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1986 SĄMONINGO TIKĖJA
ATEITININKU JUBILIEJINĖ
STOVYKLA IR NEPAPRASTOJI
KONFERENCIJA
"Ateigininkijos vienuoliktasis kongre
sas, įvykęs pereitą rudenį Chicogoje, j-u
yra įrašytas ateitininkijos ir lietuviu tau
tos istorijos puslapiuose. Po 75-rių metu
kelionės audringoje pasaulio jūroje, Jis
jubiliejinis kongresas buvo tarsi šauklys
naujam darbui... Kongreso mestos min
tys reikalauja konkretumo, praktišku
mo bei aktualumo... Tokiam gilesniam
apsvarstymui, šią vasarą yra ruošiama
Jubiliejinė stovykla Dainavoje (JAV-se),
rugp. 10-14 d., o jubiliejiniu metu užbai
gimui yra šaukiamoji Nepaprastoji Kon
ferencija Toronte (Kanadoje) rugp. I517 dienomis" Tai pranešu Ateitininku
Federacijos vadas Juozas Po. įkaitis kiš
kų visiems ateitininkams.

Jubiliejinėje stovykloje bus progos 1
pabendrauti, bet ir rimtai svarstyti įdo
mias temas, kurias pristatys simpoziumu
dalyviai. Temos bus įvairios: "Ateitinin
kas - lietuviškos visuomenės narys",
"Ateitininkija po II Vatikano suvažiavi
mo — vakar, šiandien ir rytoj", "Mes
bendroje kovoje su taute dėl tike mo,
asmeninės bei valstybinės laisvės", "Tau
tinis sąmoningumas už Lietuvos ribų —
jo svatba ir pasireiškimo būdai", "Atei
tininkas - pasaulinės politikus arenoje",
"Sociaiinis atsakomingumas krikščiony
bės šviesoje", "Šeimos svarba, šeimos
moralė, šeimos paskirtis — Dievui, tautai,
žmogui". Simpoziumu dalyvių tarpe
įvairūs aktyvūs ateitininkai, kurie reiškia
si ir kitur lietuviškoje veikioje: Linas Ko
jelis, Juozas Kojelis, Arūnas Pemkus, Ra
sa Razgaitienė, Gintarės Grušas, Ofelija
Baršketytė ir kiti.
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Spindulys

. Los Angeles, California

PIETŲ AMERIKA
Sao Paulo — Montevideo — Buenos Aires
— Rio de Janeiro —
1986.VI.30 - 1986.VII.18

O Brazilijos lietuviai liks "Spinduliui" ilgai dėkingi už tokį šaunų ir gaivinantį lie
tuviško pavasario vėjelį.

KATASTROFIŠKAS kunigu
TRŪKUMAS LIETUVOJE

tuvos gyventoju yra katalikai. Bet iš tik
rujų kataliku skaičius Lietuvoje yra daug
didesnis. Klebonų surinktais duomenį
Tarptautinė informacijų agentūra
KIPA iš Šveicarijos Fribourgo ir Austri mis 7»8°/o naujagimių yra krikštijami.
Apie tiek pat vaikų priima pirmąją Ko
jos kataliku informacijų centras Kathpress iš Vienos šiomis dienomis paskelbė muniją. Apie 80 procentu mirusiu yra
pranešimus apie vienintelę Kunigu Semi laidojami su bažnytinėmis apeigomis. 65
procentai santuokų yra atliekamos baž
nariją Lietuvoje.
nyčioje.
Pastarųjų
40-ties
metu
>aikotarpyje
Apleidę Dainavą, dalyviai keliaus į
Kunigų stoka jau dabar yra katastro
Torontą, kur bus Nepaprastoji konferen — rašo KIPA — kunigu skaičius Lietuvo
fiškai jaučiama, — pabrėžia tarptautinė
cija rugp.15-17 d. Prisikėlimo parapijoje je katastrofiškai sumažėjo, šiandien čia
spaudos agentūra KIPA. - Daugelis kuni
jau nėra nė septynių šimtų kunigų, kai
ir Lietuviu vaiku namuose. Tam tikslui
tub tarpu prieš karą ir karo metu jų buvo gų sekmadieniais turi aprūpinti tris para
skirta akademija paminės Stasj Šalkaus
pijąs. Daugelis kunigų tęsia pastoracini
arti pusantro tūkstančio. Dėl tokio su
kį ir Praną Dovydaitį, ateitininku pradi
mažėjimo — pažymi KIPA — yra kaltas darbą, nors dėl amžiaus ar dėl sveikatos
ninkus. Bendram posėdy Almis Kuolas
turėtų teisę pasitraukti iš pareigų.
skaitys pagrindinę Konferencijos paskai Kunigu Seminarijos auklėtinių skaičiaus
apribojimas iš valdžios pusės. Ir dabar
Prieš keletą metu sovietinė valdžia lei
tą: "Ateitininkijos prasmė ir paskirtis
Kunigų Seminarijos vadovybė dažnai
do j Kauno Kunigų Seminariją priimamų
siu dienu perspektyvoje", Ideologinio
kandidatų skaičių padidinti, bet tai jokiu
pasiruošimo komisija ir Kūrybinės inicia yra priversta atmesti net daugiau kaip
tyvos komisija praves pokalbius. Bus pra pusę kandidatu norinčiu tapti kunigais. būdu nėra pakankama, nes dėl kylančio
nešimu apie Lietuvos krikščionybės ju
1985 metais Lietuvoje mirė 25 kuni amžiaus vidurkio kunigų mirtingumas
biliejaus minėjimą. Sekmadieni bus pa
gai. Tuo tarpu galėjo būti įšventinti tik kasmet didėja. Dėl to, baigia agentūra,
dėkos ir vilties šv. Mišios.
tai 19 naujų kunigu. Sovietinės valdžios Bažnyčios ir kunigu padėtis Lietuvoje
įstaigos pripažįsta, kad 66 procentai Lie- lieka labai sunki.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Žurnalistas rašytojas kun. JUOZAS
PRUNSKIS sveikino konsulus ir įteikė
1000 dolerių premiją pasitraukiančiai
konsulei. Pasakė kalbas ir gerbiamieji
konsulai.

Rua Juatuxfiba, 28 Parque da Mo6a • CEP 01124
São Paulo - Brasil
Direto Responsável: VYTAUTAS BACEYIÔIS
Admimrindoc PETRAS HURSTS
•
Redige Equipe Editorial - Foac 273-®338

“NOSSA IITUANIA?
&?im prenumes-ate Brazilijoj Cz$. 150,00

Atskiro numerio kaina CzS.2,50
| P. Amerika oro paste: 45 Dot
^eaumenta oro paste šiaurės AmtritemsáS® DdL 1 tolimus knita: 7 5 Dol
CUKBÊ5 PRENUMERATORIUS Cz$. 250,00 ' Vieno Numerio GARBĖS UUDÊJASCz $.200.00
U.l®ojaato&. SwiJdmmai i? SkgfMmai (Asėndcs^ mokami ui iküties (Coiuna) cenrimetsą Cz$.10,00
W skėlimų kalbą i? tezinį RMa&dja gestsake.
Ras airi gražinami tik autoriui pražta.
StaipirthK i? Kompoadeari^ Redskc^ taiso bei tvarko savo aiso^an,
pariz&fyi i stmpaajsi ssMitiasi UrriJk® Rddakrijos bei leidėja nuomonę
Cakjus Periaidas'kt admafetncinta h^kus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUPŠYS vardu..

’* FUVOS GENERALINIU KONSULU kainčios konsulės Juzės Daužvardienės
PAGERBIMAS CHICAGOJE
gyvenimu ir visuomeniniais veiksmais
Lietuvos generalinės konsulės JUZĖS atliktais Lietuvos reprezentavimui.
1įAUŽVARDIENĖS atsisveikinimas ir
„ Amerikos Lietuvių Bendruomenės pir
įjai paskirto generalinio konsulo VAC- mininkas Algimantas GEČYS, pristaty- .
l OVO KLEIZOS pagerbimas įvyko šių
damas naują konsulą Vaclovą Kleizą, api
metų balandžio 27-tą dieną, trečią vai.
budino šio sąmoningo visuomenininko
po.piet, Jaunimo Centre. Jį suruošė ko
bruožus, pareikšdamas jo ypatybes šiai
mitetas, kuris atstovavo 111 organizaci
svarbiai tarnybai.
jų ir sambūrių. Birutė Jasaitienė šio ko
Taip pat tarė žodį atstovas prie ŠV.
miteto pirmininkė. •
SOSTO ir LIETUVOS Diplomatinės tar
Programą sudarė Akademija, meninė
nybos šefas, Stasys Lozoraitis, pabrėžda
dalis ir vaišės.
mas, kad Lietuvos konsulo pareigos šian
dien yra sunkesnės kaip nepriklausomy
Akademinėj dalyje žurnalistas Stasys
bės laikais.
Pieža supačindino publiką su pasitrau-

Meninė dalis buvo išpildyta Chicagos
jaunimo tautinių šokių ansamblio "Gran
dis". Si grupė visus sužavėjo šokdami
švelniais ir grakščiais judesiais, man ne
matytus ir nepažįstamus šokius, naujai
sukurtos koreografijos figūromis.
Dainų programą gražiai išpildė Faus
to Strolios vadovaujamas Vyčių choras
drauge su solistu Algirdu Braziu.

