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Didieji š. Amerikos ir Europos greitkeliai labiau ap
gyventose vietose yra pilni žibintų, kurie savo šviesiomis
palengvina vairavimą bei žmonių orientaciją. Tai moder
niosios technikos laimėjimai, kuriais visi džiaugiasi. To
kių laimėjimų yra reikalingi ne tiktai fiziniai, bet ir dva
sinio gyvenimo keliai. Jiems yra būtini dvasiniai žibintai.
Tokiais yra mintytojai, rašytojai, poetai, teologai ... Jie
nušviečia žmonijos gyvenimo kelius, tampa orientacinėmis
gairėmis. Tokių žibintų turi kiekviena tauta beveik kiek-,
vienoje epochoje. Ir tada, kai tokie žibintai užgęsta, nepa
likdami naujų, užeina sutemos, kuriose pasimeta ištisos
žmonių masės. Jos netenka orientacijos ir gali būti lengvai
suklaidintos, nustumtos nuo prasmingo gyvenimo kelio.
Dėlto svarbu tautai turėti žibintus visose dvasinio gyveni
mo srityse — visuomeninėje, politinėje, kultūrinėje, dva
sinėje bei religinėje. Prasmingam gyvenimui kurti reika
lingi visų sričių žibintai, bet ypač religinės srities, kurioje
Įvyksta galutinis žmogaus gyvenimo įprasminimas. Tos sri
ties žibintai yra apaštalai, didieji mokytojai ir šventieji.
Per juos ateina dieviškoji šviesa ir krinta ant žmogiškojo
kelio, kuris be jos paprastai vingiuoja per tirštas sutemas.
Ypač tai matome šventųjų atveju, kur paprastas žmogus
pakyla virš savo kasdienybės ir tampa dieviškos šviesos
skleidėju.
ENOS krikščioniškos tautos, kaip italai, airiai . . . , turi
daug minėtų žibintų — šventųjų, žinomų visame tikin
čiųjų pasaulyje. Lietuvių tauta, kaip viena jauniausių
krikščioniškoje Europos tautų šeimoje, oficialių šventųjų
neturi, išskyrus šv. Kazimierą, į kurį pretenduoja ir len
kai. Tiesa, lietuviai turi daugybę šventųjų, ypač kankinių,
tačiau oficialiai jie nėra pripažinti ir dėlto lieka tikinčiųjų
bendrijai nežinomi. Galimas dalykas, ateityje jie iškils kaip
visų pripažinti žibintai ir suspindės visame krikščioniška
jame pasaulyje, tačiau dabar jie tebėra pridengti savotiš
kos žmogiškos sutemos, kliudančios sušvisti plačiau. Prie
to prisideda ilga oficialaus pripažinimo r— kanonizavimo
ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS-MATULEVIČIUS
procedūra, reikalaujanti ilgo laiko. Dėlto daug mūsų tau
tiečių, kurie antgamtine prasme jau yra šventi žmonės, že
miškąja prasme yra dar kaip tokie nežinomi Jų pripaži
nimo. atrodo, teks ilga1 muKtt Yrâ tMg! vitau
tietis, kurio oficialus pripažinimas yra jau gerokai pažen
gęs, būtent, arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius,
miręs Kaune 1927 m. Jo beatifikacijos byla yra tiek pa
tinti beatifikacijos procesą, kreipiantis į Šv. Tėvą, kuris
žengusi, kad jau netolimoje ateityje galima tikėtis paskel
turi galią įsiterpti Į normalią eigą ir ją pagreitinti, atide
bimo palaimintuoju, kuriam iki paskelbimo šventuoju be
dant kitas beatifikacijos bylas, galinčias ramiai laukti. Čia
liktų viena pakopa. Tėvų marijonų, ypač kun. dr. J. Vaiš
daug gali lemti lietuvių ir kitataučių organizacijų motyvuo
noros, dėka beatifikacijos byla pasiekė tokį tarpsnį, kuria
ti prašymai.šv. Tėvui: To His Holiness John-Paul II, Va
me reikia didesnio lietuvių visuomenės sujudimo.
tican City. Ir juo daugiau bus prašymų, juo stipresnis spau
dimas atsiras Romoje. Tik motyvuojant arkiv. J. Matulai
ASKELBIMAS palaimintuoju arkiv. J. Matulaičio šiuo
čio beatifikacijos paspartinimą, nereikėtų rašyti, kad Lie
metu lietuvių tautai būtų reikšmingas įvykis, turįs is
tuva neturi kanonizuotų savo šventųjų, nes tai sudarytų
torinės, ypač moralinės, reikšmės. Lietuvių tauta šiuo
metu pergyvena tragiškas sutemas, kuriose stinga ryškių įspūdį, jog atsisakome šv. Kazimiero. Pagrindinis bylos pa
spartinimo motyvas — lietuvių tautai reikia moralinio ži
žibintų, metančių šviesos sruogas ant tamsaus kelio. Arkiv.
binto dabar, kai tenka žygiuoti per tragiškas sutemas, ku
J. Matulaičio išaugštinimas antgamtine prasme ir tarptau
riose tyko didi grėsmė ne tiktai tautos tikėjimui, bet ir jos
tiniu mastu būtų reikšmingas mostas kenčiantiems lietu
egzistencijai. Tad pajudėkime ir pajudinkime Romą. Pr. G.
viams už savo tikėjimą bei laisvę. Tai hutų, vienas tų žibin-
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tų, kurių laukia lietuvių tauta dabar.

Tėviškės Žiburiai
M.Mažvydo biblioteka
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je sėdėjo milicininkai ir saugumiečiai su
fotoaparatais ir kino kameromis ir de
São Paulo • Brasil Caixa Postai. 442l • CEP 01000
monstratyviai fotografavo praeinančius.
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
Šalimais stovėjo juodomis užuolaidėlė
Administrador STa.MSLAÜ ŠILEIKA
mis mašina, iš kurios taip pat filmavo.
Redige Equipe Editorial Fone: 273-0338
"NOSSA LITUANIA
Kaukdama pravažiavo gaisrinė. Fotogra
Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos menesro CrS 750.00
favimas ir filmavimas tesėsi visą kelią.
Xtskiro numeno Kaina CrS 15.00
Visą kelią iki Šiluvos koplyčios buvo
Prenumerata paprastu paštu (užsieni; 25 Dol.
J P. Ameriką oro paštu: 32 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 Dol.
meldžiamasi — kalbamas rožančius arba
l tolimus kraštus 50 fk,!
GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS 3.000.oo
giedamos giesmės. Jaunimas puošė pake
Vieno Numeno GARBES LEIDĖJAS C r. 1.500.00
Užuojauto*. Sveikinimai ii Skelbimai (AnunCios) mokami už skilties (Colunai centimetrą po Cr. S 75.00
lėse esančius kryžius, tuo sukeldami sau
Už skelbimu kalba ir tunnv Redakcija neatsako
Rasiniai grąžinami tik autoriui prašant
gumiečiu pykt). Graudu buvo matyti.
Straipsnius u Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Kaip žmonės, pamatę eiseną, suklupda
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomone.
vo ant keliu, vyrai traukė nuo galvos ke
Čekius, Perlaidas u administracinius laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas ” vardu.
pures, o dažnas ir ašarą nušiuostydavo.
Visus jaudindavo lai, kad eisenoje daugiausia buvo jaunimas ir vaikai.
Šiluvos koplyčioje maldininkai sukal
bėjo rožančių. Kun. K. DAKNEVlClUS
pasakė pamokslą, iš koplyčios visi orga
Vakare j pamaldas prigužėjo nemaža
procesija i Šiluva
saugumiečių, kurie, vaidindami tikinčius, nizuotai patraukė link bažnyčios. Ten
buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos
žegnojosi, klaupėsi ir pan. Naktį jauni
blaivybę ir ta proga kun. J.ZDEBSKIS
ŠILUVA. 1980 m. rugpjūčio 23 d.
mas meldėsi bažnyčioje, o kiti — ryto
daug jaunimo rinkosi j Tytuvėnus ruoš
laukė zakristijoje. Vidurnaktyje kleboni pasakė pamokslą.
Vėliau paaiškėjo, jog išžygiavus iš Ty
damiesi dalyvauti atgailos procesijoje.
joje suskambo telefonas - pareigūnai
Apžiūrėję bažnyčią ir pasimeldę, dauge pradėjo barti kunigą, kam jis bažnyčioje tuvėnų bažnyčios, buvo sulaikytas ir nu
vestas j milicijos skyrių inžinierius V.
lis patraukė prėe ežero. Kažkas telefonu
įrengęs viešbutį.
pasidomėjo nuomojimo punkto budin-'
Rugpjūčio 24 d., po rytinių pamaldų, VAIČIŪNAS, kuris Tytuvėnų bažnyčio
čio: "Ką veikia jaunimas? " Pasirodo
procesijos dalyviai pradėjo rikiuotis eise je pasakė trumpą kalbą, pabrėždamas ei
"budri" akis jau nuo ryto sekė atvyks
nai. Vaikinai, nešą kryžių ir vėliavas, mer senos intencija ir legalumą. Saugumiečiai
tančius. Tytuvėniečiai maldininkus suti gaitės pasipuošusios tautiniais drabužiais, iš jo atėmė TSRS Konstituciją, kuria
ko maloniai, žadėjo apnakvydinti, bet
du kunigai, apsirengę liturgiškai, ir kilo remdamasis aiškino, kad tikintieji šia at
vietiniai pareigūnai, pasinaudoję atvyku metrinė eilė tikinčiųjų, kurie, giedodami gailos procesija niekam nenusikalsta, ir
siųjų išėjimu j vakarines pamaldas, pra
"Marija, Marija", patraukė miestelio gat judėjimo reguliavimo vėliavėlę, - "nusi
dėjo tardyti gyventojus. Milicija klausi
vėmis. Išeinančius j centrinę gatvę pasiti kaltimo įrodymą". Po to paleido.
nėjo gyventojus, kas pas juos apsistoję,
ko milicija ir saugumo paeeigūnai. Vie
iš kur atvažiavę, kokiu tikslu ir t.t. Pa
nas iš jų šaukė pro garsiakalbį: "Organic
reigūnai sakėsi ateisią naktį patikrinti
zatoriai, prašome išskirstyti dalyvius.
• Kas neskaito lietuviškos spau
dokumentų. Miestelyje važinėjo milici
dos, bėga ir nuo Lietuvos
Eisena nesuderinta su Vykdomuoju ko
mitetu". Tačiau j tai niekas nekreipė
jos mašinos, akylai stebėdamos atvyks
tančius. Buvo sulaikyti anykštiečiai.
dėmesio. Už miestelio dengtoje mašinoRua Juatindiba, 28 Paiqoe da Moóca - CEP Ü3I24

