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ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS ROMOJE

Siu metu sausio 6-oji diena bus at
mintina lietuviams, nes londonietis lie
tuvis prelatas Jonas Vytautas Bulaitis, 
48 metp, įšventintas vyskupu. Tai pir
masis jvykis Didžiosios Britanijos lietu
viu gyvenime. Tai pirmasis lietuvis pa
skirtas pronuncijum. Ryšium su šiomis 
pareigomis pakeltas tituliniu Naronos 
arkivyskupu.

Šventinimo iškilmės jvyko Šv. Petro 
bazilikoje. Drauge buvo šventinami dar 
astuoni vyskupai: du amerikiečiai, pran
cūzu kilmės Chado valstybės arkivysku
pas jėzuitas, rumunas, Ghanos valsty
bės kunigas Afrikoje, brazilas maltietis, 
skirtas Kuwait valstybei ir jordanietis, 
Jeruzalės patriarcho pagalbininkas.Sven- 
tinimus suteikė popiežius Jonas Paulius 
II, asistuojant dviem Vatikano įstaigų 
arkivyskupams.

Iškilmės užtruko tris valandas, tačiau 
visa praėjo tarsi būtų 10 minučių. Savo 
kalboje popiežius pasveikino naujuosius 
vyskupus, išvardindamas ju kraštus, iš 
kurių jie yra kilę, paminėjo ir Lietuvę. 
Tą patį patvirtino ir anglų kalba dien
raštis, skirtas pietinei Europai, Artimie
siems Rytams ir Šiaurės Afrikai. Rašė, 
kad J. V. Bulaitis yra lietuvis, gimęs 
Londone.

Tuojau po pamaldų arkivyskupas Bu
laitis ir giminės turėjo privačią popie
žiaus audienciją. Šv. Tėvas maloniai su 
kiekvienu pasisveikino ir užbaigdamas 
tarė: "God bless the Lithuanians" (Te
laimina Dievas lietuvius). Jam greitai 
čia pat esantieji atsakė: "God bless the 
Poles" (Telaimina Dievas lenkus).

Lietuviškoji iškilmių dalis tęsėsi šv. 
Kazimiero kolegijos viloje, Romoje.Čia 
susirinko arkivyskupo giminės, motina, 
broliai ir seserys su šeimomis, kviesti 
svečiai, draugai, kolegos auklėtiniai. Pre
latas L. Tulaba, pradėdamas iškilmingus 
pietus, pareiškė džiaugsmą, jog kolegija 
susilaukė neįprasto įvykio, kai jos auk
lėtinis buvo išrinktas šioms aukštoms 
pareigoms. į šventinimą atvyko iš JAV 
buvusis dvasios vadovas prel. V. Balčiū
nas, Lietuvių Religinės Šalpos vedėjas 
kun. K. Pugevičius, studijų draugas kun. 
V. Memenąs. Iš Brazilijos — kun. Algir
das Ramašauskas, iš Vokietijos — kun. 
B. Liubinas ir kun. V. Šarka, iš Anglijos 
— kun. J. Sakevičius, MIC, ir buvusios 
Bulaičių šeimos vietinės parapijos kun. 
D. Kelly. Kalbas pasakė: vysk. A. Deks- 
nys, prel. A. Bačkis, Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto St. Lozoraitis J r., kun. J. 
Vaišnora, prel. V. Balčiūnas, kun. K. 
Pugevičius, kun. B. Liubinas ir kun. V.

Popiežius įjonas Paulius II suteikia vysk upiškus šventimus .Arkivyskupui Jonui
V. Bulaičiui.

Šarka. Prel. V. Balčiūnas įteikė gražų 
leidinį apie popiežių, kun. K. Pugevičius 
— Lietuvos tikinčiųjų vardu gintarinę 
skulptūrą, kun. V. Šarka — metalinį 
Aušros Vartų paveikslą.

Iškilmėse dalyvavo du Grigaliaus uni
versiteto lietuviai jėzuitai profesoriai: 
tėv. A. Liuima irtėv. P. Rabikauskas, 
mons. P. Jatulis, mons. V. Mincevičius, 
mons. A. Jonušas, mons. V. Kazlauskas, 
kun. D. Petraitis MIC, kun. T. Ereminas, 
kun. M. Burba, SDB, ir kiti. Iš JAV at
vyko giminaitis aktorius Juozas Bolev- 
Bulevičius.

Vienas olandas monsignoras, dabar 
diplomatinėje Vatikano tarnyboje, kur
sinis diplomatinės akademijos draugas, 
savo kalboje pabrėžė, kad ark. J. Bulai
tis laikė save lietuviu ir draugai daug

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka 

ko iš jo sužinojo apie Lietuvą.
Nuoširdų užbaigos žodį pasakė arki

vyskupas Bulaitis trimis kalbomis. Po 
to visi dalyviai sugiedojo "Ilgiausių Me
tų".

Iš Anglijos dalyvavo su viršum 40 
asmenų ekskursija, kurią rūpestingai 
suorganizavo arkivyskupo brolis Petras, 
kuris taip pat šeimos vardu kalbėjo pie
tų metu.

Po trumpo poilsio pas savuosius 
Londone arkivyskupas išvyksta j savo 
paskyrimo vietą Centrinėje Afrikoje. 
Tai misijų kraštas, kur reikės daug dar
bo ir rūpesčių. Esame tikri, kad jis ten 
savo darbu bei žodžiu minės Lietuvą, 
ką ir jis pareiškė savo kalboje.

Linkėtina gausios Dievo palaimos 
vaisingai darbuotei.

J.S.

1



NR. 5 (1744) 1982.11.4MŪSŲ LI ETUVA

"NOSSA LITUANIA"

Rua Juatindiba, 28 - Parque da Moóca • CEP 03124 
São Paulo • Brasil Caixa Postal, 4421 • CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA 
Redige Equipe Editorial - Fone: 273X133.8

Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1500,00 Atskiro numerio kaina Cr$. 30,00
Prenumerata paprastu pastų j užsienį: 25 Dot į P. Ameriką oro paštu: 32 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 DoL Į tolimus kraštus 50 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 3.000,00 ~ 
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$ 150,00 
Už skelbimu kalbą ir turinį, Redakcija neatsako Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.

