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Maldos diena už Lietuva Santo.se
SANTOS
349 Brazilijos vyskupai gavo iš
CNBB (Brazilijos Vyskupo Konferenci
jos) generalinio sekretoriaus, vysk. Lu
ciano Mendes, kvietimą savo vyskupi
jose pravesti Maldos Dieną už Lietuvą,
galimai birželio 14-tą.
Daugely vyskupijų tokia Maldos Die
na buvo gan sėkmingai pravesta. Rio
de Janeiro kardinolas pats laikė už Lie
tuvą Mišias, kurios per TV buvo trans
liuotos visai Brazilijai; São Paulo kardi
nolas laikė pamaldas katedroj, dalyvau
jant ne tik lietuviams, kuri buvo pilna
ne tik lietuvių, o ir vietinių bei kitų ko
munizmo pavergtų tautų atstovų. Ir ki
tos vyskupijos pravedė "maldų kruzadą" už Lietuvą.
Santos vyskupas, Dorn David Picão,
atsakė B L Kunigų Vienybei, atsiprašy
damas, kad tą dieną neįstengė ką nors
konkretaus suruošti, bet kad tikisi surasti kokią kitą progą. Tą progą lietuviai pasiūlė spalio 25-tą, ir pamaldas lai
kytinas istorinėj "Biquinha" šv. Vincen
to kankinio bažnyčioj, São Vicente
mieste.
Visi gerai žinome, kad tik per maldą
ir tikėjimą susilauksime Dievo malonės
ir mielaširdingumo musų Tėvynės išsi
vadavimui iš vergijos, kuri jau tęsiasi
daugiau kaip 40 metų. Antras taip pat
begaliniai svarbus dalykas, pavergtos
Tėvynės išsivadavimui, tai pasaulio opi
nija. Mes visi, kur tik galėdami turime
skelbti pasauliui didžiausią skriaudą
musų Tėvynei jos pavergimą.
Šv. Kazimiero parapija suorganizavo
šventę São Vicente mieste.
Sekmadienį, spalio 25td., dar prieš
10-tą valandą, aplink bažnyčią ir aikš
tėse pasirodė linksmi lietuviški veidai,
daugumoje buvo girdėti kalbant lietu
viškai. São Vicente parapijos klebonas
prelatas Geraldo Borowski yra jau nuo
seniai pažįstamas kaip aukštos kultūros
kunigas ir labai palankus lietuviams,nes
yra lenkų kilmės ir gerai pažįsta bolševi
kų vergiją.
Dešimtą valandą prasidėjo šv. Mišios
už Lietuvą. Pusę erdvios bažnyčios už
pildė vien lietuviai, atvykę iš São Paulo
ir kitų São Vicente apylinkių, o kitą
pusę įvairiausių tautų tikintieji, nes São
Vicente yra turistinis miestas, kur ir
bažnyčioje susirenka įvairių tautų žmo
nių. Tą pačią valandą pasirodo Broliu
kų nešamos Brazilijos ir Lietuvos vėlia
vos, kurios išrikiuojamos prie pat alto

Mažieji MALDOS DIENOS UŽ LIETUVĄ dalyviai prie S. Paulo katedros
š.m. birželio 15 d.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Rašo Santos vyskupas:
riaus. Gaila tik, kad truko jaunimo net
prie tautinių vėliavų pabudėti.
Šv. mišias aukojo pats São Vicente
bažnyčios klebonas prelatas Geraldo
Borowski, koncelebruojant Šv. Kazi
miero parapijos klebonui kun. Pr. Ga
vėnui, kuris daugiausiai ir rūpinosi šios
šventės organizavimu ir jos pasisekimu.
Negaliu nepastebėti vieną malonų
reiškinį, būtent kad kaip ir visose lietu
viškose šventėse, ir čia dalyvavo ir Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Jonas Tatarūnas su ponia, sude
dami aukas ant altoriaus. Tai labai gra
žu ir malonu, kad Br. L. Bendruome
nė, kuriai priklauso visi lietuviai, pats
pirmininkas atstovauja visur ir visuo
met, kur tik yra galimybės garsinti pa
vergtos tėvynės vardas.
Pamokslą pasakė pats São Vicente
bažnyčios klebonas, portugališkai. Tai
buvo tikrai kultūringas ir be galo jaudi
nantis pamokslas lietuviams, o svetim
šaliams tapo suprantami mūsų paverg
tos Tėvynės vargai ir nušviesta komu
nizmo priespauda ir jos žiūarūs perse
kiojimai tikybos atžvilgiu.
Choras gražiai atliko savo pareigą. Ir
begaliniai jaudinantis buvo mišių užbai
gimas, kai beveik visi priėmę komuniją,
São Vicente klebonui pageidaujant,
Choras ir dalyviai;-tržt aukė Lietuvos
TlWfW'os nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Santos, 1981 m. spalio 23 d.

Brangieji Lietuviu Bendruomenės
broliai,

sveikinimu Kristuje.
Buvo chano troškimas aukoti kartu
su jumis Šv. Mišias šį sekmadienį šioj
S v. Vincento Kankinio bažnyčioj. Ta
čiau kiti jsipareigojimai šią pačią valan
dą man neleidžia laiku būti su jumis.
Mons. Geraldo Borowski bus mano
vietoj:
Geidžiu būti kartu su broliais, perse
kiojamais už tikėjimą, ir jiems priminti
Viešpaties Jėzaus žodžius: "Palaiminti
persekiojamieji dėl teisybės: ju yca dan
gaus karalystė. Palaiminti jus, kai dėl
manąs jus niekina ir persekioja bei me
luodami visaip šmeižia..." (Mt 5, 11- 12J
Bažnyčios istorija liudija, kad "kan
kiniu kraujas yra sėkla krikščioniu".
Štai didelė viltis ne tik Lietuvos Bažny
čiai, o ir visai Visuotinei Bažnyčiai.
Ir dar, susijungą, norime melstis už
persekiotojus, kad jie atsiverstu ir krikš
čioniškai gyventu.
Laiminu visus ir kiekvieną dalyvau
jantį šio sekmadienio, spalio 25 d., Eucharis tin ėj L iturgijoj.

