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LIETUVIŠKOS VESTUVĖS BRAZILIJOJ: Jonas Lukoševičius ir Suzana Šilingauskaitė susi
tuokia balandžio 30 d. šv. Antano ūkyje, netoli São Roque. Iš kairės: kun. Petras Rukšys, Sta
sė Lukoševičienė, Ivani Popic (pamergė), jaunieji, Claudio Dilys (pabrolis) ir Birutė Šilingauskie- 
ne. Nuotr.M. Šapolo

LIIETUVOS VYSKUPU KONFEREN
CIJA SKELBIA GERUMO METUS 
Šventojo kazimiero jubilie 
JAUS GARBEI

Artėjant Lietuvos Globėjo Šventojo 
Kazimiero mirties 500 meto Įubiliejui, 
Lietuvos vyskupo konferencija specia
liu ganytoj in iu laišku kreipiasi j tikin
čiuosius, trečiuosius pasirengimo me
tus skelbdama gerumo bei nuoširdumo 
metais.

’‘Nėra nieko garbingiau, kaip dėl 
Kristaus tarnauti žmonėms”

(šv. Kazimieras).

Mūsų Tėvynės Globėjo šv. Kazimie
ro mirties 500- metu jubiliejui mes, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia, norime 
pasirengti, sekdami tauriomis jo cha
rakterio ypatybėmis.

Mus žavi šv. Kazimiero gyvas tikėji
mas, ypač eucharistinis maldingumas, 
todėl pirmieji pasirengimo metai 
(1981) mums buvo eucharistiniai me
tai.

Mus traukia ir kelia šv. Kazimiero 
jaunatviškas skaistumas, todėl antruo
sius pasirengimo metus (1982) paskel
bėme tyrumo metais.

Mums šviečia Karalaičio Kazimiero 
nuoširdumas, veiklus vyriškas gerumas, 
tad paskutiniai, tretieji, pasirengimo 
metai (1983) tebus mums gerumo bei 
nuoširdumo metai.

I. Jei patys save paklaustume, ko 
kiekvienas mes labiausiai laukiame iš 

kitų žmonių, tikriausiai atsakymas bu
tų: kad kiti mane suprastų, įvertintų, 
kad butų man teisingi, nuoširdūs, geri.

Galėtume paklausti save ir antraip: 
ko labiausiai laukia iš manęs mano ap
linkos žmonės? Ko gi kito, jei ne su
pratimo, įvertinimo, ko gi, jei ne teisin
gumo, nuoširdumo, gerumo. Juk jei 
visi ;r visada taip būtume nusiteikę ir 
taip elgtumės, žemė virstų rojumi.

Deja, gerumas bei nuoširdumas ne
budingas mums, šių dienų žmonėm , 
amžinai skubantiems, paskendusioms 
egoistiniuose rūpesčiuose. Todėl ir ap
karsta gyvenimas, kad sunku rasti bi
čiulį, kuris su tavimi nuoširdžiai džiaug
tųsi tavo sėkmės ir laimės dienomis ar 
tikrai užjaustų sielvartui prispaudus. 
Puošniausiai įrengtas, gražiausiais bal
dais apstatytas butas dvelkia šalčiu, jei 
artimiausi jame gyvenantys žmonės 
vienas kitam šilto žodžio nebesuranda. 
Vaikai, nors gražiai aprengti ir žais
lais apkrauti, nepatiria tikro vaikystės 
džiaugsmo, jeigu jų tėvai dažnai vaidi
jasi; vaikų sielę žalojama, jei per vai
kus motina net keršija tėvui ar tėvas 
jai. ir paaugę tokie vaikai pavydi tiems 
savo draugams, kurių ir butas ankstes
nis, ir stalas skurdesnis, ir garažas tuš
čias (dažniausiai nėra nei to garažo, 
nei kę jin statyti...), bet kur šeima 
džiugiai renkasi į namus, viskuo no
riai dalijasi, vieni kitus supranta, vieni 
kitais pasitiki, vieni kitiems padeda.

Musų įstaigose, fabrikuose, įmonė

se, ūkiuose ir kituose kolektyvuose 
(neišskiriant nė mokslo ir meno šven
tovių), apstu nesklandumų, pykčio, 
keršto, intrigų, įtarinėjimų. Netrūksta 
mėgėjų sęvęję darbo naštę krauti ant 
svetimų pečių, suktai naudotis kitų 
darbo vaisiais, per kitų gaivas kopti , 
tarnybines aukštumas.

Iš kur gyvenime tiek nuoskaudų, 
tiek skriaudų, kodėl žmonės tokie ne
jautrūs kitiems, tokie pagiežingi, pikti, 
kerštingi, kartais net žiaurūs?

Tai nuodėmės pažeista mūsų prigim
tis linkusi nuolat ieškoti savo patogu
mų ir naudos, neatsižvelgdama j ben 
drę gėrį, j kitus žmones ir Dievo įsa
kymus. Čia ir slypi blogio šaknys.

Pats dieviškasis mūsų Mokytojas 
Kristus skelbia: "Iš vidaus, iš žmonių 
širdies išeina pikti sumanymai, vagys
tės, žmogžudystės...,, godumas, sukty 
bes, klasta..., pavydas, šmeižtai... Vi
sos tos blogybės išeina iš vidaus in su
tepa žmogų" (Mk 7, 21-23). Netikę 
mūsų polinkiai, draugėn susitelkę, iš
silieja nepalankiais žmoniškumui visuo
meniniais santykiais, o tie savo ruož
tu vėl veikia atskirtų žmonių elgesį. 
Kai yra kas moka už niekšybę, keroja 
niekšybės.

ii. O kę sako mūsų tikėjimas, ko k,, 
kelię jis rodo?

Asmens ir visuomenės dorovės pa
grindas mums yra dešimt Dievo įsaky
mų, ir visus juos vainikuoja didysis 
meilės įsakymas: "Mylėk Viešpatį Die-
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III. Ir mus šv. Kazimieras kviečia 
eiti jo pėdomis - daryti gera, skleisti 
nuoširdumą, guosti liūdinčius, drąsin
ti silpstančius. Savo pavyzdžiu ir tais 
užrašytais žodžiais apie garbingiausią 
pareigą - tarnauti - jis moko mus 
ne abstarkčiai, teoriškai mylėti žmoni
ją, o praktiškai būti geriems su kon
krečiais mūsų aplinkos žmonėmis. Tai 
ir tebus šių metų musų programa.

Už skelbimu kalba ir tunru. Redakcija neatsako . Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomone.
Čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PET RAS Rl KŠYS vardu.

vą visa širdimi... Mylėk kiekvieną žmo
gų kaip save patį". (Įst 6,5; Kun 19, 
18; M k 12, 29-31). Atsisveikinimo va
karienėje prieš kančią Jėzus Kristus 
dar labiau sutaurina žmonių meilės par
eigą, sakydamas: "Aš jums duodu nau
ją jsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtu
mėte: — kaip aš jus mylėjau, kad ir 
jūs taip mylėtumėte vienas kitą" (Jn 
13, 34).