1981 m. birželio mén. 22 — liepos 6 dieno
mis Kaune, Panemunėje, buvo teisiama 10 nu
sikaltėliu grupė, apiplėšusi ir sužalojusi kuni
gus - Vytautą UŽKURAITĮ ir Antaną B1T- 
VINSKĄ. Įsilaužimo metu atsitiktinė moteris 
įsiminė stovėjusios prie Griškabūdžio švento
riaus įtartinos mašinos numerį, ir tai padėjo 
išaiškinti nusikaltėlius.

Plėšikai teisiami, o teroras siautėja toliau.
1980 m. spalio 29 d., 21 vai Ylakių (Skuo

do raj.) bažnyčios klebonas kurt Antanas 
JURGAITIS buvo pakviestas pas ligonį. Nuė
jęs į bažnyčią paimti Švč. Sakramento, rado 
atrakintas bažnyčios duris. Prie bažnyčios 
slenksčio jam pastojo kelią trys vyrai.

- Kaip jūs čia patekote ir kas jums atraki
no duris? - nustebęs šūktelėjo klebonas.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

Terorizuojami kunigai
Apie tai rašo ne tik pogrindinė, bet ir sovietinė spauda, 

kalba užsienio radijas

. 1981 m. rugpiūčio 8 d., 20 vai., du pikta
dariai mirtinai peiliu sužalojo Pamūšio klebo
ną Leoną Mažeiką ir jo šeimininkę — seselę 
vienuolę Teklę MARINAITYTĘ. Nužudę ku
nigą, nusikaltėliai, nieko nepaėmę, pasišalino. 
Atvykę milicininkai neskubėjo jieškoti nusi
kaltėlių, o tikrino stalčius ir skaičiavo pinigus. 
Bevežant į ligoninę, klebonas mirė - jam bu
vo supjaustyti viduriai, o jo šeimininkė mirė 
ligoninėje.

Laidotuvės buvo numatytos trečiadienį, 
bet netikėtai vyskupo įsakymu, atkeltos į an
tradienį. Pamokslininkai taip kalbėjo, kad ne
žinantis tikrovės galėjo pagalvoti, kad kun. 
MAŽEIKA nėra nužudytas, o mirė natūralia 
mirtimi Laidotuvėse dalyvavo apie 100 kuni
gų. Po laidotuvių išsitiesė ilga tikinčiųjų virti
nė nuo bažnyčios iki klebonijos — žmonės 
nors trumpam norėjo pažvelgti į tą kraujo kla
ną, kuriame užgeso kunigo gyvybė.

“Gimtajame Krašte” (1981.IX.3) straips
nyje “Nusikaltėliams pagal įstatymus” verkš
lenama, jog užsienio radijo stotys šmeižian
čios tarybinius teisingumo organus, esą jie ne- 
jėėško nusikaltėlių, nuo kurių yra nukentėję 
dvasininkai.

Toliau straipsnyje pasakojama, kad suimti 
Luokės klebono kun. Leono ŠAPOKOS žudi- 
Jcai: Jonas SABALIAUSKAS, gyv. Skuodo ra
jone, Adomas LUKŠAS, gyv. Kapsuke, ir Da
nielius MOCKEVIČIUS, gyv. Raseinių rajone.

Taip pat trumpai paminėta, kad suimti Pa
mūšio klebono kun. Leono MAŽEIKOS ir jo 
šeimininkės Teklės MARINAITYTĖS žudi- 
•kai: Adolfas KAZLAUSKAS ir Ona BALTRÀ- 
MIEJÜNIENÊ. Žudikų laukiąs atpildas.

Lietuvoje niekas netiki, kad suimti žudir i 
kai veikė savo iniciatyva, bet visi tyliai šnabž
da — tai KGB kerštas.

U
W

m

Dr. Aleksas Kalinauskas Dr. paulo kalinauskas
------------------ —------------------------- ADVOGADOS-------------------------- —-------------

Inventário, Despejo, Desquits, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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Tiek kun. Leonas ŠAPOKA, tiek kun. Le
onas MAŽEIKA savo laiku buvo įsipainioję į 
KGB voratinklį ir, atrodo, bandė jį sutrauky
ti. »

Tokias išvadas leidžia daryti kaikurios nu
žudymo aplinkybės. Žmogžudžiai, tarsi jaus
dami stiprų užnugarį, jautėsi labai drąsiai: 
atėjo dienos metu; radę ant kiemo malkas 
kapojantį senuką į jį nekreipė jokio dėmesio. 
Jei nusikaltėliams būtų rūpėję pinigai, būtų 
galėję ateiti betkurią naktį, nes klebono daž
nai nebūdavo namuose, tačiau jie kėliau die
nas budėjo, kol sulaukė kunigą, grįžtantį iš 
pasimatymo su svečiais iš JAV.

Nors 1981 m. rugsėjo 5 d. televizijos lai
doje “Akiratis” korespondentas STUINA 
tvirtino, kad nusikaltėlius į klebonijas trau
kia klebonų pinigai, tačiau ir vienu, ir antru 
atveju nusikaltėliams rūpėjo ne pinigai, nes 
jie buvo nepaliesti

Galimas daiktas, kad svarbiausios nužsu- 
dymų aplinkybės niekada nepaaiškės, bet jau 
dabar aišku, kad neatsitiktinai 1970 m. Lie
tuvoje sudegė trys bažnyčios: Sangrūdoje, 
Batakiuose ir Gaurėje, neatsitiktinai vienas 
po kito buvo nužudyti vienodo likimo kuni
gai, neatsitiktinai išniekinamas Svč. Sakra
mentas daugelyje Lietuvos bažnyčių.

KGB kolaborantai — kunigai visą kaltę ver
čia aktyviems kunigams, esą jų veikla iššauku
si bedievių terorą prieš bažnyčias ir kunigus. 
O gal ir šiame teiginyje yra dalis tiesos? Gal 
šiuo teroru ir norima priversti kunigus - 
KGB kolaborantus ištikimai pildyti savo par
eigas, palaikyti tikinčiuosiuose baimės atmos
ferą ir priversti aktyvius kunigus liautis ko
vojus už tikinčiųjų teises? Dabar aišku tiek, 
kad aktyviųjų kunigų teroru nenugąsdinsi, o 

•KGB kolaborantai — kunigai jau aktyviau 
pradėjo pulti tuos kunigus, kurie nenuėjo f u' 
“su velniu riešutauti”.

