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KOVA DĖL LIETUVOS LAISVĖS
Visas žmonijos politinis ir 

kultūrinis gyvenimas yra 
lyg nuolatinis bangavimas 
su antplūdžiais ir atoslūgiais 
Kaip po nakties išaušta ry
tas, taip ir tautų gyvenime, 
po ilgos vergijos ir nevilties, 
sužiba laisvė. Taigi, per il
gą, sklidiną pasiaukojimą, 
darbą ir ryžtingą kovą, su
švinta gy venime laisvė ir lai
mė, kuri sujungia tautoje vi
sas vienijančias idėjas.

Romėnai sakydavo, kad is 
tori j a esanti gyvenimo mo
kykla. 0 mūsų tautos atgi
mimo pranašas dr. Vincas 
Kudirka sako: ‘Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę se
mia’. Mūsų tautos praeitis 
rodo, kad senosios Lietuvos 
didžiausia dorybė buvo susi
klausymas ir vienybė.

Anais laikais daug kam at
rodė, kad tauta, netekusi 
tautinės sąmonės ir laisvės, 
bemirštanti. Tačiau Apvaiz
da atsiuntė mūsų tautai atgi- 
mimo pranašų, kurie išugdė 
didelių asmenybių ryžtingai
siekusių savo užsibrėžto tiks
lo. Jie buvo entuziastai ligi 
pat paskutinės akimirkos. 
Jie švies kartų kartoms ge
ru pavyzdžiu, kaip reikia 
Lietuvai dirbi, ją mylėti ir 
kovoti dėl jos laisvės.

Gilus tikėjimas savo tau
tos ateitimi yra vienas iš 
stipriausių tautos išlikimo 
ramsčių. Kas praranda tikė
jimą savo tautos ateitimi, 
tas jau save nuo jos atsiribo
ja. Kad svetimoj padangėj 
neuždustum, kiekvieno lieta 
vio širdyje turi būti viltis ir 
tikėjimas Lietuvos prisikėli
mu. Lietuviškos sielos išsau
gojimas svetimuose kraštuo
se kartu yra ir mūsų, ir mū
sų tautos išlikimo klausimas.

Energija, pasitikėjimas sa
vimi ir savo tauta, bet drau
ge glaudžiais sutarimais su
sieti ožsimojimai, yra tikri 
musų praeities ir dabarties 
pažymiai. Tik doras, šviesus 
valingas, ryžtingas ir tolre
gis lietuvis, eidamas iš vien 
su save tautiečiais, sugebės 
iškovoti savo tautai laisvę. 
Tačiau juo mažesnė tauta, 
tuo labiau savarankiškesnių, 
veiklesnių ir tvirtesnių as
menybių turi turėti.

Kas galėjo lietuvio dva
sios gajumą ir veržlumą už
gniaužti vergijos laikais? - 
Niekas! Lietuvis kovojo, 
veržėsi i šviesesnius rytojus. 
Vergiško tylėjimo, vergiš
kos kančios, bevalio pasida
vimo jis niekad nežinojo. Jo 
dvasia niekad nepripažino 
nenugalimų kliūčių, nes ja
me visada gyveno paskirtį 
bylojanti dvasia ...

Sunkus spausdinto lietu
viško žodžio kelias ir, paga- 
liau, nepriklausomybės ko
vos davė mūsų tautai visą ei-
lę taurios dvasios didvyrių, 
kurie iškovojo teisių nepri
klausomai gyventi. Savo 
kraujo ir darbo auka jie pa
statė mūsų tautai Laisvės 
Aukurą, kuris švietė Lietu
vai 22 nepriklausomo gyve
nimo metus.

Kilniadvasių didvyrių ir 
pasiryžėlių mūsų tautai nie
kad negali pristigti. Istorija 
byloja mums, kad tam tik
rais laikotarpiais jie ateina 
sustiprinti mūsų tautos žy
gių dėl geresnės ateities; 
ateina sustiprinti ir įdiegti 
savo tautiečiams nepalaužia
mų troškimų ir vilties dėl 
skaidresnės tautos ateities.

Kovoj dėl laisvės ir nepri
klausomybės lietuvių tauta

Vytautas Kašuba

LIETUVOS VALSTYBĖS ĮKŪRĖJAS IR JOS VALDOVAS
MINDAUGAS 1251 - 1263

parodė, be srovių ir pažiūrų 
skirtumo, didelę dvasios vie
nybę ir ją parėmė ne tik žo
džiais, bet ir ryžtingu darbu, 
krauju ir pasiaukojimu.

Antrojo pasaulinio karo 
politiniai sūkuriai vėl atnešė 
lietuvių tautai sunkias ir 
skaudžias gyvenimo valan
das. Šiandien Lietuva pa
vergta, tačiau lietuvių tau
tos idėjos - dėl kurių daug 
kraujo išlieta, dėl laisvės 
šimtai tūkstančių naujų ka
pų supilta - yra ir bus gyvos. 
Lietuvių tauta nenori ver
gauti - ji nori toliau augti, 
veikliai ir sąmoningai daly
vauti laisvojo pasaulio bend
rame sūkuryje.

Stipri lietuvio asmenybė 

daro lietuvių tautą atsparią 
ir ryžtingą, ji atstovauja Lie 
tuvos garbei. Todėl auklėti 
lietuvio asmenybę yra ne tik 
mūsų rūpestis, bet ir parei
ga. Visuomeninė veikla ug
do lietuvio asmenybę, stip- 

reiškiama gyva ir sveika lie
tuvių viešoji nuomonė yra 
sėkminga veiklos talkininkė.

Pasauli stebinti ir pagar- 

karšta tėvynės meile, tauti
niu susipratimu, nenuilsta
mu darbu ir pasiaukojimu ko 
vai dėl laisvės. Tai yra dory
bės, kurios, sujungtos su mū
sų medžiaginiu pasiruošimu 
ir pajėgumu, padės mums 
tikslą pasiekti. (jm)

icionato
M.Mažvydo biblioteka
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Atsakymas. Kai 'kurie mano, kad disi

dentai būtų naudingesni savo krašte, kur 
nėra laisvės. Ta prasme V. Trumpa rašė 
man viešą laišką ,,Akiračiuose“, kai aš 
viešai (pareiškiau norą išvažiuoti į Vaka
rus. Mano manymu, kiekvienas toks atve. 
jis yra individualus. Vienas žmogus gali 
daugiau padaryti Lietuvoje, kitas dau
giau laisvuose Vakaruose. G-ali būti net 
tekių atvejų, kad žmogus savo auka, savo 
pavyzdžiu ar net kokia kita veikla gali 
padaryti daugiau būdamas kalėjime. Ta
čiau tekį .apsisprendimą gali padaryti tik 
jis pats ir daugiau niekas. Esu tikras, kad 
aš galiu daugiau padaryti savo tautai bū
damas Vakaruose negu Lietuvoje. Manau, 
kad per tuos 21 metų aš Lietuvai esu dau
giau padaręs, negu ten per 20 įmetu. Apde 
Petkų, Gajauską ir kitus mūsų žinomus 
disidentus manau, kad laisvas Petkus Vil-

REIKIA NARSIAU KOVOTI
nduje ar Vakaruose būtų jo paties aps'i. 
sprenidimas. Betgi mes žinome, kad nei 
Petkus, nei Gajauskas nėra laisvi, ir dėl

♦
Tomo Venclovos pasisakymai 

aktualiais klausimais

Klausimas. Kckį įspūdį padarė Jums 
išeivija? Kaip ji galėtų padėti Lietuvai0

Atsakymas. Kai gyvenau Lietuvoje, 
užsienin nebuvau išvykęs, nes manęs ne
išleisdavo. Vienintelį sykį buvau išleistas 
į Lenkiją (betgi Lietuvoj 'sakydavo: višta 
ne paukštis, Lenkija ne užsienis). Gyven
damas Lietuvoj e,labai domėjausi išeivijos 
veikla. Man tai buvo daugiau įmanoma, 
kaiip kitiems, nes ant savo tėvo stalo daž
nai matydavau išeivijoje leidžiamų laik
raščių ir žurnalų, 'knygų ir Lietuvių En
ciklopedijos vieną kitą tomą. Aplamai, 
Lietuvoje yra susidaręs mitas., kad lietu, 
viai išeivijoje yra stiprūs, galingi ir be
veik visagaliai; jeigu VLIKas ką nors pa
sako Amerikos ,prezidentui, tai jis atsako 
„zu Betfehl“. Panašiai, jei Lietuvos pa
siuntinys prie Vatikano ką nors pasako 
popiežiui, tas tuoj ir padaro... Žinoma, aš 
čia truputį juokauju ir perdedu), bet tas 
mitas yra. Taigi ten aplamai apie išeiviją 
geresnė nuomonė, negu iš tikrųjų yra.

