 
mišias buvo susirinkę per 1.000. Daugiau 
kaip pusė priėmuisi komuniją, kuri buvu- 

' si aukojama už visa T riet u vos jaunumą. 
Prieš pamaldas prof. dr. V. Vasyliūnas 
davė vargonų koncertą, o pamiaildų metu 
vargonais palydėjo giesmes, kurias giedo
jo jaunimo choras ir solistas.

Eitynės prie Nežinomo kario kapo j.n; 
buvo mūsų laikraštyje aprašytos.

KALBAME LIETUVIŠKAI
— Iš IV PLJ KONGRESO NUOTAIKŲ —

Lietuvoj žemaičiai, aukštaičiai ar f Įtaka jaučiama ne tik sakinio melodijų, 
k on. , j e bet ir žodyne ir sakinių sudėtyje — sto

ri arė pranešimą", 
galima rasti nuo ne taip senatai atvykusių f ,.atliko kelionę“, vietoje ..pranešė“. ,.ke- 
(kai kas lik prieš keletą mėnesių) iki t liavo“.
žmonių iš .trečiosios kairios išeivijoj. Kaip i 
gyvendami tarp žemaičių pradedame že- ' 
maičiuoti, taip ir ilgiau gyvendami sveti
mame krašte pajuntame to krašto įtaiką.

Kai kurių kraštų jaunimas kalba labai 
melodingai, pvz.. iš Kolumbijos. Kai ku
rių priebalsės dar minkštesnės kaip .,1“ ir 
,rm*‘. Atvykę iš Amerikos ir Kanados, kie
čiau taria garsus „r, ,,k", ,.d‘‘. Jų balsės 
,,e‘* ir ,.a“ pailgėja, o brazilams nėra d:- Į 
del'io skirtumo tarp ilgų j ų ir -truimipųiių j 
. ū“ .iri ar y“ ir .j--

Kaip 
dzūkai kalba tarmiškai!, tiaup ir mes 
grėsė turime įvairių tarmių. Mūsų tarpe ■ taksėję. Dažnai sakoma .

Gal būt daug kas pastebėjo, kad kongre
so stovykloje kalbama lietuviškai ir su 
tais draugais, su 'kuriais namuose dažniau 
kalbama gyvenamojo krašto kalba. Dr. Ri
mantas Petrauskas, išnagrinėjęs IV PLJK 
studijinę anketą, nustatė, kad tik 3'7 lie
tuvių jaunimo kalba su lietuviais draugais 
vien vietine kalba.

Daug įtakos turi ir kraštų sąlygos, pa
žiūros. tradicijos, papročiai, bet tai jau 
kita tema.
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Eilėraščiai iš Sibiro

RUDUO

Snaudžia miškas palinkęs prie kelio, 
Rasos varva nuo beržo šakų.
Negirdėti paukštelių dainelės, 
Nebeliko skaisčiųjų žiedų.

Antanas Augustaitis

Vien tik vėjas po mišką linguoja. 
Vien tik gaudžia nuo vėjo giria. 
Gal pavasarį medžiai sapnuoja, 
O jų šakos svyruoja sapne.

MINTIES VILIONĖS

Mielasis tautieti, rūtele tautiete. Gal nevienam teko skaityti ir savo akimis 
matyti šias raides: — S E S C. Bet pasiliko veltui ir be jokio dėmesio, o gal nebu
vo kam paaiškinti ką jos reiškė? Tavo jautri širdelė, kaipo ateivio nedrįso ieškoti 
tam tikrų žinių. Ar neieškojai kas tau priklauso ir kas tavęs laukia ir prašo, kad ir 
Tu pamėgintum ir praleistum geresnes klajūno dieneles? ...

Jeigu mes neieškosime ir tarpe savęs nepasidalinsime gamtos grožybėmis ir po
ilsiais, nepaduosime, vienas kitam rankos, arba nejausime žmogišką šilimą, pavy
dėdami prieteliams žodį, tapsime urvų pirmgimiais žmonėmis, užvertę urvo angą 
nakties tamsumoje.

Nerašau, kad kas mane ant “šakių” keltų ir mane sodintų pirmuose puotų 
' suoluose, plodami rankomis. Nerašau dėl propagandos ir nenoriu jokių atlygini

mų.
Tik geidžiu, kad kiekvienas prietelius juodas ar baltas, bent kokios tautybės, 

ar tikybos, pasidalintų nors nuo stalo liekanomis ir noriu parodyti kelią neregiui, 
kuriam gamta pavydėjo šviesos.

