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Sveikiname VII P. Amerikos Lietuvių Kongresą

BRAZILUOS L. BENDRUOMENĖS 
RINKIMAMS BESIARTINANT
Manau, nėra reikalinga beaiškinti 

apie B r. L. Bendruomenės reikalingumu 
ir jos veikimą musų kolonijoje. Kadan
gi Bendruomenė yra vienintelė organi
zacija, kurioje dalyvauja visi Brazilijos 
lietuviai, todėl Bendruomenė dirba vi
sų lietuvių gerovei.

Naujos B r. L. Bendruomenės rinki
mų metu, turime visi lietuviai ir čia gi
musieji lietuvių vaikai, dalyvauti Ben
druomenės rinkimuose atiduodant sa
vo balsą už kandidatus j Tarybą ir Re
vizijos Komisiją, kurie yra renkami 2 
metams. Visi jau paskelbtieji kandida
tai yra davę savo sutikimą, jei bus iš
rinkti, dirbti Bendruomenės taryboje , 
valdyboje ir revizijos komisijoje, dve
jus metus, tai yrajki sekančių rinkimų 
kurie jvyks tik 1983 metų pradžioje.

Kadangi Br.L.Bendruomenė yra ren
kama visos kolonijos lietuvių, todėl ji 
yra teisėta visos kolonijos atstovė, o jei 
kas tą norėtų užginčyti, kadangi jis ne
balsavo, tai problema yra jo paties, nes 
yra oficialiai kviečiami visi Brazilijos 
lietuviai balsuoti. Bendruomenė neturi 
policinės jėgos, kad galėtų priversti bal
suoti prievartos būdu, tai yra kiekvie
no kultūringo lietuvio asmeninė parei
ga-

Mes gyvename laisvoje demokratinė
je Brazilijoje ir laisvai galime dalyvauti 
Bendruomenės rinkimuose ir išrinkti
Tarybą ir Revizijos Komisiją, kurie pa
siskirstę pareigomis vadovaus mūsų ko
lonijos kultūrinį veikimą ir ją atstovaus
kaip jau mes matėme ir visi jsitikinome
kad Bendruomenės veikla yra plati ir 
dėka darbštumui, ypač paskutiniųjų
metų Tarybos i r ■ Valdybos; B end r u ome- 

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka 

nė įsigijo net vertingą nuosavybę Litua
nikoje ir padėjo suorganizuoti gražų bū- 
rj tos sodybos gyventojų su naujai sta
tomais puikiais vasarnamiais. Be to,Br. 
L.Bendruomenės turtas, kartu su Kata
likų Bendruomene yra tikrai neperde
dant, kolonijos pasididžiavimas ir daug 
kartų mes visi ten praleidome malonias 
valandas Bendruomenės suruoštuose iš
kilmėse, puikiausiame gamtos prieglobs
tyje. Švariame ir griname ore pasilsėję , 
grjždami džiaugiamės, kad dėka darbš
tumui ir pasišventinimui Bendruome
nės Valdybos, ypač šios kadencijos pir
mininkui, mes turime gražiausią poilsio 
vietą, nes ten yra vietos taip pat ir no
rintiems pasilikti ir ilgesniam laikui pa
silsėti už labai prieinamą kainą.

Kad tą viską įsigyti ir sutvarkyti,pa
vyzdžiu i: elektros šviesa pravesta j vi
sas sodybos vietas su pilnais įrengimais,
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o vanduo, kuris kaip krikštolas veržia
si iš žemės gilumos su artezinio šulinio 
pagalba, aprūpindamas užbaigtos įreng
ti maudykles vyresniesiems ir mažy — 
čiams, o taip pat, netolimoje ateityje ir 
sporto aikštes. Tai matote gerbiamieji, 
ką gali padaryti darbštus ir pasiryžę 
žmonės kitų gerovei, ir tą viską jie ne
pasiglemžė, kaip labai dar neseniai bu
vo atsitikę musų kolonijoje, bet atida
rė duris visiems, visiems lietuviams ir 
ypač visai jaunajaj kartai, kurie čia gali 
vasaruoti ir ilsėtis pasisemdami jėgų 
naujiesiems mokslo metu darbams.

Po viso to, ko reikalauja iš mūsų Br 
L.Bendruomenės? Štai ko: kad mes vi 
si, kurie išgali, apsimokėtume mažyti 
metinį vienkartinį solidarumo mokestį, 
Bendruomenės administracinėms išlai
doms padengti, ir rinkimų metu atiduo
ti savo balsę už naujai renkamę Tarybą 
ir Revizijos Komisiją. Tuom parodyda
mi, kad mūsų yra tikrai didelis susido
mėjimas ir dėkingumas, Bendruomenės 
nuveiktais darbais ir tuom lyg patvirtin
dami ateinančios Tarybos, Valdybos ir 
Revizijos Komisijos išrinkimą.

Neužmirškime, kad visi Tarybos, Val
dybos ir Revizijos Komisijos nariai dir
ba be mažiausio materialinio atlygini
mo, bet tik iš pasišventinimo, jie visi 
nesigaili nei savo jėgų, nei savo lėšų. O 
mes dalyvaukime nors balsavime, atlik
dami susipratusio ir kultūringo lietuvio 
pareigą. Tuo parodysime mūsų koloni
jos kultūringumą, susipartimą ir solida
rumą.

Visiems mums turi rūpėti mūsų ko
lonijos lietuvybės išlaikymas ir jos vie
nybė, nes tik gražiame sugyvenime Ben
druomenėje, tikrai bus užtikrinta mū
sų kolonijos šviesi ateitis.

Kap. J.Čiuvinskas

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!
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Taip atrodo knyga, kurion sudėti 143,869 Lietuvos katalikų parašai, prašau 
tys sovietinę valdžią grąžinti tikintiesiems iš jų atimtą Taikos Karalienės 
šventovę Klaipėdoje. Parašai buvo surinkti ir įteikti TSRS AugšČiausios 
Tarybos prezidiumo pirmininkui L. Brežnevui

GAUTAS 143,869 KATALIKŲ PRAŠYMAS 
GRĄŽINTI KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ 
Vakarus pasiekė egzempliorius „Lietu

vos katalikų 143,869 atstovų prašymo 
grąžinti Klaipėdos Taikos Karalienės 
Bažnyčią“. Su prašymo turiniu anksčiau 
supažindino ,;LKB Kronika“. Brežnevui 
1979 m. buvo pasiųsta 1434 psl. knyga 
su prašymu lietuvių ir rusų kalbomis, 56- 
iomis dokumentinėmis nuotraukomis ir 
143,869 parašais. Pridėtas ir pakartotinis 
prašymas, datuotas 1979 m. liepos 1 d., 
įspūdinga nuotraukų serija vaizduoja, 
kaip Klaipėdos vyrai, moterys ir vaikai 
savo rankomis ir prakaitu statėsi šven
tovę. 1957 m. birželio 30 d. į pamatų 
šventinimo iškilmę susirinko kelios dešim
tys tūkstančių tikinčiųjų. 1959 m. rudenį 
bažnyčia jau .buvo pastatyta, buvo baigia
mi vidaus apdailos darbai, o 1960 m. Ibir-
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želio 29 d. baigtas altorius 1961 m ba/ių 
čia buvo atimta ir paversta filharmoni 
ja. Pridedama vienintelės .skurdžios Klai 
pėdoje tebeveikiančios katalikų bažnyčios 
nuotraukos. Yra ir keli pavyzdiniai lapai 
su parašais. Tokia masinė akcija unikali 
visoje Rytų Europoje.

