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į TARP-

Tai pasaulinės reikšmės są-

organizatoriai jaučia tatai, 
ir iš to, kad šie Tarptau

JAUNIMO M

Nepasijusdami įžengėm 
TAUTINIUS JAUNIMO METUS - 
(TJM), kuriuos visam pasauliui skel 
bia Jungtinių Tautų Organizacija 
(UNO), 
jūdis.

Kad 
matosi
tiniai Jaunimo Metai jau pradėti 
ruošti 1983 metais, ir tęsis iki 19 
95 - tųjų, taigi, nors 10 metų

Tam numatyta plati programa, į 
kurios vykdymą įeina regioninės 
komisijos, kiekvienos valstybės val
džia ir tarptautinės nevalstybinės 
organizacijos (Visa Pietų ir Centri
nė Amerika čia sudaro vieną "ra
joną/'

Taigi UNO išrinkta centrinė 
Tarptautinių Jaunimo Metų rengi
mo komisija numatė Šiam darbui 
tris etapus - tarpsnius.

Pirmasis (1983 - 
matyti atsiektinus 
gvildenti reikiamos 
zės apimtį,aptarti
nes, formuluoti įgyvendintinus siū
lymus.

84) skirtas nu- 
tikslus. Tai iš - 
jaunimo diagno- 

veiklos priemo - 4>^?
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Jaunystė — gyvenimo pavasaris. Jaunimas - tautos ir tėvynės ateitis. Linksmas 
ir judrus, jis dar ieško gyvenimo prasmės. Jaunimo judrumas ir suaugusiųjų pa-

Antrasis etapas apima šiuos 1985 
metus. Jo tikslas: sukrėsti viešąją pa

tirtis, sujungti kartu, palaiko gyvą ir veiksmingą tautą.
Nuotraukoje Klevelando “Grandinėlės" mergaitės ‘Dukters" šokyje.

saulinę opiniją jaunimo problemati
kos gilumu ir aštrumu, tuo suda - 
rant sąlygas siekti nusistatytų svar
bių politinių veiksmų.

Čia ribojantis tik Pietų Ameri - 
kos ir Karibų rajonu, numatytas 
darbo metodas yra pirmiausia ištir 
ti gilias problemas, su kuriuo susi
duria šio rajono jaunimas:

- jaunimas, kaip politinės veiklos 
subjektas;

- jaunimas, kaip visuomenės vei - 
kėjas (prisimenat, kad P. Amerikos 
gyventojų tarp 15 ir 24 metų dvi 
dešimtą nuošimtį sudaro jaunimas.)

Taigi turės būti analizuojama vi
sa jaunimo būklė:

- jaunimas bendrai (atskirai bend
ra berniukų ir mergaičių padėtis):

- pasimetęs, sugadintas jaunimas;
- kaimo ir žemos darbininkijos 

jaunimas;
- neturtingas ir apleistas miesto 

jaunimas;
- žemos ir vidurinės klasės mies

to jaunimas: moksleiviai, universiteto 
studentai, ieškantis įsijungti į socia

linį gyvenimą jaunimas.

įvykdžius jaunimo būklės anali - 
zę, bus nagrinėjami veikimo būdai: 
kas daryti .

Numatyta nusistatyti, kas pirmiau
sia norima pasiekti, nuolat besikei
čiant ekonominei, socialinei, kultūri
nei ir politinei padėčiai.

Paskui nustatytinas visas kiekis 
veiksmų, kurie turės būti vykdomi 
trijuose plano etapūosemku^ų.- pas
kutinis - 1986 - 1995 metai, kaip dar 
gyvas ir viešai palaikomas Jaunimo 
Metų tęsinys.

Taigi,kaip matosi, Tarptautiniai Jau* lyvauti jo paties gyvenimo ir veik-
nimo metai tęsis ištisus 10 metų. 

Ypač šiame paskutiniame etape 
numatytas dar nepasiektų sprendi - 
mų įgyvendinimas, nuolatinis veik - 
los gairių patikrinimas, objektyvų re- čiau ir giliau pasinaudoti šių TJM 
formulavimas, pasikeitimas patirtimi 
tarp vienos valstybės ir kutos, tarp 
vieno žemyno ir kito.

Viena, pirmoji, šių TJM užduotis- tį.
leisti ir pradėti jaunimui pilnai įet------ ------
ti į socialinį - visuomeninį gyveni -įiei‘ - ‘

Martynožydo

mą, būtent DALYVAVIMAS (parti 
cipacao). Kiti du objektyvai yra iš
sivystymas (desenvolvimento) ir TAI
KA (paz).

Ypač šiame "dalyvavimo" procese 
programuojama:

• gyvai skatinti jaunimą dalyvauti 
visose socialinio - visuomeninio gyve
nimo srityse;

- leisti ir skatinti jaunimą pilnai 
įsijungti į reikalingą JAUNIMO bū
klės diagnozės formulavomą ir is 
jo paeinančio veikimo nustatymą;

- skatinti jaunimą organizuotai da* 

los srityse, kaip sportas, profsąjun
gos (sindikatas), visuomeninė ir kul
tūrinė veikla.

Būtina ir lietuviams galimai pla- 

tematika bei metodu. Ir bendrom 
jėgom apžvelgti ir apspręsti mūsų 
jaunimo bei lietuvių kolonijos atei-

KPG
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Komunistų kalinio 
DIENORAŠTIS •

Bibliotekose pasirodė naujas lei
dinys "A. Freedom Within. The 
Prisoners Notes of Stefan Cardi
nal Wyszynski". Veikalą šiemet iš
leido politinius leidinius mėgstan
ti Harcourt Brace Jovanovich lei
dykla New Yorke ir Londone. 
Kard. Wyszynskis buvo ryžtingas 
kovotojas prieš okupantus ir jo 
žodis mums jdomus. Jau veikalo 
jžangoje arki v. Krol atkreipia dė
mesį, kaip sovietinė okupacija Len
kijoje buvo ir tebėra žiauri. Kiel- 
cų vyskupas Czeslaw Kaczmarek 
buvo nuteistas kalėti 20 m. Bu
vo įkalinti aštuoni vyskupai ir 
apie tūkstantis kunigų. Po kratų 
vienublynuošė apie tūkstantis sese
lių vienuoliu buvo uždarytos j 
dabokles ir kitus aeeŠto namus. 
Bažnytinė labdara buvo sukliudy
ta, imta nebeleisti pamaldų ligo
ninėse, kalėjimuose ir kitose val
džios institucijose. Siekiant vaikus 
atitraukti nuo Bažnyčios, mokslei
viams buvo rengiamos .įdomios eks
kursijos pamaldų metu.