Po meninės dalies buvo vaišės Jauni
mo Centro mažojoje salėje.
Musų naujasis konsulas Vaclovas Klei
za, nesėdėjo gerbiamojo vietoje, bet mai
šėsi tarp žmonių, draugiškai pasisveikin
damas ir pasikalbėdamas su visais.
Esu patenkinta, kad galėjau dalyvau
ti šiame pagerbime kaip lietuvė iš Brazi
lijos. Mūsų gerbiamas konsulas neveltui
buvo karštai priimtas, nes jau reiškiasi
visuomeniniam darbe veiksmais Lietu
vos naudai, kurie pasirodo aprašyti ir
vietinėje spaudoje.
Angela Joteika

"DIDŽIOSIOS" RUSU KALBOS
MOKYMAS LIETUVOJE
Sausio 23 d. Vilniaus radijas savo pro
gramoje Amerikos lietuviams transliavo
universiteto dėstytojos, Elzės Gal na i tytės pareiškimą apie Lietuvoje jau plintan
tį "dvikalbiškumą". Nepaisant to, tvirti
na ji, lietuvių kalba niekad taip neklęstėjusi kaip dabar. Tai, esą rodo, kad Vaka
rų sovietologai klysta tvirtindami, jog
Lietuva rusinama.

Lietuvos generalinių konsulų pagerbimas — susipažinimas. iš k.:
Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė, atstovas prie Sv. Sosto
ir Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Stasys Lozoraitis ir naujas Lie
tuvos gen. konsulas VACLOVAS KLEIZA.

Rusų kalbos yla išlindo iš maišo kitu
pavidalu LKP CK pirmojo sekretoriaus
P. Griškevičiaus kalboje, pasakytoje Par
tijos XIX suvažiavime. "Šalia gimtosios
kalbos mokėjimo", pareiškė jis, "visuotic
niu reiškiniu tampa geras ir... didžiosios
rusų kalbos mokėjimas. Šis pažangus pro
cesas ir ateityje bus visokeriopai skatinamas ir vystomas". (Literatura ir Menas,
1986.11.1). Rusų tautą ir kalbą vadinti
"didžiąja" pradėjo Stalinas. Šią baudžiauninkiško nusižeminimo formulę paklus
niai tebekartoja dabartiniai Lietuvos aparatčikai, kuriems pasaulyje tebeegzistuo
ja viena "didžioji" kalba. (ELTA)

CIRURGIÕES DENTISTAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnançasMini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - lo and.

Vicente Vitor Banys Ltda.

V. Prudente • Fone: 273-6696

R.WJ 2744886
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tu pabūkly^kulkosvaidžių ugnimi jis
stabdė puolančius banditus (partizanus),
o vairuotojai |uo metu keitė ratus ir vai
ravo sunkvežimius į saugesnę vietą, kur
siaurą kalnų kelią gaubė uolos. Palikę
ten krovinius ir maisto produktus, j mū-šj stojo ir sunkvežimiu vairuotojai...

LIETUVIAI PASAULYJE
VENEZUELA
J ARGW s ; A
DR. V. DAMBRAVA - AKADEMIKAS PAW?■ A O& \ 4JAIX. USI FMS

Argi. įtinąs Lietuviu fv vienijimo
valdyba praneša, kad nuo gegužės pra
Seržantas Kęstutis Orentas — reidu,
džios tenai kiekvieną šeštadienį nuo
apie kuriuos pasakoja Juozas, dalyvis.
15,30 iki 16,30 vaifwfcsta lietuvių kal- Bičiuliai visada kartu. Kartu jie gynė kobos pamokos suaugusiems. Pampjcas pra-ioną Cagčarane, atmušinėjo banditų (par
veda inž. Algimantas Rastauskas
tizanu) atakas Kandahare...
Numatytos lietuviu kalbos pi okos
Tarnauti Afganistane nelengva... —
ir mažiesiems,
sako bičiuliai tankistai. Netrukus jie kar

LIETUVIAI ORGANIZUOJASI
Havajų salose gyvena apie/Ju šimtus
pirmosios ir antrosios kartos lietuviu, »
kurie šiomis dienomis susiorganizavo
įsteigdami Honolulu Lietuviu klubą. Jo
pirmininku, išrinktas jau keliolika jau
keliolika metu čia gyvenąs’Tovilas Baltis,
jam talkininkauja Auksė Miklienė ir ke
li kiti asmenys. Havajuose gyvena daili
ninkė Bronė Jemeikienė, sesuo vienuolė
El doctor Vytautas AJtainbrtta, admitiu
Serafiną Marija Maziliauskaitė, atvykusi
como miembro activo y ^«dpotendatU
j Havajus 1937 m., o pati naujausia vie
de la Academia Católica.
tos lietuviu bendruomenės narė yra et
nografė Elena Bradūnaitė — Aglinskienė.
Lietuviu Katalikų Mokslo Akademi
jos pirmininkas kun. prof. dr. A. Liuima Iki šioi vietos lietuviai susirinkdavo vie
iš Romos pranešė, kad 1986.IV.27 posė ną kartą per metus — Vasario 16 proga.
Dabar tikisi išplėsti veiklą.
dy dr. Vytautas A. Dambrava priimtas j
Akademiją pilnateisiu nariu.

Šią žinią Venezueloje plačiai komen
tavo seniausias krašto dienraštis LA RE
LIGION: parašydamas ilgą straipsnį, įdė
damas nuotrauką ir iškeldamas jo nuo
pelnus Bažnyčiai ir Tautai, o drauge ir
Pietų Amerikai.

LIETUVIAI PRIVERSTI KOVOTI

tu su kitais koriais "internacionalistais"
grįš namo — jų karinės tarnybos laikas
artėja prie pabaigos — sako TASSo ko
respondentas, deja, nepaminėjęs, kad
šimtai ju draugu negrįžo. Jie žuvo impe
rialistiniame kare, kurį veda grobuoniš
ka So v. Sąjunga prieš mažą afganu tautą.

LENKUA
POPIEŽIAUS VIZITAS

Lenkijos viceprezidentas Tadeusz Mlynczak gegužės 6 d. pusvalandį praleido Va
tikane su Popiežium, aptarė Černobyl ka
tastrofos pasekmes Lenkijoje ir Popie
žiaus vizitą j savo gimtąją Lenkiją 1987
m. birželio mėnesį. Lenkijos valdžia dar
neatsiuntė Popiežiui oficialaus pakvieti
mo. Jei Maskva leistų, tai Popiežius norė
tų tuo metu aplankyti ir Lietuvą, kai bir
želio 28 d. Vilniuje bus iškilmingai švenf čiamas Lietuvos Krikšto 600 metų jubi
liejus.