' (ELTA)

JAV PROTESTUOJA DĖL NEPOLITINIO 
ŽURNALO PIKTNAUDOJIMO

Dš autoritetingų Valstybės Departamen
to šaltinių patirta, kad:

1) spalio mėn. pradžioje Valstybės De
partamentas įteikė Sovietų ambasadai 
protestą dėl žurnalo „Soviet Life“ (S. m 
rugpjūčio mėn. laidos). Tojd laida buvo 
paskirta paminėti 40 metų sukakčiai, kai 
Baltijos Respublikos pateko Sovietų vai-

2) Valstybės Departamentai pareiškė 
Sovietų ambasadai, kad yra netinkama 
panaudoti tariamai nepolitinį „Soviet Li
fe“ žurnalą paskleisti aiškiai politines 
pažiūras. Departamentas priminė amba
sadai, kad Jungtinių Valstybių nusistaty
mas Estijos, Latvijos ir Lietuvos atžvil
giu pasilieka nepasikeitęs.

Čia turima mintyje JAV vyriausybės 
1940 m. liepos 23 d. paredlškdmas, kad 
Amerika nepripažįsta Sovietų Sąjungos 
smurto.

Įdomus sutapimas, kad lygiai prieš 40 
metų spalio 15 d. prezidentas Rooseveltas 
priėmė lietuvių delegaciją, 'kuriai jis .pa
reiškė, kad ,-Lietuva nepriklausomybės 
neprarado — Lietuvos nepriklausomybė 
.Ik laikinai pertraukta. Ateis laikas, ir 
Lietuva vėl bus laisva“. (ELTA)
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Savaitei bėgant- LIETUVIAI
AH. D. PetrsitM

Taigi maždaug už dviejų savaičių Bra
zilijos lietuviai laikys savo tautinio su— t

A.D.P.

PIETŲ AMERIKOJE’*
brendimo egzaminus. Nevienas paklaus 
kas čia per pasakos, kokie tie egzaminai.

Atsakymas labai paprastas: per Vasa
rio 16-tos minėjimą prasidėvisų Brazi
lijos lietuvių bendruomenės rinkimai. 
Iš jų rezultatų pamatysime, kiek mes 
esame subrendę, koks musų tautinis— 
politinis praktiškas jsitikinimas, kaip lai
kosi musų demokratinis gyvenimas.

Dabar bus kas numerį daugiau infor
macijos apie rinkimus, bus daugiau ži
nių apie pačią Pasaulio lietuvių ben — 
druomenę. Visa tai, suprantama, yra 
organizatorių darbas. Tačiau,kiek žmo
nių ateis j rinkimus ir p«)reikš savo pa
ramą praktišku balsu — šitai parodys , 
kiek mes dar gyvi tautiškai.

Paprastai, kai rinkimai nėra kokiu 
įstatymu priverstini, tai dalyvauja tik 
dešimtas nuošimtis visų rinkikų. Tai 
jau parodo praktiška visuose rinkimuo
se, ne tik tarp lietuvių. Per B LB rinki
mus 1970 metais balsavo 800 žmonių, 
per 1972 metus tiktai 489 žmonės,per 
paskutinius rinkimus balsavo 368 as
menys. Jeigu statistika taip ir toliau eis, 
reikėtų žiūrėti į šį reikalą gana liūdnai. 
Tačiau dažnai statistikos "neveikia“ ir 
praktika parodo visai ką kitą. Ypač tu
rint mintyje, kad paskutinioji BLB val
dyba buvo labai veikli, atliko daug reikš 
mingų darbų, tai bendruomenės nariai 
vien iš dėkingumo turėtų skaitlingai pa- 
sicbdyti ir paremti tą veiklą savo balsu.

Iš kitos pusės žiūrint j skaičius reikė
tų išsigąsti ir pagalvoti, kad daug lietu
vių išmirė. Kaip gi kitaip išaiškintijcad 
žmogus šiandien balsuoja, o už dviejų 
metų jo nebėra. Pasaulėžiūra, nuomo
nės taip greit niekam nepasikeičia.Per 
kiekvienos valdybos kadenciją padaro
ma reikšmingų laiko tarpui darbų, pats 
bendruomenės vardas visur vis daugiau 
pažįstamas, nėra jokios prasmės galvoti 
ir ieškoti kokių kitokių įmantrių prie
žasčių. Apsileidimas, tautinis užsnau— 
dimas, viskam abejingumas — gal kiek 
ir paaiškina kaskart mažėjantį skaičių 
bet nevisiškai tai įtikina.

Dargi reikia skaitytis ir su priaugan
čia karta. Per kiekvienos kadencijos lai
kotarpį nemažas skaičius lietuvių kil
mės jaunimo pasiekia 18-tus amžiaus 
metus, gauna teisę balsuoti. Kur jie? 
Vien jaunimo prieauglis turėtų sverti 
šiose statistikose. Yra šeimų, kur turi 
du-tris vaikus, kiti dar daugiau. Jie,jei
gu turi 18 metų, gali balsuoti.Jeigu to
kie ir neskaito savo spaudos, jos nesu
pranta, tačiau turi tėvus, kurie gali tai 
paaiškinti. I

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAI
Zeferinas Juknevičius.

PIRMASIS BANDYMAS

Pietų. Amerikos Lietuvių Kongresų 
idėja gimė Lietuvai Išlaisvinti Argen 
tino j e posėdyje, dalyvaujant Lietuvos 
Pasiuntinybės Urugvajuje spaudos 
attache a-a. Kaz. Čibirui ir Argentinos 
lietuvių veikėjų būriui. Tada buvo pa 
siūlyta Brazilijos lietuviams jų planuo 
jamą suvažiavimą pavadinti Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresu ir pa 
kviesti lietuvių delegacijas iš kitų Ame 
rikos kraštų. Po kelių mėnesių lauki 
mo paaiškėjo, kad mūsų tautiečiai ap 
siribojo minėti tik 35 metų imigracin ' 
sukaktį.

Kadangi jau čia pat buvo Lietuvos 
okupacijos dvidešimtmetis ir toks pat 
laikotarpis nuo Lietuvai Išlaisvinti 
Centro Argentinoje įkūrimo kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą, tai šio vieneto 
veikėjai prašė pritarimo iš Arg. Lietu 
vių Organizacijų ir Spaudos Tarybos 
pusės, gaudami pilną moralinį prita
rimą, paliekant visas teises Lietuvai Iš
laisvinti Centrui organizuoti Pirmąjį 
Amerikos Lietuvių Kongresą.

PIRMASIS PAL KONGRESAS
Šis kongresas įvyko 1960 m. gruo 

džio 2 5 d- Tai buvo pirmos pastan
gos suartinti Pietų Amerikos lietuvius 
vieningam tautiniam darbui ir kovai už 
Lietuvos laisvę. Kongresui didelės sva _ 
ros pridavė ministério V. Sidzikausko 
atsilankymas, kuris kalbėjo ne tik lie-

Pagaliau mes renkame savo atstovus, 
laisvai, nieko nevaromi, mūsų pačių pa
statytus kandidatus, tai kaip suprasti 
tokį šaltumą savo reikalams?

