
Artėja Lietuvos okupacijos 40 metų sukaktis. Birželio 
penkioliktoji sovietiniam užpuolikui bus pergalės bei 
džiaugsmo diena, bet Lietuvai — didžio liūdesio sukaktis 
(PLB valdyba birželio 15-tąją paskelbė maldos bei susi
kaupimo diena). Ji primins fizinės-karinės jėgos triumfą ir^ 
lietuvių tautos pralaimėjimą. Taip atrodo dalykai žiūrint į 
faktus, Įvykusius prieš 40 metų, bet jie kitaip atrodo žiū-1 
rint į ateitį. Sovietinis užpuolikas, paglemžęs savo orbiton Į. 
daugelį tautų bei kraštų, išaugo į fizinį-karinį milžiną, pa
siekusį savo galybės viršūnę. Bet jis nebegali stiprėti, nes 
pasiekė ribą — tolimesni grobimai jam jau nebeina į svei 3 
katą. Be to, juo daugiau tautų jis prarys, juo daugiau pa
vojų sutelks savo viduje. Tuo tarpu Lietuvai ir kitiems 
pavergtiesiems atsiveria perspektyva augštyn: jie nebeturi 
ko pralaimėti, nes pasiekė vergijos ribą. Kai pavergėjas, 
ima silpnėti, pavergtasis pradeda stiprėti. Tokia jau istori
jos dialektika, kuri neišvengiamai pasitvirtins ir sovietinio
milžino atveju. Tiesa, tas milžinas tebestovi ant kojų, yra 
stipriai apsiginklavęs, bet yra dalykų, prieš kuriuos gink
lai būna bejėgiai. Vienas tokių dalykų yra tautų kova už 
laisvę. Jos sunaikinti negali nė branduoliniai sprogmenys.

Kryžių kainas. Per kryžius patekės Lietuvai laisvės saulė.
Piešė Dairas Minkunas, Clevelando Šv. Kazimiero mokyklos mokinys

Kol žmogus lieka žmogumi ir tauta lieka tauta, laisvės jė
gos niekas negali įveikti, o laisvės troškimo — užgesinti.

TAD mūsų tautos viltis iškovoti naują laisvę yra tvir
tai pagrįsta. Jos išsipildymas gali būti tolimas, bet 
tikras. Dėlto dabarties mūsų kovos nėra beprasmės.

Visi mūsų žygiai už tautos laisvę stiprina bendrąjį ryžtą, 
ruošia vieną kartą po kitos naujiem užmojam, nenutrūks
tamai kovų grandinei. Tos mūsų dabarties kovos nėra kru
vinos, tačiau realios, jaučiamos, regimos ir išsirikiavusios 
dviejuose frontuose. Pagrindinis frontas yra pačioje Lie
tuvoje. Ten jis yra tylus, bet labai ryžtingas, netgi stebi
nantis tokiais žygiais, kaip Romo Kalantos ir kitų pana
šių šuoliai į ugnį, Simo Kudirkos šuolis į amerikiečių laivą, 
drąsios žmogaus teisių kovotojų kalbos teismuose, tikėji
mo gynėjų raštai, baltiečių memorandumas valdžioms . . . 
Jau vien pogrindinės spaudos buvimas rodo, kad yra stip
rus frontas prieš pavergėją. Prie to fronto priskaitytini ir 
tie, kurie tyliai pluša kultūriniuose bei švietimo baruose, 
stengdamiesi išlaikyti lietuviškąjį gyvastingumą. Frontas 
Lietuvoje yra panašus į ledo kalną vandenyne — matyti 
viršūnė, bet visa masė slepiasi gelmėje. Tai natūralus tau
tos veržimasis į laisvę, pasireiškiąs kartais dramatiškomis 
konvulsijomis, kurios rodo perdidelę įtampą, perdaug in
tensyvią kaitrą, galinčią nuvesti į žalingas apraiškas.

ANTRAS frontas yra išeivija. Šis frontas žinoma, nėra toks 
solidus nei savo kovotojų skaičiumi, nei ryžtingumu, 
nei vieningumu. Kartais pasigirsta netgi balsų, esą 

išeivija bereikšmė. Bet tai perdėto nusivertinimo balsai.
Jau vien tas faktas, kad sovietams labai rūpi išeivijos veik
la, rodo jos svorį. Tegu ta mūsų išeivija būna matuojama 
vieno milijono ar dar mažesniu skaičiumi, tačiau tai yra 
tautos dalis, kurios dauguma nori išlikti savo tautai ištiki
ma. Šalia apgailėtinų nutautimo reiškinių, yra daug didžiai 
patriotinių jėgų. Jos siekia to paties tikslo, kaip ir frontas 
Lietuvoje. Siekia, žinoma, kitais būdais, kartais net varžosi 
tarp savęs tautos laisvinimo fronte — kas geriau ig-dau- .....—.
giau padarys. Išeivijos fronto veikla dažnai būna p
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KRUVINASIS BIRŽELIS

Įniršusio žvėries žingsniai nepramatomi. Jis puola visa sau 
būsena. 1941 m. birželio ©salonams jau žviegiant Sibiro Imk. 
komunistiškasis žvėris dar kartą parodė savo iltis. Červene ir 
Rainiai, Užvenčiai ir Panevėžys. Vis tai raudonųjų “išvaduoto
jų” palikimas. Siaubas, kuris liks atminty šimtmečiams, nes tai 
mūsų tautos kovų ir kančių už laisvę istorija. Jas nuvertinti, už 
miršti galėtų tik išsigimęs tautietis, nevertas ne tik savo tautom 
vardo, bet iš viso žmogaus orumo. O vis dėl to laikas daug nune
ša užmarštin. Vietoj skelbę pasauliui apie istorijoj negirdėtus žiau
rumus, dažnai okupantui ar jo tarnui pamaigome akis, gėrimės 
dar išlikusiomis Gedimino ir Trakų pilimis, užmerkiame akis, 
praeidami pro nugriautą laisvės paminklą, operos sodely nesusto- 
jame, nes ten jaunuolis ugnies liežuviuose šaukė pasauliui “Lais
vės Lietuvai!” Operų ir baletų spektakliuose apsvaigstame, val- 
purgių naktyse taurę vodkos “už tėvynę” keliame. Linksma be
pročiui pabūti gyvačių lizde. Tokiems juk negresia provokacijos, 
šmeižtu ir melu paremti pareiškimai. Jie yra pageidaujami ne vien 
dėl pinigo, bet ir statybai, įtvirtinimui, įteisinimui melo ir kator
gos. Ir Rainiai ir Panemunės tyli. Fanfarų nesigirdi miškuose ir 
turgaus aikštėse minint žuvusių partizanų metines.

3 9 metai nuo baisiojo birželio. Tūkstančiai inteligentu, darbi
ninkų, ligonių, vaikų žviegiančiais geležinkelio bėgiais išplaukė 
į Sibiro tundras. Yra reta šeima, kurios narvs ar nariai nebūtų 
nukentėję, nėra organizacijos, kuri neturėtų aukų.

Kazys Petrikus, M.D.

niška, nekoordinuota, eikvojant! daug energijos saviko- 
yose. Bet tai šalutiniai reiškiniai, kurie nepaneigia bendro 
fronto, nes priešo spaudimas lygiai liečia visus. Norint iš
laikyti bendrą išeivijos frontą, tenka akyliai sekti pagrin
dinio fronto žygius Lietuvoje ir juos remti išeivijoje turi
momis priemonėmis. Jei pvz. ten kovojama už žmogaus 
ir tautos teises, reikia tai remti ir čia, pratęsti tą kovą į 
šiapus Atlanto. Jei ten kovojama už tikėjimo laisvę, reikia 
tęsti ją ir čia, išvedant bylą į tarptautinę viešumą. Jei anas 
frontas negali pasiekti tarptautinių institucijų bei konfe
rencijų, tai gali išeivijos frontas, žodžiu sakant, abu fron
tai vienas kitą papildo ir yra ilga tautos kova prieš sovie-

Tėviškės Žiburiai
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Religija ir sovietu 
jaunimas

Žurnalo “Religion in Communist 
Lands” 1979 m. 4 nr. yra išspaus* 
dintas Anatolijaus Levitino-Krasno* 
vo straipsnis jaunimo tema, čia pa- 
teikiama jo santrauka.

1940 m. pradžioje atrodė, kad 
religija Rusijoje yra sunaikin
ta. Beveik neliko šventovių. 
Tiesa, Maskvoje dar buvo laiko
mos pamaldos 30 ar 40 švento
vių, bet provincijoje praktiškai 
nebuvo atidarytų. Baku su mili
jonu gyventojų neturėjo nė vie
nos šventovės, nė vįenos meče
tės. Religija buvo “tabu” sovie
tų inteligentijoje, kuri laikė 
bloga mada parodyti net šiokį 
toki žinojimą apie religiją. Re
ligija atrodė mirusi.

Vįsdėlto vėliau religija prasi
veržė, lyg žolės lapelis pro mies
to gatvės grindinį.

Autoriaus patirtis
Kai autorius buvo 23 metų 

amžiaus, dėstė literatūrą vieno
je Petersburgo mokyklų. Jis ne
slėpė savo religinių įsitikinimų. 
Kadaise jis pasakęs draugui stu
dentui, kad esąs tikintis ir kas
met einąs į Velykų vigiliją. 
Draugąs ironiškai pasijuokė iš 
jo, manydamas, kad autorius 
yra ekscentrikas, linkęs į kraš
tutinumus. Po trisdešimt pen- 
kerių metų autorius netikėtai 
sutiko šį asmenį Vienoje, kuris 
jam pasakęs: “Dažnai Tave pri
simenu: 'buvai pirmas asmuo, 
kalbėjęs man apie religiją”. Vė
liau jis priėmė krikščionių tikė
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São Paulo Brasil Caixa Postal, 4421 • CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
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jimą. Tuo pačiu metu Briansko 
rajono mažas kaimo vaikinas 
Dimitrijus Dudko, eidamas nuo 
vieno namo prie kito, garsiai 
skaitė Evangeliją. Vėliau jis bu
vo įšventintas kunigu ir dabar 
plačiai žinomas užsienyje kaip 
gabus pamokslininkas.

Karo poveikis
Prasidėjus karui, atėjo ir re

ligijos atgimimas Sov. Sąjungo
je. Vokiečių okupuotose srityse 
plačiai buvo atidaromos švento
vės dėl gilaus gyventojų religin
gumo. Religijos atgimimo reikš
mė karo reikalams buvo pripa
žinta ir Kremliaus politikų. 
1943 m. rugsėjo 4 d. Stalinas 
priėmė Maskvos metropolitus ir 
sutiko leisti veikti rusų Orto
doksų Bendrijai. Buvo vėl at
statytas patriarchatas bei hier
archija ir atidarytas ribotas 
šventovių skaičius. Kartu Orto
doksų Bendrija pateko į žiaurią 
sovietų vyriausybės politinę 
kontrolę, šventovėms buvo leis
ta atlikti tiktai religines apei
gas, bet kategoriškai uždrausta 
skleisti “religinę .propagandą”. 
Tačiau staigus sąjūdis religijos 
link buvo toks stiprus, kad 
praktiškai buvo neįmanoma jo 
nuslopinti. Kai vėl buvo atida
rytos seminarijos, jos buvo pri
pildytos jaunais kandidatais iš 
viso krašto.

