
Boikotuoti ar priimti?
Didžiųjų tautinių švenčių progomis, kai ryškiau 

pasirodo lietuviškasis gyvastingumas, džiaugiamės savo 
jaunimu ir gyvename viltimi, kad lietuvybės ateitis 
išeivijoje yra užtikrinta. Bet tai sceninis įspūdis, 
sudarytas puošnaus paviršiaus, už kurio slepiasi daug 
mažiau viltinga tikrovė. Scenose matome žydintį jaunimą, 
bet dalykai visai kitaip atrodo parapijų kronikose. Ten 
matome vis dažnėjančias mišrias sutuoktuves, kurių 
eilėje tik retai švysteli grynai lietuviškos sutuoktuvės. To
kiai būklei esant, kyla rūpestis ateitimi. Juk visiems 
aišku, kad jaunimui pasinešus mišrių sutuoktuvių link, 
lietuvių ateitis yra pasmerkta miriop. Jei gausioje 
tautinėje grupėje atsiranda viena kita mišri pora,nesuda
ro jokio pavojaus, bet kai taip poruojasi dauguma, iškyla 
gyvybinis pavojus. Tokia tautinė grupė išeivijoje pasmer
kia pati save tautinei savižudybei. Imant kiekvieną 
asmenį atskirai, rodos, nematyti jokio pavojaus, bet kai 
surikiuoji visus juos į vieną eilę, pamatai visą padėties 
rimtumą. Deja, daug kas jo nemato ir netgi savotiškai 
teisina, esą jie kanadiečiai ar amerikiečiai ir tedaro kaip 
jiems patinka. Tai liūdnas nesusipratimas, matantis tik
tai vieną medalio pusę. Neužmirškime, kad jie yra ne tik 
amerikiečiai ar kanadiečiai, bet ir lietuviai.

PRIEŠ didėjančią mišrių santuokų grėsmę nėra 
jokių aiškių priemonių ar receptų. Šioje srityje 
neveiksmingos nei tėvų, nei vyresniųjų pastangos, 
nes čia niekas negali įsakyti: Žymios įtakos betgi gali 

turėti jaunimo organizacijos. Jos gali sudaryti palankią 
atmosferą lietuviškom sutuoktuvėm, gali nuteikti savo 
narius jieškoti partnerio lietuvių eilėse, gali skleisti šūkį 
— lietuviška širdis įieško lietuviškos širdies, gali pokal
biais, svarstybomis ir panašiais būdais įsąmoninti 
jaunimą vengti mišrių santuokų. Kai jaunimas matys 
grėsmę ir lietuviškos santuokos gyvybinę reikšmę, nu
kreips savo pajieškas ir savo širdis į lietuviškas gretas, 
kur, bent kol kas, yra gražaus pasirinkimo. Jeigu jaunimo 
organizacijose, ansambliuose prigytų mintis bei ryžtas 
kurti lietuviškas šeimas, mūsų išeivijos ateitis sušvistų 
naujomis viltimis. Ta linkme turėtų pajudėti visos 
lietuvių jaunimo organizacijos ir- skatinti sąjūdį kurti 
lietuviškas šeimas. Iki šiol nebuvo girdėti ryškesnio balso 
iš organizacijų pusės. Nei suvažiavimuose, nei stovyklose, 
nei susirinkimuose sutuoktuvių klausimas nekeliamas. 
Jis, matyt, laikomas grynai asmeniniu reikalu ir nedrįs
tama kalbėti viešumoje, nors tai gyvybinis dalykas. Negir
dėti tuo reikalu kalbant nei parapijose. Tyli ir jaunimo 
spauda. Atrodo, tylėjimu norima išspręsti problemą.

SAKOMA, tyla — gera byla, bet tylėjimu dar nė viena 
problema nebuvo išspręsta. Tylėjimu paprastai 
leidžiama riedėti dalykams pakalnėn. Mišrių 
sutuoktuvių atveju, atrodo, tylima, nes nesiryžtama stip-

riau pajudėti, išjudinti lietuviškąjį dinamizmą, galintį 
turėti dar žymios įtakos. O pajudėti reikia, nes kitaip 
dalykai riedės vis smarkiau ir tai mums nepalankia kryp
timi. Pajudėti galima dviem kryptim, būtent, lietuviškų 
santuokų kūrimo ir mišrių santuokų integracijos. Visų 
pirma reikia sustiprinti ryžtą jaunojoj kartoj kurti 
lietuviškas šeimas, bet tais atvejais, kai,, nežiūrint visų

RŪPINTOJÉLIS Iš ATEITIES 1980, Nr. 9
atvejais nieko nelaimi, tik atstumia tautietį nuo lietuviš
kos bendruomenės. Be to, atšiaurus sutikimas kitataučio 
asmens savoje bendruomenėje būtų nekultūringas mos
tas. Jei kitatautis ar kitatautė nesipriešina tokiam integ
ravimui, problema gali būti visai pakenčiamai, o kartais 
net laimingai, išspręsta. Blogas atvejis, kai lietuvis ar 
lietuvė yra lenkiami integruotis kitataučių bendruome
nėm Tada negausiai lietuvių grupei darosi nuostolis, nes 
mūsų žmonės iškrinta iš lietuviškosios bendruomenės ir 
tampa kitos bendruomenės stiprintojais. Kai mūsų tautai 
gresia gyvybinis pavojus, kiekvienas nubyrėjimas yra 
reikšmingas.
_______________________ Tėviškės Žiburiai

AR LIETUVA TURĖS KARDINOLĄ?

Milano (Italija) dienraštis GIORNALE NUOVO š.m. 20 die 
nos laidoje teigia, kad lapkričio 1 d. popiežius paskirs 9 nauju* 
kardinolus. Taip rašo S. Paulo dienraštis O ESTADO DE SAO 
PAULO savo 21 dienos laidoje. O Estado cituoja Milano laik
raštį ir teigia, kad vienas iš kardinolų bus vysk. JULIJONAS 
STEPONAVIČIUS, Lietuvos sostinės — Vilniaus vyskupas.

pastangų, atsiranda mišrių šeimų; jas .-integruoti—į Taip pat teigiama, kad j kardinolus bus pakelti Varšuvos, Was! 
lietuvišką gyvenimą. Jau yra nemažai atvejuJk&W^ksiinionalijy^^^jn'o^ Bruselio, Paryžiaus ir Milano vyskupai, o taip pat ir 
tegravimas, įjungimas buvo sėkmingas. Bo Paulius Marcinkus, popiežiaus "guarda-costas".

1



semana ri o
zmZisu

LIETUS^
“NOSSA LITUAhHA

2 MŪSŲ LIETUVA

Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca - CEP 03124 
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 4421 - CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA 
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00 Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00 
Prenumerata paprastu paštu i užsienį: 25 DoL Į P. Ameriką oro paštu: 32 Dol 
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon:40 DoL Į tolimus kraštus 50 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 2.000,00 
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$. 100,00 
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant 
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas*’ vardu.