Man dabar ateina mintis, kad balsuo
tojų skaičius nedaug ką pasako mūsų 
veiklos gyvenime. Veikla didėja, arba 
nemažėja, blogiausiu atveju. Turime ir 
gražaus jaunimo chorą, programų pasi
rodymų netrūksta, spauda išeina pasto 
viai, mūsų balsas užsieniečių spaudoje 
gerokai sustiprėjęs. Atrodo, kad nežiū
rint rinkimuose balsų mažėjimo, mūsų 
tautinis veikimas nieko nesumažėjo. 
Keistas fenomenas, kartu tikra nežinia, 
ką atneš sekantieji rinkimai. O tai suži
nosime tiktai už gerų dviejų savaičių.

tuviams, bet ir per TV kanalą. Miestu 
centre įvyko trys paskaitos vietinei pu 
blikai apie Lietuvą. Jas skaitė K. Ci 
biras ir urugvajietis rašytojas M. Ber- 
setche. Vietos spaudoje kongreso me 
tu plačiai nuskambėjo Lietuvos vardas. 
Kaip svečias dalyvavo Lietuvos atsto 
vas A. Grišonas ir buvęs Argentinos 
konsulas Lietuvoje p. Barsanti. Kon 
gresui vadovavo Z- Juknevičius ir 
agr. A. Boguslauskas iš Brazilijos.

Meno programoje be vietinių jėgų 
dalyvavo solistė L. Grišonienė ir an
samblis "Gintaras” iš Urugvajaus. 
Vyko draugiškos krepšinio rungtynės 
tarp SLA ir "Kovos” komandų.

ANTRASIS PAL KONGRESAS
Įvyko 1963 m. vasario 21-26 dd. 

Montevideo mieste. Kongresui vado
vavo pirm. V. Dorelis. Kongreso de
legacija ir atstovus priėmė vyriausybės 
Tarybos narys dr. Poyss, Montevideo 
burmistras ir kiti aukšti pareigūnai. 
Paskaitą apie lietuvybės išlaikymą skai • 
te Z. Juknevičius, koreferentas buvo 
H. Mošinskienė iš Brazilijos.

Vyko sporto rungtynės tarp Urug 
vajaus "Vyčių” ir Argentinos "Kovo

Turtingą meno programą išpildė 
Urugvajaus liet. kat. choras ir šv. Ce 
cilijos choras, solistės Grišonienė, Ru 
nimienė ir Bagdonaitė, ansambliai 
"Gintaras” ir "Rambynas”. Garbės 
svečiai — PLB-nės pirm. dr. Sungaila 
su žmona ir Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius.

TREČIASIS PAL KONGRESAS
Trečiasis kongresas įvyko Brazilijoj, 

S. Paulo mieste 1965 m. vasario 18- 
21 d. Šis kongresas buvo gerai išgarsin
tas per TV ir vietinę spaudą. Obalsis 
"Mūsų jėgos, mūsų darbas - Lietuvai 
Tėvynei”.

Kongreso atidaryme dalyvavo apie 
1000 lietuvių. Dalyvavo visa eilė gar
bės svečių, kaip diplom. šefas St. Lo 
zoraitis, VLIKo pirm. V Sidzikauskas

► x r r Įrr .r-r l-11 -r cr«ar ktįjį <įi npiuĮ.^-

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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KONGRESO OBALS1S: PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI - UŽ LAISVĄ LIETUVĄ

Pietų Amerikos lietuvių kongrese Sao Paulo mieste, vasario22-25 de dalyvavo ir jungtinis Liet. Kat. 
Bendruomenės ir "Aušros" choras, diriguojant muz. V. Tatarūnui. A. Saulaičio nuotrauka

ir daug kitų. Konferencijos vyko at 
skirose sekcijose: kunigų, jaunime, 
politikos. Trijų kraštų jaunimas pra 
dėjo didesnį tarpusavio bendradarbio 
vimą. Meno programoj dalyvavo iš 
Argentinos: "Rambyno ansamblis, 
šv. Cecilijos choro kvartetas ir solisC 
Z. Valadkaitė, S. Paulio'liet. Bendruo 
menes choras ir šokių ansambliai.

KETVIRTASIS P AL KONGRESAS

Sis kongresas įvyko Argentinoj'* 
1967 m. vasario 2- 7 d. Jį ruošė ALOS 
Taryba. Jis viršijo kitus kongresus ne 
vien dalyvių skaičium, bet ir darbų 
apimtimi. Kongreso šūkis - "‘Valdau 
tos Lietuvos - vienybė težydi .

Akademinės diskusijos vyko Bs. /-x; 
res mieste Hotel 'Crillon patalpose 
Iškilmingas atidarymas įvyko' po pa 
maldų Lietuvių salėje, SLA L. Cco 
tro organizacijose buvo vaišės su mt 
no programa ir šokiais jaunimui.

Iškilmingas kongreso uždarymas vy 
ko teatre "Avenida”. Žmonių buvo 
pilnas teatras. Po oficialios dalies .ąa; 
navo jungtinis Bs. As. Aušros u.

PARDUODAMAS!
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm

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

šv. Cecilijos chorai, šoko Rambynaò, 
Gintaras ir L. Centro ansambliai. Pir 
moji Jaunimo Kongreso pirmin. A. 
Zaparackas įteikė H. Levanavičiui au 
nimo stovyklos vėliavą saugoti ją iki 
sekančio Jaunimo kongreso. Prieš šį 
kongresą Villa Elisoje įvyko jaunimo 
studijų stovykla su įvairia kultūrine ir 
menine programa. Šiame kongrese da 
lyvavo ypatingai daug svečių iš įvairių 
pasaulio kraštų.

PENKTASIS P AL KONGRESAS
Įvyko Brazilijoj 1973 metų vasario 

22-25 d. Prieš kongresą vasario 15-22 
d. vyko jaunimo studijų stovykla, va
dovaujant kun. A. Saulaičiui. Didin 
gas kongreso atidarymas po koncele 
bruotų pamaldų buvo seselių pranciš 
kiečių salėje. Studijų sekcijos: kunigų, ’ 
jaunimo, švietimo, L. Bendruomenė.;, 
politinė, religinė, akademinė ir span 
dos bei kultūros. Seselių pranciškiečių 
gimnazijos aikštėje įvyko šokių šven 
tė, kurioje be Brazilijos ansamblių da 
Ivvavo ir 'Grandis” iš Š. Amerikos. 
Vasario 25 d. įvyko viešas Vasario 16 
d. ap vaikščiojimas.

FA B R I C A D E G
Guarda Chuvas de todos os tipos. para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

i Rua Coelho Barradas,104 V. Prudente Fone: 2'4-06"" Res.: 274-1886

ŠEŠTASIS PAL KONGRESAS

Įvyko Urugvajuj 1978 m. vasario 
2-5 d. Šio kongreso pirmininkas buvo 
Vyt. Dorelis. P. L. Bendruomenės 
pirm. inž. Br. Nainys buvo pagrindi
nis kalbėtojas. Po jo kalbos įvyko at 
stovų diskusijos. Sekančias dvi dienas 
kalbėjo V. Survilienė, kun. A. Steig- 
vilas ir S. Steponaitienė, kuri perskai
tė H. Mošinskienės referatą (Brazili
ja) . Visų šių kalbėtojų tema buvo: 
lietuvybės ir lietuvių kalbos bei kul
tūros išlaikvmas svetur. /

Iškilmingas vainiko uždėjimas Ne 
priklausomybės aikštėje sutraukė daug 
žmonių. Taip pat buvo uždėtos gėlės 
prie Lietuvos vardo aikštės paminklo- 
Meno vakaras įvyko Montevideo vie
nos mokyklos salėje. Šokėjai šoko is 
karto po dvi grupes salės vidury. Kon
gresas baigtas pamaldomis ir pietumis 
U. L. Kultūros draugijoj.