SESC — „Serviço Social do Comércio”. Vienas iš stambiausių prekybininkų 
sąjūdžio centrų, kuris jų palaikomas ir ugdomas, dėl darbuotojų naudos prekybo
je*

kiekvienas prekybininkas valdžiai sumoka už savo tarnautoją l,5°/o jo gau
tos algos. Kiekvienas tarnautojas ir jo šeima turi teisę tuo naudotis, kur tik yra 
SESC. S. Pauliaus mieste yra 5 centrai, o jo valstybės žemėje — 9.

Kas yra iš to gero?
Čia galima pasinaudoti visokios srities mokyklomis, visokiais sporto žaidimais, 

mažiems ir dideliems. Yra biblioteka, puikiausiai įrengtas didelis klubas, gražiau
sias S. Paulyje — Av. Jaboticabeiras - Rio Bonito — Santo Amaro.

Yra dentistai, restoranai pačiam miesto centre. Tik R. do Carmo, 147, aptar
naujami 1.500 pietūs. O poilsio ir ramybės rojaus sode prie Atlanto vandenyno, 
„Ruy Fonseca” Bertiogoje net 3.000 kas dieną. Daromos ekskursijos, neskai
čiuojant jokio pelno.

Brangusis-ji.— Be atidėliojimo jeigu dirbi, ar dirbai o gal esi pensijoj preky
bos darbuose, netingėk nueiti į R do Carmo, 147, S. Paule.

Nešinas darbo knygele, jeigu.pensijoj, neškis ir pensijos kortelę, 2 fotografijas 
0,3 x 0,4. Čia sumokėsi 15 kruzeirų metams. Per pusę valandos gausi nario kny
gelę apturėdamas visas galimybes naudotis šios kilnios organizacijos visais geriau
siais patogumais, kuriais naudojasi milijonai prekybai priklausančių žmonių, ne 
tik S. Pauliaus valstijoje, bet ir visoje didelėje Brazilijos žemėje, kur dar nuo am
žių sapnuoja, ir savo grožiu žmogui moja, gėrėtis ir džiaugtis, gamtos mozaikų 
surengimu, nes dėl žmogaus ir žvaigždės pasipuošę savo blizgėjimu, ir vandeny
nai be paliovos ošia, ar meldžiasi savo melodijomis, slaptingos ir gaivios muzikos 
akordais.

Kaip gi malonu, širdis virpa džiaugsmu ir akys tartum kitą pasaulį mato, kuo
met sutinki savąjį žmogų, išgirsti protėvių amžiais nepamirštančios kalbos. Ir kas 
sava, iš tolo jausi ir pamatysi, kad tai lietuvis.

Mielieji. Pasinaudokime šiomis gyvenimo progomis, kuo daugiausia jas išnau
dokime ir nors laikinai užmirškime miestų triukšmą ir bildesį, palikdami nervų 
ir strėnų ligas. Arba, nors pro šalį keliaudami, pasakykime vienas kitam „labas”.

melodias de lítuânia. 1
IR KITOS I

LIETUVIŠKOS MUZIKOS KASETĖS
PARDUODAMOS |

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ I

Su žemėn krentančia snaige, 
Pačiu pirmuoju gruodu 
Mintis vilioja: — Na, eime, 
Šios dienos nusibodo...

t

Vilioja ji toli, toli — 
Į Nemuno pajuostę, 
Į prastą pirkią paupy, 
Kur jaunos dienos juokės...

Vilioja ji: — Eime, eime, 
Jaunystę pasivykim, 
Naujos aušros nauja kaina 
Vėl švelniai lai ji krykščia...

(Parašyta 1955. XI. 30 čiukšoje, Irkutsko 
srityje.)

Tai kas, jeigu audros grūmotų, 
Jei trankytus Įsiutę žaibai, 
Juk širdys mūs plakt nenustotų, 
Mūsų kelias į priekį tiktai.

(Parašyta Nevelske, Irkutsko srityje 1955.
V. 14.)

Karolis Prašmutas

Kas Esi?
— pasveikinimas iš Australijos —

Jeigu esi lietuvis
Ir juo vadinies,
Neužmiršk, kad be lietuviško darbo, 
Išnyksi, kaip rudenio lapas be jokios 

vilties.

