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KAS TAS DON BOSCO IR SALEZIEČIAI?

Kun. Pr. Gavėnas

Don Bosco yra vienas iš populiariausių šių laikų šven
tųjų. Ypatinga jo paskirtis buvo neturtingos ir apleistos
jaunuomenės auklėjimas.
Don Bosco gimė Kastelnuove (Šiaurinėj Italijoj) 1815
metais neturtingų ūkininkų šeimoj. Eidamas antruosius
metus neteko tėvo. Su dideliu' vargu išsimušė į mokslus.
Nuo pat mažens geidė padėti neturtingam jaunimui.
Don Bosco - jaunimo apaštalas. Troško būti kunigu.
Sakydavo: « Noriu būti jaunimo kunigu. Vaikai nėra blogi;
o jei jų ir yra blogų, tai tik dėl to, kad niekas jais nesirū
pina ». Buvo įšvęstas kunigu 1841. metais.
Don Bosco — Oratorijų steigėjas (1841 m.)
Oratorija — tai jaunimo židinys, kur vaikai, tinkamai
praleisdami laisvalaikį, įgauna tautinį, dorinį ir religinį
išsiauklėjimą.
v Don Bosco — Saleziečių [steigėjas (1859 m.)
Saleziečiai — tai pasaulinio masto organizacija, kur
kunigai ir broliukai-koadjutoriai pašvenčia savo gyvenimą
ypaš jaunimui, kad išaugintų «gerų krikščionių ir dorų
piliečių ».
Don Bosco — ir Seselių Saleziečių [steigėjas (1872).
Su šv. Marijos Domininkos Mazzarello tarpininkavimu
įsteigė šią moterų vienuoliją, kad rūpintųsi mergaičių auklė
jimu, kaip saleziečiai berniukais.
Don Bosco įkūrė Saleziečių Bendradarbių Sąjungą. Tai
trečioji Saleziečių šeimos šaka. Bendradarbiai, gyvendami
šeimoje, stengiasi sekti Don Bosco dvasia ir padėti Salezie
čiams ypač auklėjimo darbe.

ŠV. JONAS BOS KO, JAUNIMO GLOBĖJAS

Sausio 31 d. yra liturginė šv. Jono Bosco šventė

Joje saleziečiai apmąsto šį Mato evangelijos skyrelį:

Prie Jėzaus priėjo mokiniai ir paklausė:
— Kas iš tikrųjų dangaus karalystėje yra didžiausias?

Pasišaukęs mažę vaikę ir pastatęs jų viduryje, Jėzus
tarė:

Užtikrinu jus, jei nepasikeisite ir netapsite kaip maži

vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas nusižemi
na kaip šis vaikutis, tas yra dangaus karalystėje didžiau

sias.

Ir kas priima vieną tokį vaikutį mano vardu, priima
mane.
Pirmoji saleziečių "oratorija“ Kaune. Dabar jos patalpose veikia vienin
telė Lietuvoj kunigų seminarija.
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Metinė pwmmjesata Brazdqoj iki liepos ménsrio Cr J 750,00

Prenumerata paprastu paštu į užsieny 25 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$ 3.0O0,oo

Atskiro numeno kaina Cr S 15,00

J P. Ameriką oro paštu: 32 DoL
į tolimus kraštus 50 DoL
Vieno Numeno GARBĖS LEIDĖJAS Cr. 1.500.00

Užuojautos. Sveikinimai ir Skelbimai (Anunrico) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr. $ 75,00
Už skelbimu kalbą ir tūriai, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.

Pavarde pasirašyti stnipsaiai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę,
čekius. Perlaidas ir adnráüstmdnms laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas ” vardu.

Naujas „Alma Mater*e numeris
PASIEKĖ

Vakaruose gautas ketvirtas (1979 m.
spalicLgruodžio) savilaidinės „Alma Ma
ter“ numeris. Kaip ir praėjusieji nume
riai, jis skirtas Vilniaus universiteto 400tų metų sukakčiai paminėti. Plačiai ap
rašomi universiteto -jubiliejiniai renginiai
ir valdžios pastangos juos kontroliuoti
■bei cenzūruoti. „Galima įsivaizduoti,
koks šaunus, -turiningas būtų buvęs mūsų
ALMA MATER jubiliejus, jeigu jį .butų
buvę galima švęsti laisvoje Lietuvoje“,
rašo J. Kalnaitis (tslapyv.)
Naujoji „Alma Matter“ (perspausdina ne
maža medžiagos iš išeivijos šaltinių. Joje
randame Pasaulio 'Lietuvių Jaunimo IV
Kongreso sveikinimą pavergtos Lietuvos
jaunimui ir laišką „Alma Mater“ leidė
jams. Iš radijo laidos nurašyti Tomo Ven
clovos komentarai apie Vilniaus u-to
jubiliejų ir „Alma Mater“, o iš „Metme
nų“ žurnalo (paimtos V. Trumpos (pastabos
apie Leoną Karsaviną ir A.M. Jurašienės
prisiminimus apie Balį Sruogą.
Vedamasis straipsnis „Mažos tautos di
dėlė pergalė“ aprašo 74-ių metų nuo lietu
viškos spaudos atgavimo įsukaktį ir pa
brėžia jos „išskirtinę reikšmę“ — toji su
kaktis šiandien „lyg rąstas okupanto aky
se“. Daugelio lietuvių sumiesčionėjimą ir
sumaterialėjimą plaka straipsnis „Med
žiaginė pažanga ir tautos buitis“. Užbai
giama studija „Ketvirtas padalinimas“,
kurioje įspausdinami Suvalkų trikampio
pirikimo-pardavimo dokumentai. Pastabose
prie šių dokumentų Andrius Vient autas
(slapyv.) kritikuoja Vakarus už HitlerioStalino pakto „nutylėsimą“. Šiurpūs lietu
vių tremtinių .pergyvenimai Tolimojoje
šiaurėje 1942-ais metais aprašomi ištrau
koje iš A. Andriukaičio knygos „Bausmė
'be nusikaltimo“. Tvirtinama, kad Vlado
Česiūno likimą nulėmė jo pasisakymas,
kad j iš „rašys knygą apie sporto padėtį
TSRS“. Vakarų Vokietija raginama imtis
„tinkamų priemonių“, kad jis būtų su
grąžintas, o lietuviai ir kiti skatinami
protestuoti, „kad būtų likviduotas nusi
kaltimas“. Gausu informacijos kultūrinė,
mis temomis.
Mišrių šeimų ir rusinimo problemą gvil
dena novelė
.^Paskutinis žingsnis“.

VAKARUS

•Spausdiniami šeši patriotiniai eilėraščiai.
Redakcija pripažįsta, kad grožinė lite
ratūra galėjo būti aukštesnio lygio, bet
primena, kad „rašytojai- profesionalai,
tikėdiamįesi išlikti sovietinėje spaudoje,
bijo bendradarbiauti su- mumis, vengdami
valdžios įtarimų, kad gali būti atpažinta-"
jų „stilius“.
Naujoji „Alma Mater“ dokumentuoja
rusinimo slinktį
Lietuvoje. 1979 m.
rugsėjo 12-13 d. Vilniuje vykusi lietuvių
literatūros vertėjų konferencija pravesta
rusų kalba. „Rusifikacija klestėte klesti“
geležinkelių stotyse, kaip, pvz., Plungėje,
kur visokia informacija tik rusų kalba.
Reklaminiai užrašai ir kitokia informacija
kinta ir Vilniuje: „Jei .anksčiau dar buvo
abiem kalbom - lietuvių ir rusų, tai dabar
rašoma tik rusiškai“. Parduotuvėse ,^su
įžūlėjo“ rusės pardavėjos, kurios „de
monstratyviai aptarnauja kalbančius tik
rusiškai“.
Valdžios požiūris į „Alma Mater“ atsi
spindi Vilniaus profsąjungų
rūmuose
skaitytoje filosofijos kandidato J. Baužio
paskaitoje, kur jis pareiškė, kad šis leidi
nys esąs „trijų reakcingų profesorių“ -dar
bas. Anot .-Baužio, „pogrindinė spauda niekai“, bet tie „reakciniai profesoriai su
sirišo su „reakcinga katalikų dvasininki
ja“, kuri leidinį „iššmugeliavo į Vaka
rus... Dabar užsieniokradijas skaito to
leidinio straipsnius... štai kur bėdai“
‘Savo „padėkos ir atsisveikinimo žody
je“, „Alma Mater“ redaktorius ir leidė
jai dėkoja toms radijo stotims užsieniyje,
kurių dėka ,grįžtamuoju procesu' tūk
stančiai .skaitė mūsų leidinį“. Dėkojama
ir „iLKiB Kronikai“, „Aušrai“ bei „(Per
spektyvoms“, teigiamai paminėjusiomis
leidinį; „naujiems draugams užsienyje“;
bendradarbiams, /„kurių gal nepažįstame“,
ir ypač „pilkiesiems didvyriams“, kurie,
rizikuodami savo laisve, aukodami visas
laisvas valandėles, sveikatą, didelėje įtam
poje įvairiais būdais daugino mūsų leidi
nį“. Ar „Alma Mater“ eis toliau? - ne
žinia;,. „Galime tik pasakyti, kad toks ar
panašus leidinys tikrai -reikalingas“
(ELTA)