Prieš kongresą vvko Jaunimo sto 
vvLJa arti Montevideo miesto.

■ LAIKAS Nr. 646
III I I» l HI none»,,.

© Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
MEMBRO DO CONGRESSO MUNDIAL LITU ANO REG. SOC. 25688 • 4.o RTD SP

DĖMESIO!
Pranešame visai Brazilijos Lietuviu 

Kolonijai, kad šių metų VASARIO 
15-22 dienomis įvyksta rinki
mai į Brazilijos Lietuviu 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 Pran- 
ciškiečių Salėj ir tęsis iki Vasario 22 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 sav 
vo lietuvišką pareigą, atsižvelgiant j se
kančias:

BALSAVIMO
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 į 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 
3-am punkte.

5. Balsuotojas, atžymėjęs kandidatų są
raše savo renkamuosius, šį balsavimo 
lapelį įdeda į 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.

Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca 03124 São Paulo. SP
Fone: 273.0338

b) — pasiunčia paštu žemiau nuro
dytu adresu.

c) — įteikia "bairro" įgaliotiniui ar
ba savo pasitikimu asmeniui, ku

rie pasirūpins nunešti ir įdėti bal
sus į urną.

6. Jei ant voko užpakalinėje pusėje ne
bus užrašyta balsuotojo vardas, pa
vardė ir antrašas, tai jo balsas nebus 
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 
tai pačiai šeimai nereikėtų siųsti ke
lis vokus. Tuomet užpakalinėj voko 
pusėje reikia užrašyti visų balsuoto
jų vardus, pavz.:Antanas, Marija, Juo
zas Lietuvaičiai. Taip pat bus galima 
įdėti į voką sąrašą kas balsavo tame 
voke ir tada užpakalinėje voko pusė
je nieko nereikės pažymėti arba užra 
šyti tik siuntėjo vardas, pavardė ir 
antrašas.

8. Voke negalės būti įdėta daugiau ne
gu užrašyta balsuotojų vardų. Jei tas 
atsitiktų, visi voke balsai nebus už
skaityti.

9. Rinkimų Komisija užtikrina balsavi
mo slaptumą atidarimo vokų metu. 
Bet jei kas norės, gali įdėti savo bal** 
sus į mažesnį voką, be jokių atžymė- 
jimų, užklijuoti jį ir įdėti j kitą dides
nį «voką kuriame užpakalinėje pusė
je turės būti užrašyti balsuotojų var
das kaip nurodyta 7—am punkte.

JAUNIMAS yra mūsų gyvenimo šaknys. 
Jos nudžius, išnyks ir viršūnės — 
ir ne.bus kam žodžio tarti 
dėl LIETUVOS LAISVĖS.

t

M. Krupavičius

ÇURSO E® AUDIOVISUAL?
DO IDIOMA LITUANO 

PO R CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Caixa Postal 1421 Pua Juatindiba, 28
OIO(H) S ao Paulo. ^P Pone 273-0338 03124 Sąo Paulo, S P J

WBalsavimo vokai turės būti sugrąžin
ti rinkimu laikotarpyje:
a) Jei siunčiami paštu, iki vasario 22 

dienos.
b) Jei balsai metami į urnas, vasario 

nuo 15 iki 22 dienos, iki 18 vai.
c) Jei įteikiami įgaliotiniams arba 

kitiems pasitikimais asmenims,va
sario nuo 15 iki 22 dienos, 16 vai.

PRAEITUS DVEJIS METUS
VADOVAVĘ BRAZILIJOS LIETUVI!
BENDRUOMENĘ ASMENYS

Valdyba:
Pirmininkas — Jonas Tatarūnas
Vice —pirm. Prel. Pijus Ragažinskas
Pirma sekr.— Magdalena Vinkšnai—

tienė
Antra sekr. - Angela Jotei kaitė
Iždininkas — Jonas Siiickas
Naris — Inž. Alexandras Valavičius

Taryba:
Pirmininkas : Adv. Algirdas Slieso— 

raitis
Vice—pirm.: kun. Petras Gavėnas
Sekretorius; Vytautas Tumas
Nariai: Antanas Gaulia

Kun. Juozas Šeškevičius
Petras Žarkauskas

Revizijos Komisija:
Juozas Čiuvinskas
Alfonsas D.Petraitis 
Petras Šimonis.
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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 
sóvéz no máximo em 11 candida
tos para o Conselho Deliberativo e 
3spara 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 E- 
leições 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:Anto- 
nio,Maria e José Lietuvaičiai. Rua da 
Lituania 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 dê 
sua confiança, de 15 a 22 de feve
reiro, até as 16 horas.

LOCAL DAS URNAS:

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 Zeli- 
na
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

LIETUVIO TAUTA, 
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės lais

vai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žeme- 
se, vieninga valia siekia savo gyvybe, kalba,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 siekimų vardan 
skelbiama ši

LIETUVIU CHARTA:

1. Tanta yra prigimtoji žmonių bendruome
nė. Niekas negali būti prievartaujamas savo ry
šį su tautine bendruomene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vienin
gą Pasaulio Lietuvių Bendruomene.

2. Žmogus turi prigimtąją teise laisvai išpa
žinti ir ugdyti savo tautybe.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvy

bę lietuvis perduoda ateities kartoms,kad am 
žinai gyventume.

3. Kalba yra stipriausias tautinės bendruo
menės ryšys.

Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4. Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautini pri
pažinimą ir bendravimą.

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
druomenės organizacija.

Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės 
kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lie
tuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepri
klausomą Lietuvos valstybę.

2. 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 religines,kultūri
nes, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lie
tuvių draugijas.

9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos 
knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms 
Lietuviu Tautos kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spausdinta lie
tuviška žodį.

10. Tautos istorija yra geriausia tautos moky
toja.

Lietuvis brangina savo tautos praeiti ir tau
tinius papročius.

Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, 
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 
tautini solidarumo įnašą.

12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona—žalia- 
-raudona.

Lietuvio tautinė švente — Vasario 16-toji 
diena.

Lietuvio šūkis: ^Lietuviais esame mes gi
mę. lietuviais turime ir būt' . •

13. Lietuvis yra lojalus sav o gyvenamajam 
kraštui.

Lietuvio santykius su nelietuviu nustato ar- v ■ . -
timo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus lais
vei. garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.
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BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

KANDIDATŲ SĄRAŠAS Į BLB-NÉS TARYBĄ IR 
R. KOMISIJĄ

CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELHO
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL
KANDIDATAI I BENDRUOMENĖS TARYBA:
Para o Conselho Deliberativo:

1. BACEVIČIUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
2. BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas
3. BRATKAUSKIS. ROBERTO, inžinierius
4. BUDREVIČIUS ALBINO, pens.(P.das Nações)
5. GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
6. GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jan.)
7. GAVĖNAS PRANAS, redaktorius
8. GUZIKAUSKAS ENDRIKAS, pens.
9. RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
10. SILICKAS JONAS, inžinierius
11. SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
12. TATAR LINAS JONAS, finansistas
13. TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
14. VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
15. VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
16. ZARKAUSKAS PETRAS, statybininkas

I REVIZIJOS KOMISIJA,: Para o Conselho Fiscal:

1. ClUVINSKAS JUOZAS, kap.
2. PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas
3. ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
4. SUKEVlClUS BRONIUS, pensininkas

f BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
j . COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

KANDIDATU SĄRAŠAS l BLB-NÉS TARYBĄ I
R. KOMISIJĄ

1 CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELHO
’ DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL
1 KANDIDATAI Į BENDRUOMENĖS TARYBĄ:

I Para o Conselho Deliberativo:

I 1. BACEVlClUS J.VYTAUTAS,įmonių adm. t
I 2. BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas

3, BRATKAUSKIS: ROBERTO, inžinierius
1 4. BUDREVIČIUS ALBINO, pens.(P.das Naçõe
i 5. GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
t 6. GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jan.)