Kristuje Jėzuje
David Picão — Santos Vyskupas
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Todėl mes kreipiamės tiesiog j Jus,
Rua Juatindiba, 28 - Parque da Moóca • CEP 03124
TSRS Generalinį Prokurorą, prašydami
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 4421 • CEP OlOOO
asmeniškai įsikišti ir paskirti komisiją
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
nuodugniai ištirti prieš Lietuvos Katali
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA
kų Bažnyčią vykdomus nusikaltimus.
Redige Equipe Editorial - Foste: 2734)338
Prašome išaiškinti nusikaltėlius, visų ,s"NOSSA LITUANIA"
tatymu griežtumu nubausti ir padaryt;
Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. L000,00 Atskiro numerio kaina Crí. 20,00
galą terorui. O Lietuvos TSR atsakin
Prenumerata paprastu pastų i užsieni: 25 DoL J P. Ameriką oro paštu: 32 DoL
gus už viešąją tvarką d^.Duotojus už ap
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 DoL Į tolimus kraštus 50 DoL
sileidimą pareigose patraukti baudžia
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 2.000,00
mojon atsakomybėn, nes aiškus abejin
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$. 100,tO
gumas ir tikintiems daromos skriaudos
Už skelbimų kalbą ir turini, Redakcija neatsako
Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
netiesioginiai skatina nusikaltėlius', -y
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
-į
ti baisų nusikalstamąjį darbą.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Kunigų tarybos nariai — kunigai:
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.
Julius Budreikis, Jonas Kauneckas,
Adomas Mileris, Adolfas Pudžemys,
Vincentas Senkus, Bernardas Talaišis,
Jonas Gedvilą, Alfonsas Lukoševičius,
Tadas Poška, Petras Puzaras, Antanas
ORGANIZUOTAS BAŽNYČiU
Prieš eilę metų visoje Lietuvoje be
Šeškevičius, Vincentas Vėlavičius.
NAIKINIMAS ŽEMAITIJOJE
dievių rankomis organizuotai buvo nu
siaubti kryžiai ir koplytėlės. Sunaikin
(Tęsinys)
ta daug meniškos liaudies architektū
Šviesa iš si biro
ros. Ir dabar kryžių naikinimo darbą
25. 1980.X.9 žiauriai nukankintas
Rašo vienas kunigas iš Sibiro: "Pas
LTSR vykdo net oficialūs tarybiniai
Luokės (Teisiu raj.) klebonas kun. Le
mus žiema šiemet labai švelni. Šalčio
onas Šapoka. Nusikaltėliai įsilaužė j
organai. Pav. Akmenėje ant prelato
klebono ir kitame namo gale gyvenan
daktaro Kaliksto Kosakauskio kapo sto būna daugiausia 30 — 35 laipsniai po
nulio. O būdavo — 46 laipsniai ir stip
čio Juozo Kvietkausko butus. S. Kvietvi senas paminklas — kryžius, įtrauktas
rus stepių vėjas. Tada ne šaldo, o degi
kauskas sunkiai sužeistas gydėsi Telšių
j valstybės saugojamų paminklų sąrašą
na.
(Nr. V- 187). Akmenės LDT vykd. ko
ligoninėje, o kunigas L. Šapoka buvo
Atvažiavau čia ne gera valia, o iš prie
sadistiškai kelias valandas kankinamas
mitetas numatė šį kryžių nugriauti, už
vartos. Tik ne fizinės, o moralinės, nes
sakė naują paminklą, nieko bendro ne
(visi minkštieji audiniai sumušti, suža
čia labai reikia, o žmonės dideles pa
turintį su religija. Tai kunigo — Žemai
loti, stuburas nulaužtas). Laidotuvės
stangas darė, tai atsisakyti buvo neįma
čių vyskupijos kapitulos nario, ilgame
jvyko spalio 17 d., dalyvaujant dideliai
noma. Darbo daug. Šitame šaltame
čio Akmenės klebono kapo išniekini
tikinčiųjų miniai ir daugiau kaip 100
mas. Nepaisant tikinčiųjų protestų, kry krašte yra daug gerų ir šiltų širdžių die
kunigų. Pasipiktinimas šiuo siaubingu
vui ir žmogui.
žius buvo nugriautas, paminklas baigia
įvykiu didelis. Visiems kyla klausimas,
Čia vienas fragmentas. Rudenį baž
mas gaminti, — net Kultūros ministeri
kaip žmogžudžiai — sadistai galėjo visą
nyčioje po pamaldų atėjo prie manęs
ja negali nieko padaryti. Šitokiu elgesiu
naktj be baimės dirbti savo juodę dar
keletas žmonių. Pastebėjau, kad jie ne
tarybiniai LTSR pareigūnai ir skatina
bą, nebijodami, kad juos kas nors gali
linksmi ir suvargę. Paklausiau: - Kodėl
ideologinius chuliganus prieš Bažnyčią
užklupti. | klebono butą jie įsiveržė su
taip vargingai atrodote? — Jie kukliai,
ir šventus daiktus.
didžiausiu triukšmu, taip išspirdami du
nedrąsiai atsakė: — Pavargom, kojos kru
Ta pačia proga norime priminti Klai
ris, kad net trūko staktos. Aukų šauks
vinos, nes ėjom j bažnyčią pėsti 40 ki
pėdos bažnyčios bylą. 1956 m., TSRS
mas taip pat buvo didelis. Bet nusikal
lometrų — Žiūrėdamas j juos, pagalvo
tėliai triukšmo nenusigando, o kelias
buvusio premjero N. Chruščiovo laikais,
jau: Šitie žmonės mus teis, o ne Dievas"
valandas kankino kunigą, gerdami kon
buvo gautas oficialus leidimas bažny
(Iš L.K. religinės šalpos žiniaraščio).
jaką. Nusikaltimo vietoje apžiūrėti nu
čios statybai, ir visi Lietuvos tikintieji
žudyti kunigo kūną nebuvo įleistas joks
savo lėšomis ir darbu ją pastatė. Prieš
.unigas, net vyskupijos valdytojas kun.
pat pašventinimą, 1960.VIII.15, bažny
NĖRA RAMYBĖS IR MIRUSIEMS
A. Vaičius. Turime pagrindo bijotis,
čia buvo atimta ir 1961 paversta filhar
„Tiesa“ praneša, kad šiais metais bus
Kad rr šį kartą Vidaus reikalų ministeri
monijos sale. Savo skriaudą 1961 m.
panaikintos Klaipėdos miesto kapinių I
jos darbuotojai nenorės žmogžudžių —
raštu išdėstė daugiau negu 3000 tikin
kvartalas( tarp S. Daukanto, Trilapio gat
sadistų išaiškinti ir neras baudžiamojo
vių ir parko takoL
čiųjų, 1979.XI. 15 raštu — 148,149 ti
Mirusiųjų palaikų perkėlimo klausimu
kodekso straipsnio jiems nubausti.Tuo
kinčiųjų, 1980. t V. I raštu — užklausi
jų giminės bei kiti suinteresuoti turi
labiau, kad pareigūnai, tardydami žmo
mu — 610 tikinčiųjų. Tarybinė valdžia
kreiptis iki lapkričio 1 d. į Klaipėdos mies
nes, ne apie nusikaltimą klausinėjo, o
j masinius darbo žmonių tikinčiųjų
to vykd. kom. komuna?inio ūkio valdybą.
apie nužudyto klebono ydas. Jie sklei
skundus ir prašymus neatsakė. Padary
Tas buvo paskelbta spalio 10 d. Tad no
džia kalbas, kad kun. L. Šapoka nenu
ta skriauda ne tik Klaipėdos tikintie
rintiems kreiptis iš užsienio, nebeliko lai
žudytas, o šiaip išgąsdintas mirė iš sesiems, bet ir visai Lietuvai.
ko.
numo.
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dal vaticano.