JAV KRITIKUOJA MASKVĄ
JUNGTINĖSE TAUTOSE UŽ
„APSISPRENDIMO TEISĖS“
PANEIGIMĄ LIETUVIAMS

Spalio 13 ir 14 d. Jungtinių Tautų 3iajame Komitete susikirto Sovietų Sąjun
gos ir JAV-ių atstovai. Atsakydama į
SSRS, Ukrainos ir Baltarusijos atstovų
„iškraipymus jr me1 ~-*-‘"us kaltmimus“.
JAV-ių atstovė Marilyn nan pãreiSKe, kad
jie būtų ,,beveik juokingi, jei nebūtų tie
sioginės Sovietų agresijos Afganistane
ir buvusios nepriklausomos valstybės bei
religinės ir etninės mažumos negyventų
priespaudoje! visoje Sovietų inįperijoje“.
JAV-ių delegatė ironiškai pabrėžė, jog
jos delegaciją ypač sudomino faktas, kad
Sovietų Sąjunga ,^pagaliau atrado tarptau
tinės žmogaus teisių sutarties pirmąjį
straipsnį, kuris skelbia, jog „visos tautos
turi teisę laisvai apsispręsti“. Sovietų
kalbėtojai išreiškė savo... susirūpinimą
tų tautų gerove, iš kurių, jų žodžiais,
atimta laisvė apsispręsti. Tūkstančiai so
vietų nužudytų afganiečių muzuimonų
tikrai susižavėtų, sužinoję, kaip Sovietų
Sąjunga rūpinasi jų teise laisvai apsis
pręsti... Pačioje Sovietų Sąjungoje ukrai
niečiai, latviai, lietuviai, estai, muzulmonai, totoriai, žydai ir kitos priespaudą
kenčiančios tautos bus tikrai dėkingos už
tokį radikalų Sovietų politikos pakeitimą,
kuris juos įgalins įgyvendinti laisvo apsi
sprendimo teisę“.
Marilyn Haft taip pat kritikavo Sovie
tų Sąjungą už žmogaus teisių pažeidinėji
mus: ,£) Sovietų veidmainystė ’ žmogaus
teisių atžvilgiu? Paklauskit religines gru
pes, paklauskit Helsinkio sutarčių vykdy
mo stebėtojus, paklauskit vadinamuosius
politinius disidentus, kurie tesiekia pa
grindinių ir visuotinų žmogaus teisių įgy
vendinimo ir už tai brutaliai persekioja
mi, uždaromi į psichiatrines, ištremiami
ir kalinami sovietiniuose lageriuose...“
(ELTA)
TEISIAMI 2 ESTAI LAISVĖS
KOVOTOJAI

,,The Guardian“ (sausio 7 d.) Helsinjkio korespondentas D. Fields rašo, kad
Estijos sostinėje Taline ruošiamasi teisti
du estų disidentus.
Vienas jų yra 46 m. amžiaus Mart Nik
ius, biologas, kalbų mokytojas. Jis kalti
namas antisovietine agitacija ir propagan
da. Stockholmo (Švedija) estų šaltiniai
sako, kad M. Nikiui į „nusikaltimus“
įskaitomi jo parašas po 1979 m. rugpiūčio
mėn. pabaltiečių atsišaukimu, taip pat
skleidimas žinių apie lietuvių disidentų
teismą ir ,,Amerikos balso“ klausymasis.
M. Nikius 1959-1966 m. kalėjo už tai,
kad suomiui davė fotografijų -apie Tartu
miestą.
Antrasis kaltinamasis yra 40 m. amžiaus
Jiri Kukk, Tartu universiteto chemijos
profesorius. Jis kaltinamas ,,fabrikacij'5
ir skleidimu melagingų žinių ir už šmei
žimą sovietų valstybės“. Be to, jis kaltina
mas, kad suteikė žinių ,,Christian Scienct
Monitor“ korespondentui.
Abu yra protestavę dėl Afganistano
okupacijos ir dėl olimpinių žaidynių
LAIKRAŠTIS, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA - NEIŠEINA IŠ MADOS, NE Maskvoje.
REIKIA SUKTI IR GALVOS: TINKA KIEKVIENA PROGA - KAI LINKSMA ,
Po bado streiko abu kaltinamieji esą
LIŪDNA IR KAI VISKO JAU GANA .
labai nusilpę.
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Trečiadienis, vasario 11 d. — ATSTOVŲ REGISTRACIJA IR KON
GRESO ATIDARYMAS.
10-18 vai. — Atstovų ir svečių registracija lietuvių parap. patalpose,
Mendoza 2280, Avellaneda.
19 vai. Mišios lietuvių parap. bažnyčioje.
20 vai. Iškilmingas Kongreso atidarymas: dalyvaujančių kraštų vėliavų
įnešimas, himnai, Kongreso ruošos komit. pirm. J. Mičiūdo žodis
ir VI Kongreso pirm. V. Dorelio kalba, garbės prezidiumo sudary
mas, sveikinimai ir tt.
21.30 vai. Susipažinimo vakaras — užkandžiai. Ruošia ir patarnauja
svečių priėmimo komisija.
Ketvirtadienis, vasario 12 d. — DARBO PREZIDIUMO, SEKCIJŲ IR
REZOLIUCIJŲ KOMISIJOS SUDARYMAS, DARBAI SEKCI
JOSE.
10 vai. Darbo prezidiumo, trijų darbo sekcijų ir komisijų sudarymas.
VI P ALK nutarimų skaitymas. Darbo sekcijų programa:
Jaunimo sekcija - Jaunimo šių dienų problemos.
Politinė sekcija - Lietuvos vardo ir jos dabartinės padėties garsini
mas P. Amerikoje.
Kultūros, Švietimo ir Spaudos sekcija Lietuvių kultūros ugdymas ir palaikymas;
Lietuviškas švietimas;
Lietuvių spauda P. Amerikoje.
12 vai. Pietų pertrauka (pietūs Lietuvių salės bufete).
14 vai. Studijos trijose darbo sekcijose mokyklos patalpose.
18 vai. Studijų užbaigimas sekcijose.
Pentkadienis, vasario 13 d. — STUDIJOS DARBO SEKCIJOSE
PLENUMAS.
9 vai. Studijos trijose darbo sekcijose.
12 vai. Pietų pertrauka. Pietūs Lietuvių salės bufete.
14 vai. Studijos - simpoziumas.
16 vai. Plenumo posėdis:
Trijų darbo sekcijų nutarimai ir jų nagrinėjimas VIII PALK datos
ir vietos nustatymas. Užbaiga.
21 vai. Jaunimo meno vakaras Arg. Lietuvių Centre. Pasirodo įvairios
meno grupės iš Argentinos ir užsienio. Po to šokiai jaunimui.
Šeštadienis, vasario 14 d. — LAISVA DIENA (miesto apžiūrėjimui ir
apsipirkimui).
PALI KIMAI
Amerikos Lietuvių Fondas iki šiol
gavo 46 palikimus testapaentu.
Šie palikimai Fondui davė 508.812,
00 dolerių. Fondas yra tik viena iš Lie
tuviškų institucijų. Daug palikimų yra
gavę lietuviški vienuolynai, parapijos ,
prieglaudos ir kitos įstaigos. São Paulyje mums yra žinomi tik du palikimalvisuomeniniams reikalams; vienas Sese-r .
lems ir kitas Lituanikai, tačiau galima
butų suskaityti bent porą tuzinų atve
jų, kai palikimas, likęs be testamento,
pateko j valdžios kasą.