Tačiau tas teroras nepalaužė 
Lenkijos primo kard. Wyszynskio, 
kuris komunistiniams valdovams 
pareiškė: "Dešimt šimtmečių kata
likybės mums duoda teisę pasilik
ti katalikiška tauta, ir mes neatsi
sakysime šios teisės". Siekdami su
terorizuoti Lenkijos katalikus, ko
munistai 1953 m. rugsėjo 15 d. 
areštavo kard. Wyszynskjjj kalino 
uždarytų vienuolynų patalpose Ry- 
walde, Stoczeke, Prudnik Sląske 
ir seselių vienuolyne Komancza. 
Kalino ištisus trejus metus, kol 
pasaulio viešosios nuomonės spau
dimas ir viso krašto katalikų ne

pasitenkinimas privertė komunistinę 
valdžia nusileisti ir sutikti, kad 
kard. Wyszynskis vėl grįžtų j sa
vo postą vadovauti Lenkijos Baž
nyčiai.

Kalinamas kard. Wyszynski ve
dė dienoraštį. Suprantama, jis nu
matė, kad tas dienoraštis gali bū
ti pagrobtas komunistinės adminis
tracijos, todėl rašė labai atsargiai, 
daugiausia gilindamasis j savo reli
ginius pergyvenimus, tačiau vieto
mis ryškiai atsispindi brutalus žmo
gaus teisių varžymas. Kurj laiką 
jam nebuvo duota reikmenų au
koti šv. Mišias. Nebuvo leidžiama 
nė jo tėvui aplankyti kalinamą 
kardinolą. Buvo sulaikomi laiškai, 
o kai ėmė praleisti, tai dažnai 
kalinio laiškai tėvui nebuvo įduo
dami j rankas, tik perskaitomi, 
apleidžiant nepatinkamas vietas. 
Laiškai buvo cenzūruojami, išbrau
komi. Ir kardinolas savo dienoraš
ty kreipiasi j komunistinę admi
nistraciją: "Jūs norite žiaurumais 
žmones mokyti demokratijos... Ko
dėl Jūs esate taip žiaurūs mano 
tėvui? Ką gi jis Jums padarė? 
tai nežmoniška..."

Kalinamas kardinolas komendan
tui pareiškė: "Apgailestauju faktą, 
kad dvidešimtame amžiuje gali bū
ti toks beteisiškumas, kurio auka 
aš tapau. Buvau išvežtas vidurnak
ty, praktiškai - ištrauktas iš lo-’ 
vos ir buvo man paneigtos visos 
teisės... Net neturiu teisės parašy
ti laišką savo tėvui".

Kardinolas protestavo, kad jis 
buvo įkalintas be teismo, be gali
mybės padaryti bet kokius pareiš
kimus iš savo pusės. Sunkiose ka
linimo sąlygose kardinolui ėmė 
tinti rankos ir akys. Ėmė kankin
ti skausmai inkstuose ir viduriuo- 
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se. Kasdien vargino galvos skaus
mai. Šaltose patalpose ten pat ka 
Ii namas vienas kunigas nuolat sir 
go, o maistą paruošti uždaryta 
seselė vienuolė buvo nuolat kanki 
narna slogų. Tarp juos kalinusių 
pareigūnų buvo vienas dabita, iš- 
siparfumavęs, puošniais, išlygintais 
drabužiais, kad kardinolas jį die
norašty pavadino manekenu iš 
siuvyklos lango. Kardinolas dar 
studijų metais buvo perskaitęs 
Marino "Kapitalą" net tris kartus 
ir dabar stebėjo, kaip komunisti
nė administracija nutolusi net nuo 
Markso savo- nesiskaitymu su žmo
gaus teisėmis. Kardinolas kalėjimo 
komendantui net pareiškė: "Jūsų 
rankose aš turėjau iškentėti viso
kiausias negeroves... Mano brolis 
buvo kalinamas pustrečių metų,ir, 
kaip paskiau išryškėjo^ visai netei
sėtai. Buvo paleistas be jokių pa
aiškinimų. Tas kalinimas nužudė 
mūsų motiną, kuri buvo mirtinai 
susirūpinusi, o mano broliai net 
nebuvo leista dalyvauti jos laido
tuvėse..."

Dienorašty kardinolas klausia: 
"Mano laiškai nebuvo įduoti nei 
tėvui, nei mano seseriai. Kokiu 
teisiniu pagrindu? Juk Lenkijos 
liaudies respublikos konstitucijos 
74 paragrafas skelbia, kad "saugo 
korespondencijos s^ptumą". Laiš
kai, kuriuos siunčiu tėvui, yra jo 
nuosavybė ir negali būti laikomi 
jų neatiduodant".

Komunistinė Lenkijos vyriausybė 
buvo žiauri ne vien su kardinolu, 
ne vien su kunigais ir vienuoliais, 
bet ir bjauriai laužė pasauliečių 
teises. Tą jautė ne vien Lenkijos 
gyventojai, bet ir užsienis. Jau 
1982 m. Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komisija pasmerkė Len
kiją už tfekj grubų žmogaus tei
sių laužymą. Veltui Sovietų Sąjun
gos delegatas toje komisijoje Vale 
rian Zorin bandė išimti šio klausi
mo svarstymą iš dienotvarkės, nes 
tai esąs "neleistinas kišimasis j 
vidaus reikalus", bet komisija nu
sprendė, kad žmogaus teisių laužy 
mas nėra tik valstybės vidaus rei
kalas. Ta proga sušauktoje spau-
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sv. Kazimieras nepasidavęs vilionėms 
bei patogumams, o tvarkąs ištižusj 
brolį; karaliaus dvare nepasidavęs 
pataikūnams, o elgęsis pagal teisę 
ir teisingumą; visuomeniniame gy
venime — teisė, meilė nuoširdu
mas; meilė ir parama varguoliams, 
ligoniams, apleistiems; politiniuose 
santykiuose — tiesa, teisybė, sugy
venimas, bet, reikalui esant, pasi
priešinimas ir popiežiaus maskvinei 
politikai. Sv. Kazimieras mokąs 
atsisakyti karaliaus vainiko ir net 
pačios gyvybės "propter Regnum 
Dei": "Malo mori, quam foedari?. 
Geriau mirti, negu nusidėti.

O aš?
"0 aš? — baigdamas klausė 

kun. Gavėnas — Ar moku atsis
pirti prieš pasaulio blizgučius ir 
viliones? Ar savo gyvenimu liudi
ju', kad tikiu? Ar moku, reika
lui esant, sau ir kitiems energin
gai sakyti: ne, šito negalima?".

Mišių metu buvo giedamos ke- 
tuviškos giesmės, ne vienas priėmė 
švenčiausiąjį, ne vieną graudino 
tradicinė Marijos giesmė: "Paleng
vink vergiją, pagelbėk žmonijai, iš
gelbėk nuo priešo baisaus..."

Baigiamoji kongreso plenarinė 
sesija
Baigiamajame Kongreso posėdyje 

buvo svarstomi komisijų nutarimai 
ir rezoliucijos.