8 Ottobre 1981

Reverendo Padre,

E’ regolarmente pervenuta ai Sommo Pontefice la let

tėra, con la quale Ella, anche a nome dei fedeli di codesta
Comunità parrocchiale, ha voluto esprimerGli viva riconoscen
za per il dono deli'edizione lituana deli’Enciclica "Redemp
tor hominis", pubblicata per i tipi della Poliglotta Vatican
na.

Sua

La Paternità Vostra ha manifestato, altresi, a

Santità sentimenti di profonda devozione, avvalorata dali‘as
sicurazione di preghiere secondo le Sue intenzioni.

II Santo Paarė, a mio mezzo, Le dice il Suo grato

compiacimento per tale testimonianza di fervido ossequio,men
tre in cambio, auspica che il Signore conceda a ciascuno "a->

deguata consapevolezza delia vocazione e delia responsabili-

tâ per questa gražia singolare, unica e irripetibile, median

te la quale ogni cristiano nella comunità dei Popolo di
costruisce il Corpo di Cristo"

Dio

(Enc. Redemptor hom., n. 21).

A conferma di tali voti ed in pegno^di copiosi favo

ri celesti, Sua Santità Le invia 1’implorata Benedizione Apo
stolica, estensibile a quanti sono cost! affidati alie sue cu

re pastorali.
Con sensi di distinta stirna

dev.mo nel Signore
(+ xEÍMartinez ,/bost.)

Rev.do Padre
P. PRANAS-FRANCESCO GAVENAS,SDB
SAO PAULO

------ ESCOLA SOFIA
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TEISYBE IR MITAS APIE TANENBERGO UOSIUS
1914 ir 1410 m.
ANTANAS GAULIA
(Tęsinys iš praeito numerio)
Samsonov o armijos ne tik buvo apsuti cen
triniai korpusai ir su visu štabu sunaikinti,bet
visa 2-ji armija buvo sumušta tarp rugsėjo 27
dienos ir rugsėjo 30 dienos. Kai po kautynių
vokiečiai suskaitė savo laimėjimo aukas, jie
patys sunkiai patikėjo gautais skaičiais. Paim
ta belaisvių 95.000 ir dar 30.000 sužeistų 13
generolų pasidavė: 500 patrankų ir visas ka
ro grobis tik po savaitės buvo suskaitytas, o
dėl mirusiųjų nebuvo galimybės prieiti prie
tikro skaičiaus. Visa 2-oji armija, susidedanti
iš 285.000 vyrų, virto lavonais ar belaisviais.
Pats armijos vadas Samsonovas, mažai ka isgelbėjęs - vos keli batalionai pasiekė Rusiją
— pagal seną karišką įprotį nusišovė. Jo lavo
nas su specialiu jo našlės leidimu, 1916 metais
buvo perkeltas į Rusiją.
Hindenburg‘as ir Ludendorff‘as pradėjo te
legramą kaizeriui:. . .Frogenau—Allenštein mū
šyje. . “ Tuo tarpu pulk. Hoffmann‘as pers
pėjo abu viršininkus ir priminė, kad vokiečių
laimėjimas priėš rusus galėtų būti pavadintas
Tannenbergu, pagal kaimą vos keletą mylių į
pietus nuo Frogenau, kur stovėjo vokiečių šta
bas. Ludenburg‘as palingavo galva, sutikda
mas, nes suprato politinį to žodžio tikslą,ka
dangi čia prieš 504 metus “slavai sumušė Or
diną“. Tai buvo propagandinis atsikeršijimas.
Kaip matome, jokio antro Tannenbergo mū

šio neįvyko. ■'Jas mažas kaimelis visai nebuvo
paliestas. Tik dėl politinių ir propagandinių
sumetimų Frogenau ar Allenštein o mūsis ne
teisingai pavadintas Tannenbergu. Nors ta ne
tiesa ne kiek nesumažina Hindenburgo ir Lu
dendorff o laimėjimo istoriniu atžvilgiu,betgi
jie, duodami savo laimėjimui Tannenbergo
vardą mėgino sumažinti pirmąjį, teisingai pava
dintą Tannenbergu, mūšį* toje vietoje. Retai,
kada sąryšys su Tannenbergo mūšiu yra mini
mas Lietuvos vardas; lietuviai laikomi slavais.
Mūsų pareiga yra atitaisyti mums mėginamą
padaryti žalą ir neleisti, bent mūsų istorijoje,
Ludendorff‘o “Tannenbergui užimti Vytau
to Didžiojo Tannenbergą, kuri, kad būtų ga
lima atskirti viena nuo kito, mūsų istorikai ^enai kapituliuodami, šaukia: “Žalgiriu“. Nors
tai nėra klaida, tas pakeitimas sumažina mūsų
praeities laimėjimą, kuris tikrai pakeitė istori
jos eigą, Centrinėje Europoje. Kas kita atsiti
ko su vokiečių laimėjimu: “Tannenbergas“ niekuo nepakeitė I-jo Pasaulinio Karo rezul
tatų.
Yra klaidinga galvoti, jog 1914 metų ‘,Tan
nenbergas“ mūsų neliečia. Tai didelė klaida.
Šis Frogenau—Allenštaino mūšis mus liečia
tiesiog ir artimai, net skaudžiai. Mažai kas
žino, kad mūsų jaunuomenė ir apmokyti tau
tiečiai dar liepos mėnesį, prieš karo gaisrą bu
vo mobilizuoti: didelė jų dalis, ypač karinin' i >