7. GAVĖNAS PRANAS,, redaktorius
’ 8. GUZIKAUSKAS END R ĮKAS, pens.
i 9. RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
■ 10. SILICKAS JONAS, inžinierius
' 11. SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
1 12. TATAR UN AS JONAS, finansistas
l 13. TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas

14, VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
15. VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius

I 16. ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas
I Į REVIZIJOS KOMISIJĄ: Para o Conselho Fiscal

I 1. ClUVINSKAS JUOZAS, kap.
2. PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas

1 3. ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
1 4. SUKEVlClUS BRONIUS, pensininkas

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ 1
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA |

KANDIDATU SĄRAŠAS l BLB-NÉS TARYBĄ IR .
R. KOMISIJĄ

CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELHO 1
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL į
KANDIDATAI I BENDRUOMENĖS TARYBĄ: 
Para o Conselho Deliberativo:

1 BACEVIČIUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
2. BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas j
3. BRATKAUSKIS ROBERTO, inžinierius
4. BUDREVIČIUS ALBINO, pens.(P.das Nações) |
5. GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
6. GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jan.) I
7. GAVĖNAS PRANAS, redaktorius .
8. GUZIKAUSKAS END RIKASZ, pens. ’
9. RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas {
10. SILICKAS JONAS, inžinierius
11. SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas I
12. TATAR UN AS JONAS, finansistas.
13. TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
14. . VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius .
15. VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
16. ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas I

I REVIZUOS KOMISIJĄ: Para o Conselho Fiscal: I
1. ClUVINSKAS JUOZAS, kap. 1
2. PETRAITIS D.ALFONSAS, chemikas I
3. ŠIMONIS PETRAS, pensininkas i
4. ŠUKEVIČIUS BRONIUS, pensininkas I

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOSE?
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

KANDIDATU SĄRAŠAS Į BLB-NÉS TARYBĄ 
• • R. KOMISIJĄ

CÉDULA DE VOTAÇÃO PARA O CONSELH*
DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL
KANDIDATAI Į BENDRUOMENĖS TARYBĄ:
Para o Conselho Deliberativo:

1. BACEVIČIUS J.VYTAUTAS,įmonių adm.
2. BAREIŠIS V.PETRAS, prekybininkas
3. BRATKAUSKIS? ROBERTO, inžinierius
4. BUDREVIČIUS ALBINO, pens:(P.das Naęi
5. GALECKAS H. CARLOS, įmonių adm.
6. GAULIA ANTANAS, advokatas (Rio de Jai
7. GAVĖNAS PRANAS, redaktorius
8. GUZIKAUSKAS END R ĮKAS, pens.
9. RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
10. SILICKAS JONAS, inžinierius
11. ' SLIESORAITIS ALGIRDAS, advokatas
12. TATAR LINAS JONAS, finansistas
13. TUMAS VYTAUTAS, prekybininkas
14. VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinierius
15. VALAVIČIUS ALEXANDRAS, inžinierius
16. ŽARKAUSKAS PETRAS, statybininkas

1 REVIZUOS KOMISIJĄ: Para o Conselho Fisc

T. ClUVINSKAS JUOZAS, kap.
2. PETRAITIS -D.ALFONSAS, chemikas
3. ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
4. ŠUKEVIČIUS BRONIUS, pensininkas

i
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NR.1 (1688) 1981.1.8

KUN. PETRAS M. URBAITIS 

Kinijoš 
mwowrius 
pÀ^ÀkojÀ.,.

DAINOS IR “PAMOKSLAI“

Karts nuo karto trijų kambarių 
"paukšteliai buvo suvaromi i vieną “iš
laisvinimo" dainų dainuoti. . .0 tose 
dainose buvo keliami j dangų, kaip švie
siausios žvaigždes, "žmonijos gerada — 
riai" Stalin ir Mao ir aštriausiais žodžiais 
smerkiami visoki imperialistai, kapita
listai ir visokį kiti, "nesusipratėliai". . . 
Buvo nuolat primenama vienybės parei
ga ir jos galia. Tun, Tse, Tun Tse, Tšao 
si Lėk Leiong. — brolybė, lygybė, kar— 
žygiškumas — liaudies, tėvynės bei dar
bo meilė.

Iš pradžios buvo mokomas ir inter
nacionais. Bet kadangi jo posmuose pa
sisakoma per daug prieš Dievą ir taiką, 
gal atsižvelgiant truputį j mane, šioji 
daina buvo išmesta iš "dainų progra
mos".

Bet dainų svarba komunistų propa
gandoj yra viena iš didžiausių. . .

Jų programoj svarbią vietą užima "pa
mokslai, ar tai pavieniems ar dažniau 
dienas, savaites ar net mėnesius besitę
siančios "rekolekcijos" įvairiomis klau
sytojų kategorijoms, net ir "didžiau — 
siems nusikaltėliams". . .

Pirmas viešas pamokslas įvyko (gerai 
sukombinuota) vieno iš pirmųjų sekma
dienių ryte.

Kaip tikras specialistas, aukšto laips
nio policininkas pradėjo savo kalbą su 
gražiais, švelniais, beveik tėviškais žo
džiais. Jam buvo gaila matyti mus kaip 
silkes statinėj. . .Dėl to jis užtikrino,kad 
valdžia jau ruošia naują, daug platesnę 
ir patogesnę patalpą. Paragino,kad steng
tumėmės kaip greičiau iš šios "perau
klėjimo vietos" išeiti. O tam nesą geres
nio budo kaip t'am pak — "prisipažin
ti, apsikaltinti, kitus apkaltinti". Kai—

ESCOLA 
DE INGLÊS 
LIVERPOOL 
LTDA.

Diretor: Dr. Vitor Sukis 
Prof. Lidia Ru bliaus kas Sukis 
Atendimento após às 13:00 Hs.

INGLÊS: Para crianças e adultos 
a partir de 5 anos

Av.D.Pedro II, 2029 - Sto. André
Fone: 440—5026

MUSU LI ETUVA

bėjo apie užtikrintą Komunizmo perga
lę ir perspėjo, kad "niekas nė nesapnuo
tų apie praeitų laikų sugrįžimą".. Kal
bėtojo išraiška darėsi vis aštresnėje a- 
kysvis pilnesnės neapykantos, žiauru
mo, keršto. Visa jo laikysena, atrodė,tu
rėjo tikslą įbauginti vargžus kalinius. 
"Mes būsime griežti su užsispyrėliais". 
— grūmojo peržvelgdamas visus, neiš
skiriant nė manęs, savo žiauriomis aki
mis. — "Mes mierties bausme nubausi- 
me neatviruosius ir išgamas. Bet šian
dien ji yra ir ateity vis labiau bus mums 
užtikrinta".