Viešpaties valią geriausiai suprato ir 
vykdė ištikimiausieji Kristaus sekėjai 
— šventieji. Verta ir mums ją pamėgti. 
"Mylėk kitus žmones panašiai, kaip 
myli save". Vadinasi, jsijausk j kito 
žmogaus sielą, pastatyk save j jo vietą 
ir ko norėtum, jo vietoje būdamas, iš 
kitų žmonių susilaukti, stenkis jam tai 
suteikti, o ko sau nenorėtum — nė 
jam nedaryk. "Mylėk žmones, kaip Jė
zus juos mylėjo ir myli" - taigi abso- 
liūčiai, nesavanaudiškai, pasiaukojamai, 
šventai.

Šventumo nedraugai ne kartą bando

Pasaulį taisyti visuomet reikia pra
dėti nuo savęs. Įprasminkime kritiškai 
žiūrėti i savo poelgius, patys save kon
troliuoti bendraujant su žmonėmis, o

Lietuvos vyskupai vyskupo K. Paltaroko 25 metų mirties metinėse Panevėžy. 
Iš deš. į kairę vysk. V. Sladkevičius, vysk. J. Steponavičius, R.R. Krikščiūnas. 
L. Povilonis ir A. Vaičius.

pažeminti Kristų ir jo šventuosius se
kėjus. Ir mūsų garbingąjį Globėją Kazi
mierą kai kas norėtų suniekinti. Jie 
sako — karalaitis Kazimieras buvo silp
navalis, paliegėlis ir gavęs džiovą bebu
čiuodamas bažnyčiose kryžius. Kazi
miero laikų dokumentai skelbia ką ki
ta: jaunasis Kazimieras pasižymėjo re
tais gabumais ir anuomet buvo laiko
mas inteligentiškiausių šviesiausiu jau
nuoliu visos Europos valdovų šeimose. 
Ir džiova užsikrėtė ne bažnyčioje — 
bažnyčios ligų neplatina. — bet lanky

damas ligonius lūšnose.
Dvidešimtmetis jaunublis Vilniuje 

pavadavo savo tėvą, karalių’ Kazimierą, 
Lietuvos valstybės reikaluose, paskui 
tėvo pavestas, dvejus metus valdė Len
kiją, kur parodė daug sumanumo ir 
tvirtumo. Valdiniams buvo malonus, 
lengvai prieinamas, bet nemėgo patai- 
kūnų, griežtai baudė savavaliaujančius

Į Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS \ Dr. PAULO KALINAUSKAS 
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Inventário, Despejo, DesquitB, Drvcrcio, 
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pareigūnus, o nedorus, neklaužadas ir 
apsileidėlius šalino iš vietų. Jaunajam 
Kazimierui gyvam esant, nebuvo iš
leista nė vieno įstatymo, varžančio 
valstiečių teises. Jis ypačiai globojo li
kimo nuskriaustuosius, nelaimių ištik
tuosius,ligonius. Dvariškiams liepda
vo su jais elgtis kaip su laukiamais sve
čiais. Išgirdęs dvariškius murmant,jog 
netinką karaliaus sūnui prisidėti su el
getomis, pareiškė:

"Nieko nėra garbingiau aukščiau- 
siems pasaulio valdovams, kaip tarnau
ti Kristui vargdienių ir bedalių asme
nyje, dėl to laikau didžiausia garbe 
jiems patarnauti".

Taigi Kazimiero gerumas kilo ne iš 
silpnumo, o iš tvirtumo ir labiau gyvo 
tikėjimo, kad, teikdamas paramą, pa- 
gelbi Kristui daryti gera jo mylimiems 
žmonėms.

pasitaikins kokiems nesklandu mams, 
ieškokime pirmiausia nesantaikos šak
nų savyje. Liaudies išmintis sako: "Ge
ram visi geri".

Puoselėkime nuoširdumo bei geru
mo daigus šeimoje. Sutuoktiniai turi 
stengtis derinti savo nuomones, tram
dyti neigiamus charakterio bruožus, 
mokėti vienas kitam atleisti,.atsisakyti 
savo malonumų, pasiaukoti kito labui. 
Kur darniai sutaria tėvai, tose šeimose 
ir vaikai auga geresni, jautresni, nuo
širdesni. Paprastai geriau įpranta atsi
žvelgti vieni j kitus ir rūpintis kitais 
gausių šeimų vaikais.

Būkime nuoširdus,, pagalbūs savo 
kaimynams, bendradarbiams. Gražus 
lietuviškas paprotys - ir neprašytam 
padėti per laidotuves, gelbėti gaisro ne
laimėje, lankyti ligonius, guosti nelai
mių ištiktus žmones.

Yra profesijų, kurių pati prigimtis

DR. JONAS NICtPORCIUKAS 
cirurgião dentista

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone .27 3-6696

R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: £88-4770 /
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sudaro sąlygas parodyti žmonėms geru
mo, pavyzdžiui, mediko profesija, 
ypač kai ji vykdoma iš pašaukimo.Ge
ras, nuoširdus gydytojo žodis kartais 
labiau gydo, kaip jo skirtieji vaistai. 
Kiek gali pastiprinti ligonį pasiaukoju
si medicinos sesuo, gerai žino tie, ku
rie yra sunkiai sirgę. Labai girtina, kai 
jaunos studentės ir pagyvenusios mo
terys iš pasiaukojimo ligoniams imasi 
taip neapsakomai reikalingo slaugių 
darbo ligoninėse. Ir patys ligoniai turi 
daugybę progų vieni kitiems patarnau
ti, gerą širdj parodyti.

Aptarnavime ar gamyboje dirbantys 
šviesios sąžinės žmonės stengiasi tiks
liai, gražiai atlikti kiekvieną darbelį, 
atsimindami, kad juo naudosis kiti 
žmonės.

Gavusieji atsakingesnes pareigas vi
suomenėje, kad ir nedidelėje darbo 
bendruomenėje, nesiekia kuo daugiau 
naudos sau ištraukti, o naudojasi pla
tesnėmis galimybėmis kitais rūpintis, 
jiems gera daryti.

Transporto priemonių vairuotojai ir 
visi eismo dalyviai atsižvelgia vieni j 
kitus, nesijaučia vieninteliai turj visur 
pirmenybę.

Visi vengiame kandžių pastabų. Kai 
reikia kitą įspėti, prakalbama draugiš
kai, pareikšdami tikėjimą jo gera valia.

Mandagumas ir jauną ir seną puošia. 
Todėl gerumo metais visi atsikratome 
storžieviškumo, šiurkštumo, mokomės 
būti mandagūs bei taktingi darbe ir na
mie, gatvėje ir bažnyčioje.

Brangieji. Visi mes, šv. Kazimiero 
gerbėjai ir globotiniai, šiais tr čhisiak 
jo jubiliejaus metais, laikykime savo 
būtina pareiga apčiuopiamai pakeisti 
savo aplinkos atmosferą: iš savanaudiš
kumo — j nuoširdumą kitiems, iš 
šiurkštumo — j gerumą.

Kaip šv. Kazimiero vėliavą rankose, 
kaip Kristaus kryžių ant krūtinės visur 
nešiokimės krikščioniško gerumo žy
mę — tikrą palankumą žmonėms, gie
drą paslaugumą. Tegul iš to visi pažins.