- Mes esame svečiai; o svečių neklausiama. 
Pasakyk, kur kun. Klemensas ARLAUSKAS
( Ylakių altarista) slepia kronikas?

- Niekada pas kun. ARLAUSKĄ kronikų 
nesu matęs, — atsakė jiems klebonas JURGAI
TIS.

- Ir mes jų jieškojome, bet neradome.Nie- 
kam nesakyk, kad mus čia sutikai Kitaip Ltau 
bus blogai, nes mes esame iš didelės organiza
cijos.

Lapkričio 7 dieną vėl pasirodė tie patys ir 
prašė padėti nurodytoje vietoje didelę,pinigų 
sumą.

1981 m. vasario 2 d. trys vyrai užpuolė 
kun. Antaną JURGAITĮ prie klebonijos ir 
jam pasakė:

- Ateis moteris, pasakys slaptažodi 
įduok jai pinigus ir nebandyk kam nors apie 
mūs susitikimą pranešti, nes būsi prismeigtas 
prie šito stulpo (koplytstulpio).

Kas šiame nusikaltimų šurmulyje atskirs, 
kur buvę eiliniai kriminalistai, o kur galbūt 
pasamdyti žmogžudžiai?

Kaip bebūti;, bet kunigams reikia ištverti 
ir ištvers.

LIETUVOJE
KUN. ŠAPOKOS ŽUDIKŲ TEISMAS
Kaip praneša Valstiečių laikraštis (XII. 

17), Teisiuose kultūros klubo salėje posė
džiavęs teisimas nuteisė tris vynus, kurie 
li980 m. spaKo 9 d. Luokės miestelyje nu
žudė Luokės kleboną Leoną Šapoką.

Jonas Sabaliauskas, gimęs 1955 m., nu
teistas mirties bausme sušaudant, Adomas 
Lukšas (g. 1950 m. ) ir Danielius Mocke
vičius (g. 1961 m.) nuteisti po 15 metų 
laisvės atėmimo.

Nuosprendis galutinis ir kasacine tvar- 
■' ka neapskundžiamas.
„LIETUVOS“ ANSAMBLIS ITALIJOJE

1981 m. lapkričio mėn. Adrijos pajūrio 
miestuose, Italijoje, buvo suruoštos Sov. 
Sąjungos propagandinės dienos, kuriose 
dalyvavo Vilniaus „Lietuvos“ ansamblis, 
lydimas min. tarybos pirmininko pavaduo 
tojo A. Česnavi&aus.

Ansamblis aplankė Anconą, Maceratą, 
Pesarą, Urbinę, Ascoli Puicene ir kt. 
miestus. „Dienų“ tikslas buvo supažindin
ti italus su „pirmąja planetoje socializmo 
šalimi“, su jos vidaus ir užsienio politika, 
su gyventojų gerbūviu.
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

DRUSKA... ŠV! ESĄ...

Čia ne šeimininkės virtuvinės sąskai
tos, ne; čia pati mūsų asmenybė, kiek
vieno mūsų esmė ir paskirtis.

Lig šiol ieškojom Kristaus identiteto, 
klausdamiesi: "Kas jis pervienas? " (ir 
vis gilinsimės šiame klausime).

Šiandien Kristus pradeda atskleisti 
mūsų — krikščionių — identitetą: "Jūs 
esate žemės druska. . . Jūs esate pasau
lio šviesa, sako Kristus, giliai žvelgda
mas j mus, j kiekvieną mūsų.

L Druska...šviesa
Be druskos, maistas neturi skonio, 

greit sugenda; o druska duoda patieka- 
iui skonį, saugo nuo sugedimo, ilgai iš
laiko. . .

Patamsėj nieko nesimato, o eiti - 
net pavojinga. Gi kas kita šviesoj: mato
si kelias, atsiskleidžia daiktų grožis, vys
tosi gyvenimas, džiaugsmas. . .

Krikščionis pasauly yra ši gyvenimui 
duodanti prasmę ir skonį "druska", ši 
apšviečianti kelią ir vedanti j aiškų tiks
lą "šviesa".

Per krikštą Bažnyčia — kunigo lūpo
mis — tarė kiekvienam mūsų:

"Imk išminties druskos — ir ženk am
žinojo gyvenimo keliu. . .

Imk degančią žvakę — ir savo gerais 
darbais šviesk žmonėms, kad ir jie gar- 
ointų dangiškąjį Tėvą".

II. Krikščionio paskirtis
Šia Kristaus duota "druska" ir "švie

sa" yra ypatingai dvasiškiai, specifiniai 
pašaukti šiam tikslui: šviesti, rodyti ke
lią, vesti, nurodyti gyvenimo prasmę, 
pataisyti, saugoti nuo sugedimo, išlai
kyti tyrumoj. . .

Betgi Kristaus "druska" ir "šviesa" 
/ra ir visi krikščionys.Gal net plačiau 
negu dvasiškiai. 1

"Pasauliečiai — autoritetingai moko 
II Vatikano Susirinkimas — yra ypatin
gai pašaukti įnešti Bažnyčią ir jos veiki
mą j tas vietas ir sąlygas, kur vien tik su 
ių pagalba ji gali tapti žemės druska" 
(LG, nr.33).

Tai kiekvieno mūsų pašaukimas — ir 
nsakomybė: nešti Kristaus "druską" 

ir "šviesą" j tas vietas ir sąlygas, kur 
Bažnyčia - ir Kristus — tik per pasau
liečius gali įeiti, būtent j mūsų kasdienį 
gyvenimą ir visas gyvenimo aplinkybes. 
Juk tik per pasauliečius Kristus gali lais
vai ir pilnai įeiti j šeimos židinį, darbo
vietę, pramonę, prekybą, sporto aikštę, 
mokyklą, politiką, televiziją, organiza
cijas, visuomenę . . . Ir per kiekvieną, 
pagal jo stovį, amžių, pareigas, profesi
ją, atsakomybę. Vienaip ten įeis per šei
mos tėvą, kitaip per motiną, berniuką, 
mergaitę, vyrą, moterį, darbininką, pro
fesorių, studentą, žurnalistą, politiką...