Oficiali 'sovietinė spauda išeivijos veik
lą laibai sumenkina, bet Lietuvoje lietu
viai oficialią spaudą įprato skaityti at- 
virkščiai. Kai Jurašas viename Niujorko 
teatre pastatė ,,Macibeithą“, 'sovietinė 
spauda Lietuvoje rašė, kad tuo veikalu 
ir jo pastatymu niekas nesidomėjo, pasta
tymo žiūrėjo maždaug 4 ar 4,5 žmogaus 
ir t. t. Iš tokio parašymo Lietuvoje lietu 
viai padarė išvadą, kad Jurašui labai se- 
kasi, kad jis esąs beveik milijonierius 
statąs geriausius veikalus geriausiuose 
teatruose, ir t. t.

Iš prigimties esu racionalistas, kitaip 
sakant, bandau viską vertinti savo protu. 
Esu taipgi ir Skeptikas, linkęs visuomei 
ir apie viską abejoti. Taigi ir apie išeiviją 
su abejonėmis priėmiau visa:, kas parašy
ta vienoje ar kitoje pusėje. Aplamai, sa
vo sąmonėje buvau susidaręs blogesnį iš. 
ei vi jos vaizdą, negu čia radau atvykęs į 
Vakarus. Pirmiausia aš čia buvau nuste
bintas, kad išeivių lietuvių yra labai 
daug. Kur važinėjau, visose valstybėse, 
visuose miestuose ir miesteliuose lietuvių 
susitikau, tik jų nemačiau Turkijoje. 
(Gal ir ten jų yra, bet neteko susitikti). 
Žinojau, kad leidžiama spauda, bet, kad 
jos yra tiek daug, nežinojau. 
Aplamai, mano įspūdžiai! apie emigraciją 

yra geri. Geresni negu tikėjausi.
Man, kaip kultūrininkui, rūpi, ką išei

vija dar galėtų daugiau padaryti, kad 
kuo ilgiau išlaikytų lietuvišką kultūrą už
sienyje. Idėja lietuviškos katedros įstei
gimo prie kurio nors didesnio JAV uni
versiteto (ką turi ukrainiečiai) yra nuo. 
staibi. Jeigu ją pavyktų įgyvendinti, tai 
būtų didžiulis dalykas. Antra, reikia daug 
rašyti ir veikti lietuvių politinių kalinių 
reikalu. Pavyko išgelbėti Simą Kudirką. 
Jei pavylktų išgelbėti Petkų ar Gajauską, 
turėtumėm nemažiau .džiaugsmo, kaip su 
Simu. Kad galima išgelbėti, neseniai įro
dė ukrainiečiai ir žydai, išgavę savo disi
dentus Morozą ir kt. Tiesa, jie yra gau
sesni ir galingesni, bet, man rodos, ir mes 
galime tai padaryti. Tik reikia neatiai
di iai visais kanalais veikti ir nenusileis
ti. O jeigu ir nepavyktų tai padaryti, nuo. 
latinė akcija Vakaruose pasiekia dr kalė
jimo valdžias, kurios pasidaro atsarges
nės su tais, kurie nuolat minimi visur ir 
tampa labai žinomi.

Klausimas. Ar nebūtų geriau, jei disi
dentai pasiliktų veikti Lietuvoje?

to mūsų pareiga juos stengtis ilšvaducitii.
Klausimas. Ar Sovietų Sąjunga išsilai

kys iki 1984 m., kaip rašė savo knygoje 
Aimalrikas?

Atsakymas. Neseniai buvau susitikęs 
Amalriką Vašingtone ir juokaudamas sa
kiau, kad jam dabar reikės rašyti knygą, 
kodėl sovietai vis dėlto išsilaikė iki 1984 
m. Žinome istorijos tiesą, kad nė viena 
imperija nėra amžina, nors kai kurios iš
silaiko šimtus metų. Sovietinė imperija 
gali išsilaikyti irgi ilgokai, nors ji ir yra 
labai nestabili, turi didelių problemų, ku
rios aštrėja. Svarbiausia yra tautinė pro
blema. Dabar jau sovietuose yra daugiau 
kaip pusė nerusų gyventojų, kurie Sovie
tų Sąjungos nelaiko savo valstybe. Yra ir 
ekonominių sunkumų, '.kurie vis didėja, 
žmonės darosi nepatenkinti. Yra ir dau
giau problemų, kurios anksčiau ar vėliau 
sovietų imperiją susprogdins. Kada tai 
įvyks — nežinau. Greičiausia, kad iki 
1984 m. dar neįvyks. Ir kokiu būdu įvyks 
— revoliucija, kariniu perversmu ar evo
liucija, taipgi nežinau. Labai nenorėčiau, 
kad tai įvyktų kruvinos revoliucijos bū-
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ĮĮR. 6 (1641) 1980.2.14
du, nes tai būtų labai niuiostcilin.ga ir žar 
liniga lietuvių tautai. Nešiu pranašas ir ne- 
žilinau, Ikad-a ir 'kaip įvyks. Tiik žinau, kad 
įvyks, ir tikiuosi, tai tįvyiks man dar gy
vam esant.

Klausimas. Ar sold-stas Vacys Daunorais 
galės atvažiuoti ir dainuoti Vakaruose?

Atsakymas. To nežinau. Jo situacija 
nelabai aiški, nes iš pradžių jis ėjo tuo 
keliu, kaip . Jurašas, Žilius ir aš: drąsiau 
bei griežtai sakė, kad jam dabar nebėra 
kas veikti Lietuvoje, ir prašėsi išleidžia
mas į užsienį, žinoma, tada jam padėtis 
pasidarę., laibai sunki. E et kaip aitrodo iš 
vėlyvesnių jo laiškų, pasirodžiusių išeivi
jos spaudoj, jis jau truputį kapituliuoja; 
sakosi norįs išvykti tik laikinai ir skleis
ta tarybinio meno garbę. Ar jį išleis ir ar 
jis čia galės dainucitii, nežinau. Jeigu jis 
čia atvyktų ir dainuotų, tai mes jiį turėtu
mėm priimti draugiškai.

Klausimas. Pas mus atvyksta akademi
kų iš Okupuotos Lietuvos. Kaip žiūrėti į 
juos?

Atsakymas. Apsikeitimas akademikais 
yra labai griežtai valdžios kontroliuoja
mas. Neabejotina, kad atvykusių tarpe 
yra ir KGB iagentų, tik nemanau, kad vi
si. Su jiais bendrauti, manau, vertėtų. Te
gu jie pajunta laisvo vakarietiško .gyveni
mo skonį ir stilių, tegu 'susipažįsta su mū
sų veikla iir spauda. Yra -atvejų, kad jie, 
pajutę laisvo gyvenimo skonį, pakeičia 
nucmonę, net ir KGB agentai. Todėl man 
atrodo, kad nereikia bijoti su jais kalbė
tis. Provokuoti specialiai nereikia. Yra 
tokių klausimų, į kuriuos jie negaili atsa
kyti. Tegul jie skaito mūsų laisvą spaudą. 
Kai įkurtiems iš jų bus iš to naudos.

Klausimas. Sakoma, kad po Kalantos 
susideginimo į Lietuvą buvo atvežta daug 
rusų. Ar tiesa?

Atsakymas. Po Kalantos laidotuvių ir 
demonstracijų Lietuvoje pasklido gan
das, kad iį Kauną atveš 30.000 .rusų ir kad 
jau visas naujų butų rajonas pastatytas 
Kaune rusams. Tikrai butai gyventojams 
buvo pastatyti, tačiau jie* buvo numatyti 
lietuviams gyventi. Raktai vis nebuvo 
duodami, bet po poros mėnesių numatyti 
gyventojai raktus gavo. Nors ir neturime 
naujausio gyventojų surašymo paskutinių 
duomenų, bet, atrodo, rusų gyventojų 
Lietuvoje skaičius mažai pasikeitęs.