.i. -4 - 1 - JĮ II   ■ III ~—T -Iiiilir.il   .-.-riJ......................—.------------------- ---- *-»* . it i 4J L^M»*»*-***1

Iš LKB Kronikos Nr 47

Šv. Florijonas Tryškiuose, Šiaulių aps. Jo 
statulėlės paprastai statomos ant stulpo, 
miestelių arba kaimų centruose, kad saugo-

ORGANIZUOTAS BAŽNYČIŲ 
NAIKINIMAS ŽEMAITIJOJE

(Tęsinys)

14. 1979. VI.20, po įsilaužimo Var
putėnų bažnyčioje (Kelmės raj.), vaiz
das baisus — visi altoriai nusiaubti, su
darkyti, pavogti trys relikvijonai, 2 kry
žiai ir kt. Į zakristiją nusikaltėliai nepa
jėgė įsilaužti, nes ji labai sustiprinta po 
ankstesnio įsilaužimo (prieš metus). 
Abiejų įsilaužimų piktadariai nesurasti.
15. 1979.XI.23 žiauriai nusiaubta Al
sėdžių bažnyčia (Plungės raj.): sulaužy
ti 7 tabernakuliai, Švč. Sakramentas iš 
barstytas, daug šventų vertingų daiktų 
pavogta, nepaliestas tik Sv. Kazimiero 
altorius.. Nepavogtos meninės vertybės 
ir aukų dėžutės — aiškus bedievių dar
bas išnaikinimo tikslais. Tą naktį kultū
ros namuose vyko pasilinksminimas. 
Kaip visada, po tokiu “kultūros" naktų 
šventorius priterštas, paverstas tualetu. 
Tokie nusi kaltei tai neišaiškinti.

16. Iš Gadunavo bažnyčios (Telšių 
raj.) įsilaužus 1980.1.30, išneštas Švč. 
Sakramentas, bažnytiniai indai ir kry
žius. Po to Švenčiausiasis nebelaikomas 
bažnyčioje, todėl 1980.VII 1.17, išlaužę 
tabernakulį, piktadariai rado jj tuščią. 
Iki šiol jie neišaiškinti.

17. | Mosėdžio bažnyčią (Skuodo 
raj.) nusikaltėliai įsilaužė du kartus. Mi
licija atsisakė imtis priemonių, nes nie
kas nepavogta.

18. 1980.V.12 išplėšta Tryškių baž
nyčia (Telšių raj.), pavogta komuninė, 
4 žvakidės, Sv. Kryžiaus relikvijos. Nu
sikaltėliai nesurasti.

19. 1980.IX.27 Batakių (Tauragės 
raj.) kultūros namuose vyko šokiai, po

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

Inventário, Despejo, Desquits, Drvorcie, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Con> 9 • Fobk 37-8958

tų namus nuo gaisrų ir audrų. Ar ji dar ne
sunaikinta, nežinia. V.Yleviciaus nuotr.
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to buvo sulaužytas kryžius šventoriuje 
ir sudaužyta Šv. Roko statula. Nusikal
tėlius išaiškino patys tikintieji,

20. 1980.X. 17 piktadariai, įsilaužę į 
Juozapavo bažnyčią (Šiaulių raj.) paė
mė bažnytinius indus ir statulas. Nusi
kaltėliai nerasti.

21. Kuršėnų bažnyčia (Šiaulių raj.) 
apiplėšta 2 kartus: 1977. IV. 11 — aiškiai 
ideologinių nusikaltėlių, nes materiali
nių vertybių nepagrobė, paauksuotų baž 
nytinių indų nepavogė, išnešė tik Švč. 
Sakramentą, 1980.X. 18 Švč. Sakramen
tas išimtas iš tabernakulio, bet paliktas 
su komunine ant altoriaus, išnešta 16 
žvakidžių. Nusikaltėliai nesurasti.

22. 1980.X.22 Varnių šventoriaus 
vartuose (Telšių raj.) išdaužyti langelių 
stiklai, pavogtos Rūpintojėlio statulėlės. 
Nusikaltėliai neišaiškinti.

23. 1980.111.5 nusikaltėliai, įsilaužę 
j Lomių bažnyčią (Tauragės raj.), išbė
rė Švč. Sakramentą, pagrobė komuninę.

24. 1980.X.30 nusikaltėliai nepajėgė 
įsilaužti j Tirkšlių bažnyčios (Mažeikių 
raj.) tabernakulį, išnešė ornamentinį 
kryžių. Nusikaltėliai neišaiškinti.

(Bus daugiau)

JAV SENATAS PRIĖMĖ SKUODŽIO 
REZOLIUCIJA

1981 rugsėjo 22 JAV senatas vienin
gai priėmė rezoliuciją Nr. 198, reikalau
jančią, kad Vytautas Skuodis būtų pa
leistas iš sovietų lagerio, kuriame jis lai
komas už tariamą antisovietinę agitaci
ją ir propagandą.

Sen. Charles Percy, pateikdamas šią 
rezoliuciją senatui, iškėlė faktą, kad 
tarp daugybės kalinių Sovietų Sąjungo
je retai pasitaiko Amerikos piliečių. Ša
lia iniciatoriaus sen. Percy rezoliuciją 
remia senatoriai Dixon, Hayakawa, 
Dodd, Spector, Riegle, Levin ir Dome- 
nici.

Rezoliucijoje reikalaujama, kad Vy
tautas Skuodis būtų paleistas ir kad, 
jam norint, galėtų emigruoti j JAV-bes. 
Taip pat senatas šia rezoliucija pagei-, 
dauja, kad prezidentas, valstybės depar
tamento sekretorius bei Amerikos dele
gacija Madrido konferencijoje kiekvie
na galima proga stipriai pasisakytų 
prieš Skuodžio neteisėtą kalinimą.

Lietuvių visuomenė yra raginama 
skubiai rašyti laiškus prezidentui Rea- 
ganui ir valstybės departamento sekre
toriui Haigui, prašant juos dėti visas pa
stangas, kad Skuodis būtų išlaisvintas.

Rašyti šiais adresais:

Mr. Ronald Reagan
The President of the United States 
The White House
Washington, DC

Mr. Alexander Haig
U. S. Secretary of State 
Department of State 
Washington, DC 20520
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ARGENTINOJE
TAUTOS DIENA

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Argen 
unos lietuviai paminėjo Tautos Dieną 
(Rugsėjo 8-tąją).

MUSŲ LIETUVA

LIETUVIAI
Nežiūrint labai blogo oro, ta diena 

buvo pati šalčiauia metuose ir be to 
lijo, bet į pamaldas lietuvių parapijos 
bažnyčioje susirinko nemažas būrys 
lietuvių. Sv. Mišios buvo atnašauja 
mos klebono kun. J. Petraičio, kuris 
pasakė ir atitinkamą pamokslą. Gie
dojo šv. Cecilijos choras, vadov. P. 
Gudelevičiui.

Dėl blogo oro buvo atsisakyta nuo 
iškilmių prie lietuviško kryžiaus para
pijos sodely. Už žuvusius už Tėvynę 
buvo pasimelsta bažnyčioje. Choras 
sugiedojo Viešpaties Angelą. Tada 
jaunuoliai Gustavas Czopas ir Jane 
Macaitytė nešė gėles prie lietuviško 
kryžiaus. Juos palydėjo klebonas su 
bažnytiniais rūbais, o paskui nusekė 
visi susirinkusieji.

Padėjus gėles prie kryžiaus, valan
dėlei susikaupta, po to p. Z. Jukne
vičius pasakė trumpą žodį, iškeldamas 
Tautos dienos reikšmę, Juze Valanti- 
navičienė pasakė dienai pritaikintą 
eilėraštį, viskas užbaigta giesme Mari • 
ja, Marija.

Tokiu būdu netyčia susidarė antros 
iškilmės dėka susirinkusių lietuvių, 
kurie, nebodami nei šalčio, nei lietaus 
ryžosi atlikti savo lietuvišką pareigą.