TASSo korespodentas A. Grešnovas
pranešė iš Kabulo, kad šimtai lietuviu
jaunuoliu, paimtu sovietu kariuomenėn,
NUOSTABUS MENININKAS
šiandien kovoja Afganistane.
Australijos lietuvių ir užjūrio spaudo
Jo akademinė studija, "Kriminalinis
Tarp priverstu kovoti prieš Afganista
je prieš kiek laiko jau buvo paminėtas
psichiatrijos naudojimas Sovietų Sąjun
no partizanus yra du jauni mechanizato
goje" buvo skaityta Juozo Kojelio pasku riai: Juozas Kurelaitis iš Žirniu kaimo ir išskirtinu muzikiniu gabumų aštuonme
tis Jonukas Pocius. Pažįstamas jis ir aus
tiniame LKMA kongrese Los Angeles,
Kęstutis Orentas iš Girėnu kaimo, abu
tralu auditorijoms Adelaidėje, kurios
JAV 1985 m. gruodžio mėnesį. Studija
iš Sakiu rajono. Jie drauge lankė mecha
spauda, kaip "The Advertiser", apibudi
yra išversta j ispanų kalbą ir visa ištisai
niku kursus ir, po tu, dirbo traktorinin
no jj tokiais žodžiais: Marvelous, superb,
dvidešimtyje laidų paskelbta LA RELI
kais. Pašaukti atlikti karinės prievolės,
he is a genius.
GION dienraštyje. Kiti dienraščiai irgi
buvo išsiųsti j Afganistaną "vykdyti in
Jo tėvas, Jonas Algirdas Pocius, yra
paskelbė šią žinią.
ternacionalinės pareigos", t.y. malšinti
Afganistano partizanus, kovojančius dėl pats muzikas — smuikininkas, pianistas
Julius Vaisiūnas
ir muzikos pedagogas. Adelaidėje turi
savo krašto laisvės.
Sveikiname naują akademiką ir, kartu
privačią muzikos mokyklą/kurioje šalia
Dabar
tie
du
pavergtos
Lietuvos
jau

su "La Religion", meldžiame Visagalį,
jo paties ir kiti pedagogai dėsto šias spe
nuoliai,
pasodinti
j
sovietų
tanką,
lydi
kad jj ilgai laikytų Augščiausiojo garbei
cialybes: pianinas, smuikas, altas (viola),
‘
karinių
sunkvežimių
konvojų
per
afganis
:
ir musų Tėvynės labui. (KPG)
violončelė, fleita, klarnetas, gitara. Mo
tarriečių partizanu apšaudomą vingiuotą
kyklą paprastai lanko 20-25 mokiniui —
kelią
kalnų
tarpeklyje.
Tanko
vairuoto

JAV
vaikai ir suaugę. Praktikuojamas ir taip
jas seržantas Juozas Kurelaitis pasakoja
vad. "Suzuki" metodas.
PREMIJA LIETUVEI MOTERIAI
TASSo korespondentui:
Jonukas stebina savo tobula klausa,
JAV-bėse steigiama 1000 dol. premija
— Netikėtai dušmanai’(laisvės kovoto
giliu, ryškiu muzikalumu, kuriu dėka jis
labiausiai pasižymėjusiai moteriai savo
jai) ėmė šaudyti j mašinas iš automatą
sugeba pasinertį$ kiekvieną atliekamą
įnašu lietuviu visuomenei ir krikščioniš
ir kulkosvaidžių. Kai kuriems priekyje
kai kultūrai.
važiavusiems sunkvežimiams buvo per kūrinį ne pagaPamžių, ne "vaikišku" mu
Premijos steigėjas — mecenatas yra
šautos padangos. Apsisukti arba nustum zikiniu susikoncentravimu.
kun. J. Prunskis. Premijos skyrimą ir įtei ti juos no kelio sunku — iš kairės uolos,
kimą pavesta tvarkyti "Giedros" kurp.
iš dešinės bedugnė. Eismo užtikrinimo
Premija skiriama kas antri metai.
r būrys atitraukė pagrindinį smūgį. Bokš-

mHz
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"S P 6 H O U L Y ST PAS MUS
Los Angeles, Kalifornijos, Lietuvių
Tautinių Šokių ir Dainos ansamblis
"SPINDULYS" Brazilijoj viešėjo 8 die
nas. Aplankė miestą, turėjo šilta priėmi
mą B L Sąjungos salėje, pasigrožėjo San

tos bei Guarujá brazilų pajūriu ir Litua
nikos lietuviška gamta bei vaišingumu,
prisistatė TV 2 Kultūros kanale, susipa
žino (nors nekųrie) su šv. Kazimiero pa
rapijų bei ML redakcija ir spaustuve, V.
Zelinoj dalyvavo lietuviškose Mišiose,
Portal restorane pasivaišino braziliškais

i. PASVEIKINIMAS
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-_______ ______ _

Sekančias dvi dainas dainuoja Marco Tėti, Tadas DabŠys ir L Polikaitis.

3.
4.
5.
6.

II. LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ PYNE

VI. PAVASARĮ, VASARĄ, RUDENĮ ...

Ant tėvelio dvaro - liaudies daina, harmonizacija S. Šimkaus
Ant kalno karklai siūbavo - liaudies china ir šokis
Oi nėra niekur - liaudies daina
Ūsauninkas - tautinis šokis
Vaikščiojau - liaudies daina, harmonizacija /. Žilevičiaus
Subatėlė - tautinis šokis (su daina)

i

HI. AUDIMO ŠOKIAI IR DAINOS
1
2
I
4.

Linelius raunu ne viena - liaudies daina
Aštuonytis - tautinis šokis
Viena linelius nuroviau - liaudies daina
Abrūsėlis - mergaičių šokis

Kas subatos vakarėlį - mergvakariui šokis, choreografija O. Razutienės
Siūbau, lingau - liaudies daina, harmonizacija /. Zdaniaus
Vai, ir prijojo - liaudies daina, harmonizacija /. Strolios
Sadutė - atsisveikinimas su jaunąja
Ateisiu - liaudies daina, harmonizacija D. Andrulio
Rezginėlė - vestuvių šokis
jaunasis — Linas Polikaitis,
jaunoji —- Regina Polikaitienė

Pertrauka

V. KONCERTINE DALIS
1. Fleita - Kristina Mickutė
2. Joninės - muz. O. Metrikienės

Klajūnui - ž. B. Brazdžionio, muz. D. Polikaičio
Dainava - ž. ir muz. Dariaus Polikaičio
Tryptinis - šokis, stilizuotas G. Vokietaitytės
Prisiminimas - ž. B. Vitienės, rnuz. G. Gudauskienės

\

Žiema bėga - liaudies daina, harmonizacija /. Švedo
Oželis - tautinis šokis
Lenciūgėlis - tautinis šokis
Eisim girion - liaudies daina, harmonizacija B. Jonušo
Rugučiai - tautinis šokis
Pabaigtuvių pėdas - ž. E. Matuzevičiaus
Juodasis Jonkelis - tautinis šokis
Spragilų daina - liaudies daina,
Malūnas - tautinis šokis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VII. PASILINKSMINIMAS

IV. LIETUVIŠKOMS VESTUVĖMS
1
2
3.
4.
5.
6.

.-_

patiekalais apsupti daugelio tautiečių,
? sekmadienio (6.VIL86) popietėj savo
tikrai žaviu koncertu S. Miguei Arcanjo
salėj atgaivino sanpauliečių širdy daug
kur jau sustingusią lietuvybę. São Paulo
lietuviai ilgai prisimins šių "Spindulio"
viešnagę.
Čia tik koncerto programos "griaučiai'
daugiau skirti joje negalėjusiems dalyvau
ti. 0 kas dalyvavo (ir moka plunksną
valdyti), tepasidalina savo įspūdžiais per
laikraštį ir su kitais. Redakcijos durys
atviros visiems, su raštais ir nuotraukom

1 Šiandien mūsų švente - ž. V. Nemunėlio, muz. B. Budriūno
2 Sveikinimas jaunystei - ž. V. Kevalaitienės, muz. G. Gudauskienės
3 Kepurinė - pasveikinimo šokis

1
2
3
4
5
6

——- —'-—■« ■

1.
2.
3.
4.
5.

Per Klausučių ūlytėlę - liaudies daina
Tykus buvo vakarėlis - liaudies daina, harmonizacija /. Strolios
Pakeltkoįis - tautinis šokis
Varkijietis - tautinis šokis
Vakaruškos - šokis,choreografija J. Matulaitienės

VIII. ATSISVEIKINIMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tėvynės maršas - ž. Girginaitės, muz. G. Gudauskienės
Laukų daina - muz. B. Jonušo
Dainuokim visada - ž. A. Kairio, muz. B. Budriūno
Kur giria žaliuoja - ž. A. Vanagaičio, muz. J. Gudavičiaus
Blezdingėlė - tautinis šokis
Suktinis - paskutinis - tautinis šokis
Ačiū! Valio! - muz. B. Budriūno

ANTANAS DUTUTM

-TAUTINIAI JAUNIMO METAI''

PO ŠEŠIAS81Š1MT METU
i ic«wu i... m mr

Jaunimas yra jėga, galinti pasukti pa-,
emigracijos Brazilijon šešiasdešimtme
saulj j gera ar j bloga. Jaunimas yra Baž Lietuvių Emigracijos Brazilijon
čio prisiminimus, kuriuose bus paliestas
nyčios ir tautų ateitis. Toks bus pasaulis, Šešiasdešimtmečiui paminėti
lietuvių ekonominis kūrimasis, kultūrinė
kokia kryptim eis musų dienų jaunimas.
Greitu laiku "Musų Lietuvos" redak ir visuomeninė veikla, spauda, mokyk
Šiam taip svarbiam reikalui giliau įsi
cija patieks savo skaitytojams Lietuvių
los, bažnyčia, veikusios ir tebeveikian
sąmoninti ir ieškoti visi kartu tinkames
čios lietuvių organizacijos. Būkite pasi
nių būdų šiai ateičiai kurti, pradedant
ruošę išgyventus Brazilijoje metus prisi
šiais metais pirmąjį spalio (outubro) sek
minti ir juos įvertinti.
madienį visoj Bažnyčioj bus oficeliai
pravesta JAUNIMO DIENA. Tai ne ko
kia "jaunimo šventė", o stengiamasis vi
si kartu — organizacijos, jaunimo vadai,
suaugusieji, jaunimas — ieškoti būdų ir
priemonių išsiauginti giliai susipratusių
VIKTORAS \Z LUKAViayB
ir įsipareigojusių jaunų krikščionių.
Savininkas
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS
Lietuviški
ir
europiotiški
valgiai
Jei tatai yra svarbu visiems, yra gyvy
SPAUDOS IŠLAIKYMO
MALONUS
PATARNAVIMAS
binis klausimas mums, lietuviams, musų
Rua Espirito Santo, 118- Tei. 441.6848
lietuviškai kolonijai.