Klausimas. Kaip vertinti dalinu ir tau
tinių šokių šventes Lietuvoje, kuriose yra 
daug sovietinės propagandos?

Atsakymas. 'Lietuvoj protarpiais vyks
ta dainų ir šokių šventės, kurios būna di
delės, iškilmingos, rengiamos pagal 50-50 
principą. Padainuoja kielk ruišikų ir kitų 
tautų dainų, bet padainuoja ir lietuviškų. 
Nereikia labai smerkti už dainuojamas 
kitų pavergtų tautų dainas (estų, ukrai
niečių, gruzinų ir kt.), nes ir jos yra pa
našioje padėtyje, kaip ir mes. Atiduoda
ma tam tikra duoklė sovietiniam režimui. 
Taigi tose šventėse yra kai kas gero ir 
kai kas nepriimtino. Tokia prasme jas ir 
reikia vertinti.

Klausimas. Kokioje būklėje yra litua
nistinės -bibliotekos leidiniai?

Atsakymas. Tie leidiniai yra labai tei
giamas ir vertingas dalykas. Tiesa, jos 
leidžiamos 'knygos yra su kai kuriais trū
kumais, bet, atmetus propagandą, jos yra 
vertingas įnašas į lietuvių kultūrą. Pas
kutiniu laiku jti daugiau varžoma ir 
cenzūruojama, mažiau knygų išleidžiama, 
bet manau, kad išliks ir toliau.

MUSŲ LIETUVA

LIETUVIAI .o.

ARGENTINOJE

SENELIŲ ŽIDINYS ADROGUE
Tenka priminti, kad "Birutės” D-ja, 

veikusi tuo metu prie Lietuvių Parapi
jos Avellanedoje, davė pradžią Sene 
lių Namams: jos užpirko platų žemės 
sklypą su senu pastatu Adrogue mies
te, tikslu įsteigti ten lietuvišką židinį.

Draugija, tačiau, susidūrė su sunku 
mais tinkamai išvystyti tą gražų suma 
nymą ir todėl kreipėsi į Tėvus Mari 
jonus ir ALOS Tarybą, ieškodama pri • 
tarimo ir paramos. Išnagrinėjus reika 
lą, Taryba sutiko darbą vesti toliau, 
pakviesdama p. Vincą Grigaitį vado
vauti įstaigai; p. Grigaitis iki šiol sek 
mingai pirmininkauja Senelių Židiniui.

Senelių Namų sumanymas susilau
kė plataus pritarimo mūsų visuome 
nėję ir draugijose, kurios Namus vis 
pusiškai parėmė. Veikiai nuosavybės 
sodelyje vienas po kito pradėjo dygti 
nameliai, numatyti vieno asmens apsi
gyvenimui. Kiekvienas, užimdamas pa1 
talpas, prisideda tam tikra suma pini
gų pagal išgales, palengvindamas tuo 
būdu tolimesnes statybas. Šiuo metu 
Židinyje yra 13 butų, visi apgyventi, 
ir yra numatoma statybas tęsti toliau. 
Yra taip pat numatoma pastatyti mū
rinį pastatą vietoj medinio į gatvės pu 
sę. Patogesnės patalpos palengvins su
sirinkimus, šventes ir artimesnį ben 
dravimą tarpe Židinio gyventoju ir rė
mėjų bei prijaučiančių.

Kaip matome, Adrogue Senelių Ži
dinys išaugo į tikrai svarbią ir pavyz
dingą įstaigą, kuri atidaro dar platės - 

ACESSÓRIOS PARA AUTOS

— FONE: 4414766.

TOCA FITAS — RODAS ---- PNEUS — RADIOSAM, FM.
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS.

atsiranda kas-kart daugiau tautiečių, SJ 
kurie neturėdami artimų giminių Ar- Jį 
gentinoje, užrašo savo turtą Senelių ’

PAL IVANAS

SÃO CAETANO DO SUL ---- AV. GOIÁS, 3324

Namams, nors ir neįsikelia juose gy
venti. Atsiradus svarbesnių išteklių. 
Židinio Vadovybė galės imtis naujų 
sumanymų. Yra taip pat pagrindo ti 
kėtis, kad A. S. Namų pasisekimas 
gali patarnauti pavyzdžiu ir paskati 
nimu panašių įstaigų įsikūrimui kituo 
se Argentinos miestuose, mūsų tautie • 
čių bendrais ištekliais.

Žinome gerai, kad nei vienas negy 
vensime amžinai šiame pasaulyje, to 
dėl būtų išmintinga visiems laiku pasi 
rūpinti, kad daugelio metų santaupos 
ar įgytos nuosavybės nepatektų į sve
timas rankas mums iškeliavus amžiny 
bėn.

L. Sruoga.

URUGVAJUS

Dr. Alfredo Stanevičius, 
vienas iš brandžiausių lietuvių fol
kloristų Pietų Amerikoje, Urugva
juje išugdė Tautinių Šokių Ansam
blį Ąžolyną iki profesionalinio lygio. 
PLB pakviestas .Ansamblis Ąžolynas 
koncertuos š. m. vasario ir kovo mėn 
JAV ir Kanadoje. Vytautas Dorelis
Ansambliui išaudė ypatingogrožio 

tautinius rūbus.
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Dr. Elona Vaišnienė, prieš 
metus prezidento Carterio pa
skirta į President s Commission 
on Foreign Language and In
ternational Studies, lapkričio 7 
vyko į Washingtoną, kur komisi
ja savo raportą įteikė preziden
tui ir kongresui. Jos paskyrimas 
į prezidentinę komisiją yra pir
mas atvejis, kad į tokio lygio 
komisiją būtų skiriamas lietuvių 
kilmės žmogus. Dr. Vaišnienės 
nuomone, tai įvyko didele dalim 
dėka LB buvusios krašto valdy
bos tamprių ryšių su Baltaisiais 
Rūmais.

Ryšium su komisijos darbu 
dr. Vaišnienė kviečiama daug 
kur kalbėti. Šį rudenį ji buvo 
pagrindinė kalbėtoja Connec
ticut kalbų mokytojų metiniam 
suvažiavime, New Yorko kalbų 
mokytojų metiniam suvažiavime, 
York University. Lapkričio 14 
dr. Vaišnienė kalbėjo DePauw 
University, Indiana, lapkričio 15 
— University of Pittsburgh ir 
Carnegie-Mellon University.

Šiais metais dr. Vaišnienė yra 
kalbėjusi Yale University, Con
necticut College bei profeso
riam Michigan, Indiana, Ohio 
kolegijų ir universitetų — Albi
on, Antioch, Denison, Earlham, 
Hope, Kalamazoo, Kenyon, 
Oberlin, Ohio Wesleyan, 
Wabash, Wooster.

Šiuo metu ji organizuoja kon
ferenciją Yale universitete ir 
rengiasi šešiem regionaliniam 
seminaram Connecticuto sve
timų kalbų ir visuomeninių 
mokslų mokytojam.

Dr. Vaišnienė taip pat reiš
kiasi ir lietuvių tarpe. Vasarą 
ji dirbo Neringoj, mergaičių sto
vykloj, ir skaitė paskaitą moks
leivių ateitininkų stovykloj, taip 
pat Neringoj. Ji yra Koalicijos 
Gelbėti Petkui ir Gajauskui vyk-

Dr. Elona Vaišnienė 
domojo komiteto narė.

Be to, spalio 27 dr. Vaišnie
nė buvo pagrindinė kalbėtoja 
Vilniaus universiteto minėjime 
Providence kolegijoj, Rhode Is
land.

SOL. LI LIJA ŠUKYTĖ, Bavarijos ope
ros Muenchene sopranas, prieš Kalėdas 
sėkmingai gastroliavo Londono Convent 
Garden teatre. Cia ji dainavo šešiuose na
ujai pastatytos W.A.Mozarto operos"Co- 
si fan tute" ("Visos jos tokios") spektak
liuose. Palaiki recenzija, įvertinanti sol. 
L.Šukytės vaidybą bei dainavimą, buvo 
paskelbta laikraššio "Evening Standard" 
1979 m. gruodžio 3 d. laidoje.