Teismas formalau^ sprendimo ne
darė. Linas Kojelis sutrauktai ap
žvelgė teismo metu iškilusias tei
giamybes ir neigiamybes, o jo 
pirmininkas dr. Edmundas Lenkaus
kas priminė, jog teismo uždavinys 
buvo iškelti kai kurias negeroves, 
kad jas šalintume, o džiaugtis 
tuo ir stiprinti tai, kas rodo lie
tuviu laimėjimus, lietuviu idealisti
nę dvasią tarnauti Lietuvai ir lie
tuviams, stiprinant tarpusavio sugy
venimą ir vienybę.

Kongreso siūlymai
Nutarimu komisijos siūlymus 

Kongresui referavo Dr. Povilas Ma
žę a. Vienbalsiai priimti sekantys 
siūlymai:

1) išleisti VIII-jo P.A.L. Kon
greso darbus brošiūros, nuotrau
kų, kasečių ir juostelių pavidale;,

2) padėkoti JAV prezidentui 
Ronald Reaganui už sveikinimą ir 
už Lino Kojelio dalyvavimą Kon
grese;

3) steigti Karaliaus Mindaugo 
Vardo Fondą, tikslu: statyti Lie
tuviu Cente? Caracas mieste, ar 
apylinkėje, ir stiprinti Venezuelos 
lietuviu parapijos veiklą;

MŪSŲ U ETUVA

4) kreiptis j tremties lietuviu 
pastoracijai paskirtą naująjį vysku
pą Baltakį, kad jis surastu kelius 
aprūpinti Pietų Amerikos lietuvius 
katalikus savo tautybės kunigais, 
kurie šiuo metu dirba svetimie
siems (šis klausimas nekuriose ben
druomenėse jau yra kritiškas);

5) ieškoti būdu sudaryti fondą 
stipendijom esamu kandidatu pa
siuntimui j Vasario 16 gimnaziją;

6) sudaryti Pietų Amerikos lie
tuviu vykdomąjį organą suregistra- 
vimui visu galimu tautiečiu, ku
riems būtu reikalingas lietuviu kal
bos mokymas, parūpinimui moko
mosios medžiagos ir jsigyjimui prie
monių ir lėšų ir puoselėjimui bei 
palaikymui glaudesniu ryšiu tarp 
Pietų Amerikos lietuviu bendruo
menių;

7) padėkoti VLIKO vicepirminin
kui prof. dr. Domui Krivickui už 
atsiustą vertingą paskaitą;

8) padėkoti Jonui Kaseliūnui 
(Kolumbija) už konstruktyvius pa
siūlymus ir auką šio kongreso 
biudžetui;

9) padėkoti Marijai ir Antanui 
Rudžiams už padovanotą altorių 
San Casimiro bažnyčiai (San Casi- 
miro, Estado Aragua);

10) padėkoti gerbiamam Lietu
vos diplomatijos šefui ministrui 
dr. Stasiui Bačkiui, J.E. Brizgiui 
ir visiems kitiems, atsiuntuoiems . 
sveikinimus;

11) padėkoti šv. Kazimiero Ju- 
bilėjiniam Komitetui per po pirmi
ninką inž. Vytautą Volertą už dr. 
Vytauto Dambravos knygelės "San 
Casimiro" antrąją laidą Pietų Ame
rikai:

(bus daugiau)

KALĖDŲ SENELIS EGZISTUOJA

Brazilijoje vaikai klausinėja tėvu, 
ar tikrai yra toks "Papai No’ėl"at- 
nešąs dovanų? Daugumas skeptiškai 
atsako: "Jei toks kada buvo, tai 
šiandien, matyt; tcip paseno, kad Bra 
ziliją pasiekti jam kelionė per toli- 
ma

O vis dėlto jis yra ir pasiekė 
didžiausį mūsų São Paulo miesto 
centrą.

Šių metu "Ėst. de S. Paulo dien

ADVOCACl I
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raštyje (psl. 44,27,12) reportaže "Oi 
to horas de Natal nas ruas da ci
dade", tarp kitu išsiskyrė vienas : 
"Av. Ipiranga, 24 de dezembro, 21 
horas" - popierio ir kartonu krūvo
je miega visa šeima: tėvas, motina 
ir du vaikučiai. Tai Jorge Stefani 
šeima iš Aracaju - Sergipe. Jis yra 
vandentėkių meistras ir ten turi sa 
vo dirbtuvę. Atvyko į São Paulo 
parsivešti sesers, našlės, bet toji jau 
anksčiau pati išvyko.

Autobusu stoty jam. pavogė la
gaminą su grabužiais, dokumentais 
ir pinigais. Žmogus liko gatvėje ne 
pažįstamame mieste su savo šeima 
be jokiu galimybių sugrįžti į savo 
gyvenvietę. Miegojo po tiltais ir na
mu nišose, kur jautėsi saugiau. Bet 
kaip surinkti pinigu kelionei atgal? 
Autobuso bilieto kaina Cr. 65.000- 
kiekvienam, o reikia dvieju.Dvi mer 
gytės - Ada trijų, o Katia penkeriu 
metuku. Jos žaidžia skudurine lėle 
ir meškiuku, kuriuos joms numetė 
iš automobilio pravažiuojanti ponia 
Naktį tuos žaislus tėvas pririša 
prie , kojos, kad kas nors nepavogtų 
tu. Žmogus nieko neprašo, - tik 
kaip sugrįžti į Aracaju...

Ir štai, to paties dienraščio laido 
je, 28. 12. skaitome :"E a familia 
consegue parsagens de volta"

....Vienas fabrikantas lietuvis,tu - 
rįs savo įmonę Mookoje, paskaitęs 
anąjį reportažą, nutarė apmokėti ke
lionės bilietus,reikalingus Jorge ir jo 
žmonai....Šiandien, 21 vai. jie turi 
išvykti į Aracaju. Kelionėje jie už
truks 42 vai. autobusu, kol pasieks 
savo namus

Asmuo suteikęs šią pagalbą liko 
anoniminis -^daráu tai ne tam, kad 
pasirodyti...." - pasiteisino.

Geradaris prisiminė savo praeitį, 
kai būdamas 7 metu atvyko 1929 
metais su motina ir broliu Brazi
lijon pas tėvą, kuris jau porą me 
tu anksčiau čia įsikūrė. Jis pabrė 
žė:"Buvo labai sunku,bet anais lai
kais pasaulis buvo visai kitoks".

Taigi, susimąstykime ir tikėkime, 
l$ad "Papai Noel" tikrai egzistuoja. 
SI kartą jis pasirodė anonimu - 
lietuviu kilmės 
Jam,savo tautiečiui, skiriame gilios 
pagarbos ir pasididžiavimo jausmus.