PAVASARIOjVENTĖ 
LIETUVIŲ CENTRE

Rugsėjo 20 d. L. Centras suruošė 
savo tradicinę Pavasario šventę. Tą 
dieną turėjo įvykti ir Kiškio uodegos 
medžioklė, bet dėl techniškų priežasčių 
medžioklė neįvyko, įvyko tik šimpa 
tiška Pavasario šventė.

Pradžioje buvo patiekti skanūs ir 
gausių porcijų pietūs, kurių metu sta 
lūs aptarnavo L. C. valdyba bei nariai.

Pietų pabaigoje scenoje pasirodė 
jaunuoliai - inkariečiai, programos 
vedėjai: J. Bačkis ir A. M. Mosiejkaitč 
• Valpaitė.

Toliau sekė dainų programa. Ana 
M. Mosiejkaitč, L. Centre išaugusi 
solistė, padainavo solo dvi dainas, pri
tardama gitara.

Po to sekė duetas - J. Bačkio ir A. 
M. Mociejkaitės, kartu su daina buvo 
ir melodeklamacija, kurią atliko J. 
Bačkis, su muzikaline A. M. Mociej 
kaitės palyda.

Toliau sekė duetas dviejų mergai 

čių: A. M. Mociejkaitės ir Ev. Proko 
povič - Račelytės.

Kvartetas sudarytas iš Jono Bačkio, 
A. Marijos Mociejkaitės - Valpaitės, 
Evelinos ir Rikardo Prokopovič Rače 
lių, padainavo vieną dainą.

Visi tie pasirodymai buvo vadovau 
jami A. M. Mociejkaitės - Valpaitės, 
ji taip pat lydėjo dainas su gitara. Bu
vo dainuojamos lietuviškos dainos.

Pabaigoje buvo padainuotos dvi 
ispanų kalba dainos: viena vadinosi 
"Si”, kita sukurta "Gintaro” garbei, 
kurios autorė ir kompozitorė yra Ana 
Maria Maciejko - Valpaitė.

Programai pasibaigus prasidėjo Pa
vasario karalaitės ir princesių rinkimas.

Pradžioje buvo sudaryta teisėjų 
komisija: Adriana Jocytė (Miss 
Joven Argentina), madų kūrėjas Ber
nardas Survila, Jaunimo S gos pirmin. 
Gracielė Morkūnaitė, "Inkaro” atsto • 
vas - Rikardas Prokopovich - Račelis. 
Po visų rinkimo ceremonijų, teisėjų 
komisija paskelbė savo sprendimą:
Pavasario karalaitė - Evelina Račelytė
I - ji princesė - Zuzana Juknaitė

II - ji princesė - Klaudija Paulavičiūtė. B
Be to buvo išrinkta Miss Simpatija -H 

Margarita Lombardi. B
Teisėjų komis, nariai papuošė iš-F 

rinktąsias juostomis ir karūnomis. Be 
to jos buvo apdovanotos ir gėlėmis. 
Karalaitė buvo pasodinta į specialų 
"sostą”, su princesėmis šonuose.

Pabaigoje dar buvo išrinktas ir 
"Inkaras” - draugas. Šis titulas teko 
Arianui Katinui. É

L. Centro pirmininkui pakvietus ka- Į 
ralaitę šokiui, prasidėjo bendri šokiai | 
prie orkestro muzikos. |

LAIKAS Nr. 653 i

Mūsų Gerb. kunigų — Jono Sukacko 
48 vienuolinio ir Jono Giedrio 60 gyve
nimo metų sukaktys (27.VIII) buvo la
bai gražiai paminėtos rugpjūčio 30. 
Daug žmonių dalyvavo pamaldose, kur 
abu kunigai laikė šv. Mišias.

Po pamaldų visi rinkomės j parapijos 
salę, kur stalai buvo apkrauti gardžiais 
gėrimais ir skaniais valgiais, kuriuos pa
ruošė mūsų šaunios šeimininkės. Buvo 
net pyrago su Persijos razinkom. Jau
nesnieji Rintukai atliko tai, ką juos iš

mokino jų mokytojos — Cec. Dorelytė, 
Ana Marija Štendelytė, Vilma Štende- 
lytė ir Jane Dobilevičienė. Deklamavo 
lietuviškai ir ispaniškai Alicia Travieso- 
Šaulis, Richard Rebufello-Simonaitis, 
Carmen Ibarra-Veta, Rosanna Platukis, 
Karina Platukis ir Marisa Blazejevski; 
duo padainavo Andres Baliukonis ir 
Alejandro Stendelis; vaikučiai šoko ir 
dainavo. Šventės programą apvainikavo 
Vyresnieji Rintukai, vadovaujami Anta
no Grigorio-Šleivio, dailiai pašokdami 
keletą taut, šokių. Tai mūsų kylančios 
naujos žvaigždės. Vaikų ir jaunimo mo
kytojams priklauso visų mūsų pagarba 
ir padėka už tą gražų lietuvišką darbą.

Mūsų kolonijos pasididžiavimas, dai
nų mokytojas Vytautas Dorelis, įtraukė 
visą publiką j bendras dainas, kurios 
darniai skambėjo, dainuojamos žymių 
mūsų kolonijos dainininkų ir daininin
kių su gražiais balsais.

Ši šventė su puikia menine programa, 
gardžiais užkandžiais, skambiom dai
nom ir bendravimu su senais maloniais
draugais buvo tikras dvasios atsigaivini 
mas. Tikrai buvo graži šventė.

Žinios 37/1055
Juozas Miklovis

Vsiecuelos lietuviai sibirinius trėmimus 40- 
jų metinių proga prisiminė pamaldomis Don 
Bosco šventovėje Karako mieste. Mišias lai
kė vyskupas Miguel Delgado. Nuotraukoje 
jis priima lietuvių vardu įteikiamas aukojimo 
atnašas.
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iLIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
KONKURSAS

Lietuviu Tautodailės Institutas, no
rėdamas paskatinti jaunimą labiau do
mėtis, pažinti ir pamilti lietuviu tauto
dailę, skelbia šj konkursą visoms lietu
viškoms mokykloms.
Lietuviu Tautodailės institutas kviečia

a. visus lietuviu mokyklų mokyto
jus pravesti šj ko n kursą; kiekvienoje kla
sėje; . • .

b. Lietuviu Bendruomenės Kanados 
ir JAV kraštu švietimoįkyrius įvykdy
ti šj konkursą savo krašto (atskirai) lie
tuviu mokyklose; \

c. Pasaulio Lietuviu Bęndęuomenės 
švietimo skyrių pravesti kdnkuršą kitu 
kraštų lietuvių mokyklose, išskiriant 
Kanadą ir JAV;

d. Vasario 16 gimnazijos vadovybę 
pravesti šj.konkursą gimnazijoje.

Konkurso sąlygos
Šio konkurso darbus Skirti j tris mo- 

k i n ių grupes. Kada ngi I i ętu vi ų mo ky k- 
lose yra skirtingos mokslo metų prog
ramos, tai mokyklų mokytojai nuspren
džia mokinįų grupės. Įygj.

DARBAS — pirmai mokiniu grupei
a. Surašyti lietuvių tautodailės daik

tus, kurie yra mokinio šeimoje; pažymė
ti, iš kur tie daiktai gauti: atsivežti iš Lie
tuvos, paveldėti, pirkti; kas ten vaizduo
jama?

b. Surašyti lietuvių tautodailės daik- 
tus, kuriuos turi mokipro kaimynai ar 
draugai; pridėti daiktų piešinius.