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45

Procesija okupuotoje Lietuvoje 1980 m. rugpjūčio 24 d. iš Tytuvėnų žygiuoja
Į Šiluvą, nepaisydama persekioj
mo ar milicijos įsakymo išsiskirstyti. Apie šią procesiją rašė “LKB Kronika” 45 nr.
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AH D Petraitis

Praeitą šeštadienį B L. B sušaukė susi
rinkimą pasitarti mokyklų reikalu. Tai
yra nepaprastai svarbus reikalas. Nuo
mokyklų buvimo priklausys ir musų ko
lonijos gyvavimas. Teisingas vokiečių po
sakis: "Kokia mokykla, tokia ateitis".
Susirinkimo metu iškilo daug klausi
mų, tačiau nėra atsakymo į juos. Pasi
rodo, kad nėra klausimo, iš kur rasti mo
kytojų. Jų dabar turime, tačiau nėra mo
kinių. Gana keista padėtis. Mokiniai dėl
visokių priežasčių nesilanko į pamokas.
Priežasčių netrūksta, tačiau jos, kokios
bebūtų, esamos padėties nepakeičia.
Viena tų priežasčių tai tėvų visiškas
nesidomėjimas savo vaikų lietuvybės rei
kalu. Mažo neveža, nes ūžim ti. Paaugąs
niekuomet lituanistinėje mokykloje ne
silankąs, neranda kelio į ją. Čia neturi
draugų.
O gal suaugą ten vaikų neleidžia, nes
patys juos moko? Gal patys gerai lietu
vių kalbą valdo, tai nereikia mokytojų?
Iškyla iš viso klausimas, o gal net suau
gusiems pirmiausia reikėtų susipažinti
su lietuviška kultūra? Jeigu jie geriau
pažintų, tai gal ir vaikus paragintų.
Štai ateina laiškas iš Lietuvos. Paskai
tyti tai dar su bėda per pusą. O jau su
atsakymu — tai liūdni reikalai. Kaip čia
tą laišką surašyti, kad tų nosinių, kable
lių ir kitokių perkūnų pilna musų kalba.
Žiūrėk susirinkime, kai pirmininkas
pakviečia kurį nors, rodos, labaipatrijotiškai nusiteikusį tautietį į sekretorius,
tai prasideda bėdos.
- Tai kad neatsinešiau kotelio. Arba,
va, užsimiršau akinius. Dar, tai šviesa
prasta, neįmatau. Kai tikroji tiesa, lie
tuviškai rašyti nemoku. Nesmagu net
prisipažinti.
Kartais jaučiasi reikalas ką nors pa
brėžti į spaudą, kad ir mažu tą žinu tą. Ir
vėl tos nelemtos nosinės ir kableliai.
Žmogus bijo ir viskas: Tai taip ir atsilie

lituanistais Švietimas
Viena iš temų, kurias Brazilijos atsto
vai pristatė VU PAL Ko švietimo ir kul
tūros sekcijos nagrinėjimui (Rd.).
I - Įžanginės mintys

Visos tautos daug dėmesio skiria sa
vo jaunajai kartai, nes nuo jos priklau
sys ne tik krašto gerbūvis, bet ir kultū
ra ir tautinė gyvybė. Kitaip sakant —
laikui bėgant, visi tautos reikalai pereis
j jaunosios kartos rankas.
Didelė dalis musu tautos randasi išei
vijoje, išsiblaškiusi po įvairias šalis, ir
musu atsakingu vadu didžiausias rūpes
tis yra tas, kad ši tautos dalis nedingtu
tarp svetimųjų, o kuo ilgiau išlaikytų
aišku savo tautinį veidą, arba trumpai
sakant — lietuvybę.
Šiuo reikalu ypatingai rūpinasi Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, kuri jau ly
giai 29 metai kaip stengiasi sujungti visa
me pasauly išsiblaškiusius lietuvius j vie
ną bendrą šeimą. Salia kitų darbu, Pa
saulio Lietuviu Bendruomenės rūpesčiu
buvo sudaryta Švietimo Taryba, kurios
tikslas yra koordinuoti visą lituanistinio
švietimo darbą.
II - Kas yra Lituanistinis Švietimas?

Lituanistiniu švietimu reikia suprasti
ne vien lietuvių kalbos mokymą, bet įvairiausiomis priemonėmis lietuviškos
dvasios skiepijimą vaiku, jaunimo, o taip
pat ir vyresniųjų tarpe. Kitaip išsireiš
kiant galime sakyti, kad Lituanistinis
Svietimaš — tai tautinės sąmonės paža
dinimas ir formavimas.
Lituanistinio švietimo dirva yra labai

plati ir kaskart ji darosi kietesnė. Be to,
darbas šioje srityje yra reikalingas ypa
tingos kantrybės ir pasišventimo.
Ilk Lituanistinio Švietimo keliai ir

priemonės

1. Šeima. Tiesiausias kelias lituanisti
niam švietimui pasiekti yra tautiniai su
sipratusi šeima. Šeima yra pagrindinė ap
linka, kurioje auga vaikai ir bręsta jau
nuoliai. Tėvu įtaka vaikams yra labai aiš
ki ir svarbi. Šeimoje vaikas išmoksta ne
tik valgyti ir vaikščioti, bet ir kalbėti ir
žaisti ir elgtis. Šeimoje vaikas pažįsta tė
vu papročius ir nusiteikimą. Šeimoje
formuojasi jaunuolio charakteris, o daž
niausiai ir pasaulėžiūra.
Todėl, jeigu šeimoje kalbama lietuviš
kai, lietuviškai galvojama ir laikomasi
lietuvišku papročių, tai tokioje šeimoje
vaikai savaime išmoks gyvą tėvų kalbą,
jgaus lietuvišką nusiteikimą bei tėvu pa
pročių pažinimą.
Priežodis sako: kokie tėvai., tokie vai
kai. Bet tik vaikai. O jaunimas jau gali
labai atitolti nuo tėvų dvasios, nes kuo
didesni vaikai, tuo labiau juos veikia pa
šalinė — nelietuviška — aplinka, kurią
sudaro vietinė mokykla, televizija, drau
gai ir t.t.
Kovai su svetima aplinka, kuri leng
vai gali "nuiietuvinti" gražiai lietuviškai
išauklėtus vaikus, reikalinga šeimoms
pagelbos iš šalies. Kas gali šiame reikale
šeimoms padėti? Pirmiausia reikia suras
ti vaikams draugų iš geru lietuviškų šei
mų. Salia tėvu, lietuviški draugai turi
vaikams didelę įtaką ir šiek tiek suma
žina "nulietuvėjimo" pavoju.

ka žinutė. Kita diena, kitos bėdos, užsi
miršta.
O ar nebūtų geriau, kad taip imtume
ir prisispaustu me prie išmokimo. Negi
taip jau neįmanomai sunku? Gal vertė
tų prisėsti po vieną vakarą prie sąsiuvi
nio ir pasikartoti, ką, jau seniai užmir
šome. Tik vienas vakaras savaitėje at
neštų gerų vaisių. Pramoktume pado
riai lietuviškai rašyti. Ar tam yra kokių
sunkumų? Kaip jau minėjau, mokyto
jų netrūksta.
CURSO DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESPONDENT A
Informações:
Caixa Posta! 4421
01000 SÃO PAULO,SP.