Halina Mošinskienė

IMOVEIS
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PIRMOS KALĖDOS SAULĖTOJE 
BRAZILIJOJE

"Pavasaris gamtoje, pavasaris širdyje”

São Paulo.Gruodis žydintis,sau
lėtas,net karstas.Jau čia pat Kris - 
taus Gimimo šventė.Gruodžio 24d., 
22val.,čia; w. Kazimiero parapijoje,pra
sidės Bernelių Mišios,ne vienoje, o 
dviejose-lietuvių ir portugalų, kalbose* 

Po karstos vasaringos dienos São 
Paulo,kiek aprimęs,skendi medžiiu ir 
gėlių žieduose..14.000.000.00 miestas 
s pa I v i n ga s, i I i u m i n u o ta s, š ve nt i š kas , nuo
taikingai pakilus.Judėjimas mieste pa
didėjęs,o jo centras,kurį puošia iš - 
kilminga Katedra,stovinti prie Praça 
da Sez /Katedros Aikštė /a su n kja įga
ną sunkiai praeinama. Ji apšviesta į- 
vairiaspalvių šviesų elektros lemputė
mis^ jos viduryje iliuminuota gigan
tiška pra karte.

Rua Juatindiba 28Jietuvių salezie
čių centras São Paulo mieste.Gatvė 
vakare gerokai aprimus,oras atvėsęs, 

ivos-vos siūbuoja palmių galvos,tačiau 
’stebint iš balkono praeivius,matai jų 
•pietietišką temperamenta-jis pulsuojan- 
tis,dinamiškas ir labai iŠraiskus-niekur 

žjo nepaslėpsi.Štai,girdisi prieššventiniai 
T pasisveikinimai ir linkéjimaiifeom Na
ftai,Feliz Natal,Paz in Cristo".Gražūs, 
i gilūs,prasmingi ir Šventi žodžiai-vi - 
į šiems Brazilijos gyventojams supran- 

■ tąmi.Suprantu jau ir aš ir kiekvie
nas europietis su prastų, žinąs daugiau 

■ar mažiau romaniškas kalbas.Juk aš 
jau beveik du mėnesiai kaip gyve- 

<pu čia,pas Don Bosco pasekėjus,lie
tuvius saleziečius, kur ja u či uosiu kaip 
mamuose.Šv.Kazimiero saleziečių ku * 
pigų būstinėje esu laimingas,su pa
kilia nuotaika ir dvasia,pilnas kūry
binių jėgų,optimizmo ir vilties.
1 Netoliese,kažkur gatvėje skamba 
kalėdinės meiiodijos portugalų kalba- 
Jaunimas,lietuviai ir brazilai,kukliai ir 
gražiai išsipuošę,kur tai skuba,matyt, 
eina į vakarines Mišias.Vietoj ryti - 
nių MiŠiųlabai ankstyvų vadi namų 
"Missa do galo" Overtime būtų anks
tyvosios,"gaidžio mišios,"dabar čia pap
rastai būna vėlai vakare,vidurnaktyje, 
o rytą 
Vai;,

Štai

AfA
VANDAI C I K S T I 

mirus Argentinoje (B.A.) 
jos liūdinčius — vyrą Joną, dukras dr. 
bei sūnų ihž. Joną nuoširdžiai užjaučiame.

E N E I

Eugeniją ir Aldą

Jonas ir Vera Tatarūnai Aleksandras ir Marytė Bumbliai
SS

jos laikomos maždaug 9-10

jau 22 vai.sv. Kazimiero pa-

rapijoje sujudimas. Parapijos lietuviai 
renkasi į Bernelių Mišias.Greit jos 
prasideda.Pradžioje Mišių nedidelis 
chorelis,kuriam akomponuoja Liudas 
Ralickas,kartu su visais tikinčiaisiais 
atlieka/Tyliąją naktį*,vėliau "Sveikas 
Jėzau gimusis* ir pabaigoje "Links
ma diena".

Kunigas Petras Rukšys celebruoja 
Mišias,o aš,kaip diakonas,asistuoju... 
Celebrantas pasako Kalėdų šventei 
pritaikytą pa mokslą, Tuoj po pamal
dų kunigas Petras Rukšys pakvie - 
čia visus dalyvavusius Mišiose į pa-m 
rapijos salioną - arbatėlei.

23 vai.prasideda Mišios portugalų 
kalba.Jas celebruoja pats parapijos 
klebonas kun.Pranas Gavėnas.Mišių 
eigoje skamba portugalų kalba at
liekamos giesmės,palydimos muziki - 
nių instrumentų. Klausydamas jo pa
mokslo susidariau įspūdį,kad kuni
gas Pranas Gavėnas yra geras pa
moksi ininkas-katekistas. Jo pamokslas, 
teologiškai gilus ir savotiškai leng
vai suprantamas,davė daug naudos 
jdinamiškiems_ brazilams.

Pasibaigus Mišioms. mes atsisvei 
kinome su tikinčiaisiais,linkėdami: - 
Bom Natal,Feliz Natai.

Vidurnaktis.Rua Juatindiba vi
sai rami.Prie šv.Kazimiero lietuvių 
parapijos vartų valandėlę rymojau, 
galvodamas apie Kristaus Gimimo 
šventę-Kalėdas.Pirmos Kalėdos didžiu
lė j e, sa u I et o j e, t r o p i ka I i n ė j e, egzo t i n ėj e 
Brazilijoje man paliko milžinišką įs
pūdį,ilgai atmintiną,net neišdildomą. 
O koks gražus São Paulo dangus 
su tūkstančiais šviesių žvaigždelių... 
O naktis kvepianti pavasario-vasaros 
aromatu...Tyliai sau kalbu-"pavasaris 
gamtoje,pavasaris širdyje".

Vytautas Laugalis

prie São Paulo di<
Vytautas Vitonis, pi

Cararpicuiboje, 
miescio gyvena 
siau paralyžuotas. Jo motina, Karui 
na Vitonienė, trejus metus pasišvei 
te sūnaus 
liai atidėjo 
kad galėtų 
gelbėti. Tai
n ingos šeimos pavyzdys.

priežiūrai, o trys jo bu 
savo šeimų sukūrimą., 
pilniau savo broliui pi 
tikrai retas pilnai vie

4

i

t

Vytautas (nuotraukoje), 1967.XI.8. 
važiavo savo motociklu, kai susidū
rė su girto žmogaus vairuojamu au 
tomobiliu. Buvo sunkiai sužeistas, ir 
jau 17 metų pusiau paralyžuotas.. 
Tačiau dar tikisi pasveikti. Jis pra 
so gerų tautiečių maldų talkos.