Nusivylęs jaunimas
Ir šiandien jaunimas jaučia

Savaitei bėgant-
■ nnjiiii > iiiiiuimummiwh—mi———įm» A lí, O.

Imigrantų Paroda jau pasidarė meti
nis įvairių tautų pobūvis. Jau kas met susi
renkame pažiūrėti Brazilijoje gyvenančių imi
grantų meno.

Kaip ir kitais metais, taip ir šiemet dide
lis to darbo svoris sugula ant nedidelio skai
čiaus pasiaukojusių lietuvių.

Parodų paruošti nėra lengvas darbas. Da
lis tautų turi savo atstovybes, turi gražios 
medžiagos, turi pakankamai išteklių. Kita da
lis turi išsiversti be viso to. Ir taip reikia su
ruošti paroda, galima sakyti, be jokių prie
monių. Lyg to dar neužtektų, tenka pasi
klausyti neužtarnautos kritikos.

Nueikite pasižiūrėti mūsų tautos meno. 
Jis niekuo neblogesnis, negu kitų tautų me
nas. Gal tiktai jo apranga galėtų būti puoš
nesnė. Deja, mes tam neturime priemonių, 
net ir savanorių pagalbininkų skaičius mažas.

Dar kitas reikalas; parodos dabar daromos 
kasmet. Taip dar niekuomet nebuvo. Anks
čiau jeigu suruošdavome kokią parodą, tai 
metų metais ją prisimindavome. Dabar kas 
12 mėnesių reikia tą darbą atlikti. Eiliniam 
piliečiui sunku ir įsivaizduoti, kiek tai darbo 
pareikalauja.

Mažiausia, ką galime padaryti, tai bent 
gausiai apsilankyti. Parodykite solidarumą 
tiems, kurie nepavargdami metų metais neša 
parodų ruošėjų naštą.Mūsų gausus apsilanky
mas, jiems bus padrąsinimas toliau dirbti.

Visi žino, kad kalbėti apie jaunimą reiškia 
kalbėti apie ateitį. Jame mes matome ir mū
sų kolonijos ateitį. Todėl, visa tai kas liečia 
jaunimo veiklą, visuomet mielai sutinkama. 
Sekančią savaitę atvyksta iš Klevelando mer
gaičių grupe. Tai — "Nerija" Ju dainų pa
siklausyti laukia senimas ir jaunimas Praei
tame šio savaitraščio numeryje buvo kiek 
vienos jų gyvenimo apybraiža. Visos veiklios 
moksleivės, muzikos mėgėjos, dainininkės.

Kaip būtų gera, kad jų sutikti nuvyktu- 
me kiek galima daugiau i aerouostą. Juk gi 
čia pat mieste, netoli. Tai viešnioms būtu 
nepaprastai malonu.

Reikia prisipažinti, kad jau gera dalis mū
sų jaunimo lankėsi Šiaurės Amerikoj, Kana 
doje ir kitur. Ir visur jie buvo maloniai priim
ti lietuvių šeimų. Buvo malonu girdėti, kaip 
grižo, kad visur jiems buvo suruošti priė
mimai. Atrodo, kad ten beveik mūsų tautie
čiai varžėsi, kam teks priimti svečius. Kiek
viena šeima norėjo bent vieną diena turėti 
svečią iš Brazilijos.

Todėl dabar gera proga parodyti ir musu 
brazilišką vaišingumą atvykstančioms vieš
nioms. Priimkite, kaip ir jie mus priėmė pas 
save. Ypatingai reikėtų tai padaryti toms 
šeimoms, kurių vaikai jau lankėsi kituose 
kraštuose ir gerai pažįsta lietuviška dosnu
mą.

Tai gal vienintelė proga kuo nors atsilygin 
ti už mūsų jaunimo priežiūrą užsienyje. Jau
nimo,kuris jau lankėsi, ir jaunimo, kuris šio 
mėnesio gale ruošiasi išvykti mėnesiui į Šiau
rės Ameriką ir Kanadą.
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Vladas LAPIENES, bolševikų kali
namas už meilę Bažnyčiai ir Tėvy
nei .

trauką į religiją, nes yra nusi
vylęs marksizmu — leninizmu. 
Sovietų ideologija patyrė mirti
ni smūgį 1956 m.„ kai buvo nu
vainikuotas Stalinas.

Kai jauni žmonės rimtai ne
bežiūri į marksizmą — leniniz
mą, susidarė ideologinė tuštu
ma. Liūdna, kad ši tiištuma dau
giausia užpildoma alkoholiu. 
Kaikurie jauni žmonės nuėjo į 
politiką, atvirai pereidami į opo
ziciją prieš valdžią, žymi jaunų 
žmonių dalis palinko į religiją. 
Jauni intelektualai miestuose 
atranda kelią į religiją sąmo
ningu ir ilgu jieškojimu, kai 
darbininkai ir ūkininkai provin
cijoje linksta i religiją, akinami 
elementaraus impulso, ateinan
čio iš pasąmonės ar Įkvėpimo. 
Intelektualinis miestų jaunimas 
paprastai jungiasi Į Ortodoksų 
Bendriją, bet provincijoje dau
giausia Įsijungia i vieną iš dau
gelio sektų.

Rusų Ortodoksų Bendrija 
traukia daugiausia išsilavinu
sius ir atsilikusius asmenis. Tie, 
kurie yra tarp šių dviejų gru
pių, daugiausia laikosi nuoša
liai. Religinis tikėjimas yra re
tas vidurinio amžiaus grupėje

______  MÜSU LIETUVA

(30-50). Didžiausią dalį lankan
čių pamaldas sudaro vyresnio 
amžiaus moterys. Dauguma jų 
yra mažo išsilavinimo, valyto
jos, namų darbininkės ir kol- 
chozininkės. 75*^- jį yra buvu
sios komjaui ^oiės, lankiusios 
sovietinę mokyklą Yra ir jaunų 
žmonių — 18-30 m. amžiaus, 
kurie lanko šventovę. Tėvo Di- 
mitrijaus Dudko laikytos pa
maldos Maskvos šventovėje bu
vo lankomos išimtinai jaunimo

Plinta sektos
Jaunų išsilavinusių žmonių 

palinkimas į Ortodoksų Bendri
ją yra didžiųjų miestų ir inte
lektualinių sluogsnių reiškinys, 
bet provincijoje auga sektos. 
Šių sektų labai bijo sovietų vy
riausybė, nes jas sunku kontro
liuoti ir neįmanoma nuraminti. 
Iš sektų daugiausia paplitę bap
tistai. Dažnai jais tampa kolcho
zų ir fabrikų darbininkai, kal
viai, staliai. Taip pat yra balta
rankių tarnautojų, braižytojų, 
buhalterių, technikų. Jie yra 
giliai pasipiktinę sovietiniu gy
venimu — apgaule, šlykščių pa
taikavimu, bailumu ir nevaržo
mu girtuokliavimu. Ortodoksų 
šventovė jiems nesuprantama 
— nežinoma kalba, apeigos, 
keista apranga, verkiančios mo
terys. Atėję Į šventovę, po ke
lių minučių jie išeina. Vėliau 
jie sutinka paprastą žmogų, ku
ris duoda jiems skaityti Naująjį 
Testamentą. Daug ko nesupran
ta, daug kuo stebisi, bet skaito. 
Paprasti, aiškūs žodžiai, kažkas 
aktualaus ir jų šios dienos gyve
nimui. Vėliau jie pristatomi 
evangelikams. Ten jie sutinka 
paprastus žmones, kaip jie, bet 
žmones, kurie negeria, nerūko, 
atmeta muštynes ir bjaurią kal
bą. Sektantų tarpe yra labai iš
sivysčiusi savitarpinė pagalba.
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Jų tarpe nėra dykaduonių — 
visi dirba ir padeda vienas ki
tam. Jaunas vaikinas, jieškąn- 
tis tiesos, todėl greičiau įsijun
gia i sektą, negu į Ortodoksų 
Bendriją. Bet žmogus, kuriam 
reikalingas gilesnis mistinis 
patyrimas, turtingesnis religi 
nis maistas, to pasigenda pas 
baptistus. Todėl daug jų nepa 
silieka baptistais, o jungiasi j 
mistines sektas — sekmininin 
kus, adventistus, jehovininkus 
Jos. nepaisant žiauraus perse 
klojimo, vis auga.

~fai rodo, kad rusų jaunimas 
pabudo iš ilgo miego, jieško 
keliauja. Pasak autoriaus. Rusi 
ja pergyvena laukimo laikotar 
pi. Naktis praėjo. Miegantieji 
pabunda. Gyvenimas pradeda 
judėti. Kokia bus diena?

Paruošė J. .Str.
* DEVYNIOLIKA LIETUVIŲ IR 

ESTŲ parašė protesto laišką L. Brež
nevui, reikalaudami, kad 20 m. am
žiaus Julius Sasnauskas būtų paleis
tas iš kalėjimo. Pasirašiusių tarpe 
yra ir du Juliaus mokslo draugai — į 
V. Bogušis ir A. Tučkus. J. Sasnaus
kas buvo suimtas praeitų metų pa
baigoje po kratos jo bute. Jis yra ži
nomas kaip artimas “LKB Kroni
kos” bendradarbis ir kaip griežtai 
atsisakęs melagingai liudyti teisme 
prieš Viktorą Petkų. 1979 m. jis su 
kitais 20 lietuvių yra pasirašęs raš
tą, reikalaujantį paleisti iš kalėjimo 
Antaną Terlecką.

☆ LIETUVIŲ HELSINKIO GRU
PĖ, Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ko
mitetas ir daug lietuvių kunigų pa
sirašė raštą, įteiktą augščiausios tary
bos prezidiumui Lietuvoje, reikalau
janti pripažinti, kad Viktoras Petkus 
buvo nuteistas neteisėtai ir kad baus
mė, kurią treti metai jis atlieka Ura
lo darbo stovyklose, būtų atšaukta.

* LENKIJOS VYSKUPAI laišku 
kreipėsi į savo tikinčiuosius, skatin
dami melstis už Kristų išpažįstan
čias slaviškas tautas. Prie laiško pri
dėta ta intencija kalbėtina malda į 
Čenstakavos Mariją. Visi raginami 
melstis ištisą gegužės mėnesį.
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LIETUVIAI ...
PIETŲ AME

VLIKO PIRM. DR. K. BOBELIO
Balandižo 25 d« atvyko Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VU 
Ko) pirm. Dr. Kazys Bobelis, su žmo 
na Dalia, dukra Rūta ir sūnum Algiu. 
Aerodrome jų laukė L.I.K.A.R. (Lie
tuvai Išlaisvinti Komitetas Argentine 
je: pirm. A. Mičiūdas, sekr. inž. A 
Rastauskas ir ižd. A. Jasuitis) . Taip 
pat laukė radijo, spaudos ir Televiz- 
jos atstovai.