Visi jautė, kad tiek šio, kiek kitų ko
munizmo šulų širdy brendo dideli kerš
to planai, kad artinosi masiniai sušau
dymai.

Jau buvo žinoma, kad ir iš musų ka
lėjimo buvo sušaudytų. Man pačiam bu
vo tekusi vieta, kurio ankščiau sėdėjo 
toks Tang, mano misijos kaimietis, su
šaudytas prieš kelias dienas.

Į ŠIAURE AR l PIETUS?...

Laikas bėgo greit, nes netikėtinumų 
netrūko. Per savaitę kitą daug visokio 
plauko žmonių įėjo, daug ir išėjo. Ir išė
jo jau "atsivertę". . .Tai tikri "smege
nų pakeitimo" stebuklai. . .Tačiau tik 
Dievas žino, kas dėjosi širdyse.

Mano atžvilgiu dalykai ėjo lėčiau.
Nepasisekus mane apgauti ir be pa

sėkų užsibaigus anai Iškilmingai kate
kizmo "pamokai", buvo laikas griebtis 
naujų priemonių, rasti naujus būdus ma
nim nusikratyti.

1951 m. sausio 29 ir 31 dienos — Šv. 
Pranciškaus Saleziečio ir šv, Kunigo Jo
no Bosko šventės vakare buvau pašauk
tas ad audiendum verbum — išklausyti 
"naujojo žodžio".

Teisėjas gal ir savo viršininkų "nepa
girtas", ir po tiek nepasisekimų, įžengė 
į tardymų salę su didelio pasiryžimo 
žingsniu nešinąs po pažastim krūvą po
pierių. Pastebėjau, kad juose buvo viso
kių rūšių antspaudų ir parašų. Tuoj su
pratau, kad reiks "vasarvietę " keisti. .

Jau bene dešimtą kartą norėjo "ži
noti mano pavardę, vardą. . .Po to pas
kaitė sprendimą. Esą buvo įrodyta,jog

1. Važinėjęs be užtektino leidimo,
2. Kalėjime kalbėjęs su kai iniaisprieš 

teisėtą liaudies valdžią (tai anoji akte- 
kizmo "pamoka" jų teisingumo akyse).

3. Pasirodęs užsispyrėlis ir nemanda
gus su teisėjais.
Nuteistas:

Tšiot Kieng — " apleisti ribas". . . 
Ir buvau nuvestas atgal j kalėjimą.
Po pusvalandžio ir vėl buvau pašauk

tas.
— Sėsk ir parašyk laišką savo padė

jėjams Pak — Heung misijoj prašydamas 
, kad atneštų tavo daiktus. Jeigu turi 
skolų, turi atsilyginti — pasakė

5
F " 1

— Skolų neturiu. Turėčiau vieną ki? 
tą skolininką. . .

— O kas jie tokie?
— Tai viena kita vargingesniųjų mi

sijos šeimų. Bet tegu: aš jiems noriu pa
skutinį kartą padėti. . .

Parašiau ištikimajam savo padėjėjui 
Veng—Yun ("amžinai pirmas").Ir tos 
pačios dienos vakare dalykėliai jau bu
vo atnešti.

Norėjau dar parašyti misijonieriui vo
kiečiui, bet neleido. Jeims rūpėjo kuo 
spalčiau viską atlikti.

Praėjo dar viena diena peržiūrėjimų, 
perklausinėjimų. Apie vienuoliktą va
landą nakties buvo galutinai pranešta, 
kad anksti rytą būsiu išvežtas. . .

Vienas dar nemiegantis jaunuolis pa
tylomis paklausė:

— Kur jie tave veža?
— Į šiaurę ar į pietūs. Tikriausiai vie

nas iš dviejų teks.. .
Tas jaunuolis labiausiai nuliūdo dėl 

mano išvežimo žinios (iš kitų buvo kas ’ 
ir apsidžiaugė, bet tik kad liekantiems 
bus daugiau vietos atsisėsti ar atsigulti) 
Jaunuolis buvo budistas, uolus pasnin- 
kautojas.

— Ką aš turiu daryti? — nusiskųsda- 
mas klausė jis. — Blogas neturiu būti,ge
ru likti nevalia...

— Pasilik geras — atsakiau. — Nesvar
bu, ką valgai kokius pasninkus darai. 
Svarbu, kad viską sulyg sąžinės dary
tum.

— Tu esi išvežamas. O kas su manim 
atsitiks?

— Būk ramus. Tu esi giliai tikintis.
Esi pasninkautojas. Randies čia dėl sa-/s 
vo tikėjimo. Nebijok: Diezas tavęs ne
paleis;'.

— Aš esu Lai—Kwan, jūsų mokyklos 
auklėtinis. Taip norėčiau giliai pažinti 
jūsų tikėjimą. .

— Gerai. Kai išeisi iš kalėjimo, nueik 
pas artimiausią misijonierių: jis tau pa
dės. Pamatysi.

— Aš tai padarysiu, — su pasiryžimu 
pasakė jis, o jo veidu nuriedėjo sidabri
nė ašara. Jis daugiau nekalbėjo, nes ma
tomai liko su susijaudinimo užgniaužtu 
balsu. Ir mano akys prisipildė ašaromis, 
niekuomet nebūčiau tikėjęs atrasti tiek 
geros širdies, tiek stiprybės pagoniojau- 
nuolio, širdy. . .

Kinija man visuomet liks "pažadė
toji ir neužmirštamoji žemė" ne tiek 
dėl jos gyventojų skaičiaus, ar jos že — 
mes turtų, dėl jos upių platumo ar kal
nų aukštumo, jos gamtos įvairumo, jos 
kalbos, istorijos ir civilizacijos senumo 
ir ypatingumo, kiek dėl pačių kiniečių 
gražių būdo savybių:darbštumo, kan
trumo, savęs išsižadėjimo, kitų suprati
mo ir atjautimo, didelės jų širdies. Dide
lė Kinijos ateitį pačiuose kinuose glūdi.

(bus daugiau)
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MUSŲ JAUNIMAS 
AUKŠTUOSE MOKSLUOSE

Šiemet vėl turime nemažai musų ko
lonijos jaunimo, kuris išlaikė stojamuo
sius egzaminus j įvairius Brazilijos uni
versitetus. Yra ir tų, kurie juos baigė, 
bet, kaip vienas musų akademikas išsi
reiškė, jog čia ne tiek svarbu baigti,kaip 
įstoti j universitetą,tai daugiau džiaugia
masi, kai kas įstengia išsikovoti vietelę 
kokiam fakultete.

KRISTINA VALAVIČIŪTE sėkmin
gai baigė FAAP universiteto viešų žinių 
(comunicações) fakultetą. Kristina yra 
visiems žinoma S.Paulo jaunimo choro 
vadovė, buvusi Nemuno šokėja. Dabar 
dirba INFORM bendrovėje, kuri teikiam 
informacijos—komucikacijos paslaugas 
S.Paulo industrijoms. Linkime Kristi
nai sėkmės darbe, o taip pat geriausio 
pasisekimo lietuviškoje veikloje

ALEKSANDRAS VALAVIČIUS inži 
menus kuris ruošiasi magistro laipsniui 
jūrininkystės mžinierijoj, išlaikė stoja
mus egzaminus į S.Paulo universitetą 
(UPS) Aleksandras eis įmonių adminis
tracijos mokslus. Kaip ir visi kiti,Alek
sandras netik mokinasi, bet ir dirba.Jis 
yra Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjum 
gos pirmininkas, dalyvavo V-jame Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongrese ir da
bar bendradarbiauja su vietine spauda 
atlikdamas labai svarbų darbą teikda
mas žinias apie Lietuvos padėtį.