Chicagos miesto merė, Lietuvių Operos dvidešimtmečio proga,priėmė
Operos žmonių delegaciją ir birželio mėnesio 13, 14 ir 20 dienas, kai mū
sų Opera stato Lietuvos laisvės tema sukurtą operą I LIT UANI, paskelbė
visame Chicagos mieste kaipo Lietuvių Operos dienomis savo piliečiams.
Nuotraukoje iš kairės: Operos pirm. Vytautas Badžius, vicepirm. Vaclovas
,>mkus,sol.Nerija Linkevičiūtė,sol.Algirdas Brazis,miesto merė Jane
M. By me, Evelyna Oželienė, sol. Algis Grigas, sol. Margarita Momkienė,
jl.Dana Stankaitytė, dirigentas Alvydas Vasaitis. Merė taip pat atvyks ir
į mūsų operos spektaklį Marijos mokyklos salėje.

kai, buvo pasiųsta į Rusijos gilumą, nes buvo
laikomi neištikimais. Bet didžiausia eilinių kareivių dalis liko padalintas tarp 1-sios ir 2-sios
armijų. I 2-ąją armiją pakliuvo visa ta jaunuo
mene, kuri mokėsi Lenkijoje. Buvo laikomi
rusų kariais. Kiek lietuvių karių buvo sumo
bilizuoti, Dievas težino, bet mes žinome,jog
jų buvo tūkstančiai ir tūkstančiai, pirmoje ir
antroje armijose.
Ir štai Jean Mauclere. prancūzų rašytojas
ir žurnalistas, gana daug rašęs apie Lietuvą, .ir
jos istoriją, nustebęs sako: “1915 metais Pran
cūzija atidavė reikšmingą pagarbą rusų armi
joms, kurios užplukusios Rytprūsius su savo
eskadronais privertė priešą(vokiečius) kuriam
laikui sustabdyti savo veržimąsi į Prancūzija“,
ir toliau tęsia: “bet mažai kas žino, jog pirmie
ji puolimo eskadronai, kurių dėka, iš dalies,
mums pavyko pirmasis laimėjimas prie Mar
nės, susidėjo daugumoj iš lietuvių kareivių“.
Nepamirškime, jog dėka jų įsiveržimo į Prūsų
pasienį, aukščiausias štabas Berlyne, įsitikinęs
jog vakarų fronte eina pagal numatytą planą,
ir jau būsiąs pasiektas Paryžius, perkėlė kele
tą korpusų į rytų frontą, paremti 8-jai armi
jai. Kai kuriems militarinės istorijos žinovams
atrodo, jos tas perkėlimas susilpnino puolimo
eigą link Prancūzijos; po tojau ‘"nebesisekė
vokiečiams karas, kurį dėl tos priežasties pra
laimėjo.
Tarp patekusių į belaisvę,apdriskęs, alka
nas, skudurais apvyniotomis kojomis, sužeis
tas ir purvinas, kartu su kitais tūkstančiais lie
tuviais belaisviais buvo vedamas į Vokietiją
puskarininkis Jurgis GAULIA — šio straipsnio
autoriaus tėvas, kuris iš ten grįžo tiktai 1919
metais, tų metų pabaigoje, jau į laisvą Lietu
vą Jis pasakodavo, jog kai kuriuose rusų ka
riuomenės daliniuose buvo kalbama tiktai lie
tuviškai, sakydavo, kad kai kurie kareiviai mo
bilizuoti iš kaimų ir greit apmokyti, visai rusiš
kai nesuprasdavo. Lengviau būtą su pašauk
tais iš miestų, kurie mokėjo lenkiškai.
Iš šių žodžių lietuvio dalyvavusio rusų ar
mijos eilėse, galima suprasti, kiek lietuvių ta
me mūšy krito užmuštų, ar pateko i, nelaisve
sužeistų.
Jų būta tiek daug, ypatingai po antrojo
mūšio prie Mozūrų ežerų, kur Hindenburg'ui
ir Ludendorff‘ui pasisekė sumušti ir Nemuno
armiją t.y. Rennekampfo lOają armiją kad vi
sos lietuviškos, užsieny esančios pašalpų orga
nizacijos mėgino jiems suteikti šiokia tokią pa
galbą, o per Šveicarijos studentų draugiją ,,Lituania“ buvo pasiųsta tiesiog maisto, drabu
žiu ir vaistų.
1917 ir 1918 metais čia veikiantis biuras
mėgino tarp šių belaisvių organizuoti lietuvių
savanorių batalionus, bet, deja, negavo leidi
mo iš vokiečių militarinio štabo.
Šie faktai rodo, kiek daug toji rusų nelai
mė mus palietė ir kiek žalos mums padarė.
(bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVA "
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Stasys Vancevičius

LIETUVIŲ SĄJUNGAI BRAZILIJOJE
SOMĖTU
Viena iš seniausiųjų Brazilijos lietu
vių kolonijoje, be pertraukos, veikian
čių lietuviškų organizacijų yra LIETU
VIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE, kuri
šiais metais mini savo veiklos penkias
dešimtmetį. Paskutiniame tos S-gos biu
letenyje buvo klaidingai pažymėta, kad
ji esanti seniausia veikianti lietuviška
organizacija Brazilijoje. Seniausia vei
kianti lietuviška organzacija Brazilijoje
yra BRAZILIJOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ ŠV. JUOZAPO BENDRUOME
NĖ, įsteigta kun. Jeronimo Valaičio ini
ciatyva 1928 metų rugsėjo mėnesį. Gai
la tik, kad pastarosios 50 metų sukak
tis mūsų kolonijoje, ypač spaudoje,
1978 metais nebuvo paminėta.
Lietuvių S-ga Brazilijoje 50-ties me
tų jubiliejų pirmąjį paminėjimą ruošia
šių metų lapkričio 7 dieną. Ta pat pro
ga ši organizacija, ateinančių metų pra
džioje, žada išleisti iliustruotą leidinį,
kuriame bus plačiau aprašyta jos 50ties metų veikla.
Šiuo savo rašiniu nenoriu "Užbėgti
už akių" aukščiau paminėtam leidiniui.
Noriu tik, trumpais bruožais, supažin
dinti "Musų Lietuvos" skaitytojus su
šios organizacijos veikla musų kolonijo
je 50-ties metų laikotarpyje, todėl,kad
nevisiems šio laikraščio skaitytojams
bus proga minėtą leidinį įsigyti ir su jo
turiniu susipažinti.