ESWBfiBS

.miw ...»............

SÃO CAETANODOSUL

5

SMR. 26 (1965) 1986.Vll.17

MŪS

Malonus Braziijos lietuviai!

Los Angeles LB Spindulys džiaugiasi, turėjęs laimės Jus aplankyti, susipažin
ti, pasidalyti mintimis, sustiprinti lietuvišką dvasią. Svarbiausia - sueiti jauni
mui su jaunimu ir pasitikrinti lietuviu kalbos mokėjimą... Brangiausią turtą.
Surengti šią išvyką mums padėjo Los Angeles Šv. Kazimiero parapija, Lietu
viu Bendruomenė ir kite trgariizacijjs bei rėmėjai.

Bet, svarbiausia, - Jūsų B L B-nės pastangos ir sudarymas progos čia surengti
koncertą ir paviešėti net visą savaitę...
Dabar, viskam praėjus ir patyrus tiek daug malonumu ir džiaugsmo, net sun
ku atsisveikinti... Pamilome Jus visus, o jaunimas — jaunimą... Bet reikia keliau
ti toliau.

Už Jūsų puiku musu priėmimą, vaišes ir pastangas dėkojame visiems. Ypatin
ga padėka: B L B-nės pirm. Jonui Tmtarunui;r poniai Verai, kun. J. Šeškevičiui,
— vaišės Lituanikoj, B. Liet. S-gos pirm. A Bumbiiui ir Vaidybai, — puikus pri
ėmimas savuose namuose; Šv. Kazimiero parapUjos kun. Pr. Gavėnui, kun. Pe
trui Urbaičiui ir kitiems ir ju laikraščiui "Musu Lietuva", už garsinimą ir dova
nas.
Dr. A. Šiauliųi ir A. Petraičiui už sudarymą progos pasirodyti televizijoj. Mie
loms lietuviu šeimoms: P. O. Šimoniams, SiHckums, Tumams, Bendoruičiams,
Šukevičiui, Puodžiūnui, Tatarunams, Dyliums, Bareišiams, Popic, Daniai, Lau
čiams ir kitiems už priėmimą į savo šeimas nakvynėms ir geras vaišes. Visiems,
visiems Brazilijos lietuviams už atsilankymą j musu koncertą, labai draugišką
atsiliepimą, gėles, dovanas ir 11 Mielam Brazilijos jaunimui — už musu jauni
mui suteiktą džiaugsmą, draugyste, nepamirštamas valandas... Sakome Jums ne
"Sudie", bet Iki pasimatymo U.S.A.
L. B. Spindulio Vadovybės vardu Jūsų Ona Razutienė ir Danguolė

São Paulo, 1986, VII. 7.
"Spindulys", išskrisdamas i Montevideo, nuoširdžiai dėkoja taip pat pulk.
Albertui Siaudžioniui, Cumbicos aviacijos bazės komendantui, kuris laukė Spin
dulio dalyviu Guarulhos aerodrome, priimdamas juos garbingiems svečiams skir
toj salėj ir suteikdamas šokėjams visas biurokratines lengvatas. Labai ačiū!

BEDIEVIAI TRUPINA ICAULtJS
IS TĖVU KARSTU *
ŽARĖNAI -- LATVELIAI (Šiaulių
raj.L 1985 m. gegužės 16 d. per Šešti
nes nuniokotose Mielaičių kapinaitėse
susirinko apie 30-ties maldininkų būre
lis. Kaimiečiai, inteligentai, vaikdi ir jau
nimas klaupė ant buldozeriais išrautos
žemės, jau spėjusios pasipuošti naujais
kryžiais, ir kalbėjo skausmingąją šv. Ro
žančiaus dalį, giedojo SvČ. M. .Marijos
litaniją, giesmes. Pasimeldus vienas jau
nuolis skaitė eiles:

Čia rymojo Kristus, rankom surakintom,
Medžiu koplytėlių varganuos namuos,
Bet ir jam pastogę nutarė atimti
Taip, kaip ir lietuviui toliuos svetimuos.
Kai plieniniai traktoriai papines užgriuvo,
Trupindami kaulus ištepu karstą,
Ko kazoko kardas p&MĮtęs nebuvo
Užbaigė aklumas ainiŠjįįievertu.

Skeldėjo po vikšrais spinduliai mediniai,
Traškė skopi y tėtės smurto Samdiniai,
Bočių testamentą pelėse skandino,
Rasomis raudojo IgjŠ.vĮs kankiniai.
Bet žaizdotos širdys Vėl augina Viltį
Ir nulaužtas kryžius skelbia — prisikels.
Trečio ryto aušrą ragina pamilti, —
Sibiro ledynus Lietuva pakels.
Besirenkančius ir besiskirstančius ti
kinčiuosius įdėmiai stebėjo ir fotografa
vo keturi civiliai, vienas iŠ ju — Šiaulių
saugumietis Slankauskas. Įžūlumo saugu
miečiai nerodė ir laikėsi iš tolo, artyn
priėjo tik žmonėms baigus melstis ir pra
dėjus tyliai tarpusavyje kalbėtis.

Prie didžiausiojo kryžiaus, šalia už
degtų žvakių, buvo sudėti ėia palaidotų
Žmonių kaulai, išrauti, griaunant kapi
naites. Tarp išlaužyto miško iškilo at
statyti kryžiai — žemaitiško gajumo, iš
tikimybės tikėjimui ir tautai viltis. Su
giedoję "Marija, Marija", žmonės išsis
kirstė.
Liet. Kat.Bažnyčios Kronika Nr. 67
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LITERATŪROS KAMPELIS