A. Lietuvių Centro jaunųjų choras atlieka programą per jaunimo vakarą
L. Centro salėje.
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Vii PAL KONGRESAS
2. Lituanistinė mokykla yra labai
svarbi priemonė ne tik palaikyt, bet ir
patobulint vaikų ir jaunimo lietuvišką
nusiteikimą. Mokykloje susirenka daug
vaikų ar jaunimo ir visi kartu siekia to
paties tikslo — lietuvių kalbos, istorijos,
kultūros ir papročių geresnio pažinimo.
Lituanistinėje mokykloje mokiniai skai
to, rašo, dainuoja lietuviškas dainas, šo
ka tautinius šokius ir t.t. Visa tai jiems
yra įdomu ir jie noriai dalyvauja, nes jų
didelis būrys.
Lituanistinės mokyklos veikia beveik
visuose kraštuose, kur yra lietuvių, ta
čiau vienur stipriai — su daug mokinių,
o kitur visai silpnai, kaip sakoma, vos
kvėpuoja... Mat Lituanistinių mokyklų
gyvybė ir pasisekimas priklauso nuo tė
vų susipratimo ir mokytojų pasiaukoji
mo, o ne nuo Švietimo Tarybos ar Bnės valdybos. Jei tėvai neatveš vaikų j
pamokas, tai ir geriausi mokytojai netu
rės ką čia veikti. Arba jei mokinių susi
rinks ir didelis skaičius, bet jei mokyto
jai nebus tinkamai pasiruošę lituanisti
nio švietimo darbui, mokykla neturės
pasisekimo ir mokiniai pamažu iškriks.
Todėl lietuvių kalbos mokytojas priva
lo gerai mokėti lietuvių kalbą. Šalia kal
bos yra būtina mokyti taip pat dainų,
tautinių šokių, rankdarbių ir pan. Bet
tai turi atlikti taip pat gerai pasiruošę
mokytojai. Tik tuomet mokiniai gali
daug išmokti ir noriai lankyti mokyklą.
Apart Lituanistinių mokyklų, pagal
reikalą, yra organizuojami įvairūs kur
sai: lietuvių kalbai pagilinti, naujiems
tautinių šokių mokytojams paruošti, Iie^
tuvių liaudies menui pažinti ir t.t. Visi
tokie kursai yra lituanistinio švietimo
dalis.
Dar tenka paminėti lietuvių kalbos
kursus, kurie yra vedami korespondenciniu būdu. Kartais čia pasiekiama labai
gražių rezultatų, o kartais beveik nieko.
Tai priklauso nuo kursanto tautinio nu
siteikimo, valios ir ištvermės.

Arg. Lietuvių Centro ansamblis "Inkaras” atlieka programą per Vasario
16 d. minėjimą Buenos Aires miesto centre.
Jaunimas yra aktyvus, veržlus ir su
spėja dalyvauti keliuose būreliuose ir
vent vienoj organizacijoj.

taip pat žadina tėvynės meilę ir tautinį
nusiteikimą. Net ir svetimieji gėrisi mū
sų skambiomis dainomis.

4. Jaunimo stovyklos (arba vaikų)
taip pat prisideda prie lietuviškos dva
sios stiprinimo ir auklėjimo. Stovyklos,
jeigu jos gerai suorganizuotos, yra tar
tum mažutės lituanistinės mokyklos,
nes čia stovyklautojai, praleisdami ištisas dienas, gali daug ko išmokti: pratur
tinti lietuvių kalbą, išmokti naujų dai
nų, žaidimų, rankdarbių ir t.t. Be to,
yra proga stovykloje dalyvauti varžybo
se, konkursuose, vakarinėse programo
se. Visa tai kelia nuotaiką, entuziasmą
ir kūrybingumą. Stovyklas mėgsta vai
kai ir jaunimas, nes jiems įdomu atitol
ti nuo tėvų namų. Ypač svarbu, kad
stovyklose galėtų dalyvauti tie jaunuo
liai, kurie neturi progos lankyti lituanis
tinės mokyklos.

6. Parodos. Įvairių menininkų rengia
mos parodos liudija mūsų tautos kultū
rą, gyvastingumą ir kūrybingumą. 0
liaudies meno parodos liudija mūsų tau
tos žmonių darbštumą ir išradingumą.
Visos parodos susilaukia daug sveti
mųjų lankytojų. Tačiau pirmoj eilėj tu
rėtų jas aplankyti visi lietuviai, kurie ga
li, ir ta proga pasidžiaugti mūsų tautos
kultūriniais reiškiniais. Ypač svarbu,kad
jaunimas pamatytų mūsų liaudies meno
lobius parodose.

5. Spauda, radijas, plokštelės ir juos
telės yra taip pat svarbios lituanistinio
švietimo priemonės.
Tėvai turi parūpinti savo vaikams ata
tinkamos literatūros. Jei jie jos ir neskai
3. Lietuviškos jaunimo organizacijos
tytų, tai gal bent susidomės knygelių ir
yra didelės reikšmės talka šeimoms lie
laikraštėlių iliustracijomis — ir tai jau
tuvybės ugdymo darbe. Žinoma, jeigu
bus naudinga. Svarbiausia — jie turi ži
jos gyvai reiškiasi ir pajėgia sudominti
noti, kad yra lietuviška literatūra ir pe
jaunimą. Čia, kaip ir mokykloje, ben
riodiniai leidiniai vaikams ir jaunimui.
draujama su draugais lietuviais, bet jau
čiama daugiau laisvės ir gabesnieji gali
Lietuviškos radijo valandėlės yra ge- .
parodyti daugiau savo iniciatyvos. Žino ra ir stipri priemonė lituanistiniam švie
miausios jaunimo organizacijos yra skau timui. Per radiją aiškia lietuvių kalba ytai ir ateitininkai. Gerai, kai veikia ke
ra perduodamos įvairios aktualios iš lie
lios organizacijos, tai jaunimas gali pasi tuvių kultūrinio gyvenimo. Be to, dai
rinkti kuriai priklausys. Dalyvavimas or nos ir muzika. Ir visa tai gaivina dvasi
ganizacijoj parengia jaunuolius visuo
niai ypač tuos lietuvius, kurie dėl ligos
meninei veiklai.
ar didelių nuotolių negali dalyvauti as
Šalia organizacijų, beveik visur veikia
meniškai kultūrinio judėjimo apraiško
vadinamieji kultūriniai vienetai. Tai jau-~ se.
nimo chorai, tautinių šokių grupės, vai
Lietuviškų plokštelių ir juostelių (ka
setes) muzika ir dainos pakelia ne tik
dinimų sambūriai, literatūros rateliai ir
nuotaiką įvairių susibūrimų proga, bet .
pan.

7. Kultūrinis bendradarbiavimas su ki
tų kraštų lietuviais taip pat yra priemo
nė tautinės kultūros praturtinimui. Aiš
ku, kad į užsienius vyksta tik aukšto ly
gio menininkai arba gerai pasiruošę kul
tūriniai vienetai. Jie atveža šviežio, gaivi
nančio lietuviško vėjo. Jie artina lietuvį
prie lietuvio. Užsimezga naujos pažintys
ir draugystės. Visuomenininkai sujuda
vienur išlydėdami, kitur sutikdami. Vie
niems yra malonu parodyti, ką jie yra iš
mokę, atkakliai siekdami užsibrėžto tiks
lo, o kitiems yra malonu pasidžiaugti ir
pasigėrėti gražiais jų darbo vaistais - ge
rai paruoštom programom. Tai ir yra
tautinis ir kultūrinis ryšys.
Pietų Amerikos lietuviai džiaugiasi,
kad paskutiniais metais buvo pagyvintas
kultūrinis bendradarbiavimas. Džiaugia
si mūsų jaunimas, kad turėjo progos ir
galimybės dalyvauti didinguose Jaunimo
Kongresuose Šiaurės Amerikoj ir Euro
poj, kad galėjo pasirodyti Tautinių Šo
kių Šventėse ir pajusti lietuvybės dvasios
jėgą, kuri visus jungia. Pietų Amerikos
lietuviai dėkoja užviša’tai Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei ir tikisi, kad ir atei
tyje šis klausimas nebus pamirštas.
(nukelta j 9-tą psl.)
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LOCAIS - DATAS E
HORÁRIOS
ABERTURA
Dia 15 de maio, às 20 horas, no Ginásio Poüesportivo do Ibirapuerá.

PROMOÇÃO: JORNAL DO IMIGRANTE
PATROCÍNIO: ;
GENERAL MOTORS DO BRASIL
POUPANÇA CONTINENTAL

MODALIDADES ESPORTIVAS:
ATLETISMO

Dia 16 da? maio, às 14 horas e 17 de maio às 9
horas, no Estádio de Atletismo do Conjunto Vaz
Guimarães.

BASQUETEBOL
De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela), no
Colégio Šauto Américo.

CICLISMO
Dia 28 de maio, às 8 horas, em Intedagos e dia
30 de maio, às 14 horas, no Veiódromo (Cidade
Universitária).

ESGRIMA

Dia 16 de maio, às 14 horas e dia 17 de maio, às
9 horas, no Esporte Clube Pinheiros.
FUTEBOL
De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela), no
Campus da USP.