• Laisvos spaudos siekis — laisva
Lietuva

® Berisso miesto Imigrantų šventė
je Pavasario karalaitė (La Reina de
los Imigrantes) buvo išrinkta "Min
daugo” Dr. jaunuolė - šokėja - Ma
riana Meškinytė.
• Elvira Šimkevičienė sulaukė 80
metų amžiaus. Ta proga jos sūnūs Jo
nas ir Eduardas ir marčios surengė
Jono namuose šaunią gimtadienio
šventę. Dalyvavo daug žmonių. Sukak
tuvininkė buvo nuoširdžiai pasveikinta
ir gavo daug dovanų.
*
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rPARDUODAMĖ
automobiliams
SKYDELIUS su grandinėle raktams
LIPINĖLIUS — adesivos
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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VII PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO,
įvykstančio — 1981 m. vasario 11-15 d. Argentinoje,

JAUNIMO ŠVENTĖ
Š. metų lapkričio 22 d. "Mindau
go” draug. jaunimas iškilmingai pami
nėjo savo kultūrinio veikimo 9 metų
sukaktį, su meno programa, kuri susi
dėjo iš dviejų dalių. Šią programą pa
ruošė Vai. Bukauskaitė de Persico,
Luis Lemberis, Zuz. Mikelaitienė ir
Vincas Studžia.
Pirmoje dalyje buvo išpildyta: Ke
purinė, Kalvelis, daina - Kur giria
žaliuoja ir dar keturi šokiai. Dainoms
vadovavo V. Stundžia. Antroje daly
je: Gyvataras, Noriu miego, dainos Daug daug dainelių ir Malūnėlis (so
listas Pablo Šaulys).
Po to sekė gražus pobūvis, dalyvavo
pilna salė žmonių. Visi gėrėjosi jau
nimo pasiektais rezultatais. Šiuo metu
jaunimas turi jau ir orkestrą, kuris pa
lydi jų šokius.
Tą patį vakarą buvo suruošta lietu
viškų išdirbinių graži parodėlė. Paro
dėlės eksponatai buvo paskolinti iš
"Mindaugo” draug. veikėjų.
Lapkričio 15 d. "Mindaugo” draug.
jaunimas su 4 muzikantų palyda pa
sirodė Berisso mieste pas graikus ir
taip pat La 'Platos mieste su lietuviškų
šokių programa, kurią užsieniečiai la
bai gerai įvertino.
Sveikiname "Mindaugo” draugijos
jaunimą jų sukakties proga ir linkime
sėkmės, ypač per sekantį VII PAL
Kongresą.
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KONGRESO OBALSIS: PIETŲ AMERIKOS
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VII PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO,
įvykstančio — 1981 m. vasario 11-15 d. Argentinoje,

PROGRAMA
20.30 vai. (punktualiai). VASARIO 16 D. MINĖJIMAS - KON
GRESO UŽDARYMAS IR MENO VAKARAS Bs. Aires miesto
centre salėje Instituto Superior de Cultura Religiosa, Rodríguez Pe. na Nr. 1054 (ir S. Fe).
Oficiali dalis:
Dalyvaujančių kongrese kraštų vėliavų įnešimas.
Himnai.
Pagrindinė kalba ispaniškai (L. Sruoga).
Pagrindųiė kalba lietuviškai (PLB pirm. inž. V. Kamantas).
Meno dalis:
Tautiniai šokiai - L. Centro ansamblis ’’Inkaras”.
Dainos - SLA dainų vienetas ’’Žibutės”.
Kitų krąjtų.meno vienetai.
Kongreso uždarymo žodis — J. Mičiudas.
Užbaiga: daina Lietuva brangi.
Sekmadienis, vasario 15 d. — IŠKILMINGOS PAMALDOS BS. AS. KA
TEDROJE IR PIETŪS.
10 vai. Šv. Mišios Bs. As. katedroje koncelebruojant su vyskupu.
11 vai. Vaihiko uždėjimas prie Laisvės paminklo, Pza. de Mayo aikš
tėje, dalyvauja jaunimas su tautiniais rūbais ir įvairių kraštų vėlia
vomis. Trumpas žodis.
13 vai. Iškilmingi Kongreso užbaigimo pietūs SLA patalpose.
Pagrindinė kalba.
Rezoliucijos.
Pietūs.
Atsisveikinimas iki VIII kongreso.
7

JAUNUOLE FILATELISTE
Gabrielė Keblaitytė, trečios kartos
Argentinos lietuvaitė, dalyvavo filate
lijos — pašto ženklų parodoj, išstaty
dama savo rinkinį — lietuviškų pašto
ženklų albumą.
Gabrielė yra 18 metų, jos seneliai
yra jau senai mirę, motina yra argen
tine nors ir nemokėdama lietuviškai,
su dideliu įdomumu pažino Lietuvos
istoriją iš ispanų kalbon verstų knygų
ir padėjo daug pastangų rinkdama lie
tuviškus, Lietuvos nepriklausomybės
laikų, pašto ženklus.
Parodoje už savo rinkinį ji gavo si
dabro medalių ir plaketę. Gabrielė la
bai norėtų susipažinti su lietuviais, ypač
jaunimu, kurie renka pašto ženklus ar
• ba turi lietuviškų pašto ženklų ir vokų
(su ženklais). Tuo atveju su ja arba
jos tėvu Zigmu Keblaičiu galima susi
siekti sekančiu adresu: Gabriela K e
blaitis, Santos Dumont 4471 - Cap
Tel. 854-6911.
Jeigu yra mūsų skaitytojų tarpe, ku
rie interesuojasi lietuviškų pašto žen
klų rinkimu, gali susisiekti su Gabriele.
Iš savo pusės mes sveikinam Ga
brielę, išlaikiusią savy lietuvišką pradą
ir pasiryžusią tokiam sunkiam darbui
— lietuviškų pašto ženklų rinkimui.
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PASTABOS:
Įėjimas į Kongreso atidarymą - laisva auka;
Įėjimas į Kongreso uždarymą miesto centre - 10.000.
Pietūs parap. bufete O-jų atstovams, ruošia ir aptarnauja P. Sakalausko
baro žmonės;
Meno vakaras L. Centre ir užbaigos pietūs SLA patalpose paliekami
nuspręsti Kongr. ruošos komis, ir tų O-jų valdyboms;
Argentinos delegaciją kongrese sudaro: vienas asmuo nuo kiekvienos
organizacijos ar vieneto, priklausančių ALOST. Jiems bus duota studijų
medžiaga, o kitiems kraštams pasiųsta paštu, kad pasiruoštų;
Politinei sekcijai temą paruoš Argentina, sekcijai vadovauja Z. Juk
nevičius;
Kultūros sekcijai temą paruošia Urugvajus;
Švietimo sekcijai temą paruošia Brazilija;
Lietuvių spaudos sekcijai temą paruošia Argentina;
Jaunimo sekcijai temą paruošia jaunimas.
VII PAL Kongreso Ruošos Komisija.

LOTERIJA
ALOS Taryba prieš Kalėdas pada
rė loteriją - rifą, kurios tikslas — su
rinkti pinigų kongresui. Viso buvo iš
spausdinta 1000 bilietų. Parduota 574
numeriai (kiekvienas po 30.000). Pi
nigai įdėti į banką. Reikia pastebėt;,
kad pirmą premiją - spalvotą TV apa
ratą išlošė Benjaminas Kristelevičius,
gyv. Floridoje. Bilietą jam pardavė p.
V. Survilienė laike S. Židinio asados.
Kitus fantus išlošė: Federico Koreikis
iš Avellanedos ir Albertas Liutkevičius
iš Rosario. Vienas fantas liko neišloš
tas, kitus ištraukė vietiniai. Si rifą vyko
pagal Kalėdinį valstybinės loterijos
lošimą.