Vienintelė garbė ir tikslas, 
Tam išeivijos kelyje. 
Tai, kuo Tu vadiniesi, 
Visuomet turėk savo širdyje.

Žmogus nusižmogina save, 
Nustodams vadintis lietuviu, 
O tautinis priešas tik džiaugias, 
Kad ne jis vienas, bet su juo ir tu.

Todėl pagalvok, kad esi lietuvis 
Ir juo vadinies, tad, neužmiršk. 
Kad be jaunimo ir jo lietuviškos 

paskirties 
Išnyks tavo vardas, tauta bus be 

ateities.

Lietuva santūri. 
Ji kovojanti ir tyli.

Toji kova šiandiesą jau vyksta, 
O kas tam netiki, jis baisiai klysta.

Tad, kas praranda Tautos Laisvės 
viltį,

Tas gyvas skelbia pats sau mirtį. 
1978 m. 23 d. Lapkritis.
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SPAUDOS VAKARAS
PRISIDĖJO PRIE "MUSŲ LIETUVOS"

1. įsigydami garbės bilietą:
Kap. Juozas ČIUVINSKAS 2.000,00 Cr.
Aleksandras BAGDONAS 1.000,00"
Dr. Juozas GORDON 2.000,00" '
Jonas VALAVIČIUS 2.000,00 "
Henrikas VALAVIČIUS 1.000,00 "
Stasys MELIONAS Jr. 1.000,00 "
Vitas MlKALKÉNAS 1.000,00 "
Antanas SERBENTĄ 1.000,00 "
Nelsonas SERBENTĄ 1.000,00 "
Jonas TATARÜNAS 1.000,00 "
Jonas BRATKAUSKAS 1.000,00 "
B.L. SĄJUNGA 5.000,00 "
Jonas SILICKAS 1.000,00 "
Aleksandra BAČELIENĖ 1.000,00 "
Dr. Jonas RIMŠA 2.000,00 "
Mečys PALECKIS 1.000,00 "
Elena BUITVYDAITÉ 1.000,00 "
Petras ŽA R KAUS KAS 1.000,00 "
2. Pasidarbuodami:

Stasys VANCEVIČIUS, pagrindinis Festiva- 
lq iniciatorius ir darbuotojas, nenuilstamai va
žinėjęs su kun. S. Šileika pas daugiau išgalin- 
čius tautiečius ML paramos ieškoti, net pačioj 
šventėj pardavinėjęs bilietus ir staliukus. Už jo 
pasiaukojimą, ML Administracija jam taria y- 
patingą ačiū. Šeimininkės: Angelika TRUBIE- 
NÉ, Aldona ŽUTAUTIENĖ su vaikais ir kt 
Jonas ŠEPETAUSKAS, Marcelė STANKEVI
ČIENĖ ir Algis SAVICKAS prisidėję visokiais 
darbais. Monika MAŽELIENĖ paruošusi val
gių. Alfonsas PETRAITIS — pranešėjas, Alfon
sas KUBLICKAS — muzikos ir filmo technikas. 
Edvardas TAMOŠEVIČIUS — akordeonistas. 
Eugenija BACEVIČIENĖ, papildžiusi progra
mą jaunimo šokiais. Liudas RALICKAS, suor
ganizavęs dainų kvartetą ir pianistė Irena KŪ
NIŠKI ENÉ jam pritarusi. Broliukai K. RIMKE
VIČIUS ir J. MAKUŠEVIČIUS, tvarkę gėrimus. 
Kun. J. ŠEŠKEVIČIUS, kuris paskolino indų ir 
dalyvavo šventėje. T. J. GIEDRYS, kuris pargrį
žęs iš Amerikos, pralinksmino spaudos vakarą 
savo pribuvimu.

Ilgai reklamuotas ir kruopščiai pa
ruoštas Spaudos Vakaras ML išvaizdai 
— popieriui pagerinti, dėl nepalankių 
oro sąlygų, nesusilaukė gausios publi
kos. Tačiau drąsūs ir pasiryžę lietuviai, 
kurie pribuvo net iš gana tolimų rajonų, 
sudarė labai mielą ir gražiai nusiteikusią 
šeimą. Kurie norėjo, nusipirko staliuką, 
kuriem nebeužteko, sėdosi prie bendro 
stalo. Visi vaišinosi iš bufeto valgių ir 
gėrimų. Dalyvavo gal net truputį per
daug gausioj programoj ir ant galo kiek 
pašoko. Dainavo nebe sekstetas, o kvar
tetas, kadangi pritrūko dviejų daininin
kų. Rūtelės jaunimas pašoko keletą tau
tinių šokių. P. A. Kublicko registrato
rius grojo lietuvišką muzika ir ant galo 
buvo parodytas III PL Kongreso filmas.