FUTEBOL DE SALÃO

De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela), na
Sociedade Esportiva Palmeiras (a confirmar).
GINÁSTICA OLÍMPICA

Dia 15 de maio, às 20:30 horas, no Ginásio Poíiesportivo do Ibirapuera.
GOLFE

Dias 23 e 24 de maio, às 8horas, noGuarapirahga Golf Club.

NATAÇAO

TÊNIS

De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela), no
Dia 6 de junho, às 14 horas, na Água Branca Plácido
Tênis Center.
(DEF).
HANDEBOL
TÊNIS DE MESA
PÓLO AQUÁTICO
De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela), no
Monte Líbano (a confirmar).
Dias 18, 19 e 20 de maio, às 20 horas, no Clube Dias 18, 21 e 28 de maio, às 19:30 horas, na S.
E. Palmeiras.
Atlético Paulistano.
HÓQUEI SOBRE PATINS
TIRO
Dias 16, 37 e 18 de maio, na S.E. Palmeiras.
SQUASH
Dia 17 de maio, às 8: .10 horas, no Paulistano de
HÓQUEI SOBRE GRAMA
De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela), no Tiro (Fossa e Skeet).
Dia 22 de maio, às 8:30, no Tietê (carabina dei
De 36 a 31 de maio (local a determinar).
Plácido Tênis Center.
tado e 3 x 40). Dia 23 de maio, às 8:30 horas, no
IATISMO
Tietê (pistola de ar e pistola livre). Dia 24 de
maio, as 8:30 horas, no Tietê (tiro rápido).
Dias 30 e 31 de maio, na Represa de Santo
Amaro (raia 2), às 12 horas.
XADREZ
JUDÔ
De 16 a 31 de maio, no Pacaembu (a confirDias 18, 19, 20, 21 e 23 de maio, às 20 horas, no
,
'De 5 a 14 de junho, no Pavilhão da Bienal, no Clube de Xadrez.
Parque do Ibirapuera (2? andar).
LEVANTAMENTO
Dia 5 de junho, âs 20 horas: Abertura. De 6 a 14
VOLEIBOL
DE PESO
de junho: Visitação.
Espetáculos folclóricos e artísticos: de 6 a 14 de
De 16 a 31 de maio (de acordo com a tabela) no
Dia 17 de maio, às 13 horas (pesagem) e 15 ho- S’- °\ *5 20 !?or?s’ no Teatr0 00 Pav’Ihâo
Club Horns.
ras (competição), no E.C. Pinheiros. <
Bienal (z? andar).
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PROGRAMA
SOLENIDADE DE ABERTURA
DA VI OLIMPIADA DOS'IMIGRANTES
1. DIA: 15 de Maio de 1.981
2. HORA: 20.00 horas
3. LOCAL: Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera
4. PROGRAMA
I•

— Concentração
— Entrada das delegações - Dispositivo
— Chegada da mais alta autoridade
— Hasteamento das Bandeiras
— Saudação - Abertura da Olimpíada
— Acendimento da Pira Olímpica
— Desfile
— Competição de Ginástica Olímpica
5. DESENVOLVIMENTO DO PROGRA
MA

a. Concentração
— Acesso ao local de concentração •
Portão 1 (croqui)
— Local: Sob as arquibancadas
(croqui)
— A concentração deverá estar con
cluída até às 19.30 horas.
— Cada delegação deverá se apre
sentar devidamente uniformizada, com a
seguinte composição: Porta Cartel (traje
’típico) - Chefe da Delegação (traje social
com gravata) - Porta Bandeira e Atletas
(no máximo 8 (oito) (uniforme desportivo)
— A delegação deverá postar-se em
coluna por 1 (hum), frente ao seu cartel.
b. Entrada das delegações
— As delegações ehtrarão na qua
dra por ordem alfabética (em lingua portu
guesa), em coluna por um, precedidas pela
Banda de Música da Polícia Militar de São
Paulo.
— Itinerário: Marcado no croqui.
— Dispositivo: Linha de Delegações
(croqui)
— Dispositivo pronto: Até às 19.55
horas

c. Chegada da Mais Alta Autoridade
— Conduzida pelo Presidente da
Comissão Organizadora, a autoridade
assumirá a Tribuna de Honra às 20.00
horas;
— A Banda executará a continêncií
a que direito a autoridade.

d. Hasteamento das Bandeiras.
— Ao som do Hino Nacional Brasi
leiro (cantado por todos) serão hasteadas
simultaneamente, por oficiais da Escola de
Educação Física da Polícia Militar de São
Paulo, a Bandeira Nacional, Bandeira do
Estado e Município de São Paulo e a Ban
deira da Olimpíada dos Imigrantes.

N R. 16-17(1703-4) 1981.IV.3Ü

— O atleta erguendo o Facho e
abaixando procederá o acendimento da
Pira Olímpica e a Banda executa trecho
de outra música vibrante.
g. Desfile
— Pelo itinerário marcado (croqui)
as delegações desfilarão em honra às auto
ridades e ao público.
— Em seguida a Banda desfilará.

h. Competição de Ginástica Olímpi
ca
— A cargo da Federação Paulista
de Ginástica Olímpica, terá início após a
saída da Banda.

DIREÇÃO DA SOLENIDADE
— A cargo da Escola de Educação
e. Saudação e Abertura
Física da Polícia Militar de São Paulo, sob
— O TenCel SERGÍO BARo comando do Major NESTOR PVBL1O,
CELLOS,em nome da Comissão Organiza _ seu comandante.
dora, fará uma saudação aos participantes
7. DIVERSOS
— Terminada a saudação será soli
citado à autoridade para abrir a VI Olim
a. A entrada para a solenidade é
píada dos Imigrantes.
franca, havendo apenas convites para as tri
— A autoridade procederá à abertu bunas. ra com a seguinte frase “Declaro Aberta a b. Reunião
VI Olimpíada dos Imigrantes", ocasião em
— No dia 13 de Maio, às 20.30
que a banda executará trecho de uma músi horas, haverá uma reunião da direção com
ca vibrante.
i os representantes das delegações para o
reconhecimento dos locais e conhecimento
f. Acendimento da Pira
do
desenrolar da solenidade,
t
— Um atleta conduzindo o Facho
'. .
/
Olímpico, dará uma volta em torno da qua- .
dra e irá postar-se frente para a pira olímpiSKAITYK IR PLATINK
ca.
“MŪSŲ LIETUVĄ "
6.

CURSO * AUD.OVSUA^
DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESFOMUÉNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitasoassttes

Para maiores informações
f aixa Postal 4421
„
„„„
Rua Juaündiba. 2fí
I) I tIOlt Soo Paulo. SP
l‘°ne 3-03
03124 Sm Paulo SP

SOLENIDADE DE ABERTURA DA VI OLIMPÍADA DOS IMIGRANTES

J

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA
VI OLIMPÍADA DOS IMIGRANTES
1. DATA: 31 de Maio de 1.981
2. HORA: 19.30 horas
3. LOCAL: Ginásio Poliuesportivo do
Ibirapuera
4. PROGRAMA
- Partida de Basquetebol
- Apresentação Folclórica
- Concentração
- Entrada das Delegações - Dispositivo
- Saudação - Encerramento
- Retirada das Delegações
5. DESENVLVIMENTO DO PROGRA
MA
x
a. Partida de Basquetebol
- Às 19.15 horas as duas equipes
darão entrada na quadra para apresentação
e aquecimento;
As 19.30 horas terá inicio a parti
da;
- Após o término da partida as equi
pes classificadas em P, 2? e 3? lugares,
cada uma em coluna por um, com o seu
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SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA VI OLIMPÍADA DOS IMIGRANTES

- Retirada das delegações
'

/

- Pelo itínerárario marcado (croqui)
os agrupamentos, na mesma ordem de
entrada, se retirarão ao som da valsa da
despedida.

6. DIREÇÃO
- À cargo da Escola de Educação Fí
sica da Policia Militar de São Paulo, sob o
comando do Maj NESTOR PUBLIO, seu
comandante.
7. DIVERSOS

• ••••>Ac CAfutyxàx.------- > I’twvxi.vA.vC© At ixúdx. T Muvc

&S.
capitão à frente, se colocarão atrás do pó
dio para receberem suas medalhas das mãos
de seus padrinhos (Representantes do Ban
co do Brasil, da General Motors do Brasil e
da Poupança Continental).

a. Convites: São os mesmos da Sole
nidade de Abertura.

- Entrada franca
b. Reunião
- Dia 30 Mai
- Hora. 18:0011
- Comparecimento: 1 representante
por delegação e 1 representante folclórico.