tų miestų ženklų parodę. Iki šiol dar to
kios neturime speciàiiai išleistas nei Lie
U
tuvoje, nei išeivijoje. Yra Kauno, Vii- •
niaus, Klaipėdos miestų apylinkių "her
Pirmomis 1938 metų dienomis, su
Siaurės paukštelio gi esmė
draugais lankydamas Riu de Janeiro lie bai". Sovietų išleistoje Enciklopedijoje
- ANT KORKOVADO AUKŠTUMU Lietuva neegzistuoja, net Vyties nerodo.
tuvius, stebėjosi ir gėrėjosi vietos lietu
vių jam išreikštu nuoširdumu, nepamir JAV-bėse išleistoje Enciklopedijoje irgi
Prieš vienuolika metu Mauá mieste,
šo, taip pat, atkreipti savo dėmesį ir pasi nieko nerandame. Gal kas nors turi kokį
São Pauio provincijoj, Brazilijoj, mirė
musų poetas Venancijus Ališas (kun.A^k- grožėti, virš šimto metrų aukštumoje,de senelių ar tėvų paliktą kuria nors kalba
— "Heraldikos" albumą, gal, pas pažįsta
Sandras Arminas), įrašęs j Lietuvių Lite-\ besų apsuptu ir saulės spinduliais numus lenkus ar rusus? -- Padėkite
ratūros istoriją keturis egzotinėmis temo\ , šviestu Kristaus paminklu, Korkovudo
mis sukurtus kūrinius. Vieną jų, jau poe aukštumoje. Kreipdamasis j jj lydėjusius žmogui. Juk savo laiku visi miestai
tui mirus, draugai surankioję paliktų dar kelionės draugus pasiūlė: Kopkime j kal turėjo savo ženklus, kuriais Caro imperi
joje jie būdavo atžymėti. (Nekalbant
ną pagarbinti Kristų ir tenai jam dainę
bų rankraščius, išleido "Anapus Marių"
sukursime úpie šiaurės paukštelio laimę. apie kunigaikščių ar bajorų kilmės "her
vardu.
bus" r- Oginskių, Pomatovskių, Vasilčko,
Ant Korkovado aukštumų dainę poe
Venancijus Ališas gyveno ir dirbo su
Zubovų ir kt.kt.). Paroda bus ruošiama
mumis, Brazilijos lietuviais, todėl ir vadi tas sukūrė. Ji yra atspausdinta pomirti greitu laiku. Tai kas kokių žinių turi,
name jį musų poetu. Pasak Lietuvos Lite nėje knygoje "Anapus Marių", kurią
skambinkite tiesioginiai Antanui
ratūros istorija, poetas reiškės kaip egzo poeto mirties metinių proga, prisiminda Augusta i čiui T elef. 217-3532.
tinės tropikų poezijos pradininkas. Nesve mi perspausdiname šio Brazilijos lietuvių
Padėkime tautiečiui, kuris taip nuošir
laikraščio puslapyje:
timi, bet gi, jam buvo ir gimtojo krašto
džiai nori išgarsinti Lietuvos vardą, čia
motyvai, kurį jisai taip mylėjo, apdainuo
ANT KORKOVADO AUKŠTUMU
išeivijos lietuvių tautos 60-mecio sukaktu
damas išeivio ilgesį — sugrįžti j gimtojo
A n to Korkovado aukštumu
vėms atžymėti.
krašto pastogę ir prie tėviškės slenksčio
Po kojų debesis pamynęs,
tada apdainuoti sutiktą džiaugsmą.
Tarp žemės ir dangaus žydrynės
Išgyvenęs tarp musų ir su mumis egzo Alsuosi iaimės artumu.
PARTIZANŲ DAINA
tinėj šaly — Brazilijoj, beveik po keturias
Iš tremtyje sukurtu eilėraščių “Erškėčiams
Ko iopšip pasaka sena
dešimt klajonių svetimoje šalyje, "kaip
žydint”.
bailus šiaurės paukštelis", susilaukė savo Ir ką svajojimp miražai
"liūdno dienų kelio" — nuėjo j amžiny į sielą tik nedrąsiai rašė —
Palikom raudančių močiutę
Širdis bus tavo kupina.
Arklus palikome rūdyt bę.
Venancijus Ališas gimė 1908, atvyko O nežinosi, kad tada
Brazilijon 1937 ir mirė 1975 metais bir Ne tau, bailus siautės paukšteli,
želio mėnesį.
Bet man ant liūdno dienu kelio
Bus laimingiausia valanda.

- ad —

Halina Mošinskienė
■■

'

į

SAKALO SPARNAIS,
TOLYN lįATEITI
Taip aš jaučių didžius užsimojimus,
kuklaus Antano Augustaičio, surengusio
Lietuvos ženklų parodę — filatelistų ypa
tingai įvertintą — ją aplankė 900 filatelis
tų, daugelis žmonių svetimtaučių, ma
žiausiai — lietuvių. Dalinai pateisinu mū
sų tautiečius, nes j'au tų parodų buvo ke
letą ir čia reikia būti "specialistu" pašto
ženklų pomėgyje;
Ant Korkovado aukštumų — Rio de Janeiro —
1938 m.: Feliksas Girdauskas, kun. Aleksan
dras Arminas (Venancijus Ališas) ir Antanas,.
Dutkus.

DR. PAULI0 ŠLEPETYS
CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, 2.709 — Conį 32
Fone; 881-8077 - Hor. 12-18 h.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Dabar šis mūsų idealistas — patriotas
ruošia Lietuvos heraldikos, t.y. atžyme'r

Geriau laisvam Tėvynėj žūti,
Negu kad Sibire trūnyt.

Pakilkit, pavergti lietuviai Rauda tautos neišvaduos.
Garbė, kurie už laisvę žuvo.
Gyvi jie amžiais, nors kapuos.
Nebijom darganų nei lietaus,
Nei rudenio nakties juodos.
Likimas mums žiaurus ir kietas
Auka už laisvę Lietuvos.
Už brangia, žemę tėviškėlės,
Sesučių rūtų darželius,
Už mielą seną motinėlę,
Už koplytėlės smūtkelius.

Kada melsvutės rugiagėlės
Linguos su varpomis laukuos,
Plačiais takais šviesi laisvužė
Į mūsų šalį atžygiuos.
Ir komunizmas bus išrautas,
Kaip medis, augantis kraujuos.
Težūsta, kas norėjo tautą
Skandinti amžinuos varguos.
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MES S R LIETUVIŠKAS
KATALIKIŠKOS TRADICIJOS
Lietuvoje ir išeivijoje lietuviai turi gra
žią tradiciją, ypač gausiai sueiti Velykų
rytą j Prisikėlimą ir Velykų Mišias... Turi
me ir kitas lietuviškai katalikiškas tradici
jas — giedoti majavas, gegužines pamal
das, švęsti Jonines, Onas, Kūčias su piotkelių laužymu ir kitas.

Liepos

mėnuo:

1. Atvyksta "Spindulys" (iki 8 d.)
2. Žemaičiu Kalvarijos Marija

6. Bendros Jubiliejinės Maldos Diena
"Spindulio" programa V. Zelinoj
13. "Spindulys" Rio de Janeire (iki 18 d.)
13-14. Marijos apsireiškimas Skiemonyse
27. Paskutinis mėnesio sekmadienis:
16 vai. Sąmoningo Tikėjimo Metų programa
šv. Kazimiero p-jo j.

PAŽANGA ARKIV- MATULAIČIO
Šventumo byloje
Sausio 15 d. Vatikano gydytoju ko
misija vienbalsiai pripažino stebuklingą
išgijimą, gautą Garb. Dievo Tarno arkiv.
Jurgio Matulaičio MIC užtarimu. Tuo
būdu tikimasi, kad jis palaimintuoju
bus paskelbtas ateinančiu metu biržely
je, minint Lietuvos 600 metu krikšto
sukaktį. Šventumo bylos vadovybė reiš
kia visiems gilią padėką už maldas ir ki
tą paramą ir tikisi jos toliau.

MATULAITIS
| PALAIMI NTUOSI US
(Tęsinys iš pr. numerio)

5.StebolcBo r® s k a I a s. Bažny
čia, padariusi visa, kas žmogiškomis jėgo
mis įmanoma, dar nori, kad ir dangus
žmonių pastangas ir išvadas patvirtintų
ypatingu ženklu - stebuklu. Tikras stebuk
las, aiškus dangaus parodymas, kad as
muo tikrai yra šventas, yra imamas iš nuo
stabių pagijimų per Garb. Dievo Tarno
užtarimą. Čia pirmiausia suteikiamas žodis
gydytojams specialistams. Jų sprendimas
yra pagrindinis tikro stebuklo pripažini
mui.
Garbingojo Dievo Tarno Jurgio beatifi
kacijai iš daugybės vadinamu stebuklingu
pagijimu, šventųjų Skelbimo Kongregaci
jai buvo patiekti keli nepaprasti pagijimai.
Iš jų buvo parinktas vienas, kelių asmenų
paliudytas, STAIGUS pagijimas iš medici
niškai nepagydomos ligos. Speciali, tam
paskirta gydytojų .komisija savo posėdyje
1986 sausio 15 dieną vienbalsiai pripaži
no, kad įvykis medicinos požiūriu yra NE
PAPRASTAS ir neišaiškinamas:

Dievo Tarnas
ARKIVYSKUPAS JURGIS
MATULAITIS - MATULEVIČIUS
1871 - 1927

Po tokio gydytojų sprendimo stebuk
lo reikalas dar bus svarstomas teologu ir
kardinolu komisijose. Bot, turint gydyto
ju žodį, tai bus tik reikiamo formalumo
dalykas. Po toviso, popiežius visa patvir
tins ir lieps paskelbti raštą “Apie stebukf
lą G. Dievo Tarno Jurgio užtarimu“.
Visa tai, kaip tikimasi, jvyks dar šiais
metais. Tada beliks popiežiui parinkti ir
paskelbti dieną, kurią Romoje jvyks pa
laimintuoju paskelbimo iškilmės. Supran
tama, kad jei popiežiui būtų leista nuvyk
ti j Lietuvą, j Lietuvos krikšto 600 metų
sukakties minėjimą, Garb. Dievo Tarno
Jurgio palaimintuoju paskelbimas įvyktų
Vilniuje. Tačiau beveik tikra, kad įvyks
Romoje, kai bus minima Lietuvos krikšto
600 metų sukaktis 1987 metais.