KALENDORIUS MALDU UZ LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Tar
nyba skelbia Šiems metams kalendorių 
maldų už Lietuvą. Apie tai bus dau • 
giau 
ei a u

sekančiame ML numery. Čia tik ar- 
liečiantys duomenys :

• W

19 :

automobiliams
SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

23 :
27 :
31 :

SAUSIS
Lietuvių R. Kat šv. Juozapo Bend 
ruomenè,São Paulo
Liet. Kat Moterų D - ja, São Paulo „,v 
Fatimos Marijos parapija, Montevideo 
Gyvasis Rožančius, Buenos Aires P J

' i'•
Paulo Liet. Kunigų Vienybė nustaty

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

São 
tą Maldos Dieną už Lietuvą perkelia į 
sausio 31, kviečiant visus liet kunigus į 
šv. Kazimiero parapiją metinei Don Bos 
co šventei.

t
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dos konferencijoje JAV delegacijos 
vadovas Michael Novak laikraštinin
kams pareiškė, kad tai pirmas atsi
tikimas, kada minėtoji komisija 
ėmėsi akcijos prieš komunistinį 
kraštą.

Komunistų priespauda Lenkijoje 
susilaukė plataus pasmerkimo lais
vame pasaulyje. "Columbia Report", 
leidžiamas Columbia universiteto, 
paskelbė, kaip Kolumbijoje susirin
kę apie 200 valstybininkų, darbi
ninkijos, politinių organizacijų va
dų, menininkų, rašytojų, laikrašti
ninkų pasirašė viešą deklaraciją, 
pasmerkiančią sovietų kišimąsi ir 
kliudymą Lenkijos žmonėms pa
tiems tvarkytis. Amnesty Interna
tional ėmė skelbti ilgus sąrašus ra
šytojų ir laikraštininkų, kuriuos 
komunistinis Lenkijos režimas už
darė j kalėjimus.

Laisvasis pasaulis ėmė pastebėti, 
kad Lenkijos komunistinė vyriau
sybė išėjo prieš darbininkijos lais
ves, o darbininkiją ėmė ginti ka
talikų Bažnyčia. Londone išleista
sis "Independent Social Movements" 
tą dar labiau išryškino, o Jan 
Nowak knyga "Problems of Com
munism" ryžtingai paskelbė, kad 
Bažnyčia kaskart stipriau ima gin
ti žmogaus teises Lenkijoje, ne 
tik gindama religinę laisvę, bet 
gindama visų Lenkijos visuomenės 
grupių teises. Buvo net pradėta 
New Yorke leisti, panašiai kaip 
Chicagoje lietuvių, duomenų rinki
niai: "Violations of Human Rights 
in Poland".

Visiems reikia jungtis j žmo
gaus teisių gynimą prieš komunis
tų terorą, kur tik jis besi reikštų.

Juoz. Pr.
DRAUGAS

LIETUVIŲ KALBA
( Tęsinys )

Lietuvių ir latviu, kalbos, kaip 
jau buvo rašyta anksčiau, taip pat 
išnykusios (asimiliuotos) prūsų,kur
šių,žiemgalių, ir sėlių kalbos,suda - 
ro Baltų kalbų grupę Indoeuropie
čių kalbų šeimoje. Dar butų gali
ma pridėti ir jotvingių kalbą (iš
nykusią),tačiau dar aiškiai nenusta 
tyta,ar yra buvusi kaip atskira Bal
tų grupės kalba, ar tik priklausė 
prūsų kalbos dialektui (tarmei). Ne
aiškus klausimas ir su galindų kal
ba, išnykusią priešistoriniais Baltų 
gyvenimo laikais.

Kalbant apie atskiras ' kalbas ir 
dialektus (tarmes), dažnai yra ne
lengva nustatyti tikrą ribą tarp 
kalbos ir tarmės.

Šių dienų lingvistai (kalbininkai), 
tyrinėdami Indoeuropiečių kalbų šei 
mą,kuriai priklauso ir Baltų kai - 
bos,yra nustatę, kad tai didžiulei 
kalbų šeimai (jau buvo minėta pir 
mame straipsnyje) priklauso apie 
14-15 kalbų grupių. Dėl '‘tikslaus1 
šios šeimos kalbų skaičiaus (14 ar 
15 ), kalbininkai dar vis turi a> 
bejonių: - ar mirusios frigų ir tra - 
ku. kalbos (ar kalba ) yra dvi ar 
viena. Žinoma tik,kad frigų kalba 
jau seniai mirusi šiaurės vakarinė
je Turkijos dalyje, o trakų kalba- 
Rumunijoje .)

Taigi,trumpai,informacinėje formo
je panagrinėjome Indoeuropiečių 
kalbų šeimos kilmę,o su ja ir Bal
tų kalbas,pirmoje eilėje,lietuvių, ku
ri pagal kalbininkų aiškinimus, yra 
kamieninė savo senumu kalba ir jos 
lingvistinis (kalbinis) pažinimas yra 
būtinas visų tautų lingvistams.

Grįžtant prie modernios šių die
nų lietuvių kalbos,taip sakant,varto
jamos Lietuvoje ( dabar svetimų vai 
domoje ) ir užsienyje ( lietuvių ko
lonijose ), galima drąsiai teigti, kad 
mūsų tėvų kalbai pagarba turi ne 
mažėti,o didėti,nes ir šiais laikais 
lietuvių kalba neprarado savo kal
binės vertės pasauliniu mastu, o 
be to, lietuvių kalba yra gyva ir 
vystosi, ir pavojaus,jei kas pors kai 
ba, kad ta kalba išnyks, visai nėraf 
nes lietuvių tauta turi ir dabar sa 
vo kalbininkus ir didžiulį skaičių 
savos inteligentijos ten, Lietuvoje, ir 
čia, laisvame užsienyje.

Šiuo trumpu straipsneliu tūrių 
tikslą atkreipti jaunimo dėmesį į 
lietuvių kalbą,ypatingai Brazilijos 
lietuviško jaunimo dėmesį šiais Jau 
nimo Metais > Gražus ir kuklus São 
Paulo lietuviškas jaunimas, dalinai 
išlaikęs savo tėvų kalbą, 1985 me 
tais turėtų labiau pasispausti ..lietu

vių kalbos studijavimo bare. Siame 
svarbiame klausime turėtų būti mo 
bilizuotos ne tik tautinės,patrioti - 
nes, bet ir kalbinės ambicijos. Vadi
nasi, ar nepravartu būtų dar la - 
biau susidomėti savo tėvų ir pro
tėvių kalba,kurios geras mokėjimas 
priartins svetur gimusį jaunimą prie 
klasiškų ir modernių kalbų šalti - 
niOfir per lietuvių kalbą užsienio 
jaunuoliai ir merginos lengviau ga
lės bendrauti su Lietuvos jaunimu, 
kuris,nežiūrint į jų specifines gyve 
nimo sąlygas (jie yra svetimų kont
rolėje) labai gerbia ir myli savo tė 
vų kalbą.Tuomet pasekime jais ir 
prisidėkime prie mūsų tautos isto
rinės misijos,tos tautos,kuri turi di
džiulę ir garbingą praeitį.Kiekvie
nas lietuvis, o taip pat ir be Lie
tuvos gyvenąs jaunimas ? neturėtų to 
lintis, ar gėdintis,© atvirkščiai, reiktų 
didžiuotis savo tėvų bei protėvių 
kalba,kuri, anot amerikiečių profe
soriaus Dwight pasisakymo "lietuvių 
kalba turi labai didelės reikšmės 
kalbininkams.Ji savo formomis yra 
seniausia iš visų dabar esančių "kal
bų". Panašiai rašė ir prancūzų pro
fesorius Lavoix:"Savo senumu lietu 
vių kalba stebi kalbininkus,kurie ją 
laiko Indoeuropiečių kalbų pradiniu 
kamienu.“

Esame tos nuomonės,kad lietuviš
kas Brazilijos jaunimas šiais Jauni
mo Metais įneš savo jaunystės in* 
dėlį i geresnio lietuvių kalbos pa - 
žinimo lobyną,nes tėvų kalbos ži
nojimas praturtins jų sielas,priartins 
juos ir jas prie tos tautos, kuriai 
priklausyti yra didžiulė garbė...