Kun. J. Šeškevičius ir pp.Jakiūnai 
smarkiai varžėsi dėl kalakuto, bet tas 
užsispyręs padaras ant galo atiteko vila- 
anastaziečiams. Svečiai išsiskirstė maž
daug apie vidurnaktį.

ML labai dėkoja visiems, kurie nepa
gailėjo vieno subatos vakarėlio lietuviš
kos spaudos labui.

leidinį", rašo J. Brizgys iš Rosario, X 
gentines.

"Labai dėkoju už Marijos LITAIS 
JOS egzempliorių. Jj šiandien gava 
Puikus ir naudingas leidinys" — Pn 
L. Tulaba, Popiežiškosios Šv. Kaz 
miero Kolegijos Rektorius Romoje.

PASAULIO LIETUVIS šių metų 
liepos numery, 38 psl., "Leidinių" 
skyriuj, ne tik pamini Brazilijoj nese
niai išleistus CRÔNICA DA IGREJA 
CATÓLICA NA LITUÂNIA irQUEM 
É S. CASIMIRO? , bet pačią informa
ciją dar sustiprina gražiai pavykusiomis 
šių leidinių viršelių nuotraukomis.

Šilinės proga buvo pasiųstas per Vati
kano Radiją j Lietuvą šis solidarumo žo
dis:

São Paulo, 1979.IX.9

Mielieji Sesės — Broliai Lietuvoj,

susibūrę iš visų São Paulo didmiesčio 
kampų lietuviškon Šv. Kazimiero lietu
vių asmeninėn parapijon atšvęsti Šilinės 
atlaidus, suklupę prie Eucharistinio Kris
taus ir Švč. Dievo Motinos kojų, karštai 
meldžiamės už jus ir visą pavergtą, bet 
taip didvyriškai gyvą, mūsų Tėvynę Lie
tuvą.

Ypač didžiuojamės jūsų ištikimybe 
Kristui ir Bažnyčiai, jūsų neišsekančia 
ištverme ir ryžtu, kaip kad Eucharistijos 
Bičiuliai skelbia, atgaivinti pirmųjų krikš
čionių dvasią, gyvenimą sueucharistinti, 
visus burti vienon krikščioniškon šeimon.

Mes už jus meldžiamės; skelbiam pa
sauliui jūsų nežmoniškas kančias ir neže
mišką drąsą bei jėgą; ir didžiuojamės 
prieš kitataučius, kad esame tokios, kad 
ir mažos, bet dvasiniai milžiniškos, tau
tos vaikai.

Savo kančia, ištverme ir pavyzdžiu pa
laikykite ir mus, toli nuo brangiosios Tė
vynės. O ateis diena, kada vėl linksmai 
susitiksim laisvoj ir nepriklausomoj Lie
tuvoj.

Mes esame su jumis. O kas dar svar
biau — su jumis yra Dievas ir Marija.

Šv. Kazimiero parapijos 
lietuviai

CURSO DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

Informações:
Caixa Postal 4421 
01000 SÃO PAULO,SP.

ATSILIEPIMAI
APIE MŪSŲ LEIDINIUS

"Ypatingai sudomino mane knygu
tė su Švč. Panelės LITANIJOS inter
pretacija, kurios autorius, sakote, ne
žinomas... Kas tas eiles sustatė, gal nei 
nepagalvojo, kokių gražių vaisių susi
lauks kitų sielose. Labai dėkoju už šj

Rugsėjo (setembro) 24 d., 11 vai. V. Želi-, 
nos bažnyčioje bus metinės Šv. Mišios už 
brolio-nario VITO TAMOŠAUSKO 
vėlę. -

Kviečiame gimines, pažįstamus ir mielus 
tautiečius dalyvauti.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija ;

CIVIL — Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL- Falência, Concordata

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ESCR 9TOR 8 0S:
Rua Barão de Iguape, 212 - 4° and. s/45 — Liberdade