Agrupamento 2 Chefes das delega
ções em coluna por 6 (seis)
Agrupamento 3 - Portas Bandeira em
coluna por 6 (seis)
Agrupamento 4 - Atletas em coluna
-------- //._-----por
6
(seis)
A Banda da Polícia Militar de São
Paulo executará, durante a apresentação , ” d. Entrada das delegações - Dispositivo
- Os agrupamentos, por ordem A VIOLAÇÃO LGS DIREITOS HimANOS
uma música vibrante.
NA LITUÂNIA
numérica, em coluna por 6 (seis) encontra
b. Apresentações Folclóricas
rão na quadra precedidos pela Bapda
Siêndian visi kraštai kalba apie žmogaus
- Duração de cada apresentação:
- Itinerário (ver croqui)
Máximo de 10 (dez) minutos;
- Dispositivo - Linha dos agrupam - teises. O kas darosi Lietuvoje? Ar ten nepažei
- serão apresentadas duas represen
netos (croqui)
džiamos žmogaus teisės? Todėl yra labai svar
tações:
c. Saudação e Encerramento
bu jsigyti šią knyga it pažinti tikėją dabarti
/
- O TenCel SERGIO BAR
nės Lietuvos padėtj. Tai 124 puslapiai doku
Uma no intervalo da partida de
CELLOS. em nome da Comissão Organi mentų, faktų ir jvykių. Ši knyga parašyta vie
Basquetebol (20.00 hs) e a outra após o tér
zadora, fará a saudação de agradecimento tos kalba. Supažindinkime ir musų kaimynus
mino da premiação do Basquetebol.
e encerrará a VI Olimpíada dos Imigrantes.
As fitas com as músicas, a serem
ir draugus su musų tautos padėtimi.
Após
o
encerramento
a
Banda
exe

executadas deverão ser entregues à Comis
cutará o Hino Nacional Brasileiro vantaKaina Cr. 50,00
são Organizadora.
do por todos;
c. Concentração
- Acesso ao local da concentração Portão 1
- Local: Sob a aurquibancada (cro
qui)
- Composição e uniforme de cada
delegação:
Cada delegação com porta cartel
(traje típico)
Chefe da delegação (Traje social
com gravata)
Porta Bandeira e atletas (Unifor
mes esportivo)
- Formação das delegações
Agrupamento 1 -.Portas - cartel e
coluna por 6 .(seis)
I

Desfile geral: dia 5 de junho, às 20 horas. Dia
riamente: desfiles parciais, às 20 horas. Cora
ção das vencedoras: dia *14 de junho,, às 20 ho
ras, no Pavilhão da Bienal (2? andar).
Solenidade de encerramento: dia 15 de junho, às
20 horas, no Pavilhão da Bienal (2? andar).

Sis ženklas yra tarptautinis Lietuvos ženklas ir yra priklijuojamas
mas'inos gale kairiojoje pusėje.
Jį galima įsigyti Šv. Kazimiero parapijoj, Rua Juatindiba, 28.
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Pasaulio lietuviu
jaunimo sąjungos
ŽINIOS
'

JAUNIO

'

v

Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

KONGRESAS

Senų ir naujų dainų rinkinys

1983 metų vasara bus pilna Iietuviskų įvykių. PLB Valdyba jau dabar uo
liai ruošiasi II Pasaulio lietuvių dienoms
Čikagoje, kurių metu vyks PLB Seimas,
dainų šventė, sporto žaidynės ir kiti ren
giniai. PLD metu taip pat vyks Pasaulio
lietuvių jaunimo penktojo kongreso ati
darymo iškilmės.
Ir PLJS Valdyba yra pradėjusi paruo
šiamuosius darbus. Dabartinė Kanados
LJS Valdyba yra apsiėmusi rūpintis
Kongreso Studijų dienų technikiniais
reikalais. Jau susisiekta su Trent univer
siteto (netoli Toronto, Kanadoje) vado
vybe ir tartasi dėl galimybių ten ruošti
kai kuriuos Kongreso įvykius. JAV LJS
darbuotojai ieško stovyklavietės.
PLJS Valdyba jau yra paruošusi V
PLJK nuostatų projektą, kuris bus dis
kutuojamas Kanados, JAV ir Pasaulio
LB bei LJS darbuotojų konferencijoje
šį mėnesį.
Neaplenkiama ir svarbiausia Kongre
so ruošos dalis — akademinė programa.
Šiuo reikalu Valdyba yra sušaukusi du
pasitarimus, o kovo mėnesio pabaigoje
buvo išsiųstas kreipimasis j įvairius LJS
vadovus ir darbuotojus. Tame laiške pri
minta, kad Kongreso programa bus
reikšminga jei joje atsispindės ne tik ren
gėjų, bet ir dalyvių rūpesčiai, idėjos bei
nuotaikos.
Pateikėme kelis klausimus, kurie
mums rūpi, ruošiantis Kongreso progra
mos apipavidalinimui. Pakartojame juos
„Žiniaraščio" skaitytojams su viltimi,
kad į juos atsiliepsite.

1 radicinės subatvakario dainos ir šokiai

GERIAUSIA DOVANA M O T

N OS

DIENOS

PROGA

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338

3. Ar V PLJK akademinė programa
turėtų ribotis viena ar pora temų? Jei
taip, duokite siūlymų. Jei ne, kaip ir ko,dėl reikėtų temiškai organizuoti.progra
mą?
4. Koks būtų reikšmingiausias būdas
įtraukti Jaunimo sąjungos reikalus j Kon
greso akademinę programą?

5. Kokia turėtų būti V PLJK stovyk
los vieta Kongreso akademinėje progra
moje? Ar, ir kaip tai turėtų rištis su
Studijų dienomis? Kaip įtraukti lietu
viškai nekalbančius j stovyklą?
6. Kaip atstovas turėtų ruoštis ar bū
ti ruošiamas, kad būtų aktyvių Jauni
mo kongreso dalyvių?

Ši u klausimu atsakymu suvestinę su
tiko paruosti Violeta Abariūtė, tad pra
šome jai iki maždaug gegužės 15 nusiųs
ti savo pasisakymus. Jos adresas.
9334 Plainview
Detroit, Ml 48228
USA

Šia proga dar norėtume atkreipti jū
sų dėmesį į tai, kad Vakarus neperse
niausiai pasiekė pogrindinis leidinys
Alma Mater" N r. 4. Jame redaktorius
Ąjdrius Vientautas atsiliepia į IV PLJK

sveikinimus Lietuvos jaunimui ir pogrin
dinės spaudos leidėjams. Raginame pa
skaityti jo straipsnį, kuris yra perspaus
dintas „Pasaulio Lietuvio" 1980 Nr.11.

1. Kiekvienas iki šiol buvęs Kongre
sas turėjo skirtingą kryptį ir paskirtį.
Paskutinysis, galima sakyti, parašė Jau
nimo sąjungos „ideologiją", t. y. jame
buvo pasisakyta ir konkrečiai, ir princi
piniai apie Jaunimo ir bendrai — visos
lietuvių tautos reikalus. Kokia turėtų
būti V PLJK kryptis ir paskirtis?

2. Peržiūrėjus IV PLJK Nutarimus,
kurie reikalai buvo nepaliesti ar nesusi
laukė pakankamai dėmesio? Kurių te
mų svarstybas reikėtų tęsti, plėsti?

Ketvirtoji EUGENIJAUS KR1AUČELIŪN0 vardo $1000 premija jaunimui
už visuomeninę veiklą 1980 metais buvo įteikta RIMANTUI ir JŪRATEI
STIRBIAMS, redaguojantiems žiniaraštį “Bridges” Filadelfijoje. Premija
įteikta š.m. kovo 13 d. Čikagos lietuviu Jaunimo Centre Nuotr. Z. Degučio

r—ESCOLA SOFIAi.

Tai akivaizdus įrodymas, kad Lietuvai
rūpi kas darosi išeivijoje. Kas žino, gal
ruošiantis V PLJK kokiu nors būdu gau
sim siūlymų ir iš ok. Lietuvos?
Lauksime rezultatų.

COSTURA E MÒDEEASEM X
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Rua da Graca, 381 - Casa 6 -

Fone 220-8319-

PLJS VALDYBA

Bom Retiro

•

Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo!
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Vii PAL KONGRESAS
0 gal kada ateityje vertėtų pasvarsty
ti apie lietuvių sportininkų pasikeitimą
panašiu būdu. Sportas, atrodo, yra gera
priemonė pritraukti prie lietuvių tuos,
kurie kitu lietuvišku veikimu nesidomi.

IV. Lituanistinio Švietimo sunkumai
1. Šeimų nutautėjimas. Šita išeivijos
šmėkla keliauja per visas lietuvių kolo
nijas ir leidžia durnus j tautinę lietuvių
sąmonę. Atrodo, kad tie durnai tirščiau
išsisklaidė Pietų Amerikos kraštuose ir
jau seniai apsvaigino daugelį čia gyve
nančių lietuvių šeimų, kurios pradėjo
galvoti "ūbi bene — ibi patria" (kur ge
rai — ten tėvynė). Tokiose šeimose,nors
abu tėvai gerai mokėjo lietuviškai, bet
savo vaikų jau nemokino tėvų kalbos, o
paskui ir patys atitolo nuo tautinių rei
kalų. Tai rezultatas visiems žinomas:
dauguma dabartinio lietuviškos kilmės
jaunimo jau labai silpnai moka lietuviš
kai kalbėti arba ir visiškai nemoka.
Be abejo, yra labai gražių išimčių ir
tikros pagarbos vertų pavyzdžių.