V PLJK - BLJS

Kongreso programa dažniausiai būna pa
dalinta į tris dalis:

a) stovyklą
b) atstovą suvažiavimą, studijų dienas,ir
c) turistines keliones.
Stovykloje gali dalyvauti visas lietuvių 

jaunimas. Studijų Dienose tačiau dalyvauja 
tiktai kraštų atstovai.

STUDIJŲ DIENOS: Studijų Dienose svars
tomos įvairios temos, iš kurių išplauks iki 
sekančio Kongreso vykdomi jaunimo užda
viniai — veiklos planas. Taip pat būna pas
kaitos, diskusijos, veikia darbo būreliai. Iš 
viso šito išplaukia siūlymai jaunimo veiklai. 
Šie siūlymai yra pateikiami per atstovų su
važiavimą balsavimui. Per balsavimą kraštai 
turi progą pasisakyti dėl siūlymų, juos pa
keisti, priderinti taip, kad veiklos gairės tik
tų visiems kraštams. Nubalsuotas siūlymas 
tampa Kongreso nutarimas, kuriuo remiasi 
visų kraštų jaunimo veikla iki sekančio Jau
nimo Kongreso.

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS: Kiekvienas 
kraštas turi tam tikrą nustatytą skaičių at- 
stovų. Krašto Jaunimo Sąjunga rūpinasi,kad 

jog esame Jėzaus mokiniai, kad mylė
sime žmones..., kad mylėsime, Kaip Jis 
mylėjo ir myli. (Plg. Jn 13,35). Amen.

Vysk. Liudas Povilonis
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 

Vyskupijos Apaštalinis
Administratorius

Vysk. Vincentas Sladkevičius 
Kaišiadorių vyskupijos Apaštalinis 

Administratorius

Vysk. Antanas Vaičius 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos

prelatu ros Apaštalinis 
Administratorius

Vysk. Romualdas Krikščiūnas 
Panevėžio vyskupijos Apaštaiinis 

Administratorius

Kun. Algirdas Gutauskas 
Vilniaus arkivyskupijos

Kapitulinis Vikaras 

būtų surasti kandidatai į atstovus iš kurių 
išrenkami tie, kurie vyks į Kongresą tam 
kraštui atstovauti. Iš viso Jaunimo Kongre
se kraštų atstovų yra 120. Šių 120 atstovų 
susibūrimas balsavimui Kongreso metu yra 
“Atstovų Suvažiavimas”. Suvažiavimas vyks
ta keliomis sesijomis. Per kiekvieną sesiją 
pateikiami siūlymai ateities veiklai ir vyksta 
balsavimas. Tokiu būdu “suvažiavimo sesija” 
skiriasi nuo darbo būrelio kuriame nevyks
ta visų 120 atstovų balsavimas. Suvažiavime 
atstovai įpareigoti iškelti savo krašto intere
sus bei problemas, kai vyksta diskusijso dėl 
siūlymų veiklai. Jų pareiga, kad nutarimai 
atstovautų viso pasaulio lietuvių jaunimo 
nuomonei ir, kad nutarimai būtų įgyvendin
ti per krašto veiklą po Kongreso.

Atstovai per suvažiavimą išrenka sekan
čią PLJS Valdybą. Valdybos darbas yra iki 
sekančio Kongreso vesti pasaulio lietuvių 
jaunimo veiklą pagal atstovų suvažiavimo 
nustatytas veiklos gaires — Kongreso nutari
mus. Už Kongreso nutarimus. Už Kongreso 
nutarimų vykdymą yra atsakinga PLJS val
dyba. Išrinktieji atstovai vertina PLJS Val
dybos ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
darbus nuo pereito Kongreso. Kongreso nu
tarimai yra pagrindas Valdybos darbui ir 
kraštų LJS veiklai.

STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA

Studijų Dienos vyksta Trent Universitete, 
Peterborough miestelyje, Ontario provincijo
je, Kanadoje, liepos 10-20 dd. 1983 m. Pe
terborough miestelis randasi maždaug 2 va
landos kelio mašina j šiaurės rytus nuo To
ronto miesto.

TIKSLAS: Aptarti mūsų veiklą slopinančias 
problemas, ieškoti joms išeičių ir įgauti su
pratimą kaip įgyvendinti savo idėjas-veikioje.

Jaunimo Kongreso Studijų Dienų uždavi
niai yra išnagrinėti tris pagrindinius klausi
mus kuriuos pakartotinai iškėlė į anketą at
sakiusiųjų kraštai, būtent: KODĖL VEIKTI? 
KĄ VEIKTI? ir KAIP VEIKTI? Akademi
nes Programos komisija šiuos tris klausimus 
bandė atsakyti naudodamasi jais kaipo griau
čiais ant kurių statė tolimesnę programą. Ti
kimasi, kad jaunimas išvykęs iš Studijų Die
nų turės pilnesnę sąvoką ką reiškia būti lie
tuviu, kodėl naudinga bei vertinga veikti lie
tuviškais reikalais. Taip pat tikimasi, kad iš-

(nukelta j 6-tą psl.)

Cmonisa imóveis
----------------------  instalada no Prédio '‘Grão Duque Vytautas" ■ Vila Pela

ATFNl Aíi ill CONISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos / Ml ullyMU !!! VENDEMOS, COMPRAMOS. ALUGAMOS E ADMINISTRAMOS

IMÓVEIS EM GERALTVos oferecemos as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza ____
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e elaborarão os Contratos necessários.

AGUARDAMOS SUA VISITA! Juntos tomaremos aquele Cafézinhol
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Antanas Sutkus

LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ
"LIETUVIU AIDAS BRAZILIJOJ"

Daug ir gražių norų turėjo tada ir 
kai kurie raštingieji ateiviai, vadinamie
ji inteligentai, kurie nebuvo pridėję sa
vo pirštų, — konsulo dr. P. Mačiulio 
žodžiais tariant, — "prie neaiškių dar
belių", o tik žiurėjo iš tolo ir sekė, 
kaip visuomeninis bei kultūrinis lietu
viškas darbas vystosi, kokie žmonės 
stovi jo priešakyje bei kas tam darbui 
vadovauja. Atsargūs jie buvo. Tik nu-

(tęsinys iš praeito nr.)

tų, jei ne visų, tai bent daugumos lie
tuvių imigrantų reikalus. Planas pradė
tas vykdyti. Tapo suorganizuota laik
raščiui leisti spaudos bendrovė "Aidas 
Parinktas laikraščio pavadinimas. Be 
pavienių asmenų, prie bendrovės lė
šoms suburti, pasižadėjo laikraštį pa-

LIETUVIU

BRAZILIJOJ
LithuaBd

slinkus juodiesiems debesims, kurie 
"buvo supurvinę lietuvių koloniją",
pradėjo atsirasti savanorių, galinčių

LEIDŽIA SPAUDOS BENDROVĖ "AIDAS" 
REDAGUOJA A. DUTKUS

«3R?