~ Fone: 279-5937
Horário: Das 9:00 às 11 DO e das 14:0U às 18:00

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

A
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NAUJOS RUSI ES SUBUVIMAS 
IR POKALBIS

t

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LITUANIKOJE

Skaitant stovyklautojus, į šventę su
sirinko kokie 70 žmonių. Oras buvo 
šaltas ir vėjuotas. Niekas gerai nesijau
tė atviram piknikų name. Tai visa išvy
ka persikėlė į svečių namą, kurs turi 
erdvią salę. Čia kun. Stasys Šileika at
laikė Dievo Motinos Gimimo Šventės 
(Šilinės) Šv. Mišias ir pasakė pamoks
lą jungdamas abiejų švenčių — Tautos 
Dienos ir Marijos Gimimo — temas.

Po to buvo Katalikių Moterų Drau
gijos paruošti pietūs. Dauguma pasinau
dojo šiais skaniais pietumis. Kiti pikni- 
kavo gardžiuodamiesi tuo, ką buvo atsi
vežę iš namų.

Antrą valandą po pietų visi išvykos 
dalyviai išsirengė į “kelionę“. Pirmiau
sia sustojo prie didesniojo Lituanikos 
miškelio. P. Jurgutis ir p. Šimonis bu
vo pakviesti atidengti dedikacinę lentą. 
Lentoje buvo' įrašas:“D Al N A VOS GI
RAITĖ“ L.K. Bendruomenės chorui, 
“Aušros“ ir “Vyčių“ chorams ir vi
siems kitiems choristams pagerbti. Po 
to visi nužingsniavo prie įvažiavimo į 
stovyklą. P.J. Tatarunas, “Volungės“ 
vadovė K. Valavičiūtė ir viena iš jau
niausių chorisčių, Audra Remenčiutė, 
atidengė dedikacinę lentą, kurioje bu
vo užrašyta “VOLUNGĖS MIŠKELIS“. 
Ten esantys “Volungės“ choristai pa
dainavo Pavasario dainą. Lenta ženkli
na bene pačią gražiausią Lituanikos 
vietą. Nusileidus į pakalnę buvo trečia 
dedikacinė lenta, kurią atidengė Atei
tininkų sendraugių vardu P.M. Vinkš- 
naitienė, studentų Kristina Valavičiūtė 
ir moksleivių Milda Remenčiutė. Len
tos įrasas “ATEITININKŲ PAUNKS
NĖ“. Ateitininkų vardu žodį tarė Ro
bertas Saldys, kviesdamas visus atvyks
tančius į Lituaniką valandėlę pasėdėti 
ir šiame gražiame jos kampelyje. Atei
tininkai tam jį puošė, kad čia visiems 
būtų jauku ir gera.

Neseniai iš Jaunimo Kongreso grį
žęs Aleksandras Valavičius papasako
jo apie Punsko lietuvių patrijotizmą, 
šventę, vaišingumą ir kit.

Į

Užkopę į kalną, vėl visi atsirado 
Svečių Namų salėje. Čia įvyko Tautos 
Dienos minėjimas. Svečius pasveikino 
ir šventės mintį paaiškino Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
Jonas Tatarunas. Ateitininkai, talkina
mi kitų ' stovyklautojų, paskaitė p. 
Magdalenos Vinkšnaitienės surinktą 
poezijos pynę. Taip pat sudainuota 
“Lietuva“ ir Volungės naujai išmokta 
daina “Pasveikinta buki, tėvyne“.

Po minėjimo salė pasikeitė į jaukią 
kavinę. Visi šnekučiavosi, gėrė kavutę 
ir valgė p. Vinkšnaitienės keptus 
“ponškus“. Ir taip užbaigė šią dieną. 
Tai buvo kuklus, bet jaukus Tautos 
Dienos paminėjimas. Ir turbūt vienin
telis S. Paulyje, nes kiti kur pasuko į ki
tas vietas, turbūt ne tik minėjimo 
neturėjo, bet iš viso gal tos datos ne
prisiminė.

Tris dienas Lituanikoje praleido bū
relis ateitininkų ir “Volungės“ choris
tų. Jaunimas ilsėjosi, žaidė, dainavo.

Studijinę savaitgalio dalį sudarė Jauni
mo Kongreso atstovų pranešimai ir po
sėdžiai Jaunimo sąjungos reikalais.