DU VEIKLOS LAIKOTARPI AB
Lietuvių S-ga Brazilijoje bus bene
vienintelė Lietuvos išeivijoj pasaulyje
organizacija pergyvenusi du visai skir
tingus laikotarpius savo organizacine
struktūra. Nuo pat susiorganizavimo
1931 metų Lapkričio mėn. 3 dienos
iki 1941 metų pabaigos, šią organizaci
ją sudarė ne individualiai atskiri asme
nys, bet lietuviški jau organizuoti vie
netai, kaip antai: jau veikusios 4 lietu
viškos mokyklos, tikriau tariant, jų Tė
vų Komitetai, ir tuo metu beveik visos
veikiančios lietuvių organizacijos. Tik
II jam Pasauliniam karui kilus, kurio
pasėkoje buvo priverstos užsidaryti lie-

UVERPOOl

ESCOLA
DE INGLÊS

LIVERPOOL

IMCtES

tuviškos mokyklos ir kaikurios organi
zacijos, Lietuvių S-ga Brazilijoje turėjo
išpagrindų persiorganizuoti ir pakeisti
savo buvusią struktūrą j individualių
narių sąmbūrj. Tokiu būdu visa organi
zacijos veikla buvo visai skirtinga pirma
me laikotarpyje ir antrame iki Šių dienų.

PIRMASIS VEIKLOS LAIKOTARPIS
Lietuvių S-gos Brazilijoje steigimo
iniciatorius ir sumanytojas buvo buvęs
Lietuvos Konsulas São Paulyje Dr. Pet
ras Mačiulis. Steigiamasis susirinkimas
buvo sušauktas 1931 metų Lapkričio
3 dieną. Jame dalyvavo: Lietuvos Kon
sulas Dr. P. Mačiulis, B.L. K.Sv. Juoza
po Bendruomenės atstovas kun. Bene
diktas Sugintas, "Šviesos" b-vės atsto
vas Juozas Gauri liūs, Sporto S-gos "Li
tuânia" atstovai Juozas Januškis ir Ka
zys Bacevičius, Šv. Cecilijos choro (ku
ris vėliau persiorganizavo j Dainos—Me
no draugiją "Viltis") atstovas Stasys
Vinkauskas, Dr. V. Kudirkos vardo mo
kyklos atstovė mok. S. Valiukevičiūtė,
D. L. K. Vytauto Didžiojo vardo mokykIbs atstovė L. Majienė, Vyskupo Valan
čiaus vardo mokyklos atstovė A. Čemarkienė ir F. Oemarka bei Dr. J. Basanavi
čiaus vardo mokyklos atstovas mok.
Lionginas Gaigalas.
Steigiamajam susirinkimui pirminin
kavo Konsulas Dr. P. Mačiulis ir sekre
toriavo mokytojas Lionginas Gaigalas.
Svarbiausiu dienotvarkės punktu buvo
organizacijos įstatų projekto svarsty
mas. Po trumpų papildymų ir pakeiti
mų įstatai buvo priimti. Priėmus Sąjun
gos įstatus steigiamasis susirinkimas tuo
buvo ir baigtas. Organizacijos vykdomų
jų organų (valdybos ir revizijos komisi
jos) rinkimai buvo atidėti sekančiam vi
suotinam susirinkimui, kuris įvyko
1931 m. gruodžio 6 dieną.

PIRMOJI VALDYBA
Minėtame susirinkime buvo išrinkta
pirmoji Liet. S-gos Brazilijoje Valdyba,
kurią sudarė:

Garbės Pirmininkas — D r. Petras Mačiu
lis,
Pirmininkas - mokytojas Lionginas
Gaigalas,
Sekretorius — Feliksas Čemarka ir
Iždininkas — Jonas Džiugelis.

(

Į S-gos Revizijos Komisiją buvo iš
rinkti — Liūda Majienė ir Kazys Bacevi
čius. Tame pat susirinkime buvo aptar
tas ir ateities veiklos planas, kuriame
svarbiausią vietą užėmė lietuviškų mo
kyklų reikalas, iš kurių trys jau tuo me
tu veikė Mookos, Bom Retiro ir V. Anastazijos rajonuose, o ketvirtoji buvo
numatyta V. Belos rajone. Pastarajai
jau buvo gautas dovanai Konsulo Dr. P.
Mačiulio Vardu sklypas, kur buvo pra
dėta Vytauto Didžiojo vardo rūmų sta
tyba būsimajai lietuvių pradžios mokyk
lai. Prie dovanoto sklypo Konsulas Dr.
P. Mačiulis savo vardu dapirko dar ant
rą sklypą dar prieš L.S.B. įsteigimą. Abu sklypai sudarė maždaug 1.000 kv.
metrų.

Antanas Auguštai tis
Vėlinių Dienai

KAPAI
Ar aplankei kuomet kapus,
mielas broli ir sesuo?
Jeigu ten buvai kokius jausmus
apturėjai, ar kalbėjai ir su kuo?
Čia sugriuvo rūmai statyti,
užsibaigė mintys, klajonės.
Nereikia nieko daugiaus manyti,
išnyko vargu, ar turtų daboklės.
Čia valstybė taikos ir tylos,
be karių ir patrankų.
Kapai, garbės amžinos,
nuo seniausių laikų.
Čia užsibaigė barniai, peštynės,
nėra puotų, nei skausmų.
Čia visų vienodos pabaigtuvės,
geriausių, ar blogiausių širdžių.

Čia kas? — tyliausi kapai,
iš kurių niekas neatsišauks.
Čia sutaupyti gyvenimo darbai,
ir tavęs, niekas čia neapgaus.
Praeidamas pažvelki / kapą,
pajusi kas esi - kad toks pats.
Vakar žemelė // pavertė j nieką,
O šiandien gal tas pats, tau teks

U. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

LTD A.

Diretor: Dr. Vitor Sukis
Prof. Lidia Rubliauskas Sukis
Atendimento após às 13:00 Hs.
INGLÊS: Para ęrianęas e adultos
a partir de 5 anos
Av.D.Pedro II, 2029 — Sto. André
Fone: 440-5026
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CIVIL. Inventario, Despejo, etc.
COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imoostode Renda. ICM, IPI
Rua Bario de íguape, 212 4o ind.s/45 Liberdade Fone: 279-593 >
Horário das 900 às 1100 e das 1400 às 1800