— Antrai mokiniu grupei
a. Atlikti pirmos mokinių grupės dar

bus.
b. Surinkti iš spaudos lietuviu tauto

dailės piešinius, fotografijas bei straips
nius.

c. Svariai nupiešti lietuviškų juostų 
raštus.
— Trečiai mokiniu grupei

a. At I i kt i a ntros mo kinių gru peš- ko n- 
kurso darbus.

b. Parašyti bent vieno puslapio r^inė- 
Ij apie lietuvių tautodailė.

c. Išausti arba išpinti lietuvišku juos
tų iš siūlų arba popféOsjud^iu.

Lietuviu Tautodailės Institutas$O 
konkurso pravedimui skiria:

1. Kanados Lietuvių Bendruomenės 
švietimo komisijai, 2. JAV. Lietuviu 
Bendruomenės švietimo tarybai, 3. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės švietimo 
skyriui ir 4. Vasario 16 gimnazijai po 
vieną šimtą kanadiškų dolerių premi
joms ir po tris A. ir A. Tamošaičių "Li
thuanian National Costume" knygas

ANTANAS GAUUA
(Tęsinys iš praeito numerio) —»■
Tiktai rugsėjo 27 dieną, kai Von Fran ois 

su savo 1-uoju korpusu iš pietinės fronto da
lies, o von Mackensen‘as iš Šiaurinės dalies 
baigė supti Samsonovovisą 2-ją armija, pirma
sis atgaudamas Usdau, Neidenburgą, ir Willem 
bergą o antrasis prie Gross—Lauten ežero da
vė pirmą smūgis tuo nukirsdamas visa galimy
bę Rennenkampfui suteikti bent kokią pagal
bą Samsonovui, kurio armija galutinai pateko 
j Ludendorff4 o tinklą, šis pastarasis pagaliau 
nusiramino.

Tos dienos rytą Samsonovas dar nebuvo 
visai įsitikinęs kas čion dedasi,nors Biagoveš- 
čenskis ir Kliujevas, 6-ojo ir 13-bj o rusų 2-os 
armijos korpusų vadai, generolai, jam pranešė 
jog ne jie supa vokiečius, bet atvirkščiai, šie 
juos supa. Tik artėjant nakčiai Samsonovas į- 
sitikino ir pagaliau suprato, savo tikrą padėti 
ir padarytas klaidas. Dramatiškai jisai mėgino 

(po vieną knygą kiekvienai mokinių gru 
pei). Premijų didumą nusprendžia švie
timo institucijos (komisijos, tarybos, 
gimnazija). Iš viso skiriama $400 ir 12 
knygų.

Lietuvių Tautodailės Instituto valdy
ba prašo išvardintas švietimo instituci
jas prisidėti papildomomis premijomis 
konkurso pravedimui. LTI valdyba pra
šo atsiusti spalvotas fotografijas tik tų 
darbų, kurie bus laimėję pirmąsias pre
mijas.

Konkurso darbo laikas
Konkurso darbai ruošiami nuo 1981 

m. rugsėjo mėnesio ligi 1982 m. kovo 
20 dienos. Po tos dienos pristatyti dar
bai nesvarstomi. Išimtis gali būti daro
ma tik PLB švietimo skyriui, kuris gali 
nustatyti iš anksto paskelbti kitą kon
kurso baigimo dieną.

Konkurso vertintoju komisijos, ku
rias sudaro minėtos švietimo instituci
jos, atrenka geriausius darbus ligi 1982 
m. balandžio 18 d. Premijos įteikiamos 
mokslo metų baigmėje. Vertintoju ko
misijos atsiunčia protokolo nuorašą — 
kopiją Lietuviu Tautodailės Instituto 
valdybai: 243 South Kingsway, Toron
to, Ónt. M6S 3V1, Canada.

Lietuviu Tautodailės 
Instituto Valdyba

P.S. Lietuvių tautodailėje buvo žino
mi audiniai (tautiniai drabužiai, juos
tos, staltiesės, lovatiesės, rankšluosčiai, 
kilimai), mezginiai, margučiai, šiaudinu
kai, verbos, gintaro papuošalai, medžio 
drožiniai, metalo dirbiniai, odos išdirbi
niai, keramika ir kiti.

1914 ir 1410 m.

šj tą išgelbėti, asmeniškai stodamas kantiniu 
priešakyje, bet buvo per vėlu. Tarp miškųpei- 
kiu ir balų, tarp Aiienšteino ir Bischofsburgo, 
prasidėjo antrasis “Tannenbergo“ mūsis,kuris 
tęsėsi iki rugsėjo 30 dienos.

Čion reikia skaitytoją perspėti, padarant r»'a 
mažą pertrauką. Ludendorff‘as būdamas reikš
mingiausias to viso fronto galva (ir vėliau visi 
sutiko, kad jisai buvo 1-ojo Pasaulinio Karo 
geriausias strategas ir planą vykdytojas).susi
pažinęs su visais istoriniais įvykiais, o ypač su 
ana Vokietijos dalimi - jis pats gimė Pozna
nėj — savaime aišku buvo ne tik skaitęs Vy
tauto Didžiojo taktiką sujungti Lietuvos ka
riuomenę su Jogailos vedamais Lenkais, bet. 
ją giliai išstudijavęs pasiryžo Ordino Didžio
jo Magistro 1410 m. klaidų nekartoti. Atvirk
ščiai, pasisemdamas iš praeities pamoką - 
nes šis frontas turėjo nepaprastą panašumą su 
tuo pirmuoju - sugebėjo sudaryti pianą su
mušti pirmiausia 2-ają rusų armiją, kuri jam 
buvo pavojingiausia, o po to prie Nemuno 1- 
ają iš kurios kol kas negrėsė didelis pavojus. 
Prisiminė, jog lietuviai ir lenkki dvieju, Gedi- 
minaičių vedami, laimėjo karą prieš Ordiną jr 
vien ta mintis ji nusiurpino, kaip jis aiškina sa
vo atsiminimuose.

Ką kitą rašo Hindenburg‘o biografas Emil 
Ludwig: Jis (Hindenburg‘as) taip įsitikinęs 
vienas laimėjęs Tannenbergo mūšį, jog lygina 
save su Napoleonu“ ir tęsia toliau: Kai aš lai
mėjau Tannenbergo mūši, tai nebuvo toks 
menkas frontas, koki, ju, (Vytauto ir Jogailos) 
kariuomenės turėjo - piršto didumo frontą,o 
mano buvo kaip visa ranka.

1924 m. generolas Hoffmann‘as priimda
mas svečius ir parodydamas jiems mūšio vie
tą, humaniškai tarė, rodydamas Tannenber
go kaimą: “čia matote vietą, kur mūsų feld
maršalas Hindenburg‘as miegojo mūšio eigo
je“ (Ludendorff — D.J. Goodspeed).

Rennenkampfas tris dienas pramiegojo sa
vo didelę progą. Jis tikrai nieko nebuvo skai
tęs apie Ordino karą su Lietuva ir Lenkija.Ir 
kai pagaliau atbudo rugsėjo 26 dieną, nutarė 
užimti Karaliaučių,: dar nebuvo pastebėjęs ti
kros padėties. (bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "
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PAVASARIO ŠVENTE

Brazilijoje pavasaris praeina beveik 
nepastebėtas, bet Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė, nutarė šią taip maloniu 
gamtos atgimimo šventę, iškilmingai 
paminėti "Lituanikoje", tikru lietuviš
ku papročiu, kaip tai būdavo Lietuvo 
je vadinamos "Gegužinės". Per spaudą 
buvo kviesti visi Br. L. Bendruomenės 
nariai, Jaunimo Sąjunga ir visi gamtos 
mylėtojai.

Šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 
asmenų, nes apart dviejų pilnų autobu
sų atvyko dar virš 40 privačių mašinų 
ir be to prisidėjo beveik v'r* jau ten pa
sistatę savo puošnius vasarnamius.

Beveik visiems svečiams susirinkus, 
10 valandą Kun. Pr. Gavėnas, Sv. Kazi
miero parapijos klebonas, pradėjo Sv. 
mišių atnašavimo auką lietuvių kalbo
je. Manyčiau, kad ir ateityje, mišių au
ka, turėtų būti, jau tradiciniai, aukoja- 
•ma lietuvių kalboje, nes "Lituanika" 
yra grynai lietuvių kolonijos nuosavy-

1 oik miM

Pasauhnį Esperanto Kongresą Brazilijos Sostinėje atsime
nant, pranešama interesuotiems, kad š.m. spalio 31, lapkri
čio 1—2 dienomis Liceu Sagrado Coração patalpose, bus vi
sos "Brazilijos Esperanto Tarybos" (Conselho Brasileiro de 
Esperanto) atstovų pasitarimai, su Esperantiškomis mišiomis 
ir menine programa.

bė ir tik lietuviai yra tos žemės savinin
kai. Dabar kas link pamokslų, tai ma
no nuomonė, jie gali būti ir brazilų kal
boje, nes visi moka braziliškai, o lietu
viškai svečiai brazilai ir dalis jaunimo 
ne pilnai supranta, o jiems, labiausiai 
jaunimui, reikalingi švento rašto aiški
nimai ir pamokimai. Jaunimas neturi 
kaltės, kad jie nesugebėjo tinkamai 
pramokti lietuviškai. Dalinai kalti jų tė
vai, nes tankiai ranka numodami saky
davo, kam reikalinga ta lietuvių kalba? 
Nesupranta kokią skriaudą tuom daro 
savo vaikams. Pirmoje eilėje, kas moka 
lietuvių kalbą, jam visiškai lengvai pa
siseks išmokti ir kitas svetimas kalbas, 
nes lietuvių kalbos fonetika duoda gali
mybės ištarti viso pasaulio kalbų sudė
tingiausius žodžius, o be to, kiekvienas 
lietuvis, arba mokantis lietuvių kalbą, 
gali didžiuotis mokėdamas pačią seniau
sią iš dabar egzistuojančių kalbų pasau
lyje. Tai yra mūsų garbė, tai yra mūsų 
pasididžiavimas. Pagirtinai Kun. Pr. Ga
vėnas turėjo progą, apart liturginės da
lies, paaiškinti ir mūsų kalbos reikšmę,- 
portugalų kalboje, o tas turėtų būti da
roma, kiekvienu atveju, kur tik pasitai
ko proga.

Šv mišių metu, p. A. Petraičio, mu
zikos pagalba, visi darniai sugiedojo 
įvairias giesmes.

Užsibaigus mišioms, visi buvo pa
kviesti j medelių sodinimo apeigas, ku
rios pasiliks mūsų kolonijos istorijoje, 
kaipo pirmas atsitikimas, kad lietuvių 
kolonijos nuosavioje žemėje pasodinti 
įvairūs medžiai, su aukotoją ir to mede
lio savininko pavarde. Tai liudys ir atei
nančioms kartoms, apie Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenę ir ypač jos energin- _ 

gą pirmininką J. Tatarūną, kurio inicia
tyvos dėka buvo įvykdytos ir medelių 
sodinimo apeigos.

Tokiu būdu Lituanikos Sodyboje 
1981 m. Spalių mėn. 18 dieną buvo 
įsteigtas PAVASARIO SODAS. Tajn 
sodo įsteigimui ir vaismedžių pasodini- 
mui žmones dosniai aukoji.(Žiūrfc sąrašą).

Užsibaigus medelių sodinimui, visi 
sugrjžo pietauti. Visi buvo gerokai išal
kę ir ištroškę. Dėka jaunatviškai nusitei
kusiems Šventės ruošimo talkininkams: 
Jaunimo Sąjungos Pirmininkui — Inž. 
Aleksandrui Valavičiui, panelei Remen- 
čiūtei, Juan Delinikaičiui, visi buvo ap
rūpinti įvairiausios rūšies gardžiausiais 
kepsniais, o apie virtuvę nebetenka nei 
ką bekalbėti.

Visi,kuriems tik yra tekę nors kartą 
atsilankyti Lituanikoje, visi atsimena 
kaip gardžiai ir skoningai ten yra paruo
šiami šalti užkandžiai. Šį kartą tiems 
paruošimams vadovavo ponia Vera Ta- 
tarūnienė, o jos mamytė Ona Masienė, 
išvykdama net S. Amerikon,nepamiršo
Lituanikos ir paliko tai šventei didžiau
sią puodą gardžiausių rukščių kopūstų.

Poniai Verai talkininkavo jau mums 
visiems pažįstamos ir prityrusios šeimi
ninkės: p.p. Angelika Triubienė, Teklė 
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•Kaziliauskienė, Ona Guzikauskienė. 
Adelė Barsevičienė ir jos dukra prisidė
jo net su trims tortais, kuriais visi gar
džiavosi kavutės metu.

Gėrimus tvarkė ir neleido niekajn 
nuo troškulio žūti, B.L. Bendruomenės 
Vicepirmininkas — ponas Juozas Vaikš- 
noras su ponia Eugenia Vaikšnoriene. 
Kasai vadovavo B r. L. B. Iždininkas Pet
ras Bareišis su žmona ponia Aldona. Ti
kiu, kad abu privalėjo gerai apsižiūrėti, 
nes naujai išleistieji pinigai reikalauja 
didelio atidumo, o jei ne? . ...

Galų gale visa šios šventės našta vis
gi teko pačiam Br. L. Bendruomenės 
pirmininkui — p. Jonui Tatarūnui su 
ponia Vera, nes kaip mūsų kolonijoje 
įprasta, visi stengiasi kiek galima dau
giau sukrauti ant pirmininko, nežiūrint 
kad šį kartą pagelbėjo visa Valdyba. 
Valdybos darbas buvo didelis, kad dau
giau kaip 200 žmonių pasiliktų paten
kinti priėmimu ir kad neužilgo galėtu
me vėl visus pamatyti sekančiame po
būvyje.

Lauksime tokių parengimų ir daž
niau. Jie gal išeina brangiai, bet sveika
tos atžvilgiu, praleista diena puikiausio 
je gamtoje ir gryname ore, neturi kai
nos.
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PAVASARIO ŠVENTĖ
Gaila tik, kad mažai laiko beliko ap

žiūrėti Lituanikos pažangas. Kaskart 
vis atsiranda naujų ir puošnių vasarna
mių: reikia vienų kitų jau jsikūrusj drau
gų aplankyti ir pasigėrėti jų puošniais 
pastatais. Norisi ir jau bebaigiamų nau
jų baseinų statybų pamatyti, svečių na
mus aplankyti irt.t, Teko matyti jau ir 
krūvas suvežtos medžiagos busimai Li
tuanikos bažnytėlei. Tai matote greit 
mes galėsime Dievui padėkoti nuosavoj 
lietuviško stiliaus šventovėje. Plano ne- 
•teko matyti, bet tikiu, kad ir čia pasiro
dys kun. J. Šeškevičiaus meniniai gabu
mai, o jis yra didelis lietuviškų papro
čių ir lietuviško meno bei kultūros ger
bėjas.