® Gėlės visus žavi, bet darbas 
tik labai retą.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML: v
VAITKEVIČIENĖ Adelė 750,00 Cr.
VENGRYS Juozas 750,00 "
BUITVYDAS Povilas 750,00 "
BUITVYDAITÉ Elena 750,00 "
KUČINSKAS Antanas 750,00 ''
TELEIKIENÉ Juzė 750,00" 
GODLIAUSKAS Vladas 1000,00 "
JASIŪNAS Aleksas 1000,00 "
STANKŪNAS Jonas 1000,00 ‘
ČERNIAUSKIENĖ Film. 750,00" 
MAKAREVIČIENĖ Magd. 750,00"

AUKOJO MUSŲ LIETUVAI
Nevienas ML skaitytojas užmokėda

mas laikraščio prenumeratą dar pride
da didesnę ar mažesnę auką ir mes ne 
visuomet tai pažymime. Norime ypa
tingai padėkoti Vincui ir Onutei Ku
liešiams už US $ 75,00 paramą spau
dai ir parapijai, Jonui Paukščiui: Cr. $ 
1.000, Juozui Stundžiui: Cr. 1.000, 
Stasiui Remenčiui Cr. 4.000 ir Anta
nui Eugenijui Majui už Cr. 9.000 auką 
spaudai ir parapijai.

ML administracija

Šypsenos
Linksmi potvarkiai

Portlande negalima viešose 
poilsio vietose važinėtis ratu
kais.

Kentucky moterys negali pa
sirodyti keliuose maudymosi 
kostiumuose, jei jos nesineša 
lazdų.

Kansas valstijoje negalima 
sekmadieniais valgyti gyvačių.

North Carolinoj negalima 
drambliais arti žemės.

Poetinėj kovoj
Tironas Dionizijus įstūmė Fi- 

lokseną į akmens skaldyklą už 
tai, kad jis kritikavo jo poeziją. 
Vėliau jį vėl pakvietė pas tironą 
pasiklausyti poezijos. Išgirdęs 
pirmąsias eilutes, Filoksenas 
tuoj pat pašoko iš vietos, Dioni
zijus jį paklausė:

— O kur tu skubi?
— Į akmens skaldyklą

GIMTADIENIAI
Praeitą šeštadienį (sausio 31d.) gau 

sus būrys giminių, draugų ir pažįstamų 
suvažiavo i pp. Žarkauskų narnu:» GE
NY ŽARKAUSKAITĖS gimtadieni at 
švęsti. Gražioj ir ramioj nuotaikoj sve
čiai pavalgė šiltą vakarienę ir šnekučia-/ 
vosi iki vėlyvos nakties.

Nors SEVEROS PUTVISKIENÉS 
gimtadienis yra sausio 29 dieną, tačiau 
paminėjimas buvo sekmadienį, vasario 
1 d. Tie patys žmonės kurie buvo pas 
pp. Žarkauskus šeštadienį, vakarienei, 
kitą dieną nuvyko pas pp. Putvinskius 
j Parque D. Domingos.

ELENA BUITVYDAITÉ švenčia 
gimtadienį vasario 2 d. Šventė žadama 
kelti kiek vėliau. Visiems metais pase- 
nėjusiems bičiuliams linkime daug 
džiaugsmo ir laimės. A

ABC Koresp.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Sausio 22 d. susilaukusi 85 metus , 

mirė ZOSĖ TEREPKEVIČIENĖ. Velio 
nė buvo kilusi iš Baptų vals. Kauno apsk 
Brazilijon atvyko 1927 metais ir pra
džioj gyveno S.Paule, o paskui persikė
lė į Parque das Nações, kur gyvena daug 
lietuvių. Buvo palaidota Camilopolis ka
puose. Liūdesy paliko dukteris Julią ir 
Gabrielę su šeima.

MIRĖ LIETUVOJ
Petrašiūnuose, prie Kauno, 1980 m. 

gruodžio 17 d. mirė MYKOLAS RIC
KEVIČIUS. Jo sesuo Elena Rickevičiū- 
tė Pipirienė, gyvenanti Ipirangoj, su šei
ma užprašė Mišias už brolio vėlę šv. Ka
zimiero koplyčioj, Mookoj, vasario 13 
dieną.

PARDUODAMAS
SKLYPAS Nr 45 
LITUANIKOJE

Savininkai Juozas ir Antanina 
Bendžiai.

Kreiptis pas kun. J.Šeškevičių 
tel. 63-59-75

GYDYTOJA

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulina, 99 • V. S ta. Mana das 8MM) as 12 h. 
das 1400 às 18áX) Fone: 265-7590 
Rua Qu artini Barbosa, 6 - B. do Limão

MEDICA
HOM£NS SENHORAS CRIANÇAS

U. BUTRIMAVIÕIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despojo, etc. COMERCIAL: Fteència, Cobrança. etc
TRIBUTÁRIA: Importo cto Renda. ICM, IP!

Kua Bario de tguape, 212-4° skLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9 K» te 11IX) e das 14#) te ISdDO

Rua Campos Nowm, 590 - V. Zdma - Hosírio das 1900 te 21300

KALBAMA LIETUVIŠKAI___________ _
........ n immanrrM i
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LIETUVIŠKAS PENSIONAS
Marija ir Stasys Remenčiai Guarujoj, 

rua Rio de Janeiro 193, jau 10 metų 
laiko pensioną EUROPA. Čia šeimyniš
ka aplinka, rūpestingas aptarnavimas, 
prienama kaina, todėl klientų nestinga. 
O reklama — patys klientai. Tai daugiau 
šia argentiniečiai. Šiuo atžvilgiu pasako
jamas net toks anekdotas: Turistai iš Ar
gentinos įvažiavę į Braziliją sutinka ar- 
gentinišką mašiną, iš kurios ranka duo
da ženklą sulėtinti ir tuoj informuoja: 
Važiuoti São Paulo — Guaruja — Pen
são EUROPA.

PAIEŠKOJIMAIi

IGNACAS VUONAS
IŠĖJO PENSIJON

Nors Agua Rasoj gyvenantis ir visų 
pažįstamas Ignacas Vijūnas pensijon išė
jo prieš 15 metų, po beveik40metų 
.darbo miesto sanitarinėj tarnyboj, bet 
dabar švęsdamas 80 savo gimtadienį, 
prašėsi atleidžiamas nuo MŪSŲ LIETU
VOS išnešiojimo pareigų. Kad, p.„ Ig
nacas rimtai išėjo j pensiją, liudija taip 
pat faktas, kad uždarė taip pat savo’žais- 
lų fabriką'.Tai buvo ne kas kita,kaip po 
namu įtaisyta dirbtuvėlė,kuri oje meis
tras oirbo žaisliukus ir pats išnešiojo po 
S.Paulo tolimiausių bairų turgus. Me
džiaginiai tuo darbu daug nepelnydavo, 
bet daug pelnė sveikatai. Daktaras jam 
sakydavo:vKol vaikščiosi, tol busi svei
kas" l

Tikimės, kad išėjęs antru kartu į pen
siją, p. Ignacas dar galės daug vaikščio
ti, palydėti kunigą kalėdojant, platinti 
parengimų bilietus, lankyti pažįstamus 
ir dar daug 'karasinkų^su draugais sulūž
ti. ML redakcija ir administracija bei 
šv. Kazimiero parapijos kunigai širdin
gai dėkoja Ignacui Vijūnui už ilgametę 
talką laikraščio platinime ir kalėdojime.