PARDUODAMAS
vertingas sieninis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm
Kreiptis j šv. Kazimiero parapiją,
R.Juatindiba, 28, tel. 273-0338

(

FÁBRICA

DE

GUARDA'- CHUVAS'

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
1

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

Res.: 274-1886

------------------------------------- =——------------------- —-----------------
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DĖMESIO!
Pranešame visai Brazilijos Lietuvių
Kolonijai, kad šių metų VASARIO
15-22 dienomis įvyksta rinki
mai į Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
Tarybą bei Revizijos Komisiją.
Atkreipiame visų dėmesį,kad balsuo
ti yra kiekvieno lietuvio ar lietuvių kil
mės asmens civilinė pareiga.
Balsavimai prasideda Vasario 15 d.
per 16 Vasario minėjimą, Seselių Pranciškiečių Salėj ir tęsis iki Vasario22 die
nos.
Kandidatų Sąrašas ir balsavimo lapai
bus pasiųsti per Musų Lietuvos 4,5 ir 6
numerius. Taip pat bus gaunami:
a) abiejuose Parapijose
b) pas bairų įgaliotinius.

BLB-nės valdyba

ML skaitytojams siunčiama lapas,ku
riame yra keturi lapeliai, su kandidatų
sąrašu. Balsuotojas atsiplėš kiek šeimo
je yra narių su teise balsuoti ir atliks sau
vo lietuvišką pareigą, atsižvelgiant į se
kančias:

B ALSAVI MO
TAISYKLES
1. Balsavimo teisę turi visi Brazilijoje
gyveną lietuviai ir lietuvių vaikai, ne
jaunesni kaip 18 metų.
2. Balsuotojas kryželiu (x) prieš pavar
dę atžymi sąraše kandidatus už ku
riuos jis balsuoja.
3. Kiekvienas balsuotojas gali balsuoti"
tik vieną kartą ir nedaugiau kaip už
11 kandidatų j B. L. Tarybą ir už 3 kan
didatus į Revizijos Komisiją.
4. Jei balsuotojas atžymės daugiau kan
didatų, negu jis turi teisę rinkti, tai
jo balsavimas nebus užrašytas. Bet
gali balsuoti mažiau negu nustatyta
3ram punkte.
5. Balsuotojas, atžymėjęs kandidatų są
raše savo renkamuosius, šj balsavimo
lapelį įdeda j voką ir užpakalinėje vo
ko pusėje;.užrašo savo vardą, pavardę
ir antrašą, jį užklijuoja ir tuomet:
a) — įdeda į balsavimo urną, kurios
bus žemiau nurodytose vietose.

b) — pasiunčia paštu žemiau nuro
WBalsavimo vokai turės būti sugrąžin
dytu adresu.
ti rinkimų laikotarpyje:
c) — įteikia "bairro" įgaliotiniui ar
a) Jei siunčiami paštu, iki vasario 22
ba savo pasitikimu asmeniui, ku
dienos.
rie pasirūpins nunešti ir įdėti bal
b) Jei balsai metami į urnas, vasario
sus į urną.
nuo 15 iki 22 dienos, iki 18 vai.
6. Jei ant voko užpakalinėje pusėje ne
c) Jei įteikiami įgaliotiniams arba
bus užrašyta balsuotojo vardas, pa
kitiems pasitikimais asmenims,va
vardė ir antrašas, tai jo balsas nebus
sario nuo 15 iki 22 dienos, 16vai.
užskaitytas. To reikalinga,kad Rin
kimų Komisija galėtų pati krinti,kad
balsuotojas nebalsavo daugiau kaip
vieną kartą.
7. Į vieną voką galima įdėti du, tris ar
daugiau balsavimo lapelių, ypač kad
PRAEITUS DVEJIS METUS
tai pačiai šeimai nereikėtų siųsti ke
lis vokus. Tuomet užpakalinėj voko
VADOVAVĘ BRAZILIJOS LIETUVII
pusėje reikia užrašyti visų balsuoto
BENDRUOMENĘ ASMENYS
jų vardus, pavz.:Antanas, Marija, Juo
Valdyba:
zas Lietuvaičiai. Taip pat bus galima
Pirmininkas — Jonas Tatarūnas
įdėti į voką sąrašą kas balsavo tame
Vice —pirm. Prel. Pijus Ragažinskas
voke ir tada užpakalinėje voko pusė
Pirma sekr.— Magdalena Vinkšnai—
je nieko nereikės pažymėti arba užra
tienė
šyti tik siuntėjo vardas, pavardė ir
Antra sekr. - Angela Joteikaitė
antrašas.
Iždininkas — Jonas Silickas
8. Voke negalės būti įdėta daugiau ne
Naris — Inž. Alexandras Valavičius
gu užrašyta balsuotojų vardų. Jei tas
atsitiktų, visi voke balsai nebus už
Taryba:
skaityti.
Pirmininkas : Adv. Algirdas Slieso—
9. Rinkimų Komisija užtikrina balsavi
raitis
mo slaptumą atidarimo vokų metu.
Vice—pirm.: kun. Petras Gavėnas
Bet jei kas norės, gali įdėti savo bal
Sekretorius; Vytautas Tumas
sus j mažesnį voką, be jokių atžymėNartai: Antanas Gaulia
jimų, užklijuoti jį ir įdėti j kitą dides
Kun. Juozas Šeškevičius
nį «voką kuriame užpakalinėje pusė
Petras Žarkauskas
je turės būti užrašyti balsuotojų var
Revizijos Komisija:
das kaip nurodyta 7—am punkte.
Juozas Oiuvinskas
Alfonsas D.Petraitis
JAUNIMAS yra musų gyvenimo šaknys.
Petras Šimonis.
Jos nudžius, išnyks ir viršūnės —
ir ne,bus kam žodžio tarti
dėl LIETUVOS LAISVĖS.
I

M. Krupavičius

ÇURSO

AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

l

Caixa Postal 4421
0100o Sao Paulo. s/>

Para maiores informações
Pone 273-0338

Rua Jualindibn, 28
03124 Sao Ponio, SP
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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES
1. Tem direito ao voto todos os litua—
nos e seus descendentes, maiores de
18 anos.
2. O eleitor assinala com um (x) os no
mes dos candidatos nos quais esta vo
tando, na ficha de votação.
3. Cada eleitor tem direito a votar uma
sóvêz no máximo em 11 candida
tos para o Conselho Deliberativo e
3i para o Conselho Fiscal.
4. Se o eleitor assinalar mais candida
tos que è permitido, o seu voto não
será contado. Porém, poderá votar
em numero menor de candidatos de
terminados no item 3.
5. Assinalados os candidatos de sua pre
ferência, o eleitor coloca a cédula de
votação no envelope, que deverá ser
fecho colado e no verso, anotados o
seu nome e endereço e em seguida:
a) — colocar o envelope num das ur
nas que estarão à disposição dos
eleitores nos locais abaixo indi
cados.
b) — Enviar pelo correio ao endereço
indicado.
c) — Entregar ao representante do
bairro ou a pessoa de sua con
fiança para que estes se encarre
guem de depositar o seu voto nu
ma das urnas.
6. Caso o eleitor não assinalar seu no
me e endereço no verso do envelope,
seu voto não será contado. Isso é ne
cessário para que a Comissão das Eleições possa averiguar se não houve
mais de um voto de cada eleitor.
7. Em cada envelope poderá ser colo
cado dois, três ou mais cédulas afim
de que cada família não seja » obriga
da a enviar varios envelopes.Nesse ca
so anotar no verso os nomes dos vo
tantes que colocaram seus votos no
mesmo envelope. Por exemplo:Antonio,Maria e José Lietuvaičiai.Rua da
Lituama Livre Nr....... No lugar de
assinalar o nome no verso, é permiti
do colocar uma relação dos nomes
que colocaram os votos no mesmo
envelope e nesse caso, assinalar no
verso apenas o nome e endereço do
remetente.

8. No envelope não poderá conter mais
votos que o nome dos votantes assi
nalados no verso ou na relação colo
cada no seu interior.Se isso ocorrer,
todos os votos serão cancelados.
9. A Comissão das Eleições assegura o
sigilo do voto na abertura dos enve
lopes. Todavia, caso queira os elei
tores poderão colocar seus votos
num envelope menos, sem qualquer
anotação de nome ou outras indica
ções, fecha-lo e encerra-lo num enve
lope maior, o qual deverá trazer os

nomes dos votantes, como determi
na o item 7.
10. A votação se porcessará durante o
seguinte periódp:
a) Se enviados os votos pelo correio,
até 22 de fevereiro.
• .
b) Se colocados os votos diretamen- te nas urnas, de 15 a 22 de feverei-'
ro, até as 18 horas.
c) Se entregue os votos aos represen
tantes dos Bairros ou a pessoas de
sua confiança, de 15 a 22 de feve
reiro, até as 16 horas.
LOCAL

DAS

URN AS:

Somente dia 15.02.81, das 15 às 18
horas:

No Salão das Irmãs Franciscanas,R.
Campos Novos, 143, V.Zelina
De 15 a 22 de fevereiro, as 8 às 18
horas:
Urna nr. 1 — Na Paróquia S.Casimiro,
Rua Juatindiba, 28.Pque
da Moóca.
Urna Nr. 2— Na Paróquia de Vila Zelina
Pr. Republica Lituana,V.
Zelina.
Urna Nr. 3— Ex-Escola Dr. J.Basanavi
čius
Rua Camacan, 625 V.Anas
tácio.
REMESSA PELO CORREIO

Os votos pelo correio devem ser en
viados a:
... ...