Mesdami žvilgsnį į praeitį, prisi - 
minkime Didžiosios Lietuvos Kuni - 
gaikštystės pirmąjį rašytoją,kun.Mika
lojų DAUKŠA. (1527 - 1613),kuris ak 
tyviai kovojęs su lenkų kalbos ant
plūdžiu,savo Katekizme - "Mokslas 
kiekvienam krikščioniui privalus" a- 
nuo metu(1599) rašė:"Ne žemės der 
lingumu,ne drabužiu įvairumu,ne ša
lies gražumu,ne miestų ir pilių tvir 
tumu gyvuoja tautos, bet daugiausia 
išlaikydamos ir vartodamos savąją 
kalbą, kuri didina ir palaiko bendru 
mą, santaiką ir brolišką meilę. Gim
toji kalba yra bendrosios meilės ry
šys,vienybės motina,pilietiškumo tė - 
vas, valstybės sargas".

SUGRĮŽO MISIONIERIUS
Užtrukęs vieną mėnesį Venezueloje, 
kur buvo iškviestas j pagalbą jau 
silpnam sveikatoje kun. Antanui 
Perkumui, grįžo namo kun. Petras 
Urbaitis. Džiaugiasi pastebėjęs po 
kongreso atsigavusią ir pagyvėjusią 
Venezuelos lietuvių koloniją.
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Vytautas A. Dambrava

KONGRESAS 
ŠVENTO KAZIMIERO ŽENKLE

Saulei svyrant į vakarus, Aštun
tojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso dalyviai rinkosi salėn išklau
syti mišių ir dalyvauti baigiamaja
me Kongreso posėyje.

Pamaldas laikė kun. Pranas Ga
vėnas, Piety Amerikos Lietuviu 
Kunigu Vienybės pirmininkas, Bra
zilijos atstovas ir šio Kongreso 
pirmininkas. Pamokslo vieton jisai 
skaitė baigiamąją paskaitą: "šv.Ka
zimieras ir mes, šiandien''.

“Esame Kongrese, Sv. Kazimie
ro jubilėjaus proga, — pradėjo ce
lebrantas, — tad ir turime žvelgti 
j save Šv. Kazimiero šviesoje, jo 
pavyzdžio spindesy.

Kg mums reiškia Sv. Kazimieras?
"Šv. Kazimiero šventės išvakarė

se São Paulo dienraštis "Folha 
da Tarde" man pastatė klausimą:, 
kg reiškia Šv. Kazimieras lietuviu 
tautai?

"Tai mums esminis klausimas 
šio kazimierinio jubilėjaus metu... 
Taigi, kg reiškia šv. Kazimieras 
lietuviais, lietuviu tautai, šiame 
500 metu jos istorijoe bėgyje? 
Ir šiandien, praėjus 500 metu nuo 
jo mirties? O kadangi jubilėjus, 
minėjimas nėra tik nostalgijas arba 
praėjusios didybės prisiminimas,bet 
ir žvilgsnis j save pačius bei di
rektyvos ateičiai (Iš praeities tavo 
sūnus...), tai iškyla mus dar ar
čiau ir giliau liečiantis klausimas: 
o kg man reiškia Šv. Kazimieras? 
Kg jis man sako? Ko jis iš ma
nęs reikalauja? "

Sv. Kazimieras — apaštalas ir 
kovotojas
Kun. Gavėnas nurodė, kad Lie

tuvos vyskupai jj lai kg Lietuvos 
apaštalu, lietuviu sukrikščioninimo 
tęsėju. Jis buvęs» lietuviu tautos 
atrama prieš protestantizmo verži
mąsi Lietuvon. Ar ne jis esąn lie
tuvio parama ir prieš šiandieninio 
komunizmo veržimąsi j lietuvio 
pirkią, j lietuvio sąžinę?

"O kaip aš? — klausė kun. 
Gavėnas. — Ar tęsiu Lietuvos-lietu- 
vių krikščioninimo darbą? O gal 
net jj ardau? Koks mano tikėji
mas ir ištikimybė Kristui bei Jo 
Bažnyčiai? Ar esu gyvas krikščio
nis (mišios, komunija, išpažintis, 
pamaldumas j Mariją, savitramda, 
artimo meilė, sugyvenimas...), ar 
tik vaikščiojantis lavonas? Net ir 
pats Lietuvos jaunimas savo po

«SVEIKI ATVYKĘ

Antrojo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo stovykloje dalis jaunimo.
grindžio žurnale "Lietuvos ateitis" 
rašo: "Negeras lietuvis, kas nėra 
doras krikščionis katalikas". Svars
tytinas apibūdinimas.

Paskaitoje kun. Gavėnas suminė
jo, kad, istorijos akimis žvelgiant, 
Sv. Kazimieras yra kovotojas už 
Lietuvos teises ir jos laisvę, lietu
viu karvedys (ir ne tik prie Po
locko ir Dauguvos), didžiausias 
Maskvos priešas (per šimtmečius, i r 
dabar), amžiais iššaukęs rusu nea
pykantą, prisiėmęs ir šiandien trem
tį, kaip tūkstančiai jo broliu ir 
sesių. Jis yra Lietuvos vardo sklei
dėjas, pažįstamas visoje Bažnyčioje, 
ypačiai per liturginę Jo šventę ir 
breviorių. "Ar ne pirmasis iš lie
tuviu emigrantu ir čia, Venezuelo- 
je, kur išaugęs net jo vardo mies
telis, San Casimiro?" — kalbėjo 
kunigas. — O kaip aš? Ar kovo
ju ir kaip kovoju už Lietuvos 
teises ir jos laisvę? Žodžiu, dar
bu, prisidėjimu, Lietuvos vardo ir 
teisėtu jos aspiracijų iškėlimu sa
vųjų ir kitataučiu akivaizdoj? Ar 
nebijau, ir nesigailiu, reikalui esant, 
ir savo kišene pakratyti lietuviš
kiem reikalam? O, galop, ar aš 
pats pažįstu Sv. Kazimierą ir sten
giuosi su juo supažindinti ir kitus, 

s Geriausia dovana:
| GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA » 

| UŽSAKYKITE “MŪSŲ LIETUVA i 
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽ|STAMIEMS 5

J Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus §

tuo pačiu pristatydamas ir lietu
viškus reikalus?"