Savaitei bėgant...
Alt D Petraitis

Jau beveik įpusėjome vasario mėnesį. Mūsų 
krašte moksleiviai jau ruošiasi mokslo pradžiai 
Universitetuose vyksta konkursiniai egzaminai 
Atrodo, kad butų laikas ir mums pamastyti apit 
lituanistikos kursus. Ką šiemet darysime, kaip 
tuos kursus pravesime.

Praėjusiais metais turėjau šiek tiek santykiu 
su mūsų jaunimu, pravedžiau porą kursų: viena 
jaunesniems^ kitą jau vyresniesiems. Man buvo 
ypač įdomu sužinoti, ko jie laukia iš tų kursu 
kodėl mažai lankosi, ko jie pageidauja Paklau 
siau, jeigu jiems tektų pravesti tokia4 pamokas 
ką jie darytų. Jų atsakymai mane labai nustebi 
na Nors jie ir dar labai jauni, ypač pirmosios 
grupės mokiniai, tačiau jų galvosena yra verta 
svarstymo.

KOKIOS TURÉTUBÚTI PAMOKOS

Vienas rašo: “ Aš laike pamokų mok 
nčiau rankdarbiu, šokių dainų ir net lie 
tuviškų žaidimų. Vieną savaitę būtų gali 
ma paskirti kad ir futbolui, kitą, kad pe» 
daug nevargintų - pingpongui " Vėliau 
to paties mokinio paklausiau, ką jis ma 
no apie dabartines pamokas. Atsakė:Ma 
tai, mums iš visa nelabai patinka moky 
tis. Mokytis, be to, šeštadienį jau daug 
blogesnis reikalas. Aš visą savaitę mok* 
nuosi, neturiu laiko niekam daugiau

Kito mokinio nuomonė: "Pirmiausia v 
aš mėginčiau pažinti savo mokinius, pa 
sikalbėti su jais, kodėl jie ateina mokyti- 
lietuviškai. Norėčiau pravesti praktiškas 
pamokas. Diktantai gerai, bet gal būtų 
įdomiau nupaišyti lentoje paveikslus, o 
apačioje rašyti, kaip tie daiktai vadinasi 
lietuviškai. Manau, kad būtų tikrai jdo 
mu papasakoti kokias pasakas apie seno 
vę, lietuviškus papročius".

Mergaičių nuomonė praktiškesnė 
akėtų mokytis lietuviškai dainuoti Da> 
reikėtų išversti kai kuriuos žodžius, kad 
žinotume, ką reiškia. Aš pravesciau ko 
kius nors žaidimus, kad pamokos nebū
tų nuobodžios. O gale pamokų padalm 
čiau saldainių. O kam gi nepatinka saida 
iniai? " - šelmiškai nusišypsodama pakla 
usia mergaitė.

..... .......................................................... ...... . ... . » ........ -— ............—■ .................

Seu tempo é valioso demais.^
... para desperdiçá-lo com inquilinos, fi adore s, contratos, informações ei< 

Mas agora você vai ter tempo de sobra para os negocios 
mais importantes e lucrativos, confiando t a administração ou venda 

dos seus imóveis aos nossos 20 anos de tradição.
representados por idoneidade e presteza.

Garantimos o pagamento do aluguel com ABSOLUTA PONTUALIDADE
e a Assistência Jurídica é GRATUITA

E tem mais: você não precisa usar seu capital para reformar seu imóvel 
Nós financiamos a reforma necessária para locação do mesmo.

SEM NENHUM ACRÉSCIMO

Venha tomar um café conosco e comprove

ALUGADORA E IMOBILIÁRIA SANTO ANDRĖ S/C LTDA.

“®~^E R. Dona Gertrudes de Lima, 520 

Te,s: 449"4848 e 449-6464 - S. André
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KAIP LIETUVOS TARYBA PASKELBĖ
LIETUVĄ NEPRIKLAUSOMA

Vokiečių pastangos 
prisijungti Lietuvą

Kelias iki Vasario 16, iki Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo, buvo itin sunkus. Pirma
sis pasaulinis karas ėjo visu 
smarkumu jau trečius metus ka
riavo, bet taikos nesimatė. Visur 
dundėjo karo pąbūklai ir drebi
no imperijas, drauge budino ir 
tų impęrijų pavergtas tautas, ža
dino viltį išsilaisvinti. Lietuvių 
tauta buvo tarp vokiečių ir rusų 
interesų, tai išsilaisvinti galėjo, 
kai tos abi tautos labiausiai nu
silpnės.

Okupuoja vokiečiai
1915 rudenį vokiečiai okupa

vo beveik visą etnografinę Lie- 

buvo — savo laisva valstybė. 
1916 balandžio 9 slaptame iš
siuntinėtame atsišaukime ir sa
koma, kad tik laisvėje galėsime 
tvarkytis kaip ir kitos pasaulio 
tautos ir turėti savo gražią ateitį.

Vilniaus konferencija
Lietuviai vis klibino, kad leis

tų jiem sušaukti lietuvių kon- 
feręnciją. Po ilgų pastangų vo
kiečiai sutiko. Tokia konferenci
ja ir buvo sušaukta 1917 rugsėjo 
18-24 Vilniuje. Į konferenciją 
atvyko 33 apskričių 214 atstovų. 
Jie ir išrinko 20 asmenų Lietu
vos Tarybą.

Taryba pasijuto kaip paties 
krašto įgaliota atstovybė ir galin
ti ginti jos reikalus.

Vokiečių spaudimas
Vokiečiai tikėjo, kad jie susi

doros su Taryba, kad pamažu 
ją padarys savo įrankiu. Juk 
krašte veikė stipri vokiečių ka
rinė valdžia. Tai valdžiai in
strukcijas siuntė centrinės įstai
gos. Instrukcijos siekė vieno ir 
to paties — pamažu pajungti 
Lietuvą ir ją kolonizuoti. In
strukcijos buvo maskuotos, kad 
nesukeltų kokio sąmyšio. Vokie
čiai vis spaudė Taryba, kad pa
klustųjų interesam, o Taryba vis 
norėjo savo pasiekti. Taip Tary
bai teko patirti daug vargo.

Pradžioje Taryba rašė tik 
skundus, reikalavo sumažinti 
maisto ir gyvuliu rekvizicijas. 
Bet skundai nieko negelbėjo.

tuvą. Lietuvių inteligentų dau
guma pasitraukė į Rusijos gilu
mą. Vilniuje liko tik nedidelis 
būrelis. Tie inteligentai pir
miausia ėmė rūpintis tais, kurie 
buvo nukentėję nuo karo. Tokia 
jų veikla buvo jiem leista, bet 
neleido paliesti politinės srities.

Nori prisijungti Lietuvą
Vokiečiam iš seno patiko Lie

tuva ir Pabaltijo kraštai. Naudin
gi žemės ūkio kraštai, patogu 
įjungti į Vokietiją.

Tada ėmė domėtis lietuvių 
klausimu, norėdami juos pri
jungti prie Vokietijos. Jie norė- 

. jo iš lietuvių inteligentų susi
daryti sau palankią “Pasitikėji
mo Tarybą”. Bet iš lietuvių nie
kas nesutiko būti tokiu tarybos 
nariu ir reikalávo rinkimų.

Tautinė sąmonė jau buvo to
kia stipri, kad visų siekimas

E. Galvanausko ministerių kabinetas, atvedęs Lietuvą į Steigiamąjį 
Seimą. Iš k. stovi: ministerių kabineto reikalų vedėjas T. Petkevi
čius, susisiekimo ministeris V. Černeckis, krašto apsaugos ministe- 
ris A. Merkis, finansų viceministeris Dobkevičius, gudų reikalams 
ministeris J. Voronko; sėdi valstybės kontrolierius J. Zubrickis, tei
singumu ministeris L. Noreika, ministeris pirmininkas Ernestas Gal
vanauskas, švietimo ministeris J. Tūbelis, vidaus reikalų ministeris 
E. Draugelis* Iš jų visų dar gyvas yra E. Draugelis ir gyvena 
Brazilijoje.
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Tarybai reikėjo kaip nors su
rasti kokį plyšį ir išeiti į vie
šumą, atkreipti viso pasaulio dė
mesį. Bet tokių sąlygų nebuvo. 
Todėl buvo logiška Tarybai pa
laikyti santykius su Vokiečių 
imperija, neatstumti jų imperia
listinių siekimų, nes reikėjo lai
mėti laiko.