COMUNIDADE LITUANO BRASI
LEIRA
■
Caixa Postal, 4421
01000 - SÃO PAULO -SP.

LIETUVIU CHARTA

LIETUVIŲ TAUTA,
.
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės lais
vai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemese, vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą,tau
tines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti
ir ugdyti, kad. savo tautine kultūra visuotinei
žmonių giminės pažangai bendradarbiaudama
vykdytu Visagalio valia ir laisvo žmogaus pa
šaukimą.
Lietuviu Tautos amžinųjų siekimu vardan
skelbiama ši . ..^ ,,
.
LIETUVIU CHARTA:
1. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruome
nė. Niekas negali būti prievartaujamas savo ry
šį su tautine bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vienin
gą Pasaulio Lietuviu Bendruomenę.
2. Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpa
žinti ir ugdyti savo tautybę. _ , .

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikyta Lietuviu Tautos gyvy
bę lietuvis perduoda ateities kartoms;kad am
žinai gyventume.

3. Kalba yra stipriausias tautinės bendruo
menės ryšys.
'
Lietuviu kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4. Šeimą yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautini pri
pažinimą ir bendravimą, f
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultū
ra įneša savaimingą indėlį į visuotinius žmo
nių giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti są
lygas tautinei kultūrai.
6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės ben
druomęnės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybe yra tautinės
kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lie
tuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepri
klausomą Lietuvos valstybę.
7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga bū
ti lietuviu mokyklos rėmėju.

8. Draugija yra tautinės kultūros veiksmin
ga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko teligines,kultūri
nes, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lie
tuvių draugijas.
9. Mūsų tėvu, kovos ir aukos dėl lietuviškos
knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms
Lietuvių Tautos kartoms.
Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lie
tuvišką žodį.

10. Tautos istorija yra geriausia tautos moky
toja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tau
tinius papročius..
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėviu,
kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo pali
kuonims.

11. Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tau
tinė dorybė.
Lietuvis ugdo tautini solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai..
. . Tautinio susipratimo ir lietuviu vienybes
ženklan kiekvienas lietuvis moka nuolatini
tautinį solidarumo įnašą.
...

12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona-žalia—raudona. ' •:
Lietuvio tautinė šventė - Vasario 16-toji
diena.
Lietuvio šūkis:“’Lietuviais esame mes gi
mę. lietuviais turime ir büf . V

13. Lietuvis-,y ra lojalus savo gyvenamajam
kraštui. . . ’ ’
. ;
.
Lietuvio santykius su. nelietuviu nustato ar
timo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus lais
vei. garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.
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COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA
KANDIDATU SĄRAŠAS Į BLB-NÉS TARYBĄ IR

f

R. KOMISIJĄ

1

CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELHO
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

1
'

KANDIDATAI I BENDRUOMENĖS TARYBĄ:

1

Para o Conselho Deliberativo:

I

BACEVIČIUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas
BRATKAUSKIS ROBERTO, inžinierius
BUDREVIČIUS ALBINO, pens.(P.das Nações)
GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jan.)
GAVĖNAS PRANAS, redaktorius
GUZIKAUSKAS ENDRIKAS, pens.
RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
SILICKAS JONAS, inžinierius
SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
TATARŪNAS JONAS, finansistas
TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I

REVIZIJOS

KOMISIJĄ: Para o Conselho Fiscal:

KANDIDATAI I BENDRUOMENĖS TARYBĄ:
Para o Conselho Deliberativo:

1
’
i
.

l
l

1
I

|

1.
2.
3.
4.

'
1

DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

.

KANDIDATAI I BENDRUOMENĖS TARYBĄ:
Para o Conselho Deliberativo:

Ií

[

REVIZUOS

KOMISIJĄ: Para o Conselho Fiscal:

ClUVINSKAS JUOZAS, kap.
PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas
ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
ŠUKEVlClUS BRONIUS, pensininkas

COMUNIDADE UTUANO BRASILEIRA

KANDIDATU SĄRAŠAS Į BLB-NÉS TARYBA
R. KOMISIJĄ
CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELH
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

1

I

|

'
.

I
I
.
,

1
*
I

1
i
l

KOMISIJA,: Para o Conselho Fiscal

ČIUVINSKAS JUOZAS, kap.
PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas
ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
ŠUKEVIČIUS BRONIUS, pensininkas

'
I
>

BACEVlClUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas
BRATKAUSKIS: ROBERTO, inžinierius
BUDREVIČIUS ALBINO, pens.(P.das Nações)
GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jan.)
GAVĖNAS PRANAS, redaktorius
GUZIKAUSKAS ENDRIKAS', pens.
RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
SI LICKAS JONAS, inžinierius
SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
TATARŪNAS JONAS, finansistas.
TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
.VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas

REVIZIJOS

į

I

KANDIDATU SĄRAŠAS) BLB-NÉS TARYBĄ IR
R. KOMISIJĄ
CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELHO

I
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BACEVIČIUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas
BRATKAUSKIS? ROBERTO, inžinierius
BUDREVIČIUS ALBINO, pens.(P.das Naçõe
GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jan.
GAVĖNAS P R AN ASt redaktorius
GUZIKAUSKAS ENDRIKAS, pens.
RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
SILICKAS JONAS, inžinierius
SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
TATARŪNAS JONAS, finansistas
TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas

1
2.
3
4.
5.
6. ‘
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I
i

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

1.
2.
3.
4.

KANDIDATU SĄRAŠAS | BLB-NĖS TARYBĄ I
R. KOMISIJĄ
CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELHO
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

I
.

ČIUVINSKAS JUOZAS, kap.
PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas
ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
ŠUKEVlClUS BRONIUS, pensininkas

1.
2.
3.
4.

.

'

BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

KANDIDATAI J BENDRUOMENĖS TARYBĄ:
Para o Conselho Deliberativo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. '
12.
13.
14.
15.
16.
1

V.
2.
3.
4.

BACEVIČIUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
BAREIŠISV.PETRAS, prekybininkas
BRATKAUSKIS? ROBERTO, inžinierius
BUDREVIČIUS ALBINO, pens:(P.das Naę
GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Ja
GAVĖNAS PRANAS, redaktorius
GUZiKAUSKAS ENDRIKAS, pens.
RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
SILICKAS JONAS, inžinierius
SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
TATARŪNAS JONAS, finansistas
TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas
REVIZIJOS

KOMISIJĄ: Para o Conselho Fisc

ČIUVINSKAS JUOZAS, kap.
PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas
ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
ŠUKEVIČIUS BRONIUS, pensininkas
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Leidžiami Antano Salio rastai
Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademija Romoje pradėjo
leisti profesoriaus Antano
Salio raštus. Ir 1979 metų
gale jau pasirodė I tomas.
Antanas Salys savo gau
sius Lituanistikos mokslo
darbus paliko išdraikytus
Nepriklausomos Lietuvos
periodikoje, anglų bei vo
kiečių mokslo žurnaluose ar
atskiruose leidiniuose bei
rankraščiuose savo stalčiuo
se.
Palyginti per ilgoką savo
akademinio darbo amžių
(41 metus) Antanas Salys
kaip lituanistas mokslinin
kas dirbo pažymėtinai ne
palankiose sąlygose. Nepri
klausomoje Lietuvoje jam
buvo lemta dirbti Kauno bei
Vilniaus universitetuose tik
dešimtį metų. Bolševikų ir
vokiečių okupacijos sutrukdė visus mokslo darbus.
1944 m. pasitraukęs iš tėvy
nės, pora metų Salys dirbo
vokiečių universitetuose, o