Tokias ir panašias tradicijas labai svar
bu palaikyti ir perduoti jaunosioms kar
toms. Tarp jų reikia palaikyti ir stiprią
katalikišką tradiciją - sekmadieniais ne
pasilikti namie, o visiems eiti į bažnyčią
Šventų Mišių, o paskui pasišnekučiuoti
su giminėmis ir pažįstamais. JAV-se ir ki
tur tas paprotys pritaikintas naujoms są
lygoms. Per Mišias gieda dažniausiai visa
bažnyčia, kartais jaunimas tradicines
ir naujas giesmes, vadovaujamas keletos
gerų giesmininku. Po pamaldų, pavyz
džiui, Chicagoje, pu Mišių jėzuitų koplyčioje^daugumas sueina pasišnekučiuoti
j ten esančią Jaunimo centro kavinę, u
Cieveland'e j parapijos didoką svetainę.
Ten viena kuri draugija paruošia kavos,
gėrimų ir užkandžių. Yra spaudos stalas.
Gretimuose kambariuose greit pradeda
mi posėdžiai, susirinkimai, repeticijos,
minėjimai. Taip pamaldose įpranta daly
vauti visi ir jaunimas.

Vyksta vakaronės, bet sumodernintos.
Pavyzdžiui Cleveland's beveik kas penk
tadienį yra susiėjusių pokalbiai, konferencijėlės religinėmis temomis, o Chicago'je Jaunimo centro kavinėje — kultūri
niais klausimais. Aišku, kad visur vyksta
ir nutautėjimas, įsigali anglų kalbos var
tojimas. Užtat sąmoningai, pavyzdžiui,
Toronte yra įvestos Mišios anglu kalba,
bet lietuviškoje dvasioje, dažnai net su
Kas bus naujo su arkivyskupo paskelbi
lietuviškomis giesmėmis...
mu palaimintuoju? Aišku, kad jam ne
Tokips lietuviškos pamaldos, katali
pridės garbės ir laimės, kurią turi dangu
je. Palaimintieji ir šventieji skelbiami ne kiškai lietuviškos tradicijos ir papročiai,
dangaus, o žemės gyventojams, kaip pa ju tarpe ir grynai tautiniai, labai daug
padeda perduoti ir jaunimui katalikišką
vyzdžiai šventumo ir į jpkėlio. Bažny
čios paskelbtą palaimintąjį žmonės galės ir lietuvišką dvasią. Jeigu dalis jaunimo
vėliau ir nutolsta, daugelyje ju lieka
garbinti, gerbti ne tik privačiai, bet ir
viešai. Jis galės būti įtrauktas j liturginio kiek lietuviškos dvasios, identiteto,ir
kalendoriaus švenčių eilę, į mišiolą ir ku gražiu prisiminimų, skatinančių padėti
lietuvybei ir Lietuvai. Todėl svarbu ne
nigu kalbamas Valandas. Tačiau palai
pagailėti joms rimtųpoastangų, o kartais
mintųjų kultas Bažnyčioje gali būti tik
ir nemažų aukų, žinant, kad vaikai ir
lokalinis (vietinis), ten, kur palaiminta
jaunimas, suaugę uoliais katalikais ir lie
sis gyveno, mirė, kur jojcunas palaido
tuviais, patys bus geri, laimingi žmonės
tas. Vyskupu prašymu gali būti leistas
jo kultas to krašto ar tautos bažnyčiose. ir daug pasitarnaus savo gyvenamajam
Tuo tarpu šventojo kultas jau yra visuo kraštui, ir Lietuvai.
tinis, visoje Bažnyčioje. Reikia žinoti ir
Dr. kun. Petras Daugintis, S.J.
tai, kad palaimintieji skelbiami šventai
“Žinios“
siais be jokios naujos eigos, tik įvykus
naujiems stebuklams palaimintojo užta
rimu. To išmelsti yra tikinčiųjų užduotis. ‘ LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

Kun. Juozas Vaišnora, M.I.C.,
Šventumo bylos vedėjas

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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MUSŲ ŽINIOS
GARBĖS

PREL. PIJUS RAGAŽINSKAS bf> METAI KUNIGYSTĖS
Liepos 13, iškilmingom Mišiom ir pie
vom V. Zelinos klebonijoj, prel. Pijus
Ragažinskas atšventė 55 metus kunigys
tes (21 .VI.1931). Mišias konceleoravo
su kun. Feliksu Jokubausku, o per jas
lindojo L. K.Bendruomenės choras.

LEIDĖJAS

ALEKSANDRAS

BUMBLIS

BL Sąjungos pirmininkui ir tauriam lietuviui
nuoširdi padėka ir geriausi linkėjimai.
ML redakcija ir administracija

Sveikimam»

Tą pačią dieną ir klebonas kun. Juoris Šeškevičius paminėjo savo šventimus,
jautus 1953 m. liepos 12 dieną.

D.G. Prelatą P i J U RAGAŽINSKĄ

Prieš kelias dienas (VI 1.3) ir kun. Pr.
Gavėnas, intymioj šventėj su Dievu, pri
zminė šventimu dieną 1949 metais.

švenčiantį 55-tuosius metus Dievo tarnyboje
ir linkime sveikatos, Aukščiausiojo palaimos
ir ištvermės gyvenimo sūkuriuose.

Čia kaip tik proga priminti ir pakvies. sąmoningiau įeinant j SĄMONINGO
l IK ĖJIMO METL) programą, kiekvieną
a tai iką-katal ikę lietuvius įvairias savo
i/venimo sukaktis (gimtadienį, vedybų
i kitas metines) ne vien tik kaip kokie
inn pagonys, "atšvęsti' su stikliuku ir
Jaugiau ar mažiau iškilmingesnėm vaiėm, o duoti ir krikščionišką atspalvį;
-asikviesti ir Dievą j šventę, ar nueiti j
o - Tėvo - Namus tą sukaktį atšvęsti,
uk esam krikščioniškos tautos vaikai,
r ne? Ir ruošiamės sąmoningai
vesti Lietuvos Krikšto jubiliejų, stenglamiesi atsinaujinti savo krikšloniškam gyvenime, ir ne tiktai turėti
okj greit prabėgantį ir užmirštą "pamii ėjimą".

Tai ką turėtum daryti?
Čia atviros durys apgalvotiem siūly
mam.
(KPG)

KAUTU STOVYKLA
"Palangos" skautai stovyklaus Litua’iKoje nuo liepos 19 iki 26 dienos.

1UMATYTAS "BINGO"
Jei kas turėtų ir norėtų dovanoti kokį
antą ruošiamam Bingo lošimui, ateinanlo rugpjūčio 10 dieną, 16 valandą, praoma pranešti Sv. Kazimiero parapijai
ei. 273-0338, arba, (dar geriau) dovaną
įvežti j kleboniją.
Bingo pelnas eis "Pedro Perkumas"
Jiografijos išleidimui.

Sv. Juozapo Vyrų Brolija
-L.--------- —_________________________ __ —________----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Industrialas Jonas Rimša, kartu su sa
vo žmona, dabar gyvena naujame aparta
mente, "Jardim Europa" São Paulo mies
to rajone.
P.P. Rimšų apartamentas labai gražiai
įrengtas ir užima visą aukštą, kuris suda
ro virš tūkstančio kvadratinių metrų.
Tarp kitko, buvo išsitarta apie kom.
Jono Rimšos Fundaciją lietuvių koloni
jos kultūrinių iniciatyvų palaikymui.

St. Včius

A. A. JUOZĄ JANUSKI
PRISIMENANT

Juozas Januškis visoje lietuvių koloni
joje buvo plačiai pasižymėjęs kaip spurto
žinovas, bendradarbis ir steigėjas įvairio
se lietuvių sporto šakose.

Nuo pat lietuvių organizacijos pra
džios į Braziliją, per eilę metų, mūsų ko
Brazilijoje (tikriau tariant, São Paulo
lonijoje teko gyventi su nemaža žmonių, mieste) Juozas Januškis daugiausia dirbo
kurie pasižymėjo visuomenės veikloje.
"guarda civil" korporacijoj iki savo mir
Tokių žmonių tarpe negalim pamiršti
ties. Jis buvo didelis patrijotas, visuome
A. A. Juozą Januškj, kuris mirė 1985 me nės veikėjas ir niekad neapleido lietuviš
tais kovo 25 dieną. Nors kiek pavėluotai, kos veikios, ypatingai sporto srityse.
bet negalim jo užmiršti.
Didžiojo karo metu, kada Sporto Są
Emigravęs iš Lietuvos dar 1927 met
junga "Lituania" buvo uždaryta, Juozas
tais, Jis nuo pat savo atvykimo į São Pau Januškis neatsisakė nuo lietuviškos veik
lo miestą pasižymėjo didėle veikla kaip
los São Paulo mieste ir visą laiką dirbo
visuomenės veikėjas.
visuomeniškos veiklos tarpe iki pat savo
Kada dar 1928 metais buvo iškilmin mirties.
gai paminėta Lietuvos Nepriklausomy
Juozas Januškis buvo vedęs p. Julę
bės 10-ties metų sukaktis São Paulo
Jurgutytę ir susilaukęs vienintelės duk
mieste, Juozas Januškis jau tada buvo
ters Birutės.
vienas iš veikliausių to paminėjimo daly
Juozas Januškis buvo gimęs Lietuvoj
vių.
1901 metais ir j Braziliją atvyko 1927
metais.