III. Pasitikrinti reikia
Kristus, pirštu rodydamas j mane, sa

ko: "Tu — žemės druska; tu — pasaulio 
šviesa"!

Ši mano, kaip krikščionio, paskirtis 
ir pareiga.

Bet ar aš pilnai tuo esu?
' — Druska. . . šviesa. . . Ar aš pats ži
nau ir pažįstu gyvenimo prasmę, vertę, 
tikslą? Kam aš esu pasauly? Kur einu? 
Ir iš kur ateinu? . . .

— Ar savo krikščionišku gyvenimu ir 
kitiem nurodau gyvenimo prasmę?

Juk be "išminties druskos" ir gyve
nimas būtų be skonio!

Lietuvos liaudies skulptūra, vaizduojanti kovotojo šv. Jurgio kovą su slibinu
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5E3S6?

Ką Kristus sakytų, jei savo nekrikščio
nišku gyvenimu ką nors išvesčiau iš tie- 

' saus kelio.
Tad kažin kurta mano "žvakė", ku

rią gavau per krikštą? Kur tas "žibin
tas", apie kurį kalba pats Kristus? Ar 
stengiuosi tą "žibintą" kartas nuo kar
to nudulkinti, nuvalyti, nušveisti — są
žinės sąskaita, atnaujintu pasiryžimu, 
gera išpažintim?

Ar pasirūpinu jį pagyvinti, pripilti 
aliejaus — sąmoningesne malda, dvasi
niu skaitymu, komunija? . . .

O jei jis būtų jau seniai tuščias, kiau
ras, aprūdijęs, kur nors nutrenktas su 
senais, nebereikalingais rankandais?/.

Taip, aišku, visiškai nešviestų — nei 
man, nei kitiem.

Tik liktų atsakomybė, kad jį aplei
dau, juo nesirūpinu.

O kaip ir su "išminties druskai'? Ar 
stengiuosi ir ją nuolat atnaujinti — gilin
damasis Evangelijos tiesose, skaityda
mas kokią rimto turinio knygą, kalbė
damas su kitais gyvesniais krikščioni
mis ir religinėm temom? . . .
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ATEITININKŲ
SUKAKTUVINIO KONGRESO NUTARIMAI

Nutarimai, pageidavimai, sveikinimai
Sukaktuvinis “Ateities” kongresas, jvykęs 

1981 metų rugsėjo 4—7 dienomis Čikagoje,pa
minėjęs Ateitininkų Federacijos leidžiamo 
“Ateities” žurnalo septyniasdešimtąsias meti
nes ir pažvelgęs j savo sąjūdžio veiklą Vakarų 
pasaulyje, vieningai nutarė pasisakyti svarbes
niais dabarties bendrais ir organizaciniais klau
simais.

I. Ideologinėje srityje
Kongresas pakartoja ateitininkijos ištikimy

bę Prano Dovidaičio prieš 7 0 metų parengtai 
ir “Ateityje” pirmuoju straipsniu atspaustai 
“trijų pagrindinių klausimų” deklaracijai bei 
vėliau Stasio Šalkauskio suformuluotiems atei
tininkų principams, siekiant “Visa atnaujinti
Kristuje”.

II. Religinėje - dorovinėje srityje
1. Pripažindamas gausesnio religinių pašau

kimų skaičiaus lietuviams reikalingumą, kon
gresas ragina visus ateitininkus:

a. melstis, kad atsirastų daugiau dvasinių 
pašaukimų;

b. pagalvoti apie galimą dvasini pašaukimą 
ar jam artimą liturgini patarnavimą (kunigys
tės, vienuolės-lio, dijakono, eucharistinio pa
tarnaut ojo-jos, Šv. Rašto studijuotojo bei dės
tytojo ar kitaip religiškai aktyvaus pasauliečio);

c. aktyviai įsijungti | katalikišką veiklą pa
gal savo darbą, profesiją ar pašaukimą;

d. dvasinių pasaukimų klausimą kelti savo 
tarpe ir visuomenėje įvairiomis progomis.

2. Kongresas kviečia ateitininkų vienetus 
rengti religinio susikaupimo dienas kiek gali
ma dažniau arba dalyvauti kitų suruoštuose 
šio pobūdžio renginiuose.

3. Kongresas ragina visus ateitininkus jung
tis su visais lietuviais malda ir veikla, kad Die
vo tarno arkivyskupo Jurgio Matulaičio beati
fikacijos byla būtų pagreitinta.
• 4. Pasisakymas prieš abortus, kaip nepatei
sinamą nekaltos gyvybės žudymą, kongresas 
ragina ateitininkus rūpintis, kad viešame ir as
meniniame gyvenime būtų laikomasi krikščio
niškos dorovės dėsnių, skelbiamų Katalikų 
Bažnyčios.

5. Kongresas kviečia visus ateitininkus uo
liai remti Kunigų Vienybės ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės jungtinėmis pastangomis skel
biamus Lietuviškos Parapijos Metus. Visi Fede
racijos nariai J. A. Valstybėse raginami j šią 
veiklą įsijungti ir ne tik formaliai priklausyti 
lietuviškai parapijai, bet taip pat ir aktyviai 
dalyvauti jos liturginiame bei organizaciniame 
gyvenime.

Ateitininkų kongreso dienomis Chicagoje studentų kų namų aplinkoje, Lemonte. 
ateitininkų būrys svarsto savo problemas Ateitinin-

6. Kongresas kviečia visus ateitininkus ruoš
tis šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties 
minėjimui, įvyksiančiam 1984 metais.

7. Kongresas pritaria Seinų lietuvių pastan
goms atgauti Seinų bazilikoje lietuviškas pa
maldas ir kviečia visus ateitininkus paremti 
šias pastangas.