Pati Vilniaus konferencija bu
vo leidusi Tarybai sueiti į tam 
tikrus santykius su Vokietija, jei 
tai nepakenks Lietuvos savaran
kiškam plėtojimuisi.

1917 lapkričio 7-8 bolševikai 
padarė Rusijoj perversmą, ir Le
ninas paskelbė taiką. Vokiečiai 
labai norėjo, kad Pabaltijo kraš
tai padarytų sprendimą dėl savo 
ateities. Tokiu lietuvių sprendi
mu jie norėjo pasinaudoti taikos 
derybose su rusais, kad rusai ne
bereikštų pretenzijų į Lietuvą.

Po ilgų kovų ir įtemptų santy
kių su vokiečiais Taryba 1917 
gruodžio 11 paskelbė, kad atsta
toma nepriklausoma Lietuva su 
sostine Vilniumi, kad atsipalai
duojama nuo ryšių su kitomis 
valstybėmis, bet pasisakoma už 
ryšius su Vokietija. Su ja daro
ma ""amžina sąjunga”. Sąjunga 
bus įvykdyta bendroje kariuo
menėje, muitų sistemoje ir 
bendroje valiutoje.

Tada ir buvo galvota, kad Lie
tuva bus monarchija, ir karaliu
mi bus vienas Vokietijos kuni
gaikštis, kuris pasivadins Min
daugu II.

Lietuvos Tarybos nariai gyve
no iliuzijom laimėti Lietuvos 
pripažinimą ir tuoj pradėti kraš- 
to atstatymą, Taip neįvyko. Vo
kiečiai nevertino lietuvių pa
stangų. Kai vykdė derybas su ru
sais Lietuvos Brastoje, tai lietu
vių net nepasikvietė. Žiūrėjo tik 
savo imperialistinių interesų.

Taryboje įvyko skilimas,. ne
sutarimai. Tik 1918 metų pra
džioje taryba vėl peržiūrėjo 
gruodžio 11 nutarimus. Vėl pa
mažu buvo grąžinta vienybė į 
Tarybą.

Vytan**' Didžiojo muziejus ir Laisvės 
paminklas Kaune. Kairėje bokštas, 
kuriame buvo įkeltas Amerikos lietu Vokiečiu reakcija
vių dovanotas laisvės varpas.

Paskelbiama Lietuvos 
ne priklausomybė

Vienybėn sugrįžusi Taryba 
jau dirbo ir posėdžiavo. To dar
bo rezultatas ir buvo Vasario 16 
aktas. Akte pasisakoma, kad at
statoma nepriklausoma Lietuva, 
kad Lietuva atsisako nuo bet ko
kių ryšių su kitomis valstybė
mis. Kalbama ir apie Steigia
mojo Seimo sušaukimą, kinis 
nustatys krašto demokratinius 
vai dy mos i pagrindus.

Posėdžiui pirmininkavo dr. 
Jonas Basanavičius. Jis ir per
skaitė nepriklausomybės aktą. Jį 
perskaitė 1918 vasario 16, šeš
tadienį, 12:30 v. Visi Tarybos ' 
nariai karštai plojo . . .

Vokiečiai pasipiktino tokiu paskelbi 
mu. Konfiskavo Lietuvos Aidą, kuria
me buvo įdėtas tas paskelbimas. Vyri
ausio Rytų Fronto štabe Taryba buvo 
pavadinta įžūlia gauja — Freche Bandė!

Vokiečių valdžia dar • buvo 
stipri. Tuo metu vokiečiai per
metė savo kariuomenę iš rytų 
į vakarų frontą prieš prancū
zus ir anglus. Kovo mėnesį vo
kiečiai pradėjo didžiulę ofenzy
vą prieš aliantus. Ofenzyva vos 
nesibaigė aliantų katastrofa. Pa
dėtį gelbėjo Amerika, kuri jau 
buvo įstojusi į karą ir į Europą 
siuntė savo kariuomenę.

Tad lietuvių žygis buvo labai 
drąsus — pasiskelbti nepriklau
somais ir atsisakyti draugystės 
su Vokietija. Tai ypač ryškiai 
iškėlė Lloyd George savo atsi
minimuose:
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"1918 vasario 16 d. dar dau-Ę 
gėliui nebuvo aišku, kas paga-g| 
liau laimės karą. Tiesa, Amerika 
ginklavosi, mobilizavosi, siuntė 
pirmuosius savo transportus. 
Bet povandeniniai vokiečių lais
vai smaugė Angliją, ir divizija^ 
po divizijos riedėjo iš rytų fron-|| 
to į vakarus, šitokioje situacijo- 
je Lietuvos Tarybos žygis buvo! 
imponuojantis.

Lietuva formuojasi
Taryba atlaikė vokiečių spau

dimus, nes ir vokiečiai darėsi 
švelnesni. Jie nepasiekė vakarų^ 
fręnte to, ko norėjo. 1918 lapkri
čio 11 jie paprašė paliaubų, 
karą pralaimėję.

Dabar Tarybos veiklą pasi
darė kur kas gyvesnė- 1918 
ji išleido laikinąją konstituciją ir 
sudarė pirmąją laikinąją Lietu
vos vyriausybę. 1919 sausio 16- 
23 Kaune sušaukta antroji kon
ferencija. Dalyvavo visas minis- < 
terių kabinetas, apskričių, savi
valdybių, miestų ir parapijų at
stovai, viso net 200. Išrinkti 
8 nauji Tarybos nariai. Taryba 
pasisakė už demokratinę Lietu-' 
vos respubliką ir Steigiamojo, 
Seimo sušaukimą. 1919 bklan-

džio, mėnesį priėmė antrąją lai
kinąją konstituciją ir, ja remian
tis, tuometinį Tarybos pirminin
ką A. Smetoną išrinko Lietuvos 
prezidentu.

1919 liepos mėnesį pasitraukė 
vokiečiai. Bet atėjo kiti priešai- 
bermontininkai, lenkai, bolšęvi- 
kai. Lietuvai, jaunai besiku
riančiai valstybei, teko gintis. .

Taryba veikė tik trejus metus, 
nuo 1917 iki 1920, kada buvo 
.sušauktas Steigiamasis Seimas.

M Cl S U LIETUVA

1920 vasario 16 Rotušės aikštėje Kaune Lietuvos'kariuomenės aukš
tieji karininkai.

-O-

Sunkiose aplinkybėse buvo 
paskelbtas Vasario 16-tos aktas, 
jis buvo -ilgų kovų, ilgo triūso 
dėl tautos laisvės vaisius. Aktas 
visus sujungė.

Tegu irdabar signatarų dvasia 
ir pats Aktas suvienija visus lie
tuvius dirbti išvien Lietuvos la
bui. (A.K.)

Metaves Valstybė Isterijos Bėgyje
S*1

1263 m-
1 387 m.

ItTit
1812 m.
1831 m.

1410 m*
prie Vorakįos.

1861 m-
1863 m.
1865 m-

Napoleonas užima Lietuvą.
Lietuvos valstiečių ir bajorų sukilimas 
prieš caro valdžią.
Lietuvoje panaikinama baudžiava.

iYA

TrĄnržVuRrtižia lietuviams

.su

i Lietuvos ir Len-

1883 m.

1904 m.
1915 m.
1918 m.
1920 m.
1939 nu
1940 m.
1941 m.

spaudą.
Pasirodo 
“Aušra* 
Vėl leii
Vokiečiai užima Lietuvą.TT/iiū

Sovietų Rusija okupuoja Lietuvą.
Vokiečiai užima Lietuvą.
Sovietų Rusijos kariuomenė

»K4

*-č * y/
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Lietuvos Taryba savo pasėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu, balsu nu
tarė kreiptis: j Rusi jos,Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo 
pareiškimu:

Lietuvos Taryba Vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos 

pripažmtaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferenci jos t
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių,kune 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budu 
visu jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ......................................
vyriausybei,prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
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Saša žadina mechaniką, o pats nueina gul-

PABAIGA
(Tesinvs iš praeito numerio)

ti. Ir aš prisikeliu Mišą. Aš stovėjau prie vairo 
penkias valandas, — sakau ir atiduodu vairą. 
Galvoju, ką čia toliau veikti ir dar stoviu šalia 
jo. Tuo tarpu kažkas iškišo nosį iš gilumos. Bet 
tai ne žuvys. Paviršiun iškyla sovietų povande
niniai laivai.