Jaunimas taip pat savo darbu prisi
dėjo prie sodybos sutvarkymo ir pa
puošimo. Skanų maistą stovyklauto
jams gamino p. Uršulė Cvirkienė ir 
Angelika Trübiené. Ši pastaroji taip 
pat rūpinosi Svečių namo reikalais.

Ateinantį pirmadienį Atibajos Pre- 
feitūros mašinos išlygins sodybos gat
ves. ( sodybos tvenkinį buvo įleista 
žuvų (tilapia).

Vyresniojo amžiaus žmonių stovyk
la neįvyko. Visi išsigando šalto oro. 
Tik vienas p. Banaitis iš Arujá pasiliko 
sodyboje praleisti savaitę.

LITERATŪROS BŪRELIS

Sekantis Literatūros Būrelio susi
rinkimas bus rugsėjo 29 d. 20 vai. 
pas ponus Henriką ir Janiną Valavi
čius Alameda dos Quinimuras, 447 
Planalto Paulista, tel. 275-2619.

Šio mén. 6 dieną jvyko šv. Ka
zimiero parapijoje įvairių organi
zacijų ir bairų atstovų susitikimas.

Sekantis jvyks — Spalio (ou
tubro) 5 dieną, pirmą mėnesio 
penktadienį, 20,30 valandą, taip 
pat šv. Kazimiero parapijoje.

Kviečiami dalyvauti visi, bet 
ypač jaunesnieji amžiumi ar dva
sia. Tarp kitko bus nuosekliai 
nagrinėjamas klausimas:
AR IŠPAŽINTIS DAR GALIOJA?

Be to, čia pat atsiprašoma už 
porą perrašymo neaiškumų, til
pusių "M. L" praeitame 1621 nu
meryje, 7-tame puslapyje įvyku
sio pokalbio aprašyme.

Vietoj “Saleziečių Sąjungos“... 
reikia papildyti — “SALEZIE
ČIŲ BENDRADARBIŲ SĄJUN
GOS“... veiklos užuomazga.

Kita pataisa, sekančiame saki
nyje:

Vietoj: “Trečiąją šeimos auką“ 
turėjo būti: “Trečiąją saleziečių 
šeimos šaką.

Ačiū už atidą.

(KPU)

*5? 4* 4* d? 4? *4» 4* d* 4’4’ 4’4? 4*4? 4? «S’ 4? W4* 4’4- 4' 4* 4* d» 4* 4* 4* <*

Lietuviškai kalbanti
Vyrų — moterų — vaikų 

gydytoja
DBA. HELGA HERING

médica
HOMENS-SENHORAS

CRIANÇAS 
nuo 8 iki 12 vai.

Av. Eulina, 99 — V. Sta. Maria 
(skersgatvis ties nr. 2214, Av. De-' 
putado Emilio Carlos — B. do Li
mão)

nuo 14 iki 18 vai. •
Rua Quartim Barbosa, 6 (paskuti- J 
né stotis ônibus Vila Santista — į 
Bairro do Limão) Tel. 265-7590.

•s»

D R.
DR. PAULO

A O V O G
Inventário, Despejo, D

ADOS
pejo, Desquite, Divórcio, Processo 

Crime, Processo Trabalhista, etc.
Rua XV de^ Novembro, 244

TeL 37-8958

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

- Vicente Vitor Banys Lida.
laser. Estadual:*!04.519.617 _ C.RX.80.882.909/001

and. conj. 9 R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

Fones:274.0677 - (Res.274.1886) 
São Paulo
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MŪSŲ ŽINIOS
PRIĖMIMAS PAS PP. ČIUVINSKUS

Rugsėjo 1 dieną, Atsargos Kapitono 
Juozo Ciuvinsko 80 metų sukakties 
proga, buvo padarytas labai malonus 
priėmimas jo draugams ir bičiuliams, 
kurie tą dieną atvyko Jubiliatą pasvei
kinti. Priėmimas jvyko pp. kap. J. Ciu
vinsko ir jo žmonos p. Marijos reziden
cijoje. Sukaktuvininką pasveikinti nuo 
2 valandos po pietų iki 8 vai. vakaro 
atėjo didelis būrys jo draugų, draugių 
ir bendradarbių, daugiausia lietuvių. 
Iš brazilų pažymėtinas svečias buvo žy
mus dabartinės estado valdžios politi
kas ir diplomatas D r. José Jandi su Po
nia.