U

ti i lietuviško jaunimo būrį, kuriame jie
pajus, kad ir jų gyslomis teka lietuviškas
kraujas. Jie pradės domėtis lietuvių kal
ba, dainomis, tautiniais šokiais ir viskuo,
kas lietuviška.
Bet jaunimą tegul kviečia jaunimas. O
dėl vaikų leidimo j Lituanistinę mokyklą
reikia labai taktiškai ir sumaniai pakalbė
ti su tėvais ir gauti abiejų tėvų sutikimą.
Ir tam dar reikia pataikyti gerą progą ir
gerą tėvų nuotaiką.
O paskui, kai toks surastas "lietuviškas
atžalynas" atvyks į Lituanistinę mokyklą,
tada tenka mokytojams ir kultūrinių vie
netų vadovams rūpintis, kaip suįdominti
tuos vaikus ar jaunuolius mūsų kalba,kul
tūra ir menu ir kaip įskiepyti jų širdyse
tautinę sąmonę.
/
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Lena Valaitis — laimėtoja

T

V. Išvados

Kaip matome, Lituanistinio švietimo
medis yra labai plačiai šakotas. Kad jis
tiesiai augtų ir gražiai žaliuotų, o paskui
ir gerų vaisių duotų, yra reikalinga labai
rūpestinga priežiūra, nes visą laiką pučia
Eurovizijos dainų varžybose, kurios
stiprūs svetimi vėjai ir svetima žemė nė
vylko Airijos sostinėje Dubline šeštadienį
ra pakankamai derlinga.
balandžio 4 d. antrą vietą laimėjo mūsų
Kiekviename krašte yra skirtingos Li tautietė Lena Valaitis, atstovavusi Vak.
2. Mišrios šeimos. Mišri šeima yra to
tuanistinių mokyklų veikimui sąlygos.
Vokietijai. Ji padainavo ,,Johnny Blue“ ir
kia, kai vienas iš vedusiųjų yra nelietu
Vienur trūksta mokytojų, o kitur moki gavo 132 punktus.
viškos kilmės. Tokioje šeimoje lietuvy
Pirmą vietą varžybose laimėjo britų
nių. Visur atsiranda begalės sunkumų ir
bės išlaikymo ar lituanistinio švietimo
grupė, kurios nelabai vykusi daina ,,.Ma<k_įvairių užsikirtimų. Atrodo, kad Pietų
klausimas atsimuša į dar kietesnę sieną,
ing your mind up“ gavo 136 punktus.
nes vienas iš tėvų nemoka lietuviškai,ar Amerikos lietuviai jų turi daugiau negu
Varžybos buvo transliuojamos visoje
kitur. Jeigu čia nutautėjimas yra dides
ba jei pramoksta — tai labai retos išim
Vakarų Europoje ir toli už jos ribų. Ap
nis,
tai
nereiškia,
kad
iki
šio!
čia
niekas
tys. Jeigu motina yra lietuvė, ji dažnai
skaičiuojama. kad dainų klausėsi 500 mi
nesirūpino
lituanistiniu
švietimu.
Jeigu
lijonų televizijos žiūrovų. Varžybose dabando perduoti vaikams savo tautos kul
tėvai visai nesidomi lietuvybe, tai bus la 4 lyvavo 20 tautų, iš kurių Norvegija už sa
tūrinius lobius, bet jei tėvas tam nepri
vo indėlį negavo nei vieno punkto.
tars, tai vaikai tuojau supras, kad jie au bai sunku įkvėpti ją jų vaikams. Bet yra
įmanoma. a
ga tarp dviejų kultūrų ir tuoj pradės
linkti į lengvesnę — j vietinę.
Stebuklų nepadarysime, bet reikia
Priešingu atveju, kai tėvas yra lietuvis, stengtis daryti visa, kas esamose sąlygo
o motina svetimtautė, lituanistinis švie
se įmanoma. Turime rūpintis kiekvienu
timas tokioj šeimoj savaime yra silpnas,
lietuviu, o ypatingai tais, kuriems jau gręnes tėvas žymiai mažiau turi galimybės
sia pavojus visiškai nutrupėti nuo lietu
Biržoje
mokyti savo vaikus kalbos rr kitų litua
viško kamieno.
Finansininkas buvo paklaus
nistinių dalykų. Tačiau gyvenime turi
Lituanistinio švietimo pagrindas yra
tas apie jo sėkmingą operacijų
me gražių pavyzdžių, kada mišrių šeimų tvirtų lietuviškų principų šeima. Bet rei
paslaptį biržoje su akcijomis.
lietuviai vyrai ateina dirbti į lietuviškas
— Čia nieko ypatingo. Nėra
kia kad jau j pagelbą ateitų Lituanistinė
jokio genialumo, tik reikia
organizacijas ir jose aktyviai reiškiasi.
mokykla, lietuviška parapija, jaunimo or
pirkti akcijas iš pesimistų, o jas
Reikia manyti, kad tokių vyrų turime
ganizacijos ir kultūriniai vienetai, spauda
parduoti — optimistams. . .
kiekviename krašte.
ir t.t.
Atidžiau stebint mišrias ir nutautėjuLietuvybės išlaikymo laukai yra labai
sias šeimas, atrodo, kad jų problemos
platūs ir darbo čia visiems užtenka. O
Silpna prekyba
yra labai panašios: reikia skubėti gelbėt
darbas nėra lengvas — reikia pavargti,rei
— Ar tiesa, kad jums preky
jų vaikus, kad jie visiškai nenuskęstų sve kia pasiaukoti. Tačiau anot poeto Mairo
ba nelabai sekasi?
timuose vandenynuose. Tai yra sunku,
nio:
— Deja, jei protarpiais neuž
bet įmanoma — jei ne visu 100 °/o, tai
"Gražu dėl tėvynės pavargti, kentėti.
eitų antstolis, kartais per visą
gal apie 70°/o dar galima jų vaikų įtraukdieną nesulaukčiau žmogaus.
Palaimintas darbas šalies prigimtos..."

Šypsenos

Mokyt. Halina Mošinskienė
FÁBRICA

DE

GUARDA

CHUVAS

t

Guarda Chuvas de todos os tipos, pan homens, senhoras e unançai.

Mmt-sombnnhas. tipo Italiano e Aiexnâo.
!

Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją,
R.Juatindiba, 28, tel. 273--0338

/

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-067 ■'

\
R.es.:'-274-l88ti
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tą pat dieną per Hong-Kongo sieną,kad
kelionėje būsiu apsaugotas, kad man
nieko blogo neatsitiks.
Tačiau, kaip paprastai, po meilių žo
džių sekė aštrūs veiksmai.
— Štai popierius. Parašyk tu pats an
gliškai: prisipažįstu peržengęs keliavimo
taisykles; kalėjime su kaliniais kritika
vau liaudies diktatūrą; akiplėšiškai pasi
elgiau sū Lok-Chongo miesto teisėju. Ir
pasirašyk.

— Atsiprašau, bet šie apkaltinimai jau
buvo išaiškinti ir aš negaliu tvirtinti pasi
rašymu ko nesu padaręs.

Po pusvalandžio keliones tamsiomis
gatvėmis jeep sustojo. Išlipau. Gatvėje
nei gyvos dvasios. Tik keli kareiviai iš
lindo per neapšviestas duris naują "sve
čiu" priimti. Iš kalbos supratau, kad tai
Pietų Kinijos žmonės.
Iš antrojo augšto nulipo vienas virši
ninkas šiaurietis. Jo įsakymu buvau įves
tas vidun, patikrintas, apkratytas.
Viršininkams pasitraukus pastebėjau,
kad čia karaliauja savotiška dvasia, švel
nesnė negu kitur. Naujieji “angelai sar
gai“, prieš paimdami mano daiktus lei
do ką nors'reikalingesnio ir man pasiim
ti. Pasiėmiau breviorių, vieną dvasinio
turinio knygą, rožančių, plunksną, po
pieriaus ir truputį drabužių.
Kareiviai ir “bendramoksliai“ surado
kelias apleistas lentas. Paprašiau, kad
paskolintu kokią nors antklodę: gavau,
ir dar gana švarią. Pasimeldęs išsitiesiau
naujoj “lovoj“, nes po kelionės ir išgy
ventų įspūdžių buvau gana išvargęs.
Rytą jaučiausi tikrai gerai. Tik paste
bėjau, kad vieta buvo drėgna, o ir uodų
netrūko. Dėl to parašiau laiškutį į Can
ton Vyskupo rezidenciją, prašydamas
man paskolinti uodatinklį ir truputį pi
nigų. Vienas kareivis patarnavo kaip paš
tininkas, ir aš tą pat dieną gavau ko pra
šiau. Ramiai ir susikaupime praėjo ta
diena — sekmadienis.
Pirmadieni buvau pašauktas “viršun“.
Mano lietuviškas pasas buvo vėl žiūrėtas
ir peržiūrėtas. Naujas teisėjas molėjo ge
rai angliškai, bet atrodė, kad ir jis nesu
prato, kaip čia būtų ir kas aš esu: lietu
viškas pasas Maskvoj išduotas, su daugy
be Lietuvos konsulato Vašingtone ants
paudų.
Pasikalbėjimas prasidėjo gana švelniai.
Pasakė, kad aš būsiu išvežtas iš Kinijos

— Apsimąstyk geriau. Tai darome dėl
tavo naudos ir išlaisvinimo.
— Aš esu Tamstai labai dėkingas, bet
gi negaliu eiti prieš sąžinę ir tiesą.
— Imk čia popierių ir rašyk.
Nenorėdamas daugiau ginčytis, paė
miau ir parašiau: Aš važinėju su leidimu
ir sulyg man duotais įsakymais; kalėjime
su kaliniais kalbėjau tik religiniais klausi
mais; aš nieko neteisingo nepasakiau
prieš Lok-Chongo teisėją.
Ir pasirašiau.