— Kažin, iš kokios bazės jie, — domisi Mi
ša, ir taip mes svarstome, lyg tai man rūpėtų. 
O savo širdyje galvoju, kad tik viena bazė jiems 
tiktų — dugnas ir tai ne šitoje jūroje. Nusižio
vauju ir traukiuosi į kajutę.

— Iki kvadratų dar pusantros valandos,— 
galvoju, —o kas tada? Abejonės ir viltys kyla 
ir grimsta, kaip povandeniniai laivai.

Paulauskas apsivertė. Nematau, ar abiem 
akim miega, o aš pats ne vienos nesumerkiu. 
Galvoju, dabar jau ir nebesusįgaudau.Net nesi
giriu. Rodos, tuojau kažkas pašauks, ir reikės 
daryti nepaprastus dalykus.

Nieko nepaprasta. Po pusantros valandos 
kapitonas paleidžia Mišą, pavaro jj gulti ir pats 
stojasi prie vairo. Man sako:

— Pakelk mūsų tropikų tyrinėtoją — me
sime tinklus.

Pažadinu Paulauską. Jau kiek stipresnis 
atrodo, apsipranta su jūrayjtnatyt. Išmetame 
tinklą.

Kalbame su kapitonu:
— Tris valandas pravilksime Švedijos link. 

Trys atgal. Paskui —
— Paskui-----------
Mechanikas paduoda tepalą mašinoms ir 

budi, Paulauskas išeina miegoti. Laivas eina 
Švedijos kursu. Gražus rytmetis. Kapitonas sa- 

Vilnins, Valstybinis akademinis operos ir baieto teatias (archit. 
N. Bučiūtė)
Buri nmnc. rocvn”PciRennbiii aKaAeMHuecKiift Teaip onepui h 6a.ic- 
la (apxHiexiup H. Bymoie)
Vilnius. Academic Opera and Ballet Theatre, by N. Bučiūtė 
Vilnius Das akadeinische Opern und Ballettheater von N. Bu
čį ūtė

J. Polio nuotr.
(C) ..Mintis“, 1978
V. Kapsuko-Mickevičiaus sp. Užsak. 2961 
T i r. 175 000. L V 13525. K 5 kp.

R02O4—364
M 851 (10)—78

Malonus Redaktoriau,

buvo man maloni staigmena Jūsų vertingame laikraštyje pa
matyti savo paveikslą net pirmame puslapyje. Labai ačiū už 
prielankumą.

“Musą Lietuva” ateina į “Draugą”, kuraŠ kasdieną būnu, 
tai nedarykite sau išlaidą man atskirtai siuntinėdami.

Labai vartinu Jūsą darbą Pietą Amerikoje, kur sąlygos sun
kesnės.

Jus gerbiąs

Kun. J.Prunskis
Chicago, 1980.1.29

Mieli Tėveliai,
ko:

— Užkąst Teiktų. z
— Tikrai, — sakau, ir labai staigiai užeina 

noras valgyti. Jis nueina ir atneša pailgą, kaip 
menkę, duoną, sviesto; giriame tokius skanės
tus, raginame vienas kitą ir negalime nieko 
praryti. Abu žinome, kokiomis mintimis springs- 
tame.

— Tas laikas bėga, — sako kapitonas, — 
netrukus reikia kelti tinklą, vadinas, tiys va
landos baigiasi.

Vėl pradedu žadinimo kelionę. Pašaukiu 
mechaniką, Paulauskui suardau sapną — išvel
kame tinklą, iškratome menkių, taip-.apie 300 
kg, neblogai. Neblogai, bęt dabar vėl reikia at-

Ullli

Nuoširdžiai dėkoju už siuntinį su poezijos knygutėm “Ma
rijos Litanija” ir su lietuvią kalbos pamokomis ispaniškai. 
Tai mums naudinga medžiaga šiais Marijos metais Argentino
je ir mūsą lietuviškom mokyklėlėm, kurias norime po Velyką 
vėl pradėti iŠ nauja organizuoti, nes pernai būvo viskas susto
ję dėl Jaunimo Kongreso. Sveikiname už šią iniciatyvą paruo
šti pamokas labai prieinamu ir paprastu būdu.

Skaičiau kunigą biuletenyje, kad darbuojatės pašaukimą 
srity. Mes iš lietuvią neturime pasaukimą, bet jau turime ke
letą argentiniečią (du baigė noviciatą) ir du kandidatai semi
naristai. Butą mums naudinga vėl susitikti kartu. Gal sekan
čiame Pietą Amerikos Kongresą kuris turėtą įvykti už metą 
laiko pas mus.

Jūsą Kristuje ir Marijoje

Kun. Aug.Steigvilas

ŽJfasaulyje vienas iš tūpsiančio žmonių RalBa 
HeiuvišPai... fa vienas iš jų?

CURSO DO IDIOMA LITUANO POR CORRESPONDÊNCIA
C.P44:i-01(X)0S.Riulo.SP
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LIETUVIU SUMGOS-IUUIÇI PASTOGĖJE

SĄJUNGOS NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Po vienerių metų darbo, daug rūpesčių ir triūso, o taip pat 
nemažai trukdymų budėti organizacijos reikalų sargyboje, Są
jungos-Aliança Valdyba sušaukė savo narius atiduoti jiems sa
vo darbųatskaitomybę. Perskaičius secretorei pereitų metų su
sirinkimo protokolą, kuris buvo priimtas vienbalsai, Valdybos 
pirmininkas padarė bendrą metų veiklos pranešimą, o apie fi
nansų eigą narius nušvietė iždininkė, iš kurios sužinota, kad 
Sąjunga turėjusi pajamų virš 800 tūkstančių kruzeirų, iš kurių 
išleista daug šalpos ir įvairiems Sąjungos reikalams, o likusieji 
pinigai laikomi banke.

Po to, Revizijos Komisija paaiškino nariams ,kaip yra veda
mi Sąjungos reikalai ir kaip tvarkomas jos turtas, Dėl kaikurių 
esamų neaiškumų, kurių pasitaiko visose organizacioje, buvo 
patenkinamai paaiškinta, kas dėl einamų ir nesibaigiančių by
lų su Petru Žarkausku, dėl pašalpų dalinimo, dėl spaudoje be
sireiškiančių nepamatuotų užgauliojimų prieš Sąjunga, o taip 
pat pasigąsta savojo Biuletenio, kaip tai yra būvą prieš keletą 
metų, kur buvo galima viešai, ne tik narius , bet visą koloniją 
informuoti Sąjongos reikalais. Po susirinkimo buvo suruoštas 
kokteilis ir nariai pavaišinti užkandžiais, nes kai kurie buvo su
važiavę gana iš toli.

NAUJA GARB ĖSI NARĖ

metais nustatytas 200 kruzeirų, bei kitus reikalus atlikti surištus 
su organizacija.

RIKIUOJAMAS! NAUJIEMS RINKIMAMS

Po bendro susirinkimo sausio 27 d., per vaišes, buvo pastebė 
tas narių grupavimasis ir nuomonių dalijimasis dėl busimųjų Są 
jungos Valdybos rinkimų, kurie jvyks 1981 met.. Toks narių rei 
škimasis yra sverkintis.

KAIP SU BYLOMIS?

Sąjungiestis inž. Algirdas Idika (taip pat jau pensininkas), pr< 
spaudė prie sienos" Sąjungos pastogės korespondentų, klausda 
mas kodėl neleidžiame mūsų Biuletenio ir nieko aiškiai neinfor 
muojame apie bylas su anstaziečiais. Pavartęs didžiausią krūva b\ 
los lapų. Štai ką korespondentas galėjo trumpai atsakyti: 
A. Bylos nr. 703/78 — dėl pasisavintų pinigų sugrąžinimo, Teisė 
jas davė tokj sprendimą: "... Em tais condições, julgo procedenti 
a presente ação de cobrança proposta pela Aliança Lituano 
Brasileira de Beneficência e Assistência Social contra Petras 
Zarkauskas, condenando este a pagar á autora a importânci 
a de Cr$ 31.404,71, acrescida de juros da mora desde a cita 
ção, custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 
em 15 a valor da ação ..." Šitas teisėjo sprendimas buvo ape

Jorge Garško pasiūlė susirinkusiems pagerbti ilgametę Sąjunga 
gos darbuotoją Albiną Ambrazevičienę, suteikiant jai, pasilai
kant įstatų, Garbės Nario teises. Susirinkusieji delnų plojimais 
pritarė iškeltai minčiai ir viešai paskelbė, kad nuo šios dienos 
Albina Ambrazevičienė laikoma Garbės Nare.