Nors sveikintojų buvo daug, bet kap. 
J. Ciuvinsko podukros ir p. M. Čiuvins- 
kienės dukters, p. Mildos Fahmy, gau
siai, rūpestingai ir puikiai paruoštas 
stalas buvo taip aprūpintas jvairiausiais 
užkandžiais ir gėrimais, kad atvyku- 
siems svečiams nieko netrūko. Ilgesnį 
sveikinimo žodj Jubiliatui tarė Brazili
jos Liet. Bendruomenės pirmininkas 
p. J. Tatarūnas, jteikdamas tos organi
zacijos dovaną. "Ilgiausių metų" svei

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

R

yra
Šio M L numerio GARBĖS LEIDĖJAI

savo SIDABRINIO SUTUOKTUVIŲ JUBI
LIEJAUS proga.

Jiems ML Redakcija ir Administracija
pristato geriausius linkėjimus ir reiškia giltą
padėką.

kinimas buvo sudainuotas lietuviškai 
ir "Parabéns a Você" portugališkai.

Jubiliatas tarp kitų dovanų gavo la
bai originalią dovaną—plaktuką, vadi
namą "Martelo de Autoridade".

Be asmeniškų sveikinimų jo reziden
cijoje, kap. J. Ciuvinskas gavo daug 
sveikinimų telefonu, laiškais ir telegra
momis.

St. V.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 
KALENDORIUS

Spalio 14: Bom Retiro
Lapkričio 18: Agua Rasa
Gruodžio 9: Jaçanã
Gruodžio 16: Moóca

KUN.PR.GAVÉNAS IŠVYKSTA 
ITALIJON

Sekmadienį, rugsėjo 9 d., N. 
Sra. das Dores bažnyčioje Casa 
Verdės lietuviai pamaldomis pa 
minėjo Šilinės šventę ir Taupos 
Dieną. O paskui susirinko pp. 
Stankūnų seklyčion, atsisveikin
ti su klebonu kun. Pr. Gavėnu, 
mėnesio pabaigoj trumpap iš
vykstančiu Romon, kur šaukia
ma lietuvių saleziečių konferenci
ja. Casaverdiečiai, p. Marijos dos
niai vaišinami, dainomis prisimi
nė Tėvynę ir jaunystės dienas. 
Ir linkėjo klebonui ne tik laimin
gos kelionės, o ir greitai sugrįžt

Aliança Lrtuána Brasileira 
de Bene!iciência e Assistência Social

Promoverá

BAILE 
DA 

PRIMAVERA
NO DIA 22 DE SETEMBRO AS 

20 HORAS
Programa variado, com participação de Ansamblis 
NEMUNAS e CONJUNTO CORAL VOLUNGĖ.

Rua Lituania, 67 - Moóca

■

j Bom Jesus de PIRAPORA | 
rugsėjo (setembro) 30 dieną. | 
Ruošia šv. Juozapo Vyrų Bro-1 
lija. Bilietas: Cr.150., Galima I 
užsirašyti pas rengėjus ir abie- | 
jose klebonijose.

SEMANÁRIO JI O S

AMJSLJ 
L!ETLJS0M>

SA LITUANIA

Endereço: Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo, SP. 

npressão: Rua Juatindiba, 28 
Pq. da Moóca 

03124 São Paulo. SP.
Diretor responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA 

Metinė Prenumerata: 210 kr. - GARBĖS PRENUMERATA 1.000 kr.
Prenumerata oro paštu i JAV: 25 dol. 

Prenumerata paprastu paštu i JAV: 20 dol. 
Prenumerata oro paštu Europon: 30 dol. 

Prenumerata oro paštu Pietų Amerikon: 17 dol.
Prenumerata paprastu paštu i užsienį: 18 dol. 
Atskiro numerio GARBĖS LAIDA: 1.000 kr. 

Atskiro numeKó.Jiiina: 5,00 kr.
Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai (anúncios), nuo 100 kr. aukštyn pagal 
dydį ir dažnumą.
Čekius, pašto perlaidas ar administracinius laiškus rašyti ‘ Stanislao Šileika" 
vardu.
Straipsnius ir korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra. Ne
panaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai 
nebūtinai išreiškia Redakcijos ir leidėju nuomonę. Už skelbimu kalbą ir turi
nį Redakcija neatsako.
Laikraštis spausdinamas pirmadienį.
Vietinės žinios ir pranešimai 9-10 puslapiai Redakcijai įteiktini nevėliau 
kaip iki sekmadienio vakaro.
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