III. Tautinė, kultūrinė, visuomeninė 
sritis

8. Kongresas su didžia pagarba ir meile 
žvelgia j pavergtą Lietuvą; iš kurios sklinda i 
visą pasauli drąsių tiesos kovotojų ir laisvės 
šauklių kančios bei teroru tildomo šauksmo 
aidas. Tai šauksmas drąsių žmogaus ir tautos 
teisių gynėjų, kalinamų Sibiro taigose ir psi
chiatrinėse ligoninėse. Jų didi auka jpareigoja 
■kiekvieną lietuvi nelikti nuošalėje nebyliu ir 
neveikliu, bet rūpintis, kad persekiojamųjų ir 
kalinamųjų balsas, siekiąs laisvąjį pasauli per 
pogrindžio spaudą bei kitais keliais, kuo pla
čiau pasklistų visuose kraštuose ir tautose. 
Ateitininkai laiko būtina savo pareiga visais ga
limais būdais ginti žmogaus ir tautos teisę i 
laisvę bei nepriklausomybę.

9. Kongresas paveda federacijos ir sąjungų 
vadovybėms kreiptis j katalikų vyskupus, Va
tikaną ir gyvenamų kraštų vyriausybę, prašant 
gelbėti kun. Ričardą Černiauską, Gemmą-Jad
vygą Stanelytę, Viktorą Petkų, Vytautą Skuo
di ir visus kitus kalinamus žmogaus teisių gy
nėjus, sąžinės kalinius.

10. Kongresas ragina pavienius narius ir 
vienetus remti Lietuvių Katalikų Religinę 
Šalpą, BALFą ir “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” bei kitos pogrindžio spaudos 
skleidimą pasaulyje įvairiom kalbom.

11. Ateitininkai privalo būti visi veiklūs. 
Jiems turi rūpėti, kad gyvenamo krašto jud

raus gyvenimo verpete neprarastume krikščio
nybei ir lietuvybei geriausio savo jaunimo. 
Mūsų pareiga jj telkti po Kristaus ir Lietuvos 
vėliavomis.

IV. Organizacinės veiklos srityje
12. Kongresas kviečia ir ragina visas Fede

racijos narių kartas suderintai veikti, siekiant 
savo tikslo. Gerai suprasdamas ateitininkijos 
šeimos patvarumo priklausomumą nuo jos na
rių susiklausymo ir bendro tikslo ryžtingo sie
kimo, kongresas kviečia visų sąjungų ir jų vie
netų vadovybes bei atskirus narius dėti visas 
pastangas, kad visuose ateitininkų telkiniuose- 
židiniuose veiktų vietinės ateitininkų tarybos. 
Jas turėtų sudaryti vietovės sendraugių valdy
ba, dvasios vadas, jaunimo vienetų globėjai bei 
vadovai, moksleivių ir studentų vienetų atsto
vai, tėvų komiteto atstovai. Vietinės tarybos 
posėdžius kviečia sendraugių pirmininkas. Ji 
atstovauja savo vietovės ateitininkijai ir suran
da jaunimo vienetams globėjus. Vietovių tary
bos imasi iniciatyvos jų žinioje esančių ateiti
ninkų veiklos vadovavimui ir patikėtų uždavi
nių vykdymui.

13. Kongresas ragina Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos centro valdybą ir jaunimo viene
tų globėjus bent kartą metuose sukviesti visuo
tinius ar apylinkių globėjų suvažiavimus, ku
riuose būtų susitariama dėl jaunimo veiklos ir 
dėl auklėjimo metodų. Kongresas kviečia glo
bėjus aktyviai dalyvauti stovyklų programų 
sudaryme ir stovyklinės programos vykdy me.'

14. Kongresas didžiai vertina Jaunųjų Atei
tininkų Sąjungos programos komisijos, dr. R 
Kriaučiūno vadovautos, paruoštą programos * 
vadovą ir reiškia vilti, kad “Vadovas” patar
naus jaunimo globėjams.

(bus daugiau)

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
Prof. Walciomiro Constantino Hawrysz

LICENCIADO PELA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PORTUGUÊS - LATIM - GREGO

TRADUÇÕES: Públicas, Comerciais, Cientificas e Técnicas. Latim, Polonês, Russo, Ucraniano, 
Iugoslavo, Tcheco, Bulgaro, Lituano, Italiano, Espanhol, Francês, Inglês c Alemão.

OFICIO: Pça. Patriarca, 78 - 4o andar - Sala 43 - Fone: 35-1779

Residência: Rua das Tordesilhas, 194 - Alto da Lapa - Sâo Paulo

HOMÈNS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v. Eulšaa, 99 v. Su Mane d& 8 áX) às 12 h.
das Ws00»18á)0 . Feme: 265-7590
Rus Bsrixm, 6 • B, do Limão

■wsrts*
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TRABALHOS DA COMISSÃO DE PROMO GRUPO GINTARAS:

iiTíã
I ENCONTRO DE JOVENS UTUANOS 
DA AMÉRICA IX) SUL

Rua Juatindiba, 28, CEP 03124 SÃO PAULO, Fone; 273-0338 NR. 4 (1743) 1982.11.4

Uma vez terminada a parte séria deste encon
tro, teve início o acampamento. O acampa - 
mento começou na segunda feira, dia 25/01 
ąa disposição dos acampantes era muito grande.

No primeiro dia, foi preparada uma Olim
piada. A Comissão de Esportes, preparou o 
programa do dia. Chegados os acampantes e 
os visitantes, foram formados 5 grupos.

E, começaram os jogos. Foram feitos 10 - 
postos, e cada um dos grupos teve que cumprir 
as tarefas.

Depois do almoço todos os acampantes pa
ra as quadras. Foram feitas novas brincadeiras 
Acabadas as brincadeiras: O FUTEBOL. Os 
nossos rapazes contra os visitantes do Uru
guai e da Argentina. No nosso time os jogadoresg 
vestiram-se com roupas velhas de mulher. A 
partir daí não se pode mais parar de rir.

A noite houve entrega de medalhas aos gru
pos que venceram em primeiro lugar as com
petições. Com o primeiro lugar ficaram as / 
moscas (muses); o segundo ficou com as / 
pulgas ( blusos) e o terceiro con as formigas 
(skruzdeles).

Queremos aproveitar a oportunidade para 
expressar o nosso grande agradecimento a 
Comissão de Esportes.