Dievas telaimina Ignacą, žmoną An- 
tonią, sūnų Vladą (buvusį akordeonis
tą) ir dukrą Vandą su šeimomis.

PR
lã BRAZILUOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS VEIKLOS

Sausio 24 d. BLB-nės pirmininko na
muose įvyko pasikalbėjimas tarp tėvoA. 
Saulaičio , PLB-nės vicepirmininko • ir

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

LITUANO
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 8534)026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 Tel:

852-0677, São Paulo

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

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

BLB-nės valdybos pirmininko, Jono Ta- 
tarūno.

Buvo aptarta BLBnės veikla ir jos ry
šiai su PBLnės. Tarp kitų reikalų, buvo 
aptarta galimybės pasiųsti per PLB-nę 
eksponatų Kultūrinei Parodai, kuri p ra-' 
sides birželio 5 d. Ibirapueroj. Tėv.Sau
laičių! buvo taip pat pareikšti keli pa
geidavimai, itin pasiųsti muzikos moky
tojų ir kalbininkų suruošti chorvedybos 
kursus Brazilijoje.

Kadangi PLB-nės pirmininkas, Vy
tautas Kamantas, negalės dalyvauti VII 
Pietų Amerikos Kongrese, Tėv. Antanui 
Saulaičių i teks tame kongrese jį atsto
vauti.

[ VII Palk be BLB-nės primininko , 
taip pat vyksta prel. Pijus Ragažinskas 
vicepirmininkas ir kun. Pranas Gavėnas 
Tarybos vicepirmininkas. Jie turės pro
gos aptarti ir kitus reikalus, liečiančius 
BLB-nės veiklą.

Lietuvių Sąjungos — Aliança Nariams — Halinai ir Algirdui Mošinskiams 
ir šeimai — dėl jųjų motinos ir močiutės, CELINOS MOŠINSKIENĖS 

mirties, reiškia nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Sąjungos—Aliança Valdyba

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
 ADVOGADOS —-——-----------------------—

JUOZAS JAKUBAUSKAS, sūnus 
Jurgio, gyvenantis Trakuose, Banelio 
gt. 10 — bt. 6 ieško savo tetos ir šeimos 
DAMBRAUSKŲ iš Vilkaviškioapsk.Lin- 
keliškių par. Klauspučių kaimo (dvaro). 
Brazilijon išvažiavo 1927 m. tėvai, dvi 
dukros ir sūnus. Vyresnės dukros var
das Teresė, kuri tuoj ištekėjo už tam
saus vyro. Informaciją siųsti ML redak- 
cijon ar telefonu 273—0338 .

VEIKLOS KALENDORIUS

Reikia susidaryti bendrą šių 1981 metų 
visuomeninės veiklos kalendorių. Čia tik keli 
palaidi griaučiai pirmųjų keturių mėnesių: 
juos reikia patikslinti ir papildyti.

15—Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas 
— BLB-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

li
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Jiems gili padėka ir geriausio pasisekimo 
, ML Administracija

LIETUVOS NArir 
MARTYNO MAŽVYDOiiiHiuiHiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiuiiiiiiiiiiHiniiiiintmtiiiiiii

PRANEŠIMAS
Šio mėnesio 6 dieną (penktadienį), 

20 vai. šv. Kazimiero p-jos salėj jvyks 
susirinkimas šv. Kazimiero Bendruome
nės steigimo reikalu. Kas šiuo klausimu 
domisi, kviečiamas dalyvauti.

BOM RETIRO
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 
Santa Inės kolegijos koplyčioje bus šio 
mėn. 8 dieną, 10:15 valandą.

MOINHO VELHO
Šio mėn. pamaldų nebus.

Visi kviečiami dalyvauti Vila Zelinoj 
15 vai. Mišiose ir Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime Seselių kolegijoje.

LIETUVIŠKŲ PAŠTU ŽENKLŲPA- 
RODA jau baigiama įrengti centriniuose 
S. Paul o pašto rūmuose. Paroda vyks va
sario 16—28 dienomis. Parodai pravesti 
leidimus gavo filatelistas ANTANAS AU- 
GUSTAITIS, kuris taip pat parūpino vi
sus pašto ženklus, rūpinasi jų sutvarky
mu ir pačios parodos pravedimu. Tai la
bai svarbus įvykis mūsų kolonijoj kultū
rinėj ir politinėj veikloje: tai bus pirmo
ji tokia paroda visoj Pietų Amerikoj.

T. ANT AN AS SAU LA IT IS,sekmadie
nį vakare grįžęs iš skautų stovyklos, ki
tą dieną (vasario 2) vėl išskrido^ į Ar
gentiną, kur dalyvaus kongresinėje jau
nimo stovykloje ir pačiame kongresej 
S.Paulą sugrįš vasario 19 dieną ir čia pa
siliks iki 24 dienos.

r ~ A “
BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS VALDYBA dėkoja Ko- 

mendatoriui Dr. JONUI RIMŠAI už 365 kv.rn. plytelių (azulejos) pado- 
vanotų Lituanikos statomo baseino įrengimui.

Tai yra reikšminga parama mūsų Sodybai, kurioje mūsų jaunimas grei
čiau galės naudotis ir džiaugtis statomu baseinu, dėka Komendatoriaus 
Dr. JONO RIMŠOS dosnumo lietuviškiems reikalams.

Jonas Tatarūnas 
Jonas Si lie kas

Pirmininkas
Iždininkas

T

"UTUAhll A CATÓLICA E MARTI R" 
ITALIŠKAI

Iš Torino, Italijos,rašo kun. Pr.Gavė
nui d. Umberto Pasquale: "Gavau Tams
tos lapeli LITUANIA CATÓLICA E 
MARTIR"; tuoj jį išverčiau itališkai, 
kad būtų atspausdintas Pasaulinio 
Fatimos Sąjūdžio žurnale IL CUORE 
DELLA MADRE (Motinos Širdis), 
kuris eina per visą Italiją.

'■S

MM! LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO'
SUKAKTIES

vasario
VILA ZELINOJE

rengiamas
15, sekmadieni, 4 v. p. p

SESELIŲ SALĖJE

15 VAL.' MIŠIOS V.ZELINOS BAŽNYČIOJ
16 VAL. MINĖJIMAS IR MANINÉ PROGRAMA

ANDRIUS VALAVIČIUS išlaikąs sto
jamus egzaminus į Karo Akademiją,sau
sio 24 dieną šeštadienį turėjo gražias iš
leistuves giminių, kūmų ir draugų tarpe. 
Pirmadienį (sausio 26 d.) Andrius buvo 
išlydėtas į Rio de Janeiro, kur atliks tri
jų savaičių apmokymą. Po to gaus dar 
keletą savaičių atostogų ir kovo mėnesi 
jau pradės rimtai mokslo—akademinius 
metus. Andrius nori palaikyti ryšius su 
mūsų kolonija ir žada užsisakyti MU
SŲ LIETUVĄ.
z-------------- ------- — CURSO —-------- s

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENE DO IDIOMA LITLĄJNO 
PO R. CORRESPONDÊNCIA

C.P4421-01000 S. fauio. SP
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