— Tu blogai elgiesi, būdamas užsispy
rėlis. Už tai tu turėsi gailėtis. Žinok, kad
mes tau tik gero norime.
— Dėkui, bet kitaip daryti negaliu.
— Turi dar penkias minutes laiko. Apsis
pręsk. Tai paskutinės. ...
Ir padėjo laikrodį ant stalo.
Teisėjas ir kiti valdininkai akis išplė
tę žiūrėjo tai skubiai bėgantį laikrodį,
tai ramiai stovintį “kriminalą užsienietį“
Apsėdo mane tikrai didelė pagunda...
Sergi, Dievui ir Švenč. Panelei pade
dant, ir ji buvo nugalėta.
Esu įsitikinęs, kad mano bičiulių ir
geradarių maldos man išmeldė pergalės
malonę.
Malda, tik malda, yra visagalė prie Vi
sagalio. Ji nugali visus sunkumus ir kliū
tis; ji peržengia ne tik “bambukų tvorą“,
bet ir “geležinę uždangą“.

IR/NÚODÉMKLAUSIAI'
Su breviorium ir viena kita knyga
rankose laikas bėga dar greičiau ir malo
niau.
Kareiviai pietiečiai, tarpusavy labai
vieningi, saugodamiesi viršininkų šiau

riečių, viskuo patarnaudavo kaliniams.
Jie net nupirkdavo, ko prašomi, pasiten
kindami paprasčiausiu atlyginimu -vie
nu kitu papirosu, kurį pasislėpę surūky
davo. Mat lig šiol yra uždrausta papiro
sus rūkyti. Vėliau rūkysią proletarų ci
garus, bet dabar, nieko...
Laimingi tie, kurie pasitenkina paža
dais ir gražiais žodžiais.
Kaip paprastai visur, taip ir čia “sve
čiai“ keitėsi, jų skaičius augo... O jų čia
buvo visokio plauko.
Štai įveda vieną kareivį — “dizertyrą“.
Mat ir jiems nusibosta būti belaisviais
kitų belaisvių “išlaisvintojais“.
Kitą naktį pamatėm įeinant tikrą sve
čią — japoniuką. Vėliau sužinojom esant
paskutinio karo japonų karininką, Kini
joj pasilikusį ir nelegaliu būdu pasakiš
kai praturtėjusį. Jis buvo suimtas kelyje
į Hong-Kongą su jo taip vadinama “žmo
na“. įmesti į pasienio kalėjimą, kur ke
lias savaites negavo vandens net veidui
nusiplauti. Čia kalėjime, ir jis, nors kiniš
kai visai prastai mokėjo, turėjo raštu su
statyti viso savo gyvenimo “išpažintį“.
Pasitaikė dar vienas, tikrai keistas tipukas, Mandžiūrijos “karžygys“. Pasipasa
kojo jau nuo keturių metų kovojąs “iš- laisvintoje“ būriuose, šimtus kartų žiū
rėjęs mirčiai stačiai į akis; turėjęs keliau
ti net kelias paras be jokio poilsio, mie
goti ant grynos žemės, po lietum... Po
Tien-tsin pergalės jis tikrai gavo “YengYoung“ (karžygio) vardą, ir dar tarbelę
su “liaudies dovanomis“. Tai dėl ko jis
pateko į mūsų draugystę? Mat buvo pa
siskolinęs be valdžios leidimo pinigų iš
vieno “piliečio“. Negalėdamas tuojau
skolą grąžinti, buvo apskustas, ir taip pa
teko į “teisybės rankas“.
Karo teismas jam įsakė parašyti visuo
tinę gyvenimo “išpažintį. Kaip pats galė
jo ir dar kitų padedamas, aprašė savo
klaidas. Teisėjai, žinoma, nebuvo paten
kinti. Pridėdamas dar kitas naujas kaltes
parašė antrą, patobulintą laidą. Liūdna,
bet ir ta buvo rasta nepakankamai tiksli.
Su kiniška ir karžygiška kantrybe, su vi
sų, net ir užsieniečio pagalba, su visais
žiauresniais apkaltinimais paruošė trečią,
tikrai kriminališką savo paties nuteisimą.
Šį kartą teisėjai likosi patenkinti. Galuti
nis sprendimas pripažino jį vertą šešių
mėnesių sunkaus kareiviško darbo “per-

iauklėjimo“ kalėjime.
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PADĖKA

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
LITUANIKOJ
Gražus Atibaios apylinkės kampelis
LITUANIKA kaskart tampa vis lietuviš
kesnis. Ten išdygo jau keliolika gražių
plytinių namu, sudarančiu lietuvišką so
dybą, kur kalbama lietuviškai ir skamba
lietuviška daina, ypač jei, savaitgalį, pri
važiuoja jaunimo. Ten pat, ant išrinktos
kalvutės, iškilo lietuviškas kryžius, kaip
krikščioniškos lietuviškos sodybos ženk
las ir simbolis.
Balandžio 21 kryžiaus šventinimo ap
eigoms suvažiavo j Lituaniką būriai tau
tiečiu: vieni dviem pilnais autobusais,ki
ti savo mašinom, dar kiti jau laukė tenai,
atvažiavę keliom dienom anksčiau — Ve
lykom. Nusimanančiu apskaičiavimu,bu
vo apie 200 tautiečių.
Apeigoms dar didesnę iškilmę sudarė
vyskupas Dom Luciano Mendes de Al
meida, Brazilijos Vyskupu Konferenci
jos generalinis sekretorius, kuris, atvy
kęs iš São Paulo (pusantros valandos ke
lio), džiaugėsi galėdamas laikyti lietu
viams Mišias gamtoje, prie lietuviško kry
žiaus. Jis kaip tik ir priminė "tą brangią
tėvynės Lietuvos žemę", kurios čia gali
būti nors mažas vaizdelis; ir kvietė būti
ištikimais Dievui, Bažnyčiai irtam tikė
jimui, kurį broliai-sesės Tėvynėj gina su
tokiu didvyriškumu.
Daugiau apie šią išimtiną šventę (tiki
me, su nuotraukomjbus sekančiam nu
mery.

KINUOS MISIONIERIUS
PASAKOJA
Atsiskirdamas su manim vargšas "kar
žygys" pasakė:

- Kai mano bausmė pasibaigs ir bus
man duota laisvė apleisti kariuomenę,
grįšiu į Mandžiūriją, į gimtąjį kaimelį.
Ten irgi yra katalikų misijos bažnytėlė.
Ir aš noriu tapti kataliku.
Ne tik kareiviai ar pabėgėliai, bet ir
patys Šiaurės "karžygiai" savo širdies
gelmėse jaučia nenumaldomą ilgesį —
ir jie trokšta tikros laisvės ir karštos bro
liškos meilės.
Daugelis iš jų yra retežiais surakinti
ir negali išsilaisvinti iš žiaurios armijos
drausmės bei šnipinėjimo tinklų.
Betgi tatai negalės tęstis ilgai. Smur
tas ir prievarta niekuomet netvėrė ilgai.
(bus daugiau)

TRADUTORA
JURAMENTADA
LITU ANO
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Ačiū mielaširdingajam Dievui ir visiems daktarams ir operatoriams ir visiems ligoni*
nés padėjėjams, kurių meile ir atsidavimu man buvo pilnai sugrąžinta sveikata.
Gydytoju patarimu turiu pasilikti namuose, sustiprinimui mano sveikatos, nors 40
dieną.
Tad neturiu galimybės padėkoti asmeniai visiems, kurie laike mano liges kiekvieną
dieną skambino į namus, ar kitais budais prašė žinių apie mano sveikatą, linkėdami sėk
mės ligoje ir siūlydami įvairiausią pagelbą, jei tokia butu buvusi reikalinga. Neveltui pa
tarlė sako, kad tikri draugai pažįstami nelaimėje...
Tų visų gerųjų draugu atsiminimai man buvo lyg balzamas, gydantis dvasines ir fizi
nes žaizdas. Tad visiems, prisiminusiems ir užjautusiems mane ligoje, reiškiu begaliniai
nuolankią ir nuoširdžiausią padėką. Kai tik turėsiu progos, padėkosiu asmeniniai visiems. ,
Dar kartą tikrai dėkingas,

kapit. Juozas Čiuvinskas
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VELYKOS JAÇANOJ

"BOM CONSELHO" 40 METUI

Velykų rytą, išimtinu būdu, Jaçanã
Seminarijos koplyčioje, buvo lietuviš
kos pamaldos. Proga buvo ypatinga:
du krikštai ir pirmos komunijos. Didį
jį Šeštadieni pašventintu Krikšto vande
niu buvo pakrikštytas CARLOS EDU
ARDO, Marijos Celeste Kudrevičiūtės
ir Dorval de Vilalva pirmasis sūnus.
Kūmais buvo Joana Kudrevičiūtė Pires
ir Manoel Carlos Pires. Kartu buvo pa
krikštytas Petro ir Sofijos Kudrevičių
iš Vila Buenos Aires anūkas CARLOS
JOSÉ, Neuza Aparecidos ir Juozo Kudrevičiaus trečiasis sūnus. Prie pirmos
komunijos priėjo kiti du Neuzos ir Juo
zo vaikai: Alice ir José. Vaikus pirmą
ja) komunijai paruošė senelė Sofija Kudeevičienė, kuri vietinėj parapijoj yra
katekistė ir Eucharistijos ministrė. Ve
lykų Mišiose ir krikšto apeigose dalyva
vo didelė Kudrevičių giminė ir vietiniai
lietuviai.