šiuo bei tuo prisidėti prie vienokio ar
kitokio kultūrinio darbo. Tokioje tai 
atmosferoje, kolonijai gero siekiąs, gi
mė pirmutinis laikraštis "Brazilijos Lie
tuvis", bet neatlaikęs pašalinių spaudi
mų, kapitulavo ir pateko jau mums ži
nomų asmenų rankosna, kol jį užgniau
žė. Pagrindinių panašių minčių vado
vaudamiesi, pasėtas buvo Brazilijos dir
vonuose ir "Lietuvis Brazilijoj", kurio 
pirmieji organizatoriai ir vadovai, neat
laikę sutiktų sunkumų, priversti buvo 
užleisti kovos laiką kitiems, ekonomiš
kai stipresniems, o patys neištesėję 
duotų pažadų, su skolomis, išnyko vie
ni ant visados, o kiti, prisitaikę prie 
naujų sąlygų, nuėjo kitiems ponams 
tarnauti.

Pagaliau, kilnus mėginimas buvo pra
dėtas "Birutės" spaustuvės savininko, 
Konstanto Uckaus. Jisai bandė pritrauk 
ti prie lietuviškos spaudos ir, nepriklau
somai nuo visokių srovių bei pašalinių 
įtakų, išleisti jaunimui iliustruotą žur
nalą "Jaunųjų Žiedą" ir įpratinti jauni
mą spaudos darbui. Tačiau ir šiuo kar
tu geri norai ir visi ketinimai prablai
vinti niūrią tuo metu visų padėtį, ne
davė vaisių. Ir šiuo kartu nepasiseki
mas užtemdė gerus norus. Ne tas tada 
daugumai rūpėjo. Visų dėmesį traukė 
tada duonos pluta. Labai aiškiai ir gra
žiai apibūdino to meto jaunutės lietu
vių kolonijos gyvenimą Norbertas Sta
siulionis, šio spaudos skyriaus papilda- 
mose pastabose: " nedarbo siaubas 
mus persekiojo, bado šmėkla mums 
prieš akis stovėdavo".______ _________

CURSO

S.Paulo,V.D,1930 M.Liepos 5 D
Entuziazmo pagauti jaunuoliai, — 

išleisti žurnalą, kuriame galėtų prapla
tinti savo akyratj, pralavinti plunksną, 
išdėstyti savo mintis popieryje ir už* 
megsti ryšius su platesniu pasauliu, 
ypač su gimtuoju kraštu, - Lietuva, - 
nuleido rankas. Ir vėl likome su vienu, 
besiblaškančiu nepastovioje pozicijoje 
dėl redaktorių kaitaliojimosi, - "Lietu
viu Brazilijoj". Mažo, tačiau ryžtingo 
jaunų žmonių būrelio tarpe vėl gimė 
idėja išleisti laisvos minties savaitinį 
laikraštį, liberališkai demokratinių pa
žiūrų. Laikraštis negalėjo būti vienos 
kokios nors grupės įrankiu, bet apim-

3 Nr 11
remti naujai susiorganizavusi kultūrim- 
lietuvių draugija "Žiburys" per savo 
meno sekciją, ruošiant vakarėlius bei 
įvairaus pobūdžio pasilinksminimus ir 
dalį pelno skirti "Aido" bendrovės lė
šoms sustiprinti. "Aido" bendrovės 
valdybą sudarė šie asmenys: Aleksas 
Knoras - pirmininkas, Antanas Dutku:
- sekretorius ir laikraščio redaktorios,
- Juozas Sablins kas - vicepirmininkas, 
Pranas Dutkus - iždininkas ir Konstan
tas Uckus - reikalų vedėjas. Laikraščio 
redaktorium stiprus kandidatas buvo 
A. M-jus, bet bendrovė apsvarsčiusi jo 
blaškimąsi po "Garsą" ir "Pietų Ame

Spaudos b-vés «Aidas» valdyba ir 
rius. Iš kairės i dešinę: pr, Dutkus -

laikraščio redaktorius ir vald. sekretorius; AL Knoras _
—■ pinkas.

rikos Lietuvį", buvo nuo jo atsisakyta 
ir laikraščio redagavimas buvo man pa 
vestas. Ir taip, birželio m. 21 d. São 
Paulyje, Luz sode ir prie Šv. Antano 
bažnyčios pasirodė dar vienas Brazili
jos lietuvių laikraštis "LIETUVIŲ Al-

Aidas Br.“ redakto-
Uck.u.3 - reikalų0 vedėtas; JÃ. ^Dutkus^ 

pirmi-

AUDIOVISUAL į
DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações 
Caixa Postal 4421 fíua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP.

DAS BRAZILIJOJ'', kurio 11 metų 
be pertraukos kelias buvo pilnas įvai- 
riaušių nuotykiu. (bus daugiau)
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PORTUGUÊS 0 juramento é um fato muito emocio- 
nante e importante.

NK. 23(103) Seria bom que todos que um dia fize
ram, cumprissem seu dever.

Andreia Alionis

VII OLIMPIADA DOS IMIGRANTES

Realizou-se no dia 9 deste mês, mais uma 
partida de basquete, desta vez a Lituânia en
frentando o quinteto da Alemanha.

Jogo disputadíssimo, no qual a Lituânia 
permaneceu quase sempre à frente do pla
card. Mas, por duas vezes a Alemanha che
gou a ultrapassar e quando faltavam menos 
de 30 segundos, a Alemanha empatou, 60 
a 60.. Na arrancada seguinte, faltando 2 se
gundos, Rubens fêz a cesta da vitória, garan
tindo, pela primeira vez, a medalha de prata 
para a Lituânia.

Rubens Pimentel foi o cestinha, fazendo 
22 pontos. Vitor Trubiené fez 15, Ricardo , 
Tijūnėlis 8, Hilário Vaičiūnas 7, André Gri
gonis 6 e Robinson Amorov 4.

No próximo dia 14, terça feira, no mes
mo local, Club Homs, às 21 horas, em parti
da final, a Lituânia enfrentará a Espanha. 
O vencedor, além de ser o campeão, conquis
tará a medalha de ouro.

JOTA

ESPORTE
Este ano tivemos a grata surpresa de 

sermos procurados por um jovem esportis
ta, filho de lituanos, já esgrimista conheci
do, que manifestou desejo de competir pe
la Lituânia, na VIII Olimpíada dos Imi
grantes.

Trata-se do sr. Jaime Glecer, que fé há 
alguns anos, compete nessa modalidade,pe
lo Clube Harmonia.

Num breve bate-papo, o Sr. Jaime Gle
cer contou-nos que se interessou pela esgri
ma através de uma amiga, da Faculdade 
de Architetuaa. Nos últimos anos teve a 
oportunidade de acompanhar a Olimpíada 
dos Imigrantes, onde, entre as demais na
ções, viu também a participação dos espor
tistas de sua pátria de origem, a Lituânia. 
Daí nasceu o seu desejo de competir tam
bém sob as cores da Lituânia, entrando 
com contato com os dirigentes esportivos 
da colonia, por intermédio do seu amigo, 
o Sr. Algirdas Baltrukonis.

O Sr. Jaime Glecer é arquiteto, casado 
e é pai de um filho, ainda com menos de 
um ano. Ele é Secretário de Promoção So
cial da Federação Paulista de Esgrima

Que esse sentimento de amor à pátria 
de origem sirba de exemplo a outros espor
tistas de origem lituana.