Balandžio 27 d. Dr. Bobelis n p»

ATSILANKYMAS ' ARGENTINOJE
už talpinimą žinių apie Lietuvą. Ten 
buvo priimtas Coronel De Piano ir 
Coronel Ardissone. ’TELAM” pre 
zidento ir viceprezidente Specialus 
pasikalbėjimas su I e lain vyr se 
krer . dideliu I terovus Jruagu. Martin 

"Alika-
Balandžio >0 d. Dr Bobelis buvo 

priimtas Vyriausio Argentinos Kanuo 
menės Vado jo kabinete ir sekretan 
joje, kur dirba šiuo metu lietuvis Karo 
vadovybės paskirtas leitenantas pul-

Gegužes 1 d. — svečių išleistuvės 
p. A. A. Mičiūdo namuose (pietūs). 
Vakare inž. G. Kliauga suruošė antras 
išleistuves savo namuose Temper ley 
mieste. Dalyvavo SLA mergaičių dai 
nų grupė "Žibutės”, jų vadovas dr. J
Simanauskas su ponia, Kaz. Kliauga su 
žmona, J. Deveikis, A. A. Mičiūdas 
ir kiti p. Kliaugų draugai.

Gegužės 2 d. - 11 vai. iš ryto sve 
čiai išskrido į Urugvajų, iš kur vėlia- 
vyksta į Braziliją ir Venecuelą. Aem
drome svečius išlydėjo inž. J. CeU 
nauskas, inž. A. Rastauskas, A. |a 
sultis, Lilė ir A. Mičiūdai. Garbing 
svečio, VLIKo pirmininko Dr. Kazn 
Bobelio vizitą Argentinoje, plačiai kc 
mentavo "Radio Excelsior”, "Radu 
El Mundo”, "Radio Belgrano”, "Ra 
dio Splendid”, "Radio Rivadavia”

Radio Municipal”. Televizijoje: pr 
(.anal 9 ir Canal 2 davė p. Bobelio pr.i 
nešimo ištraukas.

Dienraščiai "La Nacion” ir "La Ra 
zon” patalpino plačius aprašymus.

Dr. K. Bobelis pranešė kad VLIK-ą 
Argentinoje atstovauja LIK AR, (Lie
tuvai Išlaisvinti Komitetas Argentino- 

' Je)-
LIKAR.

GARBINGA VIEŠNIA
Nuo balndžio 25 d. pas mus Argentinoj 

lankosi Seselių Kazimieriečių vyriausia va 
dovė - generole Seselė Maria Joanella. Jos

VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis pasitinkamas Ezeizos aerodrome. Iš k. 
A. MiČiūdas - LIKAR pirm., dr. K. Bobelis ir laikraščio "La Razon” kores

pondentas J. Carnavale.
šeima 10 vai. dalyvavo Mišiose lietuvių 
parapijoj Avellanedoje, po kurių apie 
35 žmonių susirinko "Vyčių” kamba 
ryje, kur svečias padarė platų praneši 
mą apie VLIKo veiklą, ruošiantis da 
lyvauti Europos Saugumo Konferen ■ 
ei j oje Madride. Taip pat atsaknTėjTr 
kai kurių klausytojų iškeltus klausi 
mus. Po to p. Čekanauskai pakvietė 
svečius pietų tipiškame restorane Bue
nos Aires mieste.

Dr. K. Bobelį pristatė susirinku 
siems LIKAR pirm. A. Mičiūdas, o 
vėliau jam padėkojo už turtingą pra
nešimą apie VLIKo veiklą.

Balandžio 28 d. svečiai apžiūrėjo Bs. 
Aires miestą, apsilankė baltiečių paro
doje Kanados banke, kur Dr. Bobelis 
do van j o Lietuvos žemėlapį, lankėsi i: 
tarpt, knygų parodoje, ten pasimatė 
su Kinijos amabasadoriumi (parodoje 
ta diena buvo skirta Kinijos resp.).

Balandžio 29 d. dr. Bobelis apsilan
kė "TELAM” agentūroje ir padėkoje

kininkas Faustinas Švenčionis. Apsi' 
lankymas "La Prensa’ , "La Nacion”, 
"La Razon” dienraščių redakcijose. 
Pasimatymas su visų Argentinos lietu 
vių organizacijų veikėjais: ALOS Ta 
rybos, SLA, liet, parapijos, Z. Jukne
vičium, L. Sruoga, J. Mičiūdu, V. Sur- 
vilenė (pakvietė svečią pietums), J. 
Šiušiu ir kt. Apsilankymas liet. Parapi
jos, Susivienijime, A. L. Centro pa
talpose. Ponams Bobeliams buvo pa 
rodytas "Buenos Aires nocturno” — 

' Argentinos folkloras ir pavaišinti ti- 
i pišku asado.

0

misija yra aplankyti visas seseles kaži 
mierietes: Avellanedoje, Rosario ir Kor 
doboje. Kiekviename name, pasiliki lama 
apie savaitę laiko, stebėdama seselių \ei 
klą čia Argentinoje.

Seselės Kaži mierietes Argentinoje Ja r 
buojasi kartu su marijonais, vadovaudamas 
pradžios mokykloms ir prisidėdamos piie 
parapinio veikimo.

Argentinoje dvi lietuvaitės seselė*. -mo 
metu vadovauja mokykloms Avellaio‘tlo• ■ 
— seselė Nilda Varanauskaitė. Rosa no 
mieste - seselė Elenisa Buzaitė.

Kitos seselės taip pat dirba šiose mok\ 
klose ir parapijose. Daugumas jų v ra lie
tuvių kilmės iš Š. Amerikos.

Sveikiname vyriausių Kongregacijos va
dovą, Seselę Joanelią, linkėdami jai gausios 
Viešpaties palaimos dabar ir ateityje.

* ‘ Laiko ’ ’ korespondentas, 
testais. "
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1980 METU MUZIKOS PREMIJA 
ALFONSUI MIKULSKIUI

JAV LB Kultūros Taryba savo po
sėdy balandžio 9 dieną paskyrė 1980 
metų muzikos premiją 1,000 dolerių 
ALFONSUI MIKULSKIUI.
Premijos mecenatas Lietuvių Fondas. 
Šia premija JAV LB Kultūros Taryba 
nori pagerbti Alfonsą Mikulskį už jo 
nuopelnus Lietuvos liaudies dainos ir 
muzikos menui ir įsijungti j bendrą Al
fonso Mikulskio kūrybinio darbo 50 
metų sukakties atžymėjimą.

JAV LB Kultūros Taryba 
Clevelandas, 1980 m. balandžio 9 d.

Italija
PRO ROMĄ Į LAISVĘ JAV-ÉSE

Sausio mėnesį, ipasiinaudcdiamia® Ižirn
elio viza, iš Lietuvos atvyko vilnietis stu
dentas Vytautas Galin antis, gimęs 1957 
m., pasižymėjęs sportininkas, prieš kele
tą metų <ulž šaudymą į diską Laimėjęs auk
so medalį ir tapęs sąjunginiu tos sporto 
šakos čempionu. Dabar jis gavo emigra
cijos vizą į JAV ir išskrido į New Yorfcą, 
ir item.' jį gloibois BALF-as.

Romoje jis šv. Kazimiero Kolegijos 'Stu
dentų buvo paruoštas pirmajai komuni
jai ir sutvirtinimo sakramentui. Pirmąją 
komuniją ir sutvirtinimo sakramentą ko
vo 29 d', suteikė jiam vysk. A. Deksnys, 
asistuodamas prei. V. Mincevičiaus. Su
tvirtinimo tėvu buvo stud. E. Putrimas. 
Iškilmėse dalyvavo šv. Kazimiero Kole
gijos vadovybė, Lietuvos atstovas prie 
šv. Sosto S. Lozoraitis jun., Australijos 
ambasadom >ekr. Kaminskas ir x būrelis 
lietuvių. Pamaldų metu giedojo šv. Kazi
miero Kolegijos auklėtiniai.

Prie vaišių stalo V. Gaiinai'tis pasakė 
tokią kalbą:

„Šiandien man yra laibai sunku kalbė
ti. Ne liūdesys, bet džiaugsmas kažkaip 
trukdo išreikšti tai, ką jaučia mano 'šir
dis, nes mano sieloje yra didelė šventė.

Kai vykau į Vakarus, į laisvę, niekuo
met nesitikėjau ir net neįsivaizdavau 
rasti tokią lietuvišką šilumą, rūpestį, pa
ramą, kurių mes pasigendame Tėvynėje, 
mindžiojami svetimo bato. Tai, ką radau 
iir patyriau čia Romoje, dar laibiau su
tvirtino mano pasiryžimą pallikti ne tik
tai garbingu lietuviu, bet ir geru katali
ku. Jaučiu, kad tam šiandien jau esu pil
nai pribrendęs.

Šiandien, jei čia būtų mano mamytė, 
tikrai verktų iš džiaugsmo ir Laimės, ku
rių negalėjo patirti Lietuvoje, auklėda
ma savo vaikus.

Visa tai įpareigoja mane kovoti už tas 
teises, kurios yra mindžiojamos Tėvynė
je.

Poryt als išvykstu į naująjį pasaulį. Ne
žinau, įkas laukia ten manęs, bet esu tik
ras, kad viskas eis gerai, jei mane lydės 
visų Jūsų maldos, kaip ir mano maldos 
kad bus visada >su Jumis.

Su visais mano artimaisiais ir draugais, 
kurie dabar mane girdi Vatikano Radijo 
bangomis, noriu pasiidalyti savo džiaugs
mu ir palinkėti visliems linksmų Kiris-

- taus Prisikėlimo švenčių.“

E A J A L LY J E
- <aasigiMMHmmWji^m^rtjfWu^ltll^l|Į,H||||rĮĮ||>| |irĮM mįhh-įih »iii«į.iir—iTwnr<iTiliiwi«ii j|"»mui

Šiais metais Čiurlionio Ansamblis švenčia 40 metų,o Ansamblio 
vadovas komp. A. Mikulskis 50 metų muzikinio darbo sukaktį.Šia proga 
Vasario 2 d. Ansambliui ir jo vadovams pagerbti buvo suruoštas iškil
mingas balius. Čia kompozitorius A. Mikulskis, (j. Mikulskienė ir An
samblio valdybos pirmininkas V. Plečkaitis. J.Garlos nuotrauka

VYSK. L. POVILONIS ROMOJE

Balandžio 10 d. Maskvos „Aeroflot“ lėk
tuvu į Romą atvyko Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos Apaštalinis ad
ministratorius vyskupas Liudas Povilonis.