K. Velyvis
Ameriką, Philadel p hi j o s
Universitetas pakvietė Salį
kaip profesorių dėstyti sla
vistiką. Tik kada nekada jis
gaudavo progos skaityti
vieną, kitą kursą ir lituanis
tikos. Čia jis profesoriavo
iki mirties, iki 1972 m.
Bolševikai nemėgo Nepr.
Lietuvos lituanistų. Todėl
nei Skardžiaus, nei Salio, nei
Joniko darbų jie nepublika
vo. Tuo būdu naujosioms
lituanistų kartoms okupuo
toje Lietuvoje nevisi anų
mokslininkų darbai yra ži
nomi ai’ prieinami. Taigi vi
sus Salio darbus reikėjo su
rinkti, suredaguoti ir išleis
ti specifiniu leidiniu.
Šito darbo ėmėsi Antano
Salio kolega profesorius
Petras Jonikas. Jis Salio
raštus suredagavo į keturis
tomus.
1.
BENDRINĖ
KALBA; 2. TIKRINIAI

STRAIPSNIAI ir 4. LIE
TUVIŲ KALBOS TARMĖS.
Iš spaudos išėjo I tomas
— Bendrinė Kalba,
570 psl. Savo išore ir turi
niu gana patrauklus. Tomas
gerai suredaguotas ir mo
derniškai išleistas. Pavar
tota Įvairių šriftų bei ver
tinių svetimomis kalbomis
tam ar kitam dalykui išaiš
kinti. Ir tomo gale įdėtos
žodžių* rodyklės.
Šiame tome Salys nagri
nėja įvairiausius bendrinės
kalbos klausimus bei jos
problemas. Tie klausimai,
tos problemos ir šiandie
mums aktualios. Tai pagrin
diniai dalykai mūsų bendri

nės kalbos raidoje, čia skai
tytojas susipažins su Salio
kuriamosios kalbos princi
pais. čia jis pajus gyvą Salį.
Platus ir objektyvus moks
lininko žvilgsnis į kalbos
reiškinius juntame visame,
tome. Jo meilė gimtajai kal
bai gimdo jo kantrybę ir
principingumą aiškinant lie
tuvių kalbos žodžius, termi
nus, jų kilmę.
Tikime, neužilgo pasimdys profesoriaus Antano
Salio Raštai Vakarų biblio
tekose* O svarbiausia, jie iš
sirikiuos Vilniaus Universi
tete prie K. Būgos ir J.
Jablonskio Rinktinių Raštų,
okupuotoje Lietuvoje išleis-tų, ir praturtins Lituanisti
kos lobyną.

Janina Degutytė

GIMTOJI* KALBA
Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaitėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji luposna įdėta.
Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta,
Su perregima gintaro šviesa
Ji — Motinos baudžiauninkės lopšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose. . .

Lietuviškai geltonos pievos šneka
Ir tie mediniai nupilkėję kryžiai,
Ir aukštos varpinės, ir mažos gatvės,
Nulytais akminim j dangų atsigręžę.
Lietuviškas žodis liko kraujo raidėm
Ant kamerų akmens ir pelenuos.
Pasaulio kryžkelėj — prie Nemuno ir Baltijos —
Likimas motinos kalba dainuos.

Prišauki džiugesį lyg paukštį ulbantį,
Kad ligi galo vieškeliu lydėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji luposna įdėta.

Toronto ’’AITVARO ” aktoriai laike "Plutelė ir pelės” vaidinimo.
Šturmas ir R. Draugelytė.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
--------------------------------------------------------

Inventário,

P.

Dr. PAULO KALINAUSKAS

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

Despejo, Desquits,

Processo Crime,

Divórcio,

Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Conj. 9 - Fone: 37-8958

----------- CURSO --------------

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITbANO
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sisekdavo pasisakyti tik religiniais klau- '
— Kalbėk! - įsakė teisėjas su manim
simais.
KUN. PETRAS M. URBAITIS
kalbėjusiam.
-Kalbėk - prisidėjo dar pora, matyt
Nusivylę privačiomis katekizmo pa
užpirktų žmogelių.
mokomis, mūsų viršininkai suorganiza
— Kalbėk tuojau! — pakartojo teisė
vo viešą ir iškilmingą religijos "pamo
jas. — Tu esi didelis nusikaltėlis, tikras
ką", dalyvaujant visų kambarių kali —
Tai—Sei — "mirties vertas". Tu net ir
niams.
savo vardą pakeitei, kad mes tavęs ne
Tas atsitiko pačioj šv. Jono Bosko ,
surastume. . .Tu esi tikras Tai—Sei.
katekizmo apaštalo, šventei pasiruoši
Šie žodžiai nepaprastai palietė
to
mo novenoj,
vargšelio protestanto nervus. Jis prara
Kartais būdavome visi Išvedami ; iš
do ne tik atmintį, bet ir kalbą . ..
kambarių asmeniniam apžiūrėjimui —
— Kodėl dar nekalbi. Ar nori,kad tuč
inspekciaji. Tuo pat laiku būdavo per
tuojau sušaudytume? — grasino teisė
žiūrimos ir mūsų landynės.
Tą dienąbuvõvisi pašaukti, o man įjas.
KATEKIZMO PAMOKA
sakyta, kad likčiau. "Čia kažkas naujo"
Galu gale žmogelis atidarė burną ir
Reikia pripažinti, kad Kinijos komu — pamaniau.
šiap taip ištardamas vieną kitą žodį ir
nistai yra tapę labai uoliais misijonie—
prisipažindamas, kad jis nieko nebeat
Po gero pusvalandžio pašaukė ir ma
riais ir katekistais. . .Jų knygos, dien
simena. ..
ne.
raščiai, propagandos lapai ir kai bos,net
Tas buvo pasakyta taip juokingai,
Atsiduodamas Dievo valiai, su kiniš
kalėjimai ir teismai, nors ir netiesiogi
kad nelauktai tragedija virto komedija.
komis klumpėmis ant kojų, nuklinksėniai, tarnauja Kinijos tautos su tikrąja
jau tarp dviejų sargybinių. Buvau nuves Išskyrus valdžios pareigūnus, visi gar
Religijos supažindinimui ir rengia tau-^
džiai juokėsi, nešskiriant nė manęs,"di
tas pramogai priruoštą.
tos masiniam atsivertimui.
džiojo kaltininko". . .
Salės sienos išdabintos ^raudonojo
Mano pirmosios kalėjimo savaitės ši
— Dėl ko tu juokiesi? — sušuko man
teisingumo principais". Policininkai,tei
tai puikiai įrodė. Turėjau į visą eilę klau sėjas ir jo sekretorius iškilmingai nusi
teisėjas.
simų atsakyti vartodamas net dvi kal
— Ar nematai, kad visi juokiasi.
teikę. Kaliniai, vyrai ir moterys, lig šu
bas: kinų ir anglų. . .Net ir musų sargy
— Jie — taip.,. Bet tu neturi juok
niukai, susodinti ratu ant žemės. Visi
biniai, tikri "angelai sargai", susijdomau- laukė "didžiojo kaltininko". .
tis.
davo ir, prikišę ausis prie langų ir durų,
— Negaliu. . .Dalykas taip juokingas.
— Ar matai tuos savo bend ra kalinius
norėdavo išgirsti kę nors apie Visagalį
— Juokingas ar nejuokingas, bet tu
— iškilmingai pradėjo teisėjas. — Sujais
pasaulio Tvėrėją, Jo mielaširdingumą,
neturi juoktis.
tu daug ką kalbėjai. Jie dabar viešai pa
Apvaizdą; žmogaus sielos buvimą, jos
— Pasistengsiu. . — ir rankomis užsi
kartos tavo kalbas. Būk atidus.
nemirtingumą laimingą ar nelaimingą
ėmiau burną.. .
— Bet aš ir mano kambario žmonės
amžinybę.. .Kalbėjau ir apie artimo mei negirdėjom jo kalbų. — prakalbėjo at
Juokai dar tęsėsi, nes tam žmogeliui
lę, žmonių lygybę, net brolybę. Išaiški sistodamas drąsus vyras.
atmintis nesugrįžo, nežiūrint visų tar
nau 10 Dievo įsakymų, mokinau "Tė
dytojų pastangų.
— Taigi ir mes nieko apie jo kalbas
ve musų" maldos.. . Netrūko užmeti
Užbaigai teisėjas vėl kreipėsi į mane:
nežinom. — pridėjo viena moteriškė.
mų, diskusijų , kartais labai juokingai
— Ar girdėjai, kuo jie tave kaltina?
Teisėjui žinoma, tokia pradžia nepa
užsibaigiančių ginčių kas link medžia-r
— Girdėjau, kad nieku nekaltina. . .
tiko. Lyg nieko nebūtų buvę, įsakė vi
gos ir gyvybės pradžios, kas link vyrų
— Kaip tai? Gal nesupratai?
siems sėstis ir sakyti, ką girdėjo ir atsi
ir moterų lygybės, prieš poligamiją pa
— Viską supratau. Tai nebuvo joks
mena. .
pročius, kaip naujagimių išmetimą,pa
kaltinimas, o tik iš manęs išgirstų reli
Taip prasidėjo iškilminga katekizmo
leistuvavimą, opijau s vartoj imą,pi
ginių tiesų atpasakojimas. . .Suprantu:
pamoka, užsitęsusi beveik dvi valandas.
nigais žaidimą. . .Tas, žinoma, kartais
nebūdami katalikai, jie dar nepažįsta
Visi buvo atidūs. Nevienas jų, neabejo
buvo skaudi tiesa kai kuriems likimo
ju, pirmą sykį girdėjo misijonieriaus žo aiškiai tikėjimo tiesų ir dėl to pasakė
draugams: kartais kitų jie buvo apjuok
vieną tiką netikslumą. Bet aš juos patei
dį. Gi sekretorius rašė ir rašė. . .
ti. Vienas kitas net įsižeidė, nepaten —
sinu. Net stebiuos, kad tiek daug mano
Beveik pabaigoj, vieno buvo pasaky
kintu pasirodė. Nors neretas jų kaip tik
aiškintų dalykų atsimena. . .
ta, kad vienas kalinių su manim dažnai
dėl tų klaidų kalėjime sėdėjo, bet neno angliškai kalbėdavęs.
Sekretorius beveik vienintelius šiuos
rėjo, kad apie tai būtų prisiminta. . .
piano žodžius užrašė. Teisėjas pakišo la
— Nors ir aš esu baigęs universitetą,
Kalėjimo viršininkai visa tai žinojo ir
pą.:
tačiau neįstengiau suprasti apie ką juo
matė, bet vis kantriai laukė, kada mū
— Tad pasirašyk, kad girdėjai ir su
du kalbėdavo, — viešai pripažino savo
sų pasikalbėjimai nukryps į politiką, j
pratai.
anglų kalbos nežinojimą intelektualas,
idealogijas. Iš pačių kalinių, ypač dvie
— Tai tikrai tiesa. — pasakiau. Ir
greičiausia apmokėtas skundikas. Ir pri
jų inteligentų pusės kalba dažnai buvo
dėjo: — Jis pats turi dabar pasakyti, apie pasirašiau.
mėginama nukreipti į politiką ir kitus
Buvau nuvestas atgal j kambarį.
ką juodu kalbėdavo. ..
pavojingus klausimus. Bet man vis pa—