Tad iki sekančio susitikimo Lituani
koje. Turbūt tai jvyks maudymosi ba
seinus atidarant. Tikiu, kad tai bus tik
rai didelė šventė, ypač mažiesiems ir 
jaunimui. Tad ruoškitės, seni ir jauni, 
tai ateinančiai šventei. Lituanikoje aps
tu tikrai mėlyno dangaus, saulutės že
me riedinčios, žydinčių gėlių, miškų 
kvapo, gryniausio kalnų oro. O taip pat 
ir sparčių bei prityrusių rankų gardiems 
kepsniams pagaminti. Tad visi, kas tik 
gali, atvykite — ir tikrai nesigailėsite.

Kapit. J. Čiuvinskas

LITUANIKOS SODYBOJE
1981 m. spalio 18 dienų įsteigtam

PAVASARIO SODE
Vaismedžius aukojo ir pasisodino:
1. Unibanco S/A. Cr$20.000,00
2. Juan Alexandre 

Delinikaitis Cr$ 1.000,00
3.

4.

Juan Delinikaitis
(Tėvas)

Alexandras ir Marytė
1.000,00

5.

6.

Bumblis
Česlovas ir Maria

Jakiūnai
Ona Masiené >,

1.000,00

1.000,00
500,00

7. Luiz Armando Tatarū-
nas 500,00

8. Angelina Tatarūnas 500,00
9. Anele Baužys 500,00
10. Algirdas Baužys 500,00
11. Alexandre Meskele 500,00
12. André Meskele 500,00
13. Walkiria Petrokas 500,00
14. Tatiana Petrokas 500,00
15. Alexandre Lublik 500,00
16. I ruté Petraitis 500,00
17. Vaikšnorų Šeima 500,00
18. Jacques Constantino 500,00
19. Saldžių šeima Cr$. 500,00

Joaquim Barbosa 500,00
21 Aldo Sasnauskas 500,00

Carlos Galeckas 500,00
/alter Galeckas 500,00

24. Vladas Banaitis 500,00

Halina Mošinskienė

PRIE UŽDEGTOS ŽVAKELĖS 
(Vėlinių proga)

Menu Lietuvę — niūriai pilkų darga
nų lapkritį pasitinkant.

Pilki nuplikę medžiai tiesia savo ap
nuogintas rankas j pilkų dangų, ir vos 
besilaikųs viens kitas miręs pajuodęs la
pas vieno lašo užgautas krenta besisup
damas mirties lopšinėje. Gilus ruduo 
gamtoje ir žmonių širdyse..

Vėlinės.
Skuba j kapus pilkoje prietemoje 

žmonės, pilkos skaros, pilki apsiaustai, 
viskas susilieja liūdno rudens pilkumo
je. Bet širdyse dega skaidrus atsimini
mų žiburėlis, ir kai užsižiebia pirmoji 
žvakelė, jos liepsnelėje atgija sustingę 
paminklai. Atgija ir pilkos klevų šakos 
susipindamos j ramų maldų tinklų ties 
palinkusiomis galvomis, nusvyrusiomis 
rankomis prie kapo, ties ilgesio ašarų 
rasa. ------

Toli liko brangiausiųjų kapai: tėvelio, 
broliukų, tetų ir dėdžių, senelių ir kitų 
gausios giminės. Nedaug palikuonių be
liko. Karas išdraskė lietuvių tautos šei-

BAUŽYS Algirdas Cr. 1.000,00
BALTADUONIS Alfonsas 1.000,00

25. Jonas Minkauskas 500,00
26. Jorge Garsko 500,00
27. Francisca Garsko 500,00
28. Jonas ir Adelia

Barscevičiai 500,00
29. A. Mickevičius 500,00
30. João Pereira da Silva 500,00
31. Aldona Budzilas 500,00
32. Elena Oželytė 500,00
33. Ana Vaitkevičius 500,00
34. Gedvidis Milius 500,00
35. Adele Butvinskis 500,00
36. Saleziečiai 500,00
37. Moacir Antonio Ferrari (uniban-

co)
38. Šv. Tėvas Jonas Paulius III

STULGAITIS Vladas 1.000,00
SLIESORAITIS Algirdas 3.000,00
SEDLICKAS Kazys 1.000,00
GAVĖNAS Vladas 1.000,00

.....................  Į l
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mas — daugelio musų šeimas. Jau sve
tur būdami laidojome ten likusius.

Tad šių Vėlinių proga vertėtų lietu
viams prisiminti, kur bebūtute, kad ir 
"ilgo savaitgalio" dėka j gamtų poilsiui 
išvykus, visus tuos, kurie jus išauginp, 
kurie jus mokino, kurie aukojosi Lietu
vos jaunimo labui ir todėl numirė nei 
Sibiro nepasiekę pakely j tremtį, arba 
Sibiro taigose be laiko, toli nuo savųjų.

Nors valandėlei susikaupkite ties ne
žinomo kovotojo kapu — jis gali būti -■ 
po liekna pušele, ar skarota eglaite be- 
siilsis kulkosvydžio sutraiškyta galva.

Nulenkite galva ties vienišu eukalip
tu gal ir čia ilsisi nežinomas šios ša
lies didvyris, dabarties mūsų "tėvynės".

Užžiebkite Vėlinių prietemoje savo 
širdyse ilgesio maldos žvakelę tiems, 
kurie aukojo savo gyvenimų Lietuvos 
išeivijos labui, o jų laimėjimus kiti nusi- 
savinę sau kloja "laurų vainikus"...

Susimųstykime Vėlinių vakarų, vieni
šos žvakelės mirgėjime ties savo artė
jančiu kapu: — Kas uždegs ties mano 
kapo gauburėliu žvakele? Ar mano vė
lė sulauks maldų paramos? — Susimąs
tykime ties savo gyvenimo įtemptų sty
gų virpėjimu.

ERNESTAS J. PETRAITIS

Šio mėnesio 18 dienų lietuvių koply
čia buvo pilna žmonių. Mat, Gaulių šei
ma šventė dviejų jos jauniausių narių, 
Veros Liucijos Gaulytės ir Nancy Gau
lytės vaikų — Wagnerio ir Rafaelio — 
krikštynas. Kun. Mečislovas Valiukevi
čius buvo labai patenkintas, kad įvyko 
pirmos krikštynos Rio lietuvių parapi
joj. Be to, Antanas Gaulia, Kazys Gau- 
lia ir Vera Gaulytė šventė savo vedybų 
sukaktuves.

Po Mišių Kazimieras Gaulia pakvietė 
beveik visus dalyvius į savo namus, Gu
bernatoriaus Saloje (Ilha do Governa
dor), kur visus pavaišino alučiu ir už
kandžiais. Visi žavėjosi įrengtu maudy
mosi baseinu ir rengiama pirtim-sauna. 
Žmonės svečiavosi iki temstant.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euiiüsa, 99 V. S to. Maro das 8 JOO às 12 h. 
das 14s00 às 18jOO Fone: 265-7590 
Rua Q^artím Barbosa, 6 • B. do Limão
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»
KAS Dl RBAMA

SĄJUNGOS - ALIANÇA
ACOMIUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

H

Daug dirbta, daug nukentėta, bet 
vargais negalais daug ir nugalėta, per 
50 metų gyvavimo Sąjungos-Aliança lie
tuvių kolonijos San Paulyje. Kuri iškil
mingai švęs aukso jubiliejaus prašvitu
sias dieneles. 1981 met. lapkričio mėn.

agradece à Diretoria do UNIBANCO S.A., na pessoa do Dr. Vicente Maie- 
lo e do gerente da Ag. de V. Zelina, Sr. Moacyr Antonio Ferrari, pela con
tribuição de Cr$. 20.000,00 destinada ao plantio de árvores frutíferas na 
Festa da Primavera realizada na Estância Lituanika em 18 deste mês em 
curso.