Dia 28 de maio findo, o Sr. Jaime Glecer, 
num gesto muito simpático, competiu sob 
as cores da Lituânia, na modalidade de flo
rete.

Prestigiaram a apresentação, o Diretor de 
Esportes, Sr. João Šermukšnis e o Presiden
te do Cons. Deliberativo de C.L.B., Sr. João 
Tatarų nas.

JT.

De Baghdad

Aproveito para agradecer, especialmente 
ao Pe. Gavėnas, por estar se preocupando 
tanto por mim, agradeço também pela for
ça que ele está dando com relação ao Jau
nimo Kongresas, ao qual estou diretamente 
ligado. Labai ačiū V. Agradeço ainda mais, 
a ele e ao Pe. Urbaitis por estarem se lem
brando, de mim em suas orações; rezo por 
eles também e assim, juntos teremos mais 
força para passar nossas dificuldades.

Aproveito também para cumprimentar 
o novo pirmininkas da Braz. Bendr. dese
jando-lhe muito sucesso e que com nossa 
colaboração, a juventude, consigamos reali
zar os nossos planos; eu ponho muita fé 
nele e me ofereço a dar todo o apoio pos
sível. SVEIKAS, PONAS PETRAITI.

Da mesma forma agradeço por tudo que 
o J. Tatarūnas fez por todos nós. Terei 
sempre uma lembrança feliz dele e espero 
que continue nos apoiando. LABAI AČIŪ 
VISIEMS.

Flavijus Bacevičius

SKAUTŲ IŠVYKA | LITUANIKĄ

Birželio, 2-3-4- ir 5 dieną 38 skautai-tės 
su tėvais išvyko* j Lituaniką.

Nei lietus, nei šaltis pakenkė stovyklau
tojų nuotaikai. Keli skautai ir skautės davė 
jžodj, dėl kurio ruošėsi jau ilgą laiką per 
šeštadienių sueigas.

Didelis ačiū kunigui Šeškevičiui už Kom- 
bi, šeimininkėm Mikeiinai Alionienei, Jose- 
fai Starkevičiūtei Sinigal ir Stovyklos ko
mendantui Markui Lipui, kuris mus visus 
sutvarkė.

Vis budžiu!
Eugenija Bacevičienė
"Palangos" Vietininkijos Vietininkė

Que maravilha i Fomos acampar *.

Mas até que com chuva, aproveitamos 
tudo de bom.

O que fez muita gente se emocionar 
foi o juramento.

O juramento é muito importante e dá 
muita felicidade aos que veem os seus co
legas subindo de grau.

Fiquei muito contente de ficar aqui 
com esta turma incrível e dar um grande 
abraço aos colegas que venceram e que es
tão lutando pelo objetivo de ser escoteiro.

Lituanika — Regina Célia Karsokas

O acampamento foi muito válido, pois 
aprendí várias coisas sobre o escotismo e 
pude reforçar o que já sabia para poder 
receber o lenço tão sonhado pelas meninas: 
o lenço da prityrusi skautė.

Este foi o melhor acampamento que 
participei ..apesar de toda chuva. Melhor, 
pois o pessoal estava bem mais unido.

Este juramento que fiz, foi a coisa mais 
importante da minha vida, me senti como 
se estivesse realizando algo de muito valor, 
e é, como algo que desejei a vida inteira 
e então surge a oportunidade.

Acho que para conseguirmos algo assim, 
devemos dar tudo o que temos de bom e 
esquecer o que temos de ruim.

Quanto ao meu sentimento no momen
to, fui tomada por uma forte emoção.

Quando chamavam os nomes, fiquei 
pensando sobre o valor daquele momento.' 
Até chamarem meu nome fui perdendo o 
receio e o nervosismo.

Tudo correu bem e agradeço a todos 
que me apoiaram até o fim.

Cristina Karsokas

O escoteiro que um dia, no dia do seu 
juramento promete amar a Deus, honrar e 
amar a Pátria e ao próximo, assume uma 
grande responsabilidade.

Quando eu fiz o juramento de skautė 
senti muito mais responsabilidade do que 
quando eu tinha ainda o lenço vermelho 
de paukštytė.

O acampamento não é feito só para di
versões mas também para ensinar como vi
ver na mata, viver com outros escoteiros 
e conhecer melhor a Deus.

Lembro-me sempre de dois grandes ami
gos que ajudaram e ensinaram muito ao 
nosso grupo: Hermann e Saulaitis.

Budėk I
Clarice Bacevičius

f Dra. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - 8. do Limão

Fone 265-7590 -
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

< KALBAMA LIETUVIŠKAI /
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V PLJK - B LJS
siveš naudingų siūlymų pagal kuriuos susida
rys bazė tolimesnei veiklai savo kraštuose.

SEKMADIENIS: liepos 10 d. skinama praty
boms per kurias bus diskutuojamos grupės 
sudėties bei vadovavimo sąvokos.

PIRMADIENIS: liepos 11d. skinama j tris 
dalis: I — asmeniškų vertybių išaiškinimas;
II — jaunimo kongreso dalyvių grupinis ver
tybių nustatymas; III — tautinių vertybių 
nustatymas.
ANTRADIENIS: liepos 12 d. skiriama nagri
nėjimui temų: Kokie yra sąmoningo lietuvio 
bruožai? Debatas tema: Pas lietuvius never
ta veikti. Simpoziumas tema: Veikla svarba 
tautai. Pratybos būreliai kurių uždavinys — 
nustatyti jaunimo veiklai ilgalaikius (5 metų) 
ir trumpalaikius (1 metų) veiklos tikslus.

TREČIADIENIS: liepos 13 d. skiriama nagri
nėjimui galimybių veiklai ateityje trijose sri
tyse: Kultūrinėje, Visuomeninėje ir Politinė
je. Iš jvairių diskusijų išplauktų medžėaga 
kuri butų siūloma Kongreso nutarimams 
balsavimo būdu per atstovų suvažiavimo se
sijas. Taip pat bus duodama proga kraštams 
susidaryti savo veiklos planą visose trijoje 
srityse.

KETVIRTADIENIS: liepos 14 d. tąsa trečia
dienio.

PENKTADIENIS: liepos 15 d. skiriamas na
grinėjimui konkrečių siūlymų KAIP galima 
veikti, {vairūs asmenys mažiems būreliams 
pristatytų savo konkrečius atliktus darbus. 
Būtų kalbama apie žmonių suorganizavimą, 
medžiagos bei finansų radimą, progos pasi
rodyti ir t.t. Pavyzdžiui diskusinis būrelis 
kalbėtų apie: chorelio vedimą, radijo stoties 
vedimą, archyvinės medžiagos rinkimą, sto
vyklos ruošimą, t.t.
ŠEŠTADIENIS: liepos 16 d. 
SEKMADIENIS: liepos 17 d. 

PERTRAUKA TORONTE

Pertrauka skiriama poilsiui bei turistinei 
kelionei j Torontą. Ruošiamas atstovams 
priėmimas/balius šeštadienio vakare. Sekma
dieni bendros Mišios Prisikėlimo Parapijoje 
ir išvyka teivu j Toronto salos kur bus pro
ga pasimaudyti, pasportuoti bei pabendrau
ti su torontiškiais bei iš kitų miestų atvyku
siais.