VALDYBOS POSĖDŽIAI DIENOS METU

Daug metų Sąjungos valdyba rinkdavosi posėdžio trečiadie
niais, 8 vai. vakaro. Išbandymo dėliai, valdybos barių, patarė
jų ir suinteresuotų patogumui, nutarta posėdžius daryti 3 va
landą po pietų. Ne tik Sąjungos pareigūnai, bet kiekvienas na
rys gali dalyvauti posėdy, užsimokėti metinį mokesti, kuris šias

Lietuvių Sąjungos-Alianęa visuotinio narių susirinkimo metuliuotas, tačiau apeliacija atmesta.
B. Antroji byla nr. 726/78 - dėl namų, teisėjo sprendimas tok 
toks: " ... Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, julgo p 
procedente a ação, para o fim de integrar a autora (Aliança 
Lituana Brasileira de Beneficência e Assistência Social SK) 
na posse do imóvel sito á rua Camacan, 625, incluindo-se os 
móveis e equipamentos existentes, condenando o réu (Petras 
Zarkauskas) e seu assistente no pagamento em 10 sobre o 
valor atribuído á causa ..." Dėl šio sprendimo anastaziečiai 
taip pat apeliavo, kuri dar neišėjo.

Šiuo trumpu paaiškinimu, tikiuosi atsakęs į mano bičiulio 
.inž. Algirdo Idiko dėmėsi patraukianti klausimą, o dėl mūsų J w
Biuletenio, atsakymas priklauso Valdybai.

PETRAS PERKUMAS
Ilgai laukta knyga, jau atplaukė Brazi

lijon.
Pirmieji trys knygą gavusieji yra:

1. Pravažiuojantis Tėvų Jėzuitų Provinci
jolas, Tėv. Leonas Zaremba;
2. p. Aleksandras B umblis, "Spaudos Da
rbuotojas", lietuviškos knygos bičuilis;^
3. p. Petronėlė Draugelytė Vosylienė, iš 
Campinas, S.P. Ponia Petronėlė, tą pačią
progą,paaukojo dosnią sumą Gr. 10.000 
"Dvasinių Pašaukimų Fondui".

"Jaunasis Galiūnas" — Petras Perku*, 
mas, ir Jis, ateina mus įspėti nebedelsti, 
melstis ir veikti lietuviškų "Dvasinių Pa
šaukimų" reikalu.

( Dra. HELGA HERING '

curso audiovisual'
do idioma lituano

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizadp - Acompanha fitas cassettes

í Para maiores informações
’ Caixa Postal 1421 Rua Juaįindibu, 28
l 0100o Sao Paulo. ''P Fone 273-0338 03124 S«o Pau4o SP J

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

Mini-sombrinhas. tipo italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasU04 - V. Prudente Fone: 274-0677 Res.. 274-1886
■rf™™ - 'T-............................................................................... ........................... ........................................................................ ................................................................

MEDICA - GYDYTOJA 
homens senhoras crianças

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulina, 99 - V. Su. Mam das 8á» as 12 h.
das 14 £0 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

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

Dsspeįo, Desquita, Divorcio,
Processo Crimą Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Conj. 9 -Fosse: 37-8958 
—MR—1W——I————————————
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E. Petraitis
Svarbiausias įvykis Rio lietuvių kolo- 

nojoje buvo š.m. 1 dieną įvykusios, adv. 
Antano Gaulios ir jo žmonos Luizes du
kters, Kristinos Terézés Gaulia vedybos 
su Gerd' Dieter'iu Borrmann'u. Religi
nės apeigos įvyko São Pedro de Alcân
tara kapeloje, Universiteto Palociuje.Jos 
buvo ekumeninės, nes Kristina yra Ry
mo katalikė, o jos vyras Augsburgo ka
talikas (liuteronas) Koplyčia buvo pil
na giminių ir svečių, ju tarpe is São Pau
lo atvykę prel. Pijus Ragažinskas ir inž. 
Aleksandras Valavičius. Po religinių ce
remonijų dalis svečių nuvyko j klubą
Germania", kur jiems buvo paruoštos 

šaunios vaišės. Jaunieji kitę dieną išvy
ko j Buenos Aires miestą, medaus mene
sio. Jaunojo tėvas gimęs Klaipėdoje, tad 
jam lietuvių ir Lietuvos reikalai yra gerai 
žinomi.

Š.mėn. 7 dieną iš ryto atskrenda PLB 
Valdybos vykdomasis vice pirmininkas 
p Vaclovas Kleiza su žmona. Žada išs
kristi š.mėn. 9 dieną į Montevideo, pa
laikyti ryšius su tenykšte lietuvių kolo
nija Lietuviškos pamaldos bus š.mėn. 
10 diena lietuvių koplyčioje, 10:30 vai. 
o VASARIO 16 DIENA Šv. OnosBaž- 
n/cioje bus atlaiktos p. Uršulės Gaulie- 
nes iniciatyva, Šv.Mišios už Tėvynę. 
(7:00 vai.)

KUN. URBAICIO PAGERBIMAS
BOM RETIRE

Kun. Petras Urbaitis švenčia savo gi
mtadieni vasario 15 dieną. Bom Retiro

FESTEJE COM VODKA

©or: ínOuStr-á o® Betwias • fePVTHhk.
de Viktor Pttiko&owéecb

Rua CVemsnie Feuetf«.-14 2 Sáo Pauto - SP
Reo. MX n* 351000.325 - jtoiMAXS.

C.G.CJAF. rrv 4XS7G.59)/0® - Brasta

S P U T NIK

MUSŲ LIETUVA 
j i........  • ...... .

būrelis vadovaujamas p.lės Sofijos Misi- 
ukaitės ir Onos Rudžiutės praeita šeš
tadienį (vasario 9 d.) surengė gražu gi
mtadienio paminėjimą.

Subuvime dalyvaso gražus būrelis 
bičiulių išBom Retiro, Casa Verde,S. 
Bernardo do Campo, V.Zelinos ir ki
tų apulinkių. Visi linksmai vaišinosi 
dainavo, sakė kalbas su sveikinimais 
ir linkėjimais, kad kun. Petras visada 
pasitiktų jų tarpe ir neštų paguodos 
žodžius ligonims ir seneliams jis nuo
latos lanko. Khn. Urbaitis, visu apdo
vanotas, pristatė savo naują knygą 
PETRAS PERKUMAS ir prašė visų 
jungtis j bendra pašaukimų ieškoji
mo darbą.

ŠVENTO JUOZAPO VYRU 
BROLIJA

Kaip buvo skelbta ML š.m. pirmam 
numeryje, sausio 20 dieną, tuoj po su
mos įvyko Vyrų Brolijos narių susirin
kimas.

Nors Vyrų Brolija priklausaučių tų 
kurie užsimoka nario mokesti maždaug 
apie 30 asmenų, bet j susirinkimą atėjo 
tiktai apie dešimtį.

Susirinkimą atidarė pirmininkas A. 
Rudys, sukalbėdamas kartu su susirin
kusiais broliais Tėve Musų. Paskui buvo 
pagerbti Vyrų Brolijos mirusieji nariai, 
vienos minutės atsistojimu.

Po visų Valdybos narių pranešimų, 
prieita prie naujos Valdybos rinkikimų, 
klausimo Buvo pasiūlymų pakeisti šve
nto Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba,bet 
kandidataus atsisakius pasiliko, senoji 
valdyba.

Apie Vyrų Brolijos veiklą 1980 me
tams nieko konkretaus nenutarta, bet į 
Sv. Marijos šventovę (Aparecida do No
rte) reikės važiuoti. Dėl datos nustaty
mo, laukiame sugrištant švento Kasimi
em parapijos klebono, kun. Prano G a-' 
vėno, kuris gal patars kuriuo laiku geri
ausiai važiuoti.Susirinkimą užbaigėme p 
pasivaišindami sumuštiniais ir užsigerda- 
nti alučio bei limonado.