Após as visitas terem se retirado, na terça- 
feira, começaram os trabalhos habituais do 
acampamento, repleto de atividades e de pa
lestras. À noite foi organizada a Noite da / 
Lituânia. O programa desta noite, realmente 
foi de grande efeito. Após a Missa celebrada 
pelo Pe. Seskevicius, fez-se uma prossissão, 
até uma cruz típica lituana, construída na 
Lituanika, em seguida, fomos até o lago onde 
foi colocado uma coroa de flores e velas na / 
água; após isto, fomos até o túmulo dos par- 
tizãos. onde foram lembrados os irmãos li- 
tuanos que morreram defendendo sua pafria. 
Ao final chegamos até a última estação onde 
nós pudemos ouvir alguma poesia, que nos 
deu uma visão da situação lituana atual.

Agradecemos a todos aqueles que até agora 
tem colaborado para o sucesso e bom funcio
namento do acampamento.

Atibaia, 27/01/82
Sandra Saldyte

ANIVERSARIANTES DA SEMANA.

Beatriz Bacevičius Kozek
Claudia Pratali
José Carlos Celešauskas 
Marcos Lipas

01/02 
28/01 
31/01 

06/02

Poucos sabem mas a Comissão de Promo
ções Sociais está trabalhando, e esperamos 
proporcionar-lhes os melhores eventos para 
este ano de 1982.

Como uma de nossas primeiras atividades, 
ou melhor dizendo, nossa primeira ativida
de, está sendo organizada a festa de recep
ção, bem como da própria apresentação do 
grupo de danças RIMTUKAI, do Uruguai.

Além da participação do grupo uruguaio, 
teremos também a presença de 3 argentinos: 
Gustavo Czop, Cláudia R. Katinas e Nestor 
Ruplėnas. Da Venezuela : Aras Mažeikas e 
rèppéüfiíítando a Jaunimo Sąjungą Mundial 
Ramute Kemežaite de Chikago, EUA.

Com a ajuda do presidente da Jaunimo / 
Sąjungą do Brasil, Alexandre Valavičius e 
do coordenador da Comissão de Comuni
cações Paulo R. Jurgilas (Pauliukas), tive
mos uma reunião na qual elaboramos os 
preparativos para a tal festa.
Queremos aproveitar este momento para 

solicitar a todos os grupos, que nos ajudem 
da maneira que puderem, para podermos / 
realizar o nosso trabalho, e proporcionar a 
toda Comunidade Lituâna os melhores even
tos folclóricos e/ou festivos. Esperamos a / 
cooperação de todos.

A Comissão de Promoções Sociais deseja à 
todas as comissões e a todos os grupos o me
lhor desenvolvimento de suas atividades.

Aguardem, pois teremos mais novidades em 
breve.

Obrigado 
Flávio Baceviâüs

Surgiu em nossa colonia um grupo de dan
ças novo. É o grupo Gintaras, dirigido pela 
Lúcia Banys.

Composto por crianças de 9 a 12 anos, teve 
a sua primeira apresentação no dia 21/12/81, 
na Casa da Juventude - Ramove.

O grupo já está bem organizado, tendo sido 
inclusive formada uma diretoria e as reuniões 
transcritas em atas.

A comissão de Comunicações sente-se fe
liz por dar uma noticia como esta, pois não 
é todo dia que vemos um trabalho assim, ser 
levado adiante e com tamanha seriedade.

Parabéns Lúcià.

MINUTOS DE SABEDORIA

Policie suas palavras.Evite termos im
próprios e anedotas pesadas.
Lembre-se de que tudo o que dizemos 
permanece em nossa atmosfera mental, 
atraindo aqueles que pensam da mesnu 
forma, e que passarão a formar o circu
lo comum em redor de nós.
Não ofenda com 
jos de Deus, que 
horrorizados. 
A boa educação 
através das palavras que partem de nós.

palavras baixas os an- 
se afastarão de você /

se manifesta também
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ACAMPAMENTO DOS ESCOTEIROS

Após uma semana de atividades, os 
escoteiros voltaram para Sào Paulo, sem 
contratempos. Como encerramento do 
acampamento, foram feitos os juramen
tos de varios escoteiros e bandeirantes, < 
com a presença de pais, parentes e ami
gos. A relação dos jovens e a posição 
que ocupam no grupo, segue abaixo: 
CANDIDATA A ANDORINHA
- Simone Prankevičius Kover 
ANDORINHA
- Alesandra Matelionis 
BANDEIRANTES
- Clarice Bacevičius

curso audiovisual
DO IDIOMA LITUANO 

PO R correspondência
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Pura nwioren tnjorma{7>e>
Caixa Postal 4421 Rua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP.

SOCIAIS
Contraíram núpcias sábado dia 16 

p.passado, o já ilustre prof. Vitor Bara
nauskas com a srta. Maria Cecilia Cala- 
ni. 0 ato religioso realizou-se na Basili
ca Menor de Santana, em Botucatú, nes

te Estado.
A Comunidade Lituano-Brasileira e 

a Aliança da Juventude Lituano-Brasi
leira parabeniza o jovem casal desejan
do-lhe muitas felicidades.

- Carla Grigonis
- Priscila Juzėnas Gercov
LOBINHOS
- Richard Labuskas
- Cesar Matelionis
CANDIDATOS A ESCOTEIROS
'-TNilson dos Santos
= Flávio Hilário
- Marcelo Lausis
- Ricardo Leoni
ESCOTEIROS
- Fernando Stukevičius
- Orlando Daniel
- Marcello Jurgilas
CANDIDATOS A PIONEIROS
- José Carlos Celešauskas
- Artur Pavilonis
ESCOTEIRO PIONEIRO
- Gustavo Czop

humor
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NAUJAS SALEZIETIS VYSKUPAS
SSÜSS0MW *ife«SS«tei®

D. VITÓRIO PAVANELLO S.D.B.

Sausio 31 dieną, Sv. Jono Bosko 
šventėje, São Carlos mieste buvo kon- 
sakrootas vyskupu 46-metis salezietis, 
kun. Vitorio Pavanello, Popiežiaus pa
skirtas Corumbá (MS) vyskupu.

Šventimu iškilmės buvo itin didingos, 
dalyvaujant dvylikai vyskupu, kuriu 
septyni saleziečiai. (Šiuo metu Brazili
joj yra 14 saleziečiu vyskupu).