PIRMADIENIS: liepos 18 d. skiriamas susi
pažinimui su kraštų veiklos sąlygomis. Sim
poziumo būdu pagal sritj išnagrinėjami kraš
tų veiklos pasisekimai, nepasisekimai bei siū
lomai ateičiai. Simpoziume dalyvautų visų 
13 kraštų LJS pirmininkai. Pirmadienį ren
kama nauja PLJS Valdyba ir nustatoma VI 
PL Jaunimo Kongreso vieta ir laikas.

ANTRADIENIS: liepos 19 d. skiriama Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos tikslų bei 
atliktų darbų apžvalgai. Referatų būdu na
grinėjami konkretus veiklos projektai ir jų 
įvertinimas bei siūlymai ateičiai: pavyzdžiui, 
talkininkų siuntimas į kraštus, PLJS finan
sai, t.t
TREČIADIENIS: liepos 20 d. skiriamas da
bartinės PLJS Valdybos veiklos apžvalgai 
bei įvertinimui; Jaunimo Kongreso Ruošos 
darbų įvertinimui bei siūlymams ateičiai.

mūsų Lietuva

Atstovų suvažiavimo sesija skiriama organi
zaciniams reikalams, statuto keitimui, nuta
rimų priėmimui, 1.1 Naujoji PLJS Valdyba 
susitinka su kraštų LJS.

KETVIRTADIENIS: liepos 21 d.
OTTAWA

Atstotai ir visi Studijų Dienų dalyvei 
vyksta j Kanados sostinę Ottawa, Ontario 
(maždaug 2 su puse valandos kelio). Kraš
tai aplanko savo ambasadas ir Otavos lietu
viai priima su pietumis Kanados valdžios 
Parlamento rūmuose. Vakare išvykstama už
darymo savaitgaliui į Montreal, Quebec.

Aleksandras Valavičius

KONGRESO AKADEMINĖS 
PROGRAMOS APŽVALGA

Nuo 1982 metų pradžios jau veikia V 
PLJ Kongeeso Akademinės Programos komi
sija kurios branduolį sudaro: Gabija Petraus
kienė (pirm.), Dainora ir Danguolė Juozapa
vičiūtės, Gražina Ignaitytė, Laima Beržinytė, 
Paulius Kuras ir Rasa Lukoševičiūtė — visi 
iš Kanados. Komisijoje taipgi dalyvauja 
KLJS atstovai.

Nuo pat pradžios dedame dideles pastan
gas išgauti kuo daugiau pasisakymų dėl artė
jančio Kongreso programos apimties bei Stu
dijų Dienų ir Stovyklos programos eigos. 
Tikslas — kad programa būtų kuo aktua
lesnė visiems atvykstantiems ir Kongre
se dalyvaujantiems.

Iš įvairių ligšiol sulauktų pasisakymų, tai 
raštu, tai per asmeniškus pokalbius su Komi
sijos nariais ir pereitą vasarą į kraštus vyku
sių talkininkų pasisakymų. Komisijai susida
rė gana aiškus vaizdas, kad yra rimtas pagei
davimas, kad per šį Kongresą didžiausias dė
mesys būtų kreiptas į VEIKIMO PROBLE
MATIKĄ. Dažnai pasikartojo pasisakymai: 
nebežinome ką veikti, neturime idėjų kaip 
veikti, o svarbiausia, gal todėl statome tuos 
du klausimus, kadangi kyla rimti klausimai 
apie veiklos tikslą ir nežinojimą kodėl iš vi
so veikti lietuviškame gyvenime? Taipgi, pa
kartotinai atėjo prašymai, kad išvykusieji iš 
Kongreso tutėtų visą krūvą konkrečių meto
dologijų, siūlymų, idėjų, pasirinkimų veiklos 
sritims bei metodams, kuriuos grįžus į kraš
tus galėtų pritaikyti. Prašymas: kad šis Kon
gresas kreiptų išskirtiną dėmesį į konkretu
mą, vietoje į filosofinių gairių nustatymus.

Stovykla
Komisija, atkreipus dėmesį į visus šiuos 

pasisakymus, ėmėsi darbo sudaryti programą 
kuri atsakytų į tuos reikalavimus. Dėl to ki
lo idėja skirti Stovyklos programos tikslą 
nuo Studijų Dienų programos tikslo, nors 
savaime tarp jų būtų informacinio pagrindo 
ryšys. Stovyklos programos tikslas yra sekan
tis: per trumpą stovyklos laikotarpį 
duoti progą jaunimui susipažinti su 
Lietuvos istorijos svarbesniais laikotar
piais, kad dalyvaujantys pajustų iš kur 
jie yra kilę ir kokiai tautai jie priklau
so.

Stovykloje kiekvienai dienai yra paskirtas 
vienas svarbesnis Lietuvos istorijos laikotar
pis kuris per tą dieną yra pristatomas ir su
jungs visus tą dieną vykstančius užsiėmimus. 
Pavyzdžiui, tikimasi atžymėti: V id u ra m 
žiu Lietuva: Lietuvos atgimimo laiko-
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tarpi prieš atgaunant Nepriklausomy
bę; Nepriklausomybės laikotarpį ir 
tautos atsiekimus; Tautos tragedijos 
laikotarpį — trėmimus; ir Dabartinę 
Lietuvą norint supažindinti jaunimą 
su dabartinio jaunuolio padėtimi —ga
limybėmis ir apribojimais dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje. Tikimasi, kad 
per šitokį trumpą svarbesnių tautos istorijos 
laikotarpių pažinimą, dalyvaujantys įgaus 
šiokį tokį pajutimą kokiai tautai jie priklau
so. Galvojama, kad šitoks pajutimas pakels 
tautinio sąmoningumo lygį bei praturtins 
Studijų Dienose vedamas diskusijas tautinio 
solidarumo ir sąmoningumo klausimais. O 
be to, nedalyvaujantiems Studijų Dienose 
visgi liks asmeniško tautiškumo supratimas. 
Stovyklos darbeliai bei įvairūs užsiėmimų 
būreliai duos progos išnagrinėti tautinio kū
rybingumo galimybes bei kliūtis - tai tauti
nės išraiškos tema kuriai medžiaga pateikia
ma VADOVE. Būreliuose taipgi tikimasi 
kreipti dėmesį į konkrečius siūlymus bei 
medžiagą su kuria grįžę į kraštus galėtų dirb
ti. Dėmesys bus kreipiamas ne tiktai į pav. 
chorelio dainų išmokimą stovyklos metu, 
bet taip pat bus progos taėinoti kur ir kaip 
rasti medžiagos norint pradėti chorelį savo 
kolonijoje, kaip susiorganizuoti ir t.t

Studijų Dienos
Studijų Dienos būtų tąsa tam tikro siūlo 

kuris vadovauja Komisijos mintyjimui sekan
čių keturių klausimų pavidale: žinok iš kur 
kilęs, kad žinotum kas tu esi (atsiekta per 
stovyklos programą), kad žinotum kur eiti 
ir kaip ten patekti (atsiekiama Studijų Die
nų programoje). Tai lyg keturi pagrindiniai 
klasšimai kurie padeda komisijai kurti idė
jas temoms. Taigi, Studijų Dienų programos 
tikslas: aptarti mūsų veiklą daugiausiai 
slopinančias problemas, ieškoti joms 
išeičių ir įgauti supratimą kaip įgyven
dinti savo idėjas veikloje.