Šv. Kazimieras — lietuvių jungėjas
Kun. Gavėnas priminė, jog Lie

tuvos Šventasis yra ir lietuviu jun
gėjas. Tatai ypač pabrėžė dabarti
nis popiežius, lenkas: "Aišku, kad 
šv. Kazimieaas yra stiprus ryšis 
tarp lietuvių, gyvenančiu tėvynėje 
ir pasklidusiu po pasaulį".

"Ar aš taip pat esu jungėjas ? 
ir prie šio jungimo darbo priside
du? Ar leidžiuosi jungiamas? Nei
čiau šv. Kazimiero pėdomis, jei 
trukdyžiau jau ir taip sunkų lie
tuviu jungimosi darbą ( o tuo 
tik džiaugtųsi lietuvių tautos prie
šai tėvynėje ir čia pat)".

Šv. Kazimieras — pranašas
Galiausiai kun. Gavėnas kalbėjo 

apie šv. Kazimiero, kaip pranašo, 
pavyzdį.

"Kas gi yra pranašas? - klau
sė jis. — "Gi tas, kas apgalvotai 
ir sąžiningai stojasi prieš nekrikš
čionišką dominuojančią padėtį, gal
voseną, elgimąsi, kas žodžiu ir gy
venimu rodo visiems (didikam ir 
prastuoliam) tiesu ir teisingą ke
lią". Kun. Gavėnas pažymėjo,kad
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PAGERBTAS LIETUVIS 
ŽURNALISTAS

Sausio 1 d. ilgamečiu! nusipelnu 
šiam žurnalistui sukako 75 metai 
amžiaus.

Sveikiname Sukaktuvininką ir jam 
linkime sveikam ir energingam dar
buotis lietuvių kolonijos spaudoje. 
Tik reikia kitos geros plunksnos - 
kaip paties Sukaktuvininko - dera - 
mai aprašyti ir iškelti jo nuveik
tus darbus, ypač spaudos srityje.

Tuo tarpu São Paulo Žurnalistu 
Draugijos pirmininkas,Dr.Paulo Zingg 
jam siunčia šiuos sveikinimus.

STASYS VENCEVIČIUS

ja, beveik visą savaitę čia lijo, taip 
pat pamatyti Rio grožį, jo žmonai 
neteko. Jis pats jau yra buvęs Rio 
prieš keletą metų.

Gruodžio 13 d. įvyko musu drau 
go paulisto, Henriko Valavičiaus ir 
Janinos Valavičienės, sūnaus AND - 
RIAUS VALAVIČIAUS, pakėlimas į 
karininkus (laivyno). Iš ryto buvo 
iškilmingas aktas- dalyvavo net Res
publikos prezidentas,o vakare buvo 
iškilmingos padėkos Mišios Naujoje 
Katedroje.

Iš Andriaus Valavičiaus giminių 
atsilankėrtėvai, dėdė Laucevičius, se
suo Kristina Valavičiūtė su vyru 
Leonu Czarlinskiu, pusseserė, Sylvi 
jos Boguslauskaitės - NN. duktė, NN. 
Katedra buvo pilna žmonių,deja, li
jo ir teko visiems skubiai išsiskirs 
tyti.

Pravažiuodamas per Rio kun. P. 
Urbaitis, SDS, taip pat pagerbė Va
lavičių šeimą, dalyvaudamas Mišio
se. Kitą dieną jisai išskrido į Ve- 
nezuelą.

J. E. P.

M OS O MIRUSIEJI

LIETUVĄ SUDAROM MES, 
LIETUVIAI

O Brasil ė feito por nos 
šaukė ir visur rašė brazilai,ypač ” 
"Tėvynės savaitės" proga.

Ar netiktų daugiau mums šauk
ti ( ir įsisąmoninti ), kad LIETU - 
VA. SUDAROM MES,LIETUVIAl .

ŠALPOS RATELIS

Metinė apyskaita. 1984 m. turėta:
Likutis 1983 m. Cr. 162.655 
įplaukos 1985 m. Cr.322.500
Viso įplaukos ........... Cr. 485.155
Išlaidos:
Vaistai : 
Parama.. 
Šalpa

Viso
Iždo
Saldo

.Cr. 180.970
Cr. 147.500
Cr. 140.000

išlaidos ............ Cr.468.470
stovis 1984. XII. 31 :
............................ Cr. 16.685.

Hoje, V. completa 75 anos de 
vida e de trabalho arduo em prol 
da verdade e da liberdade. A Asso
ciação Paulista de Imprensa orgul
ha - se de te : Io como associa
do ha varias décadas e participa 
hoje do júbilo de sua familia e 
de sua comunidade, desejando a v.

MARIJONA MAČIULSKIŪTĖ
UMARIENÉ

mirė šių metų sausio 3 dieną.
longa vida e muitas felicidades.

São Paulo, 1 de Janeiro de 1985.

PAULO ZINGG

Presidente

iš Rio...
ERNESTAS J. PETRAITIS

Rio de Janeiro sulaukė svečių iš 
Amerikosjų tarpe p.Gasparo Kaz - 
lausko, kuris turi automatinio suvi
rinimo aparatų fabriką, netoli Los 
Angeles. Čia, atrodo, jam pasisekė su 
daryti kelias pardavimo sutartis. De

jos mirtis buvo rami: vakare atsi
gulė poilsiui ir rytą nebeatsikėlė. 
A. a . Marijona Umarienė turėjo 78 
metus ir buvo kilusi iš Marijam
polės. Brazilijon atvyko 1925 me - 
tais ir daug metų gyveno V.Zeli- 
noj. į S. Caetano kapines ją paly
dėjo kun. Feliksas Jakubauskas ir 
gausus žmonių būrys. Sausio 9 d. 
buvo atlaikytos 7 - tos dienos Mi
šios V. Zelinos bažnyčioje, dalyvau
jant giminėms ir daugybei žmonių

Velionė paliko liūdesy dukras 
Birutę ir Mariją, 5 anukus ir vieną 
pro - anūką.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.
KFJ

Kun. Pr. Gavėnas

VETERANU PIKNIKAS
z
Sv. Juozapo Bendruomenės ren

giamas Veteranu Piknikas Lituani-x 
koje yra nukeltas į vasario 10 d.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Sekmadieniais yra laikomos Mišios lie
tuviškai:

8 vai. šv. Kazimiero koplyčioje, Mooca;
11 vai. šv. Juozapo bažnyčioje, V. Želi na.