SĄMONINGO TIKĖJIMO METU
PROGRAMA

Pskutinj mėnesio sekmadienį, liepos
27, bus, kaip jau įprasta, SĄMONINGO
INDUSTRIALĄ
TIKĖJIMO METU programa šv. Kazi
Birželio 24 dieną, Joninių proga, kun. miero parapijoj.
etras Urbaitis ir žurn. Stasys Vancevi16 vai.: pasikalbėjimas religine tema,
ius aplankė aukštai iškilusį lietuvį indus- Mišios su giesmėmis, kurias praves jung
'ialą JONĄ RIMŠĄ ir jo žmoną p. PALL tinis choras, pobūvis-pramoga. Veiks bu
,Ą RIMŠIENĘ. Abu svečiai buvo labai
fetas su lietuviškais užkandžiais, braziliš
lalo iiai priimti ir pavaišinti.
kais gėrimais.

PLANKÉ AUKŠTAI ĮSKILUSI

1931 metais, gruodžio mėnesyje, kad
da buvusio Lietuvos Konsulo Dr. Petro
Mačiulio iniciatyva buvo organizuojama.
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, Juozas Januškis buvo vienas iš tų iniciatorių, akt'
viai dalyvaudamas steigėjų tarpe. Vėliau,
įsteigus Sporto Sąjungą "Lituania", Juo
zas Januškis buvo nuolatinis tos Sąjun
gos bendradarbis, atstovaudamas tai orga
nizacijai Lietuvių Sąjungos Brazilijoje
įvairiose veiklos srityse.

Mirdamas jis paliko žmoną Juliją, duk
terį Birutę su dviem anūkais — Danielium
ir Sergio, kurie jau yra suaugę vyrai, ir
dar du proanūkius.
Prisimindami velionį Juozą Januškį,
linkime, kad jam būtų lengva Brazilijos
žemelė, kurioje jis praleido didžiausią sa
vo gyvenimo dalį.
Stasys Vancevičius
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O cowjonto
tòuano “Spindulys“ (Raio de sol) de
Los Angeles, USA, saóda aos litoanos da AL.
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Henrique L. Alves
SVEIKINAME SPINDULI

Um instante de reencontro com as tradições,
usos, costumes da cultura lituana foi proporciona
do pela presença do grupo "Spindulys" de Los
Angeles, California. Jovens alegres em sua excursão
pelo Brasil, Uruguai e Argentina, proporciona es
sa vivência do espirito da lituanidade. Fiquei la
mentando a escasses de oportunidades para "Spin
dulys" com presença sugerida na capela do Institu
to de Artes do Planalto, UNESP — Universidade
Estadual "Julio de Mesquita Filho" e a participa
ção na reunião almoço da Academia Paulistana da
História e da Ordem Nacional dos Bandeirantes,
no Terraço Itália. Seriam duas oportunidades para
que o grupo levasse sua mensagem em duas insti
tuições de São Paulo, uma universitária, outra cul
tural Duas opções apresentadas e não aproveita
das.
Domingo de tantas emoções ou descansos, re
tornei ao palco da minha infância/juventude,com
meus netos Matheus Henrique e Luiz Antonio na
reciclagem das recordações do ontem que vai se
distanciando. Vila Zelina conserva ainda muito
desse periodo distante, começando a transmudar
o seu cenário. Missa com participação do grupo
"Spindulys" na Igreja São José de Vila Zelina e
senti-me um pouco menino a vibrar com tantas
identificações lituanas, Vozes enchendo o espaço
de emotividades. Todos devem ter sentido essa
presença de vozes a enriquecer a lituanidade.

Infelizmente não participei do agupe do Portal,
onde a confraternização marcou espaço de muitos
diálogos, conversas soltas em busca de aproxima
ções lituanas de Los Angeles e de São Paulo, duas
grandes cidades. Festa lituana em sua total global idade.
Resolví marcar presença na Rua Campos Novos
(que saudades do tempo do E.C. São José de Vila
Zelina), no auditório que já é tradição lituana, ex
plodindo presenças ao longo dos anos onde a cul-^
turą e língua representam marcos do tempo sobre
vivente.

Revejo amigos, revisito rostos conhecidos de
meu passado e na rapidez do tempo, sobra pouco
para manter diálogos ou conversas. Instantes a re
compor imagens entre o ontem e o hoje, na felici
dade interior de ter vivido um universo que fica
como a grande marca da minha vida. Feliz em po
der manter encontros semanais com leitores de
"Musų Lietuva", agradando ou desagradando com
temas, salpicados de contribuições pessoais, visan
do o registro da memória do meu cotidiano.
Abrem-se as cortinas do espetáculo e João Tamerecidos aplausos pela oresença

de quem é comandante da lituanidade. Faz sauda
ções ao grupo visitante, b qual mantem intercâm
bio cultural de tantas necessidades. E a presença
de Ona Razutiené com o branco do linho, figura
erecta, firme, decidida, consciente, idealista, jo
vem em sua idade. Primeiro impacto foi a beleza
de seu "guintaras", o colar de ambar a tocar a mi
nha sensibilidade e a lembrar a minha infância na
Escola Lituana "Vytautas Didysis", na Vila Bela.
Profere palavras contendo ouvação ao propósito
de conservar o sentido lituano de quem conserva
essa identidade, esteja onde estiver. Fala com en
tusiasmo e impressiona pela objetividade. Captei
o sentido de suas palaferas e inebriado, permanecí
durante o transcorrer do espetáculo.

Danças tipicas de jovens pares caracterizados
com suas roupas, ricas e coloridas, todas/todos
com traços típicos de lituanos buscando impor
uma arte milenar. Cientes dessa responsabilidade,
esbanjam mocidade em danças e cantos, acompa
nhados ora do piano, ora ao acordeão por Rimas
Polikaitis. Simetria em cada passo, graça no con
junto, beleza total. A arte de "iousta" impressio
na e cada traje mostra paciência e bom gosto de
unidade em cada peça. Apenas, estranhei a presen
ça de chapéu mais para os "çow boys" do que de
lituanos. Ou será que foi impressão errônea? .

Programa extenso sem ser cansativo, prendeu
atenções e empolgou a cada apresentação, pelo
sentido interpretativo de seus participantes. O nú
mero de coroação da noiva atingiu o apice, com a
dança das "ioustas" a lembrar a dança das fitas do
folclore gaúcho ou catarinense. Depois, Ona Razu
tiené comunicou que o casal de noivos são marido
e mulher na vida real e começaram no conjunto
quando tinham 17 anos. Foi um rápido papear,
tendo por intérprete o pe. Francisco Gavėnas a
cientificar-me das particularidades do conjunto.
Simpatia e decisão de quem procura na busca das
identidades mencionadas, cuja palavra precisa e
pautada demonstra muito amor à arte. Será que o •
grupo tem videos para o deleite em horas vagas ou
de lazer, para rememorar essa beieza encantadora
de danças/cantos?
Depois,p prof. Alfonsas Petraitis com seu grava
dor busca impressões do espetáculo e Danguole
Razutyté-Varnienė, filha de Ona falou com empolgação acerca do grupo, revelando que muitos via
jam kilometros para a reunião semanal. Por vezes,
sacrificam aulas, procurando recuperação nos dias
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seguintes. Todo esforço vale a pena para vblorizar
"Spindulys", cujo ideal é a senha apresentada.