Dalyvaujančiu kunigu, daugumoj sa
leziečių, buvo iš visos plačiosios Brazili
jos, net ir iš Alto Rio Negro (AM), Re
cifes (PE) ir kitu labai tolimu apylinkių.

Lietuviams iršv. Kazimiero parapi
jai atstovavo kun. Petras Urbaitis.

Naujasis vyskupas, Dom Vitorio Pa
vanello, anksčiau buvo Liceu Coração 
de Jesus direktorium ir vėliau novicijų 
magistru. Jis gerai pažįsta lietuvius,juos 
vertina ir žada ir toliau likti nuoširdžiu 
São Paulo lietuvių bei kenčiančios lietu
viu tautos bičiuliu.

Pažymėtina, kad São Carlos mieste j 
pusantrų metu buvo konsakruoti trys 
vyskupai.

SABALIAUSKAITĘ
SantosGoncalves dos 

pirmųjų mirties metiniu proga bus atlaikytos 
sekmadienį, vasario 21 d., 8 : 00 vai. N. S. de 
Lourdes bažnyčioje.

Užprašė motina Anastazija Sabaliauskienė

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
| PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

STOVYKLA

Kai pasibaigė rimta suvažiavimo da
lis, prasidėjo stovykla. Tas buvo pirma
dienį, Sausio 25 d. Stovyklautoju nuo
taika buvo nepaprastai gera.

Pirmoj dienoj buvo Olimpiada. Spor
to komisija paruošė dienos programą. 
Atvažiavę svečiai ir stovyklautojai pasis
kirstėme j 5 grupes. Prasidėjo rungtynės. 
Buvo pastatyta 10 stočių ir kiekvienas 
būrelis turėjo ką nors skirtingo atlikti, 
ir šiuo budu apibėgo visą stovyklavietę.

Po pietų visi stovyklautojai j sporto 
aikštę. Vėl žaidimai. Užbaigti žaidimai: 
futbolas. Musu berniukai su Urugvajaus 
ir Argentinos. Brazilijos berniuku ko
manda prisistatė moteriškais rūbais. Kas 
po to buvo, tai grynas juokas.

Vakare buvo įsteigtos premijos būre
liams, kurie laimėjo rungtynėse. Pirmą 
vietą laimėjo "Musės", antrą "Blusos" 
ir trečią "Skruzdėlės".

Pasinaudojome proga išreikšti gilią 
padėką Sporto Komisijai.

Antradienį išvažiavus svečiams, prasi
dėjo normali dienotvarkė, su rankdar
biais, pašnekesiais, darbo būreliais ir t£.

Vakare įvyko Lietuvos Vakaras. Vaka
ras sujaudino visus. Po Sv. Mišių, kurias 
laikė kun. Šeškevičius, ėjo procesija link 
lietuviško kryžiaus ir po to j ežerą, kur 
buvo įdėtas į vandenį vainikas su žvaku
tėmis. Po to, ėjom prie mūsų pastatyto- 
partizanų kapo, kur prisiminėm brolius 
partizanus, kurie mirė gindami Lietuvą. 
Galutinai priėjome prie aukuro, kur bu
vo paskutinė stotis. Ten. skaitėm eilė
raštį, kuris aprašo padėtį Lietuvoje.

Dėkojam visiems, kurie padėjo mums

LISAUSKAITÉ-Lessa Ona-Cr. 1.700,00 
LISAUSKAS Alfonsas 
PETROKAS Robertas 
PUMPUTIENĖ Angelė 
KARVELIS Jonas 
LIPAS Kazys 
VOSYLIUS Vytautas 
GORSKIS Ona-Jonas 
BALTADUONIS Jonas 
KEMĖŽAITĖ Ramutė 
Balys ADAMAVIČIUS 
Jonas ADAMAVIČIUS 
Leonas ADAMAVIČIUS 
Feliksas RALICKAS 
Aleksas GRABAUSKAS 
Aleksas GRABAUSKAS 
Veronika BUČIENĖ 
Bronius MEČELIS

1.700,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
5.300,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00

•Antanas Augustaitis

POEZIJA

Amžiais poezija buvo ir skatinamoji 
jėga.. Ji keliaujančių dainių lupose virs
davo kovos šauksmu prieš tautos engė
jus, prieš negeroves, bei žmonių ydas, 
džiaugsmą ar liūdesį, net šilčiausius lin
kėjimus ir meilę.

Man viskas patinka, 
Ir viską vienodai myliu. 
Ar skausmas sutinka, 
Džiaugsmą j ši rd j imu.

Net užmirštą žiedą,
Glaudžiu prie širdies
Ir už žmogų kiekvieną
Meldžiuosi maldoj rytmetinėj.

Norėčiau pasauli matyti, 
Taikos ir meilės takuos.

--------rm~i'ii »nT tofi'ii HITĮBTi'iwnn — u — n uįLuu.4"

• Kenįėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. .. .Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip 
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).

dėl šios stovyklos gero pasisekimo ir ge
ros nuotaikos išlaikymo.

Atibaia
Vyriausia Stovyklos Vadovė 

Sandra Saldytė

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas404 - V. Prudente • Fòne: 274-0677 Res.: 2744886

Širdžių šiluma j j pavédyti,
Šypseną matyti kiekvieno veiduos.

Norėčiau iš visko vainiką nupinti. 
Viską vienodai myliu.
Žmogų ir visą gamtą apkabinti,
Laimingus 1982 metus visiems siunčiu

IŠNUOMOJAMAS
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti SantŲ ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913
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mūsų žinios
VAKARIENĖ SU PIRMININKAIS

14 vasario, 18,30 vai.
Kviečiame lietuvių visuomenę da

lyvauti vakarienėje, tuoj po Vasario 
16 minėjimo, Jaunimo Namuose, Vi
la Zelinoje, kuri ruošiama Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų, atstovų 
ir jų valdybos narių pagerbimui. Yra 
pakviesti PLB-nės pirmininkas p. Vy
tautas Kamantas, Argentinos, Kolom- 
bijos, Urugvajaus ir Venezuelos Ben
druomenių pirmininkai.

Jie dalyvaus Vasario 16 minėjime 
ir Pietų Bendruomenių Pirmininkų 
suvažiavime. Posėdžiai jvyks Lituani
koje, 15 ir 16 vasario.