Studijų Dienų progaama statoma pagal 
tris pagrindinius klausimus kuriuos iš tikro 
mums pastatė patys kraštai savo siūlymuo
se.

Tai ieškojimas atsakymų per Studijų 
Dienas į tris klausimus: 1. KODĖL VEIKTI? 
Pirmoji sritis, kuriai būtų skiriamos dvi die
nos, nagrinėtų tautinio identiteto, tautinio 
sąmoningumo bei solidarumo klausimus. Vi
so to galutinis tikslas būtų, kad atstovai nu
statytų visamtjaunimui pritaikomus ilgalai
kius ir trumpalaikius veiklos tikslus. Tie tiks
lai kiltų iš supratimo ką reiškia būti lietuviu, 
ką reiškia grupir^oliaamika ir koks yra lietu
vių bendruomeninio gyvenimo vaidmuo ir as
mens ryšys su juo.

Galvojama skirti vieną dieną grupiniams 
darbeliams per kuriuos būtų ieškoma atsaky
mo į klausimą KĄ VEIKTI? Tai būtų tąsa 
nuo pirmų dviejų dienų darbo rezultatų — 
nustatytų veiklos tikslų ir priderinimas tų 
tikslų prie konkrečių veiklos projektų. Dar
bai galėtų vykti ne tiktai maišytomis grupė
mis bet ir kontinentais bei paskirais kraštais. 
Čia ryšys turėtų būti su IV ir V dalimis 
VADOVO: TAUTINIS SOLIDARUMAS ir 
TAUTINĖ IŠRAIŠKA.

Didžiausias dėmesys tektų trečiajai sričiai 
- KAIP VEIKTI. Tai iš tikro ieškojimas me
todologijos kuris rišasi su VADOVO V daly-
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GRAŽIOS LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Musų kolonijoj ne taip dažnai pasi

taiko, kad lietuvių kilmės jauni žmo
nės sudarytų naują lietuvišką šeimą. 
Proga reta, bet labai maloni, kai Jonas 
Lukoševičius, Nemuno ansamblio ilga?r. 
metis vadovas, ir Suzana Silingauskai- 
tė iš Urugvajaus išsiuntinėjo pakvieti
mus jų vestuvėms.

Jonas ir Suzana norėjo iškelti tikrai 
lietuviškas vestuves. Šiam svarbiam 
jvykiui pasirinko gražų ir didelį ūkj 
prie S. Roque, kuriame yra maža, jau
ki koplytėlė.

Svečiai j vestuves pradėjo rinktis 
jau penktadienį, balandžio 29 dieną. 
Ūkyje, kaip grybai po lietaus, išaugo 
palapinių miestas: tai Jono draugai, 
nemuniečiai ir ex-nemuniečiai, kurie 
pradėjo tuoj pat linksmintis.

Šeštadienį suvažiavo visi kiti svečiai. 
Jaunojo mama Stasė Lukoševičienė 
prirengė gausybę valgio: nemuniečiai 
kepė mėsą ir dosniai padavinėjo alų.

Prieš ketvirtą valandą atvyko su ke
lių svečių automobilių palyda kun. 
Petras Rukšys. Jaunieji ir svečiai pra
dėjo ruoštis religinėm apeigom. 1 ko
plytėlę jaunąją atlydėjo jo draugai, o 
jaunąją draugės, visos su tautiniais rū
bais ir gėlėm. Kun. Rukšys pasakė 
trumpą kalbą apie moterystės sakra
mento prasmę ir lietuviškai atliko re
ligines apeigas. Jaunavedžiai ir svečiai 
buvo giliai sujaudinti paprasta ir 
reikšminga serimonija. Nuo koplytė
lės jaunavedžiai perėjo pro tautinių 
juostų vartus ir buvo nulydėti j vaišių 
salę. Čia jaunavedžius su duona,drus
ka ir vynu priėmė ponia Stasė ir Su
zanos mama Birutė, atvykusi iš Mon
tevideo. Po pasisveikinimų ir linkėji
mų, pirmas valsas, o paskui lietuviš
kos polkos, ratukai ir kiti šokiai.

Svečių buvo daug ne tik iš S. Pau
lo, bet ir iš Argentinos bei Urugva
jaus. Kai kam buvo gera proga pasi
matyti po daugelio metų. Kai kurie 
svečiai išvyko vėlai vakare, o kiti liko 
baliavoti ir sekmadienį. ___ _ _____
I

je pateikiama medžiaga. Čia vyktų lyg tai 
metodikos kursas iš kurio turėtų kilti idėjos 
dėl visų ahksčiau vykusių diskusijų: tikslų ir 
projektų įvykdymo. Bus ieškoma atsakymų 
į tokius klausimus: kaip įjungti daugiau jauni
mo į veiklą? Kaip sukelti veikiai lėšų? kaip 
efektingai suruošti minėjimus, parengimus ir 
t.t. Tikslas yra, kad gale šių keletos dienų 
atstovai išeitų su sąsiuviniu pilnu idėjų, kad 
grįžus nebekiltų klausimai: bet mes nežino
me ką apie tai daryti? Kaip pravesti susirin
kimą? Kaip išgauti veiklai lėšų? Kaip at
kreipti svetimtaučių dėmesį ir t.t.

Pasiskaičius šį aprašymą, tikimės, kad tu
rėsite geresnį aipratimą kaip rišasi VADO
VE pateikiama medžiaga su planuojama lig
šioline Akademine Programa.

MŪSŲ LIETUVA

ŠMĄI83

Keli vaizdai iš Jono ir Suzanos Lukoševičių vestuvių. Nuotr. M. Šapolo.

Jonui, Suzanai ir šeimoms didelis 
pagyrimas už tokias gražias vestuves. 
Jų nesugundė gražių bažnyčių forma
lios cerimonijos. Čia viskas buvo pa
prasta ir šeimyniška: kiekvienas galė
jo pasilinksminti, pabendrauti, pasi
džiaugti gamta ir gražiu oru.

Jonui ir Suzanai linkime daug lai
mės ir džiaugsmo naujame gyvenime 
ir tikimės, kad jie ir toliau gražiai 
reikšis mūsų kolonijos lietuviškoje 
veikloje.

ABC koresp.
VOLUNGĖS CHORAS VII TARPTAU
TINIAME CHORŲ FESTIVALE

Pereitą šeštadienį, birželio 11 dieną, 
įvyko Japonų Kultūros salėje, VII 
Tarptautinis Chorų Festivalis, kuriame 
koncertavo ir mūsų Volungės Choras, 
lydimas maestrinos Kristinos Valavi
čiūtės.

Dalyvavo 10 chorų: ASE B Choras, 
kuris dainavo 4 kalbom, Vokiečių, Ja
ponų, Lietuvių, Hungarų, Koreanų, 
Rusų ir Brazilų Chorai.