Kauno vyskupą kelionėje lydi Kauno 
kunigų seminarijos profesorius ir Vilniaus 
šv. Rapolo parapijos klebonas kun. dr, 
Pranas Vaičekonis ir Lietuvos vyskupijų 
Liturginės komisijos pirmininkas, Vilniaus 
šv. Petro ir Pauliaus parapijos viceklebo- 
nas kun. Vaclovas Aliulis.

Svečius iš Lietuvos Romos aeroporte su
tiko Vatikano valstybės viešųjų reikalų 
Tarybos pasekretorius prei. Audrys Bač- 
kis, Vatikano valstybės sekretoriato at
stovas prei. plas. Lietuvių kolegijos Ro
moje vicerektorius prei. P. Jatulis, mons. 
A. Jonušas, Lietuvių Marijonų atstovas 
kun. J. Vaišnorą. MIC ir kiti kunigai.

Vienas ils pagrindinių vysk. Povilonio 
lankymosi RordOje tikslų yra pateikti 
Šventajai sakramentų ir dieviškojo kulto 
kongregacijai mišiolo • ir kitų liturginiu 
tekstų vertimą akrobatai gauti. Kaip ži
noma. paskutmiūdJu metu Lietuvoje bu-
v-o parengtas pilkas mišiolo vertimas ’ 
gautas pažadėjimas jiį išleisti Lietuvoje
Vatikano Kongregacijai patvirtinus teis
tų vertimą, ir Lietuvoje galės būti pumai 
pravesta liturgine reforma pagal II-jo 
Vatikano susirinkimo nutarimus Svečia 
iš Lietuvos Romoje pasiliks apie mėnesi

i

Prancūzija
POILSIO IR MALDOS DIENAS 

lietuvaitėms seselėms liepos 15-30 
d.d. organizuoja kun. J. Petrošius. 
Jos bus surengtos pas seseles; 6, Pla
ce du Champ du Mars, 76190 Yvetot, 
kur jau buvo keli ankstesni susitiki
mai. Ši vietovė vra pasiekiama trau
kiniu iš Paryžiaus St. Lazare stoties 
važiuojant Le Havre kryptimi. Bus 
sudaryta proga kartu pasimelsti, pa 
giedoti padainuoti gimtąja kalba, 
prisimintu jaunystės dienas. Čia taip 
gi seselių lauks lietuviškos knygos 
laikraščiai ir plokštelės. Vž vienos 
dienos maistą ir nakvynę reikės mo 
keti 20 frankų, už visų 15-kos dienu 
— 300 frankų. Jeigu kurios seselė*- 
negalėtų atvykti 15-kai dienų, kvie 
čiamos trumpesniam laikotarpiui 
Registruotis prašoma iki birželio 15 
d. šiuo adresu: Abbe J. Petrošius, * 
Rue des Lions, 75004 Paris. France 
Tel. 278.65-85.

GERIAUSIA DOVANA
LIETUVIŠKA KNYGA

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

2.
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Šeštoje tautinių šokių šventėje dalyvaus rekordinis skaičius šokėjų
j. Šlajus

š. m. liepos 6 d., 2 v p. p.. į 
Čikagos amfiteatrą, maršo ^gar
sams sklindant ir daugiatūks
tantinei miniai džiaugsmingai 
sutinkant, spalvingose gretose 
entuziastingai įžygiuos 2300 
mūsų rinktinio jaunimo — tau
tinių šokių atlikėjų, čia suvažia
vusių iš laisvųjų kraštų pade
monstruoti mūsų tautinės kul
tūros, parodyti, jog išeivijos lie
tuviai tebėra gyvastingi. Ir tai . 
nėra tuščiažodžiavimas — šešta
jai tautinių šokių švehtei užsire
gistravo rekordinis skaičius, bū
tent, 2300 šokėjų, t. y. daugiau 
nei betkurioje buvusioje- šven
tėje, vanta

m
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Foto J. GarlosChicagos amfiteatras: didingas vaizdas iš V Tautinių šokių šventės 1976 m.

VI-sios tautinių šokių šventės 
komitetas kovo 28 d. Šarkos 
restorane Čikagoje spaudos ir 
radijo atstovams pateikė vaiz
džią informaciją apie ruošos 
darbus artėjančiai šokių šven
tei. Konferenciją pradėjo vado
vė - derintoją Dalia Gotceitie-. 
nė. Po įžanginio žodžio ji visiem 
padalino informacinį leidinį. 
Pranešimus padarė komiteto ir 
komisijų pirmininkai.

Komiteto pirm. Jonas Talan- 
dis pasidžiaugė rengėjų komite
to pareigingumu. Sakėsi praėju
sią savaitę dalyvavęs Lietuvių 
Bendruomenės ir Jaunimo Są
jungos 40 vadovų suvažiavime 
Detroite, kur įsitikinęs LB-nės

6



EM PORTUGUÊS NR. 9 (39)

Quando surgiram na Lituânia os linguistas que 
sugeriram modificar os termos "klimatas" por "o 
rové", "literatura" por "rastuomenê", "trigonome 
trija" por "trikampiomata" e assim por diante, 
Jablonskis replicou: "Para um velho como eu até 
a cabeça começa a girar ao ler as coleções de ter
mos e seus projetos", seria necessário, seguindo a 
lógica, em breve chamar os nossos "studentai" de 
"moksniuotojais"... Entendamo-nos".

Suplemento de
MŪSŲ LIETUVA NR. 23 (1658) 1980.6.12

Stasys Barzdukas

A COLABORAÇÃO OE X JABLOWSKJS PARA
A LINGUA comum

Provavelmente hoje não encontraremos na Li
tuânia um indivíduo que fale o idioma iituano 
sem utilizar uma palavra para a qual Jablonskis 
não tenha colaborado. Pois "pirmadienis", "antra
dienis", "ateitis", "praeitis", "degtukas", "atviru
kas", "vienaskaita", "daugiskaita", "valstietis", 
"tautietis", "šviesuolis", "tamsuolis", "pažanga", 
"pojūtis", "Jtaka", "įspūdis" e várias outras palav
ras, são termos que Jablonskis introduziu em nossa 
lingua, eliminando os barbarismos e estrangeiris- 
mos desnecessários -à lingua lituana literária.

O SIGNIFICADO DE DIALETO

A palavra "tarme", para nós dialeto (em inglês 
dialect, em alemão Mundart, e em russo narecije) 
é uma forma de linguagem, principalmente relati
va ao povo, utilizada regionalmente, com peculia
ridade que a distinguem da língua escrita comum. 
O significado e o valor do dialeto são enormes pois 
é a lingua viva do povo. O dialeto continuamente 
enriquece e rejuvenece a linguagem literária atra
vés de palavras, frases e construções gramaticais, 
ao mesmo tempo em que atua na vida social aju
dando a manter as peculiaridades próprias de um 
país, seus costumes, tradições e provérbios. Os dia
letos são também importantes na história da lin
gua pois, ao lado dos neologismos são também 
mantidos admiravelmente os tempos da linguagem 
antiga.

Traduzido por Joana Satkunas

Conjunto Vocal NERIA, vindo de Cleveland, U.S.A, para realizar um Concerto de Música Litu ana, à 
realizar-se no dia 15 de junho de 1980, às 16 horas, no salão do Colégio São Miguel Arcanjo, situado 
à Rua Campos Novos, Vila Zelina. Prestigie-as comparecendo à sua apresentação.
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DE IMPRENSA LITUANA
“Tėviškės Žiburiai“, o seminário lituano do Ca
nadá, escreve no seu editorial do dia 20 de mar
ço de 1980

CIRCULAÇÃO CULTURAL

Aos que estão longe da sua pátria e vivem 
ilhados há um grande perigo de estagnação cul
tural. Vivendo uns longe dos outros, espalhados 
pela Europa, Austrália, América do Sul ou do 
Norte. É só pensar um pouco e se vê que ilha
dos, tendem a se exaurir e cair em monotonia e 
indiferença. Mesmo nos maiores agrupamentos 
onde há variedade de núcleos culturais, a criati
vidade é limitada e os programas não conse
guem despertar mais o interesse e a exercer a 
força de atração necessárias. Por exemplo, mes
mo um grupo de danças, por melhor que seja, 
não pode saturar o seu público. Um coral ou 
um grupo de teatro se tornar muito frequentes 
as suas apresentações acaba por cansar. Está 
surgindo a necessidade de maior dinamismo: a 
nossa vida cultural deve circular pelo organismo 
todo como o sangue no corpo. Se a circulação 
para — o organismo morre. Também na vida 
cultural — é preciso que haja a circulação que 
dá vida. Principalmente os grupos artísticos es
tão começando a sentir isto, pois para eles a es
tagnação significa o fim. Mesmo a sociedade 
sente cada vez mais vontade de conhecer os ex
poentes culturais de outros lugares, que venham 
com um colorido diferente.

Esta situação fez com que alguns grupos, 
por sua própia iniciativa, se lançassem pelo 
mundo — alcaçando os lituanos de outros con
tinentes. Cantores, grupos de danças, corais fi
zeram recente mente viagens até as mais longín
quas. E aqui não podemos deixar de mencionar 
os congressos da juventude lituana. Isto deu vi
da nova às comunidades, e aos que cultivam a 
arte e o folclore — um novo ênimp e perspecti
vas. •>

I Até os lituanos da América do Sul, que pa
reciam dormitando — mexerem-se. E em Algu
mas iniciativas até passaram à frente dos outros. 
O “Ažoulynas“ do Uruguay, as “Žibutės“ da 
Argentina visitaram várias cidades do Canadá 
e Estados Unidos mostrando que .gente litua- 
na até de quarta geração pode ser culturalmente 
ativa se tem bons líderes como Dr. A.Stanevi- 
čius ou Dr. J.Simanauskas. E o “Nemunas“ do 
Brasil, que sob a direção admirável de Jonas 

. Lukoševičius percorreu a América do Sul e está 
para se lançar na América do Norte

Esta tendência merece ser cultivada e apoia
da sob todos os aspectos. A Comunidade Mun
dial Lituana ( Pasaulio Lietuvių Bendruomenė— 
PLB) através do seu comitê cultural tem atuado 
e vai continuar a atuar neste sentido.

Esta circulação dinâmica deveria abranger 
outros setores, como por ex. as instituições pe
dagógicas. Alguns líderes sociais têm visitado e 
ajudado lituanos de outros lugares através de 
troca de experiências. Mas o campo onde até a- 
gora se fez menos — são os corsos de lituano. 
As escolas continuam muito isoladas umas das 
outras. Mas mesmo neste campo a troca de ex
periências é possível e vital para a sua continua
ção. As escolas mais próximas poderíam organi
zar concursos, fazer apresentações de alunos.