Prašome įsigyti bilietus iš anksto, 
ar juos rezervuoti, pas BLB-nės pirmi
ninkę, Av. Zelina, 1.135, tel. 63-7344, 
ar abejose parapijose, tel. 273-0338 
ir 63-5975 ir taip pat pas kitus BLB- 
nės valdybos narius.

Atvykęs iš Urugvajaus praėjusį šešta
dienį, T. Jonas Giedrys, SJ, lietuvių kle
bonas Montevidėjuj, apsistojo São Pau
le šv. Kazimiero parapijos klebonijoj ir 
dalyvaus Pietų Amerikos Bendruome
nių pirmininkų suvažiavime. Laisvalai
kiu lanko senus pažįstamus.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

13 Vasario, 16 Vai. — Nepriklausomybės Minėjimo Parodos atidarymas
V. Prudentes Bibliotekoj, Av. Zelina, 177

14 Vasario, 15 vai. — Iškilmingos mišios, Vila Zelinos Šv. Juozapo bažny
čioje.

14 Vasario, 16 vai.— Vasario 16 minėjimas Seselių Pranciškiečių Salėje, 
R. Campos Novos, 173, V. Zelina.

14 Vasario, 18,30 vai.— Vakarienė Jaunimo Namuose, V. Zelinoje, 
Lietuvių Bendruomenių Pirmininkams ir svečiams 
pagerbti.
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Dėmesio
AR BUS VILA ZELINOS AIKŠTĖ 
LIETUVIŠKO STILIAUS?
V.Prudentes prefektūros skyrius 

(Regional de V. Prudente) pertvarkys 
Vila Zelinos aikštę, kuri, kaip visiems 
yra žinoma, vadinasi Praça da Republi
ca Lituana.

To skyriaus viršininkas, inž. Dr. Su- 
gayama, siūlo lietuviams paruošti pla
ną Vila Zelinos aikštei lietuvišku sty- 
lium, nes Vila Zelina įsteigta ir daugiau
sia lietuvių apgyventa, būtų laikoma 
lietuvišku rajonu, kaip pavyzdžiui, Li
berdade yra dekoruota orientališku sti
lium.

Gaila kad tam mums duota labai 
trumpas laikas, iki 20, gal iki 28 vasa
rio. Jei to plano mes nepasiūlysime iki 
nustatyto laiko, aikštė bus pertvarkyta 
sulig prefektūros nuožiūra.

Tuo tikslu kreipiamės j mūsų meni
ninkus, arkitektus ir inžinierius kad at
eitų mums į taikę. Kas turėtų gerų idė
jų ar planų, prašome įeiti j kontaktę su 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pir
mininku, p. Jonu Tatarūnu, tel. 63-73- 
44. Tuo reikalu yra šaukiamas susirinki
mas, vasario 10 d., 20,30 vai. Vila Želi-' 
nos Jaunimo namuose.

Lauksime visų kurie domėtųsi tuo 
planu. Nepraleiskime vienintelės pro
gos padaryti Vila Zelinos aikštę lietu
viška ne tik iš vardo bet ir iš išvaizdos.

J. Tatarūnas.
ATVYKSTA VACLOVAS KLEIZA

Pietų Amerikos LB pirmininkų suva
žiavime PLB-nės pirmininkę dr. Vytau
tę Kamantę atstovaus PLB-nės vice-pir- 
mininkas Vaclovas Kleiza. | S. Paulo 
jis atvyks šeštadienį vasario 13 d.

UŽGAVĖNIOS LITUANIKOJ

Užgavėnių sekmadienį (vasario 21 d.) 
Lituanikoj bus maudymosi baseino iš
kilmingas atidarymas (inauguracija). 
Tačiau jūs galite Lituanikoj praleisti 
visę savaitę. Galite apsigyventi svečių 
namuose, savo ar draugų namuose ir 
maitintis sodybos svetainėje. Galite pie
tauti atvažiavę į baseino inauguraciję. 
UŽSISAKYKITE VIETĄ IŠ ANKSTO 
telefonu: 63-59-75.

URUGVAJAUS RINTUKŲ POPIETĖ

Praėjusio sekmadienio popietėj šv. 
Kazimiero parapijos salę užplūdo jauni 
mas. Ypač malonu buvo saleziečiams, 
kadangi tai Don Bosko šventė, o Don 
Bosco — jaunimo šventasis. Gi prie jau 
nimo — ir jau nevisiškai jaunų.

Mat Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sę- 
jungos globojamas prisistatė Urugva
jaus Lietuvių Jaunių Tautinių Šokių 
Ansamblis RINTUKAI. (Rintukai,kaip 
sako nusimanantieji, tai gintaro gabaliu 
kai, ar maži gintariniai karoliai). Ir kaip 
tokie — karoliai —, pasveikinti BLJS- 
gos p-ko inž. Al. Valavičiaus ir pristaty 
ti viešnios iš Čikagos bei Studijų Dienų 
Lituanikoj vadovės — Ramutės Kemė- 
žaitės bei gausios jaunatviškos publikos 
šiltai sutikti, tuoj ir pažėrė tautinių šo
kių pynę.

Vėliau kas nors geriau juos įvertins 
(nes tikrai to verti). Čia tik pati progra
ma:

I dalis: Patrepsėlis, Pakeltkojis, Len
ciūgėlis; trumpa permaina, kurię meis
triškai užpildė pati p-lė Ramutė dai
nom iš Lietuvos: Studentų valsas; ir, 
pasikvietus Beatričę Bacevičiūtę, duetu 
sudainavus "Klausyk širdies" ir "Jauna 
naktis".

Seke II ir III dalis, su Ketvirtainiu, 
Šustu, Audėjėle, Aušrele, Gyvataru, 
Landytiniu ir Rugučiais.

Dalyviai nepagailėjo katučių ir padė
kos ženklų.

Kadangi "Rintukai" patys užsimo
kėjo kelionę tai publika solidarumo 
ženklan surinko 20.910 kruzeirų prisi
dėti prie išlaidų.

Paskui svečiai, ypač jaunimas, dar il
gai linksminosi, svečiavosi, pasižmonė
jo, užkandžiaudami, užsigerdami ir pa
sišokdami.
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