>
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Rua Campas Novos, 590 - V. Zetina * Horário das 1900 às 2100
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LAPAS, KAPAS, GINTYS
Lapkritis. Pageltę lapai krinta žemėn.
Jie suvytę, gysloti ir šlama ant tako.
Niekas jų jau nedės j gėlių puokštę, nie
kas nebepuoš pokylių sales, tik praeivis
paspirs nuo tako, kaip nemalonų daik
tą, o gatvės šlavikas sumes juos j šiuk
šlių dėžę sutrūnyti j dulkes.
O dar taip neseniai jie buvo žali la
pai; buvo puošmena parko aikštėje ir
miesto alėjoj; buvo pasigėrėjimu kiek
vienam praeiviui.
Gimę pumpuru ant motinos — šake
lės, augę tėvo — kamieno apsaugoj,
džiaugėsi pavasariu ir vasara. Bet... štai
ruduo, ir jie, šalnos pakęsti, suvytę ir
pageltę, turi nukristi j žemę ir sutrūny
ti.
Vėlinės. Nesuprantamo jausmo atvi
liotas, atsiradau miesto kapinėse. Vaikš
tau tarp kryžių ir dairausi. O kryžiai,
lyg minios, sustoję tylos valandai, [vai
rūs jie: dideli ir maži, skiriasi savo iš
vaizda ir amžium, lyg gyvi jie būtų su
stoję čia nesuprantamam tikslui. Stovi
greta vienas kito, stati, taip gyvi stovė
jo žmonės: kas prie darbo staklių, kas
belaukdamas autobuso ar lėktuvo.
[vairių tautų ir kalbų čia matyti, bet
j rašai ant akmens bendrareikšmiai — ti
kėjimas j gyvenimą anapus kapo angos.
Datos ir nekrologai rodo, kad čia ilsisi
įvairaus amžiaus ir luomo šios žemės
keleiviai.
Niekur kitur nerasi tokios tautų lygy
bės ir taikos, kaip kapų tylumoj. Čia
lyg savita karalija, valdoma taikos ir ra
mybės įstatymų.
Einu takeliais tarp kapų, skaitau už
rašus ant akmens. Vieni jau laiko išdil
dyti ir sunkiai išskaitomi, kiti naujai jrašyti. Tarp žole apaugusių, užmirštų
kapų randu ir naujai supiltų. Ant vieno
skaitau įrašę: — Brangus mano vyre,
meilę tau nešiojuos savo širdyje ir, tikiu,
susitiksime anapus karsto lentos. Gra
žus įrašas, pilnas nemirštančios meilės
ir vilties amžinybėje.
Kas išsakys, kiek silevarto iškentėjo
neviena širdis šioje kapų tyloje, kas iš
skaičiuos ašaras, persunkusias šios že
mės smiltis.
Lapkričio mėnuo byloja, jog vystan
tis žiedas ir gelstantis lapas yra liudinin
kai, kad šioje žemėje nieko nėra amžino.
Sunyks net supiltas kapas, ir išbluks ant
akmens įrašytas vardas, nes amžinasis
gyvenimas paruoštas ne ant šios žemės.
Kapų tyloje mintys skirtingos negu
kitais atvejais gyvenimo rūpesčiuose ir
problemose..Jos čia kelia žvilgsnį aukš
tyn atitraukia nuo kasdienybės ir vėr
ei giliau susimąstyti. Nors čia ilsisi neat
šauk nai nutilę, bet jie kalba j gyvuo
sius tąja keista kapų tyla, kurioje slypi
antgamtinė misterija, žmogaus protui
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i L I E TU VA...

neaprėpiama. Joje padvelkia didelė iš
mintis: žemiškų dalykų vertė baigiasi
prie šios žemės ribos.
Kai galvojantis žmogus nuleidžia akis
žemyn ir pažvelgia j žemę, ant kurios sto
vi, tada jis pamato ir pats save, pamato
ir tuos nukritusius rudens lapus.

SKAITYTOJAI RAŠO...
Hinsdale, 1981.X.6

Gerbiamas Tėve Petrai,
A tvęždamas man dviejų braziliečiu
knygą apie Čiurlionį, Tamsta padarei
man malonią staigmeną. Taip pat nuo
stabu, kad tos braziHetės, nemačiusios
Čiurlionio originalų, parašė apie jį kny
gą. Dabartiniu metu Čiurlionis prade
da vis labiau garsėti plačiame pasaulyje.
Dabar Čikagoje spausdinama A. P an ito
anglų kalba monografija apie Čiurlionį.
D r. S. Goštautas irgi anglų kalba yra
paruošęs savotišką antologiją, kurioje
bus sudėta žymiausi įvairių tautų me
no istorikų atsiliepimai apie Čiurlionį.
Netrukus išeis ir kun. S. Ylos knyga
apie Čiurlionį. Pernai Vilniuje V. Lands
bergis išleido knygą "Vainikas Čiurlio
niui".
Atsidėkodamas už Čiurlionį, aš Tams
tai siunčiu savo išverstą Lotynų Ameri
kos novelių antologiją "Pietų kryžiaus
padangėje", kurioje yra ir brazilų rašy
tojų novelių. Metų gale išeis mano pa
ruošta didžiulė Ispanų Amerikos poezi
jos antologija apimanti 18 šalių poezi
ją. Taip pat esu paruošęs ir brazilų poe
tų antologiją, kuri apima 30 pietų su
virš 200 eilėraščių. Tik pasigendu lietu
vio literato JA V, kuris mokėtų portuga
lų kalbą. Mat norėčiau, kad prieš spaus
dinant kas perskaitytų rankraštį. Sau
pačiam 100°/o negali pasitikėti. Deja,
negirdėjau, kad toks lietuvis literatas
butų ir Brazilijoje. Jeigu Tamsta tokį
žinotum, buk geras man pranešti. Aš
mėginčiau su juo tartis.
Linkėdamas Tamstai ir visiems São
Pauto saleziečiams kuo geriausios sėk
mės, prašau priimti mano nuoširdžią
pagarbą.

P. Gaučys

VLADAS PAVILAVIČIUS
po ilgos ir sunkios ligos mirė spalio 30
d. Morumbi ligoninėj. Velionis buvo gi
męs, 1908 m. rugpiūčio 26 d. tačiau
nuo mažens jau gyveno Rokiškyje, iš
kur 1927 m. išvyko Brazilijon. Brazili
joj visą laiką gyveno ir dirbo Mokoj.
Čia vedė Eleną Masionytę ir augino sū
nų Reinaldą. Reinaldas yra baigęs inži
nerijos mokslus ir dabar studijuoja pra
monės administraciją. Vladas su šeima
ir su švogeriais Stase ir Vladu Jurgučiais
būdavo lietuviškų švenčių ir parengimų
nuolatiniai dalyviai. Nenuostabu, kad
laidotuvėse dalyvavo labai daug lietu
vių, ypač choristų. Velionio kūnas bu
vo pašarvotas Quarta Parada kapinių
koplyčioj ir mišias prie karsto atlaikė
kun. P. Rukšys. Per mišias buvo gieda
mos tradicinės lietuviškos mišių giesmės.
Tai paliko malonų įspūdį visuose, o
ypač vietiniuose kaimynuose. A. a.Vla
das Pavilavičius buvo palaidotas Quar
ta Parada kapinėse šeimos kape. Liūde
sy paliko žmona Elena ir sūnus Reinal
das, kurie labai rūpinosi ligonio sveika
ta, seserys Kazimiera ir Elena su šei
mom ir švogeriai Stasė ir Vladas Jurgučiai, kurie ligos metu ir po a. a. Vlado
mirties buvo arti savo giminių ir juos
palaikė.
7-tos dienos mišios bus šeštadienį,
lapkričio 7 d. 19 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos koplyčioje.