E há mais uma possibilidade que até agora não 
foi ventilada — a correspondência de alunos em 
lituano com os seus colegas de outros continen
tes. Porque um descendente de lituano,que faz 
esforço para apreender s lingua de seus antepa
ssados tem que desde cedo sentir a sua necessi
dade e o seu poder de comunicação. É da com
petência da comissão pedagógica da PLB elabo
rar um plano concreto nesta direção, mas a su
gestão está|aqui e a iniciativa é livre.

O CONJUNTO MUSICAL
m.k. Čiurlionis

Comemora este ano em Cleveland 40 anos 
de sua fundação e o cinquentenário de traba
lho no campo da música do seu maestro e com
positor Alfonso Mikulskis. O Conjunto come
çou as suas atividades a 15 de janeiro de 1940 
em Vilnius com o coral masculino de 68 vozes, 
uma orquestra de Knaklés com 15 citaristas,um 
grupo de danças folclórica e um grupo literá
rio. Exilado da Lituânia, o Conjunto ressurgiu 
com o seu primeiro concerto em Viena a 28 de 
agosto de 1944. Uma segunda reorganização 
ocorreu em Cleveland em 18 de junho de 1949. 
O Conjunto “Čiurlionis“ começou o seu ano de 
jubiléu com uma festa no dia 2 de fevereiro, em 
que apresentou uma série de cantos e trechos 
de ópera.Um concerto incluindo uma parte aca
dêmica e comemorativa teve lugar 4 de maio 
no salão da Paróquia de N.Sa. Auxiliadora.

O POETA JUSTINO MARCINKEVIČIUS 
EM HÚNGARO

Foi traduzida para o húngaro a obra em três 
volumes — Mlndaugas,Mažvydas e Cátedra — de 
Justino Marcinkevičius e editada na Hungria pe
la Editora Europa. A tradução se deve a E.Boi- 
taras e T. Deze.

Tradução de R.Steponaitytė
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MÚSICA L1TUANA Dança popular Lituana
Harmonização de Vyt.Kerbelis'

SUKTINIS

Bitute, pilkoji, 
is kur medų nešioji? (2) 
IŠ žaliųjų rūtytėlių, 
iš gvazdikų, razatėlių, (2) 

Reik žinot ir mokėt, 
kaip mergytę paviliot, (2) 
su riešutų kevaliukais, 
su saldainių popieriukais. (2)

Mergyte, jaunoji,, 
ar jau noro neturi? 
mergyte, jaunoji, 
su manim pašokt turi.
Šokim trypkim linksmi būkim 
visi linksmai pauliokim. (2j
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Paruošė: Alt. D. Petraitis
— ■ — - " '__________________ > .

PURVINAS
Mikas buvo taip purvinas, taip ne

svarus, kad visi jo draugai tai žinojo. 
Vieną gražią dieną tas vyrukas atsisėdo 
prie stalo ir įmerkė piratą į stiklą vandens.

— Kas atsitiko? — klausia jo draugas.
—Gydytojas man liepė kasdien mau

dytis.
—O ką tai turi bendro su piratu sti

klinėje?
— Brolau, pratinuosi prie vandens. . . • 

PAPILDYK VIENU SEKANČIU ŽODŽIU: 
nešvarus, klausė, žinojo, liepė, sėdėjo, pur
vinas.

.1. Mikas buvo labai.............................
2. Visi draugai tai...............................
3. Vyrukas........................ prie stalo.
4. Jo draugas.............. :"Kas atsitiko?
5. Gydytojas Mikui........... maudytis.
6. Draugas................,kad Mikas nenori

maudytis.
7. Kas............Miko:"Kas atsitiko?
8. Visi Antano draugai....................prie

stalo.
9. Katinas buvo.............ir....................
UO. Gydytojas............... ,kas Mikui atsitiko.

t /

■ 5

i

ŽODYNAS

purvinas — encardido 
nešvarus - sujo 
žinoti — saber
įmerkti — mergulhar
pirštas — dedo 
stiklas — copo 
atsitikti — acontecer 
liepti — mandar
gydytojas — médico 
kasdien — todos os dias 
maudytis — tomar banho 
turėti bendro — ter e m comum 
pratintis — acostumar treinar-se

KAIP BUS PRIEŠINGAI?

ATPASAKOK ŠIĄ PASAKĄ 6 SAKI
NIAIS:
1. Mikas.....................................
2. Jis............. įmerkęs................
3. Draugas...................? "Kas........... ? "
4. Mikas atsakė:.....................................
5. DRaugas vėl klausė:..........................
6. "Aš......................prie.......................

SUDARYK KUO DAUGIAU SAKINIŲ 
IR IŠVERSK l VIETOS KALBĄ

Pavyzdys: švarus — nešvarus 
nepurvinas — purvinas

Dabar tu parašyk, kaip bus priešingai

gražus — 
labai — 
nežinojo — 
nesėdėjo — 
neliepė -

neklausė — 
liepė — 
neatsitiko — 
žinojo - 
nešvarus

Gydytojas man liepė valgyti,nevalgyti, 
gerti, negerti, 
rūkyti, nerūkyti, 
maudytis, nesimau- 

_________ dytis____________
Aš pratinuosi prie šalčio, šiIurnos,ne- 

rūkymo, vandens, 
alkio, mokslo,blo- 
go gyvenimo.

Jis sėdėjo įmerkęs 
j vandenį koją, abi kojas, ran

ką, pirštą, alkūnę, 
nosį.

CURSO DO IDIOMA LITU ANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

I nformações:
Caixa Postal 4421 
01000 SÃO PAULO,SP.

- •- -____________________ ______ _____ —
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plačia darbo apimtimi. Dar ar- 3» 
čiau ten pažinęs lietuviškos |Mli 
veiklos gyvastingumą. Yra ta- 
riamasi su augiaisiais JAV vai- 
džios žmonėmis dėl dalyvavimo JjL 
šventėje. Yra jau pažadėjusių; !/ 
apie jų dalyvavimą bus paskelb- įf 
ta prieš šventės pradžią.

Loterijos komisijos pirm.
vardas Lapas prašė skelbti, kadgi 
gavusieji platinti bilietėlius ne-g 
laikytų jų stalčiuose, o platintų^ 
ir telktų lėšas būtinoms šventės 
išlaidoms Apmokėti. Aukų la
pais lėšos nebus renkamos.

Tš' šventės muzikos vadovas 
Faustas Strolia kalbėjo apie 
muzikinius šventės reikalu®.

SB

Tariasi su “Lyrikos’5 operos ir 
dar kitu orkestru, šokiams gros 
32 pučiamųjų ir liaudies instru* 
mentų orkestrantai. Septynis 
šokius palydės chorų dainomis. 
Su šokių vadove Pupiene ir ki
tais aiškinosi dėl permažo grin
dų ploto, kuriame neįmanoma 
sutalpinti visų šokėjų ir tinka-* 
mai atlikti šokių programos. Ta
čiau vadovai mano, jog būtų nu
sikaltimas dėl šios priežasties 
sumažinti atvykstančių šokėjų 
skaičių. Salė nesanti pritaikyta 
muzikiniams reikalams, nėra 
tinkamo rezonanso.

Nijolė Pupienė, vyriausia 
tautinių šokių vadovė, pranešė, 
kad šventės repertuaras yra su
skirstytas į 4 grupes: vaikų, jau
nių, studentų ir veteranų. Re- 
pfertuaras iš viso apima 20 šo
kių. Didžiausia grupė yra stu
dentų. Tikisi, kad iš jų galės su-

Momentas iš V-tos Tautinių šokių šventės programos. Šokėjai suformavo skaičių 200 paminėji
mui JAV Bicentennial sukakčiai paminėti.

ANTROJO TV KANALO SODAS: mūsų tautinių šokių grupė • “Nemunas-Ansamblis/ 
dabar ruošiasi vykti i Vl-ją Šokių Šventę Chicagoje.

S. PAULO
^i-vavęs V-toje Šokių Šventėje.

daryti 56 ratelius po 16 šokėjų. 
Vien tik iš Čikagos ir apylinkių 
dalyvaus 900 šokėjų. Kiti šokė
jai atvyks iš Australijos, Angli
jos, Vokietijos. Brazilijos, Ka
nados ir JAV-bių Keletas gru
pių šventėje dalyvaus pirmą 
kartą. Tikisi, kad visos šokių 
problemos bei sunkumai susi
tvarkys.

Kelionių komisijos vadovė 
Rima Rėklaitienė pranešė, kad 
šokių dalyviams yra rezervavusi 
320 kambarių trijuose viešbu
čiuose. Kaina bus apie $45 už 
naktį 4 asmenims. Į tuos tris 
viešbučius visos grupės nemo
kamai bus atvežamos iš aero
dromo, nuvežamos i repeticijas, 
šventę, vakaronę ir banketą.

Tš šventės leidinio red. Jo
nas Baris pranešė, kad leidinys * 

160 psl. Tiražas - apie 5000: 
bus pardavinėjamas po $3 Pro
gramos dalyviai jį gaus nemo
kamai. Prašė skelbti, kad nedel
siant siųstų .„rašinius, nuotrau
kas ir sveikinimus.

Ižd Dalia Dundzilienė paaiš
kino apie pagrindintą šventės 
išlaidas, apimančias šokėjų ke
liones, salės nuomą, jos dekora
vimą, draudas, leidimus ir M 
Visoms išlaidoms numatyta su \ 
telkti $177,000. I aukų telkimo 
darbą ir garbės svečių pristaty
mą Įsijungė ir inž. A. Rodis

Sofija Džiugienė. didžiojo po
kylio ruošimo vadovė, paaiškino 
apie jo ruošą. Tikisi sutelkti 
$10,000 pelno.

Bilietų platinimo k-jos pirm 
Genė Rimkienė pranešė, kad 
bilietų platinimas vyksta sėk
mingai, geresnės vietos jau bai
giamos išparduoti. Numato iš 
parduotų bilietų turėti apie 
$97,000 pajamų.

A. Juodvalkis paklausė, kas 
yra faktinasis šokių šventės 
rengėjas9 Pasisakyta, jog šokių 
šventės atsakingasis rengėjas 
yra Lietuvių Bendruomenė, nes 
ji skiria Tš šventės komiteto 
pirmininką. Po to A. Juodvalkis 
pasigedo informaciniame leidi
nyje LB emblemos arba bent 
apie ją minėjimo.

CURSO ——<
AUDIOVISUAL

IMRO DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA

CJP.4421-01000S.Rudo, SP
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Aleksandra Vaisiüniené

AR ATLIEKAME SAVO PAREIGĄ-?

Tokį klausimu galime statyti kiek
vienas iš musų sau, pasirinkus išeivio 
dalią. Išeivio gyvenime susiduriame su 
dvigubais sunkumais, rūpestis .dėl lie
tuvybės išsilaikymo ir asmenisko gy
venimo klausimas.