A presença do grupo na TV Cultura, participam
do da Festa Baile, cuja gravação ocorre tradicional
mente no Clube Piratininga e é levado ao <>r aos sá
bados. Deve ter sido um visual belo/bonito, focali
zado com maestria pelos cameras habilidosos. Já
participei desse programa em algumas oportunida
des e sei de sua importância para o teleespectador
de São Paulo e de outros Estados. Uma vitória con
quistando oportunidades de mostrar a juventude
lituana de tantos predicados. Sei das dificuldades
para se conquistar presença na Festa Baile e o dr.
Antonio Siaulys não mediu sacrifícios para com
por a caravana de lituanos.
O espetáculo ficou na retina, deixando sauda
des dos lances vividos nesta ou naquela dança, can
ção ou coreografia. Partiram para outras praças e
seu retorno a Los Angeles, certos que cumpriram

a meta de fortalecer o espirito da lítuanídade. E '
o resultado foi a consagração daqueles que lotaram
o saião e ficaram até o final embevecidos, maravi-»
lhados, cada qual com seu modo de ver e sentir
um especial, produzido com muita ternura e amor.
Ecoam nos ouvidos essas canções, próximas ou dis
tantes, com certeza de que continuamos a jornada
de sermos sempre descendentes ou lituanos na
acepção da palavra, onde o coração pulsa pelo to
que mágico de uma tradição. Os grupos daqui tam
bém merecem o aplauso e o respeito pelo que fa
zem e pelo que apresentam e já me referi a elas
com muito entusiasmo. E ao final do espetáculo
os acordes do Hino Nacional "Lietuva Tėvyne mu
sų — Lituânia, Pátria nossa" ainda ressoam de nos
talgia para todos.

Henrique L. Alves — Diretor Cultural do Centro
"Francisco Matarazzo Sobrinho".

Municipal. Agora, traz nova
contribuição ao lançar “No
velas Portuguesas”, num vo
lume de 416 páginas, ofere
cendo o que de melhor exis
te na novelítica de Portugal.
Eis os autores traduzidos pa
ra o lituano: Ramalho Ortigão, Álvaro de Carvalhal,
Eça de Queiroz, Teixeira de
Queiroz, Fialho de Almeida,
Alberto Braga, Trindade
Coelho, Raul Brandão, MaIheiros Dias, Julio Dantas,
Juliâo Quintinha, Pina de
Morais, Irene Lisboa, Aquilino Ribeiro, Ferreira de Cas
tro, Araújo Correia, José Ré
gio, Alves Redol, Rodrigues
Migueis, Domingos Montei
ro, Branquinho da Fonseca,
Miguel Torga, Castro Soromenho, Manoel da Fonseca,
Mello Brayner Andresen,
Fernando Namora, Jorge de
Sena, Luís Cajão, Maria Judite de Carvalho, Augustina
Bessa Luís, Urbano Tavares
Rodrigues, José Cardoso Pi
res e Herbert Helder. Eis um
lançamento de categoria do
Clube do Livro Lituano (en
dereço: 4545 West 63 rd Chicago - Illinois 60629). Po
vilas Gaucys presta mais um
serviço à literatura lusa.

JORNAL DE LETRAS
MENSÁRIO DE LETRAS, ARTES E CIÊNCIAS

JUNHO - 1986
Henrique L. Alves

NOVELAS PORTUGUESAS
EM LITUANO
Povilas Gaucys foi cônsul
da Lituânia em São Paulo,
na década de 30, e sua vivên
cia com a literatura brasilei
ra proporcionou oportunida
de de se transformar em tra
dutor de nossa poesia e fic
ção para o idioma lituano.
Esse trabalho, coroado no
lançamento em 1983 da an
tologia “Lianų ugnys”, reu
nindo 36 poetas brasileiros
(cujos nomes foram divulga
dos nessa coluna). Uma
proeza reconhecida pelos
críticos da APCA - Associa
ção Paulista de Críticos de
Artes - a outorgarem-lhe o
prêmio de “Melhor Divulga
ção no Exterior”, com sole
nidade de entrega no Teatro
4

Fereira de Castro
1898-1974

José Maria Fereira de Castro buvo savamokslis. Jo
literatūrinis pašaukimas pasireiškė labai anksti ir
tiesioginiai išsišakojo iš skausmingos patirties, kurią iš-
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B, L1 S. INFORMA
Carta do Presidente da Diretoria da Aliança da
Juventude Lituana Mundial (P. L. J, S. Valdyba).
O VI Congresso Mundial da Juventude Lituana
(C.M.J.L.) rapidamente se aproxima. O Comitê
Organizador do Congresso e a Diretoria da Alian
ça da Juventude Lituana Mundial (P.L.J.S.) já es
tá trabalhando árduamente na preparação deste
importante evento (Kongreso Suvažiavimas). Já
elaboramos as regras da eleição dos representan
tes (atstovai) do VI C.MJ.L., e as envio a vocês
por meio desta carta. A eleição dos candidatos
bem como a sua preparação é de responsabilidade
da Diretoria da Aliança da Juventude Lituana lo
cal.. As regras elaboradas pela P.L.J.S. são as míni
mas necessárias, às quais a diretoria local, pode
acrescentar suas regias, segundo seu ponto de visi
ta. No entanto, não se pode ignorar as regras da
P.L.J.S.
A Diretoria da Aliança da Juventude Lituana
local deve incentivar que os indivíduos de qual
quer idade (entre 16-35 anos) se candidatem a representantes (atstovai). Não é necessário que os
membros da Diretoria da Juventude Lituana seJem representantes.

Gintaras Grušas
Presidente da Aliança da Juventude
Lituana Mundial
As regras para os candidatos a represen
tantes da Juventude Lituana do Brasil no VI Con
gresso Mundial, serão divulgadas no próximo mês
de Agosto.

Programa do VI Congress^ Mundial da
Juventude Lituana, a se realizar na Austrália finais
de dezembro de 1987 e início de Janeiro de 1988.

1987
Dezembro 17 (Sydney) Inscrição — Representan
tes e participantes da América do Sul.

18 Inscrição — demais representantes
e participantes.

• *

As eleições devem ser abertas a todos os inter-ressados a serem representantes. A diretoria da
L.J.S. local dessa maneira deve divulgar e esclarercer as regras para representantes amplamente. A
i diretoria da P.L.J.S. incentiva a diretoria local da
íL.JS., onde for possível, unir as organizações dos
ffõvens a um processo de eleição, pelo qual incentisVar a juventude a se candidatar e obter votos de
Vseus grupos de jovens (reuniões, palestras,'ensaios
}etc.).
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Antes do Congresso os representantes eleitos
devem conhecer muito bem a Juventude local,
< sua. situação e suas idéias. Para alcançar este obje
tivo, a diretoria local deve unir o máximo possí
vel a sua juventüde para preparar os representan
tes.
Os representantes levam uma grande responsa
bilidade aos “Dias de Estudo” do Congresso. O
: material de preparação bem como qualquer outro
apoio será oferecido pela diretoria da P.L.J.S. e
do Comitê Organizador do Congresso.
Se não for possível preencher todas as vagas
distribuídas a seu local, informar com antecedên
cia, para que a vaga não fique vazia, mas que ela
seje entregue a outro local.

Acredito que começarão a se preocupar com
os preparativos da eleição dos representantes do
VO Congresso. Acredito também que se bem tra
balharmos, organizaremos um bom Congresso. Se
tiverem qualquer dúvida ou sugestão, convido-os
a entrarem em contato comigo.
Espero a lista de seus representantes até o dia
Io de Janeiro de 1987.

r

19 Inscrição — idem
20 - Abertura do Congresso.
21- Dia de Estudo - representantes
22- Idem
23- Idem
24- Ceia da Véspera de Natal — geral
25- Natal
26-31- (Canberra— Dias de Estudo — re- ’
presentantes e ouvintes. Excursão aos
participantes.

3,1- Adelaide/Rose worthy Agrucultur Col
lege) Inscrição para o acampamento.
Baile de Ano Novo (Adelaide)
Janeiro 1-7- Acampamento
8-10- Encerramento (Melbourne)
11-Excursão para todos.

(18 Dez. 1987, III Encontro da Juventude da Amé
rica do Sul. Se a juventude da América do Sul o
pedir).
Dana Sadauskaitė
Correspondente da Juventude
Lituana da Austrália

(Traduzido por Flávio Bacevičius, da Aliança
da Juventude Lituana Brasileira).
A B.L.J.S. convoca uma Reunião Ex
traordinária a todos os seus membros e re
presentantes (atstovai) do último Congresso Mun
dial a se realizar no dia 27 de Julho às 15:00 horas
na Paróquia de S. Casimiro, (Rua Juaíindiba, 28,
Parque da Moóca). Convidamos também a partici
pação do Presidente da Comunidade Lituano-Brasileira Sr. João Tatarunas e presidente da comissão
executiva Sr. Juozas Vaiksnoras.
Favor entrarem em contato com Fíáviu Bacevi
čius teis.: 63-9343 - SP. ou (0123) 21-7255 ramais
410 e/ou 475 (Engesa - São José dos Campos), pa
ra maiores informações.

Muito obrigado,

Flávio Bacevičius