Pamaldos yra laikomos lietuviškai ir 
įvairiose kitose vietovėse (bairros), nors 
vieną kartą į mėnesį

VEIKLOS KALENDORIUS 1985 METAIS

Sausio 19 - 27: Jaunimo stovykla Litua
nikoje;

Sausio 27: BLS - Aliança visuotinis susi 
rinkimas;

Sausio 27: šv. Juozapo Vyrų Brolijos vi
suotinis susirinkimas;

Sausio 31: BLK Kunigų Vienybės susi
rinkimas;

Vasario 10: Veteranų piknikas Lituani
koje;

Vasario 17: Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė;

Kovo 3: šv. Kazimiero šventė.
Čia numatyti tik keli duomenys. Vi - 

sos lietuvių organizacijos kviečiamos su- 
sistatyti savo veiklos kalendorių ir jį pa
skelbti.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Mini-sombunhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-067"' Res.: 2744886
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mūsų žinios
RENGIAMA SV. KAZIMIERO 

ŠVENTĖ

Pas mus Kazimieriniai Metai dar 
neužsibaigė, tačiau jų pabaiga jau 
čia pat - su šv. Kazimiero švente jo 
vardo parapijoje - kovo 3 dieną.

Numatyta plati liturginė ir pra
moginė dalis:
Vasario 28 - kovo 2: pasiruošimo tri 
dienis;
Kovo 3: iškilmingos Mišios po at
viru dangum (jas laikys rajoninis 
Vyskupas Dorn Luciano);
Kovo 10: padėkos Mišios visų prie * 
Kazimierinių Metų šventimo prisidė 
jusiųjų intencija.

I pramoginę dalį įeina du savait 
galius užtruksianti (kovo 1-2 ir 
9-10) "Kaziuko mugė" - kermošius.

S v. Kazimiero parapijos patalpose 
kas antradienį (20 vai.) vyksta ruo 
šos komisijos pasitarimai. Juos pa
gyvina ypač vietiniai kaimynai. Jie 
riša santykius su Prefektūra, su po
licija, įvairiom firmom, tv kanalais, 
planuoja įvairių tautų barakus, ieš
ko naujų darbuotojų.Visi tikisi, kad 
lietuvių "seklyčia" ir šiemet pasižy
mės savo patrauklumu. Jiems ypač 
įstrigęs galvon tas lietuvių "krupny 
kas", kaip jie sako.

MARGUČIAI "KAZIUKO MUGEI"

Kaziuko mugėje norima išstaty
ti galima daugiau lietuviškų mar - 
gučių. Tad mokantieji marginti kiau
šinius yra kviečiami aktyviai daly
vauti, prisidėti prie šio meno. Ga
lima tartis su šv. Kazimiero klebo
nija ir per telefoną - 273.0338.

KULTŪRINĖ IMIGRANTU PARODA

IX Kultūrinė Imigrantų Paroda 
šiemet São Paulo Prefektūros yra 
nustatyta daug anksčiau - atidary - 
mas kovo (março) 29 dieną.

Parodos apimtį ir taisykles pris
tatė "Jornal do Imigrante", XI. 19 
84. (kas bus perduota sekančiame 
ML em português numeryje).

DĖMESIO
Lietuvių Sąjungos Valdyba pra

neša, kad visuotinis narių susirinki
mas nukeliamas į kitą sekmadienį, 
t y., sausio 27 dieną.

MUSU LIETUVA NR. 2. (1891), 1985. I. 17.

w filiai Lituana Brasileira de Beneficência e Assistência Social
Cumprindo as determinações legais dos seus Estatutos, Artigos 29o e 33o, 

convocam os seus sočios para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 
dia 27 de Janeiro de 1985, ás 17 horas, em sua séde social à Rua Li

tuânia, 67 - São Paulo - Moóca, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 

do Dia:

a) - Abertura e leitura da Ata anterior;

b) - Relatório da Diretoria;

c) - Apresentação do balancete anual;
d) - Relatório da Comissão Reviso ra e seus pareceres;

e) - Eleições dos membros da Diretoria, Comissão Revisora e seus

suplentes para biênio 1985/1986.

f) - Vários assuntos de interesse da Aliança.

Não havendo número legal para a reunião em primeira convocação, ficam

os srs. associados convocados desde já para se reunirem em segunda con
vocação ás 17:30 horas, no mesmo dia e local e será considerada válida 

a reunião com qualquer número de sodos presentes.

São Paulo, 02 de Janeiro de 1985

Aniele Dutkus Alexandre BumbHs
Secretária Presidente

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešu,kad š. m. sausio 
27 dieną yra šaukiamas visuotinis 
metinis šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
susirinkimas,kuris įvyks tuoj po 11 
vai. Mišių Jaunimo Namuose, Vila 
Zelinoje.Prašau visus Brolijos narius 
dalyvauti

Antanas Rudys
<z
Sv.Juozapo V. B. Valdybos 

pirmininkas

NAUJOS SPAUSDINIU KAINOS

Su Naujais Metais pakilo ir spau- 
sdinių, bei laikraščių kainos. Dabar 
jau mes mokame už skaitomus lai
kraščius Cr. 1000. "Musų Lietuva" 
irgi, deja, turi pakelti savo atski
ro numerio kainą iki Cr. 700, o 
metinę prenumeratą iki Cr. 30.000 
Daug ML skaitytojų prie prenume
ratos dar prideda ir auką, kaip 
mes matome iš skelbiamų prenum- 
meratos apsimokėjimų.Visiems su - 
prantantiems ir dosniems skaityto
jams širdingai dėkojame.

PERSIKĖLE l GUARUJA
Nuolatinis ilgametis Rio de Ja - 

neiro lietuvių kolonijos korespon - 
dentas,adv.J.E. Petraitis, persikėlė į Gu 
arują^

MUSU LIETUVA, kartu su1 karto
kais", dėkodama adv. J. E. Petraičiui 
už ilgametį bendradarbiavimą, svei
kina atvykusi arčiau São Paulo, ta
čiau su tais pačiais "kartokais" ap
gailestauja netekusi tokio akylaus 
ir stropaus reporterio. Jiems lieka 
rūpestis surasti ką kitą, kad duo
tų į laikraštį informacijų apie jų 
gyvenimą ir veikimą, kad nesusidary
tų įspūdis, jog Rijuj jau nebėra lie 
tuvių.

LITUANIKOJ 
JAUNIMO STOVYKLA

São Paulo "Palangos" vietininki- 
jos skautai ruošia vasaros stovyk
lą Lituanikoje sausio /janeiro / 
mėnesį nuo 19 iki 27 dienos.

Esant Tarptautiniams Jaunimo 
Metams, stovykla yra atvira visiem 
lietuvių kilmės vaikams ir jauni
mui /nuo 6 iki 20 metų /. In
formacijoms kreiptis į p. Eugeni-1 
ją Bacevičienę /telef. 63.93.43 / 
H3 313
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