Kinijos

Wiàjonimus
fA^kojÀ...

( Dra. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

U. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. SU. Mana das 800 às 12 h.
das M 00 às 1800
Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 •
B. do Limão

CIVIL. Inventario, Despeo, etc.
COMERCIAL: Falência, CoOrènça. etc
TRIBUTÁRIA: Imoott» 0® Rendâ. ICM, IPI
Rua BaiSo de iguale, 212 • 4o mkLs/45 - Liberdade Fone: 279-5937
Horááo das 900 te 1100 e d» 1400 te 1800

Rua Campos

590 - V.

KALBAMA

- Hottete das 1900 te 2100

LIETUVIŠKAI
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MŪSŲ ŽINIOS
KUNL ST. ŠILEIKA NIUJORKE
Kurr. Stasys Šileika pasiekė S.Ameriką sausio 4 dieną. "Kelionė buvo graži,
— rašo —, jura rami, išskyrus paskuti
nes tris dienas. Turėjom vieną baisiąją
naktį, kuri bruko galvon mintį: Plaukt
laivu "nunca mais". - Taigi turės ką pa
pasakoti ir parašyti.
Dabar jis rašo, kad kelionė (prekiniu
laivu) buvo gan ilga. Laivas stovėjo 3
dienas Santose, 2 dienas Rio ir 10 die
nų Viktorijoj. Gi pačioj jūroj/segedus
mašinoms, išstovėjom dar pusantros
dienelės. Ir taip teko praleisti Kalėdas
bei Naujuosius Metus ant bangų besisu
pančiam lopšely
Vieninteliai švenčių
atžymėjimai, sako, buvę tik šv. Mišios
ir argentiniečių "brindisi" su įvairiais
neva skanėstais ir šampanu,
Ilgoj kelionėj turėjęs laiko pasimoky
ti daugiau angliškai ir, netikėtai užti
kęs seną lietuviškai ispanišką knygutę
ir žodinėlį bei plepėdamasis su 10 me
tų vaikučiu, kuris plaukė kartu, tiek
pramoko ispaniškai, kad ne tik galėjo
susikalbėti su argentinietiško laivo įgu
la, bet ir laikyti laive 10 Mišių, kiekvie
ną kartą su pamokslu ispaniškai. Taigi,
dabar, su portugalų, ispanų, anglų (ir,
dar kiek pasilavinęs, su prancūzų,
ir
aišku, lietuvių) kalbom, galės be jokios
kliūties susikalbėti su visais Šiaurės ir
Pietų Amerikos žemyne žmonėmis.
Šiaurės Amerika jį sutiko visu savo
šiauriškumu: "Diena saulėta, bet šaltai
12 laipsnių po nulio. Vos išėjau ant de
nio, su braziliškais drabužiais pasijutau
kaip su voratinkliais. Vėjas tikrai nepa
kenčiamas, kuris bematant susprogdi
no lūpas/'. . Betgi visur randama išei
tis, ypač sutikus gerų tautiečių. "Vie
nas bičiulis paskelbė vajų, kad neturiu
palto — ir kunigai sudovanojo net tris.
Išsirinkau vieną — ir dar kepurę. Dabar
galiu juoktis <iš šalčio#'
Iš šiltosios Brazilijos siunčiam kuni
gui Stasiui daug solidarumo šilumos,dė
kojam už prisiminimą ir laukiam dau
giau žinių iš jo kelionių ir veiklos Dė
dės Šamo žemėj.

LIETUVAITĖ
VOKIEČIU MOKYKLOS LAUREATĖ
Vokiečių mokykla PORTO SEGU
RO Morumbi, São Paule, kasmet siun
čia geriausią kiekvienos klasės mokinį

dviem mėnesiams j Vokietiją; ten apsis
toja šeimoj, intensyviai lavinasi vokie
čių kalboj, ir skiria 10 dienų turizmui.
Milda Remenčiūtė lanko šią moky
klą.Šiemet ji išėjo pirmąja savo klasės
mokine ir gavo iš mokyklos šią premi
ją — ir gruodžio 29 dieną išvyko j Hannoverį.
Milda — 16 metų mergaitė, jau kal
ba keturiom kalbom: vokiškai, angliš
kai, portugališkai, ir pirmiausia, lietu
viškai; dabar pradėjo mokytis ir pran
cūzų kalbos. Namuose Remenčių vai
kai iš pat mažens kalba tik lietuviškai.
Iš to matosi, kad neturi prasmės mi
tas, jog lietuvių kalba sugadinanti "ak
centą" kitom kalbom: priešingai, pade
da lengviau išmokti kitas kalbas ir jo
mis kalbėti.
Vokiečių mokykla São Paule rado ra
do geriausia klasėj vokiečių kalbos mo
kinę ne kokią vokietaitę — ar vokietu
ką, O gryną lietuvaitę. Ženklas, kad lie
tuviai turi gabumų (jei tik nori ir sten
giasi)!

KINIJOS MISIONIERIUS
PASAKOJĄ
Po pusvalandžio, išklausę dar gana il
go propagandinio pamokslo, sugrįžo ir
mano "skundėjai", kuriems aš, žinoma
net dėkingas buvau, nors jie to ir nesu
prato.
Vargšelis protestantas prisiartino
prie manęs ir, apsidarięs, kad niekas ne
pastebėtų, labai tyliai man pasakė:
— San—Fu, "tėve", nors išoriniai bu
vau priverstas pasisakyti, kad nebetikiu
į Dievą, tačiau viduj į Jį visuomet tikė
jau ir tikėsiu. . .
Nežinau, kiek jis nusimanė apie tikė
jimą ir jo pareigas, bet atrodė geros va
lios žmogus. Tikriausiai jis dabąr
bus
tų milijonais sušaudytų skaičiuj. Esu jsitikinęs, kad Dievas jam bus gailestin
gas ir bus atleistos prieš valią padarytos •
klaidos.