Švento Juozapo Vyrų Brolijos Valdy
ba:
Pirmininkas:
Vice-pirmininkas
1- as i s sekretorius
2- asis sekretorius

Antanas Rudys 
Jorge Matulionis 
Jonas Baltaduonis 
Pranas Satkūnas

tainei paaukojo tris tuzinus šaukštų. Nuo

r 4. BUTRIM AVIČIUS ]
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc COMERCIAL Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imposto oe Renda. ICM, IPI

Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and.s/45 - Liberdade Fone: 279-593 ? 
Horário das 9?00 às 11 íOO e das 14:00 às 18:00

Rua Campos Novos, 590 - V. Zelina • Horário das 19:00 às 21 ãX)

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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STOVYKLA
Nuo sausio 30 iki vasario 3 Lituaniko

je vyko, ateitininkų organizuota jauni
mo stovykla. Pirmasis tris dienas stovy
klavo 16 moksleivių. Kartu su šeiminin
kėms ir kapelonu buvo 21 asmuo. Penk
tadienio vakare atvažiavo studentai ir 
stovyklautojų skaičius pakilo iki 32. Ki
ekvieną dieną stovyklautojai turėjo Mi
šias, pokalbius, sportą, dainas ir pasiro
dymus. Šeštadienio vakare buvo sureng
ta iškilminga vakarienė mokyklas baigu
siems pagerbti, o tokių buvo trys Sandra 
Saldytė baigė Universitetą, Nida Remen- 
čiūtė ir Stela Belapetravičiutė gimnaziją. 
Mergaitės buvo įtekta rožes, po vieną ki 
ekvieno stovyklautojo. Kartu buvo page 
ebtas Klaudijus Butkus baigęs karinę ta
rnybą ir Paulius Jurgilas sėkmingai įsto
ję j Universitetą. Paskui visi solenezantai 
buvo apdainuoti ir aprašyti. Vakarienei 
baigiantis stovyklos šeimininkės p. Onai 
Zalubienei, Onai Guzikauskienei, Teofi 
lei Labuskienei ir Katarina Nanartonie- 
nei stovyklautojai dėkingumo ženklan i 
teikė krizentemų. S.Saldytė padėkojo 
Dėdei Juozui u Tai ką stovyklai. Stovykla 
utojų aprašymai bei diskusijų išvados 
bus talpinamos vėliau.

BLYNU PIETUS

Maldos apaštalavimo Draugijos , Bly 
nų Pietus gražiai pasisekilė. Pakvietimų 
buvo parduota 180, buvo dai keli kvies 
tiniai svečiai. Visi svečiai valgė lietuvišku 
blynus, šnekučiavosi ir šeimininkes gyrė 
O tikrai tų blynų buvo visokų. Šventės 
šeiminkės buvo seniausios ir patvariausi 
os parapijos darbininkės, tai klebonui 
jas pristačius svečiai joms sugiedoję ilgi 
ausiu metų. Po to visi gardžiavosi p. Vale 
rijos Šatienės iškeptu pyragu. Ilgai skam 
bėjo lietuviška daina. Svečiai skiriesi ge
rai nusiteikę. Buvo išlaikyta graži lietu
viška Užgavėnių tradicija. Šventėje daly 
vavo iš Amerikos atvykęs tėvų Jėzuitų 
Provincijolas kun. Leonas Zaremba. Jis 
taip atlaikė sumą už gyvas ir mirusias pa
rapijos darbininkes ir pasakė pamokslą. 
Vyrausios pietų organizatorės ir šeiminin 
kės buvo p. Ona Masiene ir p. Angelika 
Trūbiene. Svečių matėsi iš viso Sao Paulo 
miesto. Jei kitą kartą bus rengiami Blynų 
Pietūs pasisekimas užtikrintas. Ponia Ve
ronika Dimšienė pietų proga parapijos svi
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SPAUDOS WJUS
Tenka pasidžiaugti, kad ir iš užsienio 

atsiliepiama j Spaudos Vajų. Tėvas J. 
Giedrys rašo iš Urugvajaus, kad p. KA
USI N IS Adolfas yra paaukojęs už spa
udos mašiną Cr$ 1.100,00.

Jam didi padėka ir įvertinimas.

IIIHIIIiMHIIIIIUIIHIIIIIIItltlIUIIIHnmilIlIlINIlHIHIIIHIIIII

PRANEŠIMAS
vasario men. 23 d., 16 vai., Mokoje, 

Sv. Kazimiero Parapijos salėje, Rua Ju- 
atindiba, 28, kviečiame lietuviškas or
ganizacijas ir visuomenę, dalyvauti susi
rinkime, kuriame kalbės atvykęs iš Sia
urės Amerikos, sociologas Vaclovas Kle
iza, PLB-nės Vykdomasis Vice Pirmini
nkas aktualiais lietuvybės,,išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo reikalais.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENES VALDYBA.

KRIKŠTYNOS
Šeštadienį, 9 vasario, kun. S.Sileika 

pakrikštijo namuose, Pq. S.Domingos, 
5 men. mergaitę ELAINĘ, João Alves 
ir Marijos Elenos Hermanaités Alves 3- 
ąją dukrelę. Kitos dvi, jau paūgesnės,ta 
pačia proga šventė gimtadienį. Seimą * 
susigiminiavusi su pp. Karalkevičiais iš 
Lapos. Krikštynose buvo geras skaičius 
lietuvių. Po krikšto sekė malonus pobū
vis.

PLIAS

M Ü S Ų LI ETUVA LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio ML numerio

GARB ÉS LE ID ÉJ AS

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

BLB-nei gili padėka ir linkėjimas geriausios sėkmės

ML redakcija ir administracija

PRANEŠIMAS žinoma, yra dideli ML ir bendrai lietuvis 
kos spaudos rėmėjai. ML vadovybė svei*

PLIAS narių susirinkimas šaukiamas kiną pp. Bumblius sulaukusius naujo a
š.m. vasario mén. (fevereiro) 22d. 20 vai. nūkėlio.
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje rūmuose, 
Rua Lituania, 65 - Moóca.

Pirmininkas
Algirdas Idikas

LITERATŪROS BŪRELIS

Pirmasis šių metų literatūros būrelio 
susirinkimas bus šeštadienį, vasario 23 
d. 20 vai. pas pp. Alfonsę ir Rosę Petrai
čius.

Rua Nova York, 28 — Sumaré 
Tel. 65-3286.

DAR VIENAS ANŪKAS
Aleksandras ir Marytė Bumbiiai gruo

džio mėn. 14 dienę susilaukė dar vieno 
anūko - Alexandre Bumbles de Abreu 
Carvalho, kurio tėvai yra Arlete Bum-

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

TT JĖZUITAI (Chicaga) 30 dol
GUTAUSKIENÉ Elena 20 dol
ŠILEIKIS Kazys 1.000 Cr
ASTRAMSKIS Irma Luzia 
MITRULIENÉ Celia 500
ŽVIRONIENÉ Ona 
SVEČIULIENĖ Ona 400
ORANTAS Vincas 350
BALTADUONIS Jonas 
ŠERMUKŠNIS Jonas 
BENDORAITIS Machado 
Silvija ir Tadeu 300'
TRINKŪNAS Dzigano Alano 
TUMONIS Julija 
STANKEVIČIENĖ Adelė 
Kardos

bles ir Antonio Luiz de Abreu Carvalho

W sekmadienį/ vasario 24 d.
liWlOGRAMA: V,LA CELINOJE - SESELIŲ SALĖJE

15 vai. Mišios V.Zelinos bažnyčioj — 16 vai. Minėjimas: a. Oficialioji dalis;b.Meninė programa 
Pagrindinę kalbą pasakys Vaclovas Kleiza, PLB-nės vyk. vice pirmininkas.

Rengia BRAZILIJOS LIE TUVIŲ BENDRUOMENĖ.
Ųalyvaus S.Paulo vice-gubernatorius Dr. José Maria Marin, Fed.Dep. Dr. Adhemar de Barros
Filho ir S.Paulo valstijos deputadas D r. Artur Alves Pinto. _ __
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