Šeštadieni, 25 balandžio, Gerosios Pa
tarėjos — Bom Conšelho parapija atšven
tė 40 metų savo veiklos. Pamaldas laikė
São Paulo kardinolas su rajoniniu vysku^
pu Dom Luciano ir parapijoj dirbančiais
ar dirbusiais kunigais stigmatinais.
Pažymėtina, kad prie "Bom Conselho'
parapijos kūrimosi daug prisidėjo ir lietu
viai. Pavyzdžiu gali būti Valentinas Beivy
das, kurio pavardė pirmoji įrašyta parapi
jos knygose (todėl jis ir buvo specialiai p<
kviestas j minėjimą).
Čia gimė ir asmeninė lietuvių šv. Kazi
miero parapija: "po Marijos, Gerosios Pa
tarėjos, skraiste", kaip išsireiškė Dom Ag
nelo Rossi parapijos įkūrimo rašte. Todėl
minėjime lietuviams atstovavo kun. Pr.
Gavėnas, šv. Kazimiero p-jos klebonas.

SVEIKINIMAI IŠ ... ČIKAGOS
Sveiki, sulaukę šventų Velykų. Lin
kiu Jums, o per Jus ir kitiems mieliems
šv. Kazimiero parapijos pažįstamiems
tautiečiams — tautietėms gražių Vely
kų švenčių, velykinės nuotaikos ir švie
sių prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo
vilčių. — T.P. Daugintis, SJ.

Praia Grande, 11.4.81.

NAUJAS BAŽNYČIOS NARYS
Balandžio 25 šv. Kazimiero p-jos bažn'
čioj buvo pakrikštyta KAMILA SILICKAÍTÉ, Jono Pauliaus ir Arletės DylytėsSilickų duktė. Kūmais buvo Rogerio de
Angelo Giardino ir Cleide Mendo. Maža
jai Kamilai, tėvams ir seneliams — Jonui i
Selenei Silickams — geriausios sėkmės.

SKAUTUI ŠVENTĖ
Palangos vietininkijos skautai savo su
eigoje balandžio 24 dieną paminėjo šv.
Jurgį, kuris yra viso pasaulio skautų glo
bėjas. Minėjimas buvo pravestas kiekvie
noj skilty paskaita ir malda.

Širdingiausi Sveikinimai ir linkėjimai
Prieš Velykas skautai, susiskirstę į dvi
Šv. Velykų proga. Daug sveikatos ir Die
vo palaimos jūsų darbuose, visiems M.L. grupes, margino kiaušinius. Kai kurie iš
ėjo net labai gražiai. — Skautai ypač dė
bendradarbiams ir skaitytojams.
koja Pavilioniams ir Urbonams, kurie
Jūsų
mielai priėmė vaikus su visais jų margu
Verutė ir Kazys Bacevičiai
čių dažymo įrankiais.
Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

------------------------------- ADVOGADOS

Horário Comercial:
Teis.: 853-0026

Das 19 as 21 horas:
R-Pedroso Alvarenga,

Inventário, Dasp^įo, Desųuite, DivorckJ,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

881-7792

505, - ap.57 TeL:
852-0677, São Paulo

Rixa 15 de Novembro, 244 • 4_ md. • Conj. 9 • Fosae: 3741958

12

12

MUSŲ

-

SPAUDOS VAJUS

Sic ML numeric

Gal daugelis ML skaitytoju jau užsi
miršo spausdinamos mašinos didžiulę
skolą, kurią, kruzeirb vertei vis kren
tant, kas kart yra sunkiau mokėti. Šir
dingai dėkojame visiems tiemšzkurie
prisimena šią musu sunkią naštą ir pri
sideda prie skolų apmokėjimo.
Ypatingai dėkojame p. Vytautui Do
reliu! iš Urugvajaus, Antanui Stoniui,
Eduardui Umarui, Seselei Lucijai iš
Marilijos, Vaclovui Kontautui, Valenti
nui Beivydui ir Mečiui Paleckiui už pa
ramą spaudai.

.- i

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Mielam lietuviškos spaudos rėmėjui širdingas aciu
ML administracija

k.»- #*■.-.•».■&

ML administracija
t

MALDOS UŽ LIETUVĄ DIENA

Brazilijos vyskupai gavo iš CNBB ge
neralinio sekretoriaus, Dom Luciano
Mendes de Almeida, laišką, prašantį kiek
vienoj vyskupijoj pravesti Maldos už Lie
tuvą Dieną.
Kai kurie vyskupai labai šiltai atsilie
pė j kvietimą ir net tiesioginiai informa
vo Brazilijos Lietuviu Kunigu Vienybę.
Pav., Barretos vyskupas, Dom Antonio
Mucciolo, rašo:
"Revmo. Padre Pranas Francisco Ga
vėnas, recebemos da C. N. B. B. u m convi
te para promover em toda Diocese uma
cruzada de orações pela Lituânia no dia
14 de junho. Com alegria a Diocese de
Barretos vai se unir aos irmãos da Lituâ
nia numa cadeia de orações".

Anglijos Lietuvių Klubo pinnininmas A. Lukas ir iždininkas J. Jokubka įteikia
kun. Kazimierui Kuzminskui 500 dol. čekį LKB Kronikoms leisti kiton kalbom.

São Paulo kardinolas, Dom Paulo Evaristo Arns, sakėsi sujaudintas dokumen LANKYSIS LKB KRONIKOS
JAUNIEJI KIAUŠINIU MARGINTOJAS
tacija, kurią gavo kartu su kvietimu.Tad REIKALU
net pakeisdamas jau kitus turimus įsipa
Linas ir Pranas Jakučiai, išmokę iš
Šiomis
dienomis
lankys
įvairias
P.
Areigojimus, mielai sutiko laikyti pamal
senelės, jau antri metai Velykoms dažo
merikos
lietuviu
kolonijas
"Lietuvos
das katedroj birželio 14 dieną ir paminė
margučius, kaskart vis tobulindamiesi
Kataliku
Bažnyčios
Kronikoms
Leisti
ti liūdnąjį 1941 metu birželį — lietuviu
ir šioj meno srity. Šiemet juodu primar
Sąjungos"
organizatorius
Čikagoje,
kun.
tautos žudynes.
gino keliolika tuzinų ir jais apdovanojo
Minėjimas rengiamas ir Rio de Jâneire. Kazimieras Kuzminskas. Gegužės 2 d.,
netik kaimynus lietuvius, o ir kitatau
Tik reikia, kad nors šia proga susibur iš Buenos Aires ir Rio, atskris į São Pau čius (ypač darbovietėj ir fakultete),kas
tu visi lietuviai. Minėjimui tinkamiau pra lą. Jis pageidauja, kad susirinktu įvairių
sukėlė nemažą susidomėjimą. Pranas su
organizacijų
valdybos
pasvarstyti
gali

vesti BLB-né ir BL Kunigu V-bė šaukia
Linu savo margučiais apdovanojo ir ML
mybes
"plačiau
paskleisti
KRONIKOS
specialu visu organizacijų pasitarimą ge
redakciją.
knygas
lietuviu
kalba
ir
leidimą
KROgužės 7-tą dieną. Šiam tikslui išsiuntinė
Prityrusios jaunos margučių dažyto
NIKOS knygų portugališkai".
ti atitinkami laiškai.
jos ir Sofija su Maristela Žūtautaitės;
. Toks susirinkimas BL Kunigu Vieny
MOKYKLA
DAR YRA LAIKO
tik jodvi taip užsiėmusios darbais, kad...
bės ir BL Bendruomenės vaidybos šau
baigė marginti tik Velykų rytą, po Prisi
kiamas gegužės 5-tą dieną, antradienį,
įsirašyti į lietuviu kalbos pamokas, ku
kėlimo procesijos.
rios vyksta šeštadieniais, nuo 14 iki 15, 20 vai. V. Zelinos klebonijoj.
30 vai. Jaunimo Namuose, V. Zelinoj.
vesWígfį
Galima kreiptis į pačius mokytojus, ten
pat.
r
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GIMTADIENIŲ VARDINIU METINIŲ PROGA
“

I Geriausia dovanas l

j UŽSAKYKITE “MŪSŲ LIETUVA' j
i
I
«

GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS
'
Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

ji
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