UŽSIM0KĖJO UŽ ML:

SATKŪNAS Pranas
ŠERMUKŠNIS Jonas
STOP KA Ona
VYČAS Vladas
VALAVIČIUS Aldona
STUNŽĖNAS Juozas
REMENČIUS Stasys
STEPONAITIS Vladas

VEIKLOS

Cr. 750,00
tl

••

tt

fl

" 1.000,00
" i.000,00

" 2.000,00
" 5.000,00
" 1.500,00

KALEMDORIUS

Reikia susidaryti bendrą šių 1981 metų
visuomeninės veiklos kalendorių. Čia tik keli
palaidi griaučiai pirmųjų keturių mėnesių:
juos reikia patikslinti ir papildyti.
Sausis
31 — Kunigų susirinkimas šv. Kazimiero p-jos
klebonijoj.

Vasaris
1 — Išorinė Don Bosco šventė
1 — Šv. Juozapo B-nės išvyka j Lituaniką
15—Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas
— B LB-nės valdybos rinkimai
11—15 — VII PAL kongresas Buenos Airėse
Kovas

1 — Šv. Kazimiero šventė brazilams Mookoj
8 — Šv. Kazimiero atlaidai Mookoj
— Šv. Juozapo šventė V.Zelinoj

Balandis
12 — Verbų sekmadienis
— Velykinės rekolekcijos
19 — Velykos—Rezurekcija V.Zelinoj

METINĖS

MIŠIOS

uz A.A. JONĄ D I M Š Ą Vasario

8 d., 8 valandą šv. Kazimiero koplyčioj.
Kviečiu draugus ir pažįstamus jose da
lyvauti. Ir iš anksto dėkoju.
Veronika Dimšienė

Dr. PAULO KALINAUSKAS
----- —---------------------- — advogados - ------------------- ------

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rixa 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Coaj. 9 • Fossk 37-8958
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

DĖMESIO!

numerio

ŠVJUOZAPO BENDRUOMENĖS
IŠVYKA | LITUANIKĄ
nukeliama j VASARIO 1 DIENĄ. No
rintieji pietauti Svečiu Namo svetainė
je, prašomi užsirašyti iš anksto. Netu
rintieji savo susisiekimo priemonių pra
šomi kreiptis j V.Zelinos kleboniją. (Tel
63-59-75).Kas nori, gali vykti taip pat
visam savaitgaliui.

METINIS ŠV. JUOZAPO BROLIJOJ
NARIŲ SUSIRINKIMAS

SĄJUNGA—ALIANÇA TURI NAUJĄ
VALDYBĄ

Sausio 25 d. po sumos, Jaunimo Na
muose įvyko metinis visuotinas Šv.Juo
zapo Vyrų Brolijos narių susirinkimas.
Susirinkime dalyvavo 60 °/o Brolijos
narių. Valdybon buvo perrinkta praei
tos kadencijos valdyba be pakeitimų.
Toliau buvo svarstomi einamieji rei
kalai. Pirmiausia buvo kalbėta apie arti
mą Brolijos 40-ties metu įkūrimo jubi
liejų ir kaip jį tinkamai atšvęsti. Buvo
nutarta įvykį paminėti per spaudąjr su
rengti jubiliejinius pietus. Buvo
taip
pat svarstyta galimybė suorganizuoti iš
vyką į Santos ir tradicinę šventkelionę
j Aparecidą. Po susirinkimo buvo šei— '
myniškas pasivaišinicaat

Sausio 25 d. Sąjungos būstinėje, Rua
Lituania, įvyko visuotinas nariu susirin
kimas su naujos valdybos rinkimais.Rin
kimam buvo pristatyta du sąstatai:

1. Sąstatas:
VALDYBA
Jonas Antanaitis - pirmininkas
Justinas J.Žvingila -vice-pirm.
Wilma Julia Žvingila — 1-a.sekr.
José Rimša Jr. — 2-as sekr.
Jorge Garško — iždininkas
Halina Mošinskienė — bibliotekorė
Leonardas M.Mitrulis — "diretor
s/pasta"

REVIZIJOS

Aleksandras Bugoslauskas
Yvonne Lemme — Antanaitis
Jaroslavas Aradzenka
Pavaduotojai:

Luis Alberto Jermolavičius
Nardis Jonas Antanaitis

2. Sąstatas:
VALDYBA
Alexandre Bumblis - pirm.
Norbertas Stasiulionis vice-pirm.
Anielė Dutkus — 1-a sekr.
Antanas Augustaitis - 2-a. sekr.
Albina Ambrozevičius — iždininkas
Pranciška Garško — bibliotekorė
Helena Pupelis — "diretor s/pasta

REVIZIJOS

<0 •W

KOMISIJA

KOMISIJA

Jonas Valavičius
Casimiro Paukštys
Jonas Bratkauskas

Pavaduotojai:

ATVYKO T1SAULAITIS

Rinkimuose dalyvavo 84 balsuoti tu
rintys teisę nariai. Rinkimus laimėjo
ALEKSANDRO BUMBLIO sąstatas su
rinkęs 59 balsus, o likusius 25 balsus
gavo Jono Antanaišio sąstatas.

is Kio...

E. Petraitis
Ketvirtadienį, sausio 22, per Argen
Po Mišių sausio ‘ 18 dieną, kun. M.
tiną atvyko iš JAV-biu t.Antanas SauValiukevičius perskaitė Rio kardinolo,
laitis, kurį Congonhas aerouoste suti
- arkiv. Eugenio Salles, sveikinimą para
ko būrelis tautiečiu, ypač jaunimo.
pijos klebonui ir parapijiečiams Kalėdų
Penktadienio vakarą jaunimas suren
ir N.Metų proga.
gė t.Saulaičiui priėmimo sueigą šv. Ka
Vėliau tautiečiai pasivaišino užkan
zimiero p-jos salėj. Susirinko jaunimo
džiais ir vėsinančiais gėrimais ir nutarė
iš visu grupių — skautai, nemuniečiai,
atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės
ateitininkai, Volungės choristai, BLJ
šventę vasario 15 dieną, sekmadienį.
sąjunga. Pokalbiai užsitęsė iki vėlyvos
Po Mišių bus civilinis aktas buv.kate
nakties.
dros salėje, kur kalbės pakviesti kalbė
Sekmadienį, 25, t. Saulaitis išvyko į
tojai: Brazilijos valdžios atstovai.
Lituaniką, kur surengta bendra jauni
mo stovykla. Suvažiavo apie 100 stovy
VASAROS ATOSTOGŲ PRADINIS
klautojų.
LIETUVIŲ KALBOS KURSAS
Po stovyklos, kuri baigsisi vasario 1
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais p. Al.
dieną, t. Saulaitis išskris vėl j Buenos
D.Petraitis savo rezidencijoj duoda lie
Aires; bet po PAL Kongreso dar ke
tuvių kalbos pamokas. Studentai atos
liom dienos sugrįš į São Paulą. Būtų ge
togų metu gali lengviau pasinaudoti šia
rai nors BLB-ne su juo susitikti ir pasi
proga ir padėti bent pagrindus toli
barti, nes t. Saulaitis, tarp kita ko,PLBmesniam lietuviu kalbos mokymuisi.P.
nėj yra vicepirmininkas, ypač švietimo
Petraitis vartoja KORESPONDENCI —
reikalams.
NIO LIETUVIŲ KALBOS KURSO
MEDŽIAGĄ, taip kad vėliau studentas
AUKA BAŽNYČIAS
galės tęsti savistoviai tas pamokas. Pra:
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
eitą savaitę dalyvavo 9 mokiniai. Dėl
nupirko Vila Zelinos bažnyčiai 12 gra
informacijų galima kreiptis telefonu :
žių kėdžių ir juostas suolams papuošti
65,32.86.____________ _________
šliūbų metu.
Auka prisidėk prie lietuviškos
Už šią didelę auką parapija moterims
spaudos išlaikymo!
nuoširdžiai dėkoja.
♦

Bruno Šukevičius
Helena Pavilionis

KÜb — -.-w