Kai gyvenome savotėvynėje, mums 
rūpėjo tik paskutinio klausimo išspren 
dimas, tai yra pragyvenimo klausimas. 
Visą ką matėme apie save buvo lietu
viška ir nesudarė jokio rūpinimosi tuo 
klausimu. Mokykla privaloma lietu
viškai, universitetas, teatras, opera,mu
su gilios senovės papročiai, dainos i ša 
reiškiančios priespaudos laikotarpį. 
Viskas gražu, miela ir sava.

Atsidūrus svetimuose kraštuose, dėl 
nepalankios politinės krypties ir di
džiųjų tautų gobšumo, išeivijoje atra-' 
dome visai kitą mūsų prigimčiai nepa
našų gyvenimą. Išsiblaškėme po dau
gelį pasaulio kraštų. Kiekviename pa
saulio krašte vis svetima kalba, kiti pa
pročiai ir kitos rasės žmonės. Nepasa
kysime, kad jie būtų blogi, bet sveti
mi mūsų prigimčiai.Pirmoje eilėje mū
sų šiauriečių charakteris visai kitoks, 
esame daug šaltesni, santūresni ir šal
čiau sprendžiame mūsų reikalus.

Pastebėjome, kad mes nesame men
kesni už kitų tautų gyventoj u s, bet dar 
daug kur pranašesni. Savo kalba gali
me didžiuotis, kaip viena iš senųjų 
kalbų pasaulyje,kuri yra dėstoma dau
gelio tautų universitetuose. Mūsų tau
tiniai šokiau gražesni ir kombinuotesni 
kaip daugelio kitų tautų, dainos melo
dingesnės, turime seną šimtmečių savi
tą kultūrą su plačia istorijos praeitimi.

Šiandieną, turėdami prieš akis dau

gelio kitų tautų sukurtas vertybes ir 
palyginus su mūsų krašto vertybėmis, 
statome šį klausimą:

-Kodėl mes taip greitai atsisako
me savo ir pamilstame svetimą?
Sis klausimas didelėms Europoms tau
toms pavyzdžiui,.kaip vokiečiams bū
tų gal visai svetimas, nes vokietis žino, 
kur jis begimtų ir gyventų jis visuomet 
paliks vokiečiu, kalbės savo gimta kal
ba, prisilaikys savo papročių ir jų vai
kai nenutautės.

Pas mus įvyksta priešingai. Mums 
atvažiavus ir apsigyvenus svetimuose 
kraštuose, daugelis mūsų vaikų jau ne
bekalba Hetuviškai, mažai rūpi religi
nis klausimas, nutautėjimas sparčiais 
žingsniais žengia pirmyn, jaučiame pa
vargimo žymes, rūpinamės patys tik 
savimi ir asmeniškus reikalus statome 
pirmoje eilėje, bendruomenės reikalus 
išbraukėme iš savo gyvenimo.

Įsitraukėme į materialinių gėrybių 
ieškojimą ir visą kitą atidėjome j šalį. 
Indiferentiškumas užvaldė mus.

Toks nesirūpinimas lietuvybės iš
laikymu, pirmoje eilėje pakenkė mū
sų vaikams. Nesugebėjome juos prilai
kyti prie savąs ir suįdominti mūsų gy
venimo reikalais. Lietuvių kalba jiems 
tapo lyg svetima kalba, antraeile. Ga
bumų musų jaunimui užtenka, bet 
mirus senosios kartos lietuvių rašyto** 
jams, jau lietuvių kalba knygos nebe
pasirodys. Tiesa, mūsų jaunimas para
šys,bet jau svetima kalba ir mes jau tu
rėsime ieškoti kas mūsų vaiko parašy
tą knygą galėtų išversti j lietuvių kalbą. 
Skaudi ateitis laukia lietuviškos kny
gos.

— Ar atliekame pilietinę pareigą, 
lietuvybės išsilaikymo klausime?
Ar norime atitaisyti nesuprastas mūsų 
nesąmoningas klaidas? Šie ir visi kiti 

klausimai šiandieną turėtų mums at
sistoti i pirmą eilę. Neleiskime, kad 
mūsų vaikai taptų tik lietuviškos kil
mės tautiečiais.

Lietuvoje, nors mūsų broliai gyvena 
priespaudoje,bet žemina tokį mūsų ap
sileidimą, kad neišmokinome savo vai
kų gimtos klabos tuo reikalu daro 
labai skaudžius užmetimus mūsų at
žvilgiu.

Mažoms tautoms klausimas dėl tau
tos tęstinumo turėtų labai rūpėti: pas 
dideles tautas, jei dalis ir nutausta, tai 
ryškiai nepastebima, o mažų tautų nu
tautėjimas veda prie tautos išnykimo. 
Nesinorėtų tikėti, kad mes patys nesą
moningai prisidėtume prie mūsų tau
tos sužlugdymo. .

Kiekvienas savo kolonijoje turime 
ginčus, kivirčus ir nesklandumus, bet 
pasirodžius kilniam tikslui, pamirški
me brolišką nesantaiką ir visi, kaip 
vienas remkime mūsų tautos statomus 
reikalavimus.

Mūsų vaikai geri, tik mes patys su
darykime jiems sąlygas, suįdominki
me juos ir padėkime išspręsti jų susi
dariusius klebumus.

Tauta yra, kaip didelė šeima, kurią 
sudarome mes patys,Jei jausime meilę 
savo šeimai, tuo pačiu pagerbsime ir 
mūsų tautą. Tautos mirtingumą nusta
tome mes patys ir mūsų neryžtingu 
mas. Prašykime Aukščiausiojo,kad lai
mintų mūsų siekimus. Tikėjimas, mei
le ir pasiaukojimas padės nugalėti vi 
sus sunkumus.

Kristijono Donelaičio Pradinės Lituanistinės mokyklos Vl-tosios tautinių šokių šventės šokėjų grupė. Vidury 
sėdi mokyklos direktorius Julius Širka, pagelb. tautinių šokių mokytoja Violeta Atkinson,akordeonistė Ina Kon- 
čiūtė. Nuotraukoje trūksta tautinių šokių mokytojos Rūtos Končienės. J.Tamulaičio nuotrauka
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informativo
MUSU LIETUVA" - ORGÃO OFICIAL DA ESTANCIA LITUANIKA

Realizou-se no dia 1o de junho p. 
passado,em Atibaia, regularmente con
vocada, a reunião dos condôminos 
da Estância Lituanika,tendo a ela com
parecido 27 condôminos representan
do 33 lotes com direito a voto.

Às 11:30 hs. o Pe. Juozas Šeškevi
čius abriu a sessão, esclarecendo que a 
reunião tinha por fim escolher o local 
onde será construída a piscina e a qua
dra de esportes, tendo sido apresen
tado 2 alternativas: a primeira, na par
te alta, próximo ao Pavilhão do Pic 
Nic e a 2a. na parte mais baixa, pró
ximo ao hotel. Em seguida, passou a 
palavra, ao sr. João Tatarunas, que fez 
um breve resumo das providências pre
liminares já tomadas com referência 
ao assunto. Propôs, baseado nas suges1 
tões dos técnaos consultados que o ta- 
tamanho mais adequado da piscina de
veria ser 18,66 x 8,33, profundidade 
inicial de 1,20 e final de 2,20, e mais 
uma piscina infantil, de 8,33 x 4, rasa. 
Advertiu que em virtude de constante 
elevação dos preços de materiais e pe
lo fato de que a construção somente 
poderá ser feita pau lati namente, á me
dida das disponibilidades financeiras, 
não era possivél estabelecer um orça
mento do custo da piscina. Tinha em 
mãos um orçamento para filtros e de
mais acessórios que se adquiridos den
tro de 15 dias, custariam Cr.$ 91,102, 
60 pagaveis de 6 prestações.

Por sugestão do Pe. Juozas Šeškevi
čius, resolveu-se que todos os avisos e 
comunicações relativos a Estância Lit 
tuanika seriam publicados no jornal 
"Musų Lietuva" que assim passou a ser 
o orgão oficial da Estância Lituanika e 
não mais seriam enviados avisos pelo 
correio. A pedido dos que não falam 
o lituano, as comunicações serião fei
tas em português, todos se comprome
tiam a assinar este jornal.

Foram feitas ainda varias comunica
ções entre elas sobre a Exposição Cul
tural a iniciar-se no Parque Ibirapuera 

no dia 6 de junho, que a colon ia litua- 
na também participava com um "stand" 
Também o inicio da Olimpiada dos 
Imigrantes, cuja abertura seria no dia 
5 de juhho, às 20 horas, como já havia 
comunicado pelo mesmo jornal. A, to-' 
dos os presentes, foram entregues con
vites do Exmmo.Sr, Governador do Es
tado, Dr. Paulo Maluf, para a inaugu
ração da Olimpíada dos Imigrantes.

Também foi comunicado a vinda a 
S.Paulo do conjunto vocal feminino 
"Nerija" de Cleveland, USA, que se 
apresentará num só concerto,no dia 15 
junho de 1980, às 16 horas no salão do 
Colegio S.Miguel, estando já à venda 
os respetivos convites.

Em seguida os participantes foram 
convidados a percorrer o local que se
ria escolhido para a construção das 
piscinas.

Após um intervalo para o almoço, 
foi celebrada missa pelo Pe.Juozas Šeš
kevičius.

Logo após a missa, foi realizada a 
votação tendo a Ia. opção, ou seja 
perto do Pavilhão do Pic-nic , obtido 
13 votos e a segunda, perto do hotel, 
obteve 20 votos.

Diante desse rezultado, o conjunto, 
naútico—esportivo será construído na 
parte mais baixa do loteamento onde 
serão formados dois pequenos lagos. 
Do lado norte, na direção do hotel se
rá construída a piscina para adultos e 
junto, uma pequena piscina infantil. 
Do outro lado,parte leste, uma quadra 
para basquete e futebol de salão.Além 
disso, serão também construídos os 
vestiários e sanitários com chuveiros.

Após o café, os participantes ainda 
se entretíveram com trocas de idéias 
sobre as futuras obras e iniciaram a 
viagem de volta aos seus lares, depois 
de um dia agradavel e repleto de im
portantes resoluções.

ADMINISTRAÇÃO 
Pe. Jouzas Šeškevičius 
João Tatarunas

TAUTOS IŠSKLAIDYMO DIENAI

PRISIMINTI (1940.VI.15)

GEGUŽĖLĖ

Smėlio kaubelė smilgom sužėlė. . . 
Verkia tėvynė — kaip gegužėlė . . .

Liūdna motušei, liūdna seselei. . . 
Tačiau liūdniausia verkiančiai šaliai. .

Motušė — saulė — ant kapo klūpo, 
seselės — žvaigždės — kapę apsupo . .

O tu, tėvyne, ašaras šluostai . . . 
pražilo kasos, įdubo skruostai. . .

Liūdna keliauji per lygų lauks: 
kur augo duona — kapeliai auga . . .

Audra iš lizdo paukščius išmėtė . . 
Kapai. .. Kapeliai.. . Kapai smėlėti

Verki suklupus,.apsikabinus 
kapų kapeliu 
kapinynus .. .