■ ! ■
fl.■■
■ ■
a

B 
: a

B
B
91
3 
a> 
es.
sH 
B
B 
ffl
®,flÉa®EHBSBHiH«flfllfliBfflH«fflS8MS»ía®ffiafflS8®JaEai«HMffiSESSaffi3aSBaa«flBnflflflfl«flMiB«Bflaflflflnflfl9IMflBÍâj

A DIRETORIA
■ ■■ ■

7 dieną, su turtinga ir pragyvenusių 
Valdybų neįveikta programa.

Kas gali nepasidžiaugti? Erškėčių 
numintais takais matyti pražydusią ne
apleidžiamų pavasarių gėlelę, kuri šian
dien puošia ir savo aromu džiugina gy
venti, ilgesiu džiovinančią klajūno krū
tinę, nuo gimtosios šalelės — Lietuvos, 
kurios vardas puošia net Brazilijos Fe: 
deratinės Valstybės įstatymų lapus: 
Aliança Lituana-Brasileira de Benefi
cência e Assistência Social.

Šių metų slaptu balsu išrinkta Val
dyba, didžiu pasiryžimu daug veikia, 
o kiek dar nuveiks? Išlaidų labai daug, 
o pajamų reikia rinkti grūdas prie grū
do. Bet nenuilstančiomis Valdybos 
rankomis ir protu, viskas keliaujama 
sparčiu ritmu. Ypač užbaigtos bylos ir 
viskas sumokėta, kas link Anastazijos 
apylinkėje Dr. J. Basanavičiaus rūmų. 
I r stengiamasi jau šiemet viską ten su
taisyti. Sąjungos-Alianęa rūmuose pa
daryta graži ir erdvi virtuvė, kurioje 
bus ruošiami dar skanesni valgiai, su 
lėkščių papuošalais savo paruošimams. 
Moterėlės skuba juo daugiau pasiūti 
drabužėlių vargšiukams. Knygynas vi
su užsimojimu tvarkomas. Puošni sek
lyčia jau pasipuoš 13 nepamirštamų Są
jungos prezidentų nuotraukomis, ir jų 
pagerbimui šventės metu bus atidengti 
puikiai padaryti jų portretai. Taip pat 
salėje garbingoje vietoje bus įrengta mi- 
siuginėje lentoje su parašais: įkūrimo 
laikas, Sąjungos vardas ir nuosavybė 
Aliança-Lituana Brasileira de Beneficên
cia e Assistência Social.

Padaryti skoningi ir gražūs Iipinukai, 
kuriuos kiekvienas galės įsigyti. Su ku
riais pagražės mūsų namų ir automobi
lių stiklai. Kiekvieną mėnesį sveikinami 
Sąjungos-Alianęa nariai, gimtadienių 
dienoje, pašto būdu. Nupirkta nauja ra
šomoji tankamiausia mašina. O kiek 
smulkmenų nuveikta?

Taip pat meldžiu nepamiršti ir net 
užsirašyti, paaukojant 2 dienas atsilan
kant j Sąjungą-Alianęa, R. Lituânia, 67, 
nes š.m. lapkričio mėn. 21 — 22 dieną 
14 vai., jau ruošiamas turtingas ir labai 
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F.ÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças. 

Mini-sornbrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas,104 ■ V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

įdomus Bazaras, kurio pelnas bus išda
linamas vargstantiems ir ligoniams.

Tu mielasis tautieti, galėsi pasidžiaug
ti kas yra Sąjunga-Alianęa ir kurioje pa
matysi seniai matytą savo prietelj, su 
juo pasidalinti prabėgtų laikų įspūdžiais, 
vargais ir laimės paparčių žiedais.

O tu brangvardėle, seniai palikus gim
tuosius Lietuvos namelius ateik, atvyk... 
Čia išgirsti giesmininkų paukštelių, pa
liktos tolimos šalelės lietuvišką žodį, 
jausti lietuviškos širdies šilumą, ir savo 
pasirodymu padėsi tiems, kurie laukia 
tavo duosnios rankelės, už tavo pečių...

Antanas Augustaitis

IŠĖJO ANTRAS NT SĄSIUVINYS

Užsibrėžtoj Naujojo Testamento lai
doj sąsiuviniais, išėjo 2-tras sąsiuvinys. 
Tai Apaštalo Pauliaus LAIŠKAS GALA- 
TAMS. Šio leidinio mecenatas yra Mon
tevideo (Urugvajaus) Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija.

Laiškas Galatams yra pats oficialiau
sias iš visų šv. Pauliaus laiškų. Buvo ra
šytas maždaug 57 metais po Kristaus 
gimimo. Jame apaštalas apgina savo 
skelbiamos Evangelijos dievišką kilmę, 
įrodo svarbą gyvai tikėti Kristų, nušvie
čia tikrą krikščionišką laisvę.

Tekstas yra lietuviškai ir ispaniškai, 
atsižvelgiant ypatingai j ispaniškai kal
bantį lietuvių kilmės jaunimą.

PUIKI PROGA •
Ieškoma lietuviškai kalbanti moteris, 

kuri, būdama laisva, norėtų gyventi šei
moj pajūry (Guarujá) ir pamokyti lietu
viškai keturis mažus vaikus.

Galima tartis telefonu 246-2238 ar
ba 548-0683.

IŠNUOMOJAMAS ~~ 1 
kambarys turistams, norintiems savait-| 
galius ar atostogas praleisti Santų ku- į 
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913

APYLINKĖS KUNIGAI PRELATUI

Kun. J. Šeškevičiaus iniciatyva, praė
jusį antradienį Vila Zelinoj susirinko ra
jono kunigai, su vyskupu Dom Luciano, 
pagerbti prel. Pijų Ragažinską, švenčian
tį auksinį kunigystės jubiliejų.

Po trumpo susitikimo bažnyčioj,kur 
vyko padėka Dievui, apmąstymas kuni
giško pašaukimo, malda ir linkėjimai, 
klebonas kun. Šeškevičius visus sukvie
tė į kleboniją, kur buvo iškelti tikrai ju- 
biliejiški pietūs. Buvo iš viso 15 kunigų.

Dom Luciano, Brazilijos Vyskupų 
Konferencijos generalinis sekretorius ir 
nuolat skrajojantis nuo vieno Brazilijos 
krašto iki kito, turėjo daug ką papasa
koti apie paskutinius įvykius, kuriuos 
spauda dažnai iškreipia ar netiksliai pri
stato.

O pats prelatas Pijus, dėkodamas už 
pagerbimą, prisistatė kaip visuomet pa
siruošęs, kol jėgos leis, pagelbėti ir pa
dėti, kur tik reikia.
ESPERANTININKAI TARIASO

Nuo spalio (outubro) 31 iki lapkri
čio (novembro) 2 d. Colégio Coração 
de Jesus — Alameda Dino Bueno 383 
(netoli Estação da Luz stoties), São 
Paule, vyks 2-trasis Brazilijos Esperan
tininkų Tarybos Kongresas. Jis gvildens 
Esperanto, tarptautinės kalbos, kurią 
sukūrė 1887 m. dr. L. Zamenhofas, 
naudingumą ir reikalą įvesti j mokyklas.

Įsirašymas ir informacijos: APE (As
sociação Paulista de Esperanto), Rua 
Faustolo 124 (Agua Branca), São Pau
lo 05.041 SP.

|_ 30-TOS DIENOS MIŠIOS L| 
j už ELENĄ DAUNOREVlClOTĘ !
i SAVICKIENĘ bus atlaikytos šeš- i 
I tadienj — lapkričio 7 d. 17 vai. šv.