Dra.
HELGA
HERING
]
MEDICA
- GYDYTOJA
j
HOM&NS

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99

v. Sta. Mana das 8<M) às 12 h. I

das 14:00 às 18:00
Rua Qaartim Baibosa, 6 ■

Fone: 265-7590
B. do Limão

j
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PADĖKA

Liepos pabaigoj mane pagriebė žiau
rus plaučių uždegimas — "pneumonia".
O ir šiaip nusilpusį organizmą privedė
prie gan kritiškos padėties. Stengda
masis išgelbėti, daktaras ligoninėj pen
kias dienas ir naktis be perstojo leido
j gyslas serumo (soro), vitaminų, anti
biotikų ir kokio tai "indijono" kraujo.
Bet ir parapiečiai bei bičiuliai — lie
tuviai ir kitataučiai — neapleido. Pats
S. Paulo kardinolas, Dom Paulo Evaristo, tuoj pranešė, kad prisimena Mišio
se; iš Romos, Saleziečių Kongregacijos
vicegenerolas, rašė: "Le notizie circa la
salute di D. Francesco Gavėnas mi hanno vivamente ramaricato... II Rettor
Maggiore, io e gli aitri Superiors gli Sia
mo vicini con la preghiera e gli auguriamo di riprendersi presto e bene per pro
segu ire nel suo la voro generoso in favore dei connazionali di S. Paulo".
Vienas tautietis guodė: "Neskubėki
te ieškoti artimesnio takelio j Viešpa
ties namus. Dar esate mums visiems rei
kalingas, kad dar daugiau Jums įkyrė
tume ir nusibostume, tada dar vertin
gesnę "aposentadorią" gausite amžiny
bėje..."
Išėjusį iš ligoninės ir priverstą nors
du mėnesius "patinginiauti", vieni kvie
tęs pas save, kiti siūlėsi užleisti savo va
sarnamį, kiti davė įvairių patarimų, dar
kiti visokiais budais stengėsi padėt "at
kusti". Tokiu būdu dar gyviau patyriau
ką kun. Bosko sakydavo saleziečiams,
kurie atsisako savo šeimos ir savo nuo
savų namų: "Apleidi vienus namus, o
surandi šimtą; apleidi vieną brolj-seserj,
o surandi tūkstantį".
Dabar daktarai patikrino, kad pavo
jus praėjęs (o galėjo prikibti ir tuberku
liozė - džiova). Tik reikia sustiprėti.
Ir nepersitempti.
Tad šiuo noriu pirmiausia viešai pa
dėkoti visų gėrybių Davėjui — Dievui,
kad padėjo nugalėti šią susidariusią
"krizę" ir pasivesti tolimesnei Jo globai.
Tuo pačiu dėkoju visoms ir visiems,
artimiems irtolesniem, malda, darbu,
asmeniniu pasišventimu parodžiusiems
prielankumą ir konkrečiai pagelbėjusiems gan kritišku momentu. Negaliu
išvardinti visų (jų daug, o vis gresia pa
vojus ką nors prašokti). Tad klebono
kun. J. Šeškevičiaus asmeny dėkoju ku
nigams, mielai padėjusiems religiniam
aptarnavime, o BLB-nės pirmininko, p.
J. Tatarūno, asmeny — visom tautietėm

St. Petersburg, Florida. Geny Lašinskaites ir Antano Dirsių nuosavybės apartamentinis motelis
RUSS - MARY. Pakeliui atgal i Braziliją čia buvo užsukęs kun. Petras Rukšys ir šeimininkų bu
vo mielai priimtas bei Širdingai pavaišintas. Geny ir Antanas šiame motelyje buvo apnakvydinę
“Nemuniečius" ir kartu keliaujančius į Tautinių Šokių Šventę Čikagoj.

ir tautiečiams už asmeninę paslaugą, o
dar labiau už rūpestingą prisiėmimą re
daguoti ML ar prie jos redagavimo pri
sidėti ir už parapijos-klebonijos prižiū
rėjimą bei administravimą. Gilus ačiū
kun. P. Urbaičiui, ant kurio (gan stip
rių, bet irgi ne jaunų) pečių buvo kritu
si visa sudėtingos atsakomybės našta.
Negaliu, sakiau, išvardinti visų, ku
riems jaučiuosi vienaip ar kitaip skolin
gas. Tačiau tikrai negaliu čia nepaminė
ti pp. Reginos ir Klemenso Jūrų, kurie
Suarão pajūryje mėnesį mane išlaikė,
maitino ir visokiais galimais būdais "le
pino".
Tad visiems esu dėkingas. Ir kiekvie
nas težino, kad juos, kaip geradarius,
jaučiu pareigą kasdien priminti Viešpa
čiui. Tik Jis vienas mokės kiekvienaikiekvienam atlyginti pagal parodytą
meilę ir pasišventimą.

Kun Pr. Gavėnas, SDB

SVEIKINIMAI IŠ VOKIETIJOS

Mums rašo ponia Eugenija Bacevičienė

"Jau virš dvidešimt dienų, kaip esu
dukros Beatričės šeimoje.
Džiaugiuosi savo anūkėlės Eglutės
angeliška šypsena.
Iki šiol viskas gerai. Čia jau yra gana
šalta. Kalnuose jau pradeda snigti.
Kasdieną aplankau 16-tos Vasario
gimnaziją, nes Beatričės namai yra tik
skersai gatvės nuo gimnazijos.
Dar neišėjo aplankyti musų geriau
sius bičiulius — p. Viktorą Kurgoną ir
Tėvą Konstantiną Gulbiną, gyvenan
čius tolokai nuo gimnazijos.
Atsimenu musų jaunimą ir kitus
veikliuosius lietuvius sanpauliečius.
Grįžusi vėl įsijungsiu j musų bendrą
veiklą.
Jūsų Kristuje
Eugenija Bacevičienė

BOM RET! RO
VĖLINIŲ pamaldos bus š.m. lapkri
čio (novembro) 8 dieną, 10,20 valan
dą, Sta. Inês koplyčioje.
Bairro ir apylinkių tautiečiai kviečia
mi dalyvauti pamaldose ir tokiu būdu
visus savo artimuosius ir kitus iškelia
vusius pažįstamus bendroje maldoje
prisiminti.