Eini keliauji tokia nuliūdus — 
iš tavo kraujo išaugo rūtos . . .

Rūtom kaubelė žaliai sužėlė . . .
O tu kukuoji - kaip gegužėlė . . .

Eduardas Mieželaitis
Vilnius, 1968

Mokyklinis Portugalų-Lietuvių Kal
bų Žodynas

Paruošė Alf. D. Petraitis ir Liucija 
Jodelytė Butrimavičienė. Išleido Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė 1979 
metų pradžioje. Tiražas 1000 egzem
pliorių.

Sis žodynėlis skiriamas lietuvių kal
bos šeštadieninėms mokykloms ir vi
siems tiems, kurie nori šiek tiek pra
mokti lietuviškai. Tai antroji dalis: 
portugališkai lietuviškoji. Žodynėlio 
apimtis virš 5000 žodžių.

Kaina Cr. 50,00

f Dra. HELfiA HEH1N5 ''l t&JĮir BUTRIMAVIČIU*
CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL; Faiênca, Cobrança. etc.

TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda. ICM, IPI

Riu Bario de iguspe, 212 - 4o ancU/45 Liberdade Foae: 279-594 1 
Horário das 9500 às 1100 e das 14:00 * I&5&0

Riu Campos Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 19500 às 21500

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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mūsų
PERKELTI PREL. 

ARMINO PALAIKAI
Penktųjų mirties metinių proga, bir

želio 8 d. a.a. Prel. ALEKSANDRO 
ARMINO palaikai buvo pernešti iš 
Mauà kapinių į jo paties pastatytą Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią ir galutinai 
palaidoti krikštykloj tam specialiai pa
ruoštoj rūsy — kriptoj.

Iniciatyvos ėmėsi dabartinis vietinis 
klebonas, kanauninkas Belisario Elias 
de Souza, didelis a.a. Prelato gerbėjas; 
o prie to intuziastingai .prisidėjo visa 
didžiulė parapija, kur dar taip gyvas ne
užmirštamo MONSIGNORO prisimi
nimas.

Reikiamus dokumentus tvarkė — pa
sirašinėjo, o dabar pačiom apeigom va
dovavo iš Šveicarijos atvykęs Monsig- 
noro brolis, kun. Albinas Arminas, 
asistuojamas klebono.

Didelė bažnyčia, pilna parapiečių, 
laukė "grjžtant savo Monsignoro", kur 
jis gyveno ir darbavosi 21 metus. Gi 
prieš bažnyčią esančioj aikštėj, pava
dintoj mirusio Prelato vardu - Praça 
Mons. Alexandre Arminas — stovėjo 
daugiausia lietuviai. São Paulo lietu
viams atstovavo BLB-nės valdybos 
p-kas Jonas Tatarunas su ponia,B L Są 
jungos p-kas J.Antanaitis, šv. Juozapo 
p-jos klebonas kun. J.Seškevičius, Mal
dos Apaštalavimo Moterų D-jos atstovė 
Ona Masienė, šv. Kazimiero p-jos kle
bonas kun. Pr. Gavėnas ir daugiau tautie
čių.

Nešamą j bažnyčią karstą palydėjo 
dar paties Prelato jsteigtassdūdų or
kestras, o pasitiko skambūs Nekaltai 
Pradėtosios varpai. Pačioj bažnyčioj, 
per pamaldas giedojo taip pat Prelato 
sukurtas mišrus choras, išpūdydamas 
dar lotiniškas Mišias ir kitas giesmes. 
Vyko koncelebracija, kuriai vadovavo 
kun.Albinas;lietuviams atstovavo kun. 
Pr. Gavėnas.

Po evangelijos klebonas iškėlė šio 
Lietuvos sūnaus nuopelnus Mauà ben
druomenei ir visam miestui: užbaigė ir 
išgražino puikią bažnyčia, pastatė pa
togią kleboniją, įkūrė slaugių mokyklą, 
pasišventė iki mirties savo parapiečių 
dvasinei naudai. O dabar grjžta j "savo 
namus" — j savo bažnyčią, vėl tarp savo 
parapiečių, kur pasiliks ant visados. Ir 
čia liks įamžintas ARMINŲ vardas.. .

Kun. Albinas, kalbėdamas portuga
liškai ir; j lietuvius kreipdamasis,lietu
viškai, dėkojo už šį jo brolio prisimini
mą ir pagerbimą. Ir ypač lietuviams 
priminė Ališo Venancijaus — poeto žo
džius: Kur lietuvis — ten Lietuva?

Po Mišių prel. Armino palaikai bu
vo palydėti j baptisterijoj paruoštą 
kriptą. Paskui kriptos anga buvo 
užmūryta marmurinė lenta, ant ku
rios, prie a.a. Monsignoro vardo—pa
vardės, pažymėtos datos jo gyvenimo, 
pradėto Lietuvoj, užbaigto Mauà, Bra
zilijoj : 1908.XII.2 - 1975.Vi.6.

KELIONĖ Į APARECIDĄ.
Metinė, tradicinė šventkelionė, bet tas

nereiškia, kad visuomet vienoda ar neį
vairi.

Sekmadienį 8 birželio, 6 vai. ryto, iš
riedėjo du lietuvių keliauninkų pripildy
ti autobusai: vienas iš Casa Verde,tikrai 
pripildytas, o kitas, iš Vila Zelinos, gal su 
kokia dešimčia laisvų vietų. Pro rytme
čio rūką, kalbant rožančių, šnekučiuo
jant ir protarpiais aptinkant tekančią 
saulutę, apie 10 vai. pasiekėm Didžio-;* 
sios Motinos Šventovę. Dabartiniu me
tu ji duoda įspūdį milžiniško senų laikų 
pastato, kur plikos sienos ir didingi skli
autai kyla j dangų, bet kame nieko nėra 
nei užbaigto, nei galutinai įrengto.

Privažiuojant prie Bazilikos, matosi 
didžiulė, vos akim aprėpiama plotmė: 
ją lygina gal koks šimtas buldozerių, 
matyt atvykusių iš S.Paulio. Prie pat 
bažnyčios, ant jau išasfaltuotos aikštės, 
statomos dvi platformos popiežiškam 
altoriui. Ateinantį mėnesį, Popiežiui 
atsilankant, ten turės sutilpti milionai 
žmonių.

Šventovė daro didelį kontrastą su 
skurdžiu ir nešvariu mieteliu. Bažnyči
oj, ant šventoriaus ir ant tilto jungian
čio abi bažnyčias, pilna paprastų žmo
nelių. Tikro pamaldumo, kaip antai Li- 
urde, ten nesimato: visi atrodo lyg pa
simetę, lyg nežiną kur eiti ir ką bedary
ti. Ko daugiausiai žmonės ieško, tai vi
sokios rūšies palaiminimų.

Mūsų Mišios buvo nustatytos vienuo
liktai valandai, bet prieš mus atvykęs 
tautinio Maldos Apaštalavimo pel eg r i na- 
žas, tiek užtęsė savo Mišias, kad įstengėm 
pradėti vos po dvyliktos. Tebuvo du ku
nigai: pagrindinis, redemptoristas kun. 
Faria ir kun. S.Šileika. Celebrantas labai 
prielankiai pristatė lietuvius, jų tėvynę 
ir jų intencijas, leido pasimelsti, prabilti 
ir pagiedoti lietuviškai. Broliškumo žen- 
klan paprašė sukryžiuoti abi vėliavas, li
etuvišką ir brazilišką, ir parodė tikrai 
daug geros širdies, už ką jam buvo nuošir
džiai padėkota.

Pietavom požeminėj salėj, kuri keliau
ninkų patogumo atžvilgiu, yra gal pats 
genialiausias įrengimas Aparecidoj. Po 
to dar mėginom apeiti Kryžiaus kelius, 
bet buvo labai karšta, trūko pajėgių 
žmonių, o laikas jau buvo vėlus, taip 
kad vos keli pasiryžėliai teįstengė pasi
ekti šventąjį kalną ir trumpai pasimels
ti.

Apie ketvirtą vai. išvažiavom. V.Zeli* 
na autobusas, norėdamas išvengti Via 
Dutra susigrūdimą,padarė gal kokį porą 
šimtų km. daugiau aplink S.Paulį ir ne
mažai visus privargino. Apie pusę devy- u 
nių visi buvome namie ir dėkojom Die
vui bei Svč. Panelei už dar vieną ir, tiki

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
-----------------—--------------------------  ADVOGADOS -------- -- -----------------------------------

Inventário, Despejo, Desquite, Divcfrcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhėsta. Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. - Coaj. 9 • Fone: 37-8958
_-------------------------------- ------------ ----------- —M.—. u un.

masi ne paskutinę, lietuvišką šventkelio 
nę j Aparecidą.

SUSIRINKIMAS LITUANIKOJE
Paėjusį sekmadienį (birželio 1 dieną) , 

Lituanikoje įvyko sklypų savininkų susi
rinkimas. Susirinkimo tikslas buvo išrink
ti vietą vandens baseinui ( piscinai). Be to 
susirinkime buvo nutarta, kad visi prane
šimai Lituanikos reikalu bus sklebiami 
"Mūsų Lietuvoje" ir nebus siuntinėjami 
atskiri laiškai. Susirinko didelė dalis savi
ninkų. Vieni atvažiavo su šeimomis, kiti 
atsivežė draugus, taip, kad sodyboje bu
vo gražus būrys žmonių, gal koks šimtas. 
Susirinkimui pasibaigus visi pasklido po 
sodybą vietai rinkti.

Vieni kepė "churrrasco", kiti pietavo 
Svečių namo svetainėje, treti gardžiavosi 
tuo ką atsivežė iš namų. Turbūt gausiau
siai buvo atstovaujama Petrokų šeima. Sa
vųjų apsuptas sūnus Petras, Dainavos miš
kelyje prie turtingai apkrauto stalo, atš
ventė savo gimtadienį. Jam ilgiausių metų.

Sodyboje nuo pat ryto plevėsavo tris
palvė. Po pietų kun. Šeškevičius atlaikė 
Sv.Mišias ir vyko vietos rinkimo balsavi
mai. Po to dauguma pasuko j kavinę ger
ti kavos ir valgyti pyragų.

Dalis žmonių sodyboje sulaukė nakties. 
Seimininkės grįžo tik pirmadienį. Metvė- 
derių namas jau baigiams įrengti, Guzikau- 
skų jau uždengė stogą, Banių, Pumpučių 
ir Petraičių jau vežama statybos medžiaga.

Sodyboje yra parduodamas vienas skly
pas.

Lituanikai buvo padovanotos dvi "cha- 
cros", kiekviena po 5000 kvadratinių me
trų. "Chacros" randasi Rio Grande da Ser
ra, netoli nuo miestelio. Jei kas norėtų jas 
abi kartu ar vieną atskirai nupirkti, prašo
me kreiptis j kun. J.Seškevičių, tel. 63-59 
75.