Kazimiero parapijos koplyčioje.
Užprašė ir kviečia duktė Adelė 

S Daunorevičiūtė-Rodrigues.

VENDE—SE chácara 
de alto padrão em Bragança Paulista. 
Casa com 3 dormitórios mobiliada. sui
te, 2 banheiros, cozinha, sala conjuga
da. Com telefone e casa de caseiros. 
Piscina, campo de futebol e bocha. 
Rio piscoso, pomar. Porteira fechada. 
7.200 m2. CrS. 15.000.000,00 facili

tados. Tratar telefone 217-0117 com 
Wanda.
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MUSŲ LIETUVA
ttasw/yvaii

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PRANEŠIMAS
MIŠIOS VĖLINIŲ PROGA

"ML" numerio
É S L E I D É J ™

Ypatingam mūsų mirusiųjų prisimini
mui lapkričio mėnesį numatytos Mišios 
sekančiai:

XI. 1: Pque das Nações — 10,30 vai.
Casa Verde — 16,15 vai.

XI.2:Šv. Kazimiero koplyčioj:
— 8 vai. lietuviškai
— 9 vai. portugališkai

Iš Floridos.
Jiems širdingas ačiū ir nuoširdžiausi linkėjimai

ML administracija

Agua Rasa — 8 vai.
XI.8: Bom Retiro — 10,30 vai.

Geny (kairėje) su p. Zibertavičiene.

Prieš 6 metus persikėlusi gyventi j 
St. Petersburg's, Floridoj, vilazelinietė 
Geny Lašinskaitė su vyru Antanu Dirse 
veda 50-ties butu gražu ir patogu mote
lį. Motelis RUSS-MARY ju buvo nu
pirktas apleistam stovy, bet su nuolati
niu darbu ir pasiaukojimu Geny ir An
tanas padarė iš jo svetingą užuovėją ne
tik amerikonams turistams, bet ir pra
važiuojantiems lietuviams. Čia buvo ap
sistojęs nemokamai "NEMUNAS" pan
keliui j Šokiu Šventę Čikagoj praeitais 
metais. Šiuo metu pas dukrą Geny vie
ši Ona Masienė, kuri Floridoj išbus tris 
mėnesius. Geny mielai prisimena zeli- 
niečius ir širdingai sveikina drauges ir 
pažįstamus.

BAZARAS - FILATELIJOS PARODA

Primename visiems lietuviams, São 
Paulo ir kitu vietovių, kad Lietuvių Są
jungos-Aliança Moterų sekcija ruošia di
dingą ir įvairu Bazarą, o filatelistas An
tanas Augustaitis išstatys savo pašto 
ženklu kolekcijas iš Nepriklausomos 
Lietuvos laiku- Bazaro ir parodos atida
rymas įvyks lapkričio 21 dieną 14 vai. . 
Bazaras bus atidarytas svečiams dvi die- 

! ~s, o pašto ženklu paroda tęsis ištisą 
(savaitę, Rua Lituânia, 67. J

Sv. TĖVAS DĖKSHGAS LA2M8WA

Iš Vatikano praneša, kad ?v. Tėvas 
gavo musu padėką už tenai išspausdin
tą lietuviškai Encikliką "Redemptor 
hominis", musu ištikimybės jausmus ir 
maldas Jo intencijomis. Už visa tai dė
kingas, atsilygina linkėjimais, kad Vieš
pats padėtu kiekvienam "sąmoningai 
suprasti pašaukimą ir atsakomybę už 
tą vienintelę ir nepakartojamą ypatingą 
malonę, kurios dėka kiekvienas krikš
čionis Dievo tautos bendruomenėje ku
ria Kristaus kūną". Ir šiuos linkėjimus 
palydi savo Apaštališkuoju Palaimini
mu.

MALDOS IR AŠAROS LIETUVAI

Jaudinančiai ir įspūdingai praėjo pa
maldos už Lietuvą spalio 25 d. Santos 
vyskupijoj, kankinio šv. Vincento Baž
nyčioj São Vicente mieste.

Suvažiavo tautiečiu iš São Paulo ir 
apylinkių, ir iš viso ilgo pajūrio, nuo 
Guarujos iki Itanhaėm, Peruibe... Kai 
kas išvažiavo iš namu apie 4 vai. ryto, 
kad 10 vai. galėtu būti São Vicente.

Giesmės, maldos, nuoširdūs Monsig- 
noro Geraldo žodžiai ir malda už Lietu
vą, Tautos Himnas šioj taip istorinėj 
vietoj, iš įvairiu vietovių tautiečiu susi
tikimas — paliks neišdildomą atsimini
mą.

Bet tai bus aprašyta vėliau.

POPIEŽIAUS MEDELIS
Per pamaldas kun. Pr. Gavėnas išryš

kino medžio sodinimo religinę prasmę. 
Juk ir pats Dievas rojaus vidury pasodu

no medį — "gero ir blogo pažinimo me
dį". Kristus pats save pristatė kaip vyn
medį, o mus kaip jo šakeles. Ir pabrė
žė, kad geras ar blogas medis atpažįsta
mas iŠ jo vaisių.

Tad pamokslininkas ne tik skatino 
Lituanikoj sodinti medelius — ir tuo 
bendrauti su pačiu Dievu —, bet sodi
nant ir pagalvoti: 0 aš pats koks medis 
esu? Kokie mano vaisiai?

Malonaus pritarimo susilaukė kun. 
Gavėno pasiūlymas ypač jaunimui lietu
viškam Pavasario Sode pasodinti medelį 
ir Pop. Jono Pauliaus II vardu, norint 
tuo nors kiek išreikšti jam padėką už jo 
rodomą meilę Lietuvai ir lietuviams. Ir 
jam parašyti laiškutį.
- Jaunimas Popiežiaus medelį pasodi

no Sodo vidury. Bet kažin, ar jau para
šė ir laišką? (T.Bv.)

KALĖDOJIMAS

Šv. Kazimiero parapijos kunigai pra
dėjo kalėdojimą — šeimų lankymą. 
Prieškalėdinis šeimų lankymas, namų 
palaiminimas ir plotkelių dovanojimas 
kūčioms yra sena, ir dar šiandien verti
nama lietuviška tradicija. Pirmoje vieto
je bus lankomi tie, kurie bus pareiškę 
pageidavimą, nesvarbu kur jie gyventų.

"Sudėtinių Mišių" lapai Vėlinėms 
jau buvo išdalinti.

Bom Retiro bus kalėdojama jau šią 
savaitę. Lapkričio 8 d. 10,30 vai. lietu
viškos pamaldos — mirusiųjų prisimini
mas Sta. Inės bažnyčioje.. Bom Retiro 
ir kitų apylinkių lietuviai kviečiami da
lyvauti.

Sąjungos ■ lianca Jubiliejaus
$VENĮE

įvyks šių metu lapkričio men. 7 d, šeštadienį, 20 valandą, būstinės salėje 
Rua Lituânia, 67 - Moóca, prisiminti 50 metų Sąjungos-Aliança nueitą 
kelią ir pagerbti savo narius, kurie dirbo ir jau išėjo iš gyvenimo, o taip 
pat ir tuos, kurie dar nenuilstamai stovi organizacijos gretose ir prižiūri už
žiebtą lietuviškumo ugnelę. Narių dalyvavimas būtinas. Užsirašyti telefo
nais) 93-5470; 274-5116; 853-6423; 92-3309.
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