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

Vicente Vitor Banys Ltda.
R.ua Coelho BarradasU04 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677

Res.: 2744886

A. A. PETRONĖLĖS SAULYTIENÉS
6-šių mėnesių mirties atminime š.m.
lapkričio (novembro) 15 d. 8 vai., Šv. Ka
zimiero koplyčioje bus atlaikytos mišios
prisimenant ir Anelę Mececkienę.
Giminės ir bičiuliai kviečiami dalyvau
ti pamaldose.
Dėkingi — Vyras Izidorius ir
Sūnaus šeima
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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mūsų žinios
Šio ML numerio

PIRMASIS IMIGRANTŲ KONGRE
SAS BRAZILIJOJE
Kongreso atidarymas įvyko 25 d.
18 vai. Spalio ir tęsėsi iki Spalio 30
dienos. Kongresas vyko "Palácio das
Convenções, Parque Anhembi". Imi
grantų Kongresas yra São Paulo Prefek
tūros globojamas ir "Jornal dos Imi
grantes" organizuotas, vadovaujant pul
kininkui Sergio Barcellos. Kongrese
gvildenami įvairiausi imigracijos klausi
mai surišti su Brazilijos imigracija, nes
visas beveik Brazilijos progresas yra
daugumoje imigrantų nuopelnas. Di
džiausia dalis, žinoma, priklauso portu
galams, italams, vokiečiams, lenkams,
ispanams, japonams, pabaltiečiams ir
kitiems.
Buvo pakviesti puikūs paskaitininkai,
dažniausia įvairiausių Universitetų pro
fesoriai: tik vienas nepatogumas, kad
paskaitos vyksta savaitės dienomis, to
dėl klausytoju yra daug. Užbaigiant
Kongresą buvo paruoštas platus, įvai
riausiais klausimais, memorandumas,
kuris buvo įteiktas Brazilijos Vyriausy
bei. Atidaryme ir sekančios dienos pa
skaitose dalyvavo Br. L. B-nės pirmi
ninkas Jonas Tatarūnas ir kap. Juozas
Ciuvinskas.
Korespondentas

PADĖKA
Kalėdojant — važiuotam ar pėsčiam
kunigui — labai svarbu turėti vietinį,
apylinkės tautiečius pažįstantį palydo
vę.
Šiuo atveju tenka nuoširdžiai dėkoti
p. Alfonsui Vidžiūnui (Lapa de Baixo)
už jo brangię talką palydint pas jo kai
mynus ir gerus pažįstamus ten besilan
kantį kun. Petrę Urbaitj.
Kur ir kaip dar išeina, vieningai pa
laikykime mūsų tautines — religines
tradicijas.

JURGIS AMBROZEVIČIUS, 81-metis
S. m. spalio 26 dieną, Julijaus ir Sta
sės Ambrozevičiūtės Ingaunių namuose,:

BAZARAS - FILATELIJOS PARODA
Primename visiems lietuviams, São
Paulo ir kitų vietovių, kad Lietuvių Sęjungos-Alianęa Moterų sekcija ruošia di
dingą ir įvairų Bazarę, o filatelistas An■nas Augustaitis išstatys savo pašto
penkių kolekcijas iš Nepriklausomos
Jetuvos laikų. Bazaro ir parodos atida-1
~^as įvyks lapkričio 21 dieną 14 vai. J
u _jras bus atidarytas svečiams dvi die-1
r- ' o pašto ženklų paroda tęsis ištisą I
' aitę, Rua Lituânia, 67.
į
ivj?;
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savo Tėvelio, a.a. JURGIIOSLIESORAIČIO

mirties metiniu proga (1970.X. 11)
Jam gili padėka ir geriausi linkėjimai.

Redakcija ir administracija

Conjunto FIAT LUX, buvo šeimyniš
kai atšvęstas p. Jurgio Ambrozevičiaus
81-masis gimtadienis. Jaukiame pobū
vyje dalyvavo, ten bekalėdodamas kun.
P. Urbaitis.
Julijus ir Stasė Ingauniai sėkmingai
veda CLIPE R spaustuvę ir krautuvę,
Freguesia do 0 centre. Julijas, Liceu
Sagrado Coração (Campos Elizeos) eksalumnas, gerai atsimena saleziečių įstai
goje praleistus metus ir yra dėkingas
saleziečiams ne vien už įgytą mokslę ir
darbo specialybę, o taip pat ir už rimtą
katalikišką išsiautieji mę.
■
■—
•

FABIJUS BUITVYDAS, Romildos
ir Jono Buitvydų sūnus, spalio 11 d.
atšventė 11-tą gimtadienį. Šeimyniško
je šventėje dalyvavo taip pat seneliai
Magdalena ir Povilas Buitvydai. Deja,
tėvelis tegalėjo pasveikinti sūnų telefo
nu iš Čikagos, kur dabar lankosi darbo
reikalais.
Sveikiname Fabijų ir linkime daug
laimės.
ABC koresp.

DAR DĖL MALDOS DIENOS
Maldos Diena už Lietuvę gražiai pra
ėjo. Aš tačiau noriu tik vieno dalyko
paklausti: Kur buvo mūsų lietuviškasis
jaunimas?
Nors per Mišias, kurios buvo laiko
mos ypatingai už Lietuvę, bažnyčia bu
vo pilna, ir dar buvo gale stovinčių mal
dininkų, tačiau pasigedom mūsų atžaly
no — jaunimo. Ana Paula Tatarūnaitė
viena stovėjo garbės sargyboje prie Lie
tuvos vėliavos kaip našlaitė — atrodė,
kad lietuviai neturi daugiau prieauglio,
ir niekas daugiau neturi tautiniu lietu
viškų rūbu.
Šv. Vincento parapijos klebonas yra
lenkų kilmės, bet Mišių pabaigoj pats
asmeniškai paprašė, kad lietuviai sugie
dotu Lietuvos Himnę. Tai ko jūs norite,
mielas jaunime? Svetimtaučiai daugiau
jaudinasi dėl Lietuvos likimo, negu mes
patys, negu jūs, lietuvių vaikai.
Tai absurdiškas mūsų jaunimo apsi
leidimas; ir apleidimas Lietuvos reikalu.
Lietuvis Antanas

Sąjungos - fliianęa Jubilie jaus
ŠVENIĖ
įvyks šių metų lapkričio mėn. 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 telefonais( 93-5470; 274-5116; 853-6423; 92-3309.
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