Volungės choras išpildė: Daunoj

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

Minnsombnnhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-067^ Ret.: 2744886

Lilijo Čiuto, Ramovenp Maršą ir Li
tuaniką. Gerai pasiruošę, nors ir ne
skaitlingai, sužavėjo publiką. Ypač 
įspūdingai išpildė Lituaniką, kuris su
silaukė ilgų plojimų.

Gaila kad šis mūsų kolonijos paži
ba nedalyvaus Dainų Šventėje, kuri 
įvyks ateinantį mėnesį Chicagoje, per 
II Pasaulio Dienas. Dar blogiau, mus 
visus nuliūdina maestrinos Kristinos 
Valavičiūtės pasitraukimas nuo choro 
dirigavimo. Per penkis metus, Kristi
na Valavičiūtė pajėgė iškelti Volungės 
chorą j aukštą lygį, nors dirbo su di
deliais trūkumais, ypač dėl nuolati
nio choristų pasikeitimo.

Dabar dar mums kyla klausimas. 
Kodėl maestrina Kristina Valavičiūtė 
nepakartoja šio koncerto mums lietu
viams? Mes ją norėtume pagerbti už 
tokį didelį prisidėjimą mūsų koloni
jai. i

Kristinai Valavičiūtei visos mūsų 
kolonijos vardu, širdingas lietuviškas 
AČIŪ.

J. Tatarūnas

Gabija Petrauskienė
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MŪSŲ ŽINIOS
AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILEEJUS

Kun. Dr. ANTANO MILIAUS auk
sinis kunigystės jubiliejus lietuviškai 
bus švenčiamas birželio 19 dienę. Iš0 
kilmingos Šv. Mišios 11 vai. V. Zeli- 
nos bažnyčioje, 12 vaL Jubiliejiniai 
pietūs Jaunimo Namuose. Norintieji 
pietuose dalyvauti, prašomi užsirašy
ti iki birželio 15 V. Zelinos kleboni
joje.
Vi Visi lietuviai kviečiami šioje neeili
nėje šventėje dalyvauti.
BRAZILAI PRISIMENA LIETUVĄ

Po niūrių ir kamuojančių liūčių, bir
želio 12-tę išaušo skaistus rytas, kvie
čiantis žmones išeiti iš namų. Tad ir 
traukė žmonės visais keliais j São Pau
lo katedrę Mišioms už Lietuvę - už 
kritusius kovoje už Tėvynės laisvę, už 
tūkstančius ištremtųjų, už dar ir šian
dien kenčiančius ir kovojančius už Tė
vynės ir tikėjimo laisvę.

"Palangos" vaivadijos skautai susto
jo šalia altoriaus su Brazilijos ir Lietu
vos vėliavom; jungtinis choras giesme 
jungė mintis ir širdis su tolima Tėvyne; 
atnašas Mišioms atliko jaunimas. Matė
si daug mergaičių ir moterų tautiniais 
rūbais.

-s Mišias atnašavo Generalinis Brazili
jos Vyskupų Konferencijos Sekreto
rius, vysk. Dorn Luciano, koncelebruo- 
jant kun. J. Šeškevičiui ir kun. Pr. Ga
vėnui.

Dom Luciano ne tik per pamokslę 
nušvietė persekiojimo padėtį, pavyz
dingą lietuvių ištikimybę, jų kančios 
vertę visam pasauliui, bet ir įvairiais 
kitais Mišių momentais, ypač per mal
das, meldė Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės (Svarbesni Dom Luciano 
pasisakymai per Mišias, jo "žodis j 
Lietuvę" po Mišių bei kitų vyskupų
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Šio "ML" numerio
GARBĖS LEI

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administračija

išsireiškimai bus’ perteikti sekančiam 
ML numery).

Nors Mišios buvo laikomos portuga
liškai, pats vyskupas norėjo, kad ne t 
tik giesmės, o ir nors vienas skaitinys, 
tikinčiųjų maldos intencija ir Tėve mu
sų butų lietuviškai, o tikinčiųjų mal
da butų užbaigta "Laisvės malda už’ 
Lietuvę", portugališkai kalbama visos 
tikinčiųjų minios (buvo išdalinta apie 
1.000 lapelių su malda ir informacija

Po liturginio palaiminimo didingos 
gotiškos katedros skliutuose suskam
bo "Lietuva, Tėvyne musu", ò po to, 
visai bažnyčiai giedant "Marija, Mari
ja", jaunimas nunešė gėlių puokštę 
prie Aparecidos Marijos kojų, kaip lie
tuvių pagarbos išraiška Dangiškajai Mo
tinai.

Pamaldose už Lietuvę dalyvavo ne
mažai ir kitų pavergtų tautų atstovų. 
Jie apie tai sužinojo iš vietinės spau
dos, kuri reikalą išgarsino. Už tai rei
kia sveikinti inž. Al.Valavičių, kuris 
plačiai ir išsamiai painformavo vietinę 
spaudę.

Tačiau pamaldos už Lietuvę buvo 
ne tik São Paulo katedroj. Turimomis 
žiniomis, daugelis parapijų ar iš anks
to skelbė "Maldos Dienę už Lietuvę", 
ar nors j tikinčiųjų maldę įjungė šię 
intenciją. Kadangi visi Brazilijos vysku
pai gavo oficialų paraginimę pravesti 
tokię maldos dienę, tai daugelis jų per 
savo biuletinius bei vietinius laikraš
čius skatino ir kunigus bei tikinčiuo
sius birželio 12-tę prisiminti Lietuvę.

NEMUNO GEGUŽINĖ
Praeitą sekmadienį, šv. Kazimiero 

parapijos salėje, Nemunas surengė ge
gužinę - DOMINGUEIRA LITUANA. 
Vakaras labai gražiai praėjo. Jaunimo 
buvo gana daug, nors nebuvo niekur 
skelbta apie šię gegužinę. Nemunas 
šios gegužinės pelnę skiria MŪŠI) LIE
TUVAI PAREMTI. Gegužinę organiza
vo Ivani Popic, Maurytis Bendoraitis 
ir "O Loco" - Nemuniečiai žada kar
tę per mėnesį tokius parengimus dary
ti.

ML administracija širdingai dėkoja 
Nemunui už laikraščio naudai sureng- 
tę vakarę. Tai skatinimas taip pat ki
tom lietuviškom organizacijom pana
šiu būdu prisidėti prie Mūsų Lietuvos 
išlaikymo.

LKB KRONIKA SVETIMOM 
KALBOM

Lietuvos Kronikos Sąjunga jau iš
leido Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos (LKBK) ispanų kalba antrę 
tomę ir lietuvių kalba šeštę tomę. 
Apie rugsėjo mėnesį bus išleistas LKB 
Kronikos prancūzų kalba pirmas to
mas, o vėliau rudenį šeštieji tomai an
glų, ispanų ir prancūzų kalbomis.

Kun. K. Kuzminskas, Lietuvos Kro
nikos Sęjungos pirmininkas, praneša, 
kad tuojau išsiuntinės Brazilijos vysku
pams antrę LKBK tomę išėjusį ispanų 
kalba.
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LAUKIAME VISU
Sv. Kazimiero Parapijos

BIRŽELIO Í8-19 DE JUNHO

 PRADŽIA 14 VAL.
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