Sekantis didesnis parengimas Lituaniko 
je bus Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
rengiamos Joninės, birželio 29 d.. Kelios 
šeimos jau reservavo sau vietas šiai datai / 
visam savaitgaliui. Dar yra pora laisvų kari 
barių. Tad iki susitikimo Joninėse. Atsimi 
nkime: LITUANIKA YRA VISU LIETU
VIU.

VISUOMENININKO PREMIJA
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija 

kasmet skiria "visuomenininko premi
ją" visuomeninėj veikloj daugiau pasi
žymėjusiam lietuviui vis skirtingam 
krašte. PLK Bendrijos valdyba, kurios 
naujas pirmininkas yra dr. Juozas Meš
kauskas, nutarė visuomenininko pre
mijai skirti vertinimo komisiją šiemet 
sudaryti Brazilijoje, São Paulo mieste, 
kaip informuoja VARPELIS savo 3— 
čiam numery.

■I
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba prašo kraštų Bendruomenės 
lietuvių organizacijas ir visus lietuvius 
šiais metais ypatingai paminėti birželio 
15 dieną visam pasauliui primenant 
Lietuvos okupacijos 40 metų sukaktį, 
birželio trėmimus j Sibirą ir lietuvių 
tautos vedamą kovą tėvynėje ir išeivi
joje prieš Sovietų Sąjungą už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. P LB valdy
ba yra paskelbusi birželio 15-ją visų lie
tuvių maldos ir susikaupimo diena.

KULTŪRINĖS IMIGRANTU,
MANIFESTACIJOS

lbirapueroj,Sporto Rūmuose ir Bienal 
Parodos Rūmuose birželio 5 ir 6 buvo 
oficialiai atidarytos 5-toji Imigrantų 
Olimpiada ir 4-toji Imigrantų Kultūri
nė Paroda. Tiek vienoj, kiek antroj 
lietuviai dalyvauja pilnu tempu.

Paskutinis JORNAL DO IMIGRAN
TO numeris pateikia visą parodos bei 
olimpiados programą bei vykstančias 
manifestacijas.

Sporto olimpiadoj birželio 9, pirma
dienį, kaip tik rungtynių pradžioj, Ja
ponija rungėsi su Lietuva krepšinio 
varžybose; VI. 15 saliono futbolą-žais 
su Lietuva 18-tą žaidimą laimėjusi ko
manda; VI.21 tam pačiam žaidime ar
mėnai rungsis su lietuviais; VI.22 lie
tuviai kovos prieš komandą, laimėjusią 
19-tą žaidimą.

Yra ir daugiau Olimpiados sporto 
šakų, kuriose lietuviai dalyvauja, ta
čiau lig šiol ML redakcija dar pilnai ne
žino jų sąstato.

eek&ssb®

FÁBRICA DE GUARDA- CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Ivone Popik Podziünaité, NEMUNO šokėja, 
yra mūsų kolonijos kandidatė į Imigrantu 
Olimpiada oražuoles.

Kultūrinės Imigrantų Parodos atida
rymo metu VI.6 buvo pristatytos 45 da
lyvaujančių tautų gražuolės, kurių tar
pe Lietuvai atstovauja Ivane Popik Po- 
džiūnaitė.

VI. 13 Parodos Rūmuose numatyta 
Libano ir Lietuvos gražuolių indivi
dualus prisistatymas ir meninė progra-' 
ma, kurią išpildys Bolivijos, Danijos,Lie
tuvos ir Palestinos kolonijų atstovai.

Ateitininkų Jubiliejinė Vakarienė šį 
šeštadienį (birželio 14 ) 19 vai. Vaka
rienėj dalyvaus Nerija. Pakvietimus 
reikia įsigyti iš anksto.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ"
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Dievo Kūno šventės rytą mirė 64—rių 
metų amžiaus ONA SAKALAUSKAI- 
TÉ-PAVILIONIENÉ. Velionė buvo 
kilusi iš Pakuoniu valsčiaus. Brazilijon 
atvyko 1927 m. ir daugiausia laiko gy
veno V. Zelinoj. Paliko liūdesy brolį, 
seserį ir tris sūnus: Vytą su šeima, Fer
nandą ir Renatą.. Prie karsto V.Zeli— 
nos bažnyčioje laikė Mišias kun. P. Ru- 
kšys ir palydėjo paskui j V. Alpinos ka
pus amžinam poilsiui. Laidotuvėse da
lyvavo labai daug tautiečių.

Septintos dienos Mišios bus sekan
tį trečiadieni, birželio 11 d. 19,30 vai. 
V. Zelinos bažnyčioje.

LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba, Krašto Vaidybai pri
tariant, savo 1980 m. balandžio mėn. 
9 dienos posėdy nutarė įsteigti Lietu
vių Bendruomenės Literatūros Premiją. 
Premijos dydis — trys tūkstančiai do
lerių
Premijos sąlygos sutartos su Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdyba.

Pirma. Premija skiriama tik atsižvel
giant j svarstomojo kūrinio' vertę. 
Antra. Lygiomis teisėmis su spausdin
taisiais veikalais premijuotini ir rank - 
raščiai.
Trečia. Premija skiriama už geriausiąjį 
svarstomųjų metų grožinės literatūros 
kūrinį arba už lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio mokslo veikalą. 
Ketvirta.Premijai veikalus atsiųsti pas
kutinė data — gruodžio 31-oji diena. 
Penkta. Premijos komisija sudaro trys 
Kultūros Tarybos'’ skirti nariai ir du 
Rašytojų Draugijos atstovai /nebūtina 
Draugijos nariai/.
Šių metų vertinimo komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.
Informaciją premijos klausimu kreip
tis j JAV LB KT vicepirmininką Vik
torą Mariūną adresu:

1994 Beverly Hills Dr.
Richmond Hts, Ohio 44143 
Tel.: 1-216-481-4534

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
Cleveland, 1980 m. balandžio 9 d.

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA

VLIKas, pasitaręs su Lietuvos Respubli
kos Diplomatine Tarnyba, 1980 m. birželio 
21 d., šeštadieni, Kultūros Židinyje, Brook
lyn, NY ruošia veiksnių konferencija.

Šios konferencijos tikslas yra išnagrinėti 
ir pasiruošti suderintam lietuvių tautos reika
lų atstovavimui ir pristatymui 1980 metais 
pramatytoje Helsinkio akto signatarų konfe
rencijoje Madride.
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MŪSŲ ŽINIOS
BUVUSIU AUKLĖTINIU 

SUVAŽIAVIMAS
Saleziečių Tarnybos Klubas (Clube 

Salesiano de Serviços) šaukia pirmąjį 
São Paulo valstijos saleziečių buvusių
jų auklėtinių suvažiavimą - kongresą. 
Kadangi nemažai ir mūsų tautiečių yra 
lankę saleziečių mokyklas tiek pačiam 
São Paule, kiek ir kituose miestuose, 
perduodam šį skelbimą su kvietimu 
šiame kongrese dalyvauti.

Suvažiavimas—kongresas bus Liceu 
Coração de Jésus, Campos Elisios, São 
Paule, birželio 13,14 ir 15 dienomis.

Programoj:
— birželio 13, penktadienį, 20:30 vai.: 
atidarymas ir pirmoji paskaita "Sale- 
zietiškoji integracija šių dienų gyveni- 
me ,
— birželio 14, šeštadienį: pilna kongre
so darbų diena, nuo 8 iki 18 vai.
— birželio 15, sekmadienį: išvyka j gam
tą jau pasamdytais autobusais, Mišios, 
"churrasco" ir uždarymas.

V IMIGRANTU OLIMPIADA

Šio mėnesio 9 dieną, 20 vai. prasi
deda V Imigrantų Olimpiados varžy
bos. Jos iškilmingas atidarymas įvyko 
Ibirapueros Pavilione šio mėnesio 5 d. 
Jose dalyvavo BLB-nės pirmininkas 
p. Jonas Tatarūnas su ponia, Sporto 
vedėjas p. Vytautas Tumas ir 5 jaunuo
liai. Atidarymas buvo panašiai kaip 

ir pasaulinėse olimpiadose. Visos daly
vaujančios šalys įžengė išsirikiavusios 
j aikštę su plakatais, kuriose užrašyta 
šalies vardas ir nešamos šalies vėliavos. 
Taigi ir Lietuvos vėliava buvo nešama 
tarp kitų ir šaukiamas jos vardas.

Olimpiada tęsis iki 22 birželio ir 
lietuviai dalyvaus sekančiose varžybo
se:

9-6-80, 20:30 vai.
Krepšinis,Colegio Santo Américo aikš
tėj, R. Sto. Américo, 350 - Jardim 
Colombo, Morumbi. Pirmose varžybo
se mūsų komanda susitiks su Japonijos 
komanda.

9—6—80, 20 vai.
Stalo tenisas — Vieta: Soc. Esp. Pal
meiras, Rua Turiassu — Susitiks su 
Korėjos komanda.

MIŠIOS UŽ PREL

Penktųjų mirties metinių, kūno perne 
Šimo iš Maua" kapinių j Nekalto Marijos 

^prasidėjimo bažnyčios kriptą ir brolio 
kun. Albino Armino, iš Europos atvyki
mo proga, ateinantį penktadienį, 13 bir
želio, 20 vai... V.Zelinos Šv. Juozapo baž
nyčioj, bus laikomos šv. Mišios už švie
sios atminties velionio Prel. Aleksandro 
Armino vėlę,

Laukiama gausaus tautiečių ir gerbėjų 
dalyvavimo.

Tą pačią dieną, lietuviai dalyvaus dvi 
račių ir plaukimo lenktynėse.
15—6, 21—6 ir 22—6
Prefektūros sporto aikštėje, R.Taqua 
ri, vyks salės futbolo rungtynės. Pir 
mos iš jų bus tarp Mookos ir Ispanijos 
komandų.

Lietuviai dar dalyvaus "judo" rung 
tynėse ir šachmatų varžybose.

Visi sporto mėgėjai prašome daly 
vauti šiose varžybose paskatindami 
mūsų sportininkus aukštai iškelti Lie 
tuvos vardą sporto srityje.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

BAGDONAVIČIUS Olga 300 Cr 
PUMPUTIENĖ Anelė " "
GLEMŽA Jonas 30 Doi

VISI MALONIAI KVIEČIAMI I
KLEVELANDO MERGAIČIŲ VOKALINIO VIENETO

estradinės dainos
Dirigentė — Rita Čyvaitė Kliorienė.

Akompanjatorė — Kristina Kuprevičiūtė.

Pakvietimus galima gauti abiejose parapijose, pas BLB-nės pirmininką Joną Tatarūną, 
( Av. Zelina, 1135, tel. 63.73.44 ), pas kitus BLB-nės ir BJS-gos valdybos narius ir Kultū
rinėj Parodoj, lietuvių skyriuje, ibirapueroje.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
........

111 Hill I I mill Illi I PI"—II mil I III................. ... .....................................      —
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